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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



1

    ١٣٩٨ هـ. ش. کال

پـ＋تو
دولسم ！ول／ى

الف

د پوهن３ وزارت
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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 يټ ډیپارټمنټ غ تو ژبې د اې يټ کوونکي: د پ اې

ی: دولسم 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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لوم７ى لوست
دويم لوست
دريم لوست

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

د عرفان رو＊نايي
نعت

پ＋تو او پ＋تانه
سليمان ماکو او د هغه ))تذکرة االلياء((

پ＋تو ولسي ادبيات
د ＊کارندوى بوللـه

په شعر ک３ قافيه
ادبيات د اسالم د سپ５）لي دين له نظره

١
٥
٩

١٥
٢١
٣١
٣٩
٤٥

فهرست

  شم５رې             سر ليکونه             مخونه

د
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نهم لوست
لسم لوست

يوولسم لوست
دولسم لوست

ديارلسم لوست
＇وارلسم لوست
پن％لسم لوست
شپاړسم لوست

اووه لسم لوست
اتلسم لوست
نولسم لوست

شلم لوست
يو ويشتم لوست

دوه ويشتم لوست
درويشتم لوست

＇لور ويشتم لوست
پن％ه ويشتم لوست

شپ８ويشتم لوست
اووه ويشتم لوست

اته ويشتم لوست

د خوشحال بابا دستارنامه
پ＋تو قلمي پان／ه

عبدالحميد مومند
احمد شاهي شهنامه

د پ＋تو ادبياتو اوسن９ دوره
غني خان _ نه ه５ر４دونکى شاعر

په بهر ک３ پ＋تو پوهان
الف جانه خ＂ک

کيسه او ژوند
شفيق او پ＋تو لن６ه کيسه

د ر１و اوبو ونه
په پ＋تو ک３ ناول ليکنه

ويکتور هو－و _ د فرانس３ نوميالى ليکوال
ژوند او چاپ５ريال

مقاله ＇ن／ه وليکو؟
پوهاند حبيبي، ليکوال او ＇７５ونکى

د شرابو )الکولو( زيانونه
د شعر په اړه ＇ر－ندون３

د ماين، ناچاودو توکو معلوليت رواني اغ５زې
ادبي کره کتنه

وييپان／ه
اخ％ليکونه 

٥١
٥٧
٦٣
٧١
٧٧
٨٧
٩٧

١٠٧
١١٣
١٢١
١٣١
١٣٩
١٤٥
١٥١
١٥٧
١٦٣
١٧١
١٧٧
١٨٣
١٨٩
١٩٥
٢٠٢

  شم５رې            د لوست نوم              مخونه

هـ
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لوم７ى لوست

د عرفان رو＊نايي

د عرفاني شاعرۍ په هکله ＇ومره معلومات لرئ؟
په پ＋تو ک３ د دعايه شاعرۍ بل نوم ＇ه دى؟

د دولسم ！ولگي پ＋تو کتاب د لوى خداى جل جالله په نامه پيلوو. موږ او تاسو د هر 
کار پيل د اهلل جل جالله په نوم کوو او له دې ＇خه مو موخه دا وي چ３ په کار ک３ مو 
خير او برکت پيدا شي. دولسم ！ولگى زموږ د ثانوي زده ک７و وروستى ！ولگى دى او موږ 
ي３ د خداى پاک په سپ５）لي نامه پيلوو او هيله کوو چ３ راتلونکي ته هم د خپل ＄ان 
لپاره، هم د خپل３ کورن９ لپاره، هم د افغاني ！ولن３ او هم د ！ول３ بشري ！ولن３ لپاره يو 
خير غو＊تونکى، مهربان او کارپوه انسان را＇خه جوړ شي. په همدې هيله دغه کتاب 

د پ＋تو د نوميالي کالسيک شاعر علي محمد مخلص په دې الندې مناجات پيلوو.
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وهـــابـــه ـــــه  ل ـــــــــواړم  غ دانــــــايــــــي  زړه  د  ـــــن   ن
ــــه ــــــــــواړم لـــــه وهــــاب  لـــــه د＊ـــــنـــــو رهـــــايـــــي غ
ــــظ وي ــــواع ــــه م پ ــــه تــســبــيــحــات  پ ــــ３ گـــويـــا   چ
ــــه  فــــرقــــانــــي گــــويــــايــــي غــــــــــواړم لــــــه وهــــاب
ــــاد شي ـــ３ ي ــــوال م ـــم اگـــــاه م ـــ３ ش ــــوى چ ـــر ب ـــه ه  پ
ـــــه وهــــابــــه ــــي غــــــــــواړم ل ــــاي ــــوي ـــن پ ـــي ـــن ـــچ ـــن  اي
وي ســـــــودا  ــــه  ل کــــونــــو  دواړو  د  ازاد  ــــ３   چ
ـــه ـــاب وه لـــــه  غـــــــــواړم  ــــي  شــــيــــداي زړه  ـــ３  ـــس  ه
ـــومـــي م ابـــــــد  د  بــــقــــايــــي  ـــــي  ش فــــانــــي  ـــــ３   چ
وهــــابــــه لــــــه  ــــــــــــواړم  غ بــــقــــايــــي  ابــــــــد   د 
ـــه وي ــر کـــ３ حــايــل ن ــظ ـــه ن ــز مـــ３ پ ــي ــ＆ ＇ ــ５  چـــ３ ه
وهــــابــــه ـــــه  ل غــــــــــواړم  ـــــي  ـــــواي ه وحــــــــدت   د 
دى روشـــــن  يـــ３  زړه  افـــتـــاب  زړه  د   مـــعـــرفـــت 
ـــه ـــاب وه لـــــه  غـــــــــواړم  ــــي  ــــاي ــــن رو＊ عـــــرفـــــان   د 
ـــل وي ــه ت ــســت ــه، ＊ــاي ــت ــس ــاي ـــه خــــوى شـــي ＊  چـــ３ پ
وهـــابـــه ـــــه  ل ـــــــــواړم  غ ــــي  ــــاي ــــب زي خــــــــودي   زه 
ده ــــي  ــــاه ش ــــه  ــــوي ل در  ـــــه  پ حـــــق  د  ـــــي   گـــــداي
وهـــابـــه ـــــه  ل ـــــــــواړم  غ ـــــي  ـــــداي گ ـــص  ـــخـــل م دا 
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د شاعر پ５ژندگلوي:
علي محمد مخلص په پ＋تو ک３ د رو＊اني غور＄نگ له نومياليو شاعرانو او ليکوالو 

＇خه دى. هغه د ابابکر کندهاري شينواري زوى دى.
الهداد سره  او  يو قومندان و، کله چ３ احداد  الهداد د پو＄ونو  او  ابابکر د احداد 
خوابدي شول، نو الهداد )رشيد خان( هندوستان ته الړ. ابابکر هم د هغه په ډله ک３ و. 
نوموړى د پ＋تو شاعر او ليکوال و. د ))مراة العارفين(( او ))سراج العارفين((  کتابونو 

مؤلف دى.
علي محمد مخلص په غالب گومان د ١٠١٥ او ١٠٢٠ هـ. ق. کلونو په شاوخوا 
ک３ ز４８４دلى دى. ＇７５ونکي وايي چ３ هغه به يا په کندهار او يا هم په تيرا ک３ ز４８４دلى 
وي چ３ د رو＊اني غور＄نگ روحاني او عسکري مرکز و او د هغه د مور پالرگن９ 
سيمه وه. نوموړى عالم او فاضل شخص و. مشهور اثر ي３ د بايزيد رو＊ان ))حالنامه(( ده 
چ３ په فارسي ژبه ي３ ليکل３ او د پير رو＊ان او رو＊اني غور＄نگ په اړه پک３ ډ４ر مهم 
او لوم７ى الس تاريخي مواد وړاندې کوي. د شعرونو ديوان ي３ د ډاک＂ر پرو４ز مهجور 
خويشکي په همت چاپ او خپور شوى دى. يوه منثوره رساله ي３ هم د هندوستان په 

کتابتونونو ک３ پيدا شوې ده.
او  ديوان  د  د هغه  ده ＇رگنده، خو  نه  ن５＂ه  دقيقه  م７ين３  د  د علي محمد مخلص 

حالنام３ د پ５＋و له بيان ＇خه ي３ د م７ين３ ن５＂ه د ١٠٨٠هـ. ق. حدود ا！کلولى شو.

احداد او الهداد: د بايزيد رو＊ان او رو＊اني غور＄نگ د مبارزو مخک＋ان وو.

＇رگندونه
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١_ يو يو زده کوونکى دې د دغه مناجات يو يو بيت ولولي. د لوم７ني زده کوونکي د بيت 
له لوستلو ＇خه وروسته دې يو تن په خپله خو＊ه د بيت معنا وک７ي او يو ＇ه خبرې دې پرې 
وک７ي. د دويم زده کوونکي د بيت له لوستلو ＇خه وروسته دې د بيت د معنا او تفسير په اړه 

＊وونکى خپله يو تن انتخاب ک７ي.
٢_ يو يو شاگرد دې په خپله خو＊ه له يو يو ！ولگيوال ＇خه د دغو لغتونو د معنا پو＊تنه 

وک７ي او د معنا په ＇نگ ک３ دې ي３ په يوه ادبي جمله ک３ وکاروي:
د＊نه، تسبيحات، فرقان، معرفت، فاني، وحدت، شيدايي، رهايي

٣_ د دغه مناجات د عمومي مفهوم په اړه دې پن％ه تنه زده کوونکي لن６ې لن６ې خبرې 
وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄واب ووايي:
_ تاسو په پ＋تو ژبه ک３ کوم کوم عرفاني او تصوفي شاعران پ５ژنئ؟

_ د بايزيد رو＊ان د ملي او عرفاني غور＄نگ د کومو شاعرانو نومونه مو ياد دي؟
_ د رو＊اني غور＄نگ شاعرانو ＇ه ډول شاعري ک７ې ده؟

زده کوونکي دې په پ＋تو پخوانيو ادبياتو ک３ د تصوفي او عرفاني شاعرۍ په اړه نيمه پا１ه 
په خپلو کورونو ک３ وليکي، د ＄ينو شاعرانو نومونه دې واخلي او د هغوى د کتابونو لن６ه 

يادونه دې وک７ي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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دويم لوست

نـعـت

د اسالم د مبارک پيغمبر حضرت محمدU په ستاينه ک３ زموږ ډ４رو شاعرانو د خپلو 
قلمونو ＊ايست د خپلو ديوانونو پر پا１و شيندلى دى. شاعرانو د حضرت پيغمبرU د 

ستاين３ پر کر＊و د خپل شعر ديوانونه متبرک ک７ي دي.
يادونه  او  ستاينه  په   Uپيغمبر خپل  د  کتاب  خپل  هم  موږ  به  ک３  لوست  دغه  په 
سپ５）لى ک７و. دغه نعت د پ＋تو د پياوړي شاعر حاجي جمعه بارکزي له ديوان ＇خه 

غوره شوى دى.
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Uمحمده ســتــا  ـــان  ـــرب ق ـــم  س دې  ـــامـــه  ن ـــر  ت
Uمحمده ســـتـــا  خــــانــــدان  واړه  ــــر  ت هــــم 
ــــ７ه ورک ـــد  ـــاون خ و  رضــــا  ـــه  پ دې  رضــــا  ـــ３  چ
U ــده ــم ــح ــا م ــت ـــ３ کـــ７ اســــان س هـــر مــشــکــل ي
تــلــلــی  ــــــورې  پ ـــده  ـــي ـــوح ت ــــر  ت دې  مـــعـــرفـــت 
U ــم پــه شـــان ســتــا مــحــمــده ــن بــل ＇ـــوک نــه وي
ـــي واي زره  ــشــت  ــري ــ５ ＇ــل يـــولـــک  ــران  ــب ــم ــغ ــي پ
Uمحمده ســتــا  خــــادمــــان  واړه  ــــ７ه  ک رب 
ـــر کــــوه طــــور و کـــه مـــعـــراج د مــوســی پــــاس پ
U ــده  ــم ــح م ــا  ــت ـــکـــان س ـــ７ الم ک ـــراج  ـــع م رب 
ــه ــون ــاب ــت ک واړه  درې  کــــ７ه  ــه  ــوخ ــس ــن م رب 
U ــده ــم ــح ــا م ــت ـــان س ـــرق ـــ３ راســــتــــاوه ف چـــ３ ي
ک７ې قــدرت  په  کونو  دواړو  په  ــردار  س يــ３(  )تــه  ت３ 
Uمحمده ــا  ــت س آن  و  ــــن  اي دې  ـــع  ـــاب ت ـــم  ه
ونــيــو ــاعــت  ــن ق والړ  ور＇ـــخـــه  حـــرص  غــفــلــت 
Uمحمده ــا  ــت س مــکــان  ـــدې  ـــان ب زړه  ـــر  پ هـــم 
ـــ３  ـــول ـــوه پ رمــــــــــوزو  د  ـــــ３  ي ـــی  ـــن ـــع م ـــــه  پ
Uمحمده ــا  ــت س مــهــربــان  ـــی  ک بــــاب  ـــه  پ رب 
ــه ــل ت ـــــر  ت ـــــل  ت وي  ــــي  ــــاق ب ـــــه  ب ازلــــــــه  ـــــر  ت
Uمحمده ســـتـــا  نـــقـــصـــان  لـــــري  نــــه  ـــال  ـــم ک
واړه ــه  ــم ه ــــ７ه  ک ــوخ  ــس ــن م ـــ３  ي ديـــنـــونـــه  ــــور  ن
Uســتــا محمده بــرهــان  کــ７  يــ３  ـــن  دي ＊ــه  چــ３ 
غـــوړيـــدلـــي  يــــ３  گـــــالب  ـــــاغ  ب د  تـــوحـــيـــد  د 
Uمحمده ســـتـــا  ـــان  ـــه ج ـــــوی  ب ــــه  پ ــر  ــط ــع م
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ونــيــو ــــــدې  وړان د  ــقــيــن  ي د  دې  چــــراغ  ـــل  ب   
Uمحمده ــا  ســت عــيــان  در  ســـو  راز  ــي   ــخــف م
ـــ８ي  رســـ５ ــــه  ن دې  لـــويـــ９  د  ــــه  ت مـــکـــان  و 
Uمحمده ـــا  ـــت س ــــالن  ــــرس م الـــلـــعـــزم  او 
ــ８ي  ــ５ ک دې  صـــفـــت  ادا  کـــــ７م  کـــلـــه  يــــ３  زه 
U ــده  ــم ــح م ــا  ــت س آسمان  ـــر  پ و  زمـــيـــن  ـــر  پ
دواړه ـــه  ـــون الس ـــــاور  ب د  دي  "جـــمـــعـــه"  ـــا  م
Uمحمده ـــا  ـــت س ـــــوان  ـــــري گ پــــر  ـــي  ـــول ـــگ ل

د شاعر پ５ژندگلوي:
حاجي جمعه بارکزى د پ＋تو ژب３ له نومياليو شاعرانو ＇خه دى. د کندهار په ماشور 
ن５＂ه )١٢٥٩ه.ق.(  م７ين３  د  ي３  ک３  پ＋تانه شعرا  په  دى.  ز４８４دلى  ک３  کلي  نومي 

＊ودل３ ده.
دى د سردار ُکندل خان معاصر و چ３ د نوموړي لوم７ن９ واکمني په خپلو شعرونو ک３ 

يادوي. ديوان ي３ په کابل ک３ په )١٣٦٠ه.ق.( کال چاپ شوى دى.

١_ زده کوونکي دې ！ول د دې نعت شريف يو يو بيت ولولي، کله چ３ ！ول نعت په لوړ 
غ８ ولوستل شو، بيا دې نو پات３ زده کوونکي يو يو بيت معنا او د هر بيت په اړه دې يو ＇ه 

خبرې وک７ي.

فعاليتونه
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٢_ هر يو زده کوونکى دې د پ＋تو د لرغون３ او من％ن９ دورې د شاعرانو له ډل３ ＇خه د 
يو يو نوم واخلي، ه５）وک دې تکرار نوم نه اخلي.

٣_ يو شاگرد دې دغه لغتونه پر تخت３ وليکي او بيا دې يو بل شاگرد تورې دړې ته پورته 
شي، له دغه لوست ＇خه دې اته نور لغتونه وليکي، بيا دې شپاړس تنه زده کوونکي دغه 

لغتونه يو يو معنا ک７ي او دا دې هم ووايي چ３ دا اسم دى که صفت يا فعل؟
واړه، پاس، منسوخ، المکان، غوړ４دل، باور.

٤_ په حمد او نعت ک３ پر کومو موضوع／انو خبرې ک８５ي؟
دوه تنه زده کوونکي دې د نورو په مخ ک３ پرې ر１ا واچوي.

٥_ د نعت دغه بيت ＇ه معنا لري؟
ــه ــون ــاب ــت ک واړه  درې  کــــ７ه  ــه  ــوخ ــس ــن م رب 
Uمحمده ــا  ــت س ـــان  ـــرق ف ــــاوه  راســــت ـــ３  ي ـــ３  چ

زده کوونکي دې دغه نعت شريف يو ＄ل بيا په خپلو کورونو ک３ ولولي او بيا دې د 
！ول نعت لن６ مفهوم په نيم مخ ک３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي. بله ورځ دې په پ＋تو درسي 

ساعت ک３ ＊وونکى په انتخابي ډول د پن％و تنو شاگردانو ليکن３ ！ولو ته واوروي.

کورن９ دنده
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دريم لوست

پ＋تو او پ＋تانه

د پ＋تو ژب３ او يا په عمومي توگه د پ＋تنو په هکله به تاسو خامخا يو ＇ه لوستي او 
اور４دلي وي. يعن３ دا چ３ د پ＋تو ژب３ منشاء او چينه چ５رته ده او د ژبو له کوم３ 

کورن９ سره اړه لري؟ يا دا چ３ پ＋تانه په کوم توکم پورې مربوط دي؟
دغه ډول ＇７５نو ته اتنولوجي هم وايي چ３ د توکم يا نژاد تاريخي علمي ＇７５نه کوي. 

د ژب３ د تاريخي اړيکو په باب ＇７５نه په ژبپوهنه پورې هم اړه پيدا کوي.
په دې لوست ک３ د پ＋تو او پ＋تنو په اړه دغه لن６ه تاريخي ＇７５نه کوو.

�پ＋تو ژبه د ژبو په کوم３ کورن９ پورې ت７ل３ ده؟ t
�ستاسو په نظر پ＋تانه په کوم توکم پورې ت７لي دي؟ t

ريايانو په اړه مو ＇ه لوستي دي؟ � tد آ
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پ＋تو د ن７ۍ له پخوانيو ژبو ＇خه ده. پ＋تانه هم د ن７ۍ د يو پخواني ！بر په توگه د اوږد 
تاريخ لرونکي دي. د پ＋تنو د توکم )نژاد( په اړه د پوهانو او ＇７５ونکو له خوا تر اوسه پورې 

ب５الب５ل３ نظري３ ورک７ل شوې دي.
يو شم５ر کسانو د پ＋تنو په اړه د هغوى د ))سامي(( توکم نظريه ورک７ې وه او دوى ي３ له 
آره )بني اسرائيل( گ２لي وو. پ＋تو ي３ هم پر همدغ３ ژبن９ کورن９ پورې ن＋ت３ گ２ل３ وه. دغه 
نظر يوازې يوه افسانوي او له حقيقته لرې نظريه وه چ３ پر ه５＆ ډول علمي ＇７５نو او اصولو 

نه وه والړه.
د ن７ۍ پوهانو د خپلو علمي ＇７５نو په ر１ا ک３ دا موضوع پوره ＇７５ل３ ده. پ＋تو ي３ هندو 
آريايي يا ايندو- جرمن ژبو په کتار ک３ يوه پخوان９ ژبه گ２ل３ ده. پ＋تانه ي３ هم د آريايي توکم 

مربوط ولس گ２لى دى.
))د افغانستان ژب３ او توکمونه(( په نوم د کتاب مؤلف اروا＊اد دوست شينواري په دې 
اړه اوږده ＇７５نه ک７ې ده چ３ افغانستان د آريايي ژبو زانگو ده. د هغه د ＇７５نو ＄ينو برخو 

ته پاملرنه اړينه ده:
ک３  سيمو  نژدې  گاون６يو  په  باندې  د  هغه  د  او  دننه  ک３  خاوره  په  افغانستان  معاصر  د 
قناعت  دا  ته  ＇７５ونکو  نتيج３  هغو  د  او  ＇７５ن３  او  پل＂ن３  )لرغونپوهنيزې(  ارکيالوژيکي 
ورکوي چ３ افغانستان د لرغونو آريايي قومونو زانگو او ！ا！وبى دى. بشر چ３ د تاريخي پ５＋و 
ډ４ر تياره اړخونه نن د زيار، هاند او فني وسايلو په مرسته رو＊انه ک７ي، د نولسم３ پ７５ۍ له 
پيله دا نظريه ورته پيدا شوې چ３ پ＋تانه د بشري لويو کورنيو په ل７ ک３ هندو اروپايي او په 
هغه ک３ آريايي باختري توکم دى. دا نظريه د پ＋تونخوا د لرغونو تاريخي اسنادو او له نورو 

ژبو سره د پ＋تو په تاريخي مقايسوي ر１ا ک３ سپينه شوې ده.
مهمه خبره دا ده چ３ د هر اړخيزو ＇７５نو په ر１ا ک３ پ＋تو ژبه د هندو اروپايي، يا هندو 
آريايي يا هندو جرمن ژبو په کتار ک３ خپل ＄انگ７ى ＄اى لري. ＇رنگه چ３ ژبن９ تاريخي 
او مقايسوي ＇７５ن３ يو علم دى او د همدغه علم په چوکاټ ک３ پ＋تو آريايي ژبه گ２ل ک８５ي، 

نو خپله ولس ي３ هم ))چ３ پ＋تانه دي((، په همدغه توکم پورې اړه لري.
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اروا＊اد پوهاند حبيب اهلل ت８ى په خپل )پ＋تانه( نوم３ کتاب ک３ په دې هکله د ن７ۍ د 
ب５الب５لو پوهانو او ＇７５ونکو نظرونه راوړي دي. هغه وايي:

هر ＇ومره چ３ د ژب３ تاريخي مقايسوي ＇７５ن３ زياتره د علم حيثيت غوره کاوه، د ژبو په 
باره ک３ مطالعه هم هغومره دقيقه ک５دله. د پ＋تو په برخه ک３ هم پوهانو يوازې په دې قناعت 
ونه ک７ چ３ د هندو- آريايي ژبو په کورن９ پورې مربوطه آريايي ژبه ي３ وبولي، بلک３ غو＊تل 
ي３ دا هم معلومه ک７ي چ３ د دغ３ لوي３ کورن９ له کوم３ ＇انگ３ سره ＄ان／７ې اړيکه لري. 
＇رنگه چ３ په پ＋تو ک３ د هندو آريايي ژبو د لوي３ کورن９ د دواړو ډلو )ختي＃ او لويدي＃( 
＄انگ７تياوې په پراخه توگه شته دي، هغه پوهان چ３ پ＋تو ي３ د هندو اروپايي يا هندو آريايي 
ژبو په ختي％ه يا هندي ＇انگ３ پورې اړونده گ２ل３ وه، په هغوى ک３ دغه نومونه د يادولو دي: 
رابرټ ل５چ، رودولف هورنل او ＇و نور... هغه پوهان چ３ پ＋تو ي３ د دغ３ لوي３ کورن９ په 

لويدي％ه ＇انگه پورې اړونده گ２ل３، دغه پوهان دي: شيلي ډيور، ماکس ميولر او نور...
يو شم５ر پوهانو بيا دا خبره په ډ４ره ＇رگنده توگه ک７ې ده چ３ پ＋تو د هندو آريايي ژبو 
په دوو ختي％و او لويدي％و ＇انگو ک３ )يا د سانسکريت او اوستا( په ＇نگ ک３ خپل يو 

＄انگ７ى هويت )پ５ژند( لري او په حقيقت ک３ د دواړو ترمن＃ د اتصال ک７ۍ ده.
نوميالى ختي＃ پوه جيمز ډارمستتر په دې نظر دى چ３ پ＋تو له زند يا اوستا سره نژدې 
اړيک３ لري، خو د هندي ژبو يو شم５ر ＄انگ７ن３ ي３ هم خپل３ ک７ې دي. يو شم５ر اوسني 
ژبپوهان، لکه: د جرمني سبيستيان هاينه هم په دې نظر دي چ３ پ＋تو د جوړ＊ت او د لغاتو 

د پانگ３ دواړو په برخه ک３ له بل３ هرې ژب３ ＇خه زيات له اوستا سره نژدې ده.
پوهاند عبدالحى حبيبي ))د پ＋تو ادبياتو تاريخ(( په لوم７ي ！وک ک３ په دې اړه ډ４رې 
زيات３ ＇７５ن３ ک７ي دي. له اوستا )زند( او سنسکريت )ريگويدا( سره ي３ د پ＋تو ژب３ هر 
اړخيزه پرتله ک７ې ده، هغه هم دې پايل３ ته رس５دلى دى چ３ پ＋تو ژبه له اصلي )لوم７ني( 
اروپايي ژب３ ＇خه راجال شوې ژبه ده، چ３ له اوستا او سنسکريت سره اړيک３ لري او د 

دوى ترمن＃ واقع ده. په حقيقت ک３ د دوى د وصل د ک７ۍ په توگه ارز＊ت لري.
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＇رگندون３

د متن لن６يز:
پ＋تو يوه لرغون３ ژبه او پ＋تانه د ن７ۍ يو لرغونى ！بر يا ولس دى. د هغو هر اړخيزو 
＇７５نو په پايله ک３ چ３ کورنيو او بهرنيو ＇７５ونکو مؤرخينو او ژبپوهانو ک７ې دي، پ＋تو 
ژب３  د دغ３  نو  توگه  په دې  ده.  ژبه  يوه مهمه  د کورن９  ژبو  آريايي  يا  اروپايي  د هندو 

ويونکي هم په همدغه توکم يا همدغه لويه کورن９ پورې اړه لري.
＇７５ونکو او ژبپوهانو په دې برخه ک３ هم ＇７５ن３ ک７ي چ３ د آريايي ژبو د لوي３ کورن９ 
په کومه ＇انگه ک３ د پ＋تو ژب３ موقعيت تثبيت ک７ي؟ ＄ينو ＇７５ونکو له سنسکريت 
او ＄ينو له اوستا سره پ＋تو نژدې گ２ل３ ده، خو يو شم５ر پوهان او د ژبو ＇７５ونکي نظر 
لري چ３ پ＋تو د آريايي ژبو د ختي％و او لويدي％و ＇انگو ترمن＃ واقع ده او د سنسکريت 

)ريگويدا( او زند )اوستا( ترمن＃ د اتصال د ک７ۍ په ＇５ر ده.

اتنولوجي )اتنوگرافي( د بشر د توکم او نژاد په اړه علمي ＇７５نو ته ويل ک８５ي.
ارکيالوجي )ارکيالوژي _ لرغونپوهنه( د ن７ۍ د لرغوني تاريخ په اړه، د لرغونو انسانانو، 
لرغونو تمدنونو او لرغونو موجوداتو په اړه ＇７５ن３ کوي. د ولسونو د لرغوني تاريخ او لرغونو 

ن＋و ن＋انو په اړه ＇７５ن３ د دې علم موضوع ده.
هندو اروپايي: دغه اصطالحات د ن７ۍ د ب５الب５لو ژبپوهانو له خوا په ب５الب５له ب２ه راغلي 
دي. چا هندو اروپايي، چا هندو جرمن، چا هندو آريايي اصطالح کارول３ ده، خو د ！ولو 
موخه ترې هماغه هندو اروپايي ژبن９ کورن９ ده چ３ د ختي＃ او لويدي＃ ه５وادونو او ولسونو 

ډ４رې ژب３ پک３ راداخل８５ي. پ＋تو ژبه هم په همدغه کورن９ ک３ شامله ده.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې د دې لوست په پام ک３ نيولو سره دغو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
�دا چ３ پ＋تانه په )سامي( توکم پورې مربوط دي، دغه نظريه کوم علمي بنس لري،  t

که نه؟
ريايي ژبو په کتار ک３ د پ＋تو ژب３ مقام کوم دى؟ � tد آ

ريايي ژبو په کورن９ ک３ په کومو کومو ＇انگو پورې ت７ل３ ده؟ � tپوهانو پ＋تو ژبه د آ

٢_ په دغو ＇لورو ＄وابونو ک３ کوم يو سم دى، په ن＋ه ي３ ک７ئ:
الف: پ＋تو د هندو اروپايي يا هندو جرمن کورن９ په ژبو پورې اړه لري.

ب: پ＋تو د سامي ژبو په کورن９ پورې مربوطه ده.
ج: پ＋تو د تُرکي ژبو کورن９ ته منسوبه ده.

د: درې واړه ＄وابونه سم دي.

لن６ې خبرې  لن６ې  سره  وار  په  اړه  په  موضوعگانو  در４و  دغو  د  دې  زده کوونکي   _٣
وک７ي:

�د پ＋تو ژب３ لرغونتوب t
ريايي ژبو د دوو لويو ＇انگو د اتصال د ک７ۍ په توگه � tپ＋تو د آ

ريايانو ！ا！وبى � tافغانستان د آ
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د دې لوست تر يو ＄ل بيا لوستلو وروسته د پ＋تو ژب３ په اړه د پوهانو د هغو دريو نظرونو 
لن６يز وليکئ چ３ د آريايي ژبو د کورن９ په کومو کومو ＇انگو پورې ي３ اړونده گ２ل３ ده.

دي نـــــه  قـــــــــرار  پـــــه  مـــــاغـــــزه  يـــــ３  اوســـــــــه  تـــــر  ال 
ـــــه ســـنـــ， دى ــــى ســـــر پ ــــل ـــــا ســــــره وه چـــــا چـــــ３ م
ــه لـــــه کــ＂ پــــريــــو＄ــــي  لـــــــ７زه  پـــــه  ــــــوب کـــــ３  پـــــه خ ال 
دى شــــرنــــ，  تـــــــورې  د  زمـــــا  غـــــوږ  ــــر  ت ــــا  چ د  ــــ３  چ
ـــــ７ه وک نــــــنــــــداره  حــــــال  د  زړه  د  خــــوشــــحــــال  د 
دى مـــلـــنـــ，  هــــم  کــ＋ــ５ــنــي  ــــاســــه  پ د  ـــت  ـــخ ت د  کــــه 
))خوشحال خان خ＂ک((

ـــه ـــس ـــف ق ـــــــــه  ل ـــــــــن  ن ووت  مـــــــــ３  طـــــــوطـــــــي 
ـــه  ـــس ـــف ن بــــــــ３  زه  يــــــــم  ــــــد  ــــــب کــــــال ـــــــي  ـــــــال خ
کــــ７م ــــکــــس  ــــ５ ب لــــکــــه  کــــــ３  غـــــربـــــت  پــــــه  رب 
ــه ــس ــک ــ５ ب ــــ３  ــــس ه ــــــا  ک ــــــه  ن ＇ــــــــوک  دې  خــــــــــداى 
))د پيرمحمد کاک７ له ديوان ＇خه((

کورن９ دنده



15

＇لورم لوست

سليمان ماکو او د هغه
))تذکرة االولياء((

تذکرة االولياء د پ＋تو د لرغوني نثر يو کتاب دى. تاسو د لسم ！ولگي په پ＋تو کتاب 
ک３ د پ＋تو ادب د لرغون３ دورې په هکله پوره معلومات ترالسه ک７ي وو. د پ＋تو ادب 

په لرغون３ دوره ک３ مو د پ＋تو نثر د پيالم３ د آثارو په باب هم يو ＇ه لوستي وو.
دا دى په دې لوست ک３ د سليمان ماکو د تذکرة االولياء په اړه بشپ７ې خبرې لرو. 
تاسو به په دې لوست ک３ د پ＋تو لرغوني نثر دغه کتاب په پوره ډول وپ５ژنئ او د پ＋تو د 

لرغوني نثر په ＄انگ７نو به خبر شئ.
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سليمان ماکو د پ＋تو د لرغون３ دورې پياوړى ليکوال دى. هغه د ))تذکرة االولياء(( په نوم 
يو ډ４ر مهم اثر په پ＋تو نثر ليکلى دى چ３ له بده مرغه ！ول کتاب ي３ الس ته نه دى راغلى 
او يوازې د پيل ＇و پا３１ ي３ د اروا＊اد استاد پوهاند حبيبي په زيار پيدا شوې او خپرې شوې 

دي.
سليمان ماکو د بارک خان صابزي ماکو زوى دى چ３ د کندهار په ارغسان ک３ اوس５ده. 
نوموړي د پ＋تونخوا په غرو رغو ک３ سياحتونه ک７ي او د خپل عصر نوميالي روحاني او ادبي 
رجال ي３ ليدلي دي. دى په خپله وايي چ３ په )٦١٢ هـ.( تللى وم او د پ＋تونخوا په غرو او 
رغو گر＄５دم. تر دغه سفر وروسته سليمان ماکو په دې بريالى شو چ３ د پ＋تنو د نامتو لويانو 

د ژوند په اړه د ))تذکرة االولياء(( په نوم يوه تذکره وليکي.
د استاد حبيبي په قول: د سليمان تذکره د پ＋تنو مشاهيرو او ادبي رجالو يو مفصل تاريخ 
دى. د هر س７ي احوال چ３ بيانوي، د هغه علمي او روحاني مقام ＊يي او بيا ي３ اشعار او 
ويناوې رانقلوي. د تذکرې يو ＇و پا３１ چ３ پيدا شوې دي، دا ＄ن３ معلوم８５ي چ３ د پ＋تنو 
مشاهيرو احوال ي３ په داس３ ډول ليکه چ３ د هغو د ژوندانه پ５＋３ ثبت شي چ３ پالني س７ي 
＇نگه ژوند کاوه، چ５رې اوس５ده، پالر، نيکه او کورن９ ي３ کومه او چ５رې وه او له هغه س７ي 

＇خه د خلکو په خولو او زړو ک３ کومه وينا او کوم شعر پات３ دى.
هغه د خپل دغه کتاب په سريزه ک３ د دې کتاب د ليکلو موخه او د خپل سفر موخ３ 

هم بيانوي.
همدغه برخه به د دې کتاب د نثر د ب５ل／３ په توگه هم ولولئ:

ارغسان  د  وياله  په  بارک خان ماکو صابزي چ３  د  ))زه غريب خاورې سليمان، زوى 
پاي８５م په سن دولس او شپ８ سوه )٦١٢( د هجري تللى وم او د  هوس８５م او په دې مزکو 
پ＋تونخوا په راغو او کليو گر＄５دم او مراقد د اولياوو او واصلينو م３ پل＂ل او په هر لوري م３ 
کامالن موندل، چ３ له دې سفره په کور ک＋５نستم او ت２اک３ وچاودل３ د پ＋و، بيا پا＇５دلم او 
له ＇＋تنه م３ مرستون شوم چ３ احوال د هغو کامالنو وکاږم او دوى چ３ هغه ويناوې پاته 

ک７ې دي او پ＋تانه ي３ لولي اوس.((
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د تذکرة االولياء په هغو اوو پا１و ک３ چ３ زموږ الس ته راغل３ دي، د دغو شاعرانو او 
ليکوالو احوال پک３ راغلي دي:

١_ بي نيکه ٢_ ملکيار غرشين ٣_ شيخ اسماعيل ٤_ قطب الدين بختيار
تر سليمان ماکو د مخه د پ＋تو نثر کومه منثوره نمونه موږ ته نه ده معلومه چ３ پخوا به 
د پ＋تو نثر ＇نگه و او ＇ه سبک او ډول ي３ الره؟ خو د سليمان د نثر پوخوالى او متانت 
دا راته ＇رگندوي چ３ د دغه عصر نثرونه به داس３ پاخه وو او لکه د پارسي نثر چ３ په هغه 
وخت ک３ )په غزنوي او غوري دورو ک３( متين، پوخ او خوږ و، د پ＋تو نثر به هم په زړه 

پورې او خوږ و.
د سليمان ماکو د نثر ＇و ＄انگ７تياوې:

١_ دغه نثر روان او خوږ دى، ب３ له ک７ک５چ او ک８ل５چه دى.
٢_ د اوږدو جملو پر ＄اى، لن６ې لن６ې جمل３ کاروي. يوه جمله په بله پورې نه ت７ي.

٣_ د طبيعي مکالم３ او روانو خبرو اترو ب２ه لري.
٤_ جمل３ ي３ غو＇３، ＇رگندې او واضح دي.

)ت２اک３  مثًال  نشته  اوس  لري چ３  هم  اصطالحات  او  تعبيرونه  زاړه  داس３  ＄ين３   _٥
وچاودل３ د پ＋و( چ３ مقصد ي３ په خپل کلي کور ک３ هوسايي ده.

٦_ که ＇ه هم د پارسي کلمات ډ４ر نه راوړي او زياتره پ＋تو سوچه او ن８ه کلم３ ليکي، 
خو بيا هم د چاپ５ريال د اغ５ز له مخ３ ي３ د دې ژب３ د ترکيبونو او لغتونو يو ＇ه اغ５ز منلى 

دى، لکه دغه کلم３:
درخواست، سپاس، خاک پاى، مهربان او نور...

٧_ د سليمان په نثر ک３ تر فارسي د عربي ژب３ اثر هم ډ４ر او دروند ＊کاري او د دې 
علت هم دا دى چ３ عربي په دغو وختو ک３ د  پ＋تنو درسي او ديني ژبه وه او که به چا له 
علمه سره مينه درلوده، هغه به عربي زده کوله. ＇رنگه چ３ سليمان يو متدين او تصوف ته 
مايل او د ديني علومو طالب س７ى و، نو هغه به خامخا عربي کتابونه لوستي وي. د عربي 
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دغه اثر يوازې په پ＋تو نثر ک３ نه دى، بلک３ د هغه وخت د پارسي نثر په شهکارونو ک３ هم 
د عربي نثر اغ５ز جوت دى، نو د پ＋تو نثر له يوې خوا له عربي نثره اغ５زمن دى او له بله 
پلوه ي３ له فارسي نثره گ＂ه اخيست３ ده چ３ هغه له عربي اغ５زه خالي نه و، نو له دې کبله د 

سليمان ماکو په نثر ک３ د عربي اغ５ز ＊ه ＇رگند دى.
٨_ په دې نثر ک３ د فعلونو تکرار هم لکه د نورو ژبو د لرغونو نثرونو په ＇５ر تر سترگو 
ک８５ي او کله خو په پرله پس３ ډول زيات فعلونه په مکرر ډول راوړي، لکه: )بختيار په پ＋تو 
سندرې ک７ينه، او＊３ تويوينه، خداى ته نارې ک７ينه، غلبل３ ک７ي، پاړکي لرينه( په يوه کر＊ه 

ک３ پن％ه فعله سره يو＄اى شوي دي، دوه ي３ ک م تکرار شوي دي.
٩_ دغه نثر که ＇ه هم مسجع نه دى، خو لکه د نورو ژبو پخواني نثرونه کله کله وزن 
لرونکي او مسجع کلمات لري. د فعلونو په پاى ک３ ي３ يو )نه( د وزن او ترنم لپاره ن＋لولى 

دى.
تذکره  په  ماکو د خپل دور  ))سليمان  ليکي:  اړه  په  افضل رضا د دغه کتاب  پروفيسر 
ليکوالو ک３ داس３ الر اختيار ک７ه چ３ يو خوا دا د هغه وخت د پ＋تنو روحاني مشاهيرو 
تاريخ دى، بل خوا د ادبي رجالو د ادبياتو تاريخ دى. د تذکرې د ليکلو په وخت سليمان 
هم پوخ مؤرخ دى، هم ＊ه تذکره نگار. دا تذکره اول ک３ د تصوف کتاب نه، بلکه د شعر 

او ادب گران بها مجموعه ده.((

د متن لن６يز:
))تذکرة  د  نوموړي  ده.  ＇５ره  ＄النده  يوه  ادب  لرغوني  د  پ＋تو  د  ماکو  سليمان 
االولياء(( په نوم په پ＋تو نثر يو کتاب ليکلى دى چ３ د پ＋تنو شاعرانو او اولياوو د ژوند 
حاالت او د کالم نمون３ ي３ پک３ راغون６ې ک７ې دي. د پ＋تو نثر لوم７نى الس ته راغلى 
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کتاب دى چ３ په )٦١٢هـ.( ک３ ک＋ل شوى دى. له دې ＇خه پخوا د پ＋تو نثر د يو 
بل کتاب يادونه په ))پ＂ه خزانه(( ک３ شوې ده چ３ د ))سالو وږمه(( نوم８５ي او ليکوال 
ي３ ابو محمد هاشم سرواني )٢٢٣- ٢٩٧هـ.( دى. د هغه کتاب يوازې نوم تر موږه 

رارس５دلى دى او خپله کتاب ورک دى.
د سليمان ماکو د تذکرة االولياء د کتاب يوازې لوم７ني اووه مخه پيدا شوي او خپاره 
شوي دي. د دې کتاب نثر روان، خوږ او په زړه پورې دى، د پ＋تو نثر په تاريخ ک３ دغه 

کتاب د ＄انگ７ي ارز＊ت لرونکى دى.

 ١_ زده کوونکي دې د ＊وونکي دغو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
_ په تذکرة االولياء ک３ د کومو اولياوو او شاعرانو د ژوند حاالت او د کالم نمون３ راغل３ 

دي؟
_ تذکرة االولياء په پ＋تو ادب ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟

_ له تذکرة االولياء ＇خه د مخه په پ＋تو ژبه د نثر کوم بل کتاب پ５ژنئ که نه، که ي３ پ５ژنئ 
وواياست چ３ چا ليکلى او د کتاب نوم ＇ه دى؟

٢_ په دغو ＇لورو ＄وابونو ک３ يو ي３ سم دى، سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:
الف: د سليمان ماکو په تذکرة االولياء ک３ يوازې د اولياوو او علماوو ژوند پ５＋３ راغل３ 

دي.
ب: په تذکرة االولياء ک３ د اولياوو او شاعرانو ژوند پ５＋３ او د کالم نمون３ راغلي دي.

ج: په تذکرة االولياء ک３ يوازې د نثر ليکونکو او شاعرانو ژوند پ５＋３ او د کالم نمون３ 
راغلي دي.

د: په تذکرة االولياء ک３ د شپ８و تنو شاعرانو او اولياوو ژوند پ５＋３ او د کالم نمون３ راغلي 
دي.

فعاليتونه
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٣_ زده کوونکي دې دغه لغتونه پر تخت３ وليکي او له ！ولگيوالو ＇خه دې يو تن هغه په 
يوه مرکبه جمله ک３ وکاروي:

مرقد، متانت، شهکار، مسجع، تذکره نگار
٤_ د دې لوست ！ول )قيدونه( دې هر ＇وک په خپله خپله کتابچه ک３ وليکي او هر 

زده کوونکى دې دوه دوه قيده ！ولگيوالو ته ولولي.
٥_ ＇و تنه زده کوونکي دې په خپل خپل وار د سليمان ماکو د نثر يوه يوه ＄انگ７نه په 

لن６ه توگه ووايي.

کورن９ دنده

د سليمان ماکو د نثر د ＄انگ７تياوو په اړه په لن６يز سره يو ＇ه وليکئ او سبا ته به ي３ د 
＊وونکي په انتخاب د ＇لورو تنو ليکن３ ！ول ！ولگيوال واوري.

حکايت:
نوشيروان چ３ په عدل او انصاف مشهور و، يوه ورځ ＊کار ته وتلى و ، ＇ه ي３ وژلي 
وو. کباب ي３ کاوه. مال／ه نه وه. خدمت／ار ي３ کلي ته واستاوه چ３ ورشه مال／ه په بها 
راوړه چ３ بد رسمي ونشي، کلى به خراب شي. چا وويل: په دا هومره مال／ه راوړل به 

＇ه خرابي ک８５ي؟
ده وې: بنياد د ظلم اول ل８ و، هر ＇وک چ３ حاکمان ک５دل، په وار وار ي３ زياتاوه، 

تر دې حده ورس５ده.
قطعه

کــه باد شــاه د چــا له باغه شــفتالو په ظلــم وخوري     

کــه ســتم پــه يــوه هويــه د غريــب بادشــاه روا کا

مريونــه ده  د  وکاږي  و４خــه  لــه  بــه  ونــ３  بــاغ  د 

ســپاهيان بــه يــ３ چــر－ان د رعيــت کا په ســيخونه

د عبدالقادر خان خ＂ک ))－لدسته((

)د －لستان پ＋تو ژباړه(
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پ＋تو ولسي ادبيات

پن％م لوست

ولسي ادبيات د يو ملت د فولکلوري ميراثونو يوه ډ４ره مهمه برخه ده. تاسو په 
ت５رو ！ولگيو ک３ د پ＋تو په ＄ينو لوستونو ک３ د ولسي ادبياتو د ＄ينو ډولونو، لکه: 
لن６يو، متلونو او ＄ينو نورو په اړه يو ل７ مطالب لوستي دي. په دې لوست ک３ به د 

ولسي ادبياتو په اړه بشپ７ې خبرې وک７و او مهم３ برخ３ به ي３ تاسو ته در وپ５ژنو.



22

پ＋تو ولسي ادبيات زموږ د غرونو، رغونو، ک８５ديو، کورونو، جونگ７و، کليو، د４رو او 
حجرو د غ８ونو، هيلو او ارمانونو انگازه ده. له همدې امله ولسي ادبيات د يو ملت د هيلو 

او ارمانونو د رازونو ساتونکي گ２ل شوي دي.
که موږ ادبيات په دې لوست ک３ په دوو عامو ＇انگو وو４شو، نو دغه دوه ＇انگ３ ي３ 
)ليکلي يا تحريري ادبيات( او )نا ليکلي يا ولسي او شفاهي ادبيات( دي. په ليکلي ادب ک３ 
هغه ليکلي او ديواني ادبيات را＄ي چ３ وخت په وخت د ＄انگ７و ليکوالو يا شاعرانو او 

ناظمانو په قلم ليکل شوي او په ديواني او کتابي ب２ه تر موږه رارس５دلي دي.
شفاهي يا ولسي ادبيات بيا د هغه ولس غ８ دى چ３ له ليک لوست ＇خه لرې پات３ شوى 
دى او دغه سندرې چ３ په حقيقت ک３ د خلکو سندرې دي او د ولس ادبيات دي، سينه 
په سينه په شفاهي ب２ه د پ＋تنو د تاريخي ولسي ميراث په توگه تر دې دمه رارس５دل３ او يوه 

برخه ي３ د را！ولوونکو او د فولکلور د ＇７５ونکو له خوا را！وله شوې ده.
))د خلکو سندرې(( نومي کتاب ليکي:

))د خلکو ادبيات په عمومي توگه په دوو برخو و４شلى شو چ３ لوم７ۍ برخه ي３ د خلکو 
نور  او  افسان３  امثال )متلونه(  او دويمه برخه ي３ د خلکو روايات،  سندرې )منظوم ادب( 

)منثور ادب( تشکيلوي.((
انگر４ز مستشرق راور！ي ډ４ر پخوا د پ＋تو سندرو په اړه ويلي وو: ))پ＋تانه که ＇ه هم 
ور＄پا３１ او خپرون３ نه لري، خو هغه ساده او عاميانه اشعار او بدل３ چ３ په عام ډول د پ＋تنو 

د هرې طبق３ له خوا ويل شوي، د دوى تاريخ او ور＄پا３１ بلل ک５داى شي.((
پ＋تانه ډ４ر غني ولسي ادبيات لري. د غرونو، درو او سردرو دغه اوس５دونکي د ولسي 
ادبياتو ډ４رې غوره نمون３ لري. د ن７ۍ ډ４ر ل８ ولسونه به د پ＋تو له ولسي ادبياتو سره د سيال９ 

جوگه وي.
＇７５ونکو د پ＋تو د ولسي ادب منظومه برخه هم په دوه ډوله و４شل３ ده: يوه برخه ي３ 
)عام３ سندرې( او بله برخه ي３ )＄انگ７ې يا خاص３ سندرې( دي. د لوم７ۍ برخ３ ويناوال 
＇رگند نه دي او په ！ول ولس پورې اړه لري، خو د دويم３ برخ３ ويناوال ي３ ＇رگند دي او 
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هغه ولسي شاعران دي. په عامو سندرو ک３ دغه ب５الب５ل３ برخ３ شامل３ دي:
د ميندو سندرې: لکه اللو للو، پيشو- پيشو مه را＄ه د غرو )پالنکى( جان داس３ ويده 
دى لکه گوډى د رنجو. يا منظوم چيستانونه، د ماشومانو سندرې، د وړو مشاعرې، کيس９، 
يا ！پ３، سروکي، منظوم متلونه، د هوتکو  بابوالل３، لن６ۍ  نارې،  ات０  د لويانو سندرې، د 

نارې، کاک７ۍ )يا د کاک７و غاړې( ساندې او نور...
په ＄انگ７و يا خاصو سندرو ک３ دغه برخ３ را＄ي:

مقامونه، چاربيت３، بدل３، بگت９، لوب３، کيس３ او داستانونه او يو شم５ر نور...
))د خلکو سندرې(( د کتاب ليکوال د دغو سندرو د ارز＊ت په اړه وايي چ３ د پ＋تو 
دا سندرې هم له ډ４ر پخوا ＇خه شروع شوې دي. دا سندرې د پ＋تو د هغو پخوانيو اشعارو 
ز８４نده ده چ３ له اريايي شعرونو سره د موضوع او ب３２ له مخ３ ！ينگ３ اړيک３ لري، لکه 
د امير کروړ شعر، د بي نيکه دعا، د بابا هوتک سندره او نور... دا سندرې زموږ د ملي 
ادب يوه ستره برخه ده. په دغو سندرو ک３ پ＋تني حماسه او غيرت، دود او دستور، خيالونه 
او فکرونه او د پ＋تنو روحي ＄انگ７ن３ رامعلوم８５ي. د دغو سندرو تشبيهات او استعارې او 
د افادې ډول، خيال او تصور د پ＋تو په ولسي او عاميانه ژبه پورې اړه لري او ！ول د ولسي 
او عاميانه ژوند تفسيرونه او تعبيرونه دي. موږ ته له داس３ سپ５）لو او خوږو سندرو ＇خه 

خبر４دل هرومرو پکار دي.
ادبياتو  ولسي  د  چاربيت３  لري.  مقام  ＄انگ７ى  چارب５ت３  ک３  سندرو  ولسي  په  پ＋تو  د 
معلوم  ي３  ک８５ي چ３ شاعران  يا ＄انگ７و سندرو ک３ شم５رل  په خاصو  برخ３  منظوم３  د 
نورو موضوعگانو ک３ ويل  او  تاريخي، حماسي، ديني، عشقي  ب５الب５لو  په  دي. چارب５ت３ 
شوي دي. تاريخي او حماسي چاربيت３ په دغه ل７ ک３ ＄انگ７ى تاريخي ارز＊ت لري او په 
حقيقت ک３ د تاريخ لپاره ترې مواد برابر８４ي. د تاريخي چارب５تو يوه برخه فرانسوي ختي＃ 
پوه ))ډارمس＂＂ر(( هم خوندي ک７ې او ))د پ＋تونخوا د شعر هار و بهار(( په نوم ي３ ډ４ر کلونه 
پخوا چاپ او خپره ک７ې ده. همدارنگه د ))تور بر４（(( د کتاب ليکوال هم يو شم５ر مهم３ 
تاريخي چاربيت３ را！ول３ او خپرې ک７ې دي، د ولسي سندرو په يو شم５ر مجموعو ک３ هم 
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دغه ډول چاربيت３ وخت په وخت چاپ شوې دي.
د دغو ادبياتو په اړه د تور بر４（ په سريزه ک３ پوهاند صديق اهلل ر＊تين ليکي:

... په دې سلسله ک３ ！په يا لن６ۍ د پ＋تو شاعرۍ تر ！ولو پخوان９ نمونه ده چ３ د پ＋تون 
ولس ډ４ر لرغوني، پاک او سپ５）لي احساسات پک３ په يو اغ５زناک او ＊ايسته ادبي رنگ 

ک３ ساتل شوي دي.
په لن６يو پس３ وروسته نيمک９، بگت９، چاربيت３ او لوب３ د ولسي شاعرۍ د ادبي خزان３ 

يوه لويه پانگه ده. په دغو ډولونو ک３ چارب５ته تر ！ولو زياته پراخ او خوندور ډول دى.
نوميالى فرانسوي ختي＃ پوه ډارمس＂＂ر وايي چ３ چارب５ته د پ＋تنو يو ليکلى تاريخ دى. د 

دوى د جنگونو او غزاگانو تاريخ په چاربيتو ک３ نغ＋تى دى.
تر تورو خاورو  له خپلو ويونکو سره يو＄اى  له بده مرغه چ３ ډ４رې پخوان９ چاربيت３ 
الندې شوې دي او ＇ه زياته پانگه ي３ الس ته نه ده راغل３. ＇ومره چ３ ＊کاره ده چاربيت３ 
زياتره د نالوستو خلکو له خوا ويل شوي دي، خو ＄ين３ اخوندان او ماليان هم پک３ ډ４ره 

لويه برخه لري.
د ))تور بر４（(( د کتاب ليکوال د دغو ولسي سندرو د را！ولولو او خوندي کولو اهميت 

په دغو ！کو ک３ ＇رگندوي:
١_ زموږ د تاريخ ډ４رې پ＂３ او نامعلوم３ پ５＋３ او د دغو پ５＋و قهرمانان موږ ته معلوم８５ي 

او د ملي تاريخ له ليکوالو سره مرسته کوي.
٢_ زموږ د ادب ډ４ره قيمتي برخه له ورک５دو او تباه ک５دو ＇خه خوندي پات３ ک８５ي.

٣_ د داخلي او خارجي ادب ＇７５ونکو، ژبپوهانو او د کلتور او ملي فولکلور د پل＂ونکو 
لپاره د استفادې وړ مواد الس ته را＄ي.

٤_ شاعرانو ته ډ４ر ＊کلي او ＊ايسته آهنگونه په الس ورکوي چ３ خپل نوي فکرونه 
پک３ واچوي.

٥_ له ولس او عامو لوستونکو سره د ملي احساساتو په روزلو ک３ مرسته کوي.
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تاريخي چاربيت３ د ولسي سندرو ډ４ره غوره برخه ده. دا د ر＊تيني تاريخ د ليکلو لپاره د 
مهمو خامو موادو په توگه پوره ارز＊ت لري.

ب５الب５لو جگ７و  د  انگليس   _ افغان  د  برخه  زياته  چاربيتو  او حماسي  تاريخي  دغو  د 
د جگ７و  انگليس  افغان  د  ډارمس＂＂ر  فرانسوي جيمز  را＇رگندوي.  ته  موږ  اړخونه  ＄ين３ 
دغه تاريخي چاربيت３ خوندي ک７ي دي. دغه راز يو زيات شم５ر دغه ډول ولسي سندرې په 

))پ＋تو سندرې((، ))تور بر４（((، ))ولسي سندرې(( او نورو آثارو ک３ خوندي شوې دي.
يا د  انگليس د در４م３ جگ７ې  افغان-  نوم د  په  له دغو چارب５تو ＇خه ))د ډک３ غزا(( 
خپلواک９ د جگ７ې يوه مشهوره چاربيته د ولسي نامتو شاعر د اللپورې شريف له خوا ويل 

شوې ده چ３ يوه برخه ي３ د ب５ل／３ په توگه دلته راوړو.

راغلــه کاغذونــه  هندوســتانه  لــه 
نــن مــ３ جگــ７ه ده لــه کفاره ســره

اميــر صاحب د جنــگ اختيار وک７
ک７لــو مقــرر  يــ３  ســاالر  ســپه 
ورپســ３ الم  وتــاړه  ســاالر  ســپه 
پــوځ يــ３ کــم ميخزيــن يــ３ ډ４ــرو
پر４وتلــ３ پل＂نــ３  ＊ــکارغلي  پــه 
ورځ د جمع３ وه چ３ جازونه راغله
يــو ＇و گول９ ي３ کــ７ې گوزار خلکه
م７ي زخميان پراته ب３ شــماره ســره

*     *     *

*     *     *

اميــر صاحــب تــه پريادونــه راغلــه
ب５لتــون م３ نــه پر８４دي له ياره ســره

تلــوار وکــ７ پــه  يــ３  نيــت  د غــزا 
پــروت په ډکه ！ينگ يــ３ خيبر ک７لو
پــه هــره ورځ راتــه گــودام ورپســ３
و ت５ــر  حــده  لــه  خلکــه حســاب 
ک＋ــ５وتل３ ســره  انگر４زانــو  لــه 
اميــر صاحــب تــه پريادونــه راغلــه
پــه ډکه ي３ جوړ ک７ دنــدوکار خلکه
نــن مــ３ جگــ７ه ده لــه کفاره ســره
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ولسي سندرې د موضوع له پلوه په ب５الب５لو برخو و４شل شوې دي. د ))ولسي سندرې(( 
قصصي  سندرې،  جغرافيايي  سندرې،  تاريخي  و４شي:  برخو  دغو  په  ي３  مؤلف  ＊اغلى 
سندرې، اجتماعي او انتقادي سندرې، ！وکي سندرې، وعظيه او اخالقي سندرې، اړونه او 

))تقابلي سندرې(( ويرن３، د مين３ سندرې د عشق او محبت سندرې.
د ولسي ادبياتو له منظوم３ برخ３ ＇خه چ３ رات５ر شو، منثوره برخه ي３ هم د پاملرن３ وړ 

ده. په منثوره برخه ک３ ي３ متلونه، ولسي نکلونه، حکايتونه، افسان３ او نور شامل دي.
په پ＋تنو ک３ د ولسي نکلونو او کيسو ډ４رې په زړه پورې نمون３ شته دي. په دغو کيسو 
ک３ هم، لکه: د لن６يو او متلونو په ＇５ر د پ＋تنو د ژوند، هيلو، غو＊تنو او ارمانونو انعکاس 
په ډ４ره ＊ه توگه ليدلى شو. موږ په دغو کيسو او نکلونو ک３ د خپل وخت د پ＋تنو د ژوند، 

فکر او نظر، هنر او نورو خواوو ＊ه مطالعه کولى شو.
په ملي هنداره فولکلوريک اثر ک３ د دغو ولسي پ＋تني نکلونو ＄ين３ ب５لگ３ اروا＊اد 
محمد گل نوري خوندي ک７ې دي، لکه: فتح خان او رابيا، ＊ادي او بيبو، مرد او نامرد، 
زبزبانه ＊اپ５رۍ، موسى جان او ولي جان )يا موسى خان او گلمک９(، مومن خان او شيرينو، 
جالت خان او شمايله، مال عباس او گلبشره، ظريف خان او ماب９، خشکيار او شاترينه، 

قطب خان او نازو، دلى او شهو او آدم خان او درخان９.
د پ＋تو دغه ولسي کيس３ ال تر اوسه پورې د ولس په سينو او حافظو ک３ پرت３ دي او له 
بده مرغه په پوره ډول را！ول３ شوې نه دي، يوازې يوه کوچن９ برخه ي３ را！وله شوې ده. له 
همدې کبله ＊ايي ډ４رې دغه ډول کيس３ او نکلونه هم د راويانو له م７ين３ وروسته له خاورو 

سره خاورې شوې وي.

خلکــه په پونــده ي３ خــره وخوړه
پــوځ يــ３ پر４＋ــود په خيبــر باندې

وخــوړه چــره  يــوه  ســاالر  ســپه 
په ســتنه ســپور شــو په مو！ر باندې
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موږ ته الزمه ده چ３ د خپلو ولسي  او فولکلوريکو ادبياتو دغو ！ولو برخو ته پوره غور 
وک７و او د ډ４ر مهم کلتوري ميراث په سترگه ورته وگورو. د دغو ارز＊تناکو کلتوري ميراثونو 
را！ولول، خپرول او پرې ＇７５ن３ کول د يو ملت د فولکلوريکو ولسي پانگو د خونديتوب په 
معنا دى. له دغو را！ولونو او ＇７５نو به اوسني او راتلونکي نسلونه د دې ولس د ژوند دود، 
رواجونو، فکر او نظر، تاريخ، کلتور او ادب په هکله معلومات ترالسه کوي او ＇７５ونکي 
به ترې د دې ولس د ژوند او ژواک په اړه نوي نوي ！کي راباسي او د دې ولس په ＊ه پ５ژند 

ک３ به ترې گ＂ه اخلي.

د متن لن６يز:
ولسي ادبيات، د فولکلور او د يو ملت د کلتوري ميراثونو ارز＊تناکه برخه ده. په 
ولسي ادبياتو ک３ منظومه او منثوره برخه شامله ده. په منظومو ولسي ادبياتو ک３ عام３ 
او خاص３ سندرې دواړه د پاملرن３ وړ دي. په عامو سندرو ک３ دغه برخ３ شامل３ دي. 
د ميندو سندرې، د ماشومانو سندرې، د ات０ نارې، بابوالل３، لن６ۍ، سروکي، منظوم 

متلونه، د هوتکو نارې، کاک７ۍ، ساندې او نور.
خاص３ سندرې دا دي: مقامونه، چاربيت３، بدل３، بگت９، لوب３، منظوم３ کيس３ او 
داستانونه او نور... په منثوره برخه ک３ ي３: متلونه، ولسي نکلونه او حکايتونه او نور ډ４ر 

د ارز＊ت وړ دي.

او  پ５ژندن３  يا  )لور  او  يا ولس(  له فولک )خلکو  يوه التيني کلمه ده چ３  فولکلور: 
پوهن３( ＇خه جوړه ده. له همدې امله فولکلور ته ولسي پوهه هم وايي، فولکلور په خپله 
＄ول９ ک３ د يو ولس دودونه، رواجونه او عنعن３، انگيرن３ او نظرونه، ولسي ادبيات او نور 

＇رگندون３
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ډ４ر ولسي ميراثونه رانغاړي.
د تاريخ لپاره خام مواد: په دې لوست ک３ د تاريخ د ليکلو لپاره خام مواد ياد شوي 
دي. موخه مو ترې دا ده چ３ کله يو مؤرخ تاريخ ليکي، نو سندونه، مرک３ او مصاحب３، 
فلمونه او تصويرونه ورته د خامو تاريخي موادو په توگه مهم دي چ３ را！ول ي３ ک７ي او د 
همدغو سندونو په ر１ا ک３ د يوې ＄انگ７ې دورې تاريخ وليکي، دغه تاريخي چاربيت３ چ３ 
د هماغه وخت د سترگو ليدلي حاالت دي، د يوې دورې په تاريخ ليکنه ک３ د خامو موادو 

په توگه تاريخ ليکونکي )مؤرخ( ته مهم３ دي او پوره گ＂ه ترې اخيستلى شي.

جيمز ډارمس＂＂ر: مشهور فرانسوي ختي＃ پوه دى. په ١٩ عيسوي پ７５ۍ ک３ اوس５ده. 
د پ＋تو تاريخي او حماسي چاربيت３ ي３ د ))پ＋تونخوا د شعر هار و بهار(( کتاب ک３ را！ول３ 
ک７ې او چاپ ک７ې دي. د پ＋تو او پ＋تنو په اړه ي３ نورې ＇７５ن３ هم ک７ې دي چ３ د ختي＃ 

پوهانو په بحث ک３ مو درپ５ژندلي دي.
د اللپورې شريف: د ننگرهار د اللپورې نامتو ولسي شاعر و. 

امير صاحب: غازي امان اهلل خان
سپه ساالر: د ختي％３ جبه３ قوماندان، سپه ساالر صالح محمد خان

الم: ل＋کر، پوځ
＊کارغلى: په خيبر ک３ يوه سيمه ده

ميخزين: وسله، تدارکات

١_ زده کوونکي دې د ＊وونکي دغو پو＊تنو ته په خپل خپل وار ＄وابونه ووايي:
�فولکلور ＇ه ته وايي؟ t

�ولسي ادبيات په کومو کومو ＇انگو و４شل ک８５ي؟ t

فعاليتونه
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�چاربيت３ د ولسي ادبياتو کوم ډول دى او کوم３ ＄انگ７ن３ لري؟ t
�ولسي سندرې د موضوع له پلوه په کومو کومو برخو و４شلى شو؟ t

�فرانسوي ختي＃ پوه جيمز ډارمس＂＂ر په خپل کوم کتاب ک３ کوم ډول چارب５ت３ را！ول３  t
ک７ې او خپرې ک７ې دي؟

٢_ زده کوونکي دې )په انتخابي توگه له هر کتاره يو يو تن( په وار سره د خپلو ！ولگيوالو 
مخ３ ته ودر８４ي او يو يو تن دې د دې يوې يوې موضوع په اړه خبرې وک７ي:

�په پ＋تو ک３ د ولسي ادب ارز＊تونه t
�پ＋تو لن６ۍ په کوم ډول ادبياتو ک３ را＄ي او کوم مقام لري؟ t

�د پ＋تو د ولسي سندرو يا د ولسي ادب د منظوم３ برخ３ ډولونه t
�د پ＋تو منثور ولسي ادبيات t

اړه  په  يوې اصطالح  يوې  د  لوست  د دې  په خپله خو＊ه  زده کوونکى دې  يو  يو   _٣
يا  او  موضوعاتو  کلمو،  دې  د  خو＊ه  خپله  په  دې  زده کوونکی  يو  وغواړي،  توضيحات 

اصطالحاتو په اړه لن６ لن６ ＄وابونه ورک７ي. يو ＇و اصطالحات يا موضوع گان３ دادي:
الف: تحريري يا ليکلي ادبيات

ب: نا ليکلي يا شفاهي ادب
ج: فولکلوري ميراث
د: تاريخي چاربيت３ 

هـ: ولسي نکلونه
له متن ＇خه  ل＂ون سره  او نورې موضوع گان３ دې شاگردان په خپل  نور اصطالحات 

راوباسي او له نورو ！ولگيوالو ＇خه دې د هغو د معنا او مفهوم په هکله پو＊تن３ وک７ي.
٤_ زده کوونکي دې لکه د يوې کوچن９ مباحث３ يا خبرو اترو په توگه په ادبياتو ک３ د 
)استعارې(، )تشبيهاتو(، )خيال( او )فکر( په اړه په خپلو ک３ په نوبت سره منظم３ خبرې 
بيا دې  او  نظارت الندې و＇اري  تر  د ＊وونکي  تنه شاگردان دې دغه جريان  دوه  وک７ي. 
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اترو  د دغو گ６و خبرو  او  راغون６ ک７ي  نظرونه  ！ولگيوالو  ！ولو  د  تنه شاگردان  دوه  همدغه 
ارزونه دې وک７ي.

زده کوونکي دې د خپل３ سيم３ او شاوخوا کوم ولسي شاعر په لن６يز سره معرفي ک７ي 
او يا دې د کوم ولسي شاعر کوم شعر يا کومه ولسي سندره يا ولسي نکل په کلي- کور ک３ 
له چا ＇خه وليکي او ！ولگي ته دې ي３ له ＄انه سره راوړي. په راتلونکي درسي ساعت ک３ 
دې ي３ ！ولگيوالو ته واوروي. ＊وونکى به دغه ！ول３ ليکن３ او د ولسي شعرونو نمون３ له ＄انه 
سره خوندي ک７ي، که نوې ＇５ره پک３ وه چ３ تر اوسه په مطبوعاتو ک３ نه وي معرفي شوي، 

د همدغه زده کوونکي په نوم دې کوم３ مجل３ يا جريدې ته د چاپ لپاره واستوله شي.

دى نـــظـــر  ــــــداى  خ د  ـــــرو  غ ــــــوړو  ل ــــه  پ
－لونه ــ５ــر  چــاپ وروي  واورې  يــ３  ســر  پــه 

پــــه اصــــــل ＇ــــــوک نــــه ســــــ７ى کــ５ــ８ي
وينه ــ７و  س د  ــوى  خ يــ３  چــ３  دى  هغه  ــ７ى  س

پــــه پــــت کــــ３ تــــــور مـــســـلـــي ＊ــــه دى
ــ３ ک７مه ي ــزاده شــي ＇ــه  ــه کــه ش ــار  ي پته  ــ３  ب

کورن９ دنده
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شپ８م لوست

د ＊کارندوى بوللـه

_ په پ＋تو ک３ مو کومه بوللـه يا قصيده اور４دل３ ده؟
_ د لرغوني پ＋تو ادب ＇ومره شاعران پ５ژنئ؟

په پ＋تو لرغوني ادب ک３ د ＊کارندوى بوللـه )قصيده( ډ４ر شهرت لري.
تاسو د پ＋تو د نورو ！ولگيو په لوستونو ک３ د لرغوني ادب په هکله ډ４ر ＇ه لوستي 
دي. دادى په دې لوست ک３ د ＊کارندوى دغه ارز＊تناکه بوللـه يا قصيده لولئ او د 

شاعر په اړه ي３ بشپ７ معلومات ترالسه کوئ.
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＊کارندوى د پ＋تو لرغون３ شاعرۍ يوه وتل３ ＇５ره وه. هغه په شپ８مه هجري پ７５ۍ ک３ په 
غور ک３ اوس５ده. محمد هوتک په پ＂ه خزانه ک３ د هغه د ژوند لن６ حاالت ليکلي او د هغه 

بوللـه ي３ په خپل کتاب ک３ رانقل ک７ې ده. په ))پ＂ه خزانه(( ک３ د هغه په اړه لولو:
))ذکر د ＊کارندوى عليه الرحمه چ３ د غور و. پوه شه په دې چ３ شيخ ک＂ه متي زي 
رحمة اهلل عليه ک＋لي دي، په کتاب ))لرغوني پ＋تانه(( ک３ چ３ ))په تاريخ سوري(( ک３ دي 
چ３ ＊کارندوى م５شته د غور و او کله کله په غزنه او بُست ک３ هم اوس５دلى. پالر ي３ احمد 
الّدنياوالّدين محمد  او د غور د ف５روز کوه کو！وال و. ＊کارندوى د سلطان شهاب  نوم５د 
سام شنسباني په پادشاه９ ک３ مخور او د درناوي خاوند و او هغه وخت چ３ هغه سلطان 
پر هند يرغل کاوه، ＊کارندوى چ３ شاعر او عالم س７ى و، هم د هغه سلطان په ل＋کر ک３ 
و او هس３ وايي چ３ ＊کارندوى په مدح ک３ د سلطان محمد سام او سلطان غياث الدين 
غوري د ستاين３ قصيدې لري چ３ بولل３ دي. محمد ابن علي وايي چ３ ما په بُست ک３ د 
ده د بوللو غ کتاب وليدئ او له هغه ＇خه م３ دغه بوللـه چ３ د محمد سام عليه الرحمه 

ستاينه ده، وک＋له.((
په پ＂ه خزانه ک３ د ＊کارندوى راغل３ بوللـه )قصيده( دا ده:

ــه ــگــارون ــن ــي ــــ７ه س ک بــيــا  ــي  ــک ــوون ــل ــک پــســرلــي ＊ د 
ـــــ３ اللـــونـــه ـــــو ک ـــــه غـــــرون ـــــل پ ـــــون ـــــ３ ول بـــيـــا ي
ــوې ــ３ ش ــن ــ３ ش ــمــن ـــه شـــنـــه، ل ـــون مــ％ــکــه شـــنـــه، ال＊
ــــه ــــرون ـــــه غ ـــــت ـــــوس ـــــــــــردي واغ طــــيــــلــــســــان زم
دى مـــچـــ５ـــدو  د  الس  مـــشـــاطـــ３  نـــيـــســـان  د 
ـــه ـــون ـــ２ ـــــــدې و＊ـــــکـــــلـــــل ب ـــــــان مـــــرغـــــلـــــرو ب
ــه ت ــــــــدي  ري و  ـــــدي  خـــــان ــــ６ې  ــــن چ غـــ＂ـــولـــو  د 
ــــي جـــونـــه ــــم ــــي زل ــــا＇ ـــــ３ ن ــــــو بــــ２ــــو ک زرغــــــون
ــــه تـــنـــدي وکـــا ـــيـــک پ ـــــور ！ ــــــاوې چــــ３ س لـــکـــه ن
ـــه ـــون ـــســـول ـــــــره پ ــــو س ــــول هــــســــ３ وگــــــا１ــــــل غــــ＂
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لـــيـــه وخـــــــونـــــــو  اورو  چـــــــ３  ـــــرې  ـــــل ـــــرغ م
ـــه ـــون ــــــوه را１ـــــــه خـــــپـــــاره د＊ـــت پـــــه ＄ـــــال يـــــ３ ش
ــه ــوري ــت ــو کــــ３ ＄ــــل کــــا لـــکـــه س ــک ــ％ ــــو م ــــون زرغ
ــن گــلــونــه ــي ــپ چـــ３ پـــر هــســک بـــانـــدې ＄ــلــ５ــ８ي س
ــ８ي ــ５ ــه ب کـــــانـــــدي  ويــــلــــ５ــــده  واورې  ســـپـــيـــنـــ３ 
ــــه ــــون ــــوان ــــر４ گ ــــــه  پ ــــن  ــــي م د  او＊ــــــــــ３  ــــه  ــــک ل
ــــدې خــــانــــدي ــــان ــــه ـــــــ３ والــــــــ３ ب ـــــر پــــلــــو ر１ ه
ـــه ـــــــي لـــــه ســـيـــنـــگـــ７ون لـــــه خــــو＊ــــيــــه ســـــر وه
ـــى ـــل ـــون ل دى  وږم  گـــــلـــــو  د  پـــــلـــــو  هـــــــر 
ـــــه ـــــون ـــــاروان ک خـــتـــنـــه  لــــــه  راغــــــلــــــه  وا  تــــــه 
ــد ــون ــام ــي ب ــــــــدون  ـــــ７و ژون ــــه م ب ــــو  پ ــــه  پ ــح  ــي ــس د م
ـــه ـــ７ن ـــوک ـــح شـــــو پـــــه پ ـــي ـــس ــــســــرلــــى مــــگــــر م پ
ــــوســــت راوي ــــل  گ آغلى  ــــ３  ي خــــــــاورو  ـــــ７و  م ــــه  ل
جــنــتــونــه کــــ７لــــه  ـــــ３  ي ـــــر  غ او  بــــيــــديــــا  وچ 
ـــي چــــ３ رامــــشــــت کــــ７ رامــشــتــگــرو ـــاج ســـــ７ى ج
ـــــ０ وکــــــا ږغـــونـــه ـــــه ب ــــي چـــــ３ پ ــــو１ ـــ＃ چ ـــي ـــه گ
شــي نــــغــــوږ４ــــده  چـــو１ـــيـــو  د  ږغ  چــــ３  ـــ０  ـــرب ب ــــه  پ
ـــه اشـــلـــکـــون ـــــودي  ـــــي پ ســـــــره  چــــنــــدى  وا  ـــــه  ت
ـــو ـــ６ي ـــن ج ــــــر  پ ــــــى  ــــــل راغ ـــــى  ـــــاپ ！ ـــــا  ـــــم زل د 
ـــه ـــزون ـــــدي مـــکـــ５ ـــــان ـــه غــــو！ــــ９ ک ـــغـــل ـــ５ لــــکــــه پ
دى پــــســــرلــــي  ـــــــ７ى  ک ســـــــور  ـــــخ  م پــــوپــــلــــو  د 
ــــه ــــون الس اچــــــــــوي  غــــــــــاړه  ــــــه  پ ــــــل  ب د  ــــــو  ي
ـــن دي ـــگ ــن وړن ــي ـــه ســپ ـــرون ــر غ ــ５ ـــه ＇ پ د هــــنــــدارو 
لـــمـــرونـــه وکـــــا  ــــل  ＄ ــــدې  ــــان ب واورو  ــــر  پ ــــ３  چ
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ــ３ ＄ــگــونــه باسي ــه خــول ــه غــور＄ــنــگ غــور＄ــنــگ ل پ
ـــا کـــــانـــــدي ســـيـــنـــدونـــه ـــ２ ــــي ش ــــات ـــه شـــــ０ ه ـــک ل
ـــــوړ شــي ـــ６و م ـــن ــــه ســـتـــايـــه د ج ـــي پ ـــو１ ــــه چ ــــه ب ن
ــه ــون ــت ــف پـــــه ص ـــان  ـــط ـــل د س ــــــوړ شـــــم  م بـــــه  نـــــه 
دى ــــمــــر  ل ـــى  ـــل ـــت خ ــــه  ــــهــــال ک د  ـــب  ـــس ـــن ش د 
ـــه ـــون رغ ده  لـــــه  ودان  دود  پـــــه  ـــي  ـــرل ـــس پ د 
ک７ ــــــون  زرغ ــــــواد  اي ـــــت  درس يـــ３  اورو  ـــدو  ＊ـــن د 
ــــــ３ يـــونـــونـــه ــــه ي ــــل ــــب ــــــر دي ــــــه قـــــــصـــــــداره ت ل
ــــر نــيــلــي ســـپـــور شــي ـــــري پ ــــــل چــــ３ د ب ــــه زاب پ
ــــــه ــــــوزارون گ مــــ５ــــ７انــــ３  د  يـــــ３  الهـــــــــور  پـــــه 
ــو ــن ــم ــر＇ ــي م د  دري  تــــه  مــــخ  ＇ــــــوک  يــــ３  نــــه 
ــــه ！ــيــنــگــ５ــ８ي کـــلـــک ډالـــونـــه ــــ３ تــــــورې ت ــــه ي ن
دى ـــمـــر  ل نـــــ７ۍ  د  شــــهــــاب  ديـــــن  د  اســـــــالم  د 
ـــــه جـــهـــادونـــه ـــــ７ ر１ــــــا پ ـــــ３ ک تــــــور ســـ＂ـــهـــان ي
کا ـــل  ـــرغ ي ســنــد  و  هــنــد  پـــر  دى  چـــ３  پـــال  هــــره 
ــــه ــــون ـــــــه شــــهــــاب ر１ــــــــــــوي تــــــــــــوره نـــــــــ７ۍ پ
ـــا ــــه ا！ـــــک وک ــــرون پ ــــ５ ــــ３ ت ــــ３ ي ـــي چ ـــســـرل ــــه پ پ
ـــــــه ـــه زړون ــــ ـــل ـــول ـــــــرى ش ـــــ３ ت ــــــــاړه ي ــــــــاړه غ غ
＄لي هــســک  پـــه  ســـتـــورى  روڼ  غـــونـــدې  ده  بـــه  نـــه 
ـــــر مــ５ــ７ونــه ــــــوره ډ４ ــــه غ ــــه شــــي ل ــــورت ــــه ＇ــــه پ ک
ــــورې ل ــــه  پ ــــــــي جــــگــــ７ن د ســـيـــنـــد  ــــه راول ب ــــه  ن
ــــاره ＊ــهــرونــه ـــــري ＇ـــــوک د هـــنـــد خــــپ ب ــــه  ب ــــه  ن
ــــ６ کا ـــمـــي د غــــور ســــره راغــــون بـــه ＇ــــوک زل نـــه 
＄ـــلـــونـــه ـــــا  ک چـــــ５ـــــرې  ـــــه  ب تـــــــــورې  داور  د 
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وکـــا يــــ３  چــــ３  الــــديــــن دى  ـــاب  ـــه ش خــــاونــــد  يــــو 
ـــه ـــرغـــلـــون ـــــه ي ـــــر ا４ــــــــــواد ت ــــــــوري ه ـــــر ل ـــــه ه پ
ـــو جـــگـــ７ن يـــ３ هــنــد تـــه يــــون کا ـــو جـــوپ پـــه جـــوپ
ـــه ـــون زغـــل ــــــا  وک ـــت  ـــم ه ـــــــــادار  ب ــــــور  غ د  چـــــ３ 
ـــل کـــانـــدي ـــرغ ـــ８ي ي ـــر４ ـــ５ ــد بــــانــــدې ت ــن ــي نــــن پــــه س
ــه ــون ــگــل ــــه ＄ــن ــــ３ زمــــــري ريــــــــ８دي پ ــــه پـــرتـــم ي پ
کــا ــــي  ــــالي اي ډاره  ــــه  ل ــــم  ه ــــ３  ي ســـيـــنـــد  ＇ــــپــــان 
ــــه ــــ７ون اي ＊ـــــه  ــــو  ــــان ــــوري غ د  وړي  اوږو  پـــــر 
کـــانـــدي راغــــلــــى  ＊ــــه  ده  د  ا！ـــــک  کـــــال  هــــر  پــــه 
ـــه ســـالـــونـــه ـــت ـــاس ـــل پ ـــپ غــــــــوړوي پــــه ＇ــــنــــ６و خ
ــد ته ــن ــمــي چـــ３ زغـــلـــي ه ــي ＄ــل ــخــوا ＊ــکــل ــون ــ＋ــت پ
ــــــدي اتــــ２ــــونــــه ــــــان ـــ３ ک ـــل ـــغ ـــ５ ــــه پ ــــي ــــل ــــــو آغ ن
ـــو غـــرون دې  وي  اخـــيـــســـتـــ３  ـــ３  خـــت ـــــ３  زرغـــــون
ـــه ـــون ـــان ＄ دي  ـــي  ـــل ـــول ـــس پ هـــــم  بــــيــــديــــا  بـــــ０ 
ــ％ــه ــي ــــه خــات ـــ８ي ل ـــ５ ـــرک ــ＃ چــــ３ لـــمـــر ＇ ــي ــه هــــر گ
ــه ــ６ون ــن پــــه ＇ ـــــون کــــا د لــويــديــ％ــيــه  ي ＇ــــو چــــ３ 
وي بـــرمـــل  ـــه  ک وي،  غـــرمـــه  ـــه  ک وي،  ــر  ــ％ ــري ب ـــه  ک
ــه ــون ــل ــرم ــــه ت ـــمـــر لـــــو４ـــــده، ک ــــه ل ــــل، ک ــــرم ــــه ل ک
ــو ــل ــــه زغ ل ــي  ــن ــ５ ــ＋ ــــه ک ن ــــه  ب د شـــهـــاب جـــگـــ７ن 
بــهــيــرونــه ـــل  خـــپ زلــــمــــي  دا  ـــــ８دي  ـــــر４ پ ــــه  ب ــــه  ن
ـــــه يــرغــلــ／ــريــو ــــــان ل زمــــــــرى کـــلـــه کــــــــاږي ＄
ــــه ــــ８ون ــــــات مـــ＂ـــونـــه ورمــــ５ ـــــه کـــــا م ـــــ３ ن ＇ـــــو ي
رپــــــى هـــنـــد کــ３ ــــو  ــــري ب د  ـــــا  ک ـــــه جـــــ，  ب ـــــا  ي
ـــه ســـرون چـــــــاره  دې  ــــه  پ ــــم  ه ـــــ８دي  ـــــر４ پ ــــه  ب ــــا  ي
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ــو ــ２ ــب ــم ب د  بــــودتــــونــــونــــه  ـــــا  ک وران  ـــــه  ب ـــــا  ي
ــــو ايـــــوادونـــــه ــــن ـــــه وي ـــــدي پ ــــــره کـــــان ـــــه س ـــــا ب ي
شـــهـــابـــه ـــــــن  دي د  ـــــل  ت ـــــه  ت اوســـــــــ３  ـــــــا  ر１ ـــــه  پ
ـــه ـــمـــزدکـــون ن پـــــه  ـــــــ＃  دري پـــــر  و  تـــــل  دې  ــــــوم  ن
ــــــوره د هـــنـــد لـــوريـــه ــــه ت ــــــه شــــي ســـتـــا پ ＇ــــو را１
＇ـــو چـــ３ نــشــت کــــ７ې لـــه نــــ７ۍ نـــه بــودتــونــونــه
وي ــن  ＇ــ＋ــت ــــوى  ل خــــاونــــده  دې  ـــه  ـــرم ز４ ـــه  پ ــا  ــت س
ــه ــون ـــ３ ي ـــو چ ـــه ＇ ـــو ن ــه ي ــت ــرس ـــه م ــا پ ــت ـــو س ــــوږ خ م

د پ＋تو ادبياتو په تاريخ ک３ د دې قصيدې په هکله ＊ه بحث شوى دى او داس３ ليکل 
شوي دي.

او  او استادي  او د شاعر مهارت  يو شهکار دى  د ＊کارندوى دا قصيده د پ＋تو ادب 
په دې قصيده ک３  لوم７ى مزيت چ３  او سپ５）لتوب ＄ن３ ＊کاري.  قريح３ غ＋تلوالى  د 
ليدل ک８５ي، د کالم سالست، بالغت او رواني ده. شاعر په ډ４ر مهارت خپل مقصد په 
ته دا را＊يي  او مواد پک３ شته، دا لغات موږ  نادر لغات  ادا کوي. ډ４ر پ＋تو  ساده عبارت 
چ３ پ＋تو خورا پراخه ژبه وه او اوس ي３ ډ４ر پخواني کلمات له رواجه لو４دلي دي، لکه: 
ختي＃، لويدي＃، لرمل، برمل او نور... ＊کارندوى چ３ په دې قصيده ک３ د پسرلي کوم 
＊کلى منظر تصوير ک７ى دى، د وطن له ＊کليو د＊تو او غرو ＇خه ي３ الهام اخيستى دى. 
له دغ３ بولل３ ＇خه چ３ د ＊کارندوى له ديوانه پات３ ده، موږ ته رامعلوم８５ي چ３ شاعر د 
ادبي فنونو او بالغت په اساسونو ک３ هم پوخ و او د ده شعرونه له ＊کلو تشبيهاتو او استعارو 

ډک دي.
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د متن لن６يز:
＊کارندوى د غور اوس５دونکى و او د پ＋تو د لرغون３ شاعرۍ يوه مخک＋ه ＇５ره ده. 
په شپ８مه هجري پ７５ۍ ک３ د سلطان شهاب الدين غوري په واکمن９ ک３ ي３ د درناوي 
مقام درلود او هلته پوره مخور و. له ديوان ＇خه ي３ يوازې يوه بوللـه )قصيده( د پ＂３ 

خزان３ په روايت تر موږه رارس５دل３ ده.
دغه )٤٥( بيتيزه قصيده ډ４ره پخه او په روانه او خوږه پ＋تو ويل شوې ده. شاعر پک３ 
د هغه وخت ډ４ر داس３ لغتونه خوندي ک７ي دي چ３ اوس ي３ خلک نه کاروي. له دې 
کبله د پ＋تو د معنوي ذخيرې او پانگ３ له مخ３ هم موږ ته ډ４ره ارز＊تناکه ده. د ادبي 

فنونو او ＊کالوو له مخ３ هم دغه بوللـه د ډ４رې ستاين３ او ارز＊ت وړ ده.

لرغوني پ＋تانه: دغه کتاب د پ＂３ خزان３ په روايت د ش５خ ک＂ه په قلم ليکل شوى دى. پ＂３ 
خزان３ له دغه اثر ＇خه ډ４ره استفاده ک７ې ده. په دې کتاب ک３ هغه په ډ４ر درناوي ياد８４ي، 
لکه: ))نقل کا زيدة الواصلين شيخ ک＂ه متي زى غورياخ５ل په خپل کتاب ))لرغوني پ＋تانه(( 

ک３ چ３ دى نقل کا له ))تاريخ سوري(( ＇خه...(( دغه کتاب اوس ورک دى.
تاريخ سوري: ))تاريخ سوري(( هم هغه کتاب دى چ３ د پ＂３ خزان３ د روايت له مخ３ 
ترې په ))لرغوني پ＋تانه(( نومي کتاب ک３ ډ４ره استفاده ک７ې ده. ليکوال ي３ محمد بن علي 

البستي و. دغه کتاب هم اوس ورک دى.
هـ.ق.  تر ٦٠٢  له ٥٦٩ ＇خه  الدين(  )سلطان شهاب  سلطان محمد سام شنسباني 
پورې د غور او شاوخوا پاچا و چ３ په معز الدين هم مشهور و او ＊کارندوى ي３ په دربار 
ک３ مقرب او د درن＋ت وړ و. د هند په فتوحاتو ک３ هم ورسره و، دغه بوللـه ي３ هم د هغه 

په ستاينه ک３ ويل３ ده.

＇رگندون３
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چ３  ک８５ي  ويل  او  و  واکمن  سلسل３  غوري  د  هم  دى  غوري:  الدين  غياث  سلطان 
＊کارندوى ي３ ستاينه ک７ې ده، خو هغه غزل３ اوس زموږ په الس ک３ نشته.
قصدار: اوس دغه سيمه په بلوچستان ک３ واقع ده او خضدار ي３ بولي.

ديبل: دغه سيمه اوس د سند په وادي ک３ پرته ده او هلته يوه سمندري بندرگاه وه.
داور: د زمينداور سيم３ دي چ３ دلته يوازې د داور په ب２ه راغلى دى.

ولولي.  له ＄انه سره  او دقت  په چوپه خوله  بوللـه  ١_ زده کوونکي دې د ＊کارندوى 
ستونزمن لغتونه او بيتونه دې له ＄انه سره يادداشت ک７ي. بيا دې په نوبت يو يو زده کوونکى 
خپل ستونزمن لغتونه يا بيتونه خپلو ！ولگيوالو ته په لوړ غ８ ووايي. د ！ولگي له من＃ ＇خه دې 
بل زده کوونکى په خپله خو＊ه ＄واب ورته وايي. که په ！ولگي ک３ هيچا د ستونزمنو برخو 

＄واب پيدا نه ک７اى شو، ＊وونکى به ي３ ستونزې حلوي.

٢_ د ＊کارندوى د بولل３ درې درې بيتونه دې په لوړ غ８ د يو يو کتار زده کوونکي په 
نوبت سره ووايي، نور به ورته غوږ غوږ وي.

٣_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄واب ووايي:
�＊کارندوى د کوم واکمن په ستاينه ک３ شعرونه ليکلي دي؟ t

�نور کوم مشهور قصيده ويونکي پ５ژنئ، نومونه ي３ واخلئ. t

د ＊کارندوى دغه بوللـه يو ＄ل بيا په خپلو کورونو ک３ په دقت ولولئ او په اړه ي３ دوه 
مخيزه ليکنه وک７ئ. په بله ورځ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته واوروئ.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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اووم لوست

په شعر ک３ قافيه

تاسو د ت５رو ！ولگيو په پ＋تو او دري کتابونو ک３ د بديع او بيان د ب５الب５لو برخو په 
هکله يو ل７ مطالب لوستي دي. په دې لوست ک３ تاسو ته )قافيه( په يو ＇ه مفصل ډول 

درپ５ژنو. 
د پ＋تو شاعرۍ په چوکا！ونو ک３ په غزل، قصيده، مثنوي او نورو ب５الب５لو ډولونو ک３ 
)قافيه( د ارز＊ت وړ برخه ده. يوازې په آزاده شاعرۍ ک３ دې برخ３ ته پاملرنه ضرور نه 
ده. په کالسيکو او عنعنوي شعري فورمونو يا چوکا！ونو ک３ قافيه ډ４ره مهمه ون６ه لري. 

دلته پرې خبرې کوو.
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مخک３ له دې چ３ د قافي３ په اړه خبرې وک７و، دغه غزل ولولئ. په غزل ک３ به په ا！کلي 
توگه د قافي３ ل＂ه وک７ئ. وروسته بيا د قافي３ په اړه له زده کوونکو سره غ８４８و.

د کاظم خان شيدا غزل په دې ډول ده:

په دې غزل ک３ يوازې قافيه را تر سترگو ک８５ي. په غزل ک３ بايد د لوم７ي بيت )مطلع( 
دواړه نيم بيتي هم قافيه وي او د نورو بيتونو دويم نيم بيتي ورسره هم قافيه ک８５ي. په دې 
غزل ک３: گلو، بلبلو، سنبلو، داغلو، کاکلو، منگلو، خپلو قافي３ دي، دې ته د قافي３ کلم３ 
هم ويل ک８５ي. په دې غزل ک３ له قافي３ وروسته، رديف نه تر سترگو ک８５ي، خو د کاظم 

خان شيدا په دې بله غزله ک３ بيا قافيه او رديف دواړه شته دي:

د شــبنم دانــه کــه تخــم شــي د گلــو
چ３ ي３ نشــته لکه گل ＊ــه رخســارونه
په ＇ه شــان درتــه بيان ســوې طالع ک７م
معطــل پــه عارضــه د شــام غريب دى
د آســمان په شــان３ ت５ز د فتنــو ت５غ ک７ې

زړه بــه ســوړ پــه ديدن نــه شــي د بلبلو
＇ــوک به ＇ه کا تــورې زلف３ د ســنبلو
داغلــو د  دى  جبيــن  زمــا  نمــر  لکــه 
کــه مــ３ زړه په حلقــه بند شــو د کاکلو
صبح و شام گر＄３ ＊کاره په سرو منگلو

د درياب له سرد  جوش９ د حباب زړه چوي
لــه خپلــو بويــه  اميــد  د  قطــع  شــيدا 

ه５＆ نقصان د ساده حسن و جمال نشته 
چ３ بدل ي３ په کچکول د مهتاب خوان ک７
يــم پــه کــوم ســبب  ن＋ــلولى زمانــ３ 
د کجل لک９ ي３ گوره شــوخ３ ســترگ３
هــره الر يــ３ اژدهــا دى جهــان نغــري
چــ３ گــره يــ３ د کوکــب د کار وانه ک７ه
افروختــه وي پک３ تل د حســن شــمع

د آفتاب په رخسار هم خط و خال نشته
نشــته کمــال  پــه  زمانــ３  د  اعتمــاد 
لکــه ژبــه خــود زمــا پــر وبــال نشــته
په دا هســ３ خوب９ شــاخ د غزال نشــته
و بورجــل ته يــ３ د هر چا مجال نشــته
ولــ３ نــه وايــ３ ناخــن د هــالل نشــته
د خاطــر غونــدې فانوس د خيال نشــته

شــيدا گوره هر طرف گلگون３ او＊ــ３
ه５＆ خندا په دا بهار ک３ امســال نشــته
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په دې غزل ک３: جمال، خال، کمال، بال، غزال، مجال، هالل، خيال او امسال قافي３ او 
))نشته(( د دې غزل رديف دى چ３ په نيم بيتيو ک３ له قافي３ سره ن＋تى او له قافي３ وروسته 
تکرار８４ي. په دې توگه په دغو شعرونو ک３ قافيه الزمي ده، خو رديف الزمي نه دى. قافيه 
او رديف غزل، قصيدې او نورو ته آهنگ او موسيقيت ورکوي او د وزن په ＇نگ ک３ د 

دوى شتوالي شاعري په سندريز ＊ايست سنباله ک７ې ده.
خو قافيه ＇ه ته وايي؟

قافيه هغه يو ډول )يا سره ورته( يا همغ８ې کلم３ دي چ３ د مصراع په پاى ک３ را＄ي او 
تکرار８４ي. په قافيه ک３ مهمه خبره د همغ８ۍ ده، هغه کلم３ چ３ دغه همغ８ي پک３ مراعت 
شوې وي، د قافي３ کلم３ بلل ک８５ي. په پورتني لوم７ني غزل ک３: گلو، بلبلو، سنبلو، داغلو 

او نور... په دويم غزل ک３: جمال، خال، کمال، بال او نور د قافي３ کلم３ دي.
د قافي３ توري بيا د کلمو هماغه برخه ده چ３ همغ８ي جوړوي، په پورتني لوم７ي غزل 
ک３ )لو( او په دويم غزل ک３ )ال( د قافي３ هماهنگه )همغ８ه( برخه ده او له همدې امله ي３ 

د قافي３ توري بولي.
د )قافيه( ليکوال په دې اړه وايي:

))قافيه عربي کلمه ده، په لغت ک３ وروسته ته وايي، په اصطالح ک３ هغه علم دى چ３ د 
دورونو له وروستيو هم آهنگيو )همغ８يو( ＇خه بحث کوي. يا په بله وينا د بيت د پاى کلمه 
چ３ شعر ورباندې ختم８５ي او اعاده ي３ په ورپس３ بيتونو ک３ الزمه وي، قافيه بلل ک８５ي. 
د نظم اساسي رکن وزن دى او قافيه د شعر اساسي رکن نه گ２ل ک８５ي، بلک３ قافيه د نظم 
يو عارضي رکن دى، ＄که موږ په ډ４رو ژبو ک３ داس３ شعرونه گورو چ３ قافيه نه لري )لکه 

آزاد او سپين شعرونه((.
حرکت،  دوران،  پ５ر،  ک３  لغت  په  دور  چ３:  ووايو  بايد  اړه  په  ))دورونو((  د  نظم  د 
＇رخ５دنه، د يوه شي پر خپل ＄اى حرکت او گر＄５دن３ ته وايي، په اصطالح د بيت يا نظم 
له پيل ＇خه د لوم７ۍ هماهنگ９ تر پاى پورې يو دور دى، په مصراع او غير مصراع بيتونو 

ک３ دورونه توپير پيدا کوي.
که د يو بيت هره مسره )نيم بيتي( قافيه ولري، نو دا بيت له دوو دورو ＇خه جوړ شوى 
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دى او مصراع بيت دى، که د يو بيت هماغه وروست９ مسره قافيه ولري نو دا بيت يو دور 
لري او غير مصراع دى. رديف هم په دور ک３ را＄ي. د قافي３ او رديف توپير په دې ک３ دى 
چ３ قافيه تر پاى له همغ８و )هم آهنگو( تورو او غ８ونو ＇خه جوړه وي او معناييز يووالى نه 
لري، خو رديف تر قافي３ وروسته په هماغه يوه لفظي او معناييزه ب２ه بيا بيا راغبرگ８５ي. په 
کالسيکو شعري چوکا！ونو ک３ قافيه الزمي او رديف الزمي نه وي، خو د همغ８ۍ د تکرار 

او ＊کال لپاره را＄ي.
))روي(( د قافي３ هغه تورى دى چ３ له هغه پرته د قافي３ همغ８ي نه را＄ي. دا په حقيقت 

ک３ د قافي３ د همغ８ۍ د برخ３ )کلم３( لوم７ى تورى وي.
په لوم７ني غزل ک３ )ل( خپلواک تورى دى، خو ورپس３ ن＋تی د )و( تورى را＄ي.

د حرکت له مخ３ روي دوه ډوله دى:
١_ مطلق روي: که د روي تورى حرکت ولري، مطلق روي ورته وايي.

٢_ مقيد روي: که د روي تورى حرکت ونه لري، مقيد روي ورته وايي.
هغه قافيه چ３ رديف ورپورې نه وي ن＋تی، مجرده قافيه ي３ بولي.

د ))قافيه بندۍ(( يا قافيه جوړون３ اصطالح د يو شم５ر هغو ناظمانو لپاره کارول ک８５ي 
چ３ په خپلو نظمونو ک３ د قافي３ کتارولو ته پاملرنه کوي او د شعر هنري او شاعرانه خواوو 
ته پام نه اړوي. د داس３ منظومو ويناوو په اړه کره کتونکي د دې لپاره انتقاد کوي چ３ ＄ين３ 
ناظمان يوازې د قافيو د کتارولو او سر پر سر راوړلو مهارت لري، خو د خپل شعر هنري 

جوهر او ارز＊ت ته ل８ه پاملرنه کوي.
قافيه د کالسيکو شعرونو د چوکا！ونو لپاره ضروري ده، په دې توگه:

_ په غزل ک３ د لوم７ي بيت دواړه مسرې )دواړه نيم بيتي( هم قافيه وي او د نورو بيتونو 
وروستني نيم بيتي ي３ بايد له مطلع سره هم قافيه راشي. په قصيده ک３ هم همداس３ ده.

_ په ＇لوريزه ک３ هم د لوم７ي بيت دواړه نيم بيتي هم قافيه وي او د دويم بيت دويم نيم 
بيتي همدغه قافيه اخلي.
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ــ７و ـــه ســـره وک ــ３ بــيــا روغ ـــه مــــروره چ راش
وي نه  زموږ  روغه  ＇و  که  گوره،  مين３  د  زور 
وي آ４ينه  چــرتــه  ــاره  ــپ ل زړه  د  زړه،  د  بــ３ 
خوشحاله که  يو  خپه  غوندې  سحر  به  خاندو 
نشته مالگه  ک３  خاموش９  په  رقيب  د  ＊کليه 
ک７و گل  د  لکه  چاودون  زړه  د  قص３  به   پسته 
او＊ک３ د تا او＊ک３ زما، بيا دواړه  موسکي شو

وک７ه ســره  روغــه  سبا  چ３  دې  له  ده  ＊ه  نن 
وکــ７و ــره  س روغـــه  خطا  پــه  ــوږ  م نا＇اپه  يــو 
ــبــاره جــدا روغــه ســره وکــ７و ＄ــه چــ３ لــه ري
وکــ７و ســره  روغـــه  ر１ــا  او  ــاره  ــي ت لکه  ــس  ب
دا روغه سره وک７و په  که وي ستا چ３  خو＊ه 
ــره وکــ７و ــوا روغـــه س ن پــه  بلبل  ＄ــه چــ３ د 
وک７و ســره  روغــه  ＄ال  او  بر４＋نا  دې  په  بيا 

＊کليه حمزه  د  اسويلي  وو،  تا  د  کتل  برند 
ــ７و ـــه ســـره وک ــال روغ ــال او ب ــ３ د ب ــه چ ＄

_ په مثنوي ک３ هر بيت خپله خپله قافيه لري، يعن３ دا چ３ د يو بيت دواړه نيم بيتي بايد 
خپله ＄انگ７ې قافيه ولري، خو په عمومي توگه ！وله مثنوي واحد وزن او ＇پ３ لري.

د قافي３ په هکله د خپل دې بحث په پاى ک３ د پ＋تو د نوي او معاصر غزل د نوميالي 
شاعر او غزلبول امير حمزه شينواري يو غزل راوړو. په يو شم５ر اوسنيو غزلو ک３ په قافيه 
پس３ ت７لى رديف يو ＇ه اوږد را＄ي او د غزل عمومي آهنگ او موسيق９ ته ＊کال ورب＋ي. 

د استاد امير حمزه دغه غزل له قافي３ سره ن＋تى همداس３ يو رديف لري:

د متن لن６يز:
د شعر په منظومو ډولونو او چوکا！ونو ک３ )قافيه( خپل خاص ＄اى لري. قافيه هغه 
پاى ک３ را＄ي  په  بيتونو  د  نظمونو  د  توري دي چ３  او  او همغ８ه کلم３  ورته  سره 
نظم ک３ همغ８ي  يو  په  ده چ３  برخه  کلمو هماغه  د  توري  قافي３  د  تکرار８４ي.  او 

جوړوي.
په ＄ينو نظمونو ک３ قافيه له رديف پرته را＄ي او په ＄ينو نظمونو ک３ په قافي３ پس３ 
د رديف برخه هم وي. رديف په يو واحد نظم ک３ له هرې قافي３ سره په ورته ډول 
او  په زړه پورې والي  او موسيق９ د  آهنگ  يو نظم د  او رديف د  قافيه  تکرار８４ي. 

＊کال لپاره مهمه برخه ده.



44

 ١_ زده کوونکي دې يو ＄ل بيا ！ول متن په چوپه خوله ولولي او بيا دې د ＊وونکي دغو 
پو＊تنو ته ＄واب ووايي:

�د کاظم خان شيدا د لوم７ن９ غزل３ قافيه کومه ده؟ t
�د دويم غزل قافيه کومه ده؟ t

�د قافي３ او رديف له مخ３ د لوم７ي او دويم غزل ترمن＃ ＇ه توپير شته؟ t
�قافيه ＇ه ته وايي؟ t

سره  وار  په  غزلونه  شينواري  امير حمزه  او  شيدا  خان  کاظم  د  دې  زده کوونکي  ！ول   _٢
ولولي. بل زده کوونکى دې د هغه په نظر د سختو او ستونزمنو لغتونو د معنا پو＊تنه وک７ي، 
د هر زده کوونکي چ３ ي３ معنا زده وه، الس به جگوي او ＄واب به ورکوي. د ＊وونکي په 

تاييد به ي３ معنا په خپلو کتابچو ک３ ليکي.

٣_ درې تنه زده کوونکي دې په دغو موضوعاتو خبرې وک７ي:
�په کالسيکو شعري چوکا！ونو ک３ د قافي３ ارز＊ت t

�رديف ＇ه ارز＊ت لري؟ t
�قافيه بندي يا قافيه جوړونه ول３ کره کتونکي انتقادوي؟ t

زده کوونکي دې د خپل３ خو＊３ د يو شاعر شعر وليکي او په هغه شعر ک３ دې قافي３ او 
رديفونه په جال رنگونو و＊يي. سبا ته دې پرې په لن６يز سره په ！ولگي ک３ خبرې وک７ي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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اتم لوست

د ))ادب(( کلمه ب５ال ب５ل３ معنا－ان３ او تعبيرونه لري. چا د نفس تاديب او تهذيب بللی 
او چا د انساني معارف او تجربو زده ک７ه. ادب په عام مفهوم د انساني ＊２／５و ！ول／３ ته ويل 
ک８５ي، خو په ＄ان／７ې معنا، ادب يا ادبيات هغه وينا ته ويل ک８５ي چ３ په هنري اغ５زمن قالب 
ک３ د انساني افکارو، احساساتو او تجربو تعبيروونک３ وي. د ))ادب(( کلمه  د انساني تاريخ  
له ت／لوري سره يو＄ای د لوړو، ژورو او ډ４ر اوږد وا！ن په وهلو  وروستيو پ７５يو ته رارس５دل３ 
ده. نن که د چا غوږ ته د ))ادب(( کلمه رس８５ي، نو په عام ډول ترې د ))شعراو نثر(( په برخه 

ک３ د انسان  د ذهني ان％ور معنا اخيستل ک８５ي. 
ادب  خير ＊３２／５ او ！ولو لوړو ارز＊تونو ته د انسان رابلل  او له بدو کارونو＇خه د هغه 
منع کول دي. ن５کو او ＊و کارونو  ته پام اړول او په دې الره تلل د ادب معنا ＇ر－ندوي. د 
اسالم ستر پيغمبر د ))ادب(( د کلم３ دري＃ په ډ４رو خوږو الفاظو بيان او ډ４ر ＊کلی ان％ور 
ک７ی دی: ]ژباړه: قرأن د ＄مک３ پر مخ د خدای تعالی له خوا خلکو ته د ادب )بلن％ای( 
دی. له دې بلن３ ＇خه زده ک７ه تر السه ک７ئ.[  په دې تو－ه ))ادب((  او ))ادبيات(( د اسالم 

په قاموس ک３ لوړ دري＃ لري.
د ))ادب((  لغوي معنا پوهه،فرهن，،معرفت، غوره الره، ＊ه خوی ده. د ))ادب علم(( 
هغ３ پوه３ ته ويل ک８５ي چ３ د هغ３ په السته راوړنه يوشخص کولی شي سم او ＊ه شعر 

ووايي او＊کلی نثر وليکي، سمه او ناسمه خبره يوتر بله توپيرک７ي. 
د پورته تعريفونو له مخ３  د ادب د ډ－ر پوهان د ادب په تعريف  اومفهوم ک３ دوه توکي 
ډ４ر اړين بولي چ３  مفکوره  او فني چوکاټ  يا مضمون او هنري ب２ه ده. په دې لوست ک３ د 

اسالم د سپ５）لي دين له نظره د ادبياتو پر ارز＊ت او اهميت خبرې کوو.
_ ستاسو په اند ＇ر－ند بيان او شعر د انسان پر ذهن ＇ه اغ５ز کوي؟

ادبيات د اسالم د سپ５）لي دين له نظره
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په اسالم ک３ د ادب دري＃
يو شم５ر ليکوالو او پوهانو اسالمي ادب د اسالمي ن７ۍ ليد له لوري د اديب پر وجدان  د  
ژوند، هست９ او انسان  د غبر－ون هنري تعبير ＇ر－ند ک７ی دی. دلته غواړو د اسالمي ادب پر 

ت／لوري اوخو＄＋ت لن６ه کتنه وک７و:
هغه مهال چ３ د ن７ۍ پر هسک د اسالم ＄لند لمر راوخوت، عربي ادبيات په )شعر، نثر او 
وينا( ک３ لوړې پوړۍ ته رس５دلي وو. شعر او وينا پر عربو هغومره زيات ژور اغ５ز درلود چ３ پر 
روح، روان او د ژوند پر ！ولو برخو ي３ برالسی شوی و. خدای تعالی د خپل３ ارادې او حکمت له 
مخ３ د عربو منکرو شاعرانو او اديبانو ته بلنه ورک７ه چ３ د قرآن د يو ډ４ر کوچني سورت په ＇５ر يو 
سورت راوړي، خو هغوی په دې کار ونه توان５دل:]ژباړه: او که تاس３ د هغه کتاب په اړه  شکمن 
ياست چ３ موږ خپل بنده ته نازل ک７ی،  نو د هغه غوندې يو سورت راوړئ ... البقره سورت:  
٢٣[. دا کار له يوې خوا د الهي کالم د اعجاز  د اثبات او وروستني پيغمبر د ر＊تينول９ تأييد 
او تاکيد لپاره د عربو ويناوالو او پوهانو نن／ونه وه، له بل３ خوا ي３ اسالم ته د فصيح３ وينا او لوړو 

ادبياتو ارز＊ت او اهميت ＇ر－ند ک７.
لوی خدای جل جالله د اسالم ستر پيغمبر حضرت محمد� ته الر＊وونه وک７ه چ３ د وينا 
پر وسل３ ))د قرآن پر کلم３(( له مشرکينوسره جهاد پيل ک７ي. ]ژباړه: د قرآن )په وسله( له هغوی 
سره په ستر جهاد، جهاد وک７ه: د فرقان سورت، ٥٢ آيت[ د عربو په فکري او ！ولنيز ژوند ک３ 
شعر او وينا  زيات اغ５ز درلود. له همدې امله  له مشرکينو سره  د مبارزې او مقابل３ په ډ－ر ک３ د 
اسالم د ستر پيغمبر شاعران او ويناوال پر خپلو سياالنو برالسي ک５دل.  په يوه فکري او ادبي مبارزه 
)شعر او وينا( ک３ د تميم د لوي３ قبيل３ د پالوي مشر، اقرع  بن حابس اعتراف وک７ او وي３ ويل: 
))په پوره باور دا س７ی )پيغمبر�( منصور او تأييد شوی دی، ＄که ويناوال ي３ زموږ د ويناوالو په 
پرتله ＇ر－ند غ８ي８ي او شاعر ي３ زموږ له شاعر ＇خه تک７ه دی.(( هغه له خپل قوم سره يو＄ای د 

اسالم په سپ５）لي دين مشرف شو.
په دې ډول شعر او ادب د نبوت په پ５ر او له هغه راوروسته د راشده خلفاوو په زمانه ک３ د اسالم 
د زده ک７و  او ايماني اخالقوپه سيورې ک３ پر مخ  الړ. د اسالم  د  صدر د پ５ر د اديبانو او شاعرانو 
په زړونو ک３ ي３ ＄ای ونيو. د هغوی په شعرونو او اثارو ک３ د حماسي قصيدو، اسالم ته د بلن３، د 
اسالمي ارز＊تونو پر وياړن３، د ستر پيغمبر پر صفت او نعت، د اسالم د شهيدانو په وير، د اهلل> 
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پر نعمتونو د شکر او نورو ب２و و＄ل５د. په دې پ７او ک３ د جاهليت د پ５ر د شعر او ادب مضمون چ３ 
پر مال او شتو، نژاد او قبيلو وياړنه وه او لوڅ  او لغ７ غزل پک３ دود درلود، له من％ه والړ او ＄ای 
ي３ نيکو اخالقو او انساني او اسالمي لوړو ارز＊تونو ونيو. ادب او هنر د اسالمي تمدن  په لمن 
ک３ د انساني لوړو ارز＊تونو په تو－ه وده وک７ه او د اسالم او بشري تمدن پر مخ داس３ ＇ر－ند او ＊ه  
و＄ل５د چ３ په فرهن／ي ډ－ر او فرهن／ي ز４رمو ک３ د انساني برياوو او وياړنو ＇ه ويل له اسالمي 
ادب او هنر پرته ناشوني او ستونزمن کار و. له بده مرغه دې دود او الرې د تاريخ په اوږدو ک３ خپل 
اصلي ت／لوری بدل ک７. د اسالمي ادبياتو د کمزوري ک５دو له امله هنر او ادب زياتره انساني لوړ 
ارز＊تونه له السه ورک７ل. اوس د دې مهال رارس５دلی چ３ پر هغ３ يو ＄ل بيا له سره غور وشي، 

تر＇و خپله الره بيا مومي او په خپل３ اصلي ＇５رې او ب３２ د هنر او ادب ډ－ر ته راوو＄ي.  
د اسالمي ادب  ＄ين３ ＄ان／７تياوې:

په راوروسته پ７５يو، په ت５ره بيا د شلم３ پ７５ۍ په پيل ک３ د کالسيک، رومانتيک، رياليستي، 
ادبياتو په ＇５ر ب５ال ب５ل ادبي مکتبونه رامن％ته شول. دا ادبي مکتبونه هر يو خپل３  ليبرالي ...  
＄ان／７تياوې لري، چ３ د هماغه ډلو ！پلو عق５دې او نظري３ خپروي، ＄که ادب او هنر د عقيدو او 

مختلفو فلسفي افکارو د خپرلو وس５له ده. 
د اسالمي ليکوالو او پوهانو له مخ３ اسالمي ادبيات هم  خپل３ ＄ان／７تياوې لري او په دې 
تو－ه له نورو ادبي مکتبونو سره توپير پيدا کوي.. دا ＄ان／７تياوې له اسالمي عق５دې اوفکر ＇خه 

سرچينه اخلي تر هغه چ３ د اسالمي ادبياتو صفت بيامومي. 
اسالمي ادب زيات３ ＄ان／７تياوې لري. يو ＇و ي３  الندې راوړل ک８５ي. 

١_ عقيدوي او اخالقي مسؤوليت
د اسالمي ادبياتو لوم７ن９ ＄ان／７تيا د ))مسؤوليت(( منل دي. په دې معنا چ３ اسالمي ادب 
د اسالمي عقيدې پر بنس والړ دی او انسان، هست９ او ＊کال ته  د اسالمي ن７ۍ ليد له لوري 

－وري اوهمدا فسلفه ي３ بنس جوړوي.
٢_ دنده او رسالت 

اخلي.  له حقيقت ＇خه سرچينه  اسالم  د  لري چ３  اوهدف  موخه  ادب ＇ر－نده  اسالمي 
يعن３ مسلمان شخص داس３ وينا او عمل نه کوي چ３ په هغ３ ک３ د چا －＂ه او موخه نغ＋ت３ نه 
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وي. مسلمان اديب نه غواړي خپل وخت خوش３ له السه ورک７ي او يا د بل چا وخت ب３ －＂３ 
ت５ر ک７ي.

٣_ بشپ７تيا اوهراړخيزوالی
اسالم انساني نفس او روان  ته هراړخ５زه کتنه کوي او په دې باور دی چ３ انسان له بدن او 
روح دواړو ＇خه جوړ دی. په دې تو－ه اسالمي ادب د انسان ！ولو اړخونو ته پام کوي او تر ارزون３ 

الندې ي３ نيسي چ３ په هغه ک３ انسجام، توازن  او همغ８ي رامن％ته ک７ي.
٤_ ر＊تينولي

اسالمي ر＊تينولي د لويدي＃ د رياليزم  د ادبي مکتب په ＇５ر نه ده چ３ انسان د ماديت په تن， 
چاپ５ريال ک３ ساتي او انساني  ژوند د هغه  د زمان او مکان په ژوروالي او اوږدوالي ک３ له ياده 
باسي. بلک３ د اسالمي ادب ر＊تينولي انسان د هغه د کمزورو اړخونو او نامنلو ک７نو سره يو＄ای 
په پام ک３ نيسي، خو دا حالتونه د لو４دي＃ رياليستي ادب په ＇５ر تلپاتي نه －２ي. ＄که د اسالمي 
ادبياتو له مخ３ د انسان کمزوري او ک８ل５چ د تکامل وړ دی او هنر په دې برخه ک３ بنس＂يزه او مهمه 

ون６ه لري.
٥_ رغندتوب او مثبت لوري ته کتنه

د اسالمي ادب بله ＄ان／７تيا مثبت لوري ته د انسان کتنه او مخ پر ودې فعاليت دی. د دې  
＄ان／７تيا اصلي ري＋ه د اسالم په اصلي مبادي ک３ نغ＋ت３ ده، ＄که اسالم  د انسان کمزوري، 
＊وي５دل او  －ناه کول مني، لکه: چ３ اهلل تعالی> فرمايلي دي: ]ژباړه: انسان کمزوری پيدا شوی 
دی. النساء:٢٨[ خو له دې ！ولو کمزوريو او －ناهونو سره سره بيا هم اسالمي ادب په دې حالت 
ک３ د انسان الس نيسي او د کمزورۍ او نهيل９ له کندو ي３ راباسي او د پياوړتيا او ن５کمرغ９ په 

لور ي３ بيايي.

ادب د فضيلت په خدمت ک３
اسالم  ))ادب د ادب لپاره(( او  ))هنر د هنر لپاره(( ＇ر－ندون３ نه پ５ژني، بلک３ هنر او ادب د 
انسان او د ！ولن３ د خير، فضيلت، ＊３２／５، ژمن３ او خدمت يوه الر بولي. سپ５）لی قرآن مؤمن 
او ژمن شاعران د ب５باکه، نا＇ر－ندو او ب３ ماهيته شاعرانو له ډل３ ＇خه ب５لوي او ستايي ي３: ]خو 
هغه کسان )دروغجن او الر ورکي شاعران نه دي( چ３ ايمان ي３ راوړی او ＊ه کارونه سرته رسوي 
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او اهلل> ډ４ر يادوي... الشعراء٢٢٧[  
د اسالم ستر پيغمبر د وينا ＊کال او د شعر حکمت ستايلی او د شعر د اغ５ز په اړه ي３ خپل 
له  اشعار  او ]＄ين３   ] اغ５ز کوي.  په ＇５ر  وينا د سحر  ]ژباړه: ＊ه  احساسات ＇ر－ند －７ي دي: 
اسالمي  د  وسله  ادب   او  شعر  د  چ３  راوبلل  شاعران   خپل  هغه  دي.[.  ډک  ＇خه  حکمت 
ارز＊تونو او د اسالمي ！ولن３ د واکمن９ او برالس９ لپاره وکاروي. په دې اړه ي３ حسان بن ثابت 
رضی اهلل تعالی عنه ته وفرمايل، چ３ د مشرکينو شعرونو ته په ＊و او لوړو شعرونو ＄واب ووايي.

د متن لن６يز:
لکه ＇ن／ه چ３ ＇ر－نده ده شعر او ادب د يوې ！ولن３ د وي＋تيا اوبيدارۍ ستر المل 
ليکنو  او  په شعرونو  ليکوالو  شاعرانواو  د  ！ولن３   هغ３  د  فرهن，  ！ولن３  يوې  د  دی. 
ک３ غبر－８５ي. همدا راز شعر او ادب دی چ３ د يوې ！ولن３ ت／لوری ！اکي. ＊و ته ＊ه 
اوبدو ته بد وايي. له ن５که مرغه اسالمي شعر او ادب پ７５ۍ، پ７５ۍ راهيس３  زموږ د 
ي３  ！ولن３  پر  اوزموږ  په فرهن， ک３ ژورې ري＋３ ＄غلولي دي  افغانستان  －ران ه５واد 
اوشاعران  ليکوال  داس３  ک３  ！ولنه  افغاني  او  اسالمي  په  زموږ  دی.  ک７ی  اغ５ز  دروند 
ت５ر شوي او شته چ３ د اسالمي الر＊وونو او ارشاداتو په ر１ا ک３ ي３ روان ！ولنيزحالت 
＇７５لی، خلکو او ولس ته ي３ د هغوی د ن５کمرغ９ او فالح  الره ＊ودل３، د ظالمانو 
ظلم  اود حکمرانانو ناروا کارونو ته ي３ بد ويلي او مظلوم ته ي３ د ظالم له من／ولو ＇خه 
د خالصون الرې چارې ＊ودل３ دي. ＄وانو شاعرانو او ليکوالو ته الزمه ده،  د علم 
او پوه３ په داس３ －ا１و ＄انونه سمبال ک７ي چ３ دنيوي او اخروي نيکمرغي ي３ پک３ 
نغ＋ت３ وي. د شعر له ليکلو او ليکوال９ ＇خه ي３ موخه د وخت ت５رول او د لوستونکو 
د وخت زيانول نه وي، د شعرمضمون او محتوا ي３ رغنده  وي، ＇ر－ند پيغام ولري او 
د انساني او اسالمي ارز＊تونو په پام ک３ نيولو سره خپله ！ولنه د خير او فالح لوري ته 

رهنمايي ک７ي. دا حقيقي اسالمي ادب دی او همدا رغنده الر ده.  
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١_ زده کوونکي دې د ب５ال ب５لو ادبي مکتبونو نومونه واخلي او له اسالمي ادبياتو سره دې پرتله 
ک７ي.

٢_ دوه تنه زده کونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي او د اسالمي ادبياتو ＇و ＄ان／７تياوې دې 
بيان ک７ي.

ون６ه ＇ر－نده  او  رول  ادبياتو  رغنده  د  ک３  وي＋تيا  په  ！ولن３  د  دې  زده کوونکي  تنه  درې   _٣
ک７ي.

٤_ مبتذل هنر او ادب ＇ه شی دی؟ دوه تنه زده کوونکي دې د نورو په وړاندې پرې خبرې 
وک７ي.

٥_ فصاحت او بالغت په وينا ک３ ＇ومره ارز＊ت لري؟ يو تن زده کوونکی دې پرې خبرې 
وک７ي.

لپاره(( تيوري ＇ه معنا لري؟ دوه تنه زده کوونکي دې نورو ته خپل نظر  ٦_ ))ادب د ادب 
＇ر－ند ک７ي.

٧_ زده کوونکي دې سوچ وک７ي چ３ ادبيات )شعر او نثر( او رسن９ د يوې ！ولن３ په پرمخت， 
او سوکال９ ک３ ＇ه ون６ه لري. بيا دې خپل نظر په وار نورو ته واوروي.   

زده کوونکي دې د اسالمي ادبياتو د اهميت او ارز＊ت او د خلکو په وي＋تيا ک３ د هغه د رول 
په اړه ليکنه وک７ي. 

فعاليتونه

کورن９ دنده
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نهم لوست

دستارنامه

خوشحال خان خ＂ک

د خوشحال بابا دستارنامه

تاسو به د خوشحال خان خ＂ک دغه شعر خامخا اور４دلى وي:
چ３ دستار ت７ي هــــزار دي
د دستار س７ي په شمار دي

يو  پرې  بابا  مرغه خوشحال  ن５که  له  او  ک５داى شي  کتاب خبرې  يو  دغه شعر  پر 
＄انگ７ى کتاب هم ليکلى دى چ３ ))دستار نامه(( نوم８５ي. تاسو د خوشحال بابا په اړه 
مخک３ پوره معلومات ترالسه ک７ي دي، په دې لوست ک３ د هغه د ))دستار نام３(( په 

اړه بشپ７ معلومات ترالسه کوئ او په پ＋تو ادب ک３ ي３ پر ارز＊ت خبر８４ئ.
_ د خوشحال بابا کوم کوم آثار مو تر اوسه لوستي دي؟

_ د پ＋تو د پخواني نثر په اړه ＇ومره معلومات لرئ او کوم کوم کتابونه ي３ پ５ژنئ؟
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خوشحال خان خ＂ک د خپل ارز＊تناک شعري ديوان په ＇نگ ک３ يو شم５ر نور کتابونه هم 
ليکلي دي. د پ＋تو شعر د ودې او پياوړتيا د ستر کار په ＇نگ ک３ خوشحال بابا د پ＋تو نثر په وده 

او پرمختگ ک３ هم نه ه５ر４دونکى خدمت ک７ى دى.
))دستارنامه(( د خوشحال خان خ＂ک هغه اثر دى چ３ په پ＋تو نثر ي３ ليکلى دى. دغه منثور 
اثر په ١٠٧٦ هـ. ق. کال ک３ خوشحال بابا د هند د رنتبور په زندان ک３ ليکلى دى. دغه وخت 
هغه د مغولي واکمن اورنگز４ب په امر په رنتبور ک３ بندي و. خپله خوشحال بابا وايي چ３ په دې 
وخت ک３ دى په زندان ک３ يوازې و او ه５＆ کتاب ورسره نه و چ３ گ＂ه ترې واخلي او له خپل 
ه５واد ＇خه د فراق په حال ک３ ي３ د دوستانو، يارانو او زامنو د استفادې لپاره ليکلى دى. د کتاب 

د ليکلو ن５＂ه ي３ په دې مسرې ک３ ＊ودل３ ده:
بس دى محنت د ب５لتانه

چ３ د دې کلمو ابجدي ارز＊ت )١٠٧٦( ک８５ي.
د خوشحال خان خ＂ک دغه کتاب په حقيقت ک３ د مشرتوب لپاره د يو ل７ شرايطو ＊ودل دي، 
دا هغه شرايط دي چ３ خوشحال بابا ي３ په يوه ！ولنه ک３ د مشر لپاره يادول او يا لرل الزمي گ２ي. دا 

د دستار د اي＋ودلو، د مشرتوب د لرلو شرطونه دي.
په ))دستارنامه(( ک３ له سريزې وروسته په دوو بابو يا ＇پرکو ک３ د مشرتابه لپاره د شلو هنرونو او 
شلو خصلتونو يا ＄انگ７نو لرل تشريح شوي دي. دغه شل هنره او شل خصلته په دې ډول راغلي 

دي:
اول هنر د ＄ان د پ５ژندگلوى، دويم هنر د علم چ３ کسب کمال باله شي، دريم هنر د خط، 
＇لورم هنر د شعر د نظم، پن％م هنر د تير اندازۍ دى، شپ８م هنر د آب بازۍ، اووم هنر د آسب 
تازۍ، اتم هنر د ＊کار، نهم هنر د شجاعت، لسم هنر د سخاوت، ورکول، پخول، يوولسم هنر د 
معاشرت، دولسم هنر د اوالد د تربيت دى، ديارلسم هنر د تاديب د خدم، ＇وارلسم هنر د اسباب 
د معشيت، پن％لسم هنر د زراعت، شپاړسم هنر د سوداگرۍ د تجارت، اووه لسم هنر د تحقيق 
د نسب، اتلسم هنر د علم موسيقي، نولسم هنر د نرد د شطرنج دى، شلم هنر د نقاش９ د تصوير 

دى.
د خصلتونو په اړه ک３ دغه شل ＄انگ７ن３ الزم３ بلل شوې دي:

اول خصلت د مشورت دى، دويم خصلت د عزم، دريم خصلت د خاموش９ دى، ＇لورم 
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خصلت د راست９، پن％م خصلت د شرم د حيا دى، شپ８م خصلت د خلقت دى، اووم خصلت د 
مروت دى، اتم خصلت د عفو و کرم، نهم خصلت د تميز د تانى، لسم خصلت د عدل د انصاف 
دى، يوولسم خصلت د توکل دى، دولسم خصلت د تربيت، ديارلسم خصلت د خوف د رجاء 
پن％لسم خصلت د همت دى، شپاړسم خصلت د  انتظام،  د  دى، ＇وارلسم خصلت د ملک 
حلم، اووه لسم خصلت د غيرت دى، اتلسم خصلت د حزم د احتياط، نولسم خصلت د طاعت 

او شلم خصلت د استغفار.
اروا＊اد پوهاند عبدالحى حبيبي د خوشحال خان خ＂ک د دستارنام３ په اړه وايي:

خوشحال خان د دستار نام３ په ليکنه ک３ يو مهم کار ک７ى او هغه دا دى چ３ ده د پ＋تو د 
نثر ليکلو کلک بنس په دې کتاب ک３ پر ساده او روان نثر باندې اي＋ى دى. د پ＋تو نثر لرغون３ 
نمونه چ３ موږ پيدا ک７ې ده، د کندهار د ارغسان د سليمان ماکو د تذکرة االولياء يو ＇و پا３１ دي 
چ３ د تاليف کال ي３ ٦١٢ هـ. دى او دغه ليکوال ډ４ر روان، رو＊انه او ب３ تکلفه نثر ليکلى دى 
او دا ترې ＇رگند８４ي چ３ د پ＋تو نثر د مغولو تر دورې د مخه ساده او روان و. کله چ３ بايزيد پير 
رو＊ان د ٩٧٠ هـ. په شاوخوا ک３ خپل خير البيان ليکه نو مبهم３ او تصنعي جمل３ ي３ پک３ 
کارول３ او تر ده وروسته بيا نورو ليکوالو )لکه اخوند درويزه او نورو( هم د ده پيروي کوله، ＇رنگه 
چ３ دغه ډول نثر په پ＋تو ک３ کوم ادبي او هنري ارز＊ت او ＊ايست نه لري، نو ＄که خوشحال 
خان د پ＋تو نثر ليکن３ هغه ستونزمنه الره پر４＋وده او پ＋تو نثر ي３ د ساده، روان３ او خوږې پ＋تو 

الرې ته برابر ک７.
خوشحال له افغاني دودونو سره سم دستار د انسان د لياقت او استعداد سمبول گ２ي او پگ７ۍ 
د ادارې او د اجتماعي ＊５گ３２ د قوت لپاره يو تعبير بولي. تاريخي روايتونه دا خبره ثابتوي چ３ د 
دې سيم３ خلکو په اداره، سياست او اجتماعي اخالقو او جهاندارۍ ک３ ＄ين３ پاخه اصول او 

فکرونه درلودل.
اروا＊اد پوهاند صديق اهلل ر＊تين هم د خوشحال بابا د نثر په اړه ليکي:

خوشحال خان خ＂ک ＇نگه چ３ د شعر په ن７ۍ ک３ د لوى نوم او شهرت خاوند دى، دغس３ 
د نثر په جهان ک３ هم يو تک７ه پهلوان گ２ل ک８５ي. په يوولسمه پ７５ۍ ک３ چ３ د پ＋تو نثر په باغ و 
ب０ د قافيه وال نثر کومه ＇په راغل３ وه او پ＋تو نثر ي３ له روان９ او ساده گ９ ويستلى و، د خوشحال 
په وخت ک３ هغه باغ و ب０ بيا تازه گي وموندله او د پ＋تو نثر له من％ه د قافي３ او سجع تکلف لرې 
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شو. د دې کار لوم７ى ب５رغ د خوشحال په السو پورته شو. ده په خپلو اثرونو ک３ د عادي روان او 
ساده نثر ليک ډول بيا ميدان ته راوايست او د رو＊ان او درويزه د نيم منظوم نثر سلسله ي３ وشلوله. 
لکه ＇نگه چ３ خوشحال په من％ن９ دوره ک３ د پ＋تو شاعرۍ، په ت５ره د قومي، ملي او حماسي 

شاعرۍ سرالری گ２ل ک８５ي، دغس３ د نثر په ډگر ک３ هم د يو الر＊ود او مؤسس په نامه ياد８４ي.
په دستارنامه ک３ سياست، تدبير، اخالق، پوهه او پ＋تونولي دا ！ول يو ＄اى شوي دي او د پ＋تو 
په ＊ايسته جامه ک３ ي３ ＄ان ＊کاره ک７ى دى. په دستارنامه ک３ ＄اى په ＄اى پ＋تو شعرونه، پارسي 
بيتونه او عربي عبارتونه هم راغلي دي چ３ هغه پرې خپل مطلب ثابتوي. دلته د دستارنام３ د نثر 

د ب５لگ３ لپاره د )＇لورم هنر د شعر، د نظم( د سرليک يوه برخه لولو:
))دا هنر چ３ د شعر د نظم دى، هم داخل د کسب کمال دى، اما مشتق دى له شعوره چ３ 
ډ４ر  که  په کسب حاصل８５ي.  ي３  فنونه، صنعتونه  دى.  هغه  د  شعر  لري،  شعر  د  طبيعت  جبلي 
تحصيل د علم وکا، صنايع، بدايع د شعر زده کا چ３ طبيعت د شعر جبلي نه لري، خبره به نظم 
نه کا. د شعر هم جبلي طبيعت بويه، هم ي３ علم د صنايع بدايع بويه چ３ واړه زده کا، سواى تر دا 
نمک، شيريني د شعر تعلق په درد په محبت لري چ３ پخته گي ي３ په استعمال. در اصل شعر په 
لغت ک３ کالم منظوم و ته وايي، دواړه مصراع د بيت په تول تلل３، په حرفونو سره سم３، عروض 

قافيه سره جوړ...
د شعر طبيعت په مثال د توند باد دى. لوي３ ون３ طاقت لري چ３ ورته ودر８４ي او که نه چ３ بنياد 
محکم نه لري، هغه ون３ له ويخه ن７وي. قوت د علم بويه چ３ و４خ ي３ پرې محکم وي او کنه، ب３ 

افت، مضرت به پاته نه شي چ３ ب３ علم شعر وايي ＇و نقصانه لري.
اول خو به ي３ درست ونه وايي. د شعر د عيب جاسوسان ډ４ر دي، ＄ان به د خندا کا. بل دا 
چ３ که فقط د شعر بدايع صنايع د عروض علم زده کا، قوت ي３ د نور علم نه وي، خطا به ور＄ن３ 
واقع شي، ايمان به باى کا. بل دا چ３ د شعر مستي ډ４ره ده چ３ تاب ي３ د مست９ د علم په زور رانه 
وړي، مخبط به شي، که له دې واړو کارونو ت５ر، کمال ي３ حاصل، هغه س７ى که شعر وايي، هغه 

علم، حکمت، فضيلت دى، و هغه وته که رخصت نه دى هم رخصت دى.((
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د متن لن６يز:
يو شم５ر غوره  نثر هم  په  تر ＇نگ  آثارو  خوشحال خان خ＂ک د مهمو منظومو 
کتابونه ليکلي دي. په دې ل７ ک３ ))دستار نامه(( په ＄انگ７ي ډول د يادون３ وړ ده. دستار 
نامه خوشحال بابا د هندوستان د رنتبور په زندان ک３ په ١٠٧٦ هـ. ق. کال هغه وخت 
ليکل３ ده چ３ د مغولي مستبد واکمن اورنگز４ب له خوا هلته بندي و. په زندان ک３ 
ورسره کتابونه نه وو او دغه مهم اثر ي３ له خپل３ حافظ３ ＇خه ليکلى دى. د نورو آثارو 

بيتونه ي３ هم له خپل３ حافظ３ پک３ نقل ک７ي دي.
دستار نامه د پ＋تو نثر په وده ک３ ډ４ر ارز＊ت لري. د هغه نثر روان، ساده او ＊کلى 

دى. په دستارنامه ک３ د پ＋تو نثر يوه ＄انگ７ې تي８ه اي＋ودل شوې ده.

_ رنتنبور: په هندوستان ک３ د هغه وخت يو مشهور زندان و چ３ خوشحال بابا پک３ 
بندي و.

_ ابجد: د شم５ر يو ＄انگ７ى ډول دى. زموږ په کالسيکه شاعرۍ ک３ د وخت او ن５＂و د 
！اکلو لپاره ترې گ＂ه اخيستل ک５دله. داس３ چ３ هر تورى د يو عدد )شم５ر( لپاره ！اکل شوى 
دى. کله چ３ د يو بيت توري د دغو ！اکلو عددونو په شم５ر سره جمع شول نو يوه ＄انگ７ې 
يا کال ترې جوړ８４ي. د ابجد ！ول توري داس３ دي: ابجد هوز حطى کلمن سعفص  ن５＂ه 

قرشت ثخذ ضظغ. او شم５ر ي３ داس３ دى:

ىطحزوهـدجبا

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

＇رگندون３
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کورن９ دنده

١_ زده کوونکي دې د دې لوست يو يو پراگراف په لوړ غ８ ولولي. نور زده کوونکي دې ورته 
غوږ شي. په هر پراگراف ک３ دې يو بل زده کوونکى يوه پو＊تنه جوړه ک７ي او له همدې 
په ！ول لوست ک３  زده کوونکي ＇خه دې ي３ وک７ي چ３ متن ي３ لوستى دى. دا کار دې 

تکرار شي.
٢_ گرامري برخه:  زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي:

الف: لوم７ۍ ډله دې د دې متن خاص نومونه له ＄انه سره وليکي.
ب: دويمه ډله دې عام نومونه يادداشت ک７ي.

ج: دريمه ډله دې د دې متن صفتونه يادداشت ک７ي.
د: هره ډله دې خپل خپل ليست وليکي او ！ول دې ي３ په گ６ه ليست بشپ７ ک７ي.

٣_ د ابجد د تورو د شم５ر په اړه دې زده کوونکي يو له بله پو＊تن３ وک７ي.
٤_ ＇و تنه زده کوونکي دې د دستارنام３ په اړه خبرې وک７ي.

زده کوونکي دې د دستارنام３ هغه نثر چ３ د دې لوست په پاى ک３ راغلى دى، په غور ولولي 
او بيا دې د شعر او نظم په اړه د خوشحال بابا خبرې په خپلو خپلو عبارتونو وليکي.

رقصفعسنملک

٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠٩٠١٠٠٢٠٠

غظضذخثتش

٣٠٠٤٠٠٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠

فعاليتونه
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لسم لوست

پ＋تو قلمي پانگه

د پ＋تو ژب３ د کتابونو قلمي پانگه زموږ د کلتوري او ادبي ميراث يوه ډ４ره ارز＊تناکه 
برخه ده. دا په پ＋تو ژبه د السک＋لو )قلمي( کتابونو هغه نسخ３ دي چ３ د ت５رو اوږدو 
کلونو په ل７ ک３ ليکل شوي، په ب５الب５لو وختونو ک３ د ب５الب５لو کاتبانو يا خطاطانو له خوا 
خطاطي شوي او د ن７ۍ په گوټ گوټ ک３ په ب５الب５لو ه５وادونو ک３ په ملي کتابتونونو يا 
ارشيفونو او يا د ＄ينو کسانو په ＄انگ７و )شخصي( کتابتونونو ک３ د قيمتي آثارو په توگه 

ساتل ک８５ي.
په دې لوست ک３ په افغانستان، پ＋تونخوا او ！وله ن７ۍ ک３ د پ＋تو د دغ３ ارز＊تناک３ 
گ＂ور معلومات وړاندې ک８５ي. د دغ３  ته  تاسو  اړه  په  پانگ３  او کلتوري  ادبي  علمي، 

پانگ３ د ارز＊ت او اهميت په اړه به تاسو ته يو شم５ر ！کي رو＊انه شي.
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قلمي پانگه هغو نسخو يا کتابونو ته ويل ک８５ي چ３ په الس ليکل شوي او خطاطي شوي 
وي. دغه کتابونه يا قلمي نسخ３ د دې په ＇نگ ک３ چ３ ＄ين３ ي３ د خطاط９ د هنر ＊کل３ 
نمون３ لري، زموږ د ولس او ژب３ د علمي او ادبي شتمن９ غوره پانگه ي３ هم په خپلو پا１و 

ک３ خوندي ک７ې ده.
له بده مرغه د پ＋تو ژب３ د دغ３ ارز＊تناک３ قلمي پانگ３ ډ４ره زياته برخه د زمانو د ناوړه 
حاالتو او شرايطو له کبله له من％ه تلل３ ده، خو هغه برخه چ３ موږ ته راپات３ ده او د زمان３ 
توپانونو له ＄انه سره نه ده وړې، دغه برخه هم ډ４ره ارز＊تناکه ده. که موږ ＊ه ＄ير شو، نو 
هغه حاالت او شرايط په ＊ه توگه ＄انته ＇رگندولى شو چ３ زموږ د دغ３ مهم３ ادبي او 
کلتوري پانگ３ ډ４ره برخه ي３ تباه ک７ې، سو＄ول３ او تر خاورو الندې ک７ې ده. دلته ＄ينو 
هغو الملونو ته تم ک８５و چ３ زموږ دغه غوره پانگه د زمانو په اوږدو ک３ ＇نگه له تباه９ او 

تري تم ک５دو سره مخامخ شوې ده:
١_ زموږ په ولس ک３ د زده ک７ې او سواد د کچ３ ！ي＂والى د دې المل شوى چ３ خپله 
زموږ خلک خپل３ دې پانگ３ ته پاملرنه ونه ک７ي. له بده مرغه زموږ خلک د خپل３ ژب３ د 
مهمو قلمي کتابونو ساتلو او خوندي کولو ته نه دي متوجه شوي. وخت په وخت ي３ له السه 

وتلي، په قبرونو او سم）و ک３ ي３ تر خاورو الندې ک７ي او آن سو＄ولي ي３ دي.
٢_ د کورنيو جگ７و او بهرنيو يرغلونو په ل７ ک３ جنگ جگ７و هر ＇ه تباه ک７ي دي. د 
دغو جنگ جگ７و اورونو زموږ ډ４ر ادبي او کلتوري ميراثونه او په دې ل７ ک３ زموږ د ژب３ ډ４ر 

قلمي کتابونه له من％ه وړي او تباه ک７ي دي.
ميراثونو  ادبي  او  کلتوري  خپلو  د  هم  بهيرونو  ناخوالو  اوږدو  د  موږ  مرغه  بده  له   _٣
را！ولولو او تنظيمولو ته نه يو پر４＋ي. اوس به هم د افغانستان او پ＋تونخوا په گوټ گوټ 
ک３ ډ４ر داس３ قلمي کتابونه موجود وي چ３ موږ ترې نه يو خبر، يا به د کورونو، حجرو او 
جوماتونو په کونجونو ک３ پراته وي او يا به په قبرونو او سم）و ک３ خاورو او چينجو خوړلي 

او يا نيمه سالمت پراته وي، خو خپل ولس به ي３ ترې نه وي خبر.
د شتو معلوماتو له مخ３ په افغانستان، پ＋تونخوا او د ن７ۍ په جال جال برخو ک３ د پ＋تو 
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ژب３ هغه قلمي کتابونه چ３ له پورته يادو شوو ناخوالو ＇خه روغ پات３ او يا ي３ تر اوسه پورې 
موږ ته پته لگ５دل３ ده، دغه اثار او کتابونه هم د پ＋تو د سترو او ارز＊تناکو علمي، ادبي پانگو 

په توگه د پاملرن３ وړ دي.
تر اوسه پورې د درې زرو په شاوخوا ک３ د پ＋تو قلمي کتابونو ＇رک لگ５دلى دى، دا 
د داس３ يو ولس لپاره چ３ د ژوند ډ４ره برخه ي３ په جنگ جگ７و ک３ ت５ره شوې او نورې 

خون７ۍ پ５＋３ او تاړاکونه پرې راغلي دي، يوه وياړل３ فرهنگي- ادبي پانگه گ２ل ک８５ي.
بهرنيو  يو شم５ر  او  پوهانو  يو شم５ر  اړه زموږ  په  او نسخو  د پ＋تو د دغو قلمي کتابونو 
＇７５ونکو پل＂ن３ ک７ي او خپرې ک７ې دي. د افغانستان نوميالي ليکوال ＇７５ندوى حبيب اهلل 
رفيع د پ＋تو قلمي پانگ３ د راپ５ژندلو لپاره د ستاين３ وړ کار ک７ى، خو ال تر اوسه نه دى خپور 
شوى. په دې ل７ ک３ يو شم５ر کتابونه خپاره شوي او په هند، انگلستان، روسي３، افغانستان 

او پ＋تونخوا ک３ ي３ يو شم５ر پ＋تو قلمي کتابونه راپ５ژندلي دي.
د هغو معلوماتو له مخ３ چ３ اوس زموږ په واک ک３ دي، تر ！ولو زيات３ قلمي نسخ３ د 
پ５＋ور په پ＋تو اکاډم９ ک３ خوندي دي چ３ شم５ر ي３ )٥٢٠( نسخو ته رس８５ي. ورپس３ د 
افغانستان د علومو اکاډم９ کتابتون را＄ي چ３ )١٧٧( پ＋تو قلمي کتابونه پک３ ساتل ک８５ي. 

د افغانستان په ملي ارشيف ک３ )١٢٦( نسخ３ خوندي دي.
په کتابتونونو ک３  انگلستان  ！ولو زيات３ پ＋تو قلمي نسخ３ د  تر  په بهرنيو ه５وادونو ک３ 
خوندي دي چ３ شم５ر ي３ )١٦٩( نسخو ته رس８５ي. د هند په کتابتونونو ک３ )١٤٤( او د 

پخواني شوروي په کتابتونونو ک３ )٥٠( نسخ３ خوندي دي.
يو شم５ر شخصي کتابتونونو ک３ هم زيات  په  له دغو رسمي کتابتونونو چ３ رات５ر شو 

شم５ر ارز＊تناک پ＋تو قلمي کتابونه ساتل ک８５ي.
د پ＋تو قلمي نسخو په فهرستونو ک３ ډ４ر مهم کتابونه را تر سترگو ک８５ي چ３ يو شم５ر ي３ 

زموږ د لرغوني او کالسيک ادب ډ４ر مهم کتابونه گ２ل ک８５ي.
په دغو نسخو ک３ د تاليف له مخ３ ډ４ره زړه نسخه د سليمان ماکو ))تذکرة االولياء(( ده 
چ３ تر ٦١٢هـ. ق. کال وروسته تاليف شوې ده. د کتابت له مخ３ ډ４ره زړه نسخه د پير 
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رو＊ان ))خير البيان(( ده چ３ په ١٠٦١هـ. ق. کال ک３ خطاطي شوې ده.
د شتو معلوماتو له مخ３ د پ＋تو قلمي پانگ３ په ل７ ک３ هغه اثر چ３ ډ４رې زيات３ نسخ３ 
ي３ په الس ک３ دي د اخوند درويزه ))مخزن االسالم(( دى چ３ تر ٣٠٠ زيات３ نسخ３ ي３ 

پيدا شوې دي.
په دغو نسخو ک３ مهم３ مصورې نسخ３ د رحمان بابا ديوان او د سکندر خان ))ليلى 
او مجنون(( دى چ３ په سوونو تصويرونه لري. ډ４رې نفيس３ او هنري نسخ３ د خوشحال بابا 
ديوانونه، د مصري خان گگيا１ي ديوان، د سکندر خان ديوان او گ３２ نورې نسخ３ دي چ３ 
په ＊کلي خط ک＋ل شوې دي. دغه راز ډ４رې قيمتي نسخ３ د خوشحال خان خ＂ک په 
خپل الس ليکلى ديوان دى چ３ پر ١٠٩٩هـ. ق. کال ي３ کتابت ک７ى او دغه راز د محمد 

هوتک پ＂ه خزانه ده چ３ په ١٣٠٣هـ. ق. کال ک３ ي３ کتابت ترسره شوى دى.
په دغو نسخو ک３ يو شم５ر نسخ３ چاپ او خپرې شوي دي، خو يو زيات شم５ر دغه 
قلمي نسخ３ او کتابونه تر اوسه پورې ال د چاپ په گا１ه نه دي سمبال شوي. که دغه نور 
مهم آثار هم چاپ او خپاره شي نو زموږ د ولس ستره ادبي، علمي او کلتوري پانگه به د 

！ولو السونو ته ورورس８５ي.

د متن لن６يز:
پ＋تو ژبه ډ ４رې قلمي نسخ３ لري. دغه قلمي نسخ３ د افغانستان، پ＋تونخوا او د ن７ۍ په 
گوټ گوټ ک３ په ملي او رسمي کتابتونونو او ارشيفونو او دغه راز د ＄ينو کسانو په ＄انگ７و او 
شخصي کتابتونونو ک３ ساتل ک８５ي. تر اوسه پورې د پ＋تو د دغ３ قيمتي پانگ３ د نژدې درې 
زره نسخو يا کتابونو پته لگ５دل３ ده. دغه نسخ３ زياتره ي３ په افغانستان، پ＋تونخوا، انگلستان، 
هند، پخواني شوروي اتحاد او نورو ＄ايونو ک３ خوندي دي. سره له دې چ３ له دغو نسخو 
＇خه د لرغوني او کالسيک ادب يو شم５ر آثار چاپ او خپاره شوي دي، خو －０ شم５ر داس３ 
مهم او ارز＊تناک آثار ال تر اوسه پورې ناچاپ پات３ دي چ３ خپر４دل ي３ د ژب３ د شتمن９ په 

زياتونه ک３ مهمه ون６ه لري.
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١_ د دغه متن يو يو پراگراف دې په وار سره يو يو زده کوونکى په لوړ غ８ ولولي او نور 
دې ورته غوږ ک８５دي.

＄وابونه  ته  پو＊تنو  دغو  زده کوونکي  دې  وروسته  اور４دلو  او  لوستلو  له  متن  د   _٢
ووايي:

�تر اوسه پورې په ！وله ن７ۍ ک３ د ＇ومره پ＋تو قلمي نسخو او کتابونو پته لگ５دل３  t
ده؟

�تر ！ولو زيات３ پ＋تو قلمي نسخ３ په کوم ＄اى او کوم کتابتون ک３ ساتل ک８５ي؟ t
�په نورو کومو کومو رسمي کابتونونو ک３ د پ＋تو قلمي نسخ３ شته دي؟ t

�د ملي او رسمي کتابتونونو او ارشيفونو په ＇نگ ک３ په نورو کومو ＄ايونو ک３ پ＋تو  t
قلمي نسخ３ او کتابونه ساتل ک８５ي؟

گرامري برخه:
الف: تاسو د ستاينوم )صفت( په اړه پوره معلومات لرئ. په دغه ！ول متن ک３ تاسو لوم７ى 
صفتونه په ن＋ه ک７ئ او بيا ي３ په خپلو کتابچو ک３ د دغه صفت پر ＄اى بل صفت وکاروئ، 

لکه په دې توگه:
))له بده مرغه د پ＋تو ژب３ د دغ３ ارز＊تناک３ قلمي پانگ３ ډ４ره زياته برخه د زمان３ د ناوړه 

حاالتو او شرايطو له کبله له من％ه تلل３ ده...((
د صفتونو )ستاينومونو( له بدلون سره:

))له بده مرغه د پ＋تو ژب３ د دغ３ قيمتي السک＋ل３ پانگ３ ډ４ره زياته برخه د زمان３ د 
خرابو حاالتو او شرايطو له کبله له من％ه تلل３ ده...((

ب: په دې متن ک３ لس قيده په ن＋ه ک７ئ.

فعاليتونه
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که تاسو ته د خپل کور، کلي، جومات او حجرې په کوم کونج ک３ د کوم قلمي کتاب پته 
لگ５دل３ وي، په لن６ه توگه ي３ معرفي ک７ئ. که مو پيدا نه ک７، په کلي کور ک３ د کوم بل مهم 

پ＋تو کتاب په اړه نيمه پا１ه ليکنه وک７ئ او په سبا ي３ خپلو ！ولگيوالو ته واوروئ.

د کاظم خان شيدا ＇و ＇لوريزې

ــع ــم ـــــــ７ه ج پـــــه لـــــ８ قـــــانـــــع شـــــه خـــــاطـــــر ک
ــع ــم ط ډ４ــــــــــرو  د  کــــــــ７ه  زړه  ــــــه  ل ــــــــرې  ل
ــ７ ـــــــه ک ــــم ون ــــاعــــت يــــــ３ پــــــه ســــي ــــن چــــــ３ ق
شـــمـــع زرو  پـــــــه  شـــــــــوه  بـــــــريـــــــده  ســـــــر 

ـــــو ـــــلـــــنـــــدان ـــــــــــ７ئ ســـــرب فـــــــروتـــــــنـــــــي ک
ــــو ــــدان ــــســــن خــــودپ وړه  ــــــه  ن ــــــو  ي ـــــره  ـــــه ب
＇ـــانـــ／ـــ３ ـــــــــــــاردارې  ب وي  خــــمــــيــــده  ـــــل  ت
ـــــهـــــره مـــنـــدانـــو ــــــواضــــــع خــــــــوى کــــــــ７ه ب ت

يــ３ شـــــنـــــوا  کــــــه  نــــــه  مــــــا  لــــــه  واوره 
ـــ３ ي ــــــــــــوا  رس ولــــــــــ３  ـــــه  ـــــت س ــــــــــــه  آزل د 
کـــ７ې ـــــي  ســـــر－ـــــردان مـــرســـتـــه  ـــــه  پ رزق  د 
ــ３ ــــکــــه آســـــيـــــا ي ـــه ل ـــق ـــل ـــــــوړ تــــــر ح کــــــه م

＇ـــوکـــ３ غـــــرونـــــو  د  ــــر＄ــــي  － مـــــ３  زړه  پـــــه 
کــــوکــــ３ زرکـــــــــــو  د  بـــــــــــازو  د  ــــ３  حــــمــــل
نـــســـيـــمـــه روه  د  ـــــــا  ک ـــــــه  ＇ ووايــــــــــــــه 
ــــــا مـــ＋ـــوکـــ３ ــــــب ــــــرا مــــنــــ／ــــولــــ３ زي ــــــي －

کورن９ دنده
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يوولسم لوست

عبدالحميد مومند

د پ＋تو ادبياتو د لرغون３ او من％ن９ دورې د نومياليو شاعرانو په اړه مو ＄اى ＄اى 
＄ين３ مطالب لوستي دي. د پ＋تو په کالسيکه شاعرۍ ک３ ډير ليکواالن او شاعران 
ت５ر شوي خو دلته يوازې درې نوميال９ ＇５رې د پ＋تنو د بابا گانو )لويو س＂و( په توگه تر 
بل هر چا د زيات شهرت او محبوبيت لرونکي دي. خوشحال بابا، عبدالرحٰمن بابا او 

عبدالحميد مومند بابا.
په ت５رو ！ولگيو ک３ د خوشحال خان خ＂ک او عبدالرحمن بابا په اړه غ４８دلي يو، په 
دې لوست ک３ د عبدالحميد مومند ژوندليک، آثار او کتابونه پ５ژنو او د هغه د شعر په 

زړه پورې ب５لگ３ لولو.
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عبدالحميد مومند د پ＋تو له سترو شاعرانو ＇خه گ２ل ک８５ي. له بده مرغه د نورو ډ４رو 
پخوانيو شاعرانو په ＇５ر ي３ د زوک７ې او م７ين３ جوت３ ن５＂３ نه دي معلوم３. د ز４８４دو د ！ا！وبي 
په هکله ي３ هم ＇７５ونکي يوه خوله نه وو، خو وروستيو ＇７５نو جوته ک７ې ده چ３ حميد بابا 
د پ５＋ور- کوهاټ سرک او باړې روډ پر ＊９ غاړه پراته کلي ماشوکگر )ماشو( ک３ ز４８４دلى 

دى.
د پخوانيو ＇７５نو له مخ３ ي３ ژوند تر ١١٤٥ هـ. ق. پورې باوري و، خو د هغه د شرعة 
االسالم نومي کتاب له پيدا ک５دو سره سم، معلومه شوه چ３ تر ١١٤٨ هـ. ق. کال پورې 
خو ژوندى و، ＄که چ３ هغه کتاب ي３ په همدې کال پاى ته رسولى دى. مزار ي３ د ماشو 

)يا ماشوکگر( په لويه هديره ک３ دى.
د حميد مومند په آثارو ک３ دغه الندې کتابونه تر اوسه پيدا شوي او وخت پر وخت 

خپاره شوي دي:
١_ ديوان: د حميد ديوان د ا！کل له مخ３ د هغه په خپل ژوند ک３ را！ول شوى دى. په 
ادبي ک７يو او محافلو ک３ د )ُدرو مرجان( په نوم هم ياد شوى دى. قلمي نسخ３ ي３ زيات３ 
پيدا ک８５ي او ＇و ＇و ＄له په هندوستان، پ＋تونخوا او افغانستان ک３ چاپ او خپور شوى 
دى. د عبدالحميد مومند وروستى چاپ شوی ديوان تر ！ولو بشپ７ ديوان دى چ３ )٢٩٠( 
غزل３، قصيدې، يو مخمس، يو ترکيب بند او دوې ＇لوريزې لري چ３ د ！ولو بيتونو شم５ر 

ي３ )٢٩٣٢( ته رسي.
٢_ شاه او گدا: د حميد بابا يو ژباړل شوى منظوم داستاني اثر دى. دغه اثر هغه له فارسي 
نظم ＇خه پ＋تو ته اړولى دى. شاه او گدا په فارسي ژبه د هاللي چغتايي اثر دى. د ژباړې په 

پيل ک３ حميد مومند وايي:



65

٣_ نيرنگ عشق: دغه اثر په فارسي ژبه د موالنا محمد اکرم غنيمت په قلم ليکل شوى او 
حميد مومند په خوږه او روانه شاعرانه ژبه پ＋تو ک７ى دى.

٤_ شرعة االسالم: دغه اثر په عربي ژبه ليکل شوى دى او ليکوال ي３ د بخارا مفتي امام 
الواعظ محمود بن ابى بکر الحنفي دى. حميد مومند د حضرت پ５غمبرU د سنتو په اړه 
دغه کتاب په پ＋تو خواږه نظم ژباړلى دى. د دغه کتاب بشپ７ه نسخه چ３ د ا！کل له مخ３ 
پن％لس زره بيته ده، تر اوسه نه ده پيدا شوې، خو نيمايي کتاب ي３ چ３ تر اوسه ترالسه شوى 

دى، د بيتونو شم５ر ي３ )٧٣٦٠( ته رس８５ي.
د پ＋تو ادبي تاريخ ＇７５ونکي حميد مومند په پ＋تو شاعرۍ ک３ د هندي مکتب يا هندي 
سبک مخک（ گ２ي، دى خپله هم په پ＋تو شاعرۍ ک３ د داس３ يو ＄انگ７ي سبک مؤسس 

گ２ل شوى دى چ３ وروسته نورو شاعرانو هم پر هغه الره يون ک７ى دى.
کانديد اکاډميسين محمد صديق روهي په دې اړه په زړه پورې بحث کوي چ３ ＄ين３ برخ３ 

ي３ لولو:
حميد مومند په داس３ شرايطو ک３ لوى شوى دى چ３ له يوې خوا هندي سبک د خپل 
عروج لوړې ＇وک３ ته نژدې شوى دى او له بل３ خوا د پ＋تو ادب په هسک ک３ له ده ＇خه 

چــ３ باعــث اخونــزاده غــالم محمد شــو
وې ي３ زر شــه قلم واخلــه تکيه خداى ک７ه
هاللــي کــه د هــالل پــه ＇５ــر نــگار کــ７ه
غــرض دا چــ３ پــه غو＊ــتو د دې غــرض
پــرې مــ３ نــه لگ５ــدې ه５ــ＆ انــ３ بانــ３
چــ３ يــ３ نــه شــوم لــه خاطــره وتــى ه５＆
ل５ونــي غونــدې م３ پــورې په کــور اور ک７
دې ويــالړ مــ３ فراغــت لــه زړه والړ کــ７
پــه تکليــف ســره م３ گــرم ســوړ دکان ک７
چــ３ پــه زړه ک３ مــ３ لــ７م د دې فکرت و

د نفــر په ＇５ــر صاحب په خوش آمد شــو
په پ＋ــتو، فارســي قصه د شــاه گــداى ک７ه
ته ي３ مياشــت د ＇وارلسم３ په سينگار ک７ه
را تــه پ５ــ（ پــه هــره پ５＋ــه شــو مــرض
آســتان３ پــه  مدعــي  ک＋５ناســت  تــه  را 
خــواه ناخــواه مــ３ زړه تــه واچــاوه دا پ５＆
پــه ر１ــا مــ３ يــ３ رو＊ــانه کلــى کــور کــ７
د بــل زړه مــ３ رغــاوه خپــل مــ３ لتــاړ ک７
ســم له الســه مــ３ دا ت５ر پــرې پيــکان ک７
ســن زر ســل اووه د４رش کالــه د هجرت و
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فرهنگي  حميد  د  وو.  ＄ل５دلي  ستوري  را１ه  شان  په  بابا  رحمان  او  خوشحال  د  مخک３ 
چاپ５ريال د ادبي نو＊تونو او مذهبي بدعتونو د خپر４دو له دوران سره اړه لري. په دغه دوران 
ک３ په هنر او شعر ک３ پرمختيا او نو＊تونه ليدل ک８５ي. حميد د دغه چاپ５ريال يو پ＋تون شاعر 
دى، يعن３ د ده په شعر ک３ د ياد شوي کلتور چاپ５ريال او د پ＋تو د ادبي ميراث ارز＊تونه سره 
ترکيب شوي دي او نوى سبک ي３ ايجاد ک７ى دى. دغه سبک د هندي سبک تر اغ５زې 
الندې دى، خو تر يوې اندازې ي３ خپله خپلواکي هم ساتل３ ده. حميد د هندي سبک په 
اړه ＊ه پوه５ده او د هغه د تقليد پوره وړتيا ي３ هم لرله، خو ده په ارادي توگه د پ＋تو د خپل 

متداول سبک خپلواکي په پام ک３ ساتل３ وه.
د حميد مومند په شاعرۍ ک３ ب５الب５ل عشقي، اجتماعي، اخالقي او نورې موضوع گان３ د 

شعر د مضمون په توگه را تر سترگو ک８５ي.
ــواړې ــرادۍ کــ３ مـــراد غ ــام ــه ن ــل پ چــ３ د ب
نــــامــــرادۍ ــ３  ــل ــپ خ د  گـــ２ـــه  ســـبـــب  دا 

يا دا چ３:
ــ７ې ـــروي ک ـــي ـــو پ ـــدان ـــ３ د ب ــــدم چ ـــو ق ي
خورې ميدان  ＄غل３  کمر  لــوى  په  دانسته 
ــه ويــنــو خــولــه لــ５ــوه لــيــده شي ــه ســره پ ــا ت م
خــوري پــان  ــروى  ــ５ پ پيسه  ــه  پ ظلم  د  چــ３ 

يا:
ي３ مــرد  کــه  کــ７ه  خلقو  د  خدمت  خندا  پــه 
ـــه شه ــر م ــي ــه اوســـــه ت ــان ــ＋ ــه ن ــ＋ ــا ک ــف ج
حميده دي  ــل  ســه واړه  ــه  ــدون ــي ق نــــور 
شه مــه  زن％ير  طمع３  د  دې  غـــاړه  پــه  خــو 

د حميد ديوان چ３ په ))ُدر و مرجان(( هم نومول شوى، د پ＋تو د لوړې شاعرۍ غوره 
ب５لگ３ لري. د هغه په ديوان ک３ د نازکخيال９ نندارې ته ک＋５ناستى شو او له همدې کبله 
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حميد مومند د نازکخيال او موشگاف شاعر په نوم شهرت لري. د هغه منظوم３ ژباړې هم 
د پوره ارز＊ت وړ دي. د ))نيرنگ عشق(( او ))شاه او گدا(( منظوم３ ژباړې ي３ ډ４رې په زړه 
پورې دي. د حميد مومند د ديوان د انتقادي متن ＊اغلي ترتيبونکي د ديوان په سريزه ک３ د 

هغه د ژباړو ＄انگ７ن３ شم５رل３ دي:
١_ دى ترجمه په داس３ قوت کوي چ３ په دواړو ژبو ک３ ي３ السبرى ＄ن３ ＊کاري.

٢_ د ده ژباړې د بل３ ژب３ د تعبيرونو رنگ نه لري، بلک３ زيار ي３ ايستلى دى چ３ د 
پ＋تو ژب３ په خپل اصلي رنگ ک３ ي３ ترجمه ک７ي.

٣_ د ده ترجمه ！کى په ！کى نه بلک３ آزاده ترجمه ده او اصل مطلب ي３ په خپله خو＊ه 
په آزاده توگه ژباړلى دى.

٤_ له ترجم３ ي３ د ژباړې بوى نه را＄ي او س７ى فکر کوي چ３ دغه وينا خپله د شاعر 
ده. د ده ！ول３ ژباړې دغه ＄انگ７ن３ لري.

د عبدالحميد مومند له ديوان ＇خه د هغه د کالم دوه ب５لگ３ را اخلو او د هغه د شعر د 
نمونو په توگه ي３ لولو:

لوم７ۍ نمونه:

يــاره مــه نمان％ــه رقيــب پــه دشــنامونه
يــا مــ３ عمر تلــوار ک７ونــى دى يــا ته ي３
مات５ــ８ي نــه  تنــده  اوبــو  د  اواز  پــه 
يــار لــه يــاره خوا پــه خــوا فايــده مومي
کامرانــي مــ３ له تا ه５ــ＆ حاصلــه نه ک７ه
چــ３ لــه تــا د وفــا طمــع کــ７م پوه５ــ８م
چ３ مجنون غوندې په مينه ک３ گمنام شي

هــر ســفله تــه بخ＋ــل نــه شــي انعامونه
چــ３ هم５ش را＇خه ＄３ پــه لوى گامونه
کلــه ســود شــي د ديــدن پــه ســالمونه
اخيســتى نــه شــي بوســه پــه پيغامونــه
ناکامونــه پــه دا طمــع  ډ４ــر مــ３ وکــ７ه 
دامونــه تــه  عنقــاو  و  ږدم  ب５هــوده 
نامونــه وخ５ــژي  جهــان  پــه  هغــو  د 

چ３ ســبا مشــت و گر４وان وي له خوبانو
کــه نــن وکاندي حميد ســل ســوگندونه
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دويمه ب５لگه:

د متن لن６يز:
په  دى.  خاوند  پوره شهرت  د  ک３  شاعرانو  پخوانيو  په  پ＋تو  د  مومند  عبدالحميد 
پ＋تو ادب ک３ تر خوشحال خان خ＂ک او عبدالرحمن بابا وروسته، د حميد مومند 
شهرت او محبوبيت تر نورو زيات دى. د حميد ژوند تر ١١٤٨ هـ. ق. کال پورې 
باوري دى. د شعر ديوان ي３ د ))ُدرو مرجان(( په نوم شهرت لري او پر ديوان سرب５ره 

ي３ دغه آثار هم په نظم ژباړلي دي: شاه او گدا، نيرنگ عشق او شرعة االسالم.
عبدالحميد مومند د خپل ＄انگ７ي سبک شاعر دى او نورو ډ４رو شاعرانو د ده د 
سبک پيروي ک７ې ده. هغه په پ＋تو شاعرۍ ک３ د نازکخيال او موشگاف شاعر په 

توگه هم پ５ژندل ک８５ي.

ارزومنــد د يــار د درد پــه دوا مــه شــه
هنگامــه د مينــ３ گرمــه ده تــر حســنه
کــه با１ــه دي د نــگار ！ــول ت５ره غشــي
کــه م３ پر４وته ســياهي په خاطــر باندې
کــه بال په عشــق ک３ ډ４ــرې وي ناصحه
پروانــه غوندې خوله پ＂ه خپســر ســ５زه

شه مه  را  لره  من＃  خپلو  د  ب５گانه 
شه مه  ليال  شه  گدا  در  د  مجنون  د 
شه مه  خطا  نخ＋３  له  زړه  د  زما  يو 
شه مه  ر１ا  ده  دلدار  د  زلفو  له  چ３ 
شه مه  تا  په  شه  ما  په  واړه  بال  دا 
د سپند په ＇５ر شوخ چشم رسوا مه شه

ناصحه لگي  نه  ورباندې  دم  دې  ه５＆ 
شــه مــه  مــال  وهلــى  بــال  دا حميــد 
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＇رگندون３

پيل شاعر دى.  د  پ７５ۍ  لسم３  د  او  پاى  د  پ７５ۍ  نهم３ هجري  د  هاللي چغتايي: 
هاللي چغتايي د پارس په استر آباد ک３ ز４８４دلى او په هرات ک３ لوى شوى دى. خپل نوم 

ي３     بدر الدين دى. په ٩٣٦ هـ. ق. کال وژل شوى دى.
موالنا محمد اکرم غنيمت د مغولي اورنگز４ب د واکمن９ په وخت ک３ د الهور د نواب 
محمد مکرم خان نديم او مصاحب و. ويل ک８５ي چ３ موالنا غنيمت د محمد مکرم خان 
د زوى عزيز او د هغه د پى مخي )معشوق( يعن３ شاهد کيسه د نيرنگ عشق په نامه په نظم 

وليکله.
او شاعرۍ ک３ د هندي  يا پ＋تو ادب  په فارسي  يا سبک: دا چ３  هندي مکتب 
اروا＊اد  لري.  نظرونه  ب５الب５ل  ＇７５ونکي  سبک،  هندي  د  که  ده  سمه  اصطالح  مکتب 

محمد حيدر ژوبل د هندي سبک ＄انگ７ن３ داس３ شم５رل３ دي:
١_ باريک مضمونونه، پ５چلي افکار، غير طبيعي خيالونه، خاص３ استعارې، کناي３ او 

تشبيه گان３ او ډ４ره زياته خيالبافي.
٢_ له ژوند نه شکايت، د ژوند د کرغ７５نو اړخونو بيانول.

٣_ د اغراق او مبالغ３ په ډول د غم، درد او خپگان ＇رگندولو ته تمايل.
٤_ وياړ او غرور او په شعر ک３ د خپل مقام په لوړتيا فخر کول.

٥_ له حده زياته مبالغه او اغراق.

انتقادي متن:
د پخوانيو کتابونو او د شاعرانو د ديوانونو د انتقادي متن ترتيب دې ته وايي چ３ له ب５الب５لو 
قلمي او چاپي نسخو ＇خه يو داس３ متن برابر شي چ３ کره او سم وي. په حقيقت ک３ له ب５الب５لو 

نسخو د يوې کره نسخ３ برابرولو ته انتقادي متن وايي.
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١_ د دې متن يو يو پراگراف دې يو يو زده کوونکى په لوړ غ８ ولولي او نور دې غوږ ورته 
ک８５دي.

٢_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
_ حميد مومند له کومو دوو نورو نومياليو پ＋تنو شاعرانو سره د شهرت او محبوبيت له 

کبله په يو کتار ک３ ياد８４ي؟
_ د حميد مومند ديوان په کوم نوم ياد８４ي؟

_ عبدالحميد مومند د کوم سبک په شاعرانو ک３ شم５رل ک８５ي؟
٣_ زده کوونکي دې په دغو ＇لورو ＄وابونو ک３ يو سم ＄واب په ن＋ه ک７ي:

حميد مومند د دغو آثارو ＇＋تن دى:
الف: ديوان )ُدر و مرجان(، شرعة االسالم، نيرنگ عشق، دستار نامه.

ب: ديوان )ُدر و مرجان(، شرعة االسالم، تاريخ مرصع، شاه او گدا.
ج: ديوان )ُدر و مرجان(، شرعة االسالم، شاه او گدا، نيرنگ عشق

د: شاه و گدا، شرعة االسالم، خير البيان، نيرنگ عشق.
٤_ ＇و تنه شاگردان دې پر دغو موضوع گانو لن６ې لن６ې خبرې وک７ي:

�د هندي مکتب ＄انگ７ن３ t
�د حميد مومند د ترجمه شوو کتابونو ＄انگ７ن３ t

ثار � tد حميد مومند آ

زده کوونکي دې له دې لوست ＇خه په استفاده، په پ＋تو ادب ک３ د حميد بابا د مقام په 
اړه لن６ ＇ه وليکي او په بله ورځ دې ي３ په ！ولگي ک３ ولولي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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دولسم لوست

احمد شاهي شهنامه

د احمد شاه بابا په هکله مو کوم کتابونه او آثار لوستي دي؟
د احمد شاه بابا خپل شعرونه مو لوستي يا اور４دلي دي؟

احمد شاه بابا د نوي او معاصر افغانستان بنس اي＋ودونکى دى. د هغه په همت له 
افغان هوتکي پا＇ون وروسته د نوي خپلواک افغان دولت بنس＂ونه ک５＋ودل شول. احمد 
شاه بابا د دې په ＇نگ ک３ چ３ نوميالى واکمن و، عالم، فاضل او شاعر شخصيت هم 
و. له کتاب او علم سره ي３ د زړه مينه لرله او د واکمن９ له بوختياوو سره سره ي３ کتاب 

او قلم هم د بوختياوو يوه برخه وه.
دلته د دغه افغان واکمن بابا په اړه د ليکل شوې شهنام３ په اړه تاسو ته معلومات 

وړاندې کوو چ３ په هماغه زمانه ک３ د حافظ مرغزي په قلم ک＋ل شوې ده.
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))احمد شاهي شهنامه(( د لوى احمد شاه بابا د وخت د پ５＋و په اړه ليکل شوى منظوم 
امر د هغه د مهال يو شاعر حافظ گل محمد  په  بابا  اثر د احمد شاه  اثر دى. دغه منظوم 

مرغزي ليکلى او په ١١٧٦هـ. ق. کال ي３ بشپ７ ک７ى دى.
اميرانو،  ب２ه لري، د واکمنانو،  تر ډ４ره حماسي  ته ويل ک８５ي چ３  اثر  ))شهنامه(( هغه 
پاچاهانو او پهلوانانو د حاالتو او پو＄ي کارنامو په اړه ک＋ل ک８５ي. شهنامه د ))شاهنامه(( په 

ب２ه هم ليکل ک８５ي او منظومه ب２ه لري، په پخوانيو ادبياتو ک３ شهنامه ليکل دود و.
د حافظ مرغزي د احمد شاهي شهنام３ يوازين９ قلمي نسخه د انگلستان په ))بري＂يش 
موزيم(( ک３ ساتل ک８５ي. د هماغ３ نسخ３ د مايکرو فلم له مخ３ لوم７ى په پ５＋ور ک３ د 
پ＋تو اکي６يم９ له لوري او په راوروسته ک３ په کندهار ک３ د استاد پوهاند عبدالشکور رشاد 
له پ５ژندن３ او تعليقاتو سره د ＊اغلي محمد معصوم هوتک په سريزه او همت چاپ شوې 

ده.
لکه چ３ اروا＊اد استاد رشاد ليکي: ))د حافظ گل محمد مرغزي د زوک７ې ＄اى او د 
خاړپو＇و م５نه )مرغزه( کلى دى چ３ د پ５＋ور شمال شرقي لور ته د صواب９ په شاوخوا ک３ 

واقع دى.(( حافظ په يو غزل ک３ ويلي دي:
شي ـــه  ن رابـــــه  والړل  دې  يـــــاران  مــجــلــس  د 
ـــان ـــورســـت گ ــــه  پ مــــرغــــز  د  ژاړې  ــــل  ت ــــه  ک

د وطن په ب５لتانه ک３ ي３ ويلي دي:

کال  پر  بشپ７ولو  د  شهنام３  د  او  ز４８４دلى  کال  ق.  ١١٢٦هـ.  په  محمد  گل  حافظ 
١١٧٦هـ. ق. ي３ عمر پن％وسو کالو ته رس５دلى و. داس３ ＊کاري چ３ هغه ډ４ر وخت له 

ــــن  ــــــــرم وط ـــــز ل ـــــرغ ــــــه م ک
ـــه  خـــداي ــــه  ل لـــــرم  امــــيــــد  دا 
ــن  خــت د  کـــــــ７ې  ســــفــــر  ـــــه  ک
يم  ـــر  ـــي اس غــــم  د  ــد  ــن ــم ک پــــه 
يم  ـــــزال  غ مــلــک  د  خــتــن  د 

تــن دا  ــــه  پ ــــم  ي جـــــدا  تـــــرې 
ــه ＄ــاي دې  ـــه  ل ـــــوزي  ب ـــ３  م ـــه  ک
ــن ــل وط ــپ ـــه کــــ７ې خ ـــه ن ــر ب ــ５ ه
يــم فــقــيــر  اوس  وطـــنـــه  ــــ３  ب
يم جـــال  ــه  پ ــم  غ د  ــدي  ــن ب اوس 
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وطنه لرې په پنجاب ک３ اوس５دلى دى. د هغه له شعرونو ＊کاري چ３ په ډهلي ک３ له احمد 
شاهي پو＄ونو سره هم ملگرى و. ژوند ي３ تر ١١٧٩هـ. ق. پورې باوري دى... د موجودې 

شهنام３ د ！ولو بيتونو شم５ر ＇لورو زرو ته رس８５ي.
د احمد شاهي شهنام３ پر لوم７ۍ وقايه د حافظ مرغزي درې غزل３ هم راغلي دي. يوه 

ي３ د ب５لگ３ په توگه را اخلو:

لوم７يو  د  دورې  احمد شاهي  د  او  لري  او فصلونه  بحثونه  احمد شاهي شهنامه ٣٦ 
شپاړسو کالو د پ５＋و په رو＊انولو او ＇رگندولو ک３ د يو ＊ه او گ＂ور اثر په توگه کار ورکوي. 
دغه منظوم اثر د مثنوي په ب２ه ليکل شوى او د هرې مسرې س５البونه ي３ )اته( او کله کله )نهه( 

دي. تر ډ４ره حده ي３ نظم روان او ساده دى.
)ديباچه(  په دغه سريزه  مناقبو وروسته خپله شهنامه  او  نعت  له حمد،  حافظ مرغزي 

پيلوي:

＇نگ  دې  ــه  ــل ک مـــخ  دې  گــــاه 
شه  خــوشــحــال  کــوه  خــنــدا  اوس 
ــــر شي  ـــــت درســــــره ډ４ ـــه دول ک
ـــر خــــاورو  تـــمـــام النـــــدې شـــو ت
ــــا شــه  ــــا ســــــره اشــــن لـــــه اشــــن
ـــدر شــه  ـــن ـــل حــــافــــظ پــــا＇ــــه ق

جنگ دې  گــاه  صلحه  دې  گــاه 
ــگ زن دا  کــــ７ه  لـــ５ـــرې  زړه  ـــه  ل
ــــ３ مــلــنــگ ــــه پــــاتــــه ش ــــو ب خ
خوشرنگ غــونــدې  يــوســف  ــر  ډ４
يــ３ شـــوخ و شنگ ـــر  ډ４ تــه  کــه 
آهنگ ــــ８ده  ــــر４ پ دا  بـــس  او 

ــوش  ــــ７ه گ ــر ک ــع ـــه ش ــــا پ ـــه زم ت
ـــظـــر کـــ７ه  ـــــا ن ــم زم ــي ــظ ــن ــــه ت پ
ــطــر  ــع ــــــــاغ کــــــ７ه م پــــــرې دم
بــــاغ  لــــکــــه  ده  دنـــــيـــــا  دا 
رنـــگـــيـــنـــه  ده  شــــاهــــنــــامــــه 
ســنــج  ـــل  ـــق ع د  تـــــــــرازو  پـــــه 
آبـــــــدار  دي  ــــــــــه  درون ـــــه  ＊

ــوش ه دا  ـــه  پ ـــ３  ش ــد  ــن ــل ب ـــ３  چ
ــ７ه ک ــر  ــص ب دا  ــــرې  پ ـــــازه  ت ـــه  ＊
ــور ــش ک د  کــــه  مــــذکــــور  چــــ３ 
زاغ ــي  ش ورک  ــي  ش ــهــار  ب ــ３  چ
ــه ــن ــي ــج ــن گ ده  ـــــ９  خـــــوب د 
ــنــج گ د  ــــــــري  ل ــــــر  ــــــواه ج
ـــاه شـــي خــريــدار ـــادش کـــه يـــ３ ب
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عــــروس نــــو  ده  ـــه  ـــام ـــن ـــاه ش
ــــاه  ــــادش ب د  ده  ـــــــــــزاوار  س
و   ـــار  ـــري ـــه ش د  ــــرمــــان  ف چــــ３ 
که  ــامــه  شــاهــن دې  ــظ  ــاف ح چـــ３ 
نــگــيــن  ـــــار  ک دې  شـــاهـــنـــامـــه 
وي  ــان  ــه ج د  دې  حـــال  ــکــ３  پ
جنگ  د  کـــه  دې  مـــذکـــور  ＊ـــه 
که  بــيــان  حــــال  مـــ３  ـــاه  ـــادش ب د 
مــــا بــــيــــان کــــه پــــه تــفــصــيــل 
ــه کـــ７ه مـــا اغـــازه  ــام ــن چـــ３ شــاه
ده  ــه  ــام ــن ــاه ش ـــ３  چ طـــوســـي  د 
بــــيــــان ده  ــــي ژبـــــه  ــــارس پ ــــه  پ
گــنــج  ــــــــــــوره  وگ دا  ــــــــا  ام
ــــــــــــــان درانــــــــــــي  ـــــــــه زب پ
دران  در  شــــــاه  احــــمــــد  د 
ــار  ــي ــــه ت ــــ３ ش ــــ３ کـــتـــاب م چ
ــوش  ــام خ وم  ور＄ـــــ３  ـــو  ＇ ـــه  پ
ــــــاغ  ــــــ３ شــــــه دم مــــعــــطــــر م
ـــاره ـــي ــــا ت ـــه کــــــ７ه م ـــام ـــن ـــاه ش
واړه  پـــــــــاره  د  ـــو  ـــن ـــت ـــ＋ پ
ــظــر  ــــــرې وکـــــــ７ه ＊ـــــه ن تـــــه پ
ــه ــن وي بـــه  دا  يـــو  نـــه  بـــه  مــــوږ 
ـــا  ـــي دن ـــــه  پ ده  ـــــــاري  ـــــــادگ ي
خــــدايــــه تــــه شــــ３ مـــهـــربـــان 
ــــ７ې شــيــريــن  ـــ３ ک ــــالم م ـــه ک ＊

ـــوس ــــــري پــــه ط ــــي ل ــــان نــــه ث
ــــــر مــــاه ــــــــري پ ــــــه ل ــــــدب دب
ـــا ＊ــکــلــي گـــفـــتـــار و ـــب ــــه ز４ پ
که ـــه   ـــام ن دا  دې  جـــهـــان  ـــه  پ
ــن ــي ــم ث در  ـــــا  ـــــب زي جــــــــوړ 
وي عـــيـــان  دې  ــه  ــون ــج ــن گ ـــه  ＊
زنگ زړه  د  شي  صاف  پرې  چ３ 
کا ــان  ــه ج د  يـــ３  ــر  ســي دا  چـــ３ 
قيل و  ـــال  ق پــه  ـــاى  پــه خــپــل ＄
ـــــه طـــنـــازه ـــه راغـــــل ـــن ـــي ـــگ رن
ــه ده ــام ــا يــ３ ＊ــکــلــ３ ج ــب ＊ــه زي
ـــم کــــاغــــذ عــــيــــان ده ـــل ــــه ق پ
ــج ــن ــــــــــه س ـــا درون ـــم ـــن ـــوش خ
ـــي ـــان ـــغ اف دى  بــــيــــان  ـــــه  ＊
ــان ــي ــــ７ ب ــــ３ ک ـــکـــ３ حـــــال م پ
ـــگـــار ـــــــا ن ــــر زم ــــحــــري پــــــه ت
بــيــا مــ３ شــعــر راغــــى پــه جــوش
ـــاغ ب د  ـــر  ســـي ــــه  پ تـــــــازه  ــــه  ＊
ــــــداره ـــــر آب ـــــر شــ５ــريــنــه ډ４ ډ４
پــه غــاړه ـــوه  مــ３ ش دا خــــواري 
ـــي لــکــه غر ــن ش ــگــي ـــ３ ســن چ
ــه ــن ــوي ک ــــــور  ن بـــــه  ـــه  ـــص ق دا 
ـــا ـــن وي دا  واوره  ـــــا  م ـــــه  ل
ـــان ـــي زب ـــ３ ش ــن م ــري ــي ـــ３ ش چ
ـــي انــگــبــيــن ـــا＇ چــــ３ تـــــرې ＇
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د احمد شاهي شهنام３ چاپي نسخه له )٧٠٠( زيات مخونه لري. له اصل متن مخک３ 
سريزې او په پاى ک３ د استاد پوهاند رشاد بشپ７ تعليقات راغلي دي. په دغو تعليقاتو ک３ 
د هغو اشخاصو بشپ７ه پ５ژندنه راغل３ ده چ３ په احمد شاهي شهنامه ک３ ي３ يادونه شوې 

ده او د احمد شاهي عصر مهم شخصيتونه وو.

د متن لن６يز:
احمد شاهي شهنامه د حافظ گل محمد مرغزي په قلم ليکل شوى تاريخي اثر دى. 
دغه مهم کتاب مؤلف خپله د احمد شاه بابا په الر＊ودنه ليکلى دى. دغه اثر په مثنوي 

ب２ه نظم شوى، نظم ي３ روان او له تکلفه خالي دى.
په ١١٧٦هـ. ق. کال بشپ７ه شوې  له خوا  احمد شاهي شهنامه د حافظ مرغزي 
ده. د دغه مهم تاريخي اثر يوازين９ قلمي نسخه د انگلستان په ))بري＂يش موزيم(( ک３ 
خوندي ده او د هماغ３ نسخ３ له مايکرو فلم ＇خه په پ５＋ور او کندهار ک３ چاپ او 

خپره شوې ده.
حافظ گل محمد مرغزي د پ＋تونخوا د صواب９ شاوخوا د مرغز په کلي ک３ ز４８４دلى 
نور  واکمن９  او  پاچاه９، جنگونو  د  بابا  شاه  احمد  د  ک３  احمد شاهي شهنامه  په  و. 
حاالت راغلي دي، په ت５ره بيا د هغه د واکمن９ د لوم７يو شپاړسو کلونو حاالت پک３ په 

پوره تفصيل سره راغلي دي.

ساتل  ک３  آرشيفونو  او  کتابتونونو  په  ن７ۍ  د  نسخ３ چ３  قلمي  زياتره  فلم:  مايکرو 
نسخو  هغو  د  فلم  مايکرو  فلم جوړ８４ي.  مايکرو  ترې  لپاره  استفادې  د  نورو  د  نو  ک８５ي، 
عکاسي شوې ب２ه وي او د يو شم５ر تخنيکي وسايلو په مرسته ترې ＊ه گ＂ه اخيستل ک５داى 

شي. 

＇رگندونه
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١_ زده کوونکي دې يو ＄ل متن په چوپتيا سره ولولي، بيا دې د دې لوست د نظمونو برخه 
زده کوونکي په خپل خپل وار په لوړ غ８ سره ولولي.

٢_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄واب ووايي:
�شهنامه ＇ه ډول کتاب ته وايي؟ t

�احمد شاهي شهنامه د چا له خوا ليکل شوې ده؟ t
�احمد شاهي شهنامه د چا په امر او الر＊وونه ليکل شوې ده؟ t

٣_ دغو ＇لور ＄وابه پو＊تنو ک３ يو ي３ سم ＄واب دى، هماغه سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:
_ د احمد شاهي شهنام３ د مؤلف نوم کوم يو دى؟

الف: خانعلوم
ب: پير محمد کاک７

ج: حافظ گل محمد مرغزي
د: شمس الدين کاک７

_ د احمد شاهي شهنام３ يوازين９ قلمي نسخه چ５رته خوندي ده؟
الف: د کابل ملي ارشيف
ب: د پ５＋ور پ＋تو اکاډمي

ج: بري＂يش موزيم
د: د افغانستان د علومو اکاډم９ کتابتون

٤_ دوه تنه زده کوونکي دې پر دغو موضوع گانو پن％ه پن％ه دقيق３ خبرې وک７ي:
�احمد شاه بابا د نوي او معاصر افغانستان بنس اي＋ودونکى t

�د احمد شاهي شهنام３ تاريخي ارز＊ت t

زده کوونکي دې د خپلو عمومي معلوماتو او د اضافي مطالع３ پر بنس د لوى احمد شاه بابا 
د ژوند، شخصيت، کارنامو او شعرونو په اړه دوه مخيزه ليکنه وليکي او په بله ورځ دې ي３ په پ＋تو 

ساعت ک３ خپلو ！ولگيوالو ته واوروي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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ديارلسم لوست

د پ＋تو ادبياتو 
اوسن９ )معاصره( دوره

په لسم او يوولسم ！ولگي ک３ مو د پ＋تو ادبياتو د تاريخ دوه مهم３ دورې لوستي دي. 
په لسم ！ولگي ک３ د پ＋تو ادب لرغون３ دوره او په يوولسم ！ولگي ک３ مو د پ＋تو ادب 
من％ن９ دوره لوست３ ده. دغه لوست د پ＋تو ادب د اوسن９ )معاصرې( دورې په اړه دى. 
دغه بحث د ادبياتو د تاريخ بحث دى او د ادبياتو په تاريخ ک３ د يوې ژب３ او يو ولس 
ادبي _ هنري آثار د خپل وخت د تاريخي _ ！ولنيزو حاالتو په پام ک３ ساتلو سره او د يو 
ولس د عمومي تاريخ د پ５＋و په ر１ا ک３ بايد مطالعه شي. په دغه ＇７５نه ک３ د ادب پوهن３ 
د يوې مهم３ ＇انگ３ په توگه )ادبي تاريخ( مطرح ک８５ي او ليکل ک８５ي. په ادبي تاريخ 
ک３ د يو ولس ادبي آثار په هر اړخيزه توگه د خپل تاريخي تسلسل په پام ک３ ساتلو سره 
ارزول ک８５ي او هنري _ ادبي ارز＊تونه ي３ ＇７５ل ک８５ي. د پ＋تو ادبياتو د اوسن９ دورې 

په اړه په دغه لوست ک３ مو هم دې ！کو ته بايد پام وي.
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د پ＋تو ادب اوسن９ يا معاصره دوره د پ＋تو ادبياتو په تاريخ ک３ مهمه دوره ده. مخک３ 
له دې چ３ په دې اړه خبرې وک７و چ３ د پ＋تو ادب اوسن９ يا معاصره دوره له کوم مهال 
＇خه پيل８５ي، غوره به وي، دې ！کي ته تم شو چ３ د دغه نوي بهير د پيل５دو په ＄ينو خاصو 
الملونو او عواملو لن６ې خبرې وک７و. دا هغه ！کي دي چ３ موږ ته به دا هم را＇رگنده ک７ي 

چ３ ＇نگه د پ＋تو ادب دغه معاصره دوره پيل شوه او دا کوم مهال و؟
په افغانستان او ！وله پ＋تونخوا ک３ د وخت او زمان د يو ل７ بدلونونو، پرمختگونو او نوو 
پ５＋و په ر１ا ک３، داس３ حاالت رامن％ته شول چ３ ادب ته ي３ هم يو نوى لورى ورک７، ＇رنگه 
چ３ د زمان دغو حاالتو د ژوند پر هر اړخ خپل اغ５ز وک７، ادبيات ترې هم په پوره توگه 

اغ５زمن شوي دي. دغه نوي بدلونونه کوم کوم وو:
١_ د ن７ۍ له ب５الب５لو برخو د تمدن د نوو پرمختيايي ب５لگو را＇رگند４دل، پر دغه بهير 
خپل اغ５ز وک７. دغه ب５لگ３ په ＄انگ７ې توگه پر هندوستان او بيا پر افغانستان د انگر４زانو 
له ＊ک５الک سره د نوو ن＋و ن＋انو په توگه را＇رگندې شوې. دغو استعماري )＊ک５الکي( 
موخو، د نورو اړخونو په ＇نگ ک３ د لويدي％３ ن７ۍ د تمدن ＄ين３ ب５لگ３ هم يا له ＄انه 
سره يو＄اى او يا له ＄انه يو ＇ه مخک３ راواستول３. دغه اغ５ز پر ختي％و ＇ن６و سرب５ره، له 
لويدي％و خواوو او د هغه ه５وادونو له لوري هم د اغ５ز له نورو ب２و سره را＇رگند شو، په 
دې معنا چ３ د نوي ژوند او نوي تمدن نوې ب５لگ３ او ＇رکونه موږ ته له نورو خواوو هم 

رارس５دلي دي.
د امير دوست محمد خان او بيا د امير ش５ر علي خان د واکمن９ په دوران ک３ د نوي تمدن 
لوم７ۍ صنعتي ب５لگ３ افغانستان ته هم راغل３. د وسلو فابريکه جوړه شوه. په ١٢٨٢ هـ. 
ق. )١٨٧٠م.( کال ک３ په افغانستان ک３ لوم７ۍ مطبعه فعاله شوه. په راوروسته کلونو ک３ 
)د امير عبدالرحمن خان، امير حبيب اهلل خان او غازي امان اهلل خان د واکمنيو په وختونو 
ک３( مطبعو الزم پرمختگ وک７. نورې فابريک３ هم جوړې شوې، سينما او راډيو فعال３ 

شوې او د تمدن نور نوي مظاهر )نمون３( د رارس５دو په حال ک３ وو.
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استاد حبيبي په دې اړه ليکي: په دې دوره ک３ د اروپا د مدنيت صنعتي دوره پيل شوې 
وه او پر هندوستان باندې د انگر４زانو استعمار بشپ７ شوى و، هندوستان ته د نوي مدنيت 
او صنعت اغ５زې رارس５دل３ وې. چاپخان３ او د کتابونو د خپرولو وسيل３ هم ډ４رې شوې 
وې. انگر４زان له دغو ＇يزونو سره د اباسين غاړو ته هم راورس５دل. دوى د پ＋تونخوا يو ستر 

فرهنگي مرکز يعن３ پ５＋ور ونيو او په ١٨٣٩م. کال ي３ پر افغانستان هم يرغل وک７.
٢_ په افغانستان ک３ لوم７ن９ معلومه جريده د ))شمس النهار(( په نوم په ١٢٩٠هـ. ق. 
)١٨٧٤م.( ک３ خپره شوه. په دغه وخت ک３ ＄ين３ کتابونه هم چاپ او خپاره شول، په 
پ５＋ور او الهور ک３ بيا د پ＋تو کتابونو د چاپولو بهير ال گ７ندى شو. د نوي تمدن، د کتاب د 
چاپ او د مجلو او جريدو د چاپ دغ３ چ＂کتيا پر ادبياتو او د ادبياتو پر بدلون او وده خپله 

اغ５زه لرله.
د امير حبيب اهلل خان په وخت ک３ لوم７ى د مولوي عبدالرؤف کندهاري په مشرۍ د 
))سراج االخبار افغانستان(( په نوم جريده خپره شوه چ３ له يوې گ３２ وروسته ي３ د خپر４دو 
ل７ۍ بنده شوه. ورپس３ د افغانستان د ژورناليزم د پالر، نوميالي ليکوال او مبارز محمود 
طرزي په مشرۍ د ))سراج االخبار افغانيه(( د جريدې خپرون３ د پ＋تو ادب پر وده او بدلون 

لوى اغ５ز درلود.
٣_ په ه５واد ک３ د نوو او عصري زده ک７و پيل، د نوي ادبي يون لپاره يوه په زړه پورې 
پيالمه وه. په ١٩٠٣م. کال ک３ په کابل ک３ ))حبيبيه ＊وون％ى(( جوړ شو او د نوو عصري 
مکتبونو جوړ４دل ！ولو واليتونو ته هم وغ％５دل. دې کار هم د پرمختگ نوې الرې چارې 

برابرې ک７ې.
٤_ د مشروطيت غور＄نگ په افغانستان ک３ د نوي سياسي، کلتوري او ادبي بدلون 
نوى زيرى له ＄انه سره الره. دغه غور＄نگ له ١٩٠٥م. کال ＇خه راپيل８５ي. دغه حرکت 
په ه５واد ک３ د داخلي استبداد او د زورواک９ د ختمولو او د پرنگي له ＊ک５الک ＇خه د 
مبارزان  زياتره  شامل  ک３  غور＄نگ  دغه  په  و.  شوى  بنيادونو جوړ  په  د خالصون  وطن 
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کاکا  کندهارى،  واصف  سرور  محمد  مولوي  لکه:  وو،  کسان  فرهنگي  او  ادبي  علمي، 
عبدالعزيز الکوزى، مولوي عبدالواسع، مولوي عبدالرب، غالم محي الدين افغان، محمد 
انور بسمل، کاکا سيد احمد لودين، محمود طرزى، عبدالرحمن لودين، عبدالهادي داوی 

پر４شان او يو شم５ر نور...
دغه غور＄نگ هم زموږ پر اوسنيو ادبياتو خپل اغ５ز خپور ک７ او په ت５ره بيا له بهرني 
＊ک５الک ＇خه د خالصون د ولولو په راپارولو ک３ ي３ زياته ون６ه واخيستله. پ＋تو ادبيات، 
د دغو او يو شم５ر نورو ！کو په پام ک３ نيولو سره يوه نوي دوران ته داخل８５ي او دا د پ＋تو ادب 
اوسن９ يا معاصره دوره ده. دا چ３ دغه دوره په دقيق ډول له کوم مهال ＇خه پيل８５ي، د پ＋تو د 
اوسنيو ادبياتو د ＇７５ونکو له خوا ب５الب５ل نظرونه ورک７ل شوي دي. نوميالى افغان ＇７５ونکى 

محمد صديق روهي د دغو ب５الب５لو نظرونو له راوړلو وروسته دې پايل３ ته رس８５ي.
د پ＋تو معاصر ادب په لره پ＋تونخوا ک３ د ١٩١٠م. کال شاوخوا د )افغان( جريدې په 
خپر４دلو سره پيل８５ي. په دغه جريده ک３ د پ＋تو ادب نوي ډولونه او ژانرونه دود شول او 
راحت زاخيلي، فضل محمود مخفي، عبداالکبر او نورو ليکوالو او شاعرانو د معاصر ادب 

زړي وکرل.
په افغانستان ک３ د سراج االخبار د دويم ＄ل )١٩١١م.( په خپر４دو سره د پ＋تو معاصر 

ادب بنس ک５＋ودل شو.
په حقيقت ک３ د شلم３ پ７５ۍ په رابر４دلو سره په افغانستان ک３ د معاصر ادب د پيل５دو 
لپاره عيني او ذهني شرايط برابر شوي وو. په دغه وخت ک３ معاصر ادب د يو متعهد او 
رسالتمن ادب په توگه د ！ولن３ په خدمت ک３ په کار واچول شو. ادبيات د يو معنوي مشال په 
توگه د ذهنونو د رو＊انولو لپاره استخدام شو. د دغه وخت يو شم５ر نامتو شاعرانو او ليکوالو 
د ادبي تخليقاتو له الرې د ＄ان％ان９، استعمار، خانخان９ او استبداد پر ضد چ＂که مبارزه 

کوله.
د پ＋تو ادب د اوسن９ دورې يوه اساسي ＄انگ７نه داده چ３ په دغو شعري او نثري آثارو 
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ک３ د موضوع او فکر له پلوه نوې موضوع گان３ ور داخل３ شوې. د وخت عمده ارمانونه او 
هيل３ د ادبي ليکنو او شعرونو محتوا شوه. د دې په ＇نگ ک３ د چوکاټ او فورم له پلوه هم 
يو ل７ بدلونونه رامن％ته شول. ادبي او هنري نثر ته پاملرنه واو＊ته، نوي ادبي ډولونه، لکه: 
لن６ه کيسه، ناول، ډرامه او ننداره او نور وليکل شول. د پخوانيو چوکا！ونو په ＇نگ ک３ د 

شعر نوي چوکا！ونه هم رامن％ته شول او ازاد شعرونه هم دود شول.
د پ＋تو ادب د معاصرې دورې په لوم７نيو ليکوالو او شاعرانو ک３ د دغو کسانو نومونه د 

يادولو وړ دي:
مولوي صالح محمد کندهارى، غالم محي الدين افغان، مولوي عبدالواسع کندهارى، 
عبدالعلي مستغني، عبدالهادي داوی، امين اهلل زمريالى او يو شم５ر نور... په کوزه پ＋تونخوا 
ک３ د لوم７ي دوران نوميال９ ادبي ＇５رې دا دي: فضل محمود مخفي، مولوي احمد، منشي 
احمد جان، مير احمد شاه رضواني، راحت زاخيلى، عبداالکبر اکبر، عبدالمالک فدا، 

ماس＂ر عبدالکريم او يو شم５ر نور...
زموږ يو شم５ر ＇７５ونکو د پ＋تو د معاصر ادب دوره هم په ＇و پ７اوونو و４شل３ ده او دغه 
راز په هره سيمه ک３ ي３ د ودې او پرمختگ پر ＄انگ７و شرايطو او امکاناتو بحثونه شوي 
او  ليکوالو  يو شم５ر  زموږ  رات５ر شو  شاعرانو ＇خه چ３  او  ليکوالو  مشرانو،  هغو  له  دي. 
شاعرانو په راوروسته وختونو ک３ خپل３ ژب３ او ادب ته د خپلو تلپات３ آثارو په ليکلو سره، نه 
ه５ر４دونکي خدمتونه ک７ي دي. دوى د نوي دوران او عصر له غو＊تنو سره سم او د خپل 
ه５واد، خپلو خلکو او خپل３ ژب３ د اړتياوو په پام ک３ ساتلو سره نوي او په زړه پورې آثار 
ايجاد ک７ل. په دې ل７ ک３ په افغانستان ک３ د دغو کسانو نومونه په خاص ډول د يادولو وړ 

دي:
عبدالحى حبيبي، قيام الدين خادم، گل پاچا الفت، عبدالرؤف ب５نوا، صديق اهلل ر＊تين، 
عبدالشکور رشاد، محمد رفيق قانع، برهان الدين کشککي، عبدالرحمن پژواک، غالم 
جيالني جاللي، محمد موسى شفيق، سيالب ساپى، محمد جان فنا، سيد شمس الدين 
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ابراهيم  بهاؤالدين مجروح، حبيب اهلل ت８ى، مستوره شال،  مجروح، سيد حسن حسن، 
عطايي، دوست شينوارى او ډ４ر نور...

دغه راز په پ＋تونخوا ک３ هم د دې دورې مهم３ ＇５رې د يادولو وړ دي لکه:
خان،  عبدالغني  شينوارى،  حمزه  رسا،  رسول  سيد  مومند،  حسين  صنوبر  کاکاجي 
اسلم خ＂ک،  نصر، محمد  اهلل خان  نصر  عبدالخالق خليق،  ادريس،  صاحبزاده محمد 

رشيد علي دهقان او يو شم５ر نور...
د معاصر پ＋تو شعر د پيالم３ د يوې ب５لگ３ په توگه له ))سراج االخبار افغانيه(( ＇خه 
د مولوي صالح محمد هوتک يو شعر را اخلو او د دغ３ دورې د پيالم３ د يوې ب５لگ３ په 
توگه ي３ لولو. سره له دې چ３ دا د عبدالهادي داوي پر４شان د دري شعر پ＋تو منظومه ژباړه 
ده، خو ډ４ره په زړه پورې ب２ه لري، د ژباړې رنگ پک３ نه ＊کاري او د وخت يوه ډ４ره مهمه 
موضوع پک３ ＄اى شوې ده، دا ال هغه وخت دى چ３ افغانستان بشپ７ه سياسي خپلواکي نه 

لري او دغه شعر په همدغه دوران ک３ د سراج االخبار په پا１و ک３ خپور شوى دى

يــو ســحر زمــا تــر غــوږ شــو لــه بلبلــه
چــ３ بنــدي شــوم د صيــاد له ســخته دله

نــه محــرم چــ３ د زړه حال ورتــه بيان کم
نــه ملگري چــ３ چمن تــه يــ３ روان کم

چاتــه وژاړم، پــر چــا بانــدې فريــاد کــم
چاتــه وگــورم په ＇ه شــي زړگى ＊ــاد کم

ويلــه يــ３  دا  ژړل  يــ３  کــ３  قفــس  پــه 
ولــ３ نه پو＊ــتي ＇وک حال زما يــو له بله

نــه مــ３ وس چــ３ خبــرداره بلبــالن کم
کــم او د ريحــان  بيــان ورتــه د گل  بيــا 

چاته خاورې پر خپل ســر باندې باد باد کم
د صيــاد له الســه چاتــه عــرض و داد کم

زمــا ـــار  ب کـــارو  فــغــانــه  ــ３  ب نشته  ـــ３  ول
زما وار  ــه  پ راغـــى  ـــدي  اب حبس  ولــ３ 

کم خالي  ورتــه  ارمانو  د  زړه  ډک  خپل 
کم حالي  ＄ان  په  چمنو  د  مرغان  ！ول 
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د شعر وروست９ برخه داس３ ده:

ولــ３ زه لــه خپلــه ســ５له راجــال شــوم
ولــ３ زه پــه ويــر اختــه پــه واويــال شــوم

اوس بــه زه لکــه هــا نــور پــه هــوا تلمــه
موســ５دمه گالنــو  د  بــه  غونچــو  پــر 

اوس بــه گر＄５ــدم آزاد پــه چمنــو کــ３
مست به گر＄５دم خوشحال په شگوفو ک３

نــارې دا  وهلــ３  ده  چــ３  الغــرض 
چــ３ نــاگاه د چمــن بــاد راغى له ک＋ــ３

پــه حســرت او پــه افســوس يــ３ دا ويله
＄غســتله يــ３  تــه  دروازې  و  قفــس  د 

ولــ３ زه لــه خپــل وطنــه راجــدا شــوم
کــور و کلى م３ شــو پات３ خوار تنها شــوم

ناز４دمــه بــه  آزادۍ  د  هــوس  پــه 
لوب５دمــه غوړ４دمــه  بــه  ورځ  پــه  ورځ 

الوتــم بــه پــه صحــرا او پــه باغــو کــ３
ولــ３ اوس يــم پــه غمو پــه اند４＋ــنو ک３

غلبلــ３ پــه  و  الســه  لــه  قفــس  د 
چــ３ پــر ون＋ــت دا يــ３ وواته لــه خول３

ژړلــه يــ３  بيــا  کتــل  يــ３  تــه  گلشــن  و 
کرپولــه يــ３  وزرونــه  وه  نــه  يــ３  الر 

شوم بندي  قفس  تور  د  چ３  راوشــو  ＇ه 
شوم ــدي  اب ک３  بند  دا  په  خالص８５م  نه 

کوم ظالم ک７مه بندي خداى دې بندي کي
خداى دې ما غوندې اخته په جدايي کي

چا بندي ک７م خدايه ت３ په ＄ان اخته ک３
ک３ سوخته  جگر  زنــدان  د  ي３  قفس  په 

صياده کــ７مــه  قفس  د  دې  بــنــدي  چــ３ 
آزاده اې  که  بندي  غوندې  ما  دې  خداى 

راغلى خـــوا  د  چــمــن  د  بـــاد  دا  مــگــر 
وړى را＇خه  ي３  آرام  و  صبر  زمــا  چ３ 

ــه قفسه ــ３ ونــ＋ــت ل ــه هــوا شــو ســر ي پ
له هوسه ولو４د  پوړ  توى شوې سوړ  وين３ 
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ســر تــر پايه پــه ســرو وينو کــ３ غرقاب و
يا ب３ هو＊ــه، يا پر هــوښ، په اضطراب و

آزادۍ د  هــــوا  ـــه  پ ــو  ــل ــاي ب ـــ３  م ســـر 
آزادۍ د  فــــدا  شــــوم  ــر  ــک ش ــر  ــک ش

＄ان بايللى، زړه زخمي، حال ي３ خراب و
چ３ پر هوښ به شــو گويان به په دا باب و:

په افغانستان ک３ د پ＋تو د معاصرو ادبياتو د شعر او نظم د برخ３ په مطالعه ک３ دغه شعر 
خاص ارز＊ت لري. استاد روهي په دې اړه وايي: )په قفس ک３ بلبل( په سمبوليکه او رمزي 
ژبه د خپلواک９ غو＊تن３ جذبات ＇رگندوي او خلک فداکارۍ ته رابولي. د پوهاند حبيبي 
په وينا، دا شعر دومره مقبول و چ３ په کندهار ک３ حتا د ＊％و خول３ ته هم ولو４ده، خوله 

په خوله اور４دل ک５ده او د وطن له مين３ به ي３ ژړل.
))په قفس ک３ بلبل(( د پ＋تو د معاصر ادب يوه غوره ب５لگه ده. په هغه ک３ يو مهم ملي 
ارمان په ＊کلي عاطفي رنگ ک３ منعکس شوى دى. په دغه شعر ک３ زايد الفاظ نشته، د 
اصطالحاتو له پلوه غني او ژبه ي３ طبيعي او له محاورې سره سمه ده. په لوم７ي شعر ک３ 
د تصوير بشپ７تيا، منطقي انسجام او ＊ه پاى، د رمز په ژبه د اسارت او مريي توب پر ضد 

اعتراض او د طبيعت د ＊کال ان％ور پر دغه شعر د جاودانه گ９ مهر لگوي.

د متن لن６يز:
د پ＋تو ادبياتو په تاريخ ک３ له لرغون３ او من％ن９ دورې وروسته اوسن９ يا معاصره دوره د خاص３ 
پاملرن３ وړ ده. دغه دوره د شلم３ پ７５ۍ له پيالم３ سره پيل８５ي. د وخت او زمان نوې اغ５زې، 
د ن７ۍ د نوي تمدن اغ５ز، پر افغانستان د انگر４زانو يرغل او د دې يرغل پر وړاندې د خلکو 
پا＇ون، د مطبوعاتو په ډگر ک３ نوي پرمختگونه او نور ب５الب５ل عوامل د دې سبب شول چ３ په 
ادبياتو ک３ هم بدلونونه رامن％ته شي. دغه بدلون هم د ادبياتو موضوع او محتوا ته نوى رنگ 
ورک７ او هم ي３ نوي ادبي ډولونه رامن％ته ک７ل او د چوکاټ يا فورم له پلوه ي３ هم بدلونونه 
وموندل. د پ＋تو د معاصرو ادبياتو دوره د پ＋تو په ادبي تاريخ ک３ د يو نوي بدلون پيالمه ده. په 
دې دوره ک３ گ０ او مهم آثار وليکل شول او د ادبياتو په بهير ک３ نوي پرمختگونه رامن％ته شول. 

د معاصرو ادبياتو تاريخ يو شم５ر تلپات３ ادبي ＇５رې په خپلو پا１و ک３ ثبت ک７ې دي.
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＇رگندون３

او سياسي مبارز و. د غالم محمد  پياوړى ليکوال، ژورناليست  افغانستان  محمود طرزي: د 
طرزي زوى دى. په زلميتوب ک３ ي３ کورن９ له افغانستان ＇خه د امير عبدالرحمن خان په وخت ک３ 
تبعيد شوه. هندوستان او ترکي３ ته الړل. د امير حبيب اهلل خان په وخت ک３ ب５رته افغانستان ته راستون 
شو. د سراج االخبار افغانيه په نوم ي３ يوه مهمه جريده تاسيس ک７ه چ３ هم د افغانستان د ژورناليزم په 
تاريخ ک３ ＄انگ７ى ＄اى لري او هم د نوي او معاصر ادب په پرمختگ ک３. د غازي امان اهلل خان خسر، 
د مشروطيت د غور＄نگ يوه مخک＋ه ＇５ره او د هغه د واکمن９ په دوره ک３ د يو وخت لپاره د بهرنيو 
چارو وزير و. د  غازي امان اهلل خان پر ضد د داخلي  اړو دوړ په وخت ک３ له افغانستان ＇خه وتلو ته اړ 
شو. ترکي３ ته الړ او هماغلته وفات شو. د ډ４رو آثارو ليکوال او ژباړونکى دى. د افغانستان د ژورناليزم د 

پالر په نوم شهرت لري.

افغانستان  د  تاريخ ک３  په معاصر  مبارزو  د سياسي  افغانستان  د  د مشروطيت غور＄نگ: 
په دوران ک３  واکمن９  د  اهلل خان  امير حبيب  د  لري.  مقام  د مشروطه غو＊تونکو غور＄نگ مخک（ 
تاسيس شو. د  لوري دغه سياسي ملي غور＄نگ  له  مبارزينو  او  ليکوالو  پوهانو،  اندو  يو شم５ر روڼ  د 
دې غور＄نگ په اساسي هدفونو د استبداد او مطلقه واکمن９ پر ＄اى د قانون واکمني، د انگر４زانو له 
＊ک５الک ＇خه د ه５واد ژغورنه او د خلکو د ژوند سوکالي، تعليم ته پاملرنه او داس３ نور اهداف د يادولو 
وړ دي. دغه غور＄نگ د امير حبيب اهلل خان د واکمن９ په دوران ک３ سخت و＄پل شو. مشران ي３ يا 
اعدام او يا بنديان شول. د غازي امان اهلل خان په وخت ک３ همدغو منورينو د ه５واد د چارو په سمبال＋ت 

ک３ فعاله ون６ه واخيستله.

عيني او ذهني شرايط: د اجتماعي او فکري مسايلو په ل７ ک３ په ！ولنه ک３ د عيني او ذهني 
شرايطو د برابر４دلو خبره ک８５ي. له دې ＇خه هدف دا دى چ３ د يو کار د پيل لپاره، د يو حرکت، نهضت 
او پروگرام د پيل لپاره د ！ولن３ شرايط او امکانات ＇ه دي؟ آيا ！ولنه له ذهني پلوه دې کار ته چمتو ده؟ د 
دې خلکو له فکر او نظر سره دغه پروگرام برابر دى، يا ي３ ذهن ورته چمتو شوى دى؟ عيني شرايط هم 
همداس３ وگ２ئ. آيا د ！ولن３ موجود واقعيتونه ＇ه دي؟ په کوم اقتصادي، اجتماعي حالت ک３ ده. د ودې 
په کوم پ７او ک３ ده؟ عيني شرايط تر ډ４ره د ！ولن３ د مادي اړخونو په ＇７５نه او ذهني شرايط ي３ د فکري او 

نظري اړخونو په ＇７５ن３ پورې اړه پيدا کوي، خو دواړه يو په بل پورې ت７لي دي.
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کم )ک７م(: په ＄ينو شعرونو ک３ د ليکدود له مخ３ لهجوي اغ５زې را＇رگند８４ي، يا شاعران ＄ين３ 
کلم３ هغه ډول ليکي، چ３ وايي ي３. لکه په دې لوست ک３ نورې داس３ کلم３: ک３ )ک７ې(، دې )دې 

ي３( ت３ )ته ي３( او نورې...

١_ د مولوي صالح محمد هوتک د شعر يوه يوه برخه دې ب５الب５ل زده کوونکي په لوړ غ８ ولولي او 
په سمه توگه دې ي３ ادا ک７ي.

٢_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي.
�د پ＋تو معاصر ادب له کوم وخت ＇خه پيل８５ي؟ t

�محمود طرزي په کوم نوم شهرت لري؟ t
�)سراج االخبار افغانستان( او )سراج االخبار افغانيه( ＇ه توپير لري؟ t

�د افغانستان د مشروطيت غور＄نگ د کوم واکمن په وخت ک３ جوړ شو؟ t
�د مشروطيت د غور＄نگ سياسي او ملي هدفونه کوم کوم وو؟ t

هر  واخلئ.  نومونه  ＇５رو  نومياليو  او  مخک＋و  شم５ر  يو  د  دورې  د  ادبياتو  معاصرو  د  پ＋تو  د   _٣
شاگرد دې يو يو نوم يادوي او د ！ولگي يو زده کوونکى دې هغه په يو پا１ه ک３ يادداشت کوي. ک５داى شي 
زده کوونکي تکرار شي او نوي نوي نومونه ووايي. که کومو شاگردانو ته د هغو ليکوالو د کتابونو نومونه ياد 
وو، هغه دې هم يادوي او په پا１ه ک３ دې ي３ ليکي. هر هغه شاگرد چ３ ډ４ر نومونه او کتابونه ياد ک７ل، د 
دې لوست د )ممتاز شاگرد( په نوم دې ونومول شي. ک５داى شي شا－ردان ＄ين３ ＇５رې هم يادې ک７ي چ３ 

په دې لوست ک３ ي３ نومونه نه دي راغلي.
٤_ زده کوونکي دې د دغو دوو موضوعاتو په اړه لن６ې لن６ې خبرې وک７ي:

�د افغانستان د معاصرو ادبياتو د دورې ＄انگ７ن３ t
� t３＋５معاصر ادب او د معاصر دوران پ

زده کوونکي دې د مولوي صالح محمد هوتک د ))په قفس ک３ بلبل(( په اړه يو مخ ليکنه وک７ي 
او ارز＊ت دې ي３ هم ＇رگند ک７ي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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＇وارلسم لوست

غني خان _ نه ه５ر４دونکى شاعر

_ د غني خان په اړه مو ＇ه لوستي دي؟
_ د غني خان کوم شعر مو ياد دى؟

د پ＋تو په معاصرو شاعرانو ک３ غني خان د اوچت نامه ＇＋تن دى. تاسو تر اوسه 
پورې د معاصر پ＋تو شعر د ＄ينو ＇５رو په اړه معلومات ترالسه ک７ي دي. په دې لوست 
ک３ تاسو ته د غني خان د ژوند او د هغه د شعر د ＄انگ７تياوو په اړه خبرې کوو. د هغه 

د شعرونو ＇و نمون３ هم لولو.
په لوست ک３ به تاسو ته ＇رگنده شي چ３ زموږ دغه وتلى شاعر زموږ د اوسني ادبي 

تاريخ په پا１و ک３ د کوم دري＃ او مقام لرونکى دى؟
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عبدالغني خان غني د پ＋تنو د نوميالي مشر او د پ＋تنو او د هند د لوي３ نيم３ وچ３ د 
افغان خان عبدالغفار خان زوى دى. په ١٩١٤م. کال ک３ د  خپلواک９ د ستر مبارز فخر 
پ＋تونخوا د هشنغر په اتمانزو ک３ ز４８４دلى دى. په پن％ه کلن９ ک３ ي３ مور له ن７ۍ سترگ３ 
پ＂３ ک７ې او پالر ي３ د ژوند اوږده کلونه د هندوستان د انگر４زي حکومت په زندانونو ک３ 
ت５ر ک７ل. له دغو ناوړو حاالتو سره سره غني خان په دې وتوان５ده چ３ زده ک７ې پيل او دوام 

ورته ورک７ي.
لوم７ن９ زده ک７ې ي３ د اتمانزو په آزاد ＊وون％ي ک３ ترسره ک７ې. استاد ب５نوا په دې اړه 
ليکي: ))پاچا خان ＄که خپل زامن دغه د غريبانو ＊وون％ي ته واستول چ３ خلک ونه وايي 
چ３ باچا خان د خپلو او نورو د زامنو ترمن＃ توپير کوي، خپل زامن معتبر ＊وون％ي ته بيايي 

او د نورو زامن د غريبانو ＊وون％ي ته استوي.((
غني خان د نورو زده ک７و لپاره انگلستان او امريک３ ته هم الړ، خو ＇رنگه چ３ مبارز پالر 
ي３ بيا بيا د پرنگيانو زنداني ک５ده، نو زده ک７ې ي３ نيمگ７ې پات３ شوې او ب５رته راستون شو. ＇ه 

موده ي３ د پاچا خان په الر＊وونه د ！اگور په ن７يوال پوهنتون ک３ هم زده ک７ې وک７ې.
له زده ک７و وروسته ي３ ＇ه موده د بورې جوړولو په يوه فابريکه ک３ د انجينر په توگه کار 

وک７ او بيا ي３ د خپلو ＄مکو سرپرستي کوله.
له سياسي ه）و سره خو ي３ د ژوند له پيله گ６ مزل ک７ى و، د پاچا خان د سياسي نهضت 
))خدايي خدمتگار(( د مالت７ لپاره ي３ د ))زلمي پ＋تون(( په نوم د ＄وانانو يو نهضت هم جوړ 

ک７.
په ١٩٤٥م. کال ک３ له پ＋تونخوا ＇خه د هندوستان پارلمان ته انتخاب شو او د پارلمان 
د ＄وان غ７ي په توگه ＊ه و＄ل５د. د هندوستان له آزادۍ او بيا و４شلو وروسته غني خان ونيول 

شو او شپ８ کاله ي３ د پاکستان په زندانونو ک３ ت５ر ک７ل.
عبدالغني خان د پ＋تو نوميالى شاعر و. د خپل ژوند په اوږدو ک３ ي３ د سياسي مبارزې 

په ＇نگ ک３ لوړه شاعري هم ک７ې ده. د شعرونو دغه ！ولگ３ ي３ چاپ شوې دي:
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١_ د پنجرې چغار: د غني خان د شعر لوم７ن９ ！ولگه ده. د زندان له فريادونو ي３ شعرونه 
جوړ ک７ي دي او په ١٩٥٣م. کال ک３ ي３ دغه مجموعه د هري پور په جيل ک３ بشپ７ه ک７ې 

ده. په ١٩٥٦م. کال ک３ په پ５＋ور ک３ چاپ شوې ده.
٢_ د غني پلوش３: دا مجموعه په ١٣٣٩ هـ. ش. کال په کابل ک３ د پ＋تو ！ولن３ له 

خوا چاپ شوې ده.
٣_ پانوس: دغه کتاب په ١٩٧٨م. کال په پ５＋ور ک３ چاپ شوى دى، ))د پنجرې 

چغار(( او پلوش３ سرب５ره پک３ نوي شعرونه هم راغلي دي.
٤_ د غني کليات: د غني د شاعرۍ کليات په ١٣٦٤ هـ. ش. کال په کابل ک３ چاپ 

او خپاره شوي دي.
د پ＋تو دغه نوميالي شاعر په ١٩٩٦م کال ک３ په پ５＋ور ک３ له ن７ۍ سترگ３ پ＂３ ک７ي. 
غني په معاصره پ＋تو  شاعرۍ ک３ د يوه ＄انگ７ي دري＃ او خاص سبک شاعر دى. د هغه 
شاعري په نوې پ＋تو شاعرۍ ک３ د يو ＄لند مقام لرونک３ ده. لکه چ３ استاد الفت ليکي: 
))زه د پ＋تو په اوسنيو شاعرانو ک３ ＇و تنه د گوتو په شمار پ５ژنم چ３ هر يو د خپل ادبي 
سبک او د خپلو افکارو او خياالتو په لحاظ ممتاز صفتونه لري او په ب５الب５لو لحاظونو يو له 
بل نه او بل له بل نه ＊ه دي. يو د غزل استاد دى، بل د ملي او وطني احساس په راوي＋ولو ک３ 
د يوې برخ３ خاوند دى، د چا اجتماعي افکار او خياالت ډ４ر عالي دي او د چا رندانه سندرې 
ډ４رې ＊کل３ او په زړه پورې دي. د غني خان په اشعارو ک３ چ３ ＇ه شى زما ډ４ر خو＊８５ي، 

هغه د فکر او خيال آزادي او له تقليد ＇خه سرک＋ي ده.((
د غني خان شاعري د يو شم５ر ＄انگ７نو لرونک３ ده چ３ ＄ينو ته ي３ پاملرنه کوو:

١_ له ه５واد سره مينه او له خلکو سره ي３ مينه او له آزادۍ او آبادۍ سره ي３ مينه د 
پ＋تو شاعرۍ په بهير ک３ يوه اساسي موضوع وه او ده. د غني شاعري هم په دې برخه ک３ 
د ستاين３ وړ ＄اى لري. په عمومي ډول د ！ول هندوستان او دغه راز د پ＋تونخوا پر خاوره 
د  ولس  د  زموږ  هنگام３  شعرونو  د  شاعرانو  وطنپالو  د  وړاندې  پر  د ＊ک５الک  پرنگي  د 
احساساتو او ولولو په راوي＋ولو ک３ خپل ＄انگ７ى ＄اى لري، لکه چ３ يو ＇７５ونکى وايي: 
))په دغه دوره ک３ )کله چ３ د هند پر لويه نيمه وچه او پ＋تونخوا د پرنگي ＊ک５الک خپور و( 
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د قامي شاعرانو يو مضبوطه ډله لگيا وه، د قام حوصل３ ي３ اوچتول３. په دغه ډله ک３ ډ４ر نوميالي 
شاعران شامل وو، لکه: فضل محمود مخفي، عبدالمالک فدا، حبيب اهلل کاکا، فضل الرحيم 
ساقي، عبداالکبر خان اکبر، شاد محمد م８５ى، الف جانه خ＂که او ډ４ر نور، خو په دغه ډله ک３ يو 
داس３ شاه زلمى هم شامل و چ３ د هغه د شاعرۍ يوه ＄النده الره وه، ＄انله رنگ ي３ و او که زه 
ووايم چ３ دغه شاه زلمى شاعر د دغ３ ډل３ سرخ５ل و نو ب３ ＄ايه به نه وي... هغه ＄وان چ３ کله 
به ل５ونى فلسفي شو، کله به غني شو او کله به غني خان...(( په دې ل７ ک３ د غني خان ډ４ر شعرونه 

د غور وړ دي، خو دغه يو بيت ي３ د ډ４رو ＄واب وايي:
چ３ خازې شن３ م３ په قبر وې والړې
که غالم م７ وم، را＄ئ توکئ پرې الړې

٢_ د غني د شاعرۍ، يا د هغه د شعري سبک يو بل عمده خصوصيت دا دى چ３ که هغه 
هر ＇ه وايي، په صداقت او زيات صراحت ي３ وايي، غني خان ته که د خپل ＄ان او يا بل هر چا 
په وړاندې کوم فکر او نظر پيدا شوى دى، نو په هماغه ب２ه ي３ په ＇رگنده بيان ک７ى دى. هغه خپل 

پالر ته په يو ليک ک３ ليکي:

د )خانانو( په نوم په يو شعر ک３ پر پ＋تنو انتقاد کوي او د بدو رواجونو، بدو ک７و وړو، خپلمن％ي 
بديو، تربگنيو او نورو ناخوالو غندنه ي３ په ډ４ره ＊کاره توگه کوي.

٣_ د غني د شاعرۍ بله ＄انگ７نه دا ده چ３ هغه د ژوند په اړه د خاصو نظرياتو ＇＋تن دى. د 
ژوند د پ５＋و په هکله هم هغه ژور فکر لري، همدغه فکر او ژور نظر هغه د فلسفي شاعر په نامه 

مشهور ک７ى دى.
٤_ کومه بله خبره چ３ د غني په شاعرۍ ک３ د زيات３ پاملرن３ وړ ده، هغه د غني د شاعرۍ 

ســتا خطونه ！ــول زما ســر تــه پراته دي
يــم ل５ونــى  ژاړم  کلــه  خانــدم  کلــه 
خــداى بــه رحم و پــه تا بانــدې ل８ ک７ى
چ３ په تا ک３ کوم جوهر دى ما ک３ نشــته
ته ســاالر يــ３ د کاروان پــه ن５غه الر ３＄
ســتا د زړه فــوارې ډکــ３ دي لــه مينــ３

زه يــ３ لولــم هــره شــپه دوبــار دوبــاره
اى زمــا پــه بند کــ３ پروت غريبــه پالره
بــل ＊ــه زوى به يــ３ و کتلى ســتا د پاره
ســتا ن５کــ９ زما بــدۍ دواړه ب３ شــماره
زه کــوږ ＄غلــم لکــه او ＊ــه بــ３ مهاره
زمــا زړه وچ کوهــى نــه وهــي يــو داره
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د ))طنز(( برخه ده. دا په حقيقت ک３ هغه برخه ده چ３ زموږ د دغه شاعر د کالم د مالگ３ 
په توگه د شعر خوند او مزه زياتوي. دغه ډول شعرونه له ！وکو او خندا سره مهم موضوعات 
په زړه پورې کوي او بيا ي３ د شعر په ＊کال ک３ نغاړي. هغه د طنز، خندا او ！وکو په قالب 
ک３ د وخت اساسي موضوعات ＄ايوي. دغه شعرونه که په لوم７ي نظر خندوونکي ＊کاره 
شي، خو په ژورو ک３ ي３ هغه غوسه پ＂ه وي چ３ د خپل ولس د ناخوالو، نيمگ７تياوو او 
ناوړتياوو له امله ورپيدا شوې وي. د غني طنزيه شاعري، د هغه د انتقادي شاعرۍ مرکزي 

برخه جوړوي. 
د غني خان د شعرونو د ب５لگو په توگه د هغه دوه شعرونه لولو. لوم７نى شعر ي３ يوه وطني 

ترانه ده چ３ له خپل３ خاورې سره د مين３ ولول３ پک３ پرت３ دي:

اې زما وطنه!

زمـــا ــــ３  خــــزان لــعــلــونــو  د  ـــه  ـــن وط ـــــا  زم اې 
ــا زم ــ３  ــ＋ــان ن ــــورو  ت د  دي  کـــ３  دره  هـــره  ــا  ســت

ي３ جــوړ  مين３  د  زمــا  ــه  ت ـــاورې  خ د  ستا  ــم  ي زه 
ي３ جـــوړ  رن／ين３  پ＋تو  د  او  غــيــرت  د  ــ３  م ــه  ت
ي３ ـــوړ  ج ــ３  ــن وي د  ــا  ــاب ب د  او  نــيــکــه  د  مـــ３  تـــه 

زما زمــانــ３  تلل３  ！ــولــ３  دي  ويـــدې  کــ３  زړه  ستا 
زمـــا ــــ３  خــــزان لــعــلــونــو  د  ـــه  ـــن وط ـــــا  زم اې 

نه کــورونــو  د  ــاورو  خ د  ستا  شه  لو－ى  م３  ستر－３ 
ـــاره د فــکــرونــو نه پ ــه ســتــا د  ـــرې ش اي ــ３  عــقــل م
نه سيندونو  د  غرونو  د  ستا  شم  قربان  شمه  ＄ــار 

ــا زم ــ３  ــ＋ــان ن ــــورو  ت د  دي  کـــ３  دره  هـــره  ــا  ســت
زمـــا ــــ３  خــــزان لــعــلــونــو  د  ـــه  ـــن وط ـــــا  زم اې 

ک７مه ＇ه  عزت  او  نوم  به  زه  وي  نه  چ３  عزت  ستا 
ته چ３ خوار و زار ي３ زه به خوب او راحت ＇ه ک７مه
ستا سر چ３ وي ！ي نو زه به شان او شوکت ＇ه ک７مه

زما مستان３  ويــنــه  ــه  پ کــ７م  ـــاوره  خ دې  ــه  ب مسته 
زمـــا ــــ３  خــــزان لــعــلــونــو  د  ـــه  ـــن وط ـــــا  زم اې 
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جــهــان د  وطــنــه  کــ７مــه  ســيــال  دې  ـــه  ب خـــو  ـــا  ي
＄ان ک７مه  خـــاورې  تــورې  کــ３  پ＋و  پــه  ستا  بــه  يــا 
ودان ـــ７م  ک بـــه  تـــا  خـــو  شـــم  وړې  دړې  بـــه  زه 

ــ３ زمــا ــان ــس ــــادې اف ــ＋ــتــون يــم تــا تــه ي ــمــه پ نــر ي
زمـــا ــــ３  خــــزان لــعــلــونــو  د  ـــه  ـــن وط ـــــا  زم اې 

د غني خان د شعر دويمه ب５لگه هم ډ４ره په زړه پورې ده. په دې شعر ک３ په حقيقت ک３ 
د خپلواک９ لپاره د ب３ ！وپکه مبارزې يا د نه تشدد د مبارزې پر ！کو خبره شوې ده. پاچا خان 
د هند له يو شم５ر نورو آزادي غو＊تونکو مبارزينو سره يو＄اى د ))عدم تشدد(( پر مبارزه 
！ينگار کاوه. د هغوى په نظر دا د مبارزې او مقاومت تر ！ولو غوره الره وه. دغه ب３ وسل３ 
مبارزه او مقاومت په خپل وخت ک３ پوره اغ５زمن و. غني خان په دې شعر ک３ همدغو ！کو 

ته اشاره ک７ې ده او د فخر افغان پاچا خان د مبارزې شاعرانه ان％ورگري ي３ ک７ې ده.

په مردان مارش د پاچا خان

ــا ــاب ب خـــوشـــحـــال  اې  راشــــــه 
ـــضـــى ـــرت ــــي م ــــل ـــــه ع ـــــا＇ پ

ــي ــن وي ــــه  ن د＊ـــمـــن  د  زور 
ويــنــي نــــه  رســــــن  او  دار 
ــگ ــن ــل م ـــو  ـــن ـــت ـــ＋ پ د  دا 

وگـــــــــوره خـــــــالـــــــده  اې 
ـــــه ـــــن ووي ـــــه  ـــــاش ـــــم ت دا 

روان ــــى  ــــون ــــ５ ل داســـــــــ３ 
ــــان خ ــــو  ــــان مــــســــت د  دا 
ــــگ لــري ـــي رن ـــاه ـــادش ＇ـــه ب

روان ــصــور  ــن م دى  لـــه  ــگ  جــن
ـــري ل تـــفـــنـــگ  ــــه  ن او  تـــــوپ 
لــــري پـــــــ７ک  ــــــــورو  ت د  ـــــه  ن
ـــري ل شـــرنـــگ  ــــــرو  زغ د  ــــه  ن

روان ــصــور  ــن م دى  لـــه  ــگ  جــن
ـــري ل تـــفـــنـــگ  ــــه  ن او  تـــــوپ 
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ــي ــن وي ــى  ــل ــي ل د  مــــخ  ــن  ــي ــپ س
ډک ارمــــانــــه  ـــو  ي د  ـــ３  ي زړه 
ي３ ــ３  ــرگ ــت س ـــور  ـــات ب د  ســــرې 

ســر ــــه  پ ــــــزو  اغ د  ــــ３  ي ـــــاج  ت
گــ＂ــي پـــ＋ـــتـــنـــو  د  ــــــــوم  ن
خــــان نـــــرانـــــو  د  دا  نـــــر 

ــ＋ــود خـــــاورو ک３ ــ５ ســـر يـــ３ ک
ي３ صــدقــه  ســـر  د  ــون  ــت ــ＋ پ د 
دي قــــام  د  مـــ３  ＇ـــه  هـــر  وې 

بـــچـــو پــــ＋ــــتــــنــــو  د  اې 
ويــنــو ډک د  ـــ３  ي ســـر  ــيــن  ســپ
ک３ خــــاورو  ــه  ــت دل دى  پــــروت 
ـــــرې وکــــ７ئ ـــئ نـــنـــگ پ ـــا＇ پ

ــــه ويــنــي دشــــــت بـــيـــابـــان ن
ــي ــن وي ــــه  ن ارمــــــــان  او  ــــم  غ
ـــه رنــــگــــارنــــگ لـــري ـــن ـــي م

روان ــون  ــن ــج م ــه  ــک ل ــت  ــس م
روان پــ＋ــتــون  د  دى  زوى 
لــري نــنــگ  او  ـــرت  غـــي ـــه  ＇

ـــه يـــ３ ســيــنــه ورکــ７لــه مــــرگ ل
ـــــنـــــه ورکـــــ７لـــــه ـــه وي ـــل ـــپ خ
لري ملنگ  چــ３  ＇ــه  هــر  واهلل 

شي ـــه  ن ــر  ــ５ ه ـــو  م ـــدان  ـــي م دا 
ـــه شي ــر ن ــ５ ـــو ه ــه خــــان م ــغ ه
شي ـــه  ن ــر  ــ５ ه ـــو  م مـــکـــان  دا 
لري ننگ  تاسو  په  ډ４ــر  خــدا４ــ８و 

روان ــصــور  ــن م دى  لـــه  ــگ  جــن
ـــري ل تـــفـــنـــگ  ــــه  ن او  تـــــوپ 

روان ــصــور  ــن م دى  لـــه  ــگ  جــن
ـــري ل تـــفـــنـــگ  ــــه  ن او  تـــــوپ 

روان ــصــور  ــن م دى  لـــه  ــگ  جــن
ـــري ل تـــفـــنـــگ  ــــه  ن او  تـــــوپ 

روان ــصــور  ــن م دى  لـــه  ــگ  جــن
ـــري ل تـــفـــنـــگ  ــــه  ن او  تـــــوپ 
لــــري پـــــــ７ک  ــــــــورو  ت د  ـــــه  ن
ـــري ل شـــرنـــگ  ــــــرو  زغ د  ــــه  ن
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د متن لن６يز:
غني خان د معاصر او نوي پ＋تو شعر له مخک＋و ＇５رو ＇خه دى. هغه د نوميالي 
آزادي غو＊تونکي او مبارز فخر افغان عبدالغفار خان )پاچا خان( زوى او په ١٩١٤م. 
ک３ ز４８４دلى دى. د خپل３ خاورې د آزادۍ او سوکال９ لپاره ي３ په ملي مبارزه ک３ 
هم گ６ون ک７ى او د ))پ＋تون زلمي(( په نوم يو غور＄نگ ي３ جوړ ک７ى و. د پ＋تو 
شاعرۍ په وده ک３ ي３ له نو＊ته ډک３ ه）３ ک７ې، پياوړي او ＊کلي شاعرانه آثار ي３ 
موږ ته راپري＋ي دي. په کتابونو ک３ ي３: ))د پنجرې چغار((، ))د غني پلوش３(( او 
))پانوس(( د پوره شهرت لرونکي دي. د شعرونو ！وله مجموعه ي３ ))د غني کليات(( 

په نوم په کابل ک３ چاپ شوي دي.

＇رگندون３

خدايي خدمتگار: دا د هغه ملي اصالحي غور＄نگ نوم دى چ３ د فخر افغان پاچا 
په  مخک３  حرکت  دغه  له  شو.  جوړ  ک３  پ＋تونخوا  په  خوا  له  ملگرو  د  هغه  د  او  خان 
د  ک７ چ３  نهضت جوړ  يو  نوم  په  االفاغنه((  اصالح  ))انجمن  د  هغه  ک３  کال  ١٩٢١م. 
پ＋تنو په ب５دارۍ او د پ＋تني ！ولن３ له بدو رواجونو او بدمرغيو سره ي３ نه ست７ې ک５دونک３ 
مبارزه وک７ه. دغه حرکت په ١٩٢٩م. کال ک３ د ))خدايي خدمتگارو(( په نوم ونومول شو 
او د خپل３ خاورې د آزادۍ په ＇نگ ک３ ي３ بيا هم د خپل３ ！ولن３ اصالحي پروگرامونو ته 

اساسي برخه ورک７ې وه.
دغه ملي اصالحي نهضت د پ＋تو ادبياتو په وده ک３ هم پوره ون６ه لرله او ډ４ر وتلي او 

پياوړي شاعران او مهم آثار ي３ رامن％ته ک７ل.
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سبک: هغ３ ＄انگ７ې ش５وې يا الرې ته ويل ک８５ي چ３ د يو کار د ترسره کولو او د يو 
＇ه شي په جوړولو ک３ کارول ک８５ي. اسلوب او قاعده ي３ هم گ２لى شو. په ادبي اصطالحاتو 
ک３ سبک هغه ＄انگ７ن３ دي چ３ د ادبي او هنري آثارو د بيان، ودې او د ليکن３ او هستون３ 
د ډول او الرې، محتوايي ارز＊تونو او نورو په برخه ک３ يو اثر له نورو ＇خه جال کوي. په 

حقيقت ک３ سبک د يو اثر او يا يو ليکوال د آثارو د ＄انگ７نو او مشخصاتو ！ولگه ده.

فلسفي شاعر: غني خان ＄ينو ليکوالو په دې نامه هم ياد ک７ى دى. د دې لپاره چ３ په 
شعرونو ک３ ي３ د ژورو فلسفي پو＊تنو او مطالبو ډ４رې نمون３ شته دي. د هغه ډ４ر شعرونه د 
يو ډول ل５وني بغاوت ب５لگ３ دي چ３ فلسفي رنگ هم لري. له همدې کبله ＄ينو ليکوالو 

ليونى فلسفي بللى دى.

طنزيه شعر: هغه شعر ته ويل شوى چ３ د طنز او مزاح رنگ ولري. په دغه ډول شعرونو 
ک３ ژور اجتماعي او انتقادي مطالب د خندا او ！وکو په قالبونو ک３ رانغاړل ک８５ي. په دې 
شعرونو ک３ ترخ３ خبرې، په خوږه ب２ه ک８５ي او يا دا چ３ ترخه وينا په خوږو ک３ رانغاړل 
ک８５ي. پر خلکو د دې ډول شعرونو او ليکنو اغ５ز زيات وي. له ＇رگندو او ترخو حقيقتونو 

＇خه دغه ډول بيان ډ４ر په زړه پورې او اغ５زمن را＄ي.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې، د لوست د متن او ＇رگندونو په پام ک３ ساتلو سره دغو پو＊تنو ته 
＄واب ووايي:

لپاره  زاد ＊وون％ي ته د زده ک７و  � tآ اتمانزو  پاچا خان ول３ خپل زوى غني خان، د 
واستاوه؟
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�ادبي سبک ＇ه ته وايي؟ t
�پاچا خان د ))انجمن اصالح االفاغنه(( او ))خدايي خدمتگار(( غور＄نگ د کومو  t

هدفونو لپاره جوړ ک７ل؟
�غني خان ته ول３ ＄ينو ليکوالو د فلسفي شاعر او ل５وني فلسفي نوم ورک７ى دى؟ t

�طنزيه شعر ＇ه ډول شعر ته وايي؟ t
٢_ د غني خان د شعر مهم３ ＇لور ＄انگ７ن３ او يا د هغه د سبک خصوصيات دې 

＇لور تنه زده کوونکي په خپل خپل وار خپلو ！ولگيوالو ته تشر４ح ک７ي.
٣_ د غني خان د کتابونو په اړه دې يو يو زده کوونکى لن６ې لن６ې خبرې وک７ي، يعن３ 

په لن６يز سره دې ي３ يو يو معرفي ک７ي.
گرامري برخه:

٤_ د دې لوست )لس _ لس( صفتونه دې، هر زده کوونکى په خپله کتابچه ک３ وليکي، 
له لوم７ي زده کوونکي ＇خه دې لوستل پيل شي، دويم زده کوونکى دې تکراري صفتونه 
نه وايي او همداس３ دې تر وروستي شاگرده پورې د لوست د صفتونو )ستاينومونو( لوستل 

دوام وک７ي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د غني خان دغه شعر ولولي:
جنگ له دى منصور روان                  توپ او نه تفنگ لري

او بيا دې د پاچا خان د نه تاوتريخوالي )عدم تشدد( د نظري３ په اړه چ３ په لوست ک３ پرې 
خبرې شوي او د دې شعر په اړه ل８ تر ل８ه يو مخيزه مقاله وليکي.
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پن％لسم لوست

د پ＋تو ژب３ او ادبياتو ＇７５ونکي، له ه５واد ＇خه بهر د ن７ۍ په نورو ه５وادونو ک３ هم 
شته دي. له ډ４ر وخت راهيس３ دغو ＇７５ونکو د افغانستان او په ＄انگ７ې توگه د پ＋تو 

او پ＋تنو په اړه ＇７５ن３ ک７ې او خپرې ک７ې ي３ دي.
دغو کسانو چ３ موږ ي３ ختي＃ پوهان او پ＋تو پوهان بولو، د پ＋تنو د تاريخ، ژب３ او 
ادب په اړه داس３ ＇７５ن３ ک７ي چ３ پ＋تو او پ＋تانه ي３ په ！وله ن７ۍ ک３ ＊ه معرفي ک７ي 

او پ５ژندلي دي.
په دې لوست ک３ به تاسو د هغوى د کار پر ارز＊ت خبر شئ او دغه راز به د يو ＇و 

نامتو پ＋تو پوهانو د نومونو او کارونو په اړه معلومات ترالسه ک７ئ.

په بهر ک３ پ＋تو پوهان
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د ختي％و  او ＇７５ونکي دي چ３  پوهان  هغه  ه５وادونو  ب５الب５لو  د  ن７ۍ  د  پوهان  ختي＃ 
ه５وادونو د ولسونو او د دغو ولسونو د ژوند، تاريخ، کلتور، ژبو او ادب په اړه ＇７５ن３ کوي. 
پ＋تو پوهان هم د همدغو ختي％پوهانو يوه داس３ برخه ده چ３ د پ＋تنو د ژوند، تاريخ، کلتور 

او په ＄انگ７ې توگه د پ＋تو ژب３ او ادبياتو په اړه ＇７５ن３ گرو８４ن３ کوي.
په يو شم５ر لويدي％و ه５وادونو ک３ له ډ４رې زمان３ راهيس３ داس３ پوهان او ＇７５ونکي 
پ５ژنو چ３ په ب５الب５لو هدفونو د ب５الب５لو اړتياوو له مخ３ ي３ يا پ＋تو ژبه زده ک７ې، نورو ته ي３ 
ورزده ک７ې او د پ＋تو او پ＋تنو د ب５الب５لو اړخونو په اړه ي３ ارز＊تناک３ ＇７５ن３ ک７ې دي. يا دا 
چ３ په عمومي توگه ي３ د پ＋تنو د تاريخ او کلتور په کومه برخه ک３ ＇７５ن３ ک７ې دي او ب３ 
له دې چ３ پ＋تو ي３ ＊ه زده وي، د پ＋تنو د ژوند تاريخ او کلتور له يوې ＄انگ７ې برخ３ سره 

ي３ ل５والتيا پيدا شوې ده او په همدغه برخه ک３ ي３ ＇７５ن３ ک７ې دي.
د ختي＃ پوهانو او پ＋تو پوهانو کار موږ ته له ډ４رو اړخونو ＇خه د قدر او پاملرن３ وړ دى. 
لوم７ۍ خبره خو دا ده چ３ د همدوى په وسيله پ＋تانه پ＋تو ژبه، پ＋تني ！ولنه او کلتور او د 
دې ولس ادبيات د دغو پ＋تو پوهانو له لورې د ن７ۍ په گوټ گوټ ک３ پ５ژندل شوي دي. د 
دوى په قلم د يو شم５ر نومياليو پ＋تنو ليکوالو آثار په نورو ژبو ژباړل شوي او دغه لوم７ن９ 
ژباړې د پ＋تنو او نورې ن７ۍ يا نورو ولسونو ترمن＃ د اړيکو د يو ډ４ر پياوړي مزي په توگه 
غزول شوي دي. دغه راز دغو کسانو د پ＋تو آثارو په خوندي کولو او راسپ７لو ک３ هم پوره 
ون６ه لرل３ ده. ډ４ر پ＋تانه ليکوال دې ته اړ شوي چ３ د همدغو ختي＃ پوهانو له ＇７５نو ＇خه 

د پ＋تو ژب３ او پ＋تو ادب په اړه گ＂ه واخلي.
د  ته  سيم３  دغ３  ک３  گام  لوم７ي  په  ل５والتيا  ن７ۍ  لو４دي３％  د  سره  پ＋تنو  او  پ＋تو  له 
＊ک５الکي موخو د ترسره کولو په ＇نگ ک３ د پام وړ ده. په دې ل７ ک３ پوهاند حبيب اهلل 

ت８ى د کتاب ))د مشرق په آسمان ک３ د مغرب ستوري(( په سريزه ک３ ليکل شوي.
د شرقي مستعمرو په چلوونکو غربي استعمارگرو ک３ ＄ين３ داس３ کسان هم وو چ３ د 
ختي％و ژبو د زده ک７ې تر ＇نگ ي３ د دغو ه５وادونو د فرهنگ په باب هر اړخ５زې ＇７５ن３ 
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هم وک７ې، د شرقي ژبو آثار ي３ په خپلو ژبو ترجمه ک７ل او د شرق ډ４ر قيمتي او ناويات آثار 
ي３ خپلو ه５وادو ته يووړل. اوس د شرقي ژبو ډ４ر آثار د غرب په کتابخانو ک３ خوندي دي.

د اروپايي ＊ک５الکگرو ＄واکونو له پرمختگ سره سم افغانستان د شمال له خوا د روسي 
＇ارانو او د جنوب له خوا د بريتانيا د هند د شرقي کمپن９ د استعماري پراختيا غو＊تونکو 
د  او جنوب  د شمال  امله  له  موقعيت  د خپل ستراتيژيک  افغانستان  و.  تر سترگو الندې 
استعماري ＄واکونو د هدفونو د ترسره کولو لپاره ډ４ر مهم و. له بده مرغه دغو ＊ک５الکگرو 
＄واکونو زموږ د ه５واد له واحد تن ＇خه ＄ين３ ！و！３ ب５ل３ ک７ې او اوږده کلونه ي３ دا ه５واد 
د جگ７و د لمبو خوراک ک７، خو ＄ينو نظامي او ملکي مامورينو ي３ زموږ د ه５واد د ژبو او 
فرهنگ مطالعه هم وک７ه. زموږ د ژبو قاموسونه او گرامرونه ي３ هم وليکل. زموږ د لرغونو 

آثارو د منتخباتو ژباړې ي３ په اروپايي ژبو وک７ې.
د اتلسم３ ميالدي پ７５ۍ په وروستيو ک３ پ＋تو ژب３، ادب، تاريخ او کلتور ته د استعماري 

＄واکونو )＇اري روسي３ او انگر４زانو دواړو( پاملرنه را او＊ت３ وه.
په روسيه ک３ د پ＋تو په اړه کارونه لوم７ى په جرمني ژبه شروع شول او بيا پک３ انگر４زي 
ژبه هم داخله شوه. په ١٧٩١م. کال ک３ د گول６ن شتيت پ＋تو جرمني قاموس د هغه وخت 

د روسي３ په پالزم５نه )پايتخت( ))سن پترزبورگ(( ک３ خپور شو.
دغه راز له دې وروسته هم په روسيه ک３ د پ＋تو او پ＋تنو په اړه ＇７５ن３ شوې دي، لکه:

_ د کال پروت هغه اثر چ３ په جرمني ژبه )د افغانانو ژبه( په نوم خپور شوى دى.
_ د پروفيسر ډورن پ＋تو منتخبات او همدارنگه د پ＋تو ژب３ د گرامر او تاريخ په اړه د 
هغه ＇７５ن３، په راوروسته ک３ د شوروي اتحاد په دوران ک３ هم په روسي ژبه په سين پترز 
بورگ او مسکو ک３ او هم د هغه وخت د شوروي اتحاد په نورو جمهوريتونو ک３ د پ＋تو 

ژب３، تاريخ او ادب په اړه ډ４رې زيات３ ＇７５ن３ شوې دي.
د ختي％３ اروپا په ＄ينو ه５وادونو ک３ هم د ختي＃ پوهن３ په ادارو ک３ پ＋تو ژب３ او ادب 

خپل ＄اى پيدا ک７، لکه: د هغه وخت ختي＃ جرمني، پولن６، چک او نور... .
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را！وک５دونکي  ک３  خاوره  په  هندوستان  د  ته  خواوو  جنوبي  او  ختي％و  افغانستان  د 
＊ک５الک هم د اتلسم３ پ７５ۍ په وروستيو ک３ پ＋تو ته پاملرنه وک７ه. دوى د زړو اديانو د 
کتابونو له پ＋تو ژباړې ＇خه په دې ل７ ک３ خپل کار پيل ک７. وروسته ي３ د پ＋تو ژب３ او گرامر 
د کار ساحه هم ډ４ره پراخه وه او د ژب３ د گرامر، ادب، لغاتو، تاريخ او جغرافيا پر موضوع 
گانو ي３ پوره کار وک７. تر راور！ي وروسته د لو４دي％３ اروپا په ختي％پوهنه ک３ د پ＋تو خوا ته 
پاملرنه واو＊ت او په راوروسته ک３ په لسگونو ختي＃ پوهانو په جرمني، انگليسي، فرانسوي 
او اي＂اليايي ژبو د پ＋تو ژب３، ادبياتو، تاريخ او فرهنگ په اړه مقال３، رسال３ او کتابونه ليکلي 

دي او دا هل３ ＄ل３ تر اوسه پورې کله په شور او کله پ＋ه نيول３ روان３ دي.
د دغو پ＋تو پوهانو کارونه په ډ４رو برخو ک３ ارز＊تمن دي او البته په ＄ينو برخو ک３ به 
نيمگ７تياوې هم لري. د پ＋تو د فرهنگ او ژب３ د پ５ژندن３ او معرف９ په اړه چ３ کوم کارونه د 
پ＋تنو له خوا شروع شوي دي، زياترو د همدغو ختي％پوهانو له آثارو گ＂ه اخيست３ ده. زموږ 
د ډ４رو ادبي شخصيتونو او کتابونو په اړه ي３ معلومات د دغو ختي％پوهانو له اثارو اخيستي 

دي.
پوهاند ډاک＂ر حبيب اهلل ت８ي هم د ختي％پوهانو په اړه د خپل کتاب په سريزه ک３ په زړه 

پورې خبرې لري. هغه وايي:
دغ３  د  او  دروازې  د  هند  پخواني  د  اصطالح  په  يا  درې  خيبر  د  پ＋تانه  ＇رنگه چ３ 
ستراتيژيک３ ساح３ د نورو الرو شاوخوا پراته دي، نو له دې امله ي３ د شرق او غرب ترمن＃ 
په هغو ډغرو ک３ ډ４ر مهم موقعيت لرلى دى چ３ په لو４دي＃ ک３ )ستره لوبه( بلل شوې ده. 
دا ستره لوبه چ３ تخميناً دوه پ７５ۍ دمخه پيل شوه، تر اوسه هم په يوه يا بله ب２ه دوام لري. 
غربي پوهانو د پ＋تو په باره ک３ مطالعات په حقيقت ک３ همدغه د ختي＃ او لو４دي＃ ترمن＃ د 
ډغرو يا سترې لوب３ په ل７ ک３ پيل ک７ل. داس３ چ３ د لوب３ لوم７ني لوبغاړي يعن３ انگلستان او 
روسيه دواړه په خپلو ډغرو ک３ د پ＋تنو خاص اهميت ته متوجه شول او پ＋تني مطالعات په 

ت５ره بيا د پ＋تو ژب３ زده ک７ه او ＇７５نه ي３ د خپل３ سيال９ ډ４ره مهمه برخه وگ２له.
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په اروپا ک３ د پ＋تو ژب３ زده ک７ه په حقيقت ک３ زياتره ي３ د همدغه احساس پر بنس پيل 
شوه، خو بايد وويل شي چ３ نه د ！ولو غربيانو د پ＋تو ژب３ د زده ک７ې او مطالع３ المل همدا 
احساس و او نه په پ＋تونخوا ک３ د اروپا د پوهانو ＇７５ن３ يوازې په پ＋تو ژبه پورې محدودې 
پات３ شوې، بلک３ غربي پوهانو د ب５الب５لو هدفونو پر بنس د پ＋تني ！ولن３ د ب５الب５لو اړخونو 
په باره ک３ خپل３ مطالع３ پراخ３ ک７ې او په نتيجه ک３ دغو پوهانو د نولسم３ پ７５ۍ له نيمايي 
＇خه د شلم３ پ７５ۍ تر لوم７يو پورې په دې برخه ک３ ډ４ر زيات آثار تاليف او ترجمه ک７ل. د 

دغو آثارو يو شم５ر ي３ دومره پاخه او معتبر دي چ３ تر اوسه ي３ بيا چا سارى ونه ليکه.
د ن７ۍ په گوټ گوټ ک３ زيات شم５ر پ＋تو پوهان ت５ر شوي او په ＄ينو ه５وادونو ک３ اوس 
هم په هلو ＄لو اخته دي. د دوى شم５ر دومره زيات دى چ３ د ！ولو په هکله خبرې ډ４ر 

وخت غواړي، دلته ي３ يوازې ＄ين３ مهم３ ＇５رې په لن６ه تو－ه درپ５ژنو.

بوريس اندرييويچ ډورن: په ١٨٠٥م. ک３ په جرمني ک３ ز４８４دلى او هلته ي３ لوړې 
زده ک７ې په ختي％پوهنه ک３ ترسره ک７ې دي. په ＄وان９ ک３ د روسي３ د دولت په غو＊تنه هغه 

ه５واد ته الړ او بيا نو د ژوند تر پاى پورې هلته پات３ شو.
پروفيسور ډورن د ختي％و ژبو له قلمي پانگو سره زياته مينه لرله او د لندن او اکسفورډ 
په  پترزبورگ  او  خارکوف  د  ک３  روسيه  په  وو.  ليدلي  ！ول  ي３  ذخاير  قلمي  کتابتونونو  د 
پوهنتونونو ک３ د ختي％و ژبو استاد او بيا د پترزبورگ د عمومي کتابتون مشر و. د نوموړي په 
برکت په روسيه ک３ د پ＋تو ژب３ د تدريس او ＇７５ن３ ل７ۍ پيل شوه. ډورن په پترزبورگ ک３ 

د پ＋تو د قلمي نسخو په را！ولولو ک３ ستره ون６ه لرله.
د ډورن ))پ＋تو منتخبات(( د ډ４ر ارز＊ت وړ اثر دى. هغه له ب５الب５لو قلمي نسخو ＇خه 
د پ＋تو يو شم５ر کالسيک منظوم او منثور متنونه راغون６ ک７ي، تدوين او چاڼ ک７ي او بيا 

ي３ خپاره ک７ي دي.
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هنري جورج راور！ي: د ختي＃ پوهانو او پ＋تو پوهانو په ل７ ک３ انگر４ز پ＋تو پوه جورج 
راور！ي د پ＋تو ژب３ او ادب په ل７ ک３ ستر کارونه ک７ي دي. هغه په ١٨٢٥م. ک３ په انگلستان 
ک３ ز４８４دلى او په ＄وان９ ک３ ي３ په هندوستان ک３ نظامي کار پيل ک７. په دغه ل７ ک３ ي３ د هغه 
استعداد له مخ３ چ３ الره ي３، د هندوستان يو شم５ر ژب３ زده ک７ې او کله چ３ پ＋تونخوا ته 
تبديل شو، خپله ！وله پام ي３ پ＋تو ژب３، قوم پ５ژندن３ او د دې سيم３ جغرافي３ ته واړاوه. د 
راور！ي په مهمو کارونو ک３ د هغه لوى پ＋تو گرامر دى چ３ ＇و ＇و ＄له ي３ چاپ ک７ى دى. 
پ＋تو انگليسي قاموس او د ))گلشن روه(( په نوم کتابونه ي３ ډ４ر ارز＊تمن دي. په ))گلشن 
روه(( ک３ ي３ له سريزې وروسته د پ＋تو نثر او نظم غوره ب５لگ３ را！ول３ ک７ې دي. د يو شم５ر 

نورو کتابونو ليکوال هم دى.

هنري وال＂ر بيليو: په ١٨٣٤م.کال په هند ک３ ز４８４دلى دى. د پ＋تو او پ＋تنو په اړه 
ي３ زيات آثار ليکلي دي. ))پ＋تو گرامر(( او ))پ＋تو ډکشنري(( ي３ تر ！ولو مشهور دي. نور 

ډ４ر آثار ي３ هم ليکلي دي.

تور برن: تور برن په بنو ک３ د برتانوي هند د حکومت د يو مامور په توگه کار کاوه. 
وروسته ي３ د پ＋تنو له ژوند، فولکلور، متلونو، کيسو او سندرو سره ＄انگ７ې مينه پيدا شوه، 
هغه ي３ را！ول او په ١٨٧٦م. کال ک３ ي３ د ))بنو- زموږ افغاني سرحد(( په نوم چاپ او 

خپور ک７.

جيمز ډارمس＂＂ر: دغه نوميالى ختي％پوه او پ＋تو پوه په ١٨٤٩م. کال ک３ په فرانسه 
په  وک７ې.  ک７ې  زده  پورې  دکتورا  تر  ک３  ادبياتو  په  ي３  ک３  پاريس  په  دى.  ز４８４دلى  ک３ 
١٨٨٦ _ ١٨٨٧م. کلونو ک３ په هند ک３ د ژبنيو پل＂نو دنده وروسپارل شوه. په بمبئي، 

پ５＋ور او هزاره ک３ ي３ ＇７５ن３ ترسره ک７ې.
د نوموړي مهم اثر ))د پ＋تونخوا د شعر هار و بهار(( نوم８５ي چ３ د انگر４زانو په وړاندې 
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د پ＋تنو د ولسي شاعرانو حماسي او تاريخي سندرې او چاربيت３ ي３ پک３ را！ول３ ک７ې دي. 
د ډارمس＂＂ر دغه اثر او د پ＋تو په اړه د هغه نور ارز＊تمن آثار او ＇７５ن３ د زيات قدر وړ دي. 
په ختي％پوهانو ک３ ډارمس＂＂ر هغه ＇７５ونکى دى، چ３ د مقايسوي ＇７５نو له مخ３ دې پايل３ 

ته ورس５د چ３ پ＋تو د هندو آريايي ژبو په لويديزه يا آرياني ＇انگه پورې اړه لري.

پروفيسر مارگن س＂يرن: په ١٨٩٢م. کال ک３ په ناروې ک３ ز４８４دلى او د اروپا په 
ب５الب５لو پوهنتونونو ک３ ي３ د هندو اروپايي ژبو د تدريس چارې پرمخ بيولي. د پ＋تو ژب３ 
د ＇７５ن３ لپاره ي３ پ＋تونخوا او افغانستان ته سفرونه وک７ل او د دې ژب３ په اړه ي３ ډ４رې په 
زړه پورې ＇７５ن３ خپرې ک７ې. نوموړى په اروپا ک３ د پ＋تو ژب３ د معاصر او نوي تحقيق او 

تدريس له سترو استادانو ＇خه و، د پ＋تو ژب３ او گرامر په اړه خورا مهم آثار لري.
د يو شم５ر نورو پ＋تو پوهانو به يوازې په نومونو بسنه وک７و:

انگلستان(،  د  واړه  )＇لور  هاول  کيپل،  روس  الريمر،  ډيوډ  الريمر،  گورډن  جان 
بيچکا  برژي  ډاک＂ر  )اتريشى(،  پنزل  ډاک＂ر  اتحاد(،  )د پخواني شوروي  پروفيسر اسالنوف 
)د چک جمهوريت(، پروفيسر ليبيديف، پروفيسور دوريانکوف، م５رمن کالينينا، م５رمن 
گراسيمووا، و. کوشيف، گ. ف. گيرس )！ول د پخواني شوروي اتحاد او اوسني روسي３( 
)د  م５رگن  شاه  صولت  هندوستان(  )د  بترا  هرسنگهـ  منو  انگلستان(،  )د  ميکنزى  ډاک＂ر 
تاجکستان(، عارف عثمانوف او عبدالحفيظ غني يف )د ازبکستان( جونز انيوال６سن او 
فين تيسين )د ډنمارک(، ژاک لوتس )د جرمني(، سبيستيان هاينه )د جرمني ＄وان پ＋تو 

پوه( او يو زيات شم５ر نور...

د متن لن６يز:
د ن７ۍ په گوټ گوټ او په ت５ره بيا په لو４ديزه ن７ۍ ک３ يو شم５ر داس３ پوهان وو، يا 
اوس هم شته چ３ د پ＋تنو د تاريخ، کلتور، جغرافي３ او د پ＋تو ژب３ په اړه ي３ ＇７５ن３ 
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ک７ې دي. د ب５الب５لو اړتياوو او موخو له مخ３ دوى دغه کار ته مخه ک７ې ده. د دوى 
علمي کار موږ ته له ＇و اړخونو ＇خه زيات ارز＊ت لري:

١_ دوى د پ＋تنو ژوند، کلتور، ژبه او ادب ن７يوالو ته د هغوى په ژبه معرفي ک７ي دي.
٢_ د پ＋تو ＄ين３ غنيمت قلمي آثار ي３ له ورک５دو ژغورلي او د ن７ۍ په معتبرو او 
محفوظو کتابتونونو ک３ ي３ خوندي ک７ي دي، کنه له موږ ＇خه به له بده مرغه لکه د 

نورو ډ４رو غنيمت آثارو په ＇５ر ضايع شوي او له من％ه تللي واى.
٣_ د پ＋تو ادب ډ４ره ولسي پانگه ي３ له مرگه ژغورل３ ده.

٤_ د پ＋تو او پ＋تنو په اړه ي３ ＄ين３ داس３ مهم آثار ليکلي دي چ３ سارى ي３ تر 
اوسه پورې نه دى ليدل شوى.

＇رگندون３

د  ي３  سلسله  کورن９  و،  ＇５رو ＇خه  مشهورو  له  واکمنانو  روسي  د  ＇ار  ＇اران:  روسي 
＇ارانو په نامه ياد８４ي. )＇ار( د )تزار( په نامه هم ياد شوى، خو اصلي ب２ه ي３ په روسي ژبه ک３ 

)＇ار( دى.
د هند شرقي کمپن９: په هندوستان ک３ د انگر４زانو د استعماري نفوذ او اغ５ز لوم７ن９ ب２ه په 
تجارتي توگه د هند شرقي کمپن９ په نوم فعاله شوه، د ＊ک５الک دغه کمپن９ په پيل ک３ هندوستان 

ته د آبادۍ په نوم راننوتله.
ستراتيژيکه ساحه: دغه اصطالح هغو سيمو ته کارول ک８５ي چ３ د جغرافيايي موقعيت 
له پلوه ډ４ره مهمه وي. د افغانستان او پ＋تونخوا موقعيت ته له جغرافيايي پلوه، ＄که د ستراتيژيک 
موقعيت سيمه ويل ک８５ي چ３ د هندوستان _ من％ن９ آسيا او چين ترمن＃ پرته ده. دغه سيمه ＄که 
تل د زبر ＄واکونو له گواښ سره مخامخ وه او دغه راز دې سيم３ دوى ته ＄انگ７ى ارز＊ت هم 

الره.
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ستره لوبه: د روسانو او انگر４زانو ترمن＃ زموږ په سيمه ک３ د سيال９ ه）３ چ３ د رقابت 
اورنيو پ７اوونو ته هم رس５دل３ دي، د سترې لوب３ په نوم ياد８４ي. د هغه وخت دوه زبر ＄واکه 
)روس او انگليس( وو او دلته ي３ د خپلو گ＂و د ساتلو او اغ５ز لپاره ستره لوبه پيل ک７ې وه. په 
معاصر دوران ک３ هم د نويو زبر ＄واکونو لپاره دغه اصطالح په نوي سياسي مفهوم کارول 

ک８５ي.

١_ زده کوونکي دې يو ＄ل په خپل خپل نوبت په لوړ غ８ د دې متن يو يو پراگراف 
ولولي او نور دې غوږ ورته ک８５دي.

٢_ د متن له دقيق３ لوستن３ او اور４دن３ وروسته دې اوس زده کوونکي دغو پو＊تنو ته 
بشپ７ ＄وابونه ورک７ي:

�د لويديزوالو له خوا ختي＃ پوهنه او پ＋تو پوهنه په پيل ک３ د کومو هدفونو لپاره پيل  t
شوه؟

�))د پ＋تونخوا د شعر هار و بهار(( کتاب کوم پ＋تو پوه را！ول ک７ى او لوم７ى ي３ په  t
کوم ＄اى ک３ چاپ ک７ى دى؟

�د پ＋تو او پ＋تنو په اړه د ختي＃ پوهانو کارونه موږ ته کوم کوم ارز＊تونه لري؟ t

٣_ د ！ولگي ！ول زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. له متن ＇خه دې د پ＋تو 
پوهانو نومونه له ＄انه سره وليکي. هره ډله دې له بل３ ډل３ ＇خه د يو يو پ＋توپوه نوم اخلي او 
سياله ډله دې د دغه پ＋تو پوه د ه５واد نوم ورته وايي. بيا دې سياله ډله له هغ３ بل３ ډل３ ＇خه 

همدا ډول پو＊تن３ کوي. ＊وونکى به په پاى ک３ بريال９ يا زياته بريال９ ډله اعالن ک７ي.

فعاليتونه
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کورن９ دنده

٤_ يو يو شاگرد د ！ولگي تخت３ ته راجگ８５ي او له دغو لغتونو ＇خه دې يو يو ليکي:
ناويات، مستشرقين، قرينه، مقايسوي

زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د دغو لغتونو معنا کوي او يو ＇ه خبرې دې هم پرې 
کوي. بل زده کوونکى دې په خپل وار همدغه کار تکرار ک７ي. لغتونه د کتاب په پاى ک３ 

معنا شوي، خو الزمه ده چ３ يو ＇ه خبرې هم پرې وشي.

زده کوونکي دې په خپلو کورونو ک３ يو ＄ل بيا دغه لوست په غور سره ولولي، په دې 
هکله ي３ که نور معلومات هم چ５رته لوستي يا اور４دلي وي، ＊ه تر ＊ه، کنه د همدغه لوست 

عمومي مفهوم دې په شلو کر＊و ک３ په خپل عبارت وليکي.

ــ３ ــول خ آزار  د  وازې  ــــه  ت چــــا  ــــا  ک ــــه  ن دې  ــــــداى  خ
ــ３ ــول خ ــــار  ــــام ＊ د  ــــ３  ک مــعــنــا  ــــه  پ دي  خـــولـــ３  ـــــه  دغ
ـــــــ８ه ـــــــر４ وو４ آزاره  ـــــــه  ل ــــــ３  خــــــول ـــــــــوې  ي د 
خـــولـــ３ هــــــــزار  ـــــدي  کـــــان ــــــا  دع دې  عـــمـــر  ـــــه  پ کـــــه 
ــ９ ــل ــي س آه  د  ــــوم  ــــظــــل م د  ـــــــــي  راش پـــــــرې  چــــــ３ 
ــــــــدار خـــولـــ３ م د  ډکـــــــ３  ــــــــرو  اي خــــــــــاورو  ـــــه  ل ـــــا  ک
ـــــــوري وخ آزار  د  ــــوم  مــــظــــل د  ــــ７ې  ــــ５ ＇ــــپ چـــــ３ 
خــولــ３ کــــــار  د  ــــا  ک پــــوچــــ３  ســـــــوړې  ــــر  ت ــــــــوال  د４ د 
))حميد مومند((      
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شپاړسم لوست

الف جانه خ＂ک

_ د ＇و تنو ＊％ينه شاعرانو نومونه پ５ژنئ؟
_ د کوم３ ＊％ينه شاعرې شعر مو ياد دى؟

د پ＋تو ادب په تاريخي ＇７５نه ک３ د نارينه وو تر ＇نگ د ＊％و ادبي هل３ ＄ل３ د ه５رولو نه 
دي. په پ＋تو ادبياتو ک３ هم په ولسي برخه ک３ د ＊％و ون６ه که له نارينه وو زياته نه وي، په ه５＆ 
ډول کمه نه ده. د دې په ＇نگ ک３ په لرغوني ادب او اوسني ادب ک３ هم د ＊％و ون６ه د پام 
وړ ده. تاسو د کالسيکو ادبياتو او اوسني ادب د ＄ينو ＊％ينه ＇５رو په اړه په ب５الب５لو ！ولگيو 
ک３ يو ＇ه لوستي دي. په دې لوست ک３ د پ＋تو د يوې داس３ معاصرې شاعرې په اړه غ８４８و 
چ３ ډ４ره مشهوره نه ده، خو د شم５ر له مخ３ ل８ شعرونه ي３ ډ４ر په زړه پورې دي. شعرونو ته 
ي３، ＄که ＄انگ７ې پاملرنه وک７ئ چ３ زموږ د ！ولن３ اوسنيو بدمرغيو ته هم پک３ اشاره شوې 
ده، د کلونو هغه پخوان９ خبرې اوس هم زموږ د ！ولن３ لپاره ډ４رې نوې دي او داس３ ＊کاري 
چ３ زموږ ！ولن３ د ذهنيت او فکر له پلوه له بده مرغه په نژدې اتيا کالو ک３ د ＊％و په برخه 

ک３ ه５＆ پرمختگ نه دى ک７ى.
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د پ＋تو په اوسنيو ＊％ينه شاعرانو ک３ د م５رمن الف جان３ خ＂ک نوم د يادولو او ستايلو 
وړ دى. هغه په ١٩٢٧م. کال د پ＋تونخوا د کوهاټ په احمدي بان６ه ک３ ز４８４دل３ ده. تر 
اتم ！ولگي پورې ي３ زده ک７ې وک７ې او نورې منظم３ زده ک７ې ترې نيمگ７ې پات３ شوې. 
وروسته ي３ په شخصي توگه زده ک７و ته دوام ورک７ او تر ماس＂رۍ پورې ي３ زده ک７ې وک７ې. 

ډ４ره موده په خپل کلي ک３ د نجونو په يوه ＊وون％ي ک３ ＊وونک３ وه.
الف جانه خ＂ک د وخت له سياسي او ملي موضوع گانو سره هم پوره بلده ده او خپله 
ي３ هم ون６ه پک３ لرله. په پ＋تونخوا ک３ د هغه وخت له ستر ملي غور＄نگ يا د پاچا خان 

له خدايي خدمتگار تحريک سره له نظري پلوه ملگرې وه.
م５رمن شاه جهان )پ＋تو ادب ک３ د م５رمنو برخه( په نوم يو کتاب ليکلى او په دغه کتاب 

ک３ ي３ د م５رمن الف جان３ په اړه داس３ ليکلي دي:
د الف جان３ ！ول کالم له پ＋تو او پ＋تنو سره له مين３ او محبت ＇خه ډک دى. د پ＋تنو 
د زبون حال９ او ب３ علم９ ورته ژور احساس دى. هغه د پ＋تنو ！وله پسمانده گي، له علم نه 
د دوى ب３ خبري گ２ي. د خپل پ＋تون قام ترقي ي３ د زړه له کومي اواز دى او دا ي３ لويه آرزو 
ده چ３ پ＋تون قام هم لکه د نورو ترقي يافته قومونو د ترق９ هغه لوى معراج ته ورسي چ３ 

د ن７ۍ نور ترقي يافته قومونه ورته رس５دلي دي.
الف جانه خ＂ک پ＋تون قام د غفلت له خوب ＇خه راوي＋وي او د پرمختگ او ترق９ په 

بهير ک３ د برابرې برخ３ د اخيستلو لپاره خپل احساسات دا رنگ ＇رگندوي:

ک７ه ــه  ــورت پ قـــام  خــپــل  ــ３  ک قــامــونــو  ــه  ش ــه  ــورت پ پ＋تونه 
ـــام پــورتــه کــ７ه ــي پــ＋ــتــون ن ــوت ــر４ ــا کــ３ د پ ــي ــا پــه دن ــي ب
ـــ８ي ـــ３ د قـــامـــونـــو انــجــمــن جـــوړ４ ـــا ک ـــي ـــه دن بــيــا پ
کــ７ه پــورتــه  ـــام  ن پــ＋ــتــون  گــمــنــامــه  د  انــجــمــن کــ３  دې 
ده ــــه  ن ــه  ــن ــک ــم م ـــــوم  ق د  ـــي  ـــرق ت نـــظـــامـــه  ــــه  ل ــــ３  ب
ک７ه ــه  ــورت پ قـــام  خــپــل  د  بــيــا  مــعــيــار  او  کـــ７ه  منظم  قـــام 
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ـــه رفــتــار ــــرق پ ـــه د ب ـــوي ـــرقـــي ب ـــه ت ــــام ل پـــر４ـــوتـــي ق
ــه کــ７ه ــورت ــام پ ــا＊ ــ３ خــپــل م ــه مــقــابــل ک ــر ســحــر پ د ه
ــــرقــــي مــــه گــ２ــه ت تــــه  ــــرقــــي  ت ـــو  ـــس يــــو ＇ــــو ک د 
ــه ک７ه ــورت ــه تــرقــي غـــواړې د قــام هــر خــاص و عــام پ ک
راوړى ـــ９  ـــرق ت د  پـــيـــغـــام  مــــ３  نــــه  افــــغــــان  فـــخـــر 
ــ７ه ک پـــورتـــه  ـــرام  احـــت پـــه  ــام  ــغ ــي پ دا  الســـو  دواړو  پـــه 
لگ８５ي ＄ــــاى  ـــه  پ ـــدې  ـــان ب ـــا  ت ـــه  پ ـــــزام  ال ــت  ــال ــه ج د 
کــ７ه پـــورتـــه  الـــــزام  دا  وکــــ７ه  ــام  ــظ ــت ان تــعــلــيــم  د خــپــل 
ـــه شي ن هــ５ــره  هـــم  چـــ３  دې  تــرقــي  ژبــــ３  خــپــلــ３  د 
ــه ک７ه ــورت پ ــه شـــان مــعــيــار د خــپــل کـــالم  پ ــزۍ  ــگــر４ ان د 
وگ２ه زړه  يـــ３  ＊ــ％ــ３  ـــام  ق د  ــا  ســت وي  ــــاغ  دم کـــه  نـــر 
کــ７ه پــورتــه  ــام  ــق م دې  د  مــقــصــد  وي  دې  ــي  ــرق ت کــه 

په دغه نظم ک３ چ３ اوس ي３ تاسو لولئ، الف جان３ خ＂ک د خپل３ ！ولن３ يوې سترې 
نيمگ７تيا ته اشاره ک７ې ده.

دا مــ３ مطلــب نه دى چــ３ ظلم د خپل پالر و＊ــايم

زړه مــ３ دا غــواړي چ３ ړانده ســماج ته الر و＊ــايم

پــاره د  چــا  هــر  د  ده  هــوا  تــازه  اوبــه  صافــ３ 

پــاره د  گــدا  و  شــاه  وي７يــا  دي  ＇يزونــه  دواړه 

و＊ايم انــگــار  پــه  خويندو  خپلو  د  وريــتــه  ـــه  زړون

ـــار و＊ــايــم ــه ت ـــار پ د رواجــــي پـــردې نــقــصــونــه ت

پاره د  ستا  دي  ــداى  خ کــ７ي  پيدا  يــوازې  چ３  نه 

ـــاره پ د  ــــا  زم ده  ــ３  ــول ــگ ل ــــرې  پ پـــابـــنـــدي  ـــا  ت

راکــ７ې طاقــت  زړه  د  طاقــت  ژبــ３  د  خدايــه 

راکــ７ې هدايــت  تــه  ＄ــم  الره  غلطــه  پــه  کــه 
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س５نســن  د  تــه  کــ３  جيــل  پــه  شــه  الړ 

کــور کــ３ د خپلــ３ ＊ــ％３ حــال يــو گــ７ۍ وگــوره

زياتــوي پــن  زنانــه  زنانــه  د  پــرده  داســ３ 

ســتا او زمــا پــه شــان بيمــار لو１ــه زامــن زياتــوي

يــاد لــره ســتا يــو وزر مــات دى الوتلــى نــه شــ３

شــ３ نــه  رســ５دلى  تــه  ورپســ３  الړې  قافلــ３ 

تــه د مذهــب پــه نوم پــه مــا ＇ومــره ظلمونــه کوې

خــداى او رســول بانــدې د غيــر اعتراضونــه کــوې

خــالص کــ７ه قــرآن او د قــرآن ســوره نــور وگــوره

وگــوره شــعور  پــه  عقــل  پــه  گــوره  مــه  سرســري 

ــه بـــ５ـــ７ۍ وگــــوره ــغ ــه طــــوق ه ــغ د قــاتــالنــو ه

ــوره وگ پــ５ــ７ۍ  مــاتــه   کــ شل５دلى  ــغــرى،  ن تنگ 

ــه وطــن زيــاتــوي ــداد د تــيــار خـــورو پ ــع خــوشــ３ ت

زيــاتــوي د＊ــمــن  د  ـــره  و４ ــوي  ــات زي بــدن  د  ضعف 

ش３ نــه  ختلى  ــام  ب پــه  ترق９  د  گــوډه  ده  دې  پ＋ه 

ش３ نــه  ک５دلى  پات３  ＄ــاى  پــه  يــ３  اخيستى  شــرم 

کوې کفرونه  خيال  پــه  ــا  زم بول３  مذهب  يــ３  تــه 

ـــه کــوې ـــول رواجـــون ــوې ！ ــام ــدن ـــن د اســـالم ب دي

ــوره وگ ــور  پ حکمت  پــه  ــالم  ک حکيم  عالم  د  تــه 

وگوره دستور  خپل  او  رواج  خپل  نه  هغ３  له  پس 

تــه د رحمــن پــه خزانــو دومــره بخيــل ولــ３ يــ３؟

مــخ اړوونکى له قــرآن، تــورات، انجيــل ول３ ي３؟

وايــه ســتا ＊ــ％３ هــم د قتــل ارتــکاب کــ７ى دى

يــا دې ＄ان خپل پــه مجرمانو ک３ حســاب ک７ى دى

نــن د بيــکارو خلکــو ＄ــاى پــه مــخ د مزک３ نشــته

نشــته بلکــ３  اور  د  تــه ضــرورت  گــر  بجلــي  دې 

پــه ســمه الره کــ３ والړ حيــران پ＋ــ５مان ولــ３ ي３؟

ستا خپل عمل دى درته وړاندې، اوس گر４ان ول３ ي３؟

راشــه چــ３ زه درتــه د خپــل ديــن حقيقت و＊ــايم

هســ３ د خولــ３ خبــرې نــه حديــث آيــت و＊ــايم

ســتا پــه عمــل کــ３ لــه آيت نــه تجــاوز ولــ３ دى؟

د خداى رســول پر ＄اى دا ســتا حکم نافذ ول３ دى؟
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د متن لن６يز:
زموږ په ادب ک３ د ＊％و ون６ه په پوره توگه د پام وړ ده. په ولسي ادب ک３ که د ＊％و 
ون６ه له نارينه وو زياته نه وي، ل８ ه هم نه ده. د دې په ＇نگ ک３ په لرغوني او اوسني 
ادب ک３ هم موږ يو شم５ر نوميال９ ليکوال３ او شاعران３ لرو. په اوسني پ＋تو ادب ک３ 
الف جانه خ＂ک يوه تک７ه شاعره ده. هغه په ١٩٢٧م. کال د پ＋تونخوا په کوهاټ 
ک３ ز４８４دل３ او د خپل وخت د ملي- اصالحي حرکت )خدايي خدمتگار( ملگرې 
وه. په پ＋تني ！ولنه ک３ د ＊％و د ب３ قدرۍ او د زده ک７و او تعليم له انساني او اسالمي 
حق ＇خه د هغوى د منع کولو په اړه ي３ دغه شعر د زيات ارز＊ت او پاملرن３ وړ دى. 
په دې شعر ک３ چ３ د )ترکيب بند( په ب２ه دى، الف جانه خ＂که د هر اور４دونکي 
او لوستونکي مخ３ ته د پ＋تني ！ولن３ د نجونو او ＊％و د ژوند هنداره نيسي او ورته 
وايي چ３ اوس نو ته انصاف وک７ه او د دغو نارواوو، نادودو او ظلمونو ＄واب ووايه. 

موږ ！ولو ته د دې شعر د محتوا په اړه ژور فکر الزم دى.

＇رگندونه

و＊ايم: د ژب３ د اصولو په پام ک３ ساتلو سره ي３ اصلي ب２ه )و＊يم( ليکل ک８５ي، خو دلته 
د الف جان３ خ＂ک په دې نظم ک３ د شعري اړتياوو له مخ３ )و＊ايم( راغلى دى. 

فعاليتونه
١_ زده کوونکي دې د م５رمن الف جان３ خ＂ک د دغه نظم )ترکيب بند( يو يو بند په 
وار سره لولي او د بل کتار يو يو تن زده کوونکى دې په وار سره د دغه بند په اړه دوه دقيق３ 

خبرې کوي.
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٢_ ！ول زده کوونکي دې پر پن％و ډلو وو４شل شي، هره ډله دې له دغو موضوع －انو يوه 
موضوع انتخاب ک７ي او په خپلو ک３ دې خبرې پرې وک７ي. هره ډله دې خپل استازى و！اکي 

او بيا دې پر خپله موضوع ！ول／يوالو ته معلومات وړاندې ک７ي.
�په ！ولنه ک３ د ＊％و ون６ه t

�په زده ک７و ک３ د ＊％و او نارينه وو برابره ون６ه t
�خدايي خدمتگار حرکت t

�په پ＋تني ！ولنه ک３ د ＊％و په اړه ناوړه دودونه کوم کوم دي؟ t
�الف جانه خ＂ک ＇ه ډول شاعره ده؟ t

٣_ يو يو تن زده کوونکى دې د الف جان３ خ＂ک د نظم له دغو الندې لغتونو ＇خه يو، 
يو په داس３ جمله ک３ وکاروي چ３ زموږ په ！ولنه ک３ د ＊％و له ژوند سره اړه لري:

ترقي يافته، ظلم، رواج، پابندي، پنجره، هديره، ون６ه.

زده کوونکي دې د خپلو سترگو د ليدلو حاالتو يا په خپل کلي- کور ک３ د اور４دو له 
مخ３ پر نجونو او ＊％و د ظلمونو او نادودو يوه يوه کيسه ډوله ليکنه وک７ي.

ــا ک نـــــه  ــــظــــر  ن ـــــــدو  ب پـــــه  د چـــــا  ـــــــ７ى  ＊ـــــه س
کا ＊ـــه  بـــه  دى  کـــانـــدي  ورســــــره  بـــد  ＇ــــوک  کـــه 
ـــي ـــا１ ـــــــــــ８ي ک پــــــه بــــــــــــــارداره ونـــــــه تــــــل ور４
ــا ــــــــــــارداره ونــــــه ＇ـــــه ک ــــــــه －ــــــــوره چـــــ３ ب ورت
ــــــه شــي ـــ＆ د چـــــا ون ـــ５ ـــد ه ـــس پـــــه ح پـــــه کـــيـــنـــه 
ــــــه کــا هــــر ســـــ７ى چــــ３ حـــســـد کــــانــــدي ＄ـــــان اوب
))خوشحال خان خ＂ک((     

کورن９ دنده
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اووه لسم لوست

کيسه او ژوند

_ کوم３ کوم３ کيس３ مو لوستي دي؟
_ آيا کومه ولسي يا فولکلوري کيسه مو زده ده؟

_ له کيسو سره مو ول３ مينه ده؟
خامخا به مو ＄ين３ کيس３ لوستي يا اور４دل３ وي. ＊ايي په کور ک３ مو له نيا، نيکه 
يا مور و پالر ＇خه کيس３ اور４دل３ وي. د کلي له کوم３ بوډۍ ＊％３ يا بوډا ＇خه به 
مو هم کيس３ اور４دل３ وي. دغه راز تاسو په ت５رو ！ولگيو ک３ ＄ين３ کيس３ لوستي او د 

کيسو په اړه مو ＄ين３ معلومات ترالسه ک７ي دي.
له ژوند سره ＇ه  لرو. دا چ３ کيس３  اړه خبرې  په  په دې لوست ک３ هم د کيسو 
اړه لري؟ يا دا چ３ کيس３ ＇نگه له ژوند سره سم３ راروان３ او تر دې دمه رارس５دل３ 

دي؟



114

د کيس３ او داستان په اړه کله کله دا خبره ک８５ي چ３ کيسه ژوند دى او ژوند کيسه. د دې 
خبرې معنا دا ده چ３ کيسه د ژوند له پ５＋و سره ت７ل３ ده او د ژوند د پ５＋و ل７ۍ په حقيقت 
ک３ د ژوند د کيس３ جريان او تسلسل دى. د دې خبرې معنا دا نه ده چ３ د ژوند د پ５＋و 
عادي بيان او يا د ژوند د پ５＋و ک م ليکل، دا نو کيسه او داستان دى. انساني ژوند د پ５＋و 

يو داس３ پرله پس３ تسلسل دى چ３ د کيسو لپاره ترې پ５＋３ چاڼ او انتخاب８５ي.
د ژوند د عادي جريان او کيس３ په اړه يو ليکوال وايي.

ژوند ＊ايي ب３ نظمه، ب３ ترتيبه او کله هم ＊ايي ب３ هدفه وي. پ５＋３ په پاشلي ډول واقع 
ک８５ي. دا د ژوند په واقعيتونو پورې ت７ل３ خبرې دي. که دغه شيان لکه هماغس３ چ３ دي، 
تقليد شي، ＊ايي ه５＆ ډول ！ولنيز او هنري ارز＊ت ونه لري، ＄که خو نه شو ويالى چ３ 
کيسه د ژوند ！کى پر ！کى تقليد دى، بلک３ کيسه بايد د ژوند داس３ تقليد وي چ３ د کيسه 

ليکونکي فکر او عاطفه ورسره ملگرې شوې وي او يو بل ډول بدلون ي３ پيدا ک７ى وي.
کيسه د ژوند يوه هنرمندانه طرحه ده. د کيس３ تاريخ دومره زوړ دى، لکه د ژوند تاريخ. 
کيسه له انساني ژوند سره په يوه موازي کر＊ه ک３ روانه ده او همداس３ به روانه وي. هلته چ３ 
انسان و، کيسه هم وه، هلته چ３ ژوند و، کيسه هم وه. ژوند په تشه )خال( ک３ نه ک８５ي، 

انسان په خال ک３ ژوند نه شي کولى او کيس３ هم په خال ک３ نه شي ايجاد４دلى.
لرغوني انسانان چ３ د طبيعت له پ５＋و سره په مبارزه او مجادله ک３ وو، غو＊تل ي３ چ３ 
پر دغو پ５＋و او ستونزو السبرى پيدا ک７ي. زيات３ هيل３ او غو＊تن３ ي３ لرل３. غو＊تل ي３ 
چ３ والو＄ي، لرې او ناپ５ژندل شوې سيم３ او ＄مک３ وگوري، د غرونو ＇وکو ته وختلى 
شي او د سيندونو تل ته ＄انونه ورسوي، ＇رنگه چ３ د دغو کارونو له سرته رسولو ＇خه ب３ 
وسه وو، خيال ته ي３ پناه وړله. داس３ افسان３ ي３ جوړول３ چ３ وکولى شي خپل３ دغه ډول 

هيل３ پک３ تسکين ک７ي.
په لوم７ي سر ک３ افسان３ سخت３ خيالي او له عجايبو ډک３ وې. ＊اپ５ريو او ديوانو ته ي３ 

پناه وړله، خو انسانانو ورو ورو په کيسو ک３ په خپل فکري او ذهني توان تکيه وک７ه.
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دغه  اوس  او  ياد８４ي  هم  نومونو  نورو  په  او  داستان  نکل، حکايت،  افسان３،  د  کيسه 
نومونه هر يو د جال مفاهيمو لرونکي دي. په کيسه، داستان او نکل ک３ که له يوې خوا د 
ژوند تصوير او انعکاس پروت دى، له بل３ خوا د کيسو تاريخي سير ته پاملرنه هم ډ４ره په 
زړه پورې ده. دا چ３ کيسو ＇نگه دوام ک７ى او ＇ه بدلونونه پک３ راغلي دي؟ يو ليکوال 

ليکي:
د ن７ۍ ډ４ر ＇７５ونکي دا خبره کوي چ３ افسانه د معاشرې د وگ７و د اجتماعي مزاج نقشه 
ده. په کوم ＄اى ک３ چ３ د معاشرې ＇رک لگ５دلى دى، هلته د افسان３ ＇رک هم لگ５دلى 
دى. موږ د ډ４رو معاشرو حاالت لولو، ول３ د معاشرو جوړ＊ت له تاريخي دور ＇خه مخک３ 
هم و او په دغو معاشرو ک３ هم د افسانو شتون حتمي و، ＄که خو موږ ويلى شو چ３ له 
تاريخ ＇خه په مخک３ دوره ک３ هم افسان３ له ډولونو ＇خه په يو ډول وې، په دغه دوره ک３ 

به هم انسانانو له ډولونو ＇خه په يو ډول د خپل خيال اظهار کاوه.
د ن７ۍ لرغوني ولسونه، تمدنونه او فرهنگونه د لرغونو کيسو جوړوونکي، ويونکي او 
بيا ليکونکي دي. سره له دې چ３ دا ډ４ره ستونزمنه خبره ده چ３ موږ وکولى شو، لوم７ن９ 
افسان３ او کيس３ پيدا ک７و، ＄که چ３ د زمان ت５ر４دلو د کيسو د تاريخ پر پا１و هم گردونه 

وراچولي دي. خيال بخاري په دې اړه وايي:
انساني ژوند ډ４ر زوړ دى. د دې په مقابله ک３ د ليک لوست چل بني آدم ډ４ر وروسته 
زده ک７ى دى. هس３ خو کيس３ له انساني ژوند سره سم３ راروان３ دي او په هر ملک او هر 
قام ک３ موجودې دي، ول３ که يو ＇وک د کيس３ ل＂ون په ماضي ک３ کول غواړي، نو د يو 
＇و زرو کلونو هغه خوا به بالکل تياره ومومي او د تاريخ پا３１ به ورته بالکل سپين３ ＊کاره 
شي. هر کله چ３ کيسه د تاريخ ر１ا ته راوت３ ده، په دې ک３ له زړو نه زوړ يادداشت د مصر، 

هند او يونان دى.
د مصر کيس３ له ميالده مخک３ نژدې ٢٠٠٠ کال ته رس８５ي. دا کيس３ زياتره د جادو 
او ！و！کو په اړه دي. د يونان په پخوانيو کيسو ک３ د حکيم اسيپ )لقمان حکيم( کيس３ 
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ډ４رې مشهورې او لرغون３ دي. د هند حماسي او رزمي پخوان９ کيس３ هم د زيات شهرت 
لرونک３ دي.

د کيسو په تاريخي بهير ک３ د زمان３ په ت５ر４دو سره د ب２و او محتوا )موضوع( له مخ３ 
ب５الب５ل بدلونونه راغلي دي. د ن７ۍ له ودې سره د خلکو په فکري وده ک３ هم بدلون راغلى. 
ادبياتو او ادبي روايتونو هم الزم بدلون موندلى دى. له همدې کبله هغه کيس３ او افسان３ 
چ３ په ډ４رو لرغونو زمانو ک３ ويل شوې او يا ليکل شوې دي، د نن له کيسو سره ＇رگند 

توپيرونه لري.
په پ＋تو ژبه ک３ کيس３ او افسان３ ډ４رو لرغونو زمانو ته رس８５ي. په پ＋تني ！ولنه ک３ په 
کليو، بان６و، کورونو، د４رو او حجرو ک３ له کيسو سره د عام ولس مينه دا ＇رگندوي چ３ 

زموږ په ！ولنه ک３ له کيسو سره مينه ډ４ره پخوان９ ده.
په دې اړه د تاريخي مطالع３ په ل７ ک３ کله کله د افسان３، کيس３ او نکل يا داستان له 
ب５الب５لو اصطالحاتو سره مخامخ ک８５و او کله کله د يوې پر ＄اى بله اصطالح هم کارول 
ک８５ي او آن چ３ د ＇７５ونکو ترمن＃ هم پک３ اختالف ليدل ک８５ي. کله چ３ موږ د افسان３ 
نوم اخلو، نو بايد دې ！کي ته پام وک７و چ３ افسان３ اوس يو خاص مفهوم پيدا ک７ى دى. په 
افسانه ک３ هر ＇ه په خيالي پ５＋و او ＇５رو او شيانو پورې ت７ل شوي دي. مهال پک３ چندان３ 
اهميت نه لري. له يو کال ＇خه تر زرو کالو پورې وخت پک３ انتخاب８５ي. د افسانو د دوو 
کرک＂رونو ترمن＃ جنگ ＇و کاله هم دوام کوي. د افسان３ د جنگ ميدان د ！ول３ ＄مک３ 
مخ هم انتخاب５داى شي، کولى شي د وينو رودونه وبهوي. خپل قهرمانان د ن７ۍ له يو سر 

＇خه بل سر ته په يوه گ７ۍ ک３ ورسوي.
افسانه يوازې د خيالونو او کله کله د خرافاتو پر اړخ ＇رخي، خو نکل بيا داس３ نه دى.

دواړو  داستان  او  افسانو  د  وايو.  هم  کيس３  ملي  پ＋تو  يا  کيس３  ولسي  پ＋تو  ته  نکل 
د چاپ５ريال  پورې  ډ４ره ＄ايه  تر  نکل  دا دى چ３  توپير  ي３  افسان３ سره  له  لري.  ＄انگ７ن３ 
او ！ولن３ له مسايلو سره اړخ لگوي او له داستان يا کيس３ سره ي３ توپير دا دى چ３ هغه د 

چاپ５ريال مسايل، قهرمانان او زمان يا مکان په يو ＇ه مجرده ب２ه راوړي.
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او  ب２ه لري، موږ ورته ولسي کيس３ هم وايو  د دې خبرې معنا دا ده چ３ نکل ولسي 
مجردې مو ＄که وگ２ل３ چ３ کله کله د زمان، مکان، قهرمان او کرک＂ر، ！ولن３ او چاپ５ريال 

ترمن＃ منطقي اړيک３ نه ليدل ک８５ي او يا  کم３ ليدل ک８５ي.
داستان او کيس３ سره ورته مفاهيم دي. دلته ！ولنه او يا کرک＂رونه په هر اړخيزه توگه تشريح 
ک８５ي. داستان ليکونکي خپل اتالن له ！ولن３ ＇خه ！اکي، په ！ولنه ک３ ژوند پرې کوي او د 
！ولن３ تودې س７ې پرې گوري او هرې لوړې ژورې ته چ３ مخامخ ک８５ي، د يو عادي انسان 
په توگه ورسره الس او پنجه نرموي، يا په ډ４ره ل８ه )او ممکنه( فوق العاده گ９ ورسره چلند 

کوي.
کيس３ د ！ولنيز ژوند منعکسوونک３ او ＇رگندوونک３ هندارې دي او موږ کولى شو چ３ 

د وخت ډ４ر عمده او بنس＂يز مسايل په کيسو ک３ ول＂وو.

د متن لن６يز:
کيسه د ژوند له پ５＋و سره ت７ل３ ده او د ژوند پ５＋３ په حقيقت ک３ لکه کيسه داس３ 
ده. د کيس３ تاريخ دومره زوړ دى، لکه: د ژوند تاريخ. کيسه او داستان له انساني 
ژوند سره په موازي او برابره کر＊ه ک３ راروان دي، چ５رته چ３ د ژوند ＇رک شته 
دى، کيسه هم شته. په پ＋تو ژبه ک３ هم کيس３ او افسان３ ډ４رې لرغون３ زمان３ ته 
رس８５ي. له کيسو سره د پ＋تنو په کليو، بان６و، جونگ７و، د４رو او حجرو ک３ مينه، د 
ډ４رې پخوان９ ل５والتيا ＇رگندونه کوي. افسان３ زياتره په خيالي پ５＋و، خيالي ＇５رو 
او خيالي ＇５زونو پورې ت７ل３ وي. نکل ته موږ پ＋تو ولسي کيس３ يا ملي کيس３ هم 
افسانوي  رنگ  ي３  کله  کله  اخلي، خو  را  پ３＋５  چاپ５ريال  او  ！ولن３  د خپل３  وايو. 
ک８５ي. په داستان يا کيسه ک３ ！ولنه او کرک＂رونه په هر اړخيزه توگه تشريح ک８５ي، اتالن 

له ！ولن３ ＇خه ！اکل ک８５ي. کيس３ د ！ولنيز ژوند منعکسوونک３ هندارې دي.
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＇رگندون３

))عطوفت((  ))عاطفه((  د  ک３  شعر  او  کيسه  په  بيا  ت５ره  په  او  ک３  ادبياتو  په  عاطفه: 
))عاطفي بيان(( ))عاطفي چلند(( او داس３ نور اصطالحات ډ４ر کارول ک８５ي. موږ کولى 
شو چ３ عاطفه په عمومي ډول داس３ معنا ک７و: مينه، محبت، احساس، مهرباني او نور... 
پلوه عاطفه  اروايي )رواني(  له  نو  اړونده اصطالح ده،  پورې  ارواپوهن３  په  دا  ＇رنگه چ３ 

داس３ پ５ژنداى شو:
عاطفه هغه رواني اغ５ز يا غبرگون دى چ３ له بهرنيو ＇يزونو، چارو او پ５＋و سره د مخامخ 

ک５دلو په وخت ک３ په ذهن ک３ رامن％ته ک８５ي، لکه: محبت، شوق، کينه، قهر او نور...

له تاريخ نه مخک３ دوره: دا هغه دوره ده چ３ ليک يا خط نه و ايجاد شوى. په 
تاريخي ＇７５نو ک３ د دغ３ دورې ＇７５ل، ＄که ډ４ر اهميت لري او ستونزمن کار دى چ３ 
ليکلي اسناد ي３ نشته. د لرغونپوهن３ په ＇７５نو ک３ د لرغونو دورو د ن＋و ن＋انو له مخ３ د 

ب５الب５لو دورو او ＄انگ７تياوو ＇رگندونه ک８５ي.

خيال بخاري: اروا＊اد خيال بخاري د پ＋تو تک７ه ليکوال و. د پ５＋ور د پ＋تو اکي６يم９ 
له نومياليو ＇７５ونکو ＇خه و. د ژبنيو او －رامري ＇７５نو په برخه ک３ ي３ ډ４ر کار ک７ى او يو 

شم５ر لرغونو او ادبي متنونو په اړه ي３ هم ＇７５ن３ ک７ې دي.
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١_ ب５الب５ل زده کوونکي دې له دې لوست ＇خه په گ＂ه د کيس３ او ژوند د اړيک３ په اړه 
لن６ې لن６ې خبرې وک７ي.

٢_ د دغو موضوعاتو په اړه دې درې تنه زده کوونکي خبرې وک７ي.
�له کيسو سره د خلکو مينه ＄که زياته ده چ３ ... . t

�د پخوانيو او اوسنيو کيسو يو ＇و توپيرونه ... . t
�په کيسو ک３ )عاطفي بيان( ＇ه ډول دى؟ t

٣_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄واب ووايي:
الف: آيا کيسه د ژوند تقليد دى؟ که نه، نو له ژوند سره ي３ ＇ه اړيکه ده؟

ب: د کومو ه５وادونو يا تمدنونو لرغون３ کيس３ ډ４رې مشهورې دي؟
ج: د افسان３، نکل او داستان يا کيس３ توپيرونه کوم کوم دي؟

٤_ په ！ولگي ک３ دې دوه تنه زده کوونکي په خپله خو＊ه يوه يوه کيسه او يا حکايت په 
لن６يز سره  واوروي چ３ يا ي３ چ５رته لوستى يا ي３ له چا اور４دل３ وي. يو يو تن زده کوونکى 
دې د دغ３ کيس３ د ！ولنيز ارز＊ت يا له ژوند سره د دې کيس３ په اړه لن６ې لن６ې ＇رگندون３ 

وک７ي.

هر زده کوونکى دې يوه يوه کيسه له خپله ＄انه په کتابچه ک３ وليکي. کيسه ي３ بايد دغه 
شرايط ولري:

١_ کيسه بايد له خپل ＄انه وليکي.
٢_ د يوې داس３ پ５＋３ په اړه يا د يو داس３ چا په اړه دې ي３ وليکي چ３ د هغه په اړه 

＊ه معلومات ولري.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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٣_ پ５＋ه يا هغه شخص يا کرک＂ر د کيسه ليکن３ ارز＊ت ولري.
٤_ ک５داى شي دا پ５＋ه ي３ خپله ليدل３ وي، که ه５＆ داس３ پ５＋ه ي３ نه وه ليدل３، بيا دې 
ي３ د داس３ يو چا يا پ５＋３ په اړه وليکي چ３ له چا ي３ اور４دلي وي، خو تاسو ته پک３ پوره 

معلومات ترالسه شوي وي.

يادونه:
کيس３ به په پرله پس３ توگه په ！ولگي ک３ اورول ک８５ي او درې غوره کيس３ به ترې 
انتخاب８５ي او دغه درې کيس３ به د ＊و کيسو په توگه د ！ولو له خوا ستايل ک８５ي او بيا 

به د ل５س３ په ديوالي جريده او يا چاپي جريده او مجله ک３ چاپ８５ي.

ــــــ７ تـــــه ＄ــمــه ـــه ز４ ـــم ـــن تـــــه ＄ ـــي ـــه ســـپ ـــم ــــــور تـــــه ＄ ت
کـــومـــه ــــــــرې  ت ــــه  ــــن ــــو＊ــــت پ ــــــــور  ک د  ــــــان  ــــــان ج د 
ـــي ـــاي ＊ ـــ３  ـــل ـــي ل ـــ３  ـــل ـــپ خ د  در  تــــــه  مــــــا  يــــــو  هــــــر 
ر４ــبــمــه ــــــرم  ک ــــاســــت  ن کـــــ３  الر  مـــنـــ％ـــه  پـــــه  اوس 

×××

الرې اوږدې  او  وږې  ـــــــ８ې  ک ژونـــــــــد  د  دا 
ـــــــــرې خـــــطـــــرې دي چــــــ３ پــــــه هــــــر قـــــــدم کــــــ３ ډ４
وي ــــزل  ــــن م ـــ３  ـــن ـــي م پــــــت،  د  مـــخـــامـــخ  چـــــ３  خـــــو 
ــــــــــوږې دي ــــــه خ ن ـــــو شــــ５ــــريــــنــــيــــو  ـــــول ！ ــــــه  ل ــــــو  ن
          اجمل خ＂ک
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اتلسم لوست

شفيق
او پ＋تو لن６ه کيسه

_ د پ＋تو د کومو ليکوالو لن６ې کيس３ مو لوستي دي؟
_ په پ＋تو ژبه مو د لن６و کيسو کوم کوم کتابونه لوستي دي او يا ي３ نومونه پ５ژنئ؟

د پ＋تو د اوسني يا معاصر ادب په عمومي مطالعه ک３ تاسو د محمد موسى شفيق 
نوم اور４دلى دى. شفيق د پ＋تو کيسه ليکن３ په ل７ ک３ هم د يادون３ کار ک７ى دى او د دې 

په ＇نگ ک３ چ３ شاعري ي３ ک７ې ده، په زړه پورې لن６ې کيس３ ي３ هم ليکل３ دي.
عمومي  هم  تاريخچه  پر  کيس３  لن６ې  پ＋تو  د  مو  ک３  لوستونو  په  ！ولگيو  ت５رو  د 
معلومات ترالسه ک７ي دي. را＄ئ چ３ په دې لوست ک３ د خپل دغه پياوړي ليکوال 

)محمد موٰسى شفيق( د لن６و کيسو په اړه بشپ７ معلومات ترالسه ک７و.
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په  لسيزه ک３(  در４مه  په  پ７５ۍ  )د شلم３  بهير ک３  په  کلونو  د４رشمو هجري شمسي  د 
ه５واد ک３ ＇و داس３ ليکوال راميدان ته شول چ３ د پ＋تو لن６ې کيس３ په برخه ک３ ي３ يو ＇ه 
اساسي کارونه وک７ل. په دوى ک３ يو شم５ر ي３ د ن７ۍ له داستاني ادب سره زيات او يو ＇ه ي３ 

تر يو حده اشنا وو. دوى د پ＋تو کيسه ليکن３ په برخه ک３ نوي گامونه اوچت ک７ل.
محمد موسى شفيق په همدغه ډله ليکوالو ک３ شم５رل ک８５ي. سره له دې چ３ هغه هم 
يا زيات３ لن６ې کيس３ ونه ليکل３ او يا ي３ موږ ته ！ول３ لن６ې کيس３ راونه رس５دل３، خو هغه 
＇ه چ３ ترې راپات３ شوي او نن زموږ په الس ک３ دي، د خپل وخت د ډ４رو ＊و آثارو په 

توگه به تل خپل ارز＊ت وساتي.
د شفيق د لن６و کيسو يوه ！ولگه د ))عبقريان(( په نوم په ١٣٤٦ هـ. ش. کال په کابل 
ک３ خپره شوې ده. په دغه مجموعه ک３ په دري ژبه د هغه يوه لن６ه کيسه د ))عبقريان(( تر 
سرليک الندې او دغه نورې ＇لور پ＋تو لن６ې کيس３ خپرې شوې دي: ))هفته کودک((، 
او  په ١٣٣٨  کيس３ هغه  ！ول３  دغه  ))برکت((  او  کاروان((  تم３  ))د  ))ډاک＂ر صاحب((، 

١٣٣٩ هـ. ش. کلونو ک３ ليکل３ دي.
دا هغه وخت و چ３ زموږ لن６ه کيسه د خپل يون په ډ４رو لوم７نيو پ７اوونو ک３ وه. شفيق 
او د دغه وخت يو شم５ر نورو ليکوالو د پ＋تو لن６ې کيس３ د بهير يون ته نوې ولول３ ورک７ې. 
د شفيق دغه کيس３ په داس３ وخت ک３ ليکل شوي چ３ نوموړي په مصر او بيا وروسته په 
امريکا ک３ زده ک７ې ترسره ک７ې. د ن７ۍ ب５الب５ل３ برخ３ ي３ وليدې. له عربي او انگليسي 

ادبياتو سره اشنا شو او دغه اشناي９ به هم د هغه د آثارو په پياوړتيا ک３ الس لرلى وي.
د محمد موسى شفيق د دغو لن６و کيسو د ＄انگ７تياوو په اړه بايد دغه ！کي په نظر ک３ 

ولرو:
١_ د هغه وخت د ډ４رو پ＋تو ليکوالو په تناسب او پرتله، د شفيق د کيسو نثر په زړه پورې 
او داستاني دى. د هغه وخت د يو شم５ر کيسو د )په اصطالح( ډ４ر رسمي او مطبوعاتي نثر 

اغ５ز پرې نشته چ３ د ژباړل شوي نثر گومان دې پرې وشي.
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٢_ طنز، د شفيق د لن６و کيسو يوه مهمه برخه ده. د طنز مالگه د هغه په ！ولو کيسو ک３ 
شته. د طنز او خندا دغه مالگه د هغه کيسو ته ال په زړه پورې ب２ه ورک７ې ده.

د ))ډاک＂ر صاحب(( په نوم د هغه د کيس３ ＄ينو برخو ته په دې اړه پاملرنه کوو:
))دى ال په همدې چورت ک３ و او د خپل３ آينده و４رې اخيستى و چ３ نا＇اپه ورنه د 

هوس９ ترور پو＊تنه وک７ه:
_ ډاک＂ر صاحب! ستا معاينه خانه چ５رته ده؟

او چ３ ډاک＂ر صاحب ＄ان ＄واب ته جوړاوه، هغ３ ترې ب３ واره پو＊تن３ وک７ې:
_ د ور＄３ ＇و مريضان درته را＄ي؟ يعن３ د ور＄３ گ＂ه دې ＇ومره ده؟ په کومه شفاخانه 

ک３ نوکر ي３؟
ډاک＂ر صاحب په ډ４ر مشکل وکولى شول چ３ د هوس９ د ترور له يوې وقف３ نه استفاده 

وک７ي او ووايي:
_ صاحب وب＋ئ زه د طب ډاک＂ر نه يم.

_ ماته خو ！ولو ويلي وو چ３ ته ډاک＂ر ي３!
_ ډاک＂ر يم، مگر د طب نه.

_ يعن３ اشنايان دې درته هس３ په ！وکو ډاک＂ر وايي؟
_ نه زه د ډاک＂رۍ شهادت نامه لرم.

_ نو ＇نگه ډاک＂ر ي３ چ３ معاينه خانه دې نشته او د ډاک＂رۍ شهادتنامه لرې؟
_ زه د ادبياتو ډاک＂ر يم.

_ يعن３ چ３ ＇وک په ادبياتو باندې پوه８５ي او زموږ د دې سندرغاړي غوندې ＊ه ＊ه 
شعرونه ي３ ياد وي، يوازې د هغوى ډاک＂ري کوې او د بل چا نه؟

_ نه صاحب، زه په ادبياتو ک３ د ډاک＂رۍ شهادت نامه لرم.
دلته هوس９ مداخله وک７ه او خپل３ ترور ته ي３ د ادبياتو د ډاک＂رۍ د امکان په اړه توضيحات 

ورک７ل او ورته ي３ وويل: په نوره دنيا ک３ د نورو شيانو ډاک＂ران هم شته.
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د هوس９ ترور هماغس３ په تعجب ک３ وه، غ＂ه ج＂که ي３ خوړل３ وه، مگر له ډاک＂ر نه 
ي３ بيا هم پو＊تنه وک７ه:

_ ＊ه ＇و کاله سبق دې ويلى دى؟
_ تقريباً شل کاله.

_ ＇و کاله په يورپ ک３ وې؟
_ اته کاله.

_ اوس دلته ＇ه منصب لرې؟
_ استاد يم.

_ استاد يعن３ معلم ي３؟
_ هو!

د هوس９ ترور په يو داس３ عصباني حرکت له حلق３ نه پا＇５ده چ３ پ＂ول ي３ گران کار 
و...((

دا کيسه په همدې توگه دوام لري او د هغه وخت په ＊اري ！ولنه ک３ د ډ４رو مصنوعي 
ارز＊تونو او ناوړه ک７و وړو ان％ورگري پک３ د خندا او ！وکو په ب２ه شوې ده. په حقيقت ک３ 
د ＊اري ！ولن３ کمزورۍ او نيمگ７تياوې په ژوره توگه خو د طنز او ！وکو ！کالو له مالگ３ سره 

يو＄اى او په زړه پورې کوي.
٣_ په دغو لن６و کيسو ک３ د هغه وخت د افغاني ！ولن３ د ژوند د ＄ينو حاالتو دقيقه 
＇７５نه شوې ده. پر ډ４رو اړخونو ي３ انتقاد شوى دى او دغه برخ３ د وعظ او نصيحت يا وچ 
اجتماعي انتقاد په توگه نه دي راغلي، د داستاني بياني اړخونو ته هم تر ډ４ره حده پاملرنه 
شوې ده. د ))ډاک＂ر صاحب(( په کيسه ک３ ي３ د يو شم５ر افغاني رو＊انفکرانو او تعليم يافته 

وو )لوستو کسانو( پر ذهن د پرديتوب زياته غلبه او اغ５ز ډ４ر ＊ه تصوير ک７ى دى:
))وطن ته د ډاک＂ر صاحب د ب５رته راتلو نه اوس زيات و کم درې مياشت３ ت５رې شوې 
دي. چ３ په يورپ ک３ و نو د خپلو وروستيو پن％و کلونو په استوگنه ک３ ورته دا ضرورت ډ４ر 
زيات محسوس شوى و چ３ بايد د خپل ه５واد له ثقافت ＇خه پوره خبر وي. ده هلته وليدل 
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چ３ په خلکو دې خبرې چندان تاثير نه کاوه چ３ ده به ورته د فرانس３ د لوى انقالب په باره 
ک３ ＇ه ويلى شول، يا به ي３ ورته د يورپ د فالسفه وو نومونه صحيح تلفظ کولى شول او 
د هغوى په اړه به ي３ ورته صحيح معلومات ورکولى شول. دا خبرې هغوى ته له ده ＇خه 
＊３ يادې وې. هغوى غو＊تل چ３ د ده د وطن د تاريخ، جغرافي３، حقوقو، د فکر طرز او 
د ژوندانه د فلسف３ په اړه، د خپلو معلوماتو خزانه زياته ک７ي. هغوى د المارتين له قصيدو 
＇خه پوره خبر وو، مگر د جامي او خوشحال خان په اړه ي３ دومره ＇ه نه وو اور４دلي چ３ 

تنده ي３ پرې ماته شي.
او  په دې پ＋５مانه شو چ３ ول３ ي３ د پ＋تو  هلته ډاک＂ر صاحب )د هغه وخت شاگرد( 
فلسف３ ＊وونکي مس＂ر  د  د غرب  اي＋ى چ３  و  نه  ته هغومره غوږ  معلم صاحبانو  دينياتو 
او پروفيسور ته ي３ اي＋ود. د ډاک＂ر صاحب ＊ه په ياد دي، يوه ورځ ي３ له خپلو همزولو او 
ملگرو سره په پوهن％ي ک３ خبرې کول３ او خبره په وارداتو او صادراتو راغله. ده د انگلستان 
صادرات او واردات ُچست و＊ودل، مگر د خپل وطن د صادراتو په شمارلو ک３ مانده او پ＆ 
راغى او چ３ بحث په ＊ارونو شو، نو د يورپ مشهور بندرونه او ＊ارونه ي３ په يوه سا حساب 
ک７ل، مگر د خپل ملک ورته فقط يو ＇و مشهور مشهور معلوم وو او نور ي３ ＇ه ونشو ويلى. 
د دې نيمگ７تياوو د پوره کولو لپاره ډاکتر صاحب د يورپ په کتابخانو ک３ د خپل وطن په 

باب مطالعه وک７ه او گويا د الس غو！ه ي３ په خوله ايله کوله...(
دا زموږ د يو شم５ر رو＊انفکرو او تعليم ک７و ＄وانانو د ژوند او فکر هغه موضوع ده چ３ 

＊ايي په هغه وخت ک３ به ورته له شفيق پرته ډ４ر ل８ کسان متوجه وو.
کيسو  د  هغه  کوي،  ＊کاره  ＄ان  خپل  ک３  کيسو  په  شفيق  د  چ３  ！کى  بل  کوم   _٤
توصيفي اړخ دى. هغه د خپلو کيسو ＇５رې )کرک＂رونه(، پ５＋３، فضا او چاپ５ريال په ډ４ره ＊ه 

توگه توصيفوي. د توصيف له پلوه دغه کيس３ خاص ارز＊ت لري.
د يوې نمون３ لپاره ))د تم３ کاروان(( په نوم د کيس３ يوې برخ３ ته پام را اړوو:

))د يوې وړې کو！ن９ نمر خاته کونج ک３ يو اوږد او پلن م５ز پروت دى چ３ تقريباً د کو！３ 
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دريمه برخه ي３ نيول３ ده. نمر پر４واته او قطبي خواوو ته ي３ د ديواله پورې يو ＇و داس３ سرې 
چوک９ پرت３ دي چ３ د ＇رمن３ پوښ او د نرو لرگو بازوگان لري. د چوک９ د ناست３ ＄اى 

بوټ راوتلى او د اوسپن３ د سيخونو ن＋３ د ＇رمنو الندې اوچته ＊کاره ک８５ي.
د م５ز پر سر باندې د بانجاني وړيو يوه ش６له ！و！ه غوړ４دل３ او د هغ３ د پاسه يو ديوات، 
يو قلم، يو جاذب، يو ！５لفون او يوه جنتري پرته ده. د ميز شاته په يوه پراخه بازوداره چوک９ 
باندې يو زوړ س７ى ناست دى چ３ يوه عمودي شان خندا ي３ په ببرو شون６و باندې لکه د 
کا１ي د کر＊３ ＊کل ده. د س７ي پر سر توره پگ７ۍ ده چ３ د يوې تورې بخملي خول９ نه 
＊ويه تاوه شوې اود  تندي د من＃ په برابر ي３ د گالب د يو دوه ور＄ني غوړ４دلي گل هومره 
باندې يو سپين کميس دى چ３ خيرن３ ژۍ ي３ د  په غاړه  شمله پري＋３ ده. د زاړه س７ي 

گونجي گونجي ورم８５ په غاړه له ورايه ＊کاري... .((
داس３ ان％وريز نثر د اروا＊اد محمد موسى شفيق د لن６و کيسو نثر ته ＄انگ７ې ＊کال 

ورکوي.
٥_ د شفيق د کيسو بله ＄انگ７نه دا ده چ３ د کيسو د اتالنو او کرک＂رونو د رواني حاالتو 
＇رگندولو ته ي３ هم ＊ه پاملرنه ک７ې ده. دې خبرې او پاملرن３ د هغه کيس３ هم ژورې ک７ې 
دي او هم ي３ د لوستلو په وخت ک３ لوستونکي د کرک＂ر او ＇５رو له دننه حاالتو )رواني 

حاالتو( سره دلچسپي پيدا کوي.
يوه  بهير  تاريخي  او د هغه د کيسو موضوعات زموږ د لن６ې کيس３ د  د شفيق کيس３ 
ډ４ره په زړه پورې برخه ده. شفيق د پ＋تو لن６ې کيس３ له مخک＋و ليکوالو ＇خه دى. هغه 
نه يوازې داس３ ليکوال دى چ３ زموږ د کيسه ليکن３ د تاريخ په لوم７نيو کسانو ک３ را＄ي، 
بلک３ يو داس３ ليکونکى دى چ３ پ＋تو کيسه ي３ پر خپل خواږه نثر او پاخه قلم ＄لول３ او 

＊کل３ ک７ې هم ده.
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د متن لن６يز:
محمد موسى شفيق د پ＋تو لن６ې کيس３ يوه مخک＋ه ＇５ره ده. د )عبقريان( په نوم د 
لن６و کيسو يوه ！ولگه ي３ خپره شوې ده. په دغه داستاني ！ولگه ک３ راغل３ کيس３ د کيسه 
ليکن３ د هنري معيارونو له مخ３ په تول پوره کيس３ دي. د متن او محتوا )موضوع( له 

پلوه هم دغه کيس３ د وخت مهم موضوعات په خپله داستاني ＄ول９ ک３ رانغاړي.
د موسى شفيق د لن６و کيسو په ＄انگ７تياوو ک３ دغو ＄انگ７نو ته تم ک５داى شو:

١_ په زړه پورې داستاني نثر. ٢_ د طنز او خندا په ب２ه د ژورو موضوع گانو ＄ايول. 
٣_ د افغاني ！ولن３ د هغه وخت د ژوند د حاالتو ان％ورول. ٤_ کيس３ ي３ دقيق داستاني 

تصويرونه جوړوي. ٥_ د کيسو د اتالنو او کرک＂رونو د رواني حاالتو ＇رگندونه.

＇رگندون３

محمد موٰسى شفيق: د افغانستان نوميالى عالم، ليکوال، سياستوال، سياستپوه او شاعر 
و. د ننگرهار د کام３ اصلي اوس５دونکى و، خو دى خپله په ١٣٠٨ هـ. ش. کال په کابل 
ک３ ز４８４دلى دى. له لوم７نيو او ثانوي زده ک７و وروسته ي３ په شرعياتو، حقوقو او سياسي 
علومو ک３ په مصر او امريکا ک３ د ماس＂رۍ تر درج３ لوړې زده ک７ې وک７ې. په ب５الب５لو لوړو 
＇وکيو ي３ کار وک７ او د معين، سفير، وزير او صدر اعظم دندې ي３ ترسره ک７ې. د ١٣٥٧ 

هـ.ش. کال د ثور په کودتا ک３ شهيد ک７اى شو.
دغه آثار ي３ چاپ شوي دي:
١_ پيغام )د شعرونو ！ولگه(.

٢_ عبقريان )د لن６و کيسو ！ولگه(.
٣_ د ننگرهار شاعران.
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ي３  نوم  بشپ７  ده.  نوميال９ ＇５ره  ادبياتو  افغانستان ک３ د دري ژب３ د کالسيکو  په  جامي: 
نورالدين عبدالرحمن جامي و. په هرات ک３ ز４８４دلى او د ژوند دوران ي３ له )٨١٧ ＇خه 
تر ٨٩٨ هـ. ق.( پورې دى. په آثارو ک３ ي３ د شعرونو پر ديوان سرب５ره بهارستان زيات 

شهرت لري.

رواني حاالت: په کيسه ليکنه ک３ د کرک＂ر د رواني اړخ راسپ７نه ده. په يو خاص موقعيت 
 _ ادبي  په  ＇رگندونه  حالت  روحياتي  او  رواني  ＄انگ７ي  د  کرک＂ر  يو  د  ک３  چاپ５ريال  او 

داستاني آثارو ک３ خاص ارز＊ت لري.

١_ هر زده کوونکى دې د دې لوست يو يو پراگراف په لوړ غ８ ولولي.
٢_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄واب ووايي:

�په پ＋تو لن６ه کيسه ک３ محمد موسى شفيق د کوم دري＃ او مقام لرونکى دى؟ t
�په عبقريان نومي کتاب ک３ د شفيق ＇ومره کيس３ راغل３ دي؟ t

�له محمد موسى شفيق پرته مو د کومو ليکوالو لن６ې کيس３ لوستي دي؟ د ليکوال  t
نوم او د کيسو نومونه ي３ واخلئ.

٣_ يو يو زده کوونکى دې د شفيق د لن６و کيسو يوه يوه ＄انگ７نه تشريح ک７ي، پن％ه تنه 
زده کوونکي به پن％ه ＄انگ７ن３ ووايي، که کومه برخه ترې پات３ شوې وه، بل زده کوونکى به 

نوبت اخلي او پات３ برخه به ي３ ووايي.

فعاليتونه
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٤_ محمد موسى شفيق د دې په ＇نگ ک３ چ３ نوميالى شاعر او ليکوال و، دغه لوړې 
دندې ي３ هم ترسره ک７ي: )سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ(:

الف: د افغانستان سفير، د بهرنيو چارو وزير او بيا صدر اعظم و.
ب: د بهرنيو چارو وزير، د عدلي３ وزير، د پوهن３ وزير او صدر اعظم و.

ج: صدر اعظم، سفير او بيا د مالي３ وزير و.

٥_ موسى شفيق د دغو کتابونو ليکوال دى: )يو ＄واب سم دى، هغه په ن＋ه ک７ئ(:
الف: منتخب نثرونه، عبقريان، د ننگرهار شاعران.

ب: پيغام، عبقريان، د ننگرهار شاعران.
ج: راز، ادبي بحثونه، عبقريان.

د: د ننگرهار شاعران، عبقريان، د زړه خواله، شرنگ.

٦_ گرامري برخه:
جمله ＇ه ته وايي؟ لکه چ３ تاسو لوستي دي، جمله مجموع３ او ！ولگ３ ته وايي او د 
الفاظو او کلمو داس３ يو ترکيب دى چ３ يو بشپ７ مفهوم ＇رگندوي. جمله دوه برخ３ لري: 

مبتدا او خبر.
الف: په دې جملو ک３ مبتدا او خبر په ن＋ه ک７ئ او جمله وشنئ:

�د موسى شفيق د کيسو په هکله بايد دغه ！کي په پام ک３ ولرو. t
�طنز د شفيق د لن６و کيسو يوه مهمه برخه ده. t

�د يوې وړې کو！３ نمر خاته کونج ک３ يو اوږد او پلن م５ز پروت دى. t

ب: په دې جملو ک３ ساده او مرکب３ جمل３ سره ب５ل３ ک７ئ:
گونج３  د  ي３  ژۍ  خيرن３  دى چ３  کميس  سپين  يو  باندې  غاړه  په  زاړه س７ي  �د  t

گونج３ ورم８５ په غاړه له ورايه ＊کاري.
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�شفيق د پ＋تو کيس３ له مخک＋و ليکوالو ＇خه دى. t
�د چوک９ د ناست３ ＄اى بوټ راوتلى او د اوسپن３ د سيخونو ن＋３ تر ＇رمنو الندې  t

اوچته ＊کاري.

دغه ！ول لوست يو ＄ل بيا ولولئ او د محمد موسى شفيق او د هغه د کيسو په هکله يوه 
مقاله وليکئ چ３ له يوه مخه کمه نه وي.

د موسی شفيق دوه ＇لوريزې:
ـــره ل ــــو  خــــادمــــان قــــــوم  ـــل  خـــپ د  الرې  کــــــ７ئ  پــــاکــــ３ 
ـــره ل خــــاونــــدانــــو  صــــــدق  د  ــــــــ７ئ  ورک الس  وفــــــا  د 
راوړى افـــــســـــون  بـــــل  ـــو  ـــ／ـــون ـــرن ـــي ن ـــر  ـــص ع ــــــوي  ن د 
ـــو لـــره ـــان ـــي افـــغـــان ـــاي ــ３ ＊ ــت ــس ــي ــران ـــد پ ـــري ســـتـــر－ـــ３ پــــه ب

×××

اوســــ５ــــ８و شــــانــــ３  هــــمــــدې  ـــــه  پ ـــــ３  چ ـــــو  ي دا  ـــــه  ک
ـــ８و  ـــر４ ـــ５ ـــم ش ــــــه  ب مـــــعـــــدومـــــو  او  مــــــــ７و  ــــــه  پ ــــــو  ن
ــــــــ７و ــــــه ســــــــره ورک ــــــون ــــــ３ الس ــــئ چ ــــل را＄ــــــــــئ ه

کـــ５ـــ８و ــــــو  اله راغــــــــى  چـــــ３  ــــالب  ــــي س دا  ـــــدې  －ـــــون

کورن９ دنده
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نولسم لوست

د ر１و اوبو ونه

_ تاسو تر اوسه ＇ومره لن６ې کيس３ لوستي دي؟
_ د پ＋تو د لن６و کيسو کوم کوم ليکوال او د کيسو کوم３ کوم３ ！ولگ３ پ５ژنئ؟

_ د لن６و کيسو کوم بهرنى ليکوال هم پ５ژنئ؟
او  ارمان  د  اوبو  د  چ３  کوو  وړاندې  ليکنه  يوه  داس３  ته  تاسو  ک３  لوست  دې  په 
نامتو کيسه  د هندوستان  ده. دغه کيسه  يوه هنداره  ارمانونو  د  د ژوند  په حقيقت ک３ 
ليکونکي کرشن چندر ليکل３ او قلندر مومند لن６ه او پ＋تو ک７ې ده. ال نوره لن６ه ب２ه 

ي３ اوس ولولئ.
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زموږ له کلي نه دواړه طرف ته سره وچ غرونه دي. د نمر خاته طرف غرونه خو بالکل 
سور اړ دي او پک３ د مالگ３ درنگ دى. لويديز طرف ته د غرونو پرمخ د کيکر او پلو＇３ 
ون３ دي. د دې غرونو کا１ي تک تور دي، خو د دې تورو کا１و ترمن％ه د خوږو اوبو دوه 

＊کل３ چين３ دي او د دې دواړو غرونو ترمن％ه زموږ کلى دى.
زموږ د کلي اوبه ډ４رې کم３ دي. زه چ３ په ＊ه بد پوه شوى يم، نو اسمان م３ تل له 
گرم９ نه لوغ７ن ليدلى دى. زموږ د کلي د کورونو او خواوشا د ＄مک３ رنگ بالکل خ７ 
دى. په دې ＄مکه ک３ چ３ کومه باجره ک８５ي، د هغ３ رنگ هم خ７ نه چ３ ال تور بخن دى. 
همدغه شان رنگ زموږ د کلي د مزدورانو، دهقانانو او د هغوى د جامو دى. له وړوکتوب نه 
زما يادداشت ه６و له اوبو نه شروع ک８５ي. د اوبو درد، د اوبو موسکا، د اوبو موندل، د اوبو 

ورک５دل، غرض دا چ３ زما سينه د اوبو د فراق له تمهيد او د وصال له تاثير نه ډکه ده.
زما ＊ه ياد８４ي چ３ زه وړوکى وم، نو ادې سره به له کلي نه ＊کته خوړ ته کوز４دم. ادې 
به م３ چ３ نمري ووين％ل، نو ما به د وچولو لپاره د خوړ پر غاړه غوړول. په خوړ ک３ ل８ې 
ل８ې اوبه وې، م７ې م７ې اوبه ي３ وې، سپين３ سپين３ ورو ورو روان３ وې، بس لکه زموږ د 
گاون６ي پاينده خان لور، بانو. د دواړو موسکا خوږه خوږه وه او د خوږو په قدر خو هم هغه 

پوه８５ي چ３ د مالگ３ درنگ ک３ نوکري کوي.
زما ياد دي چ３ دا خوړ به د کال شپ８ مياشت３ وچ و، چ３ د چيتر مياشت به په ت５ر４دو 
شوه، نو خوړ به په وچ５دو الس پورې ک７ او چ３ ويساک به وتو، نو بس بالکل وچ شوى به 
و او بيا به د ده په تل ک３ يا تش شنه شنه کا１ي پات３ شول يا نرمه نرمه خ＂ه. چ３ س７ى به پرې 
گر＄５دو نو داس３ به معلوم５ده لکه چ３ د ور４＋مو په غاليچو قدم ږدې. يو ＇و ور＄３ پس به 
د خوړ دا خ＂ه هم وچه شوه او په مخ به ي３ تش د درزونو او گون％و يو جال شان پات３ شو. ما 
ته ＊ه ياد دي چ３ ما په وړومبي ＄ل د دې خوړ وچوبى ليدلى و، نو په هغه شپه م３ له غمه 
سترگه نه وه پ＂ه ک７ې. ادې م３ راته ډ４رې کيس９ وويل３، خو د ادې په غ８ ک３ ماته ！وله شپه 
د خوړ په کا１و د اوبو ورو ورو ＊و４يدل، د کا１و من＃ ک３ ت５ر４دل او په ＇نگ ت５ر４دل وړاندې 
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وړاندې ک５دل، لکه چ３ کله کله به بانو له غوس３ نه د کو＇３ د گوټ پير نه په ت５زۍ تاوه شوه، 
اوس دا اوبه وچ３ وې. ما ته چ３ دا خبرې رايادې شوې نو ادې نه م３ پو＊تنه وک７ه:

_ ادې! دا زموږ خوړ چ５رته الړ؟
_ ＄مکه ک３ ننوتو بچى!
_ ول３ ＄مکه ک３ ننوتو؟

_ د لمر د و４رې.
_ ادې دا خوړ له نمر نه ول３ ير８４ي؟ ها، لمر خو ډ４ر ＊ه وي کنه!

_ لمر يو نه دى، ＊ه بچى! لمرونه دوه دي، يو د ژمي لمر وي، بل د اوړي لمر. د ژمي 
لمر ډ４ر ＊ه او مهربانه وي او د اوړي لمر ډ４ر ت５ز او غوسه ناک وي، بچى. دا دواړه وار په وار 
زموږ کلي ته را＄ي. د ژمي له لمر نه زموږ خوړ ډ４ر خوشحاله وي، خو چ３ د اوړي ظالم 

لمر راشي، نو زموږ له خوړ نه ورو ورو جام３ وک＋ل شروع ک７ي... 
ما له ادې نه بله پو＊تنه وک７ه:

_ ادې! دا د درنگ اوبه ول３ تروې دي؟
_ بچى دا ال بله کيسه ده.

_ نو ووايه کنه ماته.
_ نه بچى اوس ويده شه، ناوخته دى.

_ نه نه، ماته ووايه کنه ژاړم.
_ ＊ه ＊ه نيکه! وايم ي３ درته، خو چغ３ مه وهه.

_ ＊ه
_ ＊ه نو، دا درنگ دى کنه، دا په پخوا زمانه ک３ ＊اپ５رۍ وه او دغه د خوږو اوبو د چينو 

غر اول ديو و، دا ＊اپ５رۍ د دې ديو ＊％ه وه.
_ نو بيا!

_ نو بيا يو ＄ل د ديوانو جنگ شو او د دې ＊％３ خاوند هم پک３ الړ برتي شو او ＊％ه 
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ترې پات３ شوه، ده ورته ويلي وو چ３ تر ＇و زه نه يم راغلى، ته کور ناسته اوسه چ５رته ＄ه 
را＄ه مه. دې ＊％３ ډ４ره موده خپل خاوند ته وکتل، خو خاوند ي３ رانغى. آخر يوه ورځ يو 
سپين ديو راغى او په دې مين شو. سپين ديو ورته ډ４ر درواغ مرواغ وويل چ３ ستا خاوند د 
ديوانو جنگ ک３ م７  شوى دى، نو هغ３ ورسره واده ومانه... بيا يوه ورځ هغه بوډا ديو راغى 
او چ３ دوى دواړه ي３ وليدل نو له غوس３ نه تک سور شو او دواړه ي３ م７ه ک７ل. له هغ３ 
ور＄３ نه دغو دواړو غرونو ته ازار شوى دى او دا دواړه شنه کا１ي شوي دي. د هغه مخامخ 
غر اوبه ＄که خوږې وي چ３ هغه خپل３ ＊％３ سره د ر＊تيانو مينه کوله او د دې بل غر 
دا اوبه ＄که تروې دي چ３ دا د هغ３ ＊％３ او＊ک３ دي چ３ هر وخت ژاړي او چ３ دا 

او＊ک３ وچ３ شي نو مالگه ترې جوړه شي.
کيس９ ختمه شوه او زه ويده شوم، ما به په خوب ک３ هغه درنگ ليده چ３ پالر م３ پک３ 
مزدوري کوله. ما چ３ به کله کله پالر پس３ هلته ډوډۍ وړله، نو پالر به م３ د مالگين تاالو 

پر غاړه ناست اکثر دا ويل:
- يره! دلته گوره ＇ومره اوبه دي، خو بيا هم چرته اوبه نشته. زړه م３ وايي چ３ چرته 
د خوږو اوبو تاالو ول＂وم او پک３ ＊３ غوپ３ ووهم چ３ دا ！وله مالگه م３ له وجود نه لرې 

شي.
- اوبه... اوبه!!

خلکو اوبو پس３ فرياد کاوه، خو اوبه نه وې او که وې هم نو يا به په پورې غاړه غر ک３ وې 
او يا په خوړ ک３، خو دا خوړ هم شپ８ مياشت３ وچ و او بيا يوه ورځ خو بالکل ورک شو. دا 
زما د ماشومتوب خبره نه ده، زما د زلميتوب واقعه ده. زموږ له کلي نه ډ４ر لرې هغه د زرگونو 
جريبو جاگير خاوند اکبر علي زموږ د کليوالو د خو＊３ خالف د خوړ مخه بدله ک７ه، خپل 
پ＂ي ي３ پرې خ７وب ک７ل او زموږ او د خواوشا نور کلي ي３ تندې ته پر４＋ودل. د کلي خلک 
داس３ اوتر شول لکه چ３ د چا مور و پالر م７ه شوي وي. خوړ م７ شو او د هغه اوبه هم او 
موږ تربته شو. زما ＊ه په ياد دي چ３ د کلي خلکو سرکار ک３ په اکبر علي عريض３ وک７ې، 
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خو اکبر علي د هغه ＄اى تر ！ولو لوى خان و. د مالگ３ ！يکه هم د هغه وه، نو نتيجه ي３ دا 
شوه چ３ د کلو خلکو خوړ خو رابيا نه ک７و، خو د مالگ３ مزدورۍ ي３ بايلودې.

زه چ３ وړوکى وم نو په دغه مخامخ غره ک３ ايکي يوه چينه وه، خو ل８ چ３ لوى شوم، 
دغلته يوه بله چينه هم وخو！ک５ده. دا هم يوه په زړه پورې کيسه لري چ３ زما پالر د کلي د 
خلکو په ！ينگار د چين３ په ل＂ون پس３ ووت او چ３ کله ي３ بله چينه پيدا ک７ه نو د خلکو د 

گ６اگانو او سندرو يو شور جوړ شو.
زه هم په درنگ ک３ مزدور شوم، ما＊ام به ست７ى ستومانه کور ته راغلم، وده به شوم 
او چ３ لمر به ＇７يکه وهله نو زه به په درنگ ورننوتى وم. له ＇و شپو راس３ م３ بانو نه وه 

ليدل３. يوه ورځ ما＊ام چ３ له کار نه راتلم، نو بانو م３ په الره وليده. راته ي３ وويل:
_ نن راشه ＊ه، کار م３ دى درسره.

_ زه ډ４ر ست７ى يم نشم درتلى.
_ نه نه ډ４ر ضروري کار م３ دى درسره، راشه ＊ه.

او چ３ زه له پيشنمي نه مخک３ چين３ ته ورس５دم، نو بانو ناسته وه. هغه چوپ وه. زه 
هم چوپ وم، خو ما زړه ！ينگ نه ک７اى شو.

_ ＇ه چل دى آخر، وايه کنه!
_ زه درنه روانه يم!

_ زما زړه درز پر４وتو. ما ويل که چينه وچه شوه، زما مرۍ خپه شوې وه. ما په سخته 
وويل:

_ چرته؟
_ زما واده دى.

زه ب３ اختياره شوم:
_ ستا واده؟

_ هو! ما د تره زوى ته ودوي. هغه له کاالم نه راغلى دى. کوهاټ ک３ دى، صوبه دار 
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دى. هغ３ دا ！ول３ خبرې په يوه سا وک７ې. زه غوسه شوم. هغه چوپ شوه. زه سوچونو په 
سر واخيستم. بانو بيا وويل:

_ دا ر＊تيا دي چ３ وايي چ３ کوهاټ ک３ ډ４رې ت５رې اوبه دي. ＇و ＇و چين３ دي پک３. 
بمب３ دي پک３، چ３ کله دې زړه غواړي، تاو ي３ ک７ه او منگى ډک ک７ه، هه...

د هغ３ اواز له خوشحال９ نه رپ５ده. زه ورته ورنژدې شوم. سترگو ته م３ ي３ وکتل. د هغ３ 
په سترگو ک３ زما له مين３ نه انکار نه و، دا وه چ３ پک３ د اوبو اقرار و، ما داس３ محسوسه 
ک７ه چ３ مينه يوازې صداقت، اخالص او جذبه نه غواړي، ل８ې ل８ې اوبه هم غواړي. موږ 

دواړه چوپ وو. بانو منگى ډکولو، منگى ي３ ډک ک７ او الړه.
په کومه شپه چ３ د بانو واده و، نو ما خوب وليد چ３ زموږ خوړ بيا ډک ډک راغلى دى. 
د مالگ３ غر ک３ هم د خوږو اوبو چين３ راخو！ک５دل３ دي او زموږ د کلي په من＃ من＃ ک３ 
يوه لويه ونه ده. دا ونه ！وله له ر１و اوبو نه جوړه ده. د ون３ جرړې، ＊اخونه، گلونه، م５وه او 
پا３１ ！ول３ د اوبو دي او له دې ＊اخونو او پا１و نه د اوبو ويال３ روان３ دي او په دې اوبو د کلي 
＄مک３ خ７وب شوې دي. خلک لگيا دي، کروندې کري، ＊％３ نمرې وين％ي. ماشومان 

د گلونو اميلونه په الس له ون３ نه گرچاپ５ر گ８４６ي. بانو پاک３ جام３ اغوستي او ما ته وايي:
_ اوس خو زموږ کلي ک３ د ر１و اوبو ونه را！وک５دل３ ده کنه، اوس خو درنه زه ه５چرته نه 

＄م. ＇ومره ＊ه خوب و، خو چ３ ما م３ پالر ته ووايه، نو هغه راته وويل:
_ بل چا ته خو دې نه دى ويلى؟

_ نه بابا دا خو خوب دى، تاس３ ول３ و４ر８４ئ!
_ خوب دى، خو عجيبه خوب دى!

_ نه بابا! ما خو چ３ خوب ک３ کومه ونه ليدل３ وه، هغه خو سره نه وه، د هغ３ رنگ خو 
لکه د اوبو په شان و، خو دا ده چ３ پک３ د م５وې پر ＄اى د گالبو سرې سرې کوزې غوندې 

＊کار４دې چ３ له هغ３ نه اوبه به５دې.
_ هر ＇ه چ３ دي، خو دا ډ４ر خراب خوب دى، که پوليس واور４دو، نو تابه هم داس３ 
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فعاليتونه

بو＄ي لکه چ３ هغه مزدوران ي３ بوتلي وو.
زما ＊ه ياد دي چ３ د پالر له و４رې ما ＇و ور＄３ دا خوب چا ته ونه وايه. ما چ３ د درنگ 

مزدورانو ته دا خبره وک７ه، نو هغوى وخندل:
_ دا خوب، خو دلته ډ４رو کسانو ليدلى دى! دا خوب به ر＊تيا ک８５ي که خداى کول! ما 
خو وړومبى د دوى په خبرو يقين نه کولو خو اوس په دې پوه شوى يم چ３ زموږ دا خوب 
به خامخا ر＊تيا ک８５ي. يوه ورځ به د اوبو دا ونه زموږ په کلي ک３ زرغون８５ي، تش جامونه به 
ډک８５ي، خيرن نمري به وين％ل ک８５ي، جل وهلي زړونه به تازه ک８５ي او ！ول３ شاړې ＄مک３ 

به ودان８５ي.

  

١_ د کيس３ يوه يوه برخه دې زده کوونکي يو ＄ل بيا په وار سره ولولي.
٢_ په کيسه ک３ دغه پن％ه لغتونه دې يو يو زده کوونکى معنا ک７ي؟ بيا دې نور زده کوونکي 

له کيس３ ＇خه لس نور لغتونه انتخاب او له خپلو ！ولگيوالو دې ي３ معنا وپو＊تي.
لوغ７ن، باجره، جرړې، نمرى، خوړ

٣_ زده کوونکي دې په دريو برخو وو４شل شي، يوه برخه دې د دې کيس３ نومونه له 
＄انه سره په کتابچو ک３ وليکي، دويمه ډله صفتونه او دريمه فعلونه. بيا دې ！ول خپل لستونه 

！ولگيوالو ته ولولي.
٤_ يو تن زده کوونکى دې په خپله خو＊ه او يو زده کوونکى دې د ＊وونکي په خو＊ه د 

دې کيس３ لن６ مطلب په خپلو الفاظو په ساده توگه خپلو ！ولگيوالو ته ＇رگند ک７ي.
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هر زده کوونکى دې د خپل کلي يا خپل ＊ار اړوند يوه په زړه پورې پ５＋ه د لن６ې کيس３ 
په توگه وليکي. د مخونو شم５ر دې له دوو مخونو ＇خه نيولي تر ＇لورو مخونو پورې وي.

شپ５ل９

ــ９ ــل ــ５ ــپ ش ـــــــوه  ش خـــــــــوره  کـــــ３  ـــــــن  ذه پـــــه  ـــــــره  غ د 
ــــــــوه شــپــ５ــلــ９ ـــه ش ـــن ـــم ـــل ـــ５ ــــو م ــــا１ ــــم ــــــــرو م ــــــه س پ
ـــ８ ل واړوئ  خـــــــو  ـــــو  ـــــل پ کـــــــ５ـــــــ８دۍ  د  دا 
ــ９ ــل ــ５ ــپ ش شــــــــوه  راســـــتـــــنـــــه  وه  ـــــوچـــــ９  ک تــــلــــلــــ３ 
ـــ３ شـــول ـــ３  ـــل ـــغ ـــ５ پ او＊ـــــــــ３  شـــــــــول،  زلـــــمـــــي  وري 
ــ９ ــل ــ５ ــپ ـــــو شــــنــــه شـــــــوه ش ـــــرون ـــــه غ ــــ７ۍ پ ــــ５ لــــکــــه ＇
واغـــــوســـــتـــــلـــــ３ ــــــــــن  ا！ د  ــــــ３  ــــــام ج ســـــــتـــــــورو 
شــپــ５ــلــ９ شــــــــوه  ــــــه  ــــــران ت ـــــو  ـــــت د＊ د  ــــک  ــــس ه د 
   ))اسحاق نن／يال((

کـــ３  ــــــظــــــار  ــــــت ان پـــــــه  وي  هــــمــــيــــش  ــــــع  ــــــام ط
کـــ３  ديـــــــــــار  هـــــــر  پـــــــه  ＄ـــــــي  مـــــــخ  د  يـــــــ３  آب 
ـــد ـــون ـــام ـــي ب پـــيـــرمـــحـــمـــد  ــــر  ــــب ص د  ــــــ３  چ ــــج  ــــن گ
کـــ３        ـــــــــــار  دي دا  ـــــــه  پ شـــــــي  ــــــه  ــــــال ب تــــــوانــــــگــــــر 
))پيرمحمد کاک７((

کورن９ دنده
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شلم لوست

په پ＋تو ک３ ناول ليکنه

_ تاسو تر اوسه کوم ناولونه لوستي دي؟
_ کوم ناول مو ډ４ر خوښ شوى او ول３؟

_ د پ＋تو ناولونو په اړه تر معلوماتو مخک３ الزمه ده چ３ د ناول په اړه لن６ې خبرې وک７و. 
ناول انگليسي کلمه ده او ويل ک８５ي چ３ له اي＂اليايي )نو ويال( ＇خه اخيستل شوې چ３ د )نوي 
يا کوچني( په معنا دى، خو په نورو اروپايي ژبو ک３ د ناول پر ＄اى د رومان اصطالح کاروله 
ک８５ي. موږ دلته د )ناول( او )رومان( دواړه اصطالح گان３ د واحد داستاني اثر لپاره کاروو. ناول 
يا رومان په حقيقت ک３ يو نسبتاً اوږد داستاني روايت دى. په دغه روايت ک３ شخصيتونه )يا 
شخصيت( د پ５＋و په يوه پرله پس３ ل７ۍ ک３ ان％ور８４ي. د رومان د اوږدوالي او حجم په اړه 
ب５الب５ل نظرونه ورک７ل شوي دي. له د４رش ＇خه تر ＇لو４＋ت او پن％وس زره کلمو پورې ي３ 
ورته کم حد ！اکلى او تر دې هر ＇ومره زيات５دلى شي. هر ناول او رومان د ژوند د پ５＋و روايت 
دى او په هغو ک３ کرک＂رونه، د پ５＋و ک７ک５چ، صحن３، اړيک３ او نور شامل دي. د ＇７５ونکو په 
نظر: ناول هغه خالق منثور روايت دى چ３ په الزمه توگه د پ５＋و تسلسل ته پاملرنه کوي. په 
ناول ک３ يو شم５ر شخصيتونه )کرک＂رونه( په ＄انگ７و صحنو او پ５＋و ک３ گ６ون لري. که لن６ه 
کيسه يوازې يو ساز ته ورته وي )د ساز يوې آل３ ته(، نو ناول او رومان يوه سمفوني يا ارکسترا 

او د سازونو يوه ！ولگه ده.
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ناول لوم７ى زموږ ادبياتو ته د ژباړې په ب２ه راغلى دى. مخک３ تر دې چ３ په پ＋تو ژبه 
ناول وليکل شي، له اردو ژب３ ＇خه پ＋تو ته ＄ين３ ناولونه راوژباړل شول.

))مرآة  يا  نگين  نقش  دي:  وړ  يادولو  د  ناولونه  ژباړل شوي  لوم７ني  دوه  ک３  ل７  دې  په 
العروس(( او ))توبة النصوح((. دواړه ناولونه په اردو ژبه د هند د نوميالي ليکوال او شاعر 
د  نامه  په  ))نقش نگين((  د  العروس  ليکل شوي دي. مرآة  قلم  په  نذير احمد خان  ډپ＂ي 
يوسف  محمد  ميا  اروا＊اد  د  النصوح  توبة  او  خوا  له  کاکاخ５ل  گل  حسيب  ميا  اروا＊اد 

کاکاخيل له خوا په پ＋تو ژباړل شوي دي.
گ２ل  ادبي شخصيتونو ＇خه  له مخک＋و  نيم３ وچ３  د  هند  د  احمد خان  نذير  ډپ＂ي 
ک８５ي. د هغه په آثارو ک３ د ！ولنيز انتقاد روح ډ４ر پياوړى دى او د اردو ژب３ لوم７نى ناول 

ليکونکى گ２ل ک８５ي.
ناولونه  په پ＋تو ژبه لوم７ني ژباړل شوي  ناولونه  ياد شوي  د ډپ＂ي نذير احمد خان دغه 
دي. نقش نگين له ١٨٧٧م. کال ＇خه مخک３ له اردو ＇خه په پ＋تو ژباړل شوى، خو 
په ١٩٥٧م. کال ک３ په پ５＋ور ک３ چاپ او خپور شوى دى، خو توبة النصوح په ١٩٠٤م. 

کال ک３ په پ＋تو ژباړل شوى او پر همدغه کال چاپ شوى دى.
پياوړي ليکوال سيد راحت زاخيلي په قلم د  ناول د  په پ＋تو ژبه لوم７نى ليکل شوى 
))نتيجﾢ عشق(( يا ))ناول د ماه رخ３(( په نوم ک＋ل شوى او په ١٩١٠م. کال ک３ په پ５＋ور 

ک３ چاپ شوى دى.
له دغه لوم７ني ناول ＇خه وروسته تر ډ４رو کلونو پورې په کوزه پ＋تونخوا ک３ د کوم ناول 

د ليکلو پته نشته. بيا نو په ب５الب５لو وختونو ک３ دغه ناولونه وليکل شول:
_ په ١٩٥٠م. کال ک３ د صاحبزاده محمد ادريس ))پ５غله(( نوم３ ناول چاپ شو.

_ په ١٩٥٧م. کال ک３ د اشرف دراني ليکلى ناول د ))زرک３ سترگ３(( په نوم خپور 
شو.

_ په ١٩٥٧م. کال ک３ د حمزه شينواري ))نوې چپ３(( نومى ناول چاپ شو.
ناولونه هم چاپ  ناولونو سره سم او ترې راوروسته دغه نور پ＋تو  له دغو ＇و لوم７نيو 
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شوي دي:
_ د رشيد علي دهقان: ))د سرو تعويذ((

_ د محمد ابراهيم شبنم )خوا＊３ او ن８ور(
_ د سيد رسول رسا دغه پن％ه ناولونه: مفرور، شم９، خودکشي، مامون９ او ميخانه.

_ د ډاک＂ر شير زمان غمژن طايزي دغه پن％ه ناولونه: گل خان، امانت، رحمان کورونه، 
غون６ۍ او واده ونه شو.

په کوزه پ＋تونخوا ک３ تر دې وروسته هم دغه ل７ۍ راروانه ده او اوس يو زيات شم５ر 
ناولونه ليکل شوي او خپاره شوي دي.

ناول چ３  لوم７نى  هغه  ده.  شوې  پيل  ژباړې ＇خه  له  ل７ۍ  دغه  هم  ک３  افغانستان  په 
په افغانستان ک３ په پ＋تو ژبه ژباړل شوى دى، د فرانس３ د نوميالي ليکوال ويکتور هوگو 
په  او  شوى  ژباړل  قلم  په  حبيبي  عبدالحى  استاد  د  ناول  دغه  دى.  ناول  نوم３  )بيوزالن( 
١٣١٠هـ. ش. کال ک３ د کندهار د ))طلوع افغان(( جريدې په پا１و ک３ په پرله پس３ توگه 

خپور شوى دى.
دلته په پ＋تو ژبه لوم７نى ليکل شوى ناول د برهان الدين کشککي په قلم ليکل شوى او 
په ١٣١٧ هـ. ش. کال ک３ خپور شوى دى. سره له دې چ３ د دې ناول پر ＇ن６ه ليکل شوي 
چ３ اصلي موضوع يا سوژه ي３ له بهرنيو مطبوعاتو ＇خه اخيست３ ده، خو خپله د ليکوال 
په قلم ليکل شوى او ژباړه نه ده. د نوموړي ليکوال يو بل ژباړلى ناول په همدغه وخت ک３ 

خپور شو چ３ ))په پ＂ه د پ＂و پل＂ن３(( نوم８５ي، دا يو په زړه پورې پوليسي ناول دى.
تر دې وروسته په افغانستان ک３ د ډ４رو ليکوالو ناولونه چاپ او خپاره شوي دي.

په افغانستان ک３ په وروستيو کلونو ک３ يو شم５ر نور ناولونه هم ليکل شوي او اوس زموږ 
＄وانو ليکوالو هم د هنري ادبياتو دغ３ برخ３ يا ژانر ته ＄انگ７ې پاملرنه ک７ې او په زړه پورې 

ناولونه ي３ ليکلي دي.
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    د متن لن６يز:
په کوزه پ＋تونخوا ک３ په پ＋تو ژبه لوم７ني ژباړل شوي ناولونه ))مرآة العروس(( يا 
قلم  په  زاخيلي  د سيد راحت  ناول  لوم７نى  النصوح(( دى.  ))توبة  او  نگين((  ))نقش 
په  نوم８５ي.  رخ３((  ماه  د  ))ناول  يا  عشق((   ﾢنتيج(( او  شوى  ليکل  ک３  ١٩١٠م.  په 
افغانستان ک３ لوم７نى ژباړل شوى ناول د ويکتور هوگو )ب５وزالن( دي. ليکل شوى پ＋تو 
ناول د برهان الدين کشککي ))پ＂ه مينه(( ده. په کوزه پ＋تونخوا او افغانستان ک３ تر دغو 

لوم７نيو آثارو وروسته گ０ شم５ر ناولونه ليکل شوي چ３ شم５ر ي３ لسگونو ته رس８５ي.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې په وار سره د دې لوست يو يو پراگراف ولولي او نور ！ولگيوال دې 
غوږ ورته ونيسي.

٢_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄واب ووايي:
ي３  ژباړونکى  او  ليکوال  دى،  يو  کوم  ناول  لوم７نى  ژبه  پ＋تو  په  ک３  افغانستان  �په  t

＇وک دى؟
�په کوزه پ＋تونخوا ک３ په پ＋تو ژبه لوم７ني نالونه ＇ه نوم８５ي، د ليکوال او ژباړونکو  t

نومونه ي３ واخلئ؟
�د سيد راحت زاخيلي په قلم ليکل شوى لوم７ى پ＋تو ناول ＇ه نوم８５ي؟ t

�د برهان الدين کشککي د يو ليکلي او يو ژباړلي ناول نومونه واخلئ؟ t
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لن６ معلومات  لن６  ته  ！ولگيوالو  په دغو موضوعاتو خپلو  زده کوونکي دې  تنه  ٣_ ＇و 
ورک７ي:

الف: د ناول او رومان ترمن＃ ＇ه اړيک３ دي؟
ب: په کوزه پ＋تونخوا ک３ د ناول ليکن３ تاريخي بهير

ج: په افغانستان ک３ د ناول ليکن３ تاريخي بهير

٤_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ن９ ډله دې په پ＋تو ژبه د ليکل شوو 
ناولونو د يو يو نوم اخلي او د بل３ ډل３ يو تن دې د دغه ناول د ليکوال نوم يادوي. زده کوونکي 
کولى شي چ３ په دې لوست ک３ د يادو شوو ناولونو نومونه واخلي او که د نورو پ＋تو ناولونو 

نومونه ورته ياد وي يا ي３ لوستي وي، د هغو نومونه هم اخيستلى شي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د يو داس３ ناول په اړه لن６ معلومات وليکي چ３ لوستلي ي３ وي. دغه 
معلومات دې په دوو مخونو ک３ وليکي او دغو ！کو ته ي３ پام ضرور دى:

١_ د ناول لن６ه پ５ژندنه، نوم، ليکوال، يا ژباړونکى، د مخونو شم５ر، د چاپ ＄اى او 
کال.

٢_ د ناول د کيس３ يا موضوع لن６ه معرفي.
٣_ په ناول ک３ ي３ ＇ه شى خوښ شوى او کومه برخه ي３ نه ده خو＊ه شوې او ول３؟

په بله ورځ دې ي３ خپلو ！ولگيوالو ته واوروي او يا دې پرې په ！ولگي ک３ د خپلو ياد＊تونو 
له مخ３ لن６ې خبرې وک７ي.
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حکايت

حاتم طايي چا وپو＊ته چ３ له ＄انه دې هم بلند همت ＇وک ليدلى دى، 
يا دې اور４دلى دى؟

وې ويل: يوه ورځ م３ ＇لو４＋ت او＊ان ذبح ک７ي وو.
يو خارکش  په صحرا  م３  نا－اه  وو.  بللي  فقيران  او  عربو  د  م３  اسيران 
وليده، د لر－يو －６５ۍ په سر. ورته م３ وويل چ３ په مهمان９ د حاتم ول３ نه ور 

دروم３؟ خلک پرې جمع شوي دي، دعوت ي３ عام ک７ى دى.
وې ي３:

هر چ３ خوري د خپل منت رو！９
＇ه به کاندي د حاتم د اوښ بو！９

هغه شخص م３ په همت په جوانمردۍ تر＄ان هسک وليده.
))－لدسته((       

ـــــه کـــــــه پـــــــه غـــــــــره کـــــ＋ـــــ８دي ـــــ＋ ـــــدي ان
ـــــه کـــا ـــــ＋ـــــت ـــــکـــــه وي ـــــــم ل ـــــــه ه ـــــــر ب غ
دی ـــــــه  ن ــــــت  ــــــالم م ســــــــــ７ی  خــــــــــــوار 
ــــــــــه کــا  ــــــــان اوب ــــــ３ ＄ ــــــم ک ــــــه غ ــــــه پ ک
                                                    ))خوشحال خان خ＂ک((
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يوويشتم لوست

ويکتور هوگو
د فرانس３ نوميالى ليکوال

_ د ن７ۍ د ＇ومره ليکوالو نومونه مو زده دي؟
_ آيا د کومو ن７يوالو ليکوالو کتابونه مو لوستي دي؟

_ د ويکتور هوگو نوم مو اور４دلى، يا مو د هغه کوم کتاب لوستى دى؟
په  هغه  لري.  ＄اى  ＄انگ７ى  خپل  هوگو  ويکتور  ک３  ل７  په  ＇５رو  ادبي  د  ن７ۍ  د 
نولسمه پ７５ۍ ک３ د فرانس３ او ！ول３ ن７ۍ د سترو شاعرانو او ليکوالو په کتار ک３ شم５رل 

ک８５ي.
په دې لوست ک３ د ن７ۍ د دغه نوميالي شاعر او ليکوال په اړه معلومات ترالسه 

کوئ.
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ويکتور هوگو په ١٨٠٢م. کال د فرانس３ په ختي＃ )بيزانسون( ک３ وز４８４د. نيکه ي３ د يو 
داس３ بزگر زوى و چ３ د )نانسي( په ＊ار ک３ ي３ ترکا１ي هم کوله. پالر ي３ په پوځ ک３ خدمت 

غوره ک７ او د ناپليون په ل＋کر ک３ تر جنرال９ ورس５د. د هوگو مور د يو ب７５ۍوان لور وه.
هوگو په وړوکتوب ک３ ډ４ر کمزورى او ب３ ＄انه و. ه５چا هم داس３ فکر نه کاوه چ３ 
ماشوم ويکتور دې گوندې ژوندى پات３ شي، خو هغه ژوندى پات３ شو او داس３ ژوندى چ３ 

ژونديتوب او د ژوند يادونو او وياړونو ي３ تر مرگ وروسته هم دوام وک７.
لوم７ى ي３ په پاريس ک３ زده ک７ې پيل ک７ې او ＇ه وخت وروسته ي３ په رياضي، شعر او 
التيني ژبه ک３ ب３ سارى پرمختگ وک７ او خپل３ زده ک７ې ي３ بشپ７ې ک７ې. ＇رنگه چ３ د 
ويکتور هوگو پالر د جنرال９ په دنده ک３ کله په يو＄اى او کله په بل ＄اى ک３ و، نو د هوگو 
ژوند هم ！ول يا زياتره په سفرونو ک３ ت５ر شو. ب５الب５ل ＊ارونه او ه５وادونه ي３ وليدل. په پاى 
ک３ له خپل３ کورن９ سره يو＄اى پاريس ته الړ او هلته ي３ استوگنه غوره ک７ه، دغو سفرونو د 

هوگو پر ژوند او ذهن پوره اغ５ز وک７.
په پاريس ک３ له استوگن３ سره سم دوى له يوې بل３ پو＄ي کورن９ سره اړيک３ پيدا ک７ل３ 
او په دې کورن９ ک３ د )ادل( په نوم له يوې نجل９ سره ي３ مينه پيدا شوه او په پاى ک３ ي３ 

ورسره واده وک７.
هوگو د پاريس په )دارالفنون( ک３ زده ک７و ته دوام ورک７. همدلته ي３ خپل لوم７ني شعرونه 
وويل. لوم７نيو شعرونو ي３ د ＊وون％ي جايزه وگ＂له. د فرانس３ د هغه وخت يو نوميالي شاعر 

او ليکوال ))شاتوبريان(( هغه ته د يوه ))عالي ماشوم(( نوم ورک７.
له خپل ورور سره ي３ يو ＄اى يوه پن％لس ور＄ن９ مجله خپره ک７ه. په دې مجله ک３ ي３ په 
خپل نامه او نورو مستعارو نومونو مقال３ خپرې ک７ې، داس３ مقال３ چ３ د وخت د ادبي او ان 
سياسي محافلو پام وړ شوې. نوموړى د همدغ３ مجل３ په پا１و ک３ الزم شهرت ته ورس５د. 
د دربار ستاين３ ي３ هم وک７ې او د پاچا له لوري ي３ شعرونو ته جايزې هم ورک７ل شوې او د 

دوو زرو فرانکو د تنخواه يوه دنده هم وروسپارل شوه.
او  ليکوالو  له  ک３  مجالسو  ادبي  په  زيات８５ي.  ＄ل３  هل３  ادبي  هوگو  د  وروسته  دې  له 
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شاعرانو سره اړيک３ پيدا کوي او ادبي غون６ې هم جوړوي. تر ٢٥ کلن９ پورې د دربار پلوى 
و. تر هغه وروسته ي３ مالت７ شکمن ک８５ي يا مشروطه ب２ه غوره کوي.

هغه ته دا نظر پيدا ک８５ي چ３ د ه５وادونو او ولسونو د پرمختگ او برياليتوب لپاره آزادي 
ډ４ره ضروري ده. د خپل همدغه نظر لپاره د ))کرمول(( په نوم يوه ډرامه او د ډرام３ سريزه 
ليکي. دغه ډرامه او سريزه ي３ دومره اهميت پيدا کوي چ３ په فرانسه ک３ د رومانتيزم د ادبي 

مکتب پيل گ２ل ک８５ي.
ويکتور هوگو په خپل ژوند ک３ له زياتو ک７اوونو سره هم مخامخ شو، اوالدونه ي３ په 
پرله پس３ توگه م７ه شول او د يوې لور م７ين３ دومره و＄وراوه چ３ ＇و کاله ي３ قلم له السه 

وغور＄５د.
په ١٨٤١م. کال ک３ هوگو له درې ＄ل３ ماتي وروسته د فرانس３ د اکاډم９ په غ７يتوب 
د همدغ３  لرله.  دوستي  سره ＄انگ７ې  هوگو  له  لويي(  )فليپ  پاچا  فرانس３  د  شو.  ومنل 

دوست９ له کبله هغه ＇و ＄له د انتصابي سناتور په توگه د مشرانو جرگ３ غ７ى شو.
په ١٨٤٨م. کال په فرانسه ک３ کورنى اړ و دوړ شروع شو. ولس د بدمرغ９ په لمبو ک３ 
سوز４ده. هوگو په همدغه وخت ک３ د خپل ولس په گ＂ه سياست ته ورودانگل. د هغه وخت 
يو بل نامتو شاعر ))المارتين(( د هوگو په همکارۍ وړانديز وک７ چ３ يو موقت حکومت دې 
جوړ شي او په موقت حکومت ک３ هغه د پوهن３ د وزير په ＇وک９ و！اکل شو، خو اړ و دوړ 
روان و. هوگو د سلطنت ضد ډلو کلک ملگرى شو او له همدې ن５＂３ ＇خه ي３ د فرانس３ له 

پاچا ناپليون سره د＊مني پيل شوه.
هوگو به د ب３ وزلو خلکو پلوي کوله، ويناوې به ي３ کول３ او زيات محبوبيت ي３ پيدا 
ک７، کله چ３ ))لويي ناپليون(( د فرانس３ پاچاه９ ته ورس５د، غو＊تل ي３ چ３ د خپل واک 
د ！ينگ＋ت لپاره يو ＄واکمن گوند جوړ ک７ي. په همدې وخت ک３ هوگو د ناپليون سخت 
مخالفت پيل ک７. ناپليون بريالى شو، د هوگو په گ６ون ٨٤ تنه د عامه امنيت د تخريبوونکو 
په نوم معرفي او د فرانس３ له خاورې ＇خه تبعيد شول. هغه لوم７ى بروکسل او بيا انگلستان 
ته الړ او هلته ي３ د ))ژرسي(( او ))کرنسي(( په جزيرو ک３ د تبعيد عمر ت５راوه. د تبعيد په 
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وخت ک３ ي３ خپل په زړه پورې آثار وليکل.
د  راستون شو، ＇و ＄له  ته  فرانس３  وروسته  تبعيد  کلن  له ١٩  کال ک３  په ١٨٧٠م. 
خلکو له خوا د فرانس３ د شورا د غ７ي په توگه و！اکل شو. هغه په ١٨٨٥م. کال ک３ د ٨٣ 

کالو په عمر م７ شو.
د ويکتور هوگو په ليکل شوو کتابونو ک３ ))ب５نوايان(( تر ！ولو مشهور دى. دغه اثر ډ４ر 

زيات ن７يوال شهرت لري، خو يو شم５ر نور مهم کتابونه ي３ دا دي:
هغه س７ى چ３ خاندي، د خزان پا３１، بدمرغان، مکافات، انتقام، سمندري کارگران او 

يو شم５ر نور...
))د يو محکوم سرگذشت(( د هوگو له وروستيو په زړه پورې آثارو ＇خه شم５رل ک８５ي. 
په دې داستان ک３ د يو داس３ انسان د محکوميت غ８ اور４دل ک８５ي چ３ په اعدام محکوم 
دغه  په  ليکي.  ته خپل سرگذشت  تورتم ＇خه خپل３ ＊３％  له  زندان  د  هغه  دى.  شوى 
وير ل７لي سرگذشت ک３ د محکوم د خپل ژوند او د نورو خلکو د ژوند ＄ين３ اړخونه او 
واقعيتونه را تر سترگو ک８５ي. هغه خپل دغه داستان د پانس９ پر ضد ليکي، هوگو غواړي په 
دې اثر ک３ په مجموع ک３ د ))انسان(( او ))انسانيت(( دفاع وک７ي. هغه د انسان وژن３ سخت 

مخالف دى.
او ليکوال و، په خپله پ７５ۍ ک３  نه يوازې دا چ３ د فرانس３ لوى شاعر  ويکتور هوگو 
د ن７ۍ د سترو ليکوالو په کتار ک３ شم５رل ک８５ي. له همدې کبله هغه ته د خپل３ پ７５ۍ د 

＊وونکي نوم هم ورک７ل شوى دى.

د متن لن６يز:
د ن７ۍ د نومياليو شاعرانو او ليکوالو په ل７ ک３ ويکتور هوگو زيات شهرت لري. هغه 
په ١٩مه پ７５ۍ ک３ د فرانس３ نامتو ليکوال او شاعر دى. هغه د رومانتيزم د ادبي مکتب 

له بنس اي＋ودونکو ＇خه گ２ل ک８５ي. د ＄ينو مشهور اثارو نومونه ي３ دادي:
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يو محکوم سرگذشت، هغه س７ى چ３ خاندي،  د  )ب５وزالن(، کرمول،  يا  ب５نوايان 
مکافات، بدمرغان، انتقام، سمندري کارگران او يو شم５ر نور...

ويکتور هوگو د خپل ژوند ډ４ر کلونه له )ناپليون( سره د مخالفت له کبله په تبعيد 
ک３ ت５ر ک７ل.

＇رگندونه

دي:  دا  ي３  مشهور  ＄ين３  ک３  مکتبونو  ادبي  په  ن７ۍ  د  مکتب:  ادبي  رومانتيزم  د 
پ７５ۍ  اتلسم３  د  ادبي مکتب  رومانتيزم  د  نور...  او  رياليزم  رومانتيزم، سمبوليزم،  کالسيسيزم، 
په پاى او د نولسم３ پ７５ۍ په پيل ک３ په اروپا ک３ را＇رگند شو. مخک＋ان ي３ په انگلستان ک３: 
ويليام بليک اوکالريج، په جرمني ک３: گويته او شيلر او په فرانسه ک３ ويکتور هوگو، شاتو بريان 
او المارتين دي. رومانتيزم په حقيقت ک３ يو انقالبي غور＄نگ و او شعارونه ي３ تر ډ４ره حده د 
روڼ اندۍ د دوران فلسفي او سياسي ب２ه لري، د انسان د آزادو احساساتو بيان او د فردي حقوقو 
تأييد ي３ د شعارونو لوم７ن９ کر＊３ وې. دغه ادبي مکتب د کالسيزم د ادبي مکتب د چوکا！ونو پر 
وړاندې د نوو افکارو د لرونکو ليکوالو او شاعرانو له لوري رامن％ته شو او په ！وله اروپا او ن７ۍ ک３ 
خپور شو. دغه کلمه ＄ينو کسانو د رومانتيسيزم په ب２ه هم ليکل３ ده چ３ دواړه د يو مفهوم لپاره 
کارول ک８５ي. رومانتيزم په حقيقت ک３ د کالسيکو منل شوو زړو ادبي قوانينو پر وړاندې د بغاوت 
رنگ لري. د دوى په نظر د کالسيزم د مکتب وچ او زاړه چوکا！ونه نور د نوي عصر فلسفي او 
ادبي غو＊تنو ته ＄واب نه شي ويلى. ＇７５ونکو ١٨٣٠م. کال د ادبي انقالب کال گ２لى دى. په 
دې کال ک３ ويکتور هوگو او ملگرو ي３ رومانتيزم د هنر او شخصيت د آزادۍ د مکتب په عنوان 
معرفي ک７. رومانتيک هنرمند او ليکوال د خپل روح غو＊تنو او اړتياوو ته زيات ارز＊ت ورکوي 

او ＄انگ７ي احساسات پک３ خپل ＄اى لري.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې په نوبت سره د لوست يو يو پراگراف په لوړ غ８ خپلو ！ولگيوالو ته 
ولولي.

٢_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄واب ووايي:
_ ويکتور هوگو په کومه پ７５ۍ ک３ په کوم ه５واد ک３ اوس５ده؟

_ د هوگو د ژوند عمده او مهم３ پ５＋３ کوم３ دي؟
_ ويکتور هوگو د کوم ادبي ＊وون％ي يا مکتب او الرې له مخک＋انو ＇خه شم５رل ک８５ي؟

٣_ زده کوونکي دې دغه ＇لور ＄وابه پو＊تنه ک３ سم ＄واب په ن＋ه ک７ي:
ويکتور هوگو د دغو کتابونو يا آثارو ليکوال دى:

الف: ب５نوايان )يا ب５وزالن(، د يو محکوم سرگذشت، هغه س７ى چ３ خاندي
ب: د يو محکوم سرگذشت، روميو او ژوليت، ب５نوايان )يا ب５وزالن(

ج: هغه س７ى چ３ خاندي، گيتانجلي، اتللو
د: ب５نوايان )يا ب５وزالن(، جگ７ه او سوله، هغه س７ى چ３ خاندي.

٤_ ＇لور تنه زده کوونکي دې د لوست عمده عمده ！کي په خپلو الفاظو ک３ خپلو ！ولگيوالو 
ته ووايي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د ن７ۍ د يو داس３ ليکوال يا شاعر په اړه يا د هغه د کوم اثر او کتاب په 
اړه يو مخ ليکنه وک７ي چ３ پ５ژني ي３، که ي３ د هغه کوم کتاب لوستى وي، د کتاب په اړه 
دې معلومات وليکي او که د شاعر او ليکوال په اړه ي３ ＇ه لوستي وي، هغه دې په خپل قلم 

وليکي او په راتلونکي پ＋تو درسي ساعت ک３ دې ي３ ！ولگيوالو ته واوروي.



151

دوه ويشتم لوست

ژوند او چاپ５ريال

د چاپ５ريال په اړه مو ＇ه اور４دلي دي؟
د ژوند ＊ه چاپ５ريال د سالم او هوسا ژوند لپاره ＇ومره اړين دى؟

په دې لوست ک３ له تاسو سره د ژوند او چاپ５ريال په اړه خبرې لرو. ژوند پر چاپ５ريال 
＇ه اثر لري؟ يا دا چ３ چاپ５ريال د ژوند لپاره ＇ومره ارز＊ت لري؟ دغه ډول موضوع 
گان３ زموږ او ستاسو د ژوند لپاره ډ４ر اهميت لري او بايد جدي پام ورته وشي. په ت５رو 
لوستونو ک３ مو د چاپ５ريال په اړه مطالب لوستي دي. په دې لوست ک３ په ＄انگ７ې توگه 

د ژوند او چاپ５ريال پر اړيکو تاسو ته ＄ين３ مطالب وړاندې کوو.
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ژوند او د ژوند چاپ５ريال په ډ４رو برخو ک３ يو له بل سره نژدې اړيک３ لري. د موجوداتو 
ژوند پر خپل شاوخوا او چاپ５ريال ژور اغ５ز لري او دغه راز چاپ５ريال هم د انسانانو، حيواناتو 

او نباتاتو پر ژوند هر اړخيز اثر غور＄وي.
موږ ته الزمه ده چ３ د خپل ژوند چاپ５ريال ته تل پام وک７و، دغه کار نه يوازې دا چ３ زموږ 
د ＄ان لپاره گ＂ور دى، د ！ولو انسانانو او ！ول３ ن７ۍ لپاره گ＂ور دى. د چاپ５ريال د پاک ساتلو، 
د چاپ５ريال د ارز＊ت، د چاپ５ريال د اړتياوو او نورو موضوع گانو په اړه بايد نه يوازې دا چ３ 

＄انونه پوه ک７و، نورو ته ي３ په پوهولو ک３ هم هل３ ＄ل３ وک７و.
که موږ خپل چاپ５ريال ته پام ونه ک７و، له ډ４رو ستونزو سره مخامخ ک８５و، تر ！ولو مهمه 
خبره دا ده چ３ نن سبا ！وله ن７ۍ د چاپ５ريال د کک７تيا له ستونزو سره الس او گر４وان ده. هوا 
کک７ه شوې ده، اوبه کک７ې شوې دي، په ن７ۍ ک３ د نفوسو د زياتوالي له امله د ＇＋اک او 
خوراک د موادو د کم＋ت په ＇نگ ک３ د ژوند چاپ５ريال هم له گ２و گوا＊ونو سره مخامخ 
دى. د چاپ５ريال او هوا کک７تيا پر اقليم هم اغ５ز ک７ى دى. د ！ول３ ن７ۍ د تودوخ３ کچه د 
لوړوالي خوا ته درومي. له دې کبله د ن７ۍ د يخونو سترې سمندري زيرم３ د ويلي ک５دو په 

حال ک３ دي. دا ！ول３ ن７ۍ ته يو ستر گواښ دى.
د هوا د کک７تيا له امله ب５الب５ل رن％ونه راپيدا ک８５ي، لکه: د وين３ پرن６والى، د تنفس 
ب５الب５ل３ ناروغ９، حساسيتونه او نور... د دغ３ کک７تيا الملونه ډ４ر زيات دي او هرې برخ３ 
ته ي３ پاملرنه ضروري ده. د صنعت له ودې سره سم چاپ５ريال ته او د هوا او اوبو کک７تيا ته 
ډ４ر گوا＊ونه ورمخامخ دي. له يوې خوا ب５الب５ل گازونه او لوگي، د سون توکي او نور پر هوا 
ورگ８４６ي او د تنفس له الرې د انسانانو او حيواناتو س８و ته ورداخل８５ي او دا د هغوى بدن ته 
سخت تاوان وراړوي. ان چ３ پر نباتاتو، و＊و او سبو هم خپل اغ５ز لري. په ډ４رو ه５وادونو 
ک３ د دغو لوگيو او گازونو د تصفي３ لپاره الرې چارې نه دي ل＂ول شوي او له همدې کبله 

ي３ ن７ۍ ته زيانونه په پرله پس３ توگه مخ پر زيات５دو دي.
اوبه د ن７ۍ لپاره ډ４ر اهميت لري. د ！ولو موجوداتو لپاره اوبه حياتي ارز＊ت لري، يعن３ 
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دا چ３ د ！ولو موجوداتو ژوند ورپورې ت７لى دى. ويل ک８５ي چ３ د ن７ۍ ٩٨ په سلو ک３ اوبه 
مالگين３ او تروې دي، دوه په سلو ک３ خوږې او په سلو ک３ يوه برخه ي３ زموږ لپاره د گ＂３ وړ 
دي. انسانان نه يوازې د ＇＋لو لپاره، بلک３ د ژوند د ！ولو فعاليتونو لپاره د اوبو کارولو ته اړ 
دي. کرن３ ته اساسي ارز＊ت لري. اوس د ن７ۍ د اوبو اساسي زيرم３ ډ４رې کم３ شوې دي. 
د ز４رمو د کم５دلو په ＇نگ ک３ له بده مرغه دغه اوبه د ب５الب５لو عواملو له امله کک７ې شوې 
دي. د صنعتي پارکونو او کارخانو د جوړ４دو او زيات５دو له امله، د نفوسو د زياتوالي له امله، 
د کاناليزاسيون د نه لرلو له امله، د روغتيايي نه مراقبت او ＇ارن３ او دغه راز د نورو عواملو 

له مخ３ د اوبو ناپاک９ زيات３ شوي او اوبه کک７ې شوې دي.
د ＇７ ＄ايونه، ＄نگلونه، ب２ونه او چمنونه له گوا＊ونو سره مخامخ دي. زياتره خلک پر 
خپل سر ＄نگلونه وهي او ＇７＄ايونه له من％ه وړي، له همدې امله د باران کم＋ت، د اوبو 
ل８والى، د اقليم تودوخه او د چاپ５ريال کک７تيا ناوړې پايل３ رامن％ته کوي. موږ بايد دغو ！ولو 

خواوو ته غور وک７و چ３ د ژوند چاپ５ريال مو له دې زيات خراب نه شي.
يو  او  يو ＄اى ک３ د جمع کولو  په  را！ولولو،  د  فاضله موادو  او  کثافاتو  د  زموږ خلک 
مناسب ＄اى ته د وړلو، ＊خولو يا له من％ه وړلو لپاره وړ امکانات او شونتياوې نه لري. دغه 
کار هم ډ４رې ناوړې پايل３ لري، په ت５ره بيا زموږ ＊ارونه ي３ ډ４ر چ＂ل ک７ي او له کثافاتو ډک 
ک７ي دي. د گ２و ناروغيو لپاره دغه کثافات د مکروبونو او ناروغيو د ز４رمو په توگه د پام وړ 

دي.
باروتو  د  ک８５ي.  گ２ل  گواښ  لوى  لپاره  چاپ５ريال  د  چ３  دي  الملونه  هغه  نور  جنگونه 
د  او  لوگي  الوتکو  او  شوبلو  ！انکونو،  د  او  پر４ماني  توکو  ناچاودو  او  چاودو  د  خپر４دل، 
ه５واد  گران  په  زموږ  ز８４وي.  رن％ونه  او خطرناک  زيانمنوي  ت５لو لگ＋ت چاپ５ريال سخت 
افغانستان ک３ له سپ５）لي جهاد راوروسته کورنيو جگ７و، نه يوازې دا چ３ ه５واد ي３ لو！３ 
لو！３ ک７ى او انسانان ي３ وژلي، بله ستره بدمرغي ي３ دا رامن％ته ک７ې ده چ３ زموږ د ژوند 
چاپ５ريال ته ي３ گ０ شم５ر زيانونه اړولي دي. له همدې امله د سول３ د کوترو الوتل، د ه５واد 
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د نيکمرغ９ او د ژوند د چاپ５ريال د ن５کمرغ９ زيري هم له ＄انه سره لري.
په گ６ه ＇ه  تاسو  او  بايد موږ  لپاره  ته چ３ د چاپ５ريال د ＊３ ساتن３  نو را＄و دې  اوس 

وک７و:
١_ په لوم７ي گام ک３ بايد د خپل ＄ان، خپل کور، خپل کلي او ＊ار او په عمومي توگه 

د خپل ه５واد د پاک ساتلو لپاره هل３ ＄ل３ وک７و.
٢_ د چاپ５ريال د ستونزو، گوا＊ونو او اړتياوو په اړه بايد هم خپل ＄ان وپوهوو او هم 
پرې خپله کورن９ او خپل ملگري پوه ک７و. الزمه ده چ３ د پوهاوي دغه ل７ۍ هم５شن９ ب２ه 

غوره ک７ي.
گورو  هغه ＇وک چ３  هر  او  اوسو  ونه  پروا  ب３  اړه  په  د خپل چاپ５ريال  بايد  موږ   _٣
بايد خپل３ ت５روتن３ ته ي３ پام ور  خپل شاوخوا، خپله الر، سرک، کو＇ه او نور چ＂لوي، 

وگر＄وو.
٤_ هر ＇وک بايد ＄ان د ！ولن３ پر وړاندې مسؤول وگ２و. له حکومتي چارواکو ＇خه 
نيول３ تر يو کليوال پورې ！ول د خپل شاوخوا د پاک ساتلو مسؤوليت لري، بايد موږ په دغه 

بهير ک３ خپل مسؤوليت سرته ورسوو.

د ＊وون％يو د شا－ردانو لپاره په ＄ان／７ې تو－ه دې چارې ته غور  په کار دى. زده کوونکي 
کولى شي چ３ هم د ＊وون％ي په چاپ５ريال ک３، هم د خپل کور، کلي او ＊ار د پاک ساتلو 
په کار ک３ پوره ون６ه واخلي. د وطن ＄وان نسل د ه５واد د راتلونکي په سمسورولو، وده او 
پرمخت， ک３ پوره ون６ه لري. له همدې امله الزمه ده چ３ د خپل چاپ５ريال په ساتنه او دغه 
راز د خپل３ کورن９ نورو غ７و، د کلي او ＊ار خلکو او په ت５ره بيا خپلو همزولو او کشرانو ته 
د دغ３ چارې د ترسره کولو په الره ک３ الزم３ مشورې ورک７ي. د دې ه５واد هره برخه زموږ 

د －６ کور يوه ＇ن６ه ده او موږ ته ي３ پاک او سوتره ساتل يو ملي مسووليت دى.
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١_ دغه لوست دې په ＇لورو برخو وو４شل شي. ＇لور تنه زده کوونکي به يوه يوه برخه 
ولولي، خو د هر تن د متن له لوستلو وروسته به يو بل شاگرد په خپله خو＊ه د متن د همدې 

برخ３ په اړه خپل خپل نظر وايي، يا به خپله خپله تبصره وايي.
٢_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄واب ووايي:

�ژوند او چاپ５ريال ＇ه اړيک３ سره لري؟ t
�که چاپ５ريال ته پام ونه شي کوم３ کوم３ ستونزې رامن％ته ک８５ي؟ t

�د چاپ５ريال د کک７تيا عمده عوامل کوم کوم دي؟ t
�اوبه ＇نگه ناپاک３ يا کک８４７ي؟ t

�د ژوند پر چاپ５ريال جنگونه ＇ه اغ５ز لري؟ t
�د هوا د تودوخ３ الملونه کوم دي؟ t

٣_ ＇لور تنه زده کوونکي دې په نوبت سره دې پو＊تن３ ته جال جال ＄واب ووايي چ３ 
موږ د خپل چاپ５ريال د ＊ه ساتن３ لپاره بايد ＇ه وک７و؟

٤_ دوه تنه زده کوونکي دې د دې لوست د جملو د جوړ＊ت په اړه خبرې وک７ي چ３ 
ساده او که مرکب３ پک３ ډ４رې دي؟

زده کوونکي دې )په خپله خپله خو＊ه( د خپل کور، کلي يا ＊ار او يا هم د ＊وون％ي د 
چاپ５ريال په اړه يو مخ ليکنه وک７ي، دا دې په نظر ک３ ولري چ３:

١_ اوس ي３ چاپ５ريال ＇نگه دى؟
٢_ ＇ه بايد وشي چ３ د ژوند او کار پر ＊ه چاپ５ريال بدل شي؟

فعاليتونه

کورن９ دنده
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٣_ موږ ته به د ＊ه چاپ５ريال گ＂ه ＇ه وي؟
٤_ پر دې سرب５ره چ３ موږ به خپله په دې کار ک３ ون６ه اخلو، په دې ل７ۍ ک３ نور کوم 

کوم مسووليتونه لرو؟
٥_ دا مو په نظر ک３ وي چ３ د ＄ن／لونو پالل او د شنو سيمو پراخولو ته مو په ليکنه 

ک３ پوره پام ک７ى وي.

دي ــــــ３  ک ســــتــــر－ــــو  ــــــه  پ ــــــ３  م ژورې  ــــــــــوړې  ل
ــــــ３ دي ــــــه ســــتــــر－ــــو ک پ ــــــ３  ـــــرې م ـــــپ ـــــدې ک ـــــن ک
رســــــي تــــــــه  ادا  ـــــــــــرې  ه ــــــظــــــر  ن د  ســــــتــــــا 
دي ــــــ３  ک ســــتــــر－ــــو  ــــــه  پ ــــــ３  م وزرې  ــــــــــ３  داس
راکـــــــــ７ى ــــت  ــــ／ــــه ن د  دې  فــــــطــــــرت  ــــه  ــــشــــق ع
پـــــــه ســـــتـــــر－ـــــو کـــــــ３ دي －ـــــنـــــ３ کــــــمــــــرې مـــــــ３ 
ــــــــــه کــــتــــلــــى نــــــه شــي ــــــــاس چــــــ３ اغــــــيــــــار رات پ
ــــو کــــــ３ دي ــــر－ ــــت ــــــه س پ ــــرې مــــــ３  ــــب ــــم ب ـــــــــوړې  ج
شـــمـــه بـــــــه  ورنـــــــــــــــژدې  کـــــــ３  زړه  پـــــــه  وايـــــــــــم 
ــــــ３ دي ــــو ک ــــر－ ــــت ــــــه س ــــــ３ پ ــــــــرې م ــــــــرې ل ＇ــــــه ل
حــــــمــــــزه پـــــــه طـــــمـــــع لـــــــــرې نـــــــه شـــــــــوې چـــــرې
ـــــ３ دي ـــــه ســــتــــر－ــــو ک ـــــ３ پ ــــرې م ــــت ــــرې س ــــت ＇ـــــه س
       ))امير حمزه شينوارى((
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درويشتم لوست

مقاله ＇نگه وليکو؟

تاسو د ＇ه ډول مقالو له لوستلو سره مينه لرئ؟
تاسو خپله تر اوسه کومه مقاله ليکل３ ده؟ که مو نه وي ليکلي، غواړئ چ３ يو ＇ه 

وليکئ؟
اوسن９ زمانه د رسنيو او په ت５ره بيا د بر４＋نايي رسنيو د لوى بدلون زمانه ده. پخوا به 
په ور＄پا１و، جريدو او مجلو ک３ ډول ډول مقال３ خپر４دل３. اوس د دې په ＇نگ ک３ 
په راډيويي او تلويزيوني خپرونو سرب５ره په ويبپا１و او ويبال－ونو ک３ هم ډول ډول ليکن３ 
او مقال３ خپر８４ي. نورو ته د خپلو نظرونو، افکارو، هيلو او غو＊تنو تر ！ولو نژدې الر د 
همدغو مقالو ليکل او خپرول دي. دغه راز په علمي مقالو ک３ له خپلو نوو ＇７５نو او 
گرو８４نو ＇خه د خلکو د خبرولو غوره الر د همدغه ډول ليکنو او مقالو ليکل او خپرول 
دي. په تاسو ک３ ک５داى شي ＄ين３ کسان د مقالو له لوستلو او ليکلو سره مينه ولري. د 
دې لپاره چ３ تاسو د مقالو ليکلو ته نوره هم ليوالتيا پيدا ک７ئ، موږ به په دې لوست ک３ 
د مقالو په اړه درسره خبرې وک７و. دغه راز به د مقالو د ليکلو الرې چارې د رو＊يو. دغه 

لوست تاسو ته د مقالو د ليکلو غوره الر＊ود مخ３ ته ږدي. پوره دقت ورته وک７ئ.
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مقاله، ليکن３ ته وايي، خو هغه ليکنه چ３ نسبتاً لن６ه وي. مقاله په نثر سره هغه ليکنه ده 
چ３ ليکونکى ي３ د يوې ＄انگ７ې موضوع او مطلب د ＇رگندولو لپاره ليکي. په مقاله ک３ 
ليکونکي د خپل نظر وړ ！کي بيانوي او غواړي چ３ نور خلک ي３ ولولي او د ده د نظر له 

！کو ＇خه خبر شي.
د  دا چ３  لوم７ى  لري.  توپير  اړخونو ＇خه  دوو  له  کتابگو！ي( سره  )يا  له رسال３  مقاله 
رسال３ په نسبت د مقال３ لمن لن６ه _ تنگه ده. بله خبره دا ده چ３ د رسال３ په پرتله د مقال３ 
مخاطبين او مينه وال زيات دي، ＄که چ３ د مقال３ د بحث موضوع د رسال３ په پرتله عامه 

وي.
په مقالو ک３ ＄ين３ ي３ ډ４رې عام３ وي چ３ نژدې د ！ولو لوستونکو لپاره ليکل ک８５ي، 
موضوع ي３ هم د انساني ژوند، ！ولن３، روانو حاالتو او نورو ！ولنيزو پ５＋و په اړه وي او ډ４ره 
په  وي.  تخصصي  او  ＄انگ７ې  ډ４رې  بيا  مقال３  ＄ين３  لري.  نه  ب２ه  تخصصي  يا  ＄انگ７ې 
تخصصي مقالو ک３ زياتره مخاطبين د هماغ３ ＇انگ３ يا برخ３ مينه وال کسان وي، خو بيا 

هم عام لوستونکي ترې گ＂ه اخيستلى شي.
موږ به تاسو ته خبره ډ４ره ساده ک７و. دوه ډوله مقالو ليکلو ته مو بايد فکر وي:

په دغو  مينه وال دي.  زياتره عام  لوستونکي  اخباري مقاله: د دې مقال３  يا  عادي 
مقالو ک３ ستاسو مخه له ！ولو لوستونکو سره وي. که تاسو غواړئ چ３ د يوې موضوع په 
اړه عمومي ليکنه وک７ئ چ３ مخاطب مو ！ول لوستونکي او عام مينه وال وي او بيا غواړئ 
دغه مقاله په کومه ور＄پا１ه، جريده، مجله يا ويبپا１ه ک３ خپره ک７ئ، نو له ليکلو مخک３ بايد 

دغو ！کو ته پام وک７ئ:
١_ يوه داس３ موضوع و！اکئ چ３ هم تاسو ته ډ４ره مهمه وي او هم ا！کل وک７ئ چ３ 
لوستونکو ته به په دغه وخت ک３ مهمه او ارز＊تمنه وي. د موضوع له انتخاب ＇خه بايد 

باوري شئ چ３ يو ＇ه به خلکو ته نوي هم وي.
٢_ د موضوع له انتخاب وروسته ه）ه وک７ئ ＄ان ته هغه ！کي معلوم ک７ئ چ３ غواړئ 
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د خپل３ همدغ３ موضوع په ليکلو ک３ ي３ مطرح او ＇رگند ک７ئ. د دې موضوع له ليکن３ 
مو خپل هدف بايد ＄انته ＇رگند ک７ى وي. د هدف لپاره مو بايد سندونه، فک＂ونه او حقايق 

له ＄انه سره يادداشت ک７ئ.
په  و！اکئ.  يو چوکاټ  ته  ليکلو مخک３ خپل３ مقال３  له  لوم７ى ه）ه وک７ئ چ３   _٣
چوکاټ ک３ به په يو کاغذ ک３ د خپل３ مقال３ اصلي ！کي له ＄ان سره لن６ لن６ وليکئ بيا به 

پرې فکر وک７ئ او په ليکلو به ي３ پيل وک７ئ.
٤_ موضوع ته اوږدې سريزې مه ورکوئ، مخامخ خپل مطلب ته راشئ، لوم７ى د خپل３ 

موخ３ په اړه وغ８４８ئ، بيا ي３ تفصيل وليکئ او په پاى ک３ ترې پايله ترالسه ک７ئ.
٥_ له يوې موضوع ＇خه بل３ او بيا بل３ موضوع ته ！وپونه مه وهئ. يوازې په هغه حالت 
ک３ چ３ ستاسو له همدې موضوع سره ＊ه مرسته کوي او دا موضوع نوره هم رو＊انوي، 
بيا  کولى شئ بله موضوع ورسره ياده ک７ئ. له خپل３ اصلي موضوع ＇خه مه بهر ک８５ئ. 

لوستونکي درسره تنگ８５ي او فکر ي３ پاشل ک８５ي.
٦_ خبرې بايد ډ４رې ژوول３ او ک７ک５چن３ نه وي. په هر ＇ومره اسان９ سره چ３ کولى 
شئ، خپل مطلب بيان ک７ئ. خپله اصلي خبره، خپل اساسي مطلب په ساده او مخامخ 
ب２ه بيان ک７ئ، خپل３ موضوع ته داليل راوړئ او داس３ ي３ په پ５چل３ او ژوول３ ب２ه مه مطرح 
کوئ چ３ لوستونکي ستاسو د اصلي مطلب او هدف د پيدا کولو لپاره پر خپلو مغزو فشار 

راوړي او يا دې ته اړ شي چ３ بيا بيا ي３ ولولي.
٧_ د خپل３ موضوع تسلسل، د خپل３ ليکن３ او خبرو تسلسل در＇خه گ６وډ نه شي. 

کو＊（ وک７ئ چ３ هر ＇ه په ترتيب سره بيان ک７ئ.
٨_ په ليکنو ک３ د کلماتو په لوبو پس３ مه گر＄ئ. دې ته په ساده ！کو ک３ لفاظي وايي 
او تاسو بايد ه）ه وک７ئ چ３ له لفاظ９ ＇خه ＄ان وساتئ. موضوع د بيان په ډول يا الفاظو 
ک３ داس３ مه رانغاړئ چ３ وغواړئ مقاله مو په اصطالح ډ４ره نغاړل３ راشي. نه! په دغو مقالو 

ک３ غو＇ه خبره غوره ده.
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٩_ کله چ３ ليکنه مو بشپ７ه ک７ه، يو ＄ل بيا ي３ په غور او دقت ولولئ. الزم سمون پک３ 
راولئ، بيا ي３ هم د لوستونکي په توگه په انتقادي نظر ولولئ او هر کله چ３ ډاډه شوئ چ３ 
په ليکنه ک３ مو خپل هدف ته رس５دلي ياست او لوستونکو ته به هم خپل مطلب ورسولى 

شئ، بيا ي３ نو د خپر４دو نيت وک７ئ.
علمي او ＇７５نيزه مقاله:

د علمي او ＇７５نيزو )تحقيقي( مقالو لپاره د يوې موضوع په اړه د ډ４رو زياتو معلوماتو 
لرل، پر موضوع پوره پوه５دل او د ډ４رو کتابونو مطالعه الزمي دي.

علمي او ＇７５نيزې مقال３ زياتره ＄انگ７ې او تخصصي ب２ه لري او له همدې امله ي３ د 
ليکلو او لوستلو ساحه ＄انگ７ې )يا تر يوه حده محدوده( ده، د تخصص کسان ي３ ليکي او 

زياتره ي３ له يوې ＄انگ７ې علمي موضوع سره اړوند کسان د لوستلو ل５واله وي.
که تاسو هم کله غو＊تل چ３ په يوه موضوع ک３ علمي او ＇７５نيزه مقاله وليکئ، نو الزمه 

ده چ３ دغو ！کو ته پام وک７ئ:
١_ له پرله پس３ لوستلو )مطالع３( او ل＂ون وروسته بايد ＄انته داس３ يوه موضوع و！اکئ 
چ３ ستاسو په نظر نوې وي او په دې برخه ک３ ډ４رې ＇７５ن３ نه وي شوي. که ＇７５ن３ شوي 
دي، نيمگ７تياوې لري او تاسو غواړئ د دې موضوع په اړه نوي ！کي ＇رگند ک７ئ. ستاسو 

په نظر به دغه موضوع د نور زيات ل＂ون غو＊تنه کوي.
٢_ ！ول هغه کارونه چ３ د همدې موضوع په اړه تر تاسو د مخه ترسره شوي، په دقت 
سره ولولئ او په الزمو برخو ک３ ترې يادد＊تونه واخلئ. له دغو ياد＊تونو ＇خه به په خپله 
ياد＊ت  د  به  پاس ＇ن６ه  پر  ليکئ.  کاغذ ک３  يو جال  په  به  ياد＊تونه  اخلئ.  گ＂ه  مقاله ک３ 
موضوع ليکئ. بيا به ياد＊ت ليکئ او په پاى ک３ به ي３ د کتاب نوم، ليکوال، د چاپ کال 
او وخت او د ياد＊ت د مخونو شم５ره ليکئ. دغه ليکنه، ＄که په کار ده چ３ تاسو به بيا د 
خپل３ مقال３ په اخ％ونو او لمن ليکونو ک３ خپل３ دغه د گ＂３ وړ منابع ليکئ. د کتابونو په 
ل＂ون پس３ ب５الب５لو کتابتونونو ته الړ شئ او يا له هغو کسانو سره اړيک３ پيدا ک７ئ چ３ د دې 

موضوع اړوند کتابونه لري او يا د منابعو او اخ％ونو په اړه الر＊وونه درته کوي.
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٣_ د ياد＊تونو له بشپ４７دو وروسته، خپل３ مقال３ ته يو چوکاټ جوړ ک７ئ.
کوم کوم ！کي غواړئ چ３ په پرله پس３ توگه ي３ بيان ک７ئ، د موضوع تسلسل ته الزم 

غور وک７ئ، پر چوکاټ بيا ＄لي نظر واچوئ.
٤_ خپله ليکنه په پوره غور او دقت سره وليکئ.

٥_ خپله ليکنه بيا بيا ولولئ، سمونه پک３ وک７ئ او هر کله چ３ پرخپله ليکنه ډاډه او 
باوري شوئ نو مقاله د خپر４دو لپاره رسنيو ته وسپارئ.

د متن لن６يز:
مقاله د نثر په ب２ه هغه ليکنه ده چ３ د يوې ＄انگ７ې موضوع په اړه په نسبتاً لن６ه توگه ليکل 
ک８５ي. مقاله له رسال３ يا کتابگو！ي او کتاب سره دا توپير لري چ３: ١- مقاله لن６ه وي. ٢- د 

مقال３ موضوع د رسال３ او کتاب په پرتله يو ＇ه عامه وي، يا د عامو لوستونکو لپاره وي.
د مقالو په اړه بايد ووايو چ３ په عمومي توگه په دوو برخو ک３ ورته غور الزم دى: لوم７ى 
عام３، عادي او اخباري ليکن３ دي. په دغو مقالو ک３ ه）ه ک８５ي چ３ عام لوستونکي مخاطب 
وي. د داس３ ليکنو مينه وال عام خلک دي. ډ４ر لوستونکي ي３ لولي او ډ４ره تخصصي او 

＄انگ７ې ب２ه نه لري.
علمي او تحقيقي مقال３، تخصصي ليکن３ او ＇７５ن３ دي. دغه مقال３ زياتره په يوه علمي 

＇انگه ک３ د متخصصو کسانو له خوا ليکل ک８５ي او پر ＇７５نيز اړخ ي３ ！ينگار ک８５ي.

＇رگندون３

ويبپا１ه: د بر４＋نايي رسنيو يو ډول دى چ３ د ان＂رن５ له الرې وړاندې ک８５ي.
و４بالک: د ＄انگ７و کسانو د خپلو اثارو او ليکنو د رسن９ په توگه کار ورکوي. ويبالک داس３ 

وي، لکه: د يو ＄انگ７ي کس يا کسانو د خپرونو او ليکنو آرشيف.
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١_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
�مقاله ＇ه ته وايي؟ t

�د مقال３ او رسال３ توپير په ＇ه ک３ دى؟ t
�د يوې اخباري مقال３ د ليکلو په وخت ک３ مو بايد کوم ！کي په پام ک３ وي؟ t

�علمي او ＇７５نيزه مقاله ＇ه ＄انگ７تياوې لري؟ t

٢_  په اوسنيو اخبارونو، مجلو او ويبپا１و ک３ مو د کومو کومو ليکوالو مقال３ تر اوسه 
لوستي دي؟ يو يو زده کوونکى دې د يو يو تن ليکونکي نوم واخلي.

٣_ دوه تنه زده کوونکي دې، په دغه موضوع لن６ې خبرې وک７ي:
�＊ه مقاله هغه ده چ３ ........................................................ . t
�د مقال３ د چوکاټ جوړول دغه گ＂ه لري چ３ ............................... . t

زده کوونکي دې دغه لوست يو ＄ل بيا په کورونو ک３ ولولي او د همدې په ر１ا ک３ دې 
د خپل شاوخوا يا د دغو ور＄و د يوې مهم３ موضوع په اړه يوه لن６ه مقاله وليکي. په مقاله 

ک３ دې د لوست الر＊وون３ په پام ک３ ونيول شي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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پوهاند عبدالحى حبيبي
ليکوال او ＇７５ونکى

＇لرويشتم لوست

_ د پ＋تو د معاصر ادب د کومو نومياليو له نومونو سره اشنا ياست؟
_ د پ＋تو کوم مشهور تاريخ ليکونکي او ＇７５ونکي پ５ژنئ؟

پوهاند عبدالحى حبيبي د افغانستان لوى ليکوال، مؤرخ او ＇７５ونکى دى. د معاصر 
افغانستان په محققينو او ليکوالو ک３ به ډ４ر ل８ کسان له پوهاند حبيبي سره برابري وک７اى 

شي. 
هغه له يوې خوا د گ０ شم５ر ادبي تاريخي او علمي آثارو ＇＋تن دى او له بل３ خوا 
ي３ ليکن３ ډ４رې پخ３، هر اړخيزې او ژورې دي. په دې لوست ک３ تاسو ته د هغه د 

ژوند، کتابونو او علمي هلو ＄لو په اړه ر１ا اچول ک８５ي.
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د پ＋تو ادبياتو په مخک＋و معاصرو ＇５رو ک３ د پوهاند عبدالحى حبيبي نوم لکه ستورى 
داس３ ＄ل８５ي. د پ＋تو د معاصر ادب د نومياليو ستورو په کتار ک３ د هغه نوم تر ！ولو دمخه 
دى. هغه هم شاعر دى، هم د نوي نثر له مخک＋انو ＇خه دى، هم ژورناليست و، هم د 
ادبي،  په ډله ک３ مخک（ ＄اى لري، هم د  له شم５ره د کمو مؤرخينو  افغانستان د گوتو 

علمي ＇７５نو يوه پياوړې ＇５ره ده.
په کندهار ＊ار ک３ ز４８４دلى دى. د کندهار  په ١٢٨٩هـ. ش. کال  عبدالحى حبيبي 
په ＊وون％يو ک３ ي３ لوم７ن９ زده ک７ې وک７ې. بيا په کندهار ک３ د ))طلوع افغان(( جريدې 
مرستيال او ورپس３ د دې جريدې د مسؤول چلوونکي په توگه و！اکل شو. لس کاله ي３ دغه 
جريده وچلوله. په همدې وخت ک３ ))طلوع افغان(( بشپ７ه پ＋تو شوه. د دې په ＇نگ ک３ 
چ３ له ژورناليستيک اړخ ＇خه ډ４ره په زړه پورې وه، دې جريدې پ＋تو ادب ته هم د قدر 

وړ خدمتونه ک７ي دي.
استاد حبيبي د ))طلوع افغان(( د مسوول مدير په حيث له دندې ＇خه وروسته په کابل 
ک３ د مطبوعاتو د مستقل رياست مرستيال او د پ＋تو ！ولن３ مشر شو. دلته ي３ د پ＋تو ژب３ د 
ودې لپاره بنس＂يز کارونه ترسره ک７ل. د کابل پوهنتون د ادبياتو پوهن％ي له تاسيس سره سم 

ي３ نوموړى لوم７نى رئيس و！اکل شو.
په ١٣٢٧ هـ. ش. کال ک３ د کندهار د خلکو له خوا د ولسي جرگ３ غ７ى شو او د 
وکالت دوره ي３ ال پاى ته نه وه رس５دل３ چ３ د وخت له حکومت سره د اختالفونو له کبله 
له ه５واده بهر الړ. ＇ه موده ي３ په کراچ９ ک３ سياسي، علمي او ادبي هل３ ＄ل３ وک７ې او 
بيا ب５رته افغانستان ته راستون شو. ＇ه موده د تاريخ ！ولن３ رئيس او د صدراعظم فرهنگي 

سالکار و. خپلو علمي او کلتوري هلو ＄لو ته ي３ د ژوند تر پاى پورې دوام ورک７.
پوهاند عبدالحى حبيبي له اوږدو ملي، علمي او ادبي خدمتونو وروسته د زړه د ناروغ９ 
له امله د ١٣٦٣ هـ. ش. کال د ثور په شلمه ن５＂ه په کابل ک３ له ن７ۍ سترگ３ پ＂３ ک７ې او 

په ))شهداى صالحين(( ک３ خاورو ته وسپارل شو.
کتابونه  او  رسال３  مقال３،  ډ４رې  ک３  اوږدو  په  ژوند  ثمره ډک  له  د خپل  استاد حبيبي 
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وليکل. د افغانستان د تاريخ، کلتور، ادب او نورو ب５الب５لو اړخونو په سپ７نه او ＇７５نه ک３ ي３ 
له نو＊ته ډک３ هل３ ＄ل３ ک７ې دي. په پ＋تو او دري دواړو ي３ زيات شم５ر آثار چاپ او خپاره 

شوي دي. دلته ي３ د ＄ينو کتابونو نومونه اخلو:
د پ＋تو ادبياتو تاريخ )دوه ！وکه(، افغانستان بعد از اسالم، پ＋تانه شعراء )لوم７ى ！وک(، 
نومورکي مؤرخين، جنبش مشروطيت در افغانستان، د پ＋تو ادب په تاريخ ک３ قصيده، د 

افغانستان پ５＋ليک، تاريخ مختصر افغانستان او －０ شم５ر نور...
نثرونو ليکوال هم و. د  او د ادبي- داستاني  د دې په ＇نگ ک３ پوهاند حبيبي شاعر 
شعرونو د ب５لگ３ په توگه ي３ ))د خوشحال روح ته خطاب(( تر سرليک الندې د يو نظم 

＄ين３ برخ３ لولو:

ــــاوه ت ــــه  ل بــــهــــار  ـــون  ـــ＋ـــت پ د 
کــ７ې ژونــــــدۍ  ده  ــو  ــت ــ＋ پ تـــا 
ــــه ــــن ــــادوي ــــــا ي ــــه ت ــــان ــــ＋ــــت پ
وه ــه  ن ــره  هــ５ مـــرگ دې  ــر  پ ــ３  چ

نــه يــ３ مــ７ تــه خــو ژونــــدى ي３
دى ـــي  ـــم داي دې  ــــوم  ن ـــه  ＊ دا 
ــــــوږ مـــلـــي پـــ５ـــشـــوا يــ３ تــــه زم
ــ７ه ک ـــــدۍ  ژون دې  ــه  ــوال ــون ــ＋ــت پ

ســــــــرداره نــــــره  ــــ７ه  ــــ５ م اې 
ـــاره ـــده ـــن ـــک تـــــر ک ـــ＂ لـــــه خ
ــــالره ـــى پ ـــل ـــاغ نـــنـــگـــيـــالـــى ＊
الره نـــنـــگـــ３  د  ـــون  ـــت ـــ＋ پ د 

نـــنـــگـــيـــالـــيـــه ــــــه  ــــــب ادي اې 
ـــــد ژونــــــــدون ژونـــديـــه ــــه اب پ
ـــه ـــي ـــال ـــوري ت ــــــالر  پ پـــ＋ـــتـــو  د 
بــريــالــيــه ــــــوى  ل ـــون  ـــت ـــ＋ پ د 

م７ خوشحال کئ  تاس３ ＊خ  هلته  مرگه  له  پس  ويل  تا 
پايمال بيا  کــي  نــه  چ５رې  يــ３  گــرز  پ＋و  د  مغولو  د 

الره ســمــه  دا  پــ＋ــتــو  د  ـــه،  و＊ـــودل تــه  ـــوږ  م و  تــا 
ــالره پ پ＋تونه  پ＋تو  د  نــاز４ــ８و  ــه  ب ـــوره  ت ــه  پ ســتــا 
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اروا＊اد پوهاند حبيبي پ＋تو داستاني او ادبي نثرونه هم ليکلي دي. په افغانستان ک３ د 
پ＋تو معلومه لن６ه کيسه هم په ١٣١٥ هـ. ش. کال ک３ په طلوع افغان ک３ خپره شوې او د 
استاد حبيبي په قلم ک＋ل شوې ده. دغه کيسه )چ３ د نندارې ＄انگ７ن３ هم لري( د ))توريال９ 
پ＋تنه(( په نوم خپره شوې او د ))تورپيک９(( په نوم په اوسني ليکوال نوم３ کتاب ک３ چاپ 

شوې ده.
د )متلونه( په نوم د پوهاند حبيبي د ليکن３ يوه برخه د هغه د علمي آثارو د نثر د نمون３ 

په توگه وړاندې کوو او وينو چ３ هغه استاد د پ＋تو متلونو په اړه ＇ومره د کار خبرې لري:
))په پ＋تو ک３ متل عين هغه شي ته وايي چ３ په عربي ي３ مثل بولي. د پ＋تو ادب يو 
مهم ！وک دغه متلونه دي چ３ په لن６و ويناوو ک３ حکمتونه او د گ＂３ خبرې ＄اى شوي دي. 
په متلو ک３ د ملتونو د روحياتو خورا ＊３ ＊３ نکت３ پرت３ وي او ＄ين３ پوهان وايي چ３ 
تر شعر ال متلونه د ملتونو پر عقليت ＊ه داللت کوي، ＄که چ３ اشعار د داس３ خلکو له 
کومو راو＄ي چ３ فکر او ذهن او عقليت ي３ تر عوامو لوړ وي، اما متلونه د عوامو له تفکره 
حکايت کوي او د متلونو الفاظ مصنوعي او پالش شوي نه وي او د عوامو په ژبه وي، نو 
متلونه د وگ７و ږغ گ２لى شو. متلونه د ملتو د اجتماعي ژوندون او د دوى د عقلي هويت 
＊کاره کوونکي دي، په مختلفو اوضاعو او کيفياتو ک３ د تجربو او ازم５＋تو نتيج３ دي چ３ 

په لن６و کلماتو ک３ ＄اى شوي دي.

وه چـــپـــه  بـــ５ـــ７ۍ  پـــ＋ـــتـــون  د 
ــــه ورک وه  ـــي  ـــوي ل ــــــوري  غ د 
ــوره ــک ــس ن ـــ６ه  ـــن ج لــــوديــــن  د 
وو لــــــوړ  طــــالــــع  ـــو  ـــول ـــغ م د 

تــلــلــى و  دوران  غـــزنـــي  د 
ــى ــل ــت ن و  قـــــــام  ــــــــوري  س د 
ــى داغــل زړه  پـــه  الـــديـــن  ــطــب  ق
رپـــ５ـــدلـــى تــــــوغ  ــــــــگ  اورن د 

يو ＇و ستا د سوز نارې وې چ３ پ＋تون ي３ راوالړ کئ
که نه ژر وو چ３ خپل کور ي３ د مغول په الس ويجاړ کئ
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خبرې  الندې  متله  دې  له  غله(  په  ننگ  او  ک８５ي  وسله  په  )جنگ  دى:  متل  پ＋تو  د 
استخراج ک５دلى شي:

د پ＋تنو اجتماعي ژوند پر دوه رکنه والړ و. اول له ＄ان ＇خه دفاع، دويم يو له بله سره 
په روغه ژوند کول، په دې متل ک３ اول ته جنگ او دويم ته ننگ ويل شوى دى. د دوى 
عسکري احساسات په دفاعي او منظمانه حرکاتو ک３ او د ننگ جذبات په خپلوۍ او روغه 
اړتيا مهم شى و. دې اجتماعي  او غله د  په دوى ک３ مهمه  ک３ د ژوندانه مدار و، وسله 
اړتيا دوى زراعت او کرن３ ته پا＇ول، نو ي３ په اخالقو ک３ زراعتي روحيه او د کرن３ قدر 
کول شامل شول. دا روحيه که ＇ه هم د زړو آريايانو ده او اوستا د دوى زراعتي حالت ＊ه 
＇رگندوي، مگر په پ＋تونوالي ک３ خو دغه زوړ روح بل راز شو او د پ＋تنو له روحياتو سره 
سم د ننگ لپاره يوه وسيله شوه او له دې ＇خه موږ ته ＇رگند８４ي چ３ د پ＋تنو د اجتماعي 
ژوند اساس ))ننگ(( و، نو د ننگ لپاره غله او ک＋ت ضرور و او دې کيفيت د پ＋تونخوا 

وگ７ي اکثر کرونکي او زراعت پيشه ک７ل.((
))پر پچه وخوت کشمير ي３ وليد(( دا بل متل دى او دا را＊کاره کوي چ３ پ＋تنو پر عين 

ملي غرور او د ＄ان په ويسا ک３ خپل حد نه ورکاوه او ب３ ＄ايه تکبر ي３ نه کاوه.
))د ډ４رو لرگى د يوه غورزى(( د اجتماعي تعاون روح ＇رگندوي.

پ＋تنو  د  دا ＊يي چ３  او  د فلسف３ گران３ خبرې هم راغلي  متلو ک３  پ＋تو  په  کله  کله 
په فکر ک３ ژورتوب هم موجود و، مگر  او د دوى  و  نه  او غرنى  عقليت، سوچ، بدوي 

طبيعي رنگ ي３ درلود، د صنعتي او موضوعي پوهنو صيقل نه و وهلي((
اروا＊اد پوهاند حبيبي د افغانستان له لويو پوهانو، اديبانو او مؤرخينو ＇خه و. د هغه 
راپات３ آثار د افغانستان د کلتوري او علمي ميراث يوه ډ４ره مهمه برخه ده. د ＊اغلي عبداهلل 
بختاني خدمتگار په وينا: ))استاد پوهاند عبدالحى حبيبي زموږ د زمان３ هغه ستر افغاني 
ليکوال او مؤلف دى چ３ زموږ د ه５واد او سيم３ د ادب او تاريخ د تياره گو！ونو په رو１ولو 
ک３ ي３ ستر خدمتونه سرته رسولي دي، د ده له آثارو، ليکنو، ويناوو او مشورو ＇خه زموږ 
د نسل ليکوالو، پوهانو او محققانو زياته استفاده ک７ې ده او په دې برخه ک３ د ده د استادۍ 
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حق ثابت دى. سرب５ره پر دې، دى يو داس３ معلم او استاد هم و چ３ د ＊وون３ او روزن３ په 
چارو ک３ ي３ مستقيمه برخه اخيست３ ده، د ابتدايي ＊وون％ي معلمي، د پوهنتون استادي، 
تاليف، هغه له  آثارو  د پوهن３، ＊وون３ او روزن３ د مقاماتو اداره او الر＊وونه او د درسي 
شرف او وياړه ډک خدمتونه دي چ３ د هغو په نتيجه ک３ د نوموړي پوهاند د استادۍ مقام 

رسماً ثبت８５ي.((
د استاد حبيبي پر دغه ＇لوريزه د دې لوست لمن رانغاړو:

راويــــ＋ــــ５ــــ８ي ــــه  خــــوب لـــــه  ــــــرگ  م د  ـــت  ـــل م مـــــ７ 
ــــــــه غـــ４８ـــ８ي ـــــه ر＊ـــتـــيـــا ورت ــــه پ ــــ７ون ــــ５ چـــــ３ م
مـــ５ـــ７ونـــه ـــــدي،  کـــــان احــــيــــا  دود  ــــه  پ مـــســـيـــح  د 
ـــ８ي ـــ５ ک ــــــــــدي  ژون ــــه  ــــون ــــس ول يـــــ３  اواز  پـــــه 

اوسني ليکوال: دا د پ＋تو د معاصرو ليکوالو يوه غوره تذکره ده. د اروا＊اد عبدالرؤف 
ب５نوا په قلم ليکل شوى دغه مهم کتاب په دريو ！وکو ک３ خپور شوى دى. د پ＋تنو د ليکوالو 

او شاعرانو ژوند ليک او د آثارو ب５لگ３ پک３ خوندي شوې دي.

اوستا: اوستا د آريايي زړو ژبو له ډل３ ＇خه ده چ３ اوس م７ه شوې ده. دغه ژبه د )زند( 
په نوم هم ياده شوې ده. ＇رنگه چ３ د زرد＊تي دين، مذهبي کتاب اوستا نوم８５ي او دا د 
نوموړې ژب３ او دين په اړه يوازينى راپات３ مستند کتاب دى، نو دا ژبه هم د اوستا په نوم ياده 
شوې او مشهوره شوې ده. د ژب３ د جوړ＊ت او د لغتونو د ＇７５ن３ له مخ３ اوستا له پ＋تو 

ژب３ سره ډ４ره نژدې ده.

＇رگندون３
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١_ يو ＄ل دې ！ول زده کوونکي د استاد حبيبي ))د خوشحال روح ته خطاب(( شعر له 
＄انه سره په چوپه خوله ولولي. بيا دې يو زده کوونکى په خپله خو＊ه دغه شعر د ！ولگي په 
مخ ک３ په لوړ غ８ د دکلم３ په توگه ولولي، معنا دا چ３ شعر دې په دقيقه توگه ＊ه او غوره 
ولولي. په هر ＄اى ک３ چ３ لوستل غوره نه وو، يا ترې د کوم３ کلم３ دقيق تلفظ سم نه 
ادا ک５ده، بل زده کوونکى دې ي３ سمه ب２ه ورته ووايي. د غلطيو له نيولو وروسته دې يو بل 

زده کوونکى همدغه شعر په ال دقيقه توگه په لوړ غ８ د ！ولگي په مخ ک３ دکلمه ک７ي.

٢_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄واب ووايي:
�استاد حبيبي د ژورنالستيک کار په ل７ ک３ کومه دنده ترسره ک７ې ده؟ t

�د متلونو په اړه د پوهاند حبيبي نظر ＇ه دى؟ t
�استاد حبيبي کومه لوم７ۍ لن６ه کيسه ليکل３ او خپره ک７ې ده؟ t

�په ولسي جرگه ک３ د استاد حبيبي د غ７يتوب او وکالت دوره ول３ پوره نه شوه؟ t
�د )طلوع افغان( جريده په کوم ＄اى ک３ خپر４دله؟ t

！وکه  ＇و  او  شوى  ليکل  قلم  په  ليکوال  پياوړي  کوم  د  پ＋تو  د  ليکوال(  �)اوسني  t
دى؟

٣_ يو يو زده کوونکى دې د استاد حبيبي د ليکل شويو کتابونو له ډل３ ＇خه د يو يو نوم 
اخلي. که کوم زده کوونکي د استاد حبيبي د داس３ کتاب نوم واخيست چ３ په دې لوست 

ک３ ي３ نوم نه و راغلى، نو ！ول دې شاباش ورته ووايي.

فعاليتونه
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کورن９ دنده

زده کوونکي دې د دې لوست د دغو لغتونو او کلمو په اړه دوه دوه کر＊３ وليکي او بله 
ورځ دې ي３ خپلو ！ولگيوالو ته ولولي: مؤرخ، متل، هويت، تعاون، دکلمه، ويسا.

قـــســـم ـــــــ３  م ـــــوب  ـــــت ـــــون ـــــ５ ل ـــــــه  پ ــــــ９  ــــــاي اشــــــن د 
ـــــســـــ３ ＄ـــم ـــــــ３ پـــــــــــردو پ ـــــــم چ ـــــــه ي ـــــى ن ـــــون ـــــ５ ل
ونـــنـــ／ـــوو ـــــغـــــري  ن ــــشــــق  ع د  ＄ــــــو  چــــــ３  ـــــــــه  را＄
＄ـــم ـــــســـــ３  پ ــــــــازو  ــــــــ／ ان ـــــو  ـــــل ب ـــــــه  پ زه  زړه 
تــلــنــ３ د  پــــيــــغــــام  ــــــــــئ  راک و４ــــ＋ــــتــــو  ســـپـــيـــنـــو 
＄ـــم ـــــ３  ـــــس پ ـــــــــو  ـــــــــان ارم ـــــو  ـــــي ـــــم زل خــــــــو  زه 
            ))پوهاند عبدالحى حبيبي((

ـــ３  ـــرگ ـــت ــــــــــــ７وه س ــــــــــه وغ راش
گــــــوره  نـــــــنـــــــداره  جـــــهـــــان  د 
ــورو ــت ـــه س ــــري پ ــت ل ــس ــاي ـــ３ ＊ چ
ـــــوره گ ــــــداره  ــــــن ن ـــــان  ـــــم آس د 
ک３ بــــاغ  ـــه  پ وجــــود  ــل  ــپ خ دې  د 
پـــــه هـــــرشـــــان نـــــنـــــداره گـــــوره
ـــــه نـــظـــر کـــ７ې  چــــ３ هــــر گــــل وت
ـــــوره گ نــــــنــــــداره  بــــــاغــــــوان  د 
))شمس الدين کاک７((
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پن％ه ويشتم لوست

د شرابو )الکولو( زيانونه

د نشه يي توکو د زيانونو په اړه تاسو په ب５الب５لو ！ولگيو ک３ پوره معلومات ترالسه ک７ي 

دي. دا چ３ اوس په ！وله ن７ۍ ک３ د نشه يي توکو يا مخدره موادو پر ضد پراخ３ هل３ 

＄ل３ روان３ دي، د دې المل دا دى چ３ ب５الب５ل نشه يي توکي انسانانو ته ډ４ر زيانونه ور 

رسوي. په دې ل７ ک３ د شرابو )الکولو( د زيانونو په اړه خبرې سره لرو.



172

د نشه يي توکو يا مخدره موادو په ل７ ک３ شراب پوره زيانونه لري. اوس پوهان او ډاک＂ران 
！ول په يوه خوله دا خبره کوي چ３ شراب د انسان روغتيا، ودې، ذهني او فکري ثبات ته 
زيانمن  ي３  ته  بشريت  او  ماده گ２ي  يوه زهرجنه  ！ول شراب  تاوان ور رسوي. هغوى  زيات 

شم５ري.
د ډاک＂رانو په اند، کله چ３ شراب بدن ته ورداخل８５ي، د اعصابو د تحرک سبب ک８５ي او 
دا طبيعي خبره ده چ３ که هر غ７ى له حده زيات تحريک يا راوه）ول شي، بيا نو له حرکته 
پات３ ک８５ي او له سکون او وقف３ سره مخ ک８５ي. همدغه ＄ن６ او وقفه په زړه او مغز ک３ د 

سکتو سبب ک８５ي او انسان په ب７５ه له من％ه وړي.
ام５ندوارو ＊％و ته د شرابو ＇＋ل ډ４ر تاوان لري، هم خپله هغو م５رمنو ته چ３ ام５ندوارې 
دي او هم د هغوى ماشومانو ته. د نوو ز４８４دونکو ماشومانو لپاره په ＄انگ７ې توگه تاوانونه 
لري. د م５ندو له خوا د شرابو استعمال، د نيمگ７و او )غير نورمال( ماشومانو د پيداي＋ت 
دا  دي،  شوې  ميندو  ام５ندوارو  پر  کچه  ن７يواله  په  چ３  ＇７５ن３  طبي  کوم３  ک８５ي.  سبب 
جوتوي چ３ په ٣٢٢ نوو پيدا شوو غير نورمال او نيمگ７و ماشومانو ک３ ٣٢ سلنه هغه 
شراب  کچه  زياته  ډ４ره  په  ک３  وخت  په  ام５ندوارۍ  د  ميندو  هغوى  د  چ３  دي  ماشومان 

استعمال ک７ي دي.
د ن７ۍ يو ډ４ر مشهور ډاک＂ر چ３ ملوين کنزي "Malvin Kinzy" نوم８５ي، په واشنگ＂ن 

ک３ د شراب ＇＋لو پر ضد په يوه جوړه شوې ن７يواله غون６ه ک３ داس３ وويل:
))د شرابو په ل８ه کچه کارول هم ک５داى شي چ３ د زياتو مغزي زيانونو او ضايعاتو سبب 
شي. هغه کسان چ３ شراب ＇＋ي او له دې کار ＇خه خوند اخلي، په دې نه پوه８５ي چ３ 
په حقيقت ک３ هغوى د خپلو مغزي ضايعاتو سبب ک８５ي. هغه کسان چ３ داس３ کوي، په 

دې نه پوه８５ي چ３ هغوى د خپلو مغزو حجرې نابودوي.((
شرابو  د  کچه  لوړه  ))په  وايي:  هغه  لري،  هم  خبرې  نورې  اړه  دې  په  ډاک＂ر  نوموړى 
پايله ک３ ي３  استعمال او ＇＋ل په وينه او رگونو ک３ داس３ بدلونونه رامن％ته کوي چ３ په 
مغزي حجرې د اکسيجن له کم＋ت سره مخامخ ک８５ي او ل８ وروسته بيخي له من％ه ＄ي. 
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کله چ３ دغه حجرې له من％ه الړې شي، هغه کس له مغزي اختاللونو سره مخامخ ک８５ي. 
هغه وخت چ３ وين３ ته شراب ورداخل شي، د وين３ جريان له خن６ سره مخامخ ک８５ي، 

همدغه پ５＋ه کله کله د وين３ د پرن６ ک５دو سبب ک８５ي.((
ډاک＂ران په دې باور دي چ３ د هغو ناروغيو درملنه ډ４ره گرانه او ستونزمنه ده چ３ المل ي３ 

د ډ４رو شرابو ＇＋ل وي. د شرابو او يا هر الکولي ＇＋اک استعمال دغه ناوړه پايل３ لري.
١_ د هاضم３ په سيستم ک３ د سرطان مرضونه رامن％ته کوي.

٢_ د ين３ يا ＄يگر د سرطان سبب ک８５ي.
٣_ د خ５＂３ )معدې( پ７سوب رامن％ته کوي.

٤_ د زړه ！کان زياتوي او د زړه د حملو سبب ک８５ي.
٥_ اعصاب سخت کمزوري کوي او حافظه له من％ه وړي.

٦_ د انسان عمر لن６وي.
٧_ ب３ اشتهايي رامن％ته کوي.

ډاک＂ر توماس هويتگر چ３ خپله هم يو حاذق طبيب دى، د الکولي مشروباتو په هکله 
وايي: ))شراب د انسان طبيعي عمر کموي. يو داس３ کس چ３ په شرابو روږدى نه وي د 
من％ني عمر اندازه ي３ ＇لو４＋ت کاله وي، خو د يو روږدي کس د من％ني عمر اندازه ٢٨ 

يا ٣٠ کاله وي.((
د طب له نظره کله چ３ د انسان بدن ته شراب ورننو＄ي، نو د هغ３ ＄انگ７تيا له مخ３ 
چ３ شراب ي３ لري، د بدن لوندوالى جذبوي او د بدن په غ７و ک３ يو ل７ بدلونونه راولي. 
د دغو بدلونونو له امله د بدن يو شم５ر غ７ي خپل３ دندې په ＊ه توگه سرته نه شي رسولى. 
په دغه وخت ک３ د زړه ！کان زيات８５ي او د وين３ فشار لوړ８４ي. په بدن ک３ دغه اختالل او 
بدلون د عقلي او عصبي گ６وډيو سبب ک８５ي او په پاى ک３ يوه غولوونک３ مستي او ل５ونتوب 

رامن％ته ک８５ي. همدغه غولوونکي مستي انسان د مرگ تر پول３ هم رسوي.
＇７５نو دا ＊ودل３ ده چ３ د شرابو هم５شه ＇＋ل د تريخي د ک）وړې اختالل، د معدې او 

کولمو ！پونه او نور ب５الب５ل رن％ونه ز８４وي.
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له دې امله ！ولو ته الزمه ده چ３ له دغو نشه يي توکو ＇خه ＄انونه وساتي. له همدې امله 
ده چ３ د اسالم په مبارک دين ک３ هم د الکولي مشروباتو ＇＋ل منع شوي دي.

د متن لن６يز:
ته  انسان  او روږد４دونکي مواد دي چ３  او شراب هغه مخدره  الکولي مشروبات 
ب５الب５ل ＄اني او روحي زيانونه ور اړوي، لکه: ل５ونتوب، عصبي او رواني ناروغ９، د 
معدې ！ب، سرطانونه او نور ب５الب５ل رن％ونه. د اسالم په سپ５）لي دين ک３ د الکولو او 
شرابو ＇＋ل حرام دي. نن ورځ ډاک＂رانو هم د علمي ＇７５نو او برياوو )السته راوړنو( په 
ر１ا ک３ دا جوته ک７ې ده چ３ د شرابو ＇＋ل د ＄اني او مالي تاوانونو او ب５الب５لو رن％ونو 
د ز４８４دلو په ＇نگ ک３ په اوسن９ پ７５ۍ ک３ د جرمونو او جناياتو يو لوى المل هم دى.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې په خپل خپل وار د دې لوست يو يو پراگراف ولولي. نور ！ولگيوال 
دې په پوره چوپتيا دغه برخ３ واوري. په پاى ک３ دې دوه تنه زده کوونکي د دې لوست په 

عمومي ！کو خبرې وک７ي.
٢_ درې تنه زده کوونکي دې په دغو موضوعاتو خپلو ！ولگيوالو ته لن６ې لن６ې خبرې 

وک７ي:
�د شرابو استعمال او د عمر له من％ني حد سره ي３ اړيک３ t

�د شرابو ډ４ر مصرف کوم رن％ونه ز８４وي؟ t
�شراب او الکولي مشروبات ！ولن３ ته کوم لوى لوى زيانونه رسوي؟ t
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گرامري برخه
٣_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي.

الف: لوم７ۍ ډله دې د دغو کلمو مترادف پيدا ک７ي:
ډول

درملنه
ناروغي

！ول
دندې

ب: دويمه ډله دې د الندې کلمو متضاد پيدا ک７ي:
ناوړه
ستر
زيان
ورځ

ماشومان
بريا

٤_ دغه لغتونه په الندې تشو ＄ايونو ک３ په سمه توگه وليکئ. جمل３ په خپله کتابچه 
ک３ بشپ７ې ک７ئ:

جرم او جنايت، سرطان، عمر، حجرې.
�د زياتو شرابو استعمال د انسان د طبيعي .............. په وړاندې مبارزه ده. t

�د ＇７５نو په ر１ا ک３ په ！ولنه ک３ د الکولي مشروباتو استعمال په ！ولنه ک３ د ..............  t
کچه زياتوي.

�د شرابو استعمال د ين３ يا ＄يگر د .............. سبب ک８５ي. t
�د شرابو د ＇＋لو له امله په لوم７ي سر ک３ د مغز .............. ته اکسيجن نه رس８５ي  t

او بيا له من％ه ＄ي.
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په خپل شاوخوا ک３ د يو داس３ چا د ژوند د ستونزو يا بدمرغيو په اړه يو يو مخ وليکئ 
چ３ د مخدره موادو د استعمال له امله ورته پيدا شوي وي، ک５داى شي د نسوارو، سگر！و، 

شرابو، الکولو، پوډرو او نورو په اړه هم وي.

راســـــــــــره وي ـــــه  ـــــدون ـــــي ام کــــــ３  ـــــدۍ  ـــــي ـــــاام ن
ـــاري ـــک ـــه ＊ـــکـــلـــي ＊ ـــون ـــال ـــش پــــه تــــيــــاره کــــ３ م

ـــره ـــاه ط اى  ＄ـــغـــلـــي  ـــســـ３  پ ــــوري  ــــي س ــــه  پ ــــ３  چ
ــــــه مــــــرادون ــــو  ــــغ ه د  رســــــــي  ــــــه  ن ــــــه  ت ســــــر   
              ))طاهر کالچوي((

ـــا ډ４ـــــر کـــ７ي ـــي هــــر چــــه غـــمـــونـــه د دن
بــــه لــــه دلـــــه هـــ５ـــر کـــ７ي ــا غــــم  ــب ــق د ع

ــ８ي ــ５ ــگ ل طـــاعـــت  ــــه  پ اور  حـــســـد  د 
ــ７ي ــر ک ــ５ ــل ت ــم ـــر ع ـــه ت غــريــب حــاســد ب
)) پيرمحمد کاک７((

کورن９ دنده
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شپ８ويشتم لوست

د شعر په اړه ＇رگندون３

_ آيا تاسو خپله کله کوم شعر ليکلى دى؟
_ د کوم شاعر شعر مو خو＊８５ي او ول３ مو خو＊８５ي؟

_ آيا کوم شعر يا د شعر کومه برخه مو ياده ده؟
د شعر په اړه خبرې او دا چ３ کوم شعر د يو چا خو＊８５ي او ول３ ي３ خو＊８５ي؟ دا 
يو ډ４ر په زړه پورې بحث دى. د دې لپاره الزمه ده چ３ موږ په دې پوه شو چ３ شعر ＇ه 

شى دى؟ ＇ه ＄انگ７ن３ لري، کوم ډول شعرونه غوره شعرونه دي او ول３ غوره دي؟
په دې لوست ک３ په همدې ＊کل３ موضوع له تاسو سره خبرې اترې کوو.
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د شعر په اړه او د شعر د تعريف، پ５ژندلو او ＄انگ７نو په اړه ډ４رې خبرې شوي او ک８５ي. په 
عمومي توگه دوه نظره د پام وړ دي. هغه کسان چ３ د شعر ظاهري اړخ ي３ په نظر ک３ وي، هغوى 
شعر موزون او مقفى )قافيه لرونکى( بيان بولي. د دوى په نظر وزن او قافيه د شعر نه جال ک５دونک３ 
برخ３ دي. البته په همدې ډله ک３ هم ＄ين３ کسان بيا قافيه د شعر ذاتي ＄انگ７نه نه، بلک３ له الزمو 

يا فروعاتو ي３ گ２ي.
يو بل نظر چ３ زياتره د شعر په اړه منطقي او فلسفي نظر دى، د شعر جوهر د هغه په ظاهري 
＇رگند اړخ ک３ نه ويني، بلک３ د هغه په من％پانگه او هنري اړخ ک３ ي３ ل＂وي چ３ هغه د خيال، 
تصوير او د شعر د نورو ＄انگ７نو غو＊تنه کوي. له همدې امله زياترو کسانو شعر هغه کالم گ２لى 

دى چ３ وزن او تخيل ولري. د شعر په اړه همدغه دويم نظر تر ننه پورې د ډ４رو د منلو وړ دى.
د ن７ۍ شعر پ５ژندونکي او پوهان، په دې اړه هم په دوو ډلو و４شل ک８５ي چ３ د شعر د موضوع، 
محتوا يا من％پانگ３ په اړه ي３ لري. د يو شم５ر په نظر د شعر اصلي موخه تربيتي او روزنيزه ده. 
د هغوى په نظر د شاعر دنده دا ده چ３ د ！ولن３ د يو آگاه )باخبره( ژمن او رسالت لرونکي غ７ي 
په توگه د انسانانو د الر＊وون３ او روزن３ په الره ک３ اغ５زمن کار وک７ي. د دوى په نظر دغه اړخ له 

＊کالييز او هنري اړخ ＇خه زيات مهم دى.
بله ډله پوهان او شعر پ５ژندونکي بيا په دې نظر دي چ３ د شعر اصلي اړخ يا جوهر د هغه د 
＊کال او هنر اړخ دى. دوى وايي: د شعر دنده دا نه ده چ３ الر＊وونه او تبليغ وک７ي، بلک３ مهمه 

＄انگ７نه ي３ بايد دا وي چ３ په انسانانو ک３ د ＊کال خو＊وون３ احساس پياوړى ک７ي.
＄يني شعر پ５ژندونکي، کره کتونکي او پوهان بيا من％ن９ الره غوره گ２ي او وايي چ３ شعر بايد 
هم د يو عالي او پياوړي انساني پيغام او عالي متن او محتوا لرونکى وي او هم د ＊ايست او ＊کال 

هنگام３ راوه）وي. رنگين９ ولري او د موسيق９ په ＇５ر ولول３ راوپاروي.
وايو،  يا منظومو چوکا！ونو ک３ چ３ موږ ورته د کالسيک شعر چوکا！ونه  په پخوانيو شعري 
دغو  په  شعرونو  يا  نظمونو  د  دى.  وړ  پاملرن３  زيات３  د  وزن  ＄انگ７ى  او  چوکاټ  شعر  د  قافيه، 

چوکا！ونو ک３ غزله، قصيده، مثنوي، ＇لوريزه او نور د يادولو وړ دي.
په نوې شاعرۍ ک３ د پخوانيو شعري قالبونو د پاللو په ＇نگ ک３ د سپين او آزاد شعر خوا ته 
هم پوره پام او＊تی دی. آزاد شعر هغه شعر دى چ３ قافيه پک３ حتمي نه ده، وزن ي３ په عمومي 
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ډول د يو شعر په کليت ک３ په پام ک３ نيول ک８５ي او وزن ي３ د کوم３ ！اکل３ ب５لگ３ تابع نه دى. کر＊３ 
ي３ لن６ې او اوږدې دي. په آزاد شعر ک３ وزن د يو ډول طبيعي آهنگ او موسيق９ تابع وي. په اروپا 
ک３ هم دغه شعر په ١٩مه پ７５ۍ ک３ خپل اوج ته ورس５د. دا په حقيقت ک３ آزادو شعري قالبونو 
ته د نوو نظرونو او افکارو ننوتل دي. مهمه خبره دا ده چ３ آزاد شعر نه يوازې دا چ３ له کالسيکو 
شعرونو او نظمونو سره د چوکاټ له نظره توپير لري، د مضمون او محتوا له پلوه هم ورسره بايد 

توپير ولري. په آزادو شعرونو ک３ بايد د شعر مضمون هم د نوي دوران مضمون وي.
سپين شعر بيا هغه شعر ته ويل ک８５ي چ３ قافيه ونه لري. په اروپايي شعرونو ک３ زياتره کالسيک 
روايتي او کيسه يي شعرونه په همدغه قالب ک３ وو چ３ د بيتونو وزن او اندازه ي３ سره برابره وه خو 

د قافي３ له قيد ＇خه آزاد وو.
د شعر ＄ين３ ＄انگ７ن３:

لکه چ３ ومو ويل، د شعر د تعريف، پ５ژندن３ او ＄انگ７نو په اړه ب５الب５ل نظرونه شته، په دې اړه 
د ＄ينو شاعرانو او شعر پ５ژندونکو نظرونو ته پام الزم دی:

_ ))شعر په ولوله ييز او موزونه )آهنگواله( ژبه د بشري فکر ＄انگ７ې او هنري ＇رگندونه ده، 
له دې امله به موږ شعر موزيکال فکر وگ２و.((

_ ))په شعر ک３ د الفاظو معنا له هغه ＇ه نه چ３ په قاموسونو ک３ ي３ راوړې، پراخه ده او د بيان 
قدرت ي３ زيات دى.((

نه  لپاره  دې  د  گل ＇وک  د گالب  ک７و.  نه  تابع  معيارونو  او  اړتياوو  د  ژوند  د  بايد  ))شعر   _
خو＊وي چ３ د هغه اوبه د سترگو د درمل په توگه استعمال５داى شي، بلک３ د دې لپاره ي３ خو＊وي 

چ３ گالب ＊کلى دى او ＊کال په خپله يو مستقل ارز＊ت دى.((
_ ))د شعر هدف په ملت ک３ د رو＊ناي９ خپرونه ده.((

د شعر په اړه په تعريفونو ک３ په ＄انگ７ي ډول دغه گ６ ！کي د پام وړ دي:
واقعيت  د  معنا  بله  )په  مفکوره  خوند،  عواطف،  ＊کال،  احساسات(،  )يا  جذبات  تخيل، 

انگازه( همدغه ！کي د شعريت معيارونه هم گ２ل ک５داى شي.
))په شعر ک３ يو ډول مفکوره شته، خو يوازې د مفکورې شته والى د شعريت دليل نه گ２ل 

ک８５ي، بلک３ مفکوره بايد په شاعرانه ب２ه راو＄ل８５ي.((
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اړه  په  ＄انگ７نو  يا  توکو  اساسي  او  عمده  د  شعر  د  روهي  محمد صديق  اکاډميسين  کانديد 
ليکي:

))شعر له ＇لورو ضروري توکو ＇خه جوړ دى: مفکوره، تخيل، احساس )عاطفه( او وزن. د 
دې خبرې ضمني معنا دا ده چ３ هر نظم شعر نه دى، په شعر ک３ د مفکورې شته والى حتمي 
دى، ＄که چ３ ب３ مفهومه شعر، شعر نه دى، ليکن په شعر ک３ بايد مفکوره شاعرانه ب２ه ولري. له 

دغو يادونو ＇خه وروسته کولى شو چ３ د شعر لپاره دا الندې تعريف پيشنهاد ک７و:
))شعر په وزن لرونک３ ژب３ سره د مفکورې او تخيل عاطفي ترکيب ته ويل ک８５ي((.

د مفکورې او وزن په اړه خو خبره ＇رگنده ده، په ＊ه شعر ک３ د تخيل په اړه بايد وويل شي 
چ３: په شعر، ادب او！ولو هنرونو ک３ تخيل ＄انگ７ى ارز＊ت لري. تخيل په شعر ک３ د تشبيهاتو، 
استعارو او ＇５رو په ب２ه را＇رگند８４ي. احساس او عاطفه هم په شعر ک３ له ضروري توکو ＇خه 
ده. په شعر ک３ احساس يا عاطفه ضروري شرط دى. که شاعر درد، هيله، احساس، اند４＋نه، قهر 
او تاثر ونه لري، نو لوستونکى او اور４دونکى له داس３ شعر ＇خه خوند نه شي اخيستلى. د ليو 

تولستوى په قول: ))د شعر اصلي وظيفه دا ده چ３ مقابل لوري ته احساس ورول８５دوي.(( 
يو بل ليکوال وايي: ))په هنر ک３ قضاوت، مفکوره او حقيقت په عاطفي ب２ه را＇رگند８４ي.((

استاد روهي له دغو بحثونو ＇خه نتيجه اخلي او ليکي:
شعر دوه ډوله ارز＊تونه لري. ذاتي )يا اصلي او په خپله په شعر پورې مربوط( او بهرني )چ３ د 

شعر لپاره دغه ارز＊تونه هم مهم دي خو د شعر خپل جز نه دى(.
ته  )مفکورې(  اي６يالوج９  يا  سياست  فلسف３،  علم،  اخالقو،  دين،  ارز＊تونه  بهرني  شعر  د 

خدمت کوي. متعهد شاعران د شعر بهرنيو ارز＊تونو ته زيات اهميت ورکوي.
متعهد شعر د يوې ！اکل３ برخ３، سياسي ډل３ يا اي６يالوج９ مرام ته وقف شوى دى او له دې امله 
د ！ولو لپاره د خوند او لذت منبع نه گر＄ي، خو هميشنى )تلپات３( شعر د ！ولو انسانانو په هکله ويل 
ک８５ي او د شعر له ذاتي ارز＊تونو ＇خه کار اخلي. په دغه ډول شعر ک３ هم مفکوره د بشريت لپاره 
له دايمي ارز＊تونو سره اړه لري. د زمان３ په اوږدو ک３ هر نسل ته احساس او عواطف ور انتقالوي. 
عشق، ＊کال، سوله او دوستي، ايثار، زړه سوى، گ６ ارمانونه او داس３ نور هم５شني ارز＊تونه د 
شعر ب０ تازه او سمسور ساتي. د شعر ذاتي ارز＊تونه: ＊کال، تخيل، تصوير، هنري ژبه، آهنگ 
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)وزن(، احساس او جذبات دي. بهرني ارز＊تونه بايد شاعرانه شي. له هغ３ وروسته پرې د شعر 
نوم اي＋ودل ک５داى شي.

د متن لن６يز:
دى:  جوړ  توکو ＇خه  ＇لورو ضروري  له  شعر  ده.  برخه  مهمه  يوه  ادبياتو  د  شعر 
مفکوره، تخيل، احساس )عاطفه( او وزن. د شعر په اړه ب５الب５ل تعريفونه شوي دي. 

موږ کولى شو، د شعر يو ＊ه تعريف په دې ډول وک７و:
))شعر په وزن لرونک３ ژب３ سره د مفکورې او تخيل عاطفي ترکيب دى.((

د شعر په ذاتي او اصلي ＄انگ７تياوو ک３: ＊کال، تخيل، تصوير، هنري ژبه، وزن 
علم،  اخالقو،  په  ارز＊تونه  بهرني  د شعر  وړ دي.  يادولو  د  او جذبات  احساسات 

فلسف３، سياست، اي６يالوج９ )مفکورې( او نورو پورې اړه پيدا کوي.
هم５شنى او تلپات３ شعر د ！ولو انسانانو لپاره ويل ک８５ي او له هم５شنيو ارز＊تونو سره 
ي３ کار وي. نه له موقتي او سرسري ارز＊تونو سره چ３ يوازې په يوه ډله خلکو پورې 

اړه ولري.

د شعر جوهر: له دې ＇خه موخه د شعر اصلي اړخ يا اصلي ！ولگه ده. د شعر جوهر 
د شعر د هغو توکو ！ولگه ده چ３ ب３ له هغ３ شعر، د شعر په نوم نه شو يادولى.

ليو تولستوى: د روسي３ يو نوميالى ليکوال دى چ３ په نولسمه پ７５ۍ ک３ ي３ په روسيه 
او ！وله ن７ۍ ک３ د ستر ليکوال په توگه شهرت درلود. ))جگ７ه او سوله(( ي３ ډ４ر مشهور ناول 

يا رومان دى.

＇رگندون３
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١_ د لوست يو يو پراگراف دې يو يو زده کوونکى ولولي او نور دې غوږ ورته ونيسي.
٢_ زده کوونکي دې په ＇لور ډلو وو４شل شي. يوه ډله دې د دې لوست د يو لغت يا اصطالح 
به په سرچپه توگه همدغه کار  بيا  له بل３ ډل３ پو＊تنه کوي او هغه ډله به ＄واب ورکوي،  اړه  په 

تکرار８４ي. ＄وابونه دې لن６ لن６ وي.
٣_ ＇لور تنه زده کوونکي دې د يوې يوې ډل３ په استازيتوب پر دغو موضوعاتو لن６ې لن６ې 

خبرې وک７ي:
�هغه کسان چ３ شعر ته په ظاهري توگه گوري، د شعر په اړه ＇ه نظر لري؟ t

�د شعر جوهر ＇ه شى دى؟ t
�د شعر ذاتي او اصلي ＄انگ７تياوې t

�د شعر بهرني ارز＊تونه t
٤_ زده کوونکي دې په ！ولگي ک３ يوه کوچن９ مشاعره جوړه ک７ي. د هر چا چ３ کوم شعر 
خوښ وي او هغه ي３ په يادو ياد وي، ！ولگيوالو ته دې ي３ واوروي، که يوازې يو، يا ＇و بيته وي، 
هم سمه ده. بيا دې يو بل ！ولگيوال د هغه شعر په ارز＊ت، معنا او ＊کال يو ＇ه ووايي، دا کار 
دې همداس３ دوام وک７ي او ！ول زده کوونکي دې يا په شعر لوستلو او يا په خبرو ک３ ون６ه واخلي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د خپل３ خو＊３ يو ＊ه شعر انتخاب ک７ي، هغه دې په يوه پا１ه ک３ وليکي 
انتخاب ک７ى او شعر د ده په نظر کوم３  او ترې الندې دې دا هم وليکي چ３ ول３ ي３ دا شعر 

＄انگ７تياوې لري؟ په دې اړه دې د همدغه لوست متن په پام ک３ ولري.

فعاليتونه
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اووه ويشتم لوست

د ماين، ناچاودو توکو او معلوليت 
رواني اغ５زې

په ت５رو ！ولگيو ک３ تاسو د ماينونو او ناچاودو توکو په اړه ډ４ر مطالب او الر＊وون３ 
لوست３ دي. ن８دې په هر ！ولگي ک３ مو هغه معلومات ترالسه ک７ي دي چ３ ＇نگه له 
ناچاودو توکو ＄انونه وساتو، ＇نگه پرې خپله کورن９، دوستان او ه５وادوال وپوهوو او په 

دې برخه ک３ ＇نگه له ！پيانو سره لوم７ن９ مرست３ وک７و؟
په دې لوست ک３ دې خبرې ته تم ک８５و چ３ له ماين او ناچاودو توکو ＇خه ډ４رې 
＄انگ７ې، کورن９ او عمومي ！ولنيزې ستونزې هم راپيدا ک８５ي. دا په حقيقت ک３ يو 
ډول رواني ستونزې دي چ３ زموږ ！ولنه او په ت５ره بيا وي（ او بيدار ＄وانان بايد ورته 
＄انونه چمتو ک７ي، ＄ان هم پرې پوه ک７ي، خپله کورن９ او ！ولنه هم. په دې لوست ک３ 

پر همدغه موضوع له تاسو سره خبرې لرو.
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په ب５ال ب５لو جن／ونو ک３ چ３ په جال جال ه５وادونو ک３ ترسره شوي دي، له ماينونو هم د 
خپلو اهدافو لپاره －＂ه اخيستل شوې ده. په افغانستان ک３ هم په ب５ال ب５لو وختونو ک３ ماينونه 

کارول شوي او زموږ يو شم５ر افغانان ي３ د غم پر ！غر ک＋５نولي دي.
دا چ３ د ماينونو له کبله يو شم５ر افغانان ！پيان شوي او بيا معلول شوي دي، دغه معلوليت 
د ＊کاره ستونزو او تکليفونو تر ＇نگ، رواني ستونزې او ناروغ９ هم له ＄انه سره لري. که 
پوره پام وک７و له ＇رگندو ن＋و ن＋انو او ستونزو ＇خه دغه پ رن＃ چ３ رواني ناروغي ي３ 
بايد وبولو، هم د معلول کس لپاره او هم د ！ولن３ لپاره ډ４ر زيات خطر لري. دا يوه کورن９ او 
بشپ７ه ！ولنه له رواني او ！ولنيزو ستونزو سره مخامخ کولی شي. له همدې امله دې ستونزې 

ته د يوې درن３ ！ولنيزې ستونزې په توگه بايد غور وک７و.
ستونزه په پيل ک３ له دې ＇خه راوالړ８４ي چ３:

١_ د ماينونو او ناچاودو توکو )او يا په عمومي توگه د جگ７و له امله( يو ＇وک ！پي شي. 
الس، پ＋ه، سترگه يا د بدن کوم بل غ７ى له السه ورک７ي. د بدن ه５＆ غ７ى د انسان په ژوند 
ک３ اضافي نه دى او هر يو ي３ په خپل خپل ＄اى ک３ ضروري دى. کله چ３ يو ＇وک معلول 

شو، هغه س７ى د عادي ژوند لپاره خپل３ هيل３ له السه ورک７ي.
٢_ ＊ايي دغه معلول کس د خپل３ کورن９ له خوا هم قبول نه شي.

٣_ ＊ايي کله کله په شاوخوا چاپ５ريال او ！ولنه ک３ هم داس３ ناوړه کسان پيدا شي چ３ 
معلول کس ته په سپکه سترگه وگوري.

خپل  يا  ک７ي،  گو＊ه  ＄ان  ＇خه  ！ولن３  له  انسان  معلول  که  ک３  حاالتو  داس３  په   _٤
مهارتونه او وړتياوې له السه ورک７ي، نو ورو ورو له رواني پلوه په يو ناروغ انسان بدل８５ي چ３ 

هم ＄ان او هم ！ولن３ ته زيان رسوي.
موږ ！ولو ته )د معلول کس په گ６ون( الزمه ده چ３ د دې ستونزې د مخنيوي لپاره په 
！ولنه ک３ د معلولينو د ＊ه جذب او په عمومي توگه د يوې سالم３ ！ولن３ د جوړ４دو لپاره 

دغو ！کو ته پام وک７و:
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١_ معلول کس بايد په ه５＆ ډول خپل ＄ان د ！ولن３ نيمگ７ې برخه ونه گ２ي. هغه بايد په 
رواني ډول ＄ان داس３ وگ２ي چ３ ه５＆ نيمگ７تيا او عيب نه لري. هغه معيوب نه دى، معلول 

دى او په ！ولنه ک３ خپل ＄اى، خپل قدر او خپل درن＋ت لري.

٢_ د معلول کس کورن９ بايد په دې برخه ک３ زيات پام وک７ي، که هغوى د خپل３ کورن９ 
معلول غ７ي ته په خپله غ８５ه ک３ لکه د پخوا په ＇５ر په مينه او محبت ＄اى ورک７ي، ！وله 

کورن９ ورسره ن５کمرغه پات３ ک８５ي.

٣_ موږ بايد په خپلو خبرو اترو ک３، له معلولينو سره په چلند ک３، په ليکنو او ويناوو 
ک３ معلولينو ته د معيوب او نيمگ７ي خطاب ونه ک７و. هغوى ته داس３ کلم３ ونه کاروو چ３ 
د توهين، ملن６و او تحقير ＇رک ترې ولگي. دا به په ه５＆ ډول غوره نه وي چ３ موږ هغوى 
ته د کا１ه، ړانده، گوډ، شل، ليوني او نورو خطاب وک７و او دغه نومونه داس３ وکاروو چ３ د 
توهين او تحقير بوى ترې راپورته شي. د دې په ＄اى بايد هغوى داس３ معلولين وگ２و چ３ 
د ب５الب５لو علتونو له امله له دغ３ ستونزې سره مخامخ شوي او که موږ هر يو له داس３ پ５＋و 

سره مخامخ شوي واى، په همدغه حالت ک３ به واى.

٤_ معلولين بايد د ！ولن３ د روغو کسانو په ＇５ر د ！ولو حقوقو لرونکي وي. هغه کسان 
ي３ چ３ د زيات معلوليت له امله د کار جوگه نه وي، بايد د ژوند ！ول３ اسانتياوې ورته برابرې 
شي. هغوى چ３ د کار جوگه وي، په هره برخه ک３ ورته د کار الرې چارې برابرې شي. په 
دې توگه به هغوى د عادي انسانانو په توگه ＄ان د ！ولن３ داس３ مهمه برخه وبولي، لکه نور 

！ول چ３ دي.

٥_ معلولو ماشومانو، ＄وانانو او لويانو ته بايد د زده ک７ې امکانات هم برابر شي. دوى 
کولى شي د عمومي زده ک７و په مؤسسو ک３ گ６ون وک７ي، بايد ！ول همزولي ورته د ورو１و او 
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خويندو په توگه له ＄انه سره په برابره ب２ه وگوري او زيات درن＋ت ي３ وک７ي چ３ له معلوليت 
او ستونزو سره سره له دوى سره په ＇نگ ک３ ناست دي او زده ک７ه کوي چ３ په راتلونکي 
ک３ ترې د ！ولن３ د پرمختگ او سوکال９ لپاره گ＂ه واخيستله شي. که د دې امکان نه وي 
چ３ ＄ين３ کسان ي３ د زده ک７و په عمومي مرکزونو ک３ زده ک７و ته دوام ورک７ي، بايد ب５الب５ل 

＄انگ７ي ＊وون％ي ورته جوړ شي.
برخه  په  د معلولينو د حقونو  ت７ونونو  ب５الب５لو  ن７يوالو  راز  او دغه  دين  مبارک  د اسالم 
ک３ ډ４ر زيات ！ينگار ک７ى دى. معلولين ي３ د ！ولن３ هغه برخه گ２ل３ ده چ３ هم ورسره بايد 
مرسته وشي، پالنه ي３ وشي او هم ورته د ژوند په ！ولو چارو ک３ له نورو انسانانو سره يو ＄اى 

د گ６ ژوند او گ６ کار الرې چارې برابرې ک７ي.
که موږ داس３ وک７ل، نو له رواني او ！ولنيز پلوه به مو مهم کار ته پام ک７ې وي. دا د ！ولو 
افغانانو او په ت５ره بيا د ！ولو ＄وانانو دنده ده چ３ معلولينو ته درناوى وک７ي او هغوى ！ول په 

هره برخه ک３ د خپل ＄ان سيال او له ＄انه سره برابر او د مساوي حقونو لرونکي وگ２ي.

د متن لن６يز:
د ماينونو او ناچاودو توکو له امله زموږ زيات شم５ر ه５وادوال وژل شوي، ！پيان شوي 
او رواني  ！ولنيزو  او  ل７ ＄انگ７و کورنيو  يو  له  افغانان  او معلول شوي دي. دغه معلول 
ستونزو سره هم مخامخ ک８５ي. موږ بايد خپل３ دغه خويندې او خپل ورو１ه د خپل３ 
！ولن３ پر اوږو بار ونه گ２و، بايد درناوى ورته ولرو او هغوى په ！ولو برخو ک３ له ＄ان سره 

د برابرو حقوقو او وجايبو لرونکي وشم５رو، نه نيمگ７ي کسان.
له معلولينو سره غوره چلند هغوى له رواني پلوه پياوړي کوي او په ！ولنه ک３ د گ＂ورو 

او اغ５زمنو غ７و په توگه خپله دنده ترسره کوي.
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١_ زده کوونکي دې په خپل خپل وار د دې متن يو يو پراگراف ولولي. نور زده کوونکي 
دې ورته غوږ وي. د پراگراف له لوستلو وروسته دې د هغه په ＇نگ ک３ ناست ！ولگيوال د 

دغه پراگراف )صفتونه( په ن＋ه ک７ي.
٢_ پن％ه تنه زده کوونکي دې په خپله خو＊ه په خپل کور، دوستانو او يا په خپل شاوخوا 
ک３ د کوم معلول په اړه خبرې وک７ي، دا چ３ ＇نگه معلول شوى او اوسنى حالت ي３ ＇نگه 

دى؟
٣_ دغه متن د )ى( گانو له نظر ک３ نيولو پرته ليکل شوى دى. تاسو ي３ په خپلو کتابچو 

ک３ وليکئ او د )ى( گانو سمه کارونه په پام ک３ ولرئ:
))موږ ته الزمه ده چى خپلو معلولو هيوادوالو ته د ژوند په هره برخه کى د خپلو سيالو 
او د مساوى حقونو لرونکو هيوادوالو په سترگه وگورو. له دوى سره مرسته زموږ دنده ده. که 
داسى ونه ک７و، هغوى له ډ４رو روانى ستونزو او ناروغى سره مخامخ کي８ى. را＄ى چى دوى 
له ياده ونه باسو. دوى خپلى خويندى او ورونه وگ２و او ！ولنى ته يى د غوره انسانانو او غ７و په 

توگه روزنى او پالنى ته پرله پسى پام وک７و.((

هر زده کوونکى دې په خپل کلي کور ک３ د يو معلول کس په زړه پورې کيسه وليکي، 
＇نگه معلول شوى؟ د خلکو چلند ورسره ＇ه ډول دى؟ اوس ＇ه کوي؟

د دغ３ ليکن３ )کيس３( د متن ！ول３ )ى( گان３ بايد سم３ ليکل شوې وي او که ناسم３ 
وي، سبا ته ي３ په ！ولگي ک３ سم３ ک７ي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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په دې کيسه ک３ دې دغه ！کي په پام ک３ ونيسي:
١_ د ！ولن３ روان واقعيتونه دې په پام ک３ ونيسي.

٢_ نثر دې هنري او ادبي ＄ان／７ن３ ولري، يعن３ نثر دې خوږ او روان وي.

＇ه غواړو؟

ــوږ م غــــــواړو  ــر  ــح س ــه  ــغ ه ــت  ــال ــه ج د  ـــاره  ـــي ت وړي  ـــ３  چ
ـــوږ ــــور غـــــــــواړو م ــــــا کـــــ３ مــــن پـــــه ر１ ـــم  ـــل وطــــــن د ع
ــ３ وشـــي ــ２ ــ／ ــ５ ــــ３ خــــبــــرې د ＊ ي ــــ３  ـــــن ک ــــه وط پ ــــ３  چ
ــوږ ــ３ عــســکــر غـــــواړو م ــس ــ３ آمـــــر، ه ــس ـــور ه ـــام ــ３ م ــس ه
لـــپـــاره ـــــن  وط د  شــــي  ــــــ９  روي زرد  د  ســـبـــب  چــــ３  ــــه  ن
ــــواړو مــوږ ــا هــغــه زر غ ــ６ه مـــوړ ک ــ５ ــه － ــب پ ــ３ خـــوار غــري چ
－ـــــوره ＄ـــــه  مـــــه  ـــ３  پـــس ـــو  عـــبـــثـــيـــات او  فـــ５ـــشـــنـــو  ـــــه  پ
مــوږ ــــــواړو  غ هــنــر  ــــوړ  ل ـــه  ت ـــا  ت ــه  ــمــي ＄ــل ــب  ــت ــک م د  اى 
ــام ق د  شـــي  خـــــادم  ســــره  ـــمـــان  اي ـــه  پ او  صـــــادق  وي  چـــ３ 
ــوږ داســـــ３ اديـــــب داســـــ３ شـــاعـــر داســـــ３ رهـــبـــر غـــــواړو م
           ))قيام الدين خادم((

يوه بيباکي يوه ن７ۍ ه）ه او هاند له من％ه وړي.
              )) لويي پاستور((
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اته ويشتم لوست

ادبي کره کتنه

په ت５رو ！ولگيو ک３ تاسو د ادب او ادب پوهن３ په اړه يو ل７ معلومات ترالسه ک７ي دي. 
د ادب ＇７５لو، ارزولو، کره کولو او تاريخي مطالع３ ته ادبپوهنه وايي. ادب پوهنه درې 

عمده ＇انگ３ لري: د ادب تيوري، ادبي کره کتنه )يا ادبي نقد( او د ادب تاريخ.
ادبي کره کتنه د ادبپوهن３ يوه مهمه ＇انگه ده، د ادبياتو د ودې او پرمختگ په بهير 
ک３ ادبي نقد يا ادبي کره کتنه ＄انگ７ى ＄اى لري. په دې لوست ک３ به ولولو چ３ ادبي 
کره کتنه ＇ه شى ده؟ په ادبي هلو ＄لو ک３ ي３ ارز＊ت ＇ه دى؟ کوم کوم معيارونه لري 

او کوم کوم ډولونه ي３ مهم دي؟
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د ادبي نقد يا کره کتن３ په هکله ډ４ر تعريفونه وړاندې شوي دي، خو د پ５ژندن３ تر ！ولو 
مهم３ برخ３ ي３ دا دي:

ادبي کره کتنه د ادبي آثارو د هر اړخيزې ارزون３ په معنا ده چ３ د دغو آثارو ＊کالوې، 
ارز＊تونه او نيمگ７تياوې په ن＋ه کوي. د ادبي کره کتن３ له الرې لوستونکي پوه８５ي چ３ کوم 

ادبي اثر عالي، ＄لند او پياوړى، کوم من％نى او کوم يو کمزورى دى؟
د ادبي کره کتن３ له الرې لوستونکي او د ادبي آثارو ل５وال او مينه وال د ادبي اثارو له 
ارز＊تونو سره اشنا ک８５ي. له همدې امله ＇７５ونکي په دې نظر دي چ３ د ادبي نقاد کار دادى 
چ３ د ادبي اثر د ليکوال او عادي لوستونکي ترمن＃ وسيله شي. کره کتونکى د ليکوال او 
لوستونکي ترمن＃ د اړيکو پل دى، د اړيکو مزى دى او ＇ومره چ３ دا مزى پياوړى وي، د 
يو ملت د ادبي يون په پياوړتيا او ＊کال ک３ خپل اغ５ز زياتوي. د کره کتونکي دنده دا ده چ３ 
لوستونکو ته ＇رگنده ک７ي چ３ په دې يا هغه ادبي اثر ک３ مهم ارز＊تونه، لوړې ＊کالوې او 
پياوړتياوې کوم３ کوم３ دي، يا دغه او هغه اثر ＇ه کمزورۍ او نيمگ７تياوې لري؟ که دغه 
واسطه، يا د اړيکو پل او مزى نه وي، ＊ايي يو غوره اثر خلک ＊ه ونه پ５ژني او يا ي３ له پياوړو 
اړخونو، ＄لندو برخو او ＊کالوو ＇خه ناخبره پات３ شي. دغه راز ک５داى شي چ３ مينه وال 
د يو ادبي اثر له نيمگ７و خواوو او کمزوريو هم پوره خبر نه شي. له دې الرې د ادبي آثارو 

او ليکنو اصلي او ري＋تيني ارز＊تونه رابرس５ره ک８５ي.
د يو دقيق کره کتونکي کار دا نه دى چ３ د يو ادبي اثر په اړه د ＊ه يا بد حکم وک７ي، 
يعن３ يو اثر په بشپ７ه توگه )＊ه( يا )بد( وگ２ي. د هغه موخه بايد دا وي چ３ د يو اثر هر اړخ５زه 
ارزونه وک７ي، ！ول اړخونه ي３ راوسپ７ي، ＄الوې او نيمگ７تياوې ي３ يادې ک７ي. سره له دې 
چ３ نقاد يا کره کتونکى هم ＊ايي کله کله د خپلو ＄انگ７و احساساتو، نظرونو او ذوقونو 
له مخ３ د ادبي اثر په اړه شخصي ！کي هم ورداخل ک７ي، خو مهمه خبره دا ده چ３ دى 
وکولى شي خپل دغه احساسات داس３ مهار ک７ي چ３ د يو ادبي اثر اساسي ارز＊تونه ترې 

پ پات３ نه شي.



191

ادبي کره کتونکى د يو ادبي اثر د کره کولو او نقد په وخت ک３ بايد د يو ＄انگ７ي ادبي 
اثر د ليکوال د وخت حاالت، شرايط او امکانات له يوې خوا په نظر ک３ ولري، له بل３ خوا 
بايد دې ته پام وک７ي چ３ د هغو شرايطو په ر１ا ک３ د هغه وخت عمومي ادبي وضعيت ＇ه 
ډول و؟ آيا ليکوال هغه ＇ه په ＊ه توگه ويلي دي چ３ غو＊تل ي３ وي３ وايي؟ که داس３ نه 
وي او منقد او کره کتونکى د ادبي اثارو ارزونه يوازې د خپل نظر او فکر له مخ３ وک７ي، 

کره کتنه به ي３ بريال９ نه وي.
لکه چ３ ومو ويل ادبي نقد د ادبي آثارو ارزونه ده او دا خبره په حقيقت ک３ له يو ډول 
))قضاوت(( سره ملگرې ده. د دې خبرې معنا دا ده چ３ ادبي کره کتنه د آدبي اثارو په اړه 
))قضاوت(( دى او له همدې امله الزمه ده چ３ کره کتونکى د ادبي آثارو په هکله د ر＊تيني 
معرفت او پوهن３ لرونکى وي. هغه بايد يو ل７ داس３ اصول او معيارونه خپل３ مخ３ ته اي＋ي 
وي چ３ د هغو له مخ３ وتوان８５ي، په غوره او دقيقه توگه د کره کتن３ په کار ک３ برى ترالسه 

ک７ي. له همدې امله ي３ دغو ！کو ته پام اړين دی:
١_ د کره کتونکي موخه دا نه ده چ３ يو نوى شى رامن％ته ک７ي، بلک３ هغه ＇ه چ３ 
موجود دي او ليکل شوي دي، تحليل او توصيف ي３ ک７ي، ب５الب５ل اړخونه ي３ و＇７５ي 
او د ب５الب５لو برخو اړيک３ ي３ وارزوي، له همدې امله هغه بايد د يو من％گ７ي او دريمگ７ي 

کس په توگه ادبي اثر وارزوي.
٢_ ادبي کره کتونکى د دې په ＇نگ ک３ چ３ له شعر او داستان او په عمومي توگه 
او  ！ولنپوهن３  له ＊کال پوهن３،  يو ډول ي３  په  له ډولونو ＇خه  ادبياتو سره ي３ مخه ده،  له 
ارواپوهن３ سره هم اړيک３ بايد له پامه ونه غور＄وو. په دغو برخو ک３ هم کره کتونکي ته د 

تجرب３ لرل الزمي دي.
يوه ستره موخه  او بشپ７تيا ک３ اساسي ون６ه لري. دا  په وده  بهير  ادبي  ٣_ کره کتنه د 
ده. نقاد د يوې داس３ سترې دندې لرونکى دى. له همدې امله بايد ادبي کره کتونکى له 
سرسري ！کو، لکه شخصي ل５والتيا يا کين３ ＇خه بهر په عمومي توگه د يو ولس د ادبي بهير 
په پياوړتيا ک３ خپله ون６ه جوته ک７ي او سره له دې چ３ د يو ＄انگ７ي ادبي اثر په اړه قضاوت 
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کوي، د دغه عمومي ادبي بهير بشپ７تيا، ＊کال او ＄ال ته ي３ پام وي.
＄ينو ＇７５ونکو د کره کتن３ لپاره درې شرطونه الزم گ２لي دي:

١_ ذوق، ٢_ پراخ ادبي معلومات او اطالعات، ٣_ تجربه او زيات تمرين.
او نيمگ７تياوو د ＇رگندولو غوره عامل دى.  پياوړتياوو  اثارو د  ادبي  ادبي ذوق: د   _١
ذوق له دوو برخو جوړ دى، فطري استعداد او بل ادبي او هنري تربيت چ３ اکتسابي )زده 

ک５دونک３( ب２ه لري.
＇７５ن３  او  لوستن３  مطالع３،  زيات３  د  که  ولري،  ذوق  ادبي  ＊ه  چ３  ＇وک  هغه   _٢
ستونزې پر ＄ان ومني، کولى شي چ３ د ادبي آثارو غوره ارزوونکى او کره کتونکى شي. 
د خپلو ادبياتو او د ن７ۍ د ادبياتو په اړه پراخه او ژوره مطالعه، د ادبياتو په اړه د نورو آثارو 

لوستل او عمومي معلومات ترالسه کول، د يوه کره کتونکي کار پياوړی کوي.
٣_ کره کتونکي ته الزمه ده چ３ د کره کتن３ کار ته د يو عادي او سرسري کار په سترگه 
ونه گوري، پرله پس３ تجرب３ ترالسه ک７ي، بيا بيا تمرين وک７ي او وتوان８５ي چ３ يو ＊ه کره 

کتونکى شي.
د ادبي کره کتن３ د ډولونو په اړه هم ډ４رې خبرې شوې دي. ＄ينو ＇７５ونکو ورته ب５الب５ل 

ډولونه په نظر ک３ نيولي دي چ３ يو ＇و ي３ يادوو:
نقد،  ارواپوهنيز  نقد،  )شکلي(  فورموليستي  نقد،  فلسفي  نقد،  تاريخي  نقد،  سنتي 

اجتماعي نقد او نور...

د متن لن６يز:
ادبي کره کتنه يا ادبي نقد د ادبپوهن３ يوه مهمه برخه ده. کره کتنه د ادبي آثارو د 
ارز＊تونو د را＄لونو ＇رگندونه کوي. ادبي کره کتنه د ادبي آثارو د هر اړخيزې ارزون３ 
په معنا ده. موږ کولى شو چ３ د کره کتن３ په وسيله لوستونکي او د ادبي ليکنو مينه وال 
په دې وپوهوو چ３ کوم اثر ډ４ر لوړ او پياوړى، کوم ي３ د من％ني حد او کوم ي３ کمزورى 
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دى؟ ادبي نقاد او کره کتونکى په حقيقت ک３ د ادبي اثر د ليکوال او د اثر د لوستونکي 
ترمن＃ د اړيکو پل يا د اړيکو مزى دى.

＇７５ونکو د کره کتن３ يا کره کتونکي لپاره درې شرطه الزم گ２لي دي:
١_ ذوق، ٢_ پراخ ادبي معلومات او اطالعات، ٣_ تجربه او زيات تمرين.

غوره کره کتونکى د ！ولن３ د ادبي بهير په وده، ＊کال او بشپ７تيا ک３ ستره ون６ه لري. 
له کره کتن３ پرته د يو ولس ادبيات الزمه وده نه شي کولى.

١_ زده کوونکي دې يو ＄ل بيا ！ول متن په چوپه خوله په دقت سره ولولي او دغو پو＊تنو 
ته دې ＄واب ووايي:

�ادبي کره کتنه ＇ه ته وايي؟ t
�ادبي کره کتنه د اثارو د ليکوال او لوستونکو ترمن＃ د ＇ه شي حيثيت لري؟ t

�د ادبي کره کتن３ هدفونه کوم کوم دي؟ t
�د ادبي اثر د ارزولو په وخت ک３ کومو کومو ！کو ته پاملرنه په کار ده؟ t

٢_ ＇و تنه زده کوونکي دې په دغو موضوعگانو )د خپلو نورو معلوماتو او د ادبي کتابونو 
او ليکنو د مطالع３ له مخ３( پن％ه پن％ه دقيق３ خبرې وک７ي.

�د کوم پ＋تو ليکوال ليکن３ مو خو＊３ دي او ول３؟ t
يا خوښ شوى  � tايا په کوم شعر يا داستان مو نقد لوستى دى؟ که مو لوستى وي، آ
مو دى که نه؟ د خو＊５دلو يا نه خو＊５دلو علتونه ي３ په لن６ه توگه خپلو ！ولگيوالو ته 

وواياست.
�کره کتونکى بايد ＇ه وک７ي چ３ کره کتنه ي３ ＊ه او پخه راشي؟ t

�کره کتنه د ！ولن３ د ادبي بهير په وده او پرمختگ ک３ کومه ون６ه لري؟ t

فعاليتونه
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کورن９ دنده

يا داستان په غور  زده کوونکي دې د دولسم ！ولگي د پ＋تو لوست د کتاب کوم شعر 
ولولي او يوه دوه مخيزه کره کتنه دې پرې وليکي. معرفي دې ي３ ک７ي او پياوړي او نيمگ７ي 

اړخونه دې ي３ په گوته ک７ي.

په هکله خبرې  ارز＊تونو  د  کتاب  يو  د  دا دى چ３  کار  کتونکي  کره  د 
وک７ي، د کتاب په ليکلو ک３ د ليکوال محرک يا د ه）ون３ الملونه په هغه 
پورې اړه نه لري، لکه د يو کتاب  د خر＇و شوو نسخو له شم５ر سره چ３ ي３ 

کار نشته.
ان／ليسي ليکوال
سامرست موام

)) داس３ کوم شي نشته چ３ د زده ک７ې له الرې تر  السه نشي.
هي＆ شی زده ک７ې ته نه رس８５ي. زده ک７ه بد اخالق پر ＊و اخالقو بدلوي. ناوړه اصول 

سموي او د هغ３ پر ＄ای ي３ راوړي. زده ک７ه انسان د پر＊تو تر کچ３ لوړ وي.(( 
                                                                   مارک تواين 
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بدوي: لوم７نى، ابتدايي، وحشي
برب０: لوړ باغ

برتي: ＇５ره )لکه په پوځ ک３ برتي ک５دل- ＇５ره 
ک５دل( په ل＋کر ک３ شامل５دل

بردمه: بالکل، ماالمال
برمل: ماسپ＋ين

برهان: دليل
برى: پخوا ي３ فعلي ب２ه )بول: فتحه کول( هم 
مستعمله وه، اوس برى د برياليتوب يا ظفر لپاره 

کارول ک８５ي.
بريا: السته راوړنه، کاميابي

بري％ر: غرمه
بصر: سترگ３، نظر

بالغت: ＇رگند، تيار
بمب０: د هندوانو روحاني مشر

بنس＂يز: بنيادي، اساسي
بهير: جريان، کتار، ل７
بودتون: بتخانه، بتکده

بورجل: اقامت －اه، سن／ر، مسکن 
بوللـه: قصيده

ب ب５ديا: توده صحرا، تود بيابان
ب７５ۍ: زولن３

))پ((
پاموړ: د پام وړ، د پاملرن３ وړ، د توجه وړ

پرتله: مقايسه
پرتم: دبدبه، شکوه

پسمانده گي: وروسته پات３ والى
پسول: گا１ه، زيور

پسولل: گا１ل، ＊کلي کول، آراستن

وييپانگه
))الف((

آز: حرص
آغلى: ＊کلى

استخراج: راويستل، راوتل، خارج５دل
استوگه: استوگنه، م５شت５دنه

اشلوک: شعر، نظم
امسال: س８ کال

انتشار: خپر４دل، خواره واره )منتشر- پاشلى، 
خپاره(

انتصابي: نومول شوى، چ３ انتخابي نه وي، نصب 
شوى

اند: فکر
اوربلکى: اورلگيد

اوره: وري＃
اواللعزم: لوی پيغمبران چ３ په خپل ماموريت 
کار  ＇خه  استقامت  او  زغم  پوره  له  ي３  ک３ 

اخيستی وي.
ايثار: قرباني، سر＊ندنه

اي７ونه: يوه دسته ک＋ت９ )د اي７ په ب２ه هم شته(
اياليي: اطاعت )له ايل او ايل５دل ＇خه(

ايواد: )اوس د ه５واد په ب２ه(
اړينه: ضروري

))ب((
باجره: غنمو او وربشو ته ورته يو ډول داني دي 

چ３ ډوډۍ ترې پخوي.
بال: وزر

بجلي گر: د بر４＋نا مسوول
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پلو＇ه: مو، بته
پن: انداز

پوپل: د يو گل نوم
پوک７ونه: پوکول، پوف کول، دمول

پويايي: فعاليت، حرکت، ولول３
پيشنمى: پيشلمى

پيودل: پييل، منظم کول
پي＆: زغم، صبر، نيمگ７تيا، عيب

پ５ر: دوران، مهال، وخت، ＄ل، وار
))ت((

تاثر: خواشيني، خپگان
تاديب: ادب ورکول

تاالو: ډن６، تاالب
تانى: حوصله، دقت

تبعيد: ش７نه، له خپل ه５واد ＇خه په زور ش７ل، 
په بل ＄اى ک３ چ５رې اوس５دنه

！پ: زخم
تثبيت: جوت، ثابت، ＇رگند، ＊کاره

تحقير: کم گ２ل، سپک گ２ل
ژوندليک  د  ليکونکى،  تذکره  نگار:  تذکره 

ليکونکى
تربته: وارخطا، هک حيران

ترقي يافته: پرمختللى
ترمل: ما＊ام )＊ايي مل د مهال لن６يز وي په دې 
توگه: برمل: لوړ مهال )ماسپ＋ين(، برمل: کور 
مهال: مازيگر او ترمل: تور مهال يا تياره مهال 

ما＊ام وي.(
په  ترۍ  )د  پلى،  عبور،  ت５ر４دو ＄اى،  د  ترى: 
مؤنثه ب２ه اوس هم په ختي％ه لهجه ک３ ژوندۍ 

غر  او  سيند  د  چ３  الر  نرۍ  هغه  ده،  کلمه 
ترمن％ه ت５ر８４ي.(

تريخى: تلخه
تسلسل: دوام، جريان

تسبيحات: په پاک９ يادول، په سپ５）لتيا سره
تصنعي: غير طبيعي

تعاون: مرسته، همکاري
تعليقات: ن＋لون３، لمن ليکونه

تکلف: سختي، پ５چلتيا )له تکليف ＇خه(
تکلف: سختي، تکليف

تل: ژورې، عمق
تمهيد: مقدمه، سريزه

تميز: پاکي، نظافت، غور، فکر
توکم: نژاد

توکي: عناصر، برخ３
توکي: عناصر، مواد

تيرون: ت５ر４دل، گذر، )خو دا کلمه د تيري او 
يرغل په معنا هم را＄ي(

ب２ه:  نوم  د  ت５ر４دل،  ب２ه:  فعلي  ت５ر４دنگ: 
ت５ر４دنگ لکه خپر４دل: خپر４دنگ

))ټ((
！اپى: دوران، وخت، مهال

！و！ک３: شگون، جادو
په  گا１ه چ３  له سرو ＇خه جوړه شوې  ！يک: 

تندي را＄８４７ي
))ث((

ثقافت: کلتور، فرهنگ
ثمين: گران بيه، قيمتي، ارز＊تمن
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))ج((
جاج: سوچ، فکر

جاگير: ملکيت، د ډ４رو ＄مکو ملکيت
په ک３  د جمشيد جام چ３ هر ＇ه  جام جم: 

＊کار４دل
جبلى: غرنى، طبيعي

جبين: تندى، ！ن６ه
جرړې: ري＋３، بيخونه

جگ７ن: جنگيالى، عسکر، ل＋کر
جندڼ: ج／ه ونه

جن６ى: گل
ج５ل: زندان

))چ((
چن６ى: شاعر
چو１ى: بلبل

باراني  پسرلي  د  مياشت،  چيتر  د  چيتر: 
مياشت

))ح((
او  ＊ه  طبيب(  )حاذق  تک７ه  هو＊يار،  حاذق: 

اغ５زمن طبيب
حباب: د اوبو په سر پوک９２

حباب: پو１اکه
حزم: محکم، استوار ساختن، هوشيارى

حشم: شوکت، جالل
خصمانه: غليمانه، د＊منانه

حلقه: ک７ۍ
حليم: مهربان، شفقت، نرمي

))خ((
 خاړپو＇３: خاپوړې

خپسر: ＄ان، خپل ＄ان، خپلسر
ختن: په چين ک３ د افسانو او ＊کالوو سيمه 
د  ي３  ناف３  د هوسيو  وايي چ３  ده.  گ２ل شوې 

مشکو او عطرونو ＊کل３ ＇پ３ خپروي.
ختي: لباس، کميس

خدم: خادم، خدمت／ار
خلقت: خوى، عادت

خن６: مانع
خوان: دسترخوان

خوف او رجاء: ډار او اميد
ي３  مصدر  وخونوليه(  ک３  بوللـه  )په  خونول: 

خونول: قربانول، ＄ارول، نثارول
خوړ: د سيالب د راوتلو الر

))ځ((
＄ل: ＄ل５دل، درخشش

＄ال: ر１ا، رو＊نايي
))څ((

＇پان: ＇پاند، مواج، ＇په لرونکى
＇کول: کشول، کشيدن

＇ن６ونه: ＇ن６: افق، کناره
))د((

د ژوند مدار: د ژوند چاپ５ريال، د ژوندانه ډگر
درنگ: کان، معدن

ُدرونه: غمي، مرغلرې
درى: له در４دلو ＇خه اخيستل شوى، در８４ي، 

ودر８４ي
دري＃: منبر، د در４دو ＄اى

دکلمه: په دقيقه او شاعرانه ب２ه د شعر لوستل، 
د شعر ＊ه او غوره لوستل، غوره ادا
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داللت: د دليل راوړل
ديباچه: سريزه، مقدمه

ديوات: مشوا９１
د＊نه: د＊من، غليم

))ذ((
ذاتي: اصلي

))ر((
رابيا: راگر＄ول، ب５رته ترالسه کول

رامشت: طرب، ساز او سرود
رامشتگر: مطرب، سازى

رپي: بيرغ، جن６ه
رسالتمن: د رسالت لرونکى، متعهد، ژمن

رسن: )دار و رسن(:
رغونه: د غرو لمن３
رکن: برخه، غ７ى
رمز: راز، سمبول

رندانه: مستانه
))ز((

زايد: اضافه، سرباري، ډ４ر زيات
زبون حالي: بدمرغي

زغل: ＄غستل، من６ه وهل
زلما: ＄واني، زلميتوب

زنار: رس９
زوږ: فرياد، هنگامه، ولوله

د  )اوس  حفاظت،  حمايت،  مالت７  ز４رمه: 
ذخيرې په معنا کارول ک８５ي(

))ژ((
ژانر: ډول )ادبي ډول(

))س((
سالونه: شنبلى، سرمه ريگ

سپند: سپيلنى
ستهان: ستان، ＄مکه، سرزمين

آهنگ  لرونکى،  وزن  لرونکى،  سجع  سجع: 
لرونکى

سرپول: －رټ کول، لکه د چايو سر پول
سرگذشت: هغه ＇ه چ３ په ژوند ک３ ت５ر８４ي، 

د ژوند حاالت، ژوندليک
سفله: ناپوه، جاهل

سالست: رواني
سلنه: فيصدي

سماج: ！ولنه
سمبول: ن＋ه
سهل: اسان

سوراړا: وچ کلک
سوژه: موضوع

سير: سفر، گر＄５دل، يون
سينگ７: کاړ، سنگالخ

س５نسن:
))ش((

شاخ: ＊اخ
شام: ما＊ام

شرف: وياړ، شرافت
 شنسب: د غوريانو د لوى نيکه نوم دى )شين 

اسبه(
شها )شه９(: ＊کل３، معشوقه

اثر،  ډک  عظمته  له  کار،  ب３ جوړې  شهکار، 
ستر کار
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فعلي  په  الم  يو  په  يوازې  )اوس  شول  شولل: 
ب２ه(

ش０ )ش２ا(: مست، مستي، فعلي ب２ه ي３ ش５２دل 
دى چ３ اوس هم په ختي％ه لهجه ک３ شته او د 

آس د ش５２دلو لپاره کارول ک８５ي.
))ښ((

نثارول،  ＇خه،  مصدر  له  ＊ندل  د  ＊ندو: 
بخششول

کوونکى  ＊کلى  سينگاروونکى،  ＊کلونکى: 
ب２ه  مصدر  فعلي  د  هم  ي３  )＊کل  )آراينده( 

ده(.
 ＊％منو: ＊％ينه وو، م５رمنو

))ص((
صراحت: ＇رگندوالى، په ＊کاره ب２ه

صم: کوکک، زهر
صيقل: توږل

))ط((
طنازه: ＊کلى، دلربا

طوس: طوس په اوسني ايران ک３ يوه سيمه ده، 
د فردوسي د زوک７ې ＄اى

طوق: د غاړې زن％ير
جامه  هغه  جامه،  اوږده  لستو１و  ب３  طيلسان: 

چ３ قاضيان او خطيبان ي３ اغوندي.
))ع((

عارضه: نقصان
عارضي: ضمني )چ３ اصلي نه وي(

عروج: لوړتيا
عقليت: هو＊ياري، پوهه

))غ((
غزال: هوس９

غله: غله جات، دان３، حبوبات )غنم، وربش３ 
او نور مواد(

غوړول: خپرول، خورول
))ف((

فانوس: ＇راغ، )د پانوس په ب２ه هم را＄ي(
فتنه: فساد، امتحان، ازمايش
فراغت: خالصون، وزگارتيا

د قرآن عظيم  نوم،  بل  يو  پاک قرآن  د  فرقان: 
الشان ٥٢ سورت چ３ )٧٧( آيته لري

فروعات: ضمني، ＇نگيز، چ３ اصلي نه وي
فک )فاک( سند، السوند

))ق((
قريحه: شعري ذوق او وړتيا، استعداد )د شعر 
په برخه ک３ را＄ي( ＊ه قريحه، ＊ه ذوق، ＊ه 

استعداد
چ３  مرکزونه  مخامخ  دوه  ＄مک３  د  قطب: 

شمال او جنوب بلل ک８５ي.
))ک((

کتابگو！ى: کوچنى کتاب، رساله
کجل: د رنجو په شان تور مواد

کرک＂ر: )د کيسو او افسانو( ＇５ره، اتل، قهرمان
کالسيک: لرغونى

کمند: لومه، جال، پ７ى، تناب
کهاله: کهول: کورن９، خاندان

کوکب: ستورى
کون: دنيا

کوړ: ه５＆، په ه５＆ شم５رلى
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کيکر: يوه ونه چ３ پا３１ ي３ زي７ې او ازغنه ده د يوه 
سحرايي مرغه نوم هم دى، صحرايي چرک.

ک）وړه: خلطه
ک＋ل: ليکل

))گ((
گا３１  او  زيور  د  زيورول،  کول،  ＊کلى  گا１ل: 

فعلي ب２ه )پخوان９(
گرز: گرد
گره: غو！ه

گهي＃: سهار
گوټ پير: ＇نگ، گوټ، ＇ن６ه

گو＊ى: جال، ب５ل
))ل((

السک＋لي: قلمي
ال＊ونه: د غرو ＇ن６ې

لرمل: مازيگر
لوغ７ن: ضعيف، کمزورى

لونل: پاشل
لوړول: پورته کول

))م((
مؤرخ: تاريخ ليکونکى

ماته پ７５ۍ: مات تخت، ماته ＇وک９
مالکي: مالک والى

متانت: کلکوالى، پياوړتيا، دروندوالى
متبرک: مبارک، سپ５）لى

مثل: متل
مجال: فرصت، امکان

مخبط: دا هم اميخته شفته، تباه، فاسد
مخک（: تر ！ولو مخک３، پ５شگام

مرأة العروس: د ناوې هنداره
مراقد: د ))مرقد(( جمع، زيارتونه

مرقد: )جمع ي３ مراقد(: مزار، قبر، زيارت
مزيت: ＊５گ２ه

مستعار نوم: پور شوى نوم، د خپل نوم پر ＄اى 
يو بل نوم غوره کول چ３ اصلي نوم ي３ ＇وک 

ونه پ５ژني.
مسجع: وزن، وزن لرونکى

مشاطه: ناي２ه، سينگارگره
مظاهر: ب５لگ３، نمون３، ＊کارندې

معاشره: ！ولنه، جامعه
مافيها: هغه ＇ه چ３ په هغ３ ک３ دي

رال８５ل  له خوا  د خدای ج  مرسل، مرسالن:  
شوی، 

معراج: اسمان ته ت，،  پورته تلل، تکامل
معرفت:  پوهه، علم، د عرفان د سلوک دريم 

پ７او
معشيت: زند－ي

معلول: د يو پ５＋３ او علت له کبله ناتوانه يا کم 
توانه شوى

معيوب: عيب لرونکى، نيمگ７ى
مقفی: قافيه وال، د قافي３ لرونکى

مقيد: ژمن
مکيز: ناز، عشوه

د  مرييتوب،  غالمي،  گي،  بنده  مملوکي: 
مملوک وضع او حالت

منثور: په نثر
منقد: نقاد، کره کتونکى، نقد ليکونکى

مهار: تابع، په ولکه ک３ راوستل
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مهار: قابو، په خپل الس ک３ نيول
مهتاب: سپوږم９
مواعظ: وعظونه

موشگاف: نازکخيال، باريکخياله، چ３ خيال 
ي３ وي＋ته سورى کوي

مير＇من: د＊من، غليم
))ن((

ناچاودي: نامنفجر شوي
ناخن: نوک

نادر: ډ４ر ل８، کم، خال خال
نرد: )شطرنج( يوه لوبه ده

نسب: نژاد، قوم، قبيله
نابود  ده.  ب２ه  لن６يز  د  يوه  نشته  د  نشت  نشت: 
ک３  ＊５را  په  لکه  شته  ک３  پ＋تو  په  هم  اوس 

))خداى دې نشت ک７ه((
نغرل: ت５رول، خوړل

نغوږ４دل: اور４دل
نقاد: کره کتونکى، نقد ليکونکى

نقش نگين: د غمي ان％ور
نمرى: جام３، کالي، لباس
نمزدک: جومات، مسجد

نوع: ډول
نول: غم، بدمرغي، خپگان، وير، ک７او، ماتم

نيسان: پسرلى )د ثور مياشت(
نيلى: اس

))و((
 واله: وياله، جوى

وجايب: دندې، وظايف، مکلفيت
وچوبى: وچوالى، وچ شوى، ب３ اوبو

ويسا: باور، اعتماد، ډاډ، اوستا
ويساک: د هندوانو جشن

ويالړ: نيت، هوډ، اراده
وي７يا: وړيا، مفت

وړتيا: استعداد
ته  )وړانگو  مشعشع،  درخشان،  وړنگن: 

منصوب(
))هـ((

هتياتي: هت، کلمه خوشى و در وقت اختيتام 
کار بکار برده ميشود.

هالل: سپوږم９ )نوې مياشت(
هويت: پ５ژند
هويه: ه／９

ه６و: بيخي )اصطالح غوندې ده(

))ي((
يم: درياب
ينه: ＄يگر

يون: حرکت، سفر، رفتار، په پ＋و تگ



202

متن  د  رشاد،  عبدالشکور  پوهاند  تعليقات:  او  پ５ژندنه  مرغزى،  حافظ  ناظم  شهنامه،  شاهي  احمد   _١
سمون، سريزه او لمنليکونه: محمد معصوم هوتک، کندهار، عالمه رشاد اکاډيمي، ١٣٨٧هـ.ش. کال

٢_ اوسني ليکوال، دويم ！وک، عبدالرؤف ب５نوا، کابل
٣_ اوسني ليکوال، لوم７ى ！وک، عبدالرؤف ب５نوا، کابل، ١٣٤٠هـ.ش. کال

٤_ پ＂ه خزانه، محمد هوتک بن داوود، کابل، ١٣٣٩هـ.ش. کال
٥_ پ＋تانه شعراء، لوم７ى ！وک، عبدالحى حبيبي، کابل

چاپ،  پ５＋ور  جرمني،  ！ولنه،  ودې  د  فرهنگ  پ＋تني  د  ت８ى،  اهلل  حبيب  ډاک＂ر  پوهاند  پ＋تانه،   _٦
١٣٧٧هـ.ش. کال

٧_ پ＋تو ادب ک３ د م５رمنو برخه، شاه جهان، پ＋تو اکي６يمي، ١٩٩٣م. کال
٨_ پ＋تو قلمي نسخ３، )ناچاپ اثر(، ＇７５ندوى حبيب اهلل رف５ع

٩_ تذکرة االولياء د سليمان ماکو، پوهاند عبدالحى حبيبي په سريزه، کابل
١٠_ تور بر４（، سرمحقق عبداهلل بختاني، ١٣٤٧هـ.ش. کال

١١_ د ادبياتو په ل７ ک３، پوهنمل بريالى باجوړى، ١٣٨٧هـ.ش. کال
١٢_ د استاد ياد )د مقالو ！ولگه( کابل، ١٣٦٤هـ.ش. کال

١٣_ د افغانستان ژب３ او توکمونه، دوست محمد دوست، کابل، پ＋تو ！ولنه، ١٣٥٤هـ.ش. کال
١٤_ د پ＋تو ادبياتو تاريخ، دويم ！وک، پوهاند عبدالحى حبيبي، کابل

١٥_ د پ＋تو ادبياتو تاريخ، دويم ！وک، پوهاند عبدالحى حبيبي، کابل چاپ.
١٦_ د پ＋تو ادبياتو تاريخ، لوم７ى او دويم ！وک، پوهاند عبدالحى حبيبي، پ５＋ور، دانش خپرندويه ！ولنه، 

١٣٨٤هـ.ش. کال
١٧_ د پ＋تو د نوي ادب الرې، پوهاند عبدالحى حبيبي

١٨_ د پ＋تو لوم７ى ژباړل شوى ناول کوم يو دى؟ کابل مجله، ١٣٦٦هـ.ش. کال )جدي _ حوت( د 
زرين ان％ور مقاله.

١٩_ د پ＋تو نثر تاريخ، محمد افضل رضاء، پ５＋ور، دويم چاپ، ١٩٩٥م. کال
٢٠_ د پ＋تو نثر هنداره، پوهاند صديق اهلل ر＊تين، پ５＋ور

٢١_ د حمزه شينواري کليات، پ５＋ور، پ＋تو اکي６يمي چاپ
٢٢_ د خلکو سندرې، حبيب اهلل رف５ع، کابل، ١٣٤٩هـ.ش. کال

٢٣_ د عبدالحميد ديوان، د سرمحقق زلمي ه５وادمل په زيار او سريزه، کابل چاپ.
٢٤_ د عبدالحميد مومند کليات، د محمد آصف صميم په سريزه، ١٣٨٦هـ.ش. کال

٢٥_ د عبدالحميد مومند کليات، دويم چاپ، سريزه، سپ７نه او تدوين د محمد آصف صميم، پ５＋ور، 
دانش خپرندويه ！ولنه

٢٦_ د عبدالحميد مومند ياد )د مقالو ！ولگه( کابل، ١٣٦٦هـ.ش. کال

اخ％ليکونه:
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اکي６يمي،  پ＋تو  تدوين،  او  پرويز مهجور خويشکى سريزه  ډاک＂ر  ديوان،  ٢٧_ د علي محمد مخلص 
پ５＋ور يونيورس＂ي.

٢٨_ د غني کليات، غني خان، کابل، د قومونو او قبايلو وزارت، ١٣٦٤هـ.ش. کال
٢٩_ د قافي３ فن، محمد ابراهيم همکار، پ５＋ور چاپ، ١٣٨١هـ.ش. کال

٣٠_ د قلم خاوندان، هميش خليل، پ５＋ور
٣١_ د کاظم خان شيدا ديوان، د عبدالرؤف ب５نوا په زيار او سريزه، کابل چاپ

٣٢_ د ميرزا خان انصاري ديوان، سمونه او ＇７５نه د ډاک＂ر پرو４ز مهجور خويشکي، پ＋تو اکي６يمي، 
پ５＋ور، يونيورس＂ي، ٢٠٠٤م. کال

٣٣_ دربارۀ ادبيات و نقد ادبي، دکتر خسرو فريک ورد، تهران، ١٣٧٨هـ.ش. کال
٣٤_ دستارنامه، خوشحال خان خ＂ک، کابل، پ＋تو ！ولنه، ١٣٤٥هـ.ش. کال

مؤسسه،  چاپولو  کتاب  ناهيد  پ５＋ور،  روهي،  صديق  محمد  کانديد  اکادميسين  پ５ژندنه،  شعر   _٣٥
١٣٧٤هـ.ش. کال

٣٦_ شفيق د پ＋تو لن６ې کيس３ يو شهيد ليکوال، د محمد زرين ان％ور مقاله، سپ５دې مجله، پ５＋ور
٣٧_ عبقريان، محمد موسى شفيق، کابل، ١٣٤٦هـ.ش. کال

٣٨_ غني او اجمل، د سمينار د مقالو ！ولگه، کابل، د قومونو او قبايلو وزارت، ١٣٦٥هـ.ش. کال
٣٩_ فرهنگ اصطالحات ادبي، سيما داد، تهران، انتشارات مرورايد، ١٣٨٥هـ.ش. کال

٤٠_ فرهنگ اصطالحات ادبي، سيما داد، تهران، چاپ سوم، ١٣٨٥هـ.ش. کال
٤١_ فرهنگ بزرگ سخن، دکتر حسن انوري، تهران، سخن، چاپ چهارم، ١٣٨٦هـ.ش. کال

٤٢_ قافيه، پوهنمل محمد آقا ش５رزاد، کابل، ١٣٨٦هـ.ش. کال
٤٣_ قصه نويسى، رضا براهنى، تهران، ١٣٤٨هـ.ش. کال

٤٤_ کمکى خيبر )مجله(، ١٣٨٨هـ.ش. کال، شپ８مه گ２ه، کيسه او ژوند، د زرين ان％ور مقاله
٤٥_ گجري، قلندر مومند، يونيورس＂ي بک ايجنسي، پ５＋ور، ١٩٥٨م. کال

٤٦_ محکوم ب５گناه يا گلچينى از بهترين آثار نظم و نثر ويکتور هوگو، ترجمه شجاع الدين شفا، تهران چاپ.
٤٧_ مکتب هاى ادبى، رضا سيد حسينى، تهران چاپ

٤٨_ ملي هنداره، محمد گل نوري
٤٩_ نقد ادبي، ج ١، دکتور عبدالحسين زرين کوب، تهران چاپ

٥٠_ نقد ادبي، دکتر عبدالحسين زرين کوب، تهران، اتم چاپ، ١٣٧٣هـ.ش. کال
٥١_ ننگيالى پ＋تون، د خوشحال خان خ＂ک د سمينار د مقالو ！ولگه، کابل، پ＋تو ！ولنه، ١٣٤٥هـ.ش. کال

٥٢_ ولسي سندرې، زلمى ه５وادمل، کابل، ١٣٤٦هـ.ش. کال
٥٣_ سلسلة االحاديث الصحيحة لاللباني  
٥٤_ مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح

٥٥_ سيرت النبي، ابن هشام
٥٦- په ٤٥ مخ ک３ «ادبيات د اسالم ... »، اتم لوست د عربي ژب３ له ＇ان／３ ＇خه اخيستل شوی دی.


