
Ketabton.com



 

  

 نيمه پېړۍ يون

 ټوک دولسم

 (تحصيلي اثار/ دوکتورا)

 

 

 محمد اسمعيل يون

 

 

 

 لمريز کال ۶۹۳۱

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



32801 
 

 

 

 

 نيمه پېړۍ يون
 ټوک دولسم

 (تحصييل اثار/دوکتورا)

 محمد اسمعيل يون :ليکوال

 د افغانستان ميل تحريک خپرندوى:

 : فياض حميدډيزاين

 ملريز ۶۹۳۱ چاپکال:

 ټوکه 3222 ر:مېچاپش

 (۶۱۳) :د خپرونو لړ دوی د خپرن

 www.melitahrik.com وېبپاڼه:
 

 د دې کتاب د چاپي او انالين خپرولو ټول حقوق له خپرندوی رسه خوندي دي

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

32801 
 

 

 

 

 :ډالۍ

د افغانيت، اسالميت او انسانيت 

 !رښتينو الرويانو ته

 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون

32801 
 

 

 

 نيوليک

 مخ                           رسليک  ګڼه

 32801 استاد يون پنځوس کلن يون د 

 32811 زما د نيمې پېړۍ يون 

 کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

 32811 يادښتد تحريک  3

 32811 دا اثر د ښاغيل )يون( يوه بله ګټوره هڅه 0

 32811 د دوکتورا پروګرام او دا اثر 1

 32811 د ليک تاريخي بهري 1

 32811 او درخانۍ داستان لنډه شننه او تلنه خان د ادم 1

 32131 داردي ژبې او هغو ته  پېښ خطرونه 1

 32111 د روښان جنګونه 7

 32118 د ژبپوهنې د ښوونځيو لنډيز 8

 32187 ستان فرهنګي مرياثونهد افغان 1

 33207 په پښتو لرغونو ادبياتو کې د داستان څرکونه 32

 33211 کنايه او په کالم کې يې دريځ 33

 33211 د کتاب الشعر  موخه، مانا او محتوا د ارسطو 30

 33281 د شېخ سعدي او رحامن بابا  د اخالقي ايډيالونو پرتلنه 31

 33331 د پرتليزې او تاریخي ژبپوهنې حدود 31

 د خادم نړۍ ليد

 33311 )د خادم نړۍ ليد( په باب د پښتو څانګې نظر 3

 33318 ارشد الرښود ګز  0

 33311 د خادم نړۍ ليد او زما نظر 1

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون 

 

32801 
 

 33317 د خادم نړۍ ليد 1

 33311 زوونکي نظرد ار  1

 33317 رسيزه 1

 لومړۍ برخه

 خادم څوک و؟
 33311 نهد خادم پېژند 7

 33371 زوکړه -۶ 8

 33378 زده کړه -۲ 1

 33380 ليکوايل -۹ 32

 33381 دندې -۱ 33

 33388 اثار -۵ 30

 33312 سيايس فکر، ژوند او هڅې -۱ 31

 33317 کورين او بهرين سفرونه -۷ 31

 33318 کورنی او ټولنيز ژوند -۸ 31

 33311 ، بند او مړينهد ژوند وروستي کلونه -۳ 31

 33020 يادونه او منانځنه -۶۱ 37

 33021 د ژوند پېښو لنډيز -۶۶ 38

 دوميه برخه

 خادم څه کړي ؟
 33032 د خادم اثار 31

 33033 د استاد خادم منظوم اثار -الف  02

 33001 د استاد خادم منثور اثار -ب 03

 33130 د استاد خادم د اثارو نوښتونه او  ارزښتونه 00

 33131 تونه او ارزښتونهد منظومو اثارو  نوښ -الف 01

 33111 د منثورو اثارو نوښتونه او ارزښتونه -ب 01

 33111 په ويښتيايي پړاو کې د استاد خادم د اثارو مقام 01

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون

32807 
 

 33111 د ولس په ويښتابه کې د استاد خادم د مفکورو اغېزه 01

 33118 د خادم په اثارو کې فکري تاثر، تقليد او توليد 07

 33122 خادم او خپله ټولنه -الف 08

 33121 کورين لیکوال او مهم شخصيتونه  -ب 01

 33101 نړيوال ليکوال او موثر شخصيتونه -ج 12

 درېيمه برخه

 د خادم نړۍ ليد
 33171 ملتپالنه 13

 33177 ښتونويلپښتانه او پ -الف 10

 33121 پښتانه او پښتونستان -ب 11

 33107 افغان او افغانيت -ج 11

 33183 دينپالنه 11

 33181 د دين اصيل ماهيت -الف 11

 33112 د دين اخالقي ايډيالونه -ب 17

 33728 ټولنپالنه 18

 33702 سمونپالنه 11

 33703 فردي سمون -الف 12

 33707 ولنيز سمونټ -ب 13

 33713 هېوادنی سمون -ج 10

 33718 کره کتنه 11

 33711 ه کره کتنهژبپوهنيز  -الف 11

 33711 اديب کره کتنه -ب 11

 33717 سيايس او ټولنيزه کره کتنه -ج 11

 33711 ښارپالنه 17

 33771 د فلسفي افکارو روزنه 18

 33832 د سيمې او نړۍ په باب انګېرنې 11

 33830 په سيمه ييزه کچه انګېرنې –الف  12

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيوليک/نيمه پېړۍ يون 

 

32808 
 

 33831 په نړيواله کچه انګېرنې -ب 13

 33801 ژبپالنه او نور افکار 10

 څلورمه برخه
 33812 خادم د نورو ليکوالو له نظره 11

 33813 کورين ليکوال -الف 11

 33170 بهرين ليکوال -ب 11

 پنځمه برخه
 33181 د خادم د خدمتونو ارزونه 11

 33187 د استاد خادم خدمتونه فرهنګي برخه کې 17

 33188 ليکنيز خدمتونه -الف 18

 33111 رسنيز خدمتونه -ب 11

 30221 ديني خدمتونه -ج 12

 30227 ټولنيزه برخه کې د استاد خادم خدمتونه 13

 30228 کورنۍ او سيمه ييز چاپېريال -الف 10

 30221 عامه ټولنه -ب 11

 شپږمه برخه
 30231 وروستۍ يادونې 11

 30231 وروستۍ بشپړونې 11

 30203 لنډيز او پايله 11

 30208 اخځونه 17

18 CERTIFICATE 30211 

 30211 وروستۍ نښلونې 11

 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 د استاد يون پنځوس کلن يون /نيمه پېړۍ يون

32801 
 

 

 استاد يون پنځوس کلن يون د
 

ښاغيل پوهاند دوکتور محمد اسمعيل يون زموږ د زمانې په تېرره بيرا د 

افغانسرتان د کورنيرو او د  سختو حراالتو يرو مخرکښ فکرري م رارز دی  ده

 بهرنيو مخالفينو، جنګساالرانو او فسادګرو پر وړاندې د م ارزې يوه ځانګړې

کړه  دا يې د خپرل ولرس او  غوره الره، چې د قلم، ژبې او جرئت الره وه،

خلکو د اوږدو م ارزو تر ټولرو غروره، بريرالۍ او ژغورندويره الره او م رارزه 

يا هم په نورو واليتونرو کرې، خپلرو مريل او دی که په کابل کې و او   وبلله

فرهنګي هلو ځلو ته يې دوام ورکرړی، همردا علرت و چرې افغانرانو دده د 

م ارزې پر حقانيت، رښتينولۍ او زړورتيا باور پيدا کرړ، ېېرری افغانران پره 

ځانګړې توګه ځوانان يې تر څنګ ودرېدل او دې م رارزې تره يرې ال نرور 

نانو په راټولېدو رسه پرځان ال باوري شرو او ځواک وروباښه  يون ددې ځوا

 خپلې دې م ارزې ته يې په سيستامتيک ېول دوام ورکړ 

که وويل يش چې يون د افغاين ټولنې، ميل تفکر او د مظلوم اکرثيرت 

نره وي کرړي  ددې  مرېد غږ پورته کولو يو بريالی وياند دی، نو م الغه به 

نرو، نرو غرواړم دلتره يرې د ژونرد، لپاره چې ښاغلی يون په بشپړه توګه وپېژ 

 اثارو او افکارو پر بېالبېلو برخو لنډه رڼا واچوم:

محمرد اسرمعيل يرون د حراجي محمرد خران زوی او د  زوکړه: -۶

مه نېټه د لغامن  (۶۸)ل( کال د کب پر ۶۹۱۱هدايت خان ملسی دی، پر )

پره يروې روښرنفکرې کرورنۍ کرې  )الوخېلرو(واليت د الينګار ولسروالۍ د 

کوونکی و چې پالر يې وفات شو،  ېدلی دی  يون ال د شپږم ټولګي زدهزېږ 
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د کور رسپرستي او د ژوند نورې چارې خپله ده ته ورپرغاړه شوې  خو په 

دې سختو رشايطو کې يې هم خپل هوې قوي وسراته، هرم يرې د کرورنۍ 

 رسپرستي کوله او هم يې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ 

ل(کرال د الينګرار ۶۹۵۹يرون پرر ) محمرد اسرمعيل زده کړې: -۲

ولسوالۍ د )سلينګار( په لومړين ښوونځي کې، چې د يون له کوره په پريل 

 مزله يې نږدې يو نيم ساعت واټن درلود، په لومړي ټولګي کې شامل شرو،

يون يرو کرال د سرويې ازموينره ورکرړه او يرو ټرولګی يرې ارتقرا وکرړه، پرر 

ړه شروه او د يرون کرور تره ل(کال دې ښوونځي ته نوې ودانۍ جو ۶۹۵۷)

ل( کرال دا ښروونځی د حکومرت د ۶۹۵۸نږدې ساحه کې ابراد شرو  پرر )

مخررالفينو لرره خرروا وسرروځول شررو، يررون د نررورو زده کوونکررو پرره شرران لرره 

ښوونځي څخه بې برخې شو، يون له درس رسه د خپلې مينې او د کورنۍ 

د کابرل پره ل( کال يې ۶۹۱۶د موافقې پر اساس کابل ته راغی او دلته پر )

)ده خدايداد( او بيا په )ده يحيی( لېسو کې خپلې زده کړې پسې تعقيرب 

ل( کال د کابل پره خوشرال خران لېسره کرې شرامل او پرر ۶۹۱۲کړې  پر )

ل(کرال د کابرل ۶۹۱۷) ،ل( کال تررې پره دوميره نرومره فرار  شرو۶۹۱۱)

ل( کرال تررې ۶۹۷۱پوهنتون په ژبو او ادبياتو پوهنځي کې شرامل او پرر )

ل(کال يې د ياد پوهنځي پښتو څانګې کرې ۶۹۷۱پر ) ،ل نومره فار  شواو 

د کدر ازموينه ورکړه، په يراده ازموينره کرې بريرالی او پرر همردې کرال د 

)نررامزد پوهيررايل( پرره رت رره د پښررتو څررانګې د کرردر غررړی شررو  يررون پررر 
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ل(کال د کابرل پوهنترون د ژبرو او ادبيراتو پروهنځي پره ماسر ۍ ۶۹۸۵)

 ل(کال کې ترې فار  شو ۶۹۸۷)مل او پر پروګرام کې شا

يون د )کابل پوهنتون( علمي مجلې موسس هم دی او درې کاله يرې 

 ددې مجلې مديريت هم ورپرغاړه و 

ل( کررال د کابررل پوهنتررون د ژبررو او ۶۹۳۲محمررد اسررمعيل يررون پررر )

( پروګرام کرې شرامل شرو PhDادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې د دوکتورا )

 ل( کال په برياليتوب رسه بشپړ کړ  ۶۹۳۱پړاو يې هم پر )او د تحصيل دا 

يون پر پورتنيو زده کړو رسبېرره د لنرډ مهالره کورسرونو، ورکشراپونو او 

سيمينارونو لپاره په کور دننه او بهر په ځينو برخو کې زده کرړې کرړې دي 

 او لنډ مهاله کورسونه يې هم تعقيب کړي دي 

ل پوهنتون په کدر کرې شرامل ل( کال څخه چې د کاب۶۹۷۱يون له )

ل(کال پورې په مرنظم ېول تردريس کرړی او پره دې ۶۹۳۱شوی، بيا تر )

ياده موده کې يې لره )نرامزد پوهيرايل( څخره نيرولې بيرا ترر )پوهانردۍ( 

وروستۍ لوړې پوهنتوين رت ې پورې ټرولې رت رې پره ترتيرب رسه بشرپړې 

سرم ځرانګړی اثرر  کړي او د هرې رت ې لپاره يې له پوهنتوين مقرراتو رسه

 ليکلی دی 

يون چې کله په ښوونځي کې د څلورم، پرنځم او شرپږم  دندې: -۹

ټولګي زده کوونکی و، نو د ښوونځي د ترانې د ټريم غرړی و، سرپورت رسه 

يې هم مينه درلودله، په ښوونځي کې د خپل عمر په هلکانو کې د والي ال 
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، نرو دلتره پره ټيم غړی و، يون چې کلره لره لغرامن څخره کابرل تره راغری

)خوشال خان( لېسه کې د اديب انجمن مرش شو  يون د ثانوي زده کړو پرر 

ر اخ رارونو او مجلرو رسه مې( ټولګي پورې موده کې لره يرو شر۶۲-۳مهال )

قلمي همکاري درلودله او د ځينو چاپي خپرونو له خوا ورته حر  الزحمره 

ال هرم د هم ورکول کېدله  يون په کابل پوهنتون کرې د تحصريل پرر مهر

ليکوالو د ټولنې غړی، د ځوانو ليکوالو د ټولنې د مرشتابه غړی، د خوشرال 

ر نرورو فرهنګري ټولنرو مېفرهنګي ټولنې د ځوانانو د برخې مسول او يو شر

 غړی پاتې شوی دی 

( ټولګي کې  و چې د )هيلې( په نامره يرې د لررو او بررو ۶۲يون ال په )

ل( کرال يرې ۶۹۱۱لګه راټوله او پرر )افغانانو د ځوانو شاعرانو يوه شعري ټو 

 چاپ کړه 

د پروهنځي پرر وروسرتي کرال يرې دوه اثرار:  د خپلرو شرعرونو ټولګرره 

)مټکور( او  د وليس شاعر )محمد عامل حريان( د شرعرونو ټولګره )نيمګرړي 

 ارمانونه( چاپ کړل 

يون د تنظيمي جګړو پر مهال کله په کابل او ځينې وختونه پره پېښرور 

)هيلره( مجلره چاپولره، د )معرار (  لته پره پېښرور کرې يرې کې اوسېده، ه

مجلې همکار و، په جرمنې کې د دوو افغاين کلتروري ټولنرو) )د افغانسرتان 

کلترروري ودې ټولنرره( او )د پښررتني فرهنررګ د ودې او پراختيررا ټررولنې( 

 استازی هم و  
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محمررد اسررمعيل يررون د وال ررانو د نظررام تررر ړنګېرردو وروسررته پررر 

ومړی په ختيزو واليتونو کرې د ملګررو ملتونرو د مرسرتو د ل(کال ل۶۹۸۶)

مشاور او ېېر ژر په يرادو واليتونرو کرې د   (UNAMAځانګړي دف  يوناما )

بېړنۍ لويې جرګې لپاره د انتخاباتو د دف  مرش شو  يون دا دنرده هرم پره 

 ښه ېول تررسه کړه  

و پره ( تنر۶۱۱۱ل(کال د بېړنۍ لويې جرګه چې نږدې )۶۹۸۲يون پر )

کې له ټول افغانستان څخه ګډون درلود، غړی و، د جرګې د مرشتابه لپراره 

ټاکنې وشروې او يرون د رايرو پره  اکرثيرت رسه د بېړنرۍ لرويې جرګرې د 

لومړي منيش په توګه انتخاب شو، د منشيتوب دنرده يرې هرم پره ښره ېول 

او  ولسرواکي -تررسه کړه او بيا يې د يادې جرګې په باب )بېړنۍ لويه جرګره

 زورواکي( تر نامه الندې يو ځانګړی اثر هم وليکه 

ل(کال د افغانستان او پاکستان ترر مرنځ د )امرن ګرډې ۶۹۸۵يون پر )

جرګې( لپاره د افغانستان له لوري د منيش په توګه غوره شو او دا دنده يرې 

 هم په ښه ېول تررسه کړه 

 ل(کال د جمهور رييس حامرد کررزي د يروه ځرانګړي۶۹۸۵يون پر )

فرمان له الرې د امنيت شورا دف  د فرهنګي چارو د رييس په توګره غروره 

شو، اوه کاله يې دا دنده پر مخ يوړه او جمهور رييس حامردکرزي تره يرې 

 په ېېرو ميل او فرهنګي مسايلو کې خپلې مشورې ورکړې 
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ل(کال په حکومت کې د ولسمرش له خوا جنګساالرانو او ۶۹۳۲يون پر )

ياتو امتيازاتو له ورکرړې رسه د مخالفرت لره املره لره خپلرې فسادګرو ته د ز

دندې استعفی ورکړه او پر همدې کال يې )د افغانستان ميل تحريرک( پره 

نامه  د يرو ازاد، فرهنګري، مردين، ټرولنيز، مريل او سريايس حرکرت بنسر  

 کېښود 

 کورنی ژوند: -۱

وس ل( کرال لره )اريرن مومنرد( رسه واده وکرړ، ا۶۹۷۱استاد يون پر )

څلور اوالدونه لري )هيله، سمسور، سروله او ودان(  )هيلره( او )سمسرور( دا 

ل کال( پرر لروړو زده کرړو بوخرت دي، )سروله( او )ودان( د ۶۹۳۱مهال )

رمن يې )ارين يون( په وليس جرګه کرې د مېښوونځي زده کوونکي دي او 

 ننګرهار د خلکو منتخ ه استازې ده 

 فعاليتونه: -۵

ل(کرال څخره بيرا ترر ۶۹۱۱يون لره ) خه کې:ټولنيزه بر  -الف

ل(کال پورې په ټولنيزو چارو کې زيات کارونه تررسه کړي دي، پره ۶۹۳۱)

ياده موده کې يې په سلګونو زرو هېوادوالو رسه ليردنې کتنرې کرړي دي، 

په سلګونو ټولنيزې غونډې يې جوړې کړي، د خلکو مشکالتو ته يرې ځران 

ک د ملګرو په مرسته يې مصي ت ځپلرو رسولی، د نورو ملګرو او ميل تحري

خلکو ته مرستې وررسويل  په کابل، کندوز، بغالن، بدخشان، فارياب، بلخ، 

هلمند، ننګرهار، پکتيا، خوست، لغامن، کونړ او د هېواد په نورو سيمو کرې 
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يې زلزله ځپلو، سېالب ځپلو، جنګ ځپلو او نورو مصي ت ځپلو هېوادوالرو 

رسولې دي، د دولت او خرييه ټولنو پام يې هغو  ته د ميل پانګوالو مرستې

ته وراړولی او لره دې الرې يرې خلکرو تره پره مسرتقيم او نامسرتقيم ېول د 

ميليونونو ېالرو مرستو د ور رسولو زمينه برابره کرړې ده  د مصري ت ځپلرو 

خلکو لپاره يې لوی رسنيز کمپاينونه هم تررسه کړي او دا کرار ددې سر ب 

و هم خرييه ټولنې غمځپلو سيمو ته ځران ورسروي  شوی چې هم دولت ا

د جګړې ټپيانو ته د وينې د ورکړې لپاره يې څو پروګرامونه جوړ  کرړي او 

همدارنګه يې د خلکو مدين او  اع اضيه غونډو ته الره هواره کرړې ده  د 

مسجدونو او کلينيکونو په جوړونه کې يرې ونرډه اخيسرتې، د صرحي اوبرو 

ګانو په کيندنه او د چاپېريال د پراک سراتلو لپراره يرې لپاره يې د ژورو څا

هم د هېوادوالو مرستې اړمنو هېوادوالو ته رسولې دي  په مجمروعي ېول 

کلونرو ( ۹۱ر چرې يرون پره تېررو )مېد ټولو هغو خرييه او ټولنيزو کارونو ش

 ګټورو او مرستندويه کارونو زياتېږي ( ۶۱۱۱کې تررسه کړي تر )

محمد اسمعيل يون رسه له دې چې لره  سيايس برخه کې: -ب

کوم سيايس ګوند رسه تړاو نه لري او نه يې غړيتوب لري، خو په خپله يرې 

له نورو روښنفکرو افغانانو رسه په ګډه )د افغانستان ميل تحريک( په نامره د 

يو ميل، مدين، خدمايت، ټولنيز، ميل او سيايس حرکت بنسر  ايښری دی  

ر سريايس فعاليتونره ترررسه مېېواد کې يو شددې تحريک له الرې يې په ه

 کړي دي 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 د استاد يون پنځوس کلن يون /نيمه پېړۍ يون 

 

32811 
 

ر نورو افغانانو رسه په ګډه په هېرواد کرې د ولسرواکۍ د مېيون له يو ش

ټينګښررت، د جنګسرراالرانو او فسررادګرو د زور کمررونې، لرره منځرره وړنررې او 

ر الريونونه تررسه مېهمدارنګه د عادالنه سيايس نظام د ټينګښت لپاره ګڼ ش

نررورو دا ېول مظرراهرو کررې يررې ګررډون کررړی دی  دا کررړي او پرره ځينررو 

مظاهرې ټولې سولييزې او هدفمنې وې  د ټولرو هغرو غونرډو، الريونونرو، 

ر چې يون په مستقيم او مېجرګو، مرکو، سيايس سيمينارونو او ورکشاپونو  ش

کلونرو ( ۹۱نامستقيم ېول او د نورو هېوادوالو په مرسته جوړ کړي په تېرو )

 بېلو غونډو اوړي بېال  (۸۱۱)کې تر 

د ميل او اسالمي هويت د خونديتابه لپاره يې ټينګه او متواتره م رارزه 

 د ميل او سيايس م ارزو يوه بېلګه ده 

خپلواک ليکوال په توګه په تېرو يو يون د  فرهنګي برخه کې: -ج

تررسه کړي،په  ، علمي او اکاېميک خدمتونهرفرهنګيمېکلونو کې ګڼ ش دېرشو

 اديويي او ټلويزيوين مرکو کې يې د و اقعيتونو او حقايقو د څرګندګڼو چاپي، ر 

بيان  له امله د خلکو په زړونوکې ځاى نيوىل دى  که څه هم ېېر خلک د يون 

ر داسې خلک هم شته، چې د مېليکنې، مرکې او نظريات خوښوي، خو يو ش

ګ  او د هغه ميل او ګټورو نظرياتو ته هم  غلط رن )يون رسسختي مخالفني دي

تع ري ورکوي، دا ېول اشخاص، چې اکرثه يې زورواکي او د سيايس ېلو ټپلو 

غړي او مرشان دي، د يون نظريات خپلو شخيص او تنظيمي ګټو ته خطر 

بويل، نو ځکه  يې په ټينګه مخالفت کوي  هر کله چې يون کومه ليکنه او مرکه 

ړه راپارويل دي، کړې، نو دده پر وړاندې يې مث ت او منفي غربګونونه دوا
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منفي غربګونونه اکرثه وخت د هغو اشخاصو او ېلو له خوا وي، چې په تېر 

کړکېچن سيايس بهري کې يې ېېرې نامرشوع ګټې ترالسه کړي او ځانونه يې 

 مطرح کړي دي 

مرشانو، روښنفکرانو او نورو مخورو له خوا  مث ت غربګونونه اکرثه د ولس د

فرهنګي،  ونو او تنګو رشايطو کې بيا هم خپلوي، خو يون په دغسې سختو اغز 

   ورکړی دیته دوام  ونوسيايس او ټولنيز کار 

کلونو ( ۹۱ر چې استاد يون په تېرو )مېد ټولو هغو ليکنو، مرکو او ويناوو ش

کې د هېواد په داخل او بهر کې له چاپي، غږيزو، ليدنيو او برېښنايي رسنيو  

 مرکو او ويناوو اوړي  عنوانو ليکنو،  (۶۲۱۱رسه کړي تر )

، چې  تاسو يې  اوس په مسلسل ېول ونهاوسنى فرهنګي کار  د استاد يون

( ۹۱  استاد يون په تېرو )دي په بهري کې تررسه شويکلونو  دېرشوګورئ، د تېرو 

عنوانو زيات اثار ليکيل چې نږدې ټول يې چاپ شوي، دا ( ۵۱کلونو کې تر )

( کې لوستونکو CDپه کتايب ېول او هم په )اثار يې هم په برېښنايي ېول، هم 

استاد يون پر خپلو فرهنګي کارونو رسبېره د ګڼو فرهنګي ته وړاندې کړي دي  

 ټولنو د غړي، همکار او موسس غړي په توګه هم خپل فرهنګي رول ادا کړى

شتو فرهنګي ټولنو )دافغانستان دکلتوري مېپه پېښور کې يې د دوو املان  ،دی

و)د پښتني فرهنګ  د ودې پراختيا ټولنې( د همکار په توګه د ودې ټولنې( ا

سلګونو  دبېالبېلو ليکوالو په لسګونو اثار، ايډي  او چاپ کړي دي  دغه راز يې 

کې ونډه اخيستې ده،  په جوړونه کورنيو مشاعرو، اديب غونډو او سيمينارونو

 جوړ کړي دي مشاعرې،سيمينارونه او علمي ورکشاپونه  سلګونوخپله يې هم په 
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په رسنيزه برخه کې يې د )ژوندون( په نامه يو رسنيز مرکز جوړ کړی چې 

ژوندون راېيو ټلوېزيون په کې فعاليت لري، دا راېيو ټلوېزيون د ټول هېواد په 

کچه نرشات لري او د سټالي  او وې ساي  له الرې يې هم ټولې نړۍ ته نرشات 

 رسېږي 

نړ( او )لغامن( پوهنتونونو په تاسيس کې په اکاېميکه برخه کې يون د ) کو 

اسايس نقش لوبولی دی او اوس دا دواړه پوهنتونونه په زرګونو محصلني لري، 

ر خصويص ښوونځيو او پوهنتونونو په جوړونه کې يې هم مېدغه راز  د يو ش

مرسته کړې ده  يون د )هيلې، شمشاد او کابل پوهنتون( په نامه د درېو مجلو د 

ه توګه هم خپله دنده اجرا کړې ده  پر خپلو کتابونو رسبېره يې د مسول مدير پ

عنوانو بېالبېلو اثارو ته د چاپ زمينه برابره او د يو ( ۱۱۱بېالبېلو ليکوالو نږدې )

 ر نورو د سمون چارې يې هم پر مخ وړي دي مېش

زياتې ( ۶۶۱۱کلونو په بهري کې تر )( ۹۱په سيمه ييزه او ميل کچه يې د )

 علمي او فرهنګي غونډې، سيمينارونه او ورکشاپونه جوړ کړي دي اديب، 

 چاپ شوي اثار يې په دې ېول دي:

 پنځونې: -الف

 چاپکال                   څرنګواىل         کتاب نوم

 ل کال3187دويم چاپ           (لومړۍ شعري  ټولګه)     مټکور  

  ل کال3187چاپ دويم    (دوميه شعري ټولګه)سندرې په اورونو کې  
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 راټولونې: -ب
 ل کال  3187دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) هيلې  

  ل کال3187دويم چاپ      (د حريان شعري ټولګه)نيمګړي ارمانونه  

 ل کال3187دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) د لوونو فصل  

 ل کال3187دويم چاپ   (د سيمينار د ليکنو ټولګه)   د نازو انا ياد  

  ل کال3187درېيم چاپ   (د الفت نرثونه)ي کليات  د الفت نرث  

 ل کال3187دويم چاپ  (د اسح  ننګيال شعري منتخ ات) سيندونه هم مري  

 ل کال۶۹۸۷لومړی چاپ  (لومړی ټولګی) د پښتو ادب لرغونې دوره  

 ژباړنې: -ج

  پوهنوال ) د، د ټولنپوهنې له نظره:  په  افغانستان کې د واک جوړښتونه

  ل کال   3187دويم چاپ  اثر  (ه کيتر  روستار

  (د نينيس دوپرې اثر) د افغانستان فرهنګي   مرياثونو ته  يوه کتنه            

  ل کال 3187دويم چاپ 

 اثر         ي(د پوهنوال روستار تره ک)په افغانستان کې د جګړې جنايتکارانو محاکمه

  ل کال 3187دويم چاپ 

 ال ل ک  ۶۹۳۱لومړی چاپ    (د افغانيار اثرد استا) فلسفه او فلسفي بهري 

  

 يونليکنې: -د

 ل کال  3187دويم چاپ ( د اماراتو يونليک) د اماراتو سفر  

 ل کال3187لومړى چاپ   (د اروپا يونليک)  که يون دى يون دى  

  ل کال  3187لومړى چاپ ( د امريکا يونليک)دپنټاګون ترڅنډو  

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ (نليکد روسيې يو )  د کرملني په زړه کې  

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ( د هند يونليک)  د ېييل تخت هېرومه  
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 )لومړی چاپ  درې ورځې د افسانو په وون کې )د هلمند يونليک

  ل کال ۶۹۳۱ 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ   (د حج يونليک) د خدای تر کوره  

 څېړنې او شننې: -هر

 څېړنيز اثر( يوه لنډه کتنه د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته(

  ل کال  3187 چاپ دويم 

 چاپ دويم )څېړنيز اثر( استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى 

  ل کال  3187

 دويم  )څېړنيز اثر( دکابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي پښتو کتابښود 

  ل کال  3187  چاپ

 چاپ يمدو )څېړنيز اثر( د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه   

  ل کال3187

    ل کال3187 چاپ شپږم )علمي اثر(د پښتو شعر هنديس جوړښت  

  چاپ دويم )څېړنيز اثر(له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل  

  ل کال3187

 ل کال3187 چاپ دويم)څېړنيز اثر(  ساينيس پرمختياوې  

 چاپ دويم )سيايس څېړنيز اثر( بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي 

  ل کال3187

 ل کال  3187 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه(  انديال خوشال  

   چاپ لومړى )د تحلييل ليکنو ټولګه(هيله د خپلو رسيزو په ملن کې 

  ل کال  3187

 ل کال3187 چاپ لومړى)د اديب څېړنيزو ليکنو ټولګه( کلتوري يون  

 ل کال3187 چاپ لومړى  ګه()د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټول  فرهنګي فقر  
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 ل3187 چاپ لومړى )له بېالبېلو ليکوالو رسه د مرکو ټولګه(  مرکه او مرکې 

  کال

 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه( خوشال په خپل ايډيال   

  ل کال3187

 پر بېالبېلو اثارو د ليکل شويو رسيزو ټولګه(     دکتابونو په وږمو کې(

  ل کال 3187 چاپ لومړى

 د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه( افغانستان په سيايس کږلېچ کې(      

  ل کال 3187 چاپ لومړى

 ل کال  3187 چاپ لومړى  )ژبنی څېړنيز اثر( پښتو ليکنى سمون  

 ل کال 3187 چاپ لومړى )څېړنيز اثر(اوسنۍ رسنۍ  

  چاپ لومړى )د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه(که نړيوال  ماته وخوري؟ 

  ل کال 3187

 )جنګ او فرهنګ په افغانستان کې )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه

  ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  

 لومړی چاپ  )د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه(  د سمون په لټه

  ل کال  ۶۹۳۱ 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  )د  علمي څېړنيزو ليکنو ټولګه( کتاب الشعر  

 ل کال  ۶۹۳۱ی چاپ لومړ  )علمي اثر( کره کتنه  

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  )علمي اثر( ادب تاريخ  

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ  )د سيايس ليکنو ټولګه(  ميل درسونه  

 ل کال ۶۹۳۱لومړی چاپ ( )څېړنيز اثر  د نجات څلی 

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ  )سيايس څېړنيز اثر(  د ارګ نا ويلې خربې  

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ   حلييل اثر()څېړنيز او ت د زمانې په کږلېچ کې  

 ل کال۶۹۳۱ )څېړنيز او تحلييل اثر( ميل هويت او ميل عزت  

 ل کال۶۹۳۱ )څېړنيز اثر( ناچاپ د خادم نړۍ لید  
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(مره نېټره پره تر کره کرې د ۶۸ل( کال د کب پر )۶۹۳۱استاد يون د )

پېرړۍ  مرېليکل شوي عمر له مخې پوره پنځوس کلن شو، ژونرد يرې د ني

حرد تره ورسراوه  خرو دا نيمره پېرړۍ لره منرډو، تررړو، سرتونزو،  وروستي

کړاوونو، جنجالونو او همدارنګه له بريراوو رسه ملره وه  لره لرومړي ټرولګي 

څخه مخکې دوران خو بېخي د ماشومتوب دوران وي، په هغه کې انسران 

له زياترو مسووليتونو څخه برې غمره وي  لره لرومړي ټرولګي څخره بيرا ترر 

ورې د زده کړې زمانه وي، يرون رسه لره دې چرې پره دې دولسم ټولګي پ

دوران کې د پلرنۍ مينې له نعمته محروم شو، د کرور د رسپرسرتۍ درونرد 

مسووليت ورپه غاړه شو، خو دې رسه رسه يې خپلو زده کرړو تره يرې دوام 

( ټولګي په بهري ۶۲ورکړ، په همدې بهري کې يې اديب پنځونې وکړې او د )

هڅو يرا راټولونرو لرومړی )رر )هيلرې( ګرډه شرعري  کې يې د خپلو اديب

ټولګه چاپ کړه  د ژوند درېيم پړاو يې د تحصيل دوره ده چرې د څلرورو 

کلونو په ترڅ کې يې په ښه ېول تررسه کړه  په دې بهري کې يې )مټکرور(، 

)د لوونو فصل(، )نيمګړي ارمانونه( او )د نازو انا ياد( اثار ټولنې ته وړانردې 

ل( ۶۹۷۶د بله مرحله يې د ګڼو خردمتونو مرحلره ده چرې لره )کړل  د ژون

 ل( کال پورې رارسېږي ۶۹۳۱کال څخه پيل بيا تر دې دمه )

دا نو د ګڼو خدمتونو مرحله ده چې پوره شپږ ويشت کالره وخرت يرې 

ونيو او ده هم په کې ښې ېېرې هلرې ځلرې وکرړې چرې مروږ يرې دمخره 

 يادونه وکړه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 د استاد يون پنځوس کلن يون /نيمه پېړۍ يون

32811 
 

مروږ د  د تېرو دېرشو کلونو په بهري کرې ېکه يوازې په فرهنګي برخه ک

استاد يون له خروا ټرول ليکرل شروي، ژبراړل شروي او راټرول شروي اثرار 

ر اوړي او دا بيا کره دده مې( کتايب مخونو يې ش۶۵۱۱۱محاس ه کړو، نو تر )

( کلن عمر ووېشو نو د ورځې لږ تر لرږه يرو نريم مرخ کرار ۹۱د ليکوالۍ پر )

کلونو کې يوه ورځ هم برې لره ليکروالۍ نره ده ( ۹۱کېږي  يانې استاد په )

تېره کړې  دا په داسې حال کې ده چې پره سرلګونو بېالبېرل ليکرل شروي 

پيغامونه، ويناوې، مرکې، م احثې، منراررې او لکچرونره ال پره دې کميرت 

کې شامل نه دي  ددې ترڅنګ هغه په سلګونو غونډې، مظراهرې، ټرولنيز 

موږ يې دمخه يادونه وکړه، هغه ال لره  او سيايس خدمتونه تررسه کړي، چې

دې فرهنګي کار څخه جال دي، که دا ټرول کارونره رسه محاسر ه کرړو، نرو 

رښتيا هم سړی فکر کوي چې دا دومره کارونه د هرر چرا پره وس پروره نره 

دي  هغه چا چې استاد يرون رسه لره نرږدې کارونره کرړي وي، هغرو تره د 

ږي  هر سړی وررسه کار هرم مېه معلو استاد د کار اوسېله، زغم، هوې او اراد

نه يش کوالی، يو ستړی، ستومانه او رسګردانه خو ګټور او مثمر ژوند لرري، 

ل( کال راهيسې کار کوم، د کار او فشار کچه يرې ماتره ۶۹۸۹زه وررسه له )

تر هر چا زياته معلومه ده  د همدغو کارونو برکت و چرې افغانسرتان کرې د 

وحيه او ولوله راپيدا شوه  داسې يو وخرت هرم ملتپالنې يوه نوې ج به، ر 

دلته تېر شو چې د واکمنو جنګساالرانو پرر وړانردې چرا سرو  هرم نره شرو 

کوالی، خو استاد يې په مقابل کې ودرېد، ځوانانو يې مالتړ وکړ او بيا يرې 

ولس هم مالتړ ته راودانګل  د هېواد ميل او اعتقادي هويت په خطرر کرې 

کې د )دين( او )ملت( د سر و ارزښرتونو د ليکلرو و، د ميل هويت ت کرو 
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مخنيوی کېده، خو اسرتاد يرون او ملګررو يرې د اسرالميت او افغانيرت غرږ 

اوچت کړ او ان د کرزي او غني حکومتونو هرم د دې رسرا غرږ او داعيرې 

مخه ونه شوه نيولی  په داسې حال کې چرې افغانسرتان پرديرو ايرډيالوژيو 

يل فکر رغول او ځلول اسانه کار نه و، خو د سخت زيامنن کړی و، د يوه م

استاد يون او دده په شان د ځينرو نرورو شخصريتونو برکرت و چرې د مريل 

هويت، ميل فکر او ميل وياړونو ولرولې ترر هررې بلرې ايرډيالوژۍ زيراتې 

ځلېږي  زه نه غواړم دا ليکنه تر دې زياته اوږده کړم، ځکه د استاد م رارزه 

دارنګه د استاد په ټولرو اثرارو کرې انځرورېږي  خرو دده په فعاليتونو او هم

ځکه وکړه چرې زمروږ راتلرونکی نسرل د اسرتاد د  مېددې څو ټکو يادونه 

 ميل او فرهنګي م ارزو او د هغه د زمانې له چاپېريال څخه خرب يش 

 استاد يون ته د اوږد عمر او ال زياتو برياوو په هيله

 ضياء الرحمن ضياء

 لوېزیونژوندون راېيو ټ -کابل

 (مه نېټه۲۷ل( کال د کب، )۶۹۳۱)
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 پېړۍ يون مېزما د ني

 

د کب پر  الل( ک۶۹۳۱يل، منځ او پای لري  د )ژوند يو سفر دی، پ

مه نېټه زه د ت کرې د رسمي سن له مخې پوره پنځوس کلن شوم  په (۶۸)

پوره پنځوس کاله مزل وکړ  دا مزل به  مېدې مانا چې په دې نړۍ کې 

و، له ستونزو او کړاوونو به ېک و، هدفمن او بې هدفه به هم  ګوې و مات

ښي او کيڼ الس  مېورځې چې  مېو، خو هر څه چې و، ژوند و نو  له کو 

کړی چې هدفمن ژوند تررسه کړم، خو ټول کارونه  مېپېژندلی، کوښښ 

د انسان په وس پوره نه دي، چاپېريال کله پر سړي داسې کانې وکا چې د 

قلم ګوتو  مېورځې چې  مېد فکر مسري يې وربدل کا  له کو  ژوند بهري او

نو بيا پر ځان پوه شوی يم چې نه هر څه چې وي، هر څومره  ،کې نيولی

 مېستونزې چې وي، وي دې، ملت ته بايد يو څه وکړم  د شعر په ليکلو 

ی له شعوره، نو   دتشعور نور هم وده وکړه، خوشال بابا وايي چې شعر مش

ځورېدلی وي چې د  مېکړې وي او احساس  دهو  مېر کېدی يش شعو 

ژوند دې بلې نړۍ ته يې هم متاميل کړم  د ښوونځي په لسم ټولګي کې 

پ شول، دا زما د زياتې اشعرونه چ مېوم چې د وخت په اخ ارونو کې 

هڅونې س ب شول  پر همدې مهال په خوشال خان لېسه کې د اديب 

ت له ځينو اخ ارونو رسه قلمي د خپل وخ مېانجمن مسول وم  دې رسه 
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په رسمي ېول اديب سفر هم پيل  مېهمکاري پيل شوه او په دې ېول 

مينه ان له هغه وخته وه چې په  مېشو  خو له شعر او شاعرۍ رسه 

 ښوونځي کې شامل شوم 

پښتنو  واو بر  ود لر  مېپه دولسم ټولګي کې وم چې د )هيلې( په نامه 

ل( کال ۶۹۱۱ه ت کره يا غورچا  برابر کړ او پر )افغانانو د ځوانو ليکوالو يو 

د )نيمګړي ارمانونه( ، )د لوونو  مېچاپ شو، د پوهنځي پر وروستي کال 

د خپل شعرونو ټولګه )مټکور( چاپ  مېفصل( په نامه دوه راټولونې او هم 

ل( کال پورې ۶۹۳۱ل( کال څخه بيا تر )۶۹۱۱کړې  په دې ېول نو له )

ما له فرهنګي دايرې بهر ژوند نه دی کړی او  ،ېږيچې پوره دېرش کاله ک

که د چا خربه ووايم چې يوه ورځ هم له فرهنګي کار او روزګاره بهر نه يم 

نه وي کړې  ال ته په دې تېر دېرش کلن بهري کې  مېپاتې شوی، م الغه به 

ځينې سيايس کارونه له ناچارۍ څخه راباندې تحميل شوي او ځينې 

هم د خپل  مېپه خپله خوښه تررسه کړي، خو دا کارونه  مېټولنيز کارونه 

ولس د سوکالۍ، د ميل واکمنۍ د ټينګښت او د فرهنګي کارونو د مالتړ 

ل( کال زه د جمهوري رياست د ميل ۶۹۸۵لپاره تررسه کړي دي  په )

امنيت شورا دف  د فرهنګي چارو رييس وم  دا مهال زما له منظم فرهنګي 

ه لسيزې عمر تېر شوی و، په څنګ کې د نورو هغو کار څخه څه باندې دو 

ميل، سيايس او ټولنيزو کارونو پر وړاندې چې ما يې د رسته رسولو هيله 

لرله، سخت خنډونه موجود وو، له خپلو ملګرو) ضياءالرحمن ضياء او 

مشوره وکړه چې راځئ فرهنګي کار ته اړم شو، دا  مېوفاالرحمن وفا رسه 

ه لري او که لري يې هم کم دي، تنګنظره سيايس کارونه جان ي عوارض ن
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اشخاص وررسه ژر حساسيت نه ښيي او که دوی حساسيت ښکاره هم 

کړي، نو موږ به خپل کار تررسه کړی وي  ددې فرهنګي کار لپاره مو يو 

پالن جوړ کړ، په څه باندې دوو کلونو کې مو د نږدې دوويشتو کلونو په 

ل او منظم کړل  زما له خوا ټول ترڅ کې شوي فرهنګي کارونه راټو 

له رسه منظم او تر سمون  مېپخواين ليکل شوي کتابونه او راټولونې 

وروسته مو چاپ ته تيار کړل، دا کار که څه هم ېېر ستونزمن و، خو پخې 

( عنوانه بېالبېل اثار مو پر يوه ۹۹ارادې موږ خپل هد  ته ورسولو  ټول )

اره د فرهنګي کارونو يو غوره کال ل( کال زما لپ۶۹۸۷وخت چاپ کړل  )

هم په  مېپه ذهن کې دی  هغه وخت  مېو  د خوږې خاورې په توګه 

هم وييل وو چې هېواد کې حاالت  مېيادښتونو کې ليکيل او ملګرو ته 

ترينګيل دي، پر ژوند يوه شې ه هم باور نه شته، نو هر چا چې هر څومره 

ي، بايد په خپله يې راټول او فرهنګي کارونه کړي يانې اثار يې ليکيل د

 چاپ کړي 

زما کار يوه نوې تجربه وه، ځينو نورو ليکوالو هم هڅه وکړه دا تجربه 

تکرار کړي، خو په الره کې ټکني شول، خپل کارونه يې بشپړ نه کړای 

شول  زما د خپلې تجربې له مخې ترڅو چې کار ته کار ونه وايې او خپله 

د عمر  مېخپل رس نه خالصېږي  کله چې يې تررسه نه کړې، کارونه په 

زړه کې راتېره شوه چې د  مېنو يو ځل بيا  ،نيمه پېړۍ مزل وواهه

خوشال بابا په وينا چې د عمر اساس پر باد ايښی دی، نو بيا خو پرې 

اعتامد هم په کار نه دی، راځه دا ځل د خپل ټول فرهنګي ژوندانه کړي 

ته رسېږي، بيا له رسه منظم او کارونه چې دا وخت پوره دېرشو کلونو 
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هد  دا و چې په ژوند کې  مېکلياتو په بڼه چاپ کړه  له دې کار څخه 

د چا د اوږو پېټی شم،  يانه دي غوښتي څوک راڅخه ازار يش او  مې

خراب،  هسې نه چې تر مرګ وروسته زما ليکنو او اثارو پسې، ښه دي، که

او پر  يش رسګردانه کمزوري دي که قوي، هرني دي که ناهرني، څوک

راټولونې يې ځان ستړی کړي  له خدايه شکر کاږم چې ژوند يې راته د 

پېړۍ وروستي حد پورې راورسوه، دا د هغه لوی ذات پېرزوينه ده،  مېني

که نور يې راته وغځوي، نو هم لويه مهرباين به يې وي او که نه برخليک 

ات ېالۍ ده، هر يې راته وخته ليکيل وي، نو ژوند خو د هغه لوی ذ

يو ځل بيا پر ټولو پخوانيو  مېوخت يې اخيستالی يش  په دې خاور 

چاپ او وروسته پر ځينو ناچاپو اثارو ګوتې ووهلې او د محتوايي وېش له 

رسه منظم کړل، ټول پنځوس عنوانه شول چې راټولونې،  مېمخې 

وانه پنځونې، ژباړنې او څېړنې ټولې په کې شاملې دي  دا ټول پنځوس عن

( بېالبېلو ټوکونو کې تنظيم ۶۱بيا د شکل او محتوايي وېش له مخې په )

 شول او )نيمه پېړۍ يون( نوم ورته ورکړل شو 

 مېپورته ورته ياده کړه زما د ني مېدا پنځوس بېالبېل اثار چې بڼه 

( کلونو فرهنګي سفر پايله او )ره ده چې خپلو ۹۱پېړۍ په تېره بيا )

ته يې وړاندې کړم  که چېرې په هېواد کې جګړه او قدرمنو هېوادوالو 

، خو موږ اینو کېدی شول تر دې زيات کار تررسه شوی و  ،ناورين نه وای

بدمرغه نسل وو چې له ېېر تنکي زمليتوبه مو جګړه پيل شوې او دادی تر 

نږدې سپينږيرتوبه ال دوام لري  زه د ښوونځي په شپږم ټولګي کې وم چې 

واږه نعمته محروم کړم  له هغې ورځې بيا تر دې ليکنې جګړې د پالر له خ

د پرونۍ ورځې د ترخې  مېخو د پالر مرګ  ،کاله تېرېږي (۹۸)پورې 
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خاورې په شان په ذهن کې انځور دی  ما غوندې په مليونونو افغانانو د 

 جګړې ټپونه او دردونه ليديل دي 

جنګ نسل  د ل او لوی شو  لوه نسلونه په جګړه کې راګري شو دنږدې 

د فرهنګ نسل نه دی  جګړه ېېره بدمرغه پديده ده، د فرهنګ او متدن د 

وه او )ره په يوه ساعت کې پوپناه کړي، نو په داسې يوه جګړه مېعمرونو 

ييز چاپېريال کې چې هر څوک د ټوپک تر واکمنۍ الندې د قلم د 

ع ضه حاکميت لپاره کار کوي، له اور رسه د لوبو په مانا دي  له دې م

دې پوه يش  بايد پرهد  دادی چې زموږ راتلونکی نسل  مېجملې څخه 

بډايه فرهنګي   چې که ما او زما د عمر ټول پښت راتلونکي نسل ته څه ېېر

سوغات نه دی ېالۍ کړی، نو په دې کې زيات قصور د زمانې دی  

خدای)ج( دې وکړي چې زموږ راتلونکی پښت زموږ په شان د ېول ېول 

نه يش، چې د غنم د دانې په شان ګري  و د ژرندو تر پلونو الندې انقالبون

وه پخېدو ته مېيې ژوند محوه يش او يا يې هم اغزن چاپېريال د ژوند 

پرې نه ږدي  هللا تعالی دې وکړي زموږ راتلونکی پښت زموږ د زمانې له 

تاوجن چاپېريال څخه ښه پند او عربت اخيستی وي او د يوه سوکاله ژوند 

 پرمختليل افغانستان لپاره ورته مناسب فرصتونه برابر يش او 

ددې ليکنې په دې برخه کې غواړم د خپل ژوند په پنځوس کلن بهري 

( کلن فرهنګي ژوند کې له ټولو هغو دوستانو څخه ۹۱او په تېره بيا په )

مننه وکړم چې په يو نه يو ېول يې زما د فرهنګي م ارزې السنيوی کړی 

پالر ته د دعا السونه پورته کوم چې زما مزل يې تر  دی  خپل مرحوم

شپږم ټولګي پورې راورساوه او بيا يې د خپل ابدي سفر ملنه ونيوه، خو ما 

مهال د هغه  د مرګ پر مېيې د جنازې بازو ته اوږه ور نه کړای شوه او نه 

دا و  مېدی  د ژوند يو ارمان  نه معلوم مې ارکه څېره وليده، د پالر قرب م
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پرې  مېې کاشکې يې قرب معلوم وای چې لکه د مرغۍ د بچي په شان چ

وزرې غوړوالی وای، څو شې ې وررسه ارام غځېدالی وای، د هغه د هغو 

کړی وای چې زه يې پر اوږو ګرځوالی وم  بازار ته يې  مېمهربانيو قدر 

لې ته يې بيولی وم، ېاک  ته يې بيولی وم، پټې به يې جيب مېبيولی وم، 

نو له خدايه لويه هيله  مېراته پيسې ايښودلې، له نورو پټې  اوس کې 

لومړی مالقات له خپل پالر رسه ويش،  مېهمدا ده چې تر مرګ وروسته 

 په پښو کې ورته ورغړم راورغړم او خپله مينه پرې ماته کړم 

رارسه ېېره په تکليف شوې، د ژوند ټول ارمان يې خپل زوی  مېمور 

زيني زوی په توګه ېېر نازولی يم، ځان يې په تکليف ته و، زه يې د يوا

کړی، خو زه يې سختو ته يې نه يم پرې ايښی، ماته يې د تعليم زمينه 

برابره کړې، د ټيکري په پيڅکې پورې تړلې پيسې يې راته رالېږيل، خو زه 

په خپله  مېيې بې خرڅه کړی نه يم، بختور وم چې د مور جنازې ته 

لکه د  ،د هغې جنازې ته ځان ورساوه مېپر وخت  اوږه ورکړه، د وفات

مرغۍ بچي چې د خپلې مور پښو ته رغړي، داسې ترې تاو راتاو شوم، 

ورته ښکل کړې، س ګې يې رڼې وې، لکه چې د خپل  مېس ګې 

ونيوله،  غېږ کېېېر وخت  مېيوازيني زوی ليدو ته په ومع وې، مور 

 د ايا څوک به وي چېداسې چې زه به يې کلک غېږ کې نيولی وم، 

 انځور وکاږي  پوره داسې يوې صحنې

 مېتابوت رس ته ناست وم، ېېر  دد مور  مېله جالل اباده تر لغامنه 

ورته کفن راوړی و، د  مې څخه ورته وکتل، په ليدو يې نه مړېدم، له حج

 مينځلی و  مېموښلی او د زمزم په اوبو  مېخدای په کور 

م ېېره مننه کوم چې زما په روزنه او ه مېله خپلو خوږو خويندو  

پالنه کې يې ېېر زيات زيار ګاللی، له مرشانو او کرشانو خويندو ټولو څخه 
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ېېره مننه، خو ما يې ال د خدمت ح  نه دی اداکړی، له خپلو ټولو 

استادانو څخه چې له لومړي ټولګي څخه بيا د دوکتورا او پوهاندۍ تر 

التړ کړی، له خپلو ټولو هغو دوستانو، کچې يې ګام پر ګام زما معنوي م

ملګرو، ليکوالو، د مال او عزت له خاوندانو څخه هم ېېره مننه چې په دې 

 نيمه پېړۍ کې يې له مارسه مادي مرسته او السنيوی کړی دی 

( ۲۲رمنې او اوالدونو څخه ېېره مننه کوم چې په تېرو )مېله خپلې 

تودې وګاللې او زما فرهنګي کلونو کې يې رارسه د ژوند ېېرې سړې او 

 چارو کې يې له ما رسه تر وروستي بريده مرستې وکړې 

له قلموالو، ليکوالو او نورو هغو دوستانو چې زما د اثارو په کمپوز، 

سمون او چاپ کې يې په يو نه يو ېول مرسته کړې له ټولو منندوی يم، 

ولو دوستانو که ددغو ټ ،خدای)ج( دې ټولو ته اجرونه او ثوابونه ورکړي

دغومره کارونو د  مايل او معنوي مالتړ نه وای، نو خدای خرب چې زه د

وای او هم  رسته رسونې جوګه شوی وای او يا دغه اثار تر تاسو دررسېديل

  واینور فرهنګي، ټولنيز او ميل کارونه تررسه شوي 

 له ټولو يوه نړۍ مننه

 ستاسو د ټولو يون

 (مه۶۳ل( کال د کب )۶۹۳۱)

 افغانستان -کابل
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 کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

 

 )د دکتورا دورې د ليکنو ټولګه(

 

 

 

 محمد اسمعيل يون

 

 

 

ل کال۶۹۳۱
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 کتاب پېژندنه:

 کتاب الشعر او لس نورې ليکنې د کتاب نوم: 

 محمد اسمعيل يون لريکررررروال: 

 د افغانستان ميل تحريک، فرهنګي څانګه خرپرونردی: 

   www.melitahrik.com  ر پراڼره:وېر

 ضياء ساپی  کمپوز: 

 فياض حميد  پښتۍ ېيزاين:

 ټوکه ۶۱۱۱   چرراپشمېرر:

 م۲۱۶۵ل کال/  ۶۹۳۱ چرراپرکرررال:

 (۳۵د تحريک د خپرونو لړ: )

 (۱۱ليکوال د خپرونو لړ:    )

 

حريک رسه خوندي دي او  د کتاب د محتوا مسولیت  ليکوال يادونه: د چاپ  حقوق له ميل ت

 پورې اړه لري 
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 د تحريک يادښت

کرال پره پيرل کرې لره خپلرو ګرانرو  )ل ۶۹۳۹(د افغانستان مريل تحریرک د       

هېوادوالو رسه ژمنه کړې وه چې د دې کال په بهري کې به )شرل عنوانونره( برېال 

خپلرې ټرولنې تره وړانردې کروي  مريل  بېل ديني، علمري، اديب او ټرولنيز اثرار

(مه نېټه پوره او د يوې پرمتينې غونډې ۲۸تحریک دا ژمنه د ياد کال د کب پر )

په ترڅ کې يې شل عنوانونه علمي اثار هېوادوالو ته وړاندې کړل  ميل تحریک 

ل( کال په بهرري کرې بره انشراء هللا د  ۶۹۳۱په ياده غونډه کې ژمنه وکړه چې د )

( عنوانه بېالبېرل علمري اثرار ټرولنې تره ۶۱۱نرصت ټول ټال سل ) خدای )ج( په

وړاندې کوي  و يعي خرربه ده چرې دا اسرانه کرار نره دی، ېېرر زيرات زيرار او 

زحمت ته اړتيا لري، خو ميل تحریک ټينګ هوې کړی چې خپله دا ژمنه به هم 

د تېرې ژمنې په څېر عملی کوي  دا اثر چې ستاسو په الس کرې دی د همردې 

سل عنوانونو( ژمنه کړو اثارو له جملې څخه دی، چې د چراپ جامره اغونردي  )

ميل تحريک هيله لري چې له دې اثر څخه بره زمروږ هېروادوال پره زړه پرورې 

ګټه پورته کړي  ميل تحریک له ټولو هغو ليکوالو، ژباړونکو، سمونچارو، مايل او 

پ په دې ټول بهري معنوي مرستندويانو او چاپ چارو څخه چې ددې اثارو د چا

کې يې يو بل رسه مرسته او ملګرتيا کړې او دا فرهنګي بهري يې بريرالی کرړی، د 

 زړه له کومې مننه کوي او کور وداين ورته وايي 

 د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ په هيله

 د افغانستان ميل تحريک فرهنګي څانګه
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 يوه بله ګټوره هڅه دا اثر د ښاغيل )يون(

پروګرام( په لومړيو دوو کلونو کې هر محصل مکلف  د   PHDد )پښتو 

چې په هر مضمون پورې د نورو اړوندو چارو تر څنف  کنرفرانه هفم 

ورکړي او کورنۍ دنده هم سرته ورسوي. په دې لړ کې ښفاللي محمفد 

اسمعيل يون د څلورو سمسترونو په ترڅ کې )يووله کنررانسونه( پفه 

چې تر څن  يې په تړاو سفره د ترتيب سره په الندې ډول ور کړي دي 

 مضمون د استاد نوم هم وړاندې کېږي.

 استاد:      کنررانسونه:

 رښتين ډاکټره  زرلونه زېور   د ليک تاريخي بهير -۶

 ډاکټر محمد اجان حقپال درخانۍ داستان لنډه شننه او تلنهد ادم او  -۲

 وېشکیپوهاند محمد صابر خ     ې او هغو ته پېښ خطرونهداردي ژب -۹

 ډاکټر محمداجان حقپال   د پير روښان جنګونه -۴

 رښتين ډاکټره  زرلونه زېور  د ژبپوهنې ښوونځيو لنډيز -۵

 سرمحقق زلمی هېوادمل  د افغانستان فرهنګي ميراثونه )پرون، نن او سبا( -۱

 سر محقق زلمی هېوادمل      ونو ادبياتو کې د داستان څرکونهپه پښتو لرل  -۷

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

32817 
 

 ډاکټر محمد اجان حقپال      او په کالم کې يې دريځکنايه -۸

 سرمحقق زلمی هېوادمل     د ارسطو د )کتاب الشعر( موخه، معنا او محتوا -۳

 ډاکټر محمدا جان حقپالسعدي او رحمان بابا د اخالقي اېډيالنو پرتلنه     شېخ  د -۶۱

 پوهاند محمد صابر خوېشکی                        د پرتليزې او تاريخي ژبپوهنې حدود -۶۶

دا بايد وويل شي چې ښاللي محمفد اسفمعيل يفون يفوازې د پورتفه 

يوولسو کنررانسونو په ورکولو بسنه ونه کړه، بلکې تر دې ال زيات بفل 

لوره کار ته يې يې مال وتړله او دې کنررانسونو ته يې د علمي مقالو بڼه 

ره د الرښفود حيييفت ورکړه، تر څو د نورو محققينو او محصلينو لپفا

 ولري.

دا حقيقت له هېچا پټ نه د  چې تحقيق او څېړنه يو دروند کفار د ، 

کېد  شي چې د يوه ورک تفاريخ پفه لټفون پسفې وررفې وررفې او 

مياشتې تېرې شي، زيات کړاوون ولواړي او بيا هم ونه موندل شي، زه 

د  باور لرم چې له دلسې ستونزو سره به هم يو محقق مخامخېږي، خو

همت خاوند کولی شي چې دله ډول سختې چارې پر مخ بفوري، لفه 

 زلم او حوصلې څخه کار واخلي او خپل مطلب ته ران ورسوي.

زما په خيال دله يووله علمي مقالې چې هره يوه يې رانته د يفو اثفر 

حيييت لري، د اوسنۍ نړۍ له نورمونو او مېتودونو سره برابرې دي. په 
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لنډيز، سريزه، پايله، ماخذونه او نور په پفام کفې  دې مقالو کې: پيليزه،

 نيول شوي، څه کمی په کې نه محسوسېږي.

پر داسې يو اثر چې يو نه بلکې د اثارو ټولګه يې ګڼلی شو، پفه کفار ده 

چې پر هر يوه يې اوږد بحث وشي خو زه نه لواړم چې اوږد بحث پفرې 

پرته ده. نفو  وکړم، رکه چې خپله ددې مقالو ټولګه ستاسو په مخ کې

خپلې خبرې راټولوم، درنو لوستوالو ته بلنه ورکوم چفې دو  يفې پفه 

( دورې د استاد پفه PHDخپله وارزوي او خپله څېړنه پرې وکړي. زه د )

توګه په پا  کې د ښاللي )يون( دله هڅه او هانفد سفتايم او پفه دې 

ه برخه کې ورته له لو  خدا  )ج( څخه تر دې د ال زيفاتو بريفاوو هيلف

 لرم.

 په مينه

 ډاکټر محمدا جان حقپال
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 د دوکتورا پروګرام او دا اثر

ل کال( په نيمايي کې د کابل پوهنتفون د ژبفو او ادبيفاتو ۶۹۳۲د )

پوهنځي په پښتو څانګه کې د لومړي رل لپاره د دوکتورا پروګرام پيل 

شو، که څه هم ددې پروګرام له پيلولو سره په دولتي او نادولتي کچفه 

لرتونه وو؛ يو شمېر اشخاصو بېالبېل داليل، خنډونفه او مشفکالت مخا

پيدا کول، رينو به ويل چې کابل پوهنتون ددې جوګه نفه د  او ددې 

سويه نه لري چې د دوکتورا په کچه دې په کې تدريه پيل شي، زمفوږ 

دوکتورا بايد له نړۍ سره په انډول کې وي، کابل پوهنتون کفې ال هفم 

سستم دود د . دا سستم ددې ظرفيت نه لري چې همغه زوړ تدريسي 

د دوکتورا په کچه محصلين وروزي، چفا چفې لفه دې پروګفرام سفره 

لېوالتيا او مينه درلودله، هغو  به ويل: دې کې شک نه شته چې مفوږ 

په ساينه، ټکنالوژۍ او تجربه يي علومو کې له نورو هېوادونفو څخفه 

د  چې موږ دې )پښتو او دري(  ډېر شاته پاتې يو، خو دا نو بيا بل شرم

ژبو کې هم بل چاته الس اوږد کړو چې راشئ او موږ ته خپلفې ژبفې او 

خپل ادبيات راوښايئ، د داليلو دا خوا که څه هم درنه وه، خو بيفا هفم 

مشکالت او خنډونه وو ، ښاللي سر محقق زلمي هېوادمل او يو شمېر 

ه پښفتو او دري نور خواخوږي په پا  کې پر دې بريالي شفول چفې پف

څانګو کې د دوکتورا پروګرام پيل کړي، پفه پښفتو څانګفه کفې د دې 

 کوونکو له جملې څخه يو تن زه )يون( هم وم. پروګرام د زده
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موږ څلور سمستره منظم درس تعقيب کړ، په لومړي سمستر کې د 

)ژبې تاريخي تحول( د استاد ډاکټر   اورمړ، )منظوم داستاني ادبيات( د 

مداجان حقپال ، )د افغانستان ژبفې او توکمونفه( د پوهانفد ډاکټر مح

محمد صابر خوېشکي او )فلسره( مضامين د ښاللي ډاکټر افغانيار لفه 

 خوا تدريه شول.

په دويم سمستر کې )ليکدود پوهنه( ډاکټرې زرلونې زبور رښتين، 

)پښتو حماسه( سر محقق زلمي هېوادمل، )روښفان پېنندنفه( ډاکټفر 

پال او بهرنۍ ژبه )انګليسفي( مضفامين اسفتاد خالفد محمدا جان حق

وزيري تدريه کړل. په درېفيم سمسفتر کفې بيفا )پښفتو، اوسفتا او 

سانسيکريت(د پوهاند محمد صابر خوېشکي، )د افغانستان د فرهن  

تاريخ( د سرمحقق زلمي هېوادمل، )د ژبپوهنې ښفوونځي( د ډاکټفرې 

ر محمدا جان حقپفال لفه زرلونې زېور رښتين او )باللي علوم( د ډاکټ

خوا تدريه شول. په ورپسې څلفورم سمسفتر کفې بيفا )جغرافيفايي 

ژبپوهنه( د پوهاند محمد صابر خويشکي، )پرتليفز ادبيفات(، د ډاکټفر 

محمداجان حقپال، )پرتليزه او مقابلوي ژبپوهنه( د ډاکټر زرلونې زېور 

خفوا  رښتين او  )ادبي نظريات( د ښاللي سر محقق زلمي هېوادمل له

 تدريه شول.

( تنو استادانو لفه ۷( بېالبېل مضامين د اوو )۶۱په مجموعي ډول )

خوا، چې د دوکتورا دورې د مضامينو د تدريه لپاره يې وړ علمي رتبي 

 درلودلې، د دوو کلونو په بهير کې تدريه شول.
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د تدريه په بهير کې د اړوندو مضامينو په برخه کې د اړوند استاد 

کوونکي ته يوه موضوع ټاکل کېدله او هغه پرې يو علمي  له خوا هر زده

( عنوانه کنررانسونه برابر ۶۶کنررانه برابراوه، ما په دې ټول بهير کې )

کړل او پر خپلو ټاکلو وختونو مې د استادانو حضور کې محصفلينو تفه 

 وړاندې کړل.

دا کنررانسونه پر همغه وخت د استادانو لفه خفوا ميبفت او ګټفور 

شول. يو دوه موضوعګانې بيا پفه ګړنفي ډول وړانفدې شفوې؛ وارزول 

ليکنۍ بڼې ته يې اړتيا پېښه نه شوه. په بهرنۍ ژبفه کفې د کنرفرانه 

ليکلو ته اړتيا نه وه او په يوه دوو مضمونو کې د اړوند استاد لفه خفوا د 

 کنررانه د ورکړې اړتيا احساس نه شوه.

خپل دا کنررانسونه کله چې دوه کلن تدريه بهير بشپړ شو، نو ما 

او يا په اصطالح علمي ليکنې په ترتيب سره راټولې او منظمفې کفړې، 

اوس لواړم دلته يې د يوې ټولګې په توګه يې هم چاپ کړم چفې ګټفه 

يې عامو لوستونکيو ته هم رسېږي او که څفوک پفه راتلفونکي کفې د 

 دوکتورا پروګرام تعقيبوي، هغو  ته هم ليدلوري ورکړي او ګڼفه ورتفه

ورسوي. د يادونې وړ ده چې د دکتورا نوره پاتې دوه کلنه موده کې يې 

يوه برخه بيا عمومي ازموينې او  بله يې تېزس ليکنې ته رانګړې شوې 

ده. زه هيله لرم چې خپل تېزس هم تر بشفپړاوي او ارزونفې وروسفته 

 چاپ او لوستونکو ته وړاندې کړم.

( اثر د ، مفا ددې اثفر د )کتاب الشعر( د نړۍ د نامتو عالم )ارسطو

مانا او محتوا په باب يو تحليلي کنررانه ورکړ ، چې پفه دې يوولسفو 
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ليکنو کې شامل د  او ددې کنررانسونو د ټولګې لپاره مې هم دا نفوم 

 لوره کړ  د .

زه فکر کوم ددې دورې د ليکنو د ټولګې چاپ  به لوستونکو تفه دا 

ړي او څه مو بايد کړي وا ، په ډاګه کړي چې موږ په دې دوره کې څه ک

که په دې دوره کې شامل نور ګډونوال هم د خپلو ليکنو ټولګفه او بيفا 

خپل  تېزس ورپسې چاپ کړي، نو هم به ژبې او کلتور ته پفه لسفګونو 

عنوانه علمي، شننيز او څېړنيز اثار وړاندې شي او هم به  نورو راتلونکو 

رکړي، د مخالرينو هغفه محصلينو ته ددې دورې په باب ښه ليدلور  و

دليل او منطق به هم له منځه الړ شي چې ددې پروګرام پر وړاندې يې 

تيږې تولولې او راتلونکو محصلينو ته به هم الره خالصه شي. بل زمفوږ 

خپل ظرفيت به هم په ډاګه شي چې دا تحصيلۍ پوړۍ مو په وړيا ډول 

همدلفه نېفت دا تر السته کړې او که نه کار مو هم کړ  د . ما خو په 

ليکنې راټولې او د چاپ پر اوږو بار کړې، نور نو دا ليکنې او دا هم تاسو 

 قدرمن لوستونکي!

 په هېواد کې د علمي څانګو د لوړېدا او پراختيا په هيله

 محمد اسمعيل يون
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 د ليک تاريخي بهري

 د ليک اهميت:

نو د ژوند په د بشر له پيدايښته بيا تردې دمه د )ادم عليه السالم( زام 

هر ډګر کې ډېر نوښتونه کړي، ډېر څه يې اختفراع کفړي او د همفدلو 

اختراعاتو پر بنسټ يې ډېر پرمختګونه کړي دي. د ګڼو اختراعاتو په لړ 

کې رينې اختراعات سړي ته ډېر مهم ښکاري، خو رينې بيا کفه څفه 

هم ډېر ګټور، ضروري او ارزښتمن دي، خو خلکو ته يې اهميت دومفره 

ات نه ښکاري. ليک، د ليک پيدايښت، جوړښفت او بشفپړتيا هفم د زي

همدلو اختراعاتو له جملې څخه دي، چې چاتفه لکفه مفوټر، الوتکفه، 

اورګاډ ، کمپيوتر او نور ډېر مهم نه ښکاري، خو په حقيقت کې تر ټولو 

زيات مهم دي. همدا ليک د  چې له برکته يې نور اختراعات رامنځته 

خوشال خان خټک د ليک دې ارزښت تفه خفورا شوي دي. لو  خان؛ 

زيات متوجه شو  او په خپل نامتو اثر )دستارنامه( کې يې ليک د يفوه 

هنر په توګه راوړ  د . خوشال بابا وايي: ))علفم او خفس سفره الزم او 

ملزوم دي، علم په ميال وحشي،  خس يې لکه کمند، چې وحشفي دې 

، که خس نه وا ، په حساب، په پرې قيد شي، دا هومره کتابونه به نه وو

کتاب، په سياق به څوک پوهېدل که خس نه وا . د جهان کار سره ټول 

په خس د ، لو  هنر د ، منزلت، مرتبت يې هم ډېر د ، قيمت يې تفر 
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حساب تېر د ، که يې دولتمند زده کا زېب و زينت د ، که يې دروېش 

هنفر اليفق د  زده کا د دروېش دولت د ، الحق څو چې څوک وايي دا

هغه تعري  د ، کار يې پټ نه د  څرګند د ، ولې حي  دا چې د هفر 

چا په مصاحبت تن ورکا، الر نه ګوري، هر څوک يې په الس واخلي، نور 

 د هغه شي، د هر چا يار د :

 کارهففار دې ده بېفففيوه چ دارهففدرسته ښه يې ته دل

 رهنوره يففې د هفغففه يففا چې و تفففاو ته نږدې شي

څه ورانی ودانی په جهان شي، په هر دمخه  کور دده وران شه، چې دده

چا چې د  دا تور مخ برابر کا، کيمياګر د ، سيه يې زر کار، بې کامفه 

وي هزارکامراني ورکا، د ډېرو په سرتاج کېږدي، د ډېرو خاورې په سفر 

کا، په دا سبب دو زبان د . د جهان سر ګرداني په ده، هر زمان يې سر 

په تېغ واهه شي، چار پخپل سر کا، مراد و نامردانو ورکفا، رفان ګفداز 

رفيق نواز د ، جوانمردي ډېره، وفا يې تر حده تېره ده، درېغه چې د نا 

اهلو په الس کې نه وا ، په الس د اهلو وا ، دده د سر بال په بد ذاتو په 

 (۶) سرله و په سهلو وا .((

د ليک د ارزښت او اهميت په باب د ليک اهميت  خورا زيات د  خو زه 

د خوشال بابا پر همدې خبرو بسنه کوم، خو اوس رارفو د ليفک څفو 

 بېالبېلو تعريرونو ته!
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 : د ليک تعري 

ليکپوهانو او ژبپوهانو تردې دمه د ليک بېالبېل تعريرونه کفړي دي. دا 

تعريرونه که څه هم بېالبېل برېښي، خو ډېر زيات مشفترک ټکفي هفم 

 لري.

ژبپوهانو )ليک( د ژبې مادي استر ګڼلی، رينو نفورو بيفا د ژبفې رينو 

انځوريزې بڼې ته ليک ويلی، رينو بيا ))هر ليکل شو  شی چې د يوه 

مرهوم لرونکی وي ليک ګڼلی، خکه نفو ترافيکفي اشفارې او د هټيفو 

 (۲) لوحې، ليکل شوې ژبه يا ليک ګڼل کېږي.((

ې دي چفې د يفوې ژبفې رينې نور بيا وايي ))ليک هغه   قراردي نښف

 وګړي يې د خپلو لږونو د افادې لپاره کاروي((

او رينې نور د ليک، ليکدود او امال تعري  په دې ډول کوي: ))په ټاکلي 

الربايي يا ليکني سستم کې د توپير يا نه ګډون له آر سره سم د يفوې 

 ( ۹)ژبې ليکنۍ يا انځوريزه بڼه ده.(( 

د ژبې له تعري  سره تړلفی،دو  وايفي  يو شمېر نورو ژبپوهانو بيا ليک

لکه څنګه چې: ))ژبه په واقعيت کې يوه ټولنيزه،  اکتسابي او ثقفافتي 

او همدا راز د پوهولو او راپوهولو وسفيله او يفوه قفراردادي  (۴)پديده(( 
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ښکارنده ده، د لسې ليک هم چې د ژبې انځور ګفري او ښفکارندويي 

 کوي، يوه قراردادي پديده ده.

 : پيدايښتد ليک 

د ليک د پيدايښت او لومړي جوړښت په باب د ليکپوهانو تر منځ د نظر 

اختالف موجود د . مذهبي او تاريخي روايات هم يو له بل سره تفوپير 

لري. رينو مذهبي ليکوالو ليکلي: ))کله چې )ادم عليفه السفالم( پفر 

رمکه مېشت شو، نو ليک يې هم پيل کړ. تر ادم )ع( وروسفته د هغفه 

والدې هم په خپلو منځو کې ليک کارولی د  او په پرله پسې ډول تفر ا

اوسه رارسېدلی د ، اسالمپوهان په دې نظر دي چې ادم )ع( په خپلو 

ګوتو ليکنې کړي دي. تر هغه وروسته د شفيش )ع( زو  ادريفه )ع( 

چې د ادم )ع( لمسی کېږي، د قلم په وسيله په خپلو ګوتو ليکنې کړي 

 دي...((

هان وايي: ))شاوخوا دوه ويشت زره کالفه وړانفدې انسفانانو د تاريخپو

)السکو( په لار کې پر دېوالونو تصويرونه وکفاږل او دا تقريبفاد د ليفک 

لومړنۍ نښې نښانې ګڼل کېږي(( ))د ليک د همغو لومړنيو نښو نښفانو 

او بيا د هغه له انتقال سره د وخت مذهبي مشرانو مخالرت وکړ او ويې 

د انسانانو اخالق خرابېږي او رينو خلکو ورته د کوډو او  ويل، دې سره

جادو په سترګه کتل. رينې افسانوي روايات وايي، چې ليفک لفومړ  
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دېوانو زده کړ او بيا يې انسانانو ته وښود. تاريخي روايفات وايفي هغفه 

وخت چې د انساني ژوند لومړۍ بڼه واوښته د ډلو را  قبيلې ونيو، نو 

انانو له انځوريز هنر سره په نږدې تړاو کې رامنځتفه ليک د لرلونو انس

 شو، رکه نو لرلوني انځوريز هنرونه د ليک سرچينه ګڼل کېږي.

رينې ليکپوهان بيا وايي د نوموړي هنفر لرلفوني اثفار )دېفرا( يفا 

 )څلوېښت( زرو کلونو پخوانۍ زمانې پورې اړه پيدا کوي.((

(۵)
 

و ته تصفويري بڼفه ورکفړي. بشر  پرله پسې هڅه وکړه چې خپلو افکار

)دوه ويشت زره( کاله پخوا د تصويري ليک لفومړنۍ نښفې څرګنفدې 

شوې، تر  هغه اوله زره کاله وروسته بشر پر دې بريالی شفو   دليفک 

هنر چې د بشر ستره السته راوړنه وه، رامنځته کړي. تر تصويري ليک 

 ته شو.(کاله وړاندې  رامنځ۲۵۱۱-۹۱۱۱وروسته مېخي خس تر  ميالد )

د )ډاکټر ژاله( په نامه يو ايرانی عالم وايي: ))کله چې بشر لوښتل خپل 

فکر بيان او انتقال کړي، په لومړي ګام کې يې واقعي تصويرونه د کتبي 

اړيکو لپاره ترسيم کړل، په دې ډول د تصوير يا انځوريز ليک کار پيفل 

 شو.

هيمو د انتقفال ورو ورو تصويرونه ساده او اسانه شول او د عاطري مرفا

لپاره قراردادي نښې وضع شوې. وروسته بيا په همدې بهيفر کفې پفه 

 مصر کې ))هيرو ګلي (( ليک رامنځته شو. ددې ليک تاريخ تر مفيالد
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څلورمې زريزې ته رسېږي. دې ليک افقي بڼه درلودله او اکيفره دمخه 

له ښي څخه کيڼې خواته ليکل کېده، کم له کيڼې څخه ښي خواتفه او 

هم له پورته څخه کښته خواته ليکل کېده. دا ليک وروسته سفاده کله 

شو، وده يې وکړه، بيا پر دوو ډولونفو هيراتيفک )دينفي( او دموتيفک 

 )ولسي( ليک ووېشل شو.

تردې وروسته )مېخي( ليک رامنځته شو، لومړني خلک چفې مېخفي 

ليک يې په بين النهرين کې رامنځته کفړ، )سفومريان( وو، دې ليفک، 

ليک ته ورتوالی درلود او تصويري بڼه يې درلودله، دې ليک هم مصري 

ورو ورو ساده بڼه خپله کړه. مېخي خس وروسته نفه يفوازې پفه بفين 

النهرين، بلکې په کوچنۍ اسيا، د )هتيانو، هوتيانو اورارتورانو، لولويانو 

او کاسيانو( په منځ کې يې پراختيفا ومونفده. د مېخفي خفس تفر ودې 

(مه زريفزه   کفې ۲په )دمخه  يانو په سيمه کې تر ميالدوروسته د فنيق

 )فنيقي( ليک رامنځته شو.((

وروسته بيا په نړۍ کې د  وخت په تېرېفدو سفره ګفم شفمېر ليکونفه 

رامنځته شول، چې په هر  يوه کې بيا بېال بېل بدلونونه راللل چې اوس 

زيات  د نړۍ اکيره ژبې ترې ګټه پورته کوي، هغه ليکونه چې په نړۍ کې

 کارول کېږي په دې ډول دي:

التين، سيرليک، يوناني، ګرجي، ارامي، چيني، جاپاني، کانجي، کره ا ، 

 هانجا، عربي، عبري، هندي، ايتوپيايي، تانا، کاناډايي او رينې نور....
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دلته لواړو لومړ  په نړۍ کې د ليک د ودې پر څو پړاوونو، بيا د ليک د 

 :پر بېالبېلو ډولو لنډه رڼا واچوو ليکلو پرتګلوري او بيا د ليک

 :د ليک د ودې څرنګوالی

دا چې د ليک جوړښت څو پړاوونه وهلي؟ لومړنۍ او وروستۍ بڼې يفې  

 څه دي؟ لواړو په لنډيز سره ورته اشاره وکړو: 

 انځوريز يا تصويري ليک:  -۶

دا د ليک دويمه او اساسي مرحله ده، البته تر دې وړاندې يو لړ داسې  

م وو چې د خاطرو او يو لړ هغو چارو له خونديتابه سره يې مرسفته عالي

کوله چې بايد خوندي او ساتل شوي وا ، لکه د لرګي واړه خطونه او يا 

 هم لوټه شوې رسۍ اونور...

خو په تصويري مرحله کې د يوه فکر د څرګندتيا لپاره د هغفه صفورت 

ل رسفمېده، د انځورېږي، لکه د يوه څاروي د ليکلو لپاره دهغفه شفک

خلکو او قومونو په منځ کې شايد دا د خاطرو د خونفدي کولفو لپفاره 

لومړنۍ وسيله وي. رکه چې لومړنيو انسانانو د هغو چارو د خونديتابه 

لپاره چې لوښتل يې کلونه کلونه پاتې شي، په پيل کې يفې د هغفو د 

غفو شکل او صورت پر انځورولو پيل وکړ اود ليکنې ارتباط لپاره يې ده

واقعي بڼې ترسيم کړې. له دلې انځورنې څخه تصويري ليک رامنځته 
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شو. څرنګه چې تصويرونه زيات وو او عاطري مسايل يې نه شفو اففاده 

 کوال ، نو رکه خو دې ډول ليک ټول ضرورتونه نه شو پوره کوال .

 فکري ليک:  -۲

 انځوريز ليک په پيل کې د شيانو تصويرونه کاږل، خو وروسته وروسته

بيا تصويري ليک څرګنده او ساده بڼه خپله کړه او د عفاطرې مسفايلو 

لپاره يې هم قرار دادي نښې وضع کړې. په دې ډول نفو بشفر پفر د  

بريالی شو چې فکر ته د ورته څيزونو د تصوير کاږلو له الرې، د فکفر د 

څرګندولو لپاره هم ګام پورته کړي. لکه د دوو ګامونو ترسيم  د )تف ( 

ې سترګې د )لم( نښې ګڼل کېد ، د ليک په تاريخي بهير کې او نمجن

د ليک دې ډول بڼې ته فکري ليک وايي چې په انګليسفي کفې ورتفه 

(Ideogram) .وايي 

 کليمه يي ليک:  -۹

د فکري ليک نيمګړتيا ددې سبب شوه، چې په ليک کې نورې داسفې 

انې طريقې او الرې رامنځته شي چې له ژبې سره زيات تفړاو ولفري، يف

داسې تړاو چې کله لوږونه لږونه واوري، د هغو مانا درک کړي. په دې 

طريقه کې کليمې د نښو نښانو له الرې ښودل کېد  چې د کليمو لفه 

اړوندو لږونو سره يې دومره اړيکي نه درلودل، خو په مقابل کې يفې دا 
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رانګړتيا درلودله چې کله هم دا نښې نښانې په سترګو ليدل کېفدلې، 

 غو ته په ورته الراظو ګررېدله.ژبه ه

 څپيز ليک:  -۴

تر کلمه يي ليک وروسته څپيز يا هجايي ليک رامنځته شو، په دې پړاو 

 کې هره څپه، سېالب يا هجا په رانګړو نښو نښانو ښودل کېدله.

 الربايي ليک: -۵

د څپييز ليک په پرمخت  سره ورو ورو الربايي ليک رامنځته شو، پفه  

ر لږ لپاره يفو شفکل رسفم شفو. دا نفو د ليفک ډېفر دې مانا چې د ه

 پرمختللی شکل د ، چې تر ننه کارول کېږي.

رينو ژبپوهانو يا ليکپوهانو بيا د ليک دا ډولونه پر دې ډول هم وېشلي 

 دي:

 .  جمله يي يا فراز ګراما ليک۶

 . کلمه يي يا لوګو ګراما ليک۲

 . څپيز يا سېالب ګراما ليک۹

 ما ليک. لږيز يا فونو ګرا۴

 جمله يي يې بيا پر دوو برخو: )انځوريز( او )شرطي( هم وېشلی د .
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 د ليک تګلور :

د  تصويري، فکري، کلمه يي، څپيز اولږيز ليک   پرمختيايي بهير ته تر  

کتنې وروسته اوس رارو دليک تګلوري ته چې په څو ډولفه د  او لفه 

کوم ډولونفه کومې خوا پيلېږي؟ تر اوسه پورې چې په نړۍ کې د ليک 

 رامنځته شوي، نو په ټوليز ډول پر څلورو ډولونو وېشل کېږي:

: التين، سيرليک، يوناني، ګرجي، له کيڼې څخه ښي خواته -۶

ارمني، اتوپيايي او همدارنګه مصري، سانسفکريت، سفالوي او رينفې 

 نورې ژبې له کيڼې څخه ښي خواته ليکل کېږي.

 له ښي څخه کيڼې خواته: -۲

ي او همدارنګه کلداني، اسوري، پښفتو، فارسفي، ترکفي، عربي، عبرب 

 تاتاري او رينې نورې ژبې له ښي څخه کيڼې خواته ليکل کېږي.

 له پورته څخه کښته خواته: -۹

چيني او جاپاني ژبې له پورته څخه کښته خواته ليکل کېږي او تفوري  

 يې له ښي څخه کيڼې خواته .

 له کښته څخه پورته خواته: -۴

 ژبې له کښته څخه پورته خواته ليکل کېږي.مکزيکي  
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د يادونې وړ ده چې تر ټولو لرلونې ليکنې معموالد له ښي څخه کيڼې او 

 وروسته بيا له کيڼې څخه ښي خواته ليکل شوي دي.

 د ليک ډولونه:

( داسې ژبې شته چې خلفک پفرې ۹۱۱۱په نړۍ کې اوس تر درې زرو ) 

يا ليک نه لري. اکيفره داسفې  ګړېږي، خو هره ژبه رانته رانګړې الربا

دي چې  څو ژبې په يوه ليک کې راټاله شوي او يا يې هم په يوه واحفد 

ليک کې د خپلو رانګړو لږونو لپاره د رانګړو تورو د جوړولو لفه الرې 

خپل مشکل حل کړ  د . ))د نړۍ د خلکو ژبې(( نومی اثر څخه چفې 

ت لفري، دا خبفره د ژبو د وېش په برخه کې د )دايره المعفارف( حيييف

( ژبو بانفدې خبفرې ۹۱۱۱جوتېږي چې نن سبا په نړۍ کې څه د پاسه )

( ژبې داسفې دي ۶۱۱اترې او ويناوې کېږي چې له دې ډلې نږدې سل )

چې ليک او لوست پرې کېږي او پاتې نورې د وينا ژبې دي چې ليک او 

( ډوله خس څخه په يوه هم ۲۵لوست نه لري او د نړۍ له پنځه ويشت )

 ه ليکلی  کېږي.((ن
(۱)
. يو شمېر ژبپوهان په دې نظر دي چې، په نفړۍ  

په حدودو کې ليکونه شته چې زيات کارول کېفږي او  (۲۱-۶۱) کې تر

اکيره ژبې د همدلو ليکونو په جوړښت او چوکاټ کفې خپفل مشفکل 

حلوي. دلته به په ترتيب سره ددې ليکونو يادونه وکړو، خو لومړ  به د 
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نو يادونه وکړو چې د همدې مطرح ليکونو په جمله کې څلورو هغو ليکو

 دي، خو په لرلونې زمانه کې د فکر د بيان لپاره په ښه ډول کارېدل. 

 ګرجي ليک:  -۶

دا د ګرجۍ ژبې رانګړ  ليک د ، ګرجي ژبه اوس د ګرجستان رسمي 

 ( ژبو له جملې څخه ده چې الربا لري.۶۴ژبه ده. دا ژبه د نړۍ د هغو )

 

يک په نړۍ کې له ډېرو پخوانيو ليکونو څخه يو د  او په ورتفه ګرجي ل

وخت کې د ګرجي ژبې اوسنۍ الربا د نړۍ تر ټولو مدرنفه الربفا ګڼفل 

کېږي. د ګرجي ژبې تر ټولو پخوانۍ السته راللې کتيبه تر مفيالد يفوه 
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( کالفه وړانفدې وخفت ۲۱۱۱پېړۍ وړاندې زمانې پورې اړه لري، يفانې )

 ي.پورې اړه پيدا کو

 چيني ليک:  -۲

چينايانو په پيل کې د  تصويرونو پر کاږلو ليک پيل کړ، د نښو نښفانو د 

نيمګړتياوو له امله اړ شول يو ډول ترکيبات رامنځته او خپل فکر بيان 

کړي. که څه هم دا ترکيبات د هغو  د افکارو ښکارندو  وو، خو نه يې 

، وروسفته دو  د شول کوال  د هغو  ټول افکار په ښه ډول بيان کړي

لږونو لپاره نښې نښانې وضع کړې، يانې د لږيز ليک پر جوړولو بريالي 

شول. دې ليک که څه هم له ژبې سره تړاو درلود او تر پخواني هغه ښه 

و، خو څرنګه چې يو تور  د څو لږونو د افادې لپاره کارېده، نفو رکفه 

د خالصفون يې نيمګړتيا محسوسه وه، چينايانو له دې نيمګړتيا څخه 

لپاره يانې دا چې د هرې نښې د حقيقي مانا پر را  يې د )کيلفي( پفه 

نامه د فکري ليک له عاليمو څخه ګټه پورته کړه او هرې )کيلي( د يوه 

فکر څرګندونه کوله. چينايي پوهان وروسته پر دې بريالي شول چې يو 

  ډول چټک ليک رامنځته کړي چې د جاپاني ليک لپاره بېلګه شو.

 چيني ليک بېلګه دلته وګورئ:د 
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 مصري هيرو ګلي  ليک: -۹

مصري هيرو ګلي  ليک د فکري ليک په بهير کې رامنځته شو. د هغه  

پراختيا زياتره په مصر کې وه او د کاهنانو په الس کې وه. دا نفوم ورتفه 

يونيانو رکه ورکړ چې په يوناني ژبه کې د )سپېڅلو ليکنو( پفه مانفا و. 

مصر د کاهنانو له پټو رازونو او عجايبو څخفه ډک ليفک  هغو دا ليک د

ګاڼه. د دې ليک لرلونتيا تر ميالد وړاندې څلورمې زريزې ته رسفېږي، 

هيروګلي  ليک يې د )پاپيروس( پر پاڼو باندې ليکه. دا ليفک معمفوالد 

افقي او له ښي خوا څخه کيڼې خواته او ډېر کم له کيڼې خوا څخه ښي 

  ورته څخه کښته خواته ليکل کېده.او کله کله هم له پ
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هيرو ګلي  بشپړ فکري ليک نه د ، په هغه کې زياتره لږيز او الربايي 

عناصر شته او همدارنګه په دې ليفک کفې د انسفانانو او حيوانفاتو د 

 انځورونو شتوالی په اټکليز ډول ددې ليک د پيل پړاوونه ښيي.

)هيروګليف ( ليفک  د )پاپيروس( په رامنځته کېدو سره په مصر کې د

بدلون مومي، اسانه او ساده کېږي او هيراتيک )ديني( با صالبته ليفک 

ورڅخه رامنځته کېږي، چې يو بل سره پيوستون او تړښت يې يفو ډول 

چټک ليک، چې د )دموتيک( يا )ولسي( ليک په نامه يادېږي، رامنځته 

 کړ.

 مېخي ليک: -۴

د افادې لپاره کارېفده  او د مېخي ليک اصالد فکري ليک و، يانې د فکر  

لويديځې اسيا په ټولو هېوادونو کې کارېده، ليکپوهان په دې نظفر دي 
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چې د مېخي ليک د ټوکېدو اصلي را  د )بين النهرين جنوب( يانې د 

)سومريانو( سيمه ده. همدا سومريان لومړني خلک وو چې مېخي ليک 

 يې کارولی د . 

 

ايجادولو بشري ټولنفه تفر تفاريخ سومريانو د مېخي تصويري ليک په 

وړاندې له تياره او مجهول دورانه راوايستله او تاريخي مرحلې تفه يفې 

 داخله کړه. ددې ليک پيدايښت تر ميالد وړاندې د 

مېخي ليفک او هيروګليف    څلورمې زريزې دويمې نيمايي ته رسېږي.

لو کفې  ليک پر ظاهري توپير سربېره د ليکلو په بڼې او د ليکلو په وساي

هم توپير درلود. هيروګلي  د )کړکي( په واسطه د )پاپيروس( پفر پفاڼو 

ليکل کېده، خو مېخي ليک )نرمو خټينو تختو( تفه اړتيفا لرلفه او پفه 

)لرګينو قلمونو( ليکل کېده او بيا دا تختې پخېدلې. لومړنۍ لوحې چې  

 .پر همدې خټينو تختو ليکل شوي، د بين النهرين تمدن پورې اړه لري
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د کالذ تر پيدايښت  وړاندې له ډبرو او فلزاتو او همدارنګه د حيوانفاتو 

له پوټکو څخه ګټه پورته کېدله، خو څرنګه چې ددې شفيانو لګښفت 

زيات و، نو وروسته هم په ليک کې لنډيز رالی او هم پوټکي ورته توږل 

کېدل او بيا کارېدل. وروسته بيا مېخي ليک پر دوو ډولونو ووېشل شو. 

)ايالمي مېخي ليک( چې له )سومري مېخفي  ليفک( څخفه رابېفل  يو

شو  او د )ايالمي( ژبې لپاره کارېده. بل )اکدي مېخي ليک( و. اکفدي 

مېخي )بابلي( ليک هم د سومري ليک يوه څانګه ده چې نه يوازې پفه 

بين النهرين کې باب شو، بلکې د کوچنۍ اسيا او د شمالي رودونفو تفر 

وريانو، اورارتورانو، لولويانو او کاسيانو تر مفنځ هفم منځ، د  هيتيانو، ه

 دود شو.

ددې تر څن  بل )هخا منشي مېخي ليک( و چې له )بابلي مېخفي( او 

)ايالمي مېخي( ليک څخه جوړ شو  اود هغو په انفډول سفاده د  او 

کمې نښې يا عاليم لري. د لرلونې فارسفي ژبفې د هخامنشفي دورې 

 دي.  کتبې په همدې ليک ليکل شوي

 فنيقي ليک: -۵

تر ميالد وړاندې د دويمې زريزې په بهير کې د مېخي ليک له تدريجي  

ودې سره سم د فنيقيانو په ټاټوبي کې يو بل ليک رامنځته شو دا ليک 

)هيتيتي فنيقي( ليک و چې د )فنيقي ليک( پفه نامفه يفادېږي. ددې 

قيانو لرلونی ليک تر ټولو لرلونې بېلګه له )ګوبله( ښار څخه چې د فني

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

32882 
 

ښار ګڼل کېده او د اوسنۍ سوريې په څنډو کفې واقفع و، د څېړنفو او 

 پلټنو په نتيجه کې تر السه شو.

 

( توري لري، له ښي خوا څخفه کيڼفې خواتفه ليکفل ۲۲فنيقي الربا )

کېږي، او يوازې چوپ )کانسونېنټ( لږونه انځوروي. ددې ليک ليکفل 

رکه نو فنيقيان لومړني کسفان  اسانه و او عوامو ورته السرسی درلود،

 دي چې د فنيقي الربا د کش  وياړ لري.

دې ليک لويديځې اسيا ته پراختيا وکړه او د مېخفي ليفک رفا  يفې 

ونيوه. فنيقي ليک زياته وده وکړه او وروسته ترې  )يوناني( او )رومفي( 

الربا هم وټوکېدله، څرنګه چې د يو زيات شمېر اروپايي ملتونو د الربفا 

ټ همدا فنيقي الربا ده، وروسته بيا يونانيانو په دې الربا کفې نفور بنس

بدلونونه هم راوستل، د ليکلو ډول يې هم ورته له کيڼفې څخفه ښفي 

خواته پيل کړ، بيا يونانيانو دا ليک روم ته يووړ او پر همدې بنسټ يې د 

)التيني( الربا بنسټ کېښود او بېالبېلې اروپايي ژبې په هغفه وليکفل 

(مه ميالدي پېړۍ کفې د )سفيريل( پفه نامفه يفو ۳وروسته په ) شوې.

کشيش د يوناني او رومي ليک له ترکيب څخه يفو ليفک جفوړ کفړ او 
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سالوي ژبې يې پرې وليکلې، وروسته بيا روسي او نورې ګاونفډۍ ژبفې 

 هم په  همدې ليک چې )سيرليک( يې باله، وليکل شوې.

پوهان )برهمفايي ليفک(  فنيقي ليک بيا د هند نيمې وچې ته ورسېد، 

چې )سانسيکريت( او نورې هندي ژبې پرې ليکل کېدې، هم د همدې 

 ليک زو  ګڼي.

 ارامي ليک: -۱

د فنيقي ليک له زامنو څخه يو هم ارامي ليک د  چفې پفه منځنفي  

ختيځ  کې په ډېرې چټکۍ سره دود شو. )اراميان( هغه قومونه وو چې 

ني ختيځ پر لوري وخورېدل او د عربستان له شمالي سارا څخه د منځ

په بين النهرين کې را  پر را  شول. ددې خلکو ژبه تر ډېره وخته په 

دې سيمه کې پاتې شوه او مهمه دا چې د فنيقي ليک پر بنسفټ يفې 

ارامي ليک رامنځته کړ چې په ډېر سرعت سره دود او د سيمې پر يفوه 

څخه ډېره لفرې  نړيوال ليک بدل شو او ارامي ژبه هم چې له سامي ژبو

نه وه، د منځني ختفيځ د ارتبفاطي ژبفې پفه توګفه څرګنفده شفوه. 

هخامنشي دولت هم ددې ژبې په پراختيا کې ونډه واخيسفته، مېخفي 

ليک چې د کتيبو لپاره په کارېده، د ليک د لېږدولفو او نفورو اړتيفاوو 

لپاره نه کارېده، رکه نو له ساده الربايي )ارامي( ليک څخه زيات کفار 

خيستل شو. دا ليک او ژبه په هخامنشي دولت کې د دېوان او دفتفر وا

 ژبه شوه.

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

32880 
 

 

 پورتنی جدول د ارامي ليک څرنګوالی په ګوته کوي.

 پهلوي ليک:  -۷

تر هخامنشي دورې وروسته د )سکندر( او )سلوکيانو( پفه لنفډه دوره 

کې په رسمي او اداري مراسالتو کفې يونفاني ليفک او ژبفه وکارېفدل، 

بيا د اشکانيانو پفه دوران کفې د ارامفي ليفک پفر بنسفټ  د  وروسته

)اشکاني پهلوي( ژبې د ليکلو لپاره )اشکاني پهلوي ليک( طرح شفو او 

وروسته )ساماني پهلوي ليک( په همدې بهير کې رامنځته شو چې هر 

يو يې کتيبه يي او ليکنۍ بېلګې لري. دا ليک يفوازې )چفوپ لږونفه( 

نښې او عاليم يې هم د ارامي ليک په انډول کم افاده کوي، ان توري يا 
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دي او همدا نيمګړتيا وه، چې د پهلوي ژبې لوستل مشکلوي. دا ليکونه 

 له ښي څخه کيڼې خواته ليکل کېدل.

 اوستايي ليک:  -۸

اوستايي ليک د زردتشيانو د ديني کتاب د ليکلو لپاره کارېده، د نړۍ د 

د ساساني پهلفوي ليفک پفر  ډېرو بشپړو ليکونو له جملې څخه د  او

( بېالبېلو ۵۸( يا )۵۹بنسټ رامنځته شو  د . دا ليک لږيز د  او د )

عاليمو په لرلو سره چوپ  )کانسوننټ( او لږيز )واول( د ټولو لږونفو د 

افادې وړتيا لري. له ښي خوا څخه کيڼې خواته ليکل کېږي، په لومړيفو 

پل رسمي حالت لفه اسالمي پېړيو کې څرنګه چې پهلوي ژبې اوليک خ

السه ورکړ او د هغو ستونزې هم په ډاګه شوې، نفو د پهلفوي متونفو د 

اسانه لوستو په خاطر يې هغه اوستايي الربا ته واړول او د ليکلو دا ډول 

 يې ورته د )پازند( په نامه ياد کړ.

 

 پورته بېلګه يې ليکنۍ بڼه ده
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 سرياني ليک: -۳

وپ دژبو له جملفې څخفه ده چفې سرياني ژبه د ارامي ژبې دختيز ګر 

پخوا د علم ژبه وه. د يوناني، پهلوي  او عبري ژبو اکيره علمي اثفار دې 

ژبې ته اړول شوي دي. سرياني ليک هم د )ارامي( ليک له زامنو څخفه 

ګڼل کېږي. عراق مېشتو سريانيانو خپل ليک په څو قلمونو ليکه چفې 

ر ليک په رفانګړې له هغې جملې څخه د )سطر نجيلي( په نامه مشهو

توګه د )تورات( او )انجيل( د ليکلو لپفاره کارېفده. عربفو پفه لفومړۍ 

اسالمي پېړۍ کې دا )سطر نجيلي( ليک له سرياني څخه اقتباس کړ او 

همدا ليک د هغو  د پرمختګونو يو مهم عامل شو. وروسته بيا )کوفي 

ه بفل ليک( هم له همغه ليک څخه رامنځته شو. دا دواړه ليکونه يو لف

 سره ورتوالی نه لري.

 

 سغدي ليک: ۶۱

هغه ليکنې چې په سغدي ژبه ليکفل شفوي، پفه )مفانوي سفغدي(،  

)مسيحي سغدي( او )بودايي سفغدي( ليکونفو دي، وروسفتنۍ يفې د 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

32881 
 

سغدي ليک څرګندونه کوي. دا ليک هم د ارامي ليک د زامنو يوه بلفه 

 څانګه ګڼل کېږي.

 اورخون ليک: -۶۶

ې تر اسالم وړاندې د )ګوک ترکانو( د حکومت پفه دا هغه ليک د  چ 

 دوره کې د پخوانۍ ترکۍ ژبې د ليکلو لپاره کارېده.

 عبري ليک: -۶۲

عبري ليک چې ژبنۍ سابقه يې تر ميالد وړاندې څلفورمې پېفړۍ تفه  

رسېږي، هم له ارامي ليک څخه يفې ريښفه اخيسفتې، د نفړۍ ټفول 

 ي ليک څخه کار اخلي.يهوديان دخپلو اثارو دليکلو لپاره له عبر

 

 نبطي ليک: -۶۹

)نبطيان( د عربو د نناد يو قوم و چې په )نبطيه( کې يې ژوند کاوه، تفر  

( کاله وړاندې د ارامي ژبې او ليک يو ډول په دو  کفې دود ۶۵۱ميالد )
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و، له دې ليک څخه د )نوي سينايي( په نوم يو ليک رامنځته شو چفې 

څخه بيا تر څلفورمې مفيالدي پېفړۍ  تر ميالد وړاندې له لومړۍ پېړۍ

 پورې په )سينا( جزيره کې دود و.

 کوفي ليک: -۶۴

کوفي ليک له سرياني ليک څخه راټوکېدلی او د قران کريم دليکلفو د  

لومړني ليک په توګه يادېږي. دا شبه چې د وحې د ليکلو پفر مهفال، د 

چې کوفي )کوفي( په نامه ليک موجود نه و، ډېره بې دليله نه ده، رکه 

ليک په پيل کې په )حير ( مشهور و او کله چفې مسفلمانانو د دويفم 

خليره حضرت عمر )رض( پر وخت )انبار( او )حيره (  ته نفږدې کوففه 

جوړه کړه، دې ليک هم د )کوفي ليک( نوم خپل کړ، هغفو عربفو چفې 

شام ته به يې سوداګريز سررونه کول، )نبطي( ليک يې د )حوران( لفه 

ري )کوفي( ليک يې لفه عراقفه راوړ او لکفه څنګفه چفې خلکو او حي

)تورات( په )سطرنجيلي( ليک ليکل کېده، دو  هم، قفران کفريم پفه 

  کوفي ليک وليکه.
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په )کوفي( او )سطرنجيلي( ليک کې دا دود و چې که چېفرې )ممفدود 

ال (  د کلمې په منځ کې راشي، د ليکلو پر مهال له قلمه لوېفده، لکفه 

الم په پيل په تېره بيا د قران کفريم پفه ليکلفو کفې دا څنګه چې د اس

قاعده په بشپړ ډول مراعت شوې ده. نو د )کتاب( پر را  )کتب( او ياد 

 )ظالمين( پر را  )ظلمين( ليکل کېده.

 عربي ليک:-۶۵

ويل کېږي چې عربي ليک هم د )نبطي( ليک په واسطه له ارامي ليک  

ينا د عربي ليک د تاريخي بهير څخه راټوکېدلی. د )جرجي زيدان( په و

 لنډيز په دې ډول د :

د حجاز د عربو د ليک او لوست  په باب څه خاص ثبوت نه شته، خو د 

حجاز له شمال او لويديځ عربو څخه دکتابت ډېر اثار پاتې دي چې ډېفر 

مشهور يې د يمن خلک دي. دو  په مسندو تورو ليکل کفول او بفل د 

نبطي وو. د حجفاز خلفک چفې اکيفره شمال نبطيان وو چې ليک يې 

پوونده وو د ليک او لوست له نعمته بې برخې وو. تر اسالمه لږ وړانفدې 

به يې شام او عراق ته سررونه کول او د عراقيانو او شاميانو له ليکونفو 

به يې ګټه اخيستله اوکله چې به حجاز ته راتلل، خپله عربي ژبه به يې 

و ليکله. د اسالم تر فتوحاتو وروسفته په )نبطي، سرياني اوعبراني( تور
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بيا هم سرياني او نبطي ليک د عربو په منځ کې پاتې شو. په کوفه کفې 

کوفي ليک او په مکه او مدينه کې سرياني حيره او نسخ خس له نطبفي 

ليک څخه اقتباس شوي دي. مورخين دهغه ښار په اړه د نظر اخفتالف 

خبره مشهوره ده چې د  لري چې حجاز ته ترې ليک ورللی د . خو دا

 )انبار( له پخواني ښار څخه سرياني ليک حجاز ته ورللی د .

 د عربي ليک يوه بېلګه:

 

))د اسالم تر رات  وروسته د حجاز عرب له ليکلو سره اشفنا وو. خفو  

ډېرو کمو خلکو ليکل کوال  شول. چې د دو  له ډلې بيا رينفې يفې 

عمر بن خطاب او طلحه بفن  صحابه کرام شول. لکه علي بن ابي طالب،

عبيداهلل له دې ډلې څخه وو. تر اسالم وروسته عربي ليفک پفه بشفپړ 

ډول د قران په ليکلو پورې تړل کېږي، د خلراوو اوتر هغو وروسته )بني 

امه( پر وخت يې قران کريم په کوفي ليک ليکه او د بني اميه د وخت د 

چې ډېر ښفکلی خفس  قران ليکلو تر ټولو مشهور کاتب )قطبه( نومېده
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يې درلود، هغه کوفي ليک په څلورو قلمونو يا ډولونو ليکفه، وروسفته 

وروسته بيا کوفي ليک )دوله( او بيا )شفلو( ډولونفو يفا قلمونفو تفه 

 ورسېده.

خو نبطي يا نسخ ليک په خپل پخواني شکل او د نا رسمي ليکنو لپاره 

ابفن مقلفه( د خلکو تر منځ دود و. تر هغه پورې چې مشهور خطفاط )

(هف ق( کې په خپل نبوغ سره دې ليک ته ډېر کار وکړ، د دولفت ۹۲۸)

رسمي ليک يې کړ او تر نن وررې پورې معمول د . ده پفه کفې شفپږ 

ډولونه: )ثلث، نسخ، محقق، توقيع، رقاع او ريحان( شامل کړل، کفوفي 

او نبطي ليکونه دواړه د اسالم په لومړيو کې معمفول وو، کفوفي يفې د 

کريم د ليکلو او نبطي يې په رسمي ليکنو کې کاراوه. خو وروسته قران 

چې په نسخ کې )ابن مقله( کوم اصالحات راوړل، د قران د ليکلو لپاره 

يې هم مناسب کړ. وروسته وروسته بيا نسخ نور ډولونفه هفم راخپفل 

 (۷) کړل.((

 ګري ليک:ا ديوان -۶۱

  ليک و چفې تفر دا ليک په لرلوني هند کې په ملي کچه پېنندل شو

اوسه ال کارېږي، سرچينه يې هماله د )براهمي ګوپتا( ليک د  چې پر 

کليمو يې ډډه لګوله. له يوولسمې مفيالدي پېفړۍ څخفه تفر اوسفه د 

هندوستان مهم ليک ګڼل کېږي، د )دېو( ويې وروسته پفرې ورزيفات 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

32812 
 

ليفک او د سانسفکريت کتيبفې د  ديوانا ګريشو. په افغانستان کې د 

 ه سويل ختيځ کې موندل شوي دي.هېواد پ

  

 ليک بېلګه  ديواناګريد 

 پښتو او فارسي ليکونه:  -۶۷

لکه څنګه چې ددې ليکنې په پيل کې مو وويل، ژبې ډېفرې دي، خفو 

ليکونه کم، نو رکه خو څو ژبې په يوه واحد ليک کې راتولې شفوي او 

په هغو کې يې د خپل لږيز سيستم لفه اړتيفاوو سفره سفم   بفدلون 

راوستی د ، پښتو او فارسي ژبې تر اسالم دمخه د تاريخ په اوږدو کفې 

په بېالبېلو ليکونو ليکل کېدلې، خو تر اسالم وروسته يې دګڼفو نفورو 

ارياني ژبو په شان عربي ليک راخپل کړ. البته په عربي ژبفه کفې چفې 

کوم لږونه نه شته، نو طبعاد ګرافيم هم ورته نه شته، پښتو اوفارسي ژبو 

عربي ژبې د ليک له قاعدې سره سم دخپلو رفانګړو لږونفو لپفاره د 

مشخص توري يا ګرافيمونه وضع کړل. د عربي ژبې لفه الربفا څخفه د 
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فارسي ژبې )څلور توري( او د پښتو ورڅخه نفږدې )اتلفه ګرافيمفه( 

زيات دي. د ليک د ډولونو له مخې هم اکيره هغه ډولونه چې په عربفي 

 په پښتو او فارسي دواړو کې هم کارول کېږي. کې کارول کېږي، تقريباد

رينې ژبپوهان په دې نظر دي چې پښتو او فارسي د عربي ژبې د ليک 

نور ليکونه کفارول، پفه دې تفرڅ کفې ))د مېخفي، دمخه  تر راخپلولو

خروشتي، يوناني ارامي، براهمفي، دېفوانګري سانسفکريت، سفخدي، 

خو د پښتو او فارسفي ژبفو  او نورو ليکونو يادونه هم کېږي، (۸)پهلوي((

کوم ژوندي اثار چې راپاتي، هغه اکيره پفه همفدې عربفي ليکفدود او 

 اسالمي دورې پورې اړه لري.

د يادو ليکونو تر څن  رينې نور ليکونه هفم شفته لکفه )خروشفتي، 

يوناني، سامي، کوشاني، ګوتيک، تدمري، سفاکي او نفور...( خفو کفوم 

ادونه وکړه، همغه وو چفې تفر ټولفو ليکونه چې موږ يې په لنډيز سره ي

 زيات کارول شوي او يا هم کارول کېږي.
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 اخځونه

-۶۸ل کفال، )۶۹۴۵(  دستارنامه، خوشفال خفان خټفک، پښفتو ټولنفه، ۶)

 (مخونه۶۳

 ل کال بېال بېل مخونه۶۹۷۷(د ليک او ژبې پيدايښت، زاهدي احمدز ، ۲)

 مخ ۶۴ل کال، ۶۹۸۱(  ليکالرښود، پوهاند دوکتور مجاور احمدزيار، ۹)

( پښتو لږ پوهنه او ويبپوهنه، پوهنوال محمد صابر خويشکي، د کلتفوري ۴)

 مخ ۶ل کال، ۶۹۸۸ودې ټولنه، 

( ليکدود پوهنه، پوهندو  دوکتفوره زرلونفه زېفور رښفتين، د دوکتفورا ۵)

 کورس لکچرنوټ، بېالبېل مخونه.

مۍ، ( د کوشاني دورې د ژبو څېړنه، محمفد نبفي صفالحي، علومفو اکفاډ۱)

 مخ ۶۸ل کال، ۶۹۸۱

 ( دانشنامه )دايرة المعارف( ازاد، تهران، بېالبېل مخونه۷)

( تاريخ خس و نوشته ها  کهن افغانسفتان، پوهانفد عبفدالحی حبيبفي، ۸)

 ل کال، بېال بېل مخونه۶۹۵۱انجمن تاريخ و ادب افغانستان، اکاديمي، 
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او درخانۍ   خان د ادم

 لنډه شننه او تلنه داستان
ښتو داستاني اثارو کې ادم خان او درخانۍ خورا نامتو داستاني اثر په پ

د ، ددې داستان اساس د مينې پر يوې کيسې ايښودل شفو ، چفې 

مرکزي کرکټرونه يې )ادم خان او درخانۍ( دي، داستان پفه خوشفالۍ 

پيل او په تراژيدۍ پا  ته رسېږي، دا کيسه د خوشال خټفک اديفب او 

( د نظم په يفوه قالفب کفې پيېلفې ده. زه شاعر زو  )صدر خان خټک

لواړم دلته لومړ  ددې داستان لنډيز بيان کړم، تفر لنفډيز وروسفته 

لواړم ددې داستان پر شکل او بيا پر کلتوري، ټولنيزو او رينفو نفورو 

 خواو لنډې خبرې وکړم.

د ،  )ناظم صدر خان خټک(د )ادم خان او درخانۍ( د منظوم داستان 

ر څوک چې لواړي يوه کيسه نظم کفړي او د هغفې طبيعي خبره ده، ه

پر واقعيت پوه شي، مجبور د  د کيسې راوي او يا راويان پيدا او د اثفر 

د نظمولو داليل بيان کړي، صدر خان خټک هم دا کار کړ  د . مخکې 

تر دې چې صدر خان خټک د کتاب اصلي کيسې ته راشي، د ادم خان 

مولو عوامل او داليل بيفانوي، هغفه او درخانۍ د داستان د ليکلو او نظ
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وايي چې زه يوه ورځ خپل پالر )خوشال خان خټک( سفره ناسفت وم، 

خوږې خبرې مو کولې او د پښتو د تېرو حکايتونو د ليکلو کيسفه مفې 

ورته وکړه، پالر مې ډېر خوشاله شو،راته يې وويل چې کفه ماتفه ژونفد 

او کارونو فرصت رانه کړ، مجال راکړ، نو زه به دا کار وکړم، خو  که ژوند 

 نو ته بايد دا کار بشپړ کړې، داسې  ليک د يو يادګفار پفه توګفه پفاتې

کېږي، هر څه له منځه ري، نظم او ليک پاتې کېږي، نو رکه ما د پفالر 

 :سته ددې داستان ليکلو ته تکل وکړتر مرګ ورور

 

 پففه اوالد يففې برکففت شففه           الر را  يې جنت شهفزما پ

 د اشففعار پففه قيففل و قففال و           اشتغال و  ه ففففپ يوه ورځ

 لفففه رښفففتينو صفففادقانو           وففانففعاشق ه فهغه دم ل

 مففا عففرض وکففړ لففه زبانففه           هانهففناګ مذکور پيش شه 

 کتابففت شففه بففې حسففابه           ه هره بابهففففډېر اشعار ل

 شفففففقانود ماضفففففيو عا           و افغانانوففاقفففففد عش

 وروستو پفاتې يفو يادګفار شفي           يففش کتاب بويه چې نګار 

 يففو کتففاب پففه دا بففاب بويففه           هفده وې ښه دې ووې زوي

 له کفار بفار فرصفت زمفا وي           ا ويففففکه د عمر څه وف

 بويففه ښففې سففخن دانففۍ           انۍففففففله ادم له درخ

 يادګار پفاتو پفه سفتنه شفي           چې منظوم يوه نسخه شي
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 زه روان شفففم لفففه جهانفففه            انهففاو که پاتې شي له م

 دا قيصففه پففه ښففکلي نظففم            زمففته منظومه کړه بالج

 ا  فرزنده چفې يادګفار د                            په جهان کې دا ګرتار د 

 لففه دنيففا يففې ګففذر وکففړو            ړوففچې پدر مې سرر وک

 کففه والړ کففه نشسففته وم            ه ومفففپه دا فکر پيوست

 چې مرور شفول هفنده کالفه           ه اللهففپه د پالر له مرګ

 خرامانففه مففې خامففه کففړه            ړهففففما الازه دا نامه ک

 لففواړه تففه لففه ذوالجاللففه           الهفاوس ياري صدر خوش

 ښه رنف  يفې کفا تمامفه په           امهفففچې له سره تر انج

 

صدر خان خټک د کيسې د حقيقي بيان لپاره ډېره څېړنه کړې، د   تر 

د کيسې راوي معلوموي، چې )تاتی( نومېده. ددې کيسې دمخه  هر څه

څو روايته دي، صدر خان  وايي چې ماله )تاتي( څخه وپوښتل: کوم يو 

، )تاتی( روايت سم د ؟ هغه وايي کوم چې زه درته وايم، همغه سم د 

وايي چې دا ټوله کيسه يې کټ مټ او په سم ډول له )ميرو( قوال څخه 

اورېدلې ده. صدر خان خټک وايي  چې تر ډېر دقفت وروسفته يفې دا 

 :ه د )تاتي( له خولې رانقل کړې دهکيس
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 حاجي خېل و ښه زلمی و تاتي نام يو يففوسففرففز  و

 ذبورهوې وه مفففماته ش ه پففورهفوال لد ميففففرو ق

 

صدر خان خټک د کتاب په پيل کې د سوات سفيمه ، پفه هغفې کفې 

 مېشت قومونه او بېال بېل خېلونه په تېره بيا يوسرزي معرفي کوي.

د )باز درې( يادونه کوي چې په سوات کې يفو ښايسفته سفيمه ده او 

 :يږېدلې ده)درخانۍ( په همدې سيمه کې ز

 دا کېفږيچې ترې بازې پيف  فکفه نومېفږيفدرې ر  بفاز

 بفففاز درې دي جنتونفففه  ورې په کفې جونفهفح  بلکې

 درخففانۍ وه سففتاره کففې  فيفنفۍ باز دره کېفبه کښف

 په ښايست کې بې همتا وه  فارې مېرمن پفيدا وهفدستف

 په پردي په خپل معلفوم و  پالر يې خان په نوم موسوم و

 له ترکيب نام يفې عيفان و  ان و ففدُرخو در وه پالر يې خ

 

ر څن  چې دا سيمه معرفي کوي،تر ډېره حده د درخو د ښفکال ددې ت

 :ستاينه کوي

 چا وې دا په حسن نمر ده  چا وې دا لکه قمر ده

په دې اثر کې د درخانۍ د ښايست دومره توصي  کېږي چې له مشرقه 

تر مغربه او له شماله تر جنوبه يې په ښايست کې سار  نه ليدل کېږي. 
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د درخانۍ تربيت ته يفې  سيمې خان و، نوڅرنګه چې پالر يې د خپلې 

 :مال وتړله

 فضففففيلت و علميففففت تففففه ففهفففپالر ددې و تربيفت ت

 په خپل کور يې جفوړ مکتفب کفړ ففړفب کففيو مال يې داو طل

 پففه معقففول منقففول دانففا شففوه وهفففال شففپه اندک مدت م

 

کله چې درخانۍ مکتب لولي، نو خپله ترې مال او عالمه جفوړېږي، بيفا 

رو نجونو ته درس ورکوي، په همدې )باز دره( کې يوه بلفه ښايسفته نو

پېغله )بسۍ( پيدا کېږي، بسۍ هم خورا ښايسته ده او درخانۍ سره يو 

را  ګرري او د هغې خور لنډه جوړېږي. بسۍ او درخو يفو بفل سفره 

ژمنه کوي، چې که د هر چا واده دمخه وي، نو بله به په کې ګډون کوي 

به يې د وربل لوټه نه خالصېږي چې يو يې د بلفې پفه او تر هغه پورې 

 واده کې  ګډون نه وي  کړ .

څرنګه چې بسۍ او درخانۍ يو بل سره ژمنه کړې وه چې د يوې بلې په 

تيفار دمخفه  واده کې به حتمي ګډون کوي، نو د بسۍ واده تر درخانۍ

 :شو

 جوړې خرڅ جوړې هر کارشه  د بسۍ واده تياره شه

 :صالح هم ګډون کړ  و واده کې پير په
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 اقو دستګير وفد عش  ح بابوز  پير وفپير صال

 په واده کې حاضرشنه  هففد  يې هم را و بالن

وايي چې دا داسې يو  واده و چې تر اوسه نه په لره او نه په  سمه او نه 

 د  پښتنو په نورو سيمو کې تېر شو  و.

هغه چې درخانۍ کله چې يې )بسۍ( پر تخت کېنوله، نو هغې وويل: تر 

رانه شي زما لاړې او وربل ته څوک ګنډه نه شي اچولی، دا زما له هغې 

سره ژمنه ده.دا مهال د بسۍ مور د درخانۍ پالر ته ورري، هغه ته عذر 

کوي چې درخانۍ ته اجازه ورکړي، پالر يې وايي: د سر په سترګو، خفو 

عت نفه شفته، دا کار د درخانۍ د ، د هغې زړه د ، خو زما له خوا ممان

درخو ته چې ري هغه ورته وايي: ما او بسۍ چې کله سفندرې ويلفې، 

هغه د ماشومتوب وخت و، اوس هغه وخت نفه د  چفې زه الړه شفم، 

اوس زما ورور، هغه ستر د ، هغه اجازه نه راکفوي دا عيفب ګڼفي، مفا 

معاف کړه، خو د بسۍ مور ډېرې زارۍ وکړې، سوګندونه يې ورکړل، نو 

اچارۍ ورسره الړه، خو دوه شرطه يې پرې کېښودل، يو دا درخانۍ له ن

روانې کړه او بفل دا چفې د واده پفر دمخه  چې سيالې او هميالې تر ما

 را  له نورو ښځو او نرو مستوره شم.

درخانۍ ران سينګار کړ. ناظم دلته د درخفانۍ د سفينګار څرنګفوالی 

 :تشريح کوي

 ن کړمنور  يې درست جها  شب برات يې چرالان کړ
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درخانۍ په ښځو او نرو کې  مستوره وه، پير صالح ته خلکو شکايت وکړ 

چې که درخانۍ په نرو کې مستوره ده، نو سمه خبفره ده، دود د  ، دا 

 :ښځو کې مستوره ده دا نو بدعت د  چې په

 دا له ښځو په کوم باب کا  له مردانو که حجففاب کا

 ت د بلکې دا ستر بدع  دا نففه دود نه روايت د 

پير صالح ته يې وويل: ته درخانۍ ته ووايه چې دا بدعت لرې کړي او که 

ته دا کار نه شې کولی، نو موږ مجبور يو بل پير ته الړ شفو، د بفل پيفر 

 مريدان شو.

کله چې شپه پخه شوه، پير نرل پيل کړل، تر نرلو وروسته پير ته يوازې 

رد سندرې ووايي، )ادم خان( په ذهن کې رالی چې که هغه ساز او د د

نو د درخو زړه به نرم شي، کله چې يې د عشق څپه په نن  راشي، نفو 

مخ به راڅرګند کا، سهار وختي يې ادم خان تفه رفواب ورولېفږه، ادم 

، ښايسته روان و، رباب يفې خان زو  په قوم پټه خېل و خان د حسن

 :لږ اوه

 شکر لب شکر سخن و  په مخ ګل نازک بدن و

 ګويا نی به جوهري کړه  ني کړهچې په ده سخنرا

 ادم خان د شعر او موسيقۍ په هنر ډېر پوه و.
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ادم خان د پير صالح پيغام له خپلو ملګفرو )ميروګفي( او نفورو سفره 

 :ميروګی درخانۍ ته دا مسره وويله شريک کړ؛

 ښففاپېرۍ د تففا مففزدورې   ورو حورې ففدرخفانفۍ د ح

 ر سفر شفهد هغه ګوزار پف  په هفر چا چفې ستا نظر شه

 چې د تا د وصال روان د   ان د فهغه څوک د  ادم خ

ادم خان د پير صالح  السونه ښکلوي، خلک ټول پاڅېږي، د ادم خفان 

په ستاينه چغې پورته کوي، درخو پوښتنه کوي چې څه خبره ده؟ کله 

 چې يې دا ننداره وکتله نو متحيره شوه.

ې ربابونه ولږول درخو د ادم خان ښايست ته حيرانه شوه، دې وخت ک

 شول.

 :يو شعر په کې دا وويل شو

 چې رخسفار د ګفل نشفان د      بلېففففففدرخانۍ د باغ بل

 ستا ديدن ته شنه طوطيان دي   ليفففمخ ښکاره کړه نن رال

 

 دې وخت کې ادم خان درخو ته دا قطعه وويله:

 نفففوراني يفففې لکفففه شفففمع ېرمنې ففدرخانۍ د ټول م

 تففه رڼففا کففړه مجلففه جمففع اره دهيفت په مجله توره 

 مففوږ راللففي پففه دا طمففع د ديدن بې رحمي مه کړه

 چې تر نمفر د  رخشفان لمفع کاره کړهفهغه مخ راته ښ
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 کله چې درخو د ادم خان دا نارې واورېدې، نو زړه يې نرم شو.

 دا سرود د  که افسون د  ه ده کففه جففنففون د ففنغم دا 

 رسففايي يې له ما يوړهپفا دانفايففي يففې لففه مففا يففوړه

 

دې وخت کې يې يوه توره وينځه ادم خان ته ولېږله، چې پوښتنه ترې 

 وکړي چې دا مغل د  که افغان؟

ادم خان يو لالم درلود )بلو( نومېده، د تفره زو  يفې )شفمه خفان( 

 نومېده چې د ادم خان ډېر ملګر  و.

 دې وخت کې د خلکو له منځه شمه خان په درخانۍ لږ کوي:

 چېرې نه وي وار خطا کړې رخانففۍ د ټولففو مفيرېد

 او که نه ران به رسوا کړې   نيسه په مخ کېفپلو ټين

 د شمه خان په دې نارې پسې بلوګي خپله ناره پورته کړه:

 ادم خان د سفورو ميفر د   درخانۍ زمففوږ مېرمففنې

 ادم خان ښکلی قجيفر د   شمه خان لکه قارګه د 

 

ان او بلو تر منځ څو قطعې يفا نفارې تبادلفه په همدې ډول د شمه خ

 شوې.

د بلوګي او شمه خان تر منځ په مناظره کې ادم خان مداخلفه وکفړه، 

 ويل يې اصلي موضوع ته راشئ له بې اتراقۍ څخه الس واخلئ:
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 له ميان لرې دا نراق کړئ اق کړئيو رففپلففه اتففرف

 ن يوخود معلوم د نراق کا   ان يوفه اصل افغانففې پففچ 

 

دې پسې ادم خان، درخانۍ ته څو نارې وويلې او د پړوني د لرې کولفو 

 هيله يې وکړه.

درخانۍ تر ډېرو نارو او لږونو وروسته پړونی  له مخه لرې کړ، کله چفې 

خلکو د درخانۍ ښايست وليد، نو هک حيران شول، ټولو په  عمر کفې 

دم خفان داسې ښايست نه و ليدلی، ټول په رمکفه پرېوتفل، يفوازې ا

حيران والړ و، درخانۍ د کور پر لور روانه او ادم خان هم ورپسفې روان 

 شو: 

 ادم خان وويل:

 درخفانففففففۍ وه لفففففکه بطففه کې دروميففففد ټولي په مخ

 تففه سففپوږمۍ يففې لبففار خطففه توريففنورې جونې په کې س

 

ادم خان له )ميرو(  هيله وکړه يوازې )ميرو( دې ورسره پاتې وي، چفې 

خو پل تعقيب کړي،  د شپې يې د درخو کور ته ران ورسوه، درخو د در

او ادم خان په تياره کې يو بل سره ډېرې نارې تبادله کړې چې د مينې 

 له راز او نيازه ډکې وې.
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کله چې سهار وري، ادم له درخانۍ رخصت اخلي، نو تر هغې وروسفته 

خپفل درد  پر درخانۍ زياته پرېشاني راري او دواړه په خپل کفالم کفې

 بيانوي.

کله چې د ادم او درخو په مينې د هغې پالر او ورونه خبر شول، نفو پفر 

هغې يې سخت بنديزونه ولګول او څار يې پرې سخت کړ، يوازې د مور 

 او يوې کنيزې ورت  ورته ازاد و او به.

 درخانۍ د ادم خان په لم ډېره وکړېده:

 ال زنده شوهګاه به دا په خي  ګاه به دا په اور لنبه شوه

 زړه خسته خوار يې صورت و نه يې مرګ نه يې صحت و

 

مور يې ورته زاري کوي چې لورې څه درباندې وشفول، د مفور او لفور 

 مناظره خورا دردوونکې او د پښتني کلتور انځورونکې ده.

تينې محبفت درخانۍ مور ته وايي چې له ادم خان سره زما مينه د رښ

 :زېږنده ده، نه د شهوت 

 دا رښفففففتينی محبفففففت د   عشق نه د شهوت د  زما

 پفففه چفففراغ د هغفففه رنففف  ده لکه مفينفه د پففتن  ده

 پففه جمففال وينفففففې د ګفففففلو فه د بلفبلفوفلفکفه مفين

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

32121 
 

کله يې چې  مور د درخو حقيقي مينه درک کړه، نو د لور د مرستې پفه 

 فکر کې شوه.

شفي، ادم ادم خان يې د شپې له خوا دعوت کړ چې درخو ورسره الړه 

خان راري او درخو پر اس سوروي او دواړه لفه کفوره ورفي، د ادم او 

 درخانۍ سوال قبلېږي.

يو وخت درخانۍ له ادم خان څخه د علم په باب لوښتنه کفوي او ادم 

 خان ورته رواب ورکوي:

 په خپل ځان به پسات وکه  چرررې ورلرررب د عررلم نرره کررا

 هغه ځای به ځواب څه کا  اررررچې خاوند به سوال له ده ک

 

بيا د درخانۍ او ادم خان تر منځ مناظره کېږي، درخانۍ لفه ادم خفان 

 څخه پوښتي چې پر حېوان باندې د انسان فضيلت په څه کې د ؟

ادم خان ورته وايي: فضيلت يې په زرګونه د ، يو فضفيلت يفې داد  

ع چې انسان ناطق د ، انسان اصلي د ، حيوان فرعي د ، اصل او فر

 توپير لري.

 درخو وويل: حيوان خو هم خپله ژبه لري.

 ادم خان وويل: د حيوان ژبه د حال او د انسان ژبه د قال ده.

 د دو  مناظره همداسې دوام پيدا کوي.
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ادم خان د درخانۍ د حراظت او عزت په خاطر د )ميربامي( په نامه يفو 

د شخص سره خبرې کوي، چې لښکرې تيفارې کفړي او دده کفور تفه 

درخو په رسولو کې مرسته وکړي، )ميربفامي( ډېفره درللفي وکفړه، د 

رشوت په مقابل کې يې درخو بل چا کره کېنوله او دې کار درخو لکه د 

 پاڼې په شان ژيړه کړه او ويې رژوله.

ادم خان د يوې بوډۍ له خوا خبر شو چې )مير بامي( داسې جرا کړې، 

وې او )مير بفامي( تفه يفې نو د ادم خان پر زړه د لم لښکرې خورې ش

ډېرې ښېراوې وکړې. ادم خان له ډېره لمه د نه خوږۍ پر رنځ اختفه 

شو او څلوېښت وررې د نه خوږۍ رنځ وکړاوه. د ادم خان د رنځ خبر 

درخانۍ ته ورسېد او هغې باندې هم د لم  لرونفه پرېوتفل، د پسفرلي 

اد يفې موسم و، درخو ادم ته د ګلو ګېډۍ ولېږله، خپفل سفوز او فريف

ورسره ملګر  کړ او و يې ويل چې ستا له لمه مړه کېږمه. ادم خان تفه 

چې د درخو د ګلو ګېډۍ ورسېده، هغه يې بو  کړه، د درخفو د زلرفو 

شمال پرې ولګېد، لږ يې نره کې ساه ولوړېده، لږ ارام شفو، بيفا يفې 

ريبار ته وويل چې درخو ته مې سالم کوه، زما او ستا يو رفل ديفدن و، 

دا ټول لمونه، خو څو چې ژوندون وي، زه به ران نيست خو يار به نور 

هست کړم، کله چې درخو ته د ادم پيغام راورسېد، نو درخو نفوره هفم 

پرېشانه شوه، خو ادم ته به يې هره ورځ د ګلو دسته ورلېږله، ادم بفه د 

ګلو په ګيډۍ ارام کاوه، څلوېښت وررې به يې هفره ورځ يفوه دسفته 

دم خان کې به د همدې دستې په زور ساه چلېدله، خفو پفر ورلېږله او ا
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څلوېښتمه ورځ د ګلو دسته ورنغله ،نو ادم خفان وارخطفا شفوه، پفه 

 )ميروګي( يې لږ کړ:

ــاره    ادم غـــــږ کـــــــړ مــــــيــــرو يـاره ــه غ   ــ ــشد  مــ  رانــ

 زه نــــږد  يــــن زمــــا  انــــه     مــــيـــروګي و  زمـا خــــــانـــــه

 منتظــــر دــــتا د کــــالم يــــن   ـه وايــــــه زه غـــــالم يـــــنراتـــــ

 ای ه دمــــــــه ای اني ــــــــه  ادم   وو   ای   ـــــلــــــــــي ــــه

ــر درخــ  پــه خشلــه ورمــه      صبــــا درومه متاب تــرمــــــــه  ت

 بيــا پــر  دا پياــام ادا کــړه   پــر  اول زمـــا دعـــا کــــــــــــړه

 تــه بــه هــن ورانــه دنيــا کــړ    رښتيا کړ چـــې م نږ الړو که 

ــره    لـــــه دنـــــيا مــــه م ــــافــــــــره ــه  ا ـــ ــه مـــ  زر و ماتـــ

 زر را درومــه  ــه مدــال دی   هاـــه ځــای چـــې تل وصال دی

 دا پياــام بــه مــر  د تــا وي  کــــه د  مــيــنه په رښــــتيا وي

 ه په ما نـ ر کـړ   ت ر لحد ب  مخ بــه ماتــه زر  ـــض ر کـــړ 

 پـــــــه ادـــــــ ا  الړه لـــــــه  ه  دا يـــې وو  نــــــ ر يـــې دـــاه 

ــه    پـــــــه دنيا چې تېـر ادم مــــــــه  ــاتن مـ ــا  مـ ــه  دـ ــه ه ـ  پـ

 

کله چې )ميرو( د )ادم خان( جنازه خاورو ته وسپارله، نو د درخفو پفر 

ادم  لوري روان شو، هغه را  ته ورلی چې درخانۍ به ګلونه پرېکول او
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خان ته به يې رالېږل، هلته پټ کېناست، په دې ورځ ګلونفو د لمونفو 

 بو  کاوه، ټول لم او ماتم و.

 :نو د ګلو پر ماتم او حال پوه شوهکله چې درخو باغ ته رالله، 

 پوه د ګلو په مضمون شوه  وهفففچې درخو په باغ درون ش

 په هر ګل کې پيدا اور د   چفې نفن بفو  د ګفلفو نور د 

 هر ګل وينم چې زبون د   د بففاغ طففور ديفګر ګفون د 

 

درخو ال ګلو ته الس نه و وروړ ، چې )ميروګي( پرې د لم زېر  وکفړ، 

 ميروګي وويل: 

 بيــا يــې کــړی دا پياــام دی   پـــــر  ويــــــلی يــــار دــالم دی

 تــه بــه هــن ورانــه دنيــا کــړ    م نـــږه الړو کـــــه رښــتيــا کړ 

 د کـــ ر مـــ م بـــه زمـــا مـــې  ـباح بېــــ ــاه بـــــه رامـــېپه ص

 ه ېشه به خ ا پـه خـ ا مـ      لــــه بــــېــلــتـ نــه بــه رهــــا مـ 

ــړ    چـــې مـــيـرو پـ ره پـياـــام کــړ ــام کـ ــ م ت ـ ــانم دـ  درخـ

ــا ننــــداره ګــــ ره    د  پـر  غـــــږ کـړ مـيرو وروره  اوس زمــ

 دا رنګ درومي تعطيـل نـه کـا                    ــاچې په يار پ ې   ک تـــله ک

ــې الړه     دا يـــــې وويــــــل پـــــــــه غــاړه ــاه يـ ــړ دـ ــې وکـ   ه يـ
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درخو له ادم سره  خپله ژمنه ترسره کړه او په دې ډول يې له ژوند سره 

 خدا  پاماني وکړه.

د ادم خان د مرګ په باب بېال بېل روايتونه دي، رينې وايي ادم خفان 

په زړه نتلی، په صورت ټکلی د يوسرزو له سيمې راووت، دا کفوړې پفه 

مصري بانډه کې وفات شو، کله چې درخانۍ د ادم خان له مرګه خبفره 

شوه، نو هغې هم ساه ورکړه او د ادم خان په خوا کې خاورو ته وسبارل 

شوه او تر نن وررې پورې دوه قبرونه په يو را  يادېږي، درخفانۍ پفه 

او د هغې د کورنۍ په اجازه د ادم خان تر خوا خښه شفوه. خپل وصيت 

 دا و د ادم خان او درخانۍ د تراژيک داستان لنډيز.

 اوس رارو ددې داستان شکلي، ټولنيزو  او کلتوري خواوو ته!

 ددله داستان شکل: 

د اوږدو رومانتيکو او رزمي داستانونو د نظمولو لپاره اکيره لفه مينفوي 

تل کېږي.  صدر خان خټفک هفم د ادم خفان او فورم څخه کار اخيس

درخانۍ کيسې د نظمولو لپاره له مينوي فورم څخه کار اخيسفتی د ، 

مينوي هغه فورم د  چې هر بيت يې په خپل منځ کې مشترکه قافيفه 

لري، د مسرو د څپو شمېر يې سره مساوي وي. ردي  په کې اختيفاري 

ه لري، خو قافيفه پفه د ، کېد  شي يو بيت يې ردي  ولري، بل يې ون

کې حتمي ده، د مينوي بل خاصيت داد  چې د ټولو بيتونفو د مسفرو 

شمېر يې سره مساوي وي، څرنګه چې د مطلع د قافيې تعقيفب ددې 
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فورم پر ټولو بيتونو حتمي نه د ، نو رکه خو د زياتو بيتونفو او اوږدې 

 کيسې د ټولو جزياتو د بيان او رايونې ظرفيت لري.

 او درخانۍ د داستان فورم همدا د مينوي فورم د .د ادم خان 

( څپې د  او تفر پايفه ۸( اته )۸د بيتونو د مسرو د څپو شمېر يې اته )

 پورې همدا  قانون پر ټولو بيتونو تطبيقېږي.

 دلته به يې څو بيتونو ته نغونه وکړو:

ـــد ده   ــره د دــنــــــ ـــرد ده                     ښـــــــه خبـــــ ـــي ه چـــــــې د خــــــ  نـتــــــــ

 غـــــــثل کـــــــه م نـــــــ ي ده                    پـــــــه خبـــــــره معنـــــــــــ ي ده  کـــــــه

 

لومړ  بيت يې اته څپې، دويم بيت هم اته څپې د ، د څپو وېش يفې 

 په ډې ډول د .

 ده-رد-خ-د-چې-جه-تي-نه

 ده-ند-س-د-ره-ب-خ-ښه

 د دويم بيت وېش يې په دې ډول د :

 ده -وي -ن-مث -که -زل -غ -ک

 ده -وي -ن -مع -ره -ب -خ -په
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 نور بيتونه يې هم تر پايه همدې ډول دي:

 يعنې مرګ چې د ادم شه     د جهان عمر په لم شه

 شه -دم -ا -د -چې -مرګ -نې-يعفف

 شه -لم -په -مر-ع -هان -ج -د

                              ۶-  ۲-   ۹-  ۴-۵-   ۱ -  ۷-   ۸ 

 نغمه پاتې له رواب شوه    پرده ورانه درباب شوه 

 شوه -باب-ر-د -نه-ورا -ده-رپ

 شوه -واب-ځ -له -تې-پا -مه-نغ

۶   ۲   ۹   ۴    ۵   ۱    ۷     ۸   

بله عجيبه خبره داده؛کوم فورمونه چې د قطعو د فورم پفه بڼفه د ادم 

خان او درخانۍ په داستان کې راللي، هغه  هم د څپيفز جوړښفت لفه 

سره يې اته څپفې مخې له مينوي سره يو شان دي، يانې دا چې هره م

 ده.

 لې ديـــــــن ايا  د ن ر ما  ې درباند ــخانه زېری م

 چې يې پاتې در  پر  دي  ن ر به وځـــي لـــه  دانـــه

 دې-بان-در -مې -ر -زې -نه-خا

 دي -لې-شغ -نمر -د -يان-ما-ن
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 نه-ها-جف-له-ري-و-به-نمر

 دي-دي-پر-درې-تې-پا-يې-چې

۶      ۲    ۹     ۴     ۵     ۱    ۷      ۸ 

د )ادم خان درخانۍ( په داستان کې راللې قطعې که څه هم اکيره يفې 

د قطعو بڼه لري، يانې دا چې د هرې قطعې دويمه  او څلورمه مسره يې 

په خپل منځ کې مشترکه قافيه لري، خو لومړۍ او دويمه مسره يې لفه 

يفو بيفت قافيې څخه ازادې دي او تر دوو بيتونو وروسته بيا د مينوي 

 ورلوېږي.

که څه هم دا قانون پر اکيرو قطعو تطبيقېږي، خو بيا هم په دې داستان 

کې رينې داسې جوړښتونه يا فورمونه شته چې د قطعو په نامه راللي، 

خو د قطعو معمول تعري  پرې نه تطبقېږي، د بيتونو شمېر يې تفر دوو 

بيفت د اوړي که څه  هم د هر بيت د دويمې مسفرې قافيفه د لفومړي 

دويمې مسرې قافيه تعقيبوي لکه دا الندې قطعه چې د ادم خفان لفه 

خوا درخو ته ويل شوې او د بيتونو شمېر يې د قطعې تر معمول تعريره 

 اوړي.

د ټ لي په مخکـې درومـي   

 درخـــــانم وه لکــــــه بطــــــه 

 ن ر    نه لکـه دتـــــ ري   

 ته دش ږمم يې غبار خطـه 
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 هد بــــلـــ  د پـــــــــاره وکـــــړ 

 پيــر تــه پيــر   ــاب دــ طه 

 چې د  ووينـي پــه عــــــي    

 د تـــــا عينـــــې لـــــه ن طـــــه   

 

 لوېږي:تر دې وروسته د مينوي يو بيت ور

 ورسره وې ګل مشالې   د درخو يوه دوه همسالې

که څه هم په دې داستان کې راللي قطعې ټولې د بيتونو د شفمېر لفه 

لې يو شفان مخې يو شان نه دي، خو د مسرو د څپو د شمېر له مخې ټو

 دي.

: د پښتو په کالسيک ادب، روښاني پفړاو او تفر هغفه ژبنۍ الېزې

وروسته د بېال بېلو شاعرانو په کالم کې د فارسي او عربي ژبې تاثيرات 

څرګند وو، په تېره بيا د منظوم کالم په قافيه يي برخو کې. د ادم خان 

ي، هفم او درخانۍ په مينوي کې هم د فارسي ژبې الېزې خورا جوتې د

په قافيه يي برخو او هم د مسرو په بېال بېلو برخو کفې. لکفه )ګرتفار، 

ديدار، بخشنده، جان ستان، نان ستان، شيران، ابر، بهار، ګوهريز، اتش 

بار، اتش انګېز، اوباا، ويراني، جويان، استوار، سفخندان، سفخن ران،  

 پيش، زبان، نګار، اب، ګفذر، نشسفته، مفرده دل، صفدګان، درمانفده،

دستګير، رويدار، بيرون، يکسو، يکرو، مانند، پري پيکر، ديګر( او داسې 
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نورې په سلګونو فارسي کلمې چې هم د قافيې په توګه راللي او هم د 

 نظم د متن په نورو برخو کې.

د فارسي تر څن  په سلګونو عربي کلمو څخه هم په دې منظوم مفتن 

کارول شوي او يا هفم کې کار اخيستل شو ، چې يا د  قافيې په توګه 

 په متن کې راللي دي.

)برکت، عظيم الشان، نافع الناس، عبارت، خفس، المفاس، رقفم، کفرم، 

شجاعت، ماضي حايضي، حکمت، صرت، عدل، حروف، موزون، معلوم، 

مضمون، تناسب، تمييل، توصيع، بديع، کامفل، قايفل، وففاق، الفراق، 

ربيفع، لطاففت، عشاق، نتيجه، قيامت، فکر، ترکيفب، عيفان، رضفيع، 

نزاکت، جمال( او په سلګونو نورې عربي کلمې چې يا پفه قافيفه کفې 

 کارول شوي او يا هم د نظم د متن په نورو برخو کې.

 کلتوري او ټولنيزې رانګړنې: 

د ادم خان او درخانۍ د داسفتان ټفول چاپيريفال رښفتينی پښفتني 

 چاپيريففال د ، مرکففزي کرکټرونففه )ادم خففان او درخففانۍ،( فرعففي

کرکټرونه، )بسوګی، ميروګی، بلو، شمه خان، ميربفامي،( ټفول هغفه 

شخصيتونه دي چې په دې داستان کې بېال بېل کارونه تر سره کوي. دا 

داسې  کارونه دي چې زموږ په ټولنه کې يفې همفدا ډول شخصفيتونه 

ترسره کوي، د فرعي شخصيتونو لپاره د  تصغيري نومونو کارونه لکه د 

)ميرو او ميروګۍ(، د بسۍ لپاره )بسوګۍ( کارول زمفوږ  )ميرولي( لپاره،
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په ټولنفه کفې معمفول دي او دا ډول کرکټرونفه د دويمفو او درېيمفو 

 شخصيتونو په توګه دود دي.

د داستان اصلي شخصيتونه لکه )ادم خان او درخانۍ( پر ټولنه بانفدې 

د خور او حاکم کلتوري چاپيريال له دايرې څخه نه شي وتفال ، همفدا 

ټين  کلتوري ضوابس او روابس وو چې داستان يې تراژيک حالفت تفه 

 ورساوه.

د داستان اتالن د ټولنې له کلتوري دايرې څخه ران نفه باسفي او نفه 

ټولنيزو او کلتوري ارزښتونو سره مخالرت کوي. درخو او ادم خان اصالد 

 د پښتني ټولنې د لوړو اخالقي اصولو او پرنيسونو مميلين دي. د  )ادم

خان او درخو( تر منځ مناظره د لوړو علمي او اخالقي ژورتياوو تمييفل 

کوي، کله کله  د داستان رينې برخې افسانه يي بڼفه خپلفوي، خفو د 

داستان اکيره برخې داسې نه دي چې د ټولنې لفه عينفي واقعيتونفو 

 څخه لرې وي.

پر پښتني ټولنه واکمن عيني واقعيتونه په دې داستان کې پفه ترتيفب 

ره راللي،  رنې جغرافيايي نومونه چې تر دې دمه ال هم ژونفدي دي س

او پښتني قبيلي په کې ژوند کوي،  هم په همغه خپله بڼه  تر دې دمفه 

 کارول کېږي.

د داستان د  اتالنو تر منځ صداقت او رښفتينولي د پښفتني ټفولنې د 

کليوالي ژوند بله رانګړنه ده، همدا صداقت د  چې د داسفتان اتفالن 

يې نه يوازې په دې داستان کې د اخالقو لوړو مدارجو ته رسولي، بلکې 

ددې اتالنو تر مرګ وروسته هم هغو  په پښفتني افغفاني ادب کفې د 
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افسانوي اتالنو په توګه تمييل شوي دي. په پښتنو شفاعرانو کفې بفه 

داسې شاعر ډېر کم پيدا شي چې هغه دې شعر  يا نظم ليکلی وي او په 

دې ادم خان او درخانۍ د ميبتو کرکټرونو او يا هم اتالنفو  يو نه يو ډول

 په توګه په خپل کالم کې نه وي کارولي.

ادم خان او درخانۍ نه يوازې پښتني کلتوري او ټولنيز ارزښتونه تمييل 

کړي، بلکې دو  ددې سبب شوي چې د دو  په وجفود کفې پښفتني 

ونه سينه په سفينه لفه کلتور او لوړ ټولنيز اخالق، پر نسيپونه او  معيار

پوه پښت څخه بل ته ولېږدول شي، د ادم خان او درخانۍ د داستان د 

بېالبېلو خواوو د سپړنې او شننې په باب بېال بېلې ليکنې ليکل کېد  

شي، ښاللي )پروفيسور  محمد نواز طاير( د ادم او درخانۍ د داسفتان 

کفړې او د په باب يوه اوږده هفر اړخيفزه، تحليلفي او علمفي ليکنفه 

صدرخان خټک له مينوي سره يو را  يې څو رلفه چفاپ کفړې ده، 

(م کال په پېښور کې د پښتو اکاډمي له خوا چفاپ ۶۳۸۶درېيم رل پر )

شوې ده. نورو ليکوالو هم ددې داستان د بېال بېلو خواوو د تحليفل او 

ارزونې په باب ليکنې کړي دي. زما هدف له  دې ليکنې څخه دا و چې 

ن او درخانۍ د داستان يو لنډ جاج لوستونکو ته وړاندې کفړم د ادم خا

او يو رل بيا د دې تراژيک داستان ايډيالو شخصيتونو ته په دې نېت د 

نوي نسل پام راواړوم چې ددې اتالنو له اخالقي روحيې څخفه ميبتفه 

 ګټه پورته کړي.
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 پېښ خطرونه داردي ژبې او هغو ته 

و څېړنې ته راشو، ښفه بفه وي چفې د مخکې تر دې چې د )داردي( ژب

)داردي( اصطالح او مانا وڅېړو  او بيا به د داردي ژبو د څفومره والفي، 

څرنګوالي او موقعيت څېړنې او په اوسني وخت کې هغو ته د ورپېښفو 

 خطرونو په باب رڼا واچوو.

 د داردي اصطالح:

))د )داردي( اصطالح لفه )داراده( څخفه اخيسفتل شفوې چفې پفه  

ريت کې دله اصطالح ډېره لرلونتيا لري، هفم پفه جغرافيفايي سانسک

اثارو او هم په حماسي نناد  قصايدو کې دهغه اوله يا ولسونو لپفاره 

استعمال شوې چې هغه وخت د هند دنيمې قفارې پفه شفمال لفرب 

سيمو کې اوسېدل. دله اصفطالح لرلونفو مورخفانو او مولرينفو هفم 

ادايي(، )سترابون( د )دديردايي(، استعمال کړې ده. )بطليموس( د )دار

ه همدله شان ورته کلمو ذکر کفړې )پلينوس( د )داردا( او داسې نورو پ

 ه.د

 د داردي ژبو موقيت: 

داردي ژبې د )هندو اريايي( ژبو هغه ګفروپ د  چفې دافغانسفتان د 
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شمال ختيځ په لرنيو سيمو او يو څه يې د پاکستان په شمال او د هند 

څو سيمو کې موجفودې دي. د دلفو ژبفو د ژونفد  د شمال لويديځ په

ساحه د هندي او باختري ژبو تر منځ واقع ده. د داردي ژبو د پيدايښت 

 او پراختيا په باب د اريايي ژبو محققين بېل بېل نظريات لري.

د )رابرت کلي شاو( په عقيده )داردي ژبې( د پاميري )چفې د بفاختري 

مول د شرقي اروپايي )هندي( او ژبو په ګروپ کې شاملې دي، ژبو په ش

مرکزي او لويديځ اريايي )باختري او ايراني( ژبو تر منځ موقعيت لفري. 

دده په عقيده له يوه ګروپ سره هم د خپلوۍ رابطه نه لري، يانې نه په 

هندي ګروپ او نه هم په باختري او ايرانفي ګفروپ کفې شفاملې دي. 

ش په لړ کې داردي ژبې ))د نوميالي ژبپوه )اميل بن ونيست( د ژبو د وې

هندو اريايي ژبو په لړ کې دهغو سلو ژبو په جمله کې حساب کړي چې 

خبرې پرې کېږي او موقعيت يې ورته شمال لويديځ ګروپ ښودلی چې 

 (۶په نورستان او له نورستان څځه بهر نورې ژبې په کې راري.(( )

قيفده ))داردي په دې باره کې بله نظريه د )ستين اکاناو( ده. دده په ع

خصوصاد نورستاني ګروپ له اريايي ژبو )باختري اوايراني( ګروپ سفره 

خپلوي لري. خو دلته د  هم داسې وايي چې له دله باختري او ايراني 

سره د داردي ژبو ښاخ يو نه د ، بلکې له هغو څخه په دومفره لرلونفو 

زمانو کې بېل شو  د ، لکه چې څومره پخوا د هندي ژبفو ښفاخ لفه 

 اريايي )باختري او ايراني( څخه بېل شو  و.
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)ګ، ګريوسون( لومړ  د )شاو( او )اکاناو( تر منځ يوه متوسطه نظريفه 

ښکاره کړه، په دې مانا چې دنوموړي په عقيده د داردي ژبو ښفاخ لفه 

پاميري ژبو سره څن  په څن  او په متوازي ډول دمرکزي )بفاختري( 

او رانګړ  انکشاف يې کفړ  د .  او )پير سيک(  ژبو له ونې جال شو 

خو دله جالتوب که څه هم ډېر لرلونی د  خو له اريايي ژبفو څخفه د 

هندي ژبو تر جالتوبه وروسته د ، )ګرېرسون( بيا په خپلفو وروسفتيو 

اثارو کې داسې نظريه ښکاره کړه چې داردي ژبې د ختيځ )هنفدي( او 

رفانګړې څانګفه ده.(( لوېديځ )باختري او ايراني( ژبو تر منځه يوه بله 

(۲) 

د دلو ژبو په باب که څه هم د محققينو  نظريات سره يو شان نفه دي، 

خو په دله باب سره ډېر نږدې دي چې چې وايي: داردي ژبې ديفو لفړ 

داسې  ژبو مخصفوص ګفروپ د  چفې مخصفوص تفاريخي فونتيفک 

 اومورفولوژيک ګډ خصوصيات لري.

پ د اريايي ژبو د يوه هغفه اوس داسې ګڼل کېږي چې د داردي ژبو ګرو

ډيالکتيک پر اساس انکشاف کړ  د  ويونکي يې لرلوني اريايان او په 

 خپله همدله معاصره سيمه کې مېشته وو.

له رينو رواياتو سره سم د دارد  ژبو سيمه پخوا د موجوده سيمې پفه 

تناسب ډېره پراخه وه، دله سيمه پخوا د معاصر افغانستان پفه شفمال 

و برخو او د هند د نيمې وچې  په ټول شمال کې شامله وه ختيځو لرني
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چې پاکستان، پنجاب، هند اوحتی د تبت لويديځه برخه ورکې شفامله 

وه، د دلو سيمو پر ژبو د داردي ژبو څرګنده الېزه د دلفې موضفوع د 

 ثبوت يو ښه دليل د .

 د داردي ژبو وېش:

اريخي پلوه، هفم د ژبو د وېش مسله خورا  حساسه مسئله ده، هم له ت 

د ژبني جوړښت له پلوه او هم دجغرافيايي موقعيت له پلفوه. د داردي 

ژبو د وېش په باب هم دا ستونزه موجوده ده. رينې ژبپوهان په معاصر 

وخت کې داردي ژبې پفر درېفو څفانګو وېشفې، دا وېفش تفر ډېفره د 

 جغرافيايي موقعيت له مخې شو ، چې دلته ورته اشاره کوو:

 يځې داردي )نورستاني( ژبې:ال : لويد

 ب: مرکزي داردي ژبې.

 ج: ختيځې داردي يا خاصې داردي ژبې.

 لوېديځې داردي ژبې:  -ال 

د داردي ژبو دله څانګه )لويديځې داردي( چې د )کافري ژبو( په نامه  

هم کله کله يادېږي د دو  د ژوند را  د افغانستان د نورستان خاوره 

 مشهورې ژبې دادي: ده، په دله ګروپ کې شاملې
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: )کتايي( ددلې ژبې د ژوند ساحه د کتايي دره د پېج سيند ښي کاتي

اړخ د ( د ټولو ډيالکتونو اصفلي ټفاټوبی او زانګفو ده او د رامګيفل او 

 الينګار معاونين( د سيندونو تر منځ سيمه ده.-کولوم )د

د دلو سيمو ژبه د کاتي لويديځ دياليکت د . ختيځ يې د باشفګل پفه 

ره کې د  چې د باشګل سيند په پاسني جريان )چترال کې( د کفونړ د

د سيند مرستيال د ، دله ژبه هم ددلفې درې )باشفګلي( پفه نامفه 

 يادېږي.

: د) ګريرسون( په اصطالح )وايي( يا )وايي، آيي(: د دلې ژبفې وايګلي

د موجوديت سيمه اساساد د وايګفل دره )د پفېج د سفيند د کفيم اړخ 

د . د پېج د درې په نورو وړو سيمو کې هفم د دلفې  مرستيال سيند(

 ژبې او يا دهغې دخپلوانو دياليکتونو څرک ليدل کېږي.

: د دلې ژبې د موجوديت سيمه د الينګار  او پېج د سيندونو اشکوني

تر منځ ساحه ده. کاتي، وايګلي او اشکوني ژبې يو تر بله سفره نفږدې 

 خپلوي لري.

دلې ژبې د موجوديت ساحه د )پارون(  د :پراسوني يا )پاروني( ژبه

دره ده د دې درې سيند د پېج د سيند کيم مرستيال د . دله ژبه له 

پورته يادو شويو درې ژبو څخه له دې کبله ډېره لرې ښکاري چفې پفه 
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هغې کې د يوې نا هندو اريايي لالباد مغلوبې )سوبسترات( ژبې څرګند 

 عناصر موجو دي.

نورستاني او داردي مرکزي ژبو تفر منځفه د :  دله ژبه د داميلي ژبې

وصل د کړۍ حيييت لري او کېد  شي چې د رينو زياتو رانګړتيفاوو 

له مخې په مرکزي داردي ګروپ کفې شفامله وګڼفل شفي. د هغفې د 

موجوديت ساحه د )داميل( دره ده چې  د چترال د سيند په ښي خفوا 

 کې پرته ده.

 داردي مرکزي ژبې: -ب

ډېرې او بېخي بېلې بېلې ژبې شاملي دي چې تقريباد په دله ګروپ کې  

له بېلو بېلو کورنيفو څخفه دي. هفم پفه جغرافيفايي لحفام او هفم د 

فونيتيکي او مورفولوژيکي رانګړتياوو پر بنسفټ دلفه ژبفې پفر دوو 

 څانګو وېشل کېږي:

 ال : شمالي څانګه

 ب: جنوبي څانګه

شفي(څخه عبفارت ده شمالي څانګه له دوو ژبو يانې )کهووار( او  )کلي

 لري. (Augmentچې تاريخي اوګمنټ )

 جنوبي څانګې بېخي بيل بيل ډولونه لري. 
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په هغې کې ګواري، شوماشتي، وټه پوري او د هغو خپلوان دياليکتونفه 

او ژبې )کالنګلي او ننګالمي( همدارنګه د پشه يي دياليکتونه او تيرايي 

 شامل دي.

ړې توګه د ژبې يو اړخيز صفامت رينې فونيتيکي رانګړتياوې په رانګ

(lateral consonant)  اوازونو )د تيرايي په استينا( موجوديت دله ژبفې

 سره نښلوي.

: دا د يو لړ سره لرې وتلو د ياليکتونو )امکان لري د ژبو( يفوه پشه يي

څانګه ده چې په هغې کې د نورستان پفه جنفوبي برخفو، اليشفن ، 

خو، په دره نور، مزار درې په کفيم اړخ، الينګار د سيندونو په الندنيو بر

د کونړ سيند په رينو نورو لاړو، لکه د کاپيسا په الفه سفا ، درنامفه، 

 بولغين، رينو نورو وړو وړو سيمو کې ورباندې خبرې کېږي.

: دله ژبه د شوماشت د درې په پاسنۍ برخفه د مفزار شوماشتي ژبه

پر لاړه خپره ده. درې په کيم اړخ د کونړ سيند د ښي مرستيال سيند 

 )شوماشت د درې په الندينۍ برخه کې پشه يي مروجه ده(.

: دلفه دياليکتونفه چفې اوس مفړه دي )او د ننګالمۍ دياليکتونفه

شوماشتي سره يې نسبي خپلوي لرله( په هغو د نفنګالم اوسفېدونکو 

خبرې کولې او د پېج او وايګل د سيندونو د يو را  کېدلو پفه سفيمه 

 کې ژوندي وو.
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اسې ښکاري چې له دلو دياليکتونو سره ګالنګلي دياليکتونو )ژبفو( د

زيات خصوصيات لرل )ګالنګل( د پېج د سيند په ښي اړخ کې چې لفه 

 وايګل سره يو را  کېږي، پروت د .

: په وټه پور او ګټر )ګتر ګل( کې يانې د کونړ پر سيند د وټه پوري ژبه

 اس دله ژبه ژوندۍ ده.پېج د سيند، د تويېدلو له را  څخه لږ څه پ

: )ډېر محققين دله ژبه د )ګوارباتي( په نامفه يفادوي خفو  ګواري ژبه

خپله د ژبې د خلکو په اصفطالح )ګفواري( ژبفه ورتفه ويفل کېفږي. د 

)نرساتي( په نامه هم يادېږي، دله ژبه د چترال په سيمه کې د باشفګل 

ګفواري د سيند په کښتنۍ برخه کې مروجه ده. شوماشتي، وټه پوري، 

ژبې او د ننګالمۍ او ګالنګلۍ د پاليکتونه يو تر بله سفره ډېفر شفريک 

خصوصيات  لري او په مرکزي داردي ژبو کې يوه رفانګړې څانګفه ده. 

 ددلې څانګې يو شمېر دياليکتونه د )ديګانو( په نامه يادېږي.

: دله ژبه د جالل اباد په جنوت ختيځ د )کوټ( په دره کې تيرايي ژبه

بو وګړو تر منځه ژوندۍ وه، خو اوس مړه او يوازې منررد لغات د پښتو ژ

يې د خلکو په ياد دي. د تيرايفي ژبفې ويونکفو د کفونړ د درو د نفورو 

دارديانو د اکيريت په شان په دوو ژبو خبرې کولې چې دويمه ژبفه يفې 

 پښتو وه.
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: دله ژبه د چترال  او باشګل د سيندونو د يو را  کېفدلو کلشي ژبه

ه کې  د چترال په جنوب لويفديځ )زبوبوريفت( )ګلشفګوم( او په سيم

 )بېرار( کې ژوندۍ ده.

: دله ژبه چې د )چترارۍ( )چترالۍ( همدارنګه )ارنيه( په خوواري ژبه

نومونو يادېږي، د چترال  د درې په پاسينۍ برخفه کفې ژونفدۍ ده. د 

دلې ژبې يو لږ شمېر ويونکي د تاجکستان په بدخشان کې هم موجود 

 ي.د

 :ختيځې داردي )يا خاصي داردي( ژبې-ج

 دله ژبې په خپل وار پر درېو څانګو وېشل کېږي:

دله څانګه له هغو داردي ژبو څخه عبارت ده چې د  -لومړۍ څانګه

پنجکوړې، سوات او اباسين د سيندونو په لرنيو برخفو کفې چفې پفه 

)کوهستان( سره شهرت لري، ژوندۍ ده، ددلې څانګې اساسي ژبې دا 

 ي:د

: دله ژبه د يوه دياليکت له مخې )ديرۍ( هم نومېږي، دله بشکاريک

ژبه د )دير( په )کوهستان( د )پنجګوړې د سيند په پاسنۍ برخه کفې( 

 ژوندۍ ده.
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دله ژبه د سوات د سيند په لرنيو برخو کې ژوندۍ او لفه  کاروي ژبه: 

باشکاريک ژبې سره ډېره نږدې ده دا نږدېوالی دومره زيفات د  چفې 

عمالد باشکاريک اوکاروي د يوې ژبې دوه ښاخونه دي، ددې ژبې د ژوند 

 ساحه د باشکاريک په لويديځ کې واقع ده.

: ددې ژبې د ژوند ساحه د سوات او پنجکوړې د سيندونو توروالي ژبه

 په لرنيو برخو کې له کاروي څخه په الندينۍ سيمه کې پرته ده.

لرنيو برخو کې او د اباسفين  : ددې ژبې ساحه د اباسين پهماياني ژبه

او د سوات د سيند تر منځه له يوې خوا او له بلې خفوا د اباسفين او د 

جيلم له بېلتون څخه تر يو را  کېدلو پورې په دلو سيمو کفې دلفه 

ژبه ژوندۍ ده. )مايايي ژبه( د هغې ژبې ويونکو له خوا نومېږي او زيفات 

لړ دياليکتونو وېشل کېږي شهرت په )کوهستانۍ( ژبه لري ماياني پر يو 

چې د هغو په جمله کې يو مشفهور يفې )کانيفاوال( نفومېږي چفې د 

)تانګير( په )بانګاري( نومي کلي کې ژوند  د . دله ديالکت د )شيني 

 ژبې( په چاپېريال کې پروت د .

: دا ژبه د يو لړ دياليکتونو مجموعه ده چې يو له  بله سفره شيني ژبه

يې اساساد په کشميرکې د ګلګېفت، تفانکير،  لرې شوي او د ژبې ساحه

 چيالس، د راس او دا هاني رايونه دي.
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په دله ژبه د چترال په ختيځ کې د څفو پهار لور  يا )يا لولي( ژبه: 

وړو ووړو )شريت، بيړي، باشي، ګهوس، ګومادانو( اوسيدونکي خبفرې 

 ه.کوي. د ژبنيو خصوصياتو له مخې دله ژبه شيني ژبې ته ډېره نږدې د

: د دې ژبې د ژوند ساحه کشمير د  چې د زيات شمېر کشميري ژبه

 وګړو ژبه ده.

 د داردي ژبو د وګړو شمېر:

))د داردي ژبو د ويونکو شمېر په يقيني ډول نه د  څرګند، د اټکل له 

مخې يې شمېر درې ميليونو وګړو ته رسېږي چې يفوازې تقريبفاد  دوه 

ه مخې( پفه کشفميرۍ  خبفرې م کال د احصايې ل۶۳۱۶ميليونه يې )د 

(زره، په شيني ۶۱۱(زره، په پشه يي )۶۲۶کوي. د اټکل له مخې ګهواري )

( زره، پفه پراسفويي ۵(زره، پفه وايګلفي )۱۷( زره، په کوهستاني)۷۱)

 ( تنه خبرې کوي.۶۱۱۱(، په پهالورۍ )۲۸۱۱)

د نورو داردي ژبو ويونکو احصايه نه ده اټکل شوې، د مذهب له مخې د 

نو اکيريت مسلمانان دي، د نورستان اوسېدونکو د شلمې پېفړۍ دارديا

په سر کې او د کشمير خلکو په څوارلسمه پېړۍ کې اسالم منلفی د . 

 (۶.۵( بودايان او د )۲۱(خلک مسلمان، )۷۷په کشمير کې په سلو کې )

 (۹سکان دي.(( )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

32107 
 

د يادونې وړ ده چې د نروسو پورتني ارقام کېفد  شفي د نروسفو لفه 

دمخفه  شمېر سره سمون ونه خوري، دا تقريباد د نيمفې پېفړۍاوسني 

ارقام دي، خو کوم خطرونه چې يادو ژبو ته متوجه وو او متوجه دي، نه 

يوازې د يادو ژبو د ويونکو شمېر زيات شو  نه د ، بلکې کم شو  هم 

د . تر دې پېنندنې وروسته لواړو داردي ژبو ته د ورپېښو خطرونو پفه 

 چوو:باب لنډه رڼا وا

 داردي ژبو ته ورپېښ خطرونه: 

رينې ژبپوهان په دې نظر دي چې ))ژبه د کلتور د عرادې په حيث لفه 

ټولنيز اوښتون سره يورا  تحول کوي. لکه څنګه چې بشر وخت پفر 

وخت ددې ناپايه جهان له ناپېنندل شويو سيمو سره اشنا کېږي او پفر 

کې نوي مرهومونفه او زمان او مکان باندې بر  مومي، همالسې په ژبه 

نا اشنا تعبيرونه زياتېږي او د ډېرو پېچلو عندي تصويرونو او پرمختللفو 

افاقي مرکورو د افادې لپاره چمتو کېفږي. سفربېره پفر دې د نفړۍ د 

اقتصادي او کلتوري مناسباتو په ترڅ کې،  -ولسونو ترمنځ د اجتماعي

ډول، يوه ژبه نه  په مختلرو بڼو، ژبني مناسبات هم ټينګېږي، د ميال په

يوازې د بلې ژبې کلمفې راپفوروي او خپلفوي يفې، بلکفې تعبيرونفه، 

مرکورې، سبکونه، اصطالحات، د افادې ډول او حتی اوازونه هم ترېنفه 

 (۴اخلي او ورو ورو يې خپلوي.(( )
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د همدلو تعامالتو په بهير کې رينې ژبفې خپفل جوړښفت لفه السفه 

ژبې د کمزورو ژبو را  نيسي.  ورکوي، نورې ژبې پرې يرلل کوي، قوي

دا يرللونه له بېالبېلو الرو د بېالبېلو عواملو  پفه نتيجفه کفې ترسفره 

کېږي، دلته به هغو ته هم اشاره وکړو. خو تر هغو دمخه به رينو نفورو 

مسايلو ته چې داردي ژبې يې له ګواښ سره مخ کړي او رينې يفې لفه 

 منځه وړي دي، هغو ته هم اشاره وکړو:

 داردي ژبو موقعيت:د  -۶

داردي ژبو ته تر ټولو دمخه لټ خطر دهغو  خپل جغرافيايي موقعيت  

د . د دې ژبو د موقعيت په باب مو يادونفه وکفړه چفې اکيفره يفې د 

سيندونو، لرونو او درو ترمنځ محاصره دي. يوه ژبه د سفيند پفر يفوې 

او رينو  لاړه او بله يې پر بله لاړه شتوالی  لري، رينو يې په يوې درې

يې په بله دره کې موقعيت درلود، رينې د لره پر يوې لفاړه او رينفې 

يې په بله لاړه کې ويونکي درلودل. همدا محصور حالفت ددې سفبب 

شو چې دا ژبې د ودې امکانات پيدا نه کړي او د تمدن له ښفېګڼو بفې 

 برخې شي.

 د ليکدود نشتوالی: -۲

لود، په ګړنۍ ډول ويل کېد  ، تر ډېره وخته دې ژبو کوم ليکدود نه در 

اوس يې هم اکيره ليکدود نه لري او رينې مخکې تر دې چې ليکفدود 
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ترالسه کړي، له منځه الړې. رينو بيا ډېر وروسته د پښفتو او دري پفه 

تقليد له عربي ليکدود څخه ګټه پورته کړه، خو هغه هم پفه نيمګفړي 

ړا ، يانې لفه کفره ډول، د رينو لږونو لپاره يې توري تر سيم نه شو ک

 ليکدود څخه بې برخې شوې.

))کره ليکدود هله رښتينوالی موندا  شي چې په اړونده ابڅې )الربفا( 

حرف( ولفري او بيفا د -کې د هر لږ او ويي لپاره ټاکلی سمبول )تور 

 (۵همالې ټاکلې کره ژبې تر وسې وسې څرګندويي وکړا  شي.(( )

يکدود خپل نه کړ، نو رکه يفې څرنګه چې دې ژبو ليکدود او بيا کره ل

ونه کړا  شول خپله ماضي له حال سره وصل کفړي، پخفوانۍ پانګفه 

 وساتي او نوې پرې زياته کړي.

))د نوې ژبپوهنې له مخې دا د لمر لوندې جوته کړا  شوې ده چفې د 

هرې ژبې ويي پانګه له څلور ګونو رلنده ټوکونو )اجزاوو( څخه رلېدنه 

 مومي.

 -۹ارګاييزمونفففه )زړوېزونفففه(  -۲)ګړويزونفففه( ديفففالکتيزموه  -۶

فارنيزمونفه او اداپتېزمونفه يفا پوروييونفه  -۴نيولوجيزمونه )نوېزونه( 

 (۱)پردي وييونه.(( )

 دا ژبې له پورتنيو ټولو معيارونو او بهيرونو څخه لرې پاتې شوې دي.
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د محصور  جغرافيايي موقعيفت، د ليکفدود نفه درلفودل او يفا هفم د 

دود ترڅن  داسې نور عوامل هم شته چې دا ژبفې يفې د نيمګړي ليک

 مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي.

 دلته يې د رينو يادونه کوو:

 ديني او مذهبي مالتړ: -۶

هره ژبه چې ديني يا مذهبي ارزښت ولري او په همغه ژبه مذهبي اثفار  

ليکل شوي وي او بيا دا يې د ديني يا مذهبي نصاب اساس وي، تر هغه 

ې چې خلک د هغه دين يا مذهب پلويان وي، هغه ژبه به هم ژوندۍ پور

وي. تر دين او مذهب نور لوړ ارزښتونه په ټولنه کې نه وي، څرنګه چې 

خلک د خپلې وسې تر وروستي بريده ديني ارزښتونه پالي، نو په کومه 

ژبه چې ديني مراهيم انتقالېږي، نو اتومات د ژبې د تبليغ او خونديتابه 

رري. د داردي ژبو ويونکو ساحې تفه د اسفالم مبفارک ديفن سبب ګ

وړانګې ډېرې وروسته ورسېدې، پخواني مذهبونه يې هفم پفه داسفې 

حالت کې له السه ورکړل چې له هغو څخه هم کوم ليکلی اثفار ورتفه 

پاتې نه وو او نه يې ليک درلود،، اسالمي اثار هم ورته په خپله ژبه ونفه 

په بشپړ ډول د ديني اثارو له لفه شفتوالي  رسېدل، نو رکه داردي ژبې

بې برخې شوې، دله کار ددې ژبو دفاعي قوت ختم کړ، نو رکه يې په 

 اسانۍ سره د نورو ژبو الېز ته الر خالصه کړه.
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 اقتصادي مالتړ: -۲

هره ژبه چې تر شا يې اقتصادي مالتړ موجود وي، خلک يفې د خپلفو  

پراختيا ورکوي، هم يې خپله اقتصادي ګټو لپاره هم ژوندۍ ساتي، هم 

زده کوي، هم يې نورو ته زده کوي او هم يې له نورو زده کوي. ښه ميال 

يې انګليسي ژبه ده چې د نړۍ يو زيات شمېر وګړي يفې د اقتصفادي 

 ګټو او کار موندنې په خاطر زده کوي.

داردي ژبې د اقتصادي ګټې له نعمت څخه بې برخې وې او کومې چفې 

ي، ال هم له دې ګټو بې برخې دي، نفو رکفه يفې د اوس هم ژوندۍ د

 پراختيا او د زيات وخت لپاره د ژوند کولو چانه ډېر کم د .

 علمي مالتړ: -۹

په هره  برخه کې چې په يفوه ژبفه زيفات علمفي اثفار وليکفل شفي،  

همالومره د ژبې د پراختيا، تداوم، مقاومت او زده کړې د اړتيا چفانه 

يات شمېر مطرح ژبې د هغو د علمي ارزښت له زياتوي. په نړۍ کې يو ز

مخې مطرح دي او پرته له دې چې پر چا کوم فشار راوړل شي، هغفو  

يې زده کوي. په داردي ژبو کې علمي اثار بېخي کم دي او ان په نشفت 

حساب دي، نو په دې خاطر د نورو ژبو ويونکي ددې ژبفو د زده کفړې 

نکي هم مجبور دي، د خپلفو اړتيا نه احساسوي او خپله ددې ژبې ويو

 علمي اړتياوو د پوره کولو لپاره نورو ژبو ته مخه کړي.
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 سياسي او دفتري مالتړ: -۴

د کومې ژبې ويونکي چې سياسي برالسی لفري او ژبفه يفې د دفتفر،  

دېوان او رسنيو ژبه وي، د ژبې د پراختيا لپفاره يفې ډېفره زياتفه الره 

وه ژبه هم نه د دفتر ژبه ده، نه د اوارېږي، د داردي ژبو له جملې څخه ي

دېوان، نه د مسجد او نه د ښوونځي او پوهنځي، نو لفه دې کبلفه يفې 

 را  همغو ژبو نيولی چې دا امتيازات او امکانات لري.

 د نورو ژبو الېز:  -۵

کله چې ژبه يا ژبې پورتني مالتړونه له السه ورکړي، نو د ژوند چفانه 

ه چې پورتني ټول مالتړونه او ارزښتونه يې خورا را کمېږي. انګليسي ژب

))ژبخفوره ژبفه هفم ورتفه  لري، د نړۍ په کچه زياتفه مطفرح ده او ان

 (۷وايي(()

ژبخوره ژبه ورته رکه وايي چې د خپل علمي، سياسفي، اقتصفادي او 

مذهبي مالتړ او ارزښت له امله يې د نړۍ ګڼې ژبې تفر سفتوني تېفرې 

د ساتنې، پالنې او پرمختف  لفه کړي دي. داردي ژبې چې د يوې ژبې  

اساسي ارزښتونو او مالتړونو څخه بې برخې دي، نو رکفه پفه اسفانۍ 

سره د نورو ژبو تر الېز الندې راللي او دا الېز نفور هفم ورځ تفر بلفې 

زياتېږي. پر داردي ژبو تر ټولو زيات الېز د پښتو ژبې د ، چې ددې ژبو 

يوه طبيعي خبفره هفم ده ترڅن  او يا هم شاوخوا موقعيت لري او دا 
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رکه چې د داردي ژبو د ويونکو دويمه ژبه پښتو ده، نو دو  چې کلفه 

خپله لومړۍ ژبه له السه ورکوي، اتومات يې را  دويمه ژبه نيسفي. د 

پښتو ترڅن ، دري، اردو او انګليسي ژبې هم په رينفو برخفو کفې د 

 داردي ژبو پر ويونکو خپل خپل الېز ښندلی د .

 اخځونه

ل  ۶۹۵۱اريخ تلرظ و صرف پښتو، اميل بن ونيست، لومړ  ټفوک، (ت۶)

 مخ ۲کال، 

( د افغانستان ژبې او توکومونه، څېړنوال دوست محمفد دوسفت، د ۲)

 مخ.   ۲۲۴ل کال،   ۶۹۵۱افغانستان علومو اکاډمۍ، 

د پښتو ژبې او ادبياتو  د دوکتورا پروګرام، پوهانفد محمفد صفابر   (۹)

 مخونه. ۹۵۳ -۹۵۲ل کال،  ۶۹۳۹خويشکي، 

( لغت پوهنه، څېړنوال دوکتور دولت محمد لفودين، پښفتو ټولنفه، ۴)

 ل کال، ب مخ. ۶۹۵۵

ليکالرښود، پوهاند دوکتور مجاور احمفدزيار، دانفش خپرندويفه   (۵)

 مخ. ۶۵ل کال، ۶۹۸۱ټولنه، 

پښتو سيندکی، پوهاند ډاکتر مجارو احمد زيار،  د ساپي د پښفتو   (۱)

 مخونه. ۸-۱ل کال، ۶۹۷۸مرکز،  څېړنو او پراختيا

کلتوري يون، )د ليکنو ټولګه( محمد اسمعيل يون، يون کلتفوري   (۷)

 مخ. ۲۶۶ل کال، ۶۹۸۷يون 
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 د روښان جنګونه

 :  سريزه

پير روښان په پښتنو کې  د لسمې هجفري قمفري پېفړۍ يفوه وتلفې، 

مذهبي، سياسي او فرهنګي څېره ده، د روښان بشفپړه پېنندنفه او د 

د ژوند او فکر د هر اړخ څېړنه او شننه خورا زياتو پلټنفو، څېړنفو،  هغه

اثارو ليکلو ته اړتيا لري. موږ په خپلفه دې ليکنفه کفې  ليکنو او د ګڼو

لواړو يوازې د روښان جنګونو ته اشاره وکړو. دا جنګونه چې يوه زياته 

برخه يې تحميلي ده، کېد  شي ټول په يوه ليکنه کې را  نفه شفي، 

ښښ کوو چې په لنډيز سره هغو ته اشاره وکړو. مخکفې تفردې خو کو

چې دې باب ته داخل شو، ښه به وي چې د روښان ژوند او اثارو ته هم 

لږ تم شو.  رکه کله چې موږ د روښان ژوند او اثار، چې په واقعيت کفې 

ددې جګړې لپاره فکري اساس ګڼل کېږي، له نظفره تېفر نفه کفړو، د 

 ژورتياوو ته نه شو داخلېدال . روښان د جګړې ماهيت او

 د روښان ژوند:  -ال 

م( کفال د پنجفاب پفه جالنفد کفې  ۶۵۲۶هفف ق،  ۳۲۸پير روښان پر )

زېږېدلی د  )البته د زېږېدو د کال په باب د روښانپوهانو ترمنځ د نظفر 
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اختالف شته(. پالر يې )عبداهلل( نومېده او د مور نوم يې بي بي ايمنفه 

د )شيخ محمد( زو  و او مور يې د )حاجي ابوبکر( لور )امنه( و، پالر يې 

 وه.

د عبداله او بي بي امنې نيکونه سره ورونه وو، کله چې روښان وزېږېد، 

 نو پالر يې پرې د خپل نيکه )بايزيد( نوم کېښود.

بايزيد )اوه کلن( و،چې د مور له لمنې جال کفړا  شفو، بايزيفد خپلفې 

څخه وکړې او قران يې هم له همدلفه لومړنۍ زده کړې له )مال پاينده( 

مال څخه زده او ختم کړ. د  له همغه کوچنيوبه ډېر ذهين انسان و، له 

مشرانو به يې پوښتنې کولې، مخلوقات به يې نه ليدل، خو د مخلوقاتو 

د خالق په باب به يې ډېرې پوښتنې کولې، د اهلل وېره يې په زړه کې وه 

بايزيد له علم سره ډېر شوق درلود، خو او له ګناهونو به يې ران ژلوره. 

کورنيو ستونزو او خنډونو پرې نښود چې په پرله پسې ډول زده کفړې 

 پسې ووري، له ناچارۍ يې سوداګرۍ ته مخه کړه.

بايزيد چې د )شپاړسو کلونو( شو، د پالر په کور کې يفې لفال وشفوه، 

د تفه لفه مېرنۍ مور يې ددې لال تور پر بايزيد پورې کړ، وروسته بايزيف

خپلې ميرې مور څخه د مرګ وېره پيدا شوه، نو رکه يې له خپل پالره 

 ران جال کړ.
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بايزيد چې کله له خپل پالره جال شو، نو ډېر وپنځېد، په سوداګرۍ کې 

يې ترقي وکړه او کاروبار يې ډېر پراخ شو، تره يې )شيخ حسن( چفې د 

 ه نکاح کړه.عبداله ورور و، خپله لور )بي بي شمسو( بايزيد ته پ

بايزيد که څه هم په تنکۍ روانۍ کې د مسلسلو زده کړو له نعمته بفې 

برخې شو، خو خپلې شخصي مطالعې ته يې دوام ورکاوه، د روانۍ پفه 

پيل کې يې رينې فقهفي کتابونفه لکفه )عمفدت االسفالم، منيفر( او 

نورلوستي وو، خو د معامالتو او قضاوت چارو ته يې ډېر رکه زړه نه ښه 

 وه چې مبادا چاته ناسمه فتوه ور کړي.کا

وروسته يې بيا پر يو مقوله سترګې ولګېدې: ))الدين لمن الشيخ لفه(( 

)څوک چې پير نه لري، هغه دين نه لري( د  حيران شو، ده وويل، مفا 

خو ران د شريعت پيرو بللو، خو له دې مقولې څخه ښکاري چې څوک 

له يوه بل عالم څخه تپوس وکړ: پير نه لري، نو هغه بې دينه وي. بيا يې 

هغه ورته وويل: پير هغفه د  چفې مريفد تفه مجاهفدې او رياضفتونه 

وروښيي، د خدا  )ج( لوري ته يې الرښوونه وکړي. تر هغفه وروسفته 

بايزيد د يو پير په لټه کې شو، لوښتل يې د )خواجه اسفمعيل( مريفد 

ي  ومونفد شي، خو پالر يې مخالرت وکړ. بيا يې قران کې دا ايفت شفر

چې )اوليک الذين هد  اهلل فبهدهم اقتده( )د هغه چا پيفروي وکفړه 

چاته چې خدا  سمه الر ورښودلې ده( بيا بايزيد د يو پير په لټفه کفې 

شو، بيا يې خضر عليه السالم په خوب وليد او له هغه څخفه يفې دعفا 
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ولوښته، د بايزيد په زړه کې چې د خدا  )ج( د مينې کوم اورونه بفل 

( کالفه يفې ۲۶، د خدا  په الره کې يې خپلو هڅو تفه دوام ورکفړ، )وو

رياضت وګاله او تر دله رياضت وروسته د پيفرۍ درجفې اود خلکفو د 

روحاني الرښوونې مرتبې ته ورسېد. ))استاد عالمه عبدالحی حبيبفي 

هف ق( پورې کلونه هغه مهال ګڼي چې پير روښفان پفه ۳۷۵-۳۵۵له )

رسېدلی د .((کې د کامل پير درجې ته 
(۶)
))بايزيد يوه شپه خوب وليد  

چې يونيک سړ  خلکو ته وايي: بايزيد د هغه په خپل نفوم سفره مفه 

بولئ؛ په ډېر ادب سره يې ميا بولئ، بله شپه يې بيا خوب وليد چې پفه 

يوه را  کې خلک سره ناست دي، زه هفم ورللفم ټولفو خلکفو زمفا 

پير بايزيد په دې خبرو عمل درناو  وکړ او ويې ويل چې پير رالی، خو 

نه کاوه، تر څو چې د اهلل تعالی )ج( څخه ورته اواز  ونه شي، هغه و چې 

څو وررې وروسته يې دوو تنو مريدانو اواز واورېد چې ا  ملګفرو! تفر 

دې وروسته بايزيد د هغه په خپل نوم سره مه بولئ، مياروښان او يا پير 

دانو چې دا اواز يې اورېدلی و، پير روښان يې بولئ! د پير بايزيد دلو مري

بايزيد ته راللل او هغه يې له دلې پېښې څخه خبر کړ او نفور ملګفري 

هم له دې الهام څخه اګاه شول او تر دې وروسته ټولو ملګرو او يفارانو 

 (۲) پير بايزيد ميا روښان او پير روښان وبللو.((

تفر ملکونفو  د پيرۍ، ښه سړيتوب او خلکو ته د الرښفوونې اوازې يفې

خورې شوې، له هرې خوا څخه به خلک ورته راتلل او دده السنيو  به 
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 يې کاوه. 

))بايزيد روښان يوه روحاني او تصفوفي الره درلفوده، چفې زمفوږ پفه 

فرهنګي څېړنو کې د روښاني تصوفي الرې په نامه هفم يفادېږي، دده 

 تصوفي الره د اسالمي عرفان د وحفدت الشفهود د عرففاني الرې پفه

پيروي جوړه شوې چې کله کله د وحدت الوجفود خواتفه هفم تمايفل 

ښيي.(( 
(۹)
 

بايزيد لکه  د اسالمي فرهن  پخواني عارفان د خپلفې عرففاني الرې 

لپاره )اته( مقامونه ټاکلي وو: شريعت، طريقت، حقيقت، معرفت، قربت، 

وصلت، وحدت او سکونت. او خپلو پلويانو ته يې، )اوه صرتونه( ټفاکلي 

. دا )اته( مقامونه او )اوه( صرتونه د بايزيد د صوفيانه الرې د شمزۍ وو

 حيييت لري.

کله چې بايزيد د پيرۍ مقام ته ورسېد، نود خپلې تصوفي الرې د تبليغ 

او ترويج لپاره يې خپل مبلغان او استازي بېالبېلو رايونو او ټولنفو تفه 

د بايزيد مريدان  ولېږل. د وخت په تېرېدو سره ډېرې ښځې او ډېر نرينه

 شول.

دې حالت د واکمنو مغلو په بېالبېلو کړيو کې د روښان په باب بېالبېفل 

حساسيتونه راوپارول، خبره له روښان سره فزيکې جګفړې تفه ووتفه. 
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(هفف ۳۸۵روښان تر اوږدو مبارزو، ستړياوو، کړاوونو او هڅو وروسته د )

 ق کال په بهير کې وفات شو.

 د روښان اثار: -ب

زيد روښان د مذهبي او سياسي مبارزې تر څن  د قوي قلم خاوند باي 

و، د خپلو خلکو د پوهولو، د خپلې عرفاني الرې د تبليغ او عامو خلکو 

ته د ديني او شرعي احکامو د ښوولو په منظور ده په پښفتو، پارسفي، 

عربي او هندي ژبو اثار وليکل، د  په پارسي او پښفتو ژبفو منظفوم او 

 لري، چې له دلو اثارو څخه يې رينې موږ ته پاتې دي:منيور اثار 

 صراط التوحيد:  -۶

)) بايزيد دا کتاب په پارسي او عربي ژبو ليکلی ، يانې نيمفايي مسفايل 

يې په پارسي او نيمايي يې په عربي ژبه بيان کړي دي، بايزيد روښان دا 

د هف ق( کال( تالي  کړ  د ، په دې کتاب کې بايزيفد ۳۷۸کتاب پر )

خپل کوچنيوالي احوال، بيا د خپل دعفوت خبفرې راوړي او ورپسفې 

باچاهانو ته درې نصيحته ليکي، بيا د توبې اصول او د کامل پير صرات 

بيانوي او د کتاب په يوه باب کې د خپلې تصوفي الرې مقامونه تشريح 

 ع کال په پېښور کې چاپ شو  د .۶۳۵۲کوي، دا کتاب پر 
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 مقصود المومنين: -۲

ا کتاب بايزيد روښان د خپل مشر زو  )شيخ عمر( په لوښفتنه پفه د 

( فصله د ، مقصفود المفومنين  هفم د ۲۶عربي ژبه ليکلی د ، ټول )

روښان پير د روحاني او تصوفي اصولو بيان ته وقف  شفو  د  او پفه 

وروستيو بابونو کې يې د روښاني عرففان د مقامفاتو تشفريح او بيفان 

ين د )دوکتفور ميفر ولفي خفان( لفه يفوې راللی د . مقصود المومن

م( کال په اسالم اباد کې چفاپ شفو  ۶۳۷۵څېړنيزې سريزې سره پر )

 د .

 فخر الطالبين: -۹

ددله کتاب نوم په )حالنامه( کې راللی د ، خو تر اوسه نفه د  پيفدا 

شو ، حالنامه وايي چې بايزيد دله کتاب د بدخشان ميرزا سليمان ته 

 استولی و.

 حالنامه:-۴

په دې کتاب کې بايزيد خپل احوال ليکلي وو، د بايزيد روښان حالنامه  

دده يوه مريد )علي محمد مخلص شينواري( بشپړه کړې او له سره يې 

ليکلې ده، دده د کورنۍ، اوالد، لمسيانو او مريدانو احوال يې هم پکفې 

راوړي دي. د حالنامې رينې برخې د روښان د عقايدو او افکارو بيانونه 

 هم لري.
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 د رسم الخس رساله:  -۵

دا رساله د خيرالبيان په پيل کې راللې ده. په دې رساله کې بايزيفد د 

پښتو خاصو اوازونفو، لکفه: )ښ، ږ، څ، ځ، ډ، ړ( او نفورو لپفاره رينفې 

رانګړي اشکال وضع کړي، چې دده دا وضع کړ  ليکفدود پفه پښفتو 

لته بايد دا خبره واضح رېړنو کې د )روښاني ليکدود( په نامه يادېږي، د

کړو، چې پښتو ليکدود )رسم الخس( د سلطان  محمود لزنوي په زمانه 

کې جوړ شو ، خو بايزيد روښان پفه پښفتو ليکفدود کفې اصفالحات 

 راوستي دي.

 خيرالبيان: -۱

د بايزيد روښان ډېر مهم اثر خيرالبيان د ، چې په څلورو ژبو: )عربي،  

  کفړ  د . دا کتفاب )څلوېښفت فارسي، هندي او پښتو( يفې تفالي

بيانونه( لري، په خيرالبيان کفې عقايفد، شفرعي احکفام، عرففاني او 

اخالقي مباحث راللفي دي، د حاللفو او حرامفو بيانونفه، نفور فقهفي 

حکمونه او د عباداتو برخې په دې کتاب کې په ترصفيل سفره څېفړل 

 شوي دي.

خوا څخفه دا د خيرالبيان د پښتو برخې د شکلي جوړښت په باب له پ

خبره معموله وه، چې بايزيد خيرالبيان په مسجع نير کښلی د ، خفو 

)استاد رشاد( د خپلو عروضي څېړنو )خيرالبيان نظم د  که نير؟( پفه 
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نتيجه کې ويلي دي، چې که ټول نه وي، نو ددې کتاب يوه برخفه خفو 

 هرو مرو نظم ده.

 د خيرالبيان يوه ټوټه داده:

ته نګهان، نشته د سړي په دنيا کې تل د تله ))مرګ به ورشي و سړي و

مقام او چار دې کا  د ښېګړې په واړه اندامو هلفه کښفېوري زمفا پفه 

 راحت کې ادميان.(( 

د خيرالبيان يوه نا مکمله نسخه په المان کې او يوه بشپړه نسخه يې د 

)حيدر آباد د کن( د )ساالر جن ( په ميوزيم کې خوندي ده. د هند په 

ټول مضامين په څلورو ژبو راللي او د المان په نسخه کې له نسخه کې 

لومړيو څو مخونو پرته د خير البيان په نور متن کې د څلورو ژبو خيفال 

 نه د  ساتل شو .

م( کفال پفه پېښفور کفې او پفر ۶۳۱۷د المان د نسخې له مخفې پفر )

ل( کال په کابل کې خيرالبيان چاپ  شو  د . د خيرالبيان يو ۶۹۵۹)

 ښاللي قلندر مومند هم په پېښور کې چاپ کړ  د .متن 

 تذکره:  -۷

ل( کال )د روښاني رساله( په نامه او ۶۹۵۵د بايزيد روښان دا رساله پر )

ل( کال )د علم رساله( په نامه چاپ شوې ده. د رسفالې نفوم ۶۹۱۴پر )
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 )تذکره( ده، لکه خپله بايزيد چې ويلي دي:

 ))دا تذکره د علم  رساله نومينه((

په حالنامه کې هم دا رساله د )تذکره( په نامفه يفاده شفوېده، پفه دې 

رساله کې ديني احکام او رينې فقهي او عرفاني مسايل په نظم بيفان 

شوي دي، د بايزيد روښان دا رساله د  اوږدو قصيده ډوله نظمونفو پفه 

 قالب کې اوډل شوې ده، پيل يې په دې بيت شو  د :

 سړي دې يې نغوږينه دا  ميا روښان ويلي دينه 

 او په پا  کې يې دا الندې بيتونه راللي دي:

 سففړ  دې يففې نغوږينه       دا تصني  د ميفا روښان د 

 ينهففچې للطي پکې موم         يفې ساز کا  خدا  دپاره دې

 فرحت المجتبي: -۸

دا د بايزيد روښان يوه بله منظومه پښتو رسفاله ده، چفې د پښفتو د  

 په اهنګونو کې يې نظم کړې ده. اولسي شعر

 ددې منظومې رسالې پيل داسې شو  د : 

 پـــه عـــنـــايـــت د الــــدي  ميا روښا  ويلي دي

 يــــــــ   ــــ  ربـــــــاعـــــي  زه بـــه در بيا  کـــــړم
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 دد  ردالې په پای کې يې ويلي دي: 

 ل  تبیدا  رداله مې فر ت ا  ميـــا روښـــا  ويلــي 

دا رساله تر اوسه نه ده چاپ شوې، مضامين يې د عرفاني مسايلو بيان 

ته وق  شوي دي. د بايزيد روښان د اثارو له کتنې څرګندېږي، چې ده 

په عربي، هندي، پارسي او پښتو ژبفو د ليکلفو تفوان درلفود او خپفل 

عرفاني افکار او په ديني او شرعي تبليع پورې مربوط مسايل يفې پفه 

 څلورو ژبو بيان کړي دي.دلو 

ده په پارسي نير او نظم او په پښتو د مسجح نير ټوټې او منظفوم اثفار 

ليکلي دي.(( 
(۴)
 

 د روښان جنګونه: 

د روښان تر دې لنډې پېنندنۍ وروسته اوس رارو  د روښفان جنګونفو 

ته. د روښان جنګونه موږ په لومړي پړاو کې پر دوو برخو وېشال  شفو: 

فکري جنګونه چې زياتره دده پر فکري اثارو او بحيونو  لومړ  د روښان 

راڅرخی او دويم د روښان فزيکي يا انګېزه يي جنګونه دي، په دويمفه 

کته ګورئ کې بيا د روښان جنګونه پر دوو برخو وېشال  شو، لومړ  د 

ناسياسي جنګونفه او تفر پيفرۍ وروسفته بيفا دمخه  روښان تر پيرۍ

ه، خو اوس رارو لومړ  د روښان فکري سياسي، مذهبي او نور جنګون

 جنګونو ته.
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 ال : د روښان فکري جنګونه:

له هغې وررې چې روښان قلم ته ګوتې وروړې او  پر څه ليکلو يې پيل  

وکړ، نو د خدا )ج( الره يې خلکو ته وښودله، شهرت يې عام شو، پفر 

خلکو ګران شو او مريدان يې له شماره تېر شول، نفو مخالرتونفه هفم 

 رسره تر حده تېر شول.و

کله چې د روښان د اثارو اوازه خپره شوه، تاثير يې پر وله عفام شفو، 

منښت او ګرانښت يې هر را  ته ورسېد، نو مخالرتونه هم ورسره پفه 

همغه کچه زيات شول، که چېرې پيفر روښفان، )خيرالبيفان( نفه وا  

نفه  ليکلی، نو کېد  شي هېڅکله د هغه پر وړاندې )مخفزن االسفالم(

 وا  ليکل شو .

د روښان پر ضد فکري حملې لومړ  د همغو کسانو له خوا پيل شفوې 

چې د مغلو له درباره خړوبېدل، )سيد علي ترمذي( او )اخوند دروېفزه 

 ننګرهار ( په دې ډله کې تر ټولو زيات مطرح شخصيتونه وو.

 له روښانيانو سره د )سيد علي ترمذي(، )اخوند دروېزه(، )اخوند پنجو(

او رينو نورو د مخالرت د علتونو په باب دوه ډوله نظريې شته، لفومړ  

نظريه داده چې له روښانيانو  سره د نوموړو اخوندانو مخالرفت يفوازې 

مذهبي جنبه لري، بايد هېڅ ډول سياسي رن  ورنه کړ شفي، دويمفه 

نظريه وايي چې روښاني نهضت يو سياسي جنبش و او د دله نهضفت 
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يا بله بڼه د کورګاني امپراتورۍ پلويفان او اسفتازي وو. مخالران په يوه 

دلته لواړو د روښانيانو د مخالرو مذهبي ليکوالو لفه جملفې څخفه د 

 رينو مهمو هغو يادونه وکړو:

 

 مخالرتونه:  لي ترمذي او له روښان سره  د هغهسيد ع-۶

هفف ق( کفال زېږېفدلی او پفر  ۳۱۸))سيد علي ترمذي يا پيربابفا پفر )

(ق کال وفات شو  د . سفيدعلي ترمفذي پفه اصفل کفې د هف۳۳۶)

)ترکستان( و، پالر يې د )همايون پاچا( په پوځ کې صفاحب منصفب و، 

کوم وخت چې )شېرشاه سوري( همايون ته ماتې ورکړه او همفايون در 

په در ګررېده، نو د سيدعلي پالر هم ورسره ملګر  و. ده لفه اشفرفو 

ته ورکړه او په خپله له همايون  ډکه هميانۍ خپل زو  )سيدعلي شاه(

سره والړ، د شېرشاه سفپاهيانو دلفه هميفانۍ لفه سفيدعلي څخفه 

واخيسته، بيا کوم وخت چې د همايون زو  )اکبر( پاچاهۍ ته ورسېد، 

سيدعلي له پير روښان سره مقابله شروع کړه.(( د اخوند دروېفزه پفه 

دي، څرنګفه )تذکرة االبرار واالشرار( کې په وضاحت سره ليکل شفوي 

چې پير بابا د شېرشاه له لښکر سره په پښتو خبرې ونه کړې، نو هغو  

فکر وکړ چې د  به د ګورګانيانو استاز  وي او د څه هدف لپاره بفه د 

پښتنو سيمې ته راللی وي، نو رکه يې له ده څخه هاله دوه هميفانۍ 

، چې پالر يې ورکړې وې او يوه يې د سرو او بلفه يفې د سفپينو زرو وه
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واخيستې سيدعلي ترمذي دا هم وايفي چفې د شېرشفاه سفپاهيانو 

لوښتل چې هغه د همايون پلويانو په نامه ووژني، خو د خدا  پاک پفه 

فضل له مرګه وژلورل شو. د  د پير روښان په باب وايي: )) قفوي بفال 

برين مردم افالنن نازل شده معلوم نيست که نابود ګردد چی در ايفن 

م نيست زيرا که توضيح دين از علما است و تقويفت حدود پادشاه اسال

دين از امرا است.(( دې کې هېڅ شک نه شته چې د روښفان تحريفک 

که په هر فکري لوښي کې و، د روښانيانو بريفاليتوب د مغلفو د واک د 

ړنګېدو په مانا و. سيدعلي ترمذي چې پالر يې هم د مغولو په دربار کې 

بر پاچا له پفالر )همفايون( سفره ملګرتيفا لوبېدلی و، يانې پالر يې د اک

لرله،او زو  يې د همايون له زو  )اکبفر( باچفا سفره ملګفر  و. نفو د 

همدله راڼه واقعيت له مخې سړ  ويال  شي چې له روښفان سفره د 

سيدعلي ترمذي فکري جګړه که څه هم د مذهب په جامه کې وه، خو 

ي ترمفذي د اساسي علت او انګېزه يې سياسي سفرچينه وه. سفيدعل

خپلو اهدافو لپاره يو بل شاګرد وروزه چې اخوند دروېزه نومېفده، اوس 

 رارو همدله اخوند دروېزه ته!

 اخوند دروېزه او له روښان سره فکري جګړه: -۲

))اخونددروېزه د ګدا  زو ، د سعدي لمسفی، د درلفان کړوسفی، د  

کفې  احمد کوسی، د متي کود  او د جيون پرد  د . جيون په لغمان

اوسېده او درلان له له لغمان څخه د ننګرهار پاپين تفه رالفی او دده  
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زو  سعدي د سوات او بونير سيمو ته والړ. د اخوند دروېزه پالر ګفدا  

هف ۳۴۱د بونير په سيمو کې استوګنه درلوده او په همدله را  کې د )

 ق( شاوخوا اخوند دروېزه دنيا ته سترګې پرانيستې.

)مال منزر، مال مصر احمد او مالزنګي( څخه زده کفړې  اخوند دروېزه له

وکړې او د خپلې علمي سويې د لوړولو لپاره هندوستان ته الړ او هلته 

يې درس ووايه، کله چې له هندوستانه بېرته راوګررېد، نو د )سيدعلي 

هف ق( چې په پيربابا مشهور د ، مريد شو، دده له  ۳۳۶ -۳۱۸ترمذي( )

 (۵) ورکړل شوه او دده خليره شو.(( خوا د خالفت اجازه

هف ق( کال وفات او د پېښور په هزارخانۍ هديره کفې ۶۱۲۸دروېزه پر )

خاورو ته وسپارل شو. د اخوند دروېزه تفر ټولفو مشفهور اثفر )مخفزن 

االسالم( د ، چې له روښانيانو سره د مخالرت تر الېفز النفدې يفې د 

خفزن ترڅنف  )ارشفاد هغو  د مقابلې لپاره ليکلی د . دروېفزه د م

الطالبين، ارشاد المريدين او تذکرة االبرار و االشرار( اثار   هفم ليکلفي 

چې دا درې واړه په پارسي ژبه دي، خو تر ټولو مشهور اثفر يفې همفدا 

مخزن االسالم د  چې دده د بېالبېلو ليکلفو او ترجمفه کفړو رسفالو 

د نسفريه، مجموعه ده. )د قصيده امالي، قصيده بفرده، د بيفان عقايف

خالصه کيدانی او د لسو فرقو د عقايد بيان( رسالو ژباړې په مخزن کې 

شاملې دي. )د تجويد رساله( او د دروېزه )الرنامه( هم پفه دې مخفزن 

 کې خوندي دي.
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څېړونکو له روښان سره د دروېزه د مخالرتونو او فکري جګړو په بفاب 

له خوا دا فکفري  ډېر څه ويلي دي، اکيره په دې نظر دي چې د دروېزه

جګړې او د مخزن ليکل اساساد سياسي انګېزه لري او د مغلو له درباره 

الهام اخلي، سره له دې چې رينې ليکوال او څېړونکي فکر کوي چفې 

هغه وخت په پښتنو کې بېالبېلې مذهبي فرقې وې، نو له روښان سفره 

نې مخالرت هم د همدې مذهبي او فرقه يي انګېزو پر اساس و، خو ري

نور بيا دا نظريه ردوي او وايي: )) دا څرګنده خبفره ده چفې د بايزيفد 

روښان په زمانه کې ډېرې زيفاتې مفذهبي فرقفې موجفودې وې او ان  

خپله اکبر بادشاه هم د )دين الهي( په نامه يو نو  دين را ايستلی و، نو 

چېرته و اخوند دروېزه چې د اکبرخان په مقابل کفې دمفذهبي جهفاد 

ورته کړي؟ برعکه ده د اکبر پر مخال  او سياسي رقيب باندې جنډه پ

د کرر فتوا ولګوله. اخوند دروېزه پر دې ښفه پوهېفده چفې روښفان د 

هندوستان د پاچاهۍ خيال په سر کې لري، لکه چې وايي: )) د  ها له 

له رانه خوښ شو چې مهدي شوم د مهدي چارې به کړمه لښکرې بفه 

نيسمه. اوازې يې کړلې ګډې: هر چفې آس کړم بنيادې هندوستان به و

لري راري آس به ما پورې باسي. د اکبر بادشاه ټنګې واړه زما دي.(( 
(۱)
 

اخوند دروېزه د پښتنو اتفم تفه ګمراهفي وايفي، خفو د ګورګانيفانو د 

دربارونو پر تنخواوو سترګې پټوي. همدارنګه د  د روښان پيروانو تفه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

32112 
 

ويلې، خو د اکبر دربار چفې لفه  له دې امله بد وايي چې هغو  سندرې

 سندرلاړو ډک و هغو ته څه نه وايي.

د پښتو يو وتلی ليکوال عبداالکبرخان اکبر وايي: ))تر څو پفورې چفې 

بايزيد د کورګانيانو د امپراتورۍ په مخالرت بيرغ نه و پورته کړ  اخوند 

دروېزه دده په هکله داسې ليکلي وو چفې هغفه پابنفد د شفريعت و، 

عبادت کې به مشغول و، ډېر هوښيار، ريرک او دانا سړ  و او  طاعت او

په حکمت هم پوهېده، خو وروسته اخوند دروېزه پر هغه فتفوا ولګولفه 

 چې بايزيد ملحد د ، پير تاريک د  او خلک بې الرې کوي((.

که څه هم اخوند دروېزه پخپله دا خبره تصريح کړې ده چې له بايزيفد 

يني اصولو بنا د  او د اهل سنت او جماعت سره دده مخالرت فقس پر د

له عقايدو څخه مدافعه کوي، خو احتمال لري چې دروېفزه بفه رينفې 

کترې او کنايې اورېدلې وي او يا به په خپله دې ټکي ته ملترت شفو  

وي چې د روښانيانو پر ضد دده د تبليغاتو انګېزه په بل ډول هم توجيه 

ه کولو لپاره کوښښ کفړ  د  او کېد  شي. دروېزه د خپل ران د تبري

خپله لايه او انګېزه يې د روښانيانو په مخالرت کې داسې بيفان کفړې 

ده: ))دروېزه چې څه بيان کا واړه دين د پاک نبي بيانوينه، پښتانه پفه 

بله ژبه نه پوهېږي، رکه د  يې په پښتو وروښيينه. واړه ديفن د پفاک 

بي له دينه په دا خپلفه ژبفه نبي بيانومه وپوهېږئ مومنانو، ددې پاک ن

پوه شئ افغانانو بل لرض مې په کې نه شته مګر دا چې شرقت کړم پر 
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عاميانو هر چې دا باور يې نه وي څه تهمت راباندې وايي هغه که دې 

ودرېږي له بې دينو له بې ايمانو.(( 
(۷)
 

اخوند دروېزه د روښان په باب خپله فکري جګړه جاري ساتي او وايي: 

اريک قايم الليل و صايم الدهر د . ليکن دننه په زړه کفې کفافر ))پير ت

د .(( حمزه بابا په دې باب وايي: )) اوس نو دا فيصله خفو بفه انصفاف 

پسند لوستونکي کوي چې کوم انسان ټول عمر روژه او ټوله شفپه پفه 

لمانځه والړ وي، هغه کافر کېد  څنګه شي او له زړه يې څفوک خبفر 

 وو؟((

ي په دې نظر دي چې له روښانيانو سره د اخوند دروېزه رينې څېړونک

 د دښمنۍ انګېزه فرقه يي ده، خو علت يې سياسي د .

په مجموعي ډول د روښانيانو د لوررن  په باب پوهان وايي چې: ))د 

روښانيانو نهضت د شکل په لحام عرفاني او دمحتو  له مخې نشفنل 

واهېرو تفه ارزښفت عوامي حرکت و، هغه مورخان چې شکلياتو او ظف

ورکوي، طبعاد روښاني نهضت په سطي بڼه مطالعفه کفوي. يفو شفمېر 

مورخان د ظاهري پېښو پر ليکنه بسنه نه کوي، بلکې لفواړي چفې د 

ټولنيز انکشاف د عمومي قوانينو په رڼا کې د پېښو اصفلي عوامفل پفه 

ګوته کړي.(( 
(۸)
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خوند دروېزه او په ټوليز ډول ګم پوهان همدا خبره راټولوي چې که د ا

روښان ترمنځ د اختالف انګېزه ظاهراد هر څومره مذهبي او فرقفه يفي 

 بڼه ولري، خو ددې ټولو انګېزو تر شا سياسي علت او قوت پروت د .

)د يوس  زي پټهان( کتاب کې چفې پفه اردو ژبفه ليکفل شفو  د ، 

روښاني نهضت ته د ازادۍ لوښتنې تحريک ويل شفو  د . د کتفاب 

بخش يوسري د محمد عبدالشکور په حواله وايي چې بايزيد  مول  )اهلل

انصاري يو صحيح مبلغ، رهنما، سياست دان او اديب و، خفو حضفرت 

اخون دروېزه د مذهبي تعصب، ذاتي عناد او سياسي اختالفاتو په وجه 

ده ته ملحد او زنديق وويل، مول  د اخوند دروېزه په باب ليکي چفې د 

ه د  معلوم، خو د  په خپله شجره کې وايي هغه اصلي نوم هم چاته ن

چې د مور له خوا تاتار  مغل او د پالر له طرفه يونانی يفم. د  ليکفي 

چې اخون دروېزه پښتو ژبې ته د پير روښان د مخالرت په برکفت ډېفر 

 خدمت کړ  د . 

استاد پوهاند حبيبفي د خپلفې څېړنفې د نتيجفې پفه توګفه وايفي: 

د ګورګاني دولت د استبداد په مقابفل کفې  ))روښانيانو پر پښتو باندې

قيام وکړ او د ازادۍ لوښتنې بيرغ يې پورته کړ، خو بابري دولت ددله 

نهضت د مخنيوي لپاره کوښښ وکړ چې پښتانه په خپل مينځ کې سره 

وجنګېږي، نو سيدعلي ترمذي او اخوند دروېزه چې له قديمه يفې لفه 

 ر لپاره وګومارل شول.(( ګورګانيانو سره خپلولي درلودله، ددې کا
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 له روښان او روښانيانو سره د اخوند پنجو فکري جنګونه: -۹

د اخوند دروېزه په معاصرينو او مريدانو کې يو بل ډېر مشفهور سفړ   

)اخوند پنجو( د . دده اصلي نوم )عبدالوهاب( و، خو په خلکو کفې د 

ني( د )اخوند پنجو( په نامه مشهور و. رينې وايي چې )سرمست روښا

 ملنډو په ډول پر ده باندې د )پنجو( نوم ايښی و.

سرمست روښاني به ويل چې عبدالوهاب د توحيد او عرفان له مسايلو 

څخه نه د  خبر او تر پنج بنا زيات پر بل څه نه پوهېږي، نو رکفه يفې 

هغه )اخون پنجو( باله، خو اخون پنجو چې دا خبفرې واورېفدې، ويفې 

اهد بود که لقب من معلم پفن  بنفا  اسفالم ويل: ))ازين چه بهتر خو

باشد و دعا کرد که حق تعالی اين لقب برا  من تا قيامت قايم بدارد.(( 

اخوند دروېزه په خپل اثر )تذکرة االبرار و االشرار( کې هغه ستايلی او د 

هغه په باب وايي )) مال عبدالوهاب )مانکراو ( دانشمند مدقق و فقيه 

 محقق است..((

د پنجفو لفه ګورګفاني پاچاهفانو سفره کلکفه رابطفه درلفوده، ))اخون

)عبدالحليم اثر( ليکي چې اخوند پنجو له ګورګاني واکمنانو سره ددې 

لپاره دوستانه تعلقات ساتل چې د هغو  په مرسته روښانيان او نفور د 

باطلو عقيدو خاوندان )دده په نظر( ورک او نابود کړي. اخوند پنجو بفه 

الران باليان بلل او هغو  به يې تشويقول چې د اسالم د ګورګانيانو مخ

پاچاهانو ته لاړه کېږدي. د سيدعلي ترمذي، اخوند دروېفزه او اخفون 
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پنجو له ويناوو څخه دا ټکي څرګندېږي چې دو  د پښتنو ازادو سيمو 

ته د ياليانو په سترګه کتل او په دې يې ډېره خواشيني ښودله چفې د 

 او حاکمانو تر نروذ الندې نه دي.((لرو خلک د امپراتورانو 

دروېزه په مخزن االسالم کې د پير روښان په باب وايي چې هغه هفرې 

خواته پيغامونه ولېږل، نو زه او پير دستګير سيدعلي ترمذي په بايزيفد 

پسې ورللو. )) په اين فقير هم همرا بفرفتم و او را چنفان در دعفو  

در حضور نتوانست تا لقب خجل و شرمسار ساختم که سخن و دم زدن 

او را پير تاريک کرديم و هکذا به کرامت و مرات ګاهی با حضرت پيفر و 

ګاهی به تنهايی می شدم و اين ملحد را خوار و خجل ميساختم امفا از 

ين جا که دين و ملت بی حکومت حکام اسالم تقويت نمی يابد فايفده 

 رند.((نکرد زيرا که بادشاهی اسالم نبوده تا سر او را بب

لکه څنګه چې دمخه مو وويل اخوند پنجو د اخونفد دروېفزه پلفو  او 

دوست د  او دروېزه هفم د سفيدعلي ترمفذي مريفد او خليرفه د . 

سربېره پر دې اخوند پنجو د بابر او همفايون لفه خفوا پالفل شفو  او 

سيدعلي د ګورګانيانو خوريی د ، دو  ټول د پښتنو ازادي خوښوونې 

ې ته بغاوت او فساد وايفي او د روښفانيانو پفر ضفد او استقالل لوښتن

سخت پروپاګند کوي، اخون پنجو جالل الدين اکبر تفه چفې د )ديفن 

الهي( خپرونکی د  او ماينه يې بت پرسفته ده، دعفا کفوي چفې پفر 

يوسرزيو مسلمانانو، عبداهلل خان ازبک او روښانيانو باندې بر  ومومي، 
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بر د ټولو مذهبي فرقو په نسفبت دا هم څرګنده ده چې جالل الدين اک

له چشتيانو سره زياته عالقه لري او سفيدعلي، دروېفزه او پنجفو درې 

 واړه د همدې طريقې پلويان وو.

لنډه دا چې د پنجو، دروېزه او سيدعلي چې هر څه له السفه او فکفره 

پوره وو، هغه يې د روښان او روښانيانو پر وړاندې تر سره کړل، تر پنجو 

دروېزه نورو مريدانو هم د روښان او روښانيانو پر ضد ډېفرې وروسته د 

 فکري جګړې او هڅې کړي، خو دلته د هغو ټولو له يادولو څخه تېرېږو.

 له روښان سره د رينو نورو ماليانو مناظره:  -۴

روښان سره نه يوازې سيد علي ترمذي، اخوند دروېزه او د هغو مريدان 

بل نظريفات رد کفړي، بلکفې نفور  مخال  وو او وخت پر وخت يې د يو

ماليان، اخوندان، ملکان، شيخان، دروېشان  او نور خلک چې د ترمذي 

او دروېزه په فرقه يي ګروپونو پورې تړلي نه وو، هغو  هم د پير روښان 

له نظرياتو سره مخال  وو، د پير روښان نظريات دا مهال تر نفورو نفوي 

ره پفه طبيعفي ډول وو، طبيعي خبره ده چې هفرې نفوې پديفدې سف

حساسيت ښودل کېږي، ددې ډول اشخاصو له جملفې څځفه چفې د 

روښان له نظرياتو سره مخال  وو، )ملک لودي، موالنا ذکريا( او د هغفه 

زو  )احمد( شامل وو، دو  له بايزيد سره مناظرې ته کېناستل، موالنا 

ه ذکريا ورته وويل چې ا  بايزيده له خدا  )ج( نه ولې نفه وېرېږې،هغف

څه وايي چې د ويلو نه دي او هغه څه کوې چې د کولو نفه دي؟ يفو دا 
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چې ران ته پير وايې، دويم وايې چې ماته الهام کېږي، درېفيم دا چفې 

خلک منافق بولې او هغه چې د کولو نه دي هغه دادي چې يو خفو پفه 

دروالو پيري کوې، دوهم د پالر او ورور په خبرو عمل نه کوې، درېيم دا 

جن شو  يې، د مسفلمانانو ديفن کفې دې درز اچفولی د  او چې کبر

ډېرې نورې پوښتنې يې وکړې. بايزيد هرې پوښتنې ته په خورا ترصيل 

او دقت او د ايتونو او حدييونو په رڼا کې روابونه ورکړل، له هغې جملې 

څخه يې د خپل پالر او ورور د خبرو د نه منلو په باب وويل: ا  موالنفا 

د پالر او ورور خبره نه منم، هغه په دې خاطر ده چې لفه ذکريا! زه چې 

دين څخه مې دنيا ته مخ اړوي او هر څوک چې بل څفوک د حفق لفه 

الرې څخه دنيا ته اړوي نو داسې خلک خدا  پاک جاهالن بللفي دي، 

لکه کله چې نبي عليه السالم د نبوت اعالن وکړ، نفو ابفو طالفب، ابفو 

يل چې دله الر پرېږده هغې الرې ته اوږه جهل، ابو لهب او نورو ورته وو

ورکړه چې زموږ او نورو خلکو د دود او دستور الر ده. همداسفې نفورې 

پوښتنې يې ورته رواب کړې. بيا پير روښان له مال ذکريا څخه پوښتنه 

وکړه: ا  ذکريا زه درڅخه د )ال ( او )ب( د تورو د معنفی او حقيقفت 

م چې ته د توحيد پر علم پوهېږې، تپوس کوم، که رواب دې راکړ نو من

ذکريا ورته وويل: ښه ده تپوس وکړه. پير روښان ورته وويل چفې ټفول 

څو توري دي؟ ذکريا رواب ورکړ چې نه ويشفت دي، پيفر روښفان ور 

څخه بيا پوښتنه وکړه چې ووايه کوم توري په خدا  تعالی پورې تعلق 

جنت اودوزخ پورې؟  لري، کوم يې په پيغمبرانو پورې او کوم کوم يې په
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مال ذکريا رواب ورنکړا  شو، پير روښان ورته وويل چې د نفه ويشفت 

تورو رواب نه درري نو د توحيد پر علم به څنګه پو  شي!؟ 
(۳)
 

 د روښان انګېزه يي او فزيکي جنګونه: -ب

مخکې تر دې چې روښان سياسي، فکري او مذهبي بلوغ ته ورسېږي  

ستونزو او مشکالتو سره مخ شو چې کفه  په کورنۍ کچه له يو لړ داسې

فزيکي جګړه ورته ونه وايو، نو داسې ذهني جګړه خو ورته ويال  شفو 

چې روښان يې تر فزيکي هغې هم زيفات رفورولی او کړولفی د ، دې 

ډول تاوتريخوالی که څه هم سياسي انګېزه او علتونه نه درلودل، خفو 

نفه اړولفي دي، دلتفه روښان ته يې ډېر زيات علمي او اقتصفادي زيانو

 لواړو دې ډول ټکرونو ته هم نغوته وکړو.

 له زده کړو بې برخې کېدل:  -۶

کله چې بايزيد قران کريم ختم کړ، نو لوښتل يې چې خپلې زده کړې  

پسې ولځوي، علم سره يې ډېره عالقه وه، خو د ميرې مور )فاطمې( د 

څفه نفا څفه پټ او ښکاره مخالرت او همدارنګه د پفالر د سسفتيا او 

مخالرت له امله يې د نورو زده کړو مخه ونيول شوه، روښفان  دې کفار 

خواشينی کړ، خو هېڅ چاره يې نه درلوده، ان تر دې چې روښفان لفه 

)مال پاينده( څخه قران ختم کړ، د هغه وخت رواج و چې مال ته به يفې 

د اس، لوا او يا پسه په ډالۍ کې ورکول، خو د روښان پفالر )عبفداهلل(، 
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روښان لپاره دا ډالۍ ورنه کړه او روښان د خپلو همصنريانو له خوا لفه 

پېغور سره مخ شو، دې کار  پر روښان سخت بد الېز وکړ، دا عمل ددې 

سبب شو چې روښان نور درسونه پرېږدي او تجارت ته مخه کړي، ان تر 

دې چې له خپله پالره يې د )قدوري( او )لباب االخبار( کتابونه لوستل، 

 هغه يې هم پرېښودل او تجارت ته يې مخه کړه.

( کلن و ۷: روښان ال ډېر کوچنی )له ميرې سره خوابدي او ټکر -۲

چې د مور بي بي )امنې( له نعمته بې برخې شو، ))د روښان پالر )قاضي 

عبداهلل( دده پالنه خپلې بلې مېرمنې )فاطمې( ته وسپارله او روښفان 

کوه چې رخه او کينه درسره ونه کړي،  يې پر دې پوه کړ ، د مير  عزت

د روښان له ډېر ښه چلند سره سره بيا هم داسفې وخفت رالفی چفې 

مير  يې پرې د لال تور پورې کړ. دا وخت بايزيد د شپاړسو کلونو و، د 

عبداهلل له کور څخه د ګفاڼو او پيسفو لفال وشفوه، د عبفداهلل ښفځې 

ته وويل چې که دا لال تفا  )فاطمې( پر بايزيد ګومان وکړ، عبداهلل بايزيد

کړې وي نو ښه به وي، چې اقرار پرې وکړې، خفو بايزيفد انکفار وکفړ، 

فاطمې ورته وويل، چې سوګند دې وخوري، بايزيد رواب ورکړ چفې دا 

مال زموږ د ټولو شريک د ، که ټول سوګند وخوري، نو زه به يفې هفم 

ې له بايزيد وخورم، په دې خبره فاطمه ډېره په لوسه شوه، درې کاله ي

سره خبرې ونه کړې، بايزيد ته چا وويل چې دعوه پفر تفا ده، سفوګند 

درباندې الزم د ، بايزيد سوګند ته تيار شو، خو فاطمې ورتفه وويفل، 
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چې د سوګند پر را  هسې ووايه چې که دا لال ما کړې وي، نو د خپلو 

نېکيو ثواب مې دې ستا شي، بايزيفد همداسفې وويفل، خفو فاطمفه 

نه شوه.(( خوشاله
(۶۱)
 

 له پالر سره تاوتريخوالی: -۹

د روښان دويم کورنی تاو تريخوالی يا نسفبي جګفړه لفه خپفل پفالر  

)عبداهلل( سره د مال د وېش پر سر وه، روښان د خپلې ميفرې او پفالر 

سلوک دېته اړ کړ چې له خپل پفالره د بېلتفون لوښفتنه وکفړي او د 

اخيستو لوښفتونکی شفي. کورنۍ په شريک مال کې د خپلې برخې د 

دې کار دده او پالر تر منځ اوږدې ناندرۍ رامنځته کړې، جرګې او مرکې 

په کې وشوې، خو بيا يې هم پالر حاضر نه شو چې ده ته خپلفه برخفه 

ورکړي. يو وخت يې د پالر پر کور اور ولګېد، روښان بيا هم خپفل پفالر 

وروسته يې روښان ته سره مرسته وکړه، تر اوږده رنډ او بېال بېلو پلمو 

يو څه مال او يو لالم په برخه کې ورکړل. لالم يفې د خپفل پفالر پفه 

ټينګار د موقت وخت لپاره بېرته هغه ته ورکړ، خفو هغفه لفالم سفره 

شخړه وکړه، په پا  کې د روښان او پالر تر منځ يې بيا د لالم پفر سفر 

ن او پالر شخړه رامنځته شوه، لنډه دا چې د مال د وېش پر سر د روښا

تر منځ اوږده خوا بدي رامنځته شوه، خو کله چې روښان له خپل پالره 

 جال شو، اقتصاد يې ډېره وده وکړه.
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ددې ترڅن  روښان په کوچنيوالي کې له نورو ګڼو ستونزو او ټکرونفو 

 سره مخ شو  چې د هغو ټولو له ترصيل څخه تېرېږو.

 د پير روښان د تړلو هڅه: -۴

ان فکري بلوع ته ورسېد، د پيرۍ پړاوونه يې ووهفل کله چې پير روښ  

او پنځه کلنه څله يې تېره کړه، نو بيا يفې پفه جفار د خفدا  تعفالی د 

توحيد چغه پورته کړه، نو ډېر خلک يې د پيغام اورېدو ته راټول شفول، 

دا مهال ده پر يو شمېر خلکو د شرک تور پورې کړ چې ال يې هم خدا  

وحدانيت پفه مرهفوم نفه د  پېننفدلی، ده دا  )ج( په اساسي مانا او د

خلک مشرکان او منافقان وبلفل، دې کفار رينفې پيفران، عالمفان او 

دروېشان د روښان دښمنۍ ته وهڅول، )عبداهلل( او )يعقفوب( د ښفار 

رينې لافل عالمان او جاهل پيران او ملکان سره راټول کړل او هغو ته 

چفې هغفه وتفړو، پفه دې يې وويل چې بايزيد لېونی شو  د ، رارئ 

کسانو کې دله کسان شامل وو: ))عبداهلل او يعقوب )د پير روښان پالر 

او ورور( )مال ذکريا( له اتو واړو زامنو او يوه لمسي سره، )ملک خواجفه 

ويه( له شلو تنو سره، )ملک خواجه بن ميرو او عيمان( له نهفو تنفو 

سره او دلفه راز نفور سره، )عيمان بن ممه او علي خان( له پنځو زامنو 

ګم خلک، کله چې د روښان مريدان او ملګري خبر شول نو هغو  هم 

د روښان مالتړ ته راودانګل، د دواړو خواو تر منځ مناظره پيل شوه، لفه 

روښانه ډېرې پوښتنې وشوې، هغه مستدلل روابونفه ورکفړل، د پيفر 
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والي ته روښان منطق او دليل پر مخالرينو ښه ونه لګېد، خبره تاوتريخ

ووته، د مخالرينو له جملې څخه د روښان پفالر )عبفداهلل( او ورور يفې 

)يعقوب( وويل چې روښان لېونی شفو  د ، د روښفان ورور يعقفوب 

وويل چې روښان زما ورور د  خو لېونی شو  د ، بايد ويې تړم، چفې 

کله په خود شو بيا به يې بېرته خوشې کړم، خو روښان ورته وويل چې 

  له احکامو او د پيغمبر )ص( له حدييو ناخبره يې اول بايفد ته د خدا

زه تا وتړم، د دواړو خواو تر منځ تاوتريخوالی تورې ايستلو ته ورسفېد، 

خو په پا  کې څو ملکان او مشران د دواړو تر منځ شفول او د جګفړې 

 مخنيوي وشو.

 د الاز پور جن : -۵

ل ټفاټوبی پرېښفود، بايزيد د خپلې الرې د تلقين لپاره يو وخفت خپف 

)تيراه( ته والړ او د تيراه د استوګنې په موده کې ډېر اپريدي، ورکفزي، 

 بنګښ او تيراهي دده تابع شول او دده الره يې لوره کړه.

له تيراه نه پېښور ته الړ، پدې سيمه کې يې هم ډېر خلک مريدان شول 

 ، د پيرۍ اوازه يې هرې خواته خوره شوه او شهرت يې ډېر شو.

دله وخت )ملک حبيب اهلل( ورسره مخال  شو او د پېښور مغلي حاکم 

)جانه خان( ته يې دده شکايت وکړ، جانه خان څو تنه پوه کسان د 

بايزيد د احوالو د معلومولو لپاره ده ته ولېږل، هغو خلکو چې له بايزيفد 
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سره خبرې وکړې، بېرته جانه خان ته راللل او ورته يفې وويفل چفې 

امل دروېش د ، بيفا نفو جفانه خفان ملفک حبيفب اهلل بايزيد يو ک

راولوښت او ويې راټه. دده بيا هم د زړه سوده ونه شوه، کابفل تفه والړ 

چې د )ميرزا حکيم( وزيرانو ته د پيسو د ورکولو په وسيله د بايزيفد د 

مرګ حکم ترالسه کړي، خو ميرزا حکيم بايزيد کابل ته ولوښت او پفه 

قاضي خان( ورولېفږه، تفر خبفرو، مبفاحيې او کابل کې ميرزا حکيم، )

پوښتنو روابونو وروسته قاضي خان، ميرزا حکيم ته وويل چې بايزيفد 

 کامل پير د .

د کابل په همدې سرر کې ميرزا حکيم بايزيد ته وويل چې: پښتانه ستا 

په قدر  څه پوهېږي ته په دو  کې څه کوې؟ بايزيد رواب ورکړ: زه پفه 

او د دو  يم، نفو بايفده دي چفې دو  تفه الر  دو  کې پيدا شو  يم

 وښيم.

بايزيد له کابل نه بېرته پېښور ته رالی او له پېښور نه هشنغر تفه والړ، 

 په هشنغر کې يې ډېر مامنزي مريدان شول.

دله مهال يوه واقعه داسې پېښه شوه، چې له هندوستانه راللفی يفو 

واکمنو پر هغه کلي کاروان دلته لوټ شو، ددې لوټ په مقابل کې مغلي 

او خلکو ناتار جوړ کړ، پر تاالنګرو سربېره يې د ښفځو او ماشفومانو پفر 

وژلو هم الس پورې کړ او پاتې ښځې، نر او ماشومان يې بنديان کړل، له 

دې ناتار څخه چې بايزيد روښان خبر شو، نو يې ميرزا حکيم ته وليکل 
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پله سفزا وليدلفه، چې د کاروان لوټوونکي څو تنه مجذوبان وو، دو  خ

 ښځې او ماشومان يې څه ګناه لري هغه بايد  خوشې کړا  شي؟

کله چې دا خس د ميرزا حکيم د وزيرانو الس ته ورلی، نو ميرزا يې دده 

پر ضد ولمساوه او ميرزا حکيم د پېښور صوبه دار )معصوم خفان( تفه 

 وليکل، چې بايزيد روښان ونيسي، بايزيد چې له دې حکمه خبر شو، نو

له )هشنغر( څخه )ټوټې( ته والړ، مغلي لښکر هغه را  ته پسې ورلی، 

بايزيد او دده پلويان مريدان يې محاصره کړل، نو بايزيد دې تفه اړ شفو 

چې په نره د مغلي لښکر مقابله وکړي، د بايزيد روښان لومړنی جنف  

په دې را  کې واقع شو، نو يې په بيا پفردې رفا  د )الفازپور( نفوم 

و کومو روښانيانو چې په دې جن  کې ګډون درلود هغه يفې کېښود ا

 )الاز پوريان( وبلل.

روښان له خپلو پيروانو سره له دې جنګه بريالی راووت بيا تيرا ته والړ، 

څه موده په د يوسرزو ملک ته ورلی. د الاز پور جن  ترڅنف  پفر 

روښان باندې د هغه د سررونو او همدارنګه د اسفتوګنې پرمهفال نفور 

 جنګونه هم تحميل شوي چې دلته د هغو ټولو له څېړلو تېرېږو.

بايزيد روښان د حالنامې د روايت مطابق د الازپور له جن  نه دوه نيم 

کاله وروسته وفات شو، د الاز پور د جن  تاريخ د خيرالبيان د حيفدر 

هف ق( کال راوزي، نو ۳۸۹اباد دکن د ساالر جن  د ميوزيم له نسخې )
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هف ق( کال په جريان کې وفات ۳۸۵به بايزيد روښان د ) په دې حساب

 شو  وي.

 د روښانيانو جنګونه:  -ج

کله چې روښان وفات شفو، نفو دا پفه دې مانفا نفه وه چفې روښفاني 

لوررن  ختم شو. ))د بايزيد تر مړينې وروسته دده بله کړې ډيوه مړه 

يون وکفړ او نه شوه، بلکې دده اوالدې او پيروانو دده پر پرانيستلې الر 

دده عرفاني او حربي سنګر يې تر کلونو کلونو پورې تود وساته، بايزيفد 

روښان په روانۍ کې د خپل تره له لور بي بي شمسو سره واده کړ  و، 

چې له دې ماينې نه يې پنځه زامن او يوه لور درلوده، د زامنفو نومونفه 

جفالل  يې دا دي: )شيخ عمر، خيرالدين، نورالفدين، کمفال الفدين او

الدين،( بايزيد روښان بله ماينه هم درلوده او له هغې څخه يې يفو زو  

درلود، چې )دولت( نومېده. د بايزيد ټفول زامفن د خپفل پفالر د الرې 

پيروان او ددې الرې سر سخت پلويان وو، ډېرو يې ددې الرې د تبليفغ 

 او د روښان په الس د بلې کړې ډيوې د روښانه ساتلو په الره کې خپل

سرونه هم بايلل. د بايزيد تر مړينفې وروسفته د روښفانيانو خالففت د 

عمر ته ورسفېد ، چفې دده د خالففت زمانفه د شېخ  بايزيد مشر زو 

عمفر(  ( هف ق کلونو تر منځ ټاکل کېد  شفي، تفر )شفيخ۳۸۵-۳۳۳)

وروسته )جالل الدين( ددې ډلې مشر شو، چې د )ډاکټر ميرولي خفان 

هفف ق(  ۶۱۶۲نه تر  ۳۳۳ه د خالفت دوره )مسود( د تحقيق له مخې دد
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پورې اټکل شوې ده، تر جفالل الفدين وروسفته د )شفېخ عمفر( زو  

نه تفر ۶۱۶۲)احداد( د روښانيانو خليره شو، چې د خالفت دوره يې له )

هف ق( کال پورې وه او تفر احفداد وروسفته دده زو  عبفدالقادر ۶۱۹۲

 ې ډلې مشري کوله.هف ق( کال پورې يې د د۶۱۴۴خليره شو، چې تر )

په حالنامه کې راللي، چې د بايزيد روښان کورنۍ څلور پښته د افغانانو 

پر قبيلو حکومت وکړ، )اويا( کاله د هند د مغلي باچهۍ له لښکرو سره 

وجنګېدل،  چې کله به لالب او کله به  مغلوب وو، خفو هېڅکلفه يفې 

لفدين او )راجفه پرې کامل بر  نه و موندلی. د بېلګې په توګه د جالل ا

مان سنګهف( لومړۍ، دويمه او درېيمه جګړه، د پېښفور لفه صفوبه دار 

سره د جالل الدين جن ، له )عبدالمطلب خان( سره د جفالل الفدين 

جګړه، له جالل الدين څخه د اپريدو او اورکزيو اوښتل، د مغولو له خوا 

ېدل، د )د وحدت، وليداد او بي بي کمال خاتون( او ورسره ملګرو بنديان

مغولو له قيفده د احفداد خالصفېدل، د جفالل الفدين حضفور تفه د 

کندهاريانو رات ، د لزني د کال نيفول او د جفالل الفدين شفهادت، د 

احداد خالفت او جګړې، د لښکرخان بخشي او احداد جن ، له جفالل 

خان ګګر سره د عبدالقادرخان جن  او نورې هغه مهمفې پېښفې دي 

يخ کې خاص را  لري او د ټولو څېړل يفې ددې چې د روښانيانو په تار

ليکنې په وس کې نه دي. د وخت په تېرېدو سفره روښفانيان د خپفل 

منځي اختالفونو له امله يو له بل نه جال شول او په پا  کې د باچا تابع 
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هف ق( کال شاوخوا رشيد خفان )الهفداد( د ۶۱۲۳هف ق يا ۶۱۲۸شول، )

ه او تره زو  )احداد( سره مخال  جالل الدين زو  د خپلې خور له مېړ

شو، د روښان پير ډله دوه رايه شوه، يو را  له )احداد( سره پفه تيفرا 

اود روه په لرو کې له مغلو سره جنف  تفه پفاتې شفوه او بلفه ډلفه د 

)الهداد( په مشرۍ هند ته والړه او د جهانګير بادشاه په مالزمفت کفې 

ه کړل او د مغلفي باچفا د شامله شوه، منصبونه او جاګيرونه يې ترالس

 پاچاهۍ د ټينګښت لپاره يې د هند په رمکو کې تورې ووهلې.

د عبدالقادر تر مړينې وروسته د عبدالقادر مور دده له لښفکرو سفره د 

خپل ورور )رشيد خان( او د مغلي باچا )شاه جهان( په بلنفه هنفد تفه 

و( پفه تفرڅ والړه او دا نهضت هم ورسره پا  ته ورسېد.(( د )اوياو کلون

کې د روښانيانو او مغلو تر منځ ناشمېره جنګونه وشفول چفې د ټولفو 

 څېړنه د بېالبېلو اوږدو ليکنو او رانګړو اثارو د ليکلو ايجاب کوي.
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 اخځونه

(  د بايزيد روښان عرفاني او فلسري څېره، محمد اکبر ګر ګر، د افغانستان ۶)

 مخ ۹۹ل کال،  ۶۹۱۳د علومو اکاډمۍ، 

وښان او روښاني انقالب، سي  الرحمن مسعود، پېښور يونيورسفټي ( پير ر۲)

 مخ.   ۴۶ل کال، ۶۹۷۷بک ايجنسي،

د پښتو ادبياتو تفاريخ، )لرلفونې او منځنفۍ دورې(، سفرمحقق زلمفی   (۹)

 مخ ۸۸ل کال،  ۶۹۷۳هېوادمل، دانش خپروندويه ټولنه، 

مفی ( د پښتو ادبيفاتو تفاريخ )لرلفونې او منځفۍ دورې( سفر محقفق زل۴)

 مخونه ۳۹،۳۵ل کال،  ۶۹۸۳هېوادمل، دانش خپرندويه ټولنه، 

د پښتو ادبيفاتو تفاريخ )لرلفونې او منځنفۍ دورې( سفرمحقق زلمفی  (۵)

 مخونه ۶۶۱-۶۱۳ل کال،  ۶۹۷۳هېوادمل، دانش خپرندويه ټولنه، 

( مخزن االسالم، اخوند دروېزه، پښتو اکاډمي، پېښفور يونيورسفټي بفک ۱)

 مخ. ۶۲۹ م کال، ۶۳۴۳ايجنسي، 

مخزن االسالم، اخوند دروېزه، پښتو اکاډمي، يونيورسټي بک ايجنسفي،   (۷)

 مخ. ۶۲۱م کال،  ۶۳۴۳

ل  ۶۹۱۱ادبي څېړنې، څېړندو  محمد صديق روهي، ننګرهار پوهنتون،   (۸)

 مخ. ۶۴۸کال، 

پير روښان او روښاني انقالب، سي  الرحمن مسعود، پېښور يونېورسفټي  -۳

 مخونه. ۷۵-۱۲کال،  ل ۶۹۷۷بک ايجنسي، 

(  پير روښان او روښاني انقالب، سي  الرحمن مسعود،پېښور يونېورسټي ۶۱)

 مخ. ۵ل کال، ۶۹۷۷بک ايجنسي،
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 دا د  )محمد تقوي ګليان( ليکنه ده چې ما )يون( له فارسي څخه پښتو ته راژباړلې ده.

 

 د ژبپوهنې د ښوونځيو لنډيز

 عرب ژبپوهنه: 

د ګرامر ليکنې پيل د څلورم خليره حضرت علفي د عربو تر منځ د ژبې 

کرم اهلل وجه د خالفت زمانه ګڼل کېږي، داسې ښکاري چې عربفو تفر 

دې وړاندې د ژبې د جوړښت په باب څه ضروري فکر نه و کړ ، دا پفه 

داسې حال کې و چې عربو د هنر په بېالبېلو برخو، لکفه: شفعر ويلفو، 

په ګړنيو يا فوکلوريکو ادبياتو کې  داستان ويلو، ستاينو او په ټوليز ډول

 لو  الس درلود.

د قران کريم تر نزول پنځوس کاله وروسفته، د عربسفتان پفر مرکفزي 

ګړدود باندې مسلس او واکمن کسان ډېر کم شوي وو او نفور نفو چفا د 

پيغمبر )ص( د زمانې په عربي لهجه خبرې نه کولې. ښفکاره خبفره ده 

رحو شخصيتونو داسفې يفوه ډلفه چې حضرت علي کرم اهلل وجه د مط

 وګومارله چې قران په همغه لومړنۍ بڼه ولولي.

عربي ژبه د سپېڅلي قران ژبه )کالم العرب( وبلل شوه. کالم العرب پفه 

کتبي يا ليکنۍ بڼه موجود نه و، رکه نو د علومو يوه لړۍ رامنځته شوه 
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ې چې )علوم العربيه( ګڼل کېدله، په دې کې بيا دوه برخفې يفا څفانګ

 شاملېدلې: 

د مهمو تاريخي پېښو او حوادثو علم چې سينه په سينه علم االيام: 

 له يوه پښت څخه بل ته لېږدېده. 

هغه علم چې په هغه کې د کالم ويناوال په پفام کفې علم االنساب: 

نيول کېده؛ که چېرې د هغه نسفبت د پيغمفر )ص( د زمفانې پېننفدل 

ا د هغه کالم دليل او حجت ګڼفل شويو او معتبرو څېرو ته رسېده، نو بي

 کېده.

د اسالمي ژبپوهنې د اوج نقطه اتمه ميالدي پېړۍ وه، چې لفه دويمفې 

 لېږديزې )هجري( پېړۍ سره سمون خوري.

د عربي ژبپوهنې په ښوونځي کې بيا دوه ښوونځي وو يا دوه الرې وې: 

يوه )بصره( او بله )کوفه( يا د بصرې ښفوونځی او د کفوفی ښفوونځي. 

يل( او د هغه شاګرد )سيبويه( د بصرې ښوونځي لفه ډېفرو نفامتو )خل

څېړوندويانو څخه وو. سيبويه د )الکتاب( په نامه د عربي ژبې د ګرامر 

په باب يو دقيق او مرصل اثر ليکلی د . ده په اتمه ميالدي پېړۍ کفې 

 ژوند کاوه.

ه سيبويه د لومړي رل لپاره د عربي ژبې ګرامر ته د يوه سستم په توګف

وکتل. د نړۍ له لومړيو او ډېرو نامتو ګرامر ليکونکو څخفه بيفا د هنفد 
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)پاڼي ني( و چې تر ميالد وړاندې په درېيمه يا څلورمه پېړۍ کې يفې د 

 )سانسکريت( ژبې ګرامر په ډېرې ريرتيا سره تدوين کړ.

 طبيعتوال او تړونوال:

ې وې. په يونان کې د طبيعتوالو او تړونوالفو پفه نامفه دوه مهمفې ډلف

طبيعتوال په دې نظر وو چې ژبه طبيعي ماهيت لري، نو له همدې کبله 

د لغتونو مانا او منشا د هغو په صورت کې پيدا کوال  شو.  د طبيعتوالو 

د نظر پر خالف د تړونوالو يا قرارديانو نظر دا و چې د لغتونو او د هغفو د 

اد څخه سفرچينه مانا تر منځ د رابطې پيدا کول، له هغه تړون يا قرار د

 اخلي چې د انسانانو تر منځ شو  وي.

د يونان نامتو فيلسوف )اپالتون( طبيعتوال او د هغه شاګرد )ارستو( بيا 

 د هغه پر خالف تړونوال و يانې د قراردادي نظريې پلو  و.

 نوي ګرامر پوهان: 

د نولسمې پېړۍ په وروستيو دوو لسيزو کې نويو ګرامر پوهانو د لږيزو 

ونو د نظم په باب نو  نظر وړاندې کړ. هغو  په دې نظفر وو چفې بدلون

لږيز بدلونونه يو ناڅاپي، اتراقي يا خپلسري نه دي، بلکې د هر بفدلون 

لپاره کېد  شي يو علت او وضاحت پيدا شي. دې ډلې په عمومي ډول 

له فلسري مباحيو څخه ډډه وکړه او د ژبې د منشا په شان مسايل يفې 
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حاسباتو څخه وايسفتل. د ژبپوهفانو دا ډلفه د هغفو د د ژبپوهنې له م

 روانۍ )متوسس عمر( له امله د نويو ګرامر پوهانو په نامه مشهوره شوه.

د نويو ګرامر پوهانو له مهمو دريځونو څخه يو هم ژبې تفه لفه تفاريخي 

پلوه د هغو کتنه وه. نن ورځ د دو  دا نظريه چې په مشفخص زمفان او 

ه اساساد د يوه نظم او قاعفدې تفابع دي، منفل مکان کې ژبني بدلونون

شوې ده. د دله ښوونځي زياتره پلويان المانيان وو. په انګلستان کفې 

)رايت(، په فرانسه کې )انتوان ميه(، په امريکا کې )بواس(، )سفايير( او 

 )بلو مريلد( په دې ښوونځي کې روزل شوي کسان وو.

 جوړښتپالي: 

ر کې )فردينان دو سوسفور( چفې يفو م( کلونو په بهي۶۳۶۹-۶۸۷۵د )

سويسي ژبپوه  و،د ژبې علمي ارزونه پيل کړه. سوسور د نوې ژبپوهنې 

پالر د . ده په ژنيو کې د ژبپوهنې د تفدريه چفارې پفر مفخ وړلفې، 

سوسور په خپله، هېڅکله د ژبپوهنې  نوي مراهيم او اصول تدوين نفه 

لفه وروسفته دده م( کال يانې دده تر مفرګ درې کا۶۳۶۱کړل، خو پر )

 شاګردانو د )عمومي ژبپوهنې درسونه( په نامه دده يو کتاب خپور کړ.

سوسور د نوې ژبپوهنې د يوه بنسټګر په توګه پېنندل کېږي. ده د ژبې 

د علمي ارزونې او توصي  لپاره څفو بنسفټيز توپيرونفه او مرهومونفه 

نفدې راوپېنندل او هغه يې د يوې عمومي نظريې د چوکاټ په بڼفه وړا

 کړل.
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 د ژبې او وينا تر منځ توپيرونه:

ژبه د ضروري او ټولنيزو تړونونو يا قراردادونو ټولګه ده، چې د وينا پفه  

بڼه څرګندېږي. وينا مادي، فيزيولوژيکه او اروا پوهنيزه پديده ده. ژبفه 

د هغې ټولنې زېږنده ده چې ويناوال وګړي يې پفه کفې اوسفي او پفه 

په داسې حال کې چې وينا د فرد هغه عمفل طبيعي ډول يې زده کوي، 

 د  چې د ويناوال وګړي په لوښتنه رامنځته کېږي.

سوسور د لږ د بڼې او مانا تر منځ اړيکي د خپل زړه يا خپلې خوښې يو 

قرارداد بولي، بل مرهوم چې سوسور پرې ټينګفار وکفړ، هغفه د لفږ د 

چفې پفر  ليکنۍ بڼې وړاندې کول دي. لږيزه بڼه اورېدونکې څپې دي

 خپل وخت جاري کېږي.

ليکنۍ رانګړتيا، د ژبې د نښې په توګه، د ليکلو پر مهال پفه ښفه ډول 

څرګندېږي. سوسور له دوو بېالبېلو ليدلورو د يفوې ژبفې پفر څېړنفې 

 ټينګار وکړ:

په خاص وخت کې د يوې ژبې د موجود نظام څېړنفه چفې دېتفه  -ال 

 هممهاله ژبپوهنه وايي.

کې د يوې ژبې د تاريخ او د هغې د بدلونونو څېړنه  د زمانې په بهير -ب

 چې دېته مهاليزه ژبپوهنه وايي.

 د سوسور دوه ګوني ليدلوري په دې ډول دي:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

32171 
 

د وينا لږونه هم د لږيز الېزو رانګړتياوې لري، چې د لوږو په وسيله 

درک کېږي او هم ويناوال لړي را ټوکوي. په بلفه وينفا د وينفا ژبفه د 

 .اورېدو ژبه ده

د ژبې پديده له يوې خوا له لږونو او له بلې خوا له مراهيمو سره اړيکي 

 لري.

 ارواپوهيزه پديده ده. -له دې کبله نو د ژبې پديده مادي

 د ژبې پديده هم فردي او هم ټولنيزه ده.

 د جوړښت او شبکې مرهوم:

سوسور په دې نظرو چې ژبه د اړيکو يو جال يفا شفبکه ده، د  د دې 

 ه د بڼې يا )صورت( اصطالح کاروي.شبکې لپار

 زنځيره يې جوړښت:

سوسور ژبه يوه زنځيره جوړښت ته ورته جوړښت باله، چې کلمې يې تر  

يوې بلۍ وړاندې وروسته ادا کېږي. سوسور هغه کړنه چې د  ورتفه د 

ژبې د شبکې په توګه قايل د  )داللفت( پفه نامفه يفاد وي. د ژبنيفو 

نښفو نښفانو څخفه جفوړېږي. د )دال او )شبکو( واحدونه له اختياري 

 مدلول( له نښو څخه راپيدا کېږي.

 )دال( ژبنۍ بڼه يا صورت د  او )مدلول( يې مانيز.
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تر سوسور وروسته جوړښتپالی ښوونځی له يو لړو بدلونونو سره مفخ  

شو او له هغه څخه درې نور جوړښت پالي ښوونځي راوټوکېدل چې په 

 دې ډول دي.

 تپالی ښوونځی:امريکايي جوړښ -۶

م( کلونو کفې راوټوکېفد ۶۳۹۱په امريکا کې جوړښتپالي ښوونځی په )

امريکايي جوړښتپالې ژبپوهنه د سوسور د نظرياتو پر بنسټ رامنځتفه 

 شوه.

په امريکايي جوړښتپالنه کې د پوهانو او ژبپوهانو زياتره پاملرنفه هغفو 

لو پفه حفال سره پوټکو ژبو ته وه چې په ډېرې چټکۍ سره د له منځه ت

کې وې. امريکايي ژبپوهنه د خلکو د پېننفدنې پفه فکفر کفې وه. پفه 

امريکايي جوړښتپالنه کې د ژبې اسکلېټ اوچوکاټ مهم د . يفانې دا 

چې خلک څه وايي، نه د ژبې جوړښت يا دا چې موږ څه فکر کوو همغه 

 خبره سمه ده.

-۶۸۵۸ددې ښوونځي له نامتو پوهانو څخه يو هفم )ففرانه بفواس( )

م کلونه( د . بواس يو وله پوه او ټبر پوه و  چې د سره پوټکفو د ۶۳۴۲

ژبو څېړنې ته يې مال وتړله او ددې د ژبو د ګرامر مقولې، له هغې جملې 

څخه نوم، ضمير او فعل يې د هندو اروپايي ژبو له مقولفو سفره پرتلفه 

 کړل.
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لفه الماني االصله امريکايي ژبپوه او ولفه پفوه )اډوارډسفايير( پفه و

پېنندنه کې خپله دوکتورا، د سره پوټکو مطالعې ته پفه لېوالتيفا سفره 

ترالسه کړه. ده د سرو پوټکو د ژبو پر څېړنې سفربېره د ژبفې عمفومي 

م( کفال خپفور ۶۳۲۶څېړنه هم وکړه. )ژبه( دده د کتاب نوم و چې پفر )

 شو.

سايير د خپلنبيزې نظريې له سر الرو څخه د . د  په دې نظر  و چفې 

 ژبه له دې نړۍ څخه زموږ د اندونو څرګندويه ده. هره

سايير فکر او انديشه د وينا بالقوه منځپانګه ګڼله، پر همفدې بنسفټ 

سايير ژبه په خپل زړه د وينا د هغو نښو نښانو مجموعه ګڼله چې د يوه 

 فکر يا مانا د ذهني صورت څرګندونه کوي.

څخفه و، چفې د  )بنيامين لي ورف( د )سايير( د شاګردانو لفه جملفې

امريکا په  )ماسا چوست( ايالت کې دې نړۍ ته سفترګې ولړولفې د  

اصالد کيمياپوه و، خو د سره پوټکو د ژبو له څېړنو سره يې لېوالتيا لرله. 

)ورف( په دې نظر و چې د هرې ټولنې ټول وګړي د يوې ژبنۍ دايرې له 

رفان مخې خپل ران ته نه ګوري، بلکې د خپل رانګړي فکر له مخې 

سره چلند کوي. ورف د سره پوټکو د ژبو تر څېړنې او مطالعې ورورسته 

اعالن وکړ چې بېالبېلې ټولنې او قومونفه پفه خپفل چاپېريفال کفې د 

 پېښېدونکو واقعيتونو په اړه بېالبېل ژبنی درک لري.
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دا ډول موندنې ددې سبب شوې چې د ژبې په باب يوه فرضيه وړاندې 

کې د )سايير( او )ورف( د نظر زېږنفده وه. د شي. دا فرضيه يه حقيقت 

م( کال خپفل اوج تفه ورسفېدله، د ۶۳۱۱سايير او ورف فرضيه چې پر )

ژبې او ترکر تر منځ رابطه په ډاګه کوي. د ژبې د نسبيت دې اصل ته په 

کتو، ژبه د نړۍ شموله کلمو څرګندويه نه ده. د هر انسان ترکر د هغفه 

. هر شخص اړ د  چې نړۍ د خپلې ژبې له  مورنۍ ژبې څخه الېز اخلي

له دريڅې څخه وګوري. انسانان يوازې هغه تجربې راخپلوي چې هغفو 

ته په خپله ژبه کې مراهيم ولري او ژبې بيا د خپلفو بېالبېلفو ظفاهري 

 جوړښتونو له مخې د بهرنۍ نړۍ بېالبېل تصويرونه منعکسوي.

مويي( ژبفه کفې د د ساري په توګه د انګليسي ژبې په انډول  په )اسکي

)واورې( د مرهوم لپاره بېالبېلې کلمې شته، په داسې حال کې چې پفه 

عربي ژبه کې د )شګې يارې ( لپاره بېالبېلې کلمې موجفودې دي، لفه 

دې څخه دا نتيجه تر السه کېږي چې اسکيمويي او عربي ژبفې خپلفو 

 ويونکو ته د )واورې( او )شګې( د پېنندنې لپفاره بفېال بېفل امکانفات

ورکوي، په داسې حال کې چې انګليسي ژبي له دې څخه بفې برخفې 

 دي.

تر )سايير( وروسته )ليفو نفارد بلومريلفد( د امريکفا د ژبپفوهنې لفه 

م( کال په امريکا کې وزېږېد. د  ۶۸۸۷مخکښانو څخه و. بلو مريلد پر )

 م( کال د )ييل( پوهنتون استاد و.۶۳۱۵پر )
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النې ښوونځي بنسټګر وګڼفل شفي. بلو مريلد بايد د امريکا د جوړښتپ

د  په دې نظر و چې د کلمو پر مانا باندې پوهېدل ددې لوښتنه کوي 

 چې سړ  بايد پر هغه څه پوه شي چې دا کلمې پرې داللت کوي.

څرنګه چې د انتزاعي کلمو لپاره دقيقه مانا نه شو وړاندې کفوال ، نفو 

 رکه خو ښه ده چې مانا پوهنه له ژبپوهنې جال کړو.

لو مرليد د ژبې علمي څېړنه يوازې د عينيت پر بنسټ او د شخصفي ب

سليقې له دخالت پرته، ممکنه ګڼله، له همدې کبله بلو مرليد پفه دې 

نظر و چې د ژبې او د هغې د اړوندو پديدو د علمي څېړنې لپاره دقيقې 

پوهې ته اړتيا ده. څرنګه چې زموږ اوسنۍ پوهه د ژبې د رينو برخو په 

ابتدايي ده، رکه نو د ژبې د رينو پديدو په باب د دقيقفې او  باب ډېره

پوره پوهې ترالسه کولو پورې بايد د هغې د رينو برخو څېړنه، له هغې 

 جملې څخه مانا پوهنه يوې خوا ته پرېږدو.

بلو مرليد تر ډېره د ژبې له توصي  او سپړنې سفره لېوالتيفا درلودلفه. 

ځ اړيکي نه منل او د ژبفې پفر نفړۍ هغه همدارنګه د ژبې او ترکر تر من

شموله قواعدو يې باور نه درلود. بلو مريلد د تجربه پالنې نظريې پلفو  

و او د عملي کار نظريه يې ژبنيو څېړنو ته داخله کړه. پر همدې بنسفټ 

يې ژبه يو ډول ويناوال چلند وګاڼه. دده موندنو او الرو د شملې پېړۍ د 

ر امريکايي جوړښتپالې ژبپوهنې پراخ دويمې نيمايي په وروستيو کې پ

الېز پرېښود. هغه ژبپوهنه د ژبې د منظمې څېړنې او علمي ميتودونفو 
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د وړاندې کولو له الرې د يوې رانګړې، دقيقي او خپلواکې پفوهې پفه 

توګه پراخه کړه. بلو مريلد علمي چلند د ژبپوهنې د توصي  او تعري  

انګېزې او پوښتنو پفه لفړ  اساسي ستن وګڼله او پر همدې بنسټ يې د

 کې وينا د انګېزې او پوښتنو رايناستې کړه.

)کنت لي پايک(، )زلي  هريه( او )چفارلز ماکفت( نفور هغفه نفامتو 

امريکايي ژبپوهان وو چې د بلو مريلد د الرې الرويفان وو او د ژبفې د 

 توصي  په باب يې جوړښتپاله تګالره ولځوله.

  کپنهاګ ښوونځی: -۲

نځي مانيزو رانګړنو ته زياته پاملرنه کوله. ددې ښوونځي کپنهاګ ښوو

نامتو عالم او ژبپوه )لويي يلمزل ( د ، ده د ژبې د دقيق توصي  لپاره 

د قياس يانې له )ټول ياکل( څخه )جز( ته دورت  تګالره لفوره کفړه. 

يلمزل  د ژبې هر ظاهري جوړښت يوه کړۍ او د هرې کړۍ اجفزا  بيفا 

ګڼي. د ژبې داخلي طبقې يوه مقوله او د مقفولې   يوه برخه يا جوړښت

هره برخه د هغې لړ  ګڼي. يلمزل  ژبنۍ پوهه په داسې ډول وړانفدې 

کړه چې د هغې پر بنسټ ژبه د جبري ارتباطي او حساسې پديدې پفه 

توګه، چې له واقعيتونو او انتزاعي عناصرو سره سرو کار لري، توصفي  

چې د بنسټيزو رانګړنو د توصي  پفر او تعريروي. د  دا ډول ژبپوهنه 

 ستن والړه وي. د بنسټيزو رانګړتياوو ژبپوهنه ګڼي. 
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يلمزلفف  د تطبيقففي جوړښففتپالنې د ښففوونځي نوښففتګر د . ده پففر 

م( کال د کپنهاګ ژبپوهنې د يوې لونفډې يفا ټفولنې بنسفټ ۶۳۹۶)

 کېښود.

، پفر دا نامتو ژبپوه چې د مانا پوهنې د نظريې د پالر پفه نامفه يفادېږي

م( کال د ))ګلو سماتيک(( په نامه د ژبې او پر هغفې د واکمنفو ۶۳۳۹)

اړيکو په باب خپله پېچلې نظريه څرګنده کړه. له همدې کبلفه د  پفه 

ژبپوهنه کې د ګلوسماتيک ښوونځي د بنسفټګر پفه توګفه يفادوي. د 

ژبپوهنې پر خپلواکۍ دده ټينګار ددې سبب شو چفې د  د ژبپفوهنې 

لو سما تيفک( يونفاني اصفطالح څخفه ګټفه واخلفي. پر وړاندې له )ګ

Glosseme  يوناني کلمه ده چې د )ژبې( انډول ګڼل کېفږي. يلمزلف  د

)چامسکي( په شان داسې يو )انديال مرکر( و چې پفر عقفل يفې ډېفر 

ټينګار کاوه، ژبه يې د يوې شبکې په توګه ګڼله او څېړنې يې )لفه کفل 

يلمزلف  نظريفې د هغفو د  څخه جز ته( د قياس پر بنسټ ودرولفې. د

پېچلتيا له امله شنډې پاتې شوې، خو پر ژبپفوهنې يفې خپلفې ژورې 

 الېزې پرېښودې.

د ګلوسماتيک نظريې چې د بنسټيزو رانګړنو د څېړنو په نامه يادېږي، 

دسوسور د نظريو پر دوو اصلونو والړې دي او د يلمزل  د ټينګار نچفوړ 

ژبه د ارزښتونو يوه شبکه ده او  د ، دا دوه اصله دادي:  لومړ  دا چې

 دويم دا چې ژبه يو شکل د  نه ماده.
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)انوسيپرسن( يو نامتو ډنمارکی ژبپوه د  او د لږ پفوهنې د علفم لفه 

بنسټګرو څخه د . ده د ژبپوهنې د تاريخ له نړۍ شموله قواعدو څخه 

د ګرامر له اسانه کولو سره لېوالتيا لرله او پفه دې نظفر و چفې د ژبفې 

د هغې په پرمخت  او اسانه کولو کې رامنځته کېږي. )سيپرسن( تحول 

يو بشپړتيايي ليدلور  درلود. د  د )دارويفن( د نظريفاتو تفر الېفزې 

الندې و او د  ژبې له تدريجي پرمخت  سره يې لېوالتيا لرلفه، د  پفه 

دې نظر و چې دا کار د  قاعدې جوړونې او د ګرامر د اسانه کولو له الرې 

 ممکن د .

 پراګ ښوونځی: -۹

م( کال په )الهه( کې د ژبپوهنې لومړنۍ کنګره جفوړه شفوه. ۶۳۲۸پر) 

پراګ ښوونځی د ژبپفوهنې لفه فعفالو خورښفتونو څخفه و، چفې د 

 )سوسور( له نظرياتو څخه يې الهام اخيستی و.

 ددې ښوونځي نورې مهمې څېرې په دې ډول دي:

ياتره پاملرنه لفږ )ترويتسکو (، )ياکويسون( او )ماتسيوس(. د دو  ز

 پوهنې ته وه.

)رومان ياکويسون( هغه روسي فيلسوف او ژبپوه و چې دژبپوهنې پفه 

 لويې څانګې کې يې زده کړې پيل کړې.
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روسي ژبپوه او ټبر پوه )ترويتسکو ( د لږ پوهنې بنسټګر و. د پفراګ 

ښوونځي د لږ پوهنې مراهيم د )لږ پوهنې بنسټونه( تر عنوان الندې 

په اثر کې تدوين او تشريح شوي دي. نوموړي د لږونفو د  د تريتسکو 

تقابل پر رول سربېره د  لږونو د  توپيروونکو رانګړتيفاوو مرهفوم هفم 

 بيان کړ  د .

ده د لږونو تر منځ  د تقابل نظريه وړاندې کړه او د لږونفو تفر مفنځ د 

ې تقابل د بيان لپاره معيار يوازې مانا وګڼل شوه. په دې ډول نو که چېر

لږيز توپير د مانيز توپير سبب شي، توپيروونکی عنصر ګڼل کېږي. بفل 

مرهوم چې د ترويتسکو  په واسطه په پراګ ښوونځي کې بيان شفو، 

نښاني او بې نښانه يا څرګند او نا څرګنفد لږونفه وو. سفربېره پفر دې 

ترويتسکو  د لږونو د شبکې بريدونو او عاطري نقشونو ته هم پاملرنه 

 وکړه.

اګ ښوونځي د ژبې له شبکې څخه خپل لومړنی توصفي  د لفږ د د پر

 شننې، تجزيې او يو بل څخه   د جال کولو په نظريې څرګند کړ.

 د نقش پالنې ښوونځی: -۴

د نقش پالنې ښوونځی، تر جوړښتپالې ښوونځي وروسته رامنځته شفو 

م( کال پيل  ۶۳۲۱او د پراک ښوونځي د ژبپوهانو په څېړنو سره چې پر) 

ې او تر دويمې نړيوالې جګړې وړاندې مهاله پفورې يفې دوام وکفړ، شو

 پيل شو. )اندره مارتينه( او )هاليډي( ددې ښوونځي له لړو څخه دي.
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(کال د فرانسې پفه سفويل کفې دې نفړۍ تفه  ۶۳۱۸اندره مارتينه پر )

سترګې ولړولې. د  د پراګ ښوونځي تر الېزو الندې رالی، پفه پيفل 

يري ليدلوري کتل، خو ورو ورو يفې هڅفه وکفړه کې يې ژبې ته له توص

چې پاريه ښوونځی له جوړښتپالي او توصيري خصلته جفال کفړي او 

ژبې ته د نقش پالنې له ليد لوري وګوري. ده خپله نظريه د نقش پفالنې 

په چوکاټ کې تعري  کړه او په پا  کې يې نوم د نقش پالنې ښوونځي 

 د بنسټګر په توګه ياد شو.

 وري نو ژبه يو بشري ټولنيز بنسټ د .له دې ليدل

رکه نو د ژبې اصلي دنده دا ده چې  د وګړو تر مفنځ پيغفام ورسفوي، 

مراهيم ورانتقال کړي او د همدې موخې لپاره ورسفره اړيکفي ټينف  

 کړي.

 د لندن ښوونځی: -۵

په بريتانيا کې ژبپوهنه له لږ پوهنې او لږ شننې سره هممهالفه پيفل 

يډي( د لندن ښوونځي له سترو بنسفټګرو څخفه شوه، )فرت( او )هال

دي، دو  دواړو لندن ښوونځي ته ډېره رال وروبښله. لندن ښفوونځي 

په دېرشمو او پنځوسمو کلونو کې ډېر پلويان درلودل. هاليډي په لندن 

م( کال د )مقولې( او )ميزان( په نامه يوه نظريه  ۶۳۱۸ښوونځي کې پر )

دا نظريه رد شوه. )هاليډي( د دريفو مطرح کړه. تر يوې مودې وروسته 
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سطحو، څلورو مقولو او دريو ميزانو تر منځ الندې توپيرونفه پفه ګوتفه 

 کړل:

 درې سطحې په دې ډول دي:

  شکل په ګرامر او کلمو کې شامل د 

 لومړۍ ماده په لږ او ليک کې شامله ده 

  د موقعيت سکښت د شکل او سکښت له اړيکو څخفه راپيفدا

 کېږي.

 په دې ډول دي: څلور مقولې

 يوون )واحد( په جمله ، ترکيب، کلمه او څپه کې 

   جوړښت يا نظم او څن  په څن  د يوونونو يا واحدونو رفا

 پر را  کول

 .طبقه چې په  نوميزو، فعلي، حرفي او نورو ډلو کې شاملېږي 

   د نظم او ترتيب شبکه د تړلو طبقو د واحدونو تر مفنځ رفا

 ، وجه، مهال، شخص او نور...ناستې ګڼل کېږي، لکه: شمېره

 درې ميزانه په دې ډول دي:

 د پرله پسې مراتبو ميزان، د ژبنيو واحدونو د ترتيب ښکارندو  د .

د ژبنيو راکړو ورکړو او مقولو ترمنځ د اړيکو څرګندولو ميزان، د تحليل 

 ميزان چې د سطحو تر منځ د توپيرونو څرګندونه  کوي.
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( د لږيزې لږ پوهنې چوکاټ مطرح کړ. د لږ پوهنې په حوزه کې )فرت

په لږيز تحليل کې د مقصد ټکی داد  چې کلمې، جملفې، درې ژبنفي 

عناصر دي چې موږ د هغو د څپييز جوړښت په لټه کې يفو، دې څپيفز 

جوړښت ته لږيز جوړښت وايي. تر )فرت( وړاندې ټولو ژبپوهانو لږونه 

ترکيب او جملفې يوه خطي شبکه ګڼله، خو )فرت( څپه د يوې کلمې ، 

 جوړوونکی عنصر وباله.

 لېږدونکې نظريه او د چامسکي انقالب:

)نوام چامسکي( ژبپوه، رياضي پوه، فيلسوف او په نړيوال سياست کې 

د نظففر خاونففد سففړ  و  چففې نففن ورځ نړيففوال شففهرت لففري، پففر 

 ميالدي( کال يې په )فيالدلريا( ښار کې نړۍ ته سترګې ولړولې.۶۳۲۸)

و چې ژبه يوه زېږنده يا خالقه پديفده ده او د ماشفوم چامسکي متعقد 

ذهن د يوې سپينې لوحې په شان نه د ، بلکې مخکې تر مخکفې پفه 

کې پالن موجود وي او د ژبې لومړنی جوړښت يې په ذهن کې مېشفت 

وي چې جينټيکي او ذاتي بڼه لري. چامسکي تقليفد ردوي او پفه دې 

ه لري. هغه پفه دې بفاور د  نظر د  چې د اصلي ژبې زده کړه ذاتي بڼ

کله چې ماشوم د ژبې پر زده کړه پيل کوي، د ژبې د جوړښت د همغفو 

ټولنيزو اصولو له مخې چې ذاتي بڼه لري، په ذهفن کفې د رفانګړو او 

محدودو قواعدو مجموعه توليدوي. دا قواعد د ماشوم پفه ذهفن کفې 

 .دويمه فطري بڼه راخپلوي او د ټولو جملو کش  او پلټنه کوي
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م( کال د )نحوي جوړښتونه( په نامه د يو کتاب په  ۶۳۵۷چامسکی پر )

خپرولو سره د ژبپوهنې په علفم کفې يفو بفدلون راوسفت. د نحفوي 

جوړښتونو د کتاب خپرول په ژبپوهنه کې يو تازه انقالب و. دې کتفاب 

)د مولودي لېږد ګرامر( نړيوالو ته معرفي کړ. دا نظريه لکه څنګه چې له 

يې ښکاري، له دوو متراوتو، خو مرتبطو اړخونو څځه جفوړه نامه څځه 

 ده. يوانتقالي اړخ او بل ذاتي اړخ د .

 د مولودي لېږد ګرامر نظريه:

چامسکي ورځ پر ورځ د ژبپوهانو د پاملرنې وړ وګررېد، د  ادعا کوي 

چې په دې ژبنۍ نظريه کې يې د پاملرنې وړ موضفوع د ژبنفي رفواک 

نظريه کې يې هدف داد  چې په ټوله کې هغفې څېړنه ده. په دې ژبنۍ 

ټولنيزې ژبې ته پاملرنه وکړي چې په هغې کې ژبه د رينو عواملو، لکه 

د حافظې محدوديت او عکسلعملي تېروتنې تفر الېفز النفدې نفه وي 

 راللې.

ا د  چامسکي په دې نظر و چې د مولودي لېږد د ګرامفر نظريفه اساسفد

لټه کې د ژبې له عيني يا څرګندو او  ژبني رواک د رمزونو او اسرارو په

ملموسو اړخونو سره سروکار نه لري او يوازې د ژبفې انتزاعفي اړخ تفر 

څېړنې الندې نيسي. د ژبې دا نظريه په حقيقت کې د رياضي په شفان 

ده چې په محدودو قواعد او عناصر کوال  شي ناشمېره جملې جفوړې 

ا تيبيت او د سمو جملو کړي. د ژبې ګرامر يانې د ژبني رواک توصي  ي
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درک، جوړونه او له ناسمو جملو څخه د هغو د بېلونې او توپيرونې مانفا 

 لري.

چامسکي د هرې جملې لپاره دوه جوړښتونه مني: يو ژور جوړښت چې 

په واقعيت کې د جملې د اجزاو و منطقي او مانيز اړيکفي ټفاکي او بفل 

رګنفدوي او ظاهري جوړښت د  چې د جملې بهرنۍ او عينفي بڼفه څ

حتمي نه ده چې د جملې له ژور يا بنسټيز جوړښت سره سمون ولري. 

د جملې ژور جوړښت د لېږديزو قواعدو په نامه د محدودو قاعفدو لفه 

الرې په ظاهري جوړښت بدلېږي. لېږديفز قواعفد د حفذف، تعفوي ، 

زياتونې او د ژور جوړښت اړيکو د را  پر را  کولو له الرې، د ظاهري 

 اړيکو تبديلېږي. جوړښت پر
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 د افغانستان فرهنګي مرياثونه

 )پرون، نن او سبا(

 

زموږ په اکيرو سياسي، فرهنګي او تاريخي لونفډو کفې دا خبفره 

ډېره اورېدل کېږي، چې افغانستان يو لرلفونی هېفواد د ؛ پنځفه زره 

کلن تاريخ لري او د بډايه فرهن  او معنويت څښتن د . لفو  اسفتاد 

عبدالحی حبيبي افغانستان تر تاريخ وړانفدې او بيفا تفر پوهاند عالمه 

هغه راوروسته د بېالبېلو کلتورونو او تمدنونو زانګفو بللفې ده. اسفتاد 

حبيبي دا سيمه ))تر تاريخ وړاندې  فرهن ، ويدي فرهن ، اوسفتايي 

فرهن ، بودايي+ يوناني فرهن ، کوشاني فرهن ، ساساني فرهن ، 

( پفر بېالبېلفو ۶ ، خراساني فرهن (( )هرتلي فرهن ، اسالمي فرهن

برخو وېشلې ده. طبيعي خبفره ده چفې دې ټولفو فرهنګونفو بډايفه 

فرهنګي ميراثونه درلودل، چې اکيره يې د زمانې ناخوالو له منځه وړي 

دي، خو امتداد يې په يوه نه يو ډول زموږ په اوسني افغاني فرهن  کې 

که ناروحه، طبيعي خبره رال مومي. څرنګه چې هره پديده ژوندۍ وي 

چې د ژوند درې پړاوونه لري، يوه پديده څنګه پيدا شوه؟ يفانې پفرون 
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يې څنګه و؟ اوس يا نن په کوم حالت کې ده؟ او د سبا اټکل به يې څفه 

 وي؟ 

د افغانستان فرهنګي ميراثونه هم د ژوند او تاريخي پړاوونفو پفه 

تر لږه زه لفواړم، ې څېړل کېد  شي او يا لږ ک همدلسې بهير او مسير

خپل فرهنګي ميراثونه، د )پرون( او )نن( به هنداره کې مطالعه کړم  د 

)سبا( وررې د خونديتابه لپاره يې خپل ذهني ليدلور  او وړانديزونفه 

له نورو سره شريک کړم. خو مخکې تر دې چې د زماني واټن له مخې د 

الي څرګنفده خپل هېواد د فرهنګي ميراثونو پر څومره والي او څرنګفو

رڼا واچوم، ښه به وي چې لومړ  )فرهن ( او بيا )ميراث( تعري  کړو او 

 بيا په مجموعي ډول د )فرهنګي ميراث( ترکيب ته لږ تم شو.

 فرهن  څه ته وايي؟:

د ټولنيزو علومو د خصلت له مخې )فرهن ( يا )کلتور( هفم پفه  

انا ګم شمېر هغو مراهيمو کې راري چې تعري  يې ګران د  يا په بله م

تعريرونه لري، له همدې کبله د نړۍ ګڼفو پوهفانو د فرهنف  بېالبېفل 

 Alfredتعريرونه وړاندې کړي دي، الرريد کرويبفر کاليفد کلوکنحفون )

Kroeber Clyde Kluckhon( کفې د هغفه ) ۶۲۴( په خپل اثر )فرهنف )

تعريرونه وړاندې کړي او د هغو له منځه يې بيا يې رينو لټو ټکفو تفه 

 وته کړې ده:نغ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

32181 
 

  ،په ښکلو هنرونو او انساني چارو کې لوړ فضيلت ته((

 چې )عالي فرهن ( يې هم بولي، فرهن  ويل کېږي.

  د بشر چلند، ټولنيز ژوند، عقايدو، د پوهنې مجموعې

او هغه حالت ته چې بشري فکر او يادونه په کې راټفول شفي، 

 هم فرهن  وايي.

 ډو چلنفدونو تفه هغو تمايالتو، ارزښتونو، هدفونو او ګ

هم فرهن  ويل کېږي، چې يوه ټولنه، بنسټ، ډله او سفازمان 

 له يو بل څخه بېلوي.

يو فرهنګپوه )رال  لېنتون( بيا ))فرهن  د چلندونو هغه ترکيب 

ګڼي چې د يوې ټاکلې ټولنې د لړو په وسيله له يوه پښت څخه بل تفه 

 (۲انتقالېږي او د هغو ترمنځ مشترک دي((. )

پوهان د يوې ټولنې ټولې مادي او معنوي شفتمنۍ تفه  رينو نورو

 فرهن  وايي.

رينې: ))د يو ملت ژبې، ادبياتو، علومو، ښوونې او روزنې، لوړو زده 

 کړو، رسنيو او د هنرونو مجموعې ته فرهن  وايي.((

 يو شمېر نور وايي: ))کلتور د انسانانو د ټولو عقايدو پانګه ده.(( 

دي چې: ))فرهن  د بشري ټفولنې ټولفو رينې نور بيا په دې اند 

هغو مادي او معنوي پانګې، برياوو او ارزښتونو ته ويفل کېفږي چفې د 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

32112 
 

تاريخ په اوږدو کې رامنځته شوي وي، لکه ټولنيز اړيکي، هنر، فلسفره، 

 اخالق، علم، تکنيک او نور...((

 ميراث څه ته وايي؟: 

کفو تفه په مجموعي ډول هر هغه څه چې له پخوانيو څخفه راتلون

 رسېږي، هغو ته ميراث ويل کېږي.

ميراث په واقعيت کې د يو شي پاتې شوني ته وايي، که هغفه پفه 

فرهنګي ډګر کې وي، که په مادي يفا معنفوي برخفه کفې. فرهنګفي 

ميراثونه هم له يوه پښت څخه بل ته انتقالېږي او په لږو ډېر بفدلون دا 

 لړۍ دوام پيدا کوي.

 فرهنګي ميراث څه ته وايي؟:

له پخوانيو زمانو څخه راپاتې ټولو هغو اثارو ته ويل کېفږي، چفې  

فرهنګي ارزښتونه ولري، هر تاريخي اثر فرهنګي ميراث ګڼفل کېفږي، 

خو هر فرهنګي ميراث د لرلونو اثارو برخه نه ګڼل کېږي. د فرهنګفي 

ميراثونو د سازمان د جوړښت په تګالره کې فرهنګي ميراثونه پفه دې 

 دي:ډول تعري  شوي 

))له پخوا څخه ټول راپاتې اثار چې د انساني ژوند د خفس و سفير 

ښکارندويي کوي او د انسان د عبرت سبب ګرري، فرهنګي ميراثونفه 

 ګڼل کېږي.((
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 فرهنګي ميراثونه پر دوو برخو وېشل کېږي: 

مادي فرهنګي ميراثونه او معنوي فرهنګي ميراثونه يا ملمفوس او 

 ناملموس فرهنګي ميراثونه.

 ادي يا ملموس فرهنګي ميراثونه:م

هغو فرهنګي ميراثونو ته ويل کېفږي، چفې څرګنفد فزيکفي او  

ملموس شتوالی ولري، لکه: څلي، منارونه، تاريخي ودانۍ، لرلوني اثار، 

مجسمې، کتابونه، سندونه، هنري اثار، ماشينونه او نور جوړښتونه چې 

يراثونفه بيفا پفه فکر کېږي، راتلونکي پښت ته ارزښت لري. دا مادي م

خپل وار سره پر منقولو او نامنقولو فرهنګي ميراثونفو وېشفل کېفږي، 

منقول همغه دي چې له يوه رايه بل را  ته د لېږد وړ وي او نفامنقول 

 يې همغه دي چې له يوه رايه بل ته نه انتقالېږي.

 معنوي يا ناملموس فرهنګي ميراثونه:

کېږي او تر ډېره بريفده  دا د يوه فرهن  نافزيکي اړخونو ته ويل 

پورې د يوې زمانې په بهير کې د يوې ټولنې اداب او دودونه پفه خپلفه 

لېږ کې رانغاړي. يا په بله وينا معنوي ميراثونه د فرهنف  هغفه برخفه 

ګڼل کېږي، چې سينه په سينه له يوه پښت څخه بل ته رارسېدلې وي. 

، چلندونه، معنفوي په دې کې ټولنيز ارزښتونه، دودونه، اداب، رواجونه

او ښکال پوهنيز باورونه، هنري بيفان، ژبفه او نفورې انسفاني کړنفې او 
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چلندونه شاملېږي. په ټوليز ډول د مادي ارزښتونو په انډول د معنفوي 

ارزښتونو ساتنه ګرانه ده. معنوي ميراثونه يا پفه بلفه وينفا نفاملموس 

 ميراثونه د يوې ټولنې د فرهن  اساسي برخه جوړوي. 

ټولو فرهنګونو څخه راپاتې اثار، پر همغو ټولنو د واکمن معنوي له 

فرهن  او فکر ښکارندويي کوي. په حقيقت کې د بشفر معنويفات، د 

مادي، فرهنګي او تاريخي اثارو په بڼه رلېفږي او د نفاملموس ميفراث 

بېالبېل اړخونه جوړوي. فرهنګي ميراث د يوې ټولنې فرهنګي حقيقت 

اثونو ته پاملرنه رکه مهمفه ده چفې د نفړۍ د ګڼل کېږي، معنوي مير

فرهنګي يورنګۍ پر وړاندې ودرېږي، د بېالبېلو فرهنګونو د مالتفړ لفه 

الرې کوال  شو د نفړۍ د يورنګفوالي پفر وړانفدې مقاومفت وکفړو او 

 فرهنګي هويت يې خوندي کړو.

د معنوي يا ناملموسو فرهنګفي ميراثونفو د خونديتابفه بېالبېفل 

 ول دي:اړخونه په دې ډ

 فولکلور، ګړنی تاريخ، ژبساتنه او رينې نور

د پورتنيو دوو ډولونفو فرهنګفي ميراثونفو ترڅنف  د )طبيعفي 

ميراثونو( يادونه هم کېږي، چې دا هم خفورا ارزښفتمن دي. دا هفم د 

هرې ټولنې د ملموسو ميراثونو برخه ګڼل کېږي، لکه د ښار څنفډې، د 

څخه بفوټي او رنفاور چفې د  ژوندانه طبيعي چاپېريال، له هغې جملې

ژوندانه بېالبېل ډولونه شمېرل کېږي، په دې ډله کې رارفي، د ونفو او 
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بوټو له مخې هم، رمکه بېالبېل رنګونه راخپلوي چې دا کار د کورنيفو 

او بهرنيو ليدونکو يا سيالنيانو د ليدو سبب ګرري او د يوه هېفواد يفا 

نه يوازې د رمکې پفر  ټولنې لپاره لوره اقتصادي سرچينه ګڼل کېږي.

سر طبيعي ميراثونه د ساتنې وړ دي، بلکې تفر اوبفو النفدې ميراثونفو 

خونديتابه ته هم ډېر پام په کار د . په همدې خاطر په ملګفرو ملتونفو 

م( کفال د ۶۳۷۲کې د فرهنګي ميراثونو د ساتنې ادارې )يونسفکو( د )

ښفت لفري، پرېکړې له مخې ټول هغه فرهنګي ميراثونه چې نړيوال ارز

بايد د خونديتابه لپاره يې هڅې وشي، چې په هغو کې د رمکې پفرمخ 

او تر اوبو الندې ټول اثار شاملېږي. د ملګرو ملتونو دې او نورو ادارو په 

بېالبېلو وختونو کې د فرهنګي ميراثونو د خونديتابه لپاره په بېالبېلفو 

لګې په توګفه، وختونو کې نړيوالې پرېکړې او وړانديزونه کړي دي، د بې

م( کال د )زوريخ تفړون( پفر ۶۳۹۵م( کال د )اتن منشور(، پر )۶۳۹۶پر )

م( کال د جګړې پر مهال د فرهنګي ميراثونو د خونديتابه لپاره ۶۳۵۴)

م( ۲۱۱۲م( کال د )ونيز منشفور(، پفر )۶۳۱۴د )الهې کنوانسيون(، پر )

کنوانسونه کال د )بارسوالنا منشور( او داسې نورې پرېکړې، قوانين او 

چې ټول د تاريخي او فرهنګي ميراثونو د ساتنې لپاره په نړيواله کچفه 

 ترسره شوي دي.

اوس رارم د خپلو فرهنګي ميراثونو، ماضي، حال او راتلفونکي او 

 يا د خپلو فرهنګي ميراثونو پرون، نن او سبا ته!
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 د افغانستان د فرهنګي ميراثونو پرون

ړه، افغانستان د نړۍ پفه هغفو يادونه وکدمخه  لکه څنګه چې مو

هېوادونو کې شمېر ل کېږي چفې بډايفه او لنفي فرهنف  لفري. پفه 

فرهنګي اثارو کې تاريخي اثفار، فرهنګفي ميراثونفه چفې ملمفوس او 

ناملموس دواړه په کې شامل دي، ټول په دې شمېر کې راري. دې ټولو 

)پفرون(  اثارو ته د تاريخ په بهير کې ډېر زيات زيانونه اوښفتي دي. لفه

( ل کال وړاندې زماني واټفن د . دا زمفاني ۶۹۸۱څخه زموږ هدف تر )

واټن له يادې نېټې نيولې بيا تر لسيزو لسيزو زماني واټن په لېفږ کفې 

رانغاړي. په دې ټول بهير کې چې د بېالبېلو عواملو او پېښفو لفه املفه 

ه کې زموږ فرهنګي ميراثونو ته کوم زيانونه رسېدلي، لواړم په دې ليکن

هغو ته نغوته وکړم. طبيعې خبره ده چې په ليکنه کې نه ټول فرهنګي 

ميراثونه او نه هم د هغو جزئيات څېړل کېد  شي، خو هڅه کوو چفې 

 پر مهمو فرهنګي ميراثونو او هغو ته پر ور اوښتو زيانونو لنډه رڼا واچوم:

 موزيمونه:

ی چې دلته ورته د جګړو په کلونو کې د افغانستان موزيم ډېر زيان ليدل

 نغوته کوو:

د کابل موزيم چې وروسته بيا د ملي مفوزيم پفه  د کابل موزيم:

ل( کال يې بنسټ ايښودل شو ، لومړ  په بفاغ ۶۲۳۷نامه ياد شو، پر )

باال ماڼۍ او وروسته بيا داراالمان ته انتقال شو  د . تر هغه وروسته د 

نې وشفوې او ترالسفه هېواد په بېالبېلو سيمو کې د تاريخي اثارو کيند
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شوي اثار يې ملي موزيم ته راوړل شول. ملي موزيم پفه کابفل کفې تفر 

تنظيمي جګړو دمخه د نږدې )سل زرو( تاريخي اثارو خاوند شو. دلتفه 

به يوازې په يوه جدول کې د ملي موزيم د رينو مهمفو تفاريخي اثفارو 

 لنډه يادونه وکړم:

 ې ن مد دي  د  ېړونکي  ن م د فرهن ي دور  ن م

زره کاله وړاند  زمانه د پخـ انم ببـر     ٠٥

 منځنم دوره

 دادل دره ل يس دوپر 

زره کالـــــه وړانـــــد  د پخـــــ انم ببـــــر   ٠٥

 پ رتنم دوره

 ق ره ک ر کارلت  ، س، ک  

 ١١ خه تـر   ٠٥د ک پرک دوره )محلي ن م( له 

 زره کاله وړاند  زمانه

 اق کشرک ل يس دوپر 

له وړاند  زمانه د زره کا ٧زرو  خه تر  ١١له 

 ن   ببر  دوره

 اق کشرک ل يس دوپر 

 ک ر دره ل يس دوپر  زره کاله ق م زمانه د ن   ببر  دوره ٠د 

زره  خـــه تـــر يـــ  زر کالـــه ق م زمانـــه د   ٠لـــه 

 برونث عصر

 اق کشرک ل يس دوپر 

زره  خـــه تـــر يـــ  زر کالـــه ق م زمانـــه د   ٠لـــه 

 برونث عصر

D.A.F.A مندي ک 

ه تـــر يـــ  زر کالـــه ق م زمانـــه د زره  خـــ ٠لـــه 

 برونث عصر

D.A.F.A ناد علي 

زره  خـــه تـــر يـــ  زر کالـــه ق م زمانـــه د   ٠لـــه 

 برونث عصر

ــي  ل يس دوپر  د م رادـــــــ

 غ نډۍ

زره  خـــه تـــر يـــ  زر کالـــه ق م زمانـــه د   ٠لـــه 

 برونث عصر

 م شېر غار ل يس دوپر 
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زره  خه تـر يـ  زر ق م زمانـه د اودـشنې      ٠له 

 عصر

 اق کشرک  ل يس دوپر

  ض ري چ   تصادفي ق م پېړۍ پ ر  د هخامنشي دوره ٤-٦له 

  ی خانن D.A.F.A م پېړۍ پ ر  باختري دوره ٠-٤له 

 ګردېث ميرزکه تصادفي م پېړۍ پ ر  هندو ي ناني دوره ١-٠له 

ک مـــاني  -مـــيالدي پېـــړۍ د ي نـــا  ٠-١لـــه 

 دوره

D.A.F.A ب رام 

اني ک مـــ -مـــيالدي پېـــړۍ د ي نـــا  ٠-١لـــه 

 دوره

D.A.F.A د ر ک تل 

مـــــيالدي پېـــــړۍ پـــــ ر  د ي نـــــا  ٠-١لـــــه 

 ک ماني دوره

مــــــــــــترک او  تصادفی

 پايتاوه

مـــــيالدي پېـــــړۍ پـــــ ر  د ي نـــــا  ٠-١لـــــه 

 ک ماني دوره

D.A.F.A چن قلعه 

مـــــيالدي پېـــــړۍ پـــــ ر  د ي نـــــا  ٠-١لـــــه 

 ک ماني دوره

D.A.F.A  باميا 

 او دادـاني  ک ماني، پ ر  پېړۍ م ٨-٠له 

 دوره يفتلي

D.A.F.A هډه 

پېړۍ پ ر  ک ماني، دادـاني او   م ٨-٠له 

 يفتلي دوره

D.A.F.A  باميا 

 او دادـاني  ک ماني، پ ر  پېړۍ م ٨-٠له 

 دوره يفتلي

D.A.F.A ــترک  مــــــــــــــــ

 اوپايتاوه

 او دادـاني  ک ماني، پ ر  پېړۍ م ٨-٠له 

 دوره يفتلي

D.A.F.A مرن ا  تشه 

 ق ل نادر D.A.F.A او دادـاني  ک ماني، پ ر  پېړۍ م ٨-٠له 
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 دوره يفتلي

 او دادـاني  ک ماني، پ ر  پېړۍ م ٨-٠له 

 دوره يفتلي

 مرن ا  تشه تصادفی

 او دادـاني  ک ماني، پ ر  پېړۍ م ٨-٠له 

 دوره يفتلي

 درای خ ا ه تصادفی

 او دادـاني  ک ماني، پ ر  پېړۍ م ٨-٠له 

 دوره يفتلي

د لرغ نش هنې 

 ان تيت ت

 خن ازګر

 او دادـاني  ک ماني، پ ر  ړۍپې م ٨-٠له 

 يفتلي دوره

 درما  تشه  اپاني لرغ نش ها 

 او دادـاني  ک ماني، پ ر  پېړۍ م ٨-٠له 

 دوره يفتلي

D.A.F.A کن داقا 

 او دادـاني  ک ماني، پ ر  پېړۍ م ٨-٠له 

 دوره يفتلي

D.A.F.A کدنه م  د 

 او دادـاني  ک ماني، پ ر  پېړۍ م ٨-٠له 

 دوره يفتلي

D.A.F.A ه کال تش 

ک ماني، دادـاني او   پ ر  پېړۍ م ٨-٠له 

 يفتلي دوره

D.A.F.A  فندوق تا 

 ګردېث تصادفي پ ر  پېړۍ م ٩-٨له 

 ت اب تصادفي د هندوماهي دوره

 غثني ISMEO پېړۍ  خه تراوده ١٠له 

 لښکرګاه D.A.F.A د ادالمي دور  اثار

غلالــــــــــــــــــې  D.A.F.A د ادالمي دور  اثار

 (٠)ښار
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ل( کال تنظيمي جنګونه پيل شفول، ۶۹۷۶په کابل کې پر)کله چې 

نو ملي موزيم ته سخت زيانونه واوښتل. موزيم ته د ورپېښفې لميفزې 

ټول بيان ددې ليکنې په ججوري که نه رايېږي. پفه مجمفوعي ډول د 

( برخې اثار لوټ، تاالن او يا له منځه يفوړل ۷۱موزيم نږدې په سلو کې )

 شول.

 بهرنيو قاچاق وړونکو وپلورل شول.يو شمېر اثار يې په 

 د هډې نامنقول موزيم:

))د جالل اباد د ښار د جنوب ختيز په شپږ کيلو مټفرۍ کفې يفو  

ستر کلی دکوچنيو کوچنيو لونډيو په منځ کې پروت د . دله را  ته 

 هډه وايي.

د اعليحضرت محمدظاهر شاه د واکمنۍ په زمانفه کفې همدلتفه 

ه کې تر رمکې الندې يو بيضوي مفوزيم کيندنې پيل شوې او په نتيج

وموندل شو. هغه وخت د دولت له خوا د همفدې رفا  د اوسفېدونکو 

( تنو پر دې را  د دې لونډې ګردچاپېره پر کار پيل وکفړ. د درې ۶۵۱)

جريبه رمکې په ساحه کې د ښار په بڼه مفوزيم ومونفدل شفو. دلفه 

دانۍ څخه ګردچفاپېره موزيم ته يوه الر راللې وه او همدا الر له ټولې و

ګررېدلې وه. د دروازې خوا کې يو لو  بُت د سالمۍ په حال کې ليدل 

کېده، تر ټولو مشر بُت چې ګردچاپېره ورڅخه څو بُتان د محافظينو په 

شکل والړ وو، را  پر را  شوي وو. يوه فرانسه يي ښځه د کيندونکو 
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ان(( نفوم د فني هئيت مشره وه. هغې دله بت ته د ))ارکفوليه پهلفو

( ۴۲ورکړ. دا موزيم د شپږو کلونو په موده کې سم برابفر شفو، ټفولې )

کوټې وموندل شوې، حکومت ورته يو سفاتونکی کنفډک واچفاوه. يفو 

کانتين هم په دروازه کې ورته جوړ شو، چې وروسته به سيالنيان ورتفه 

 راتلل.((

ل( کفال پفورې هفډه د پخفوا پفه څېفر جفوړه وه، ۶۹۵۳)) تر ) 

نکي بوتان او نښې يې د کابل په مفوزيم او نالېږدېفدونکي يفې لېږدېدو

همدللته په هډې موزيم کې ايښي وو. د پرديو يرلل پفه پايلفه کفې د 

لمريز( کال څو راکټفه پفر ۶۹۵۳سيمې استوګن جګړې ته اړ شول، پر )

موزيم راولوررېدل او د موزيم شاوخوا ونو او بوټو اور واخيست، چفې 

کولو لپاره يې د اور وژنې څو مفوټره راولېفږل او دولت خبر شو دا ورمړ 

اور چې دننه په موزيم کې لګېدلی و د اوبو ټانکرې يفې ورتفه مخفامخ 

کړې او د موزيم يوه برخه پرې خټه شوه. په اور يوازې يو شمېر لرګفي، 

دروازې او کړکۍ سوې وې او د کچو او چونې نالېږد و بوتانو ته يې تاوان 

چې اوبفه ورورسفېدې، هفر څفه خټفه شفول او  نه و وراړولي وو، خو

راولوېدل، په دې توګه د بې پروايۍ له امله د موزيم يوه برخفه خفاورې 

ل( کال تر لويي وروسته سياسي کفړکې  ولځېفد، نفو ۶۹۷۶شوه. د )

وسلوالو ډلو ته د السوهنې مهال ګوتو ته ورلی او پر پاتو نښو يفې لفه 

هېواد سوداګرو لفه کورنيفو  سره په خپلسرۍ کار پيل کړ او د ګاونډي
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ډلمشرانو سره په لځېدلي الس خپلې موخې بشپړې او هفر څفه يفې 

 (۴يوړل.(( )

ددې دوو مهمو منقولو او نامنقولو موزيمونفو ترڅنف ، د هفرات 

ل( ۶۹۹۱ل( کال، د ميمنې موزيم چې پفر ) ۶۹۱۴واليتي موزيم چې پر )

جوړ شو ،  ل( کال۶۹۴۵کال تاسيه شوي وو. د لزني موزيم چې پر )

د مزارشري  موزيم چې لرلونی تاريخ لري او نور واليتي موزيمونه چې 

په هر يو کې په لسګونو او سلګونو تاريخي ميراثونه موجفود وو، اکيفره 

برخې يې د تنظيمي جګړو او ګډوډيو او همدارنګفه د تفاريخي اثفارو د 

وزيم: قاچاق وړونکو له خوا زيانمنې شوې او يا لوټ شوي دي. د هرات م

( کال د هرات په باالحصار کې بيا پرانيستل شو ، خو د هغه  ۶۳۳۴پر )

 اثار په دقيق ډول تنظيم شوي نه وو.

د ملي موزيم او واليتي موزيمونو ترڅن  يو شمېر نورو موزيمونفو 

ته هم ډېر زيانونه رسېدلي، د اردو موزيم چې تر ملي مفوزيم وروسفته 

ړ ډول لوټ شو  او له منځفه وړل خورا لني موزيم ګڼل کېدل، په بشپ

 شو  د .

 ملي ګالرۍ:

ل( کال د ثور پر مياشت افتتاح شوه، په پيل کفې ورتفه ۶۹۱۲د ) 

( اثار هم زيات شول. ۵۳۱( بېالبېل اثار راوړل شول. وروسته پرې )۲۱۱)

د تنظيمي جګړو پرمهال د ملي ګالرۍ ودانۍ ته چې پفه اسفمايي واټ 

 ۍ بېالبېلو اثارو ته ډېر زيانونه واوښتل.کې واقع وه او هم د ملي ګالر
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 نندارتونونه: 

د کابل ښار حضوري چمن ته ورڅېرمه )د کابل نندارې( په سفيمه 

کې د هېواد د السي صنايعو، قيمتي ډبرو، لفاليو، ټفولنيزې پراختيفا، 

برېښنا بندونو، مهمو ودانيو )پنځه له( نندارتونونه جوړ شوي وو. هفر 

انګړې ودانۍ درلودله، په سلګونه ډول ډول اثفار نندارتون رانته يوه ر

چې تاريخي ارزښت يې درلود، د تنظيمي جګړو پرمهال ټول لوټ، تاالن 

 او وسوزول شول.

 ارګ: 

))د افغانستان په تاريخي او فرهنګي ميراثونو کې د ارګ ماڼۍ هم 

هف.ق( کال ۶۲۳۳راري. د ارګ د ماڼۍ کار د اميرعبدالرحمن له خوا پر )

م (کال سره سمون لري، پيل شفو. حرمسفرا ، دلکشفا ۶۸۸۲) چې له

هف.ا( د دلکشا مفاڼۍ د سفاعت منفار، ګلخفانې مفاڼۍ،  ۶۲۳۱ماڼۍ، )

سالمخانې ماڼۍ، ستوري ماڼۍ، د ارګ جومات، د ارګ برجونه او رينې 

نورې ودانۍ چې تاريخي او فرهن  ميراثونه ګڼل کېفږي. پفه بېالبېلفو 

 وختونو کې جوړې شوي دي.

ل( کال پفه پېښفو کفې زيفانمنې ۶۹۵۷ودانيو رينې يې د )ددې 

شوې، خو ژر بېرتته ترميم شوې، د تنظيمي جګړو پر مهال دې ودانيفو 

ته پوره زيان واوښت، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم د زيفانونو 
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کچه زياته نه شوه، خو د ودانيو په داخل کې رينې ميناتوري شفوي او 

 ( ۵لړ زيانونو سره مخ شوې.(( )هنري برخې يې له يو 

 د افغانستان مرکزي سيمه:

د هېواد په مرکزي برخو او مرکفزي واليتونفو کفې زيفات شفمېر 

تاريخي اثار موجود وو، رينې له منځه تللي او رينې زيفانمن شفوي او 

 رينې اوس هم شته،  چې دلته يې په لنډيز سره يادونه کوو: 

 باميان:

درېيمې څخه تر اتمې مفيالدي پېفړۍ د لويو مجسمو په ګډون له 

پورې بودايي مجتمع په همدې سيمه کې  جفوړې شفوي، چفې لفويې 

مجسمې يې د طالبانو د حاکميت پر مهال والوزول شفوې او نفورو وړو 

 مجسمو ته هم سخت زيان واوښت. 

 لزني:

له درېيمې ميالدي پېړۍ څخه تر اتمفې مفيالدي پېفړۍ اړونفد د 

چې د ايټاليانو له خوا يې پلټنفه شفوې وه،  سردار تپې بودايي مجتمع،

 زيات زيانونه زلملي دي.

ته کوم زيفان نفه  مقبرې( م۶۱۹۱-۳۳٨د سلطان محمود لزنوي )

 د  رسېدلی.

مې( ميالدي پېړۍ پورې اړوند، د لزنويانو د دورې د درېفيم ۶۲په) 

 مسعود ماڼۍ چې د فرانسويانو له خوا کيندل شوې وه، لوټ شوې ده.
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مه ميالدي پېړۍ( د بېالبېلو پېښفو ۶۲و د عصر مينارونه )د لزنويان

 د الېز له کبله، زيانمن شوي دي.

( ميالدي پېړۍ په وروستيو کې په لور واليت کې د لوريفانو ۶۲د )

د عصر مينار جام، د طبيعي عوارضفو او د سفيند لفه لفاړې د اوبفو د 

 راپورته کېدو له امله له ګواښ سره مخ د .

 م:۶۷۳۹ره د تيمور شاه مقب

د تيموريانو په دود جوړه شوې ودانۍ، د تنظيمي جنګونو پرمهفال 

ډېره زيانمن شوې وه، د ولسمشر کرزي د حاکميت پر مهال بيا ورلفول 

 شوه.

 بابر بم: 

مه( ميالدي پېړۍ کې د مغولي دورې بابر بم زيانمن شفو : ۶۷په )

( زيانمن م۶۱۴۱م( مرکزي جومات ) ۶۵۹۱د جګړې په اثر د بابر مقبره )

شوي، حرم سرا  او نورې برخې چې د بمبارۍ په وجه ورانې شوې وې. 

د بم ونې وهل شوي او د سون موادو په توګه ترې کار اخيستل شفو ، 

 د حامدکرزي د حاکميت په دوره کې دا بم يو رل بيا ورلول شو.

 زوړ ښار:

( پېړۍ يو لړ ودانۍ له ګچي او حکاکي ښکالوو سفره د م٨١-٨١)د  

 رو پر ډېرۍ بدلې شوې دي.خاو
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 ملي ارشي  ودانۍ:

( کال د ملي ارشي  لپاره ترميم شوه، د جګړو م۶۳۷٨-۶۳۷۹پر ) 

 له کبله يې زيانونه وزلمل، خو بيا يې هم حالت ښه د .

 بوستان سرا :

م( کال ودان شو ، د بوستان سرا  الزمه څارنه نه ده  ۶٨۳۲پر)  

وګه ترې ګټه پورته کېدله. پفر شوې. يو وخت د ترانسپورت د ډيپو په ت

م( کال د تاريخي ابداتو د ساتنې د رياست لفه ترفاهم پرتفه پفه ۶۳۳۱)

للطو مشورو، د ښاروالۍ په واسطه ترميم شو  د . د ګچو د کارونې او 

د لرګيو د باندې برخې ښکال يې په ښه حالت کې ده، خو رينې داخلي 

 برخې يې له منځه وړل شوي دي.

 باغ باال ماڼۍ:

م( کال بيفا تفرميم ۶۳۱۱( کال اړوند ماڼۍ ده، چې پر )م۶٨۳۹د ) 

شوه، د جګړې له کبله رسېدلی زيان يې ناڅيز و، ترميم شوې وه، خفو 

يوې تنظيمي  ډلې له هغې څخه مېلمستون جفوړ کفړ، طالبفانو هفم د 

خپلې يوې قومندانۍ مرکز کړ. له همفدې کبلفه ورتفه زيفات زيفان ور 

 واوښت.

 ستوري ماڼۍ:

-۶۳۶۲م( کال جوړه شوه، په )۶۳۱۶بهرنيو چارو وزارت اړوند پر )د  

م( کلونو کې نورې زياتونې په کې وشوې او نورې برخې ور پفورې  ۶۳۶۵
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م( کال يې په سالون کې نو  زياتون راوستل شو. ۶۳۳۵وتړل شوې. پر )

 د تنظيمي جګړو پرمهال ور اوښتي زيانونه يې يو رل بيا ورلول شول.

 ره جومات:د شاه دوشمشې

م( ۶۳۲۱مې م( پېړۍ د جومات پر را ، د هغفه ودانفۍ پفر )۶۱د)  

کال جوړه شوې ده، په ښه حالت کې ساتل کېږي. تراوسه ورتفه کفوم 

 څرګند زيانونه نه دي اوښتي.

 د کابل څنډې:

د کابل ښار او شاوخوا سيمو کې هم زيات شمېر تاريخي ابدات موجود 

ېدلي دي، دلته لواړو پفه لنفډيز وو چې رينو ته يې سخت زيانونه رس

 سره دا تاريخي ابدات معرفي کړو.

 د چکړيو مينار:

د لومړنيو ميالدي پېړيو بودايي مينار د تولنديو د لګېدو له املفه  

زيانمن شو  و، خو د هغو داليلو له مخې چې تراوسه څرګند شوي نفه 

 م( کال  په اپريل کې ونړېده.۶۳۳٨دي، د )

 ګلدره:

ي( پېړۍ پفورې اړونفد د بفودايي معبفد او سفتوپه مې ميالد ۴) 

مجتمع، په پراخ ډول، د سيمه ييزو قوماندانانو له خوا د اثارو د ترالسه 

 کولو او لال کولو لپاره پلټل شوې ده.

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

33221 
 

 چهلستون ماڼۍ:

م کال په کې ۶۳۵۱( او ۶۳۱۵م( کال يوه ودانۍ وه چې پر)۶٨٨٨د ) 

امله د خاورو پر ډېرۍ بدلفه  نور بدلون راوستل شو. د تنظيمي جګړو له

 شوې ده.

 د داراالمان ماڼۍ: 

م( کال د حکومت د مرکفز پفه توګفه وپېننفدل شفوه، ۶۳۲۹پر ) 

 بېالبېلو جګړو هغې ته دروند زيان اړولی د .

 د تاج بې  ماڼۍ: 

 م(کال پورې دې اړوند ماڼۍ هم زيات زيان ليدلی د .۶۳۲۴پر )

 پغمان ماڼۍ:

 خان دوبنفی اسفتوګنځی و، چفې پفر دا د اعليحضرت امان اهلل 

م(کال جوړ شو ، د ښکلو ماڼيو، تياترونو او هوټل پفه ګفډون، دا ۶۳۲۱)

 استوګنځی د تنظيمي جګړو پرمهال په قصدي ډول پر خاورو بدل شو.

 د افغانستان لويديځ:

د هېواد لويديزه سيمه هم د ګڼو تاريخي اثارو خاونده وه، دلته په 

 وو:لنډيز سره ورته نغوته ک
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 هرات:

 جامع جومات:

مفه( ۶۵م( کال د لوريانو پر وخفت جفوړ شفو  او پفه )۶۲۱۱پر ) 

م( کال راپفه ۶۳۴۹ميالدي پېړۍ کې د تيموريانو په واسطه ترميم او له )

دېخوا يې ښکال ته نوره پاملرنه هم کېږي. له جګفړې څخفه رسفېدلي 

 زيانونه يې ترميم شوي او په ښه ډول ساتل کېږي.

 ماالن پل:

م( کال څخه شتوالی لري. جګړو ورته زيان رسفولی او د ۶۵۱۱ه )ل 

 م( کلونو ترمنځ په ناسم  ډول ترميم شو  د .۶۳۳۴-۶۳۳۱)

 د امام فخر رازي جومات او مزار:

مې م( پېړۍ اړوند، جګړو هغه ويجفاړ کفړ  او د پفانګوالو  ۶۹د )  

ه خلکو له خوا يې د بيا رلونې هڅه وشوه، خو په سم ډول يې جفوړ نف

 کړا  شو.

 د مصلی مينارونو مجتمع او د ګوهر شاد مقبره:

مې م( پېړۍ د تيموريانو د وخت اړوند د ګوهر شفاد مقبفره ۶۵د ) 

چې د جګړو له کبله د هغې د ګنبدې د کاشۍ زياتې برخې لفه منځفه 

م(کال د ساتونکي دېوال پفه توګفه د ۶۳۴۱تللي دي. هغه ونې چې پر )

( وررني باد په مقابل کفې ايښفودل ۶۲۱سپتمبر د مياشتې  د ) -جون

شوې وې، له منځه وړل شوي دي. په دې سيمه کې له شپږو موجفودو 
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مينارونو څخه يو يې د يو تولندي په واسطه له منځه تللی او دوه نفور 

 يې د تولندي له مستقيم لګېدو سره سره والړ پاتې دي. 

 ګازرګاه:

کفې پفه کاشفيو مې ميالدي پېفړۍ ۶۵د تيموريانو په واسطه په  

مفې مفيالدي پېفړۍ سفتر صفوفي، شفاعر او ۶۶ښکلی شو  زيارت د 

فيلسوف خواجه عبداهلل انصفاري تفه رفانګړ  شفو  د . د هغفه د 

مجاورانو له خوا ښه ساتل کېږي. د مرمرو له ډبرو څخه جفوړه، د يفوه 

حيوان مجسمه چې هغه ته په ورننوتونکې دروازه کې ودرول شوې وه. 

 لرې شوې ده.  د طالبانو له خوا

 د کرباس حوض: 

د هرات ښار د لويديځ په )للوار( کلي کې له داخلي ښکالوو سره 

په تيموري دورې پورې تړلی د . د يو ډنمفارکي نفاحکومتي سفازمان 

 موسسې په واسطه ترميم شو  د . DACAARډاکار 

 د محدث زيارت: 

مې مفيالدي( پېفړۍ اړونفد مدرسفه او ۶۵د تيموريانو د دورې د )

مې م( پېړۍ د پوه خواجه عبدالوليد پفه ويفاړ جفوړ  ۳جومات چې د )

شو  و، د جګړې له کبله ورته زيات زيان اوښتی د . د مقبرې پر سر د 

 ګنبدې ترميم، د خلکو په همکارۍ، د ډاکار موسسې له خوا شو  د .
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 د ظرر تخت:

م( ۶۳۱۱مې( پېړۍ د ترريح بفم و، تفر )۶۵د تيموريانو د دورې د ) 

 م( کال له يوې مخې له کاره ووت.۶۳۳۴پورې د کارېدو وړ و. پر )کال 

 د چهارسوق حوض:

مې م( پېړۍ اړوند د عامه اوبو زېرمه، وچفه شفوې او د لفه ۶۷د ) 

 منځه تلو په حال کې ده.

 د افغانستان شمال:

د افغانستان په شمال کې هم ګم شمېر تفاريخي اثفار موجفود وو 

ورته سخت زيانونه رسېدلي دي، دلته يې  چې د بېالبېلو حوادثو له امله

 په لنډيز سره يادونه کوو.

 ا  خانم:

 ۴ففففف۲د تخار واليت خواجه لار ته نږدې، تر مفيالد دمخفه د  

پېړيو، يو يوناني ښار  د ، چې د فرانسويانو له خوا پلټفل شفو  و. پفه 

 بلدوزرونو د تونلونو د کيندلو له امله  هلته په منظم ډول لوټ شو.

  تپه: طال

شبرلان ته نږدې، پفه لفومړۍ مفيالدي پېفړۍ پفورې اړونفد، د  

کوشانيانو يوه هديره، د افغانستان او شوروي لرلونپوهانو ګډو کيندنو 

شپږ قبرونه رابهر کړل، چې له هغو څخه د سرو زرو شاوخوا )شفل زره( 
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م( کفال ۶۳٨۱اثار السته راللي وو، د دوو ناپلټل شويو قبرونو تاالن پر )

 ل شو.پي

پلخمري ته نږدې دويمې ميالدي پېړۍ پورې اړونفد  سور کوتل:

 مذهبي مجتمع، په دې باب معلومات په الس کې نه شته.

 رباطک:

ده  په دويمې ميالدي پېړۍ پورې اړوند، پلخمفري تفه نفږدې يفو 

م( کال تصادفي کش ، د جنګونفو پرمهفال د ۶۳۴۹سلطنتي معبد، د )

 و.سيمه ييزو زورواکو په الس کې 

 د رستم تخت:

مفې( مفيالدي  ۵مفې او ۴د سمنګانو واليت )ايبکو( ته نږدې په ) 

پېړۍ پورې اړوند بودايي مجتمع او ستوپه ده چې لال شوې نه ده، خفو 

  زيانونه ورته اوښتي دي.

 بلخ:

د هېواد يو تاريخي واليت د ، تفاريخي ابفداتو تفه يفې زيانونفه 

 ه کوو.رسېدلي د ، دلته يې په لنډيز سره يادون

 زوړ ښار:

کال له پټو پلټنو څخه د ا  خانم يوناني ستنو تفه ورتفه  ۶۳۳۵د  

ستنې السته راللي، چې د شخصي کورونو د جوړولو لپاره ورڅخه کفار 

 اخيستل شو  د . ناتاييد شوي راپورونه د زياتو کشرونو خبرې کوي.
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 د نهو ګنبدو جومات:

ال يې د نړېدو او د مه ميالدي پېړۍ: د ساتنې دېو۳ساساني دوره  

ګچو برخه يې د اوبو د څڅېدو له خطر سره مخ ده او د ماتېدو له کبلفه 

يې يوه ليندۍ له خطرناک حالت سره مخ شوې ده. نور زيانونه هم ورته 

 متوجه دي.

 د خواجه ابونصر پارسا زيارت: 

د تيموريانو د دورې د وروستيو وختونو اړوند، د هغه د ګنبفدې د 

رخې د تولنديو د لګېدو له امله بې رايفه شفوې دي. د کاشيو رينې ب

م( کال ترميمونه د ناسمې ساتنې له کبله، له خطر سره مخ دي. ۶۳۷۴)

د هغه داخلي برخه نسبتاد قناعت بښونکې ده. په جنوبي لفوري کفې د 

 نوي جومات جوړول، د هغه اصل ډيزاين له منځه وړ  د .

 د سيد سبحان قلي خان مدرسه:

م(  پېړۍ د وروستيو وختونو اړوند مدرسه ده، په جدي  مې ۶۷د ) 

 ډول د نړېدو په حال کې ده.

 د حضرت علي کرم اهلل وجهه روضه:

مې م( پېړۍ د تيموري عصر ودانۍ، د عصري کاشيو له نويو ۶۵د ) 

م( کال راپه دېخوا يې رينې برخې پفه نفا فنفي ۶۳۳۴ښکالوو سره له )

 ډول رلول شوي دي
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 ځ کې تخته پل:د مزار په لويدي

م( پېړۍ اړوند جومات، باندينۍ برخه يفې پفه نسفبتاد ښفه  ۶۳د ) 

حالت کې ده، خو د وخت په تېرېدو سره يې داخلفي برخفې تفه زيفان 

 اوښتی د .

 د آقيني حوض:

مې م( پېړۍ شاوخوا اړوند، د اوبو ۶۱د )اندخو ( په شمال کې د ) 

بفده، لفه بېالبېلفو متري( ګن ۶۱متره( زېرمې پر سر ) ۶۱د يوې ژورې )

 پېښو سره سره له زياتو زيانونو سره مخ نه ده.

 امام خورد: -د سرپل

د سلجوقيانو د وخت د يوولسمې ميالدي پېړۍ اړونفد، د داخلفي 

ښکالوو او لوره ډبرليکنو لرونکی، ښه ساتل شو  د ، تراوسفه ورتفه 

 کوم زيان نه د  اوښتی.

 د افغانستان ختيځ:

ګم شمېر تاريخي ابدات موجود وو، زيانونه يې  د هېواد په ختيز کې هم

 زلملي، دلته يې په لنډيز سره يادونه کوو:

 لوچک: 

م( کال اړوند د مغولو د وخت بم ۶۱۶۱جالل  اباد په لويديځ کې د )

م( کال د معفروف پفه نفوم د يفو  ۶۳۳۴او  د شلمې پېړۍ يوه ماڼۍ پر )
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نې سازمان( په مرسته افغاني نا حکومتي سازمان ) د نړۍ د خوړو او کر

 ترميم شوه. له زيانونو سره مخ شوي دي.

 سراج االمارت ماڼۍ او بم:

دې ماڼۍ ته د لازي امان اهلل خان پر ضد د شورا پر مهال درانه  

ل( کال وروسته يې  ۶۹۸۵زيانونه واړول شول، ماڼۍ وسوزول شوه. تر )

و. بم ته ډېفر ( په سلو کې يې کار بشپړ ش۸۱بيا رلونه پيل شوه، نږدې )

 زيانونه نه دي ور اوښتي.

 د افغانستان جنوب:

د هېواد به جنوب کې زيات شمېر تاريخي ابدات موجفود وو چفې 

جګړو ورته زيانونه اړولي دي. دلته به لفه دې تفاريخي اثفارو د رينفو 

 يادونه وکړو:

 د هلمند ناوه: 

 مې م( پېړۍ د لزنويانو د وخت۶۲په بست او لښکري بازار کې د )

ژمنۍ ماڼۍ او باالحصار، تر جګړې دمخفه د بسفت تشفريراتي لينفدۍ 

 ترميم شوې ده، خو ال هم ګواښونه پوره له منځه نه دي تللي.

 کندهار،د اشبوکان بم:

د کندهار په زاړه ښار کې اراميک او يوناني دوه ژبی يفو ډبرليفک  

ق م( پېړۍ پورې مربوط د ، په خپل اصلي حالت موجفود و. د  ۹چې) 

 ه په باب معلومات په الس کې نه شته.هغ
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 چهل )څلوېښت( زينه: 

مې( ميالدي پېړۍ اړوند له ډبرې څخه د څلوېښفتو پوړيفو  ۶۱د )

جوړه يوه زينه، چې د ظهيرالدين محمد بابر د الرښفوونې لفه مخفې د 

جوړ شوي ډبرليک له محوطې سره نښلي، ډېفر زيانونفه ورتفه نفه دي 

 رسېدلي.

 م(:۶۷۶۵)د ميرويه نيکه مقبره 

م( کال د احمدشاه بابا د مقبرې په شان جوړه شوې ده؛  ۶۳۹۱پر ) 

د باندې د ښې مهندسۍ او په داخل کفې د نقاشفۍ لرونکفې ده، چفې 

 شاوخوا يې د کوکران د بم په واسس احاطه شوې او ښه ساتل شوې ده.

 م(:۶۷۷۲د احمد شاه بابا مقبره )

ه داخل کفې نقاشفي بهرنۍ برخه يې ډېره استادانه مهندسي او پ

لري چې په ښه حالت کې ده او تراوسه ورته کوم زيان نه د  رسېدلی. 

(۱) 

 خرقه شريره: 

په کندهار کې د ډېرو پخوانيو ودانيو له جملفې څخفه ده، چفې د 

اسالم د ستر پيغمبر حضرت محمد)ص( مبارکه خرقه پفه کفې سفاتل 

بهيفر کفې  ل کال پفه۶۹۳۲کېږي. کوم زيان ورته نه د  اوښتی، خو د 

هڅه وشوه چې ددې ودانۍ دروازه د ترميم په پلمه له دې رايه وباسي، 

 خو د سيمه ييزو خلکو له خوا يې مخه ونيول شوه.
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د پورتنيو فرهنګي ميراثونو ترڅن  په هېواد کې نفورو فرهنګفي 

ميراثونو او تاريخي اثارو ته هم زيات زيانونه اوښتي چې د ټولفو څېفړل 

ې ممکن نه دي، خو دلته يوازې ډېر مهمفو او لټفو دلته په دې ليکنه ک

 فرهنګي ميراثونو ته اشاره وشوه.

 د فرهنګي ميراثونو نن

ګواښونه او زيانونه مخامخ  زيات نن هم زموږ فرهنګي ميراثونو ته

دي، خو په رينو سيمو کې ددې ګواښونو کچه زياته او په رينفو کفې 

د فرهنګي ميراثونفو تفه ل( کال وړاندې زموږ د هېوا۶۹۵۷کمه ده. تر )

طبيعي  ډېر زيات زيانونه متوجه نه وو او که کوم زيانونه وو، نو اکيرو يې

بڼه لرله. البته د پېړيو په بهير کې جنګونو او ناتارونو زمفوږ يفو زيفات 

شمېر فرهنګي ميراثونه او اثار له ستوني تېفر کفړي، خفو د خپلسفرو 

لفړۍ ډېفره ګرمفه نفه وه، تفر کيندنو او د تاريخي اثارو د لوټ او تاالن 

ل( کفال پفورې لفوټ او تفاالن، ۶۹۸۱ ل( کال وروسته بيا تفر ) ۶۹۵۷)

ړنګونې او ورانونې بېالبېلې بڼې خپلفې کفړې او پفه دې بهيفر کفې د 

افغانستان، تاريخي اثارو، ابداتو او فرهنګي ميراثونو نه جبرانېفدونکي 

 لفه وشوه. د )نن(زيانونه واوښتل چې د )پرون( په بحث کې ورته نغوته 

ل( کال وروسته بيا تفر دې دمفه ۹۸۱ ۶زماني واټن څخه زموږ هدف تر )

ل( کال پورې مهال يا زماني واټن د . په دې بهير کې کفه څفه ۶۹۳۹)

هم زموږ د هېواد په بېالبېلو برخو کې جګړه روانه وه او ال هم روانه ده، 

لسفيزو  خو د جګړې څپې هغومره ګرمې نه وې، چې تر دې دمخه دوو

کې ښکارېدلې. په دې وروستيو ديارلسو کلونو کې د نړيوالې ټفولنې د 

مالي مرستو په برکت، د حکومت بېالبېل بنسټونه له سره ورلول شول 
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او دا کار ددې سبب شو، چې زموږ يو شمېر فرهنګي ميراثونه هفم لفه 

سره ترميم او د ويجاړېدو مخه يې ونيول شي. که څه هم په دې تېفرو 

کلونو کې ال هم د ويجاړۍ لفړۍ او د تفاريخي اثفارو د پټفونې او ( ۶۹)

قاچاق پروسه ودرېدلې نه ده، خو د تېرو نورو دوو لسيزو په شان هم نه 

اويايمو کلونو په انډول د هېواد فرهنګفي  او ده. يانې دا چې د شپېتمو

ميراثونه په خوندي حالت کې دي. په همدې تېرو څو کلونو کې هېفواد 

هنګي ډګر کې د ګڼو فعاليتونو تر څنګه، زيات شمېر تفاريخي ته په فر

اثار له بهرنيو هېوادونو بېرته هېواد ته راوړل شول او د هېواد يو شفمېر 

مهم تاريخي اثار بهرنيو هېوادونو ته د نندارې لپاره يفوړل شفول. پفه 

لسګونو تاريخي ودانۍ چې افغانستان ته يې د فرهنګفي ميراثونفو پفه 

درلود، بيا ورلول شوې او د ړنګېدو مخه يې ونيول شوه، توګه ارزښت 

 چې دلته يې د رينو يادونه کوو:

))د هېواد ملي موزيم بيا احيا او بيا ورلول شو، رينې تاريخي اثار 

يې چې مات او  په تېرو وختونو کې له منځفه تللفي وو، بېرتفه تفرميم 

ې کېږي، لفه ( ټوټ۴۹۸۲شول. د هېواد يو زيات شمېر لرلوني اثار چې )

( له اسالم اباد څخه راوړل شفول، نفږدې ۲۶۴ډنمارک هېواد څخه او )

 ( ټوټې اثار ترالسه شول.((۶۴۲۹۱)

د لور واليت د )جام منار( او د بدخشان د )شهيدانو منار( ترميم 

شول. د هرات واليت د څلورو تاريخي څليو تفرميم، د بلفخ واليفت د 

حمود لزنوي د تفاريخي څلفي څلورو تاريخي څليو رلونه، د سلطان م

ترميم، د تخار واليت د حضرت واق  د تاريخي څلي ترميم، د خواجفه 

سعدالدين انصاري د تاريخي څلي شېخ  ګيان د تاريخي څلي ترميم، د
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ترميم او په رينو نورو واليتونو کې د تاريخي ودانيو بيا رلونه د تاريخي 

 ميراثونو د بيا رلونې ښې بېلګې دي.

( قلمه ۴۵دې ملي موزيم ته د بېالبېلو مراجعو له الرې ) سربېره پر

 ( اثار کېږي.۵۱۱نور اثار راوړل شول چې ټول )

 ( تاريخي اثار پاک او صرا شول.۳۱۶ددې ترڅن  )

( اثار ترميم او ملي مفوزيم ۹۸۶همدارنګه له بېالبېلو سيمو څخه )

 ته وسپارل شول.

 وې. په لزني واليت کې اووه تاريخي ابدې ترميم ش

 د هرات د اختيارالدين د کال ترميم چارې بشپړې شوې.

د اسالمي ثقافت د مرکز په توګه د لزني د اعالنولو پفه مناسفبت 

 ګم شمېر  تاريخي ابدات بيا ترميم شول.

د امير شېرعلي خان تاريخي ابده، د وزيرمحمد اکبر خان مقبره او 

 د هرات جامع جومات ترميم شول.

سعدالدين انصفاري د تفاريخي شېخ  بل کې دسربېره پر دې په کا

ابدې، د سيدجمال الدين افغان د تاريخي ابدې، د اميفر عبفدالرحمن 

خان د مقبرې، په کابل کې د سردارمحمد جان خان د مسجد، د لزني 

په ښار کې د باباعلي د جومات، د لزني ښار د شري  خان د مقبرې، په 

کې د پير شاطرها د مقبرې،  لزني کې علي الال د مقبرې، په لزني ښار

په لزني کې د سيدحسين الا د مقبرې، په لزني کې د شاميرصفاحب 

پاليزوان د مقبرې، په لزني کفې د سفلطان سفبکتګين د مقبفرې، د 
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خواجه محمداليخوار د مقبرې، په لزني کې د تاج اوليفا د مقبفرې، د 

حضرت ترک د مقبرې، د سفيداحمد مکفي د زيفارت، د سفيدجالل د 

احل د مقبرې، د خواجه بقال د مقبرې، په کابفل کفې د شېخ  رت، دزيا

خواجه ګيان د تاريخي ابدې، په لزني کې د سفيدعيمان هجفويري د 

مقبرې، په لزني کې د بهلول صاحب د زيارت، په لزني کې د حضفرت 

سکندرولي زيارت، په کندوز کې د امفام  خواجه ملکيار د زيارت، د شاه

د زاړه ښار د جومات، د لزني ښار د حنبفري صاحب د روضې، د لزني 

جومات، په لزني ښار کې د سيدشا الا د مقبرې، د سلطان ابفراهيم د 

مقبرې او مسعود د قصر، ابو ريحان البيروني د قبر، پفه لزنفي کفې د 

سلطان محمود لزنوي د ټولګې يا مجمع ترميم، د کابل تياتر بيا احيا، د 

يم، هلمند واليفت د شفهزاده بابفا د ملي ارشي  د الحاقيه ودانۍ ترم

(او نور ګم شمېر رلفاونيز کارونفه، هغفه ميبفت ۷زيارت بيا رلول(( )

( کلونفو کفې ۶۹فعاليتونه وو چې د حامد کرزي د واکمنۍ  پفر تېفرو )

 ترسره شول.

 د فرهنګي ميراثونو سبا

څرنګه چې زموږ فرهنګي ميراثونه پرون هم له ګڼو خطرونو سفره 

، نو سبا هم ددې اټکل شته چې په لږو ډېره کچه بفه مخ وو، نن هم دي

دا خطرونه   امتداد پيدا کوي . د قصدي او ناڅاپي خطرونو ترڅنف  د 

طبيعي پېښو خطرونه او ګواښونه هم طبيعي دي. نو رکه خو موږ بايد 

مخکې تر مخکې هر ډول خطرونو، اندېښفنو او ګواښفونو تفه متوجفه 
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نوي ميراثونو ته متوجفه دي او هفم اوسو. دا ډول خطرونه هم زموږ مع

 مادي فرهنګي ميراثونو ته!

د )سبا( په بحث کې زه لواړم همدلو احتمالي خطرونو او د هغو د 

مخنيوي پر الرو چارو لنفډ بحفث ولفرم او پفه دې برخفه کفې خپفل 

 وړانديزونه وړاندې کړم:

 مادي فرهنګي ميراثونو ته پېښ ګواښونه

ې زموږ مادي فرهنګي ميراثونفو لکه څنګه چې په تېرو وختونو ک

ته زيات زيانونه واوښتل، په ګانده کې هم د نفورو زيفانونو د ور اوښفتو 

اټکل شته، لواړو دلته په لنډيز سره رينو خطرونو او د هغو د مخنيوي 

 الرو چارو ته نغوته وکړم: 

 جګړه او د جګړې مخنيو :

نګفي د )نن( او )پرون( جګړو نه يوازې زمفوږ زيفات شفمېر فره 

ميراثونه له منځه وړي، بلکې د افغاني ټولنې هره برخه يې رپلفې او د 

پرمخت  مخه يې نيولې ده. که په هېواد کې له هفرې ممکنفې الرې د 

جګړې د تداوم مخنيو  وشي، نو طبيعي خبره ده چې هفم فرهنګفي 

ميراثونو ته احتمالي خطرونه له منځه ري او هم د ټولنې نورې برخفې 

خو دا چې د جګړې بندول يو لفو  سياسفي او پفوري  ښېرازه کېږي،

رواک او تدبير ته اړتيا لري او که ټوله جګړه ودرول شفي، نفو دا خفو 
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رنځورې او جګړه رپلې افغاني ټولنې ته د نوا دارو حيييت لري او که 

چېرې دا ممکنه نه وي، نو د جګړې د دوام پفه حالفت کفې د نړيوالفو 

هغه اړوند ارګانونفه چفې د جګفړې پفه قوانينو له مخې د ملګرو ملتو 

حالت کې د فرهنګي ميراثونو ساتنه کوي، د هغو  مرسته او ملګرتيفا 

بايد را جلب شي، چې د جګړې د بندېفدو تفر وختفه د افغانسفتان د 

 فرهنګي ميراثونو ساتنه وکړي.

 د قاچاق مخنيو : 

د هېواد يو زيات شمېر تاريخي اثار او فرهنګي ميراثونه د شخصي 

ې لپاره قاچاقېږي، ګاونډيو او نورو هېوادونو ته وړل کېږي. حکومت ګټ

او اړوند ارګانونه بايد له ټولو ممکنه الرو چارو څخه کار واخلي، چفې د 

تاريخي اثارو د قاچاق مخنيو  وکړي، د تاريخي اثارو بازار، لنډ، تنف ، 

ۍ بند او بې ارزښته کړي. کله چې دې ډول اثارو ته په کفورنۍ او بهرنف

 کچه مارکېټ نه وي، څوک يې قاچاق ته زړه نه ښه کوي.

 دوه اړخيز پروتوکول: 

له ګاونډيو هېوادونو او د نړۍ له نورو هېوادونو سفره دې داسفې 

دوه اړخيز پروتوکول وشي، چې د هغو له مخفې د هفر هېفواد قاچفاق 

شوي فرهنګي ميراثونه بېرته مسترد شي او هم قاچاقوړونکي يوبل ته 

ي، دا کار به ددې سبب شي، چې هم د فرهنګي او تفاريخي وسپارل ش
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اثارو د قاچاق مارکېټ له منځه الړ شي او هم قاچاق وړونکفي د خپفل 

 ژوند د خطر او له قانون څخه د وېرې له امله قاچاق ته زړه ښه نه کړي.

 د جزايي قانون سختوالی:

سر له دې چې د هېواد په جزايي قانون کفې د هفر ډول قاچفاق  

اره سزاګانې په ګوته شوي، خو کفه د فرهنګفي ميراثونفو د قاچفاق لپ

وړونکو لپاره سزاوې نورې هم سختې شي او بيا دا سزاګانې عملي بڼفه 

خپله کړي، نو دا کار هم ددې سبب ګرري چې د فرهنګي ميراثونو لفه 

 خونديتابه سره مرسته وکړي.

 عامه پوهاو :

ه لفرو، خفو ددې موږ سره له دې چې بډايفه فرهنګفي ميراثونف 

ميراثونو د ارزښت، پايښت او د هغو د پيغامونو په باب ولفه تفه پفوره 

پوره معلومات نه دي وړاندې شوي، يو شمېر کسفان خفو د فرهنګفي 

ميراثونو قاچاق هم عادي سوداګري ګڼي، نو رکه خو يفې د مشفروع 

تجارت په شان د خپل روزګار يوه برخه ګررولې ده. که رسنۍ: دولتفي 

دولتي ټولې د فرهنګي ميراثونو، ارزښت، ماهيت او اهميت وله ته او نا

په ډاګه کړي او همدارنګه سوداګر يا قاچاق جوړونکي د هغو له قانوني 

عواقبو خبر کړي، کېد  شي وله او قانوني سفرچينې يفو بفل سفره 

 ملګرتيا وکړي او په ګډه د فرهنګي ميراثونو د قاچاق مخه ونيسي.
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 خپلسرې کيندنې:

لسرې او نافني کيندنې، څېړنې او سپړنې بل عامل د  چفې خپ 

زموږ فرهنګي ميراثونو ته يفې سفخت زيفان رسفولی او رسفوي يفې، 

حکومت بايد له ټولو الرو او همدارنګه وله د خپل ملي احسفاس لفه 

امله په هېڅ تاريخي ساحه کې هېڅ ډول ناقانونه او نافني کينفدنو تفه 

فني کيندنې نه يوازې د لال او قاچفاق اجازه ور نه کړي. خپلسرې او نا

کار د ، بلکې د تاريخي اثارو د ترالسه کولو او لال  کولو لپاره نور ګفم 

 شمېر اثار هم د دا ډول کيندنو په بهير کې له منځه ري.

 معنوي فرهنګي ميراثونو ته پېښ ګواښونه

لکه څنګه چې و په پيل کې يادونه وکفړه، معنفوي يفا نفاملموس 

اثونه د مادي هغو په انډول تر زيات تهديد، ګواښ او خطفر فرهنګي مير

الندې دي. دا خطرونه او ګواښونه په څرګند او ناڅرګند ډول رامخې ته 

کېږي او زموږ معنوي ميراثونه ګواښي. دلته به په لنفډيز سفره رينفو 

 خطرونو او د هغو  د مخنيوي الرو چارو ته نغوته وکړو:

 د کلتوري يرلل مخنيو :

مو هم يادونه وکړه چې معنوي ميراثونه د يوې ټولنې ټفول  دمخه 

ارزښتونه، دودونه، عنعنفات، اداب، اروايفي جوړښفتونه، ژبفه او نفور 

ناملموس ارزښتونه رانغاړي. طبيعي خبره ده چې دا ارزښتونه پفه زور، 
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جبر، پوري يرلل او د نورو فزيکي فشاري وسيلو  په واسطه په يورايي 

. کلتوري او معنوي ارزښتونه د پرديفو د کلتفوري ډول له منځه نه ري

يرلل له امله ورو ورو له منځه ري او دا ډول يرللونفه تفر شفا خپفل 

 وسايل او خپل عوامل لري.

اوس چې زموږ هېواد لفه بېالبېلفو خفواوو د نفورو د رفواکمن او 

وسيله ييز کلتور تر يرلل الندې د . زموږ معنفوي ميراثونفو تفه يفې 

 ی او ال يې هم اړوي.سخت زيان اړول

دا يرلل د هغو د رسنيو، اموالو، مادي او معنوي مالتړ په مرسفته 

 ترسره کېږي.

 د دفاعي کلتوري ستراتينۍ جوړول: 

افغانستان د خپل کلتور د ساتنې، پالنې او د بهرنيفو د کلتفوري 

يرلل د مخنيوي او د خپلو فرهنګي ميراثونو د خونديتابفه لپفاره هفر 

ستراتينۍ ته اړتيا لري، په خواشينۍ سره چې په تېرو  اړخيزې کلتوري

دوه درې لسيزو کې موږ د داسې يوې پراخې ستراتينۍ لفه نشفتوالي 

سره مخ يو. ان خبره تر دې حده هم رسېدلې چفې مفوږ د ګاونفډيو د 

کلتوري يرلل د تعري  په باب هم د هغو  د پلويانو له خوا له سفتونزو 

هوم لپاره بېالبېل تعريرونه او مرفاهيم سره مخامخ يو. د يو مشخص مر

وړاندې کېږي، خو په واقعيفت کفې يرلفل روان د  او زمفوږ معنفوي 

ميراثونه ګواښفي. فرهنګفي سفتراتيني بايفد پفرد  يرلفل، د نفورو 
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فرهنګونو ګډ ټکي او د خپل کلتور اصيله او د ساتنې وړ برخه تعريف  

الرې چفارې پفه ګوتفه کړي او بيا يې د ساتنې او پالنې لپاره وسايل او 

 کړي.

 رسنيز فعاليتونه:

د نورو د کلتوري يرلل او د خپلو معنوي ارزښفتونو د سفاتنې او  

پالنې لپاره، د دولتي وسايلو، امکانفاتو او مشخصفو قوانينفو ترڅنف  

رسنيزو فعاليتونو ته هم ډېره اړتيا ده، موږ تر هغه پورې د نورو رسفنيو 

خه نه شو نيوال ، چې خپلې رسنۍ له الرې د هغو  د کلتوري يرلل م

ته ورته فعالې او تر هغو  لښتلې نه کړو. رسفنۍ نفه يفوازې د پفردي 

کلتور مخه نيوال  شي، بلکې خپل معنوي ارزښتونه هم په ښفه توګفه 

 رلوال  او نورو ته ورپېنندال  شي.

 د فرهنګي ميراثونو تصويري کول او ډيجيټل کول:

صفري شفوي او هفم ارزانفه اوس چې تخنيکي وسايل زيات او ع 

شوي، په کار ده چې د هېواد د ټولو فرهنګي ميراثونو د تصويري کولفو 

لپاره هڅه وشي. د ويډيويي او جامدو تصفويرونو پفه بڼفه د فرهنګفي 

ميراثونو خوندي کول به موږ سره مرسته وکړي چې د خپلو فرهنګفي 

د همفدې ميراثونو اوسنۍ بڼه لږ تر لږه په تصويري توګه خوندي کفړو. 

مستندو تصويرونو له الرې کوال  شو، د هغو د بيا رلفونې لپفاره کفار 
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وکړو. دا تصويرونه د ناوړه اوطبيعي پېښو له امله د دې اثارو د له منځه 

تلو په حالت کې هم د هغو د بيا جوړولو لپاره ښه السوندونه کېفدال  

ندونو شي. د فرهنګي اثارو د قاچاق په حالت کې هم له خپلو دې السو

څخه د ګټې اخيستنې له الرې کوال  شو، هغه له قفانوني الرو بېرتفه 

ترالسه کړو. د تصويري او ويډيويي نندارو له الرې کوال  شو، نه يوازې 

خپل فرهنګي ميراثونه نورو ته معرفي کړو، بلکې د ګټې يوه ښه وسيله 

هم ترې جوړېد  شي او په السته راللفو پيسفو يفې خپفل فرهنګفي 

 نه رلوال  شو.ميراثو

د فرهنګي ميراثونو د ساتنې لپاره د مرستې 

 صندوق:

که د بسپنې يو صندوق رامنځته شي او هر افغان يا لږ تفر لفږه د  

فرهن  هر مينوال په کال کې له دې صندوق سره ډېره کمفه مرسفته 

هم وکړي، نو زموږ د فرهنګي ميراثونو د سفاتنې او پفالنې، رلفونې او 

 ره الېزمنه وسيله وي.رلونې لپاره به ډې

د پورتنيو الرو چارو ترڅن  نورې الېزمنې الرې چارې هم شته، 

 خو اوس پر همدلو څو مهمو ټکو بسنه کوم.
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 اخځونه

پرورشگاه فرهنگ باستانی،پوهاند عبدالحی حبيبي، د افغانستان   )۶(

 مخونه. ۱۱-۱۱ل کال ۶۹۳۹فرهن  تاريخ، 

محقق زلمی هېوادمل، د دکتورا د افغانستان د فرهن  تاريخ،سر  (۲)

 مخونه. ۲۴ -۲۹ل کال،  ۶۹۳۹دورې درسي مرردات، 

ل ۶۹۸۷ (د افغانستان فرهن  ته اوښتي زيانونه،محمد اسمعيل يون،۹)

 مخونه. ۵۳-۵۱کال، 

(  د ننګرهار فرهنګي بهير ته يوه کتنه،محمد داود وفا، د افغانستان ۴)

 مخ. ۴ل کال، ۶۹۷۷د مطالعاتو مرکز، 

ل کال، کابل چاپ، بېالبېل ۶۹۳۶ارګ، نن او پرون،علم ګل سحر،  (د۵) 

 مخونه.

ل ۶۹۸۷(د افغانستان فرهنګي ميراثونو ته يوه کتنه، نينسي دوپري، ۱)

 مخونه. ۵۷ -۴۱کال، 

ل کال، ۶۹۳۹(د جمهور رئيه کرزي کارنامې،عليشاه مظلوميار، ۷)

 مخونه. ۶۹۹-۶۹۵

 

 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

33207 
 

 

 پښتو لرغونو ادبياتو کې په

 ان څرکونهد داست

 

هف ۶۱۱۱هف ق( څخه پيل او تر نږدې )۶۹۳پښتو لرلوني ادبيات، چې له )

ق( پورې رسېږي، اکيره ادبپوهان دله دوره لفومړۍ يفا لرلفونې دوره 

ګڼي او ددې دورې ادبياتو ته هم لرلوني ادبيفات وايفي.  لفه لرلفوني 

دورې څخه موږ ډېر ليکلي ادبيات نه دي ترالسه کړي، خفو دا پفه دې 

انا نه ده چې دلته د ادبياتو بېالبېل او ډېر ډولونفه نفه دي  رامنځتفه م

شوي، د زمانې ناخوالو، د لرلوني دورې ادبياتو يوه بډايه پانګه زموږ له 

السه تروړلې ده. خو بيا هم کوم ادبيات او د هغو بېالبېل ډولونه چې تر 

د  اوسه پورې تر السه او خوندي شوي، د کميت په انډول يفې کيريفت

خورا زيات ارزښت وړ د . له شکلي پلوه په لرلونې دوره کفې، لفزل، 

قطعه، ډوله نارې رباعي، مينوي، قصفيده او د ولسفي ادبيفاتو رينفې 

فورمونه ليدل کېږي. رينې کسان منظوم داستان هم يو ففورم ګڼفي، 

خو حقيقت داد  چې دا داستان کوم فورم نه د . منظوم داستان هغو 

ي چې د بيان له مخې حکايتي، روايتي يا کيسه ييفزه اثارو ته ويل کېږ
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بڼه ولري، دا چې دې کيسه ييز بيان کې کومه محتوا بيانېږي او په کوم 

قالب کې بيا دا محتوا راييږي دا نو بيا د ليکوال يا شاعر پفه ظرفيفت 

پورې اړه لري چې خپل کيسه ييز پيغام په کوم چوکاټ کفې بيفانوال  

ډول په پښتو کې کيسه هم وايي چې موخه يې  شي. داستان ته په عام

اکيره همغه منيور داستان د ، داستان کېد  شي، منظوم وي او يا هم 

کېد  شي منيور وي. منيور داستان يا کيسه، معموالد پفر لنفډه لنفډه 

کيسه، لنډه کيسه، منځنۍ کيسه يا اوږده کيسه وېشل کېفږي،  چفې 

خو منظوم داستانونه بيا په ډېرو هره يوه بيا خپله خپله رانګړتيا لري، 

 فورمونو کې نه ويل کېږي.

قصيده، لزل او رينې ولسي فورمونه هم په ډېره کمه کچفه د رينفو   

پيغامونو او مراهيمو د داستاني بيان لپاره کار کوي، خو تفر ټولفو چفې 

معمول او دود د ، هغه مينوي فورم د  چې هم په کې لنډ حکايتونفه 

وږدو کيسو او پيغفامونو د بيفان وس لفري. د پښفتو بيانېږي او هم د ا

منظومو داستانونو لپاره هم تر ډېره حده د مينوي له فورم څخفه ګټفه 

پورته شوې ده. مخکې تر دې چې پفه پښفتو لرلونفو ادبيفاتو کفې د 

داستان او بيا د منظوم داستان څرکونه ولګوو، ښه به وي چې مينفوي 

 فورم په لنډيز سره تشريح وکړو.
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 ييز يا مينوي: دوه

))هغه ډول شعري يا نظمي فورم د  چې هر بيت يې په خپل منځ کې  

ګډه قافيه لري )مقری( وي، د بيتونو شمېر يې ثابت نفه د ، پفه ټولفو 

قافيه والو شعري يا نظمي  چوکاټونو کې مينوي تر ټولو خالص او لفو  

شعري فورم د . شاعر يا ناظم کوال  شي  پفه دې ففورم کفې خپفل 

صد تر وروستي بريده بيان کړي، رکه نفو اکيفره شفاعران د لويفو مق

موضوعګانو د بيان په لفرض دا ففورم انتخفابوي، لکفه )ابفو القاسفم 

فردوسي( چې د )شاهنامې( د ليکلو لپاره دا فورم وټاکه، په مينوي کې 

که شاعر په يوه قافيه کې له ستونزې سره مخ شي، نو بلې تفه تلفال  

ر بيت رانته قافيه لري، کېد  شي رينې بيتونه شي، په مينوي کې ه

يې رديرونه ولري او رينې يې ونه لري، خفو د ټولفو بيتونفو وزن  يفې 

مشترک وي او د څپو شمېر يې سره مساوي وي، مانا دا چفې مينفوي 

مقری،  مشترک الوزنه او د مساوي څپو لرونکی فورم د . لکه دمخفه 

شفي رينفې بيتونفه رديف   چې مو يادونه وکړه، په مينوي کې کېد 

لرونکي وي او رينې په قافيه ختم شوي وي.((
(۶)
 

په پښتو ادبياتو کې هم اکيره داستانونه يا حکايتونه په همفدې ففورم 

کې راللي دي، هم په لرلونې دوره کې، هم د پښتو ادب په منځني  يفا 

 کالسيکه دوره کې او يا هم په معاصره دوره کې، لکه څنګفه چفې مفو

دونه وکړه په دې فورم کې د اوږدو او پر لفه پسفې مرفاهيمو، يادمخه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

33212 
 

کرکترونو، موادو او راويانو د رايونې ظرفيت زيات د . په پښتو لرلونو 

ادبياتو کې د حکايت يا داستان څرکونه او بېلګې شته او هغه هفم پفه 

 همدلې مينوي فورم کې راللي دي. 

 حکايت:

کفات( لفه کليمفې څخفه را د حکايت په باب ويل کېږي چې ))د )محا 

اخيستل شو  چې دا بيا له يو شي څخه د يو چا د ورته کولو يا مشابه 

کولو مانا ښندي، له اصطالحي پلوه رينې په دې نظر دي چې حکايفت 

د لنډې کيسې داسې يو ډول د  چې په هغه کې اخالقي درسفونه يفا 

رخفه مسايل نغښتې وي. دا  درسونه يا مسايل د حکايت  په وروستۍ ب

کې لوستونکي ته په ډاګه کېږي، د حکايت کرکترونه يفا شخصفيتونه 

سړي، څاروي، يا بې روحه شيان وي، کله چې حيوانفات د حکايفت د 

شخصيت په توګه څرګندېږي، نو د انسان په شان خبفرې کفوي او لفه 

خپل رانه انساني احساسات څرګندوي، حکايتونه معموالد پفه داسفې 

نکي په اسانۍ سره پر هغو پوهېدال  شي. ډول ليکل کېږي چې لوستو

هغه ادبيات چې په حکاياتو کې کارېږي، هغو ته تعليمفي ادبيفات هفم 

 وايي.

 د حکايت رينې رانګړنې په دې ډول دي:

 د پېښو را  او وخت يې زيات مشخص نه وي.
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الراق او تر حده داسې پورته پېښې په کې پېښېږي چې د انسفان پفه 

 وس پوره نه وي.

شيانو ستاينه په کې کېږي چې په عملي ژوند کې واقع شفوي  د داسې

 نه وي، عقل يې نه مني چې داسې به واقع کېږي.

 رينې يې داسې سست داستان بولي چې وحدت او انسجام نه لري.

 معموالد د پند، عبرت او نورو اخالقي مسايلو د بيان لپاره کارېږي.

و د ټفولنيزې ډلبنفدۍ لفه د ټولو کرکترونو ژبه يې تقريباد يو شان وي ا

 مخې يې ژبه توپير نه کوي.

اتل او اتل ضد کرکترونه يې سپينې او تورې څېرې لري. يانې يا ډېر ښه 

 دي يا ډېر بد.((

(۲)
 

حکايتونه په پښتو ادبياتو کې معموالد په منظوم ډول افاده کېږي، خو دا 

ډو کفې لفه په دې مانا نه ده چې  نيري حکايتونه نه شته، په کليو او بان

پخوا زمانو څخه ګړني حکايتونه، کيسې يا داستانونه وو، چې خوله پفه 

خوله له يوه پښته بل ته لېږدېفدلي دي، خفو دې ډول داسفتانونو تفه، 

منظوم دي که منيور د تاريخي نېټې ټاکل اسانه کار نه د . کيسفې يفا 

، داستان په پښتو ادبياتو کې معموالد د نير په چوکاټ کې اففاده کېفږي
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رينې ادبپوهان بيا وايي داستان يا کيسه همغه اثر ته ويل کېږي چفې 

 پنځول شوې وي او خيال ولري.

کيسه، اتل يا اتالن، پېښه يا پېښې، زمان او مکان، پيل او پا  يا نتيجه 

 لري.

 کيسه: 

))کيسه که لنډه وي، لنډه کيسه ورته وايي، که منځنفۍ وي، منځنفۍ 

کيسه يا داستان ورته وايي((  کيسه او که اوږده وي، اوږده
(۹)
خو دا په  

دې مانا نه ده چې منظوم داستانونه نه شته، په پښفتو ادبيفاتو کفې د 

منظومو او منيورو داستانو دواړه بېلګفې شفته، خفو مفوږ دلتفه ددې 

داستانونو بېلګې يوازې په پښتو لرلونو ادبياتو کې لټوو، نه پفه پښفتو 

تو تر لرلونو ادبياتو وروسته د ادبياتو په ګړنيو ادبياتو کې او نه هم د پښ

نورو دورو کې. د څېړنې موخه مو يوازې په پښتو لرلونو ادبياتو کفې د 

 داستان څرک يا شتوالی د .

په ټوليز ډول کله چې موږ پښتو لرلونو ادبياتو ته ګورو، نو د کميت پفه 

پفوخ انډول يې کيريت د زياتې پاملرنې وړ د . د پښتو لرلونو ادبيفاتو 

کيريت دا واقعيت په ډاګه کوي چې په دې نږدې نهه سوه کلفن بهيفر 

کې به ډېر ادبيات او هنري پنځونې رامنځته شفوې وي، خفو د زمفانې 

ناخوالو د هغو يوه زياته برخه له موږه تروړلې ده.  کله چې پښتو لرلونو 
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ادبياتو کې د داستان څرک لګوو، نو دلته هم له همدې واقعيفت سفره 

ږو چې کميت لږ، خو کيريت يې ډېر او د پام وړ د . پفه پښفتو مخامخې

لرلونو ادبياتو کې موږ لږ تر لږه دوه داسې اثار لرو چفې داسفتاني بڼفه 

لري او دحکايتي يا کيسه ييز بيان لرونکي دي. مخکې تر دې چې موږ 

په پښتو لرلونو ادبياتو کې د داستان يا حکايت دوو لومړنيو بېلګو تفه 

ليمان ماکو( نير ته به نغوته وکړو چې نه پوره حکايفت د ، راشو، د )س

نه منظوم داستان، خو رينې جملې او ترکيبونه يې داستاني يا کيسفه 

ييزې رانګړنې لري يا په بله وينا جمله يي جوړښت يې داسې د  چې 

کيسه ييز رن  لري: ))زه لريب خاورې سليمان زو  د بارک خان ماکو 

ارلستان هوسېږم او په دې مزکو پايېږم، په سنه سابزي چې په وياله د 

دوله شپږ سوه د هجري تللی وم او دپښتنخا په رالو او کليو ګررېدم 

او مراقد د اوليا او واصلينو مې پلټل او په هر لوري مې کامالن  مونفدل 

 او د دو  په خدمت کې خاکپا  وم او هر کله په سالم ورته والړ..((

بيټنفي کفې د ده ورور شېخ  و چې په روزګار د))نقل هسې کاندي ياران

هم خورا ګران و، سړبن نه درلود زامفن او شېخ  چې سړبن نومېد او  پر

 هر کله به ويل خپل ورور ته...((

))نقل کاوه سي چې په روزګار د لازي شهاب الدين چې پر کرر يرلفل 

ملکيار چې لرشين ستانه و هم ملګر  و د شهاب الدين چفې شېخ  و،

 يلي کې هغه ستر واکمن ټاټوبی ورښانده، او هم هورې مړ سو...((په ډ
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))... نقل کاوه سي چې بختيار ستر ستانه و، له ده نه څرګند سوي دي، 

 هغه کرامات چې مو وکتل او وويل...((

(۴)
 

په تذکرة االوليا کې چې د سليمان ماکو کوم نير راللی، که څه هم ډېر 

خې تر السه شوي، خو لفه دې څخفه زيات نه د ، يانې دکتاب کمې بر

هم د سليمان ماکو د نير قوت ښکاري، ماکو چې کفوم شفاعر معرففي 

کوي، نو په کيسه ييز بيان يې معرفي کوي، سړ  ران سره يو زمان او 

مکان ته بيايي اود حقيقي تصويرونو يو منظره په کې ښکاره کېفږي، د 

نفه ښفکاري چفې تذکرة االوليا د شاعرانو په کالم کې داسې بېلګفې 

داستاني يا حکايتي بڼه دې ولري، او نه هم د پښتو ادبياتو په لرلفونې 

دوره کې نورې داسې بېلګې شته چې داستاني خصوصيات دې ولفري. 

يوازې دوه بېلګې چې نسبتاد څرګندې دي، يو د زرلونې کاکړې او بفل 

 هم د دوست محمدکاکړ  د لرښتنامې حکايت د .

کايتونه يا داستانونه او د هغو ناظمان پفه لنفډيز دلته لواړو دا دواړه ح

 سره معرفي کړو:

 زرلونه کاکړ او د هغې د بوستان يو حکايت:

د زرلونې کاکړ د پېنندنې لپاره تر ټولو ښه اثر د محمفد هوتفک )پټفه 

خزانه( ده، محمد هوتک په پټه خزانه کې کاږي: ))زرلونه د مفال ديفن 
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اوسېده او له پالره يې وکا تحصيل د  محمد کاکړ لور وه، په پنجوايي کې

 علومو او د فصاحت احکام يې زده کړل او د فصحاو اشعار يې ولوستل.

زرلونه په حباله د سعداهلل خان نفورزي وه، چفې توريفالي زامفن يفې 

درلودل او ټول د علم او هنر خاوندان وو. ماته هسې نقل وکا زما پفالر: 

مف  اهلل عليفه کتفاب د مصلح الفدين سفعدي رحشېخ  چې زرلونې د

بوستان ټول په پښتو شعر نظم کا او نوم يې و ))بوستان د پښتو(( چې 

( هجري قدسي پا  ته ورساوه او ټول نکفات ۳۱۹دا کتاب يې په سنه )

 عارفانه او نصايح حکيمانه يې په پښتو کړل.

عالوه پر دې زرلونې نور اشفعار او لزلونفه هفم وويفل او پفه زمفره د 

وکا، هسې چې موزونانو د روزګار به يې اشعار لوسفتل فصحايې شهرت 

او د پښتو په بوستان يې سير کا او ګلونه د پنفد او نصفيحت بفه يفې 

ټولول. هسې وايي: چې زرلونه کمالداره ښځه وه، خس يې خوار ښفه و 

او کاتبانو به يې له حسن خس اقسام د خس زده کول، زمفا پفالر هسفې 

ما د زرلفونې پفه خفس ))بوسفتان د ( هجري ۶۶۱۲وويل: چې په سنه )

پښتو(( وليد، چې خپل اشعار يې پخپل ښه خس هسې کښلي وو، چفې 

ملغلرې يې خس ته عاجزي کا او دله حکايت له هغه کتابه زمفا د پفالر 

 رحم  اهلل عليه په ياد و، چې زه يې په خزانه کې کاږم:

 چــې لــه مــات  هــن خــ ږه ده    ))اورېدلې مې قـــصـــه ده

ــدار    ـــــــــه ورځ ددـــــارد اختر پ ــې و، رويــ ــد چــ  بايثيــ
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 پـــه ک  ـــه کـــې تېرېـــدلی     له  ــــ امــــــــه راوتــــلـــــی

ــه    ايری خــــاور  چـا له بامــه ــې ناپامــــ ــه کړلــــ  راچشــــ

ــاورو خـــړ      مخ او دـــــر يې دـــ  کـــکړ ــرو پـــه خـ ــه ايـ  پـ

 د خشل مخ پـه پاکېـدو دـ      بايثيد په مکر کښ  دـــــ 

 چې په اور کې دن ن ـک ر   زه وړ يــــن د بـــــل اور چـــې

 يــــا بــــه لــــږ مــــک ه ک مــــه   لــــه ايـــرو بـــه  ـــه بد وړمه

 له ل ينې يـې ځـا  پـر  کـړ      هــــ : پـــ هان  ځا  اير  کړ

 خدای ته ن ـي کـړای کتـل       ک چې ځا  ته ګ ري تل

ــه ده   ل يي تل پـــه ګفـــتار نـــه ده ــار نـــ ــه کـــ  لـــــ خبره پـــ

 (٠) تکبر به د  تل ځ ړ کـا((   ت ا م به د  دــر لــ ړ کـــا

 

مخکې تر دې چې د زرلونې کاکړ يې پر دې حکايت خبرې وکړو، ښفه 

به وي چې د محمد هوتک پر پورتني نير چې د زرلونې کاکړې پېنندنه 

رانغاړي، لنډ بحث وکړو، دا نير که څه هفم د يفوې شفاعرې پېنندنفه 

جامه کې دحکايتي اثارو رينې عناصر هم په کفې  رانغاړي، خو د نير په

تر سترګو کېږي، په حکايت  کې کله را  معلوم وي او کله نه وي، دلته 

د زرلونې کاکړې په پېنندنه کې د هغې استوګنځي )پنجوايي( ته اشاره 

کوي، د لومړنيو زده کړو تسلسل يې ښيي چې کيسه ييز رن  لري، بيا 

ېږي. ليکوال تر هغه وروسته د زرلونې کاکړ يې د ژوند بل پړاو ته داخل
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د اثر د تيبيت او بيان لپاره راوي ته ګوته نيسي، راوي هم په حکايت او 

داستان کې يو مهم عنصر ګڼل کېږي، په دې نيفر کفې راوي خپلفه د 

ليکوال پالر د  چې پر روايت يې زيات باور کېدلی شي، په دې ليکنفه 

بېره د هغې نور محاسن هم په ډېفر کې د زرلونې کاکړې پر بوستان سر

ښه ډول په کيسه ييز  کيريت بيانېږي، کله چې سړ  دا نير لولي، نو د 

يوې لنډې لنډې کيسې يا داستانګي مينه پرې ماتېږي، چفې مرکفزي 

سعدي رحمه اهلل عليفه شېخ  کرکتر يې خپله زرلونه کاکړ، وروسته بيا

زمانفه او مشفخص او راوي يې د محمد هوتک پالر د ، يوه مشخصفه 

مکان په لېږ کې نيسي، دا په دې مانا نه ده چې دا لنډه يفا هفم لنفډه 

لنډه کيسه ده، خو دا ويال  شو چې کيسه ييز عناصفر لفري او د نيفر 

بيان يې  کيسه ييز د ، د يادونې وړ ده چې په پټه خزانه کفې محمفد 

ندنې هوتک کوم شاعران يا ليکواالن معرفي کوي، د هغو د اکيرو د پېن

لپاره له کيسه ييز بيان څخه کار اخلي. په خپله د پټې خزانې د ليکلفو 

انګېزه هم په کيسه ييز ډول بيان شوې، د اثر د ليکلو علت، چاپېريفال 

په داسې ډول تشريح کوي چې سړ  الس تړلی هغه چاپېريال، دربار او 

حاالتو ته بيايي، محمد هوتک وايي، د پښتو پاچا شاه حسفين هوتفک  

ه ولوښتلم خپل دربار ته او ماته يې تشويش وکا، او الطاف يې ښکاره ز

کړ چې دا خپله اراده پوره کاندم او د پښتو شاعرانو حال سفره راټفول 

کاندم رکه چې زموږ پادشاه او د ښالم خېلو د زړه سر، شفاه حسفين 

خلد اهلل ملکه وسلطن ، پخپله هم د ښې وينا خاوند او د پښفتو شفعر 
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نو ما ولوښته چې ژر تر ژره دا کتفاب وکښفلی شفي او د شوقمن د ، 

پښتو د شاعرانو احوال ټول کړسي((. 
(۱)
 

متفي، شېخ  خرښبون،شېخ  ملکيار،شېخ  محمد هوتک، د بابا هوتک،

اسعد سوري، ښکارندو  لوري، شېخ  جهان پهلوان امير کروړ سوري،

خ شفې بوسفتان بفړيڅ،شېخ  تيمن،شېخ  ابو هاشم ابن زيد السرواني،

عيسی مشواڼی او نور چې راپېنني، نفو شېخ  رضي لودي او نصر لودي،

هم له پخوانيو اثارو ګټه پورته کوي او هم  له راويانو نقل کفوي، خفو د 

پېنندني ټول تسلسل يې يو کيسه ييز بيان لري چې سړ  فکفر کفوي 

 يوه کيسه يا حکايت لولي.

 اوس رارو د زرلونې کاکړې حکايت ته!

څېړونکی؛ سر محقق زلمی هېواد مل په دې نظر د  چې د پښتو ادب   

دوه حکايتونه په پښتو ادبياتو کې د حکايتي اثارو لومړنۍ بېلګې ګڼفل 

کېږي، د  وايي: )) په دلو حکايتي اثارو کې تفر ټولفو پخفوانی اثفر د 

زرلونې پښتو بوستان د . خو دله اثر له پارسي څخه پښتو ته ترجمه 

هېوادمل زياتوي: ))په پښتو نظفم شفو  شو  د (( سر محقق زلمی 

هفف  ۳۲۳حکايتي اثر د دوست محمد کاکړ )لرلښت نامه( ده، چې پر )

 (۵ق( کال يې په ږوب کې نظم کړې ده(( )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

33211 
 

ددې داستان يا حکايت موضوع هم د نورو حکايتونو په شان اخالقي او 

نصيحتي مسايل دي چې انسان بايد ترې د خپلو اخالقو د لوړواي لپاره  

پند او عبرت واخلي. د داستان يا حکايت راوي درېيم شخص نفه د ، 

بلکې په خپله ناظم د  چې د نورو منظومو او نيري حکايتونو په شفان 

چې له شاتو هفم خفوږه  -په خپله کيسه کوي، ))اورېدلې مې قصه ده 

ده(( دا ډول پيل په اکيرو نورو حکايتونو، نکلونو او داستانونو کې هفم 

د حکايت يا داستان موضفوع د لفويۍ او تکبفر پفر ضفد معمول د . 

راڅرخي، لو  انسانان د تکبر مخال  دي او تواضفع اصفالد د انسفان د 

شخصيت د لويۍ معيار ګڼي،  په دې حکايت کې اصلي موضوع، همفدا 

د انسان عجز، تواضع او پرهېزګاري ده. حکايتونه يا منظوم داسفتانونه 

کارول کېږي، دلته هم د مينوي ففورم چې معموالد د مينوي فورم ورته 

( بيتونه لري او په خورا خوږه ژبه پيفل ۶۲کارول شو ، دا مينوي  ټول )

 شوې او په ښه پيغام پا  ته رسېدلې ده.

 ت ا م به د  در ل ړ کا

 تــکبـر بــه د  تل ځ ړ کا

( ۸د مسرو د څپو شمېر سره يې مساوي د ، يانې هفره مسفره يفې ) 

 څپې لري.
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 :مد کاکړ او د هغه لرښت نامهدوست مح

په پښتنو ليکوالوکې بل شخص چې منظوم حکايت يا داستان ورڅخه 

پاتې او تر موږه رارسېدلی، هغه دوست محمد کاکړ د . د پټې خزانفې 

 مول  محمد هوتک د دوست محمد کاکړ په باب وايي: 

نه ( سف۳۶۲))د بابړ خان زو  و، چې د کاکړ بابا د زيارت د پاره په کال )

( هففجري ۳۲۳هجري هرات ته والړ او بيا چې رالی ږوب ته، په کفال )

يې يو کتاب په شعر نظم کړ، چې نوم يې د  ))لرلښت نامه(( دا کتاب 

چې ما وليد، شيرين بيتونه په مينوي لري او د لرلښت بابا قفدس اهلل 

سره الکريم حکايات دي او له رښتينو خلکو يې روايات راجمفع کفړي 

تاب زما پالر په توبه  کې ميندلی و او زموږ کهفول کفې مفو دي، دله ک

 کوچنيو او ژڼيو  ته په کې سبق لوست.

دوست محمد عليه الرحمه په خپل کتاب کښلي دي: چې زما پالر بفابړ 

خان هم يو کتاب په شعر کښلی و، چې نوم يفې و ))تفذکره لرښفت(( 

هغفه کتفاب هغه وخت چې بابړ خان وفات شو او زه پر کور نه وم، نفو 

ورک شو  و او چا ضايع کړ ، زه چې راللم، د خپل پالر په ماتم هسې 

ويرجن نسوم، لکه چې کتاب ورک و. مفا خفو د هغفه کتفاب خبفرې 

اورېدلې  او په وارو وارو ويلې وې او هم مې يو څه له هغو څځه په يفاد 

وې، نو ما پر خدا  توکل وکړ او هغه قصې او  روايات مې بيا پفه شفعر 
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ل، خدا  تعالی دې زما د پالر سفعي مشفکوره کفا، هسفې وايفي: ووي

کښونکی ددې کتاب عری اهلل عنه، چې ما له ))لرلښت نفامې څخفه 

 دله حکايت رانقل کړ  د .

 ه ـــــــــې ت ګـــــــــه  کايـــــــــت دی   لــــه نــــېـــکــانـــ  روايــت دی

ــاري دی   نـــ ر مـح ـد کــاکـــړ راوي دی ــي  ل  ــــ ــې فــــ ــې يــــ  چــــ

ــايي  ــيـــــــــوايـ د نيک ن  له خ لې ــه ښـــ  چـــــې منښـــــت يـــــې راتـــ

ــد و    چــې کـــاکـــړ نــيــکــه زاهـــد و ــل عابـــ ــه تـــ ــت  لـــ ــ ی  ښـــ  لـــ

 پـــــر د  ليـــــار يـــــې ريا ـــــت کـــــا  تـــل تــــر تــل بــی عبــادت کـــا

 پــــــــــــه رړا و  پــــــــــــه نــــــــــــارو و    و ـــمشې يې روڼې په ل انځ

 وعبـــــــادت يـــــــې رونـــــــد و زواک   راک وـــنه يې خ ب، نه يې خ

 يــــــا بــــــه کېــــــ ت پــــــه دــــــتاينه     چــــې بـه کېن دت په ل انځنه

ــ ده وه    ورځ يـــې ټـــ لـــه پـــه قعده وه ــ ه دـــ ــن يـــ ــې هـــ ــشه يـــ  مـــ

ــا   تـــل يـــې ديـــر د الهـــ ت کــا ــه يـــــې قـــــ ت کـــ  پـــــه يـــــ ه ګ لـــ

 هــــــــر دــــــــبا او هــــــــر بې ــــــــاه و     غـــرق بـــه تـــل پـــه ذکـر اهلل و

ــا  کـايـــ ه مـــشه يـــــې عــــبادت  ــاه يـــــــې نـــــــدامت کـــــ ــر ګنـــــ  پـــــ

ــت به  دــترګـــې پټې د   له خ به  پــــه مــــش  مــــش  يــــې و ويښــ

ــيي    ه ـــې خـــ ب يې وليد ګرانه ــت ښــــ ــې غرغښــــ  ښــــــدانهچــــ

ــه    وايــــــي ای کــــاکــــــــړه زويـــــــه ــه نېکخ يــــ ــ   ي ــــ ــا خــــ ــه تــــ  لــــ

 مــــــــا دــــــــ ا کــــــــې د  قــــــــرار دی    ر الر دیـــــدتـــا قــــدم زمــــا پـــ

 د  ښـــــــــــــت  عبـــــــــــــادت کړنـــــــــــــه  انځنهـــــــــه و ورځ د  ده لمـــشـ
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ــ ر دي   ـــ ر ديــــــولـــې پـــاته لـــه تـــــا ن ــه کـــ ــې د  پـــ ــشې او ورځـــ  مـــ

ــرض دی  ا فرض دیـــــــځه  ــداد کړه پر ت ــاړ  قــــ ــتا د غــــ ــن دــــ  دا هــــ

ــل  ـــــل داد افضــــــــــيـــــــ ه ورځ  ــ ــ  ل انځـــــــــ ــ  کلـــــــــ ــر کلـــــــــ  تـــــــــ

ــ ره کــــــا     و روره کا  ــــ ک چې تل ل نځ ــې پــــ ــاد بــــــه يــــ ــه  دــــ  پــــ

 بيــــــــــا خــــــــــدمت د خلــــــــــ  اهلل دی   ل ـــړی مـــرط د دي  ه ـــدا دی

ــه   لـــه تــــــا پـــاتـــــــه دواړه دي نـــه  ــه دينــــ ــه لــــ ــړه ښــــ ــر کــــ ــا  خبــــ  ځــــ

ــه     تـــــــــ ره واخــــــلـــــه م اهد مه  ــد مــ ــ  قاصــ ــدای د ديــ ــ ی خــ  د لــ

ــد د خدای ن ر پر  دا  خش ر کړه ــړه  دا خــ ــ ر کــ ــا  پــ ــه ځــ ــې پــ  مت يــ

ــي     چې د  بششړ عــــــبادت دــــــي ــيبت دـ ــه مصـ  ځـــا  د  خـــالص لـ

 د غــــــــثا پــــــــر خــــــــ ا نــــــــ مړ دــــــــ  چې له خ به وېښ کـــاکـــــړ د 

ــړل  زغــره خــــ ل يـــې ارادــته کـړل ــره کــــــــ ــي تېــــــــ ــثا غشــــــــ  د غــــــــ

 د دــــــلطا  غيــــــا  لــــــه ملــــــ  دــــــ  هــــرات خـــ اتــه په تل  تل  د 

ــه   ړه هــــــ ر   ــدادونهوېــــکــــــ ــه مل نــــ ــ  پــــ ــل مــــ ــلطا  مــــ  د دــــ

ــ ل مـــــ ېر دـــــ       ــــ  هـــــ ر  تـــر دنيا تېر د  ــان  پـــــه ټـــ  د غازيـــ

ــ    چې يې هـلـته هــن وفـــات دــ  ــرات دــــ ــاورو د هــــ ــه خــــ ــخ پــــ  ښــــ

ري د خدای په ر ا باند ((ــــــــــم  مېـړه ه ـې رونــدو  کانـــدي  
(٧)

 

نه کې هم د محمد هوتفک د بيفان طفرز د دوست محمد کاکړ په پېنند

کيسه ييز د ، کله چې څوک دا نير لولي لکه چې يفوه کيسفه لفولي، 

دلته بيا هم راوي معلوم د ، دلتفه بيفا هفم د کيسفي راوي د محمفد 

هوتک پالر د ، دلته بيا په کيسه کې بله کيسه ده، بل راوي په خپلفه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

33211 
 

او د هغه رينې دوست محمد کاکړ د  چې  له خپل پالره حکايت کوي 

 نصايح يې په خپل کتاب )لرلښت نامه( کې راوړي دي.

( ۹۹د لرلښت نامې حکايت هم په مينوي فورم کې نظم شو ، ټول )

( څپې لري ددې حکايفت محتفوا هفم ۸بيتونه لري او هره مسره يې )

ديني او اخالقي موضوع ده، د )نور محمد کاکړ( چې دلته يو راوي ګڼل 

د )کاکړ نيکه( د خوب کيسه کوي، چې هغفه هفم  کېږي او د خپل پالر

لو  عابد او ذاهد شخصيت و، هغه يوه شپه خوب وليد او زو  ته يفې 

نصيحت وکړ چې جهاد فرض د ، يوه ورځ افضل جهاد تر کلونو کلونفو 

 لمونځونو لوړه مرتبه لري.

کله چې کاکړ له خوبه بيدار شو، نو د جهفاد پفر لفوري الړ، د سفلطان 

له ملګرو سره يو را  شو، جهاد يې پيل کړ  ډېر جهاد يې  لياث الدين

وکړ، په لازيانو کې حساب شو او په هرات کې تر دنيا تېر او هملته پفه 

 هرات کې دفن شو.

 حکايت په دې نتيجه پا  ته رسي چې:

 مېړه هسې ژوندون کاندي

 مري دخدا  په رضا باندې

دبياتو کفې د منظومفو دا دوه حکايتونه چې موږ ګورو په پښتو لرلونو ا

داستانونو بېلګې په الس راکوي، خو دا په دې مانا نه ده چې په لرلونو 
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ادبياتو کې به نور منظوم داستانونه نه وي ليکل شوي، خفو مفوږ چفې 

دلته لږېږو، يوازې پر همغو اثارو بحث کوو چې تر موږ رارسېدلي دي، د 

ت ته چې ګورو، نفو دې حکايتونو، خوږوالي، ساده والي، رواني او سالس

ددې د دوو ليکوالو په ګډون به نورو هم دې ته ورته اثفار ليکلفي وي. 

نکل، حکايت او داستان که څه هم بېالبېل کيسه ييز اصطالحات ګڼل 

کېږي، خو يو بل سره ډېر زيات مشترکات هم لري، موږ چفې کلفه پفه 

پښتو لرلونو ادبياتو کې د داستان د څرک خبره کفوو، نفو هفدف مفو 

داد  چې د دلو درېواړو نومونو يا جوړښتونو ګډ خصوصيات په کې تر 

سترګو کېږي، هېڅ داسې بېلګه نه لرو چې يادې په بشپړ ډول يو نکل 

وي، يا دې حکايت او يا دې هم په تفول پفوره داسفتان وي، خفو ددې 

 دريواړو رانګړتياوې په کې په ډاګه ليدال  شو.
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 اخځونه

ړښت، محمد اسمعيل يون، يفون کلتفوري د پښتو شعر هنري جو  (۶)

 مخ ۱۱ل کال،  ۶۹۸۷يون، 

 (دانشنامه )دايرة المعارف( ازاد، ايران، بېالبېل مخونه.۲)

( ادب پوهنه، سيد محی الدين هاشمي، د اريک  د ګررنده کتفابونو ۹)

 ل کال، بېالبېل مخونه. ۶۹۸۶اداره، پېښور 

يبي شفرحه او تعليقفات، ( تذکرة االوليا، سليمان ماکو، د پوهاند حب۴)

 ل کال بېال بېل مخونه. ۶۹۱۶

 -۶۳۲ل کال،  ۶۹۴۳( پټه خزانه، محمد هوتک، د پوهې وزارت، ۵)

 مخونه. ۶۳۴

 مخ. ۱ل کال  ۶۹۴۳(پټه خزانه، محمد هوتک، د پوهنې وزارت، ۱)

ل کفال،  ۶۹۴۳( پټه خزانه، محمد هوتفک، د پفوهنې وزارت، ۷)

 مخونه. ۸۸-۳۲
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 م کې يې دريځکنايه او په کال 
  

 د مينې ذکر چې محرل کې د رقيب جرم شو 

 پفه اشففارو په کنايو باندې به وخت تېروو

 

کنايه هغه تعبير د  چې حقيقي مانا ترې مقصد نه وي، خو حقيقي 

مانا ته نږدې او مالزمه مانا ترې اخيستل کېږي. يا ))کنايفه دا ده چفې 

چې د مطلوبې مانفا د دليفل متکلم يوه مانا په داسې الراظو کې راوړي 

حيييت ولري((
(۶)

کنايه زموږ په وررنيو خبرو اترو او ادبي کفالم دواړو  

کې کارول کېږي او ښه ډېره کارول کېږي. په واقعيت کې زموږ د ژوند د 

کالم يوه پاموړ برخه له کنايو څخه ډکه ده، کله چې لواړو خپل پيغفام 

انتقال نه کړو، نو له کنايې او په ډېر مستقيم، سپوره او ډېر څرګند ډول 

ډېرو کنايو څخه کار اخلو. يا دا چې کله هم د پيغام او پوهاوي مستقيم 

لېږد ستونزه لري او يا ستونزه پېښوي، نو له کنايو څخه کار اخيسفتل 

کېږي، کله چې هم مقابل لور  د مرهوم او پيغام په اخيستلو کفې لفه 

قابل لوري سفپينه او ډانف  ستونزو سره مخ شي او يا هم لواړي له م

پېيلې خبره واوري، نو پرې لږ کوي: څه راته پفه کنفايو کفې لږېفږې؟ 
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سپينه خبره راته وکړه؛ چې پر مقصد پوه شو! يانې پفه دې مانفا چفې 

کنايې تر ډېره بريده د پيغام د نامستقيم بيان لپاره کارېږي. ددې لپاره 

اوي ته راووري، ښفه چې موضوع له ابهام او کنايو څخه رڼاوي او سپين

به وي چې کنايه له لغوي او اصطالحي پلوه وڅېړو، د هغې پفر ډولونفو 

ولږېږو، له استعارې او د کالم د نامستقيم بيان له نورو توکو سفره يفې 

 توپير وکړو او هم خپل مطلب په څرګندو بېلګو کې واضح کړو:

 کنايه له لغوي پلوه:

وه يفو )مصفدر( د ، پفه له )کنی( څخه رلېدلې چې له ګرامري پل 

لغت کې د ))پوښلي او پټ(( مانا ورکوي. )کنيت( يا )کنوت( په ډاګفه د 

يو مطلب نه بيانول دي.  په بله مانا ))کنايه په لغت کې پټه خبره  کفول 

يا په داسې اندازه خبره کول دي چې د مدعا څرګنفدتيا پفه کفې نفه 

وي.((
(۲)
تصريح ضد ده او پټو  رينې نور بيا وايي: ))کنايه په لغت کې د 

خبرو ته وايي.((
(۹ )

له لغوي پلوه )کنايه( په عربي، پښتو، دري او رينفو 

نورو ختيزو ژبو کې په يوه مانا او نفږدې يفوه بڼفه کفارول کېفږي. پفه 

( وايي. قاموسونو دا کلمه له لغوي پلفوه د Quibbleانګليسي کې ورته )

له لغوي پلوه د خبرو  همدې ناڅرګندو خبرو په مانا رااخيستې ده. يانې

 پوښل، د خبرو پټول يا په پرده کې خبرو کولو ته وايي.
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 کنايه له اصطالحي پلوه: 

د خبرو کولو هغه ډول د  چې اورېدونکی مستقيماد لفه مانفا سفره 

مخامخ نه شي، بلکې لومړ  يوه مانا او ورپسې د همغه کالم دويمفه او 

 اوال اصلي هدف وي.هغه مقصوده مانا ورڅخه ترالسه شي چې د وين

يا کنايه همغه خبره ده چې دوه ماناوې؛ يوه لرې او بله نفږدې چفې 

نږدې مانا يې مقصوده نه ده، خو ويناوال جمله داسې سره ګنډي چفې 

 د اورېدونکي ذهن له نږدې څخه لرې مانا ته وړي.

په بله وينا: کنايه داسې يو ترکيب او يا جملفه ده، چفې د وينفاوال 

اهري مانا نه وي، خو هغه قرينه چې موږ له ظاهري مانا مقصد د هغې ظ

)مکنی به( څخه باطني )مکنی عنه( ته متوجه کوي، هغه هم په کې نه 

وي، يانې دا چې د يوه مطلب يادول او د بل پيفداکول دي؛ د مکنفه او 

مکنه عنه ترمنځ عمل کنايه ده. رينې نور ادبپوهان بيا وايي: ))کنايفه 

مانا په داسې لرظونو کې راوړي چې د مطلوبې مانا  داده چې متکلم يوه

 لپاره يې وضعي مانا د دليل حيييت ولري((.

(۴)
 

د بېلګې په توګه: ))احمد ډېر پاک انسان د ((، ظاهراد هفم کېفد  

شي چې پاک او ښايسته وي، خو اصلي او مقصوده مانا يې داده چې دا 

زښتونو لرونکفی د  او انسان د اخالقي، ټولنيزو، ديني او نورو مهمو ار

په فساد ککړ انسان  نه د . ))دا جلۍ پاک لمنې ده.(( ظاهري مانا يفې 
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داده چې پاک لباس يې الوستی، جامې يې پفاکې او سفوتره دي، خفو 

اصلي او مقصوده مانا يې داده چې دا جلۍ د ښو اخالقو څښتنه ده؛ په 

دولې.(( ديني او ټولنيزو اخالقو سمبال ده. ))پفه سفر يفې خفاورې بفا

ظاهري مانا يې هم کېد  شي همدا وي، خو اصلي مانا يفې داده چفې 

لم پرې زور کړ  و، فرياد يې کاوه، چغې يې وهلې، يانې پفر سفر يفې 

خاورې بادولې دا مانا يې د لم او ظلم په مقابل کې د لبرګون ښفودل 

))تراوسه يې له خولې نه د شيدو بو  ري.(( مانا دا چې تراوسه ال  دي.

 نی د  او د )شيدو بو ( يې څرګند ټکی د .کوچ

))پررمکه يې خوله لګوله.(( ظاهراد هم دا کار ممکن د ، خو اصلي 

هدف ترې داد  چې يو څوک ډېر سخت وي او يا سخت کارونه کفوي، 

نو دا اصطالح يا کنايه ورته کارېږي، يانې هغه دومره سخت سفړ  د  

 چې پررمکه خوله لګوي.

 ه هم په وار ده(())ژرنده که د پالر د

 ))چې نه دې وي له موره ورته مه وايه چې وروره((

دلته مخاطب پوهېږي چې د متکلم مرهوم او مطلب څفه د ، خفو 

 کېد  شي چې درېيم سړ  وپوهېږي او يا نه.

 يا: ))الس چې مات شي لاړې ته لوېږي((

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

33212 
 

دلته الس ماتېدل او بيا په څه ذريعه لاړې ته اچول مطلب نفه د ، 

مقصد دا د  کوم دوست يا اشنا چې له پښو ولوېږي، بل دوست بلکې 

 يا اشنا په ښه ورري او مرسته ورسره کوي.

 يا: ))له يوه السه ټک نه خېږي((

له دې متل څخه ظاهري مانا چې ټک ختل دي، نه را اخلو، بلکې له 

الس څخه د ټک ختلو مطلب د دواړو لوريو يا دواړو دوسفتانو يورفا  

 کېدل دي.((

(۵)
 

 د کنايې ډولونه

 د جوړښت يا ترکيب له مخې:  -ال  

 د جوړښت يا ترکيب له مخې کنايه پر الندې برخو وېشل کېږي:

هغه ده چې له يفوې کلمفې يفا ترکيفب څخفه  مررده کنايه: -۶

))دن (( يا ))اوږد(( چې د عوامو ترمنځ د ساده، کفم  رلېدلې وي لکه:

 ته همداشان مانا ورسوي.عقل او احمق په نامه يادېږي، يا يې ذهن 

هغه ده چې تر يوې زياتو کلمو يا له يوې جملفې  مرکبه کنايه: -۲

څخه رلېدلې وي او ددې جملې يوه کلمه په مسفتقل ډول کنايفه نفه 

وي، بلکې ټولې چې سره يورا  شي، کنايه جوړه کړي، لکفه: ))تشفه 

 السه ته مې دښمن يې.(( هدف ورڅخه ناچاري، لربت او بېوسي ده.
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 د مانا لېږد له مخې: -ب

هغفه ده چفې سفړ  د الزم او ملفزوم  نږدې يا قريبه کنايه: -۶

ترمنځ پر اړيکي باندې په اسانۍ سره پوه شي. يا له الزم څخه ملزوم ته 

 انتقال يې بې واسطې يا په لږو واسطو وشي.

))تاته مې سترګې وې((: مانا دا چې تاته مې اميد او هيله ده، چفې 

 ې.لم به مې وخور

 چې  ل  د  د اختيار ښکل  ته ورکړ

 پ ې ګرځه او  په نته نه يې خالص

 )اوښه په نته( الزم او )اطاعت( يې ملزوم د .

 ټ له مشه د ي  بې ل زه انتظار کې

 د لي   په در مې اوښک  بلېدلې

په پورته بيت کې )اوښکې(، شمع ګڼل شوې دي، چفې د محبفوب 

دا چې سړ  ژر پرې پوهېږي، نفو  لپاره يې )لوز( کنايه راوړل شوې ده،

قريبه کنايه ده.(( 
(۱)
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هغه ده چې د )الزم( او )ملزوم( تفرمنځ  لرې يا بعيده کنايه: -۲

رابطه په اسانۍ سره معلومه نه شي او ددې دواړو ترمنځ څو رابطې يفا 

 واسطې وي.

 لکه الندې متل:

 ښځه له اجاله لواړه، لور و لندبل ته ورکوه

او څلورمه واسفطه، )درنفې کفورنۍ( تفه وايفي، )اجاغ( په درېيمه 

 -۶)لندبل( په درېيمه واسطه د )مړې کورنۍ( لپاره کنايه ده. اجاغ الزم 

 مړه کورنۍ، ملزوم دي. -۴مېلمانه لرل،  -۹پخول،  -۲اور، 

 د ه دم په ښکر برات زما مطلب م 

 هــ دم نــه م ه نــي ی د پښ  په دو

ن کار ته د ګومفارنۍ کنايفه ده، د هوسۍ په ښکر برات ليدل، ناممک

 څرنګه چې مانا يې لرې ده، نو رکه بعيده کنايه ګڼل کېږي.

 چې له دترګ  يې غړېږي غنن رن ه

  ــدايي يــې لکه قــحط د غــلې دی

قحس يو لو  لم د  او په دله بيت کې د لنم رنګفو جفدايي لکفه 

يفې قحس ګڼل شوې ده. دا چې سړ  پرې په اسانۍ نه پوهېږي، رکفه 

 بعيده کنايه بولي.((

(۷)
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 د مانيز څرنګوالي له پلوه د کنايې ډولونه: -ج

چې د يوه شي يا څيز څو صفرتونه  د نوم يا موصوف له پلوه: -۶

راوړل شي او هدف ورڅخه په خپله موصوف وي. يا دا چې دا پفه هغفه 

کې يو نوم راوړل شي او هغه داسې صرت وي چې هغه په بفل نفوم يفا 

موندل کېږي يا دا چې يو صرت يا صرتونه راوړل شي،  ذات کې کټ مټ

 چې په خپله موصوف ترې مراد وي لکه: 

 درومال به مکرانه کړه کام ار دواړه

 کــه روزي يــې مــي د يار  بدار ع ي 

له )ابدار عقيق( څخه مراد د يار شونډې دي، دا چفې عقيفق تفک 

ل د صفرت د سره وي او د يار شونډې هم سرې وي، چې په کنفايي ډو

 شريکوالي پر بنسټ له آبدار عقيق څخه د يار شونډې مراد دي.((

(۸)
 

په متن کې چې کومه کلمه د کنايې په توګه  د صرت له پلوه: -۲

راللې وي، له هغې څخه هدف صرت وي، نه موصوف يا نوم، لکه حميد 

 بابا چې وايي:

 دروېثه لــه دروېثه ګـــره نــاک ي ده

 ني ه کچک ل د فلک کچک ل ته مه
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په پورتني بيت کې له کچکول نيولفو څخفه مطلفب ګفدايي ده او 

ګدايي خپله يو صرت د ، چې د کنايې موخه هم ورڅخه همدا صفرت 

 د .

د نسبت کنايه داده چې يو يا څو صفرتونه  د نسبت له پلوه: -۹

ياد شي او نسبت يې يو سړي ته وشي او هدف ورڅخفه د هغفه سفړي 

 بات وي.لپاره امر، نرې يا اث

 ته چې ماته وايې وايه   ک د  ورني

 تــه لــه خشــل  دتــرګ  غ اړه دا ځ اب

په پورتني بيت کې د معشوقې سترګو ته د وژلو نسبت شفو  د ، 

سترګې معشوقې پورې اړه لري، چې د کنايې په توګه يې مراد ورڅخفه 

 خپله معشوقه ده.

د څرګندتيا او ناڅرګندتيا لفه مخفې د کنفايې  -د

 لونه:ډو

 د څرګندتيا او ناڅرګندتيا له مخې کنايه په دوه ډوله ده:

چې مطلب ترې پفه اسفانۍ سفره  واضحه يا څرګنده کنايه: -۶

 څرګند شي. لکه:
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    وهن د صبر الپې دتا په مخ کې

  ــ  غړمــه بېــد ده د م   پــــړي

 يا:

 چې   يد له عش ه اړو  ناصحه

 بـېد ده د م ــ  پــړي دــره غړ 

ه شګو څخه پړي لښتل مکني عنه. بېهوده، بفې حاصفله او بفې ل

 نتيجې کار، مکني د . 

 نــ  د تــېر داعت ارما  فايده نه کا

 که هثار ځله غا  کېږدم په ورغ ي

لاښ په ورلوي ايښودل له افسوس څخه کنايه ده، يانې لاښ پفه 

 ورلوي ايښودل مکني عنه او افسوس مکني ده.

چې کنايه په څرګند ډول نفه  ده کنايه:پټه، خري يا ناڅرګن -۲

 وي افاده شوې، لکه:

 نه پټېږي عش  د صبر په پرده کې

 د عشاق  طشت ل ېدلی دی له بامه
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 طشت له بامه لوېدل د رسوايي لپاره کنايه ده.

 د اړيکو يا واسطو له پلوه: -هف

هغه ډول کنايه ده چې د لومړۍ او دويمې مانفا  ايما  او اشاره: -۶

رابطه څرګنده وي او ډېرې لږې واسطې ته اړتيا وي. يفا ))دا  ترمنځ يې

هغې کنايې ته وايي چې واسطې هم په کې لږې وي او پټوالی هم په کې 

 نه وي، طبعاد سړ  په اسانۍ پرې پوهېد  شي. لکه:

 د نظر په خ ی م   ب ر  هاه دترګې

 چې برېښنا ته دتا د دترګ  يې کاته کړه

 په خو  بورېدل( د ړندو لپاره کنايه ده.((په پورته بيت کې د )نظر 

(۳)
 

له لغوي پلوه له لرې څخه نورو ته د اشارې مانا لفري او  تلويح: -۲

له اصطالحي پلوه هغه ډول کنايې ته ويل کېږي چې واسطې يې لرې او 

بعيدې وي. يا دا هغه کنايه ده چې د هغې په حقيقي او مجازي مانفاوو 

، يانې له صرته تر موصفوفه د رسفېدو کې ګم شمېر واسطې په کارېږي

 لپاره، لکه:

 په ماڼې يې مرده م ي  کره عيد وي

 پــه خــندا يې  ــ هري کــره رړا مي
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خوشالخان وايي چې زما د محبوب په ماڼې خلک مړه کېږي، رکفه 

نو د هغه په ماڼې مرده شويو کره اختر وي، چې ډېر مړي بفه کېفږي او 

ا يې جوهريانو کره رکه ژړا وي چفې پفه هغو  به يې لمبوي او په خند

 خندا کې مرللرې تويوي او په نتيجه کې د مرللرو نرخ رالوېږي. 

له لغوي پلوه د څرګندتيا يفا صفراحت مخالرفه مانفا  تعري : -۹

ورکوي، خو په اصطالح کې همغه کالم د  چې له قيد پرته او پر مطلق 

ره وشي. يو څوک په ډول وويل شي او د هغه په واسطه بلې مانا ته اشا

لوږ وهل يانې اشاره يوې خواته کوي، خو اراده دې بلې خواته وي، يفا 

))په يوه کالم کې رينې وختونه موصوف بېخي نه ذکر کېږي او خبره د 

خاص پررا  عامه بڼه لوره کوي، په داسې حال کې چفې مفراد تفرې 

هماله خاص وي، لکه چې يو څوک خپل دوست ته په طنز کې ووايفي: 

))نن سبا دوستان چېرته دي.(( چې ذکر يې عام او مفراد تفرې خفاص 

د ، يا دا چې رسول اهلل)ص( به د خپلو اصحابو يو داسې کار او حرکت 

وليد چې هغه به ښه نه وو، نېغ په نېغه به يې هغه نفه مخاطفب کفاوه، 

بلکې داسې به يې وفرمايل: ))په خلکو څه شوي چفې داسفې کفوي(( 

 خوشال خان په دې بيت کې ده: ظاهري بېلګه يې د 

 ر چېــرته چــې ګرځي لکه درو  د ه ګرځيـــــــهــ

 (١٥هر چېرته چې کېني هاه ځای لکه ګلش  کا.(( )
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له لغوي پلوه يو نږدې شخص ته د سترګو او بڼو په واسطه  رمز: -۴

پټه اشاره ده او له اصطالحي پلوه  هغه ډول کنايه ده چې په هغې کفې 

مې او د کنايې مانا هم ډېره څرګنده نه وي. يا پفه بلفه واسطې ډېرې ک

مانا له صرته تر موصوفه د رسېدو لپاره واسطې پفه کفې لفږې وي يفا 

څرګندې نه وي، خو داسې خبر په کې وي چې ذهفن هغفه لفوري تفه 

 ورشي، لکه: 

 ږيره دشينه م ه مال غبرګه خ له کنډاس

 و السنـــــــه وبـــادـــې د دنــيا لــــه چـــار

 )حميد مومند(

ږيره سپينېدل، مال لبرګېدل، خوله کنډاسېدل د بوډاتوب لپفاره د 

 کنايي په توګه راوړل شوي دي.

څرنګه چې پورته مو يادونه وکړه، کنايه خبرې ته پوښ ورکول يا په 

پرده کې خبرې کولو ته وايي يانې د پيغام مستقيم بيان نه د ، بلکفې 

ګړنۍ او ادبي ژبه کې نفور عناصفر هفم نامستقيم د ، دلسې په عامه 

شته چې د کالم د پيغام د نامستقيم لېږد سبب ګرري او کله کله يفې 

له کنايې سره توپير ګرانېږي، لکه مجاز او استعاره. په دې خاطر چې له 

مجاز او استعارې سره د کنايې توپير وشي، نو ښه به وي چې دلته يفې 

 رينو ټکو ته اشاره وکړو:
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 :استعارې سره د کنايې توپير له مجاز او

))مجاز له لغوي پلوه د تجاوز په مانا د  په اصطالح کې مجاز هغفه د   

چې د کلمې له حقيقي مانا څخه تېر شي او کلمه په بله مانا وکاروي. يا 

دا چې يوه کلمه د څه مناسبت او اړيکي له مخې په دويمه مانا کې چې 

نه ده، وکفارول شفي. اسفتعاره دا کلمه ورته جوړه شوې او ټاکل شوې 

)استعار مجاز( که چېرې د کلمو د حقيقفي او مجفازي مانفاوو تفرمنځ 

اړيکي يا مناسبت د تشبه له مخې وي، استعاره )مستعار مجفاز( ورتفه 

 وايي.

استعاره )مستعار مجاز( په ژبه کې د استعمال له مصفدر څخفه ده 

لو تفه وايفي. د چې په ژبه کې يوه کلمه د بلې کلمې پررا  پور لوښفت

بيان په اصطالح کې که يوه کلمه د څه مشفابهت لفه مخفې د خپلفې 

 حقيقي مانا پررا  په بله مجازي مانا وکارول شي، استعاره ورته وايي.

د مجاز په ټولو ډولونو کې استعاره لوره ډول د ، چفې همفدا ډول 

مجاز په ادبي ژبه کې ډېر دود لري. که له تشبه څخه د تشبه وييکفی، 

جه شبه او مشبه لرې کړل شي، نو تشبه په اسفتعاره بفدلېږي، نفو د و

هرې استعارې بنسټ پر تشبه والړ د  او له همدې څخفه راوتلفې ده. 

تشبه او استعاره د جوړښت له مخې يفو شفی د . د لويفديځوالو پفه 

اصطالح استعاره د تشبه نچوړ د . يانې تشبه تفر دې کچفې نچفوړ او 

به به( پاتې شفي، خفو پفه تشفبه کفې د خالصه شي، چې يوازې )مش
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مشابهت او په استعاره کې د يوشانوالي ادعا ده، شاعر دا نه وايي چې د 

 محبوب زلرې د سنبل لوندې دي، بلکې وايي چې سنبل دي.((

(۶۶)
 

په مجاز، استعاره او کنايه درې واړو برخو کې ظاهري مانا مقصفوده 

د شتوالي له امله د کلمې يا نه ده، خو په مجاز او استعاره کې د قرينې 

عبارت د ظاهري مانا کارول جايز نه دي، خو په کنايه کې سره لفه دې 

چې د شاعر لوښتنه د عبارت باطني مانا ده، خو ظفاهري مانفا هفم د 

 منلو وړ ده.

لکه: ))بيا يې ګالنو ته اوبه ورکړې((، مانا بيا يې اشتباه کفړې ده، دا 

اوبه ورکړي که نه، خو دلته اصلي مانفا چې په ظاهري مانا يې ګالنو ته 

 همغه ده چې له شخص څخه اشتباه شوې ده.

په پا  کې لواړم يادونه وکړم چې پورتني بحث د کنايې په بفاب د 

يو بشپړ تحليل، شننې او ارزونې مانا نه ورکوي،خو د کنايې څېړنې تفه 

پفه الره اواروال  شي. کنايه د باللي علومو د يو مهم عنصر پفه توګفه 

کالم، په تېره بيا په ادبي کالم کې خورا پياوړ  دريځ لري، کالم ته ډېره 

خوږلني او ښکلی رن  ورکوي، له هغې پرته کالم بېالبېل ادبي رنګونه 

نه اخلي، کنايه د ذهني قوت سبب هم ګررفي او د ټفولنيزو شفخړو د 

حل او د مانا د نامستقيم خو خواږه بيان المل هم کېفږي، نفو پفه دې 

 طر په کالم کې د کنايې دريځ خورا مهم ګڼل کېږي.خا
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)) په مجاز کې قرينه فکر له حقيقي مانا څخه د مجازي مانا خواتفه 

راګرروي او ميالن ورکوي، مګر په کنايه کې د لرظونفو حقيقفي مانفا 

 اخيستل کېږي او بيا فکر له الزم څخه ملزوم ته انتقال مومي.

 د بېلګې په توګه:

 پ ه په لي ه کېږديد قب ل ګ تې به 

 که ه ري په دا هنر وايي اع از کړم

)ګوتې په ليمه ايښودل( د تسليم عالمه ده. يفانې کفه هجفري دې 

خبرې ته حاضر شي چې زه په شعر کې معجزه ښکاره کوم، پوهان بفه 

دا خبره قبوله کړي؟ د تسليم ګوتې پر ليمه ايښودل مکنه عنه يا الزم، 

 لزوم( دي.تسليم يا قبلېدل يې مکنه )م

 ميال: 

 عاقبت به خشل ورغ ی په غا  پر  کا

 ر چــې کــار کــا د دښ ن  په ورم نهــهــ

ورلو  په لاښ پرې کول، مکنه عنه، تاثر او تاس  مکنه، د دښمنو 

 په پند کار کول قرينه ده.
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 ميال:

 دا يې زړه له تا م ندلی نه دی  ه دی

 رقيبــا  چــې د  ومــاته اوږ  مږي

ښل مکنه عنه او د مسابقې دعوت يا چلنج ورکول مکنه دي.((اوږې م
 (۶۲) 

 اخځونه

ل کال، ۶۹۸۴( بيان پوهنه، ډاکتر محمداجان حقپال، کابل پوهنتون  ۶)

 مخ. ۹۱

( ادب پوهنه، سيد محی الدين هاشمي، اريک د ګررندو کتابتونونو  ۲)

 مخ. ۷۴ل کال، ۶۲۸۶اداره، پېښور 

ل کال،  ۶۹۸۴پوهنمل محمداقا شېرزاد، بيان(، -ادبي فنون )بديع (۹)

 مخ. ۶۲۶

 ۶۱۶ل کال، ۶۹۸۴ادبي فنون )بديع، بيان( پوهنمل محمد اقاشېرزاد،   ( ۴)

 مخ.

ل کفال،  ۶۹۸۴بيان پوهنه، ډاکتر محمداجان حقپال،کابل پوهنتون  ( ۵)

 مخ. ۹۱

ل کال، ۶۹۸۱( بيان پوهنه، ډاکتر محمداجان حقپال، کابل پوهنتون ۱)

 مخ. ۹۸

ل  ۶۹۸۱بيان پوهنه، ډاکتر محمداجان حقپفال، کابفل پوهنتفون  (۷)

 مخ. ۹۸کال، 
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( د ادبپوهنې څانګې، سرمحقق سيدمحی الدين هاشفمي، علومفو  ۸)

 مخونه. ۲۲۷-۲۲۱ل کال، ۶۹۳۹اکاډمي، 

ل کال، ۶۹۸۴( بيان پوهنه، ډاکتر محمداجان حقپال، کابل پوهنتون ۳)

 مخ. ۹۳

ل کال، ۶۹۸۴حقپال، کابل پوهنتون  (بيان پوهنه، ډاکتر محمداجان۶۱)

 مخ. ۴۱

(  په پښتو منظوم هندي سفبک کفې د مجفاز ډولونفه، پوهنفدو  ۶۶)

 مخ.۹۱ل کال،  ۶۹۳۲محمدابراهيم همکار، 

ل ۶۹۸۴( ادبي فنون، )بديع او بيان(، پوهنمل محمفداقا شفېرزاد، ۶۲)

 مخونه.  ۶۱۲-۶۱۶کال، 
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  د کتاب الشعر د ارسطو

 اموخه، مانا او محتو 
د شعر او شاعرۍ د څرنګوالي په باب د يونان نامتو عالم ارسطو  خفورا 

( کفال ۹۸۴مهم اثر ليکلی د ، ))ارسطو چې تر مفيالد وړانفدې پفر )

 ( کال مړ شفو ۹۲۲زېږېدلی او تر ميالد وړاندې پر )

(۶)
د ژونفد زياتفه  

برخه يې پر مطالعې او ليکلو تېره شوې ده. ارسطو ګم شمېر اثار ليکلي 

د هغو په جمله کې يو هم )بوطيقا( د . دا اثر پفه حقيقفت کفې د چې 

ادبپوهنې، په تېره بيا د ادب تيوري اساس ګڼل کېږي، د ادبپوهنې يفا 

ادبپېنندنې په باب په ليکلې بڼه بل دومره سستماتيک اثر چې تفر دې 

وړاندې قدامت دې ولري، نه د  ترالسه شو . البته دا په دې مانفا نفه 

سطو دمخه د ادبياتو په باب بحيونه او ليکنې نه دي شوي، ده چې تر ار

شوي به وي خو په دومره منظمه، هدفمنه او سستماتيکه بڼه ال بل اثر 

تر اوسه څرګند شو  نه د . تر دې وړاندې د داسې يو تيوريک اثفر  د 

په زياته کچه ليکلي اثار دمخه  نشتوالي يو علت شايد دا وي چې تر دې

او نه بيا کوم نقاد د هغو د ټولو راټولولو او ارزونې لپاره  هم موجود نه وو

اکيره اثار مطالعه دمخه  مجال پيدا کاوه. ارسطو د خپل وخت او تر هغه

کړل او بيا يې د شتو اثارو په مټ د ادب تيورۍ يا ادبپفوهنې اساسفات 
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کېښودل او )بوطيقا( په نامه يې رانګړ  اثر وليکه. د ارسطو ددې اثر د 

برخو په باب هم لږ و ډېر شکونه شته چې يا به دده خپلفې وي او  رينو

 يا به هم دده د کوم بل هوښيار شاګرد زياتونه.

ددې پورته شکونو او  انګېرنو يو علت داد  چې تر اوسه پورې ددې اثر 

داسې يو بشپړه لومړنۍ نسخه  چې هغه دې په اصلي يوناني ژبفه وي، 

يوناني ژبې څخه سفرياني، لفه سفرياني چاته نه ده رسېدلې، دا اثر له 

څخه  عربي ته ژباړل شو ، انګليسي، اردو او نورو ژبو ته هم اوسمهال 

د نړۍ هېڅ داسې معتبره ژبه نه شته چې دا اثر دې په کې نه وي ژباړل 

 شو .

دا چې دا اثر ولې د نړۍ ګڼو ژبو ته  وژباړل شو، د پوهانو پفه نظفر ددې 

ن د هرې مسلې زړې تفه رسفېده، ده نفه علت دا و چې ))د ارسطو ذه

صرف زړې مسلې د خپل ذهن په قالب کې نوې کړي دي، بلکې ډېفرې 

 نوې مسلې او نظريې يې هم په خپله وضع کړي او ايجاد کړي دي.

د ارسطو ليک ال تر ننه هم هغه خوند او زور لفري، چفې د ارسفطو لفه 

رو دورونو کې تېفر زمانې نه واخله د دنيا د تنقيد په تاريخ کې، په مختل

شوي او تر  موږه رارسېدلي دي(( 
(۲)
 

د نړۍ نامتو عالمانو دا اثر په خپله ژبه ژباړلی او له هغه يې معنوي پانګه 

اخيستې ده. په اسالمي نړۍ کې د ارسطو نورو اثارو  ډېر شهرت درلود، 
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خو څرنګه چې عربو په شعر کې لو  الس درلود او څوک يفې پفه دې 

سيال او جوګه نه ګڼل، نو رکه يې د شعر پفه بفاب د  برخه کې د ران

ارسطو نظرياتو ته ډېره اړتيا نه احساسوله، خو د ارسطو نور کتابونه کله 

چې هم عربي ژبې ته ژباړل شوي، نو په ټوله اسالمي نړۍ کفې خفواره 

 شوي دي.

په اسالمي نړۍ کې لومړنی سړ  چې د ارسطو د علومو قدر يې کفړ ، 

ي( د ، چې د دويم معلم په نامه  هفم يفادېږي او دويفم )ابو نصر فاراب

شخص )بو علي سينا( د  چې شيح الرييه او درېيم معلم ورته ويفل 

کېږي، دله راز په اندله کې )ابن طريل(، )ابن ماجه(، )ابن مسفکويه( 

او )قاضي ابن رشد( او نور هغه کسان وو چې د ارسطو د کتابونو مطالعه 

 نې پورته کړې ده.يې کړې او ښه ګټه يې ر

حکيم فارابي د ارسطو د اثارو او ليکني طرز په بفاب يفو مسفتقل اثفر 

ليکلی: )ما ينبغی ان يتقدم الرلسره(: يانې )د فلسرې د زده کړې لپاره 

 تر هغې وړاندې څه زده کول په کار دي(.

فارابي چې خپله يو حکيم و، د ارسطو د اثارو د ژورتيا پفه بفاب وايفي: 

و )کتاب النره( سفل رلفه او )کتفاب سفماع الطبيعفی( ))ما د ارسط

 څلوېښت رله مطالعه کړ، نو هله يې په څه رو ګودر پوه شوم.((
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حکيم فارابی تر ډېرې څېړنې، سپړنې او رېرنې ورورسته د ارسطو اثار 

ډلبندي کړي دي. هغه وايي: ))د ارسطو اثار رينې جزيه دي، رينې يې 

ه تر منځ منځويانفه دي.(( يفا وايفي: کليه دي او رينې د جزيه او کلي

رينې کتابونه يې خاص دي او رينې عام، له رينو د فلسرې علفم زده 

کېږي او له رينو د فلسرې اعمال، له رينو نه الهيه امور زده کېفږي او 

له رينو طبيعه امور ، له رينو تعليميه، رينې داسې کتابونه دي چې د 

يې د خاصو لپاره خاص دي.(( د  عامو طبايعو د معيار مطابق دي، رينې

ليکني طرز په باب يې وايي: )) ليکنی طرز يې پفه درې ډولفه د ، پفه 

خاصو کتابونو کې کالم ډېر لنډ او جامع استعمالوي، په کليه کتابونو يا 

 په تراسيرو کې مغلق او لام  او په رسايلو کې مختصر او واضح.((

(۹)
 

ثارو بحث نه کوو او نه دا ليکنفه څرنګه چې موږ دلته د ارسطو پر ټولو ا

ددې وس لري، يوازې لواړو دده د شعر د هنر يا) کتاب الشعر( په بفاب 

  بحث وکړو.

مو وويل د ارسطو اکيره اثار د نړۍ پفر بېالبېلفو دمخه  لکه څنګه چې 

ژبو ژباړل شوي، له هغې جملې څخه د شعر په باب د هغه مشفهور اثفر 

ر هنر( نوم هم ورکړل شو  او د پښتو او )بوطيقا( د ، دې اثر ته د )شع

عربي ژبو په ګډون په رينو ژبو کې )کتاب الشعر( ګڼفل شفو  د . د 

نورو ژبو پر ژباړو دلته بحث نه کوو، يوازې پښتو ژباړې ته يې رارو، خفو 

د ژباړې او د يوه اثر د محتوا د انتقال په بفاب د يفو څفو ټکفو يفادول 
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بيعي ډول سل په سلو کفې د اصفلي ضروري دي:  يو دا چې ژباړه په ط

متن د ټولې محتوا ښکارندويي نه شي کوال ، ضرور به په کې د محتوا 

يوه برخه سمه او ډېره کره  نه را انتقالېږي او يا به يې هم مانفا لفږ پفه 

مغيره بڼه لېږدي، په تېره بيا دا چې يو اثر له يوې ژبې څخه بلې، بيا له 

له هغې څخه بلې ژبې ته واړول شفي. د   هغې څخه بلې ژبې او بيا ال ان

ارسطو ياد اثر هم له لومړنۍ او اصلي  ژبې څخه نفه د  ژبفاړل شفو . 

اوس چې د پښتو په ګډون په رينو نورو ژبو کې ددې اثر ژباړه موجوده 

ده، اکيره له دويمې، درېيمې يا څلورمې ژبې څخفه ژبفاړل شفوې، نفو 

مراهيم داسفې راللفي  طبيعي خبره ده چې په دې کې اصطالحات او

چې د  محتوا ژورتياوې  په کې ټولې نه شي څرګندېدال  او لږ تفر لفږه 

 محتوا ته يې هم څه نا څه زيان رسېدلی د .

 اوس رارو د بوطيقا پښتو ژباړې ته!

په پښتو کې د بوطيقا د  ژباړو بېال بېلو روايتونه نه شته، يفوازې د دوو 

رمحقق زلمي هېوادمل پفه وينفا: ژباړو او  شرحو يادونه شوې ده، د س

))بوطيقا مولوي محمد اسراييل د )کتاب الشعر( په نامه او قلندر مومند 

 د )نظميات( په نامه شرحه او ترجمه کړ  د .((

(۴)
 

کتاب الشعر مولوي محمد اسرائيل د  پېښور د  پښتو اکفاډمۍ د مشفر 

خپل کار تر )موالنا عبدالقادر( په لوښتنه او سپارښتنه ژباړلی د . ده 
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م( کال وړاندې  بشپړ کړ  او بيا د اثر پر ياد کفال چفاپ شفو  ۶۳۵۸)

 ( مخه لري.۳۱د . د سريزو، شرحو او اصلي متن په ګډون ټول )

مولوي محمد اسرائيل د ارسطو )بوطيقا( اثر په ژباړه کې له خورا دقفت 

څځه کار اخيستی د . په دې ژباړه کې يې ډېر زيار ګفاللی او د موالنفا 

عبدالقادر په وينا د اوسپنې نينې يې چيچلې دي. د  وايي: ))مولفوي 

محمد اسرائيل به ددې اثر ترجمه کوله او ما بفه لفه عربفي، فارسفي، 

انګرېزي او اردو سره پرتله کوله.(( موالنا عبدالقادر زيفاتوي: ))ډاکټفر 

مظهر علي خان د پېښور يونېورسفټي د انګرېفزي شفعبې صفدر د ، 

د انګرېزي ادب يو ماهر عفالم د ، بلکفې هغفه پفه موصوف نه صرف 

فارسي، اردو او رينو نورو يوريايي ژبو کې ډېر لو  دسترس لري، ډاکټر 

صاحب خو تر دې حده موږ سره الس اوکړلو چې په خپله يې د کتفاب 

الشعر د رينې حصو ترجمه په اردو کې زموږ لپاره وکړه، موږ بيا له دې 

مو څخه هم استراده وکړه او په اردو ژبفه نه په عربي او انګرېزي ترج

کې د عزيز احمد صاحب د ترجمفې او رينفې نفورو د اردو ادبيفاتو د 

مضامينو نه مو مدد واخيست، ددې مهم سرته رسولو کفې مفوږ تفه د 

مشهور ايراني عالم پروفيسبور صورتګر کتاب هم د ډاکټر ميفرزا نفذير 

وږه ډېفره فايفده برالس په واسطه پفه الس رالفی او لفه هغفه نفه مف

واخيسته.(( 
(۵)
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سره له دې چې دا اثر له څلورو ژبو: انګليسي، عربفي، فارسفي او اردو 

څخه په پرتليز ډول ژباړل شو  او د دې ټولو ژبو له ژباړو  سره يې ژباړه 

کتل شوې او پرتله شوې، خو بيا هم د) کتاب الشعر( پښتو ژباړه چې د 

ه )اردو( ژبې څخه پښتو ته شوې مولوي محمد اسرائيل له خوا شوې، ل

 ده.

مولوي محمد اسرائيل هم د موالنا عبدالقادر پفه شفان ددې کتفاب د 

پښتو ژباړې اړتيا او د هغې اهميت ته اشاره کړې او د خپلې ژبفاړې پفر 

معيارونو او کړاوونو يې رڼا اچولې ده. تر کومه حده چفې دده کتفاب د 

وي محمد اسرائيل د خپلې ژباړې له متن څخه ښکاري، رښتيا هم  مول

وسې تر وروستي بريده کړاو او زيار ګاللی او موالنفا عبفدالقادر چفې د 

پښتو ژبې يو اوچت ليکوال، خدمتګار او د پښتو اکفاډمۍ مشفر پفاتې 

شو ، پر دې ژباړې دهغه بيا کتنه او د نورو ژبو لفه ژبفاړې سفره يفې 

 کړ  د . پرتلنه، ددې ژباړې قوت، کيريت او اهميت ال پسې زيات

دې زيار ته په کتو سره ويال  شو چې دا ژباړه د پښتو تفر هغفې بلفې 

ژباړې او شرحې چې )منظوميات( نومېږي، مرصفله، خفوږه، کفره او د 

زيات اعتبار څښتنه ده. ان سړ  ويال  شي چې تراصلي متن وروسته 

تر بلې هرې دويمې او درېيمې ژباړې هم لښتلې رکه ښه برېښي چې 

ړو کې له څو متنونو او د هغو له پرتلنې څخه ګټه نه ده پورته په نورو ژبا
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شوې او يا لږ تر لږه له څلورو مطرحو متنونو څخه ګټه نه ده اخيسفتل 

 شوې.

( کاله وړاندې ۵۷ل کال( څخه نږدې ) ۶۹۳۴دا ژباړه که څه هم له نن )

ترسره شوې او په پښتو کې کېد  شي دا د )بوطيقا( لومړنۍ ژباړه وي. 

ني جوړښت او سکښت له مخې ددې ژباړې ژبه دېره خوږه، پسته، د ژب

نرمه، روانه او ساده ده او د هغه وخت تر رينو نورو ژبفاړو او نفا ژبفاړو 

متنونو هم ښه روانه ده. نه يوازې ژباړه ډېره خوږه ده، بلکې د ژباړې تر 

شا چې کوم نيت او ارمان پروت و او ددې ژباړې د ترسره کېدو سفبب 

 ه هم ډېر لوړ، علمي، ملي او عالي و.شو، هغ

البته په ژباړه کې را  نيم زموږ د ماليي ژباړو، سيمه ييزې لهجفې او د 

ګاونډيو ژبو رينې الېزې تر سترګو کېږي، لکه څنګه چې زموږ رينفې 

اوسنۍ ژباړې هم رينې دا ډول ستونزې لفري، خفو پفه ټفوليز ډول د 

لفوړه معيفاري ژبفاړه ګڼفل مولوي محمد اسرائيل ژباړه د خپلې زمانې 

 کېد  شي.

نن دواړه مولوي صاحبان په ابدي نړۍ دي، خفو څفوک چفې دا ژبفاړه 

لولي، نو هم مولوي محمد اسرائيل او هم موالنا عبدالقادر ته د زړه لفه 

تله دعاګانې کوي چې لوستونکي يې په مسفتقيم ډول د ارسفطو لفه 

ادبپوهفانو او ادب  فکري او علمي ميراث  سره وصل کړي او په تېره بيا
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مينوالو ته يې ددې الره اواره کړې چې د ادبپوهنې د لومړنيو اساسفاتو 

 په باب معلومات ترالسه کړي.

موالنا محمد اسرائيل نه يوازې يوه پخه ژباړه کړې، بلکفې د ارسفطو د 

شعر فن او يا )کتاب الشعر( يې په دقيق ډول شرح او تحليل کړ  هفم 

ارزونه دلتفه رکفه د ارزښفت وړ ده چفې ده د د . د موالنا تحليل او 

ارسطو دا اثر څو څو رله لوستی د . کله چې يو څوک پر کوم کتفاب 

بحث کوي، نو کېد  شي يو خل يا دوه رله يفې ولفولي او بيفا خپلفه 

ارزونه پرې پيل کړي، خو کله چې يو څوک يو اثر ژباړي، نفو يفوه يفوه 

هغې چې د مانا تل او انطباق کلمه يې څو څو رله له ذهنه تېرېږي او تر 

ته يې ورداخل نه شي، ژباړه يې هم شونې نه برېښي، نو موالنفا محمفد 

اسرائيل چې دا اثر ژباړلی، هره کلمه يې څو څو رله لوستلې، په ذهفن 

کې يې تحليل کړې، د هغې مانا ته يې ران رسولی او بيا يې خپلې ژبې 

څو څو رله لفه نظفره تېفره ته را اړولې ده. په خپله ژبه کې يې هم بيا 

کړې، په دې مانا چې له ژباړونکو پرته به هېچفا هفم د ارسفطو دا اثفر 

دومره زيات نه وي مطالعه کړ ، په خپله موالنا وايي: ))د حکيم فارابي 

الرييه دې  دومره تاکيدونو په ما دومره اثر وشفه چفې مفا د شېخ  او

 .((کتاب الشعر کم نه کم پنځوس رله مطالعه وکړه...

(۱)
نو رکه خفو د   

ده تحليل خورا ژور برېښي. موالنا محمد اسرائيل د ژباړې لفه همفدې 
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ه ګټه پورته کړې، لومړ  يې ددې اثر د ژباړې اړتيا په خوخت او دقت څ

 ګوته کړې او بيا يې ددې اثر پر ماهيت او اهميت رڼا اچولې ده.

نظريفات او موالنا وايي: ))سره له دې چې د ادب په فن کفې د ارسفطو 

هغه هم د يوناني ادب په باره کې او بيفا خفاص د يونفاني ادب د يفوې 

مخصوصې نوع متعلق دي، خو بيا هم د هغفه د نظريفاتو لويفه حصفه 

څنګه چې د هغه له شانه سره ښايي، په ادبياتو بانفدې پفه مجمفوعي 

حيييت صحيح  ثابتېږي او دا ويلی کېد  شي چې د هغه د زمفانې نفه 

نننۍ زمانې پورې د شعري تنقيد مسله اصولو کفې هفېڅ  يې واخله تر

قسم اهمه اضافه نه ده شوې او راتلونکي وخت کې هم څه اميد نشفته 

چې اوشي، دله وجه ده، چې د دنيا د هر ملفک شفاعران ښفه او بفد 

شعرونه هم د ارسطو په تله تلي.(( 
(۷)
 

اشفاره  موالنا اسرائيل د ارسطو له نظره د شعر زېږوونکو سرچينو تفه 

کوي او وايي: ))د ارسطو دا عقيده ده، چې د بنيادم هغه فطفري ذوق، 

چې کوم د شعر موجد او باعث د ، له دوو چينو نفه خړوبېفږي، يفو د 

تراخر او لويۍ خيال د ، چې کوم د پالر نيکه د لويۍ او د عظمت د تاثر 

نتيجه ده، دا د فخريه او رزميه اشعارو محرک د ، دويفم د بفل عيفب 

ولو او نکته چيني کولو ته د بنيادم هغه طبعي ميالن د ، چې ترې نه لټ

هجو پيداکېږي، رزميه اشعارو نه لم لړلي منظومات )تراژيدي( وجفود 
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ته راري او د هجويه اشعارو نه خندوونکي اشعار )کاميډي( پيداکېږي، 

 چې د رزميه نه هغه جدا کوي. 

نوونکي منظومات، په د ارسطو عقيده ده، چې د زمانې په حيييت لمج

فخريه او هجويه اشعارو فوقيت لري، په دې وجه پفه کفار دي، چفې د 

هغې په هکله پوره تحقيق سره  اوږد بحث وشي، لکه چې هغه په خپل 

دې کتاب کې هم دلسې کړي دي.(( 
(۸)
 

موالنا اسرائيل د شعر په باب د افالطون او ارسطو د نظرياتو اختالف او 

 کوي.توپير ته هم اشاره 

افالطون وايي: ))دا دنيا د عالم ميال او نقل د  او شاعري د انسانانو د 

اعمالو او افعالو نقل کوي، ګويا که شاعري د نقل نقل شه. د هغه په نظر 

 دا د سيوري سيور  د  او له اصل نه ډېر لرې د .((

ارسطو وايي: شاعري د فطرت نقل نه کوي او نه د فطرت د نقفل کولفو 

شته، ارسطو دا مني چې شاعري نقل يا تقليد خو ضروري څه ضرورت 

د ، ولې پر را  ددې چې دې ته له مصورې سفره مشفابهت ورکفړا  

 شي، هغه وايي چې شاعري له موسيقۍ او رقص سره مشابهت لري. 

ارسطو هم شاعرۍ ته نقل وايي، ولې د افالطون د نقل موازي، هغه نقل 

 خو ورته وايي ولې د نقل نقل نه.((
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په خپله ارسطو د خپل دې کتاب په باب وايي: ))زما مقصد داد  چې د 

شاعرۍ پر فن بحث وکړو او د هغې مختل  انواع معلوم کړو او پفه دې 

انواعو کې د هر يو کار او مقصد وټاکو، د شعر صحيح تجزيه او د اشعارو 

تعداد، د قطعاتو کيريات او د هغې د اجزاوو په باره کفې خيفال اظهفار 

 ((کړو.

ارسطو د شاعرۍ بحث له درېو پوښتنو پيلوي: ))شاعري څنګه نقل يفا 

تقليد کوي؟ شاعري د څه څيز نقل کوي؟ او ددې نقل طريقفې کفومې 

 دي؟((

ارسطو شاعري په لومړي ګام کې پر دوو برخو )داستاني او ډراماتيکفه( 

ه وېشي، د تراژيکو داستانو او تراژيکو  ډرامو تر منځ هم توپيرونه په ګوت

کوي. داستانونه اوږده او ډرامې لنډې وي. ده د ډرامې لپفاره د زمفان، 

عمل او مکان وحدت ضروري وباله، چفې وروسفته بيفا د )درې ګفوني 

 وحدت( په نامه ياد شو.

ارسطو د تراژيدۍ په باب وايي چې ))دا بايد داسې يو علمي تقليفد وي 

کامفل او  چې په دقت سره تر سره شو  وي او په خپل ذات کې بايفد

 اکمل وي.((

ارسطو د شاعر د تېروتنو او للطيو په باب هم رفانګړ  انتقفادي نظفر 

لري:  ))هغه وايي، شاعر په دوه ډوله للطي کوي، دا للطفي يفوه خفو 
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اصلي للطي ده او هغه دا چې يو سړ  د شاعرۍ صالحيت نفه لفري او 

ي بيا هم شاعري کوي، دا للطي د بښفلو وړ نفه ده، دويفم ډول اترفاق

للطي ده، د هغې صورت داد  چفې شفاعر صفالحيت لفري،  خفو د 

شاعرۍ د هغې برخې د جزئياتو په بيان کې کله کله للطي هم کفوي، 

 چې له نورو فنونو سره تعلق لري، دا ډول للطي د بښلو وړ ده.((

د  ارسطو بوطيقا؛ د شعر هنر يا کتاب الشعر پر يوه سريزه پيل شو  او 

ۍ جمله کې ارسطو د خپل اثر هدف بيفانوي، د همدې سريزې په لومړ

د  وايي: ))زما د بحث موضوع شاعري او د هغفې مختلف  قسفمونه 

 دي((.

(۳)
ارسطو خپل دا اثر په پنځو برخو کې رالنفډوي:  پفه لفومړۍ  

برخه کې يې همدا سريزه ده چې پر خپل هدف سفربېره د رزميفه يفا 

( Tragedyد شاعري )( يادونه کوي، بيا د لم او درEpicجنګي شاعرۍ )

( ته اشاره کفوي، همفدا پفه Comedyبيانوي او بيا د خوشالۍ شاعرۍ )

حقيقت کې د ارسطو له نظره د شاعرۍ وېفش د  او پفه پفا  کفې د 

 نقادانو اعتراضونو ته د رواب ورکولو اصول تشريح کوي.

ارسطو په شاعرۍ کې د يو کرکتر يا شخصيت د بيان لپاره درې اصفول 

ه څنګه چې هغو  دي، تر هغو لوره وښودل شي يفا تفر ټاکلي دي: لک

هغو ډېر ټيټ او يا هم لکه څنګه چې دي همغه شان. ارسطو په دې اثر 

کې د رزميې شاعرۍ او تراژيدي، رزميې او هجوې تر منځ توپيرونه هم 

په ګوته کړي، د شاعرۍ د بېالبېلو ډولونو لپاره يې د وزن، بحر او اهن  
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کړ  او د خپلې زمانې او تر هغه وړانفدې زمفانې  څرنګوالی هم په ګوته

 نظمونه يې له فني پلوه ارزولي دي.

په کوټلې، سپېڅلې او په تول برابرې شاعرۍ کې ارسطو يوازې )هومر( 

د شاعر د لقب مستحق ګڼي، رکه چې د ارسطو په نظر  دده په نقلونو 

ه )پېښو( کې د ډرامې )حقيقي روح( موجود د . ارسطو د کوميډي پف

 باب وايي چې دا د بدو خصلتونو نقل يا )پېښې( دي.

ارسطو د خپل اثر په درېيمه برخه کې تراژيدي څېړي، ارسفطو وايفي: 

))تراژيدي د يو داسې عمل )کردار( نقل او پېښې دي چې هغه اهفم او 

مکمل وي، يو مناسب عظمت او اوږدوالی ولري او په داسې ښکلې ژبفه 

دا رکه چې د دې په مختلرفو برخفو ليکل شوې وي، چې خوند کوي، 

کې په مختلرو ذريعو سره د وېرې، وحشت او دهشت د بيان لفه املفه 

الېز پيدا کېږي او له همدې وجې د پيدا شفويو جفذباتو او هيجانفاتو 

 صحت او اصالح هم کوي.

د  د تراژيدۍ لپاره شپږ عناصر مهم ګڼي: پېښې، څېرې، ژبه، تاثرات، 

 يقي.ارايش يا سينګار او موس

ارسطو تراژيدي پر څلورو ډولونو: پېچلې، دردونکې، اخالقفي او سفاده 

 وېشي.
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د کتاب الشعر څلورمه برخه د نقادانو اعتراضونو او هغو  ته د رفواب 

 ورکولو اصولو ته رانګړې شوې ده.

په دې بحث کې په )شپږو( جال جال برخو کې د نقادانو اعتراضفونو تفه 

ولو بحث شو  د . ايا شاعر يوه پېښفه رواب ويل شو  او د نقد پر اص

لکه څنګه چې وه يا ده همغه شان تصوير کړې، يفا څنګفه چفې ګڼفل 

کېد  يا بيانېد  شي او يا دا چې څنګه د هغو بيانېفدل پفه کفار دي، 

 همغه شان انځور کړي که نه؟

ژبه يې څنګه کارولې؟ او بله دا چې د شاعرۍ د سمون معيار څفه د ؟ 

 ه توپير لري.؟له نورو برخو سره څ

ارسطو په خپل اثر کې د مورخ او شاعر توپير ته هم صريحه اشاره کړې. 

وايي د )هيروډت( تصني  منظوم کېد  شي، خو بيا به هم همغه تاريخ 

وي، که په نظم وي او که نه وي. د دواړو: )مورخ او شاعر( تر منځ لفټ 

عر دا توپير داد  چې يو )مورخ( دا بيانوي چې څه پېښ شفول او شفا

بيانوي چې څه پېښېد  شي. په دې وجه شاعري د تفاريخ پفه پرتلفه 

ډېره فلسريانه او زيات لوره څيز د . شاعري له عام څخفه خبرېفدل 

 دي او تاريخ له خاص حقيقت څخه.

 ارسطو پېښې هم پر دوه ډولونو وېشي: ساده او پېچلې.
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خيز ډول ارسطو د خپل اثر په همدې درېيمه برخه کې تراژيدي پر هر اړ

 ( بېالبېلو برخو کې يې پرې رڼا اچولې ده.۲۱څېړلې او په )

ددې ترڅن  پر رزميه يا جنګي شاعرۍ هم  څانګړ  بحث شفو . د  

د جنګي شاعرۍ جوړښت يا شکل هم د لموونکې ډرامفې شفکل تفه 

ورته بولي، د بحر او د بيان د بڼې له مخې يې هم يو شان بولي. پفه دې 

 ه کار د .کې پيل، منځ او پا  پ

ارسطو جنګي شاعري هم د تراژيدۍ په شان پر څلورو برخفو وېشفي: 

ساده، پېچلې، اخالقي او لمفوونکې يفا دردوونکفې، لفه موسفيقي او 

سينګار يا ارايش پرته د هغې هغه  برخې هم هغومره کېد  شي چې د 

تراژيدۍ دي. خو توپير يې دا ګڼي چې رزميه شاعرۍ کې ډېر  پېښفې 

نظم ضخامت زياتېږي، خو تراژيدي ددې وس نه لفري،  بيانېد  شي، د

ټولې هغه پېښې بيان کړي چې په يوه وخت کې تېرې شوې دي، هغفه 

پر يوه وخت يوازې هغې پېښې بيانوال  شي چې د سټيج پر سر ښودل 

 کېدال  شي.

ارسطو په خپل دې اثر کې د شاعرانه ژبې پر استعمال هم ټينګار کوي، 

لې پر تعري  سربېره شاعر ته الرښوونه کوي، چې د لږ، نوم، فعل او جم

د ژبې په استعمال کې بايد ډېر دقت وکړي او د عروضو پر علم بايد يوه 

 وي.
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ارسطو د خپل اثر څلورمه برخه د نقفاداتو اعتراضفونو او هغفو  تفه د 

رواب ورکولو اصولو ته رانګړې کړې، پفه دې برخفه کفې ارسفطو پفر 

لتونه پر پنځو بنسټونو وېشلي دي: هغو  شاعرانو يا شاعرۍ د نيوکو ع

يوه پېښه يا واقعه ناشونې ګڼي، يا د هغې خالف قياس کوي، يفا يفې د 

 اخالقو خرابوونکې ګڼي، يا متضاده او يا هم د هنر له پلوه للطه.

د ارسطو په نظر که شاعر دده وړانديزونه او هغه الرښوونې، چې ده پفه 

لي کړي، د نقادانو لفه نيوکفو بفه دې اثر کې ورته اشاره کړې، هغه عم

 وژلورل شي.

د کتاب الشعر پنځمه او وروستۍ برخه د تراژيفدۍ او رزميفه شفاعرۍ 

پرتلنې ته رانګړې شوې ده، ارسطو تر خپل تحليل، اروزنې او پرتلنفې 

وروسته دې نتيجې ته رسېدلی، چې تراژيدي تر رزميې شاعرۍ لفوره 

 ده.

توګه وايي، که چېرې دا ومنل  د  د لومړي قضاوت،محک او فرضيې په

شي چې کوم فن زيات سپېڅلی وي، هغه به تر مقابل لوري لفوره وي. 

 سپېڅلی فن بيا همغه د  چې د هوښيارو کتونکو خوښ شي.

ارسطو تراژيدي تر رزميه شاعرۍ رکه لوره بولي چې د رزميه شاعرۍ 

ټول عناصر په تراژيدۍ کې خوندي دي، خفو تراژيفدۍ د موسفيقۍ او 

نګار په ګډون نورې زياتونې هم لري چې د تخيفل د لوړتيفا سفبب سي
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ګرري او دا چې پر سټيج ښودل کېږي نو اثر يې نور هم څرګند او صرا 

کېږي. تراژيدۍ د لوستلو او کتلو پر وخت هم وخت کم نيسفي، رکفه 

 چې که يو اثر ډېر وخت واخلي، نو ډېر څه ترې نه حاصلېږي.

الی ډېر کم د ، د يوه رزميفه نظفم لفه په جنګي نقل کې وحدت يا يوو

موادو څخه ډېرې تراژيدۍ ليکل کېد  شي، لنفډه دا چفې ارسفطو د 

خپلو ګڼو داليلو له مخې تراژيدۍ تر رزميه شاعرۍ لوره بولي، خفو دا 

په دې مانا نه ده چې هغه دې حکم وکړي، رزميه شاعري دې هېڅ نفه 

د دوو ډولونو د پرتلنې  وي او يا ورته هېڅ اړتيا نه شته، بلکې د شاعرۍ

 په حالت کې تراژيدي تر رزميه شاعرۍ لوره بولي.

د ارسطو د شعر هنر يا کتاب الشعر د پښتو ژباړې په وروستۍ برخه کې 

د ژباړونکي له خوا د هغو اشخاصو او د هغو  د اثارو يادونه شوې، چې 

بونو د ارسطو د کتاب په متن کې د هغو نومونه راللي او يا يې هم د کتا

بحيونه او ارسطو هم د خپل منطق او استدالل په توګه راوړي دي، دې 

ته )مختصر حاالت( عنوان ورکړل شو  او د کتاب په وروسفتۍ برخفه 

کې راللي دي. که څه هم ددې اشخاصو يادونه د کتاب پفه وروسفتۍ 

ولفولي، دمخه  برخه کې راللې، خو که څوک يې د کتاب تر اصلي متن

م د مراهيمو په درک کې به ورسره ډېره ښفه مرسفته نو د ارسطو د کال

 وکړي.
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د ارسطو د دې اثر تردې لنډې ارزونې، پېنندنې او شننې وروسته سړ  

په ټوليز ډول ويال  شي چې د ارسطو دا اثر )کتاب الشعر( د ادبپوهنې 

په تېره بيا د ادب تيورۍ اساسي، مهم او خورا ګټور کتاب ګڼل کېفږي،  

دا اثر د  چې پفه عملفي او نظفري ډول يفې د ادب په حقيقت کې هم

تيوري اساسات ايښي دي، د ادب تيورۍ يو لنفډ تعريف   داد  چفې 

))ادب تيوري د ادب د بېالبېلو برخو او مسفايلو پفه هکلفه د نظريفاتو 

مجموعه ده.(( 
(۶۱)

د ادب تيوري د معاصرو او جامع تعريرونو له جملفې  

هنفري ادبيفاتو ټفولنيز رول او  څخه يو هم داد  چې: ))ادب تيوري د

ماهيت، رانګړتياوې، څرنګوالی او د ودې قانونمندي څېړي او د ادبفي 

موادو او مسايلو د څېړلو او ارزونې لپاره مختل  معيارونه او پرنسيپونه 

ټاکي، ادب تيوري، ادبي عام مراهيم او اصطالحات طرح او تنظيموي او 

ڼه ورکوي، همفدا د ادبفي هغو ته د يوه سنجول شوي منظم سيستم ب

تيوري مراهيم او بنسټونه دي چې د هغو په رڼا کې ادبي افکار له ابهام 

څخه راوري.((
(۶۶)

 

د پورتني تعري  له مخې د ارسطو) کتفاب الشفعر( نفه يفوازې د ادب 

تيوري په برخه کې د خپل وخت يو نسبتاد بشپړ اثر ګڼل کېږي، بلکې تر 

چې د ادب تيورۍ پفه برخفه کفې د  دې دمه پورې دا داسې يو اثر د 

 عملي او نظري الرښود اثر په توګه کار کوي.
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زمانې اکيفره دمخه  ارسطو داسې يو عالم و چې د خپل وخت او تر هغه

ادبي اثار يې له نظره تېر کړي، ارزولي او شنلي وو او بيفا يفې د همغفو 

ثفار اثارو د ليکني ډول او محتوا له مخې تيوريک اصول ټاکلي او هغه ا

 يې د همغو اصولو په رڼا کې ارزولي وو.

د ارسطو تر بوطيقا يا کتاب الشعر وروسفته چفې د ادبيفاتو پفه بفاب 

ادبپوهانو کوم اثار ليکلي، نو يو رل يې ضرور خپلفه ريښفه د ارسفطو 

همدې اثر ته رسولې او هغه يې د خپل ران د الهام اساسفي سفرچينه 

اثار ارزولي او ډلبندي کفړي  ګررولې ده. ارسطو په ډېر دقت سره ادبي

دي. د ارسطو لپاره د ادبي اثارو د ارزونې چاپېريال او بستر هم ښه برابر 

و، دده په زمانه کې  او تر ده وړاندې هم يونفان د زيفاتې ادبفي پفانګې 

خاوند و، همدا پانګه وه چې ارسطو وارزوله او بيا يفې ورتفه اصفول او 

ده چې که پر  هغه وخفت يونفان ميتودونه په ګوته کړل. طبيعي خبره 

دومره ادبي پانګه نه لرال ، نو ارسطو به څه شی ارزولفي وا  او د څفه 

شي له مخې به يې ورته اصول ټاکلي وا ؟ د ارسطو خپلفه پوهفه او د 

يونان ادبي پانګه ددې سبب شوه چې ارسطو د بوطيقا مهم اثر وليکی 

او ګټفې وړ اثفر ګڼفل چې تر ننه پورې د ادبپوهنې په برخه کې کار وړ 

کېږي. اوس يوه پوښتنه داده چې د ارسطو د بوطيقفا  تيوريفک اثفر د 

ادب تيورۍ د اوسنيو معيارونو له مخې وارزول شي، ښه ده او کفه نفه 
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اوسنۍ ادبي تيوري  د ارسطو د ادبي تيوري )بوطيقا( له معيارونو سفره 

 پرتله شي؟

او ناممکنات دي چفې  دا خبره خو هېڅ د بحث وړ نه ده، له منطقه لرې

څوک ووايي د ارسطو بوطيقا دې تر هغه وروسفته اثفارو څخفه متفاثر 

وي!!؟ خو دې بل اړخ کې دا خبره واضح ده چې اوسنۍ ادبي تيوري بيا 

د ارسطو له دې اثر څخه الهام اخلي او که يو ادبپوه  خپله ادبي تيوري 

معيارونه او  او د هغې ميتودونه وضح کوي، نو ضرور به يو رل د ارسطو

ميتودونه له نظره تېروي. د ادب تيورۍ په برخه کې د ارسطو يفاد اثفر 

دومره جامع د  چې د اوسنۍ ادبي تيوري اکيفره معيارونفه پفه کفې 

 خوندي دي، لکه پورته مو چې يو دوه تعريرونه ياد کړل.

په پا  کې د يوې ټوليزې نتيجې په توګه ويفال  شفو چفې د ارسفطو 

پوهنې په برخه کې داسې يو تيوريک اثر  د  چې تفر )بوطيقا( د ادب 

دوه زريزو زياتې مودې راهيسې په ادبي مطالعاتو کې مطفرح د  او تفر 

څو پورې چې ادب او د ادب په باب  بحيونه او تحليلونه روان وي، دا اثر 

 به په کې مطرح وي او خپل خپل الېز به لري. 
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 اخځونه

المالک همفت، صفحاف نشفراتي موسسفه، ( ادب او ادبي کره کتنه، عبفد۶)

 مخ.۲۳۳ل کال، ۶۹۸۵

( کتاب الشعر، د مولوي محمد اسفرائيل ژبفاړه، پېښفور، پښفتو اکفاډمۍ، ۲)

 مخ. ۴م کال، د موالنا  عبدالقادر سريزه، ۶۳۵۸

( کتاب الشعر، د مولوي محمد اسرائيل ژبفاړه، پېښفور، پښفتو اکفاډمۍ، ۹)

 مخ. ۶م( کال، ۶۳۵۸)

)د پښتو دکتفورا پروګفرام( سفرمحقق زلمفی هېوادمفل، ( ادبي نظريات ۴)

 مخ ۸ل کال، ۶۹۳۴

( کتاب الشعر، د مولوي محمد اسراييل ژباړه، د موالنا عبفدالقادر سفريزه، ۵)

 مخ. ۵م کال، ۶۳۵۸پېښور، پښتو اکيډمي، 

( کتاب الشعر، د مولوي محمد اسفرائيل ژبفاړه، پېښفور، پښفتو اکفاډمۍ، ۱)

 مخ. ۹۱م کال، ۶۳۵۸

اب الشعر، د مولوي محمد اسرائيل ژبفاړه، پېښفور، پښفتو اکفاډمۍ، ( کت۷)

 مخ. ۶۴م کال، ۶۳۵۸

( کتاب الشعر، د مولوي محمد اسرائيل ژبفاړه، پېښفور، پښفتو اکفاډمۍ، ۸)

 مخونه. ۶۷-۶۱م کال، ۶۳۵۸

( کتاب الشعر، د مولوي محمد اسفرائيل ژبفاړه، پېښفور، پښفتو اکفاډمۍ، ۳)

 خ.م کال، د اصل متن لومړ  م۶۳۵۸

( د ادبپوهنې څانګې، سرمحقق محی الدين هاشمي، د افغانستان علومو ۶۱)

 مخ. ۶۱۳ل کال، ۶۹۳۲اکاډمۍ، 

ل  ۶۹۳۴( ادبي نظريات، )دوکتورا پروګرام(، سرمحقق زلمفی هېوادمفل، ۶۶)

 مخ. ۲کال، 
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 سعدي او رحامن بابا شېخ  د

 د اخالقي ايډيالونو پرتلنه

و  چې په )شيخ سعدي( مشهور د  ابومحمد مصلح الدين د عبداهلل ز

او رحمان بابا په دوو يادو ختيزو ژبو )دري( او )پښتو( کې داسې يفاد او 

نامتو شاعران او عارفان تېر شوي چې دواړه په عوامو او خواصفو کفې 

زيات منښت، ګرانښت، مقبوليت او محبوبيت لري. ددې عام محبوبيت 

ساني او ديني ارزښتونه، علتونه کېد  شي ډېر وي، خو لو  اخالقي، ان

د بيان مستقيم طرز، نېغ په نېغه د پيغفام رسفونه او سفاده ژبفه ددې 

 منښت او ګرانښت د اساسي عواملو په توګه يادوال  شو.

دلته نه لواړو د دلو دواړو محبوبو شاعرانو پر شاعرۍ پراخ بحث وکړو، 

ي چې رکه يوه ليکنه، څو ليکنې او ان څو رانګړي اثار ددې وس نه لر

دداسې سترو شاعرانو د پراخې شاعرۍ او د هغو  پر ټولفو اړخونفو رڼفا 

خوره کړي، خو دلته لواړو يوازې او يوازې ددې دوو سترو شفاعرانو  او 

صوفيانو د لټو اخالقي ايډيالونو پر ورتوالي او د هغو پر پرتلنې لنډه رڼا 

څفو واچوو، خو مخکې تر دې چې اصلي موضوع ته الړ شو، لواړو يفو 

 نورو ضروري ټکو ته هم نغوته وکړو:
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 زماني واټم: 

سعدي او رحمان بابا د ژوند ترمنځ زيات زماني واټفن موجفود شېخ  د

( هجري کال د اوسني ايران په )شيراز( کې ۱۱۱د ، ))شيخ سعدي پر )

( هجري کال يې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړي ۱۳۶زېږېدلی او پر )

دي.((
(۶)
هفف ق( کفال د ۶۱۴۲پټې خزانې په حواله )پر )رحمان بابا بيا د  

هف ق( کال يې له ۶۶۲۸او ))پر ) (۲)پېښور سيمې په بهادر کلي زېږېدلی((

دې نړۍ څخه سترګې پټې کړي او د پېښور په هزارخانۍ هفديره کفې 

سعدي او رحمفان شېخ  په دې ډول نو د (۹)خاورو ته سپارل شو  د .((

( کلونه زمفاني ۴۹۷د مرګ ترمنځ يې )( کاله او ۴۹۱بابا د ژوند ترمنځ )

 واټن موجود د .

 ګډ ټکي:

سعدي او رحمان بابا د کالم ترمنځ زيات مشترک ټکفي شفته، شېخ  د 

محتوا يا منځپانګه ددې مشترکاتو مرکزي ټکي دي. دواړه لويو عارفانو 

تر هر څه وړاندې خپل فکر د دين )اسالم( پر دايره متمرکز کفړ  د . 

اړو د عرفان او تصوف الره خپله کړې، نرسفي تذکيفه، اسالم کې بيا دو

ران پېنندنه، انسان پېنندنه او خدا  پېنندنه، د انساني چلند سمون، 

د نرسي لوښتنو کنترول او مهفارول، د ديفن پفر اصفولو پوهېفدل او 

ودرېدل د دواړو شاعرانو د کالم ګډ محتوايي ټکي دي. دواړو شفاعرانو 
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فهمې ژبې څخه کار اخيستی، داسفې ژبفه په شعر کې له ساده او عام 

 چې عوام او خواص ټول پرې په اسانۍ سره پوهېد  شي.

 توارد:

سعدي او رحمان بابفا د ژونفد تفرمنځ نفږدې شېخ  سره له دې چې د 

)څلورنيمې( پېړۍ زماني واټن د ، خو دا هغه مهال د  چې دري ژبفه 

و. دا خبره له  پر ټولې سيمې خوره وه او ددې ژبې د اديبانو شهرت عام

حقيقته لرې نه ده چې رحمان بابا او د هغه هممهالي شفاعران بفه لفه 

دري ادب څخه پوره خبر وو او د هغو له مطفالعې بفه يفې ففي  هفم 

موندلی وي، خو دې کې هم شک نه شته چې توارد او تصادف به هم د 

دواړو شاعرانو په شعرونو کې د ګډو ټکو د رامنځته کېدو سبب شفو  

وارد له مخکيني شفاعر سفره د وروسفتي شفاعر د کفالم هغفه وي. ت

محتوايي او شکلي ورتوالی د  چې وروستني شاعر لفه مخنفي هغفه 

څخه په شعوري او قصدي ډول څه نه وي را اخيستي، خو په ناشعوري، 

ناليدلي او نالوستي ډول د دواړو د کالم يو څه برخه سفره ورتفه والفی 

ژبه کې يو په بل پسې وارېدېدلو ته يا پر يوه ولري. په بله وينا توارد ))په 

وخت داخلېدلو ته وايي. په ادبي اصطالح کې که يو شاعر پر يوه وخفت 

يو مضمون په يوه شعري قالب کې ويال  وي. پر بل وخت بل شاعر بيفا 

همغه مضمون په همغو کلمو کې بې له دې چې د هغه بل شاعر پر شعر 

. کله داسې وي چې په مضفمون کفې خبر وي، ووايي، توارد ورته وايي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

33281 
 

توارد پېښ شي او کله په کلمو کې. رينې وخت يو څوک لفه چفا ډېفر 

متاثره وي، د هغه د کالم په بيا بيا لوستلو رينې کلمې، اصفطالحګانې 

ترکيبونه او مضمونونه د هغه په ذهن کې پرېوزي. کله چفې بيفا خپلفه 

شفېخ  لفه (۴)ي.((سنجونه کوي د هغو څيزونو اثرات په کې ليفدل کېفږ

سعدي څخه د رحمان بابا محتوايي الهام ردېدال  نه شي، خو څرنګفه 

چې هغه وخت د اثارو چاپ او تکيير د نن په شان عام نه و، نو رکه خو 

ويال  شو چې ددې الهام تاثيرات به ډېر مستقيم نه وي، څرنګه چفې 

دواړه عارفان، صوفيان او شاعران د يوې واحفدې فکفري دايفرې پفه 

حدودو کې فعال وو، نو رکه خو يې د اخالقي اډيفالونو او فضفايلو پفه 

 بيان کې د محتوايي توارد او تصادف خبره هم ردېدال  نه شي. 

شيخ سعدي په )اوومه( هجري پېړۍ کې د اسالمي نړۍ په تېفره بيفا د 

دري ادب يو ستر عرفاني، روحاني او ادبي شخصيت تېر شفو  د ، د 

ورکښته شو  و او د اسالم پفر اکيفرو ارکفانو او  دين د اساساتو تل ته

رموزو پوه و، خدا  پالنه، انسان پالنه، ذهني او نرسي تذکيه، د انسان 

شېخ  د اخالقي نظام جوړښت، عرفان، ران پېنندنه او خدا  پېنندنه د

سعدي رحم  اهلل عليه د کفالم  فکفري اساسفات جفوړوي، بوسفتان، 

ټول کليات د همفدلو ارزښفتونو د  ګلستان او په مجموعي ډول د هغه

رلونې انځورګري کوي. رحمان بابا د يولسمې هجري پېړۍ په وروستۍ 

نيمايي او د دولسمې هجري پېړۍ په لومړيو کې د پښتو ستر شفاعر او 
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لو  عارف تېر شو ، رحمان بابا بيا د خدا  په مينه او د هغه د مخلوق 

دنيفا ده خفدا  لفه  په محبت کې لرق انسان د ، هغه وايي چفې: دا

عشقه پيدا کړې، تصوف، عرفان، د نرفه پفاکوالی، اخالقفي فضفايل، 

 انسانيت او د هغو پالنه د رحمان بابا د کالم محتوايي خواوې دي.

دلته لواړو ددلفو دوو سفترو عارففانو انسفاني الرښفوونو، اخالقفي  

 ايډيالونو او د ديني نصايحو سپړنې او پرتلنې ته لږ تم شو.

 عدالت:

سعدي د عدالت تامين او پالنه د هر انسان او پفه تېفره بيفا د عفادل  

انسان لپاره د تلپاتې يادګار وسيله ګڼي، وايي ظالم او عفادل دواړه لفه 

نړيه تلونکي دي، خو له يوه څخه د ظلم قاعده پاتې کېفږي او لفه بفل 

 څخه نېک نوم.

 ظالن برفت و قاعده زمت ازو ب اند

 نيک  يادګار کردعـــادل بـــرفت و نام 

د رحمان بابا په کالم کې هم عدالت او د عدالت تامين يو مهفم عنصفر 

سعدي په شان پر عدالت ټينګار کفوي او لفه هفر شېخ  د ، هغه هم د

 انسانه د انصاف او عدالت لوښتونکی د :
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 پــه انصاف په عدالت به ن مېروا  مــې

 هــر ع ــل بــه د خــشل ځا  په ترازو کړ 

 در په  ېر  دا  به در رګند ميد دکن

 که در کــ ز پــه ايينه د خــشل زانــ  کړ 

 هنر:

سعدي هنر، پوهه او کمال د انسان لپاره ستر ثمر ګڼي، دده په نظفر د  

انسان هنر همغه د  چې هغه خپله ظاهر شي او په خپلفه د هنرمنفد 

 شخصيت تيبيت کړي، نه دا چې هنرمند د هغه يادونه وکړي:

 ت مرد از هنر بهره وراګر هس

 هنر خود بګويد نه صاحب هنر

رحمان بابا هم د سړي جوهر د هغه هنر ګڼي، هنر د سفړيتوب معيفار 

 ګڼي، نه زر او زور:

 دنيا دارکه م تاني په دين و زر دی

 هنرمندو  خه ګــنج د خشـــل هـــنر دی

 بــېد ده بـــــه زورور و ځـــا  تــه وايي

 ـــه هــر    زورور دید دنيــــا دـــړی ک
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 شتمني: 

شيخ سعدي مال، متاع او دنيايي شتمني داسې يوه اړخيزه الره ګڼفي 

چې له هغو سره زياته مينه او لېوالتيا ددې سبب ګررفي چفې څفوک 

 ترې بېرته نه شي راوتال .

 ک ی ره د ی ګنج قارو  نبرد

 و ګـــر بـــرد ره بـــاز بيرو  نبرد

ر د  چې تخت و تاج او د دنيا مال چاتفه نفه رحمان بابا هم په دې نظ

پاتې کېږي، که يوڅوک پاچا او ستر واکمن هم وي، نو يوه ورځ به يې دا 

تاج و تخت له خاورو سره برابر شي، نو ښه خبره داده چې انسان نېکي 

 وکړي او د نېکۍ له امله خپل نوم پرېږدي. 

 اورنګ زېب چې ارايش د تخت و تاج کا

 ې مر  تاخت و تاراج کاتخت و تاج به ي

 پـــه  ــدا  کې به يې پاتې ښه بد ن م مي

 دی کــه چــار  د کــ ری کــه د   اج کا

رحمان بابا پر دې بيا ټينګار کوي چې د هېچا شتمني او واک تلپاتې نه 

 دي او اخر له منځه ري: 

 خـــا  دلطا  دد   ــدــا 

 اخر درومي خـــ ار  ـــيرا 
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  امي وي نه يې مل نه يې

 درد يې دادې پــه خشل ځا 

 بـــادماهي يې پـــاتې کېږي

 زړه يـــــې چـــ ي پــــه ارمــا 

 مينه او مينان: 

سعدي هغه کسان چې له چا سره د زړه له تله مينه او محبت ولري او د 

هغو په مينه کې لرق وي، عيناد لکه مړي ګڼي چې اواز ترې نه خېفږي، 

  چې څوک د خدا  په مينه کې ډوب وي، هغه ددې شعر يو تعبير داد

نه د بل چا خبره اوري او نه چاته لوږ نيسي، هغه يوازې په خپله مينفه 

 کې ډوب وي.

 عام ا  کشت ا  معش قند

 بـــر نيايــد زکـــشت ا  اواز

رحمان بابا هم عشق داسې يو سېالب ګڼي چې هر څه له مخې پسفې 

 :وړي او هېڅ بند ورته د ټينګې نه د 

 هـــر چې رغـــ ري دـــرومال په عام م کې

 هـــاه کـــړی کـــ ر پـــه مخ کې د دېالب دی

 ته چې خ ب غ اړ  په عش  کې راته وايه

 ک م چا کړی د زمري په خ له کې خ اب دی
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رحمان بابا، ناز، نخرې، ازار او درد د عشق او معشوقې خصلت ګڼي، خو 

ره رفي، نفو دا نخفرې بفه د  په دې نظر د  چې څوک د عشق په ال

 زلمي.

 معش قې ه ېشه ناز په عام  کاندي

 ر  ـــا  هېڅ له خشله ياره ازار نه دی

 يا هم:

 چې د دتا د عام م په تېغ مديد مي

 د ر ـــــ ا  غــــاړه بـــه هـــاله مــــــــي ادا

رحمان بابا دا دنيا د عشق او مينې زېږنده او عشق بيا د ټولو مخلوقاتو 

 ر ګڼي:پال

 دا دنــيا ده خدای له عش ه پيدا کړ 

 د  ـــ له وو مـــخل قـــات  پــــالر دی دا

رحمان بابا د عشق په الره کې د خطرونو د مخنيوي لپاره سپارښفتنه 

 کوي چې مين بايد ران ته يو الرښود وټاکي:

 بې رهبره ي   د عش  په الره ګرا  دی

 کدلــته بــ يه چې پيدا کاندي رهبر   
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 نېک کارونه:

سعدي تر هر څه زيات پر ښو اخالقو، نېک چلند او په يوه لنډه مانا پفر  

سړيتوب ټينګار کوي، هغه وايي، نه دا نړۍ پاتې کېفږي، نفه د انسفان 

خوښي او خوشالۍ، خو کوم څه چې انسان ته تلپاتې ژوند ورکوي، هغه 

 ه يادوي:د انسان هغه نېکي ده چې تر ده وروسته نور د  په همغه نام

  ـــدا  نــ انــد و خــرم روا   دمـــــی

 که باز ماند از او در دا  به نيکي ياد

رحمان بابا هم دا دنيا او د هغې خوشالۍ يوه ننداره بولي چفې ډېفر ژر 

 تېرېدونکې ده، خو سړ  بايد د سبا لم وخوري.

 د دنيا په ت اما چې   ک نازېږي

 خــ  هن ن  يې ت اما ده دبا نه ده

 د  نېک کارونه د نېکو خلکو او بد کارونه د بدو خلکو زېږنده ګڼي:

 نـــېک  کـــاره نېک افعال مي

 بـــد کـــردار او بد افعال مي

 دـــرنـــ مـــت د دـــړي ګـــــ ره

 يـــ  عي ی وي بل د ال مـــي

 چـــې نېک بخت وي نيک يي کا

 چـــې بـــدبخت وي بدد ال مي

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

33211 
 

 ـــه ګـــ ر  ر ـــ انهفــــــال بـــه  

 خشل افـــعال د دـــړي فـــال مـــي

 مقصود:

سعدي د نورو صوفيانو او عارفانو په شان زړه د خپل محبفوب اصفلي  

خونه او را  ګڼي او په دې نظر د  چې هر څه )خپل مقصود او مرام( 

بايد په خپل ران او زړه کې وګورو، که ران ته متوجه نفه شفو خپفل 

 تو او بيابان کې نه شو پيداکوال .مقصود په دښ

 ع رها در پی مـــ ص د به  ا  ګرديدم

 دودت درخانـــه و ماګرد  دا  ګرديدم

 خـ د دـراپرده قدرش زمکا  بيرو  ب د

 انکه ما در طلبش ک   و مکا  ګرديدم

رحمان بابا هم زړه د عبادت او دعا د قبلېدو اساسي را  ګڼفي او هفر 

ې خپل مقصود حاصل کړې، د بل انسان زړه مه انسان ته وايي، که لواړ

 ازاروه او د هغه د ابادۍ هڅه وکړه.

 د خليل تر کعبې دا کعبه ده ل يه

 که اباد کا   ک ويرا   رم د زړه

 او يا هم:

 کـــه د  نيت وي د کعبې د   ړول 

 د بې ده ان ا  زړه   ړ کړه کعبه ده
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 زړه:

داسې يو شی ګڼي چې سعدي د انسان زړه شېخ  لو  عارف او صوفي 

هر رل چاته نه ورکول کېږي او دا داسې متاع نه ده چې بار بفار دې د 

 معامالتو په بازار کې خرڅه شي: 

 دل به بازار م   ورده و بفروخته ای

 دل بفروخته مفروش به بازار دګــــــــر

 په دې بيت کې ژمنه، وفا او نوره محتوا شامله ده.

رسۍ تر مرتبې هم د زړه مرتبه لفوړه ګڼفي، رحمان بابا بيا د عرا او ک

 وايي:

 چې يې عرش او کردي الند  تر قدم وي

 بــــــــاال تــــــر د  هــ ې مــا  قــدم د زړه

 لوړه مالي:

لوړه مالي، د پاچاهانو د خوشالۍ لپاره په درباري چلند کفې ناقانونفه  

ونزو سفره افراط او ترريس يوه داسې نارولي ده چې ټولنه له سختو ست

مخامخوال  شي، خو رينې وخت بيا داسې هم وي چې رينې شاهان 

سفعدي شفېخ  د مشاورينو ښه نظر هم اوري او هم يې عملفي کفوي.

دلسې يو حالت ته متوجه د  او وايي افسوس د هغه شخص په حفال 
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چې حاکم يې ښه خبره اوري، خو د  يې ورته نه کوي، دا حالت د ډېفر 

 افسوس خبره ده:

 ماه    کند که او ګ يدهر که 

  ـــيف بامد که  ث نک  ګ يد

 رحمان بابا بيا لوړه مالي د نوکرانو يوه مجبوري ګڼي او وايي:

 هـــــر چې کاندي ن کري د بادماهان 

 خ اه ناخ اه به د دربان  منت بار وي

 چوپتيا:

حضرت علي کرم اهلل وجهه ته يوه خبره منسوبه ده چې وايي: ))د هر  

د هغه د ژبې تر شا پټ د .(( رښتيا خبره هم همدا ده تر  چا شخصيت

هغه پورې چې يو څوک خبرې ونه کړي، نو د هغه د پوهې او شخصيت 

 جاج ورڅخه نه شي اخيستل کېدال  او د پوهې کچه يې نه معلومېږي.

سعدي رحم  اهلل عليه هم همدا پخه خبره د خپل کالم پفه يفوه شېخ 

 بيت کې را  کړې، وايي:

 رد دخ  ن فته بامدتا م

 عيب و هنرش ندفته بامد
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حضرت رحمان بابا بيا خاموشي يوه لوړه مرتبه ګڼي، خو د  دا مرتبفه 

په هغه شرط ماتوي چې له خپل يار سره پر خبرو لګيا وي، له دلسفې 

 يو حالت پرته رحمان بابا هم خاموشي يوه لوړه مرتبه او مقام ګڼي:

 يــه مـــرتبــــه دهخـــامـــ مي کــه هــر  ــ  لــ 

 زه مــــــې يار دره په د ال او ځ اب خ   ين

 ټولنيز اخالق: 

سعدي په کالم کې پر ټولنيزو اخالقو هم ډېر ټينګار شو ، خفو شېخ  د

د ټولنيزو اخالقو ترڅن  سياسي اخالقو تفه هفم ډېفر پفام شفو ، د 

 پاچاهانو لرايز او نرسي خواهشات هم تشريح شفوي او  د دروېشفانو

هم. هغه په يوه حکايت کې وايي، له دروېشان پر يوه ټغفر راټولېفد  

شي او خپله ډوډۍ له يو بل سره نيموال  شي، خو په يوه اقليم او يفوه 

جغرافيه کې دوه پاياهان نه شي رايېدال . د سفعدي دا ميفال همفدا 

اوس زموږ په ټولنه کفې پفه ښفه ډول د تطبيفق وړ د . سفعدي دا د 

يزه ګڼي چې يو را  الندې کړي، نو بيا د بفل د نيولفو پاچاهانو يوه لر

 هوس لري:

 ده درويش در ګل ی بخ بند

 دو پادماه در اقلي ی ن  ند

 او يا هم:

 نــــين نــانی ګـر خ رد مرد خدا

 بذل درويشا  کــــند ني ی دګر
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 مـــــلک اقلي ی ب ــيرد بادماه

 (٠ه چنا  در بـند اقـلي ی دګر)

ه دې نظر د  چې د خانانو او ملنګفانو سفره کلفي نفه رحمان بابا بيا پ

 کېږي، د  دواړه يو د بل مقابل لوري ګڼي:

 نـــــه مــي د خــانان  مــلن ان  دــــره کلي

 چېرته عثيثخا  چېرته ملنګ عبدالر   

رحمان بابا بيا دروېشان تر شاهانو لوړ رکه ګڼي چې د خپفل روحفاني 

ال  شي او شفاهان لفه دې سفرره قوت په برکت تر عرشه هم مزل کو

 عاجز دي:

 په ي ه داعت تر عرمه پ ر  ردي

 مــــا ليدلی دی رفتار د دروېشان 

 اصليت:

سعدي رحم  اهلل عليه په دې نظر د  چې د يفو شفي فطفرت او  شيخ

طبيعي خواص په اسانۍ سره نه بدلېږي، که هر څفومره يفې روزنفه او 

اده چې موږ بايد د هفر شفي پالنه هم وشي. ددې اخالقي نظر نتيجه د

اصل ته مراجعه وکړو او د هغه د اصل پفه مقيفاس هغفه پفه ټفولنيزو 

معامالتو کې شامل کړو، د لېوه له بچي څخه د انسان د بچفي د چلنفد 

هيله هسې خواري ده که څه هم هغه له انسان سره رالو  شفي، خفو 

 وروستۍ نتيجه يې خپل اصل ته رسېږي.
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 عاقبت ګر  زاده ګرد م د

 ګــــرچه با  دمی بثر  م د

 رحمان بابا بيا دې ډول پيغام ته په ښه ډول اشاره کړې، هغه وايي:

 نه لې ه په ادميت ام خته کېږي

 نه اميد د مروت مي له افالکا

 لــــه فلکه د وفا اميد باطل دی

 کلــــه دي  له  دم زاد دره وفا کا

ي او نه بايد د پسفه شيخ سعدي وايي، پاچا بايد ظلم خپله دنده ونه ګڼ

د ساتلو دنده لېوه ته وسپارل شي. د پاچا د ظلم کارونه د خپل ملک د 

 دېوالو د نړولو مانا لري.

 نـــکند   ر پيشـــه دلـــطا 

 کــــه نبايـــد زګـــر  چ پـــا 

 پادماهی که طرح ظلن افکند

 پای دي ار ملک خ يش بکند

واک ونه سپارل شي، رکه چې  رحمان بابا بيا وايي چې کم ذات ته بايد

 له هغه څخه د نېکۍ هيله نه شي کېد .

 له کن ذات بې ديانته بې غ ازه

 ط م مه کړه د نېکم د ب  قيراط
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 خواخوږي:

سعدي که څه هم خپل اخالقي ايډيالونه د اسالمي عرففان پفه ګاڼفه  

سمبال کړي، خو دا اخالقي ايډيالونه نه يوازې پفه يفاده دايفره کفې د 

و ړدي، بلکې د ټولو اديانو او افکفارو پفه هنفداره کفې هفم د مطالعې 

مطالعې او تائيد وړ دي. د سعدي يو شعر چې ډېر مشهور د  او د  په 

کې د ادم زامن د يوه بدن بېالبېل لړي ګڼفي، د نفړۍ د ټولفو ملتونفو 

عمومي روحيه تشکيلوي، رکه خو يې د ملګرو ملتونفو د ودانفۍ پفر 

 دي رحم  اهلل عليه وايي:دروازه هم ليکلی د ، سع

 بنفففی ادم اعضفففا  يکديګرنفففد

 کففه در افففرينش زيففک ګوهرنففد

 چففو عضففو  بففه درد اورد روزګففار

 دګففر عضففو  هففا را نمانففد قففرار

 تففوکز محنففت ديګففران بففی لمففی

 شففايد کففه نامففت نهنففد آدمففی

 

له پورته کالم څخه د سعدي فکري نړۍ ليد خورا ښه څرګندېږي چفې 

 قي پرنسيپونو د تطبيق لوښتونکی د .سعدي پر ټول بشر د لوړو اخال

رحمان بابا  هم په دې نظر د  چې انسان يفا د ادم زامفن ټفول د يفوه 

وجود يا يوه صورت مانا لري. په کار ده چې يو بل سره په لم او درد کې 
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 شريک وي، ښه کارونه وکړي او له بدو ډډه وکړي.

 کففر د ګلففو وکففړه چففې سففيمه دې ګلففزار شففي

 ښففو کففې بففه دې خففار شففيالففزي مففه کففره پففه پ

 ادم ذاد پففففه معنففففی واړه يففففو صففففورت د 

 هففففر چففففې بففففل ازاروي هغففففه ازار شففففي

 کففه تففه نففه کففوې نظففر د چففا و عيففب تففه

 هففر سففړ  بففه سففتا د عيبففو پففرده دار شففي

 کففه بففل بففد کانففدي تففه ښففه ورسففره وکففړه

 هففر يففو نخففل چففې مېففوه لففري سنګسففار شففي

 هغفففه زړه بفففه لفففه توپانفففه پفففه امفففان وي

 لکففو بففار بففردار شففيچففې کښففتۍ لونففدې د خ

 

 عدل او نېکنامي:

سعدي سخاوت، بخشش، روان طبيعي، لورېينه او د بېکسو السنيو   

د حاکم يوه رانګړنه ګڼي او وايي چې خزانه چاته نه پاتې کېفږي، خفو 

نېک نوم پاتې کېږي. سعدي د )قارون( او )نوشفين روان( او د هغفو  

 عملونه ښه ميال ګڼي.

 انفه ګفنج داشفتقارون هفالک شفد کفه چهفل خ

 نوشففين روان نمففرد کففه نففام نکففو ګذاشففت
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 رحمان بابا وايي:

 که په ګنج د شاهي فخر شهريار کا

 عاشقان يې د د دلبرو په رخسار کا

 خرقه پوشو په خرفه کې د  موندلی

 هغه حظ چې په دنيا يې دنيا دار کا

 رحمان بابا بيا سخاوت او بخشش د مال د زياتوالي وسيله ګڼي او وايي:

 خزانففففه پففففه سففففخاوت سففففره زيففففاتېږي

 د کفففوهي اوبفففه چفففې وکفففاږې بسفففيار شفففي

                                        *** 

 مففففړول د وږې ګېففففډې مشففففکل نففففه د 

 مفففړول د وږيفففو سفففترګو مشفففکل کفففار د 

 

 نظم:

په ټولنه کې د عدالت او نظم د تامين به خاطر سعدي په دې نظفر د   

مونه شي، پر خيانت الس پفورې نفه چې حاکم بايد په خپله د عدالت ن

کړي، که چېرې په خپله واکمن په ټولنه کې د خيانت مرتکب شي، نفو 

دا کار ددې سبب ګرري چې لښکريانو ته پلمه او روحيه ورکړي او هغو 
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زر رله جنايت وکړي. سعدي په ټولنه کې د نېک واکمفن د حاکميفت 

د ګومارنې هيله  لوښتونکی د  او بيا له هغه څخه د نېکو او ښو خلکو

 لري.

 اګفففر زبفففاغ رعيفففت ملفففک خوردسفففيبی

 پراورنففففد لالمففففان او درخففففت از بففففيخ

 بففه پففنج بيضففه کففه سففلطان سففتم روادارد

 زننفففد لشفففکريانش هفففزار مفففرغ بفففه بفففيخ

 

رحمان بابا هم په ټولنه کې د ناکره او بدو خلکو له ګومارنې سره سخت 

ايي چفې حساسيت ښيي او هغو  له لېوني سپي سره تشبه کوي او و

دا داسې نارولي رامنځته کوي چې د ټفولنې نظفم لفه منځفه وړي او 

 درملنه يې ناشونې ده:

 رحمان بابا وايي:

 ورک شفففه ورک شفففه بفففدکردار او بفففد سفففړ 

 کفففه دې ورور د  کفففه عزيفففز وي کفففه پفففرد 

 تفففر هغفففه ال نېکفففو کفففار بېګانفففه ښفففه د 

 چفففې بفففدکار شفففي د چفففا زو  او يفففا نمسفففی

 هغففففه خلففففک همففففه واړه لېففففوني کففففا

 چففې پففه کلففي کففې يففو سففپی شففي لېففونی
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 مړنفففففي ويلفففففي بويفففففه و هغفففففه تفففففه

 چففې بففې وجففې ازار نففه کانففدي يففو شففی.

 

 د حاکم په باب بيا رحمان بابا وايي:

 کفففه پفففه قطفففع د تمفففام جهفففان ملفففک يفففې

 چففې لففه رانففه خبففر نففه يففې ال هلففک يففې

 که د لمفر پفه څېفر څرګنفد شفې پفه جهفان کفې

 څففو پففه زړونففو پسففنديده نففه شففې ال ورک يففې

 

  هه او شتمني:پو

رينې خلک په دې نظر دي چې پانګه، دولت او خزانه دا په ډېر علفم، 

پوهې او ذکاوت نه ترالسه کېږي، رينې يې د بخت کار ګڼي او رينفې 

يې خدايي ورکړه. سعدي هم شتمني او پانګه  د علم کار نه ګڼي. هغفه 

 وايي:

 بخفففت و دولفففت بفففه کفففار دانفففی نيسفففت

 جففففز بففففه تائيففففد اسففففمانی نيسففففت

 فتفففففاده اسفففففت در جهفففففان بسفففففيارا

 بففففی تميففففز ارجمنففففد و عاقففففل خففففوار

 کيميففففاګر بففففه لصففففه مففففرده و رنففففج

 ابلفففففه انفففففدر خرابفففففه يافتفففففه ګفففففنج
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رحمان بابا هم د ژوند يو شمېر کارونه او پرمختياوې، شتمن کېفدل او 

نور يوازې په عقل پورې نه تړي، طالع، بخت او نور چانسونه هم په کفې 

 دخيل ګڼي، نو رکه خو وايي:

 ع ل مه غ اړه طالم غ اړه ر  انه

 ع ل مــ  د طـــــالع ن  غالما  دي

 دا هم وايي چې:

 دا دنيا پفه احمقانو ده ودانه

 دانا نه کا په دنيا باندې لرض

 عيب:

ليبت، د يوه بل عيب لټول او بل ته يې رسول يوه نارولي ده چې هم  

غفه کسفان سعدي هشېخ  اسالم مردوده کړې او هم انساني ارزښتونو،

 لندي چې د بل انسان عيب لټوي او بيا يې نورو ته انتقالوي:

 هفر که عيب ديګران پيش تو اورد وشمرد

 بی ګمان عيب ترا پيش ديګران خواهد برد
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رحمان بابا هم ليبت او د بل عيب لټول يوه ستره نارولي ګڼفي او پفر 

او هغه انسان لوسه څرګندوي چې د بل عيبونه لټوي او خپل عيبونفه 

 نيمګړتياوې پټوي. رحمان بابا دې ډول اشخاصو ته په خطاب کې وايي:

 چې مدام د بفل و عيفب و تفه نظفر کفړې

 خدا  له خپلفه عيبفه ولفې نفاخبر کفړې

 کففه دې خپلففه ګنففاه لويففه لکففه لففر وي

 په حيلفه حيلفه بفه لفر د مف  وزر کفړې

 

 دا سپارښتنه هم کوي چې:

 که ته نه کفړې پفه بفل چفا بانفدې لفرض

 م نفه کفا پفه تفا بانفدې لفرضبفل به هف

 

 روزنه:

سعدي په ښوونه، روزنه او بدلون کې د يو چا يا يو شي اصل ډېر مهفم  

ګڼي، هغه وايي رينې شيان د بدلون وړ دي، خو رينې چفې د خپفل 

 طبيعت تابع وي، پر هغو باندې خواري کول د وخت ضايع کول دي.

 چففون بففود اصففل ګففوهر  قابففل

 تربيفففففت را در او اثفففففر باشفففففد

 ي  صفففيقل نکفففو ندانفففد کفففردهففف

 اهنفففی را کفففه بفففد ګهفففر باشفففد

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او لس نورې ليکنې

33321 
 

 رحمان بابا وايي:

 هففر چففې کففر کففا د وربشففو لففنم لففواړي

 لففه خففاطره دې بېففرون کففا دلففه خيففال څففوک

 سففړيه بويففه چففې پففه نېففک عمففل يففادېږي

 نه چفې نفاز کفا د دنيفا پفه ملفک و مفال څفوک

 

 شيخ سعدي وايي:

 سففف  بفففه دريفففا  هرفففت ګانفففه بشفففو 

 باشفففد کفففه چفففو تفففر شفففد پليفففد تفففر

 خفففر عيسفففی ګفففرا بفففه مکفففه برنفففد

 چففففون بيايففففد هنففففوز خففففر باشففففد

 

رحمان بابا هم د يو شي اصل مهم ګڼي، هغه پيغام چې شېخ سعدي په 

خپل کالم کې را  کړ . رحمان بابا هم تقريباد هغه ته ورته پيغام لري، 

 رحمان بابا د اصليت پيغام په يو بل ډول را  کړ  د .

 ې اشففرافشففاه جهففان او اورنفف  زېففب لونففد

 صفففدقه شفففه تفففر منصفففور لونفففدې نفففداف

 دا څلففففور مذهبففففه واړه سففففره يففففو دي

 مفففا او تفففا پفففه کفففې پيفففدا کفففړ اخفففتالف
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 د مکففې پففه بزرګففۍ کففې هففېڅ شففک نففه شففته

 ولففې خففر بففه حففاجي نففه شففي پففه طففواف

 

 تدبير: 

شيخ سعدي په دې نظر د  چې د يو ملک د ابادۍ لپاره دا ضروري ده 

ومارل شي چفې لفه خدايفه وېفره چې هلته بايد هغه کسان په کار وګ

احساسوي، خطر مخکې تر هغه چې واقع شي، بايد رفع شي، کفه يفو 

رل زيان او خطر پېښ شو، نو زيان رسوونکي ته که بيا سزا هم ورکړل 

 شي، ګټه نه رسوي، نو ښه داده چې خطر تر پېښېدو وړاندې رفع شي.

 خففففدا تففففرس را بففففر رعيففففت ګمففففار

 کففففه معمففففار مملکففففت سففففت پرهيزکففففار

 ياسففففت بدسففففت کسففففانی خطاسففففتر

 کفففه از دستشفففان دسفففت هفففا برخداسفففت

 سفففففرګرک بايفففففد هفففففم اول بريفففففد

 نففففه چففففون ګوسففففرندان مففففردم دريففففد

 

رحمان بابا هم په دې نظر د  چې هر کار مخکې تر دې چې واقع شي، 

 هغه ته بايد تدبير ونيول شي.
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 هغه وايي:

 چفففې پفففه وخفففت د رنکفففدن وکفففاږې ږيفففره

 رهتففر نففن ولففې هسففې ناسففت يففې بففې تففدبي

 هففر سففړ  چففې ګانففده لففم پففه مففخ کففې وينففي

 لفففه هغفففه لمفففه ال نفففن ګررفففي دلګيفففره

 چففففې سففففبا ارمففففانوې پنففففد د پيرانففففو

 ولففې نففن د پيففر طلففب نففه کففړې بففې پيففره

 

 سړيتوب: 

سعدي خاکساري او تواضع د انسان د لوړتيا عامفل ګڼفي او پفر هغفو 

 ټينګار کوي، وايي:

 زخفففففاک آفريفففففدن خداونفففففد پفففففاک

 چفففو خفففاکپفففه ا  بنفففده افتفففادګی کفففن 

 حففففريص و جهانسففففوز و سففففرکش مبففففاا

 زخفففففاک افريدنفففففدت آتفففففش مبفففففاا

 چففففون ګففففردن کشففففيد اتففففش هوفنففففاک

 بفففه بيچفففاره ګفففی تفففن بنفففداخت خفففاک

 چففففو ان سففففرفراز  نمففففود ايففففن کمففففی

 از آن ديفففففو کردنفففففد ازيفففففن آدمفففففی
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رحمان بابا هم په ژوند کې تواضع، خاکساري په حقيقت کفې د لفويي 

شتمنۍ او نورو مالي امکانفاتو  نښه ګڼي، هغه سړيتوب په مال و دولت،

 پورې نه تړي هغه په دې نظر د  چې:

 ادميفففت پفففه مفففال دولفففت نفففه د  رحمانفففه

 بففت کففه جففوړ کففړې د سففرو زرو انسففان نففه د 

 

 بل را  وايي:

 لفه سړيه لرض واړه سړيتوب د 

 نه چې پټ وي د سرو زرو په لباس

 قناعت:

ګڼفي او  سعدي قناعت او ښه چلند د انسان د نېکمرلفۍ بفل عامفل 

وايي، څوک چې لواړي د انسانيت الره خپله کړي هغه بايد لفومړ  د 

 نره له سپي سره مقابله کوي.

 خفففففدا را ندانسفففففت و طاعفففففت نکفففففرد

 کففففه بففففر بخففففت و روز  قناعففففت نکففففرد

 قناعفففففت تفففففوانګر کننفففففد مفففففرد را

 خبفففففففرکن حفففففففريص جهفففففففانهګرد را

 سفففففکوتی بدسفففففت آورا  بفففففی ثبفففففات

 کففففه برسففففن  ګففففردان نرويففففد نبففففات
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 آدمففففی ګففففوا کففففرد کسففففی سففففيرت

 کففففه اول سفففف  نرففففه خففففاموا کففففرد

 

رحمان بابا هم قناعت د انسان د نېکمرلۍ لفو  عامفل ګڼفي، ان تفر 

 پاچاهيه يې هم پورته ګڼي:

 پففه ښففه خففو  لففه بففد خواهففانو بففې پففروا يففم

 پفففه نرمفففۍ لکفففه اوبفففه د اور سفففزا يفففم

 قناعففت مففې تففر خرقففې النففدې اطلففه د 

 پففټ د درسففت جهففان پادشففاه ظففاهر ګففدا يففم

 

 ان بابا قناعت د سعادت سبب ګڼي وايي:رحم

 هغففففو بيامونففففده سففففعادت پففففه دا دنيففففا

 چفففې يفففې وکفففړ قناعفففت پفففه دا دنيفففا

 هففر ژونففد  چففې د مففرده پففه قبففر ورشففي

 بفففه د  دومفففره نصفففيحت پفففه دا دنيفففا

 

 بل را  وايي:

 د قففففففففانع تفففر قناعتفففه صفففدقه شفففه

 هففففم دنيففففا او هففففم دينففففار ددې دنيففففا
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 بل را  وايي:

 يې په الس کېوزي چې کيميا د قناعت

 که ګدا وي د قارون په څېر توانګر شي

رحمان بابا دا هم وايي تر څو چې انسان په خپله پر يو شي قناعت ونه 

 کړي، هغه هېڅکله په سيم وزر نه مړېږي.

 موړ به نه شي هېڅ سړ  بې فناعته

 (۱)که يې خونه وي په سيم و په زر ډکه

 وقايه:

وقايه تر معالجې ښه ده، سعدي هم په په طبابت کې يوه مقوله ده چې  

دې نظر د ، مخکې تر دې چې پېښه واقع شي، بايد عالج يې وشي، تر 

 پېښې وروسته تدبير نيول، کومه ګټه نه لري:

 عفففالج واقعفففه پفففيش از وقفففوع بايفففد کفففرد

 دريففغ سففود نففدارد چففو اسففت کففار از دسففت

 بفففه روزګفففار سفففالمت سفففالح جنففف  بسفففاز

 د بسففتوګففر نففه سففيل چففو بګرفففت سففد شففاي
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رحمان بابا هم دې ته ورته پيغام په خپل کالم کې را  کړ ، هغفه پفه 

دې نظر د ، مخکې تر دې چې يو عمل ترسره شفي، بايفد فکفر پفرې 

وشي، که چېرې يو رل وخت ضايع شو هغفه تېفر سفاعت بېرتفه نفه 

 راګرري، نو رکه خو بايد هر کار ته ډېر دقت وشي.

 تفففر ورخ تېفففرې اوبفففه بېرتفففه نفففه جفففاروزي

 نفففه جفففاروزي تېفففر سفففاعت پفففه بېرتفففه بيفففا

 تېفففر سفففاعت پفففه ميفففال مفففړ  د لحفففد د 

 مفففړ چفففا نفففه د  ژونفففد  کفففړ  پفففه ژړا

 

 دوستي او دښمني: 

سعدي د دوستۍ او دښمنۍ لپاره هفم پاخفه معيارونفه ټفاکلي، ددې 

معيارونو له جملې څخه )اصليت( يو اساسي معيار د . سعدي پفه دې 

ه بدلېږي او انسان بايد د دښفمن نظر د  چې د لباس په تغير ماهيت ن

 په پېنندنه کې د هغه اصل ته ډېر متوجه وي:

 دشففمن اګففر دوسففت شففود چنففد بففار

 صففاحب عقلففش نشففمارد بففه دوسففت

 مففار همففان اسففت بففه سففيرت کففه هسففت

 ور چففه بففه صففورت بففدر آيففد زپوسففت

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

33331 
 

 رحمان بابا وايي:

 لففه نا اهلو د وفا طمع ومه کړه

 ګنده نل به نيشکر نه شي هرګز

 ل را  وايي:ب

 د بففې دردو همدمي به دې بې درد کا

 د نامردو هفففمدمي بففه دې نامرد کا

 رحمان بابا دله راز د دوست پر انتخاب ټينګار کوي او وايي:

 لففه اليففار سففره خنففدا څففه پففه کففار نففه ده

 لففه اليففار سففره سففودا څففه پففه کففار نففه ده

 بففد لففه بففدو سففره بويففه نېففک لففه نېکففو

 پففه کففار نففه ده.د جرففا پففه رففا  وفففا څففه 

 

د سعدي)رح( ټولو کلياتو، ګلستان، بوستان، لزلفو، قصفايدو، قطعفو، 

څلوريزو او نور ټولو کې دومره اخالقي فضايل بيان شوي چې يفوازې د 

موضوعګانو تشه يادونه يې د يوې ليکنې له حدودو څخه وري، پفاتې 

ې، ال د ټولو څېړنه. د سعدي په کالم کې د شاهانو سيرت ته اشاره شو

د درويشانو اخالق بيان شوي، د قناعت په باب د کاڼي کرښې راللي، د 

مجله نزاکت او چوپ پاتې کېدل او د هغو فضايل بيان شوي، د روانۍ 
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پرمهال د انسان کرکتر تشريح شو ، د سپين ږيرتوب په حالفت کفې 

انساني کرکتر ته اشاره شوې، د ښې روزنفې او پفالنې تفدبير، عشفق، 

تواضع، پر کم څيز قناعت، توبې، عافيت او نورو مسايلو مستۍ او شور، 

په باب ګم شمېر نصيحتونه او حکايتونه راللي او هغه په کيسه ييفز او 

داستاني ډول په ميالونو کې توضيح شوي دي. موږ د سفعدي د علفم، 

نصيحت او اخالقي الرښوونو له درياب څخه يوازې يو څو مرللفرو تفه 

اخالقي ايډيالونو د يو بل ستر الروي حضفرت  نغوته وکړه او همغه مو د

عبدالرحمن بابا له اخالقي مرللرو سره پرتله کړې. د رحمفان بابفا پفه 

کالم کې هم ستر اخالقي او انساني ايډيالونه بيان شوي دي او د ټولفو 

يادول دلته شوني نه دي، دا يو اوږد بحث د  او زياتو ليکنو او رانګړو 

د اسالمي نړۍ د دلو دوو سترو ادبي او عرففاني اثارو ته اړتيا لري چې 

څېرو د کالم مرللرې الپسې وڅېړل شي او الپسې ورلول شفي. خفو 

موږ يې دلته د بېلګې په توګه يوازې څو برخو ته په لنډيز سفره اشفاره 

 وکړه.

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



  لس نورې ليکنې نيمه پېړۍ يون/ کتاب الشعر او

 

33338 
 

 

 

 اخځونه

( اريانا دايرة المعارف)پښتو(، څلورم ټوک، د افغانسفتان علومفو اکفاډمۍ، ۶)

 مخ. ۴۲۸کال، ل  ۶۹۳۱

( پټه خزانه، محمد هوتک، د پوهاند عبدالحی حبيبي سريزه او تعليقفات، ۲)

 مخ. ۳۴ل کال، ۶۹۹۳د پوهنې وزارت، 

( د پښتو ادبياتو تاريخ لرلونې او منځنۍ دورې، سرمحقق زلمی هېوادمل، ۹)

 مخ. ۶۷۵ل کال، ۶۹۷۳دانش خپرندويه ټولنه، 

ر محمد ابفراهيم همکفار، د ميفدان ( د بديع فن او پښتو شاعري، پوهنيا۴)

 مخ. ۲۲ل کال، ۶۹۸۸وردګ واليت مقام، 

 ل کال، بېالبېل مخونه.۶۹۳۱(کليات سعدي، محمدعلي فرولی، تهران، ۵)

( د رحمان بابا دېوان، د څېړنيار محمد عارف لروال سريزه، پښفتو ټولنفه، ۱)

 ل کال، بېالبېل مخونه.۶۹۵۱کابل، 
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 هنې حدودژبپو  د پرتليزې او تاریخي
 

دا ليکنه د )انتوني ارالتو( د اثر يوه برخه ده چې ما )يون( له فارسي څخه پښتو ته 

 راژباړلې ده.

ژبپوهنه د علومو يوه څانګه ده، يوازې د انساني ژبې د بېالبېلو خفواوو 

څېړنه رانغاړي او تر يوه بريده د بشري چلند او فرهن  له نورو خفواوو 

ي. ژبپوهنه په رانګړې توګه )د ژبې لرلو( سره د هغې متقابل عمل څېړ

ته ويل کېږي رکه دا پوهه هڅه کفوي هغفه وسفيلې يفا ډاټفا چفې د 

ارتباطاتو پديدې يو بل سره نښلوي، راټولې کړي او هغه بېلګې چفې دا 

پديدې يې لري، وګوري او د ټاکلو قاعدو له مخې ليفدل شفو  نظفام 

 راوسپړي.

و لپاره د )بايل( د قانون له فورمولفو د طبيعي يادښتونو د بېلګو د راوړل

 -Robart( )۶۱۲۷څخه کار اخلو او هغفه عملفي کفوو. )رابفرت بايفل )

م( د انګستان نامتو کيمياپوه او فزيکپوه و چې د )بايل( د نفامتو ۶۱۳۶

قانون د رامنځته کېدو سبب شو.( بايل د ګازو د رانګړتيا له مخې يفو 

چې په حجم کې د قوې فشار لفه ساده فورمول رامنځته کړ په دې مانا 

ثابت څيز سره مساوي د ، ده همدا فورمول رامنځته کړ او د رياضي د 

 عادي ارقامو له مخې يې دا پديده په دې ډول بيان کړه:

Pxv=C 
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خو ژبپوهنه د کنترول شويو تجربو د ترسره کولو له مخې لفه طبيعفي 

پفه يفوازې  علومو سره څرګند توپير لري. موږ نه شو کوال  يو وګفړ 

توګه په يوه ازمونځي)البراتوار( کې وازمويو، ان که دا کفار د يفوه لنفډ 

مهال لپاره هم ترسره کړو، ترالسه شوې پايله به د منلو وړ  باور خپل نه 

کړي، له ژبنيو عواملو پرته نور عوامل لکه پخفواني اړيکفي، ټفولنيزې 

ل الېز لفري. نظريې او د تجربې ساحه دا ټول د کار پر نتيجې خپل خپ

يوازينۍ طريقه چې د هغې له الرې کوال  شو د ازموينې پفر سفتونزې 

بريالي شو دا ده چې يو ډله نوي تولد شوي ماشفومان تجربفه کفړو، د 

بېالبېلو پراخو ژبنيو اړيکو له الرې د هغو  هر يو تفر دقيقفې څفارنې 

ه الندې ونيسو، خو دا هم بايد له ياده ونه باسو چفې دا ډول تجربفه لف

 اخالقي اصولو او طريقو څخه لرې ده.

د علمي ستونزو له جملې څخه چې ژبپوهان هر وخت ورسره مفخ وي، 

رينې يې د هغو ايکالوجستانو په شان دي چې هغو  ورسره د طبيعي 

نظامونو د څېړنې په لړ کې مخامخېږي او له کنترول شفويو الرو څخفه 

( د Ecologyژي خپل ټول روابونه نفه شفي ترالسفه کفوال . )ايکفالو

موجوداتو د ژوندود، عاداتو او له چاپېريال سره د هغو د اړيکو په بفاب 

پوهې ته ويل کېږي، څوک چې دا پوهه لري او هغه څېفړي، هغفه تفه 

( وايي(. ايکالوجستان د ژبپوهانو په شفان لفه Ecologistايکالوجست )

پفه خپلو ازمونځايونو څخه بهر ته ري، تر خپلې څېړنې النفدې مفواد 
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طبيعي چاپېريال کې څېړي، د خپلو فرضيو بنسټ ږدي، که څه هم دا 

کار هر څومره د الرپېنندنې )ميتودولوژۍ( له نظره نيمګړ  وي، خو بيا 

 هم ګټور د ، امتحانوي يې.

ژبپوهنه هم د علومو د نورو څانګو په شان پر څو څنګزنفو يفا فرعفي 

))نظري ژبپوهنفه(( څانګو وېشل کېږي. ددې څانګو تر ټولو لومړۍ يې 

ده چې له ))تطبيقي رياضي(( او ))تطبيقي منطق(( سره ګډه پوله لري. 

نظري ژبپونه، په انساني ژبه کفې د موجفودو نظفامونو د بيفان لپفاره 

( او د الرښوونې ډلبندي مطالعه کوي؛ نظفري Modelsرانګړې بېلګې )

کفې يفو  ژبپوهنه همدارنګه له هغو توکو او قاعدو سره چې په ټولو ژبو

( ګڼل کېږي، هم لېوالتيفا Linguisticuniversalsشان دي او نړيواله ژبه )

 لري.

په عمومي توګه د ژبپوهنې دويمه مهمه څانګه د تشفريحي ژبپفوهنې 

(clescriptive linguistic څانګه ده. لکه څنګه چې ددې ډول ژبپوهنې )

له نامه څخه څرګندېږي، څېړونکي يې هغه څوک د  چفې رفانګړې 

بې تشريح کوي او توصيروي يې، که په څرګند ډول ووايو هغفه اړ د  ژ

( او د کلمو نظام چې د parts of speechچې د ژبې لږونه، د وينا توکي )

جملې د رلښت سبب ګرري، په پام کې ونيسي، تشريحي ژبپوه بايد د 

خپلې ژبې لپاره ګرامر وليکي، د ژبې د تشفريح او توصفي  دې بشفپړ 

ويل کېږي، دا کار هم شونی د  چفې پفه خپلفه کفاري  ډول ته ګرامر
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ساحه کې له بومي وګړو څخه هم ګټه پورته کړي، د  )ژبپوه( کلمې او 

جملې سره راټولوي او د ژبې په باب د معلوماتو له ورکوونکي څخه پفه 

مستقيم ډول پوښتنې کوي، په دې مانا چې دا عبارت طبيعي برېښفي 

 که نه؟

چې ډېر  پوهان خپل ران اړ باسفي د څفانګيزو په پا  کې بايد ووايو 

اړيکو کار چې ژبپوهنه او يا هم لږ تر لږه د هغې يفوه څانګفه رانغفاړي، 

ترسره کړي. موږ په وروستيو کلونو کې په زياته کچفه ددې )ارتبفاطي 

څيزونو( شاهدان يو. د ساري په توګه که چېرې يو څفوک ولفواړي د 

کړې او فکر د درک په بفاب پفراخ او ژبې او رواني ښکارندو، لکه د زده 

زيات وخت کار وکړي )اروايي ژبپوهنه( ګڼل کېږي. په همدې لړ کفې د 

ټولنيزې ژبپوهنې ولسي ژبپوهنې او )حسابي ژبپفوهنې( يادونفه هفم 

 کېږي.

کله چې د يوې ژبې يو تشريحي څېړونکی د تاريخ پفه يفوه مشخصفه 

ي د هغه کار )همهاله زمانه کې يوه ژبه لکه څنګه چې ده هغه شان څېړ

څېړنه( ګڼل کېږي. خو په مقابل کې د زمانې په بېالبېلو پړاوونو کفې د 

ژبې څېړنه )پر خپل وخت څېړنه( ګڼل کېږي. دا همغه سفاحه ده چفې 

موږ په دې کتاب کې ورسره سرو کار لرو. ددې څېړنې د پيل نقطه ددې 

لون سره مخ ښکارندويي کوي چې ژبې د زمانې په بهير کې له ادلون بد

وې. د وينا ژبه له يوه پښت څخه بل ته په تېفره بيفا د پلرنفو او زامنفو 
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ترمنځ هېڅکله هم يو ډول نه وي، بې شکه چې په وينا کې به دا بدلون 

ډېر زيات نه وي او په ډېرو برخو کې به محسوس نه وي، خو دې سفره 

ني سره د ډېرې اوږدې زمانې او پېړيو پفه تېرېفدو سفره واړه او کفوچ

بدلونونه هم ډېر لو  ټوليز الېز ښندي او تر زياته حده تر نظفر النفدې 

ژبه خپل ران ته نوې بڼه خپلوي. په دې را  کې بيا د پلټنو او څېړنو 

په لړ کې يوازې د نوي شکل بدلونونه د هغو لفه پخفواني پفړاو سفره د 

 پرتلنې له مخې راڅرګندېږي.

څخفه د  Mathew ۳ :-۲تفا( د ساري په توګه الندې ټوټه له انجيفل )م

 زمانې په بېالبېلو پړاوونو کې انګليسي ته ژباړل شوې ده.

 د لسمې پېړۍ زړه انګليسي

Da astah he on scyp, and oferseglode, and com on his ceastre. 

Da brohton hig hym Xnne laman, on bedde liegende. 

 (۶۵۲۱x ۶منځنۍ انګليسي )نيندل 

And he entered into the shippe: and passed over and cam into his 

awne cite. And lo they brought unto him a man sicke off the palsey 

lying in his bed. 

 ۶۳۷۱معاصره انګليسي، انجيل 
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So he got into boat and crossed over, and came to his own town. 

And now some men brought a paralyzed man lying on a bed. 

څرنګه چې وروستی ګزارا په نننۍ انګرېزي ليکل شو ، نو رکه يفې 

لوستل موږ ته ګران نه دي، کېد  شي منځنۍ انګليسي راته څه ناڅه 

نا اشنا ښکاره شي، خو د شلمې پېړۍ يو لوستونکی کوال  شي، هغفه 

لرې او پردي يفو، ولولي. په مقابل کې بيا له لومړنيو ليکنو څخه دومره 

لکه څوک چې يوه نوې ژبه زده کوي، دا هم بايد په همغه ډول زده کړو، 

خو دې سره سره بيفا هفم دا درې واړه برخفې د يفوې واحفدې ژبفې 

استازيتوب کوي، له لومړۍ برخې يا ټوتې څخه نيولې تر وروستۍ پورې 

ټولې انګليسي ژبه ګڼل کېږي چې خلکو په وړکتوب کې هغه په عملي 

 ول زده کړې او بيا يې له يوه پښت څخه بل ته انتقال کړې ده.ډ

که چېرې موږ هغې يوې ټوټې ته چې په زړه انګليسي ليکل شوې، يوه 

سرسري کتنه وکړو، د هغې او اوسنۍ انګليسي ترمنځ زيات اختالفات 

ليدال  شو، دا اختالففات د هغفو بفدلونونو ښفکارندويي کفوي چفې 

 نو په بهير کې ليدلي دي.انګليسي ژبې د څو زرو کلو

( توري لومړ  حالت موږ ته پرد  د ، رکه چې له ډېفرې زمفانې Dد )

راپدېخوا هغه په خپل ليکنفي نظفام کفې نفه کفاروو. دا تفور  د زړې 

( لږ لپاره ساده بڼه ده. لومړنۍ کلمه Th( کې د )Thinانګليسي ژبې په )

دويمه کلمه چې  ارتباطي بڼه لري، بعدي او تر دې وروسته مانا ورکوي.
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( فعل ترې جوړ شو  او د پورته ت  مانا ښندي، پفه بشفپړ astiganد )

ډول د ژبې له جوړښت څخه لوررېفدلې ده. دا بفل عبفارت رکفه د 

( کلمې ليکدود ته scyp( مانا ورکوي، د )on shipپېنندنې وړ د  چې د )

د  ( په بڼه تلرظ کېفده.skipپه کتو سره به فرض کړو چې يو وخت به د )

ژبې د بدلون بهير موږ ته دا په ډاګه کوي چې د زمانې په يو پفړاو کفې 

( لږ کفارولی Sh( کارونه لوررولې او پررا  يې د )SKانګليسي ژبو د )

د . د دويمې ټوټې له ليکدود څخه په ډاګه کېږي چفې دا بفدلون پفه 

منځنۍ انګليسي کې رامنځته شفو  د . د زړې او نفوې انګليسفي د 

د اختالفاتو څرګند ټکي دادي، چې په زړې انګليسي کفې ټوټو ترمنځ 

( تر زياتې کچې د فعفل She( او )Heشخصي نومځري يا ضميرونه لکه )

تابع دي يانې دا چې ضماير فعل تعقيبفوي. پفه نفوې انګليسفي کفې 

 on bedde licgendaشخصي فاعلي ضميرونه تر فعل وړاندې رارفي د )

on lyingې د کلمو له نظم څخه دا په ډاګفه ( ټوټې په وروستي عبارت ک

کېږي چې مرعولي صرت مخينه يي عبارت پسې ري. له دې څخفه دا 

ښکاري چې د نوې انګليسي نظم د زړې انګليسي د نظم مخال  لور  

 تعقيبوي.

هغه موارد مو چې د انګليسي ژبې د ميالونو په توګه ياد کړل، د ژبفې د 

کفې بفه د ژبفې د بفدلون   بدلون بېلګې ګڼل کېږي، په راتلونکو برخو

بېالبېل ډولونه وازمويو، وبه ګورو چې تر نظر النفدې ژبفه کفې کفومې 
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بېلګې ليدل کېد  شي. هڅه بفه وکفړو چفې هغفه د ژبنيفو شفکلي 

 الرښوونو په ترڅ کې څرګندې کړو.

هغه بدلونونه چې ژبې يې د زمانې پفه بهيفر کفې زلمفي، د تفاريخي 

ي ژبپوهنه انساني ژبه يوه پرله پسې ژبپوهنې لپاره مواد برابروي. تاريخ

او متحوله پديده ګڼي، خو بيا هم دا پديده تر نظر الندې يوه زمانه او يا 

هم هغې ته نږدې وخت کې د يوې ژبې د ويونکو ترمنځ ګړني ارتباط ته 

اجازه ورکوي. بدلون د ګړنۍ ژبې د اوښتو راوښتو مانا ورکوي، دا بدلون 

و سره مخامخ د ، خفو د ژبنفۍ ټفولنې لفه له داخلي او بهرنيو الملون

 اوسني حالت سره اړخ لګوي.

تاريخي ژبپوهنه د خپل کار په لومړي پړاو کې چې کومه ژبه په پام کې 

لري د هغې دوه پړاوونه په پام کې نيسي، چې دواړه يې د ژورو ګرامري 

څېړنو له الرې څېړل کېږي. تر دې وروسته بيا هغه بدلونونه چفې يفوه 

له يوه پړاوه بل ته زلمي، د يوې ژبې د شکلي الرښود له مخفې  ژبه يې

بيانوي. هغه کېد  شي د خپلو کاري موادو په توګه د انګليسي ژبفې د 

زاړه او نوي پړاو جوړښت يا ګرامر او يا هفم د فرانسفوي ژبفې د زاړه او 

نوي پړاو ګرامر يا جوړښت سره وڅېړي. اوس کوال  شو د بېلګفې پفه 

 ته نغوته وکړو: توګه دې موادو

 زړه انګليسي

 نوې انګليسي
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د يوې ژبې هر پړاو د يوه تړلي نظام په شان تر يوه نسبي بريده پورې د 

ژبې د رلفوونکي تفوکي د ګرامفري جوړښفت لفه مخفې توصفي  او 

تعريرېږي. په دې را  کې بيا د جملې د رلښت لپاره ددې عناصفرو د 

څخه ډېرې زمفانې تفه د پيوستون قوانين موجود دي. له ډېرې زمانې 

تېرېدو پرمهال ددې عناصرو رينې برخې له منځه ري او رينفې يفې 

پاتې کېږي او نورې برخې ورسره يورا  کېږي. رينې جوړښفتونه يفا 

الرښوونې هم له کاره لوېږي، په داسې حفال کفې چفې رينفې نفوې 

الرښوونې او برخې پر ژبې زياتېږي. رکفه نفو د ژبفې ټفول عناصفر او 

 له بېالبېلو بدلونونو سره مخامخېږي.  الرښوونې

په بله وينا تاريخي ژبپوهنه دا په ډاګه کوي چې د زمانې په بهير کې يو 

 ګرامري جوړښت بل ګرامري جوړښت ته خپل را  پرېږدي.

په واقعيت کې تاريخي ژبپوهنه د څرګندو ازمېښتونو د پايلو له امله دا 

ا تصادفي خبره نه ده. يانې په ډاګه کوي چې د ژبې بدلون څه ناڅاپي ي

دا چې ژبني بدلونونه د څرګندو بېلګو په ترڅ کې رامنځته کېږي چفې 

دا حالت بيا د ښکاره عاليمو له مخې بيانېدال  شي. د ټولو ژبپوهنيزو 

علومو پيدايښت ددې حقيقت څرګندونه کوي چې انساني ژبه د پوهې 

يو بدلونونو په باب د له پلوه د څېړنې او ريرنې وړ ده، دا حقيقت د ژبن

لومړي رل لپاره د راټولو شويو معلوماتو پر بنسفټ سفنجول شفو  او 

منل شو  د . اوس چې مو د تاريخي ژبپوهنې په بفاب لنفډ شفانتې 
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معلومات ترالسه کړل، ګورو چې زموږ د څېړنې پرتليزه برخفه چېرتفه 

رسي؟ د خپلو تېرو کتنو له مخې ويال  شو چې ژبه د زمفانې پفه يفوه 

اوږده بهير کې پوره بدلون مومي اوس نو بايد دا پوښتنه مطرح کړو چې 

ايا ټولې ژبې په يو ډول بدلون مومي که نه؟ په داسې حال کفې چفې د 

جوړښت له پلوه په بېالبېلو او مختلرو ژبفو کفې يفو ډول سفره ورتفه 

تمايالت او بهيرونه تر سترګو شوي دي، خو بيا هم ښه خبره داده چفې 

يد د زمانې په اوږدو کې په جال او رانګړې توګه وڅېړل شفي هره ژبه با

او د هغې ژبې له داخلي ودې سره سم تشريح او ترسير شي. دا خبفره 

په دې مانا ده هغه ژبه چې په يوه پراخه سيمه کې پفرې خبفرې اتفرې 

کېږي، ناچاره ده چې له بدلونونو سره مخ شفي. دې سفره سفره کفوم 

راڅرګندېږي، نظر هغو بدلونونو ته چفې  بدلونونه چې په کوم را  کې

بيا په بل را  کې رامنځته کېږي، توپير کوي. له دې کبله نو د شواهدو 

له مخې ويال  شو چې يوه يوازينۍ زړه ژبه په يوه وروستي پړاو کې په 

 څو بڼو راڅرګندېږي.

د خپل مطلب د بيان لپاره بايد د يوې فرضيې بنسټ کېږدو. فرض کړو 

يې په يوه رانګړې ساحه کې د )ال ( ژبفې ويفونکي تفر د يوې جغراف

بحث الندې نيسو، هغه سيمه چې دا خلک پفه کفې ژونفد کفوي، دوو 

خواوو ته يې سيندونه دي، يوې خواته يې لرونه او څلورمې خواته يفې 

 يو لو  سيند موقعيت لري.
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د بېالبېلو پېښو، لکه وچکالي، سياسي بېلتون او ان د يو بل زورواکفي 

لت د يرلل له امله ددې سيمې د دوو مهمو برخو اوسفېدونکي لفه دو

خپل اصلي استوګنځيو څخه وتلو تفه اړ کېفږي، د دو  يفوه برخفه د 

لرونو شاته پناه وروړي او يوه بله برخه يې له لفو  سفيند څخفه پفه 

سختۍ سره تېرېږي او د هغه په پورې لاړه کې استوګنه لفوره کفوي. 

ې يا ساحې لرو چې )ال ( ژبه په کې ويل اوس نو درې جغرافيايي سيم

 کېږي.

فرض به کړو چې د وخت په تېرېدو سره ددې سيمو ترمنځ ژبني اړيکي 

کم شول، کېد  شي يو رانګړ  کاروان يا هم د نړۍ ليدونکو يوه ډله د 
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يادې جغرافيې له يوې برخې څخه بلې برخې ته سرر وکړي، کله چفې 

نځ کفې د يفوه پفراخ ارتبفاط د يو بل سره مخامخېږي، نو په خپفل مف

ټينګښت توان نه لري، ښه نو بيا په دې وخت کې څه پېښېږي؟ )الف ( 

ژبه په خپل اصلي وطن کې پر يوې الرې او د لرونو شاته پر بلفې الرې 

ري او د لو  سيند پورې لاړې ته درېيمه الر خپلفوي. تفر زرو کلونفو 

درې  وروسته هغه خلک چې پفه دې دريفو سفيمو کفې ژونفد کفوي،

 بېالبېلې ژبې به ولري.

 

کېد  شي درې واړه ژبې به اوس په خپل منځ کې رينفې مشفترکات 

ولري، خو دا مشترکات يو بل ته د پوهېدو وړ نه دي، د ژبني بفدلون د 

پديدې يوه څرګنده بېلګه )التيني( ژبه او له هغې راوتې نوې )رومفي( 

 ژبې دي.

 

 فرانسه يي اسپانوي ايټالوي

 التيني

 روماني
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دي چې په مختلرو جغرافيفايي  دا د يوازيني ژبې څرګند تاريخي موارد

سيمو کې له بېالبېلو بدلونونو سره مخ شوي دي. څرنګه چې پفه ژبفه 

کې پوره بدلونونه راللي دي، داسې يو حالت رامنځته شفو  چفې پفه 

 وروستيو پړاوونو کې د رانګړو ژبو بڼه لوره کړي.

دا د خوشالۍ خبره ده چې التيني ژبه ليکنۍ بڼه لري، د ډېرو مهمفو او 

رزښتمنو تاريخي اسنادو څښتنه ده، د )رومي ژبو( د )نيا( په توګه يې ا

پېنندنه څرګنده ده. داسې هم کېږي هغه ژبې چفې خپفل مفنځ کفې 

خپلولي لري او يا هم يوه له بلې سره ډېرې نږدې دي، د کومې رانګړې 

)نيا( له تشخيص پرته وڅېړو. د ساري په توګه، )انګليسي(، )المفاني(، 

)سکندنوي( او څو نورې داسې ژبې دي چې يفوه لفه بلفې )ډنمارکي(، 

سره نږدېوالی لري، خو نه په هغه کچه چې رومي ژبې يې په خپل مفنځ 

 کې لري.

موږ ته تراوسه پورې داسې کومه ژبه معلومه نفه ده چفې د يفادو ژبفو 

سرچينه دې وګڼل شي، خو بيا هم دا کار د تاريخي ژبپوهنې د څېړنې 

ه شي ګررېدال . ژبپوه د ژبې د شتوالي فرضيې پر وړاندې کوم خنډ ن

ته رايه ورکوي او له دې الرې دا نږدېوالی توضيح کوي. په معمولي ډول 

دا ژبه )عمومي ژبه( ګڼي. په دې باب ژبپفوه وايفي: يفوه زمانفه کفې د 

)عمومي جرمني( په نامه يوه ژبه وه چې د جرمنفي ژبفو )مفور( ګڼفل 

هغې څخه کوم ليکلي اسفناد نفه کېږي، خو په خواشينۍ سره چې له 

 دي پاتې.

د اوسنيو ژبو د پرتلنې له مخې تاريخي ژبپوه هڅه کوي دا معلومه کړي 

چې کوم عناصر په ټولو ژبو کې يو شان دي. هغه په دې کار کې له هغو 

علومو ګټه پورته کوي چې د يوې ژبې د بدلون د څرنګوالي د اساساتو 

ايه چې ورته شفونې ده د )عمفومي په باب يې زده کړي دي. تر کومه ر

ژبې( د جوړښت د تشريح هڅه کوي، تر دې وروسته بيا هغه بدلونونفه 

 روماني
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تشريح کوي چې په موجودو ژبو کې رامنځته شوي او د هغو  د تحول 

ښکارندويي کفوي. د ))طرحفې شفوې عمفومي ژبفې(( د عناصفرو او 

غه طريقه الرښوونو د پلټنې او توضيح بهير ته )بيارلونه( ويل کېږي. ه

چې له هغې الرې دا کار ترسره کېږي، په ټولو حالتونو کې ورته )پرتليزه 

طريقه( وايي. په داسې حال کې چې د پرتلنې دا طريقه د يوې ژبې ټول 

جوړښت او سکښت رانغاړي. رکه نو دا داسې يوه پراخه طرحه ده چې 

برخو  تاريخي او پرتليزه ژبپوهنه د هغې په باب بحث کوي. په وروستيو

کې د ژبې د تحول د بېالبېلو بدلونونو بهير، د بيفارلونې سفتونزې او د 

يوې )نيا( له مخې پر کورنيو باندې د ژبو ډلبنفدي تفر څېړنفې النفدې 

 نيسي.
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 کابل پوهنتون

 ژبو او ادبیاتو پوهنځی

 پښتو څانګه
 

 د خادم نړۍ ليد

 )د دوکتورا دورې پايليک(
 

 څېړونکی

 معيل يونپوهاند محمد اس

 

 لل کا۶۹۳۱
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 کتاب پېژندنه:

 د خادم نړۍ ليد د کتاب نوم: 

 محمد اسمعيل يون لريکررررروال: 

 د افغانستان ميل تحريک، فرهنګي څانګه خرپرونردی: 

   www.melitahrik.com  وېرر پراڼره:

 اض حميدفي  کمپوز: 

 فياض حميد   پښتۍ ېيزاين:

 ټوکه ۶۱۱۱   چرراپشمېرر:

 م۲۱۶۸ل کال/  ۶۹۳۱ چرراپرکرررال:

 (۶۹۸د تحريک د خپرونو لړ: )

 (۷۱ليکوال د خپرونو لړ:    )

 

يادونه: د چاپ  حقوق له ميل تحريک رسه خوندي دي او  د کتاب د محتوا مسولیت  

 ليکوال پورې اړه لري 
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( په باب )د خادم نړۍ ليد

 د پښتو څانګې نظر

 

( Ph.D)د خادم نړۍ ليد( د پوهاند محمد اسمعيل يون د دوکتورا )

 دورې ېيزرټيشن يا پايليک دی چې په خورا زحمت ليکل شوی دی 

مولينا قيام الدين خادم د پښتو معارصو ادبياتو د پنځو ځالنده ستورو 

يې نه  له جملې څخه دی، پښتو ژبې، ادب او ټول افغان ولس ته

 هېرېدونکي خدمتونه کړي دي 

تر شپېتو زيات علمي، تاريخي، ژبپوهنيز او اديب اثار لري  څه 

باندې پنځه لسيزې يې افغان ولس ته فرهنګي خدمت کړی دی  د ده پر 

ژوند، اثارو ځينې متفرقه ليکنې شوي او يوه رساله هم چاپ شوې، خو تر 

ثر نه دی ليکلی  په تېره بيا دې دمه پرې کوم ليکوال لوی او هر اړخيز ا

د هغه پر افکارو يا )نړۍ ليد( باندې  د پښتو څانګې استاد ښاغيل محمد 

اسمعيل يون چې د ېاکټرۍ ېيزرټيشن يې )د خادم نړۍ ليد( څېړلی، نو 

په ده کې هغه رضورت تر ېېر حده رفع شوی، چې د خادم د افکارو لپاره 

وايل له امله احساسېده  استاد د يوې پراخې او هر اړخيزې څېړنې د نشت

یون له معتربو اخځونو او د استاد خادم له خپلو اثارو څخه، چې په 

حقيقت کې د خادم د فکر په باب اصيل رسچينه ده  ګټه اخيستې، نه 

يوازې د خادم اثار يې په ترتيب رسه پېژنديل، ېل ندي کړي او شنيل 

ال برخو کې چې ځينې دي، بلکې افکار )نړۍ ليد( يې هم په نهو جال ج
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برخې يې پر نورو څنګزنو برخو هم وېشل شوي، په تفصيل رسه څېړيل او 

تحلیل کړي دي  پښتو څانګې چې دا اثر له رسه تر پايه وکوت، نو موږ ته 

دا څېړنه او شننه ځکه نوې ښکاره شوه چې تر دې دمخه هېڅ چا هم د 

ی، دا په خپل ذات داسې لوړې علمي پوړۍ لپاره دا ېول اثر نه دی ليکل

د خادم د نړۍ ليد په باب لومړی او  په کچه ېافغانستان او سيم دکې 

جامع اثر دی  نه د چا له اثر رسه ټکر خوري او نه تر دې وړاندې کوم دا 

ېول اثر و چې له هغه رسه محتوايي ټکر وخوري او يا هم تکراري بڼه 

استاد خادم په باب د ولري  د استاد خادم له خپلو اثارو او همدارنګه د 

نورو لیکوالو له ليکنو او نظرونو څخه چې کومه اړتيا وړ ګټه اخيستل 

اخځ په ښودلو رسه نغوته شوې  شوې، هغو ته هم د کتاب په منت کې د

د نورو ليکوالو نظرونه هم په يوه ځانګړي څپرکي کې ترشيح شوي  ده 

 دي 

و مفرداتو رسه سم، ( د ېيزرټيشن له ټاکلPh.Dلنډه دا چې دا اثر د )

خادم  استاد ليکل شوی، بشپړ شوی دی او په افغانستان او نوره نړۍ کې د

په باب د دوکتورا د دورې لومړنی اثر دی  د کوم ارتحال، رسقت او 

بېځايه تکراري مسايلو څرک په کې نه شته، پښتو څانګه د اثر نويوالی، 

ون ته د الزياتو برياوو اړتيا، نوښت او هر اړخيزوالی تائيدوي او استاد ي

 هيله کوي 

 په درناوي

 د پښتو څانګې امر

 پوهندوی بخت مري وزيری
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 د الرښود ګزارش

 د اثر پېژندنه:

 د اثر نوم: د خادم نړۍ ليد 

 بشپړوونکی: پوهاند محمد اسمعيل يون 

  د بشپړولو هد : د دوکتورا د تحصييل دورې د ېيزرټيشن

(Dissertationلپاره ) 

  هر ش ۶۹۳۱کال: د بشپړولو 

  :شاوخوا( ۱۹۱مخونه( 

 الرښود: رسمحق  زملی هېوادمل 
 

 د اثر جوړښت:

د خادم نړۍ ليد يوه رسيزه او شپږ اسايس مرکزي برخې لري  

رسيزه يې د دغسې علمي اثارو له رشايطو رسه برابره ليکل شوې او ټول 

د هغه مسايل په کې څېړل شوي چې د څېړنې د معارصو روشونو مطاب  باي

 تحقيقي اثارو په رسيزو کې وڅېړل يش  -د علمي

د اثر اسايس برخې هره يوه خپل مطرح کړي موضوعات تر بېالبېلو 

اصيل او فرعي عناوينو الندې مفصل څېړي  د ېيزرټيشن په وروستيو 

برخو کې يې له څېړل شويو موضوعاتو منطقي او د څېړنې له اصولو او 
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او په پای کې يې د هغو مأخ و فهرست اقتضا رسه سم نتايج راايستيل دي 

 راوړی دی چې د اثر په بشپړتابه کې ترې استفاده شوې ده 

 مربميت: د اثر موضوع او د موضوع

زموږ د معارصو اديب څېړنو د بهري له مطالعې څرګندېږي چې زموږ 

زياترو څېړونکيو په دغه راز څېړنو کې د شاعر او ليکوال پر رشح حال او 

ر اړخيزه معرفۍ ېېره تکيه کوله او د شاعر د اثارو فکري او د اثارو پر ه

تنويري اړخونو ته ېېر لږ تم کېدل  خو که چېرې موږ په خپل فرهنګي 

بهري کې د فکر د توليد او د بېالبېلو فکري ليدلوريو د پيدايښت او پايښت 

ني مسري څېړو، نو اړ کېږو چې د څېړنو نويو متايالتو ته په پاملرنه او د اوس

دوران له غوښتنو رسه سم، د ټولو هغو پخوانيو او اوسنيو ليکوالو او 

 -شاعرانو چې يې له ليکنو او پنځونو د  يو فکري مسري د ت ارز څرک لګي

اثار له دې جهته وڅېړو  د ځان او چاپېره جهان په باب يې پر مفکورو، 

 نظريو او تصوراتو پوه شو 

ي د اديب تيورۍ په م احثو کې په ادبياتو کې نړۍ لید يا جهان بين

مطالعه کېږي او د دې څانګې پوهان عقيده لري چې جهان بيني اديب 

اثارو ته لوری ورکوي  د لیکوال او شاعر په نړۍ ليد کې د هغه فلسفي، 

اجتامعي، سيايس، اخالقي، ايستيتيک، م ه ي، علمي او نور عقايد 

شاعر او لیکوال جهان شاملېږي او د دغو عقايدو او تصوراتو مجموعه د 

 بيني جوړوي 

د خادم نړۍ ليد چې د لوړو مفکورو، مفاهيمو، تصوراتو او نظرياتو 

پر بنسټونو د ده د اثارو له تحليل او تجزيې بشپړ شوی دی، د دې ساحې 

د څېړنو يوه بشپړوونکې کړۍ ګڼل کېدای يش او پخوا تر دې په دې 

پښتو نه دی ليکل شوی، په برخه کې د دغو مشخصاتو درلودونکی اثر په 
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خپله برخه کې يې د يو نوي اثر  په توګه ليکل رضور و او پوهاند یون دا 

 رضورت رفع کړ 

 د څېړنې ميتود:

ما چې دا ېيزرټيشن له پيله تر پايه لوستی او د لوست پر مهال مې 

ښاغيل څېړونکي ته خپلې مشورې هم ورکړې دي  د څېړنې ېول يې 

کله د ساحې له موادو هم استفاده کوي او د څېړنې کتابخانه يي دی، خو 

روش يې ترشيحي چې د انتقاد مالګه هم لري  ال ته دا ميتود داسې 

ترشيحي هم نه دی چې د خالص تحقي  له عنعني دود رسه سم د موادو د 

ټولولو له ليارې د اديب  پديدو ترشيح وکاندي، بلکې د عميل تحقي  د يو 

ات پر يوه نتيجه م ني کېږي او اثر يې په معارصو محق  په توګه يې ترشيح

 علمي تحقيقاتو کې خپل ځای تث يتوي 

 مآخ :

د دې ېيزرټيشن په څېړنو کې چې له کومو مأخدونو استفاده شوې 

ده، زياتره د من ع پوهنې د معيارونو پر بنا په لومړي الس منابعو کې 

اثار  ښاغيل حسابېږي، مانا د مرحوم استاد قيام الدين خادم خپل 

څېړونکي خپل تحليلونه او تفسريونه او د خادم فکري مسريونه د ده د 

خپلو اثارو پر بنس  تهيه او تعيني کړي دي، خو کله کله يې د څېړنې د 

بشپړتابه په مرات و کې له دويم الس موادو او د نورو پوهانو له څېړنو هم 

 جايزه استفاده کړې ده 
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 د ليکنې روش:

اسمعيل يون په لسګونو منظوم او منثور آثار لري چې  پوهاند محمد

پر بېالبېلو موضوعاتو لیکل شوي دي، تحقيقي او تدرييس آثار هم په کې 

شامل دي  د ده د ليکنې س ک څرګند، روښانه او روان دی او د هرې 

موضوع او هر صنف اثار يې د هامغې موضوع او صنف د بيان ژبنيو 

 يل دي خصايصو ته په پاملرنه ليک

د علمي څېړنو د بيان شيوه او د تحقيقي اثر ليکنۍ ژبه ځانته خپل 

خصوصيات، قواعد او ضوابط لري چې ميتود پوهان يې د علمي اثارو په 

ليکلو کې پر تط ي  تاکيد کوي  د خادم نړۍ ليد ژبه او د لیکنې روش 

ړي هغه ځانګړنې لري چې ميتود پوهانو د دغسې اثارو د بيان لپاره وضع ک

 دي 

 د اثر د استفادې موارد:

د خادم نړۍ ليد، نومي اثر له مطالعې ما ته څرګندېږي چې له دې 

اثره د پښتو د معارصو ادبياتو مطالعني او په اوسني دوران کې د فکري 

جريانونو پلټونکي ښه استفاده کوالی يش  زموږ د فرهنګي او اديب تاريخ 

صالنو، عامو لوستونکيو او د خادم د مورخانو، د دې څانګو د استادانو، مح

د شعر، نرث، هرن او فکر د هواخواهانو د استفادې او مطالعې لپاره کايف 

موارد په کې موندالی شو او زما په پوهه له دې اثره د استفادې موارد په 

 کايف اندازه محسوس دي  
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 نتيجه او پېشنهاد:

 د دې لنډې ارزيايب په نتيجه کې ويالی شم چې:

ند محمد اسمعيل يون د دې تحصييل دورې درسونه، پوها

کنفرانسونه، جامع ازموينه او نور وجايب په بشپړ ېول له اکاېميکو معيارونو 

رسه برابر رس ته رسويل دي او د دې تحصييل دورې په پای کې يې )د 

خادم نړۍ ليد( غوندې مفصل او جامع اثر هم ليکلی دی چې څېړنه يې 

( د تحصييل Ph.Dاو کيفي لحاظ بشپړه ده او د )د اوس لپاره په کمي 

ټول رشايط يې پوره  (Dissertation)دورې د يو متام عيار ېيزرټيشن 

کړي او د دې تحصييل درجې  )دوکتوری( د حاصلولو لپاره زما په پوهه 

 کايف دی 

د دغو ټولو عميل او تحقيقي کارونو د موفقانه انجام په پای کې زه 

ېشنهاد کوالی شم چې د کابل پوهنتون مربووې اوس په ېاېه زړه پ

 څانګې دې دا اثر د علمي دفاع مجالسو ته وړاندې کړي 

 په درناوي

 رسمحق  زملی هېوادمل
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 او زما نظر د خادم نړۍ ليد

 

د )قيام  تېزس  (Ph.D)ښاغيل پوهاند محمد اسامعيل يون د خپل 

کې اوېلی او الدين خادم نړۍ ليد( تر رسليک الندې په شپږو برخو 

تنظيم کړی دی، دا بايد و ويل يش چې نړيوال معيار يې په پام کې 

اصيل برخه يې په  تېزساو ورپسې د  پيليزه، لنډيزنيوليک، نيولی دی، 

ورحه، د څېړنې موخه، د  لېأ يوه م سووه رسيزه پيل کړې ده چې د مس

 څېړنې ميتود، د څېړنې مراحل، د څېړنې مخينه، د څېړنې ارزښت، د

څېړنې الس ته راوړنې، د څېړنې پوښتنې    دا ټول يې پکې رانغاړيل 

لومړۍ برخه د خادم پېژندنې ته وقف  تېزسدي  په همدې ترتيب يې د 

کړې او ژور بحث يې پرې کړی دی: زوکړه، زدکړه، ليکوايل، دندې، 

اثار،سيايس فکر او هڅې، کورين او بهرين سفرونه، کورنی او ټولنيز ژوند، 

د وروستي کلونه، بند او مړينه، يادونه او منانځنه او د ژوند پېښو د ژون

لنډيز دا ټول ٍيې په فرعي رسليکونو بېل کړي او يو له بل رسه يې د زنځري 

د کړيو په څېر نښلويل دي چې څېړونکي د استاد خادم د ژوند په اړه په 

ه کې په دوميه برخ تېزساسانۍ رسه بشپړ معلومات تر السه کولی يش، د 

نوښتونو او  رپ يې د استاد خادم منظوم او منثور اثار څېړيل دي او

ارزښتونو يې هم په زړه پورې بحث کړی دی، د معارص ادب تاريخ په 

لومړٍي پړاو کې يې د استاد خادم د اثارو  مقام ټاکلی او په دويم پړاو کې 

برخه کې يې د استاد خادم پر افکارو باندې د اغېزو، تقليد او توليد په 
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چې له کومو کورنيو او بهرنيو شخصيتونو څخه متاثر شوی ، تفصييل بحث 

 کړی دی 

په درېيمه برخه کې ) د خادم نړۍ ليد( تر  تېزسښاغيل يون د خپل 

اصيل برخه ده پر الندې فرعي  تېزسرسليک الندې چې دا يې د 

 رسليکونو وېشلی:

ه کتنه، ښار پالنه،د فلسفي ملتپالنه، دين پالنه، ټولنپالنه، سمونپالنه، کر 

افکارو پالنه،د سيمې او نړۍ په باب انګېرنې، ژبپالنه او نور افکار يې لکه 

 څنګه چې په کار وو، هغسې يې سپړيل او ترشيح کړي دي 

په څلورمه برخه کې يې ) خادم د نورو ليکوالو له نظره( تر  تېزسد 

چې هغوی خادم څنګه رسليک الندې د کورنيو او بهرنيو ليکوالو له نظره 

ارزولی دی، د هغوی لیکنې او يا هم د ځينو لیکنو اړوندې برخې  يې 

 راوړې دي 

په پينځمه برخه کې )د خادم د خدمتونوارزونه( تر  تېزسد دې 

رسليک الندې فرهنګي فعاليتونه او ټولنيز فعاليتونه يې په فرعي رسليکونو 

م هڅه او هاند يې په وېشيل او بحث يې پرې کړی دی او د استاد خاد

ددې لپاره چې د استاد خادم ح  يې ور ادا  ،دې برخه کې ستايلی دی

 کړی وي 

په وروستۍ )شپږمه ( برخه کې يې د وروستۍ يادونې تر  تېزسد 

رسليک الندې پايله، پايليزه، مناقشه، او ماخ ونه له نړيوال معيار رسه سم 

 نه يش پټولی   کارويل او تنظيم کړي دي چې هېڅوک ترې س ګې

د پورته ټکيو په پام کې نيولو رسه  خپل نظر په الندې ېول وړاندې 

 کوم:
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د پوهاند محمد اسامعيل يون ټاپيک ېېر ښه او مناسب دی،   3

 علمي او څېړنيز اهميت او ارزښت يې په زړه پورې او غوره دی 

زس د جوړښت په اړه يې بايد و ويل يش چې رسليکونه يې ېد ت  0

ته يې  تېزس او رس تر پايه يې تسلسل په پام کې نيولی چې ېېر ښه ټاکيل

 خوند، رنګ او ښکال وربښلې ده 

زس مواد يې ارزښتمن او د اهميت وړ دي، ښه ترتيب، ېد ت  1

نو څنګه چې دا يوه ېېره پراخه موضوع ده،  ،تنظيم او اوېون لري

ښاغيل ليکوال کولی شول د استاد قيام الدين خادم د اديب او سيايس 

خو د ده  ،اثر بشپړ کړی وای (PhD)ژوند پر يوه برخه باندې يې خپل 

ځوان همت په دې بسنه و نه کړه او دغه درانه پېټي ته يې اوږې ورکړې 

چې دا دی اوس يې بشپړ کړی او ستاسې مخې ته پروت دی، دا هم بايد 

وويل يش چې پر دې موضوع باندې تر دې الزيات کار هم کېدی يش  

رشايطو کې دغه څېړنه په بشپړ ېول د دوکتورا  لپاره کفايت خو په فعيل 

 کوي 

خپله راټوله شوې ېېټا خورا ېېر زيار او زحمت  ردرانه ليکوال پ  1

 وېستلی، تع ري او تفسري يې ېېر ښه او په زړه پورې دی 

زس په بشپړولو کې له نويو او پخوانيو ېښاغيل يون د خپل ت  1

زس ته ېعو څخه کار اخيستی چې دغه تمعتربو او مستندو مدارکو او مناب

يې لوړه درجه وربښلې، دا د دې لپاره چې په راتلونکي کې د معترب او 

 مستند ماخ  او رسچينې حيثيت ولري

ده، په دې اړه بايد ووايم چې مساله تر کومه پورې چې د ژبې   1

ژبه يې پسته، خوږه، سليسه او روانه ده ، غوټې او الهام نه لري، ځکه چې 

لوستلو يې لوستونکی خپل مطلب په ېېرې اسانۍ رسه تر السه کوالی په 
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يش او بيا لوستلو ته يې اړتيا نه پېښېږي او دا هرن په لږو خلکو کې ليدل 

 له غوره ځانګړنو څخه ده  تېزسکېږي او دا ددې 

د پورته شپږو مادو پر بنس  باور لرم چې دا به د لوړې درجې له 

ه ورته د قدر په س ګه ګورم او د ليکوال ونو څخه وي، نو ځکه ز تېزس

زيار او زحمت ستايم دا ځکه چې دومره هڅه او هاند يې کړی دی چې 

هېڅوک ترې س ګې نه يش پټولی،  نو پر دې اساس د پوهنتون له 

د  تېزسآمريت څخه هيله من يم چې دغه  له خپرونو د  چارواکو او

او د پښتو ادب مينه  چاپ په زيور متحيل کړي ترڅو ګټه يې عامه يش

وال د ادب په ګل ڼ کې يو بل خوش ويه ګل هم وويني او خپله تنده 

پرې ماته کړي، په پای کې له لوی خدای څخه نو موړي ليکوال ته د 

زړه له کومي م ارکي وايم، او په راتلونکي کې له لوی خدای څخه ورته 

 دې د الزياتو برياوو هيله لرم  تر

 په درناوي

 اکټر محمداجان حقپالپوهنوال ې

 د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي استاد
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 د خادم نړۍ ليد

 )تقریظ(

 دموضوع نوښت :   -لومړی 

khadim’s)دخادم نړۍ لید  Idea or worldview )  اثر د ښاغلی

ده چې دیوه تنظیم شوي علمي   (Research)یون هغه علمي څیړنه  

پربنس  ترتیب او په شپږو لویوبرخوکې په   (scientific method) میتود 

تحلیلی توګه ترشیح او څېړل شوې ده   په لومړۍ برخه کې څېړونکي  

)دخادم پيژندنه( چې په هغې کې  لس واړه رسلیکونه راغيل، ټول  په یوه 

 ،)زوکړه ، زده کړه  لکه کې راوړل شوي دي، علامً تنظيم شوي لړ

او  سفرونه، کورين يناو بهر  ، کورينلیکوايل، دندې، آثار، سیايس فکر

(    په دویمه برخه لونه، یادونه او منانځنې، د ژوند وروستي کټولنیز ژوند

کې هم ښاغيل یون هڅه کړې چې دنومیالی لیکوال قیام الدین خادم 

پر مفکوروي بهیر باندې رڼا واچوي ، هغه چې  پرآثارو ، دهغو پرارزښت او

  ياو نوښتګر لیکوال په آثارو کې انعکاس شو ددغه نومیايل افغان تحلیلګر 

رخه کې ده د اند و ژوند فکري او علمي تومنه جوړوي    په درېیمه ب او د

) دخادم نړۍ لید( تحلیل شوی  چې دهغې  د تیزس آره موخه یا موضوع

لنپالنه، )ملتپالنه، دین پالنه، ټو اصيل رسلیکونو لکه  شمیر یو په ترڅ کې تر

رسلیکونو  ، ښارپالنه  ژبپالنه( وروسته په وړو څنګځنوکتنه سمون پالنه، کره

 خادم د وام ورکړی دی  په څلورمه برخه کېکې  یې خپل تحلیل ته د
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نورو لیکوالو له نظره چې په هغو کې کورين او بهرين لیکوال راځي، په 

خادم د خدمتونو ارزونه  هم په  ګوته شوي دي   په پنځمه برخه کې  د

تحلیلی توګه وړاندې شوې ده    لیکونو کې په ترشیحي اووړو ځانګړو رس 

هم  په شپږمه برخه  کې وروستۍ یادونې راغلې چې دهغو په ترڅ کې بیا

ېولونو باندې ت رصې  هغو پر د د قیام الدین خادم پر آثارو، افکارو او

یوه لنډیز، پایله او  همدغه رسلیک رسه یې خپل ریرسچ  پر شوي او پر

 پای ته رسولی دی   اخځونو باندې

دغه ترتیب په خپل ذات کې لوستونکي او کره کتونکي ته دا علمي 

، ټکي ورپه ګوته کوي چې یون د خپل علمي ریرسچ لپاره پریوه نوې

لوژۍ په رڼاکې ناڅېړل و یوه علمي تحلیل او میتود تراوسه د سپړلې اونا

یوې  د ادب کې معارص هغه یې په پښتو او يشوې موضوع ته مټې رانغښت

 نوښت په توګه بشپړه کړې ده    علمي اړتیا او

 : ( Scientific Importance )مي ارزښتتیسس عل د مدوی 

د  هرې ورځې په تېرېدو او اديب مطالعات د ادب څېړنه او پښتو        

نویو  رسه پر ودې په رامنځ ته کېدو نویو عرصي شونتیاوو )امکاناتو ( د

 خربه په علمي لحاظ دوه اړخه لري، یو کوي، دامخه  تګلورو او ابعادو ور

ته  عیني قضاوتونو ېګر ړنې له ذهني بندیزونو ځان دېچې علمي څ دا

 وربايس، په دې مانا چې د اديب پدیدو پر وړاندې له علمي چلند او

ږي، د علمي څېړنو د ساحې کارپوهان ېمنطقي تحلیل څخه کاراخیستل ک

څخه په پراخ نظرۍ  نګ له نویو نوښتونواړتیاوو تر څ د علمي وړتیاوو او

ننګې او څارنې دومداره بهیر څاري چې په ترڅ کې یې ایجادیات  رسه د

 ده چې د ټولنیز ژوند په عميل بسیاینه کې درېږي    همدا او کشفیات د

ادب او اديب څېړنو په برخه کې هم څېړونکي  یوازې د زېرمه کولو او 
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دغه ادب  پر پېژندنه ، تحلیل  وي ، بلکې دپوله باندې ځان نه در  ایجاد پر

او حقانیت باندې نورهم باوري کوي اوهغه نظرته عميل بڼه ورکوي لکه 

 یې ویيل وودمخه  چې نومیالی خوشال خټک پر باوري و او سوونه کاله

پس له مرګه به یې یاد کا -چا نشتهېخوشال قدر که اوس په ه چې: ) د

 نه به په نږدې راتلونکې نه دی او عرصخوشال هغه  اوس د ېیرعامل(  خو

هغه حالت وګورو ځکه چې اوسني پښتون کول، پوهه ترالسه کوي،  کې

 د پېژندين شعور نورو هغو ځان او چې د ټولو مهمه دا تر تجربې کوي او

 پسې څېړنې او په خپلو ادبیاتو کې په ارزښتونو  وررسه دی، ځکه خو

وهوي او په پای کې یې نورو ته هغو ځان پ هڅې کوي ، هغه راسپړي، پر

یوه  نوې هڅه پسې  ورپېژين  له همدغه لیده ویالی شو چې یون پر

لیکوال او شاعر قیام الدین خادم  خوځېدلی، هغه یې د پښتوژبې د معارص

 هغې ارزښت یې موندلی او بیا یې د آثارو کې موندلې، د په افکارو او

له بلې  او تحلیل کړی او خپل دغه تیسس په ترڅ کې له یوې خوا ترشیح

 یي په علمي او انتقادي توګه ارزولی هم دی   خوا

 :  (Scientific Method) وديتلیکنې علمي م دغه تیسس د درېیم: د 

هغه وخته چې د یوه علمي میتود په واسطه  یوه علمي موضوع ، تر

ته  نه يش ، په یوه مث ته پایله باندې کله هم پای يې الرښوونه او ارزونه و

نه يش رسېدای ، علمي تحقی  مانا دحقیقت پېژندل  اومعرفت دی ، دغه 

معرفت او وروستي حل ته د رسېدو وسیله په څېړنیز بهیرکې علمي میتود 

 چې :  په یوه انګریزي ېکشرني کې د علمي میتود په اړه راغيل  دی

 

“A method of research in which a problem is 

identified, relevant data are gathered, a hypothesis 
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formulated from these data, and the hypothesis is 

empiricallytested” 

http://www.dictionary.com/browse/scientific-method    

لومړۍ خربه د ستونزې او موضوع  په دغه پورتنۍ لنډه څرګندونه کې

راټولول دي، تر  معلوماتو او پېژندنه ده ، تر هغه وروسته د اړوندو دیټاګانو

هغو چوکاټ بندي  د اساس فرضیې او پر ودغو معلومات هغه وروسته د

رامنځ ته کېږي څوچې دیوې دقیقې مشاهدې او کتنې په ترڅ کې پریوه 

تیسس په خپل ذات کې یوعلمي پایله باندې پای ته رسېږي   د یون 

یوه منظم علمي میتود او تګالرې  ریرسچ دی ، یوه علمي هڅه ده چې د

ېدلې ده ، داسې چې ارزیايب یې پر یوه ځپه ترڅ کې يې الرښوونه او غ

، د بېلګې په توګه یون دخادم د نړلید د  ېمث ته پایله باندې پای ته رسېدل

مخه کړې چې هغه کومه تیاره سمې ترشیح لپاره داسې معلوماتو ته ور 

و ، آثارو او اسنادو ته هغو پسې یي بېالبېلو رسچین منړۍ نه ده ، بلکې پر

 بنس  یې د هغو پر د ، هغه یې لیديل ، هغه یې لوستي اورجوع کړې

 intellectual)خپل تحلیل پایه اعالم کړې چې وایې خادم ، دیوه م قي 

په  ( Nationalist)  ملت پايل  او یوه دقی ( Reformist)سمون پايل   (

یوه خپلواک نظر او لید  په رڼا کې په عميل او نظري توګه له  توګه د

 رسه ایجادیاتو ته هم ورمخه شوی او په دغه ترڅ کې د ځلو ټولنیزو هلو

ژمن لیکوال رسالت په خپل عرصکې په  فعال او پېژندل شوي او یو

رسه  او له بلې خوا یې تر عقالين او شعوري توګه له یوې خوا درک کړی

المل  خپل تیسس د بشپړتیا پر   مانا داچې یون هڅه کړې چې دید یکړ 

ه د يوه  تحقیقي تیسس لپاره پ ۍداک   ړ لوژۍ، هغه چېو علمي میتود د

 علمي او اکادیمیکو موسسو کې اړین دي  له پرنسيپونو څخه کار واخيل   
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 ددغه تیسس اړتیا:   -څلورم

 هیرکې د ژوندلیکونو لیکل یو لرغونی دود دی ، چې دزموږ په ادبی ب

 اوږدې مودې لپاره یې په رشقي ادبپوهنه کې دپیاوړو لیکوالو او پوهانو

پاملرنه پرخپله خوا ور اړولې ده او په دغه اديب برخه کې یې ځانونه 

نړیوال شهرت پورې  یې چې نن س ا ان تر آثار شمیر آزمویيل او یو

هغو دغه هڅه په خپل  باید ووایو چې د دا خورسېديل  لیکيل دي، 

ده ، خو نن س ا چې لیکوالو دغه ټکي  یادونې وړ وخت کې د ستاینې او

دی چې ننني پوهان او  ته مخه وراړولې له هغورسه یې لوی توپیر دا

انتقادي ابعادو  کې ددغه اديب ېول څېړنیزو او څېړونکي په اوسني عرص

ریځه ګوري ،  دوی په دغه برخه کې په دې ته د علمي لید او زوایې له د

هم دي چې اديب ژوند لیکنه اوس د پخوا په انډول پېچلې شوې، په  نظر

دې مانا چې پخوانیو پوهانو دغه ژانر ته یوازې له اديب ) یوازې له امالیي 

او انشایي( پلوه پاملرنه کوله،خو اوسني ژوند لیک لیکنه دیوې ځانګړې 

الرښونې او څارنې  علمي میتود وړاندې  د ۍوژ علمي څیړنې او میتودل

ړنېزه برخه کې ېکوي دا ځکه چې  ددغې ېلې یو شمېر پوهان په دغه څ

ازآنجایکه  خاوره نویسی و سفرنامه نویسی »  پر دي باوري دي چې  : 

وزندګی نویسی ادبی و با بیان احساسات وعواوف همراه است  می توان 

سیروس شمیسا ، انواع ادبی  «  ) داشت آنها را جزو ادب غنایی محسوب 

(  یون دخادم نړۍ لید کې د یاد شوي تیوریکي ټکي  پراهمیت  ۲۱۱ص 

دغه دوه بعدي شخصیت   ځکه یې په خپل تیسس کې  د یباندې پوه شو 

هغه یې د هغو ټکو له  پر ) هرني او علمي( اړخونو باندې تکیه کړې او

یوې علمي اړتیا په توګه  دغه شخصیت یې تحقی  کړی،  د رمخې چې پ

په خپل تحقی  کې پرته له دې چې کوم ځاين منفي غرض د موقتي ګټو 
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اديب اړتیا په توګه  پربنس  په کې مطرح وي دده په نظر د یوې ميل او

 بشپړکړی دی   

ددغو یادو شویو ټکو په پام کې نیولو رسه  ښاغيل یون په خپله څېړنه 

یي ځانګړتیاوې ، لکه د څپرکو تنظیم او کې د لیکنې ټولې امالیي او انشا

 توکونه په ښه توګه ترتیب او نور ترتیب ،  په سمه توګه د اخځونو لیکنه او

په کې نه  لیدل  رکتنظیم کړي دي ، دلیکنې ژبه یې روښانه او د تقليد څ

هم تحقی  پریوه منظم سستامتیک تګلوري  کېږي   له موضوعي پلوه یې

انتقاد لپاره  څه په کې نه ترس ګو  ده چې د مداباندې الرښوونه شوې ، ه

 کېږي 

یون دغه تحقیقی هڅه یوه نوې  زما په نظر په پښتو معارصادب کې  د

اوسه پورې په دغه  هڅه ده ، داسې چې په دغه کیفیت رسه بل چا تر

ده  برخه کې په دومره تفصیل رسه څه نه وو لیکيل ،  له همدې امله زه د

د دوکتورا درجې لپاره یي مستح  او   ت ارزوم اودغه علمي تحقی  مث

 وړ بومل   

 په درناوي

 دوکتور ع دالخال  رشید  پروفیسور

 د نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد

 کال د فربوري  دویمه م۲۱۶۸د 
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 د ارزوونکي نظر

 د کابل پوهنتون د دوکتورا پروګرام علمي بورې مرشتابه ته!

 په درنښت ليکم:

وهنتون د ادبياتو پوهنځي د پښتو ژبې او ادب څانګې د د کابل پ

(Ph.D سکالر ښاغيل محمد اسمعيل يون د دوکتورا لوړې زده کړې )

( چې )د خادم نړۍ ليد( رسليک الندې يې ليکلی تېزسدورې پايليک )

(ګڼه رسمي ليک په ملتيا مو د اروزنې لپاره ۱۶۱( نېټې )۶۹۳۱/۳/۲۳او د )

يزې کتنې وروسته يې په اړه خپل ارزوونکی نظر رااستولی و، تر هر اړخ

 په الندې ټکو کې وړاندې کوم:

( موضوع د څېړنې لپاره ښه مناس ه، علمي  او تحقيقي ارزښت يې په ۶

هر لحاظ جوت او هغه دا چې: ارواښاد استاد قيام الدين خادم 

فرهنګي،  –ل( چې زموږ د معارص پېر نوميالی علمي ۶۹۵۸ –هر  ۶۹۲۵)

يايس او ټولنيز مفکر شخصيت، چې نږدې شپږ لسيزې يې د ميل، س

پوهې، فرهنګ، ميل او ټولنيزو چوپړونو په ېګر کې ارزښتناکې اديب او 

 علمي هڅې او هلې ځلې کړې دي 

د پياوړي عامل او معلم په توګه په مدرسو، ښوونځيو او د کابل 

ونکی او پوهنتون د ادبياتو پوهنځي استاد، نوماند شاعر، ليکوال، څېړ 

کتونکی و، د نظم او نرث پر لسګونو ځانګړو چاپ او ناچاپ اثارو رسبېره  کره

يې په چاپي خپرونو کې په سلګونو علمي، اديب، سيايس او نورو ټولنيزو 

مسايلو پورې اړوندې څېړنيزې او معلومايت تحلييل ليکنې او کره کتنې دا 
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، ولوع افغان، اصالح، خربه ښه زباتوي  تکړه ژورنالست و، د زېري اونيزې

افغان ولس او کابل مجلې مسوول مدير او چلوونکي په توګه يې کلونه 

کلونه خپرنيز او مط وعايت خدمتونه او نورې علمي فرهنګي چارې د دې 

المل شوي چې زموږ د معارص ادب او فرهنګ په ځالندو ستورو کې شمېر 

ر شخصيت پر او پر هسک وځلېږي  د دغسې علمي، ميل او ټولنيز مفک

ژوند، اثارو څېړنه او سپړنه مهمه څه چې يوه س ه علمي، فرهنګي اړتيا 

وه، چې بايد د يوې اکاېميکې څېړنې له الرې تررسه شوې وای  د کابل 

پوهنتون د دوکتورا علمي بورې دا کړنه، چې دغه  موضوع يې ښاغيل يون 

ړنيز ح  صاحب ته سپارلې ده، د ستاينې وړ بومل، هغوی د موضوع څې

ېېر ښه تررسه کړی او دا دی دغه چار يې په برياليتوب رسه د دفاع تر 

 پوړه رارسولې ده 

( د څېړنې اوېنه، ترتيب او تنظیم يې سم دی، داسې چې اړونده ۲

موضوع يې په شپږو لويو برخو )څپرکو( کې څېړلې او سپړلې ده: په 

پر قوم، ق يله،  لومۍ برخه کې د )خادم څوک و؟( تر رسليک الندې د هغه

زوکړه، زده کړو، لیکوالۍ، دندې، اثار، سيايس، فکر، ژوند او هڅې، 

کورين او بهرين سفرونه، کورين او ټولنيز ژوند، د ژوند وروستي کلونه، بند 

خو هر اړخيزه رڼا اچوي او دغسې د استاد خادم د  ،او مړينې لنډه

 ږدي  شخيص او علمي، فرهنګي ژوند نقشه د لوستونکو مخې ته

دوميه برخه )خادم څه کړي؟( تر رسليک الندې د استاد منظوم او 

منثور اثار بېل بېل راپېژين، پر غوره نوښتونو او معنوي ارزښتونو يې هر 

اړخيزې شننې کوي  درېيمه برخه د استاد خادم نړۍ ليد ته ځانګړې 

اړه  شوې چې په کې د هغه دينپالنې، ملتپالنې، ټولنپالنې او سمونپالنې په

د استاد علمي، ديني، ميل، سيايس، ټولنيزو، فلسفي اثارو او افکارو شننې 

او تحليل شوی او په پای کې يې پر اديب نظريو او کره کتنو هم تحلييل 
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بحثونه شوي دي  په څلورمه برخه کې څېړونکي د نورو هممهالو کورنيو 

-علمياو بهرنيو ليکوالو نظريات راخيستي چې ورڅخه د استاد خادم 

فرهنګي وده او  –فرهنګي شخصيت او زموږ د هېواد په معارصه علمي 

پرمختيا کې د هغوی ونډه او دريځ جوتېږي  په پنځمه برخه کې د يوې 

هر اړخيزې کره کتنې په ترڅ کې د استاد د ټولو فرهنګي، ميل او ټولنيزو 

خدمتونو ارزونه شوې او په وروستۍ برخه کې د وروستيو يادونو او 

پړونو تر رسليکونو الندې د ټولې څېړنې پايلې په ېېر لنډيز خو هر بش

اړخيز ېول وړاندې شوي دي، چې دغسې د څېړنې هره برخه له 

 اکاېميک ارزښت او اهميت څخه برخمنه او پر معيار برابره ده 

( څېړونکی خپله څېړنه له علمي ميتودونو او معيارونو رسه سمه بشپړه ۹

ظي او معنوي پېچلتيا نه ليدل کېږي، ژبه يې خوږه کړې، په ليکنه کې لف

او روانه او په ليک کې د ليکنښو بشپړ رعايت شوی، چې له دې اړخه يې 

 څېړنه معياري ارزوم 

( په څېړنه کې له زياتو باوري اخځلیکونو او رسچينو څخه ګټه ۱

اخيستل شوې، څېړونکي منابع په منت کې د مخ ګڼو او اثر په شمېرنه په 

کړي او بيا يې هغه د ټولې څېړنې په پای کې د مأخ  ښوونې له علمي  نښه

او اکاېميکو معيارونو رسه سم په ترتيب رسه راوړي دي  دا برخه يې هم 

 پوره ده 

( د موضوع د څېړنې رضورت او اړتيا يې څرګنده ده، د موضوع ۵

و اړوند مطالب او مفاهيم يې په سمه توګه ټول کړي، څېړيل او سپړيل  ا

په منطقي ېول يې داسې اوېيل چې لوستونکی د لوستو پر مهال هر څه 

په اسانه ترالسه کولی يش  زه يې له دې اړخه پوره او کره ارزوم او د 

 موضوع څېړنيز ح  تررسه شوی ګڼم 
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دې پورته يادونو ته په پاملرنه زه دا څېړنيز ا ثر مث ت ارزوم، ښاغيل 

نې په تررسه کولو د دوکتورا پوهاند محمد اسمعيل يون د دې څېړ 

(Ph.D لوړ علمي سند د ترالسه کولو وړ ګڼم، څېړونکي ته د نورو )

برياليتوبونو هيله او د کابل پوهنتون د دوکتورا علمي بورې نه په دې 

ارزوونکي نظر کې سپارښتنه کوم چې د دې څېړنيز اثر د خپراوي لپاره 

  الزم امکانات برابر کړي، چې ګټه يې عامه يش

 په درنښت

 رسمحق  دوکتور سيد محی الدين هاشمي

 د ژبو او ادبياتو مرکز -د علومو اکاېمي
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 رسيزه

او ځريمن ليکوال، شاعر او  استاد قيام الدين خادم د هېواد س 

( کلونه د هېواد، ژبې، ادب او ۵۱څېړونکی و  ده د خپل ژوند څه باندې )

کې استاد قيام الدين فرهنګ د خدمت لپاره وقف کړل، په دې بهري 

( عنوانو پورې بېالبېل ځانګړي او مستقل اثار وليکل  په دې ۱۱خادم تر )

اثارو کې علمي، څېړنيز، اديب او تاريخي اثار شامل دي  استاد خادم له 

نورو ژبو هم ژباړې کړي او د شعرونو بېالبېلې ټولګې يې هم چاپ شوي 

فکر خاوند و، په ميل،  دي  استاد خادم د يوه ځانګړي فلسفي ليد او

سيايس او اديب مسايلو کې يې هم ځانګړی ليد او ژور نظر درلود  د خادم 

نظر يو مستقيم ليد لوری درلود او له ېېرو پيغامونو ېک و، د استاد خادم 

هره ليکنه په مث تو پيغامونو سينګار وه، دده د کالم بېالبېلې بېلګې زموږ د 

مونه لري، خو لکه څنګه چې پکار ده زموږ تېر نن او س ا لپاره ېېر نور پيغا

او اوسني پښت د خپل خادم د پيغامونو ژورو تلو ته الره نه ده موندلې  ما 

په دې خاور چې د هېواد اوسني او راتلونکي نسل ته د خپل يو لوی 

مفکر او خادم پيغامونه ورسوم، وپتېيله چې د استاد خادم د فکر، نظر او 

ځانګړی اثر وليکم او همدا موضوع د ېوکتورا د نړۍليد په هکله يو 

)ېيزرټيشن( لپاره وټاکم، ما دې موضوع ته د )خادم نړۍليد( نوم ورکړ، 

دا موضوع په شپږو برخو کې بيان شوې ده، په لومړۍ برخه کې رسيزه ده 

او ددغه اثر د ليکلو انګېزه او اړتيا او د استاد خادم پېژندنه ده، په دوميه 

م څه کړي؟ دده منظوم او منثور اثار معريف شوي او پر هغو برخه کې خاد

بحث شوی دی  په درېيمه برخه کې د خادم نړۍليد او فکري خوا څېړل 
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شوې، چې په هغې کې ملتپالنه، دينپالنه، ټولنپالنه، سمونپالنه، کره کتنه، 

ښارپالنه او ژبپالنه د خادم له نظره څېړل شوي او هغه کارونه چې ده په 

رخه کې کړي دي، دا ټول په کې ارزول شوي دي  په څلورمه برخه دې ب

کې خادم د هېواد د نورو نامتو ليکوالو، لکه: پوهاند عالمه ع دالحی 

ح ي ي، استاد ع دالرو  بېنوا، کانديد اکادميسني محمد صدي  روهي، 

رس محق  ع دهللا بختانی خدمتګار، ع دالرحمن پژواک، ح يب هللا رفيع 

 ه نظره د استاد قيام الدين خادم فکر او نظر شنل شوی دی او نورو ل

په پنځمه برخه کې د استاد قيام الدين خادم د خدمتونو ارزونه 

شوې) په فرهنګي برخه، ټولنيزه برخه، ديني برخه او نورو کې چې استاد 

قيام الدين خادم کوم خدمتونه کړي، د هغو يادونه او ارزونه شوې او په 

تۍ برخه کې د دې اثر نتيجه يا پايله راغلې او د اخځونو شپږمه يا وروس

 يادونه شوې ده 

 ددغه اثر د ليکلو انګېزه او اړتيا: -۶

ځينو رسه کېدی يش دا پوښتنه راپيدا يش چې د استاد خادم په 

دې ځانګړي  باب خو ځينو نورو ليکوالو او څېړونکو هم ليکنې کړي، نو د

دغه اثر د  د وه؟ په دې برخه کې بايد ووايو: اثر د ليکو اړتيا او انګېزه  څه

دی چې استاد خادم د افغانستان يو لوی ليکوال او  ليکلو  رضورت دا

خدمتګار تېر شوی ، پر هر افغان ليکوال د استاد دا يو ح  دی چې دده 

اثار، شخصيت او فکري ليد نوي نسل ته وروپېژين او هغوی وررسه اشنا 

وي نسل ته دا پيغام ورکوي، چې څنګه خپل کړي  د استاد خادم ژوند ن

فکري ژوند د صفر له نقطې څخه پيل او د برياليتوب لوړو پړاوونو ته يې 

ورسوي  د استاد خادم د ژوند په ترشيح کې ېېر پيغامونه پراته دي، ولس 

 ته دده د هر پيغام رسول په کار دي 
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ر شوی، استاد خادم که څه هم د هېواد او سيمې يو لوی ليکوال تې

خو ال هم دده د اثارو يوه ېېره درنه برخه ناڅېړل شوې پاتې او نورو ېول 

ېول څېړنو ته اړتيا لري  ددغه اثر يو هد  همدا دی چې د استاد د فکر 

بېالبېلې خواوې وڅېړل يش او ېېره خوږه او پيغاميزه برخه يې اوسني او 

 راتلونکي نسل ته انتقال يش 

زموږ د ټولنې ذهني معامر دی، ده په  نظم زموږ په نظر استاد خادم 

او نرث دواړو کې داسې افکار وړاندې کړي، چې د هغو په لوستنې او بيا 

بيا کتنې ددې ټولنې له هر وګړي څخه د خپلې ټولنې يو معامر او 

خدمتګار جوړېدی يش  د خادم نړۍليد په حقيقت کې د ټولنې د 

او ټولنې د خدمت نيت خدمت وسيله ده، هر  څوک چې د خپل هېواد 

 لري، د خادم د نړۍليد مطالعه ورته رضوري ده 

 يم، توپانونه مې په مخکې ناستپه ماته کښتۍ 

 پر دې الره يې بيا يم که وم وم که نه وم نه وم

 د ناز په خوب ويدې غونچې ورو ورو راويښومه

 خادم باد د س ا يم که وم وم که نه وم نه وم 
 

دا پورتني بيتونه د خادم د شاعرۍ او فکر دا د خادم نړۍليد دی) 

د درياب يو څاڅکی دی  په همدې دوو بيتونو کې هم موږ ته د استاد 

خادم فکري نړۍليد او په ټولنه کې  له ناوړه حالت څخه د راوتلو لپاره د 

ده د پخې ارادې څرک لګي  خادم په دې نظر دی چې که امکانات کم 

اراده او عزم قوي وي، هد  ته  هم وي، کښتۍ ماته هم وي، خو چې

 رسېدل ممکنوي 

د سختو الرو لنډول، رسښندنې ته اړتيا لري، رسښندنه، قرباين، عزم 

او اراده ددې شعر پيغام دی، ويدې غونچې يا د ويده نسل راويښول، هغه 
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هم په ېېر مهارت او ځريتيا رسه، لکه د سهار باد چې ګلونه غوړوي،  له 

م ارزې الره چاره او پيغام راکوي، موږ په دې اثر  تشدد او افراط پرته د

کې د خادم د نړۍليد دغسې پيغامونه راسپړو، نو ځکه مو دې اثر ته  

 )دخادم  نړۍ ليد( نوم ورکړی دی 

 د خادم په باب د څېړنو شاليد: -۲

مهال او هم  د استاد قيام الدين خادم په باب، هم دده د ژوند پر

مېر ليکنې او ځينې مستقل اثار چاپ شوي دده تر ژوند وروسته ګڼ ش

دي  دې ېول ليکنو او نظرونو ته مو )خادم د کورنيو او بهرنيو پوهانو له 

نظره( په بحث کې نس تاً په تفصيل رسه نغوته کړې او يا مو هم د هغو 

پوهانو نظرونه راوړي، چې د استاد خادم د فکر او د هغه د اثارو په باب 

و کې ليکيل، خو پر يادو نظرونو او متفرقه ليکنو يې په بېالبېلو وختون

رسبېره د خادم پر ژوند، اثارو او افکارو يو شمېر مستقل اثار هم ليکل 

شوي، چې دلته يې په لنډيز رسه يادونه کوو  په دې اثارو کې د لېسانس 

 او ماسټرۍ دورې پايليکونه او يو شمېر مستقل اثار هم شامل دي:

او ادبياتو پوهنځي پښتو څانګې او همدارنګه  د کابل پوهنتون د ژبو

د هېواد د يو شمېر نورو پوهنځيو د پښتو څانګې فارغانو د استاد خادم د 

ژوند، افکارو او يا هم مستقلو اثارو په باب خپل يو شمېر مونوګرافونه 

ليکيل دي، دا مونوګرافونه اکرثه د استاد د ژوند او اثارو پر پېژندنې 

داستاد د اثارو پر فکري او هرني برخې ليکل شوي  راڅرخي، ځينې يې

اثارو ته ځانګړي شوي دي  دا پايليکونه د څېړنې او  څو او ځينې يې يو يا

ارزونې ابتدايي او ساده بڼې دي، څومره چې د استاد ح  دی، هغه 

ټولې خواوې په ژوره توګه نه افاده کوي  پر مونوګرافونو رسبېره پر 

وسا نوري يوسفزۍ( د استاد خادم پر اثارو او ل( کال )مېرمن ه۶۹۸۷)
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اديب خدمتونو د خپلې ماسټرۍ دورې تېزس  ليکلی دی  دې اثر ته يې 

)د پښتو ادب په پرمختيايي بهري کې د استاد قيام الدين خادم ونډه( نوم 

 (مطيع هللا روهيال)ورکړی دی  د ماس ۍ دورې بل تېزس ښاغيل 

ي ليکوال( پر اثر باندې د خپلې ماس ۍ ليکلی دی  روهيال )د پښتنو ننن

دورې تېزس لیکلی دی  )د پښتو ننني ليکوال( لومړۍ او دوميه برخه د 

ل( کال په کابل کلنۍ ۶۹۶۸-۶۹۶۷استاد خادم له خوا ليکل شوې او پر )

کې خپره شوې ده  د همدې دوميې برخې په پای کې د استاد خادم 

 ه خوا ليکل شوې ده  پېژندنه راغلې چې د )سيد قام رښتيا( ل

ننني لیکوال( درېيمه برخه بيا استاد رښتني ليکلې، چې پر پښتو  )د

ل( کال په کابل کلنۍ کې خپره شوې ده  روهيال د خپلې ۶۹۶۳)

ماس ۍ دورې تېزس کې )د پښتو ننني ليکوال( اثر څېړلی او پر 

 ل( کال يې د خپل تېزس دفاع کړې ده   دغه راز د کونړ پوهنتون۶۹۳۱)

استاد )پوهنيار احمد هللا عزيز( د )پوهنملۍ( علمي رت ې لپاره خپل 

ژوند  او اثارو ته وقف کړی دی  )د پښتو معارصو  خادم تېزس د استاد

ادبياتو په پرمختګ کې داستاد خادم ونډه( په نوم يې خپله موضوع ث ت 

 کړې ده 

 د لېسانس او ماسټرۍ دورې د پايليکونو ترڅنګ د استاد خادم پر

افکارو، اثارو او ژوند مستقل اثار هم ليکل شوي او ځينې داسې اوږدې 

تحلييل ليکنې هم شوي  چې هغه هم د مستقلو اثارو بڼه خپلوي او همغه 

معيار ، کميت او کيفيت ته ريس، چې يو مستقل اثر يې لري  دلته يې د 

ي ځينو يادونه کوم:  د پښتو ادبياتو نامتو څېړونکي ښاغيل )رسمحق  زمل

هېوادمل( د استاد خادم له خوا پر يوه ژباړل شوي اثر )مکارم االخالق( يو 

تفصييل ليکنه کړې ده  دا ليکنه هم )مکارم االخالق( نومېږي  دا ليکنه پر 

ل( کال چاپ شوې ده  په دې ليکنه کې نه يوازې )مکارم االخالق( ۶۹۱۱)
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رو هم اوږد بحث معريف شوی، بلکې د استاد خادم پر ژوند، اثارو او افکا

شوی، د ښاغيل رسمحق  هېوادمل دا ليکنه د عادي ليکنو تر کميت او 

کيفيته پورته ده او د يوه مستقل کتابګوټي بڼه لري  دا لیکنه د کمپيوټر د 

اوسني کمپوز له مخې په کتايب کچه نږدې څلوېښت مخه رانغاړي او د 

 لې څخه ده استاد خادم په باب د لومړنيو هر اړخيزه ليکنو له جم

استاد رسمحق  ع دهللا بختاين خدمتګار هم د استاد خادم په باب  

)د ميل  ادب او ژورناليزم خادم( په نامه يو هر اړخيز ځانګړی اثر ليکلی 

ل(کال د ۶۹۱۸دی  دا اثر درې ځله چاپ شوی دی  لومړی ځل پر )

نستان د ل( کال د افغا۶۹۸۱افغانستان د ژورنالېستانو ټولنې، دويم ځل پر )

ل( کال د خادم ۶۹۸۷قلم ټولنې او ګويتې انستيتيوت او درېيم ځل پر )

( ۶۵۱صيب د کورنۍ له خوا په کابل کې د  زر زر ټوکونو په شمېر په )

مخونو کې خپور شوی و  د استاد بختاين دا اثر ځکه خورا مهم دی چې 

ه رسه له دی له استاد خادم رسه تقري اً هممهاله ليکوال و، ېېر وخت له هغ

 نږدې پاتې شوی او د هغه له اثارو او افکارو خورا ښه خرب و 

ددې ترڅنګ ښاغيل )الل پاچا ازمون( د استاد خادم منظوم کليات 

راټول کړي او د )خادم باد س ا يم( په نامه يې په يوه ټوک کې چاپ کړي 

دي  په دې کلياتو کې د استاد خادم اکرثه هغه منظوم اثار، چې زياتره 

ې ترې دې دمخه چاپ شوي وو او د کتاب د چاپ تر وخته د راټولونکي ي

ل( کال په کابل ۶۹۳۶الس ته ورغيل دي، خوندي شوي دي  دا اثر پر )

 کې د دانش خپرندويې ټولنې له خوا چاپ شوی دی 

( مخونو کې د راټولوونکي يوه تحلييل او ۱۱له دې اثر رسه په )

اد خادم پر ژوند او اثارو رڼا اچوي معلومايت رسيزه هم مل ده چې د است

او ددې ترڅنګ د استاد خادم د اثارو او فکر په باب د يو شمېر نورو 
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ليکوالو ليکنې هم په کې خوندي شوي دي  تر تحلييل ليکنو وروسته د 

 ( مخونه لري ۱۹۹منظومو کلياتو اسايس برخه پيلېږي  دا اثر ټول )

ستاد خادم هغه منثور ددې ترڅنګ ښاغيل )الل پاچا ازمون( د ا

ل( کال پورې يې ده ته راټولونه ۶۹۳۱اثار هم راټول کړي، چې تر )

ممکنه وه   په دې اثر کې چې )رڼه چينه( نومېږي او د استاد خادم د 

نرثي ليکنو ټولګه ده، د استاد هغه نرثي لیکنې خوندي شوي، چې يا د 

ل تر دې وړاندې مستقلو اثارو په توګه چاپ شوي او يا هم په متفرقه ېو 

ل( کال د افغانستان د ۶۹۳۱چاپ شوې وې، دا اثر په دوو ټوکو کې پر )

( مخونه ۶۲۸۸علومو اکاېمۍ له خوا چاپ شوی دی  دواړه ټوکه ټول )

لري  ددغه اثر په پيل کې د استاد خادم د نرث په باب د ښاغيل )ازمون( 

ه هم د استاد يوه تحلييل رسيزه هم راغلې ده  دا دواړه راټولونې که څ

خادم اثار دي، خو پر دې دواړو کلياتو راغلې رسيزې په خپله د خاص 

ارزښت وړ دي او د استاد خادم په اړه لوستونکو ته ښه معلومايت مواد 

وړاندې کوي، نو که له کلياتو پرته په ځانګړي ېول هم چاپ يش، د 

 مستقلو څېړنيزو کتابګوټو بڼه خپلوالی يش 

ېره د استاد ع دالرو  بېنوا په )اوسني ليکوال(، د پر يادو اثارو رسب

استاد پوهاند ع دالحی ح ي ي )پښتانه شعراء لومړي ټوک( او )د پښتو ادب 

تاريخ(، د رسمحق  ع دهللا بختاين خدمتګار )پښتانه شعراء پنځم ټوک(، د 

کانديد اکاېميسني رسمحق  محمد صدي  روهي )د پښتو ادبیاتو تاریخ 

د استاد  هم )پښتو هرني نرث( او يو شمېر نورو اثارو کې معارصه دوره(،

خادم پر ژوند، اثارو او افکارو بحث شوی او ګټور مالومات وړاندې شوي 

 دي 
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د بهرنيو پوهانو له جملې څخه شوروي ادبپوه )ګ   ګريس( د 

استاد خادم د ليکوالۍ )هرني نرث( په باب يوه تفصييل ليکنه کړې ده او 

 نورو بهرنيو ليکوالو همدارنګه ځينو 

ددې ترڅنګ د استاد خادم پر ژوند  او اثارو يو شمېر سيمينارونه او 

علمي پروګرامونه هم جوړ شوي، ځينې يادغونډې يې شوي، ځينې 

ځايونه او روزنيز مرکزونه هم د هغه په نامه نومول شوي، چې د استاد 

 خادم )يادونه او منانځنه( بحث کې به ورته نغوته ويش 

ه څنګه چې دمخه مې يادونه وکړه، د استاد خادم په باب ګڼ لک

شمېر متفرقه ليکنې شوي او دا لړۍ اوس هم روانه ده، د هغو ټولو يادول 

( متفرقه ليکنو اوړي، ۶۱۱دلته رضور نه بومل، خو اټکليز شمېر يې تر )

ه ددغه اثر د ليکنې او بشپړاوي لپاره د استاد پر چاپي او ناچاپو اثارو رسبېر 

له يادو پورتنيو اثارو او متفرقه ليکنو څخه هم ګټه پورته شوې ده  د دې 

اثارو تر کتنې، ارزونې، شننې او سپړنې وروسته موږ ته د استاد خادم 

 ليد په ښه ېول څرګندېږي  نړۍ

 ددغه اثر ارزښتونه او ترجيحات: -۹

 لکه څنګه چې مو پورته يادونه وکړه) د خادم صيب د فکر او ژوند په

غونډې او سيمينارونه جوړ  لعميباب هم متفرقه ليکنې شوي، هم پرې 

شوي، هم پرې د ليسانس، ماسټرۍ دورې تېزسونه ليکل شوي او هم پرې 

مستقل اثار، نو کېدی يش پوښتنه پیدا يش چې بيا ددغه اثر ليکلو ته څه 

اړتيا وه او ترجيحات يې څه وو؟ دې پوښتنې ته مې د رسيزې په پيل کې 

نغوته وکړه) خادم صيب د افغانستان يو داسې لوی ليکوال او عامل دی هم 

چې د ژوند په بېالبېلو برخو کې يې ژوره معنوي پانګه او زېرمه موږ ته پرې 

ايښې، ددې افکارو څېړنه، شننه، ارزونه او نورو ته يې روښانونه د ال زياتو 
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د خادم صيب ليکنو او مستقلو اثارو د ټوکېدو غوښتنه کوي  ان دا چې 

ځانګړي اثار، يو شمېرځانګړې ليکنې او د هغه له خوا د ژوند د بېالبېلو 

مسايلو ارزونه او تحليل، هر يو يې د يوه ځانګړي اثر د ليکلو ايجاب 

کوي، نو د ټولې ليکوالۍ لپاره يې خو د يوه ځانګړې اثر او اثارو ليکل 

ې د خادم صيب خورا رضوري دي  په دې برخه کې بله خربه دا هم وه چ

پر ژوند او فکر د ليسانس او ماسټرۍ دورې پايليکونه او تېزسونه ليکل 

( دورې دا لومړی تېزس دی چې د خادم PhDشوي، خو د دوکتورا )

صيب ژوند او په تېره بيا د افکارو تحليل او ارزونې ته ځانګړی کېږي  د 

جاب غوښتنه خادم صيب د افکارو سپړنې او شننې، نه يوازې ددغه اثر د اي

کوله، بلکې که موږ غواړو خپل يو رښتينی خدمتګار او د هغه د فکر 

ژورتياوې خپلو خلکو ته په ښه ېول وروپېژنو، د نورو دا ېول اثارو د 

ليکلو اړتيا هم احساسېږي  په دې اثر کې اصيل موخه داده چې )د خادم 

يستنې، نړۍ ليد( خلکو ته وروپېژندل يش او له همدې تفکره په ګټې اخ

موږ خپل ځوان قرش، د هېواد فرهنګي او ټولنيزې غوړونې ته وهڅوو  زه 

د لوی خدای)ج( له درباره هيله لرم، ما ته ددې توفي  راکړي چې هم د 

استاد خادم د خدمتونو ح  ادا کړم او هم دده د افکارو د ځلونې له 

 الرې خپل هېواد ته د استاد خادم په شان د خدمت جوګه شم 

 غه اثر ليکنۍ ميتودولوژي او د اخځونو ارزونه:دد -۱

د هر اديب، تحلييل او څېړنيز اثر ليکنه خپله خپله ميتودولوژي 

لري  )د خادم نړۍ ليد( اثر په ليکنه او بشپړاوي کې هم له ځانګړې 

ميتودولوژۍ څخه کار اخيستل شوی دی  په دې ميتودولوژۍ کې له 

پلټنې څخه هم کار اخيستل شوی) کتايب، لیکني يا کتابتوين څېړنې او 

نږدې ټول هغه اثار پلټل شوي او مطالعه شوي چې د استاد خادم په باب 

تر دې دمه  ليکل شوي او د چاپي بڼې پيدا کېدل يې شوي وو  له 
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ساحوي څېړنيز ميتود څخه هم کار اخيستل شوی) د خادم د زېږېدنې د 

رو اشخاصو رسه د استاد ځای او محل ليدنه کتنه شوې او له بېالبېلو مخو 

خادم پر ژوند، فکر او نړۍ ليد خربې شوې دي  د کورنۍ له غړو رسه يې 

هم اړيکي نيول شوي  د ناچاپو اثارو په باب يې له هغوی څخه ځينې 

معلومات او نور اړوند مواد ترالسه شوي او د دې ترڅنګ له يو شمېر هغو 

د فکر په باب يې  لیکوالو رسه هم اړيکي نيول شوي چې د خادم صيب

معلومات درلودل  د هغو له جملې څخه ځينو يې په ليکلې بڼه خپل 

نظرونه وړاندې کړي دي   يانې د څېړنې او شننې لپاره له څلورو بېالبېلو 

برخو، لکه: د خادم صیب خپل او د هغه په باب د نورو ليکوالو له خوا 

ه د متاس او له ليکل شوي چاپي اثارو، ساحوي څېړنې، د کور له غړو رس 

هغو څخه د ناچاپه اثارو او نورو اړوندو لیکنيو موادو په باب د معلوماتو د 

ترالسه کولو له دغو څلورو رسچينو څخه ګټه پورته شوې ده  د چاپي 

اخځونو په برخه کې بايد وويل يش چې په دې کې دوه ېوله اثار موجود 

و نظر د څرګندونې دي: يو د خادم صيب خپل اثار دي چې د ده د فکر ا

اصيل رسچينه ده او دويم د خادم صيب د فکر او اثارو په باب د نورو 

ليکوالو له خوا لیکل شوي اثار دي  دا دوميه کتګورۍ اثار چې ما وکتل، 

اکرثه يې د خادم صيب پر ژوندليک، د اثارو پر لنډې دوديزې پېژندنې 

صيب د اثارو پېژندنه او ژوند پېښو راڅرخي، يا هم له شکيل پلوه د خادم 

رانغاړي، ېېر کم داسې اثار وو چې د خادم صيب فکر او پیغام يې له هر 

پلوه په ښه ېول توضيح کړی او شنلی وي، يا يې د هغه د پيغامونو پر 

بنس  نور پیغامونه پنځويل وي، په دې مانا چې په خپله د استاد خادم 

و برخه يې تر ېېره حده پېژندنه شوې، خو د افکارو، پيغامونو او نظريات

ناسپړلې پاتې ده  په دې خاور د داسې يو اثر د لیکلو رضورت 

محسوسېده چې هغه تر ېېره بريده د خادم پر فکری نړۍ ليد راوڅرخي، 
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لکه څنګه چې خادم صيب په خپله   د هغه فکر او پيغام خلکو ته وروپېژين

رلود او د هر يش د يو ژور عامل و، فلسفي، اصالحي، او سمونپالی فکر يې د

مانا او مفهوم د پلټنې په فکر کې و، نو دغسې يو کار په کار و چې د ده د 

فکر د شننې لپاره هم بايد فکر ويش) خادم چې د ژوند د کومو رازونو او 

رمزونو د سپړلو په لټه کې و، نو موږ هم بايد د همغو رمزونو پر راز پوه شو  

ازونه وپلټل يش او همدغه په دې اثر کې هڅه شوې چې همدغه ر 

پيغامونه ولس ته څرګند يش  خدای )ج( دې وکړي چې زه په خپله دې 

 څېړنه کې دې هد  ته رسېدلی يم 

ددغه اثر د ليکني منت په برخه کې يوه يادونه رضوري بومل او هغه 

دا چې په دې اثر کې له کومو اخځونو ګټه پورته شوې، کوښښ شوی 

يش، خو په ځينو برخو کې چې چاپی، چې منت ک  م  راولېږدول 

اماليي او انشايي تېروتنې وې، هلته په ېېر احتياط رسه هغه تېروتنې 

اصالح شوي او بيا منت راانتقال شوی دی  په خپله د استاد خادم منظوم 

او منثور متون چې انتقال شوي ، که له اوسنۍ امال او انشا رسه د هغو 

نت تاریخي اصالت ته په پام رسه هغه ځينې برخې سمې هم نه دي، نو د م

په همغه بڼه راوړل شوي، چې د ده په خپلو اثارو کې وې، هيله ده درانه 

 لوستونکي دې ټکي ته هم پر خپل ځای پاملرنه وکړي 

دلته غواړم له خپل الرښود استاد )رسمحق  زملي هېوادمل( څخه 

خادم نړۍ هم ېېره ېېره مننه وکړم چې هم يې ما رسه ددې موضوع )د 

ليد( په انتخاب کې مرسته وکړه) هم يې دا موضوع تائيد کړه، هم يې د 

هغې د څېړنې لپاره مفردات ترتيب کړل او هم يې د اثارو په نښه کولو او 

ښاغيل پوهنوال  بل الرښود استاد پيدا کولو کې رارسه مرسته وکړه  له

يې د دې ېاکټر محمداجان حقپال څخه هم ېېره مننه کوم چې ما رسه 

اثر په بشپړاوي او بیا کتنه کې خپله مرسته ونه سپموله، دغه راز له ښاغيل 
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استاد دوکتور ع دالخال  رشيد او دوکتور رسمحق  سيد محی الدين 

هاشمي او نورو قدرمنو استادانو څخه چې هر يو په خپل وار رسه په دې 

په دې کار برخه کې خپلې الرښوونې او مشورې له ما څخه ونه سپمولې او 

کې ما رسه مرستندويان شول، له ټولو څخه مننه کوم  ددې ترڅنګ له 

ښاغلو )ضياء الرحمن، فياض حميد، اميل افغان او   ( څخه هم ېېره مننه 

کوم چې ما رسه يې ددغه اثر په کمپوز، ېيزاين او د اثارو په راټولونه کې 

 مرسته او ملګرتيا وکړه 

 په درنښت

 محمد اسمعيل يون
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 لومړۍ برخه

 خادم څوک و؟

 )د خادم پېژندنه(

م( کلونه د پښتو ۶۳۷۸ – ۶۳۶۳د شلمې پېړۍ د پيل په تېره بيا )

ادبياتو د ودې واليي کلونه دي، د شلمې پېړۍ په دوميه لسيزه کې 

افغانستان خپله خپلواکي بېرته ترالسه کړه او دا کار ددې س ب شو چې 

يش  له )سقاوي اړودوړ( پرته بيا د  افغانستان کې ميل حکومتونه رامنځته

شورويانو تر يرغل پورې اکرثو واکمنو تر ېېره بريده ميل روحيه پاللره  د 

اعليحرضت محمد راهرشاه ارامې واکمنۍ د ادبياتو د ودې لپاره ارامه 

فضا برابره کړه  له پښتو ادبياتو او ادي انو څخه د حکومت مالتړ د هغو په 

و په پنځونه کې مهم نقش درلود  دا مهال ګڼ شمېر هڅونه او د اديب اثار 

علمي مرکزونه رامنځته شول او د ليکوالو د سيستامتيکې ودې لپاره -اديب

زمينه برابره شوه  چاپي صنعت وده وکړه او د چاپي رسنيو د ودې لپاره 

ښه زمينه برابره شوه  په مرشقي کې )اتحاد مرشقي(، په خوست کې 

دهار کې )ولوع افغان ( جريده او )کندهار اديب )افغان( جريده، په کن

انجمن(،  وروسته بيا په کابل کې )اديب انجمن( او )کابل مجله( او تر دې 

وروسته بيا )پښتو ټولنه( او نور ګڼ شمېر علمي او خپرنيز مرکزونه رامنځته 

شول  دې بهري نه يوازې په افغانستان کې د پښتو ادبياتو پر ودې مث ت 

بلکې په کوزه پښتونخوا کې يې  هم د ليکوالو پر کار او هڅونې  اغېز وکړ،

مث ت  تاثري وکړ، د همدغو علمي او اديب غورځنګونو په برکت په 
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افغانستان او نورو ټولو پښتون مېشتو سيمو کې ګڼ شمېر ليکوال 

راوټوکېدل او د پښتو ادبياتو د پرمختګ او ځال لپاره ښه زمينه برابره شوه  

او د همدې پېړۍ  په بهري کې په سلګونو دمخه  ړۍ تر پيل لږد همدې پې

لوی او کارنده ليکوال راوټوکېدل، د هغوی اثار چاپ شول او د پښتو 

ژبې او ادب په غوړېدا کې يې مهم نقش ولوباوه  په همدې زماين واټن 

کې په پښتو کې د  ))ع دال اري اشنا، اجمل خټک، نظر محمد اڅک، 

محمد شاه ارشاد، ع دهللا جان اسري، ابو سعيد فضل ع دالخال  اخالص، 

احمد افغان، محمد راهر اف ، شوکت هللا اکرب، ع داالکرب اکرب، ګل پاچا 

الفت، محمد رحیم الهام، حفيظ هللا امني، غالم سخي انتظار، انوار الدين 

انوار، اياز داودزی، محمد اعظم ایازی، محمد نادر ايويب، محمد علم 

 بختانی، ع دالغفار بريال، نادر خان بزمي، سيده برشي بڅرکی، ع دهللا

بېګم، محمد عمر خان بل ل افغان، ع دالغفران بېکس، محمد اکرب بېنوم، 

سيد محمد واهر بينا، سيد محمد بيدار، ع دالرازق پالوال، محمد اکرب 

پامري، ع دالقدوس پرهېز، ع دالرحمن پژواک، محمد عثامن پښتون، نېک 

نی، جان محمد پکتا، نور محمد تره کی، ح يب هللا تږی، محمد پکتيا

محمد ابراهيم ثابت، غالم رحمن هللا جرار، غالم جېالين جاليل، 

ع دالطيف جاليل، جمعه ګل، شهزاد خان جوهر، رحيم خان جوهر، نور 

محمد ځيګر، ع دالحی ح ي ي، محمد رفي  ح ي ي، موالنا محمد رشيف 

سيد حسن خان حسن، ع دالرازق حکمت، ح ي ي، حداد، پروانه حري ، 

ضابط خان حليم، امري حمزه شينواری، مېرمن حميده، مال ع داملنان 

حريت، قيام الدين خادم، محمد اکرب خادم، مرصي خان خاور، 

ع داالحد خالېز، ع دالغفور خروټی، خرسو، ع دالخال  خلي ، محمد 

ل خوښمن، ابراهيم خواخوږی، محمد امني خان خوګياڼی، ع دالجلي

محمد شاه خيال، سيد عظيم شاه خيال بخاري، غالم غوث خيربي، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33373 
 

ع دالهادي داوي، ع داملنان دردمند، دوست شينواری، رشيد عيل 

دهقان، راحت هللا راحت، قمر الزمان راهي، محمد صدي  رازقي نړيوال، 

محمد واهر رحيمي، سید رسول رسا، ع دالشکور رشاد، صدي  هللا 

الد روښان، محمد رضا رضا، مريزا حسن رضا، ح يب هللا رښتني، محمد خ

رفيع، تکريم الح  رو  لېونی، محمد صدي  روهي، عصمت هللا روحاين، 

غالم حرضت روغمن، محمد عار  رهني، محمد حسن ريدي، سید جعفر 

حسني شاه رښتونی، ع دالهادي ريشا، محمد اسامعيل زاهل، غالم محی 

ی، امني هللا زمريالی، پاينده محمد زهري، الدين زرملوال، محمد ويل زمل

خواجه محمد زهري، ع دالرزاق زهري، تاج محمد زېب، زيتون بانو، مجاور 

احمد زيار، غالم دستګري ړنګ، محمد دين ژواک، سميع هللا ژوند، غالم 

حسن ساپی، محمد حسن ساپی، امري محمد ساغر، فضل الرحيم ساقي، 

زی، رساج الدين سعيد، سيف الرحمن مېرمن سايره، محمد صفدر ساالر 

سليم، محمد سالم سليم، محمد ارسالن سليمي، سيد فاروق شاه ساميلزی، 

سمندر خان سمندر، حکيم محمد اسلم سنجري، حسن خان سوز، سهارګل 

سهار، عمل خان سياح، محمد غازي سيال، مرياجان سيال، سيد حسني 

عزيز الرحمن سيفي، سيد، امان هللا سېالب، محمد عمر خان سيامب، 

زيارت شاه شاکر، محمد ن ي شاکر، ميا احمد شاه، ع دالرحمن ش اب، سعد 

الدين شپون، محمد اسلم خان رشر، محمد رشيف رشيف، محمد موسی 

شفي ، م ارک سلطانه شميم، فضل الح  شيدا، ع دالحکيم شيدا، شېر 

، محمد خان، محمد ايوب صابر، مولوي صالح محمد، هاشم خان ص در

صويف ع دالحميد خان، محمد عيل والب لوګری، محمد حسني والب، 

غالم رسور واهر، ويل محمد ووفان، محمد احسان زهري، ع دالعيل 

اخونزاده، موالنا ع دالقادر، ع دهللا نورزی، محمد ګل عتيقي، سيد 

ع دالقيوم عسکر، عطاء هللا عطاء، محمد ابراهيم عطايي، عمر دين عمر، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33370 
 

دليب، فضل احمد غازي، مري رحامن غازي، لعل محمد امان هللا عن

غريب، ميا غالم صدي ، ع دهللا غمخور، خان ع دالغني خان، ع داملالک 

فدا، ع دالرزاق فراهي، غالم حرضت فقيد، محمد جان فناء، ع داالحد 

اخوند، عطاء هللا خان، محمد رفي  قانع، محمد واهر قانت، ع دالرو  

د محمود کارګر، محمد حسن کاکړ، اغا محمد قتيل، قلندر مومند، سي

کرزی، برهان الدين کشککي، برکت هللا کمني، سيد احمد ګلزار، سلېامن 

الي ، محمد ګل للمه، داود خان لېوال، ماسټر ع دالکريم، محمد اغا 

متني، سيد شمس الدين مجروح، محمد موسی محتاج، ع دالکريم محب، 

لص، ع دالرو  مخلص، محمد ايوب خان اڅکزی، ويل محمد مخ

ع دالعيل مستغني، مېرمن مستوره شال، محمد رسول مسلم، محمد اکرب 

معتمد شينواری، ع دهللا مسيزی، عزير الرحمن ممنون، ع داملنان ملګری، 

ع دالطيف منت ار، محمد ګل خان مومند، سيد مراد مني، سيد يوسف 

، احمد مېړنی، جنت ګل نثاري، ع دالقدوس نجيب، ع دالحميد حنيف

جان نش ، نرص هللا نرص، محمد نعيم جان، فاتح امللک ننګ يوسفزی، 

محمد ګالب ننګرهاری، ع دالرحیم ننګيالی، محمد ګل نوري، محمد نسيم 

نوري، محمد انور نوميالی، ع دالخال  واسعي، محمد شفي  وجدان، 

فضل محمد وکيل، محمد يوسف ويران، محمد ويس کاکړ، ع دالصمد 

الرحيم هاتف، رهور هللا همدرد، ن ي هوتک، سيد احسان هېر ، ويسا، ع د

او  (:نيوليک۲زملی هېوادمل، ع دال اري جهاين، محمد صدي  پرسلی(()

ګڼ شمېر نور لوی ليکوال راوټوکېدل د پښتو ادب اسامن له اديب ستورو 

ېک شو، همدا مهال و چې د پنځو لويو اديب ستورو اصطالح هم 

 ي ي، استاد رښتني، استاد بېنوا، استاد الفت او استاد راوټوکېدله) استاد ح

خادم پنځه لوی اديب ستوري وګڼل شول  دا هغه لوی اديب ليکوال وو 

چې په رښتيا يې هم په معارصه اديب دوره کې پښتو ادب ته ېېر زيات 
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خدمتونه وکړل، د نويو ادبياتو اساسات يې کېښودل او بيا په سلګونو نورو 

الره تعقيب او پښتو ادبياتو ته يې د پرمختګ الره اواره  ليکوالو د دوی

کړه  دلته غواړم د پښتو ادبياتو د همدغو لویو اديب سټو له جملې څخه 

خپلې موضوع ته راوګرځم او د )استاد قيام الدين خادم( پېژندنې ته تم 

 شم 

د خادم صيب د ژوند په باب بېالبېلو ليکوالو ليکنې کړي او د استاد 

پېژندنه يې کړې ده،  رسمحق  زملي هېوادمل يې پر ژوند او اثارو خادم 

يوه اوږده او هر اړخيزه څېړنه کړې، استاد ع دهللا بختاين خدمتګار پرې 

يو مستقل اثر ليکلی، ښاغيل الل پاچا ازمون هم پرې په )خادم باد س ا يم( 

دمخه په کې يوه اوږده معلومايت ليکنه کړې، استاد بېنوا بيا تر دې ټولو 

اوسني ليکوال کې د استاد خادم په خپل قلم د هغه د ژوند په باب هر 

اړخيزه معلومايت ليکنه چاپ کړې او خپله خادم صيب هم په نظم او نرث 

دواړو کې خپل ژوند ترشيح کړی دی، نو ځکه خو د اکرثو ليکوالو د 

ه دي چې خادم صيب  په خپل قلم او خپله ژب پېژندنې اسايس مواد همدا

په نرث او نظم کې بیان کړي دي  پر دې اساس نو موږ دده د لومړنۍ 

پېژندنې لپاره همدا مواد تر ټولو کره او اسايس ګڼو او پر همدې بسنه کوو  

دغه راز به د نورو بېالبېلو ليکوالو له هغو نظرونو څخه هم ګټه پورته کړو 

ام الدين خادم( چې نظرونه يې يو بل رسه توپري لري او يا هم د )استاد قي

ژوند او پېژندنې ته يې له بېالبېلو لوريو کتنه کړې او ځينې تياره ګوټونه 

 يې روښانه کړي دي 

 زوکړه: -۶

د استاد قيام الدين خادم د پېژندنې لپاره تر ټولو ښه او لومړی الس 

اخځ د هغه خپلې ليکنې دي او خپل کالم دی، هغه د ځان پېژندنې په 
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د خادم صيب ل مړنی ادت ګنځی، د کامې زرم ی کلي ي ه  نډه()  

هر ق( کال په کامه کې زېږېدلی يم، زما د ۶۹۲۵يناً پر )باب وايي: ))زه تخم

پالر نوم )مال حسام الدين( او د نيکه نوم مې )مال عيل ګل اخونزاده( دی 

چې د خپل وخت جيد عامل و، زما د پالر پالر او دا رنګه زموږ وړاندې 

سلسله ټول د خپل وخت د مروجه تعليم پر اساس تعليميافته او عاملان 

په سلسله کې ناخوانه سړی نه دی تېر شوی  موږ د پالر له خوا د وو  زموږ 

کوز کونړ د )شګې( له اخونزاده ګانو څخه يو  د شګې خلک په قام زاخېل 

دي، چې د مومندو د پښتنو يو  قام دی  مګر ما له خپل پالر څخه مکرر دا 

اورېديل دي، چې زموږ وړاندې نيکه د )څوکنو ميا عمر صاحب( دی، 

په اخ ارونو کې کله د )کاموي( او کله ه ده چې زما له نامه رسه دغه وج

)زاخېيل( او کله )مياعمرزي( ليکلی شوی دی  ولې زما خپل تخلص 

)خادم( دی  کله کله مې له خپل نامه رسه )سيالنی( هم ليکلی دی ځکه 

چې زما مورنی نيکه )سيدع دالرحمن سيالنی( نومېده چې فقري صاحب 

   (۹۳۲ :۲يې بويل (() 
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ل( کال زېږېدلی دی ۶۲۸۱د ملريز کال په حساب استاد خادم پر )

م( کال رسه سمون خوري  استاد خادم خپله لنډه پېژندنه د ۶۳۱۷چې له )

 يو لنډ نظم په بڼه هم بيان کړې ده  دا نظم )تعار ( نومېږي 

استاد خادم په دې نظم کې يو ځل بيا يادونه کړې چې  د پالر د 

د )مياعمر( ملسی او د پالر د مور له خوا بيا د )اخوند بابا(  پالر  له خوا

زوی دی  د پالر له ورفه يې د مور نصب )فقري صاحب( ته ريس او د مور 

 له موره )نيا( څخه يې ريښه )خواجه احرار( رسه پيوندېږي  

ددې ترڅنګ دی بيا په دې نظم کې د خپلو نيکونو مراقد هم ښيي 

صاحب( بيا په څمکنيو کې خښ دی او )فقري او وايي چې) )ميا عمر 

صاحب( بيا د کامې ولسوالۍ په )خښيو( کې، ددې ترڅنګ د )اخوند بابا( 

او )خواجه احرار( يادونه هم کوي چې يو په کونړ او بل په هرات کې 

تدفني شوي دي  د )فقري صاحب( يادونه کوي چې د )ع دالرحمن 

)صاحب زاده مراد عيل( نومېږي  سېالين( په نامه يادېږي او دده يو زوی 

استاد خادم يو ځل بيا د ميا عمر يادونه کوي چې په ټولو پښتنو کې منلی 

و او زوی يا ځايناستی )خليفه( يې )محمدي صاحب زاده( نومېده چې 

لوی شاعر و  خادم صيب يادونه کوي چې پښتو پالنه له مور و پالره ورته 

د پښتو پالنې د ېګر مخکښان و، نو  په مرياث پاتې ده او پالر و نيکه يې

ځکه دی هم له پښتو څخه هېڅ منکر نه يش منالی  خادم صيب د 

)خادم( پر تخلص رسبېره ددې يادونه هم کوي چې په ليکنو کې يې کله 

کله ځان په )سيالين(، کله )احراري( او کله هم په )مياعمرزي( نومولی 

ړپوڅي( کړي او هلته دی  څرنګه چې پالر يې د ښېوې په شګه کې )خا 

)زاخېل( ټرب اوسېده، نو ځکه خو ده کله کله ځان د )زاخېيل( په نامه هم 

ياد کړی دی  څرنګه چې د خادم صيب کورنۍ يوه علمي او م ه ي 

کورنۍ وه او دی هم د علم په همدې زانګو کې زنګېدلی، نو ځکه خو له 
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  په دې ېول پيله بيا تر دې دمه، دی هم پر همدې علمي الره تللی دی

خادم صيب د )تعار ( په نامه شعر کې خپل ځان په ترتيب رسه په ېېر ښه 

ېول معريف کړی دی  ښه به وي چې د ال وضاحت په خاور د خادم 

 صيب دا نظم هم لوستونکو ته وړاندې کړو:

 تعار 

 (۶) 

ـــه زه   ـــر يـ ـ ـــيا عـ ـ ـــی د مـ ـــ ا لـ  ـ  د پـــالر د پـــالر لـخـ

ـــد   ــه د  خ نــ ــ ر نــ ــالر د مــ ـــه زه   د پــ ـــر يـ ــ ـــا پـ ــ  بـابــ

 مــ ر مــې لــه پــالره د فـــ ير صــا ب نصـــب تــه ردــي         

ـــه زه   ـــر يـ ــ ــرار ځي ــ ــه مــــ ره د خ ا ــــه ا ــ  د مــــ ر لــ

                                                       (٠) 

 د ميــــا عـ ــــر صـــا ب زيـــارت پـــه  ـ کـنـيــــ  کـــې دی

ــ ا خښــــي  کــــې دی    ــره خــ ــامې بــ  ف يــــر صــــا ب د کــ

ـــد ب ـــړ، خ ا ــه ا ـــرار پــه هــرات    خـ ن ـــا دی پــه ک ن  ـاب

ــې دی    ـــ  کـــ ــه لـ ـ يـــ ـــبان  پـــ ــه صـا ـــ ـــادم د دغـــ  خـــ

                                                        (٠) 

 فـ ـيــــر صـا ــــب، عبـدالـر ــــ ا  دېـالنــــي يـــادېږي    

ـــږي    ـــي ن مـېـــ ـــراد عـلـــ ـــثاده ميـــ ــد صـا ـبـــ  د ده فرزنـــ

ـــر دی   ـــا عـ ـ ــې ميـ ــتن  کـ ــه پښـ ـــی  پـ ـــا منـلـ ــه رښـتـيـ  پـ

 د ده فـرزنـــــــــد او خـلـيــفــــــــه مـحـ ــــــــدي يـادېــــــــږي  
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                                                               (٤) 

 مـحـ ــــــدي صـا ـبــــــثاده و لـــــ ی مـاعــــــر د پـښـتــــــ 

ـــ     ـــر د پـښــتــــ ـــثاده و مـفـ ــــ ــراد علــــــي صـا ـبــــ  ميــــ

 تـــــ  پـاتـــــې دهد پـــــالر و مـــــ ره مـيـراثـــــه را لـــــه پـښـ

ـــ      ـــکر د پـښتــ ــه مـنــ ـــني هېښکلــ ـــه مــ ــه و نــ ـــادم بــ  خــ

                                                        (٠) 

ـــا  ــه خــ ـــي وي  ي ــ ـــه دـېـالنــ ــې ځـانـتــ ــه مــ ـــیدم کلــ  يـلــ

 کلـــه مـــې ځـــا  پـــه ا ـــراري، ميـــاع رزي ښـــــ ولی       

 پـــالر مـــې د مـــ ې پـــه زاخېلـــ  کـــې خـــاړپ  ې کـــړي

ــې کـ    ـــاـ مـ ــد  لحـ ـــی   پـ ـــلي بـلـلـ ــه زاخـېـ ـــا  پـ ـــه ځـ  لـ

ـــه   ـــ  کــــې زېـږېـدلـــــی يـ ــ ــه ځـانـ ــ ـــر پــ ـــن و فـ ــ  د علــ

 .لــــه ابـتـــــداد نـــــه پـــــد  الره بـانـــــد  تـلـلـــــی ي ـــــه      
 

          (٤-٠:  ٠٩) 

د استاد خادم دا نظم که څه هم په ساده الفارو کې اوېل شوی او 

خو ده په کې  له شعري تالزماتو څخه يې په کې ېېر کار نه دی اخيستی،

خپل ځان په ښه ېول معريف کړی دی  په دې ېول نظمونو کې د 

استعارو، کنايو او ېول ېول تش يهاتو راوړل ځکه اسانه نه دي چې موضوع 

سپينه ده او بايد په مستقيم ېول بيان يش  د )تعار ( په نامه د استاد دا 

او د ده د  نظم ېېر لنډ، ساده، بې تکلفه او ټولو ته د پوهېدلو وړ دی

پېژندنې ښه انځورګري کوي  که څوک د خادم صيب د ژوند تفصييل 

اړخونو ته داخل هم نه يش، نو دا يو نظم هم ددې جوګه دی چې د 

 لوستونکي ذهن ته د استاد خادم د پېژندنې لومړنی انځور وړاندې کړي 
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 زده کړه: -۲

څرنګه چې قيام الدين خادم په يوه ديني او علمي کورنۍ کې 

زېږېدلی دی، نو و يعي خربه ده چې د زده کړې لومړنی چاپېريال يې 

هم د ده خپله  کورنۍ ګڼل کېږي  خادم خپلې لومړنۍ ديني زده کړې له 

خپل پالره پيل کړې، لومړی يې )بغدادي قاعده( او بيا يې ورپسې د 

)قران کريم( زده کړه له خپل پالره پيل کړه او بيا يې ورپسې په ترتيب 

خپل وخت نور دوديز، په تېره بيا ديني علوم تعقيب او په هغو پسې  رسه د

سفرونه پيل کړل  خپله استاد خادم په دې باب وايي: )) د ورکوټوايل 

څخه زما والد زما او زما د نورو وروڼو په خوانندګۍ کې کوښښ کاوه  د 

قران رشيف او ځينې د نظم کتابونه ما د خپل والد څخه ولوستل، زما د 

رسه ېېر شوق و  ما د خپل ځانه رسه قلمونه، کاغ ونه او قسم قسم  خط

 رنګونه ګرزول او متامه ورځ به اخته وم 

کوم وخت به چې رارسه قلم او کاغ  نه و، نو په ېکو باندې به مې 

په دېوالونو خط کاوه او پښتو، فاريس يا عريب ع ارتونه به مې ليکل، دا و 

 امال او خوشخطي زده شوه چې په لږه زمانه کې زما پوره 

زما پالر چې زما خط ته ملتفت شو، نو زه د ېېر تحسني او افرين 

مورد وګرځېدم  زما پالر به د خوش و عۍ په ېول کله کله د اشنايانو په 

 مخکې ويل: ))د افالوون زوی دی  هر څه يې له ځانه ياد دي ((

م  کوم د خط په زده کړه همدغسې بې استاده په خپل شوق لګيا و 

وخت چې مې په ګلستان او بوستان او نورو پاړيس کتابو رشوع وکړه، نو 

څو مياشتې مې له استاذ څخه هم خط وکړ  زما د خط د استاد نوم مال 

خليل و، ما دده فقط يوه رسنامه پخه کړې ده، چې هغه تراوسه ما ساتلې 

 ده  ټولټال به دا رسنامه پنځه کرښې وي 
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ل زما د و يعت ستاينه کوله او ويل به يې دده دې مهربان استاد به ت

 په وچويل کې منط  ځلېږي 

تر دې وروسته ما د فقې متون د )کنزه( پورې وويل  ما د خپل پالر 

چې موږ ته به يې ويل چې ))زه په تاسو رص  او  د خولې نه اورېديل وو، 

يان نحو اول وايم، بيا د علومو اصالحات درښيم، تاسو نور په خپله مال 

 کېږئ ((

زما د والدې مقوله ده، دې به ويل: ))ستاسو تنسته او بوده ورېښم 

 (۲۳۶: ۲دي، تاسو ته لږ اشارت کايف دی (( )

استاد خادم تر دې وروسته هڅه کړې چې نورو زده کړو پسې له 

کوره بهر ووځي  دی ليکي: ))زه د خپل پالر په تېره وينا چې اوس دده د 

 نه پورته شوی و، د خپل يو بل استاد په مرحمت سيوری زموږ د رس

معرفت د کونړ  )بوېيالۍ( ته د )رص  مري( د يادولو لپاره الړم  ما په  اول 

س   کې د )نرصي ګردان صغري( ټول واخيست او دغه استاذ مې اريان 

پاتې شو  نورو شاګردانو ته يې وويل او يوه هنګامه پورته شوه پس له څو 

ن د ما نه مخالفه شول  زما به دې خربې ته ورځو څخه ټول همدرسا

چندان پام نه و، ځکه چې زما مطالعه او مالحظه ال تر دې حده نه وه 

صيب خپلې لومړنۍ ديني زده کړې په همدې کيل کې تررسه )بوېيالۍ کلی( خادم 

(کړې دي   
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رسېدلې چې د نفس مقابله او موازنه د خارج او نورو اشخاصو رسه وکړم  

په اخره کې د ملګرو رقابت د حسد درجې ته ورسېد  ځکه چې زه خرب نه 

و څخه تېر شوی وم  دلته ما په يوه مياشت وم او د خپلو ېېرو همدرسان

 ( بابه رص  مري ياد کړو او بيا کاله ته راغلم ۶۸کې )

په کور کې مې د رص  او نحوې کتابونه وويل،  بل هغه وخت چې 

ما )رص  مري( رشوع کړی و، )کافيې( ته رسېدلی وم او د )منيې( پورې 

ې په ياد کړي وو  په )هدايت النحو( او څه )رشح ماته عامل( رسه د نظم م

څه موده کې ما ))کافيه(( وويله او ياده مې کړه  وروسته مې ))رشح مال(( 

رشوع کړو  د )مرفوعاتو( پورې ))رشح جامي(( په ع ارت رسه زما ياد شو  

اوس نو زه کامې نه عالوه د )لړه موړې، کنډي با ، اګام، ارغچ، کيلغو، 

درسونو ګرزېدلی وم او د رص  او کابل، پېښور( او داسې نورو ځايونو په 

نحوې د کايف معلوماتو په واسطه مې په درسونو کې ښايسته شهرت حاصل 

کړی و او په دې اورېدو رسه چې ))فالنی ښه پوهېږي(( په ما کې يو 

مخصوص د بې پروايي حس هم پيداشوی و    ددې مرحلې نه وروسته ما 

 د منط  په رسالو الس پورې کړو:

ې ياده کړه او د )حصارک( او )رسشاهي( په درسونو )ايساغوجي( م

د ګرځېدلو نه پس الړم )پېښور( ته او متعاق اً ورپسې د )مکهډ( مدرسې ته 

او بيا )ېييل( او )لودهيانې( ته الړم  څو چې د خپل صحت په خرابۍ پوه 

شوم، نو بيا راغلم کابل ته  ددې وخته پورې ما رص ، نحو، منط ، 

تفسري، حديث، منارر، اصول فقه، وب او نور مروجه  حکمت، کالم، فقه،

علوم لوستي وو  کافيه، ايساغوجي او هداية الحکمت د ېېرو کالو پورې 

 (۲۳۹: ۲زما د الحمد په شان ياد وو  (( )
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استاد خادم تر سپني ږيرتوبه له زده کړې او لوسته الس وانخيست  

ته ورساوه  ده نه  د زده کړې، شعور او تفکر پايلو دی د استادۍ درجې

يوازې د نورو کتابونه ولوستل، بلکې نورو ته يې خپل کتابونه هم وړاندې 

 کړل 

استاد خادم ته د اوسني وخت د عرصي علومو لړۍ او پوړۍ 

برابرې نه وې او نه هم هغه وخت له روزنځي، ښوونځي څخه تر پوهنځي 

موجودې او پوهنتونه د زده کړو منظمې او سستامتيکې لړۍ او پوړۍ 

وې، خو کوم دوديز علوم، په تېره بيا ديني زده کړې او نور علوم چې هغه 

وخت يې د زده کړې چانس او امکان و،  استاد خادم اکرثو هغو ته ځان 

که نږدې، سخت وو که اسانه، خو ده شپه او  وورسولی دی  هغه که لرې و 

زده ورځ پرځان يوه کړې او د خپل وخت اکرثه علوم يې په ښه ېول 

، نه یوازې چې خپله يې زده کړي وو، بلکې نورو ته يې هم ورزده ووکړي 

 کړي دي 

په دې ېول د استاد خادم د ژوند ېېره برخه پر زده کړه، ښوونه او 

نورو ته پر تعليم تېره شوې ده) د متعلم او معلم )زده کوونکي او ښوونکي( 

ر کې دواړه مرحلې يې تېرې کړي دي  خادم يو وخت په خپل کو 

کوونکی و، بيا تر کوره بهر په مسجد او مدرسه کې او بيا له خپلې  زده

پلرنۍ سيمې لرې سيمو ته يې په علم پسې سفر کړی او کله چې يې د 

علمي سفر توښه او )ر ترالسه کړي، هغه يې بيا بېرته په خپل کيل ولس او 

اشخاص سيمه کې پر نورو خلکو وېشيل دي  د استاد خادم په شان ېېر کم 

پيداکېږي چې له ماشومتوبه تر بوېاتوبه ټول عمر يې په روزنيز، ښوونيز، 

 علمي او تدرييس بهري کې تېر شوی وي 
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 ليکوايل: -۹

لکه څنګه  چې مو د هغه په پېژندنه کې مو ولوستل) خادم له 

کوچنيتوبه يو ځريک، هوښيار، متش ث، متجسس، هڅاند او ژورليدی 

ده چې له داسې انسان څخه په پای کې د يوه  انسان و، نو و يعي خربه

لوی عظیم انسان، ليکوال او پوهاند د جوړېدو هيله کېدی يش، خادم له 

کوچنيتوبه له قلم، ليک او ليکوالۍ رسه روږدی و، دا چې ده لومړی 

 ليکوايل څه وخت؟ څنګه؟ او چېرته پيل کړه؟ دی په خپله وايي:

ه کامه کې د ابتدايې مکتب هر ش کې پ ۶۹۱۱زه په   -وار -))اول

معلم مقرر شوم او بيا لږ وروسته الړم هندوستان ته، بيا په جالل اباد کې 

معلم مقرر شوم، په دې موده کې زه سخت پرېشان وم او د پرېشانۍ اس اب 

مې ناجوړتيا، د تحصيل پرېښودل او د حيات په کارزار کې داخلېدل وو  

ت انقالب په چپو کې روان وم  په دې وخت کې زه د ژوندانه د يو سخ

راغلم د لواړګي په يو کيل کې مې اويا تنو هلکانو ته ليک لوست زده 

کاوه  زه موف  شوم چې په درې مياشتو کې  هلکان خواننده او په شپږو 

مياشتو کې يې خواننده او نويسنده کړم  زه تقري اً دوه نيم کاله په لواړګي 

يسنده ګۍ او ادبياتو مرموز ذوق انکشا  کې وم   همدلته زما د شاعرۍ، نو

په  ۶۹۶۲پیدا کړ  همدلته وم چې کوزده مې وکړه او له همدې ځايه د 

اخره کې د کندهار د پښتو اديب انجمن په عضويت مقرر شوم او الړم  د 

تعليم په ضمن کې ما اردو ژبه زده کړې وه  ليک مې هم په کې کوالی 

 يب مې ښه څه ليکلی شول شو، تعليم مې عريب کې و او په عر 

پښتو مې خپله ژبه وه او له اوله څخه بې د چا د ښودنې ځنې ما د 

پښتو په ليک رشوع کړې وه  څه ناڅه په انګرېزۍ هم پوهېدم، نو ګويا ما 

کيني څخه وه  د شاعرۍ ذوق په ما کې له وړو ته د نويسندګۍ زمينه تياره 
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تحري، تجسس او لټون ماده و  د ورکوټوايل څخه په ما کې د يو نامعلوم 

 پرته وه 

زما ياد دي چې زه وړوکی وم او چېرته لرې د خپلوانو په يو کور 

کې اوسېدم، هلته يوه ښځه وه چې به تل زه په دې خربه رټلم چې: ))ته 

څومره ېېرې پوښتنې کوې؟(( زه اوس پوهېږم چې دا زما د فطرت  –

 تقاضا وه، بروز کول يې غوښتل 

متام عمر کې زما دا خاصيت و چې هر يش ته به  حاصل دا چې په

مې په يوه بېله نګاه کتل، تخمونه به مې کرل او زر زر به مې راسپړل چې 

وګورم دا څنګه جوړ شوي دي؟ ټوپک سپړلو او ليدلو ته به لېواله وم چې 

وګورم ېز څنګه کېږي؟ کارتوس څنګه لوېږي؟ کوټکه څنګه ښکته پورته 

د ګاېي ټېسن ته به چې الړم خلکو به نور څه  کېږي؟ او داسې نور   

کول  ما نه به ملګري الړل، مګر زه به د انجن په متاشه نه مړېدم، والړ به 

وم، کتل به مې چې يوه پرزه په بلې څه تعل  لري؟ څنګه حرکت کوي؟ او 

څه رنګ دا دروند بار کش کوي؟ دغسې به زه کايناتو او د هغې نظام ته 

حيات شاوخوا او د اجتامع ادارې ته هغه وخت زما  هم ملتفت کېدم  د

فکر پيدا شو چې د اخ ارونو رسه اشنا شوم  دغه وخت د قوميت، مليت او 

په اخره کې د انسانيت معناګانو ته ملتفت شوم او هغه حريت او تحري چې 

په ما کې و يعي پروت و، اوس وررسه درد او خوږ هم ملګری شو  )دا درد  

يې په تفسري قادر نه وم، خو هغه وخت چې ما د )اق ال( مجمل و او زه 

اثار ولوستل، زما د زړه د م هم درد ترجامين يې راته څه وکړه  زما لومړنی 

نظم چې په )اتحاد مرشقي( کې نرش شوی دی، )شه بيدار پښتونه!( 

نومېږي، زما ړوم ی  نرث چې هغه هم په اتحاد مرشقي کې نرش شوی دی، 

 ه ترجمه ده چې د کار او صحت په متعل  ده   (( له اردو څخه يو 

(۲  :۲۳۱) 
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دا و د خادم صيب د لیکوالۍ د پيل رسيزه  خادم صيب د خپلې 

پاتې شو  یوند تر پايه له دې مسلک رسه ملګر ليکوالۍ له پيله بيا د خپل ژ 

او د خپل عمر تر وروستني بريده يې دا مسلک وپاله  خادم صيب نږدې 

ظم او متواتر ېول ليکوايل وکړه او په دې بهري کې يې پنځوس کاله په من

په لسګونو علمي، څېړنيز او اديب اثار خپلې ټولنې ته وړاندې کړل چې 

 دده د اثارو په بحث کې به پرې تفصييل بحث ويش 

 دندې: -۱

د استاد خادم د رسمي او نارسمي دندو په باب خپله استاد خادم او 

دونې کړې دي  ښاغيل الل پاچا ازمون چې ځينو نورو ليکوالو پوره څرګن

د استاد خادم منظوم کليات يې راټول او چاپ کړي دي، په دې اثر کې 

يې د استاد خادم پر نورې پېژندګلوۍ رسبېره د هغه دندې هم معريف 

 کړي دي  د هغه په وينا:

))استاد خادم د خپل ژوند په بهري کې هيله لرله چې د دوديزو 

ترې نالوستی پاتې نه يش  زده کړه وکړي، خو د ژوند  علومو يو کتاب هم

تنګالسيو او بې وسيو دده د ارمانونو مخه ونيوله او دی يې د خپلو هيلو 

بريا ته پرې نښود  دی په خپله وايي: ))ما پنځلس کاله سفر وکړ  زيات د 

ناسازۍ او لږ د دې جهته چې زما تحصيل تر يوه حده ورسېد،  و يعت د

اوسه بې ږيرې او هلک وم چې د تدريس مقام ماته په الس نه نو زه ال تر 

شو راتللی، نو ناعالجه مې په نوکرۍ رشوع وکړه او په جالل آباد کې د 

ابتدايي مکتب معلم شوم  څو موده پس ورپسې د رشديې تعليمونه هم 

 راکړی شو، مګر په دې وختو کې زه ناسازه وم (( 

ش کې په ۶۹۱۱ل وار زه په خو په يو بل ځای کې لیکي چې: ))او 

 کامه کې د ابتدايي مکتب معلم مقرر شوم (( 
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خري د ده د دندې لومړنی بنس  همدا د ښوونې سپېڅلې دنده وه 

او له څرګندونو يې داسې ښکاري چې لومړی ځل په خپل پلرين ټاټويب 

)کامه( کې پر ښوونه بوختېږي  يو څه مهال يې رنځ د هندوستان پر 

له هغه ځايه چې راستنېږي، نو بيا په جالل اباد کې  و ي انو ګرځوي 

 ښوونکی ټاکل کېږي 

داسې پوه شخصيتونه غواړي چې د ژوند تر پايه زده کړه وکړي  

خو د مهال د تنګالسۍ او بې وسۍ له السه يې د زړه هيله نه خړوبېږي  

خادم صاحب چې هم د زمانې تنګاليس او بې ويس زده کړې ته نه 

س کاروبار ته اچوي  پرېشانۍ او د زمانې د ناخوالو رنځورتيا پرېږدي، نو ال 

دی دې فکر ته هم نه پرېږدي چې په کاروبار کې کومه الره ونييس: ))    

زه د ژوندانه د يو سخت انقالب په چپو کې روان وم  ما د ځان لپاره کوم 

مسلک نه و خوښ کړی چې په هغې مشغول شوی وای  د تعليم له دايرې 

وم يا په بل ع ارت د خپلې يوې خوږې او د زړه پورې معشوقې نه  راوتلی

په ناچارۍ بېل شوی وم، په تياره شپه کې روان وم  الره رانه ورکه وه او نه 

 پوهېدم چې چېرته الړ شم؟

خري کوم وخت چې اعليحرضت نادرشاه شهيد په خپل جلوس د 

ته الړم  په هغه  پښتنو تاج ته زينت ورکړ، نو زه د معالجې په نيت پېښور

حوزه کې د کوهاټه پورې وګرځېدم او بيا راغلم د لواړګي په يو کيل کې 

مې اويا تنو هلکانو ته ليک و لوست زده کاوه  زه موف  شوم چې په درې 

مياشتو کې هلک خواننده او شپږو مياشتو کې يې خواننده او نويسنده 

زما د شاعرۍ،  همدلته کړم    زه تقري اً دوه نيم کاله په لواړګي کې وم 

نويسندګۍ او ادبياتو مرموز ذوق انکشا  پيداکړ  همدلته وم چې کوزده 

په اخره کې د کندهار د پښتو اديب  ۶۹۶۲مې وکړه او له همدې ځايه د 

 انجمن په عضويت مقرر شوم او الړم ((
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خادم صاحب د خپل هڅاند ذهن، پوهې او فکر له برکته د لواړګي 

( نېټه کندهار ته ځي او هلته پر ۶۹۶۶/۶۶/۲۱ه شو  پر )تر جوماته پاتې ن

ل( کال د کندهار په اديب انجمن کې مقررېږي  کله چې دغه ۶۹۶۲)

( نېټه کابل ته راکډه کېږي،  تر يو مهاله د پوهنې ۶۹۶۱/۵/۲۵انجمن پر )

ل( کال، کابل ۶۹۶۵په وزارت پورې تړل کېږي او تر هغه وروسته پر )

ل( کال  )پښتو ۶۹۶۱من ګډېږي او بيا وروسته پر )انجمن د پښتو پر انج

ټولنه( رامنځته کېږي، ددې ټولنې خپرونه )زېری( د درې مياشتو لپاره ده 

ل( کال په همدې ټولنه کې د تاليف او ژباړې ۶۹۶۸ته سپارله کېږي  پر )

څانګې مرش ټاکل کېږي  د خادم وړتيا ورو ورو دی خپل مقام ته رسوي  

زمري پر لومړۍ نېټه د پښتو ټولنې عمومي مرستيال ل( کال د ۶۹۲۱د )

ل( د ۶۹۲۱ل( د اتحاد مرشقي مدير او پر )۶۹۲۶ټاکل کېږي  پر )

ل( له ۶۹۲۵املعار  د ژباړې مدير په توګه دنده پرمخ بيايي  خو پر ) دايرة

مط وعايت بهريه د تعاوين ېيپو د پلټنو مديريت ته کډه وړي او هلته د 

ير په توګه ګومارل کېږي  له دغه ځايه يې بيا رس يادې څانګې د لوی مد

ل(کال بېرته خپل مسلک ته راځي او د ۶۹۲۳په هرات لګي  خو پر )

کندهار د )ولوع افغان( د مدير په توګه ګومارل کېږي  شاوخوا يو کال 

ل( کال د )کابل( مجلې چلوونکی ۶۹۹۱دغلته دنده تررسه کوي  پر )

ل( کال له ۶۹۹۶مخ بيايي، خو بيا پر )ټاکل کېږي  يو کال دغه دنده پر 

مط وعايت بهريه د رسويب برېښنا فابريکې کوپراتيف مديريت ته کډه وړي 

ل( ۶۹۹۲او د مدير په توګه ګومارل کېږي  تر يو کلن مديريته وروسته پر )

کال د )اصالح( ورځپاڼې د مدير په توګه راځي  تر دغې دندې وروسته 

ښتو تدريساتو مديريت( او د )زېري( څو کاله د کورسونو مدير )د پ

ل( کال چې پښتو ټولنه له مديريته ۶۹۹۵چلوونکی پاتې کېږي  پر )

رياست ته لوړېږي، استاد الفت يې د مرش په توګه ګومارل کېږي  د پښتو 
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تدريساتو لوی مديريت د زېري له جريدې رسه پښتو ټولنې پورې تړل 

مي درجو اليحه منظورېږي، نو کېږي  دا مهال د پښتو ټولنې غړيو ته د عل

کره او پاخه ليکوال ورته رامخه کوي  دا مهال استاد خادم د پښتو ټولنې 

غړی ټاکل کېږي، د علمي درجو پر بنس  دی او استاد الفت د 

ل( کال چې په پښتو ۶۹۱۶)څېړنوال( په علمي درجو ومنل شول  پر )

خوند نه ورکاوه  ټولنه کې ادلون بدلون راغی، نو استاد خادم ته دندې 

کرار پر کور کېناست  يو کال يې په کور کې له ماموريته وزګار وخت پر 

ل( کال په لومړيو مياشتو کې د رييس په بست ۶۹۱۲ليکنو تېر کړ  خو د )

ل( ۶۹۱۱کې د )هېواد( ورځپاڼې د مسوول مدير په توګه وټاکل شو  تر )

رشانو جرګې لپاره ل( کال د م۶۹۱۱کاله پورې ددې ورځپاڼې مرش و  پر )

د انتصايب سناتور په توګه د ملت خدمت ته ټاکل کېږي، چې ددې دورې 

تر پای ته رسېدو وروسته يې بيا بله رسمي دنده وانه خيسته  استاد بختانی 

خدمتګار ليکي چې: ))استاد رسه له پخوا نه دا شوق و چې د ميل شورا  

دورې لپاره يې  غړی )وکيل( دې يش  د وليس جرګې د وکالت د امتې

ځان په کامه کې کانديد کړی و  مګر د بې علمۍ د عموميت، د حاکمه 

و قاتو د زياتو مداخلو او په انتخاباتو کې د زياتو پيسو د لګولو په وجه، 

خلکو ونه شوای کوالی چې خپل خادمان انتخاب کړي  استاد خپله 

 ناکامي وليده ) د زړه درد( يې داسې څرګند کړ:

 ه غالمــــم مــــې زړه خــــ ږېږيد پښــــت   پــــ

 د خشـــل قـــام پـــه بـــدنامم مـــې زړه خـــ ږېږي

 غيرتـــــي پښـــــت   غـــــالم د بـــــل غـــــالم دی

ــ ږېږي    ــې زړه خـ ــم مـ ــې رادـ ــه بـ ــک پـ  د فلـ

 يــار د يــار  ېبــ  تــه ګــ ري دی دــل م کــا      

 دد  مينــــې پــــه خــــامم مــــې زړه خــــ ږېږي
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 نـــــه د ځـــــا  او نـــــه د قـــــام مـــــ لې خادمـــــه 

ــامم مــې زړه خــ ږېږي.     ــه دادــې ناک  دــتا پ
 

ل يې بيا وغوښتل چې ځان کانديد کړي  مګر د برياليتوب يو بل ځ

 ([۶۱-۶۲:  ۶۲لپاره يې رو ګودر ونه ليد او پاته شو   (( ]

پر يادو دندو رسبېره استاد خادم د کابل پوهنتون د ادبياتو 

پوهنځي د استاد په توګه دنده هم تررسه کړې ده او هلته يې د هېواد 

لکه څنګه چې يادونه  دي  دغه راز سلګونه اوالدونه په ښه ېول روزيل

استاد خادم د مرشانو جرګې د انتصايب سناتور  په توګه هم خپله  وشوه 

 ميل دنده، مسوليت او رسالت په ښه ېول تررسه کړی دی 

 اثار: -۵

( کاله په دې دنيا کې تېر کړل، ژوند يې ۷۲استاد خادم دوه اويا )

و، نو السته راوړنې او برياوې که له يوې خوا له ستړياوو او کړاوونو ېک 

يې هم کمې نه وې، په تېره بيا په اديب او علمي ېګر کې  استاد خادم 

( کاله په متواتر او منظم ېول ليکوايل وکړه او ټولنې ته يې ۵۱نږدې )

 تلپاتې اثار وړاندې کړل 

استاد خادم په دې نيمه پېړۍ کې په لسګونو، علمي، اديب او 

چې مجموعي شمېر يې د خادم صيب د لور تاريخي اثار وليکل، 

( بېالبېلو عنوانونو اوړي  )ن و  او ۷۱خادم( په وينا تر ) ثریا)ېاکټرې 

ع قريت، د ېاکټرې ثريا خادم يادونه او مننه(  دی د همدې اثارو له ک له 

ست، عامل او ېپه ټولنه کې د يوه څېړونکي، شاعر، کره کتونکي، ژورنال

د استاد د اثارو يوه برخه دده د ژوند پرمهال او   استاد په توګه مطرح شو
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تر ژوندون وروسته چاپ شول، ځينې يې ال اوس هم ناچاپ  يې ځينې

 پاتې او يو شمېر يې ان له منځه تليل دي 

د استاد په اثارو کې منظوم او منثور دواړه شامل دي چې د هرې 

 برخې څېړنه يې جال بحث ته اړتيا لري 

درېيمه برخه کې هغه په تفصييل ېول وڅېړو،  موږ به ددې اثر په

 خو دلته يې يوازې نومونه اخلو: 

ټوکونه، د کوچنيانو اخالقي پالنه،  ۱-۶))معلم د پښتو، پښتو کلی: 

نوی ژوندون، پښتونويل، بايزيد روښان، د رشيف رسګ شت، د مرغلرو 

  امېل، څاروان، خيايل دنيا، ن و  او ع قريت، نوې رڼا، د پښتو ننني

د خوشال او رحامن موازنه،  ليکوال، د پښتو د تاريخ يوه زړه پاڼه،

االخالق، پښتانه شعرا، پارسيان څوک وو؟، په ت کرة االوليا ت رصه،  مکارم

کوشانيان څوک وو؟، د بابا نصيحت، سيد کامل او ب وجانه، د پښتو پټۍ، 

نرث تاريخي  لوی اصحابان، نشنليزم او ان  نشنليزم، افغاين حکومت، د پښتو

تطورات او دنرث ليکونکو ت کره، معياري پښتو، لرغوين پښتانه قومونه، پښتو 

قرائت د دويم ټولګي لپاره، پښتو قرائت د درېيم ټولګي لپاره، د پښتونخوا 

قيصې، مکاملات، غريزه حب خري، سورګل، کانفرانسونه، کره پښتو، پښتو 

ه عريب ليکدود، پښتني زده کړه، نصوص الحکم، د پښتو شاعري، پښتو پ

پور، پېړۍ او پښتانه، د پښتنو قامويل، غوره سندرې، د پښتو مشاعرې، 

اينده پښتنو ته، د تنقيد ح ، ساتلې خزانې، د پښتو وليس ادب، د اديب 

نرثونو مجموعه، د داستانونو مجموعه، مجليس شاعران(( )محمد اسمعيل 

ل کال، ۶۹۸۸وري يون، يون، د ادبیاتو پوهنځي پښتو کتابښود، يون کلت

مخونه(،  د خوشال دستارنامې ته يوه کتنه، د پټې خزانې په باب ۱۱-۱۲

د سيايس  ،توضيحات، شعر و ادب، د پښتون سټه او څانګې، اسامين غږ
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ليکنو ټولګه، د علمي ليکنو ټولګه، د ژورناليستيکو ليکنو ټولګه، د دري 

 ليکنو ټولګه، پښتو موسيقي، (( او نور   

دو کتابونو رسبېره دانش کتابتون، د استاد خادم منظوم کليات پر يا

د يادو  چې )خادم باد س ا يم( او علومو اکاېمۍ منثور کليات )رڼه چينه(

منظومو او منثور اثارو يوه درنه برخه په کې خوندي شوې، هم چاپ 

  په دې ېول هغه کمی چې د استاد خادم د چاپي اثارو د کموايل يکړ 

  ی دیاسېده، تر يوه حده رفع شو له امله احس

 ځانګړی څرنګه چې د استاد د اثارو پېژندنې ته مو په بله برخه کې

ځای ورکړی، نو ځکه  د تکرار د مخنيوي په خاور دلته د هغو له سپړنې او 

 يادونې تېرېږو او اوس يې پر سيايس فکر او هڅو هم لنډه رڼا اچوو:

 سيايس فکر، ژوند او هڅې: -۱

انسان يو سيايس موجود ګڼي، وايي سياست له ټولنيز  ځينې کسان

چاپېريال څخه الهام اخيل، هر څه چې په ټولنه کې وي، په سياست کې 

څرګندېږي، ټولنيز ژوند او سیاست دواړه بيا پر هرن هم مستقيم تاثري لري  

پښتانه ليکوال چې اکرثه په جربي سياست کې راګري شوي، همدا ټولنيز 

م کې څرګندېږي  استاد خادم هم د ټولنې د يوه حساس تصوير يې په کال 

ليکوال په توګه په جربي او اختياري ېول سياست ته داخل شوی  خادم 

پر ټولنيزو ناخوالو نيوکه کوي او دا د سمون يوه الره ګڼي، استاد که له 

يوې خوا پر نورو نيوکه خپل ح  ګڼي  پر ځان هم د نورو نيوکه د هغوی 

ه دې باب وايي: )) په ژوندانه کې هېڅوک له انتقاده نه ح  ګڼي  هغه پ

 دي خالص، هغه انتقادونه چې په ما يې خلک کوي دادي: 

وايي: ))نه منونکی سړی دی(( دا انتقاد به په ما باندې زما والدې  

هم هر وخت کاوه مګر زما جواب به دا و چې: ))که زه منونکی وای خو زه 
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ی  په ورکوټوايل کې به مې د مور رسه تل به هم د نورو خلکو غوندې وا

په دې جنګ و  دې به ويل: )) خلک داسې کوي او ته داسې(( ما به ويل 

چې ))خلک راته مه يادوه خلک خو هر څه کوي (( استاد محمد صدي  

استاد  روهي هم په خپله يوه ليکنه کې د ټولنې د سمون او همدارنګه د

ورتنيو انتقادونو ته اشاره کړې ده  دغه خادم ديوه ټولنيز اندود په توګه پ

 راز د استاد ع دالرو  بېنوا هم دې ېول نيوکو ته نغوته کړې ده 

ښاغلی الل پاچا ازمون چې د استاد خادم د سيايس ژوند په باب 

يې يوه تحلييل ليکنه کړې او په )خادم باد س ا يم( اثر کې يې چاپ کړې 

 ادم د پورتني ځواب په باب وايي: ده، د خلکو د نيوکو په باب د استاد خ

]د استاد خادم ځواب په دې برخه کې يو منط  لري او هغه دا چې 

دی په خپله د يو فکر څښنت دی، د فکر څښتنان هڅه کوي چې خپله 

خربه وکړي، خپل منط  ووايي، د نورو خربې که هم کوي، نو هغه 

يله کې يې له لومړی له ځانه رسه تحليلوي، هضموي يې، د يو فکر په پا

منطقي تسلسل او خپل نظر رسه د وړاندې کولو هڅه کوي  يوازې حوالې 

 نه ورکوي  داسې انسانان غواړي چې له خپله ځانه وړتيا وښيي  

استاد خادم يو بل ځای کې بيا خپل اصويل او منطقي دريځ، چې 

په هغه کې د ده علمي او عميل شخصيت څرګندېږي، داسې په ګوته 

يي ېېر بحث کوي او نه قانع کېږي  مګر ما مخکې وييل دي کوي: )) وا

چې په ورکوټوايل کې به هم زه خپلو خپلوانو په دې ترټلم چې: )څومره 

ېېرې پوښتنې کوې ( دا خربه زه نه شم فيصله کوالی چې دا د خلکو 

 قصور دی او که زما عيب؟

قانع  استادان به هم زما پوښتنو ته اريان وو  زه په خپله هم پر دې

يم چې بحث مې خوښ دی، مګر په اسايس او اصويل خربو، نه مطل  
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بحث  دغه وجه ده چې په عادي مجالسو کې زه اکرثه غلی پاتې کېږم او 

خلک وايي ېېر ښه او ساکت سړی دی  زه د خلکو نه په دې شاکي يم 

چې ماته هېڅکله د پوره بحث موقع نه ده راکړی شوې چې ما يف الضمري 

ووايم او هغه چې وروسته يې صداقت ښکاره کېږي، دوی پرې ښه واضح 

 پوه کړم ((

هوښيار او د منط  خاوندان هڅه کوي چې پر يو څه ځان ښه پوه 

کړي  په پټو س ګو او کڼو غوږونو يو څه ژر نه مني  ځان پرې قانع کوي 

او بيا يې منل هم له خپل تحليل او نظر رسه وړاندې کوي  استاد خادم 

سفي او منطقي نظرونو څښنت دی، نو د منط  پر خاوندانو د چې د فل

خپلې کمزورې او نامنطقه خربې  منل ناشونې خربه ده  استاد غواړي چې 

په بار بار پوښتنو يوه موضوع ځانته ښه څرګنده کړي  دغه څرګندتيا او په 

بار بار پوښتنې په ورته وخت کې دده د نظر او فکر څرګندونه هم کوي  

غو مجلسونو کې چې هلته د فکر او نظر څرګندونه نه کېږي، غلی دی په ه

پاتې کېږي، خو په هغو مجلسونو کې چې پر منط  او فکر والړ دي، په 

 هغوی کې دی د خپل نظر او فکر څرګندونه غواړي 

لکه څنګه چې استاد خادم په غونډو او مجلسونو کې د منطقي 

سې دی غواړي چې هر خربو، فکر او نظر څرګندولو پلوی دی، همدا

انسان بايد خپل نظر او فکر پرته له کوم خنډوځنډه څرګند کړي  دا د هر 

انسان يو و يعي ح  بويل  ))وايي رسشوخه دی(( مګر دوستان مې وايي، 

اديب شجاعت لري  په ورکوټوايل کې راته خلکو ويل چې: ))کالن کاری 

دا ځکه چې )د دی (( ولې په ازادۍ خو زه په خپله هم قايل يم او 

 ومعې بار زما په ورمېږ نه شته ( 
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لوی خلک هېڅکله هم پر خپلو اورمېږونو دومعې بار نه وړي  د 

داسې فکر څښتنانو ژوند پر واقعيت او حقيقت والړ وي  دوی د جرئت ، 

حاکميت او مېړانې څښتنان وي او د ژوند ګاڼه هم اخالقي  د پر خپل نفس

له استغنی زېږېدلی  پر لېمو کوزګوري  جرئت ګڼي  د استاد خادم جرئت

باڼه او مړاوې وريځې نه مني  دی پر خپلې استغنی لېمو ته د غرور درس 

ورکوي او باڼه لکه پښتانه ګرځوي  د وېرې او ېار ساړه يې هم په زړه نه ننه 

داسې نظريې انسان  وځي  نېغه خربه کوي: که وم وم که نه وم نه وم  د

متې پښو ته ټيټه نه کړي، د هغوی ژوند له  چې هغه د ژوند شمله د

 حقيقت رسه وي او همداسې زېږې او نرې خربې کوي  

داسې شخصيتونه چې د ژوند او شخصيت بنس  يې پر استغنی، 

، منط ، فکر او نظر والړ وي، و يعي خربه ده چې هغوی د ئتاخالقي جر 

ی فکر د يوې سيايس ايډيالوژۍ او ټولنيزو اخالقو خاوندان وي  د هغو 

ځان د راڅرګندولو لپاره يو لوری نييس  استاد خادم پر همدې بنس  د 

خپل نظر څرګندولو لپاره څو نور ملګري پيداکوي، له هغوی رسه په ګډه 

د )افغان ملت( بنس  ږدي  قلمي م ارزه پيلوي  د افغان ملت په جريده 

شمېر کې ليکنې خپروي، خو ))کله چې په دې ېله کې انشعاب راغی، يو 

کسان ترې بېل شول او د )ملت( په نامه يې بله جريده وايستله، استاد 

خادم هم خواشينی شو، ېله يې پرې ښودله او د خپلو افکارو، نظرياتو او 

ل( کال د )افغان ولس( په نامه خپله ۶۹۱۸اثارو د خپرولو لپاره يې پر )

خپله  جريده راوايستله  ددې جريدې د امتياز خاوند او چلوونکی په

استاد و  هغه غوښتل چې ددې جريدې په شاوخوا کې يوه ميل ېله 

 جوړه کړي، خو ونه شو (( 

استاد دغه جريده هم د مايل کمزورۍ او د حکومت د فشار له امله 

 تر )يوولسو( ګڼو زياته خپره نه شوه کړای 
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استاد د ويښ زمليانو په ټولنيز حرکت کې چې زياتره په کې 

 [و موسس او واليتي مسوول په توګه پاتې شوی دی فرهنګيان وو، د ي

(۶۲ :۹۲-۹۷) 

د ويښ زمليانو د غورځنګ په باب ښاغيل محمد عامل بڅرکي يو 

کتاب ليکلی  ، د دې  کتاب نوم دی: )ويښ ځلميان د افغانستان يو 

 سيايس تحريک(  په دې اثر کې راغيل دي:

و ځلميانو د ل( کال د جوزا مياشتی پر اوومه نېټه د ويښ۶۹۲۷]د)

د الرښوونې له مخې د کندهار، ننګرهار او کابل يو شمېر  کمېسيونتدارک 

اديب او عرفاين ملګرو، لکه: ع دالرؤ  بېنوا، فيض محمد انګار، نورمحمد 

، قيام الدين خادم، صدي  هللا رښتني، ګل پاچا الفت، نيک يتره ک

بو الحسن ز، اې، محمد ارسالن سليمي، ع دالقدوس پرهمحمد پکتياين

، عطا محمد شېرزي، يهزاره، پاينده محمد روهييل، محمد ويل ځلم

محمد واهر تائب او ځينو نورو ليکواالنو او روښنفکرانو د موسسې کنګرې 

، چې شمېر يې )دوه ويشتو( تنو ته رسېده، د داراالمان په افشارو ته غړو

ني پر دوو کې د ع داملجيد زابيل د نوي تعمري په يوه سالون کې د ماسپښ

لپاره د بېالبېلو واليتونو د استازو  گوند جوړولو بجو د ويښو ځلميانو د

ورحې وړاندی شوې، چې يوه يې د ع دالرو  بېنوا او نور محمد تره 

کي، بله يې د قيام الدين خادم او درېيمه يې د صدي  هللا رښتني وه  

ې وني، درېيمې يو لومړۍ يې م قي او عرصي، دوميې يې ميل او 

او کلتوری رنګ درلود  تر زيات بحث وروسته د ټولو ورحو د  يم ه 

مهمو مادو په ګډون پر دغو الندې ټکو دټولو موافقه راغله : د اسالم، 

مرشووه شاهي نظام او د پاچا د مقام درناوی، د دولت د دروګونو قواوو، 

هغوی د  لکه:  اجرائيې، مقننې، قضايې تر منځ تفکيک او بېلوالی ، د
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رابلل شوې لويې  پر اساس د حقوقو او صالحيتونو ټاکل، د ازادو انتخاباتو

جرګې له الرې د وخت  له غوښتنو رسه سم په اسايس قانون کې تعديالت 

او تغريات راوستل ، داسايس قانون پيل کول، د علم او معار  خپرېدل او 

نژادي،  پراختيا، د مط وعاتو، دفکر او بيان د آزادۍ تضمينول، د هر ېول

ژبني او سيمه ييز تعصب او لوړتيا غوښتنومخه نيول، د قانون په واسطه د 

مينول، د رلم، رشوت، پټې اټولنيزو حقوقو ت افرادو د و يعی او

سوداگرۍ )قاچاق( او بی عدالتيو پر وړاندې م ارزه کول، په ټولنيز 

ژوندکې له افراط او تفريط څخه ېېه کول، د تخنيک اوصنعت رواجول، 

هر چا لپاره د کار او تعليم د زميني برابرول، د کارګرو او  په هېواد کې د

بزګرو حقوق، اقتصادي او زراعتي اصالحاتو ته پاملرنه، له موهوماتو او 

مزخرفاتو رسه مجادله کول، د ميل ژبې )پښتو( او پښتونستان د ملی 

لې او د اعالميې او نړيوالې سو  وخپلواکۍ پرننګه درېدل، د برش د حقوق

سلم غوښتل او په عميل ېول يې تط يقول او ځينې نور مهم مسايل د 

ددې غورځنګ اسايس هدفونه وو  بڅرکي صاحب په پورته يادشوي 

( ۶۹۲۷کتاب کې ليکيل چي دويښ ځلميانو د غورځنګ لومړی مرام پر )

( نېټه تصويب شوی ۲۷ل( کال دزمري مياشتي پر )۶۹۲۸او دويم يي پر )

لميان دافغانستان يو سيايس تحريک(( د محمد عامل دی   )) ويښ ځ

 پښتو ادب د نورو ستورو د د دخادم صاحب او څخهدې اثر  لهبڅرکي 

سيايس فعاليت په باب نور معلومات هم تر السه کېدالی يش   ارواښاد 

خادم دحقيقت له څرگندولو رسه مينه لرله، تل يې هر څه په ېاګه ويل  

اديب او علمي محافلو کې برخه اخيستې ده خادم صاحب په زيات شمري 

دولت د اړونده ارگانونو له خوا په ستاينليکونو او ېاليو رسه  او کله کله د

هم نازول شوی او ستاينه يې هم شوې ده  مرحوم خادم دفلسفي اند او 

له خپل ولس رسه مينه درلوده او  رښتينيعلمي شخصيت څښنت و،هغه په 
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دمت کاوه  هغه د هر ېول مشكالتو او سختيو په ېېره خوښۍ يې د هغه خ

په مقابل كښي د مقاومت، صرب او حوصلې الرښوونه كوله  استاد خادم نه 

يوازې د پښتو معارصو ادبياتو له هغو پنځو ستوروڅخه و، چې پښتو ادب 

ې يو ويښ ځلمی هم و چې په ېېر او کلتور يي ځلولی، بلکې دی داس

 و هېواد چوپړ کړی دی ت او احساس يې دپښتو ادب ائجر 

د استاد سيايس م ارزې له اديب م ارزې رنګ اخيستی و  د ادب له 

الرې يې سياست ته مخه کړه  سياست يې د ميل يووايل، خپلواکۍ، د 

پوهې دودولو، د ولس د ذهني او فکري کچې د لوړاوي، پرمختګ او قوم 

  سياست يې ته د رښتينی خدمت کولو لپاره د يوې وسيلې په توګه کاراوه

چل او فرېب، نه ګاڼه او نه يې هم د مادياتو د ترالسه کولو وسيله ګڼله  

دده په فکر  سياستوال بايد  د ټولنې د پرمختګ، رسلوړۍ او سوکالۍ په 

 فکر کې وي  

کله چې موږ د )استاد خادم( ژوند ته په ټوليز ېول کتنه کوو، نو په 

ه د يوه لیکوال او شاعر په لومړي ګام کې دی تر هر څه وړاندې موږ ت

توګه انځورېږي، په داسې حال کې که په ځريتيا رسه ورته وګورو، نو د 

خادم صيب په ژوند، عمل او فکر کې چې کوم څه تر ټولو زیات مطرح 

دي، هغه دده سيايس فکر او عمل دی  دده سيايس فکر تر هر څه لومړی 

د روزګار رسګردانيو او  دده په کورين او ټولنيز چاپېريال کې څرګند شو،

تنګالسيو د هغه سيايس فکر ال پسې پوخ کړ، کله چې يې پر شعر او 

شاعرۍ پيل وکړ، نو لومړی شعر يې هم د سيايس انګېزې له مخې 

 وپنځوه 

)شه بيدار پښتونه!( دده لومړنی نظم دی چې په )اتحاد رشقي( کې 

ړي پړاوونه دي  خپور شوی  دا د استاد خادم د سيايس او فکري بلو  لوم
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دده د فکر لومړی پرمختيايي پړاو هم له سيايس فکره پيل شو، خو له يو 

ميل سيايس فکر څخه، د وليس جرګې ټاکنو ته د ځان نوماندول يې يوه 

بله عميل سيايس پروسه وه  د مرشانو جرګې انتصايب غړيتوب هم د دې 

له خوا قصداً او لړۍ يوه بله کړۍ وه، د ژوند په وروستيو کې د سياسيونو 

يا سهواً دده بندي کول بل سيايس عمل و   د وخت چارواکو د ده 

دسيايس افکارو او سيايس حرکتونو له امله له ده څخه وېره لرله، نو ځکه 

خو يې دی د زندان تورو تيارو ته وردننه کړ  لنډه دا چې استاد خادم له 

هڅې پيل کړي  کوچنيتوبه د يوه متحرک سيايس انسان په توګه، سيايس

 او دا هڅې يې بيا د ژوند تر پايه په فکر او عمل دواړو کې پاللې دي 

 کورين او بهرين سفرونه: -۷

و کې په جربي او ږدانسان يو ګرځنده موجود دی، د ژوند په او 

اختياري ېول سفرونو ته اړ کېږي  استاد خادم هم د خپل ژوند په اوږدو 

  دی  کې له دې ېول سفرونو رسه مخ شوی

خادم په کوچنيتوب او د ژوند په نورو پړاوونو کې د زده کړو لپاره 

د ننګرهار ځينو نورو سيمو)  يې او له هغه ځايه (بوېيالۍ)له کوره لږ لرې 

)لړه موړې، کنډي با ، اګام، حصارک، رس شاهي، ارغچ، کيلغو، کابل، 

 لواړګي، پېښور، مکهډ، ېييل، او لودياين( ته سفرونه کړي دي 

د رسمي او نا رسمي دندو لپاره هم سفرونو ته اړ شوی دی، له  

)کامې( څخه د ننګرهار بېالبېلو سيمو، لواړګي، کندهار، کابل، هرات او 

ځينو نورو سيمو ته يې د رسمي دندې د رسته رسولو لپاره سفرونه کړی او 

وروسته يې بيا د ژوند زياته برخه ان تر مړينې پورې د خپل ژوند ټول 

په کابل کې بشپړ کړی دی  کابل کې د استوګنې پر مهال يې،  سفر

پاکستان، هند، د پخواين شوروي جمهوريتونو) ترکمنستان، ازبکستان او 
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)ادتاد خادم په عش  اباد کې د ترک ن تا  له نامت  ليک ال کرباباي ف 

ل کال، لړم(١٠٤٤دره،   

روسيې ته هم سفرونه کړي دي  چني هېواد ته يې هم رسمي سفر کړی 

او دغه راز ځينو نورو هېوادونو ته  له هېواده بهر د استاد خادم سفرونه په 

ه وو او يو لړ کلتوري او علمي سفرونه ګڼل کېدل  ده په دې رسمي بڼ

کړې او د خپل هېواد يو  استازويلسفرونو کې په ښه ېول د خپل هېواد 

رښتينی او واقعي تصوير يې د هغو هېوادونو علمي او کلتوري ټولنو او 

موثرو شخصيتونو ته وړاندې کړی دی  د خادم صيب علمي استدالل او د 

ې قوه د کورنيو او بهرنيو ليکوالو د پام وړ ګرځېدلې او له منط  د جاذب

  هغې څخه اغېزمن شوي دي 

 کورنی او ټولنيز ژوند: -۸

رسه له دې چې استاد قيام الدين خادم اساساً په يوه ديني او 

م ه ي کورنۍ کې زېږېدلی او رالوی شوی و او د دې ترڅنګ يې د 
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تو کلتوري چوکاټونو او بندېزونو افغاين ټولنې د کليوايل چاپېريال په سخ

، فکري خپلواکۍکې ژوند کړی و، خو دې رسه رسه بيا هم ده، د فردي 

ازادۍ او په ټولنه کې د نجونو پر تعليم ټينګار کاوه  خادم صیب )نهه( 

روښان خادم، ميا خادم، هاميون خادم او بشري خادم : )اوالدونه درلودل

دم، زهرا خادم، مکۍ خادم او زې ا يې زامن وو، تورپېکۍ خادم، ثريا خا

  دي(خادم يې لوڼې 

ده پر خپلو   ټولو اوالدونو د خپل وخت مروجه علوم زده کړل، په 

تېره بيا پر خپلو لوڼو  پر ټولنه باندې د حاکم اغزن چاپېريال خيال يې 

ونه ساته   کله چې په راېيو افغانستان کې د پښتو ويندويۍ لپاره 

چا نطاقۍ ته زړه نه ښه کاوه، نو ده يې خپلې لوڼې  ويندويانې نه وې او

وهڅولې چې د وياندويۍ چارو ته زړه ښه کړي او دا کار هغه مهال د 

ټولنې له عام اغزن چاپېريال رسه په  ټکرکې و  خو خادم صيب دا الره 

خالصه کړه  خادم لکه څنګه چې د يوه پالر له شان رسه مناسب ښکاري، 

ینه وروزل، په ټولنيز ژوندانه کې د هغه د ژبې د خپل اوالدونه يې په م

رصاحت او مستقيم بيان له امله يو شمېر اشخاص له هغه څخه ېېر خوښ 

نه وو او ځينو يې ن و  او لياقت رسه هم خپل حسد درلود، خو خادم 

صيب هم کورين او هم خپل ټولنيز ميل مسوليتونه په ښه ېول تررسه 

 کړل 

 ، بند او مړينه:د ژوند وروستي کلونه -۳

]استاد خادم وروستي کلونه له فکر، خيال او ليک رسه په بوختيا 

تېر کړل  له هغه مهاله چې ده رسمي دنده پرېښې، نو بيا يې هم وخت 

وزګار نه دی پرېښی  د وخت پر اوږو يې د ژوند داسې بارونه وړي چې 

راپرېښی  نن يې موږ له معنوي فيضه برخمن يو  ده په تېر عمر دومره )ر
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چې نن زموږ د مانا ماڼۍ پرې رنګينه او شتمنه ده  لوی خلک تر هغه مهاله 

چې س ګې يې د ژوند په ځولۍ کې غړولې وي  د قام او ملت د 

رسلوړۍ لپاره کار کوي  د ژوند هره شې ه يو ښه فرصت ګڼي  په هر سهار 

وي  کې د س ګو په پرانيسته نوی زېږي، نوی ژوند مومي او نوی فکر ک

استاد خادم پر همدې بنس  ځان بوخت کړی  د ژوند د نهيليو وره ته يې 

په نوي فکر ځواب ويلی، بېرته ماشوم شوی، له خيال رسه يې ځان بوخت 

کړی او پر پستو وږمو يې د ناز په خوب ويدې غونچې راويښې کړي  ځکه 

 خو دا بيت يې د ژوند پر وره وليکه:

 و ورو راويښومهاز په خوب ويدې غونچې ور ررد ن

 س ا يرم کره وم وم کره نره وم نه وم د خرادم برراد

استاد بختانی د ده د ژوند وروستيو کلونو يو انځور کاږي، چې په 

هغه کې ددغه لوی انسان او د ملت خادم څېره له ورايه ځلېږي: ))پر 

استاد خادم باندې وړې ت ې راتلې او شلېدلې، مګر لويه ت ه يې د ژوند 

ه پورې ونه شلېدله  هغه د پښتنو د يووايل، ترقۍ او انکشا  غم و، ترپاي

 چې دده په زړه کې يې ځای نيولی و 

هغه د ژوند وروستي کلونه بې کاره او راهراً ارام تېرول، مګر چا 

چې وررسه ناسته والړه درلوده او زړه ته يې غوږ نږدې کړی و، په هر نفس 

پښتو ښکالو، د پښتونولۍ فرياد او د کې يې د پښتون پښتون اواز، د پښتو 

افغان افغان آه و فغان اورېده  په دې کلونو کې به هغه د پښتنو د اصل 

نسب، تاريخ، رواياتو او عنعنو په باره کې فکر، مطالعه او ليکنه کوله  له 

ورځنيو سياسياتو نه ګوښی د ميل فرهنګي سياست پر بنيادونو يې فکر او 

 تحقيقي سيمينارونو کې يې برخه اخيستله  مقالې کار کاوه  په ځينو اديب

به يې ليکلې او اورولې  د خپل فکر او ورز اړم و  ده د بايزيد روښان په 
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 )د کامې په زرم ی کلي کې د خادم صيب مثار(

بني املليل سيمينار کې د روښانيانو م ارزې رشح کړې  د پښتو څېړنو د 

بني املليل مرکز د تاسيس په بني املليل سيمينار کې يې د پښتو د چاپ 

ه سيمينار کې د متلونو په رڼا کې د پښتنو حيايت فلسفه شويو اثارو پ

 څرګنده کړه او داسې نور 

دی به کله رو  او کله نارو  و، کله به په کور و کله په صحرا، کله به 

په کابل يا ننګرهار کې و او کله به يې پېښور ته هم رس ښکاره کاوه  مګر په 

له دې خدمته نه هر حال کې به د افغاين ثقافت غم وررسه و او 

 (۸۹-۸۲:  ۲۳)وزګارېده ((  

استاد د خپل ژوند په بهري کې د زندان تورې مت ې هم ليديل دي  

ل( کال په لومړۍ نياميي کې دی هم د زندان تورو خونو ته ۶۹۵۷د )

ننوېستل شو او ېېرې سختې پرې تحميل شوې، خو استاد د خپل منط  

ه ده څخه دې تحقي  او پوهې پر بنس  داسې څوک نه ليده چې ل

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33020 
 

وکړي  سخته يې پرځان منلې وه، خو د هغو کسانو چې تر ده يې علمي 

سويه ټيټه وه، پوښتنو ته ليکلی او شفاهي ځواب نه وايه  دده په خوله 

دغه يوه نره خربه وه: ))زه ددې وون ليکوال او د خلکو خادم يم  زه هر 

رسېدې  تر شل پنځه چاته تحقي  نه شم ورکولی  باالخره دا خربې پاس و 

 ويشت ورځو بند نه وروسته خوشې شو (( 

خو د بند په موده کې استاد ته د زياتو شکنجو له امله د هغه السونه 

 او پښې فلج شوي وو 

د مانا دغه غر، پر پښتنو باندې د هللا)ج( دغه لويه لورېينه تر 

 ل( کال د وږي پر پنځمه نېټه د۶۹۵۸(کلن ژوندانه وروسته  د )۷۲)

ق( د شوال املکرم له پنځمې او د هر ۶۹۳۳دوشن ې پر ورځ چې د )

(مې رسه سمون خوري، راونړېد او په عيل اباد ۲۶م( د اګست له )۶۳۷۳)

 روغتون کې يې د ابدي ژوند جام پر رس راواړاوه  

دغه لويه هستي د همغې ورځې پر  س ا په خپلې پلرنۍ هديره 

وه  پر ګور يې قلموال او د کامه( کې خاورو ته وسپارل ش -)زرشوی

 سيمې وليس خلک راټول شول  مړينه يې د يو فقري انسان په شان وه [ 

 (۶۲:۹۸-۱۶) 

 يادونه او منانځنه:  -۶۱

استاد قیام الدين خادم د افغانستان يو لوی عامل، ليکوال، شاعر او 

د فلسفي فکر خاوند شخصيت و، دده د خپل لياقت او استحقاق په انډول 

ژوند او نه د ده تر ژوند وروسته چا د ده يادونه او منانځنه کړې ده، نه د 

ال ته څه يادونې او منانځنې شوي، خو نه هغومره چې د ده له شان رسه 

مناس ې وای  ده د خپل ژوند پر مهال د خپل لياقت په زور څو ځله 
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جايزې اخيستي، د وزیر محمد ګل خان مومند له خوا ورته په يوه مسابقه 

ل( کال استاد خادم د استقالل ۶۹۱۱يوه جايزه ورکړل شوه، پر  ) کې

جايزه واخيسته، دا جايزه ده ته )د رشيف رسګ شت( دا اثر د ژباړې له 

 امله ورکړی شوې ده 

دغه راز څو نورې جايزې چې د ده آثارو په بېالبېلو وختونو کې 

يت په ګټلې دي  خو دا ټولې وياړنې او ستاينې د ده د لياقت او کفا

انډول کمې وې، کله چې خادم صيب له دې نړۍ څخه وکوچېد، بيا هم 

د هغه له شان او استحقاق رسه سم د هغه يادونه و منانځنه، نه ده شوې  

استاد بختاين خدمتګار چې د خادم صيب له ېېرو نږدې مينوالو او لېوالو 

ه څخه دی، په دې باب په يوه ځانګړې ليکنه کې خپله خواشيني څرګند

کړې ده: ))څومره چې يې ح  دی او څومره چې ښايي، هومره د استاد 

خادم یادونه او منانځنه چا نه ده کړې  په ېېره محدوده توګه يې دا الندې 

 يادونې او منانځنې شوې دي:

ل( کال د )امري عيل شري نوايي( د ژوندانه او اثارو د ۶۹۱۱پر ) -۶

لومو اکاېمۍ له خوا د اوو پښتو څېړلو لسيزه پيل شوه  په دې مناس ت د ع

مقالو يوه مجموعه هم خپره شوه  د يوې مقالې عنوان )مکارم االخالق( 

مکارم االخالق( معريف ، دی  ددې مقالې په لومړي رس کې د )خواند مري

شوی دی چې هغه د )مري عيل شرينوايي( د اخالقو په باره کې يو کتاب 

ه په استفادې رسه پښتو )مکارم دی  بيا د )مکارم االخالق( له نوم څخ

االخالق( چې د استاد خادم ترجمه ده، ښودل شوی او بيا په خپله د 

استاد خادم لنډه بيوګرايف او بي ليو ګرايف ښودل شوې ده  په دې مقاله 

کې د استاد خادم د ژوندانه په باره کې ګټور معلومات وړاندې شوي دي  

ي هېوادمل(، خپل نوم نه دی دې مقالې رسه د هغه ليکوال )ښاغيل زمل

 چاپ کړی 
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په همدې کال کې زه د ))هېواد(( ورځپاڼې چلوونکی وم، د  -۲

ل( کال د سن لې پر پنځمه په ۶۹۱۱استاد خادم د دويم تلني پر ورځ، د )

)هېواد( ورځپاڼه کې مې ددې ورځپاڼې د يو پخواين حقدار مسول مدير 

اره کړل  په دې کې د )ياد )استاد خادم( په باره کې يو لړ مطالب خپ

استاد ګرامي( او )د استاد خادم د شوروي پوهانو په نظر کې( د رسمحق  

معتمد شينواري څېړنه، )زموږ خادم( د نرصهللا حافظ شعر، د استاد خادم 

شپږ پارچې شعرونه او نرثونه او داستان، د نوموړي استاد )افغاين ترانه( د 

ل  زه په دې کار اوس وياړم او هغه په خپل خط او عکسونه چاپ شو 

وررسه د هغو ملګرو په درک تاسف کوم چې په تعصب او تنګ نظرۍ يې 

 زه په دې کار ورټلم 

ل( کال د قومونو او ق ايلو وزارت د نرشاتو او فرهنګي ۶۹۱۵پر ) -۹

چارو د رياست له خوا د استاد خادم منانځنې لپاره يو اديب محفل جوړ 

وکړه، مشاعره وشوه او د استاد خادم شعرونه هم  شو، په هغه کې ما وينا

واورول شول  زما وينا بيا د )استاد قيام الدين خادم( تر عنوان الندې د 

نوموړي وزارت د )مليت های برادر( په مجله کې، د استاد خادم له 

 پورتريت رسه چاپ شوه 

د  زه د ژورنالېستانو له اتحاديې څخه مننه کوم چې د ژورنالېستانو -۱

معرفۍ په لړ کې يې د استاد خادم د پېژندنې کار ماته سپارلی دی  ما د 

وخت او وسايلو له محدوديت رسه دا ليکنه وکړه  زه اع ا  کوم چې زما 

دا کار ېېر مخترص، محدود او نيمګړی دی  د استاد خادم ح  تر دې 

زيات او کارونه يې ېېر دي چې پراخې اکاېميکې څېړنې غواړي  د هغه 

چاپي ناياب او ناچاپ اثار هم بايد ولټول يش، وټاکل يش او وڅېړل يش 

 (۳۶-۳۱: ۲۳)او د چاپ او نرش ېګر ته راووځي (( 
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ل( کال ۶۹۱۸استاد خدمتګار خپله پورتنۍ ګيله او اندېښنه تر )

ل( کال د افغانستان د ۶۹۱۸کړې وه  تر هغه وروسته بيا پر )وړاندې 

ادم د لسم تلني په درناوي د رسمحق  ع دهللا ژورنالېستانو ټولنې د استاد خ

بختاين له خوا د استاد خادم په باب ليکل شوی اثر )د ميل ادب او 

ل( کال ۶۹۸۷( او )۶۹۱۸ژورنالېزم خادم( اثر  هم چاپ کړ او دا اثر بيا پر )

 دويم او درېيم ځل هم چاپ شو 

ل سخت جنګونه پيل شول، د ټو  کې په اوياميو کلونو کې په کابل

هېواد حاالت کړکېچن شول، دا مهال په کابل کې د فرهنګي غونډو او 

ل( کال په جالل اباد ښار ۶۹۷۹سيمينارونو جوړول ناشوين شول، خو پر  )

کې د )ننګرهار فرهنګي ټولنې( له خوا د استاد خادم پر ژوند او اثارو يو 

د ورځنی علمي سيمينار جوړ شو، چې د سيمې بېالبېلو ليکوالو په کې 

استاد خادم پر ژوند اواثارو خربې وکړې او خپلې ليکلې مقالې يې 

ل( کال  ۶۹۸۸واورولې  دغه راز بيا هم، په همدې جالل اباد ښار کې  پر )

)د ننګرهار واليت د مقام په مرسته د ختيزې سيمې د ليکوالو او 

م( تلني په ۹۱ژورنالېستانو د خپلواکې ټولنې( له خوا د استاد خادم د )

اس ت يو علمي سيمينار جوړ شو، چې په هغه کې د ختيزې سيمې پر من

ليکوالو رسبېره له کابل او د هېواد له نورو سيمو څخه ګڼو ليکوالو ګډون 

کړی و او داستاد خادم پر ژوند او اثارو يې خپلې ليکنې او ويناوې 

م( کال په اکتوبر کې د )خښۍ ۲۱۶۱واورولې  تر هغه وروسته بيا پر )

ټولنې( له خوا د کابل په )ميتوديک( دف  کې د استاد خادم د  کلتوري

( تلني په ياد علمي غونډه جوړه شوه  په غونډه کې زيات شمېر ۹۱)

ع دالوکيل اټک، غني  د ګډون کړی و  په دې غونډه کې وليکوال

هاشمي، استاد ح يب هللا رفيع، محمد حسن ولسمل، ېاکټر فيض محمد 

يي له خوا د استاد خادم پر ژوند او اثارو مقالې ځالند او محمد حليم فدا
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ولوستل شوې او همدارنګه د استاد دوه اثار )خيايل دنيا( او )ن و  او 

ع قريت( چې نوي چاپ شوي وو  د غونډې پر برخوالو ووېشل شو  دغه 

راز تر دې وروسته د )خادم بابا( په نوم په کامه کې يو کتابتون هم 

و یو اړوند کلی هم د قيام الدين خادم په نامه پرانيستل شو او د زاخېل

ونومول شول  تر دې وروسته د کابل ښار په احمد شاه بابا مېنه کې يوه 

د دې ترڅنګ په لېسه هم د استاد قيام الدين خادم په نامه ونومول شوه  

کابل ښار کې د کابل مېشتو کاموالو ځوانو لیکوالو له خوا د )خادم( په نامه 

تر م څو ګڼې چاپ شوه، خو وروسته دا مجله هم بنده شوه  يوه مجله ه

م( کال کې د اورېش د ويانا په ښار کې د ۲۱۶۷دې يادونو وروسته پر )

مېشتو افغانانو له خوا د خادم صيب په ياد يو علمي سيمينار جوړ شوی و، 

په سيمينار کې افغان لیکوالو د خادم د ژوند او اثارو په باب رڼا واچوله  د 

سیمينار هد  دا و چې بهر مېشتي افغان ځوانان د استاد خادم له  دې

افکارو او اثارو رسه اشنا يش  په سيمينار کې د استاد خادم ځينې نوي 

ل(  کال په )ليندۍ( ۶۹۳۱چاپ شوي اثار هم ځوانانو ته ورکړل شول  د )

ننګرهار د بحراباد څمڅو له پاسه غونډيو کې د ښوونکو لپاره د يو  دکې 

انګړي ښارګوټي د بنس  ېبره کېښودل شوه، په دې مراسمو کې د ښار ځ

جوړونې وزير )سيد سعادت منصور نادري( او د مرشانو جرګې رييس 

)فضل هادي مسلميار( هم ګډون کړی و، دا ښارګوټی د )موالنا قيام الدين 

 خادم( په نامه ونومول شو 

 د ژوند پېښو لنډيز: -۶۶

بېلو اړخونو مو پورته په نس تاً تفصييل د خادم صيب د ژوند پر بېال 

ېول  رڼا واچوله، څرنګه چې دا پېژندنه کرونولوژيکه نه وه او لوستونکي 

ته به سخته وي چې ګام پر ګام د استاد ژوند تعقيب کړي، نو ځکه خو 
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دلته الزمه بولو چې همدا پېژندنه څه نا څه په مسلسل يا کرونولوژيکه بڼه 

اد خادم ژوند ګام تبه لوستونکي وکوالی يش، د اس بيان کړو، په دې ېول

پر ګام تعقيب کړي  رسمحق  زملي هېوادمل د خادم صيب ژوند ته يوه 

کتنه کړې او هغه يې تقري اً په مسلسل او کرونولوژيک ېول په لنډيز رسه 

 ل( کال په يوه ليکنه کې ليکيل: ۶۹۱۱بيان کړې ده  استاد هېوادمل پر )

هر ق( کا ل د ننګرهار د کامې ۶۹۲۵)دمخه  اويا کاله))له  نن نه شپږ 

د پښتنو په يوه علمي کورنۍ کې يوه ماشوم دنيا ته س ګې پرانيستې، دغه 

ماشوم خو اول د مال حسام الدين کور رڼا کړ، مګر چې لوی شو، ځوان 

او د خدمت  شو شو، علوم يې زده کړل او خپلې مورنۍ ژبې ته متوجه

تې، نو يې په دغو ليارو کې دومره مث ت ګامونه لېچې يې ورته راونغښ

يې د پښتني تاريخ، ادب او کلتور  اوچت کړل، چې د هاند و هڅو شغلو

ېېرې ناروڼې خواوې روښانه کړې، ميل او فکري هڅې يې هم د افغانانو 

په بيدارۍ کې بې برخې نه وې، ووني او ميل ترانو يې ېېرو پښتنو او 

 رسونه ورکړل افغانانو ته د وونپالنې د

د دغه نوي زوکړي ماشوم نوم پالر، قيام الدين کېښود، قيام الدين 

ال کوچنی ماشوم و، چې د ده کورنۍ او د کيل مالت خلکو په ده کې يو 

فطري استعداد ليده او دا به يې ويل چې له ده څخه به يو شخصيت 

 جوړېږي 

م الشان پالر )مال حسام الدين( دی، په کوچنيوايل کې د قران عظی

لوستو ته کېناوه، ديني ابتدايي علوم يې پرې زده کړل، د پاريس او پښتو 

د نظم کتابونه او د عريب د رص  و نحو ځينې مسايل يې په کامه کې 

ولوستل، د لوړو متداولو زده کړو لپاره يې پر کامې رسبېره بوېيالۍ، لړه 

بل، پېښور، موړې، کنډي با ، اګام، حصارک، رسشاهي، ارغچ، کيلغو، کا
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مکهډ، ېهيل، اولودهياين ته سفرونه وکړل  د دغو ځايونو په جوماتونو، 

مدرسو او درس ځايونو کې يې رص ، نحو، منط ، حکمت، کالم، فقه، 

تفسري، حديث، منارره، اصول فقه، وب او نور مروجه علوم ولوستل، 

 پنځلس کاله يې د اوږدو او لنډو سفرونو پرديسۍ او مزلونو ستړياوې

وګاللې، د وخت په مروجو علومو کې يې مطالعه وکړه  عريب، اردو او 

فاريس ژبې يې زده کړې او پر خپلې مورنۍ ژبې رسبېره په دغو درورسو 

ژبو کې د مطالعې، تکلم او تدريس جوګه شو، کله چې بېرته وون ته 

راستون شو، په جالل اباد کې يې د ابتدايي ښوونځي دمعلمۍ وريفه 

 غوره کړه 

ل( کال په کامه کې د ابتدايي ښوونځي ۶۹۱۱دی لومړی ځل پر )

د ښوونکي په توګه مقرر شو، خو دغه وريفه يې پرېښوده، د علومو د زده 

کړې لپاره هندوستان والړ او دهندوستان تر سفره تر بېرته راستنېدو 

 وروسته د جالل اباد د يوه لومړين ښوونځي ښوونکی شو 

د اديب انجمن غړی شو، په کندهار کې  ل( کال د کندهار۶۹۶۲پر )

يې استوګنه غوره کړه،  د استوګنې په دغه موده کې يې د کندهار له 

پښتنو وروڼو څخه ېېره ښه خاوره درلوده، کابل ته د کندهار د اديب 

انجمن له لېږد رسه دی هم کابل ته راغی او په کابل کې د دغه انجمن 

 غړی و 

په پښتو ټولنه بدل شو، نو دی هم کله چې د کندهار اديب انجمن 

هامغې موسسې ته والړ او درې مياشتې يې د زېري جريده هم وچلوله  

ل( ۶۹۲۱ل( کال د پښتو ټولنې د تاليف او ترجمې مدير شو  پر )۶۹۶۸پر )

ل( کال د )اتحاد مرشقي( د ۶۹۲۶کال د پښتو ټولنې مرستيال شو  پر )

يرة املعار  د ترجمې مدير  و  ل( کال د دا۶۹۲۱اخ ار مدير شو  او پر )
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ل( کال د ۶۹۲۳ل( کال د تعاوين ېيپو د پلټنې لوی مدير و، پر )۶۹۲۵پر )

ل( کال بېرته پښتو ټولنې ته ۶۹۹۱کندهار د ولوع افغان مدير و  پر )

ل( ۶۹۹۶راغی او د کابل مجلې د چلولو چارې هم وروسپارل شوې  پر )

ل( کال د اصالح ۶۹۹۲پر )کال په رسويب کې د کوپراتيف مدير و او 

ورځپاڼې مسول چلوونکی و، بيا د پښتو تدريساتو مدير و، ورپسې د پښتو 

ل( کلونو په حدود و کې د هېواد د ۶۹۱۹-۶۹۱۲ټولنې غړی شو  د )

ورځپاڼې چلوونکی و، ورپسې د مرشانو جرګې غړی شو، د ژوند وروستي 

لې پر پنځمه نېټه ل( کال د سن ۶۹۵۸کلونه يې په کور کې تېر کړل او د )

 وفات شو 

د ژوند او رسمي کارونو په دغه ټوله موده کې ده د مختلفو علومو 

مطالعه کړې، ليکنې يې کړي، کتابونه يې ليکيل، تدريس يې کړی، د 

د ويښولو لپاره يې ترانې وييل او په افغانانو کې يې د وونپالنې  خلکو

و هم په عميل توګه م ارزه دحس د روزلو لپاره د قلم او خپرونو له ليارې ا

کړې ده  د دغو ټولو هڅو په نتيجه کې ده په لسګونو کتابونه او په سلګونو 

مقالې ليکلې دي، په سلګونو اديب پارچې يې ايجاد کړي، شعرونه يې 

وييل او ېېر شاګردان يې روزيل دي، او الح  چې موږ بايد دی استاد 

 (۱۱ -۱۱: ۹۳ه وکړو (( )وبولو او دده د علمي او اديب مقام منانځن

د استاد خادم ژوند ته يوه کتنه چې هره برخه يې په ېېر لنډيز  و دا

وند پر دې هرې برخې يو ژ رسه بيان شوه، ال ته کېدی يش، د استاد د 

ځانګړی اثر وليکل يش او هغه له هر پلوه تحليل او وشنل يش، خو موږ 

  هرې برخې ته په لنډیز رسه نغوته وکړه 
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 برخهدوميه 

 خادم څه کړي ؟

 )د خادم اثار(

)خادم څه کړي؟( نو تر ټولو  :کله چې موږ دا پوښتنه مطرح کوو

اسانه ځواب يې د هغه په اثارو کې پيدا کوالی شو  کله چې موږ د استاد 

خادم ټول ليکل شوي اثار له نظره تېر کړو، نو هلته موږ ته پته لګي چې 

س  کارونه کړي دي  خپله د استاد  استاد موالنا قيام الدين خادم څومره

خادم اثار د )څه کړي؟( پوښتنې ته ښه ځواب ويالی يش  موږ د دې اثر 

په نورو برخو کې غواړو د استاد خادم اثار د فکري، هرني او نورو 

محتوايي اړخونو له پلوه وڅېړو، خو مخکې تر هغې ددې اثر په دوميه 

يانې دا چې ه شکيل پلوه برخه کې غواړو د استاد خادم ټول اثار ل

په هغو کې پر کومو برخو وېشل کېږي؟ او تر  (، )منظوم( دي که )منثور

هغه وروسته به يې د اثارو پر نوښتګرو خواوو، اغېزو او نورو اړخونو بحث 

وکړو  یانې په الندې ېول غواړو  د استاد اثار دروپېژنو او بحث پرې 

 وکړو:

 د استاد خادم منظوم اثار -الف 

 د استاد خادم منثور اثار - ب

 د استاد خادم د اثارو نوښتونه او ارزښتونه -ج
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 د استاد خادم منظوم اثار:  -الف 

د استاد خادم لومړنی نظم )شه بيدار پښتونه!(نومېږي چې د ده په  

کې خپور شوی دی ال ته دا په دې مانا نه ده  )اتحاد مرشقي(خپله وينا په 

نی نظم دی، بلکې دا لومړنی چاپي نظم دی  دا چې دا د استاد خادم لومړ 

شاعري دمخه  ل( کال چاپ شوی، خادم ال تر دې څو کاله۶۹۶۵نظم پر )

کړې ده، خو دا يې لومړنی چاپي نظم ګڼل کېدی  شی خو داسې فکر 

دمخه  تر دې هم کېږي چې د خادم صيب لومړين شعرونه يا نظمونه 

ر يادې نېټې دمخه په ت وي  ددې فکر علت دا دی چې خادم چاپ شوي

کندهار کې د اديب انجمن د غړي په توګه مقرر شوی و، غال اً چې د پښتو 

انجمن مجلې )پښتو( او همدارنګه په )ولوع افغان( کې به يې شعرونه 

خپاره شوي وي، خو په اکرثو اخځونو کې ياد نظم د استاد خادم د 

ې د استاد خادم دا لومړين چاپي نظم په توګه ياد شوی دی   ښه به وي چ

ل( ۶۹۶۵نظم د ده د لومړيو نظمونو د بېلګې په توګه راوړو  ده دا نظم د )

 (مه نېټه په )لواړګي( کې ليکلی دی ۶۱کال د روژې مياشتې پر )

 

 شه بيدار پښتونه!

ــه بيـــــدار پښـــــت نه   ــه مـــ ــه پا ـــ  نـــــ  د غفلـــــت د خ بـــ

 د ترقـــــم پـــــه الر روا  مـــــه مـــــه کـــــړه وار پښـــــت نه     

ــړه   ــته کـ ــب طه  مـــال د  ب ـ ــه ت ـــ ی مضـ ــه ع ـــل او پـ  پـ

ــت نه      ــ ار پښـــ ــه تلـــ ــه پـــ ــره واخلـــ ــله دردـــ ــن ودـــ  علـــ

ــږه   ــر  د نبـــــي )ص( چلېـــ ــن دـــــرک د مـــ ــه دـــ ــه هاـــ  پـــ

 تــــه چــــې روا  يــــې دغــــه نــــه ده د ديــــ  الر پښــــت نه      
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 مـــــه  امـــــد کېـــــږه چـــــې دا نـــــه ده فرمـــــ ده د ادـــــالم  

 مـــه عـــادي کېـــږه چـــې داخـــل نـــه مـــې پـــه نـــار پښـــت نه 

 پرېــــــــږده نفــــــــاق ت بــــــــه د ظلــــــــن د نــــــــارو وبادــــــــه

 د م ــــل ا  پــــه مــــخ کــــې مــــه اچــــ ه ان ــــار پښــــت نه  

 د خشـــل را ـــت لـــه پــــاره وړ  پـــه بـــل غريـــب بارونــــه      

 د نـــ رو غـــن د  ولـــې نـــه کـــړ پـــه ځـــا  بـــار پښـــت نه        

 زړه او روح دواړه کــــــړه قربــــــا  د دــــــر و مالــــــه دــــــره

ــت نه   ــل وار پښـــ ــه دـــ ــه کـــــې پـــ ــه محبـــــت د  امعـــ  پـــ

ــې    ــذبات  ځنــــ ــ   ــــ ــې د د  ټ لــــ ــالي يــــ ــه خــــ ــه تــــ  کــــ

 نبـــي )ص( رويـــدار پښـــت نهم ـــلن د  نـــه بـــ لي هاـــه 

 چـــــي  و  اپـــــا ، يـــــ ري، امريکـــــه و افري ـــــه ت ـــــام 

 واړه عــــالن در پــــ ر  خانــــدي پــــه بــــار بــــار پښــــت نه. 

                                    

پر )اتحاد مرشقي( رسبېره د هېواد په يو شمېر نورو خپرونو: )ولوع  

مجله، کابل افغان، زېري، انيس، هېواد، اصالح، ننګرهار مجله، کابل 

کالنۍ( او نورو کې هم د استاد نظمونه خپرېدل  دده دغه نظمونه په 

ځانګړو ټولګو کې هم خپاره شوي دي او په متفرق ېول هم  دلته غواړو 

 لومړی د استاد خادم مستقل منظوم اثار دروپېژنو 

لومړۍ شعري ټولګه ده   : د استاد خادمد مرغلرو امېل  -۶ 

اصالح ورځپاڼې له خوا بشپړه خپره شوه  تر دې ل( کال د ۶۹۹۲چې پر )

وړاندې دغه ټولګه تر شپېتو مخونو پورې په )ولوع افغان( چاپخونه کې 

خپره شوې وه  استاد بختاين خدمتګار ددې شعري ټولګې په باب وايي: 

مخ  ۱۱]دا د استاد خادم د شعرونو لومړۍ مجموعه ده چې نيمه يې )تر 
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غان په مط عه کې چاپ شوې وه او نيمه يې پورې( د کندهار د ولوع اف

پاتې وه  په دې کې استاد خادم په 

خپله هورې دورې شو  مګر کله چې 

استاد د اصالح ورځپاڼې مدير شو، بيا 

يې نو غم وخوړ  چاپ شوې پاڼې يې 

له کندهاره وغوښتلې او پاتې برخه يې 

دولتي مط عه کې چاپ کړه    د کابل په

ستاد خادم په دې مجموعه کې د ا

شعرونه راغيل دي  استاد  (سل پارچې)

په مقدمه کې ليکي: ))د مرغلرو امېل 

هر ش(  کال  ۶۹۱۳ړوم ی نظم پر )

هر( کال پورې دوام کړی دی، نو په ۶۹۹۶ليکل شوی او دې سلسلې تر )

دغه شان رسه په شلو کالو کې دا کتاب لیکل شوی او ترتيب شوی دی  

مخصوصو احساساتو او ماحول تر تاثري هر نظم په يو خاص وخت کې د 

الندې تسويد شوی دی او شايد چې د دغو عواملو اغېزه په کې معلومه 

وي  دا نظمونه اکرثه په خپلو وختونو کې د لرې او برې پښتونخواه په 

جرايدو کې خپاره شوي دي  بيا په زحمت رسه مسودې يې راټولې شوي 

رسېدلی دی، په دې الر او ساتل شوي دي چې څو چاپ ته يې نوبت 

 کې به ېېر نظمونه داسې هم وي چې زما هېر شوي او پاته شوي دي  

دا شل کاله چې د مرغلرو امېل په کې ليکل شوی دی، د پښتونخوا 

)افغان او افغانستان(  د تحول، بلکې د ايشيا د انقالب ورځې دي  په دې 

په يو سخت  ورځو کې افغان قوم د تاریخ یو مهم پله څخه تېرېږي او

اندروين اضطراب اخته معلومېږي  په شل ميليونه افغانانو کې د ووفاين 

 سمندر په شان متوجات شته، مګر د سېالب غوندې يې مخه  نه ده کړې 
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خادم د يو پرېشانه شاعر په شان له ننګرهاره پاڅېږي، د غم جان، غم 

ندې د ښکته افغان او غم جهان د کيفیاتو رسه د عش  د مرموزو م وکو ال 

او پورته پښتيانا )پښتونخوا( په سيمو ګرځي او قدرت په دغه شان رسه د 

مرغلرو امېل پوره کوي  رسه ددې چې په دې حاالتو کې څه ليکل، څه 

ويل، څه نرشول او څه تاليفول دومره مشکل کار و چې تصور يې د 

    (( همدغه وخت سړي کولی يش

شعر هد  او غايه، د هغه محتوا او  له پورته ليکنو نه د استاد خادم د

مضمون او په عین حال کې هم يې شخيص اندروين احساس او هم يې له 

محيط او چاپېريال او له سيمې او جهان رسه ارت اط څرګندېږي  هو! 

ددې شعري مجموعې اهدا هم په لنډو الفارو کې دا خربه رابرسېره کوي 

 او هغه داسې ده:

 هغه زملي ته يې اهدا کوم

 چې )د ادب د حيات لپاره( م دا باندې عقيده او باور لري 

 چې )شاعر د بيتونو سازوونکی نه د قومونو جوړوونکی دی( 

 خادم                                                                         

د استاد خادم د شعر هم، دغه پیغام دی او شاعرانو ته د هغه د زړه 

مو وويل، دې شعري ټولګې د چاپ يو دمخه  لکه څنګه چې اواز هم 

کږلېچن بهري تېر کړی، نو  استاد خادم د مجموعې د چاپ په رسيزه کې 

 ليکي:

))د مرغلرو امېل یو کال په پښتو ټولنه کې تېر کړی او چاپ ته ونه 

رسېد او دوه کاله په کندهار کې پروت و، ځکه هغه وخت چې زه له 
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  شوم، نو دا کتاب هلته د اعانو په پيسو نيم چاپ شوی ولوع افغانه موقو 

 ( ۵۹-۵۶: ۲۳پاتې و [  )

په دې ټولګه کې د استاد خادم د )شلو کلونو( نظمونه ځای شوي   

( مخونه لري  څرنګه چې دغه کتاب ېېر پخوا چاپ ۶۶۳دي  دغه ټولګه )

ل( ۶۹۳۶شوی و، نو لوستونکو ته يې پیدا کول اسانه کار نه و، خو پر )

کال، ښاغيل الل پاچا ازمون په )خادم باد س ا يم( منظومو کلياتو کې يو 

 ځل بيا چاپ کړ 

د مرغلرو امېل رښتيا هم له مرغلرو ېک دی، ټولنيز، اخالقي، ميل، 

ديني او ېول ېول مفاهيم په کې بيان شوي دي  د نن او س ا دواړو فکر 

د د ژوندون له په کې دی  استاد خادم په دې نظر دی چې انسان باي

هرې شې ې څخه ګټه پورته کړي، فرصت له السه ورنه کړي او د س ا فکر 

 هم وکړي  دی وايي:

 ))ښــــــه ت ښــــــه دردــــــره واخلــــــه نــــــ  د  وار دی    

ــه کــــــار دی       ــر پــــ ــه د دــــــبا فکــــ ــا  تــــ ــر ان ــــ  هــــ

 نــــــه فرصــــــت وي نــــــه مدلــــــت وي صــــــب  مــــــام     

 نــــه ښــــکاري م نــــدلی هــــره ورځــــې ښــــکار دی.(( 

                                                                                   (۶۹ :۶۳) 

 ))د مرغلرو امېل(( د شاعر په دې مقطع پای ته رسېږي 
 

ــار   ــه امېـــــــل مـــــــ ل  تيـــــ  د ابـــــــدارو مرغلـــــــرو ښـــــ

 دا خدمت د خيـر پـه الر کـې کـه افاـا  تـه مـي پـه کـار.         
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د استاد خادم د شعرونو يا نظمونو دوميه ټولګه ده  څاروان: -۲

ل( کال خپره ۶۹۱۱چې پر )

شوه  په دې ټولګه کې يو 

شمېر داسې نظمونه هم ځای 

شوي دي چې هغه د مرغلرو 

امېل کې هم خپاره شوي 

دي استاد بختانی خدمتګار 

ددې اثر د پېژندنې په برخه 

ل( ۶۹۱۱کې وايي:  ]په )

کال کې د استاد خادم د 

شعرونو نوې ګېډۍ یا دوهمه 

دې مجموعه له چاپه ووتله  د

مجموعې لږ شمېر شعرونه )د 

مرغلرو امېل( کې هم چاپ 

شوي وو او زیات تعداد يې هغه وو چې د لومړۍ مجموعې تر چاپ 

شعرونو دغه نوې وروسته ويل شوي يا ليکل شوي وو  د استاد خادم د 

مجموعه )څاروان( نومېږي  ما ددې مجموعې د شعرونو په استناد له نن نه 

ستاد خادم په شاعرۍ يو څه ليکيل دي  زما ليکنه پوره شل کاله دمخه د ا

د څاروان په رس کې چاپ شوې ده  زه اوس هم په خپلو خربو والړ يم او 

ځينې برخې به يې د و اعتي غلطيو تر سمون وروسته دلته بيا وليکم او 

داسې: که موږ د رسعت او حرکت په دغه عرص کې د خپل هېواد تحوالت 

ۍ عوامل او د هېواد او ولس د فکر، عمل او او د هغه د تحول او ترق

موقعيت م هم خصوصيات تر نظر الندې ولرو او بيا په دې هم اع ا  

وکړو چې شعر د محيط هنداره ده، نو د خادم صاحب د مختلفو دورو او 
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وختونو په اشعارو کې دا خربه څرګندېږي چې هره پارچه يې د خپل 

 ي کوي وخت د جرياناتو او رجحاناتو منايندګ

خادم صيب د هر وخت او زمان د رضورت او د رشايطو او رروفو 

په مساعدت د خپل تشخيص او قضاوت له مخه يو څه وييل دي او کوښښ 

يې کړی دی چې کله کله ځينې نقادان چې د خادم صاحب د عمر ټول 

شعرونه به يوه ورځ کې لويل، نو د ټولو ترمتضادو تاثرياتو الندې وايي چې 

صاحب په فکر يا وينا کې تضاد موجود دی  که مونږ دغه انتقاد د خادم 

ونه منو او يا يې ومنو او دمحيط تر تاثري الندې خادم صاحب مج ور وبولو 

او ترې تېر شوو، بيا نو د ده په شعر کې د افغان ولس د يووايل او 

پرمختګ او بيدارۍ يوه ېېره عميقه مفکوره پرته ده چې کله په يو رنګ او 

ه په بل رنګ ځان ښيي  رسبېره پر ميل اشعارو د ده یو څه غزليات هم کل

شته چې د هغو په عم  کې يو راز درد موجود دی چې د کالسيک هرن 

په ژبه يې په ېېر مهارت ادا کوي  تر دې حده چې کله کله يې کنايې ال د 

 رصاحت نه زيات بالغت پیدا کوي 

خواږه دي او د پښتو  د خادم صاحب اکرث شعرونه سليس، ساده او

 ژبې محاورات او اصطالحات يې په ښه شان په کې ځای کړي دي 

خادم صاحب په خپل س ک او اهنګ کې هم د پښتو د لرغونو 

تحريري او هم د عنعنوي شفاهي ادبياتو او وليس فولکلور له منابعو نه ېېره 

ژبه زياته استفاده کړې ده او معارص مسايل يې په ېېر قدرت د ولس په 

 بيان کړيدي 

د خادم صاحب شعر د پښتو ادب د لرغونو عنعنو د پريوۍ يوه 

 عرصي منونه ده چې ددې عرص يو ځانله ممتاز س ک يې بللی شو 
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شک نشته چې خادم صاحب د پراخې مطالعې خاوند دی، نو ځکه 

 يې د شعر معنوي خوا بډايه ده  دی وايي:

ــه دريا    ــن لــ ــه وي او رور هــ ــ  نــ ــر اوبــ ــې روا  تــ ــهچــ  بــ

ــې     ــې خ مـ ــعرونه خ مـ ــې دا مـ ــه وايـ ــ هېږم  لـ ــه پـ  نـ
 

نو ځکه يې په خوشې خوشې خربو خوشې خوشې خربې نه دي 

ليکيل، بلکې د قوم د ويښولو، پوهولو او لوړوايل لپاره يې سندرې ويلې 

 دي   ((

هو! يوه بله تخنيکي معلومايت خربه دلته زياتوم، هغه دا چې د 

چېرته د )ويښ زمليانو( ع ارت  مرغلرو امېل په ځينو شعرونو کې چې

راغلی له هغه څخه د وخت مج وریت له مخه )ويښ( کلمه غورځېدلې او 

بيا په )څاروان( کې بېرته په ځای شوې ده، ځکه چې په دغه وخت کې 

 (۷۷-۷۹: ۲۳سيايس فضاء بدله شوې غوندې وه [ )

د استاد قيام الدين خادم منظوم کليات )خادم باد س ا يم( کې د  

پ پر مهال هڅه شوې چې په دې ټولګه کې راغيل تکراري شعرونه چا

 ترې وايستل يش او نا تکراري يې په کلياتو کې چاپ يش 

 څاروان شعري ټولګه )لويې پښتونخوا ادې ته!( ېالۍ شوې ده 

په دې شعري ټولګه کې د مانا او محتوا له پلوه هر ېول شعرونه يا 

ميل او ديني بېالبېلې محتواوې په نظمونه راغيل دي  اخالقي، ټولنيز، 

 کې رانغاړل شوي دي 

دلته به يې يو څو بيتونه د بېلګې په توګه راوړو: د ژوند د قافلې يو 

 الر ورکي ته په خطاب کې وايي:
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ــه    ــا تــــ ــر چــــ ــ ر  هــــ ــر ګــــ ــې او اوتــــ ــترګې مښــــ  دــــ

ــه  ــهالره دا ده مــــــــــ ــه   ځــــــــــ ـــ ا تــــــــــ ــې خــــــــــــ  بلــــــــــ

ــې    ــا يــــــــ ــرور او وار خطــــــــ ــې تــــــــ ــې دغ ــــــــ  ولــــــــ

 کـــــــړ  بـــــــې ثباتـــــــهاوبـــــــه مـــــــته دي تـــــــه تـــــــي ن  

 خشــــــل يــــــارا  د  کــــــړه خبــــــر بــــــې غ ــــــه درومــــــه 

 مـــــــــه وېرېـــــــــږه دا هنـــــــــر نـــــــــ  لـــــــــه دـــــــــبا تـــــــــه.
 

 د خلکو د سوکالۍ لپاره کاروي، وايي: دی خپل فکر، )ر او کار

  ـــــــان ې نـــــــه رامـــــــات م چـــــــې مېـــــــ ه وخـــــــ رم      

ــن   ــار يــــــ ــار وي هاــــــــه ماخ ــــــ ــ ه ن ــــــ  چــــــــې مېــــــ

ــي      ــش ر ځـــ ــه اوږو دـــ ــل پـــ ــې د بـــ ــن چـــ ــه يـــ ــاڼ  نـــ  مـــ

ــار  ــ  بــــــ ــن.د کښــــــــتم غ نــــــــد  د خلکــــــ  بردار يــــــ

                                                                                        (١١:٠٨) 

 

 او همدارنګه د ګڼو ټولنيزو او اخالقي مسايلو په باب نور نظمونه 

دا د استاد خادم د  بلکا: -۹

نظمونو بله ټولګه ده چې پر 

ل( کال د )خادم ېاينسټي( له ۶۹۸۱)

وا په لومړي ځل خپره شوې ده  خ

په دې ټولګه کې زياتره غزلې، ميل 

سندرې، څلوريزې  او قطعې ځای 

( مخونه ۲۲۶شوي دي  دغه ټولګه )

لري  ټول شعرونه او نظمونه يې 

ته رسېږي  د کتاب اهدا  ټوټو (۶۱۵)
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 په خپله استاد خادم داسې کړې ده:

 هاــــــــــــــه پښــــــــــــــت   زل ــــــــــــــي تــــــــــــــه چــــــــــــــې

 لټـــــــــــــ ي د افاــــــــــــا  ولـــــــــــــس د ن ــــــــــــات الر   

                                        *** 

 زړه پــــــــــر  روښـــــــــــانه کـــــــــــړه بلکـــــــــــا واخلـــــــــــه 

ــه    ــا واخلـــــــــــ ــره رڼـــــــــــ ــار  لـــــــــــ ــ ر  تيـــــــــــ  تـــــــــــ

 )خادم(                                                                                         

 

 د ساپي د پښتو څېړنو او پراختيا مرکز مسؤل قتيل خوږياڼي )د

 ارواښاد استاد خادم بلکا( تر رسليک الندې خپلې خربې داسې پيل کړي:

))   د ملغلرو امېل او څاروان د استاد د کالسيکو اشعارو هغه دوه 

ټولګې دي، چې دده په ژوند چاپ شوي او دا بلکا دده د اشعارو درېيمه 

مجموعه ده چې دده د نيکو فرزندانو له خوا )صدقه جاريه( حکم لري، 

 ېږي چاپ

 ارواښاد خادم )د قام رسه مينه( تر رسليک الندې شعر کې وايي:

 بـــې تـــاثيره چـــې تـــر   ـــ ک خالصـــېدای نـــه مـــي       

ــين ا ده   ــل دـــــــ ــل مکتـــــــــب، بـــــــ ــه بـــــــ ــ ه ربـــــــ  يـــــــ

 کــــــه پــــــردي وي پــــــه پــــــردي رنــــــګ کــــــې راغلــــــي

 دا  يثونــــــــــه د يــــــــــ ه قــــــــــ م پــــــــــه دــــــــــربال ده    

 خشــــــل لبــــــاس او خشــــــل ادــــــاس درتــــــه پکــــــار دی

ــتيا   ــره رښـــــ ــام دـــــ ــل قـــــ ــه د خشـــــ ــه د  مينـــــ  ده. کـــــ
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 )ماشيني سړی( تر رسليک الندې په يو شعر کې وايي: 

 لــــه   ــــر    اتــــه لــــر  لــــه دېــــر  نــــه خبــــر نــــه دی 

 ښه زل ی دی، خ  اف  س دی چې زم ږ لـه ټبـر نـه دی   

 ماربــي فېشــ  کــې طــاق دی، ع يبــه مــانې ګړېــږي      

ــډېږي     ــې ګــ ــې چــ ــه وايــ ــه بــ ــ ځي تــ ــره خــ ــرو دــ  د خبــ

 دی زمـــ ږ د اکـــا زوی دی، خـــ  پرديـــ  دـــره لـــ ی دی 

 ې د چا دـره لـ ی مـ ی، د هاـ  پـه خـ ی اوبـ ی دی       چ

 چـــې د قــــام وطـــ  خبــــر  ورتـــه وکــــړ  خفـــه کېــــږي    

ــ هېږي    ــه پــ ــرو نــ ــه خبــ ــ  پــ ــک دده او دی د خلکــ  خلــ

ــدو دی    ــر د چلېــ ــړی دی د دفتــ ــد  دــ ــيني غ نــ  مامــ

ــ  د ختــ  دی.       ــړ  چــې د غرون ــه ک ــد ترېنــه ون ــ ر امې  ن

 

 په خپل يو بل شعر کې د پښتنو د مرش په اړه داسې وايي:

 مشــــــــــري کــــــــــ ي عــــــــــثت غــــــــــ اړي    خلــــــــــک

ــت غــــــــ اړي     ــي دولــــــ ــر مــــــ ــې مشــــــ ــ ږ چــــــ  زمــــــ

ــره   ای چـــــــــــــې دـــــــــــــ دا ده د مشـــــــــــــرۍ دردـــــــــــ

 قــــــــام د  لــــــــه تــــــــا ځنــــــــې خــــــــدمت غــــــــ اړي.     
 

ددې کتاب په رسيزه کې استاد خادم د شعر په ټولو ېولونو، په 

 ځانګړي ېول د پښتو پر خاصو فورمونو رڼا اچولې ده 

 ارواښاد استاد خادم ددې کتاب په اړه ليکي:

کا کې که څه هم د پخوانيو دوه مجموعو ځينې نظمونه ))په بل

 راغيل دي، خو ېېر يې نوي دي(( بل ځای بيا ليکي:
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شوی دی،  ))رښتيا دا ده دا کار ښه و که بد، ما کړی نه دی، په ما

بلکا نوی جهان دی، ېېر تازه او د پرسيل په ګالنو ماالمال، ددې خوب نه 

ل نه د يوه حقيقت تصوير الس ته د ويښتيا تع ري کېدای يش او ددې خيا

راتلی يش، دلته ښکال او ررافت د بداعت او قوت او تاریخ د حال او 

 دواړو د مستق ل رسه د شعر په ولسمي رسۍ تړل شوي دي 

زه پوه شوی يم چې ما دا څلوېښت کاله مزل خوشې نه دی کړی، قدرت 

 ورته بهانه خپل کار کوي، د چا ژبه د چا قلم، د چا الس او د چا توره 

تر دې وروسته به ګورو چې د خپل )نوي ادب( په تکل کې تر څه 

 (۶۳: ۲۱حده، برياليتوب زموږ په نصيب کېدای يش (( )

دغه اثر د ارواښاد استاد قيام الدين خادم : نصوص الحکم -۱

د رباعياتو او قطعاتو يوه ټولګه ده، ځينې نيمګړې غزلې او بيتونه هم په 

ل( کال د )خادم ېاينسټي( له خوا ۶۹۷۳لومړی ځل پر )کې شته  دغه اثر 

( مخونو کې چاپ شوی دی، پر دې کتاب ښاغيل ح يب هللا ۲۱۱په )

رفيع يوه علمي او هر اړخيزه رسيزه کښلې ده، د کتاب اخر مخ د استاد 

خادم په لنډه پېژندنه او يو ښکيل انځور رسه ښکلی شوی دی، په دې اثر 

 قطعات او څلوريزې راغيل دي ( ۵۹۲کې د استاد خادم )

استاد ح يب هللا رفېع ددې کتاب په رڼا کې د استاد خادم د فکر 

 ځينې اړخونه داسې بيانوي:

 ]استاد لومړی د فرد په جوړښت کې څلور څيزونه رضوري ګڼي:

 زور او قــــــــ ت دی پــــــــه  لــــــــ ر  يــــــــثه   

 درتــــــــــه يــــــــــې وايــــــــــن زمــــــــــا عثيــــــــــثه
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 صـــــــحت دولـــــــت او علـــــــن مــــــــدرت دی   

 اهــــــل ت يــــــثه ښــــــه يــــــې پــــــه يــــــاد کــــــړه  

 

يو بل ځای د ټولنپالنې په اړه ليکي او پښتون د ژوند نوې الر ته 

 سيده کوي:

ــ   الر   خـــــــــــــــادم اي ـــــــــــــــتلې ده نـــــــــــــ

ــ اره    ــ ه هــــــ ــه دــــــ ــدو  تــــــ ــ ي رونــــــ  نــــــ

ــا ده  ــ   رڼــــــــــــــــ ــه نــــــــــــــــ  ټ لنشالنــــــــــــــــ

 پا ـــــــــه روا  مـــــــــه بـــــــــې خـــــــــ ف وباره

 

يو بل ځای د ميل فکر تلقني کوي، خلک وحدت ته رابويل او 

 تشتت غندي:

 رغ اوچـــــــت کـــــــړتـــــــل يـــــــې د قـــــــ م بيـــــــ

ــت کـــــړ     ــې ه ـــ ــې يـــ ــا  و، چـــ ــ  افاـــ  دا يـــ

ــه ټکــــــــه مــــــــ له راښــــــــکته   نــــــــ  دا  ــــــ

 چــــې هــــر يــــ  کلــــي خشــــل ځــــا  ملــــت کــــړ.

 

استاد د ميل وحدت د ټينګښت لپاره په واحد ميل کلتور او واحده 

ميل ژبه  ټينګار کوي او دا د يو ملت په وحدت کې د بنس  ېبرې ګڼې او 

 ورانکاري غندي:

  هــــــــر يــــــــ  ل يــــــــا دی پــــــــه وران لــــــــ    

ــ    ــه راپرزولـــــــــ ــا  پـــــــــ ــ ی افاـــــــــ  د لـــــــــ
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ــه مــــــ      ــ  پــــــاتې نــــ ــت ر او ديــــ  دود ددــــ

ــ .  ــ  د   ړولـــــ  کـــــــار يـــــــې مشـــــــکل مـــــ

 

خادم صاحب په خپلو نظرياتو کې پښتو ژبې ته خاص ارزښت 

 ورکوي او پښتنو ته د هغې د پاللو او ساتلو توصيه کوي:

ــا ده    ــ  دــــ ــت  مــــ ــه پښــــ ــ  ربــــ ــت  مــــ  پښــــ

 افاانـــــــــــه پـــــــــــ ه مـــــــــــه دا مـــــــــــدعا ده 

ــ     ــ ی خــ ــه الړه هاــ ــا نــ ــ لچــــې چــ ــړه مــ  مــ

 اوس مـــــ ، د  پـــــاتې قـــــام تـــــه دـــــ دا ده.

 

 بل ځای بيا داسې وايي:

ــ ړېږي    ــد   ــــــ ــه بانــــــ ــه ربــــــ ــت پــــــ  ملــــــ

ــږي   ــه کېــــ ــي نــــ ــې بېخــــ ــې ربــــ ــار بــــ  دا کــــ

ــره  ــه د  خبــــــــــ ــا ده پــــــــــ ــه دنيــــــــــ  ټ لــــــــــ

 پښـــــت   ال اوس هـــــن پـــــر  نـــــه پـــــ هېږي 

                                                                (٠٠: ١٧) 

د خادم صيب په ناچاپو اثارو کې )د بابا  د بابا نصيحت: -۵

نصيحت( په نامه د يوه ځانګړي اثر يادونه شوې ده، دا يادونه استاد 

 بختاين په )پښتانه شعراء پنځم ټوک( کې کړې ده 

په )اوسني ليکوال( کې بيا د استاد خادم په پېژندنه کې چې زياتره 

يادونه نه ده برخه يې د هغه په خپل قلم ليکل شوې، د دې منظومې 
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مطيع هللا )شوې، خو د )اوسني ليکوال( په يو ځايي چاپ کې چې د 

له خوا درې واړه ټوکونه رسه په يوه ټوک کې اوېل شوي او  (روهيال

تدوين شوي، په ملن کې د مدون له خوا د دې منظومې يادونه شوې او 

اخځ يې هم د پښتانه شعراء همغه پنځم ټوک ښودل شوی دی  )د کابل 

هنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي پښتو کتابښود( کې هم همدا يادونه پو 

شوې ده  يانې اکرثو ت کرو دا د خادم صيب په ناچاپه منظومو اثارو کې 

يو خپلواک اثر ګڼلی دی، خو په )خادم باد س ا يم( منظومو کلياتو کې د 

)بابا نصيحت( په نامه يو نظم خوندي شوی دی  دا نظم ټول شپږ نوي 

( بيتونه لري  دا نظم په مثنوي فورم کې ۱۸( مرسې يا اته څلوېښت )۳۱)

د زړه خواله انځور شوې  (مليس او بابا)ليکل شوی  او په دې نظم کې د 

 ده  نظم داسې پيلېږي:

ــه زه    ــه رړا ومـــ ــې پـــ ــحر کـــ ــن دـــ ــه ورغلـــ ــا تـــ  بابـــ

ــه زه    ــ دا ومــ ــه دــ ــ  پــ ــه غ  نــ ــن او لــ ــه اندېښــ  لــ

 نـه مـته   مال په روندو کې چېرتـه يـ  ځـای د ګيلـې    

ــته    .دـــــشېښلی زړه لټـــــ م هلـــــې او دلـــــې نـــــه مـــ
 

 او په دې بيتونو رس ته رسېږي:

 زړونه يـ  کېـږي د پښـت  پـه تکليف نـ  دـره      

 مـــيطانا  تښـــتي د قـــرا  پـــه ايـــات ن  دـــره

 له بلديکا نه ل ی پښت   لـره پياـام مـې دی   

 بابا ويل په پښت نخ ا باند  دالم مې دی.

                                                     (٠٩٥-٠٨٦: ١٠) 

 (مه نېټه لیکل شوی دی ۲۸ل( کال د غربګويل پر )۶۹۹۵دا نظم د ) 
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زه فکر کوم کومو ت کرو کې چې د دې نظم يا منظومې يادونه 

شوې، غال اً چې د )بابا نصيحت( په نامه به همدا مثنوي )منظومه( وي  

ده يو اوږد نظم د بابا  استاد هېوادمل بيا ددې نظم په باب وايي: ))د

ل( کال ۶۹۹۵مخه( د پښتو ټولنې د زېري جريدې پر )۱نصيحت په نامه )

په مستقل ېول خپور کړی دی ((  ښاغلی ح يب هللا رفيع د دغه نظم په 

باب وايي: ))د پښتونولۍ په باب د استاد خادم يو اوږد نظم دی چې د 

بېره په ځانګړې توګه موضوع د اهميت له ک له په کابل مجله او زېري رس 

 (۵۱۵ :۹۶خپور شوی دی (( )

به پښتانه شعرا پنځم ټوک د شعرونو درېيمه مجموعه:  -۱

کې استاد بختاين )د شعرونودرېيمه مجموعه( په نامه يو اثر د خادم صيب 

ل( کال ۶۹۱۷په ناچاپه اثارو کې شمېرلی دی  څرنګه چې یاد اثر پر )

ادم نور اثار هم چاپ شوي دي، چاپ شوی، نو تر هغه وروسته خو د خ

غال اً چې د شعرونو دا ټولګه به غال اً همدا )بلکا( وي، چې مخکې ورته 

اشاره وشوه، ځکه چې د )مرغلرو امېل( او يا )څاروان(، دواړو ټولګو 

يادونه يې کړې، خو د )بلکا( يادونه نه ده راغلې او )نصوص الحکم( هم 

 ی دی هغه وخت به ناچاپو اثارو کې ياد شو 

!( ته هم به ځينو ت کرو ته اينده پښتنو) اينده پښتنو ته!: -۷

کې د استاد خادم يو مستقل ناچاپ اثر معريف شوی دی، خو وروستی 

ځل چې بختاين صيب د استاد خادم پر ژوند او اثارو کوم اثر ليکلی، د 

خادم صيب د يوه مستقل اثر په توګه د دې اثر يادونه نه ده شوې، خو د 

صيب په منظومو کلياتو )خادم باد س ا يم( کې )اينده پښتنو ته  خادم

( ۶۷۱پیغام( تر نامه الندې يوه مثنوي يا منظومه موجوده ده، دا مثنوي )

 ( بيتونه لري  ددې مثنوي د رس څو بيتونه دا دي:۸۵مرصې يا )
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 ای فد يده پښتن  –ای اينده پښتن  

 که به م  نه پېشنئ –تا د  بن وپېشنئ 

 .بد که م  ښه کړي دي – نږه  ه کړي دي چې م
 

 او د پای بيتونه يې په دې ېول دي:

 د ادـــــــــــــــت  ار عـــــــــــــــالج –د ادـــــــــــــــتع ار عـــــــــــــــالج 

 دا مــــــــې اظدــــــــار دی بــــــــس –ف ــــــــط دا کــــــــار دی بــــــــس 

ــا   ــا  –نــــــــــــ ر دی دــــــــــــالم زمــــــــــ ــام زمــــــــــ  .دا دی پياــــــــــ

                                                 (٦١٠-٦٥٥: ١٠) 

(مه نېټه په ۶۳ندۍ پر )ېل( کال د ل۶۹۱۱) خادم صيب دا نظم د 

)کونڅوا( روغتون  کې ليکلی دی  )پښتانه شعراء( پنځم ټوک او ځينو 

نورو اثارو کې چې )اينده پښتنو ته( نظم د يو مستقل اثر په توګه معريف 

شوی، په زيات ګومان يې هد  همدغه منظومه یا مثنوي ده چې ما يې 

 پورته يادونه وکړه 

د )نوې پوهېتابه( په نامه هم د استاد خادم  هېتابه:نوې پو  -۸

په کالم کې څو ځايه د يوې شعري ټولګې يادونه شوې او پر همغه بنس  

يو شمېر نورو ليکوالو هم د دې اثر يادونه کړې ده، خو په دې نامه تر دې 

دمه کوم مستقل اثر چاپ شوی نه دی  غال اً چې د دې ټولګې شعرونه تر 

 نورو شعري ټولګو  کې خوندي شوي وي  دې وروسته په

  دا د استاد خادم منظوم کليات دي چېخادم باد س ا يم:  -۳

ل( کال د دانش ۶۹۳۶ښاغيل الل پاچا ازمون راټول کړي او پر )

خپرندويې ټولنې له خوا چاپ شوی دی  په دې کلیاتو کې پورتنۍ څلور 

ې لوستونکو ددې واړه ټولګې  يو ځل بيا چاپ شوي دي او هغه اړتيا چ
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اثارو مطالعې ته لرله، کېدی يش ددې کلياتو په ترالسه کولو رسه تر يوه 

حده پوره يش  دغه راز  په دې کلياتو کې 

پر ځانګړو شعري ټولګو  خادم د استاد

رسبېره د هغه يو شمېر نور متفرقه شعرونه يا 

نظمونه هم خوندي شوي دي  دا کليات د 

( ۱۹۹ټول ) رسيزو او يادښتونو په ګډون

مخونه لري  دلته به له دې اثر څخه د 

یو غزل چې )ستاميه(  صيب خادم

نومېږي، د بېلګې په توګه راوړو  دا غزل 

 (مه نېټه ليکلی دی:۲۸ل( کال د ليندۍ پر )۶۹۵۹استاد خادم د )

 

 ستا ميه

ــه   ــتا ي ـــ ــه چـــــې دـــ  يـــــ  ځـــــل راتـــــه ووايـــ

 زه د  پـــــــــه د  ت ـــــــــه بانـــــــــد  پاي ـــــــــه

ــ  ــه مينـــــــې  ـــــــ ړه مـــــ ــا لـــــ     دهدا دنيـــــ

 دا خــــــ  يــــــ  زه نــــــه يــــــن چــــــې دا واي ــــــه 

 مينـــــه خـــــ  ګنـــــاه نـــــه ده چـــــې پټـــــه مـــــي 

 وايـــــن چــــــې مــــــي  يــــــن او پــــــه تــــــا ي ــــــه 

ــ  عشــ  د وطــ  ځــای مــ ل       زړه کــې مــې ي

ــه مينـــــه دـــــتا ي ـــــه       ــا هـــــن د وطـــــ  پـــ  تـــ

ــې   ــه د پښــــــت نخ ا د  نــــــت  ــــــ ره يــــ  تــــ

ــت نخ ا ي ــــــه      ــدا کــــــار د پښــــ ــ  فــــ  زه يــــ
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ــې    ــه مــــ ــه مينــــ ــتا دا پاکــــ ــه دــــ  ای خادمــــ

ــتا   ــ ه دا دــ ــه مــ ــه. خ ښــ ــتا ي ــ ــه او دــ  ي ــ

                                                                  (٠٥١ :١٠) 

که چېرې دا منظوم کليات له نظره تېر کړو، نو د استاد خادم اکرثه 

 نظمونه دلته موندالی شو 

 د استاد خادم منثور اثار: -ب

)استاد نرث  استاد خادم پر نظم ليکنې رسبېره، زموږ  په ټولنه کې د

ليکونکي( په توګه هم پېژندل شوی دی  که څه هم نظم يې تر نرثه يو 

څه مرش ښکاري، خو نرث يې هم له نظم رسه پر يو مهال په يوه اخ ار 

)اتحاد مرشقي( کې خپور شوی دی  دده لومړنی نرث له اردو ژبې څخه 

 يوه ژباړه ده، چې په همدې )اتحاد مرشقي( کې خپور شوی دی  ده د

هرني او اديب ټوټو په چوکاټ کې هم نرثونه ليکيل چې دا دده او دده د 

زمانې يوه ځانګړې السته راوړنه ده  پر دې رسبېره يې څېړنيزې، فلسفي، 

ټولنيزې، تاريخي، سيايس او تحلييل ليکنې او کره کتنې هم کړې دي 

چې هغه هم په نرث کې يو ځانګړی مقام لري  د ت کره ليکنې، تاريخي 

ېښو او منت پېژندنې په برخه کې هم د ستاينې وړ اثار لري  دلته يې په پ

 ترتيب او  لنډيز رسه درپېژنو: 

 ټولنيزې، تاريخي او فلسفي ليکنې: -الف

د استاد خادم د نرثي اثارو يوه زياته برخه د  ټولنيزو، تاريخي، 

و فلسفي او سيايس مسايلو او د هغو تحليل ته وقف شوې ده، په دې اثار 

کې د ژوند بېالبېلو خواوو ته نغوته شوې، انتقادي، اصالحي، تعمريي او 
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دي، دلته غواړو  شوې نورې ېېرې برخې په کې رانغاړل شوې او څېړل

 دې ېول بېالبېلو اثارو ته په لنډيز رسه نغوته  وکړو:

دا د استاد خادم هغه څېړنيزه رساله ده چې :پښتونويل -۶

کابل کالنۍ( کې خپره شوه  وروسته په )ه ل( کال پ۶۹۶۱لومړی ځل پر )

په ځانګړي ېول خپره کال ل( ۶۹۹۶جې ي کچه د پښتو ټولنې له خوا پر )

شوه  په دې رساله کې استاد خادم د پښتنو پر اخالقو، کرکټر، عادتونو، 

دودونو، نرخونو او همدا راز پر حقوقي 

او جزايي تعامالتو باندې رڼا اچولې 

هنګ مهمه موضوع ده  دا د پښتنو د فر 

ده چې هم د کلتور پوهنې او هم د 

 ټولنپوهنې له نظره زيات ارزښت لري  

پوهاند صدي  هللا رښتني پر 

دې اثر يوه رسيزه کښلې ده، چې په 

يوه برخه کې يې راغيل دي: ))پښتو او 

پښتونويل د دوی د دردونو، عادتونو او 

رواجونو لويه نامه ده، نو په دې لحاظ 

ۍ په رڼه هنداره کې ددې قوم د روحياتو سپېڅيل مخونه په ښه د پښتونول

 شان ځلېږي او د دوی د روحياتو ښکيل اړخونه په کې برېښي ((

 (۶۱  :۶) 

بيا د ښاغيل مؤلف له خوا د پښتونولۍ تر رسليک الندې )مخکينۍ 

خربې( راغيل چې د دې موضوع د ليکلو موخه او هد  داسې بيانوي: 

   د قومي روح د استحکام او ټينګوايل لپاره فايده ))ددې موضوع لیکل 

لري او دا د شکه وتلې خربه ده چې قومي روح چې هر څومره زيات 
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پوخوالی، اشاعت او نفوذ ومومي هامغومره قومي اتحاد او اتفاق قوت 

 ( ۳ :۶۱)مومي او نزاع او جګړه کمېږي (( 

و دوه بابه لري، ( رسليکونه ا۵۵( مخونه،  )۲۱۱دا اثر په ټوليز ېول )

چې لومړی باب يې د اخالقو او عادتونو او دويم باب يې د پښتنو د 

 حقوقي او جزايي تعامالتو په باب بحث کوي 

په دې ارزښتمن اثر کې ټول هغه موضوعات شامل دي، چې د  

پښتنو د قومي روح، تاريخي عظمت او ميل رواياتو بنس  ګڼل کېږي او 

چې )الرښوونکی يا منونه پښتون( بايد څنګه  استاد غواړي دا څرګنده کړي

 وي ؟

 نو ځکه خو د پښتونولۍ حدود او مقررات ټاکي 

اوس به له دې اثر څخه د بېلګې په ېول هغه، لنډې ليکنې 

 راواخلو، چې د پښتنو د روحياتو او نفسياتو د ځينو اړخونو انځورنه کوي:

تورې لفظ ارواښاد خادم د )توره( تر رسليک الندې مضمون کې د 

د وسلې په معنا نه کاروي، بلکې مراد يې ددې لفظ له اوالق څخه 

زړورتيا، شجاعت او بهادري ده، د تورې د اهميت په اړه داسې اشاره 

کوي: ))پښتانه عموماً تورې ته ېېر اهميت ورکوي او دا په دوی کې يوه 

اويس، منلې عنعنه ده، چې پښتون بايد رضور توريالی، شمشېر زن او بهادر 

د ميدان نه به هېڅکله مخ نه اړوي او نه به شا ګرځوي او رضور به ميدان 

 (۶۱: ۶۱)ګټي يا به مري (( 

پښتانه په خپل عهد او قول باندې تر مرګه ټينګ والړ  وي، پښتون 

ځان وژين، خو له خپل قول څخه نه تېرېږي، مؤلف د خپلې ادعا د تائيد 

 ه د بېلګې په ېول راوړي:لپاره د څو نومياليو شاعرانو شعرون
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 خوشال وايي:

ــه مــي       ــه ن ــ ر ب ــه درومــي ن ــه تن ــې دــر ل  کــه ي

 .د خ مــال چــې د خشــل يــار دــره مي ــاق دی   

 

 حميد وايي: 

 قـــ ل بــــ ل پــــه رونـــدو  نــــه مــــي بــــدل لی  

ــتانه     ــي پښـــ ــ ل ورنـــ ــه قـــ ــا  پـــ ــه ځـــ  .ځکـــ

 

 يا دا چې: 

 ځــا  بــه مــړ د عشــ  پــه ځېــل کړمــه ناصــحه   

ــن    ــت   يـ ــې پښـ ــد ه ـ ــه وړم زه   يـ ــه نـ  .وابـ

                                                                 (٠٨:  ١٥) 

دا د ن و  او ع قريت:  -۲

استاد خادم يو تحلييل فلسفي اثر دی 

ل( کال د پښتو ټولنې له ۶۹۱۱چې پر )

 خوا خپور شوی دی 

دا کتاب )د استاد خادم د اثارو د 

ل(  ۶۹۳۱چاپ علمي بورې( له خوا پر )

پر رسيزو او يادونو رسبېره په  کال 

( مخونو کې د )يو زر( ټوکونو په ۶۲۱)

 شمېر يو ځل بيا چاپ شوی دی  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33011 
 

کله چې د استاد خادم د ن و  او ع قريت کتاب له چاپه راووت، 

دمح م استاد ع دهللا بختاين په قول: ))استاد خادم دغه کتاب )ن و  او 

کة االرا( و، ېېرو ليکوالو ع قريت( د هغه وخت د ليکوالو تر منځ )معر 

ورباندې مث ت تقريظونه ليکيل او چاپ کړي دي او ځينو ورباندې 

 (۲: ۲۸)اع اضونه هم کړي دي (( 

د بېلګې په ېول مرحوم استاد جاليل داسې ليکيل وو: ))ن و  او 

ع قريت د يوه ښکيل کتاب نوم دی، دا کتاب که څه هم د حجم په لحاظ 

وع په باب خورا س  او مهم اهميت ورته ټاکلی وړوکی برېښي اما د موض

شو، ما په خپل نيمګړي ژوند کې دې موضوع ته راجع ېېر مضمونونه 

لوستي او ليکيل مې هم دي، رسبېره پردې مې د نړۍ د س و پوهانو 

نس تاً زياتې مقالې ترجمه کړي دي، مګر تر اوسه پورې ماته د کتاب په 

نظر نه دی راغلی، چې يوازې په دې ېول په دې باره کې کوم اثر په 

 موضوع مشتمل وي 

رښتيا خربه دا ده چې ښاغيل موالنا خادم د ن و  او ع قريت د 

کراړې فلسفې موضوع ښه تعقيب کړې او د قدر وړ زحمت يې په کې 

ګاللی دی، زما په عقيده دا رساله د پښتو د نوي اديب نهضت لومړی اثر 

ه خوا چاپ شوی او د لوست ېګر ته دی، چې تر اوسه د پښتو ټولنې ل

راوتلی دی، ځکه دا کتاب د علمي اسلوب په بنس  سم ليکلی شوی 

 :  هر(۶۵) دی   ((

ښاغلی ع دالحکيم هاليل بيا د استاد خادم هغه نظر ردوي چې 

وايي: ))استعدادونه په فطري ېول اختال  رسه لري، سل نفره وال ان په 

ب، د هستوګنې ځای او نورو تعليمي يوه صنف کې درس وايي استاد، کتا

معيارونو کې هېڅ فرق نه شته، خو بيا هم څوک ناکام يش، څوک کامياب 
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او څوک اعلی درجه اخيل، نو که د استعدادونو فرق نه دی، نور څه شی 

 (۶۵:  ۶۵)دی؟(( 

ددې نظر په باب ښاغلی هاليل داسې نظر لري: ))مګر دا خربه 

ه په فطري ېول مساوي دي او رشايط حقيقت نه لري، ځکه استعدادون

مختلف دي، چې  موږ نه شو کوالی حتی د دوو تنو لپاره عني رشايط 

برابر کړو    حتی په يوه صنف کې چې استاد شاګردانو ته درس ورکوي د 

ټولو علمي سويه، د کورين ژوند او ماحول پخوانۍ تجربې، د فکر مترکز، 

، غم او خوشايل او نور رشايط يو ذوق، خارجي من هات، د تأثراتو اندازه

 (۵۱: ۱۶)تر بله فرق لري (( 

وروسته بيا کره کتونکی د نابغه او عادي شخص د دما  د حجراتو د 

يووايل په اړه د ځينو رسچينو  په استناد ليکي: ))د فزيولوجۍ له مخې دا 

خربه ثابته شوې ده، چې ټول برشي دما  له ځينو مخصوصو حجراتو 

ي دي، هغو ته )نورون( وايي  دغه حجرات د کيمياوي څخه ترکيب شو 

جوړښت او ترکيب له حيثه يو له بله توپري نه لري، د يوه نابغه دما  او د 

يوه عادي شخص دما  د ساختامن له مخې يو شان دی او دا دواړه دماغه 

کوالی يش چې خارجي من هات په يو شان ث ت کړي )ال ته مريض حاالت 

يوه عادي شخص او د يوه نابغه ترمنځ چې کوم توپري  مستثنی دي( مګر د

 (۱۳: ۱۶)شته هغه په رشايطو پورې اړه لري ((  

کله چې سړی د استاد خادم دغه کتاب )ن و  او ع قريت( ولويل، 

نو ورته څرګندېږي چې استاد دا کتاب په دې منظور ليکلی چې که 

ګنده شوه، بايد چېرې د يوې ټولنې په افرادو کې د ن و  الهي عطيه څر 

ضايع نه يش، خپل کامل ته ورسېږي او که کومه ټولنه د )خدای( په دې 
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ېول بښنو، ناشکري کوي، نو په پای کې به په قحط الرجال اخته يش، 

 (۱۱ :۱۸پايله يې بيا ذلت، حقارت، مريي توب، انحطاط او سپکاوی دی   

ثر دی، د استاد قيام الدين خادم نوموړی کتاب يو مغتنم فلسفي ا

چې دده په وينا: ))د منلو نه منلو او ترديد په درې واړو صورتونو کې د 

 ګټې وړ دی (( 

د ځينو ليکوالو په نظر: په رښتيا هم دې اثر ېېر درانه ليکواالن دې 

ته وهڅول، چې موضوع ته يو څه پاملرنه وکړي، د خپل فکر نييل 

اوبايس، بايد يادونه ېګر  ته ر  وځغلوي او لږ تر لږه يو څو کرښې د چاپ 

وکړو، چې استاد خادم د لومړي ځل لپاره دغسې هڅې وتخنولې او په 

حرکت يې راوستلې، دا چې دا کار به تر کومه ځايه بريالی وي، دا 

موضوع په بېلو بېلو استعدادونو پورې اړه لري او کنه نو د يوې خربې 

ده او سپيناوی او هغه هم په فلسفي ېګر کې يوه کړکېچنه موضوع 

 هېڅکله د يوه مشخص فورمول په چوکاټ کې نه راځي 

له دې مهم فلسفي کتاب رسه د زياتې اشنايۍ په خاور به ښه وي  

 چې يو نرث )ن و  څه شی دی؟( يې د بېلګې په توګه راوړو:

))ن و  يوه عريب کلمه ده، دعربو په ادبياتو کې نابغه، ع قري او 

تعاملېږي  کوم وخت چې سړی عريب داهي تقري اً د يوې معنا لپاره اس

قاموسونو ته مراجعه وکاندي، نو دغسې لغوي رشحې په کې ميندی يش: 

په املنجد کې ليکي )ن غ، ين غ، ن وغاً( الشئ: خرج و رهر املاء: ن غ 

الرجل: قال الشعر و آجاده فی العلم و غريه: آجاد  ن غه القوم: خيارهم 

يح: )الرجل العظيم الشان(، دا خو د ج  نوابغ: املجيد الفص –)النابغه( 

ن و  په باب لیکنه وه  د ع قري په باب لیکي: )ع قره، ع قرة( الرساب: تأل 

أل )ع قر(: موضع کانت العرب تزعم أنه کثري الجن  )الع قري( نس ة الی 
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الع قر  السيد  )ال ی ليس فوقه شئ  کل ما يتعجب من کامله و قوته و 

ايي: الدهاء: جودة الرای والح ق الداهی: ح قه(  د دهاء په باب و 

)ادهياء(، نو په دې ټولو لغوي رشحو او بيانونو کې د نابغه،  -العاقل  ج

ع قري او داهي په معنی کې يو شی مش ک دی چې هغه لويي، د شان 

عظمت، دعقل کامل او فوق العاده ګي ده، نو که موږ وغواړو چې په 

کړو، نو وبه وايو: )وتلی او اتل سړی پښتو لغت رسه د ن و  څخه تع ري 

دی(، نابغه يعنې وتلی، اتل او عظیم الشان شخص  دا خو لغوي څېړنه ده، 

په متعارفو اديب اوالقاتو کې د ن و  داسې تعريف شوی دی: )هو متلک 

-القوة الدراک النتيجة الساميه( په املنجد کې يې لیکيل دي چې )سام

ی والساميه: اسم فاعل( نو د ن و  تعريف سموا( عالو ارتفع  )السام-يسمو

داسې شو چې ن و  د يوې لوړې او عايل نتيجې د حصول لپاره د قوت 

لرل دي  يعنې نوابغ هغه کسان دي چې د لويو کارونو د کولو لپاره د 

 لوی قوت خاوندان وي او د خارق العاده کارو لپاره صالحيت لري 

الس ته راتالی يش هغه  نو د پورته څېړنيو څخه چې کوم شی زموږ

دا دی چې انساين شخصيتونه او د اشخاصو قوتونه او صالحيتونه قدرتاً او 

خلقتاً متفاوت دي  دا تفاوتونه په کم او کيف دواړو کې دي  مثاًل 

عسکريت او شجاعت بېل صالحيت دی  شعر، نويسنده ګي او د ليکلو 

ده ده  عقل، واقت بېل شی دی  د بيان، ناوقې او خطابت قوه عليح

سنجش او قرار ورکول ځان ته صالحيت دی  حافظه بېل شی دی  ادراکه 

قوه بېله ده  نو په دغه شان رسه که موږ د انسان د پېژنګلوۍ مقام ته راشو، 

نو راته معلومېږي چې دلته د خوردي او من نه هم ېېر تفاوت وجود لري  

ل ان درس وايي، موږ وينو چې د يوې مدرسې په يو صنف کې سل نفره وا

استاد، کتاب، د هستوګنې په ځای او نورو تعليمي معيارونو کې هېڅ فرق 
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نه وي، خو بيا هم څوک ناکام يش، څوک کامياب او څوک اعلی درجه  

 ښه نو که دا د استعدادونو او صالحیتونو فرق ن نه وي، نور نو څه دي؟((

 (۶۵ : ۵-۱) 

دم  يو څېړنيز کتاب دا د استادخالرغوين پښتانه قومونه:  -۹

دی، چې د پښتنو د نسب سلسله يې د خپل تحليل او مطالعې پر بنس  

ل( کال ليکلی شوی او پر ۶۹۵۲وړاندې کړې ده  دغه کتاب پر )

 ل( کال په پېښور کې خپور شوی دی ۶۹۵۱)

 م( کال په ننګرهار کې هم چاپ شوی دی ۲۱۱۸دغه اثر دويم ځل پر )

ټه( ته ېالۍ کړی دی د دې ېالۍ يو استاد خادم دغه اثر )شېخ ک

کټه رحمة عليه هم د )لرغوين پښتانه( په نامه شېخ  علت شايد دا وي چې

يو تاريخي اثر ليکلی دی او په هغه کې يې پخواين نوميايل پښتانه معريف 

کړي دي  ))شېخ کټه متيزی، د شېخ يوسف زوی اود شېخ ميل ملسی و، 

او د لرغوين پښتانه په نامه يې يو  هر ق( حدودو کې يې ژوند کړی۷۵۱د )

 مهم کتاب لیکلی دی، چې پټې خزانې ترې زيات اقت اسات کړي دي ((

 (۱۳: ۱۲۱-۱۲۶ ) 

يادکتاب د مضامينو ترنيوليک وروسته په حمديه کالم داسې  

 پيلېږي:

ــا ده  ــه چــــــــــــــــ ــه د هاــــــــــــــــ  ن انځنــــــــــــــــ

 چــــــــې پــــــــه الس کــــــــې يــــــــې دنيــــــــا ده    

 هاــــــــــــه چــــــــــــې د هــــــــــــر چــــــــــــا رب دی

ــبب دی ــدو  دـــــــــــــــــــــــ  او د رونـــــــــــــــــــــــ
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بيا د استاد له خوا د رس په خربو کې د پښتنو په اړه داسې راغيل 

دي: ))پښتانه لومړی مغروره وو او اوس مج ور دي، په دغه وجه له ځانه 

بېځانه او له خپل خري و رشه پاتې شوي دي، له دوی ځان ورک دی، نو 

ځکه ټول په تشخيص عزم او قدام خاوند په ازادۍ مني او زړور دي، نن 

ېېر ستومانه او خاورې په رس دي، دومره راټي  شوي دي، چې س ا 

ناهيلۍ په رس اخيستي او په ځان کې يې  شک پيدا شوی دی، عالج يې 

زموږ په فکر د خپل تاریخ او جهان پېژندنه او د ميل شعور په وريقه د 

خطراتو مخنيوی او د ځان ژغورنه ده، دا کار په بې علمه سياست او بې 

 ( ۷  :۶۱)نورو ته د تسليم په مطل  صورت نه کېږي ((  پوهې ضديت او

استاد په خپل پورتني نظر پښتانه دې ته هڅويل، چې د خپل تاريخ 

په اړه معلومات ترالسه کړي او د ميل شعور په وسيله د خطرونو مخنيوی 

وکړي، ځکه د خپل تاريخي هويت په درک رسه هره ټولنه کوالی يش 

ه راژوندی کړي، استاد ددې تاريخي اثر زياته خپل تېر تاريخي برم بېرت

برخه د پښتنو لوی قام ته چې دوه زره کاله تاريخي قدامت لري او سهاک 

 يې بويل، وقف کړې ده 

دغه کتاب پر دوو برخو وېشل شوی، د کتاب په وروستۍ برخه کې 

د )حاصل او نتيجه( تر رسليک الندې استاد له خپلو څېړنو او پلټنو څخه 

ايله السته راوړې ده : ))د غور لوړه سطحه د پامري هندوکش او د داسې پ

سلېامن غره عالقه د دغو غرونو درې ملنې، شامل او جنوب، رشق او غرب، 

له امو څخه تر جېلمه د پښتنو تاریخي ځمکه ده په دې سيمه کې د 

کايس، سهاک، سيتي، اسکامي، پاريت، يوچي، تخار،  ،)پخت، پکت

هلويان، برمکيان، غوريان، سوريان، لوديان، غلجيان، کوشاين، يفتيل، پ

او نور    او هغه  (ابداليان، هوتکيان، بارکزيان، سدوزيان، محمدزيان

څوک  چې د پښتون، افغان او پټان په نامه يادېږي، دوی د ټولو قومونو، 
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ق يلو او عشريو رسه د يو اصل، يو قوم او ټرب ښاخونه او څانګې دي، چې 

لهجې، م اهب، اديان، قوانني، عادات، کلچر، ته يب او خپلې ژبې، 

 (۶۱۲: ۶۱)متدن لري   (( 

دا کتاب د پښتنو د تاريخي او ميل عظمت د روښانولو لپاره يو مهم 

 اثر دی او د ځوانو څېړونکو لپاره ښه الرښود ګڼل کېږي 

دا د بايزيد روښان په باب يو مهم اثر دی بايزيد روښان:   -۱

دې ليکنې وړاندې موږ په پښتو  ند او کارنامې راسپړي  ترچې  د هغه ژو 

ادبياتو کې داسې کومه ت کره نه ده ليدلې چې هغه دې د يو شخص د 

ژوند او کارنامو په باب خپره شوې 

ل( کال ۶۹۹۲وي  دغه رساله پر )

شاوخوا خپره شوې ده، خو استاد 

ل( کال ليکلې ده  دا نو ۶۹۲۹پر )

د په داسې زمانه ده چې بايزي

داسې بشپړه توګه چې د هغه ژوند 

خلکو ته وړاندې شوي او کارنامې 

وي، نه دی پېژندل شوی  تر دې 

وړاندې  بايزيد په سيمه کې د 

)پري تاريک( په نوم شهرت الره  

استاد بختانی خدمتګار ددې 

کتاب په باب وايي: ))مولوي محمد امني خوګياڼي به ويل چې ما تر 

ايزيد روښان باندې کار کړی دی او يوه رساله مې پر بدمخه  خادم صاحب

ليکلې ده، دا د هغه د خولې خربه ده، خو دغه رساله په خطي يا چاپي 

بڼه ما )خدمتګار( نه ده ليدلې، په دې موضوع کې د استاد خادم بايزيد 

ل( کال د پښتو ټولنې له خوا ۶۹۹۲روښان، لومړنی کتاب دی چې پر )
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اپ تاریخ نشته، مګر )د رشيف رسګ شت( د چاپ شوی دی  پر کتاب د چ

ل( کال د )جوزا( مياشت ښودل شوې ده او بيا د ۶۹۹۲چاپ نېټه )

همدې کتاب په وروستۍ پښتۍ کې د استاد خادم د چاپ شوو کتابونو 

  فهرست چاپ شوی دی  هلته دا کتاب داسې ښودل شوی دی:

نو  ))بايزيد روښان )نږدې دی چې و ع يش( سوانح او مشاهريه((

 ل( کال کې چاپ شوی دی  ۶۹۹۲رضور همدغه کال )

 د استاد خادم د بايزيد روښان د چاپي کتاب وروستۍ کرښه داسې ده:

 قيام الدين خادم((   ۶۹۲۹دلوه  ۶۱ -))کابل

له دې کرښې څخه دا جوتېږي چې ددې کتاب د ليکلو کار استاد 

ته رسولی  ل( کال پای۶۹۲۹پر )دمخه  خادم د هغه تر چاپ یوولس کاله

دی  هغه مهال ال د روښان او روښانيانو پر حاالتو څوک نه پوهېدل   د 

)حالنامې( حال نه و معلوم، )خريال يان( د کوم افغاين پوه له نظره نه و تېر 

شوی او ختيځپوهانو ال پوره او سم نه و لوستی، )د علم رساله( ال د جهل 

نو اثار نه وو چاپ شوي او په دوړو کې پټه وه، د روښان او روښاين شاعرا

 پري روښان ال په )پري تاريک( يا )تاريک پري( مشهور و 

استاد خادم د روښان پري د مخالف اخوند دروېزه د منفي ليکنو، د 

ځينو ختيځپوهانو د لنډو او م همو معلوماتو،  د تاريخ د ځينو محدودو 

نسخو له کتابونو د محدودو لیکنو او د ځينو روښاين شاعرانو د خطي 

شعرونو څخه په خپل استخراج، پرتلنه او استناد دا کتاب ترتيب کړی  

دی، چې رضور به له تاريخي تېروتنو څخه خايل نه وي او اوس بشپړونې 

ته اړتيا لري، خو تر ېېره حده پورې خصوصاً د کتاب د چاپ پر وخت 

 ګټوره، نوې او نوښتګره هڅه وه 
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بلل کېده او د څلورو پېړيو په هغه وخت کې چې روښان )تاريک( 

د پرله پسې ت ليغاتو په نتيجه کې د چاپېريال عام ذهنيت په پوره ېول د 

هغه په مخالف سمت کې و، د داسې کتاب ليکل او خپرول د ليکوال په 

 علمي شهامت او اخالقي شجاعت داللت کوي ((

 ( مخونه لري  ۶۱۱( رسليکونه او )۱۹د استاد خادم دا اثر ټولټال )

يادونه وکړه د کتاب د چاپ کال نه دی دمخه  لکه څنګه چې مو

ښودل شوی، د لومړۍ پښتۍ په دننه خوا لیکل شوي: ))دې کتاب په 

م( کال کې د اقتصاد جايزه اخيستې ده(( د اثر په ۶۳۱۱ل( )۶۹۲۹)

څلورو لومړيو مخونو کې نيوليک راغلی دی، وروسته د ښاغيل مولف 

( منرب ښودل شوی، ۶۱۵پرونو په لړ کې )عکس، بيا د پښتو ټولنې د خ

وروسته د پوهاند صدي  هللا رښتني له خوا يو لنډ تقريظ کښل شوی، چې 

د بايزيد روښان مقام او شخصيت يې په ېېر لنډ ېول ستايلی او لوستونکي 

 يې ددې ارزښتمن اثر لوستلو ته هڅويل دي 

مړنيو بيا د ښاغيل مولف له خوا )لومړنۍ خربې( شوي، په دې لو 

خربو کې د دې اثر د تحقي  علت داسې ښودل شوی: ))يوه له دغو 

مسئلو څخه چې تحقي  يې غوښت د )بايزيد روښان( او د ده د عرص او 

محيط د واقعاتو او حوادثو پلټنه او د دغو اصل او منشاء پيدا کول وو، 

چې په دې باب کې مختلف افکار او رنګارنګ نظريې په روايتي او کم و 

اديب ېول موجودې او د خلکو په منځ کې متداولې وې، اما په دې  بېش

باب کې څومره چې د موضوع، وخت او مراجع په الس راتلل او زما  

ناڅيزه قلم د جوالن تقاضا وه، د پښتنو وروڼو او د علم او تحقي  د شايقينو 

 (۹  :۶۳څخه مې خپل زيار درېغ نه کړ   (( )
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دولت لواڼي او مريزاخان انصاري له  د کتاب د په ځينو برخو کې د

دېوانونو څخه د روښان په اړه ځينې بيتونه اواشعار راغيل دي، دا کار په 

دې خاور شوی چې د )روښان( په اړه د نوموړو شاعرانو نظريات څرګند 

يش  د دې اشعارو په لوستلو رسه د دولت لواڼي او مريزاخان انصاري 

ام ښه څرګندېږي او په ديني او م ه ي علمي، اديب، اخالقي او مسلکي مق

حيثيت هم دا دواړه شاعران پاخه مسلامنان او پاک سنيان ثابتېږي  د 

دوی په اقوالو کې له دين، قران، م هب او اخالقو څخه پرته بل څه نشته  

څرنګه چې د دوی مقام څرګند شو، د نوموړو په دېوانونو کې چې په 

او د ده د کورنۍ په باب کوم بد لفظ زرګونو ابيات موجود دي، د روښان 

يا له ادبه وتلې خربه سړی کتلی نه يش، د کفر او الحاد حکمونه خو ال څه 

کوې، بلکې غوره شوو ادبياتو کې )روښان( ته د نوموړو شاعرانو اخالص او 

 (( ارادت له ورایه معلومېږي

 د يادونې وړ برېښي چې استاد خادم د بايزيد روښان تحقيقي اثر په

داسې وخت کې ليکلی و، چې د استاد بختاين په قول: ))په هغه وخت 

کې ال د روښان او روښانيانو حاالت دومره نه وو روښانه شوي، د حال نامې 

حال نه و معلوم، خري ال يان ال د کوم افغاين پوه له نظره نه و تېر شوی  په 

شهامت هغه وخت کې د داسې  کتاب ليکل او خپرول د ليکوال په علمي 

 (۱۲:  ۲۸او اخالقي شجاعت داللت کوي (( )

هر ليکوال ته په کار دي چې علمي شهامت او اخالقي شهامت 

ولري، له نېکه مرغه  دا بارز خصوصيات د استاد خادم په خټه کې اخښل 

شوي دي، نو ځکه خو هره موضوع د علم په معيار او بنس  څېړي، نه پر 

 و غوښتنه ټولنه د واکمن چاپېريال په ګټه ا
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( ۶۶۱مؤلف په پايله کې په لنډ ېول د روښان دتحريک بنياد په )

 مادو کې څېړي او بيا د روښان په باب ليکي:

))د ده په رس کې د پښتنو د السه تليل برم او د هغه د بېرته اعاده 

کولو، د مغولو د تخت اړولو او د پښتنو د ميل حکومت د جوړولو نقشه 

قوم چې پرته د وينې له رنګ نه بل هېڅ رنګ نه  پرته وه، ده غوښتل دغه

ق لوي، متحد کاندي او کار ترې واخيل، د مغولو حکومت چې کوم 

وخت دده په پالن پوه شو، نو په خپل ټول زور او قوت رسه يې د پښتنو 

دغه لوی سيايس مرش په خپل هد  کې ناکام کړ او د ده اوالده يې هم 

 په ارامه پرېنښوده ((

په وروستۍ برخه کې ښاغلی مؤلف خپل تأسف داسې د پايلې 

 څرګندوي:

))په دې ناکامۍ کې پښتنو هم برخه واخيسته او خپله پښه يې په 

 خپله په تسکوره ووهله، اه! که ويشتلی يم، خو بيا په خپل ټوپک يم ((

 (۶۳  :۶۱۱) 

خورو ورو څېړنيزو  (سلو)نوې رڼا د استاد خادم د نوې رڼا:  -۵

ل( کال د هېواد ورځپاڼې له خوا ۶۹۱۹يکنو ټولګه ده چې پر )او تحلييل ل

خپره شوه  دغه ليکنې لومړی د هېواد په بېالبېلو خپرونو کې خورې ورې 

خپرې شوې دي  وروسته استاد راټولې کړې او بيا يې کتايب بڼه ورکړه  په 

دې ټولګه کې په لوړ اديب ذوق او هرني ګاڼه پسولل شوې يو شمېر داسې 

هم ځای شوې دي چې هغه منثور شعر ګڼل کېدی يش   استاد  ليکنې

بختانی بيا ددې کتاب په باب لږ شان تفصييل معلومات ورکوي، هغه وايي: 

))دا د استاد خادم د اجتامعي، سيايس، اديب، سلو مقالو يوه مجموعه ده، 

چې دا مقالې د کتاب د چاپ له وخته په تېرو څلوېښتو کلونو کې په خپل 
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هېواد په خپرونو، زياتره په اتحاد مرشقي، ولوع افغان، زېري، وخت د 

کابل، اصالح او هېواد( کې خپرې شوي او ژورنالېستيک ارزښت يې زيات 

دی  په دې کتاب کې خو د لیکوال یو هد  دا هم و چې د پښتو د 

عادي نرث منونه وړاندې کړي او رښتيا هم چې ېېره ښه او غوره منونه يې 

ه،  چې د هېواد ژورنالېستانو لپاره د مش  او تقليد وړ ده  وړاندې کړې د

د ټولنيزې مفاهمې د وسايلو ژبه بايد دغسې ساده، روانه، خوږه او ښکلې 

وي چې که موضوع م همه او مغلقه هم وي د سواد د متوسطې سويې 

 خاوند ورباندې ژر پوه يش 

 د کتاب په رس کې مقالې سل ښودل شوې دي، خو په فهرست کې

 ( عنوانه درج دي  دا دواړه صحيح دي ۶۱۵)

 په دې ېول:

په اجتامع کې خپلچاري، په اجتامع کې ساده وګړي، په ټولنه کې 

سودا ګران، نېکان او محسنان تر څلورو عنوانونو الندې ليکنې په حقيقت 

مخه ۲۱۲څخه تر  ۲۲۱کې د يوې مقالې څلور برخې دي  )د کتاب له 

 پورې( 

نوم دی، د قام نوم نه دی(، تر عنوان الندې مقاله )پښتون د ملت   -

د استاد الفت ليکنه ده، داسې ښکاري چې دا مقاله د مولف خوښه شوې 

ده او هغه يې راخيستې ده، په اخره کې يې تخلص )الفت( هم راوړی 

 مخه پورې( ۹۳۹څخه تر  ۹۸۳دی  )له 

کاملې ايا د وون مينه غريزي ده؟ تر عنوان الندې مقاله چې د م -

يا څو کسيز ېيالوګ شکل لري، ما )بختاين( ليکلې ده او د زېري په 

جريده کې مې خپره کړې ده   دا ليکنه هم د استاد خوښه شوې ده، هغه 
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يې په خپل کتاب کې راخيستې ده او په پای کې يې ورته ليکيل دي: 

 مخه پورې(  ۱۱۱څخه  ۹۳۱)زېری(، )

)سل مقالې( پاتې کېږي او د په دې صورت په خپله د استاد په قلم 

 کتاب د رس دا ع ارت: )د قيام الدين خادم سل مقالې( سم دی 

مو يادونه وکړه دا کتاب د هېواد ورځپاڼې له دمخه  لکه څنګه چې

( مخونو کې خپور شوی دی او وروسته بيا ۵۲۱ل( کال په )۶۹۱۹خوا پر )

( ۱۹۱) م(کال يو ځل بيا په۶۹۸۱د کورنۍ له خوا پر ) صیبد خادم 

 مخونو کې خپور شوی دی 

ددې کتاب په اړه ښاغيل )اسد هللا غضنفر( يوه اوږده تحلييل ليکنه 

کړې چې د استاد خادم په باب دکورنيو ليکوالو په نظرونو کې په بشپړ 

 ېول راغلې ده 

استاد خادم د افغاين موسيقي په باب يو  افغاين موسيقي: -۱

څرک د ښاغيل رسمحق  زملي ځانګړی اثر هم ليکلی و، د دې اثر 

هېوادمل له هغې ليکنې څخه  لګي چې د استاد خادم له خوا پر يوه 

ژباړل شوی علمي اثر )مکارم االخالق( يې ليکلې ده، استاد هېوادمل په 

دې ليکنه کې يادونه  کوي چې: ))استاد خادم د افغاين موسيقي په باب 

ه چاپ نه دی  په دې هم يو مستقل اثر کښلی دی، چې متأسفانه تر اوس

رساله کې استاد د افغاين موسيقۍ په باب خربې کړي او په افغاين 

موسيقۍ کې يې د ځينو سيمو د موسيقۍ د اصالت په باب په زړه پورې 

نظريې وړاندې کړې دي ((  رسمحق  زملی هېوادمل زياتوي: ))د استاد 

ږ ته راوښود او دغه اثر ښاغيل مح م رفيع او ما ليدلی و، په خپله دوی مو

 (۵۱: ۱۱)د محتوياتو په باب يې خربې رارسه وکړې (( 
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که څه هم د )افغاين موسيقي( ځانګړی کتاب تر اوسه زموږ الس ته 

نه دی راغلی، خو د )ميل موسيقي( او )زموږ کومه موسيقي ميل رنګ 

( تر رسليکونو دوه ځانګړې ليکنې په )رڼه چينه( کې خوندي شوي ؟لري

 واړه ليکنې زموږ د ميل موسيقي څرنګوالی په ګوته کوي  دي، چې دا د

(۲۱ :۶۶۵۲-۶۶۵۱) 

په دې نامه هم د استاد خادم به شلمه پېړۍ او پښتانه:  -۷

دا يادونه هم په پښتانه شعراء  ده  ناچاپو اثارو کې د يوه اثر يادونه راغلې

 پنځم ټوک کې شوې ده او ځينو نورو اثارو کې هم د همغه بنس  له مخې

يو ځل بيا تکرار شوې ده  د دې کتاب د محتوياتو په باب تر دې دمه نور 

معلومات په الس کې نه شته، چې څو مخه و او تر کومو رسليکونو الندې 

په کې ليکنې راغلې دي  دا چې د دې اثر خطي نسخه به اوس چېرته 

 وي، په دې باب هم کره معلومات په الس کې نه شته 

پور هم د پښتانه شعراء په پنځم ټوک  کې  پښتنيپښتني پور:  -۸

د يوه ناچاپ مستقل اثر په توګه ياد شوی، خو د ياد کتاب مولف بيا د دې 

اثر په باب بيا نور معلومات نه ورکوي  تر هغه وروسته چې استاد بختاين 

خدمتګار )د ملی ادب او ژورنالېزم خدمتګار( په نامه د استاد خادم د ژوند 

ل( کال  ۶۹۱۸ب بل ځانګړی اثر ولیکه او لومړی ځل يې پر )او اثارو په با

د استاد خادم د لسم تلني په مناس ت چاپ کړ، بيا هم د دې اثر رشح نه 

ده راغلې، نو ځکه خو دا معلومه نه شوه چې دا يو مستقل اثر دی او يا هم 

کومه لنډه يا اوږده ليکنه چې د خپل وخت په کومه خپرونه کې چاپ 

ليکنې له عنوان څخه ښکاري چې د پښتني کلتور د یوه دود  شوې ده   د

 )غچ( په باب به ليکل شوې وي 
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په دې نامه هم د استاد خادم په ناچاپه د پښتنو قامويل:   -۳

اثارو کې د يوه ځانګړي اثر نوم راغلی دی، دا يادونه په پښتانه شعرا پنځم 

استاد بېنوا د  ټوک کې هم شوې او بيا چې ښاغيل مطيع هللا روهيال د

)اوسني ليکوال( درې واړه ټوکونه رسه يو ځای چاپ کړل، هلته هم د 

استاد خادم د پېژندنې په برخه کې په ملن کې د استاد خادم د ناچاپه 

اثارو په توګه ددې اثر نوم راغلی دی، خو نوره زياته رشح يې نه ده 

اکرثو نرثونو ورکړې  په )رڼه چينه( دواړو ټوکو کې چې د استاد خادم د 

 اثر ټولګه ده، په هغه کې هم د )پښتنو قامويل( په نامه نه د کوم ځانګړي

او نه هم د کومې ليکنې منت راغلی دی  ال ته دې ته ورته نورې ېېرې 

 زياتې ليکنې په کې خوندي شوې دي 

غوره سندرې  هم په بېالبېلو ت کرو او د  غوره سندرې:   -۶۱

يوه ځانګړي ناچاپ اثر په توګه ياد شوی  خادم صيب په پېژندنه کې د

دی، خو په دې اړه نور معلومات  نه دي ورکړل شوي  )رڼه چينه( او 

)خادم باد س ا يم( کې په دې نامه د کوم ځانګړي اثر يادونه نه ده شوې  

تر دې دمه موږ غوڅ حکم نه شو کوالی چې )افغاين موسيقي(  او )غوره 

بېل او يو بل رسه به څومره ارت اط لري؟ سندرې( به يو اثر وي، يا بېال 

کېدی يش )غوره سندرې( د يو شمېر غوره سندرو ځانګړې ټولګه وي  

خو په  2)افغاين موسيقي( يو جال اثر دی چې مخکې مو ورته يادونه وکړه 

اديب ت کرو کې دا دواړه بېالبېل اثار ګڼل شوي چې تر دې دمه ال چاپ 

 شوي نه دي 

په )پښتانه شعرأ( پنځم ټوک کې په دې :  د پښتو مشاعرې -۶۶

نامه د يوه ناچاب اثر يادونه شوې ده او تر هغه وروسته نورو چاپ شويو 
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ت کرو کې يې هم يوازې يادونه راغلې ده، نه دا چې دا اثر يې ترشېح 

 کړی وي  

په )رڼه چينه( او )خادم باد س ا يم( کې هم په دې باب په مشخص 

اغلې، خو په )رڼه چينه( کې د شعر او شاعرۍ په ېول څه يادونه نه ده ر 

د شعر او شاعرۍ په باب سوال او )باب نور ګڼ مسايل راغيل دي، لکه: 

او ځينې نورې ليکنې  (ځواب، د پښتو شاعرۍ معيار،  د رحامن بابا مشاعره

د يوه مستقل  اثر  يادونه نه ده شوې او  الندې  راغيل، خو تر پورته عنوان

 اوړل شوی دی نه کوم منت ر 

ال ته په )خادم باد س ا يم( کې د خادم صيب او ځينو نورو شاعرانو 

تر منځ د يو درېو مشاعرو يادونه راغلې او د هغو اړوند شعرونه يا نظمونه 

هم وررسه  چاپ شوي دي  ددې احتامل هم شته چې )د پښتو مشاعرې( 

مشاعرو شعرونه  تر عنوان الندې اثر کې استاد خادم د يو شمېر تررسه شويو

 خوندي کړي وي 

د تنقيد ح  هم د استاد خادم په ناچاپه د تنقيد ح :  -۶۲

ل( کال په ۶۹۱۷مستقلو اثارو کې ګڼل شوی، لومړی ځل چې دا اثر پر )

)پښتانه شعرا پنځم ټوک( کې د ناچاپ اثر په توګه ياد شوی، تر هغه 

څخه ګټه وروسته چې نورو ت کره ليکونکو يا څېړونکو له دې اخځ 

اخيستې، هغوی ټولو دا په همغه شان راوړی چې په لومړي اخځ کې 

ښودل شوی دی، خو په يوه څېړنيز اثر کې هم ددې اثر په باب معلومات 

 نه دي راغيل چې د دې اثر کميت او څرنګوالی ترشيح کړي 

اثارو په  يادو ساتلې خزانه هم د پورتنیوساتلې خزانه:  -۶۹

ثر ښودل شوی دی  دا يې هم د استاد ناچاپ توګه يو بل ځانګړی ا

ځانګړی اثر ګڼلی دی، خو هېڅ ت کرې ترشيح نه ده ورکړې، چې دا 
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کومه اديب ت کره ده، د پخوانيو شاعرانو د شعرونو غورچا  دی او که د 

پښتنو د تاریخ په باب ځانګړی اثر دی او يا هم کومه ليکنه ده  اديب 

 اپه اثارو په نوملړ کې راوړې ده ت کرو يوازې د استاد خادم د ناچ

د پښتو وليس ادب هم د استاد خادم د پښتو وليس ادب:  -۶۱

، ال ته دې کې هېڅ اثر ګڼل شوی په ځانګړو ناچاپه اثارو کې شمېر شوی

 ليکنې شک نه شته چې خادم صيب د وليس ادب په باب ګڼ شمېر متفرقه

د همغو  پر خپل وخت په رسنيو کې خپرې کړې دي، کېدی يش دا

ليکنو يوه ټولګه وي، خو تر دې وخته د  کوم ځانګړي اثر په توګه چاپ 

 شوې نه ده او يوازې د ناچاپه اثارو په نوملړ کې يې يادونه راغلې ده 

د )افغاين حکومت( تر نامه الندې د  افغاين حکومت: -۶۵

په پنځم ټوک کې د دې اثر يادونه راغلې او دا يې د خادم  (پښتانه شعرا)

صيب يو ځانګړی چاپي اثر ګڼلی دی  د خادم صيب د اثارو د پلټنې په 

غه په منثورو کلياتو )رڼه ا ته تر ګوتو نه شو او نه هم د هبهري کې ياد اثر م

چينه( کې په دې نامه د کوم ځانګړي اثر يا ليکنې منت موجود دی  په 

تېره بيا )رڼه چينه( دواړو ټوکونو کې د خادم صيب اکرثه چاپي ليکنې په 

مستقل چاپي اثار خوندي شوي دي، خو تر پورته عنوان الندې د کوم 

 ځانګړي اثر يادونه په کې نه ده راغلې 

د )پښتانه شعراء( پنځم ټوک کې   مليت او بني املليت: -۶۱

نيشنليزم او انټرنيشنليزم )مليت او بني املليت( په نامه د يوه ځانګړي 

، ما ته دی ه عنوان يو چاپي اثر ګڼل شویچاپي اثر يادونه راغلې او پورت

خو تر دې دمه د يو خپلواک اثر په توګه د دې اثر چاپي نسخه تر س ګو 

نه شوه، ال ته په دې نامه د استاد يوه ځانګړې ليکنه شته چې په )رڼه 

( مخونو کې چاپ شوې  ده، دا ليکنه ۳۱۵-۳۱۹چينه( دويم ټوک کې په )
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په اصالح ورځپاڼه کې چاپ شوې وه  ه دمخ په دري ژبه ده او تر دې

ملت، مليت، قوميت او نورو ميل مسايلو ېېرې  رڅرنګه چې خادم صيب پ

زياتې ليکنې کړي دي، نو د دې احتامل شته چې دا ليکنې يې تر پورته 

عنوان الندې رسه اوېلې وي، خو مخکې تر دې چې د يوه ځانګړي اثر 

 دي  په توګه چاپ يش، په متفرق ېول خپرې شوې

استاد بختاين )کوشانيان څوک کوشانيان څوک وو؟:  -۶۷

چې  ،(شمېره اثر ګڼلی۲۶وو؟( اثر د استاد خادم د چاپي اثارو په لړ کې )

چاپ شوی دی، خو نور تفصيل يې نه دی ورکړی  ال ته په همدې نامه 

 ۱۱۹: ۲۹يوه ځانګړې لیکنه په )رڼه چينه( دويم ټوک کې چاپ شوې ده  )

د يوه مستقل کتاب په بڼه ما ته تر اوسه په الس نه دی راغلی، (، خو ۱۱۳ –

په )رڼه چينه( کې هم دا ليکنه )د لرغوين پښتانه قومونه( څخه رااخيستل 

 شوې ده 

دا هم په پښتانه شعراء پنځم ټوک  پارتيان څوک وو؟: - ۶۸

کې د استاد خادم يو ځانګړی اثر ګنل شوی دی او د چاپي اثارو د لېست 

شوې ده، خو په دې برخه کې نور  ل(مه شمېره ورکړ ۲۱کې )په لړ 

توضيحات نه دي ورکړل شوي، کېدی يش دا هم د استاد خادم کومه 

ځانګړې ليکنه وي، چې استاد بختاين هغه د چاپي اثارو په لړ کې د يوه 

 ځانګړي اثر په توګه ګڼلې ده 

په دې نامه د استاد  د خوشال او رحامن موازنه: -۶۳

د ځانګړي  پورې اليوه ځانګړي اثر يادونه شوې ده، خو تر اوسه خادم د 

اثر په توګه چاپ شوی نه دی  ځينې نور څېړونکي بيا په دې نظر دي 

چې استاد خادم د خوشال خان خټک او رحامن بابا د افکارو په باب يوه 

تفصييل ليکنه کړې، په دې ليکنه کې يې د پښتو ادب دا دوه س  
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غو افکار پرتله کړي دي  خادم صيب په دې نظر دی شخصيتونه او د ه

چې ))خوشال په ټولو معانیو رسه شاعر دی، ولې رحامن د شاعر نه پورته 

مقام لري(( نو کومو ت کرو چې ))د خوشال او رحامن موازنه(( يو مستقل 

تفصييل ليکنه وي، چې  صيب هغه اثر بللی، غال اً موخه به يې د خادم

ليکلې وه او يوه علمي سيمينار کې يې اورولې هم  استاد په همدې نامه

 وه 

رسمحق  زملی هېوادمل بيا د دغه اثر په باب وايي: ))دا د هغې 

هر ق( د مړینې د ۶۶۱۱-۶۱۲۲رسالې نوم دی چې ده د خوشحال خټک )

( تلني په بني املليل سيمينار کې اورولې ده او د ليکلو تاریخ يې ۲۸۱)

تاد د اثارو کوم لېست چې په اوسني ليکوال ښايي پخوانی وي، ځکه د اس

 ( ۱۵: ۱۲)کې چاپ شوی دی، هورې هم د دې رسالۍ يادونه شته(( 

)د پښتو د تاریخ  یوه پاڼه: زړهد پښتو د تاریخ يوه  - ۲۱

پاڼه( په نامه د استاد خادم د يوه ځانګړي ناچاپ اثر يادونه شوې، دا زړه 

مو يادونه وکړه  د دې خه دم هم په همغو چاپي ت کرو کې راغلې چې

 ځانګړي اثر يا ليکنې د څرنګوايل  په باب نور زيات څه نه دي ويل شوي 

استاد رس محق  زملي هېوادمل په خپله هغه  نوې الر: - ۲۶

ليکنه کې چې د استاد خادم )مکارم االخالق( پر ژباړل شوي اثر يې کړې 

م تفصييل رڼا اچولې او په هغې کې يې د استاد  خادم پر ژوند او اثارو ه

ده، د همدې ليکنې په پای کې د )نوې الر( اثر يادونه کوي، خو نور 

توضيحات يې نه دي ورکړي چې دا )نوې الر( کوم بېل ځانګړی اثر دی 

او که همغه )نوې رڼا( ده، چې د خادم صيب د هرني، نيمه هرني، 

 څېړنيزو او تحلييل ليکنو يوه ټولګه ده 
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)نوی  په ځينو ت کرو کې :و ادب، شعر نوی ادب - ۲۲

نور  يې ادب( هم د خادم صيب يو ځانګړی اثر بلل شوی، خو په دې باب

توضیحات نه دي ورکړي چې دا څه ېول اثر دی  ال ته د نوي ادب، شعر 

او شاعرۍ او په ټوله کې د ادبياتو په باب استاد خادم بېالبېلې ليکنې کړي 

ې يې هم په بېالبېلو خپرونو کې چې ځينې يې په ځانګړو اثارو او ځين

خپرې شوې دي  په )رڼه چينه( منثورو کلياتو کې هم دا ېول ليکنې 

راغلې دي، کېدی يش د همغو ليکنو ټولګې ته يې )نوی ادب( نوم غوره 

کړی وي، خو ال تر دې دمه د ځانګړي او مستقل اثر په توګه چاپ شوی 

ليکنو يوه بله ځانګړې  ))شعر و ادب(( په  نامه د د  نه دی  دغه راز

ده، رسمحق  زملی هېوادمل له دغې مجموعې رسه  شوې مجموعه چاپ

ه )شعر و ادب( نومې پد استاد خادم د لیکنو د ارت اط په باب وايي: ))

مجموعه کې د استاد خادم دغه الندې لیکنې: )د شعر غرض او غايه، ادب 

شعر په باب په عمومياتو شاعرۍ په باب( او د ادبياتو او  او حيات، د شعر او

ادب( مجموعه ع دهللا بختاين راټوله کړې او پر  خربې لري (( )شعر او

 ل( کال پښتو ټولنې چاپ کړې ده ۶۹۹۹)

علمي پښتونويل هم د خادم صيب يو  علمي پښتونويل: -۲۹

اثر ګڼل شوی او هېوادمل صيب يې په پر )مکارم االخالق( باندې په خپله 

ې، د دې اثر په باب په نورو ځايونو کې مشخص ليکنه کې يادونه کړ 

 معلومات نه شته چې د اثر څرنګوالی او څومره والی په ګوته کړي 

په دې نامه د استاد خادم په ناچاپه اثارو غريزه حب خري: -۲۱

کې د يوه اثر نوم راغلی دی  تر )پښتانه شعراء( پنځم ټوک وروسته په نورو 

دونه شوې، خو يوازې نوم يې ياد شوی اديب ت کرو کې هم د دې اثر يا

 دی، نور يې هېچا پر څرنګوايل او څومره وايل بحث نه دی کړی 
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د استاد قدرمنې لور )ېاکټرې ثريا خادم(د اسامين غږ:  -۲۵

یوه ځانګړي اثر يادونه کړې ده  دې د  د )اسامين غږ(په نامه د استاد

ادونه او مننه( کې )ن و  او ع قريت( اثر د دويم چاپ په پيل کې په )ي

وييل دي: ))په نږدې راتلونکي کې به )اسامين غږ(  او )د مرغلرو امېل( 

کتابونه چې د چاپ چارې يې روانې دي، ستاسو مطالعې ته وړاندې 

يش (( )ن و  او ع قريت، يادونه او مننه مخ(   په )رڼه چينه( لومړي ټوک 

( ۶۵۵-۶۵۱) په اد کتابکې هم د )اسامين غږ( په نامه يو نرث  شته چې د ي

استاد خادم دا ليکنه په )کهي(  (۶۵۵-۶۵۱: ۲۹)مخونو کې چاپ شوی دی  

 (مه نېټه کړې ده ۲۹ل( کال د غربګويل مياشتې پر )۶۹۹۷کيل کې د )

ل( کال چې ۶۹۱۷پر )د پښتون د سټې څانګې:  -۲۱

)پښتانه شعرا پنځم ټوک( چاپ شو او د استاد خادم د اکرثو چاپي او 

نو د )پښتون د سټې څانګې( په نامه په  ،ه اثارو نوملړ يې خپور کړناچاپ

ل( ۶۹۳۱چاپي او ناچاپه اثارو کې د کوم اثر يادونه نه ده شوې، خو پر )

کال د  )ن و  او ع قريت د بيا چاپ پر مهال د ېاکټرې ثريا خادم د 

يادونې له مخې )د پښتون د سټې څانګې( اثر چاپ شوی دی، خو زما له 

رسه رسه د دې ليکنې تر مهاله ما د دې اثر چاپي بڼه ترالسه نه کړای هڅو 

 شوه 

که څه هم په بېالبېلو اديب ت کرو کې د  لرغوين افغانان: -۲۷

)لرغوين افغانان( په نامه د استاد خادم د کوم ځانګړي اثر يادونه نه ده 

يوه  راغلې، خو ښاغيل لطيف ياد د استاد خادم دژوند او اثارو په باب په

ځانګړې ليکنه کې دا )لرغوين افغانان( د استاد خادم يو ځانګړی ناچاپه 

)لرغوين پښتانه قومونه( په نوم چې مو د مخه د کوم اثر  اثر ګڼلی دی 
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يادونه وکړه، کېدی يش )لرغوين افغان( او لرغوين پښتانه قومونه( يو اثر 

 وي 

نورو  )د پښتونولۍ ادب( په نامه په د پښتونولۍ ادب: - ۲۸

اديب ت کرو کې د کوم ځانګړي اثر يادونه نه ده راغلې، خو ښاغيل لطيف 

استاد  ياد ورته په خپله يوه ځانګړې ليکنه کې نغوته کړې ده  څرنګه چې

او دېته نورو موضوعاګانو په باب ګڼ شمېر خادم د پښتو او پښتونولۍ

ځانګړې لیکنې کړي دي، د )پښتونولۍ روح( په نامه هم استاد خادم يوه 

کې هم خپره شوې ده، خو د )پښتونولۍ  (رڼه چينه)لیکنه لري چې په 

ادب( په نامه ليکنی منت او يا هم د هغې د څرنګوايل په باب معلومات مې 

 ترې دې دمه ترالسه نه کړای شول 

ښاغيل لطيف ياد د یوه ځانګړي اثر په توګه د  لوی سهاک: -۲۳

نګړي اثر يادونه کړې ، خو نورو )لوی سهاک( په نامه د يوه ناچاپه ځا

 ځايونو کې د يوه ځانګړي اثر په توګه د دې اثر يادونه نه ده شوې 

ښاغيل لطيف ياد د ټولنپال ټولنپال افغان مونوفيس :  - ۹۱

افغان مونوفيس  په نامه د استاد خادم په اثارو کې د يوه چاپي اثر يادونه 

يا هم چاپي اثر يادونه نه کړې ده  په نورو ت کرو کې د دې ځانګړي او 

ده راغلې، خو خادم صيب همدې ته په ورته مفهوم ېېرې ليکنې کړي 

دي  له هغې جملې څخه يې يوه په )رڼه چينه، دويم ټوک( کې چاپ 

شوې ده  که د خادم صيب دا ېول ليکنې رسه راټولې يش، نو حجم يې 

 تر يوه ځانګړي اثر هم پورته کېږي 

ټولنپال افغان مونوفيس ( په نامه د )افغان ملت( د يادونې وړ ده چې د )

جريدې په لومړۍ ګڼه کې هم ځينې مطالب خپاره شوي دي  رسمحق  
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زملی هېوادمل هم د استاد خادم له خولې د دې اثر د شتوايل تائيد 

 کوي 

په بېالبېلو اديب ت کرو کې د استاد خادم د کنفرانسونه:  - ۹۶

ه( د استاد خادم يو ناچاپ اثر ګڼل شوی پېژندنې په برخه کې )کنفرانسون

دی، په دې اثر کې د خادم صيب هغه ويناوې او ليکنې شاملې دي  چې 

ده د ميل شورا مرشانو جرګې ته کړي او يا هم په نورو علمي، ټولنيزو او 

سيايس غونډو کې يې اورولې دي  د دې ېل ندۍ ځينې ليکنې په متفرق 

خپرې شوې دي، خو د ځانګړي اثر ېول د هېواد په چاپي خپرونو کې 

 په توګه ال تر دې دمه چاپ شوې نه دي 

 اديب ت کرې او تاریخ ليکنه: -ب

ټولنيز مسايل په کې  زياتره پر پورتنيو يادو نرثي اثارو رسبېره چې

 بيان شوي دي، استاد خادم په ت کره ليکنې کې هم لوی الس درلود 

دی، چې په پښتو کې  خادم صيب يو له هغو لومړنيو ليکوالو څخه

يې د ت کره ليکنې لپاره اسايس هلې ځلې کړي دي  دده او له ده رسه د 

نورو ملګرو ليکوالو د زيار او کار له برکته د پښتنو ليکوالو د پېژندنې په 

لړۍ توده شوه  ده نه يوازې دا چې  (پښتانه شعرا)او  (ت کرة الشعرا)باب د 

او نارامن راپېژنديل، بلکې د ت کره  په دې برخه کې پښتانه نرث ليکونکي

ليکوال لپاره يې د ت کره ليکنې يوه تيوري او عميل بېلګه هم وړاندې 

 کړې ده  دده په قلم ليکل شوې ت کرې دادي:

ليکوالو  شاوخوا دا د هغې زمانې دد پښتو ننني ليکوال:  -۶

 يوه ت کره ده، چې خادم صيب په کې ژوند کاوه، په دې ت کره کې د هر

 شاعر او ليکوال لنډه پېژندنه راغلې ده 
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ل( کال ګڼو کې خپره ۶۹۶۸-۶۹۶۷دغه ت کره د کابل کالنۍ د )

شوې ده  په دې ت کره کې استاد په خپل خواږه قلم د ليکوالو پېژندنه او 

د هغوی د اثارو بېلګې وړاندې کړې دي  استاد بختانی په دې باب وايي: 

ليکوالو بيوګرافۍ ليکلې وې، خو  ))هو! خادم صيب د هغه وخت د نورو

د کابل کالنۍ مسول مدير )سيد قاسم رښتيا( بيا د نوموړي ليکوال )قيام 

الدين خادم( بيوګرايف ليکلې ده او د هغه د کار په پای کې يې خپره 

کړې ده  زه فکر کوم چې دا د استاد خادم په شمول د پښتو د معارصو 

 يې استاد خادم ته راجع کېږي ((ليکوالو لومړنۍ ت کره ده چې ابتکار 

 (۲۳ :۹۲) 

) د پښتو ننني ليکوال(  د ت کرې د چاپي قدامت له مخې د پښتو د 

لومړنيو چاپي ت کرو له جملې څخه ده  دلته د دې خربې يادول هم په 

کار دي، کوم ليکوال چې په دې ت کره کې له استاد خادم څخه پاتې 

او په همدې نامه يې پر  ريف کړلمعشوي و، وروسته ورپسې استاد رښتني 

 ل(کال په )کابل کالنۍ( کې چاپ کړل ۶۹۶۳)

د پښتو نرث تاريخي تطورات او د نرث ليکونکو ت کره:  -۲

))دا د پښتو نرث يوه تاریخي پلټنه ده چې په هغې کې د پښتو د پخوانو نرث 

ليکونو پېژندنه هم شوې ده، د استاد خادم دغه رساله د کابل کالنۍ د 

 ل( کال په ګڼو کې خپره شوې ده ۶۹۲۱ل( او )۶۹۶۳)

په همدې زمانه کې د پښتو ټولنې له خوا، د پښتو شاعرانو د ت کرې 

ليکلو کار هم روان و، )ت کرة الشعرأ( او د )پښتانه شعرا( لړۍ د همغه کار 

نتيجه او ادامه ده  ځېنې څېړونکي وايي: ))داسې معلومېږي هغه وخت 

رانو او نارامنو د ت کرو بېله لړۍ وي او د نرث داسې فکر و چې د شاع

ليکونکو بېله، ځکه نو دغه د نرث برخه استاد خادم ته رسېدلې وه  کاشکې 
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ه سلسله پيل  له هامغه پيل نه د نظم او نرث د ليکوالو د ت کرې ليکلو ګډ

شوې وای، ځکه چې د پښتو ادب او ليکوالۍ په دواړو خواوو کې زيات 

ليکوالو د فکر او هرن مرغلرې په  ،موږ د پوهانو، شاعرانوکار شوی دی او ز 

دواړو لړيو کې پېيل شوې دي  که ددې دواړو خواوو ت کرې رسه يو 

ځای وای، نو د ادب تاريخ د ليکوالو لپاره به کار اسان شوی وای (( د 

استاد خادم له خوا ليکل شوې ت کره هم د لومړنيو چاپي ت کرو له جملې 

 څخه ګڼل کېږي 

که څه هم دغه لړۍ تر پنځم ټوکه پورې خپره پښتانه شعرأ: -۹

شوې، شپږم او اووم ټوک يې هم د استاد بختاين په زيار ترتيب شوی 

لړۍ په لومړۍ کړۍ کې چې د استاد ح ي ي په  ېدغ دی  استاد خادم د

زيار او دوميه کړۍ کې چې د استاد رښتني په زيار په ترتيب رسه پر 

ل( کال د پښتو ټولنې له خوا خپره شوې، خپله ونډه ۶۹۲۶ل( او )۶۹۲۱)

اخيستې ده  په لومړي ټوک کې مدون ليکيل چې: ))ښاغلی قيام الدين 

خادم، چې تر ټولو لومړی ح  لري او د کتاب ېېرې برخې يې ليکيل او 

په پلټنو کې يې زيار کښلی دی (( د دويم ټوک مدون بيا استاد خادم په 

دی  د پښتانه شعرا په دويم ټوک کې )ميانعيم،  مرستندويانو کې راوستی

ع دالن ي، مراد عيل، نورالدين، نعمت هللا، مال مقصود، نوروز، غالم محمد 

 او مري احمد شاه( د استاد خادم په قلم معريف شوي دي 

هم یوه ت کره ګڼل شوې ده، دا  بدا کتامجليس شاعران: -۱

پلو ناچاپو اثارو کې ګڼلی او تر اثر د استاد خادم د ژوند پر مهال هغه په خ

ل( کال پورې چاپ شوی نه دی، په غالب ګومان په دې ۶۹۳۱دې دمه )

کې به پښتو وليس شاعران معريف شوي وي، خو څرنګه چې اوس ددې اثر 

کومه نسخه زموږ په واک کې نه شته، نو ځکه ېېر بحث پرې نه شو کوالی، 
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معريف شوي وي د يادونې په کې  به چې څومره او د کومو سيمو شاعران

وړ ده چې په همدې نامه )دردمند( صيب هم يو اثر ليکلی او په متفرق 

 ېول يې کابل مجله کې چاپ کړی دی 

روهي ګلونه که څه هم بشپړه ت کره نه ده، خو روهي ګلونه:   -۵

د ت کره ليکنې يو څه تومنه لري او هغه دا چې په دې ټولګه کې استاد په 

ه )بې  نيکه( رانيولې ان د للمې تر )مال احمد ګله( د خپل عايل ذوق ل

شعرونو بېلګې غوره کړي  او راټولې کړې دي  دغه د  )پنځوسو شاعرانو(

 ل( کال خپور شوی دی ۶۹۲۱اثر پر )

دا اثر د پښتو د پنځوسو تنو شاعرانو د شعرونو انتخايب مجموعه ده 

ذخريې څخه  چې خادم صاحب د پښتو شعر له دومره پراخې او بډايې

رضور د ېېرې مودې په ترڅ کې انتخاب او د موضوع له مخه په شپږو 

بابونو کې ترتيب او تدوين کړې ده  هر باب يې څو فصلونه او هر څپرکی 

يې ځانله ځانله عنوانونه لري  د استاد خادم خربه: ))څومره چې دا 

کاریو مجموعه يوه اديب مجموعه ده او د ادب او شعر د نزاکتونو او شه

څخه ېکه ده، هغومره د ژوند او زندګۍ د ارسارو خزانه هم ده (( استاد 

ل( کال ۶۹۲۱ل( کال بشپړ کړی او پر )۶۹۲۵ددې ارزښتمن اثر منت پر )

 چاپ او خپور شوی دی  

 استاد ع دالرو  بېنوا ددې کتاب په باب وايي:

))دا ښکيل ګلونه چې د ښاغيل خادم په زيار راغونډ شوي دي او د 

پښتو ادب مينانو ته د سوغات په توګه وړاندې کېږي، دا هغه ګلونه دي 

 چې د پښتو د پخوانيو شاعرانو د زړه په وينو روزلی شوي دي 

څنګه چې تر اوسه پورې د پښتو ژبې په ادبياتو کې داسې يو جامع 

منتخ ات نه وو او ښاغلی خادم چې د پښتو يو پياوړی اديب دی په دې 
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ړي او بريالی شوی دی، نو پښتو ټولنه دا خپله وريفه کار ګوتې پورې ک

ګڼي چې ددې فاضل د ستايلو وړ خدمت وستايي او په دې انتخاب ده 

ته تربيک ووايي او هم په دې ګلونو رسه د هغو پرديسانو روح ښاد او ياد 

 کړي چې دوی به د خواږه وون په بېلتون کې ويل:

ــ     ــدت مــــ ــي مــــ ــه راځــــ ــه نــــ ــه روهــــ ــدا  لــــ  قاصــــ

 د راردــــــــ ي منــــــــت يــــــــې تــــــــن دیدــــــــالم بــــــــا
 

 او له خدايه غواړي چې داسې ېېر اثار پښتنو ته وړاندې کړي ((

 (۲۳ :۹۳-۱۶) 

استاد بختاين د استاد خادم د په ت کرة االوليا ت رصه:  -۱

اثارو دپېژندنې په لړ کې )په ت کرة اوليا ت رصه( د هغه په چاپي اثارو کې 

 ورکړي  يو اثر ګڼلی، خو نور تفصيالت يې نه دي 

 ژباړه: -ج

استاد خادم په پښتو اديب نرث ليکوالو کې يو له هغو معارصو او 

لومړنيو ليکوالو څخه ګڼلی شو چې منثوره ژباړه يې کړې ده  استاد پر 

پښتو او دري رسبېره په اردو او عريب ژبو دومره برالسی و چې کره ژباړه 

پر مهال او عريب  يې ترې کوله  اردو يې په  هندوستان کې د پاتې کېدو

يې د ديني کتابونو له ليک لوست څخه زده کړې وه  انګلييس ژبه يې هم 

تر هغه حده زده وه چې علمي ګټه يې ورڅخه پورته کوالی شوه  استاد 

خادم د ژباړې په برخه کې يو لړ اثار راپرېښي چې څه يې په کتايب بڼه 

رسنيو کې او خپاره شوي، ځينې په متفرقه ېول د خپل وخت په چاپي 

 څه يې هم خواره واره دي او تر اوسه ال چاپ شوي هم نه دي  

استاد خادم دغه رساله چې اصاًل د کوچنيانو اخالقي پالنه: -۶
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)هر برت سپنرس( په انګرېزي ژبه ليکلې وه، له اردو څخه پښتو ته راژباړلې 

ده  د کتاب په باب يې خپل تحليل او څرګندونې هم ځای پر ځای 

ل( کال د پښتو ټولنې له خوا خپره شوې ده  ۶۹۶۱  دغه ژباړه پر )ليکيل

دا هم د پښتو ټولنې د چاپ په لړۍ کې لومړنی اثر دی او هم د استاد 

خادم د چاپ شويو کتابونو لومړی منرب اثر دی  تر دې وروسته بيا هم 

 پښتو ټولنې او هم خپله خادم صيب ګڼ شمېر اثار ټولنې ته وړاندې کړل 

ل( کال بشپړه شوې او بيا ۶۹۶۱دغه ژباړه  پر )حاب کرام:اص -۲

ل(کال پېښور کې د )لوی اصحابان( په نوم خپره شوه  ددې ۶۹۵۱پر )

کتاب خطي نسخه د استاد بختاين په وينا په دوو ټوکونو کې د افغانستان 

(  نومرو الندې خوندي ده  دا د اسالم ۱۵( او )۱۲په ميل ارشيف کې تر )

حرضت محمد )ص( د لويو اصحابانو سريت او تاریخ دی  د س  پيغمرب

استاد خادم په ېېر دقت او علمي صالحيت په خوږه او روانه پښتو ترجمه 

کړی دی  دا کتاب دومره مهم دی چې زموږ ځينو عاملانو يې د اسالمي 

تحقيقاتو د مرکز له خوا د هغه د اکاېميک منت د بيا بيا چاپ غوښتنه کړې 

 ده 

د رشيف رسګ شت هغه ناول دی چې ف رسګ شت:د رشي  -۹

)نياز فتحپوري( په اردو ژبه ليکلی  استاد خادم دغه ناول په روان او 

سليس نرث پښتو ته راژباړلی، چې د ژباړې رنګ پرې نه ښکاري  دغه ناول 

ل( کال د )اصالح ورځپاڼې( له خوا خپور شوی دی  ددې اثر ۶۹۹۲پر )

م( کال يې د )استقالل( جايزه واخيسته، ۶۳۱۱په باب ويل کېږي چې پر )

( کلونو کې د کندهار په )ولوع م۶۳۱۸-۶۳۱۷دغه راز دغه ژباړه پر )

م( ۶۳۵۹افغان( کې خپره شوه، تر دې وروسته په اصالح  کې او بيا پر )

 کال د يوه مستقل اثر په توګه خپره شوه 
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د رسمحق  زملي هېوادمل په د افغانستان پخوانی تاريخ: -۱

ا: ))د افغانستان د پخواين تاريخ د لومړي ټوک يوه برخه هم استاد وين

خادم ژباړلې ده  دا ژباړه له دري څخه پښتو ته شوې ده او بيا د نورو 

ل( کال د تاريخ انجمن له خوا چاپ ۶۹۹۱برخو له ژباړې رسه يو ځای پر )

 (۵۵: ۱۱شوې ده (( )

دايرة املعار  استاد خادم د اريانا اريانا دايرة املعار :  -۵

ځينې برخې هم پښتو ته ژباړلې دي، دا ژباړه له دري څخه پښتو ته شوې 

ل( کال )د اريانا دايرة املعار  ۶۹۵۵ده، د دايرة املعار  دا برخه پر )

 ټولنې( له خوا چاپ شوې ده 

دغه کتاب په عريب ژبه د )الشيخ ع دالقادر  مکارم االخالق: -۱

والواج ات( په نوم ليکل شوی دی  استاد دغه املغريب( له خوا د )االخالق 

کتاب په ېېره روانه ژبه په پښتو نرث د )مکارم االخالق( په نوم راژباړلی دی  

(مه بشپړه کړې ۶۹ل( کال د ميزان پر )۶۹۶۸استاد د دغه کتاب ژباړه پر )

ل( کال د هېواد ورځپاڼې ادارې له خوا خپور ۶۹۱۹ده  خو ياد اثر پر )

کتاب په دويم ځل په پېښور کې يونيورسټي بک ايجنسۍ شوی دی  دغه 

هم خپور کړی دی  د )مکارم االخالق( د ژباړې د څرنګوايل او د اثر د 

محتوياتو په باب ښاغيل رسمحق  زملي هېوادمل يوه بشپړه تحلييل او 

څېړنيزه ليکنه کړې او د )امريعليشېر نوايي( په ياد د چاپ شويو مقالو په 

شوې ده   په دې ليکنه کې نه يوازې د )مکارم االخالق( ټولګه کې چاپ 

پر محتوياتو او ژباړې بحث شوی، بلکې د استاد خادم پر ژوند، اثارو او په 

تېره بيا د هغه د اثارو پر محتوايي وېش هم تفصييل بحث شوی دی  د 

دې لپاره چې د مکارم الخالق پر ټوله محتوا ښه خرب شو، نو ښه به وي 

 لې ځينې برخې دلته راانتقال کړو: چې ددې مقا
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رسمحق  زملی هېوادمل د خپلې ليکنې په دوام هغې پوښتنې ته 

ځواب وايي او په دې باب رڼا اچوي چې موږ به خپله ژبه )پښتو( کې هم 

په دې باب کوم کتاب لرو که نه؟ رسمحق  زملی هېوادمل په دې باب 

 وايي:

يو کتاب شته، چې د  ]له نېکه مرغه په دې نامه په پښتو کې هم

خواندمري د مکارم االخالق ترجمه نه، بلکې محتويات يې هم د خواندمري 

 له مکارم االخالقه توپري لري!

پښتو مکارم االخالق د الشيخ ع دالقادر مغريب د ))االخالق 

والواج ات(( پښتو ترجمه ده، چې م جم دغې موضوع ته په خپله رسيزه 

غه کتاب چې پورته مو ورته اشارت وکړ، په کې داسې اشاره کړې ده: ))د

عريب ژبه د )اخالق و الواج ات(( په نامه ليکل شوی دی، چې زه يې دې 

پښتو ترجمې ته مکارم االخالق وايم، م جم به خپله څلور مخيزه رسيزه 

کې چې د مکارم االخالق د ترجمې په پيل کې يې چاپ کړې، د دې 

ه ېېرې مودې څخه زما په زړه کې ترجمې اصيل هد  داسې بيانوي: ))ل

دا خربه ګرځېده، چې د پښتنو د استفادې د پاره په پښتو ژبه څه داسې 

کتابونه وليکل يش، چې د قران او حديث په رڼا کې د اخالقو فردي، 

عايلوي، اجتامعي او مدين موضوعګانې په کې د زمانې د تغرياتو او د 

صطالح او اسانه ژبه ښودل مدنيت د تطوراتو رسه سم، د نن ورځې په ا

 شوي وي او د حکمت ښکال په کې هم موجوده وي ((

 په پښتو مکارم االخالق کې دغه الندې موضوعات راغيل دي:

د ))مکارم االخالق(( تر لوی رسليک الندې: پر عمومياتو رسبېره، د 

اخالقو موقعيت، اخالق او اميان، اخالق او ع ادات، دنيا او اخرت، خري او 
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همدغو لوړو موضوعاتو بحث شوی  ر، تر کوچنيو عناوينو الندې پواجب

 دی 

پر دغو مقدمايت خربو پسې د کتاب لومړی باب د ))شخيص 

واج ات(( تر رسليک الندې پيل کېږي او په دې باب کې دغه الندې 

موضوعات څېړل شوي دي: جوړتيا او دارو، نظافت او وهارت، علم او 

اعتدال، رښتيا او درو ، حيا او د عقل، صرب او شجاعت، غضب او 

س ګونو، اميد او ناميندګي، سعيه او عمل، کرنه او رغونه، کسب او تجارت، 

 اقتصاد او ارسا  

په دوهم باب کې د ))کورين واج ات(( تر رسليک الندې پر دغه 

 الندې موضوعاتو خربې کېږي:

و کور او کهول، د ښځې کړنه او پرېښونه، منيس  او کړويس، مور 

 پالر، ښځې او پالر مړي 

لوړ ياد شوي موضوعات د کتاب په لومړي جلد کې راغيل، په 

دوهم جلد کې د اجتامعي واج ات تر لوی رسليک الندې پر دغو الندې 

 موضوعاتو بحث شوی دی:

ګډوالی او بېلوالی، مرسته او مح ت، زړه سوی او مهربانی، په 

ت او عهد، ح  ويل، عدل او حيواناتو باندې رحم، خريات او زکوة، امان

رلم، کينه او حسد، غي ت او چغيل، نفاق يا ريا، مدين واج ات، حکومت 

او وون، اواعت او منښت، حرب او دفاع، دوهم جلد همدلته پای ته 

ريس او بيا د کتاب ))خامته(( ده، چې د )قران بحثونه( تر لوی رسليک 

 الندې يې پر دغو موضوعاتو مطالب بيان کړي دي:

د ايتونو او سورتونو ترتيب، د قران يادول او ليکل، د قران تعليم او 

ښودنه، د قران اول وارغونډول، د قران دويم ځل غونډول، قران ته په 
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ابتداء کې د مسلامنانو توجه، په ابتداء کې د قران په لوستلو کې 

 اختالفات، بسوالی، د عثامن په يوه لهجه، قران د څه د پاره راغلی دی؟ د

قران اسايس تعليمونه، د قران اعجاز، د قران محکامت او متشابهات، د 

قران تفسري او تا ويل، د موول او متشابه لږوالی او ېېروالی،  ناسخ او 

منسوخ په قران کې، د قران علوم، په قران باندې تفسري ليکل، ړوم نی 

ېړيو سړی چې تفسري يې وليکلو او په دې کې د سلفو وريقه، په منځنيو پ

کې د تفسري حالت، په وروستيو پېړيو کې د تفسري حال، د حديثو بحث، 

د حديثو علمونه، د حديثو لیکل او غونډول، د حديثو غونډولو او تصيح 

ته اهتامم، د حديثو مشهور علامء او کتابونه،  په لومړي عرص کې د خپل 

نو پېړيو کې پيغمرب د حديثو يادولو ته د مسلامنانو د توجه منونه، په منځي

د حديثو علم، د حديثو علم، په وروستنيو پېړيو کې، د حديثو پرېښودنه 

 ېېره زمانه کېدی يش 

 مه(۶۹) رکال  د ميزان پ ل(۶۹۶۸)د مکارم االخالق پښتو ترجمه د 

نېټه بشپړه شوې او م جم پرې رسيزه د همدغه کال د همدې مياشتې پر 

 نېټه کښلې ده  (مه۲۷)

کال  ل(۶۹۱۹)نت لومړی ځل په کابل کې په دغه ترجمه شوی م

م ځل يمخه( د هېواد د نرشايت موسسې له خوا چاپ شوی دی او دو۹۶۱)

مخه( د يونيورسټي بک ايجنيس له خوا په پېښور کې چاپ شوی ۹۱۹)

کال نه لري  د مکارم االخالق د پښتو  چاپدی، چې وروستی چاپ يې د 

وه، چې دغه ترجمه چا کړې ترجمې د معرفۍ په ترڅ کې دا ښکاره نه ش

 ده؟

د مکارم االخالق م جم د پښتو لوی خدمتګار او په پښتو او پښتونولی 

 (۹۳ -۹۵: ۱۲)مني لیکوال او شاعر ارواښاد استاد قيام الدين خادم دی[  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33011 
 

دا اثر هم د استاد خادم له خوا  يو مسلامن او ټوله اروپا: -۷

يکوالو ددې ېرام په باب يو ژباړل شوی ېرام ګڼل شوی دی، خو زموږ ل

ېېر معلومات نه دي وړاندې کړي، چې لومړی ځل چېرته او څه وخت 

 چاپ شوی دی 

دا د استاد خادم له خوا يو ژباړل شوی اثر دی، د مور مينه:  -۸

په دې اثر کې چې )د مور زړه، روسيې سجيه، دا عرص د مليتونو دی، د 

 (۶۵۳: ۲۹)م راغلې دي  دنيا ټول انقالبونه کلتوري دي( موضوعګانې ه

په خپله استاد خادم هم په دې هکله نظر ورکړی، هغه وايي: ))دا 

قصه )م ګورکي( ليکلې ده، ګورکي درويس ادبياتو د اسامن ځالند 

چې رشق او غرب يې پېژين، د ېېر تعريف محتاج نه دی، د  دی، ستوری

هم ګورکي اثار هم ښکيل دي، دا کيسه هم شعر دی او هم حقيقت او 

 خورا لوړ پند او عربت 

د دې قصې د ترجمې په وخت کې ما د قضيې په ترتيب کې لږ 

شانې تغيري کړی دی) مګر د ګورکي د نوم او ضمري اح ام هېڅوک دېته 

 (۶۱۶: ۲۹نه پرېږدي چې د هغه په اسلوب کې ګوتې ووهلی يش (( )

او ل پخوا چاپ شوې وه ځله ځينو نورو ليکنو رسه يو )د مور مينه( 

لومړي ټوک(  کې د  ،دويم ځل د خادم صيب دمنثورو کلياتو )رڼه چينه

(مخونو پورې يو ځل بيا ۶۱۸(څخه تر )۶۱۲)ژباړې( تر ېل ندۍ الندې له )

 چاپ شوې ده 

)د ريګويدا رسودونه(هم د استاد  د ريګويدا رسودونه: -۳

خادم يو ځانګړی اثر ګڼل شوی  که څه هم په زياترو اديب ت کرو کې 

استاد خادم د دې اثر يادونه نه ده شوې، خو ښاغيل لطيف ياد چې د
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د انټرنې  په  يې داستاد خادم پر ژوند او اثارو کومه لیکنه کړې او هغه

څپو خپره کړې، د استادناچاپه اثارو په لړ کې يې ددې اثر يادونه هم 

يو  خو نور تفصيالت يې نه دي ورکړي په )رڼه چينه( کې بیا د ،کړې

رسود ژباړه خوندي شوې، دا ژباړه )ای ځمکې( نومېږي او په ويدي 

 (مخ کې چاپ شوې ده ۶۸۲)

 هرني نرث ليکنه: -هر 

د استاد او دده د هممهالو ليکوالو يو لوی نوښت دا دی چې دوی 

په پښتو کې د يو ېول داسې هرني نرثي ټوټو ور پرانيست چې ژور فکر 

  ځينې ليکوال وايي: ))د يې په عايل ذوق او لوړ خيال وړاندې کاوه

دوی دغه نرثي ټوټې چې د شعر په کچه هرني قوت لري، شعر ګڼلی شو  

له دغو نرثونو څخه د نرث ليکنې هرن زده کېږي  دغه نرثونه د تلپاتې خوند 

ځواک لري  په هر ځل لوستو او اورېدو نوی کېږي، المل يې دادی چې 

اوېل شوي دي چې يو د دغو نرثونو الفاظ پر يو داسې اهنګني مزي 

ېول ځانګړې موسيقي لري  ژبه پرې ښه چلېږي  د ويلو پر مهال کوم 

ژبنی درونوالی نه لري، چې لوستونکی ستړی کړي  مانا يې په داسې 

کلمو او جملو کې رانغاړلې چې سندريز شور يې د زړه رګونه په ترنګولو 

غواړو د استاد  (  دلته۹۲-۹۶:  ۶۲راويل او سړی يې په خوند نه مړېږي (()

 خادم دې ېول اثارو ته هم نغوته وکړو:

دا د استاد خادم د لنډو اديب نرثونو مجموعه نوی ژوندون:  -۶

ده چې د استاد پوهاند ح ي ي له ليکنې رسه سم ))مضامني يې ېېر عرصي 

اساس رسه سم دي (( ددې  لهاو حيايت او افکار يې د جديدې تربيې 

ندې د )رابندرانات ټاګور( او )عالمه اق ال( د ځينو نرثونو با رمجموعې پ
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ل( ۶۹۲۱هرن او فکر اغېز ليدل کېږي  د استاد خادم دغه مجموعه پر )

کال د پښتو ټولنې له خوا چاپ او خپره شوه چې هغه وخت او اوس هم د 

پښتو ادب مينانو ته ښه تحفه وه او ده  په خپله استاد خادم ددې ټولګې 

ندون زما  د ېېرو مودو د فکري او قلمي زيار نتيجه په باب وايي: ))نوی ژو 

او د منثورو اشعارو، اديب نرثونو او عرصي مضامينو مجموعه ده، د خپل 

ننګيايل قام حضور ته يې وړاندې کوم  له څښتنه غواړم چې زما دا زحمت 

ه مينه د ملیت )پښتو او پزما د قام د حساسو افرادو او اديب ذوق واالوو 

)قيام الدين خادم، نوی ژوندون، پښتو ته مفيد زيار وبلل يش ((  پښتونوايل(

ټوک( کې  ۶د نوي ژوندون ټول نرثونه په )رڼه چينه  ل کال (  ۶۹۲۱ټولنه، 

 يو ځل بیا هم چاپ شوي دي 

دا د استاد خادم د هرني نرث يا اديب ټوټو يوه خيايل دنيا:  -۲

سړی ورته ښه ځري يش مجموعه ده چې ده ))منثور اشعار(( بليل دي  که 

په دې ټوټو کې له زيات شعريت رسه 

مخ کېږي  د الفارو ښکال، د معنا 

ژوروالی، ښکيل تصويرونه، د ژبې 

خوږوالی او فصاحت د دغو ټوټو هغه 

خصوصيتونه دي چې هغه د ښو 

شعرونو په قطار کې دروي   دا د استاد 

خادم د دغسې شعرونو دوميه چاپي 

والو په نظر: مجموعه ده، د ځينو ليک

تر منظوم شعره ددې ليکنو یو شی کم 

دی چې هغه ريتم او اهنګ دی،  هغه عروض دي  په نورو ژبو کې د 

 )نوي شعر( يا )ازاد نظم( استازو ال  عرويض قيدونه نه دي مات کړي، خو

 دلته دا قيد هم مات شوی دی 
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( او د د استاد خادم په )خيايل دنيا(، د استاد الفت په )غوره نرثونو

خدمتګار په )مرغلرو( کې داسې ټوټې شته چې تر ېېرو منظومو شعرونو 

زيات شعريت لري  بېځايه نه ده چې خيايل دنيا، منثور اشعار بلل شوي 

 دي 

( اديب پارچو يا منثورو شعرونو ۵۱خيايل دنيا د استاد خادم د )

و ل( کال د پښتو ټولنې له خوا چاپ شوې ده ا۶۹۹۳مجموعه ده چې پر )

( له کال، يو ځل بيا د خادم صيب د کورنۍ له خوا خپره شوې ۶۹۳۱پر )

  ده 

 کيسه ليکنه: -و

استاد په خپل اديب ژوند کې يو شمېر وليس کيسې، ټوکې او ېرامې 

هم ليکيل چې د هېواد په خپرونو کې خورې ورې چاپ شوي، ځينې  

دي، دلته يې يې په کتابونو کې هم راغيل دي او ځينې يې ال ناچاپه پاتې 

 يادونه کوو:

دا د استاد خادم له خوا لیکل شوی يو ېرام دی، سورګل:  -۶

چې دده د ژوند تر وروستيو کلونو پورې چاپ نه شو، استاد هم  په خپلو 

ناچاپو اثارو کې ياد کړی دی  دا چې ددې ېرام خطي نسخه به اوس 

ل( کال  ۶۹۳۱چېرته او چا رسه وي، په دې باب معلومات نه شته او تر )

 پورې ال ورته د چاپ زمينه نه ده برابره شوې 

 ،دا هم د استاد د کيسو يوه ټولګه ګڼل شویاديب قصې:   -۲

چې په مستقل ېول ال خپره شوې نه ده  د استاد خادم په ناچاپو اثارو کې 

يې يادونه شوې ده  د خادم صيب په ناچاپه اثارو کې )د داستانو 

ه ځانګړي اثر يادونه شوې ده، غال اً چې دا دواړه مجموعه( په نامه هم د يو 
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به يوه واحده ټولګه وي  د استاد ځينې کيسې خورې ورې خپرې شوې 

 هم دي 

سيد کامل او بابو جانه( د استاد سيد کامل او بابو جانه: ) -۹

خادم په منثورو ناچاپه اثارو کې یو مستقل اثر ګڼل شوی دی  خو 

کيسې ته ورته يو اثر دی چې پخوا چاپ حقيقت دا دی چې دایوه لنډې 

شوی او په )رڼه چينه( لومړي ټوک کې يو ځل بیا چاپ شوی دی  د سيد 

کامل او ب وجانې کيسه د دوو وليس مينانو په کرک ونو کې راغلې، د 

په مرګ متامېږي  کيسه د يوې  ودواړ د کيسې انجام تراژيک دی او 

ځينې برخې يې م الغه ييز  رښتينې وليس کيسې پر اساس ليکل شوی، خو

 او افسانوي رنګ لري 

:  )د داستانونو مجموعه( هم د استاد د داستانونو مجموعه -۱

په ناچاپه اثارو کې يو ځانګړی اثر ګڼل شوی، پښتانه شعرا پنځم ټوک 

دمخه  اوځينې نورې ت کرې يې يادونه کوي، خو لکه څنګه چې مو ورته

 ( يو اثر وي قيصې اشاره وکړه، کېدی يش دا او )اديب

: )د پښتونخوا کيسې( هم په بېالبېلو د پښتونخوا کيسې -۵

استاد خادم يو مستقل ناچاپه  چې پورته مو ورته نغوته وکړه، د کې ت کرو

باب څېړونکو څه نه دي  پهل شوی دی، د دې اثر دڅرنګوايل ڼاثر ګ

 ل( کال پورې چاپ شوی هم نه دی ۶۹۳۱وييل او تر )

)په رڼه چينه لومړي ټوک(  ه او يونليک:علمي سفرون -۱

کې د استاد خادم  د یونليک او علمي يادښتونو يادونه هم شوې ده  ))د 

استاد علمي سفر يادښتونه او يوه سفرنامه(( تر عنوان الندې راغيل دي: 

استاد يو علمي سفر او د  د ))په دې ټولګه کې د هېواد جنويب برخو ته
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ژبني بحثونه د لوستو دي، همدارنګه يې يو  سفر پايله کې جغرافيوي او

سفري ګزارش هم زيات شوی دی او هغه موږ ته د هندوستان د روغتون 

او ېاکټرانو وضعيت راښيي، استاد دلته ديوه نارو ، ېاکټر او روغتون 

حاالت په رښتينې ژبه وړاندې کوي، خپلو خربو ته سپېرونی نه ورکوي، 

و خوړيل يا څښيل، هغه يې ک  م  چې څه يې ليديل، پرې تېر شوي ا

  : (۲۹)رانقل کړي دي (( 

په داستاين يا کيسه ييزه برخه کې کېدی يش استاد خادم يو شمېر 

ليکلې وي او يادو اثارو کې هم کېدی يش، ځينې اثار  هم نورې کيسې

موږ يې د وضاحت لپاره دټولو يادونه و يې يو بل رسه ننويت وي، خ

 رضوري وبلله 

 کتاب ليکنه:دريس  -ز 

استاد خادم پر هرني او تحلييل نرث رسبېره يو لړ ژبنۍ څېړنې او 

تحلييل ليکنې هم کړې دي  دی په لومړي ځل هم پر يوې ژبنۍ 

موضوع د ښې ليکنې له امله وياړل شوی او منانځل شوی هم دی  پخپله 

وايي: ))زه، زما او څوک، چا(( مساله د محمد ګل خان وزير صاحب 

خوا په مسابقې کې کېښودل شوه چې ددې کلمو تفري  د ګرامر داخله له 

په لحاظ هر څوک وکړي او د استعامل ځايونه يې وښيي، هغه به انعام 

وړي  په دې مسابقه کې ېېر پښتانه ادبا شامل شوه  مګر په اخره کې هغه 

څه چې ما ليکيل وو، ق ول شول او يو اومېګا ساعت او پارکر قلم د وزير 

 خوا ما ته په منانځنه کې راکړی شول ((صاحب له 

استاد خادم په ژبنۍ برخه کې هم ېېرې څېړنې او ليکنې کړې دي، 

ځينې ليکنې يې په متفرق ېول خپرې شوې دي او د ليکدود په باب يې 

 يو اثر په خپلواک ېول هم خپور شوی دی 
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 استاد خادم کلونه کلونه د يوه  استاد په توګه پاتې شوی او يو مهال

د پښتو کورسونوو مدير هم و  او د کابل پوهنتون د استاد په توګه يې هم 

دنده تررسه کړې ده،  نو د  استادۍ او ښوونې په بهري کې يې هم په 

مستقل ېول او هم يې له نورو رسه د يو شمېر ښوونيزو اثارو په رامنځته 

 و:کېدو کې ونډه اخيستې ده،  چې دلته يې دې ېول اثارو ته نغوته کو 

دغه کتاب د ليکل دود په باب د استاد خپل  : پښتو پټۍ: ۶

تحليل دی چې په پېښور کې خپور شوی دی  استاد خادم د پښتو 

ليکدود په باب ځانګړی نظر درلود او اوسنی پښتو ليکدود يې د پښتو 

 غږونو د پوره افادې لپاره کايف نه ګاڼه، نو ځکه يې دغه اثر وليکه 

به دې نامه هم د استاد خادم به   کدود:پښتو په عريب لي  -۲

ناچاپ اثارو کې يو اثر موجود دی، چې تر اوسه ال چاپ شوی نه دی، 

لکه څنګه چې په )پښتو پټۍ( اثر کې مو يادونه وکړه چې استاد خادم 

عريب ليکدود د پښتو ژبې د غږيز جوړښت دافادې لپاره سم نه ګاڼه، نو 

ې د نیمګړتيا يادونه کړې، دغه اثر اثر کې د هغ (پښتو پټۍ)ځکه يې په 

چې )پښتو په عريب ليکدود(، نومېږي، په غالب ګومان به دا دواړه یو اثر 

 وي، ځکه چې دواړه یوه موضوع تعقي وي 

 دا هم يو ژبنی اثر دی چې  د پښتو ګرامر  : پښتو نحوه -۹

نحوي برخه رانغاړي، دا اثر هم د استاد خادم په ناچاپو اثارو کې ګڼل 

وی او د استاد بختاين په وينا دغه کتاب ده ليدلی و، خو تر دا مهاله ال ش

 خپور شوی نه دی 

دا کتاب په کندهار کې خپور شوی دی، چې د  : : معلم پښتو۱

پښتو زده کوونکو لپاره يو تدرييس اثر دی  پر هغه وخت چې دا کتاب 
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يا د پښتو د چاپېده، پښتو تدرييس کتابونه د ګوتو په شامر وو، په تېره ب

د  ،زده کړو په باب تدرييس اثار، نو پر دې مهال چې هر چا هر څه ليکيل

خپل وخت د اړتيا له مخې د زيات ارزښت وړ ګڼل کېږي   په دې اثر 

استاد خادم رسه د پښتو انجمن ځينو نورو غړو هم برخه اخيستې  لهکې 

 ده 

و دا هم د پښتو زده کوونکو لپاره ي پښتو کيل اول جز: -۵

دريس اثر دی  دا کتاب او نورې پاتې برخې يې د هغو زده کوونکو لپاره 

ليکل کېدې چې نوې يې پښتو زده کوله، يانې یو ابتدايي تدرييس اثر 

 ګڼل کېدی يش 

دا هم د همدې لړۍ يوه بله کړۍ  پښتو کيل دويم جز: -۱

 ده  يانې د ژبې لومړنی تدرييس کتاب دی 

م جز يې د همدې لړۍ يوه بله درېي يم جز:ېپښتو کيل در  -۷

 برخه ده  دا لړۍ په ترتيب رسه ليکل شوې ده 

)استاد خادم وايي په دې کتاب  پښتو کيل څلورم جز:  -۸

کې يې له خپلو ملګرو رسه پوره برخه اخيستې ده(  د پورته لړۍ بله کړۍ 

 ده 

د پښتو کيل د دې ټولو برخو په باب بايد وويل يش چې دا اثار 

 او تعلیمي بڼه لري  د خپل وخت د اړتيا پر بنس  ليکل ټول تدرييس

شوي وو  ال ته يو شمېر لیکوال او کره کتونکي د دې اثارو په باب وايي 

چې دا اثار په پوره او کره ېول له تدرييس اصولو رسه سم نه دي ليکل 

شوي او يو لړ نيمګړتياوې په کې احساسېږي، دا خربه به تر يوه حده سمه 

ه د هغه وخت امکانات او اړتياوې په پام کې ونيول يش، نو بيا وي، خو ک

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33071 
 

تدرييس  لههم دا يو خورا غنيمت کار دی  خو که موږ يې د اوسمهال 

 ي ږاصولو رسه ارزوو، و يعي خربه ده چې په دې تول پوره نه خې

کره پښتو لکه څنګه چې له نامه څخه يې ښکاري،  کره پښتو: -۳

و په  برخه کې ليکل شوی  اثر دی، بېالبېلو د پښتو ژبې د معياري کول

دغه اثر د استاد خادم په ناچاپه اثارو کې د دغه اثر نوم هم  الوت کره ليکو 

ل( کال پورې چاپ شوی نه ۶۹۳۱ياد کړی دی  دا اثر هم تر دې دمه )

دی  ال ته د کره پښتو او پښتو لیکنې سمون په برخه کې د استاد بېالبېلې 

په چاپي رسنيو کې خپرې شوې دي، چې د هغو ليکنې د خپل وخت 

 ځينې برخې يې په )رڼه چينه( کې يو ځل بيا خوندي او چاپ شوې دي 

دا يو تدرييس اثر پښتو قرائت د دويم ټولګي لپاره:  -۶۱

او څو  وزارت په تعليمي نصاب کې شامل و دی چې د وخت د پوهنې

 ځله د ياد وزارت له خوا چاپ شوی دی 

پښتو قرايت د ئت د درېيم ټولګي لپاره:پښتو قرا -۶۶

درېيم ټولګي لپاره هم يو تدرييس اثر دی او د همغې لړۍ يوه بله کړۍ 

 ده چې پورته مو يادونه وکړه 

يو دا اثر هم پښتو قرائت د څلورم ټولګي لپاره:  -۶۲

تدرييس اثر دی او د ښوونځيو څلورمو ټولګيو لپاره ليکل شوی دی، د 

ه وخت چې زه )يون( د رسدار محمد داودخان  په يادونې وړ بومل هغ

زده کوونکی وم، دا کتابونه مې لوستي  ين ښوونځيجمهوريت کې د لومړ 

وو، له هغه وخته دا دی څه باندې څلوېښت کاله تېر شوي، خو تر اوسه 

پورې د هغو کتابونو ځينې خوږې کيسې او پندونه زما په حافظه کې  پاتې 

 دي 
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)پښتو زده کړه( هم د هغو اثارو په ېله  پښتو زده کړه : -۶۹

کې شامل دی چې د استاد خادم ناچاپ اثار ګڼل شوي دي  په )پښتانه 

شعرا پنځم ټوک( او نورو ت کرو کې دا اثر په ناچاپو اثارو کې شمېرل 

شوی دی، د اثر له عنوان څخه ښکاري چې دا هم د پښتو ژبې د زده 

 لري  کړې په باب ليکل شوی  او تدرييس بڼه

د )معياري پښتو( په نامه اثر د استاد خادم معياري پښتو: -۶۱

يو شمېر نورو  په وروسته لل( کا۶۹۱۷تر ) يو ناچاپ اثر ګڼل شوی دی او

استناد دا اثر د استاد  هو کې د )پښتانه شعرا پنځم ټوک( پچاپ شويو ت کر 

ه ل( کال پورې پ۶۹۳۱خادم يو ناچاپ اثر ګنل شوی دی  که څه هم تر )

دې نامه کوم ځانګړی اثر نه دی چاپ شوی، خو په )رڼه چينه( اثر کې د 

استاد خادم ګڼ شمېر داسې ليکنې شته چې همدې موضوع ته ځانګړې 

 شوې او که ټولې رسه راټولې يش نو د يوه ځانګړي اثر بڼه خپلوالی يش 

په بېالبېلو اديب ت کرو کې د )مکاملات( په نامه د مکاملات:  -۶۵

خادم د يوه ناچاپ اثر يادونه شوې ده، د دې اثر په باب زموږ استاد 

څېړونکو نور معلومات نه دي ورکړي  څرنګه چې مکاملات يا خربې اترې 

يو ژبنی بحث دی، نو ځکه ما دلته د استاد  د ژبنيو اثارو په ېل ندۍ کې 

 شامل کړ 

 متفرقه اثار: -ح

ې هم شته چې به د استاد خادم يو شمېر نور اثار يا متفرفه ليکن

، په تېره لېراغ هنه د يې ځانګړې يادونه مستقلو  چاپي او ناچاپي اثارو کې

بيا د ده نرثي ليکنې  دا ليکنې اکرثه سيايس، ټولنيزه، ژورناليستيکه او 

ديني محتوا لري چې پر بېالبېلو وختونو يانې هغو وختونو کې چې استاد 
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حاد مرشقي( خپرونو مسول مدير خادم د )هېواد، اصالح، ولوع افغان او ات

و، خپرې شوې دي  استاد بختانی دې ېول ليکنو ته تقري اً همغه نومونه 

ورکړې دي چې دا ليکنې په کې خپرې شوې دي  د ساري په توګه په 

)ولوع افغان، افغان ولس، اتحاد مرشقي( او نورو خپرونو کې خپرې شوې  

ړي دي  ښاغيل رسمحق  ليکنې يې د همدغو خپرونو په نومونو يادې ک

زملي هېوادمل بيا د استاد خادم اثار او ليکنې له محتوايي پلوه ېل ندي 

کړي دي  ښاغيل الل پاچا ازمون بیا په همدې خپرونو کې چاپ شوې 

ليکنې له محتوايي پلوه رسه وېشيل او په )رڼه چينه( کې يې خوندي کړي 

 تر ي وېش ته په پام رسهدي  زما په نظر د خادم صيب د نورو اثارو محتواي

ېېره حده دا دويم محتوايي وېش منطقي برېښي، که څه هم ددې هرې 

برخې ليکنې د يوه ځانګړي اثر د کميت تر حدودو وځي، خو ښه به وي 

چې هره برخه يې لږ تر لږه د يوه مشخص اثر په چوکاټ کې رايش او د 

ر هم په لنډيز رسه يوه ځانګړي اثر بڼه ورکړای يش  دلته غواړو دا ېله اثا

 دروپېژنو:

 سياستپوهنه او ټولنپوهنه: -۶

دا ليکنې د استاد خادم د ژوندانه په اوږدو کې په بېالبېلو وختونو 

کې، د هېواد په بېالبېلو خپرونو کې چاپ شوي دي  د السته راغلو ليکنو 

( عنوانو رسېږي، کېدی يش واقعي شمېر يې تر دې هم ۵۱شمېر يې تر )

دې لیکنو یوه برخه د خادم صيب په بېالبېلو مستقلو اثارو  زيات وي  د

کې هم چاپ شوې ده او نورې يې په بېالبېلو مهالنيو خپرونو کې خپرې 

شوې دي او تر هغه وروسته بيا په )رڼه چينه( کې يو ځل بيا چاپ شوې 

 دي: په دې ېل ندۍ کې دغه الندې ليکنې شاملې دي:

 د ټولې نړۍ حکومت 
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 نيوی ممکن دی؟ايا د جنګ مخ 

 د کامل اتاتورک يو تقرير 

 دميوکرايس څه شی دی؟ 

 د مليت حس 

 د ملیت علمي ترشېح 

 افغان مليت او پښتنې ښځې 

 ملت او حکومت 

 زموږ استقالل 

 ليتونو دیدا عرص د م 

 حزيب حکومت که بې ورفه 

 په وليس جرګه کې وينا 

 په نولسمه پېړۍ کې د استعامر رول په منځني رشق کې 

  ګاندي د لويۍ س  ونهد مهامتا 

 د افغان ولس لنډ مرام 

 وون ومنانځو که خارج؟ 

 ملک حقيقي نهضت غواړي 

 ميل منافقان 

 نشنلېزم او فاشېزم 
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  افغان ملت او اينده دنيا 

 خپلې عقيدې پټې وساتو که ښکاره يې کړو؟ 

 ناسيونال دميوکرات سوسيالېزم 

 حزب او جمعيت 

 حزب د څه لپاره جوړېږي؟ 

 ه دی دی؟صالح ميل حکومت څ 

  ملت، دولت او حکومت 

 وران ويجاړ حال به څنګه سم يش؟ 

 د ليډر حکومت 

 حزب حکومت جوړوي که حکومت حزب؟ 

 مهم سوالونه او لنډ ځوابونه 

 نور خلک زموږ په مملکت کې څه  کارونه کوي؟ 

ددې لپاره چې ددې ېول ليکنو له څرنګوايل رسه اشنا شو نو يوه 

 راوړو:ليکنه به يې د بېلګې په توګه 

 نشنلېزم او فاشېزم او په دې باب د اشت اهاتو رفعه

))نشنلېزم يعنې مليت او ملت پرستي، دا هغه مسلک دی چې نن په 

ټوله دنيا حاوي دی، د مليت معنا د فردي سوداګانو، عايلوي ګټو، 

خانداين امتيازاتو، ق يلوي تعص اتو څخه تېرېدل او کوم خلک چې تاریخ 

وی د مش کې ګټې ، ترقۍ، خوشالۍ، اتحاد او رسه يوکړي وي، د هغ
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هامهنګۍ لپاره سعې او کوشش کول او د هغوی کلچر او عنعناتو په اصولو 

حکومت جوړول دي  يعنې فرد په دميوکراتيک ېول په جامعه کې مزج 

کول او د جامعې د رجحان تابع کول او بيا د ميل حکومت په ذريعه د 

ف کول او په پښو درول او په دغه شان ملت ټول عنارص تقويه کول، منکش

رسه د نورو قومونو په مقابل کې خپل ميل، اجتامعي، سيايس، کلتوري، 

اقتصادي، هرني استقالل او جامعې ته د پرمختګ وسايل تهيه کول، رلم 

زور، جهالت، انفراديت، چټي تعص ات او خارج پرستۍ مخه نيول، ملت 

 پرستي يعنې نشنلېزم:

لت، د خپل وون او خاورې، د خپل تاريخ او د خپل قام او م

عنعناتو، د خپلې جامعې د فرهنګ او ګټو، د خپل مملکت او د ټولنې 

سعادت، نېک ختي او خوشايل غوښتل دي  يو نشنلست غواړي چې خپل 

ځان د خپل ملت عايل منونه وښيي، دی غواړي چې دده وون دې موړ، 

،  دی غواړي چې دده ملت پ ، په عزت، بډای او د سياالنو رسه سم وي

دې معناً او مادتاً هغسې اندازې ته ورسېږي چې دده لپاره د فخر وړ وي، 

ست په نظر کې وي، دده ارزو ېيوه نشنل ابرو، عزت، شهامت او کرامت، د

ست اول خپل ځان ېدا وي چې قوم او وون دې يې رس لوړی وي، نشنل

خوشالۍ لپاره خپل  رو داو خپلې جامعې ته ګوري، بيا نور جهان ته، د نو 

ملت څملول، ت اه کول کفر ګڼي، دی د قوم او وون خدمت کوي، نه 

 چې ورنه ګټه کوي 

تاسو کوالی شئ چې د دنيا ټول ننني دولتونه وګورئ، غور په کې 

ستۍ ص غه لري، جنګ کوي، ېوکړئ) نو درمعلومه به يش چې ټول د نشنل

تعلمني ق لوي او که مېلامنه، که صلح، مرسته ورکوي، که هئياتونه لېږي، م

کتابونه لېږي، که اخ ارونه، رقاصان لېږي، سندرغاړي، مدعا يې خپل ميل 

 شان او خپل ميل نفوذ قاميول وي 
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ګټه يې د  خپل ملت ګټه يې د بل د فايدې نه  وون يعنې د خپل

مقدمه په نظر کې وي  تاسو به هېڅ داسې ملت ونه ګورئ چې د خپلې 

خوښه وي،هېڅ قوم نه شئ پیدا کوالی چې د خپل ژبې نه يې پردۍ 

ځان مادي يا معنوي تاوان ددې لپاره ومني چې بل ملت خوشاله يش) نو 

زم دنيا ده، په ځان اتکا کول، په ځان ېمعلومه شوه چې دنيا ټوله د نشنل

اعتامد کول، ځان ته په درنه س ګه کتل  او خپله مستقله الره او مستقل 

 نافع ساتل ددې عرص له واج اتو څخه دي ميل هويت او ميل م

هو دا انټرنېشنل ايزم يعنې بني امللليت نوم په دنيا کې شته، خو 

 عمر يې ېېر لېرې دی، لکه د خوب دنيا 

زم اړه  ېځان رسه د جهان فکر ساتل بله مسئله ده، چې په نشنل لههو 

النو په لري، که ميل مترکز ددې لپاره وي چې زه ابرومند، ساهو او د سيا

شان ژوند وکړم، د چا غالم، محکوم او د استثامر الندې نه اوسم، د خلکو 

او قومونو رسه مساوي او په سياليانو کې سيال اوسم دا معقوله نظريه ده او 

که مدعا دا وي چې  زه متمزکر، قوي او زورور شم) نو کمزوري به خورم، 

زم ېکوم، نو دلته نشنل حکمراين به پرې کوم او د بادار په حيثيت به ژوند

زم ته رانږدې کېږي، دلته مسايل بايد داسې تشخيص يش چې قوت د ېفاش

څه لپاره؟ قوت ددې لپاره چې يو قوم، يوه جامعه او يوه ټولنه ابرومنده 

وي، له ذلت، حقارت او غالمۍ څخه خالصه وي، که ددې لپاره چې د 

کړي، که مدعا اوله وي، تجاوز، تېري، تعدي او استعامر الس نورو ته اوږد 

زم او که دوميه وي، نو امپريالېزم او فاشېزم دی، خو د امپرياليزم ېنو نشنل

زم فرق دومره دی چې که څه امپريالېزم دواړه د ځان تفوق او د ېاو فاش

زم د قوت په ټولو وسايلو ېنورو است داد او استثامر غواړي، خو امپريال

کري زور زياته اتکا کوي، نورو قوتونو زم او عسېتش ث کوي، مګر په مليتار 

ته په دوميه درجه قايلېږي  ال ته د يوه ملت د ژبې، عنعناتو، ميل قدرت او 
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په خپلو پښو درېدل غوښتل او دا چې دا ملت دې وپېژين او ځان ته دې 

په درانه نظر وګوري، د خاورې او مليت د دښمنانو له دسايسو دې ځان 

يا جهل دی، يا د  دا اشېزم وايي) نوخالص کړي، که څوک دې ته ف

پر مخ بيول  هېڅ د غرض خاوند نه غواړي چې  ودسايس د امپرياليستانو

دده نښه کړی ښکار دې، هوښيار يا دومره د قوت خاوند يش چې دده 

زم او استعامر ځانته ېڅخه دې والوځي، يا دې پر ده حمله وکړي  امپريال

طه بنا وي، دوی همېشه خلک خطا منط  او فلسفه لري چې اکرثه په مغال

بايس او په غلطفهمۍ کې يې اچوي، که د کوم مخ پر انکشا  مليت 

مقومات تقويه کول وغواړي، پنځه رسه انجړې ورته راپه مخه کوي، مثاًل 

وايي، د ملت ژبه عامول ت عيض دی، ميل بڼه غوره کول نه مني او وايي، 

 ايي، دا قهقراييط دي کومه بڼه؟ که دعنعناتو بحث داير يش، دی و 

که د ېميوکراسۍ موضوع رايش، وايي دا خو وخت رايش، که د 

حزب مسله دايره يش، وايي خلک بې رسه کېږي، که د انتخاباتو مسله 

رايش، وايي چې په کمپاين کې پيسې  ورکول جواز لري، که د رشوت 

صح ت داير يش، وايي رشوت خو هر څوک خوري، که دې ويل چې 

خپلو پښو درېدل رضور دي، وايي واړه مملکتونه په خپلو پښو  مملکت  په

نه يش درېدای، مدعا داده چې مليت يوجايز دنيايي ح  دی، مليت د 

فاشېزم رسه ملت ث کول، استعامري چال دی، موسوليني د فاشېزم موسس 

په خپل يوتقرير کې وايي، د ټولو نه مهمه خربه دا ده چې که د وخت د 

زم چې څومره د انسانيت ېڅخه نظر واړوو، نو فاش سيايس مصلحتونو

مستق ل او دهغه پرمختګ په نظر کې نييس، نو دغومره نه د عام امين 

زم ېفايده په فکر کې لري او نه په هغه باندې يقین، نو خربه داده چې فاش

دامن پرستۍ م هب س ب رد کوي، ځکه دا د سعې د ترک کولو مسلک 

په مقابله کې د ېار مظاهره، دا خو جنګ دی دی او د قربانۍ او ايثار 
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چې انساين قوت لوړو مدارجو ته رسوالی يش، نو په قومونو کې چې دا 

صالحيت وي، نو په دغو د رشافت مهر لګوي، پاتې نور ټول تجارب بدل 

او قايم مقام دي، چې د دغو په واسطه انسان هېڅکله دې ځای ته نه 

چې هغه د مرګ او ژوند فيصله ده،  رسېږي چې عظیم الشانه فيصله وکړي

نو ځکه کوم مسلک چې د امن په دې مرضه نظريه بنا وي، نو هغه د 

 زم مخالف دی ېفاش

مسوليني وايي: )تاريخ ښيي چې کوم وخت د يوه محرک په واسطه 

قومي ج به ويښه يش، محرک ج بايت وي، که خيايل وي او که عميل) نو 

کېږي او الوځي (  مسولييني وايي:  بيا په مقابل کې ټول موانع لېرې

ست ژوند په نظر کې نييس او له ژوند رسه مينه لري، دا د ځان وژلو ې)فاش

نوم نه دی، ژوند يوه فريضه ده، يو کشمکش دی او یوه فتح، د ځان لپاره 

هم ژوند کول په کار دی، خو ېېر د نورو لپاره، هغه نور چې وروسته 

( دا وو د مسوليني خپل ع ارت، اوس نو )مجله جامعيه مليه دهيل (راځي 

زه د خپلو منورينو او ځوانانو څخه خواهش کوم چې د هر چا د خولې 

پروپاګند دې نه خپروي، خپلې پښې دې نه وهي، مليت يوه ېېره رشيفه 

پاکه نظريه او مسلک دی، په مليت کې نجات دی، په مليت  کې ترقي ده 

کت موږ د ټولو بالوو خولې بندوالی او په مليت کې رشافت، د مليت په بر 

چيان  شو، دا بالوې رشوت خواره دي، که معرضین، پول پرستان، مستعمره

تاريخ ثابته کړې ده چې   او استثامر کوونکي خارجي وي که داخيل

رشيف پښتانه تل د نورو ورونو خدمتګاران وو او د نورو له اوږو يې پېټي 

ظمت څخه ېارېږي، انې بهانې اخيستي دي، خلک د افغان د تاريخي ع

 راته جوړېږي او نه مو پرېږدي، خو دا زنځريونه ماتول غواړي ((

 (۲۱: ۱۱۵-۱۱۷) 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33080 
 

په دې ليکنو کې دې ته ورته نورې مهمې لیکنې هم راغيل دي، 

 چې هره يوه يې خپل خپل ارزښت لري 

 علمي څېړنه او شننه : -۲

اسې متفرقه په دې برخه کې هم د استاد خادم يو زيات شمېر د

ليکنې شته چې په مستقلو اثارو کې نه دي راغيل او يا يې يوه برخه راغلې 

ده، دا ليکنې که ټولې محاس ه کړو، د يوه ځانګړي اثر تر کميته هم پورته 

)رڼه چينه( کې راټولې شوي او د )بېالبېلو  په کېږي، هغه لیکنې چې

، څېړنه او شننه( نوم ليکنو( تر رسليک الندې ېل ندي شوي، ما ورته )علمي

 غوره وباله، په دې برخه کې دغه الندې لیکنې شاملې دي:

 د ارتقا حس 

 د انسان رضورت او ترتيب يې 

 د ازدواج د عمر په باب د علم ځواب 

 حيات او مهات 

 د نوو اکتشافاتو په رڼا کې قديم حقيقت 

 د ن و  اسايس الرې 

   اتفاق او اختال 

 ديانت او روحانيت 

  حيوانيتانسانيت او 

  انسان او فاضل ملکات 
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 د هندوستان د مليت بنياد 

 علام او نوابغ 

 وون مور 

 ژوند څه شی دی؟ 

 اخ اعات څنګه وشول؟ 

  علم او عقل 

 زموږ د تګ الر 

 ذهنيت او علميت 

 سعادت په څه کې دی؟ 

 استعداد 

 د زړښت او ځوانۍ په باب 

لنډه ددې ليکنو له جملې څخه به د )علام او نوابغ( په نامه يوه 

 ليکنه چې په )زېري( جريده کې خپره شوې ده، د بېلګې په توګه راوړو:

 علميا او نوابغ

 ))شوپنهاور مشهور فيلسو  د مطالعې او تفکر په باب وايي:

څنګه چې ېېره مطالعه، فکر وسعت او ودې ته نه پرېږدي، ېېر ليکل 

ه کتابخانه او ېېر لوستل هم د حقايقو د معرفت مخه نييس  د دنيا ېېره لوي

چې بې نظمه او بې ترتي ه وي هغه ارزښت نه لري، لکه چې يوه کوچنۍ 

 منظمه کتابخانه يې لري 
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همدغه راز ېېره زياته پوهه  چې په ذهن او دما  کې ښه هضم 

شوې نه وي، له هغو لږو معلوماتو څخه لږ قيمت لري چې په جزياتو کې 

 يې ېېر غور او دقت شوی وي 

سړی هغه وخت پوهېدلی يش چې د عليت په په حقايقو باندې 

 قانون پوه يش او په جزياتو کې يې مطالعه ولري 

څنګه چې انسان مطالعې ته رضورت لري، تفکر ته يې هم لري، 

مطالعه او تفکر د انسان په ذهن کې دوه متضاد تاثريونه لري چې که يو 

 زيات يش، هغه بل کمېږي 

عقايدو تر تاثیر الندې راويل مطالعه د سړي ذهن د هغو افکارو او 

چې ممکنه ده د انسان له ذايت احتياجاتو رسه مخالفت ولري  ازاد تفکر 

يعنې د هغه و يعي سري او حرکت تعقيب چې محتط او رضوري مسايل يې 

د انسان په ذهن کې پیدا کوي، د مطالعې په شان څه خاص شی ذهن ته 

اري، همدغه س ب دی چې نه سپاري، بلکې د فکر کولو تومنه ذهن ته سپ

ېېره زياته مطالعه د شخيص فکر د پرورش مخه نييس او سړی څه قدر 

 سطحي او ناپوه کوي 

علام او پوهان هامغه کسان دي چې ېېر کتابونه يې لوستي وي، 

مګر نوابغ او د فکر خاوندان چې د انساين مدنيت الرښودونکي دي او د 

کسان دي چې د جهان په کتاب  برشيت قافله د ترقۍ خوا ته بيایي، هغه

کې يې غور کړی دی او د نورو په خربو کې يې خپل فکر نه دی 

 (۷۶۶: ۲۱بايللی (( )

 ژورناليستيکي ليکنې: -۹

هېواد  په دې ليکنو کې د استاد خادم هغه ليکنې شاملې دي چې د
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په بېالبېلو خپرونو کې، لکه: )هېواد، اصالح، زېري، افغان ولس، افغان 

نورو کې د رسليکنو، خربي ليکنو او ځينو ژورناليستيکي تحلييل  ملت( او

ليکنو په بڼه پر خپل وخت خپرې شوې دي  په دې ليکنو کې دا الندې 

 ليکنې شاملې دي: 

 افغان ملت جريده، مسلکي جريده ده 

 د افغان ملت د الرې په باب يو څه توضيحات 

  ه لويه الرد والياتو د مملکت وېش: د راتلونکو اصالحاتو لپار 

 د قره قوليو ټيکس معا  کېږي 

 د ژورنالېستانو رسه مرسته په کار ده 

 کليو او ديهاتو ته د ېاګ انتظام 

 د مشاعرې افتتاحيه وينا په کابل کې د پرسلنۍ پښتو مشاعره 

  د پښتونستان په خاوره کې د دښمن د مداخاليت رويې په ضد د

 ميل جرګو فيصلې

  ليو د درېو نورو کوپراتيفونو د هېواد په شامل کې د قره قو

 تاسيس

  شوروي اتحاد ته د هاميوين اعليحرضت او عليا حرضتې معظمې

 ملکې سفر

 ل نيات او کابل 

  هېڅ ېول زور او فشار د پښتونستان خلک د خپل ميل مرام څخه

 اړولی نه يش
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  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33081 
 

 د والياتو د پوهنې مديرانو ته د ښاغيل صدراعظم الرښوونې 

 ستۍ او د ښار تنظيف د روغتيا د د خلکو د روغيتا او تندر

 نو او د ښاروالۍ جدي څارنه غواړيمقديا

 چا اعليحرضت او په شوروي اتحاد کې د افغانستان  د ګران پا

 ملکې تاوده هرکيل

 او انيس په د مط وعاتو د نوي قانون په رڼا کې، د راېيو، اصالح ،

 خپرونو کې نوی تحول

 راتلو د پاره د وکيالنو  په مملکت کې د يو قوي پارملان د منځ ته

 په انتخاب کې د زيات قدر څخه کار واخلئ!

 د ټول افغانستان د صحيه چارو مورفينو لوی کانفرنس 

 دونهيد دنيا ام 

 د لوی خدای په نامه 

 د نومونو ايښودلو جرګه 

 د برش په حقوقو، قانون او عدالت پورې استهزا 

 زموږ جامعه 

 د مېرمنې او خاوند ګډ ګوزران 

 څه خدمت کوي؟ مط وعات 

  زموږ اينده نسل 

 د مط وعاتو ځان ځاين 
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 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد
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 خري او نيکي 

 ناح  دعوې او خلک ازارول 

 د کراچې د دومينيون کابينه ماته شوه 

  د خپلواکۍ ح 

 اجمل خټک ولې بندي شو؟ 

 حکومت او ملت 

 د کراچۍ عامل پر پښتونستان څه لوبې وکړې؟ 

 وېره، رشم او عالج يې 

 د کراچۍ پروپاګندي لهجه 

 ريا يا موسمي ت ېميل 

 د ميلريا  اهميت او عالج يې 

 د اخالقو موقعيت 

 د اخ  په ورځ د افغانستان د ګران پاچا وينا 

 د کاميابۍ لياره 

 اخالق او اميان 

 پښتونستان 

 د غازي واال حرضت شفقت امېزه سلوک 

 د خدای بنده املتوکل علی هللا خلد هللا ملکه 
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  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد
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 د عمومي پور د ترويج اليحه 

 تونستان جمعيت العلامء موالنا سيد ګل بادشاهد محکوم پښ 

 مونږ څوک يو؟ 

 ريشخور ياغازي اباد؟ 

 د مرص وضعيت وخيم دی 

  د بلوچستان د وون حزب مرش ع دالصمد خان له بند نه شفاخانې

 ته يوړل شو

 د خلکو منانځه 

 د چا غي ت مه کوئ 

 د پونده وو د تعليم انتظام 

  د کوريا متارکه  –موندله د کوريا جګړه درې کاله وروسته خامته و

 الس ليکه شوه

  م کال په مناس ت۲۵د اصالح ورځپاڼې د 

  م کال۲۵د اصالح ورځپاڼې 

 تنظيم اواواعت 

 تاليف کول او عفوه غوښتل 

  )د پښتونستان لوی زعيامن د پاکستان په جېل کې د )بلوچستان

 د زعيم، خان ع دالصمد حالت

 د نادر پښتون د جادې د دوميې برخې کار 
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  لوی اخ  ورځ د 

 حريت او ازادي 

 افغانستان او پښتونستان 

 زړه سوی او مهرباين 

 رحم او عاوفه 

 په محکوم پښتونستان کې د پښتنو په مرشانو رلم 

 قا کې د ازادۍ تحریکپپه شاميل افر 

 د رسدار محمد داود خان صدراعظم سياست 

 عهد او امانت 

 د افغاين رسې مياشتې د مراسمو ورځې 

  م د خان ع دالغفار خان په خالصون کې ځان ته مس  ع دالقيو

 رضر ويني

 غندينه او بده ستاينه 

 چغيل او خربې وړل 

  م۲۹م او ۲۲دوه تاریخي ورځې رس په رس د ميزان 

  زموږ د اخالقو سلسله 

 بني املليل منشور دې بايد ترميم يش 

  ومينيو يو بل راملانه اقدام دد پاکستان د 

  کليو تصدي  شود يهودو عسکري تعرض په عريب 
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 د پاکستان د حکومت قاديانت پروري 

 وليس جامې 

 د پښتونستان مجاهد 

 تياره دنيا 

 افغاين ثقافت 

 له عاش  شاه پاچا رسه د يو اخ اري مناينده مصاح ه 

 په هېواد کې د ملکي هوايي رسويس پرانيستل 

 د بريتانوي ګيانا زعيم ېاک  جګن 

 د تنګي غارو د رسک په باب نوی تصميم 

 ندوستان دجمهوريت جشند ه 

  د افغانستان د ماليې  د وزير او د اتحاد شوروي د لوی سفري په

 منځ کې يوه موافقه

 ښاغلی صدراعظم د خپل حکومت اقتصادي سياست توضيح کړ 

 ( کال پروګرام۶۹۹۹د کابل د ښاروالۍ د) 

 په تېر کال کې موږ څه وکړه؟ 

 نوی کال او نوي پالنونه 

  ونې او نيالګي 

  بنګال انتخاباتو کې د مسلم ليګ ناکاميد رشقي 

 فساد مه کوئ 
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 صحت اوتندرستي 

 د ښاغيل صدر اعظم ګرمه پ يرايي په جنويب کې 

 زمونږ قلمي همکارانو ته 

 له ولوع افغانه څه غواړئ؟ 

 د پاکستان واکداران وارخطا دي 

 دنيا څنګه ترقي کړې ده؟ 

 د قندهار د ښاروالۍ انتخابات 

 ېږيد بلديې انتخابات رشوع ک 

 پروګرام او دستور العمل 

 د ېېموکراسۍ تحکيم او ټينګول 

  ۵۱د ښار په لوی مجلس کې د ښاغيل نايب الحکومه بيانيه د 

 ورځو د کار راپور

 په محکوم پښتونستان کې اغتشاش 

 ولوع افغان د چا دی؟ 

 د ميل ورورګلوۍ ټينګار 

 د اجتامعي سمون لياره 

 ېېموکرايس څه شی دی؟ 

  ليډرانو ستاسو وريفه خورا درنه دهد پښتونستان ګرانو 

 د پښتونستان د هيئت پ يرايي په قندهار کې 
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 د قومي ترقۍ اساس د فکر و بيان ازادي ده 

 ازادي څه معنا؟ 

 اجتامعي حقوق 

 ملت او ميل يووالی 

 د ننګرهار اديب کلوب 

 ځوانانو! تاسو ته وايم 

 انګار راووت 

 تېر مط وعايت کال 

  په مملکت کې اصالحي فعاليت 

 محتکرين او متقل ني 

  نوی کال او نوی کار 

 د پاکستان د ازادۍ ورځ 

  واليتونو د مملکت وېش ۲۳په 

 شاګردانو ته د پوهنې د ښاغيل وزير ګټور پيغام او غ  ټکي يې 

  بالکونه او بې ورفه هېوادونه 

 د يوې ېلګۍ داړه مارو نيول 

 ددې وخت مهم مرضونه او عالج يې 

 ت شولمعاشونه په کايف اندازه زيا 
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  د نجونو د تعلیامتو په لړ کې د کامې خلک د نجونو ښوونځی

 غواړي

 د هېواد شپاړسم نرشايت کال 

 د کامې د ولسوالۍ په باب نظريه 

 د بلوچستان په يو کيل د پاکستان د الوتکو مب اري 

  ميل موسيقي 

 قي ميل رنګ لرييزموږ کومه موس 

 زموږ تر ټولو غ  احتياج دخوراکي موادو زياتول دي 

 په ېېموکراسۍ کې د عقيدې ازادي 

 ېېموکرايس او د عقايدو ازادي 

 د جالل اباد ښار بې اصوله دی 

 د مامورينو لپاره د شپې لېسه 

 د امام ابو حنيفه مدرسه پرانستل شوه 

 د وړو او غوړو نرخ پاملرنه غواړي 

  م کال او په دغه مناس ت ۷۱د ښاغيل خروسچف د زېږېدنې

 مراسم

 به علمي مرکزونه يش د هېواد لوی ښارونه 

 :يو تشويشناک خرب 

 د زراعتي کانګرس نتيجې چې تر اوسه الس ته راغلې دي 
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   د زراعتي کانګرس بحثونه او نتايج 

 خارجي پورونه او قراردادونه بايد څنګه وي؟ 

 د جالل اباد د ښاروالۍ انتخابات 

 :په کابل کې د اق ال د يادګرينې وينا 

 د اق ال د شاعرۍ محرکات 

  ال د شاعرۍ غ  عناويند اق 

 د اق الۍ د خودۍ د فلسفې م دا 

 د افغانستان او شوروي اتحاد همکاري په نوره هم ټينګه يش 

 د زاړه ښار عفونتونه به تر څو پاتې وي؟ 

 پوهنه او کړنه 

 ېميوکرايس او د خلکو روزنه 

 د ېېموکراسۍ معيار 

 د ښار په احاوه کې خشت مايل 

 هغه خربې چې ال حل شوې نه دي 

 دې وخت لوی قوت ملت دی د 

 د وون د پاره لوی خدمت 

 فرانسې ناجي او مجدد صدر دوګول د اعليحرضتينو کوربه 

 د ښه وکيل افکار 
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 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33011 
 

 په ېېموکراسۍ کې ګوزاره او اغامض 

 په انتخاباتو کې د رايو برخه 

 په انتخاباتو کې د اخ ارونو برخه 

 په سيايس م ارزو کې تقوا 

  قي جرأت غټه منونهد يوه وايل نېکه اراده: د اخال 

 د جالل اباد ښاروال انتخاب، د ښاريانو په مخکې دده تعهد 

 د خلکو اراء افکار او جرايد 

 له انتخاباتو رسه د خلکو دلچسپي 

 موږ ښه خلک څنګه پېژندی شو؟ 

 فرانسه به له افغانستان رسه په بېلو بېلو ساحو کې مرسته وکړي 

 د شورا لپاره څرنګه وکيل انتخاب کړو؟ 

 ټولواک د فرانسې کوښښونه د مخ په انکشا  روانو هېوادو  معظم

 ترقۍ کې وستايل

 د مخترصو پروژو له جملې څخه 

 چاته رايې ورکړو؟ 

 له ژورناليستانو رسه مرسته په کار ده 

 بلوڅ شاعر نصري خان دې پرېښودل يش؟ 

  د پښتو په باب د کمېشن م اکرې 

 د انتخاباتو فلم جوړېږي 
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 د ملګرو ملتونو موسسه 

 د بنديانو د حال پوښتنه او واريس 

 د پښتو له خربونو څخه د خلکو شکايات بايد رفع يش 

 عرصي ښارونه او ارزانه کورونه 

 ښځې په انتخاباتو کې 

  د پالن د وزير ښاغيل ع دهللا يفتيل بيانات، په مملکت کې د

 پالنېنګ وضعه

 امريکا د ازادۍ ورځ 

 سيمه ييز انکشايف پالنونه 

 املليل الرو په منځ کې کابل د څلورو بني  

 د ننګرهار د کانال يوه برخه ځمکه به مستحقينو ته ورکړل يش 

 د اقتصادي بحران د حل په باب د ښاغيل زابيل مفکوره 

 د اسالم پيغمرب او قران 

 صحت او نظافت 

 د عراق  او فرانسې ميل ورځ 

 د افغانستان انکشايف پالنونه او د دوستو مملکتونو مرسته 

 و يعي امکانات زموږ د ملک 

 د عريب متحده جمهوريت د جوړېدو ديارلسم تلني 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33017 
 

  په مملکت کې د معار  پوره تعميم له الرې، ناپوهۍ، لوږې او

 ناروغۍ پر ضد مجادله کېدی يش

 د انتخاباتو قانون نرش شو 

 د مشاعرې افتتاحيه وينا: په کابل کې پرسلنۍ پښتو مشاعره 

 په انتخاباتو کې تهديد او تطميع 

 لکت په کارونو کې په ځان اعتامد په کار دی تعصب د ميل د مم

 وحدت دښمن دی

  موټرونه او ورکشاپونه 

 کابل د خوش ويۍ په دريا کې الم و وهي 

 له ښاريانو نه رضر رفع کول د ښاروالۍ وريفه ده 

  قانوين انتخابات 

 د استقالل د اس داد يادګرينه 

 آيا جنګ د دنيا فيصله کولی يش؟ 

 ي د ېميوکراسۍ بله مرحله د فرانسې ناج 

 يوه خوږه خاوره مري نصري خان او احمد شاه بابا 

 د هرني نندارې موسسه پرانيستل شوه 

 د ايران د شاهنشاه د جلوس پنځه ويشتم کال 

 تورې به الال وهي مړۍ به ع دهللا وهي 

 ښځې او سياست 
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 په سيايس ميدان کې درو  ويل 

 د دارال يضا کانفرانس 

  نيمحتکرين او متقل 

 د ازادۍ د الس ته راوړو لپاره د پښتونستان د خلکو مجاهده 

 ګډه اعالميه 

 په سوات کې مو څه وليدل 

 د ټول افغانستان د صحيه چارو مورفينو لوی کانفرنس 

 په انتخاباتو کې ګډون وکړئ 

 فداکاري او امانت داري 

 پښتونستان ميل ورځ 

 افرتامريکا ته د معظم ټولواک او معظمې ملکې د ښه نيت مس 

 سور صليب او رسه مياشت 

 استقالل او ميل ارتقاء 

 د مالريا رسه د مجادلې اهميت 

 اسايس قانون ته انتظار 

 د واشنګټن په سيمه کې دهاميونۍ اعليحرضت د مسافرت خامته 

 د ميل شورا دتاسيس تقريب 

 د رسې مياشتې هفته 
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 د افکارو تنوير 

 متقابل اح ام 

 اصالحي تحوالت 

 افغانی شهامت 

 و دانکشا  نهضتد کلی 

 دکابل د ښار تنظيامت 

 ( ))نيوليک(۲۱د مامورينو حارضي : 

دا ليکنې که څه هم د ژورناليستيکو ليکنو په ېل ندۍ کې راغيل 

دي، خو په دې کې يو شمېر داسې ليکنې هم شته چې فرهنګي، تحلييل، 

او سيايس وزن او کیفيت يې تر ژورناليستيکو ليکنو زيات  ، اديبټولنيز

و څرنګه چې دا ليکنې د مناس تي ورځو پر وخت په بېالبېلو دی، خ

خپرونو کې خپرې شوي، نو ځکه په دې ېل ندۍ کې راوړل شوي دي  

که دا ليکنې بيا هم د محتوايي څرنګوايل له خوا ېل ندي کړو، نو بيا به 

 هم پر ټولنيزو، سيايس، علمي، اديب او نورو ېول ېول ليکنو ووېشل يش 

يکنو له جملې څخه يوه ليکنه د بېلګې په توګه راوړو دلته به ددې ل

دا ليکنه د نادر پښتون واټ په باب ليکل شوې او د خپل وخت د 

 :ګوالی ورڅخه په ښه ېول څرګندېږيژورنالېزم او خرب جوړونې څرن

 د نادر پښتون د جادې د دوميې برخې کار

ګويا د ))د جادې د پاره مونږ د )واټ( کلمه منلې او ايښې ده، نو 

)نادر پښتون واټ( دوميه برخه کار، دا څلورمه ورځ ده چې د ښاروالۍ له 

 خوا رشوع شوی دی 
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د نادر پښتون واټ دوميه برخه د پخواين )پل خشتي( څخه چې 

اوس يې )د نادر پښتون پل( پورې رشوع کېږي او د پخواين نغاره خانې 

 حد ته چې اوس يې )د پښتونستان واټ( بويل، ور وځي 

نادر پښتون )رح( د واټ د دوميې برخې د کار مسئله له څه  د

مودې څخه د ښاروالۍ د رياست په نظر کې وه، ترتي ات يې ورته نيول، 

نقشه يې جوړوله، ځمکې يې پياميش کولې، قيمتونه يې تعقي ول، خلک 

يې رايض کړل، د نوي فوري ودانۍ فکر يې سنجاوه  د اپارمتانو د 

زمينه يې تهيه کوله چې دا ټول ترتي ات يې ونيول، جوړولو او د خرڅولو 

د کورونو خاوندانو ته يې اعالن وکړ چې که خپله تعمريي مساله څوک په 

معينو ورځو کې وړی يش، يو دې يس، که نه نو په ټاکلې نېټه تخريب 

 رشوع کېږي 

هامغه و چې په ټاکيل تاريخ کار رشوع شو، په دې څلورو ورځو 

دی چې سړی اوس د سيند په غاړه ودرېږي، د بانک  کې دومره کار شوی

ه ماڼۍ او د پښتونستان واټ په نظر راځي، يعنې د نقشې په منځ کې کورون

ونړول شوه، دلته د ورځې يو عامل هجوم، فعاليت کار او غلغله ليدل 

کېږي  ښاغيل رييس او د ښاروالۍ نور غ  مامورين د ورځې له ابتداء تر 

الړ وي، کار کوي، د ېول او سورنو غږونه راځي او منر پرېواته پورې و 

 دوړې او ګردونه پورته کېږي 

موالنای بلخي ښه وييل دي ))هره زړه بنا چې نوې ودانوئ، نو 

وړوم ی يې د بېخ او بنس  څخه ورانوئ(( په دغه شان رسه د هر زوړ 

عامرت نوی تعمري څه لږ و ېېر تخريب په ضمن کې لري  لېکن نتيجې ته 

او اسايس فکر په کار دی چې فايده څومره ده او رضر څومره؟ یو  کتل

بدن چې مرض يش او خرايب پيدا کاندي، اکرثه اپرېشن غواړي، مګر دا 
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هم يو همت او يو عزم غواړي چې سړی اپرېشن ته تن کېږدي، نو خدای 

 يې صحت په نصيب کاندي 

ده او زموږ وون ېېرو اصالحاتو ته اړ دی، دا اصالحات عزم، ارا

فداکاري او قيمت غواړي، ګورئ دغه کارونه چې وشول او کېږي، له ېېر 

پخوا څخه د حکومت خوښ وو، غوښتل يې چې ويش، مګر سړی په کار 

 و د کابل په اينده تاريخ کې به د ))فرهاد(( نوم يادوي 

ده د خلکو خربو ته ونه کتل او اصل کار يې په نظر کې ونيوه، هغه 

ته په کې فايده ده او ابرو يې په ځای کېږي  دی  کار چې افغانستان

پوهېږي چې ددې وخت خربې له وخت رسه تېرېږي، مګر کار او اثار 

 پاته کېږي  يوه ورځ ده په یو صح ت کې وويل: 

))په جرمني کې يو متل دی چې لوی کارونه کوې نو وړو خربو 

 ونيول يش   پسې مه ګرځه((  يعنې لويه غايه او لوی هد  بايد په نظر کې

هو، بد او وران کاري خلک چې يوازې په ځان يې نظر وي او کوم 

 عايل نصب العني نه لري، په هره جامعه، هره ټولنه او هره و قه کې وي 

دا بدبختان ځان هم رشموي او لوی خلک هم، د دوی عالمې دا 

دي چې نهايت نرم، خوښ ګفتاره، خنده رويه، بلې صاحب ګويان وي او 

ط ع ځان ښکاره کوي  د لوی سړي په مخ کې په ناحقه ترورې خورا م

ترورې منډې وهي، د خربو رسه فوراً پاڅېږي او په مالقاتونو کې د لويو 

خلکو السونه ښکلوي  د يو او بل خربې ورته راوړي، د لويانو په کورونو 

ووا  کوي، په زېردستانو همېشه )برو او بزن( کوي چې لوی سړی ووايي 

ل سړی دی  مګر په حقيقت کې هغه کارونه کوي )چې له رشمه خورا فعا

يې هېڅ غل او کاسري نه کا( لويه عالمه يې داده چې د وون او مال مقابله 

رايش،  مال اخيل او د وجدان په ځای ورباندې د وجدان زیات 
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حاکميت لري او د حرضت پيغامرب )ص( د وينا له قراره چې )د دنيا مح ت 

  دی( دټولو ګناهونو رس

د دوی د دنيا د شديد مح ت له کله په هېڅ ګناه او رزالت ېيل نه 

وي، ای خدایه!  زموږ فداکار او نيکو کار مرشان د دغو شياوينو له افسونه 

 خالص کړه 

مونږ ټينګ يقني لرو چې زمونږ په وون کې اوس ېېر ښه خلک او 

ياستمدارانو دښو نيتونو خاوندان شته، مګر د استفاده جويانو او شخيص س

چالونه دومره عمي  او د دوی دامونه دومره همرنګه زمني دي چې هر 

قسم زيرکه مرغه هم ورنه ځان نه يش بچ کولی  دا خلک که په نرمۍ ونه 

يش، نو د ګرمۍ چل هم ورځي  فوراً اس اب جوړوي، پروپاګند کوي، 

غال مغال سازوي او د يو نېک سړي پالن ناکام کوي  دا خلک د وون 

الفې ېېرې وهي، مګر همېشه ))د سپږې د پاره پوستني اور ته اچوي((، 

مونږ پوهېږو چې لوی خلک هم د دوی څخه جګر خون دي، خو څه 

ويلی نه يش چې په هر وون کې دا خلک ېېر وي، په هغه وون کې کار 

 کوي، خورا مشکل دي  

و ای پروردګاره! زموږ د وون نېکو کسانو مل شې چې ستا د پرېوتو ا

 (۳۹۹-۳۹۲:  ۲۱ضعيفو بندګانو خدمت وکړي (( )

 دري ليکنې:  -۱

نه يوازې د پښتو نوميالی ليکوال و، بلکې  خادم استاد قيام الدين 

په دري ژبه يې هم ښې ليکنې کولې او ګڼ شمېر دري  ليکنې يې هم د 

هېواد په بېالبېلو خپرونو کې خپرې شوې دي  استاد په دري ژبه نظم او 

ليکيل دي  که د ټولو دري نرثونو يا لیکنو ټولګه يې  په يوه  نرث دواړه
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ځانګړي اثر کې چاپ يش، يو لوی اثر ترې جوړېږي  د ده دري ليکنې 

چې له بېالبېلو خپرونو راټولې شوي او په )رڼه چينه( کې خپرې شوې 

 دي، دا دي: 

 ايا افالس س ب ارتشا است؟ 

 فرانسه و هند چني 

 هد  اصالحات اداری ما 

 ر اورا  بيانات خواجه شهاب الديند 

 ل ت توفي  در وريفه 

 تاسيس موسسه خدمات سيايس) اقدام نيک حکومت 

 وضعيت ارتزاقی مملکت 

 وزارت ماليه بکار های اساسی دست زده است 

 مطال ه پشتونستان بر روی حقاي  روشن اتکاء دارد 

 مجموعه چار کتاب ناياب 

 نقاط مهم سياست اقتصادی 

  هاتم ينات رشح من 

 انتقاد و نصيحت 

 قابل توجه وزارت ماليه 

 ايا تفتيش هم تفتيش دارد؟ 

 افغانستان امروز و سياحني ما 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33121 
 

 رسک ګل هار و رسوبی 

 توجه بداد خواهی مردم 

 حقوق برش و دنيای کنونی 

 حقيقت پښتونستان قابل توجه دنيای ح  پسند 

 اهميت موضوع پشتونستان توجه ښاغلی نکسن راجلب منود 

 وس اعليحرضت شاهجل ءسالګره 

 ايا محصوالت گمرکي بر اموال وارداتی اضافه گرديده است؟ 

 فوت شخصيت بزرګ افغانستان بعد از محمد نادر شاه ک ري 

 در اورا  مقاله مصونيت و کالء 

 روز عاشورا 

 علت کشيدګی اوضاع در مراکش 

 سالګره تاسيس شورای ملی 

  شخصيت واال حضرت سپه ساالر لازي شاه محمفود خفان و

 خدمات شان

 استفسارات هيئت مط وعات 

 گزارشات مراسم شاندار 

 پروپاګند ناح  پاکستان 

 پادشاه ادب پرور ما 
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 نط  شاغلی مالنکو  و ت رصه های دنيا بران 

 پالنهای اصالحی در افغانستان و پيرشفت ان 

 مرستون يعنی چه؟ 

 وومار مح ت 

 مرص جهت متاميت خاک خود می کوشد 

 برادری و برابری 

 عمري ))نوی ښار(( در لغامنهدايت ت 

 به جرائد معارص وون 

 سعادت نسل اينده برش يا تربيه صحيح اوفال 

 مصؤنيت و کال 

 اختتام جنګ کوریا 

 مسله هند چني 

 مرص و کانال سويز 

 راه ها، معابر و رسک ها 

 زندګانی به اسايش مولود کار است 

  حس قدردانی 

 ح  ازادی 

 و ع مجدد قران کريم 
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 ع به کانالسويز جدی تر شده است؟ايا وضعيت مرص راج 

  ملت پاکستان در اتش مظامل ميسوزد، همدردی ساير مسلامنان با

 مسلمني پاکستان

 پنجاه، سال بعد 

 مادر وون 

 مليت و بني امللليت 

 تفقد حکومت مهربان ما بر حال رعيت 

 جلسات شورای ملی اغاز خواهد شد 

 مفکوره اقتصادی عليحرضت معظم هاميونی 

  مسلامنان عليه قاديانيت پروری پاکستان در ايالت قيام عمومی

 پښتونستان

 درام يتيم بی حامی 

 انکشا  زراعتی در مملکت ما 

 اعليحرضت معظم هاميونی ورود مسعود پادشاه مح وب ما به مرکز 

 انصا  در وزن و ترازو 

 بزرګ ين نعمت های خداوندی 

 فتنه قاديانيزم 

 روشنی اميد در اف  سياسی جهان 

 دګان مح م اين روزنامهبه نويسن 
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 او یو شمېر نورې لیکنې   

دلته به يې د دري ليکنو له جملې څخه يوه ليکنه د بېلګې په توګه 

راوړو، دا ليکنه )مصونيت وکال( نومېږي او په )اصالح( ورځپاڼه کې چاپ 

 شوې ده:

 مصونيت وکال

))چندی ميشود گپ عجيب و غري ی اتفاقاً به ميدان آمد 

(( هيچکس گفته منيتواند که اين گپ چطور آمد، کی الوک ))مصؤنيت

اورد و چگونه نرش شد؟ هر کس ميگويد: ))وکالء مصؤنند((، بتصويب 

رسيده است؟ و اگر بگويند که از مسلامت دنيا است حاجت ندارد که 

 نوشته و تصويب شود 

پس ايا از متام مسلامت دنيا فقط ))مصؤنيت وکالء(( رابصورت عنعنه 

کنند  حقيقت اين است که يک قانون تا وقتی مورد استناد شده ق ول مي

 منيتواند که مراحل خود راوی نکند و صورت ع ارت رصيحی بخود نگريد 

 تعامالئيکه بعضيها نام آنرا ميگريد مخصوص قطعی شده منيتواند 

ميگويند شخصی تيمم راياد گرفته بود، او در هر جا و هر وقت از 

ی بني با محل و بی محل بودن ان منيگ اشت، ان کار ميگرفت و فرق

اخرياً شخص م کور گفت: ))تيمم ن ود گنج خدا بود، اموخته شدم اسوده 

 شدم(( 

 ايا ))مصؤنيت وکالء(( راه هم ميخواهند باينصورت استعامل کنند؟

اين مصؤنيتکه بگوش مردم در ح  وکالء رسيده است، اين 

 مصؤنيت چه معنی دارد؟
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باين اندازه مطل  است که وکيل شوری هر چه  ايا اين مصؤنيت

بکند و يا هېچ نکند؟ اگر چنني مطل  باشد ايا اين اوالق در مرحله اول 

 قابل صالح و ترميم نيست؟

بس کسانيکه چرا  راگرفته متام روز به شوق اينکه در مملکت اصالح 

زنند چرا در رفع  و اصالح يکنند باالی هر کس و هر مقام گپ و سخن م

ين نقيصه بزرگ منی کوشند؟ اگر وکيل شوری بطوری مصؤن باشد که ا

هيچ مسؤليتی از هيچ جا باو راجع ن اشد، پس وکالت صورت یک تجارت 

رابخود ق ول نخواهد کرد؟ درين حالت مضيقه اقتصادی ايا کسی خواهد 

بود که اين حساب رانداند که از جمله سه ساله معاش و امتيازات شوری 

ه هزار انرا بصورت پیشکی رص  کند و خود را وکيل مصؤن ده يا پانزد

شورای ملی ب اشد که تابستان از هوای صا  کابل واب پغامن استفاده 

ماه بدون دغدغه درخانه بامور شخصی و احياناً مالقتها  ۱کند و زمستان 

مرصو  شود؟ خوب، وقتی وکالت شورای ملی اين صورت رابخود اتخاذ 

ررش و شور که ما محتاج کار پن و افغانستان درين دنیای منايد، عاق ت افغا

 و بصريت اضافه ترهستيم چه خواهد شد؟ 

 آيا زمان و وقت در حيات ومامت ملل و اقوام قيمتی ندارد؟

در همني بازيها و ساعت ترييها فرصت بصورتی از دست ما نخواهد 

 رفت که باز پشيامنی هيچ سودی نخواهد داشت؟ 

تحديد مصؤنيت وکالء رابجرايد توضيح دهند؟ و ایا ايا منيتوانند 

کسانيکه عمداً منيخواهند در شوری کاری شود بس ايا مصؤنيت انها مانع 

است که نامهای شان به جرايد نرش شود؟ و ايا يک وکيل مصؤن منيتواند 

نام يک وکيل مصؤن ديگری راکه کشتی يک ملت رابه ووفان می کشاند، 

اگر وکالء با هم متف  باشند و هيچ يک پرده را از در اخ ار نرش کند؟ و 
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اعامل ديگری باال منيکنند پس اين وکال ح  اع اض و انتقاد را هم باالی 

 اراکني حکومت که تا يک اندازه کار می کنند، خواهند داشت؟

ايا وکالء به حضور ملت مسؤليت ندارند؟ و جرائد که مناينده 

ند از وکالء بحث کند؟ وکالء چرا بايد احساسات حکومت و ملت اند منيتوا

اين ملت را بی زبان تصور کنند کسانيکه می تواند باالی انهائیکه حقيقتاً 

مورد فعاليت و کار در مملکت شده و ح  خود راباث ات رسانيده اند 

انتقاد کنند  پس چگونه خو  مصؤنيت وکالء از جرات انتقاد شان باالی 

که در مملکت کسانی موجود اند که  شوری خواهد کاست؟ متيقن است

ح  اح ام مقام بادشاه و مملکت و قوم را از حقوق اشخاص بلند تر 

ميدانند و برخود واجب ميداند که ازين حقوق در مقابل هر گونه مشکالت 

دفاع کنند   ما اميان داريم که در دنيا هيچ کار و عمل بدون پاداش 

يف مهم و کار های بس موجود نيست وکالت شوری که يکی از ورا

رضوری است چگونه بی مسؤليت خواهد بود؟ وکالی منور شوری و 

مخصوصاً اصحاب قلم اول  با صالح شوری ملتفت شوند و برسوخ مصؤنيت 

خويش مصؤنيت ديگران را اصالح کنند مح ت ح  و حقيقت بايد در نزد 

کی اهل علم و  قلم از همه چيز ها مقدم باشد چون وون ناموس مش  

است و زندگی ب ات خود مسؤليت است بنا بران از مسؤليت اين نوشته 

خویش شانه راخالی نه کرده نام خود را مخفف و با مرموز نوشته کرده منی 

 ( ۸۸۲-۸۸۶ :۲۱گ اريم و واضح ام خويش بايد نوشته کنيم (( )

پر منثورو دري ليکنو رسبېره استاد خادم يو شمېر دري شعرونه يا 

کلياتو  موليکيل دي  هغه دري نظمونه دي چې د ده په منظو  نظمونه هم

کې راغيل دي، دا نظمونه تر دې پخوا په متفرق ېول  او ځينې يې له 

نورو پښتو شعرونو رسه يو ځای چاپ شوي دي  دلته يې يو دري شعر يا 

 نظم د بېلګې په توګه راوړو: 
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 بهر ما روح و روان

ــده ا    ــ  پيچيــ ــا ب ــ ــای مــ ــه  ــ ــدی کــ ــی ديــ ــدملتــ  نــ

ــد   ــا  انــــدر بــــد  پيچيــــده انــ ــر از  ــــثر  ــ  بــــی خبــ

 ي دــف ګــن ګشــته را در طلــب کــس ني ــت ني ــت      

ــد    ــده انـــ ــراه  پيچيـــ ــ ای پيـــ ــدر هـــ ــريا  انـــ  مصـــ

ــب     ــه و محت ـــ ــث و ف يـــ ــدګی چيـــ ــ  زنـــ ــث ع ـــ  رمـــ

 مـــــ  ن يـــــدانن چـــــرا انـــــدر دـــــخ  پيچيـــــده انـــــد 

 قصـــــــه مـــــــيري  فرهـــــــاد نـــــــ ي  اغـــــــاز مـــــــد     

 بــــی  دــــت مــــردم چــــرا در کــــ هک  پيچيــــده انــــد 

 ز اهـــــ  نافـــــه و مشـــــک و غـــــثالکشـــــ ر مـــــا پـــــر 

 مـــاعرا  بيدـــ ده بـــر مشـــک خـــت  پيچيـــده انـــد       

 مــــــــاه مــــــــا دــــــــرو روا  بدــــــــر مــــــــا روح و روا  

 .خلـــ  بـــر دورش چـــ  مــــاه ن ـــتر  پيچيـــده انــــد     

                                                                            (٦٠٠: ١٠) 

و نظم( مطالعه کوو، نو کله چې موږ د استاد خادم داسې متون )نرث ا

هغه راته په دري کې هم د ښه قلم خاوند ښکاري، دري ليکوايل يې هم د 

خپل وخت له نورو هغو ليکوالو رسه چې دا مهال يې ليکوايل کوله، د 

انډول وړ برېښي، په تېره بيا د دري ژبې د منځنۍ کچې له ليکوالو رسه  

لنډه پېژندنه  پر تېرو يادو  دا و د استاد خادم د منظومو او منثورو اثارو

اثارو رسبېره ځينو ليکوالو د استاد خادم په پېژندنه کې دهغه ځينو نورو 

استاد خادم اثارو ته په کتنې رسه  چاپي اثارو ته هم نغوته کړې ده  خو د

دايادونه دقيقه نه وه، دا ېول پېژندنې له يو بل څخه په مسلسل ېول کاپي 

پر مهال ځينو کې تېروتنې هم شوي، ان د ثابتو شوي او د بيا بيا خپراوي 
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ورڅخه تېروتنې شوې دي  ځينو  چاپي اثارو دپېژندنې په برخه کې هم

يې ځانګړې لیکنې هم د مستقلو اثارو په توګه پېژنديل، ځينو بياچاپي اثار 

په ناچاپي اثارو کې شمېريل، ما دا ټول رسه پرتله کړل او له هغو څخه مې 

نتيجه راوويستله چې تاسومخکې ولوستله  دا د استاد په خپل نظر سمه 

خادم د اثارو شکيل ېل ندي او پېژندنه وه  ال ته پر محتوايي برخو به يې 

 په نورو بحثونو کې هم رڼا واچول يش 

د استاد خادم د اثارو تر دې پېژندنې وروسته اوس راځو د استاد 

 پر  نظم او بيالومړی پر  خادم د نظم او نرث نوښتګرو خواوو ته، دلته غواړو

  نرث باندې بحث وکړو: 
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                د استاد خادم د اثارو 

 نوښتونه او  ارزښتونه

په پښتو ادبياتو کې تر )روښانتيايي( پړاو وروسته )ويښتيايي( پړاو 

پيلېږي  په )روښانتيايي( پړاو کې د کالسیکې دورې د ادبياتو تاثريات څه 

په )ويښتيايي( پړاو کې بيا دا تاثريات بېخي کم نا څه محسوس وو، خو 

شول او ځای يې نويو مفاهيمو ونيو  استاد خادم د پښتو ادبياتو په 

)ويښتيايي( پړاو کې يوه مطرحه څېره ده  ده رسه له دې چې د کالسيکو 

ادبياتو پوره مطالعه لرله، خو ددې پړاو شاعرانو او ليکوالو پوره هڅه وکړه 

 په دواړو برخو کې نوې پنځونې وکړي، په تېره بيا دا چې د نظم او نرث

چې د مانا او محتوا له پلوه نوښت رامنځته کړي  دوی پر دې بريايل شول 

چې د خپلې زمانې او خپل چاپېريال غوښتنې، انګېرنې، اړتياوې او د 

خپل ژوند تصوير په ښه ېول  په ادبياتو کې انځور کړي  له مانيز پلوه د 

کالم د ژوند بېالبېل اړخونه رانغاړي) فلسفي، سيايس، ټولنيز،  استاد خادم

انتقادي، اصالحي، ميل،  کلتوري، ژبني او نور ېول ېول مفاهيم يې په 

 خپل کالم کې افاده کړي او ترشيح کړي دي  

په )روښانتيايي( پړاو کې دومره مطرح نه وو دمخه  دا مسايل تر دې

يا له )ويښتيايي( پړاو رسه د څومره وايل او که وو هم کم وو  که هغه پړاو ب

او څرنګوايل دواړو اړخونو له پلوه، پرتله کړو، نو د ويښتيايي پړاو تله پرې 

ېېره درنه خېږي  دلته غواړم په دې برخه کې لومړی د استاد خادم 

دمنظوم کالم  پر ځانګړنو، نوښتونو او ارزښتونو ت رصه ولرم او بيا تر هغه 
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م ته راځم، خو په دې دواړو برخو کې غواړم د محتوا په وروسته منثور کال 

انډول پر شکل زياته ت رصه ولرم او دا ځکه چې پر محتوا باندې يې موږ 

په نورو ځايونو کې هم بحث لرلی او په نورو برخو کې به هم پرې بحث 

 ولرو 

 د منظومو اثارو  نوښتونه او ارزښتونه: -الف

مشخصات لري چې د پښتو معارصې د استاد خادم اثار ځينې داسې 

اديب دورې د نورو پړاوونو له اثارو او همدارنګه د خپلې زمانې د اديب 

اثارو له ځانګړنو رسه توپري لري، همدا ځانګړنې په حقيقت کې د ليکوال 

فردي تشخص څرګندوي او دی له نورو ليکوالو توپريوي  دا ځانګړنې په 

وسې دي  دلته غواړم لومړی  په شکيل او محتوايي دواړو برخو کې محس

 نظم کې دې ېول ځانګړنو ته نغوته وکړم 

کوم شعري يا نظمي فورمونه چې د  د ميل نظم فورمونه: -۶

خادم صيب د زمانې تر مهاله دود وو او اکرثو پښتنو شاعرانو هغه کارول، 

خادم صيب هم د خپل منظوم کالم لپاره له همغو فورمونو څخه ګټه پورته 

خو د خادم صيب د ژوند او زمانې رضورتونه دومره زيات او ېول کوله، 

ېول وو، چې فکر او خيال يې نورو منظومو فورمونو ته هم اړتيا لرله  د 

ښاغيل )ع دالهادي هدايت( په نظر، استاد خادم دا اړتیا محسوس  کړه، نو 

ځکه خو يې خپلې شعري ټولګې )بلکا( په رسيزه کې وليکل: ))د پښتو په 

عرۍ کې دغه موجوده کالسيک فورم چې ښه په عروج کې دی، د شا

ښکارندوی، مريزا خان انصاري، خوشال او رحامن بابا نه راپاتې دی  مګر 

دغه کالسيک فورم عالوه پر دې چې په پښتو کې مستعار او مهاجر دی او 

د اسالمي عرص له ابتدا څخه د ايران او عربو له خوا راګډ شوی دی  د 
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س د ټولو افکارو، عقايدو، احساساتو ترجامن نه يش کېدای  ځکه پښتانه ول

 چې ېېر تنګ، ګنډلی او محدود دی 

تر دغو اقسامو څخه پرته يو بل قسم شعر هم شته چې ېېر لرغونی 

شکل لري  په دې شکل او فورم باندې د قديم، باخ  ادبيات،لکه ويدونه، 

ويکانو د عرص ځينې اثار ژند، اوستا، هخامنيش اثار، ساساين کتي ي، د ل

چې کشف شوي دي  دا شکل د حرضت بايزيد روښان خريال يان پورې 

 رارسېدلی دی 

وروګرځاوه او  ته اوس مو زړه ته دا راځي چې پښتو بېرته خپل اصل

په مقفی نرث يا سپني شعر يې وليکو  د دې کار متهيد ېېر پخوا ايښودل 

عر په کالسيک فورم کې د شوی دی او د مرغلرو امېل څخه د پښتو د ش

توسعې پيدا کولو الره پیدا شوې ده  په )څاروان( کې دغه رنګ نور هم 

ټينګ شو  په )بلکا( کې دې کار بله بڼه غوره کړه، چې هغه بايد د پښتو د 

شعر د پاره د کالسيک قيودو څخه د خالصون دوره وبولو  تر )بلکا( 

ېر دی، الس پورې کړی وروسته خادم صاحب په دغه نوي قسم شعر چې ې

دی  منونې يې د خادم صاحب په خپله جريده )افغان ولس( کې موندل 

کېږي او په يوه نوې مجموعه کې د )نوې پوهېتانه( په نامه راټولېږي (( 

هدايت صيب په خپله لیکنه کې دې مسلې ته اشاره کړې او د خادم 

ېر لنډيز صيب د نظم يو څو منونې يې هم وړاندې کړي، چې دلته يې ې

ته نغوته کوو  )دا ځکه چې پښتون يم( د نظم يو بند به دلته د بېلګې په 

 (۱۶-۱۱:  ۶۲توګه وړاندې کړو(( )

 دا ځکه چې پښتون يم

 ما له توره دې وسپاره  چوکۍ مېز دې د بل وي

 دا ځکه چې پښتون يم
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 تيار راله کفن دی  ټوټې ټوټې مې تن دی

 ون دیپردی رانه و   هېڅوک پر ما نه ژاړي

 نه خرب يم له ارساره  زګېروي هم نه وباسم

 دا ځکه چې پښتون يم

 ل( کال ويلی دی ۶۹۶۸وګورئ! د خادم صيب دا نظم چې ده پر )

کلتوري شاته پاتې وايل،  پرپه دې نظم کې استاد خادم د پښتو 

 تنګنظريو او ټولنيزو ستونزو سخت انتقاد کوي 

چې دا هم د وليس يا ميل  )د شاعر زړه( د استاد خادم بل نظم دی 

(مه ۸ل( کال د زمري پر )۶۹۱۱نظم په وزن ويل شوی دی، ده دا نظم د )

 نېټه ليکلی دی  خادم صيب د )شاعر زړه( په باب وايي:

ـــبک ل ــ اړي  ه ارــــــ ــه غــــ ــ هېږم  ــــ ــه پــــ ــ  دی          نــــ  ان نــــ

ـــ انـــراز د اد ــ هېږ ــــــ ــه پــــ ــ اړي  ن  دی         نــــ ــه غــــ  م  ــــ

 ه ټن ــــ  نــــه مــــيکــــار يــــې پــــ  د د يې په پي   نه مي

ـــن  ن  دیـــــه د  غ ـتېر ل ــ اړي ــــــ ــه غـــ ــ هېږم  ـــ  ه پـــ
 

دا نظم همداسې امتداد پيدا کوي، هدايت صيب د خادم صيب په 

حواله دا په وليس نظمونو کې حساب کړی دی او هد  يې دا دی چې دا 

 يې له کالسيکو فورمونو څخه جال په نوې وليس بڼه يې ويلی دی 

چې )خادم باد س ا يم( کلياتو کې دا پورتنی نظم د  رسه له دې 

)غزل( په برخه کې ېل ندي شوی، يانې د فورم له مخې غزل ګڼل شوی، 

خو پر دې )نظم( نه د فورم او نه هم د محتوا له پلوه د )غزل( فورم د 

 تط ي  وړ دی 
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دا نظم د شاعر د فکر او زړه د ارمانونو انځور کاږي او ټولنې ته د 

 يډيال وړاندې کوي شاعر ا

)ای د دې جهان خاونده( نظم يې هم په همدې وليس نظمونو کې 

 ګڼلی دی 

ــه   لـــــــــــ ی عـــــــــــذاب و د  نـــــــــــړۍ تـــــــــ

ــتع ار دی ــتع ار دی ادـــــــــــــــــ  ادـــــــــــــــــ

ــ زي    ــې دـــــ ــه کـــــ ــ  پـــــ ــړۍ نـــــ ــې نـــــ  چـــــ

 دغـــــــــــــــه اور دی دغـــــــــــــــه نـــــــــــــــار دی

 لـــــــــــــــــه تېـــــــــــــــــري د ادــــــــــــــــــتع اره  

ــاتی دی پـــــــــه  دـــــــــا  کـــــــــې     زور زيـــــــ

ــ  دی   ــکېدلی کــــــــــ ــتع ار مــــــــــ  ادــــــــــ

 ترمي ېــــــــــــــږي ان ل ــــــــــــــتا  کــــــــــــــې
 

د اوږده نظم يوه برخه ده، نورې برخې هم همداسې امتداد پیدا  دا

کوي  خادم صيب په دې نظم کې د ښکېالک انځور کاږي او هغه ټولنې 

ته يو اور او غضب ګڼي  دی انګستان د دې مفکورې روزنځای او پالنځی 

 ګڼي او له هغه څخه رس ټکوي 

چې د دغه راز )افغان ولس( نظم هم همغه ېول نظم ګڼل شوی 

خادم صيب او هدايت صيب په نظر له کالسيکو دوديزو فورمونو څخه يې 

 الره جال ده 

 افغان ولس

 مونږ افغانان او مسلامن يو                   په خپله سمه الر روان يو
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 عقيده لرو په کار او په زيار   نه مته لرو نه ېار   

 له حرص او بېکارۍ يو بېزار

 تر مخ مو لوی جهان دی تر شا مو لوی تاریخ او

 دا مو له نعمتونو ېک کوهستان دی

 او ټینګ مو دی اقتصاد  لرغونی مو دی ثقافت 

 نشته داسې بنياد

 په خپل کوشش او جهاد     دا جهان به کړو اباد

 )نوې پوهېتانه(

دې  ردا نظم هم همداسې پسې غځېږي او نورې برخې هم لري  پ

   شاعر په دې نظم کې له ديني او خپل ملت او تاریخ وياړي رنظم کې پ

اخالقي جرئت څخه کار اخيستی، پر ټولنه باندې د واکمن م ه ي جريان 

رريفانه او کنايي ېول  رد مدعيانو ناخربي يې انځور کړې، پر هغو يې پ

نيوکه کړې چې )واوا( په دې مسلامنۍ چې له اسالمه خرب نه دي، خو د 

 اسالم پر منصب او مسند ناست دي 

نظم پر خپل وخت يو محتوايي نوښت او اخالقي جرئت ګڼل  دا

کېږي، ځکه چې هغه وخت د داسې مسايلو مطرح کول او د سمون لپاره 

 يې هڅه اسان کار نه و 

د هدايت صيب په نظر: ))په دغو ټولو منونو کې ښکارېږي، چې له 

کالسیکي قيودو څخه د پښتو د شعر د ازادۍ کوشش شوی دی  دا زيار 

 (۱۱-۱۶: ۶۲ره کې پوره کامياب ګڼل کېږي (( )په اخ
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د خادم صيب لومړنۍ هڅې بريالۍ شوې او دا بېلګې نورې هم 

پسې زياتې او تر پخوانيو هغو يو څه پخې شوې  په وليس فورم کې د دې 

ېول نظمونو يوه دوه درې نورې بېلګې به هم راوړو، دا يوه بېلګه يې 

 ل( کال ليکل شوی دی:۶۹۲۱)واوا مسلامين( نومېږي، چې پر )

 واوا مسلامين!

 بل ل د ګل د پاسه کړله داسې خوشخواين

 واوا مسلامين!                                                                

*** 

 د ږيرې د وېښتو په دام کې نييس براال

 د بيت هللا! واير                                                                

 دانې ورته تس يح کاندي ځان نه ګڼي جاين

 واوا مسلامين!                                                                

*** 

 په رس د مظلومانو به پښې ږدي چې اوچت يش

 خاوند د منزلت يش                                                                

 دې منرب به کېني، کړي به وعظ قراينپه 

 واوا مسلامين!                                                                

*** 

 ځي تل به يې د ږيرې د تريې الندې کاروان

 کچرې او اوښان!                                                                

 ښه ځواين ښکاره کا غريب چې په الس وريش پې
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 واوا مسلامين!                                                                

*** 

 مرام د حکومت به وي يو څه دی به بل څه کا

 مقصد به د خپل زړه کا                                    

 په سل قسمه نرينګه به سايت خپله خاين

 واوا مسلامين                                                                

*** 

 قانون او عدالت او وريفې پورې به خاندي

 عمل دغسې کاندي                                                                

 مقصد يې وي په ژوند کې خپل هوس او کامراين

 واوا مسلامين                                                                

*** 

 تع ري به دملت او حکومت منځ کې غلط کا

 پاشانه جمعيت کا                                                                

 دوستان رسه دښمن کا چې وي دا ترجامين

 وا وا مسلامين                                                                

*** 

 شيشه به د آمالو د مسلم وهي په ځمکه

 نه دار لري نه کرکه                                                                
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 رايض به په فساد وي، خوند به اخيل په وراين

 واوا مسلامين                                                                

*** 

 د شل کالو خرمن به دې په يو تييل ايره کا

 ستا مېنه به سپېره کا                                               

 مغرور به وي ال دی چې ومې کړه مهرباين

 واوا مسلامين       

*** 

 وجدان يې د جودان په نغوته درومي په هر لوري

 لوړې ګوريژورې                                                                 

 قرآن چې په کې بود يش، وي هامغه قرآين

 واوا مسلامين                                                                

*** 

 له وينو د مظلوم څخه به جوړه کا غازه

 خپل مخ لره تازه                                                                

 په دې باندې به ځان کاندي عامل ته نوراين

 واوا مسلامين                                                                

*** 

 دښمن دنوي علم او رڼا وي په يقني

 خپل وهم ګڼي دين                                                                
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 کوي چې دا ده هغه وحې اسامين ګامن

 واوا مسلامين                                                                

*** 

 ال دا زاړه ماغزه به دعوه کاندي چې عامل يم

 د قوم زه ))خادم(( يم                                                                

 کا د غويو پاده واينوالړ وي په منانځنه 

 واوا مسلامين                                                                

*** 

 نغمې د بل النو به نه اوري په س ا

 له مکر و له ريا                                                                

 رضر به مسلامن ته ګڼي چاره امياين

 واوا مسلامين                                                                

*** 

 په دې باغچې کې ګرځي هسې شان زا  و زغن

 چې وران کاندي چمن                                                                

 د دوی له ېاره نه يش کړای بل ل نغمه خواين

 واوا مسلامين                                                                

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33100 
 

خادم صيب په دې نظم کې پر ټولنې باندې د ناسم ذهنیت پر 

حاکميت او له م هب څخه پر ناسمو تع ريونو انتقاد کوي او د هغوی د 

 سمون غوښتونکی دی 

هغه وخت په دې ټولنه کې د داسې فکر، ت ليغ او ترويج او په ټوله 

لنې دسمون لپاره هر ېول فکري هڅه له سختو غربګونونو رسه کې د ټو 

مخامخېدله، خو خادم صيب دا نوښت او جرئت وکړ چې پښتو نظم يې د 

ملتپالنې او سمونپالنې لپاره د يوې اغېزمنې وسيلې په توګه وکاروه  په 

دې برخه کې يې بيا وليس فورمونه هم په ښه ېول وکارول، د پورتنی نظم 

اره هم وليس فورم په کار و، په نورو فورمونو کې د دې ېول د محتوا لپ

 محتوا ځايول هم اسانه کار نه و، دې بل نظم ته به هم تم شو 

 

 د تربګنۍ لعنت

 تا ورکړمه د خدای او د رسول په دښمنۍ

 ارمان دی تربګنۍ

 له خپلو دې جال کړم    اخته دې په بال کړم  

 نۍد کوره وتی نه شم بې کارتوس او جرم

 ارمان دی تربګنۍ

 دا ګوره بد مې حال چنډال شومه له مال     

 عامل راپورې کاندي مسخرې او خندنۍ

 ارمان دی تربګنۍ
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 خوراک راباندې غم دی  جهان راله تورتم دی      

 دا وکړلې په ما د شيطانانو شيطانۍ

 ارمان دی بربګنۍ

 دښمن ته لکه زن يم  د ورور رسه دښمن يم     

 صاری ته وايم جار و قربانۍهندو او ن

 ارمان دی تربګنۍ

 له ملک نه هم  فرار شوم قاتل شومه خونکار شوم     

 له دين دنيا يې خالص کړم حامقت او نادانۍ

 ارمان دی تربګنۍ

 غريت نه و لعنت دی  ما ويلې چې غريت دی     

 په تېر عمر افسوس کومه ېېرې غمګینۍ

 ارمان دی تربګنۍ

(۶۲  :۱۱۵-۱۱۱) 

ورتنی نظم په وليس فورم کې ويل شوی، د افغاين په تېره بيا د پ

پښتني ټولنې يو لوی ټولنيز رنځ ته يې په انتقادي نظر کتيل او هغه يې په 

راڼه ېول انځور کړی دی  څرنګه چې )تربګنۍ( د پښتني ټولنې يوه 

خاصه اړوند موضوع ده او يو ټولنيز رنځ ګڼل کېږي، نو ددې رنځ د بيان 

ادې لپاره رښتيا هم له وليس نظمونو پرته بل فورم دغسې جوت او او اف

 پوره کار نه يش ورکولی 
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خادم صيب چې د کالسيکو فورمونو ترڅنګ پر خاصو پښتو وليس 

فورمونو ټينګار کاوه، يو اسايس علت يې دا و چې دلته د پيغام د افادې 

 لپاره ساحه پراخه ده 

پر نظمي فورمونو رسبېره   نو ځکه خو يې د پښتو کالسيکې شاعرۍ

د پښتو په ځانګړو ميل اوازونو يا ميل نظمي فورمونو کې هم شعرونه وويل، 

په دې فورمونو کې د چاربيتې فورم هم شامل دی، چاربيته بيا د پښتو له 

 خاصو شعري فورمونو څخه يو ځانګړی فورم 

چاربيته د پښتو ميل شعري فورمونو هغه ېول دى، چې هر بند ))

تر څلور مرسو څخه کم نه وي  زياتره چاربيتې په ميل موسيقۍ کې يې 

ځانته په زړه پورې اهنګونه او خوږې نغمې لري او د دې لپاره چاربيتې 

بلل کېږي، چې بندونه يې يا له څلور بيتو او يا تر څلورو مرسو څخه بېخي 

کم نه دي  په چاربيته کې همېشه يوه اوږده موضوع چې اکرثاً عشقي او 

 حاميس وي )لکه د قصيدې او مثنوي په شان( افاده کېږي 

چاربيته د فورم له مخې په عمومي ېول پر دوو لويو برخو وېشل 

 کېږي:

 ساده چاربيته -3

 زنځريي چاربيته -0

 د دغه دوه ېوله چاربيتې بيا په خپل وار رسه د مرسو د شمېر

لو وېشل کېږي) برابروايل اوږدوايل او لنډوايل له مخې پر ېېرو نورو ېو 

لنډو يا اوږدو مرسو  ،لکه: د څلورو، پينځو، شپږو، اتو، نهو او لسو مساوي

 زنځريي چاربيته 

له مانيز پلوه چاربيته پر عشقي، تاريخي، رزمي او نورو برخو وېشل 

 کېږي  د ساده چاربيتې يوه بېلګه، دا چاربيته د نوښار د محمد دين ده 
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 مطلع:  

 رهاد او ميرينم په ما   ک به پيدا نه مي د ف

 ي ځای به   ک نه مي د ادم او درخانم په ما  
 

 بند:

 ي ځای به   ک نه مي لکه و عــام  فـرهـاد

 تــــل بــــه يــــې کــ لــ  پــــه امـنا پ ې فرياد

 وه يې کړه خ اري ځکه  اصل يې مــه مــراد

 د ط طا د ښارونم په ما  کړ  به يې خبر 

 

 بندونه    او همداسې نور

 (۹۹:۹۱) 

په دې ېول ساده چاربيته کې له ځينې استثنايي حالت پرته، د 

ټولو مرسو د څپو شمېر رسه مساوي وي  د هر بند وروستۍ مرسه په قافيه 

 کې د مطلعې له مرسو رسه يو شان وي 

د پښتو وليس شاعرۍ په باب ېېر ځله دا څرګندونه کېږي، چې په 

رونه اکرثه د نالوستو شاعرانو زېږنده دي  دا دې فورمونو کې ويل شوي شع

له پخوا ديوان لرونکو شاعرانو او  خربه مطلقه نه ده، په همدې فورمونو کې

نومياليو لوستو شاعرانو هم شاعري  ځينود هېواد  په اوسني دوران کې 

کړې ده، له هغې جملې نه د همدې چاربيتې په فورم کې په ساده 

د  ل پرته نور ېولونه هم راتالى يش  دلته بهچاربيته کې له پورتني ېو 

 د یوې بېلګې يوه برخه راوړو:د ساده چاربيتې د يو بل ېول  جرار صيب
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 د دـــترګـــ  مــخ مــې ودـ  ياره دتا د مخ په ن ر

 تک ت ر لکه مــاغ ت

 رته وړم  روتاو کړی په ماغ ت کې خشل امنا 

 د درو اوښک  ياق ت

 ا  ـ ړه ک ي وريته ديکه واين دتا په مخ مې د

 تـــاثــير بــه د ل بې وي

 وېښته د مخ له تاوه تار پـــه تــار دــره پـراته دي

 دا تاو به د مــالې وي

  بش  ته  يرا  ين پــه فــرنګ يــې ورخــاتــه دي

 دا زور به د  ــ لې وي

 دشــي  مـــخ د  مـــعرکه مــ  امـتحا  به کړي  رور

 تمعل م به مي مثب 

(۲۷: ۵۳-۱۶) 

په دې ېول فورم کې د رس لومړۍ او درېيمه مرسه د څپو د     

شمېر له مخې په خپل منځ کې رسه برابرې دي او يو شان قافيه تعقي وي  

دوميه او څلورمه مرسه بيا په خپل منځ کې د يو شان قافيې لرونکې او د 

خپل منځ څپو د شمېر له مخې رسه برابرې وي، د هر بند لويې مرسې په 

کې دڅپو د شمېر له مخې رسه برابرې او په خپل منځ کې يو شان قافيه 

تعقي وي او وړې مرسې يې په خپل منځ کې، خو د هر بند د پاى لويه او 
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وړه مرسه بيا د مطلعې د لويې او وړې مرسې د قافيې او شکيل جوړښت 

وړو رسه  تابع ده  په ټوليز ېول ټولې لويې مرسې له لويو او وړې مرسې له

 د څپو د شمېر له مخې برابرې وي 

زنځريي چاربيتې ته اته مرسيزه چاربيته زنځريي چاربيته:  

 هم وايي، په دې باب يو ليکوال وايي:

هغه چاربيتې چې اته مرسې لري هغې ته عوامي چاربيته ويىل ))

شو، ځکه چې د عامو شاعرانو په اصطالح کې چاربيته وايي همدې ته چې 

ه او اته مرسې وي، په دې ېول چاربيتو کې د رس دواړه مرسې په څلور بيت

خپل منځ کې هم قافيه نه وي، بلکې اوله يې په يوه قافيه وي او دوميه 

يې په بله  او بيا د هر بند په پاى کې چې کوم بيت راځي د هغه بيت د 

دواړو مرسو قافيه د مطلعې د دواړو مرسو له قافيې رسه يوشان وي  

مرسو چاربيته پر درې ېولونو باندې  8يم اثر هم همدا راز د لع دالح

 وېيش:

يو قسم هغه ده، چې د هر بند اول درې بيتونه يانې شپږ مرسې  -3

يې په خپل کور کې رسه په يوه قافيه وي او وروستى بيت د چاربيتې له 

 مطلعې رسه مواف  وي  ددې بېلګه داده:

 مطلع:

 دی ماګرده اول نص د الدی پروردګار

 ادتاده بل  ديث د مح د نبي  ضرت دی
 

 بند:

 ماګرده په  دا  کې  برائيل ن می ملک دی

 ادتاده خاص م ام د ده اووم اد ا  فلک دی
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 ماګرده ټ ل و  د يې د زنځير  ديده کلک دی

 ادتاده در تر پايه په وزرو باند  چک دی

 ماګرده د ر  ت په رب کې بوب لکه د ک دی

 ه هن وي تلی مک دیادتاده ما په د  خبر

 بې  ده ښاي ته د ن ر په ما  معله ان ار دی

 د باد په ما  ته ګرځي په ه ا باند  اوچت دی((

                                                                                (٨١: ٤٦) 

رس  په پورتني فورم کې د ټولو مرسو د څپو شمېر رسه مساوي دى  د

ى بيت يا مطلع په خپل منځ کې د قافيې اختال  لري  دواړو مرسو لومړ 

کې قافيه حتمي او رديف اختياري دى  د هر بند شپږ مرسې په خپل منځ 

کې يوه قافيه تعقي وي) اومه او امته مرسه يې په قافيه کې د مطلعې د 

 لومړۍ او دوميې مرسې تابع ده 

 د اته مرسيزې چاربيتې دويم ېول: -0

دې ېول چاربيته کې د رس يو بيت، چې د مطلعې په توګه په    

راځي  لومړۍ مرسه يې ځانته قافيه لري، د دوميې مرسې په منځ کې يې 

يوه قافيه راځي، چې د لومړۍ مرسې له قافيې رسه سمون خوري، خو د 

دوميې مرسې وروستۍ قافيه ځانته جال او د لومړۍ مرسې له قافيې رسه 

ند لومړۍ، درېيمه، پينځمه مرسه، په خپل منځ کې سمون نه لري  د هر ب

هم قافيه وي او هم د دوميې، څلورمې او شپږمې مرسې په منځ کې 

راغلې قافيې هم د نوموړو مرسو د قافيو بڼه تعقي وي، خو د دوميې، 

څلورمې او شپږمې مرسې په پاى کې نورې قافيې راځي، چې دا بيا د 

ېږي، د بند اوم او اتم بيت د مطلعې نوموړو مرسو خپلمنځي قافيې ګڼل ک

 د شکيل سکښت تابع وي 
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د اته مرسيزې زنځريي چاربيتې بل ېول دادى، چې ټوله مقفى  -1

  وي او هر بيت او هره مرسه يې په خپل منځ کې قافيې لري

په دې ېول چاربيته کې له ځينو مرسو پرته د نورو اکرثو مرسو د 

ې د لومړي او دويم بيت د لومړيو څپو شمېر رسه مساوي وي  په مطلع ک

مرسو قافيې رسه يوشان وي او د دوميو مرسو قافيې په خپل منځ کې يو 

شان وي  د هر بند د درېو بيتونو د درېو لومړيو مرسو قافيه يو شان او 

درېو نورو مرسو قافيه بل شان وي، خو د څلورم بيت رغښت او بڼه د مطلع 

 د بيت تابع وي  

يتې کې د رس لومړى بيت يا مطلع په لومړۍ مرسه په دې ېول چارب

کې يو شان دوه قافيې موجودې وي  د دوميې مرسې تر نياميي پورې بيا 

يو شان دوه قافيې چې د لومړۍ مرسې له قافيې رسه يوشان وي، راځي 

او د مرسې په پاى کې اهنګينه کلمه راځي چې له دې قافيو رسه په 

 جوړښت کې توپري لري 

لومړۍ مرسه ځانته يو شان دوه قافيه لري او د دوميې  د هر بند

مرسې په پاى کې يوه ځانګړې قافيه) درېيمه مرسه له لومړۍ مرسې رسه په 

قافيه کې يو شان وي څلورمه د دوميې په شان وي، پينځمه د لومړۍ او 

شپږمه د دوميې په شان وي او هم د څلورمې او شپږمې مرسې په منځ کې 

بند د لومړۍ مرسې د قافيې تابع وي، اوومه مرسه د لومړي راغلې قافيې د 

بيت يا مطلع د لومړۍ مرسې په شان وي او امتې مرسې د منځ قافيې د 

مطلعې د لومړۍ مرسې د قافيو تابع وي او پاتې برخه يې د مطلعې د 

 دوميې مرسې پاتې برخه وي) د مطلعې د دوميې مرسې تکرار وي  

م کې )د ملک محمد عمر خان شهادت( د خادم صيب په منظوم کال 

ل( کال د )تلې( ۶۹۶۲په نامه يو نظم موجود دی  دا نظم استاد خادم د )
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 (مه نېټه ليکلی دی ۶۶مياشتې پر )

زموږ ځينو ادبپوهانو دا نظم پښتو چاربيته ګڼلې ده  که څه هم موږ 

په پښتو کې د ځينو معمولو چاربيتو هغه ځانګړنې چې موږ پورته ورته 

اره وکړه سل په سلو کې د چاربيتې په توګه پر دې نظم نه تط يقېږي اش

خو بیا هم د نورو فورمونو په انډول چاربيتې ته ېېره نږدې ده  د محتوا 

که چېرې له  )او تاریخي پېښو د بيان له پلوه د چاربيتې فورم خپلوي

د  مطلع پرته هر بند يې څلور څلور مرسې درلودې، نو بيا يې په پوره ېول

هغې چاربيتې بڼه خپلوالی شوه، چې موږ د چاربيتې په پيل کې معريف 

کړه، خو دلته ددې نظم هر بند د څلورو مرسو پر ځای درې مرسې لري، 

 خو دې رسه رسه د بل هر فورم په انډول چاربيتي ته نږدې ده 

 د ملک محمد عمر خان شهادت

ــي     ــا  درومـــ ــ لې  ه و ارمـــ ــې د خـــ ــه مـــ ــره غ ـــ  د بېـــ

ــه د   دــا  درومــي     چــې ع ــر خــا    ــه کــ ې ل  غــازي پ

                                               *** 

 زړه مــــــې خفــــــه و بــــــې دــــــببه چــــــې خبــــــر ول ېــــــد

 نــــ  دــــخي ځــــ ا  لــــه د   دانــــه پــــه دــــفر ول ېــــد 

ــي   ــا  درومــ ــه ادــــت بال يــــې د  نــــت  ــــ ري غل ــ  پــ

                                               *** 

ــا   ــاني دنيــ ــه د  فــ ــري   پــ ــه لــ ــا نــ ــر ب ــ ــېڅ بشــ ــې هــ  کــ

 بــــې د اهلل )ج( نــــه چــــې بــــاقي دی او فنــــا نــــه لــــري      

 ذايـــ  ال ـــ ت دی پـــه زمـــي  کـــه پـــه ادـــ ا  درومـــي  

                                               *** 
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 په دـترګ  نـن، پـه زړه مـې غـن پـه خ لـه خنـدا  ي ـه زه         

 د فراقتـــــــه د امـــــــنا پـــــــه مـــــــ ر فاـــــــا  ي ـــــــه زه     

ــار    ــي  مــ مه خ ردــند چــې ي ــا  دروم ــ ري د  ان ــه ل  پ

                                               *** 

ــه     ــه کړلــــ ــ ره رااوچتــــ ــه تــــ ــه ګټــــ ــالم پــــ ــا د ادــــ  تــــ

 د ځـــــــ ان ردۍ ل يـــــــه قـــــــ ه د  هثي تـــــــه کړلـــــــه    

 د تــــ ر  غــــږ د  مشــــد ر پــــه ټــــ ل افاــــا  درومــــي 

                                               *** 

 مــ   دــردار صــا به  دنيــا کــې خــا  و ، اخــرت کــې  

ــا به    ــدار صـ ــ   نامـ ــې مـ ــ ل ي کـ ــه ټـ ــديدان  پـ  د مـ

 د دادـــــې  ـــــال م منـــــا  واړه پـــــه ارمـــــا  درومـــــي 

                                               *** 

 پـــــه فاتحـــــه کـــــې د  تبريـــــک او تدنيـــــت واي ـــــه     

ــه     ــت واي ـــ ــ  د  ر  ـــ ــدو عثيثانـــ ــ ل م منـــ ــه ټـــ  پـــ

ــي     ــثا  درومـ ــه ان رېـ ــې ناکامـ ــرت وو چـ ــ  غيـ  دتادـ

                                               *** 

   ک پـه غيـرت د خشـل مـذهب پـه بېـر اخـالص وتلـي        

 د خشلــــه دــــر و مــــا لــــه تېــــر دي بــــې ودــــ اس وتلــــي

ــي.     ــا  درومــ ــر مناف ــ ــد دــ ــ ره زوړنــ ــه(( ګــ  ))خادمــ
 

خو د )مومندو غزا( په نامه د خادم صيب يو نظم هم شته چې هغه 

ه چې موږ ورته پورته نغوته وکړه، تر ېېره د چاربيتې له هغو ځانګړنو رس 

 :خوري  دې چاربيتې ته به هم تم شوحده سمون 
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 د مومندو غزا

ــ ي  ن  نـــــــه      ــه کنـــــــډو کـــــ ــی راغـــــــی پـــــ  پرن ـــــ

ــې تـــــه يـــــې درومـــــي د دـــــر د واړه ف   نـــــه       مخـــ

ــ ېږي    ــب د  لــــ ــر، قريــــ ــی ن ــــ ــالم ختلــــ ــ  د ادــــ  نــــ

ــږي   ــړه کېـــــ ــل ي  ده مـــــ ــه دـــــ ــ م پـــــ ــ  مـــــ  د زړونـــــ

 حالېږيدښـــــــ نا  مـــــــاوخ ا زمـــــــ ږ نـــــــه خ مـــــــ    

ــه     ــه وطن نــــــ ــالم پــــــ ــږي د ادــــــ ــې کېــــــ ــم يــــــ  ط ــــــ

                                               *** 

ــه ويښ مــــه تــــه اعلــــی يــــې پــــه  دــــا  کــــې        م منــ

ــت  ــ ديادـــــ ــې  وګـــــ ــرا  کـــــ ــديث و قـــــ ــه  ـــــ   ره پـــــ

ــه ادــــــ ا  کــــــې     بيــــــرغ د فــــــت  د  ښــــــکارېږي پــــ

 روګـــــــــردا  مـــــــــه مـــــــــه د قـــــــــرا  لـــــــــه ايت نـــــــــه 

                                               *** 

 دا ټـــــــ لې وريځـــــــې چـــــــې رړېـــــــږي م ـــــــل ا  دی 

 کـــــه وزيـــــری کـــــه اپريـــــدی دی، ټـــــ ل افاـــــا  دی     

 پــــــه ملېــــــثو او دــــــالرزو کــــــې نــــــ  دــــــ را  دی     

ــه    ــه اورونـــ ــ ځي پـــ ــې دـــ ــ رم زړه مـــ ــه ګـــ  چـــــې ورتـــ

                                               *** 

ــا    ــه افاــــ ــ ی پــــ ــې  ــــــ ړ مــــ ــر دی چــــ  هاــــــه  شــــ

ــ     ــډو مــــــ ــه کنــــــ ــی پــــــ ــی راغــــــ ــا  پرن ــــــ  راعيــــــ
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ــل ا     ــ ک وي م ـــ ــر  ـــ ــې هـــ ــه درومـــــي چـــ ــثا تـــ  غـــ

 ګــــــــ ره خــــــــاپښ بانــــــــد  ښــــــــکارېږي بيرغ نــــــــه

                                               *** 

  ــــا ي صــــا ب پــــه د   ــــعيف صــــ رت بدــــر مــــ 

 مامـــي  يـــې واخي ـــت  پـــه دـــر کـــې د لښـــکر مـــ        

 د مادل خا  )ماصل خـا ( او د بـازو وا  ټبـر خبـر مـ      

 زيـــــــان  پـــــــه صـــــــبرونه  صـــــــد افـــــــري  مـــــــه د غا  

                                               *** 

ــن  ــه را ــــــــــي يــــــــ  د ک باخېلــــــــــ  )کــــــــــ بي( نــــــــ

ــ    ــا  مـ ــل ځـ ــه خشـ ــ ه ا    پـ ــه يـ ــه پـ ــ ه چاـ ــه يـ  را والړ پـ

ــا       ــېڅ مــ ــه هــ ــه دي پــ ــال اړ نــ ــر و مــ ــه دــ ــ ازي پــ  خــ

 د خشلـــــــ  وروڼـــــــ  دـــــــره يـــــــې وکـــــــړه ک مک نـــــــه 

                                               *** 

ــر اخـــــــــالص    ــه بېـــــــ ــا ري  پـــــــ ــدي  مدـــــــ  م اهـــــــ

ــ اس    ــه ودــــ ــه پــــ ــره مينــــ ــه بېــــ ــر پــــ ــ ل   ا ــــ  مــــ

 غيــــــرت يــــــې کــــــړی دی، پــــــه ديــــــ  د خيرالنــــــاس 

 د پـــــــاک اهلل )ج( نـــــــه د ، پـــــــه دوی وي ر  ت نـــــــه

                                               *** 

ــ ت     ــه  شــــ ــه پــــ ــا  راغلــــ ــ ر  غازيــــ ــا د اللشــــ  بيــــ

 ال زيــــــاتپــــــه ودــــــله پــــــ ره قريــــــب دوه دــــــ ه وو  

ــدمت    ــ ي خـــ ــ زۍ کـــ ــه دل ـــ ــه اخـــــالص پـــ ــر پـــ  بېـــ

 هــــــــېڅ نــــــــه وېرېــــــــږي، د کــــــــافر لــــــــه  دازونــــــــه 
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 د  لي ـــــــــثو ځ انـــــــــا  د مـــــــــشې ورنـــــــــي کـــــــــافر

 دوی پـــــه دودـــــتم کـــــې دښـــــ ني کـــــړه ورظـــــاهر     

ــر    ــ ه وي  ا ـــــ ــل دوه دـــــ ــې دـــــ ــه کـــــ ــره باکـــــ  هـــــ

 کــــــافرا  مــــــري پــــــه هــــــره مــــــشه بانــــــد  زرګ نــــــه

                                               *** 

 لــــــه هــــــر طــــــرف ځنــــــې را  ــــــم مــــــ ه غازيــــــا       

 ورتـــــــــه راځـــــــــي لـــــــــه خشلـــــــــه الدـــــــــه پتن ـــــــــا 

 د چـــــــــار يـــــــــار نـــــــــار  اوچتـــــــــې پـــــــــه ادـــــــــ ا 

ــه    ــاتې تدبيرونــــــ ــه پــــــ ــ ه ورنــــــ ــافر، مــــــ  اوري کــــــ

                                               *** 

ــه    ــادره پدل انــــــ ــ   بدــــــ ــه مــــــ ــ س دی  ــــــ  اف ــــــ

ــه    ــل خانــــــــ ــا به مادــــــــ ــال صــــــــ ــ ر مــــــــ  د چکنــــــــ

ــ  د مــــــردۍ ورځ ده  ا ــــــر   ــه پــــــه مېړانــــــه   نــــ  مــــ

ــه   ــږي اميدونــــــ ــ  کېــــــ ــه مــــــ ــر نــــــ ــ  د قبــــــ  دتادــــــ

                                               *** 

ــا     ظـــــالن تـــــه ګـــــ ره تـــــ ي، ټانـــــک لـــــري بـــــې مـــ

 فـــ ج يـــې پـــه ځ کـــه،  دـــاز يـــې درومـــي پـــه ادـــ ا  

ــا    ــر دی د افاــ ــن بېــ ــه خــــدای )ج( کــــ ي قــــ ت هــ  کــ

ــرونه    ــه دــــ ــږي لــــ ــد  تېرېــــ ــ  بانــــ ــل وطــــ ــه خشــــ  پــــ

                                               *** 

ــه ده    ــه غلالــــ ــ  ع يبــــ ــې نــــ ــالم کــــ ــ ل ادــــ ــه ټــــ  پــــ

ــله ده    ــې ودـــــ ــافر پ ـــــ ــتې د کـــــ ــا اخي ـــــ ــر چـــــ  هـــــ
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ــه ده    ــه ښــــ ــاره ورتــــ ــه چــــ ــي دغــــ ــافر الړ مــــ ــه کــــ  کــــ

 ګ نـــــــــــد  راځـــــــــــي د پښـــــــــــتن  واړه ق م نـــــــــــه 

                                               *** 

ــه بېـــــر وار      ــ ه پـــ ــه ومـــ ــا   ن  نـــ ــې مـــ ــه دادـــ  پـــ

ــاف  ر پــــــه هــــــره ورځ مــــــړه کېــــــږي بــــــې مــــــ ار     کــــ

 د مــــــدادت  ام نـــــــه  کـــــــل مــــــي پـــــــه هـــــــر وار  

ــه    ــه محل نـــــ ــت پـــــ ــ ه د  نـــــ ــل مـــــ ــا  داخـــــ  ځ انـــــ

                                               *** 

 پـــه دـــفر الړ د ک داخېلـــ  )ک ديخېلـــ ( ع ـــر خــــا      

ــا    ــه ځ انـــــ ــي او ښـــــ ــې زل ـــــ ــ ر ه ـــــ ــره نـــــ  وردـــــ

ــر      ــه هــــــــ ــه پــــــــ ــه ک مــــــــ ــا ورتــــــــ ــه دعــــــــ  زه بــــــــ

 ر دي ه ـــــــــــې وايـــــــــــي کتاب نـــــــــــهواړه مافـــــــــــ 

                                               *** 

 پــــــــه مــــــــديدان  مــــــــې تبريــــــــک د مــــــــدادت دی

ــرت دی     ــت  نصــــ ــارک فــــ ــان  مبــــ ــ ل غازيــــ ــه ټــــ  پــــ

 نـــــ  کـــــافر واړه پـــــه خشـــــل کـــــار کـــــې خ الـــــت دی  

ــه      ــه کل نـــ ــي پـــ ــه اخلـــ ــه نـــ ــه بـــ ــت   نامـــ ــا د پښـــ  بيـــ

                                               *** 

ــي   ــار مــ ــې اوس اظدــ ــا  چــ ــه دی دا بيــ ــادم( ښــ  د )خــ

ــي     ــار مـــــ ــې انتشـــــ ــد کـــــ ــتدار د م اهـــــ ــه امـــــ  پـــــ

ــي      ــار مـ ــه کـ ــه پـ ــه بـ ــت   تـ ــې پښـ ــې دا دی چـ ــد مـ  اميـ

 چـــــې م ـــــل ا  وي پـــــر  بـــــه وبادـــــي مـــــکرونه.      

                                                                      (٤٨٠-٤٧٩:  ١٠) 
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ل( کال د تلې پر ۶۹۶۲مومندو غزا( د )خادم صيب دا چاربيته )د 

 (مه نېټه ليکلې ده ۶۵)

خادم صيب په منظوم کالم کې ګڼ شمېر نور  د چاربيتې ترڅنګ د

دا  ېول نظمونه هم شته چې د پښتو په نورو ميل اوازونو کې وييل شوي 

 او له عريب څخه پښتو ته له راغلو مروجو نظمي چوکاټونو څخه لرې دي 

 نان يو( نظملکه: )واړه افغا

 واړه افغانان يو

 ټول مسلامنان يو -واړه افغانان يو 

 ګل افغانستان دی ،ګران هېواد زموږ لکه

 جګ له کل جهان دی

 د جنت هوا لري -څه ښايسته فضا لري 

 حسن او ښکال لري -ېک له نعمتونو دی 

 هومره يې انسان دی ،څومره چې وون ښايسته

 جګ له کل جهان دی 

ل( کال د ۶۹۱۹وګورو چې خادم صيب د )دا بل نظم به هم 

 (مه نېټه په جالل اباد کې ليکلی دی:۶۱سلواغې پر )

 دا یوه ارزو لرو

 واړه پښتانه يو، يو مرام د پښتنو لرو

 دا يوه ارزو لرو!
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 ښکلې پښتونخوا ته زړه کې مينه د پښتو لرو

 دا يوه ارزو لرو!

 څوک چې دلته اويس واړه وروڼه دي يو قام دی

 يې مرام دیيو شان 

 ځو د خپل هد  پر لوري تل هڅه د تلو لرو

 دا يوه ارزو لرو!

 يون د اباسني او د امو څوک ځنډولی يش؟

 دا کله کېدلی يش؟

 ټينګه اراده لکه د تېرو مېړنو لرو

 دا يوه ارزو لرو!

 دا د هر ملت ده وريفه او دا يې کار دی

 څه په دې کې ېار دی

 ژوندو لرومونږ ويښ شوی قام يو مرامونه د 

 دا يوه ارزو لرو!

 لوړ دې وي بري  او ېېر دي عمر د باچا وي

 مخکې دې رڼا وي

 کلک د پښتونخوا رسه پيامن د ويښ زملو لرو

 دا يوه ارزو لرو!

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33118 
 

دغه راز د )پښتانيا ادې، جام د نوي ژوند، سپني غر، ښاغلی 

د  لېونتوب، اعليحرضت محمد نادر شاه، انګرېزه توبه، د استعامر زمزمه،

جرار جواب، ننګرهار، د کابل واوره، استقالل، د تورې برېښ، سید جامل 

الدين افغان ته، د ښکالوو جهان، سينام ده سينام ده، مستقل افغان ته، ای 

ددې جهان خاونده( او ګڼ شمېر نور داسې نظمونه شته چې هغه هم په 

ويل شوي دي، پر ځينو يې د چاربيتو قانون هم  کې ميل اوازونو

ط يقېږي، خو اکرثه يې داسې دي چې د وزن له پلوه ميل اوزانو کې ت

ويل شوي، خو د پښتو د وليس ادب مشخص فورمونه پرې سل په سلو کې 

د تط ي  وړ نه دي، یوه برخه يې د يوه فورم یوه برخه رانغاړي، بيا بله 

 برخه يې له هغه څخه وځي، خو د وليس اوازانو له چوکاټ څخه نه وځي 

صيب په پښتو معارصه شاعرۍ په تېره بيا په ويښتيايي پړاو خادم  

کې هغه شاعر دی چې په لیکنۍ او ګړنۍ شاعرۍ يا وليس نظمي فورمونو 

او همدارنګه له عريب ژبې څخه په راغليو نظمي فورمونو دواړو کې يې 

شعرونه يا نظمونه وييل دي  د دې پړاو او نورو شاعرانو په کالم کې بيا 

نه د هغو نورو په انډول کم دي او ځينو ال بېخي په هغو وليس فورمو 

فورمونو کې شعرونه نه دي وييل، ان د پښتو ادب په پنځو ستورو کې 

څلورو نورو هم د خادم صيب په انډول کمه وليس شاعري کړې ده  د 

هغوی اکرثه نظمونه په غزل، څلوريزو او نورو هغو فورمونو کې ويل شوي 

ژبې څخه پښتو ته راغلی دي  نو په دې ېول  چې اکرثه يې له عريب

ويالی شو) که د )پښتو ادب روښانتيايي( پړاو د کالسيکې او معارصې 

دورې تر منځ د وصل يوه کړۍ ګڼل کېدی يش، نو خادم صيب هم د 

 ګړنۍ او ليکنۍ يا وليس او ليکنۍ شاعرۍ د وصل کړۍ ګڼالی شو 
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ژبې څخه ګڼ پښتو ادبياتو ته له عريب  ګډ شعري فورمونه:

شمېر نظمي فورمونه راغي دي، لکه غزل، قصيده، رباعي، مخمس، 

مسدس، ترکيب بند، ترجيع بند، معرش، مس ع او نور  له دې جملې څخه بیا 

)غزل، قصيده، قطعه، مثنوي، رباعي( او ځينې نور له پښتني چاپېريال 

ه رسه داسې اوبدل شوي چې فکر نه کېږي، له بلې ژبې دې راغيل وي، پ

رباعي، په دې کې بيا هم غزل  خادم صيب په دې  تېره بيا غزل، قطعه او

 فورمونو کې هم زياته شاعري کړې ده 

مو اشاره وکړه د خادم صيب د شاعرۍ يوه دمخه  لکه څنګه چې

برخه په وليس فورمونو کې ځای شوې ده، نوره ېېره برخه يې بيا همغه 

و ته راغيل دي، دلته نظمي فورمونه دي چې له عريب ژبې څخه پښت

 غواړو، دې ېول فورمونو ته هم په لنډيز رسه نغوته وکړو:

قطعه په هغو فورمونو کې راځي چې له عريب ژبې قطعه: )) -۶

څخه راغيل او په پښتو شاعرۍ کې باب شوي دي  قطعه لکه د څلوريزې 

)رباعي( په شان څلور مرسې لري، خو له رباعي څخه يې توپري دا دی 

باعي کې لومړی بيت مقفي وي، يانې دواړه مرسې يې رسه قافيه چې په ر 

لري، يانې يو شان قافيه تعقي وي او د دويم بيت دوميه مرسه وررسه 

همقافيه وي، خو په قطعه کې د لومړي بيت لومړۍ او د دويم بيت 

لومړۍ مرسې له قافيې څخه ازادې وي او د دواړو بيتونو دوميې مرسې 

ان قافيه جوړوي  قطعه هم د راهري شکل له پلوه په خپل منځ کې یو ش

په دوه ېوله ده، يو هغه ېول قطعه ده چې تر قافيې وروسته رديف لري او 

بله يې هغه ېول ده چې تر قافيې وروسته رديف نه لري  په قطعه کې د 

 ( ۱۹: ۵۱مرسو د څپو شمېر رسه مساوي وي  )

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33112 
 

شته او په قطعو د استاد خادم په منظوم کالم کې يو شمېر قطعې 

کې هم د هغه دواړه بېلګې موجودې دي  دلته به يې يو څو قطعې د 

 بېلګې په توګه راوړو 

 د نړۍ دود او دستور

ــادوي   ــت يـــــــــــ ــام اک ريـــــــــــ ــه د قـــــــــــ ــه خ لـــــــــــ  پـــــــــــ

 خـــــــــ  د خشـــــــــل قـــــــــام ربـــــــــه کلتـــــــــ ر نـــــــــه منـــــــــي 

 زمــــــــــ ږ ليـــــــــــډر ټـــــــــــ لې نـــــــــــړۍ تـــــــــــه ګـــــــــــ ري 

ــي   ــه منــــــــــ ــت ر نــــــــــ ــړۍ دود و ددــــــــــ ــ  د نــــــــــ  .خــــــــــ

 

 د خلکو مينه

 اوښـــــــک  تـــــــازه نـــــــه وي   چـــــــې د بـــــــل د غـــــــن پـــــــه    

 دادــــــــــې دــــــــــترګې د  بينامــــــــــه وای ړنــــــــــد  وای

 نـــــــا خبـــــــر چـــــــې د تـــــــ دو اوښـــــــک  لـــــــه خ نـــــــد وي

ــږ  وای     ــ ک کـــ ــه دـــ ــر  پـــ ــ لې د مـــ ــ  خـــ  .دد  خلکـــ

 

 صنعت او تجارت

 پــــــــــه صــــــــــنعتي دنيـــــــــــا کــــــــــې زياتــــــــــه نـــــــــــه ده    

 کـــــــه تصــــــــنم پـــــــه کــــــــې  ــــــــه زياتـــــــه مــــــــي هــــــــن   

 تـــــــــــا ر لـــــــــــه ښـــــــــــايي چـــــــــــې دی ګټـــــــــــه وکـــــــــــا

ــن.   ــه مــــــــــي هــــــــ ــه ميراتــــــــ ــتيا خ نــــــــ ــه د رښــــــــ  کــــــــ
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 يز اعالنټولن

ــي   ــه الړ مـــــــ ــه، ملـــــــــت در خـــــــ ــ  ربـــــــ  چـــــــــې وطـــــــ

ــه    ــاتې مـــــــي افاانـــــ ــه پـــــ ــی درتـــــ ــه مـــــ ــه  ـــــ ــ  بـــــ  نـــــ

 خلــــــــک پــــــــه ربــــــــه راټــــــــ لېږي پــــــــه وطــــــــ  کــــــــې 

ــه.    ــه ودانـــــــ ــت خ نـــــــ ــي د ملـــــــ ــه دوی مـــــــ ــا پـــــــ  بيـــــــ

 

 تور دېو

 د تـــــــ ر دېـــــــ  پـــــــه الس يـــــــې ورکـــــــړه پښـــــــت  ربـــــــه 

ــه دبـــــــاب کـــــــې ښـــــــ ري       ــه وګـــــــ رې پـــــــه  ـــــ  ورتـــــ

ــ  کــــــــړ      ــې ځــــــــا  غــــــ ــه ټال نــــــــه يــــــ ــت  پــــــ  د پښــــــ

ــام ال اوس    ــه قــــــ ــې غيرتــــــ ــ ري.  بــــــ ــه ګــــــ ــن ورتــــــ  هــــــ

 

د خادم صيب په منظوم کالم کې د رديفوالو قطعو په انډول 

نارديفوالې هغه کمې دي او په ټوليز ېول بيا د څلوريزو په انډول د قطعو 

شمېر کم دی  خو د څلوريزو شمېر يې سوونو ته رسېږي   خادم صيب د 

ي، قطعو په جوړونه کې هڅه کړې د څلوريزو له وزن څخه ګټه پورته کړ 

دا په داسې حال کې ده چې د څلوريزو لپاره وزن او د څپو شمېر تقري اً 

قيد دی، نو ځکه خو کله چې د استاد خادم قطعې لولو، نو له يو لړ وزين 

ځنډ و خنډ رسه مخامخېږو  مج ور يو هره قطعه څو څو ځله ولولو چې 

سې يو اصيل وزن يې پيدا کړو  يو زيات شمېر شاعرانو او نارامنو رسه دا

تصور دی چې ګنې دا دواړه فورمونه رسه نږدې جوړښت لري او د مرسو 

م د شمېر له مخې هم رسه مساوي دي، نو څپييز خجيز جوړښت به يې ه
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د څپيز خجيز او اهنګيز جوړښت له  يو شان وي، په داسې حال کې چې

مخې دا دواړه شعري فورمونه رسه توپري لري  خادم صيب هم هڅه کړې 

ېر قطعې د څلوريزو له وزن رسه برابرې کړي، نو ځکه خو دی چې يو شم

هم له مشکل رسه مخ شوی او لوستونکي ته يې قطعې هغه شان خوند نه 

ورکوي، لکه د ده څلوريزې چې روانې، خوږې او په خپل اصيل وزن کې 

 دي  

د استاد خادم هغه قطعې چې سړی په کې د وزين ستړيا احساس 

ر( چې مخکې مو د بېلګې په توګه راوړه او دغه کوي، لکه )دود او دستو 

 راز دغه الندې يو څو نورې قطعې:

 فرعون ته خطاب

 عــدالت ورتــه ښــکارېږي، دــتا ظل  نــ  تــه چــې ځيــر مــي

 ای فرع نــــــــه نــــــــام ره  دا مخلــــــــ ق درپ ــــــــې راړي  

ــه، خــ  د دوی روزي ردــا  و      ــه خلکــ  کړل ــا خــدايي پ  ت

 غـ اړي.  دا خدايا  هـن خـدايي کانـدي هـن روزي لـه نـ رو      

 

 د غريت چغه

ــه   زه د  مــــــــــــي  مــــــــــــ م د غيــــــــــــرت پــــــــــــه چاــــــــــ

ــې   ــه ځنـــــــــــــــــ ــر د   ي تـــــــــــــــــ ــه وم خبـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــ

ــي   ــه منـــــــ ــتانه نـــــــ ــت  او پښـــــــ ــې   ـــــــــ ک پښـــــــ  چـــــــ

 نـــــــ   ـــــــه يـــــــې هيلـــــــه کـــــــړ  لـــــــه ملتـــــــه ځنـــــــې.       
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 او يا دا هم بله قطعه:

ــا ده    ــ دو ځ ځــــ ــ  پرېښــــ ــت   مــــ ــت  پښــــ ــه پښــــ  کــــ

ــ ا  وي   ــ  ګرېـــ ــا الس دتادـــ ــه زمـــ ــت بـــ  پـــــه قي امـــ

 دیمــــــ نږ تــــــه پــــــاتې لــــــه نيک نــــــ  نــــــه  دــــــاد       

 وي. ودا تـــــــــل ق م نـــــــــه پـــــــــه  دـــــــــاد بانـــــــــد  
 

د خادم صيب په )قطعو( کې بېالبېل، ټولنيز، ميل، ديني، اخالقي، 

انتقادي، اصالحي، علمي، فلسفي، سيايس او د ژوندانه د ېګر ګڼ شمېر 

نور مسايل بيان شوي دي  چې وروسته به يې په محتوايي برخه کې پرې 

ل له مخې کوم نوښت ممکن نه بيا هم بحث ويش  په دې فورم کې د شک

و، ځکه چې فورم ثابت او مقيد دی، خو د محتوا له پلوه استاد خادم په 

دې بريالی شوی چې  دا فورم د بېالبېلو مسايلو د بيان او انځورونې جوګه 

 کړي 

رباعي هم هغه ېول شعري فورم دی څلوريزه يا رباعي: )) -۲

م څلور مرسې لري، له ځينو چې له عريب څخه پښتو ته راغلی دی، دا فور 

استثنايي حاالتو پرته چې په هغې کې کېدی يش، د درېيمې مرسې يوه 

څپه د قافیه والو مرسو تر څپو کمه يا زياته يش، په ټوليز ېول د ټولو څلور 

واړو مرسو د څپو شمېر رسه مساوي وي  د رباعي لومړی بيت مقفي وي، 

مې مرسې قافيه يې د مطلعې قافيه درېيمه مرسه يې قافيه نه لري او د څلور 

تعقي وي  د غزل په شان په څلوريزه کې هم رديف اختياري وي، خو کله 

چې د رباعي په مطلع کې رديف راوړل شو، څلورمه  مرسه کې به رضور بيا 

 هامغه رديف تکرارېږي 

ښتو کې د بېالبېلو څپو په شمېر رباعي ويل شوي، خو لس پپه 

ه تول تللې دي   پياتې دي  دا رباعي اکرثه څپيزې څلوريزې په کې ز
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هغه رباعي چې لس څپيزې دي، هره مرسه يې د اهنګ له مخې تقري اً پر 

دوو برخو وېش کېږي، پنځه څپې يې يوه خوا او پنځه يې بله خوا په تول 

 تللې وي 

د لوی خان )خوشال بابا( هغه رباعيات چې د یوه ځانګړي کتاب 

ت( په نوم د پښتو ټولنې له خوا چاپ شوي او په بڼه د )خوشال رباعیا

( ۸۵( رباعياتو ته رسېږي، تقري اً په سلو کې )۶۵۱۱شمېر يې تقري اً )

څلوريزې يې لس څپيزې دي  پر اوس وخت د څلوريزو بل پشپړ کتاب 

چې زموږ په الس کې دی، هغه د )پسته اور( په نوم د هېواد د نوميايل 

زو مجموعه ده  به دې اثر کې څه کم شاعر محمد صدي  پرسيل د څلوري

يې لس څپيزې دي  د استاد  ې)يو زر( څلوريزې راغيل چې ټول

الدين خادم اکرثه څلوريزې هم لس څپيزې دي  يوه بله خربه چې  قيام

د رباعي يا څلوريزو په باب د يادولو وړ ده، هغه دا ده چې عام ولس او په 

شعر يا نظم ته وايي چې  ځانګړي ېول ځينې سندرغاړي رباعي هغه ېول

معمواًل د پند، نصيحت او اخالقي مسايلو په باب ويل شوي وي او په 

موسيقۍ کې يې سندرغاړي تر غزل او يا کومې بلې سندرې دمخه وايي 

او په همدې موقع کې د اورېدونکو د ذهن پاملرنه ځانته راجل وي  دلته 

غاړي  تر غزل او يا يوه تېروتنه رامنځته کېږي: هغه دا چې اکرثه سندر 

کوم شعر لويل، هغه اکرثه د مانا د انتخاب له دمخه  کومې بلې سندرې

مخې وي، نه د فورم له مخې  څرنګه چې په رباعي کې هم ېېر زيات 

اخالقي، ديني او نور مسايل راځي، نو دوی اکرثه هغو شعرونو ته چې دا 

ې که د فورم موضوعات په کې بيان شوي وي، رباعي وايي  رسه له دې چ

 مخ(۱۱له مخې هغه غزل هم وي  )د پښتو شعر هنديس جوړښت، 

څلوريزه دوه بڼې لري، رديفواله او بې رديفه، د خادم صيب په 

څلوريزو کې دواړه ېوله څلوريزې ليدل کېږي  د اهنګ له پلوه هم اکرثه 
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همدا لس څپيزې څلوريزې دي  د خادم صيب د منظوم کليات )خادم 

په ېل ندۍ کې ځينې ځلوريزې له قطعو او ځينې  قطعې له باد س ا يم( 

 څلوريزو رسه ېل ندي شوي دي 

 دلته به د خادم صيب يو څو څلوريزې د بېلګې په توګه راوړو:

 ګډوې ملت

ــي     ــ ر مــــــ ــ  کلتــــــ ــې يــــــ ــږي، چــــــ ــ  کېــــــ ــت يــــــ  ملــــــ

 پـــــــــه ګــــــــــډوبۍ کــــــــــې خلـــــــــک م بــــــــــ ر مــــــــــي  

ــي    ــه مـــــــــ ــ د نـــــــــ ــ  و ـــــــــ ــت واړه يـــــــــ ــه ملـــــــــ  کـــــــــ

ــي     ــرور مــــــــ ــې  ــــــــ ــه کــــــــ ــ رو پــــــــ ــه د نــــــــ  .ل  ــــــــ

 

 غضب د خدای

ــدای غضــــــــــــــب دی    ــ  قدــــــــــــــر، د خــــــــــــ  د خلکــــــــــــ

ــ ق د رب دی  ــدای ده، مخلــــــــــــــ ــه د خــــــــــــــ  ځ کــــــــــــــ

  ــــــــــــ ک چــــــــــــې د خلکــــــــــــ  دښــــــــــــ ني اخلــــــــــــي 

ــبب دی   ــدا دـــــــــــــــــــــ ــدل ، ه ـــــــــــــــــــــ  د پرزېـــــــــــــــــــــ
 

 شيطاين متدن

 پنـــــــــــــاه پـــــــــــــه خـــــــــــــدای ده، لـــــــــــــه مـــــــــــــيطانان 

ــاران    ــه مکــــــــــــــــ ــيان ، لــــــــــــــــ ــه ابلي ــــــــــــــــ  لــــــــــــــــ

 ال چـــــــــــــــــې واکـــــــــــــــــداره، د ت ـــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــي 

 .تېښــــــــــــــــــــته او بار دی، لــــــــــــــــــــه مف ــــــــــــــــــــدان 
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 سپېڅلی قوم

ــه  ــا نــــــــ ــشي  ت ــــــــ ــه دــــــــ ــه لــــــــ ــ  زمانــــــــ ــر نــــــــ  ، تــــــــ

 پــــــــــه مــــــــــنځ د ځ کــــــــــې، ټيــــــــــ  لــــــــــه ادــــــــــ انه 

 مح ــــــــــــــــــدي او، ا ــــــــــــــــــدي نــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــته 

 دــــــــــــــشېښلی قــــــــــــــ م، بــــــــــــــې لــــــــــــــه افاانــــــــــــــه.

 

او همداسې نورې ېېرې څلوريزې چې له بېالبېلو مفاهيمو ېکې 

دي  يانې په دې مانا چې د خادم صيب په څلوريزو کې اخالقي مسايل 

انتقادي،  بيان شوي دي، فلسفي مسايل په کې راغيل دي، ټولنيز،

 اصالحي او د ژوند د اکرثو برخو مسايل په کې افاده او انځور شوي دي 

يو له هغو شعري  هم ))په پښتو شاعرۍ کې غزل غزل: -۹

چوکاټونو څخه دى، چې ېېر عام مق وليت لري  د پښتو اکرثو شاعرانو په 

غزل فورم کې زيات قلم چلوىل دى  په همدې وجه خو غزل په پښتو کې 

نورو شعري فورمونو په انډول زيات ررافت او لطافت ته رسېدىل  د ځينو

دى  د غزل ښکال او ررافت په دې نور هم زيات شول، چې دې فورم ته 

د پښتني چاپېريال زياتې انځورنې وردننه شوې، ځوانو پښتنو شاعرانو ته 

هم غزل داسې يو فورم دى، چې د دوى قلم په کې ښه ازمېښت کوالى 

ان شاعران په همدې فورم کې خپل وزن ښه پوخ کړي، پر يش  اکرثه ځو 

قافيې، رديف، څپو او د نظم پر ځينو نورو توکو ځان واکمن کړي، نو بيا 

نورو شعري فورمونو ته مخه کړي  پخوا به په غزل فورم کې هغه مسايل 

راتلل، چې په ټوليز ېول يې غنايي او عشقي مسايل په خپله غېږه کې 

بيا د غزل ځولۍ د ژوند له نورو رنګارنګ ګلونو ېکه شوه رانغاړل، وروسته 
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او اوس غزل تر دې بريده رسېدىل چې په يوه مرسه کې يې ناخوالې او 

 په بله کې يې د ژوند د خوږو رنګارنګي بيانېدى يش 

په پښتو کې لومړىن شاعر چې دې شعري فورم ته يې پښتني شال 

، چې د غزل په يوه مرسه کې ور په رس کړ، هغه لوى خان )خوشال بابا( و

 يې )توره( او بله کې )زلفې( وځلولې:

ــه     ـــه نـ ـــره کـ ـــ زار لـ ـــ  ګـ ـــږي خـ ـــې تــېرېــ ـــ ره چــــ  تــــ

ــه    ــره کنــ ــار لــ ــ  خشــــل يــ  زلفــــې چــــې ول ول مــــي خــ
 

د غزل د دومره عام مق وليت او زيات استعامل يوه وجه شايد همدا 

بيت په اصطالح  وي، چې د يو مانيز پيوستون اوتسلسل ترڅنګ د غزل هر

ځانته پاچا دى او په ځانګړي او خپلواک ېول ېېر دروند مانيز بار پورته 

 کوالى يش 

غزل لکه چې له نامه څخه يې ښکاري عريب کلمه ده  او له همدې 

ژبې څخه پښتو ته دا فورم راغىل دى  له مانيز پلوه نورو هغو شعرونو ته، 

ي، هم غزل ويل کېدى يش، چې غزليز، عشقي يا غنايي مانيز بار لېږدو 

 خو د فورم له پلوه بيا غزل ځانګړې بڼه او شکل لري 

غزل معموالً هغه شعري چوکاټ ته وايي، چې مطلع ولري، يانې د 

رسبيت يې اکرثاً مقفى وي او د بل هر بيت دوميه مرسه يې قافيه ولري او 

ورې ( بيتونو پ31-1د مطلعې قافيه تعقيب کړي، د بيتونو شمېر يې له )

وي  د څپو شمېر يې معموالً رسه برابر وي  په ځينو خاصو غزلو کې کېدى 

يش د غزل هغه مرسې چې قافيه نه لري، يوه څپه تر قافيه والو مرسو څخه 

څپيزو پورې  (31)څپيز څخه نيولې بيا تر  (7)زياتې يش  په پښتو کې له 

اري دى  غزلونه شته  قافيه په غزل کې اسايس توک دى، خو رديف اختي

(۱۳:۶۳-۲۱) 
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د خادم صيب په منظوم کالم کې د غزل فورم برخه خورا درنه ده، 

لکه د بل هر پښتون شاعر په شان خادم صيب هم په همدې فورم کې 

زياته شاعري کړې ده  اکرثه پښتانه شاعران په همدې فورم کې خپل 

ي  په وزن، فکر او استعداد وازمويي بيا د شاعرۍ نورو ېولونو ته مخه کړ 

همدې خاور خو خادم صيب ته يوه خربه منسوبه هم ده او هغه دا چې 

خادم صيب وايي: ))پښتانه شاعري په غزل رشوع کوي((  دده يو لومړنی 

شعر يا نظم چې په )اتحاد مرشقي( کې خپور شو )شه بيدار پښتونه!( هغه 

هم د غزل فورم کې دی، خو پيغام او محتوا يې ميل رنګ لري  خادم 

ب د غزل فورم  د غزل له محتوا رسه په همغږي او مساويانه ېول نه صي

دی کارولی  يانې په دوديزه مانا عشقي او غنايي مسايل يې په کې نه دي 

بيان کړي او که بيان کړي يې هم دي، نو ېېر کم دي  ده د غزل فورم، د 

ګه ميل، ټولنيزو، ديني او اخالقي پیغامونو د انتقال د يوې وسيلې په تو 

کارولی، يانې دا چوکاټ يې د خپلې غايې لپاره کارولی دی  ېېرې کمې 

داسې غزلې به پیدا کړو چې د فورم او محتوا دواړو له نظره د غزل اوالق 

پرې ويش  خادم صيب کې ميل ولوله او ج به ېېره پیاوړې وه، نو ځکه 

 خو يې دا فورم هم د خپل ميل هد  لپاره کارولی دی  دلته به يې يو

غزل د بېلګې په توګه راوړو چې د ده د نورو غزلو په انډول يې د محتوا 

 له مخې هم غزليزه برخه يو څه جوته ده:

(مه نېټه په جالل اباد ۷ل( کال د جدي پر )۶۹۱۱استاد دا غزل د )

 کې ليکلی دی 

 خ لــه مــې ترخــه ده زه پــه نــ رو خــ ږو  ــه پــ هېږم       

 ېږمپــه غــن کــې بوب يــن، د دــا ل پــه مــثو  ــه پــ ه    

 چـــــې رقيبـــــان  دـــــره وخانـــــدي پـــــه مينـــــه هـــــ س

 بيــــا راتــــه وګــــ ري پــــه دادــــې کتــــ   ــــه پــــ هېږم 
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 کــه راتــه دــر پــه دــشينه خ لــه د غ ــازان  کــړي فــاش  

 دــــر درکــــ لی مــــن پــــه نــــ رو قصــــ   ــــه پــــ هېږم  

ــه دی       ــ  ال بار د  ـ ــن نـ ــار يـ ــې يـ ــه چـ ــه ووايـ ــ  راتـ  خـ

 د م نډو الند  د  پـه )نـه( او پـه )هـ (  ـه پـ هېږم      

ــه دغــه دــن پښــت ن   ــه   ل  ه  ــه مــي پــه غ ــثو غــ اړ  ت

 چـــې دــــن نـــه وايــــې پـــه وينــــا د پ ـــ   ــــه پــــ هېږم    

 لکـــــه د غشـــــي دـــــن پـــــه نښـــــه ل ېـــــدلی مـــــ ه      

ــ هېږم    ــه پــ ــږو  ــ ــ  کــ ــ  د وروځــ ــدعا دی پــ ــه مــ  پــ

 لکـــه بلبـــل دـــ ری پـــه خـــار د ګـــل پـــه مينـــه کـــې يـــن

ــي  ــه زخ ـ ــ هېږم     پـ ــه پـ ــ   ـ ــه ګلـ ــې لـ ــه، بـ  زړه خادمـ
 

قصيدې ته په پښتو کې )بوللره( وايي  بوللره )قصيده(: )) -۱

خپله قصيده عريب کلمه ده  په لغت کې )قصد کړاى شوي( ته وايي  په 

( کم 37( يا )31عريب اصطالح کې هغه شعر و چې د بيتونو شمېر به يې تر )

نه و او دا نوم د قصد له مصدره جوړ شو، چې معنا يې استقامت او اتصال، 

 ( ۶: ۱ب وو )سمواىل، برابري او سوچه تو 

دا هغه شعري فورم دى، چې د غزل په شان د رس لومړى بيت يې 

مقفى وي  د نورو بيتونو د هر بيت دوميه مرسه يې قافيه ولري او د 

مطلعې قافيه تعقيب کړي  قصيده په شکل او جوړښت کې له غزل رسه 

چندان توپري نه لري، توپري يې دادى، چې د غزل د بيتونو شمېر له 

( پورې وي او د قصيدې بيا له )شپاړسو څخه تر پنځه لسو څخه تر پنځو)

دوو سوو( يا تر دې هم زياتو بيتونو پورې دى  پخوانۍ قصيدې له مانيز 

 پلوه هره يوه اکرثه پر درېو برخو وېشل شوې دي:

د قصيدې لومړۍ برخې ته تغزل يا تش يب وايي چې په هغې کې 
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اينه کوي  د قصيدې دوميه شاعر تر اصيل موضوع دمخه د و يعت ست

برخه د هغې اصيل موضوع ده  دا برخه تر تغزل يا تش يب وروسته پيلېږي 

او په دې کې شاعر د خپل ممدوح ستاينه کوي  د قصيدې درېيمه برخه 

دعائيه بويل چې په هغې کې شاعر د خپل ممدوح لپاره د خداى)ج( له 

 دربار نه د بښنې او هوساينې غوښتنه کوي 

نيو قصيدو کې پورتني نورمونه چندان په پام کې نه نيول په اوس

کېږي  د غزل او ځينو نورو شعري فورمونو په شان، په قصيده کې هم 

رديف اختياري دى، خو که مطلع کې راوړل شو، نو په نورو دوميو مرسو 

کې يې راوړل حتمي کېږي  قصيدې دوه شکلونه لري، يو هغه ېول دى، 

هغه ېول دى، چې رديف ولري  د پښتو لومړۍ  چې رديف نه لري او بل

معلومه السته راغلې قصيده په همغه شکل کې راځي چې رديف نه لري  د 

خادم صيب په منظوم کالم کې هم ځينې داسې نظمونه شته چې هغه د 

)قصيدې( په نامه  د هغه په اثارو کې چاپ شوي دي  رسه له دې چې د 

ې ټول خصوصيات نه پوره کوي  قصيدې له معمول تعريف رسه سم د هغ

)د خلکو خدمتګار( په نامه د خادم صيب يو نظم هم د )قصيدې( په 

مه( نېټه د ۲۱ل( کال د جدي پر )۶۹۱۱ېل ندۍ کې راغلی، ده دا نظم )

کابل ښار په )خادم مېنه( کې لیکلی دی  که څه هم ياد نظم د قصيدې د 

ل فورم له قيد شويو معمول تعريف ټولې ځانګړنې نه رانغاړي، خو د غز 

( پورته کېږي، نو ۶۵حدودو څخه هم وځي، يانې د بيتونو شمېر يې تر )

 په دې ېول د بيتونو د کميت له پلوه د قصيدې فورم ته ورداخلېږي 

دا نظم که څه هم د محتوا له مخې ځواکمن نظم ګڼل کېږي، 

ې هرني ښکال يې هم د ده د نورو نظمونو په انډول قوي ده، خو د قصيد

ټول خصوصيات په کې پوره نه ښکاري او يوازې د بيتونو د کميت له 

 مخې ورته قصيده ویالی شو 
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 د خلکو خدمتګار

ــه ووايــــــن چــــــې  ــــــه او د  ــــــه کــــــار يــــــن        زه  ــــ

ــن    ــار يــــــ ــ  غبــــــ ــافلې د پښــــــ ــې قــــــ ــ  د تللــــــ  خــــــ

 د فطــــــــرت بــــــــاغ ا  کرلــــــــی يــــــــن پــــــــه خشلــــــــه  

 پـــــــه دامـــــــا  کـــــــې غ ړېـــــــدلی اللـــــــه زار يـــــــن     

ــه م    ــې خشلــ ــات م چــ ــه رامــ ــان ې نــ ــ رم  ــ ــ ه وخــ  ېــ

ــن   ــار يـــــ ــه ماخ ـــــ ــاروي هاـــــ ــ   ن ـــــ ــې مېـــــ  چـــــ

ــې     ــدل کـــــــ ــه بـــــــ ــ  پـــــــ ــه د ګلـــــــ ــال  اخل ـــــــ  ګـــــــ

 دـــــــــ داګر نـــــــــه يـــــــــن د ګلـــــــــ  خريـــــــــدار يـــــــــن 

 مـــــاڼ  نـــــه يـــــن چـــــې د بـــــل پـــــه اوږو دـــــش ر ځـــــي 

ــن     ــاربردار يـــــ ــ  بـــــ ــد  د خلکـــــ ــتم غ نـــــ  د کښـــــ

ــي    ــه ازار مــــ ــې  ــــــ ک رانــــ ــه چــــ ــه ي ــــ ــر نــــ  زهيــــ

ــن    ــه ازار يـــــ ــ  نـــــ ــه خشلـــــ ــه زه لـــــ ــه خشلـــــ ــه کـــــ   ـــــ

ــاي   ــه يــــ  ه ــــې ځــــای قــ ــړمعشــــ  او مينــــې پــ  ن کــ

ــار يــــن      ــه نــ ــ ندر غ نــــد  پــ ــګ او دــ ــ   پتنــ  خــ

 د دــــرو مــــ نډو او دــــ ر مــــخ لــــه بېــــر  مينــــې       

ــن   ــار يــــــــ ــ  او د ان ــــــــ ــاره د ګلشــــــــ ــت بــــــــ  منــــــــ

 چـــــــې لـــــــه ښـــــــکل  ځنـــــــې ط عـــــــه د وفـــــــا کـــــــا 

ــن    ــار يـــــــ ــې د نن رهـــــــ ــه روهيلـــــــ ــاده ل  ـــــــ  دـــــــ

 بــــې لــــه عشــــ ه مــــې  ــــه عيــــب او  ــــه ګنــــاه ده       

ــن   ــه دغــــــــه تــــــــ ر د تــــــــ ره دار يــــــ  معتــــــــرف پــــــ
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ــې وراړم    ــ  کـــــ ــه الر د عشـــــ ــه پـــــ ــه کـــــ ــا تـــــ  و چـــــ

 پــــــه رښــــــتيا بــــــه دروغ ــــــ  پــــــه د  اقــــــرار يــــــن

 د خــــــــــــ دۍ او خــــــــــــ د دارۍ لــــــــــــه برکتــــــــــــه   

ــن    ــا دار يـــــ ــ  دنيـــــ ــرو خلکـــــ ــا  د بېـــــ ــه ګ مـــــ  پـــــ

ــا   ــر چــــــــ ــه د هــــــــ ــ  تــــــــ  ت پــــــــــان ن  او  ن  نــــــــ

 چــــې دــــر نــــه ښــــکته کــــ ي، هاــــه کد ــــار يـــــن       

ــه مـــــا  د پرخـــــې      ــ  کـــــړم پـــ ــخ مينځـــــی د ګلـــ  مـــ

ــن     ــار يـــــ ــه خـــــ ــ ټي لکـــــ ــل بـــــ ــاتندويه د خشـــــ  دـــــ

 ازاده يــــــــــــــن لــــــــــــــه ه ــــــــــــــه واړو قيــــــــــــــدون  

 بـــــې لـــــه د  چـــــې يـــــن دـــــړی او دـــــړی چـــــار يـــــن  

ــکه      ــ  بېشـــ ــ لي، نـــ ــرض بـــ ــه مـــ ــ ک مينـــ ــه  ـــ  کـــ

ــن    ــار يـــــ ــد  بي ـــــ ــرض بانـــــ ــه مـــــ ــې پـــــ  زه د مينـــــ

 زړه مـــــــــــــې پټـــــــــــــه خثانـــــــــــــه ده د لعل نـــــــــــــ    

 پــــــروت پــــــه خشلــــــه خثانــــــه، لکــــــه ښــــــامار يــــــن  

ــ لی      ــدر نيــــ ــاب تنــــ ــا افتــــ ــن يــــ ــاب يــــ ــا مدتــــ  يــــ

ــن    ــثار يـــ ــ عه د مـــ ــه دـــــ زي مـــ ــا  تـــ ــې ځـــ ــا چـــ  يـــ

ــه مخکـــــــــــې    ــه قـــــــــــافلې الړ  پـــــــــ  کاروان نـــــــــ

ــه  ــن   پـــ ــار يـــ ــ ر ان ـــ ــاتې دـــ ــه پـــ ــې ترېنـــ ــرو کـــ  ايـــ

ــې    ــشه کــ ــه مــ ــل ګــــ ري پــ ــاروا  پــ ــي کــ  چــــې د تللــ

ــترګه د دــــــــدار يــــــــن      ــ  تــــــــه لکــــــــه دــــــ  و هاــــــ

ــه ځـــــا  زينـــــه کـــــا       ــې معـــــراج د دـــــړيت ب تـــ  چـــ

 زه خــــــــادم د هاــــــــ  خلکــــــــ  خــــــــدمت ار يــــــــن.    
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پورتنی نظم د ښکال او محتوا له مخې په اوچتو نظمونو کې راځي، 

ټ ته ورداخلېږي، خو د د بيتونو د کميت له پلوه د قصيدې چوکا

قصيدې د پخوانيو معمولو تعريفونو ټولې ځانګړنې نه رانغاړي  د خادم 

صيب په منظوم کالم کې دا ېول نور نظمونه هم شته چې د کميت له پلوه 

 د قصيدې بڼه خپلوي 

))دوه يزه )مثنوي( هغه ېول شعري دوه يزه )مثنوي(:  -۵

ډه قافيه لري )مقفى وي(، فورم دى، چې هر بيت يې په خپل منځ کې ګ

د بيتونو شمېر يې ثابت نه دى  په ټولو قافيه والو شعري چوکاټونو کې 

مثنوي تر ټولو خالص او لوى شعري فورم دى  شاعر کوالى يش په دې 

شعري فورم کې خپل مقصد تر وروستي بريده بيان کړي، ځکه نو اکرثه 

انتخابوي، لکه شاعران د لويو موضوعګانو د بيان په غرض دا فورم 

ابوالقاسم فردويس چې د شاهنامې د ليکلو لپاره دا فورم وټاکه  په مثنوي 

کې که شاعر په يوه قافيه کې له ستونزې رسه مخ يش، نو بلې ته تلالى 

يش  په مثنوي کې هر بيت ځانته قافيه لري، کېدى يش ځينې بيتونه يې 

نو وزن مش ک وي او رديفونه ولري او ځينې يې ونه لري، خو د ټولو بيتو 

د څپو شمېر يې رسه مساوي وي  مانا دا چې مثنوي مقفى، مش ک الوزنه 

-۵۳او د مساوي څپو لرونکى فورم دى (( )د پښتو شعر هنديس جوړښت،  

 مخونه( ۱۱

د خادم صيب په منظوم کالم کې په مثنوي فورم کې هم يو شمېر 

په توګه راوړو  دا نظمونه ويل شوي، چې دلته يې یوه مثنوي د بېلګې 

مثنوي )بې اتفاقي( نومېږي، لوړ اخالقي او ميل پيغام لري او استاد خادم 

 (مه نېټه ليکلې ده ۶۶ل( کال د لړم پر )۶۹۶۱د )
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 بې اتفاقي

ــه الره تېرېــــــــــــدم زه  ــه پــــــــــ  يــــــــــــ ه ورځ چېرتــــــــــ

ــدم زه   ــد  ودرېــــــــــ ــې النــــــــــ ــاپي د ونــــــــــ  نا ــــــــــ

 دوه مرغـــم مـــ   پـــاس پـــه ونـــه کـــې پـــه  نـــګ        

   پـــــــه دا درنـــــــګدواړه غ نـــــــډ  کل لـــــــه مـــــــ 

 د غ نډدـــــــــکې غ نـــــــــد  النـــــــــد  ول ېـــــــــدلې

 پيشـــــ  ټـــــ ي کـــــړو دواړه يـــــې غبرګـــــې ونيـــــ لې

 چـــــــغ و پـــــــغ مـــــــ ر و فريـــــــاد يـــــــې وکـــــــړ بېـــــــر 

ــې تېــــــر      ــت و ځنــــ ــې وخــــ ــده چــــ ــه کېــــ ــر  ــــ  م ــــ

 نفــــــاق دواړه د بــــــال پــــــه خ لــــــه کــــــې ورکــــــړ      

ــړ     ــر کـــــ ــر و زبـــــ ــث زېـــــ ــث مرېـــــ ــين دواړه رېـــــ  غلـــــ

 د خــــــــالف ونــــــــه ګــــــــل نــــــــه ني ــــــــي دــــــــرداره 

 ثه دارهنـــــــــه بـــــــــه و کـــــــــې مېـــــــــ ه تـــــــــر  مـــــــــ

ــرن بي      ــه وي تــــ ــر  نــــ ــې پــــ ــي چــــ ــثی ني ــــ  اغــــ

 نـــــــېش لـــــــري هاـــــــه چـــــــې نـــــــه لـــــــري ګبـــــــي       

ــتايلې     ــره دــــــــ ــذمت دــــــــ ــه مــــــــ ــرا  پــــــــ  ده قــــــــ

 لــــــــــ ی  ښــــــــــت  ورتــــــــــه خبي ــــــــــه ده ويلــــــــــې 

ــا     ــره  فــــــــ ــا دــــــــ ــ ه د چــــــــ ــه کــــــــ ــه مــــــــ  رامــــــــ

 دوبــــــــاره د  راتلـــــــــه نــــــــه مـــــــــته پــــــــه دنيـــــــــا   

 ))کـــــر د ګلـــــ  کـــــړه چـــــې دـــــي ه د  ګلـــــثار مـــــي 

 اغـــثي مـــه کـــره چـــې پښـــ  کـــې بـــه د  خـــار مـــي(( 
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ــ ک  ــه  ـــ ــه وروره    کـــ ــه خشلـــ ــتالف لـــ ــدي اخـــ  کانـــ

ــروره   ــي لـــــــه  ـــــ ــه پامـــــــال مـــــ ــه تربـــــــ ره بـــــ  لـــــ

ــی    ــه وي مـــــــال تړلـــــ ــره نـــــ ــا دـــــ ــ ر چـــــ ــه تربـــــ  کـــــ

ــی   ــا  وتلـــــ ــرماتی غـــــ ــه وي دـــــ ــردي بـــــ ــه پـــــ  لـــــ

 قــــــــــام ټبــــــــــر کــــــــــه دــــــــــره نــــــــــه وي زړه ودا      

 نـــــــ  فرصــــــــت ګ ـــــــي هاــــــــه وخـــــــت دښــــــــ نا    

ــت      ــې ملـــــ ــ  کـــــ ــره خشلـــــ ــي دـــــ ــه مـــــ ــه اختـــــ  کـــــ

 نــــــــ   ــــــــرور بــــــــه ځنــــــــې درومــــــــي  ريــــــــت      

 مـــړۍ پـــه خ لـــه کـــاکـــه  ـــ ک غـــ اړي چـــې د ورور 

 نـــــــ  دښـــــــ   تـــــــه بـــــــه بېشـــــــکه ګټـــــــه وکـــــــا      

ــار دی     ــ   تيـــ ــه دښـــ ــې ه ېشـــ ــړه دا چـــ ــرض کـــ  فـــ

ــار دی.    ــه انتظـــــــــ ــم پـــــــــ ــت و د م قـــــــــ  د فرصـــــــــ
 

دې نظم ته چې ګورو د شکل او محتوا له پلوه د مثنوي ټولې 

ځانګړنې پوره کوي  دا نظم د ښوونځو له تعليمي نصاب رسه سم د )پښتو 

ده کوونکو له دې مثنوي څخه قرائت( په مضمون کې ځای شوی و  ز 

خورا اخالقي پند اخيستی او د هغو د معنوي او اخالقي روزنې س ب شوې 

 ده  

د خادم صيب د منظوم کالم په مثنوي فورم کې نور داسې نظمونه 

 هم ويل شوي دي 

ددې بحث په پای کې د نتيجې په توګه ويالی شو چې خادم 

واين يا ېد اولیکنې،وليس  او صيب د پښتو شاعرۍ په دواړو فورمونو ګړين

هم په ميل فورمونو او له عريب څخه په راغلو نظمي فورمونو دواړو کې 

شاعري کړې ده  که څه هم د شکل له پلوه په فورمونو کې څه نوښت نه 
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دی راغلی، يانې کوم نوی نظمي فورم نه دی رامنځته شوی، خو د محتوا 

بيا د ملتپالنې او ژبپالنې له پيغامونو له پلوه دا فورمونه له بېالبېلو په تېره 

مت لپاره خدېک دي  شاعر تر خپل وروستي بريده فورم د محتوا د 

ېېر دروند دی  د مانا او فورم دواړو تله برابره نه  يې کارولی دی  د مانا بار

ده  محتوايي نوښتونه په کې ېېر دي، خو فورمونه پر خپل ځای پاتې 

ه په دې نظمي فورمونو کې زيات شمېر، دي  پر ميل پيغامونو رسبېر 

ټولنيز، سيايس، اخالقي، ديني، فلسفي او نور ېول ېول پیغامونه هم ځای 

 شوي دي 

 د منثورو اثارو نوښتونه او ارزښتونه: -ب

د استاد خادم د منظومو اثارو  ځينو ځانګړنو او معنوي ارزښتونو ته 

يطو په حدودو کې په نغوته وکړه، ده تر خپله وسه دهغې زمانې درشا مو

نظم کې خپل خپل مانيز نوښتونه لرل  ده په پښتو کې د نظم مروج 

فورمونه د ميل افکارو د ځلونې لپاره په ښه ېول کارويل  د ده د خپلې 

زمانې د ليکوالو او شاعرانو په ېله کې دهېچا په اثارو کې هم د ميل فکر 

ږي، لکه دخادم صيب کچه او ولوله نه ليدل کې دومرهدومره تودوخه په 

 په اثارو کې چې دا ج به، ولوله او تودوخه محسوس ده  د استاد خادم د

نرث په برخه کې هم ګڼو پوهانو خپل نظرونه څرګند کړي دي  دی يې د 

پښتو د معارصو نرث ليکونکو له مطرحو څېرو او مخکښانو څخه ګڼلی دی  د 

غړو ليکوالو نظمونه او  روښانيانو او اخوند دروېزه او د دوی د کورنيو د

هغو  نرثونه زياتره د م ه ي افکارو انځوروونکي وو، دواړو مرشانو او د

پلويانو مسجع نرث هم په پراخه کچه دود کړ، د روښاين غورځنګ په پیل 

کې پر مسجع نرث مترکز زيات و، وروسته وروسته يې روان نرثونه هم 

د کورنۍ غړو يو ځل بيا تر هغو وروسته بيا خوشال او د هغه  وليکل او
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پښتو نرث د ژبې له عام ګرامري جوړښت رسه برابر کړ  )دستار نامه( او نور 

پښتو منثور اثار وليکل شول  د پښتو معارصې اديب دورې په لومړي پړاو 

نه لوېد، خو د همدې دورې  کې بياهم پښتو نرث خپل اصيل مسري ته و

نورو ليکوالو تر يوه اوږد زماين دويم پړاو کې پښتو )پنځو اديب ستورو( او 

واټن وروسته يو ځل بيا پښتو ژبه د هغې له ګړين جوړښت رسه سمه د نرث 

ليکنې کالب ته ورداخله کړه  خادم صيب په دې مسري او بهري کې خپل 

رول ولوباوه  ده ګڼ شمېر منثور اثار وليکل چې موږ په خپل ځای کې 

 ورته اشاره کړې ده 

ورناليستيک، ساده، هرني او يو څه مسجع نرثونه په دې اثارو کې، ژ 

شامل دي، خو ېېر کار، ساده او هرني نرثونو ته شوی دی  پښتو 

ادبپوهانو د خادم صيب نرثونه له لفظي ښکال، کلتوري ارزښتونو، ژور 

تحليل، ګټورو پيغامونو،  ميل افکارو او نورو ښکالوو ېک ګڼيل دي  له 

ه روانه ګړنۍ ژبه ليکل شوي دي، خو يو څو شکيل پلوه دا نرثونه اکرثه پ

نرثونه په کې داسې هم شته چې ځينو برخو کې يې له سجعې څخه هم 

کار اخيستی دی  دلته به يې يو څو داسې نرثونه د بېلګې په توګه راوړو، 

(مه نېټه ليکلی دی،  په دې ۶۲ل( کال د تلې پر )۶۹۵۱دغه لنډ نرث يې د )

 نې کار اخيستی دی:نرث کې يې د سجعې له کارو 

 هغه چې تر ټولو لوی دی!

 هغه زموږ خلوی دی!

 دلته دی په کايناتو کې يو وړوکی جهان!

 دا دی کور د انسان!

 هر څوک يادېږي په خپل توکم او تون!
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 موږ ته وايي پښتون!

 زموږ ژبه ده پښتو يا افغاين!

 دا يوه واقعه ده اسامين!

 د پښتو روزل په موږ دی فرض د ژوندون!

 (۹۱ :۲۹بله په کې نه کا چې څوک وي پښتون!( )

دا نرث د روښانيانو دورې په تېره بيا د پري روښان د  خريال يان نرث ته 

 د سجعې د کارونې له پلوه يو څه ورته دی  دا بل نرث  يې هم وګورئ!

 منانځنه د هغه چا ده!

 چې په الس کې يې دنيا ده!

 !هغه چې د هر چا رب دی او د ژوندون س ب

 موږ ته يې رالېږلی نور او هدايت!

 ياد يې کړو په افغان ملت!

 بخدي يې وستايله په سپني متان!

 او پښتيانا يې رڼا کړه په رساج الدين روښان!

 په اوستا يې وروزله اريانا!

 او په خري ال يان يې راټوله کړه پښتونخوا!

 ميل ته يې ورکړ دف !

 چې غرب ترې زده کړ د ژوند هرن!

 ښوده و موږ ته دپښتون مسلامن الر! راويې

 رازده يې کړ د پښتو او خدمت شعار!

 چې و ترټو هر ېول رلم او استعامر!

 (۱۶: ۲۹او بيا بل کړو د مينې نور او نار!(( )
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ځينې نور نرثونه يې بيا داسې دي چې مسجع نه دي، خو ليکنۍ 

 بڼه يې د ازاد شعر ليکلی شکل غوره کوي، یو ېول مخصوص وزن او

اهنګ هم لري، خو نه هغه وزن او اهنګ چې په ازاد شعر کې کارېږي  

پښتو ازاد شعر که څه هم د قافيې، رديف  او مقيدو څپو له قيد څخه ازاد 

دی، خو دڅپييز خجيز جوړښت له مخې پرې همغه قانون د تط ي  وړ 

دی چې پر نورو ټولو مقيدو فورمونو باندې د تط ي  وړ دی  په دې مانا 

ښتو ازاد نظم کې هم د فشار قاعده همغه ده چې پر نورو ټولو چې پ

نظمونو تط يقېږي، يانې د نظم هره درېيمه څپه بايدخجنه رايش  د خادم 

صيب دا ېول نرثونه نيمه وزن او اهنګ لري او ليکنۍ بڼه يې د ازاد نظم 

شکل غوره کوي، خو له ازاد نظم رسه يې توپري دا دی چې دلته پر څپو 

د خج مسئله مطرح نه ده  يانې کوم مقيد منظم يا تللی وزن نه باندې 

 تقي وي، لکه:

 ما کره مه راځه!

 ما د خواږه ژوند ورځې او شپې دده په ياد تېرولې!

 د حيات ستغ او سپور مې دده په تصور زغمل!

 ټولې ناوړه او ناخوالې مې په رس اخيستې!

 ما ويل داسې يوه ورځ به رايش، زه به دې وګورم 

 ليديل، اورېديل، لوستيل او درک کړي به ټول ورته ووايم!

 ما ويل ده به ماته غوږ نيولی وي او زه به ورته د زړه ټولې غوټې وسپړم!

 راز و نياز به وررسه وکړم

 هو، دغه ورځ راغله، خو ده ما ته وويل:
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 ))ما کره مه راځه((

 ما رسه ارزوګانې وې،

 ما رسه ارمانونه وو،

 و کلونو سودا وه!ما رسه د کلون

 زما په ژبه ترانې او زما په رباب کې نغمې وې!

 ما ويل دا به د ده په حضور عرض کړم!

زما په ځولۍ کې ګالن وو، زما په السونو کې هار و، دا ما د ده په ياد جوړ 

 کړي وو 

 خو چې زه ورغلم ده ويل:

 ))ما کره مه راځه((

 پاته شوه! زما خربې، زما ارزوګانې، زما ارمانونه ټول

 ارسار، ونه ويل شول!

 رازونه پ  پاته شول!

 زما د امالو ښيښه په تېزه ولګېده!

زما زړه د پاج ټيکری و چې دګل په بوټي غوړېدلی و،  کوم وخت مې 

 چې راغونډاوه، په اغزو کې تار تار شو او په الس رانغی!

 زما په س ګو کې اوښکې وچې شوې!

 کوم وخت چې ده وويل:

 مه راځه(( ))ما کره
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 ده ما ته د پوښتنې فرصت رانه کړ!

 ده زه مالمته کړم!

 يو تر بله پوه نشو!

 نه پوهېږم چا ملسولی و!

 چا بد پوه کړی و!

 يا زه په ادابو پوه نه شوم!

 السونه مې يې ښکل نه کړل!

 ما ويل زړه په زړه اينه ده!

 ما ويل ما رسه اخالص دی، تصنع څه په کار؟!

 شو، خو زما ستونی بند

 هغه وخت چې ده ويل:

 ))ما کره مه راځه(( 

(۲۹  :۵۱-۵۵) 

 دا نرث نه يوازې د ليکنۍ بڼې له مخې نوی شکل لري او تر دې

په پښتو ادب کې په دې بڼه څه خاص او ېېر نرثونه ننه دي ليدل دمخه 

شوي، بلکې د ښکال او محتوا له نظره هم دا نرث خپل ځانګړی نوښت لري، 

 خيال او کيسه ييز بيان لوستونکی تر پايه ځان رسه بيایي  د نرث خوږه ژبه،

يا هم د )هوښيار ماشوم( نرث چې دا هم د ازاد شعر ليکنۍ بڼه 

 خپلوي:
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 هوښيار ماشوم

 ادې جانې ولې ژاړې؟

 هان، ادې جانې ولې ژاړې؟

 بابا مې دررسه جنګ کړی دی؟

 وې وهلې و هان؟

 نو ولې يې وهلې؟

 يې ووهلې؟هان، ادې جانې، په څه يش 

 ادې جانې بابا مې نو ولې تا رسه جنګ کوي؟

 هان، ادې جانې بابا مې نو ولې تا رسه جنګ کوي؟

 هان، ادې جانې بيا دې، بيا دې په س و کې مالګه ېېره اچولې وه؟

 خري دی، ښه ادې جانې!

 ته مه خپه کېږه!

 ودرېږه چې بابا مې رايش، زه به يې هم ووهم!

 ږه!ښه، ادې جانې مه خپه کې

 ته نوره مه ژاړه کنه!

 ته مه خپه کېږه! چې بابا مې رايش، ښه، زه به ورته قار وکم، ښه!

 پرون يې وهلې وې؟

دا پېره مې چې بابا جنګ کوي، زه به هم وررسه جنګ وکم ښه 

 ادې جانې!
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 ما چې رشيد وهي، نو زه يې هم وهم!

 چې بابا مې وهلې، ته يې هم وهه!

 هان؟ ادې جانې بابا مې زورور دی

 ته يې نه شې وهلی؟

 ته ښځه يې؟

 هغه زورور دی؟

 څنګه زورور دی هان؟

 بل څوک نو ولې نه وهي؟

 ادې جانې زورور خو حاکم دی کنه!

 هغه څه و؟

 هغه څه و، هغه حاکم چې راغلی و، هغه سړی يې چې ووهلو!

 ودرېږه ښه!

 زه به ورته ووايم چې بابا مې هره ورځ تا وهي!

 (۱۱-۱۹: ۲۹ه خپه کېږم!!!((  )ادې جانې مه ژاړه ز 

دا نرث خورا ښکيل تصويرونه او هرني ښکال لري، د افغاين ټولنې د 

منفي کلتور يو رښتينی، يو ژوندی او دردوونکی انځور کاږي، هر څوک 

چې يې په ژور نظر ولويل، نو د خپل کورين چاپېريال يو تصوير به يې 

په داسې هرني ژبه  ذهن کې تداعي يش  د مور تصوير په دې نرث کې

بيان شوی چې د سړي س ګو ته اوښکې راويل، د شاعر او هرنمند قوت، 
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نوښت او هرني جوهر همدلته معلومېږي، چې د لوستونکي عواوف 

 راپاروي 

د هرني نرثونو په لړ کې د خادم صيب په نرثونو کې نوی والی، 

ت خوږلني او فکري نوښتونه خورا زيات دي  دا نرثونه د خپل وخ

معياري نرثونه ګڼل کېدل، چې د ده د زمانې په ليکوالو کې له استاد 

او استاد بېنوا پرته د نورو لیکوالو په اثارو کې دومره  ، استاد رښتنيالفت

ښکال،  فکري پانګه او پيغاميزه برخه په دومره قوت رسه نه ليدل کېږي  دا 

چې فکر او هرن په خپله زمانه کې د ليکوال  يو ېېر غ  قوت او نوښت و 

يې دواړه رسه موازي روان کړي دي  فکر يې هم يو مسري او پيغام لري، 

له لوستونکي څخه الره نه ورکوي، الره ورښيي  ده چې هره موضوع 

ټاکلې، هغه يې په ېېر لنډيز رسه په منسجمو کلمو کې افاده کړې ده  دی 

ف کوي، د )د ژوندانه درې خوا( نرث کې د )علم، شعر او سياست( تعري

درېواړو پولې او بريد ټاکي او عمالً چې له هغو څخه کوم کار اخيستل 

کېږي، هغه مشخصوي  که څه هم د دې درېواړو موضوعګانو په باب نورو 

پوهانو هم خپل خپل نظرونه څرګند کړي، خو اکرثه يې په جال جال 

پر تعريفونو کې راغيل دي، ېېرو کمو يې يو بل رسه ګډه رابطه شنلې او 

يو بل يې اغېز ترشيح کړی دی  خادم صيب په خپل موجز کالم کې د 

دې نوښت کړی دی او دا درې موضوعګانې يې يوه له بلې رسه په رابطه 

 کې څېړيل دي:

 د ژوندانه درې خوا

 )علم، شعر، سياست(

 ))علم: اکتشا ! شعر: احساس! او سياست: کول دي!

 مالً کار کوي!عامل فکر کوي  شاعر خربې کوي او سياست ع
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 عامل ګوري، شاعر خاندي او ژاړي او سياستدان لوبې کوي!

 علم د مغز، شعر د زړه او سياست د ګېډې او غړيو پورې تعل  لري!

 عامل قوانني، شاعر ملل )ملتونه( او سياست دان ېلې جوړوي!

عامل تخم پیدا کوي، شاعر يې کري او خړوبوي او سياست دان يې 

 يل!رې ي او حاصل يې اخ

زنده ګي يو رسس زه او ښېرازه ونه ده  علم يې بېخ، شعر يې تنه او 

 (۷۱: ۲۹سياست يې مېوه ده!(( )

 

))د ژوندانه ولسم(( نرث يې هم له قوي محتوا ېک دی  د ژوندانه 

بېالبېل فصلونه ترشيح کوي، د نسلونو تر منځ د و يعي تضاد او توپري 

 ماهيت بيانوي 

 د ژوندانه ولسم

 دا و ژوندون؟))بس! هم

زوړ  سړی د ژوندانه په غاړه ناست د خپلو ارزوګانو بېړۍ يې 

تلونکې ليده، سوړ اسويلی يې وايست او دا خربه د ده د زړه له عم  نه 

داسې راووته، لکه په اوبو کې چې يو شی ېوب يش او د اوبو په رس يې 

 دی!څو بړبړۍ څرګندې يش! د ماښام وخت دی او دلته د ژوندانه ماښام 

په اسامن باندې د لږو ورځو سپوږمۍ، خپله ښايستوکې رڼا خپره 

کړېده، مرغۍ، په هله هله خپلو جالو او د شپې ځايونو ته ځان رسوي) 

ملر لوېدلی دی! دغه دی دا تنکۍ سپوږمۍ چې د تيارو په لوړنيو 
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غوړسکو باندې لږه شانې پازه غورځولو لپاره دنيا ته راغلې ده، پرې به 

 په هر يش به تورتم يش!ووځي او 

د زاړه په زړه کې هم د يو لطيف احساس ځلک تر څه وخته 

وځلېد، د ده د ښکيل زمليتوب ورځې تېرې دي، اوس به دا زوړوالی او د 

استوګنې د  ۍيش او د ده روح به د خپلې وروست هغه احساس هم تېر

ل: ای ځای و خوا ته وزرونه خپاره کړي، وا به لوزي! له ځان رسه يې ووي

ژوندونه! ته همدا وې؟ ))ده بيا رس وخوزاوه ويې ويل ته ټوکه يې او که 

 نه! لېکن ځواين خو ارو مرو ټوکه ده!((

دا يې وويل زوړ سړی غلی شو، نور يې د خولې نه وانورېده شول، 

دی هغه اوبو ته په ځري شو چې د بېړۍ په ېېو لګېدې) د ده رباب، د ده 

ت عمر، هر ماښام به د ده د ارمانو رسه په هغه خوشايل، ملګري چې درس

 يو غږ غږېدو د ده له السه ولوېد!

بېړۍ، په تلو کې ده، زوړ خوار خفه! او غمجن دی، ليکن بېړۍ 

 واال خوشال او په خندا دی!

دا صورتونه څوک دي؟ زوړ ولې خفه دی؟ ښه نو! دی د دوی د 

وکړي، زر تر جالکېدو په خيال غړند دی؟ نه! دی غواړي چې که خدای 

زره د ده د س ګو نه پ  يش او د دوی ياد هم د ده د پاتې ژوندانه څخه 

د غلط توري غوندې لرې يش! ځکه چې دا هغه زړه غلوونکي شيان دي 

چې د زمليتوب د نشې په ورځو کې هر وخت د ده د زړه نه چاپېره وو) د 

ګې د ده په زړه يې پرده غوړولې وه، ده دا ګومان کاوه چې زما س  

حقيقت تصوير ويني، څه چې وينم هغه هامغسې دي هم! ده د دنيا په 

رنګونو کې خپل زړه رنګ کړو او له دغه رنګ ورکولو څخه يې د ژوند په 

ښايست رسه تع ري وکاوه) دنيا د خوشاليو يوه سلسله جوړه کړه: لومړی د 
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په فضا ښايست س ا خپل جعيل نور خپور کړ، بيا رڼا شوه، نو د عرشت وريځ 

کې خپله چ ۍ، وغوړوله، ورېځ ورکه شوه، بيا نو د مستۍ رنګ د رسې 

زرغونې په شان په اسامن خپل ټال واچاوه) د ژوند ورځ په دغه ېول تېره 

شوه) اسامن شني شو، چې ويې ليده ماښام نږدې دی، نو ورڅرګنده شوه 

 چې دغه زړه غلوونکي شيونه په اصل کې د ځوانۍ تېر ايستنې وې چې

وو يو څه او ښکارېدل بل څه! کله د زړه د مجلس رنګ ورون  په دوی 

رسه و، واقت، قوت، بډايي، عرشت خودي، ازادي، ترقي، ښايست، مينه، 

 علم او باور د دې ټولو پ  ښکاره شول!

حيات زړه څه فرض کړی و او څه يې وميند) ليکن يو قوي روح ته 

 د حقيقت په ليدو کله ضعف پیدا کېږي؟  

ندون بې شکه يو ولسم دی چې ماتېږي، خو د يو زړور انسان ژو 

 لپاره څنګه ښکلی دی، دا ولسم او څنګه خوندور دي دا ماتېده!؟

خربېده د هوښيار زړه لپاره لوی تسل دی او حقيقي ژوند لپاره 

 (۷۷-۷۱: ۲۹مرګ هډو څه مرګ نه دی!!!(( )

د )نوی  د استاد هرني نرثونه اکرثه همدومره ښکال او ځال لري 

ژوندون( او )خيايل دنيا( اکرثه نرثونه همدا قوت لري  )نوې رڼا( کې هم 

يو شمېر هرني نرثونه خوندي دي او همدا راز په يو شمېر نورو ټولګو او 

 متفرقه لیکنو کې د هرن قوي جوهر جوت دی 

په مجموعي ېول که موږ د استاد خادم په نظم او نرث کې د 

ه کوو، نو د نظم په برخه کې ويالی شو چې ده نوښتونو او ارزښتونو خرب 

تر خپلې زمانې وړاندې ان تر روښانيانو پورې پر دوديزو نظمي فورمونو 

رسبېره يو شمېر وليس نظمي فورمونه هم وکارول، دا کار  د ده د پراخو 

افکارو د بيان لپاره يو رضورت و، ده په وليس کال ونو کې هم ېېر نظمونه 
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شعرونه، د دې نظمونو پيغاميزه برخه بیا ېېره بډايه او  وليکل او هم ځينې

له رنګارنګ مفاهيمو ېکه ده، زيات فکر يې پر ملتپالنې، ژبپالنې او 

پرمختګ، د خلکو پر سوکالۍ او هوساينې راڅرخي  په نرثي برخه کې  

هم استاد خادم هم له شکيل پلوه او هم له هرني او محتوايي پلوه ځينې 

تر  خوشال خانهم يې مسجع نرث، چې تر روښانيانو او د نوښتونه وکړل، 

کورنۍ راوروسته ېېر نه کارېده، يو ځل بيا وکاروه، نيمه اهنګني نرث يې 

هم رامنځته کړ چې له شکيل پلوه يې د ازاد شعر ليکنۍ بڼه خپلوله او د 

هرني جوهر له پلوه داسې نرثونه رامنځته شول چې ځينو يې له شعر رسه 

ه) خيال، فکر، عاوفه او ژبنی بيان يې دومره قوي و چې چا هم سيايل کول

لوستل، نو د شعر تنده او مينه يې پرې ماتېدله، په همدې خاور د استاد 

خادم دې ېول نرثونو ته ځينو ادبپوهانو د )منثور شعر( اصطالح هم 

کارولې ده  يانې يوازې په مقيد وزن، قافيه او رديف کې تر منظوم کالمه 

، نوره هرني او تخييل ښکال يې د شعر کچې ته رسېدله، نو ځکه خو کم وو

په وروستۍ جمله کې د يو ټوليز نظر په توګه ویالی شو چې استاد خادم 

په نرث کې د شکل او محتوا دواړو له پلوه نوښتونه کړي او نرثونه، په تېره 

 بيا هرني نرثونه يې له زياتې ښکال ېک دي 
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                         په ويښتيايي پړاو کې

 د استاد خادم د اثارو مقام
 

د پښتو معارصو ادبياتو د پيل او د هغو د بېالبېلو پړاوونو په باب د 

پښتو ادبپوهانو ترمنځ د نظر اختال  شته  ځينو دا دوره د امري شېرعيل 

خان د دويم ځل پاچاهۍ او په افغانستان کې د چاپي خپرونو له پيل رسه 

نو نورو بيا د امري ح يب هللا خا د پاچاهۍ تر نياميي وروسته د تړلې، ځي

)رساج االخ ار( له دويم ځل چاپ يا بيا خپرېدو رسه تړلې ده  همدا مهال 

و چې پښتو شاعرۍ او په ټوله کې په ادبياتو کې فکري، محتوايي او 

شکيل تحوالت محسوس شول  لوی استاد پوهاند ع دالحی ح ي ي د پښتو 

پيل له همدې زمانې او لږ نور هم په مشخصه توګه د استقالل تر  نوي شعر

 ګټلو وروسته زمانې پورې تړلی بويل او په دې باب وايي: 

))په افغانستان کې د استقالل له غورځنګه رسه د ژوندانه نوی تحول 

په ښه توګه ليدل کېږي، ددې نوي حرکت تاداو تقري اً يو قرن پخوا د 

ان له زمانې څخه د س  سيايس مفکر سيدجامل مرحوم امري شېرعيل خ

الدين افغان په رهور او په باالحصار کې د نوي مکتب په تاسيس او د 

شمس النهار د تنکيو پلوشو په خپرېدنګ ايښودل شوی و، خو دويم جنګ 

او د استعامر هولناکو څپو دا ميل حرکت له فکري خوا څخه پرځای 

ه په خونينه م ارزه الس پورې کړ او ودراوه او زموږ ملت له استعامر رس 

تقري اً نيم قرن وروسته چې کامل سيايس استقالل بيا مونده شو، نو هغه 

فکري تجالوې بيا زموږ د وون پر کوېغلو چې له استعامر رسه په اول او 
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دويم جنګ کې بالکل ورانې شوې وې، بيا وځلېدې  موږ استقالل وګاټه، 

ته او له نوي پېرشفته څخه تر شا پاتې شو  خو پنځوس کاله له فکري پرورښ

په اول او دويم جنګ کې زموږ ملت دا ثابته کړه چې موږ دا وون 

ساتالی شو او د خپل ميل موجوديت لپاره د دنيا له قوي ين او غښتيل 

سازمانه رسه هم ېغرې وهالی شو او په هر حال کې خپل مرکزيت 

 خوندي کوو 

او خپل ميل موجوديت په دفاع مګر يو قوم چې د خپلې خاورې 

کې يو قرن توره په الس پر ېګر والړ وي او په رسو وينو کې رغړي، هغه 

 خو د فکر او ادب او علم او پوهنې، روزنې ته ابداً فرصت نه مومي 

په پښتو ادب کې د شعر په شکل، نوي افکار او نوي محتويات په 

ار کې وينو، چې زاړه فورم او ېول، موږ لومړۍ پال په رساج االخ 

)ع دالعيل مستغني او غالم محی الدين افغان او پرېشان او مولوي صالح 

محمد او مال محمد افغاين نويس( ځينې اشعار نرش کړي دي، په دغو اديب 

ټوټو کې د وون خواهۍ نوی احساس، د افغانيت او مليت نوی فکر او د 

تقالل د عرصي تجدد نوی حرکت ښکاري او دغه افکار  وو چې د اس

استاد ح ي ي په خپله ليکنه  ((نهضت لپاره يې ېېره ښه زمينه برابره کړه 

کې تر استقالل وروسته پړاو څېړي، تر هغه وروسته بيا د غازي محمد 

خان د دورې په باب وايي: ))د اعليحرضت محمد نادر شاه غازي تر  نادر

دی، دا دورې وروسته چې د پښتو ادب کوم انکشا  او پرمختګ موندلی 

تنکی نهال يې ښه روزلی دی  پخوانی انجمن اديب او اوسنۍ پښتو ټولنه 

د پښتو شعر او ادب روزنتون شو او په هغه دوره کې موږ، لکه: )امني هللا 

زمريالی، غالم جيالين جاليل، قيام الدين خادم، صدي  هللا رښتني، 

سالن ع دالرو  بېنوا، ګل پاچا الفت، ع دالشکور رشاد او محمد ار
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سليمي( غوندې شاعران لرو، چې په فکري لحاظ خو بالکل نوي دي، اما 

 د فورم له پلوه د دوی په ځينو اثارو کې د نوي توب څرکونه وينو ((

 (۷ :۲۵۱- ۲۵۱) 

استاد ح ي ي په خپل دې علمي او اديب تحليل کې د پښتو د 

ي تصوير معارص شعر د لومړي پړاو او همدارنګه د ويښتيايي پړاو يو عموم

کانديد )او وېش وړاندې کوي  د ده په تعقيب بيا د هېواد يو بل ادبپوه 

د پښتو معارصه اديب دوره له هر پلوه  (روهي محمد صدي  اکاېمېسن

څېړلې او لوستونکو ته يې د دې دورې د بېالبېلو پړاوونو په باب يو نس تاً 

ل په باب  پراخ نظر وړاندې کړی دی  استاد روهي هم د دې دورې د پي

تقري اً له استاد ح ي ي رسه ورته نظر لري، خو د دې دورې د همدې 

 رشح دی م پړاوونو د وېش په باب يې نظر يو څه

استاد روهي بيا د پښتو ادب تاريخ معارصه دوره پر دريو پړاوونو 

)روښانتيا پړاو، ويښتيا پړاو او د اوښتون پړاو( وېشلې ده  استاد روهي د 

 او د هغې د تاريخي پس منظر په باب وايي:  روښانتيا پړاو

]د شلمې پېړۍ په رابرېدلو رسه په افغانستان کې د معارص ادب د 

پيلېدو لپاره عيني او ذهني رشايط برابر شوي وو  په همدې وخت کې د 

کلتور مادي توکونه، لکه فابريکې )د وړيو اوبدلو، بوټ جوړولو او د برېښنا 

 عه، روغتون، عرصي لوازم )لکه موټر، ټلېفون، د توليد چار ځايونه() مط

فوټوګرايف او نور(، د کار وسيلې )لکه سړکونه، د فابريکو ودانۍ، پلونه، 

ويالې، د اوبو رسولو نلونه او نور( د عرصي ژوند د ښکارندوی )مظهر( په 

توګه تر س ګو کېږي  په عنعنوي ژوند کې د بدلون په راتللو رسه نوې 

کېږي او د معنوي فرهنګ په بڼ کې نوي ګل وټې تېغونه مفکورې هم پيدا

 وهي 
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د افغانستان د فرهنګي ژوند په لوړتيا کې يو بل عمده عامل د امري 

ح يب هللا په دوره کې د هغو فراريانو راستنېدل وو چې د امري 

ع دالرحمن له خوا ت عيد شوي وو  هغوی هېواد ته له راستنېدو وروسته د 

لو کې س ه ونډه واخيسته او د معارصو ادبياتو په بنس  اذهانو په روښانو 

ايښودلو کې يې مهم نقش درلود  د دغو کسانو په ېله کې د محمود ورزي 

او غالم محی الدين افغان نومونه په خاصه توګه د يادونې وړ دي  

همدارنګه د عرصي پوهنو د تدريس لپاره له هند څخه ځينې استادان 

نويو مفکورو په ترويج کې يې ېېر خدمت کړی راغوښتل شوي وو چې د 

 دی 

د فرهنګ په ساحه کې دوه مهم کارونه تررسه شول  لومړی دا چې 

په کابل کې د ح ي يې ښوونځی او د حربيې ښوونځی او د رساج االخ ار د 

 جريدې اداره د سيايس فعاليتونو په مرکزونو بدل شول 

ول: ))په کابل کې په همدې وخت کې د مري غالم محمد غ ار په ق

د بهرنيو هېوادونو جريدې الس په الس ګرځېدې او د روښانفکرانو قرش 

چې په لومړي رس کې يې د ميل بورژوازي او ليربال مالکانو مناينده ګي 

کوله وروسته يې د پاچا د بې رسحده واک د محدودولو او د افغانستان د 

په م ارزه الس پورې  خپلواکۍ د ګټلو او د اسايس قانون د جوړولو لپاره

 (۷۶۱: ۹۷)کړ (( 

د تجدد او روښانتيا دوران ادبيات د ميل ارمانونو د عرادې په توګه 

د فرهنګ پرمخ بيولو ته وقف شوي وو  په دې کې شک نه شته چې د 

معارص ادب ترڅنګ، کالسيک ادب او فوکلوري ادب دواړه په خپل قوت 

درلودلو له ک له نور اديب پاتې وو، خو معارص ادب د محتوا او پيغام 

جريانونه له خپل عنعنه يي اهميت څخه وغورځول  معارص ادب د يوه 
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متعهد او رسالتمن ادب په توګه د ټولنې په خدمت کې په کار واچول شو  

په هېواد کې د مزمن فقر، بېسوادۍ، اداري فساد، اختناق او ټولنيزې 

ښوونکي روښانفکران بېعدالتۍ عموميت ټول هېواد پالونکي، ازادي خو

دې ته وهڅول چې د منځنيو پېړيو د عطالت او رکود د منځه وړلو لپاره 

سخته م ارزه پيل کړي  ادبيات د يوه معنوي مشال په توګه د خلکو د 

ذهنونو د روښانولو لپاره استخدام کړي او ولس د غفلت، بې خربۍ،ړانده 

ه وخت يو شمېر نامتو تقليد او بې تفاوتۍ له درانه خوبه راويښ کړي  ددغ

شاعرانو او ليکوالو د اديب تخليقاتو له الرې د خان خانۍ، استعامر، 

ځانځانۍ او است داد پرضد ګړندۍ م ارزه کوله او ځينو يې د خپلو لوړو 

ارمانونو د پوره کولو په الره کې د قربانۍ ميدان ته هم ورودانګل او د 

 شهادت جامونه يې وڅښل 

ريدې په خپرېدلو رسه پښتو ژبې او ادبياتو ته د رساج االخ ار د ج

هم د انکشا  زمينه برابرېږي  په همدې وخت کې ))په لره او بره 

پښتونخوا کې ېېر داسې ځوانان موجود وو چې د نويو علمونو او اروپايي 

ادب مطالعه يې کړې وه، نوي اديب ژانرونه او فورمونه يې پېژنديل وو، د 

يې نوې الرې په نښه کړې وې او د پښتو د  خپل خيال د ارهار لپاره

لرغوين ادب پر پاخه بنس  يې د پښتو د ننني ادب ماڼۍ پيل کړه (( 

(۱۹:۵۷ ) 

م( کال د ېيورنډ په تحمييل ۶۸۳۹که څه هم انګرېزي استعامر پر )

کرښې رسه د افغانستان د خاورې يوه برخه له اصيل پيکر څخه بېله کړه، 

پښتنو د ګډو ارمانونو، ګډو ارزښتونو او ګډو  خو ويې نه شو کوالی چې د

وياړونو ترمنځ د بېلتانه کرښه راوبايس  د هرني فرهنګ په ېګر کې دلته او 

هلته په يوه وخت کې حرکت پيل شو  ددغه حرکت مخکښان د ټولنې 

 روښانکفران وو 
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په افغانستان کې د )رساج االخ ار افغانستان( جريده د مولوي 

م کال د جنورۍ په يوولسمه نېټه( له ۶۳۱۱ي له خوا د )ع دالرو  کندهار 

چاپ څخه راووتله، خو د همدغې لومړۍ ګڼې له خپرېدلو وروسته 

جريده بنده شوه او دويم ځل لپاره د)رساج االخ ار افغانيه( په نامه پر 

م( کال د محمود ورزي په مديريت او مرشۍ خپره شوه  په ۶۳۶۶)

خوا کې هم د پښتو د معارص ادب د همدې وختونو کې په لره پښتون

م( کال د )افغان( ۶۳۶۱پراختيا په الره کې ګامونه پورته شوي وو  پر )

جريدې په خپرېدلو رسه په پښتو ادب کې نوي ژانرونه باب شول او د 

)راحت زاخېيل، فضل محمود مخفي، ع داالکرب خان اکرب، ع داملالک 

 نهضت رسالري وو فدا( غوندې نامتو شاعران او ليکوال ددغه 

محمود ورزي او ع دالرحمن لودين په )رساج االخ ار افغانيه( کې 

د پښتو نظمونو او مقالو خپرولو ته په اګاهانه توګه پاملرنه اړولې وه  د پښتو 

لومړی شعر چې په نوموړې جريده کې خپور شو د مولوي صالح محمد 

 کندهاري شعر دی:

ــه ع ـــــــــــــــــــــــب دورا  دی   دا  ـــــــــــــــــــــ

ــر اف   ــی پـــــــــ ــې راغلـــــــــ ــا  دیچـــــــــ  اـــــــــ

 رن ارن ــــــــــــــــــــــــــــه ترقــــــــــــــــــــــــــــي ده

  ــــــــه ع ــــــــب محبــــــــ ب عنــــــــ ا  دی   

                                  *** 

ــې   ــ ږ کـــــ ــه مـــــ ــ  پـــــ ــه مـــــ ــه ک مـــــ  دا لـــــ

ــا  دی   ــاهر او ن ايـــــــــــــ ــې ظـــــــــــــ  چـــــــــــــ

ــراج دی  ــر د دـــــــــــــ ــ  عصـــــــــــــ  دا خـــــــــــــ

ــا  دی    ــر  روښــــ ــ ل پــــ ــا  ټــــ ــې افاــــ  چــــ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33171 
 

                                  *** 

ــه ګـــــــــ ره  ــار تـــــــ  تـــــــــه دـــــــــراج االخبـــــــ

 ا  دیچـــــې د ملـــــک پـــــه تـــــ  کـــــې ځـــــ     

ــ ر مــــــــ      ــ ر علــــــــي نــــــ ــا نــــــ  اوس بيــــــ

ــا  دی.   پـــــــــه پښـــــــــت  چـــــــــې دی ګ يـــــــ

 

په دغه شعر کې د نوي دوران د پيلېدو زېری ورکړ شوی دی  له 

روښانتيا رسه رساج او د ))نورعيل نور(( ارت اط مضمون ته اديب رنګ هم 

ورکړی دی  که په دغه شعر کې د رساج عرص ستايل شوی دی، وجه يې 

 ته يې پاملرنه کړې ده داده چې د هېواد ترقۍ 

پړاو کې د پښتو د معارص ادب رسالري دغه کسان دي:  د روښانتيا

مولوي صالح محمد کندهاري، غالم محی الدين افغان، مولوي ع دالواسع 

کندهاری، ع دالعيل مستغني او ع دالهادي داوي  د رساج االخ ار د نورو 

يل دي  د قلمي همکارانو په ېله کې چې په پښتو يې شعرونه وي

سيدمحسن کندهاري، ع دالسالم کامه يي، مال ع دال اقي کندهاری، 

ع دالرسول محمدزايي، مريزا ع دالرحيم رحيمي او مال محمد خان عرض 

بيګي )افغانی نويس( نومونه د يادونې وړ دي  محمود ورزي په دې 

دوران کې د پښتو د عامېدلو او ودې لپاره کار کړی، خو دا کار يې په 

ژبه دی  ع دالرحمن لودين که څه هم پښتو ژبې ته ېېر خدمت  دري

کړی دی، خو د پښتو شعر يا داستان کومه منونه يې الس ته نه ده راغلې [ 

(۹۲ :۵۶-۵۱) 

استاد روهي بیا د پښتو د معارصو ادبياتو دا پړاو چې دی يې 

 )روښانتيا( پړاو بويل، ځانګړنې پر دې ېول په ګوته کوي 
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په پيل کې د افغانستان په ادبياتو کې موېرنيزيشن ]د شلمې پېړۍ 

په پراخه اندازه منعکس شوی دی  د هغه وخت اديب نوښتګرو په شعوري 

توګه هڅه کوله چې له ادبياتو څخه د ميل او دموکراتيکو هدفونو د تحق  

لپاره د يوې اغېزناکې وسيلې په توګه کار واخيل  ددې وخت د ادبياتو 

خپلواکي غوښتنه، د اختناق او فساد رټنه، د فاناتيزم  سوژه، هېوادپالنه،

نوي فرهنګ  )تعصب( او ارتجاع غندنه، د مث تو علومو او ټکنالوژۍ او

خپرونه، د ميل وحدت ټينګونه، د عرصي ژوند له غوښتنو رسه د دودونو او 

انګېرنو سمونه، دمطلقيت او سټاټسکو )اوسني حالت ساتنې( پرضد د خلکو 

نګرېزي استعامر په مقابل کې د ختيځ په تېره د مسلامنو ملتونو پارونه، د ا

پاڅونه او داسې نور ميل، اسالمي او برشي ارزښتونه او ارمانونه دي  پر 

دې اساس ددغه پړاو په ادبياتو کې د پيغام او تعهد برخه ېېره پياوړې ده 

لرنه نه ده او پر مضمون باندې د زيات ټينګار له امله اديب فورم ته الزمه پام

شوې  له ځينو ليکنو څخه څرګندېږي چې د روښانتيا پړاو د ادب 

مخکښانو په قصدي او عمدي توګه د کالسيک ادب د بديعي صنايعو د 

 عنعنې له پريوۍ څخه ېېه کړې ده 

د مثال په توګه محمود ورزي په خپله مقاله )حسب حال مابني شعر 

ب پر تش يهاتو باندې ورز جديد و شعر ورز عتي ( کې د کالسيک اد

داسې ملنډې وهلې دي: )) در این عرص قد دراز رس و عرعر مانندی راکه 

ده پانزده برابر قامت و يعي برش باشد و ان رسود و ليمو يا دو انار بار اورده 

باشد و مار های سياه پر زهر از دو ور  ان اويخته باشد    هيچ کس منی 

رص ادب د لومړي پړاو اکرث شعرونه (  د پښتو د معا۳۷۱ :۹۱پسندد (( )

هېواد پالنې ته وقف شوي دي او په اصطالح ))وونيه(( شعرونه دي، خو د 

فورم او بديعي ځانګړتياوو له پلوه په هغو کې نيمګړتياوې ليدل کېږي  

داسې ښکاري چې د مضمون په نوي کېدو رسه د نوي هرني شکل د 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33177 
 

ادبپوهانو په عقيده، ددې  ايجادولو لپاره هلې ځلې روانې وې  د ځينو

پړاو مخکښانو له عنعنه يي ادب څخه په لرې کېدو رسه هڅه کوله چې د 

نوي ادب د بنس  تيږه په خايل فضا کې کېږدي چې په نتيجه کې يې د 

 محتوا او شکل يووالی او تناسب زيامنن شو 

په اماين عرص کې د پښتو معارص ادب، د انتظار پر خال ، مخ په 

شو  ددغې دورې ېېر شعرونه په الس کې نه شته او يوه دوې  ځوړه روان

بېلګې يې چې الس ته راغلې دي د عادي نظم سطحې ته هم نه رسېږي  

د تعجب خربه ده چې ځينو ادبپوهانو دغو شعرونو)!( ته د نوي او 

 ابتکاري شعر په نظر کتيل دي  داده لومړۍ بېلګه:

 امري امان هللا خان

 چې غازي دی بې مثال

 و ملت د افغان

 وبښل استقالل

 قانون و ائني جوړ کئ له دوی د دين

 لپاره د مسلامن

د نوي او ابتکاري شعر لپاره تر هر څه دمخه د ژبې سموالی حتمي 

دی) که ژبه له ګرامري قواعدو رسه سمون ونه لري، لکه ))و ملت د افغان 

نو دغسې وبښل استقالل(( يا ))قانون و ائني جوړ کئ له دوی د دین(( 

 شعر)؟( اصالً شعر نه ګڼل کېږي  ابتکاري خو يې ال پرځای پرېږده 

په پورتني شعر)!( کې له وزن څخه بې خربي او سکتې په ))نوي 

شعر(( تع ري شوي دي، د شاعر احساس د قدر وړ دی، خو له بده مرغه نه 
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يې د نظم ژبه سمه ده، نه وزن لري، نه تصوير لري، نه تش يهات يا نور 

 ري تالزمات او نه کومه نوې مفکوره شع

اوس د همدغه وخت د شعر)!( يوه بله منونه چې الس ته راغلې 

 ده،وګورئ:

 شاه غازي امري امان هللا خان

 عادل، عاقل، عامل، کامل

 ملک محکم او قوي دی افغانستان

 متني، رصني، حصني، سنګني

ادی دغه بېلګه چې له پورتنۍ بېلګې څخه کوم امتياز لري هغه د

 چې ژبه يې څه سمه ښکاري 

ددغې پورتنۍ يادونې لومړی مقصد دادی چې په اماين عرص کې د 

معارص ادب د پيالمې لپاره، لکه ځينو چې ادعا کړې ده، قناعت بښونکی 

دليل نه شته او دغه عرص له رساجي عرص څخه په اديب لحاظ وروسته 

ترقي په  پاتې کېږي  دويم مقصد دادی چې د شعر او ادب وده او

ميخانيکي ېول ټولنيزې ترقۍ رسه اړه نه لري  کېدی يش چې د هوسا او 

بسيا ټولنې د رشايطو پرځای په بحراين حاالتو کې ښه شاعران او ليکوال 

 ( ۵۳-۵۱: ۹۲پيدايش [ )

استاد روهي وايي:  ))مولوي صالح محمد هوتک، غالم محی الدين 

ع دالواسع کندهاری او مال  افغان، ع دالعيل مستغني، ع دالهادي داوي،

 ع دال اقي کاکړ( ددې پړاو نامتو ليکوال او شاعران دي 

استاد روهي بيا د پښتو ادبیاتو د معارصې دورې د دويم پړاو چې 

 دی يې د ))ويښتيا(( يا  ويښتيايي پړاو بويل، په باب وايي: 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33171 
 

]د امري امان هللا خان ټولنيز، اقتصادي او فرهنګي اصالحات چې د 

رقۍ غوښتونکو روشنفکرانو ارمانونه يې متثيلول د روحانيونو، ماليانو، ت

خانانو او محافظه کاره رسدارانو له مخالفت رسه مخامخ شول  که څه هم 

په وروستيو وختو کې امري امان هللا خان څو ګامه په شا والړ او پر خپلو 

شوی و ريفورمونو يې نوې کتنه وکړه، خو پاچا په عامه ذهنيت کې وهل 

ل ۶۹۱۷م( کال د جنوري )۶۳۲۳او د ده پرضد فعاليتونه پيل شول  د)

جدي(په مياشت کې ح يب هللا نومی )چې د سقاو زوی په نامه شهرت 

لري( پاچهۍ ته ورسېد  د اکرثو تاريخپوهانو په نظر د امري امان هللا خان 

ليتونه د ناکامۍ او زوال يو عمده علت د انګرېزانو ت ليغات او تخري ي فعا

وو چې نه يې غوښتل په هند کې د ازادۍ غوښتونکو لپاره پياوړې 

پشتوانه او تکيه ګاه جوړه يش  انګرېزانو له شوروي اتحاد رسه د اماين 

دولت د ښو مناس اتو ټينګول هم په خپله ګټه نه بلل  رسه له دې د اماين 

اوندان د رژيم د زوال اسايس علت دا و، چې په افغاين ټولنه کې د نفوذ خ

ريفورمونو مخالف وو او افغاين ټولنه د سايکالوجۍ له مخې د اصالحاتو 

 منلو ته چا نه وه اماده کړې 

د سقاو زوی يو بې سواده الر وهونکی و  د سياست او ادارې له 

پلوه د پاچهۍ د کارونو لپاره جوړ نه و  د غ ار په قول، دمملکت اداره خو 

( دده د خپلې ۸۲۱: ۹۷ه هم عاجز و  )پرېږده د يوه کيل له ادارې څخ

پاچهۍ په لومړۍ ورځ اعالن وکړ چې زه به په راتلونکې کې د بيت املال 

پيسې په تعمريونو او مدرسو باندې ضايع نه کړم او هامغه و چې د معار  

)ښوونې او روزنې( وزارت يې لغوه کړ او د ښوونځيو دروازې يې وتړلې  

السليک رسه د امان هللا خان د تکفري فتوا  ده د څو اويا تنو ماليانو په

صادره کړه  د تکفري ځينې داليل يې دا وو چې امان هللا خان د پګړۍ 

پرځای خولۍ رواج کړه) د ږيرې خريلو او درييش اغوستلو رواج يې 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33182 
 

وهڅاوه) د ښځو ښوونځي يې پرانيستل، قمري سنه يې په شميس واړوله او 

 داسې نور 

ش کال د ميزان ۶۹۱۸مه )د (۶۱)وبر پر م( کال د اکت۶۳۲۳د )

مه( نېټه د کورين اړودوړ په پای کې محمد نادرشاه پاچهۍ ته ورسېد  ۲۹

محمد نادرشاه د تدريجي اصالحاتو پلوی و او کوښښ يې وکړ چې له 

تېرو تجربو څخه په استفادې رسه داسې زمينه برابره کړي چې په ارامۍ 

و چې راېيکال مخالفان له صحنې رسه حکومت وکړي  دده لومړی کار دا 

څخه لرې کړي او د و قايت يا صنفي اتحاد له الرې د سوداګرانو، متنف و 

روحانيونو، ديني علاموو او اعتدال خوښوونکو روشنفکرانو مالتړ ترالسه 

کړي  د همدغه داخيل سياست په ادامه کې يې خارجي سياست هم 

نه کړي، د  هبهانه برابر داسې عيار کړ چې د پرديو د السوهنې لپاره 

بېطرفۍ او له ټولو هېوادو رسه د برابرۍ، د مناس اتو د ټينګولو تګالرې ته 

 م( کال په اسايس قانون کې قانوين جن ه ورکړه ۶۳۹۶يې د )

محمد نادرشاه ددغه فارمول پر اساس چې ))رسه ټول يې کړه، 

کې تنظيم کنټرول يې کړه(( خپل احتاميل پلويان په بېالبېلو ګروپونو 

کړل  سوداګران يې دې ته وهڅول چې رشکتونه جوړ کړي او د فابريکو 

په جوړولو کې ونډه واخيل  د شلمې پېړۍ په دېرشمو کلونو کې پنځلس 

م( )بانک ميل افغان( پرانيستل شو ۶۳۹۲لوی رشکتونه تاسيس شول  پر )

( پانګې په ميل سوداګرو پورې اړه ۳۱چې په هغه کې په سلو کې )

وده  د روحانيونو او ديني علاموو د رضايت د جل ولو لپاره يې يو لړ درل

اقدامات تررسه کړل  د ازادو ديني مدرسو جوړولو ته يې اجازه ورکړه، 

رشعي محکمو ته يې په کايف اندازه ازادي ورکړه، پر خپلو دولتي قوانينو 

شمېر باندې يې د رشعي مهر لګولو لپاره )جمعيت العلامء( تاسيس کړ) يو 

ديني عاملان په ښوونځيو کې په تدريس لګيا شول  د رسوخ خاوندان، 
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لکه روحاين شخصيتونه، س  مالکان او د سوداګرو د و قې مناينده ګان 

يې د ميل شورا او اعيانو مجلس ته ج ب کړل  اعتدال خوښوونکي 

روښانفکران او د )جوانان افغان( د ېلې پاتې کسان يې په اديب او فرهنګي 

وسسو کې مقرر کړل) په کابل، کندهار او هرات کې اديب انجمنونه م

هر  ش( )په کندهار کې( د پښتو انجمن په جوړېدو  ۶۹۶۶جوړل شو  پر )

 رسه د )پښتو( مجلې په خپرېدو پيل وکړ 

( چې محمد راهر شاه د ۶۱ش د عقرب ۶۹۶۲م( کال )د ۶۳۹۹پر )

الر تګالره تعقيب پاچهۍ پر تخت کېناست په عمده توګه يې د خپل پ

کړه  د راهرشاه د سلطنت په دوره کې ځينو نړيوالو پېښو پر افغاين 

فرهنګ په تېره پښتو ادبياتو باندې خپل سيوری واچاوه چې هغه ع ارت 

دی: د املان له نيشنليزم، د هند د نيمې وچې وېش او د ګاونډي هېواد)  

جرمني فاشيستي  شوروي اتحاد د کمونيستي ايډيالوژۍ له ت ليغ څخه  د

افکارو په ټولو هېوادونو کې د افراوي يا معتدل نيشنليزم د رامنځته کېدو 

امکانات برابر کړل  په افغانستان کې يو معتدل نيشنليزم منځته راغی، چې 

عمده مضمون يې ملت پالنه، د تاريخي مواريثو او عنعنو درناوی، حاميس 

 ادب، پرځان وېسا او ميل غرور و  

نيمې وچې د وېش په وخت کې داسې مفکوره پياوړې  د هند د

شوه، چې د ېيورنډ د تحمييل کرښې په واسطه له افغانستان نه بېله شوې 

برخه دې بېرته له خپل پلرين هېواد رسه يوځای يش  هغه ريفرنډم چې د 

هند په نيمه وچه کې د انګرېزانو له خوا تررسه شو د افغانانو لپاره د منلو وړ 

 نه و 

راهرشاه د سلطنت په دوميه لسيزه کې پښتو ادب له يوې خوا د د 

پښتو ژبې د تعميم او پياوړتيا له جريان رسه او له بلې خوا په هېواد کې د 
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دموکراسۍ او ريفورم غوښتنې له نهضت رسه په ملګرتيا کې ېېر ژر نوي 

 پړاو ته داخل شو، چې موږ يې د )ويښتيا پړاو( بولو 

ياتې اندازې د ويښ ځلميانو له سيايس غورځنګ د ويښتيا پړاو تر ز

رسه اړه لري  د پښتو ژبې تقري اً ټول نامتو ليکوال او شاعران د ويښ 

ځلميانو له سيايس غورځنګ رسه اړه لري  د پښتو ژبې تقري اً ټول نامتو 

ليکوال او شاعران د ويښ ځلميانو په سيايس سازمان کې شامل وو او له 

سيايس -د دورې اکرث شعرونه او ليکنې اجتامعي همدې المله د ويښتيا

رنګ لري  د ويښ ځلميانو په مرامنامه کې د )پښتو ژبې له ترقي ورکول( 

فقره هم شامله ده  که څه هم د ويښ ځلميانو له ګوند نه وروسته ځينې 

نور سيايس سازمانونه هم جوړ شول چې د )وون( او )ندای خل ( په نامه 

رلودل او رسبېره پر دې ځينې نورې جريدې هم د نرشايت ارګانونه يې د

ځينو سيايس سازمانونو له خوا خپرېدې، خو په عامه ذهنيت کې د ويښ 

ځلميانو نوم نقش شوی و او هر تحول غوښتونکی شخص به يې ويښ 

ځلمی باله  په واقعيت کې د سيايس سازمانونو مرامنامې يو بل ته ورته 

تشخيص نښه ده  د مثال په توګه، د  وې، يوازې د تاکيد ټکی د هغوی د

)وون( ګوند پر اقتصادي اصالحاتو ټينګار کاوه، ويښ ځلميانو ميل 

مفکورو او د )ندای خل ( چلوونکو سيايس تحول ته زياته پاملرنه 

 درلوده ((

ښاغلی رسمحق  زملی هېوادمل هم د ويښتابه پړاو په باب همدې ته 

نو د دوره بندۍ له مخې په ورته نظر لري  هغه وايي: ))د ادبپوها

افغانستان کې د پښتو ادبياتو ورشو او ودې له مخې دويم پړاو يې د اديب 

اثارو خصوصياتو ته په پاملرنه د ويښتيا پړاو نومولی او د پيل تړښت يې 

ورته د ويښ زمليانو له ميل او م قي غورځنګ رسه کړی دی (( رسمح  

پرمختيايي مسري په مطالعو کې دا  زملی هېوادمل زياتوي: ))د پښتو نرث د
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هر ش کال د جوزا ۶۹۲۵پړاو د ارواښاد محمد هاشم خان له استعفی )د 

مه( او د ارواښاد سپه ساالر شاه محمود خان غازي د صدارت له پيله ۲۵

 (۷۸۱-۷۸۹: ۱۵) رشوع کېږي ((

استاد روهي ددې پړاو د محتوايي څرنګوايل په باب وايي: ))د 

ديب ميتود انتقادي ريالېزم و چې په عمده توګه د اداري ويښتيا د پړاو ا

فساد، بريوکراتيزم، اختناق، اتوکرايس، ارتجاع، رلم او استثامر )په تېره د 

خانانو او مالکانو له خوا د بزګرانو د استثامر( پرضد م ارزه په کې منعکسه 

 شوې ده  همدارنګه ددغې دورې په ادبياتو کې د پښتنو او بلوڅو دميل

حقوقو، ټولنيزو سيايس و ازادۍ بښونکي نهضت، د ښځو د دموکراتيک

ريفورمونو، د اقتصادي حالت د ښه وايل لپاره م ارزه د يادونې وړ ده  د 

ويښتيا دورې په ادبياتو کې کله کله د سوسيالستي رياليزم بېلګې هم ليدل 

 کېږي، خو دغه وخت مسلط اديب ميتود انتقادي رياليزم دی چې د شعر،

لنډې کيسې، اديب ټوټو، ېرامې، ونز او اديب مقالو په بېالبېلو ژانرونو کې 

 يې ځان ښودلی دی 

د ويښتيا په ادبياتو کې د فورم له پلوه د روښانتيا د دورې په نس ت 

ېېر ښه والی راغلی دی  خو رسه له دې پيغام او ايډيا ته د بديعې 

ې زياتره نېغ په نېغه مختصاتو په نس ت زياته پاملرنه شوې ده، مفکور 

 له ادب څخه د ت ليغاتو د وسيلې په توګه کار اخيستل کېږي  بيانېږي او

په دغه وخت کې فورماليزم او )هرن د هرن لپاره( مفکوره وغندل 

شوه  دا ټکی په اسانۍ رسه د پوهېدو وړ دی ځکه چې افغاين ټولنه په 

چې نږه هرن، اقتصادي او فرهنګي لحاظ دومره بېرته پاتې شوې وه، 

فورماليزم او فيشني ادب د زغملو وړ نه و  په عمومي توګه ويالی شو چې 
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د پښتو معارص ادب له رياليزم پېچلی تکنيک نه لري، ساده دی او له بلې 

 خوا د خپل ماهيت له مخې د ت ليغاتو لپاره ښه کار ورکوي (( 

(۹۲ :۸۲-۸۸) 

دبياتو د معارصې استاد روهي د خپلې لیکنې په بهري کې د پښتو ا

 دورې د ويښتيايي پړاو د نامتو لیکوالو او شاعرانو په باب وايي:

))د ويښتيا دورې په ادبياتو کې عام متايل داسې دی چې اديب 

څېړونکي هم د ليکوالو په ېله کې حسابېږي او له همدې امله، کله چې 

 اديب څېرې معريف کېږي، نو د هغو پر نومونو باندې س ګې پټول يو

ېول بې انصايف ښکاري  ددغه متايل د رامنځته کېدو يو علت دادی چې 

د ځينو روښانفکرانو په نظر کيسه ليکل يا شعر جوړول د څېړنې په نس ت 

ساده او ارزانه ښکاري، په تېره بيا چې د پښتو يو زيات شمېر شعرونه او 

په عنعنه يي  کيسې د ابت ال په سطح کې واقع شوي دي  له بلې خوا

حاظ )ادبيات( د بديعي ادب او همدارنګه د ادبپوهنې په مفهوم ل

استعاملېږي، نو ځکه د بديعي اثر هستوونکي او اديب څېړونکي په هامغه 

 يوه ساحه کې په کار بوخت دي 

پخوا له دې چې د ويښتيا دورې نامتو ليکوال او شاعران معريف 

کوال او شاعران د کړو، ښايي يادونه وکړو، چې د ويښتيا د پړاو ځينې لي

اوښتون په پړاو کې ال زيات فعال شول او زيات اثار يې په وروستني پړاو 

کې چاپ شول  له دې ک له بايد په ياد ولرو چې د شاعر ژوند کله کله له 

 پړاوونو رسه رس نه خوري 

الف( ددغه پړاو نامتو شاعران دادي: ګل پاچا الفت،  :شاعران -۶

الي ، ع دال اري جهاين، بهاءالدين مجروح، ع دالرو  بېنوا، سليامن 
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محمد صدي  پرسلی، سعدالدين شپون، قيام الدين خادم، برکت هللا 

کمني، نرصهللا حافظ، ع دهللا بختانی، مجاور احمد زيار، ع دالرو  

قتيل، کربا مظهري، ح يب هللا زړه سواند، ع دهللا غمخور او سېالب 

 ساپی 

ميت يې لږ او کيفيت يې زيات ب( هغه شاعران چې د اشعارو ک

دی: ع دالحی ح ي ي، ع دالشکور رشاد، صدي  هللا رښتني، محمد موسی 

شفي ، ع دالرحمن پژواک، ح يب هللا تږی، محمد جان فنا او والب 

 کندهاری 

ج( له متوسط نه پورته شاعران: ويل محمد مخلص، ع دالخال  

واری، محمد اخالص، سيد حسن حسن، شمس الدين مجروح، دوست شين

عثامن نژند، مستوره شال، ع دالقدوس پرهېز، غالم رحمن جرار، 

ع داملنان دردمند، ح يب هللا رفيع، محمد عار  غروال، محمد ارسالن 

سليمي، غالم جيالين جاليل، محمدشاه ارشاد، محمد صدي  رازقي 

نړيوال، محمد دين ژواک، ع دالرزاق فراهي،غالم دستګري ړنګ، محمد 

عطايي، محمد رحيم الهام، ع دالکريم محب، محمد واهر بينا،  ابراهيم

 عزيزالرحمن ممنون، ع داملنان ملګری او امني هللا زمريالی 

د( نور شاعران: محمد عمر بل ل افغان، محمد عثامن پښتون، نېک 

محمد پکتيانی، محمد رفي  ح ي ي، مېرمن حميده، محمد ابراهيم 

الدين زرمتی، سمسور ساپی، غالم خواخوږی، خالد روښان،غالم محی 

حرضت روغمن، محمد اکرب پامري، پاينده محمد زهري، خواجه محمد 

زهري، محمد حسن ضمري ساپی، محمد سالم سليم، سيد حسني سيد، 

محمد ګل عتيقي، عطاهللا خان عطا، ع دهللا نورزی، لعل محمد غريب، 

ع، سيد غالم حرضت فقيد، قايض ع دالصمد اخوند، محمد رفي  قان
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محمود کارګر، برهان الدين کشککی، سيداحمد ګلزار، محمد ګل للمه، 

داودشاه لېوال، محمد صفدر ساالرزی، نورهللا ولسپال، محمد واهر 

رحيمي، محمد واهر بينا، محمد عار  رهني، ع دالرو  مخلص، سيد 

مراد مني، محمد رسول مسلم، ع دهللا مسيزی، محمد اکرب معتمد، 

ت بار، يوسف مېړنی، جنت ګل نثاري، ع دالقدوس نجيب، ع داللطيف من

ع دالحميد نحيف، نعيم جان، نظر محمد اڅک، محمد ګالب ننګرهاری، 

ع دالرحيم ننګيالی، محمد ګل نوري، محمد ګل مومند، محمد نسيم 

نوري، ع دالخال  واسعي، فضل محمد وکيل، محمد يوسف ويران، محمد 

م ن ي هوتک، احسان هللا هېر، حاجي ويس کاکړ، رهورهللا همدرد، غال 

الهداد،غالم سخي انتظار، انوارالدين انوار، ع دالغفار بريالی، ع دالرزاق 

پالوال، جان محمد پکتا، ع دالقادر ټرب، جمعه ګل، رحيم جان جوهر، 

پروانه حري ، مال ع داملنان حريت، ع داالحد خالېز، ع دالجليل 

ر، محمد ن ي شاکر، ع دالحکيم خوښمن، سليمي کندهاری، سهارګل سها

شيدا، سيد ع دالقيوم عسکر، محمد راهر قانت او په لسګونو نور شاعران 

چې په اوسني ليکوال )درې ټوکه() )اوسني شاعران( نومي کتاب او د )دا 

 ليکوال او دا څېرې( کتاب کې معريف شوي دي 

دا بايد وويل يش چې د پورتنيو شاعرانو ټول اثار نه دي، کتل 

شوي کېدی يش چې ځينې يې په لومړۍ يا دوميه کټګورۍ کې شامل 

 يش 

په پښتو ژبه کې ع دالرحمن پژواک او اوپرا جوړوونکي:  -۲

 محمد اکرب پامري اوپرايي شعرونه وييل دي 

سعدالدين شپون، موسی شفي ، نورمحمد : کيسه ليکونکي -۹

مظهري، قتيل  تره کی، استاد ح ي ي، غوث خيربی، احسان هللا هېر، کربا
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خوږياڼی، يوسف ساپی، سليامن الي ، ع دهللا بختانی، ګل محمد نورزی، 

 محمد دين ژواک، ح يب هللا تږی او نور 

محمد رفي  قانع، برهان الدين کشککی، : ناول ليکونکي -۱

 غوث خيربی، کربا مظهري او ابراهيم عطايي 

او د برهان پوهاند رښتني د محمد رفي  قانع )دوه رسه مني وروڼه( 

الدين کشککی )پټه مينه( ېرامې ګڼلې دي اما د ح يب هللا رفيع په قول 

دغه اثار د ناول په کتار کې درېږي  د برهان الدين کشککي يو اثر )په پټه 

د پټو پلټنې( چې ما کتلی دی هغه يو پولييس ناول دی  همدارنګه د 

لې ده، په داسې استاد ح ي ي د )تورپېکۍ( کيسه ځينو ليکوالو ېرامه بل

حال کې چې نوموړې کيسه ېرامې ته ورته ده، کيدی يش چې ېرامه 

 وزمه کيسه يې وبولو 

ع دالحی ح ي ي، ع دالشکور رشاد، : اديب څېړونکي -۵

صدي  هللا رښتني، غالم جيالين جاليل، ګل پاچا الفت، سعدالدين 

هام، قيام شپون، ح يب هللا تږی )نيازی(، ع دالرو  بېنوا، محمد رحيم ال

الدين خادم، دوست شينواری، ابراهيم عطايي، امني هللا زمريالی، ع دهللا 

بختانی، ح يب هللا رفيع، مجاوراحمد زيار، معصومه عصمتي، معتمد 

شينواری، زملی هېوادمل، مفتاح الدين ساپی، جاج پښتونزوی، 

 زېورالدين زېور او نور 

زي، ع دالحی محمد ګل مومند، محمد اعظم اياژبپوهان:  -۱

ح ي ي، ع دالشکور رشاد، صدي  هللا رښتني، قيام الدين خادم او محمد 

 شېرګل 
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هېوادو کې لوستې او اثار  دغو ژبپوهانو عرصي ژبپوهنه په بهرنيو

 يې ليکيل دي 

ح يب هللا تږی )نيازی(، محمد رحيم الهام، مجاور احمد زيار، 

 ه پوالد ع دالحکيم هاليل، دولت محمد لودين او سيدالشا

الفت، بېنوا، محمد جان فنا،  هرني نرثي او اديب ټوټې: -۷

 زيار او نور  ،ژواک، بختانی

الفت، شپون، بېنوا، ع داالحد  د اديب ونز ليکونکي: -۸

 نور   وحيد او

محمد ګل نوري، ابراهيم عطايي، ح يب هللا  فوکلوريستان: -۳

م پتنګ، ح يب رفيع، عيل محمد منګل، محمد عار  غروال، ع دالکري

 (۳۹-۸۸: ۹۲هللا جاج اونور [ )

د پښتوادبياتو د معارصې دورې د لومړي )روښانتيايي پړاو او دويم 

)وېښتيايي( پړاو له دومره تفصييل بيان څخه مو هد  دا و چې د دې 

پړاوونو څرنګوالی اوڅومره والی ترشيح او توضيح يش او په دې کې بيا د 

 او مقام هم څرګند يش  استاد قيام الدين خادم دريځ

استاد روهي بيا ددې پړاو د يوه استازي ليکوال په توګه د استاد 

قيام الدين خادم يادونه کوي، هغه د دې پړاو او د ادبیاتو په ټولو ېولونو 

او په هغو پورې په اړوندو علومو کې رشيک ګڼي او د دې برخې يو ښه 

ددې پړاو د يوه ليکوال،  استازی  استاد روهي، استاد قيام الدين خادم،

شاعر، څېړونکي او ژبپوه په توګه معريف کوي او د هغه دريځ پياوړی 

ګڼي، ښاغلی رسمحق  زملی هېوادمل هم په ويښتيايي پړاو کې د استاد 

خادم يادونه کوي او هغه هم په ژباړه او په هرني نرث ليکنه کې د دې پړاو 
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غه په باب په ځانګړي بحث يو مخکښ ليکوال ګڼي  استاد روهي بيا  د ه

 کې وايي:

))کله چې د ويښ ځلميانو د وخت په ادبياتو باندې بحث کېږي، 

نو د لومړي ځل لپاره د ح ي ي، الفت، بېنوا، خادم، رښتني او رشاد نومونه 

په ذهن کې تداعي کېږي، ځکه چې دوی د پښتو د معياري ژبې او 

ېر س  خدمتونه تررسه کړي ليکدود )امالء( او د اديب س ک په پالنه کې ې

او زيات شاګردان يې روزيل دي  لوی استاد ح ي ي او فاضل استاد رشاد 

دواړه د اديب او تاريخي څېړنو رسالري او په خپله ساحه کې د ت حر په 

لحاظ بې ساري دي  مح م استاد پوهاند رښتني هم په ګرامر او اديب 

م که څه هم اديب څېړنې تاريخ کې لوی الس لري  الفت، بېنوا او خاد

تررسه کړي دي، خو هغوی زياتره د ويښتيا د دورې د نامتو شاعرانو په 

 توګه شهرت لري 

که موږ په اديب تاريخ کې د پوهاند رښتني او پوهاند رشاد نه 

مخکې د جهاين يادونه کوو، دليل يې دادی چې په ادبياتو کې هرن او 

که څوک د اديب څېړنو تاريخ بداعت له علم او تحقي  نه مخکې راځي  

ليکي هلته ښايي د ځينو نامتو شاعرانو او کيسه ليکونکو هېڅ يادونه ونه 

 يش ((

استاد روهي تر دغې لنډې يادونې وروسته د استاد قيام الدين 

 خادم پر ژوند ليک رڼا اچوي او وايي:

]قيام الدين خادم د مال حسام الدين زوی او د مال عيل ګل 

ی دی  د )اوسني ليکوال( مولف ليکي چې: )) ښاغلی قيام اخونزاده لسم

الدين خادم په اوسنيو پښتنو ليکوالو او شاعرانو کې د قدامت او مرشتوب 

 ح  لري او د افغاين پوهانو او ادي انو په لومړۍ ېله کې درېږي ((
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خادم صاحب د پښتو، پښتونولۍ او د هېواد له ترقۍ رسه ېېره مينه 

 اساتو خاوند و او د لهجې رصاحت يې درلود  درلوده، د ښو احس

استاد خادم په )اوسني ليکوال( کې خپل ژوند ليک خپور کړی 

دی، په يوه برخه کې يې د )زما په حيات انتقادات( تررسليک الندې 

داسې ليکيل دي: په ژوندانه کې هېڅوک له انتقاده نه دي خالص هغه 

 انتقادونه چې په ما يې خلک کوي دادی:

وايي نه منونکی سړی دی  دا انتقاد په ما باندې زما والدې هم  -۶

هر وخت کاوه، مګر زما جواب به دا و چې )که زه منونکی وای خو زه به 

هم د نورو خلکو غوندې وای ( په ورکوټوايل به مې د مور رسه تل په دې 

جنګ و، دې به ويل: )خلک داسې کوي او ته داسې ( ما به ويل چې: 

 مه يادوه خلک خو هر څه کوي!!!()خلک راته 

وايي ېېر بحث کوي او نه قانع کېږي     دا خربه نه شم فيصله  -۲

کوالی چې دا د خلکو قصور دی او که زما عيب؟ استادان به هم زما 

پوښتنو ته اريان وو، زه په خپله هم په دې قانع يم چې بحث مې خوښ 

   دی، مګر په اسايس او اصويل خربو  نه مطل  بحث 

وايي ))رس شوخه دی(( مګر دوستان مې وايي اديب شجاعت  -۹

لري  په ورکوټوايل کې راته خلکو ويل چې ))کالن کار دی(( ولې په 

ازادۍ خو زه په خپله هم قايل يم او دا ځکه چې د ومعې بار زما په ورمېږ 

 نه شته 

هو، په دې يو ګناه زه په خپله هم قانع يم چې هغه حقيقت مينه  -۱

 يد وبومل با
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خلک په امورو کې د نورو نورو مالحظاتو مراعات کوي، مګر زه په 

حقيقت او واقعيت پښې نه شم ايښودالی، ما خپل دغه عادت په هغه نظم 

 کې چې )د شاعر مسلک( يې نوم دی تصوير کړی دی 

زه دا ټولې خربې اورم مګر د ځان رسه وايم: ))ېېرې خولې ېېرې 

 خربې(( 

د خادم صيب د نرث منونه هم کېدای يش  دده په  دا پورته ليکنه

نرث کې ايجاز ليدل کېږي او د ځينو ليکوالو په شان د ح  الزحمې لپاره 

 خربه نه اوږدوي، بلکې نېغ په نېغه خپل مطلب بيانوي ((

استاد روهي بيا په خپله ليکنه کې داستاد خادم د اثارو يادونه هم 

غه یو شعر دهغه د شاعرۍ د بېلګې په په نامه د ه (د شاعر مسلک)کوي او 

توګه راوړي  په دې شعر کې د خادم صيب د عمومي تفکر يو ټوليز جاج 

ليدل کېږي، شاعر په دې شعر کې د حقيقت د بيان لپاره پر خپل عزم 

ټينګار کوي، د ح  له پاللو بل څه نه غواړي  دازادې مفکورې خاوند 

که څوک يې دمقام سپکه دی، د انسان بندګي نه مني، چاپلويس او 

وکړي، نو دی يې دښمنۍ ته تيار دی  همداسې د دې شعر پيغامونه په بل 

 پسې امتداد پيدا کوي  ښه به وي چې دلته دې شعر ته لږ تم شو 

 

 د شاعر مسلک

ــه وم     ــه وم نــ ــه نــ ــه وم وم کــ ــاين کــ ــه ښــ ــحي  الره بــ  صــ

 رښـــتيا رښـــتيا بـــه وايـــن کـــه وم وم کـــه نـــه وم نـــه وم       

ــه   ــروی نـ ــ  د پيـ ــته     د  ـ ــې نشـ ــه زړه کـ ــه پـ ــل  ـ ــې بـ  مـ

ــه وم        ــه وم نـ ــه نـ ــه وم وم کـ ــن کـ ــدا يـ ــه ه ـ ــه ي ـ ــې ځـ  چـ
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  زاد يـــــــــن زېږېـــــــــدلې بنـــــــــد ي کـــــــــ لی نشـــــــــن    

ــه وم    ــه وم نــ ــه نــ ــه وم وم کــ ــن کــ ــل مــــ ال يــ  بنــــده د خشــ

 په بډو خ مامندو مې   ک خ   نه دی چې غـ  مـن  

ــه وم    ــه وم نـ ــه نـ ــه وم وم کـ ــن کـ ــدا يـ ــن خ ه ـ ــه غـــ  يـ  کـ

ــام     ــه  چــې  ــ ک غــ اړي  ــه دــشکه مــې د ق  د  ــه  دت

ــه وم     ــه وم نــ ــه نــ ــه وم وم کــ ــن کــ ــا يــ ــه چــ ــ   د هاــ  دښــ

 يــن ط فان نــه مــی پــه مــخ کــې   نادــتپــه ماتــه کښــتی  

 پــــه دغــــه الر يــــې بيــــاين کــــه وم وم کــــه نــــه وم نــــه وم  

 خـدمت د خشلــې خـاور  ، قــام، وطـ  زمــا م ــلک دی   

 پــــه د  مينــــه بــــه پــــا يــــن کــــه وم وم کــــه نــــه وم نــــه وم

 دــره کــړیپــه ټينــد عدــد و پي ــا  چــې مــې بيعــت ور 

ــه وم     ــه وم نــــ ــه نــــ ــه وم وم کــــ ــن کــــ ــ ال يــــ ــه تــــ  دده پــــ

 لــــرم ښــــکلي تخ  نــــه چــــې  لــــثار مــــي پښــــتن  تــــه 

ــه وم      ــه وم نـــ ــه نـــ ــه وم وم کـــ ــن کـــ ــا يـــ ــه ت نـــ ــه دغـــ  پـــ

ــه ورو ورو ويښــ مه     ــه خــ ب ويــد  غــ نچې ب ــاز پ  د ن

ــاد د  ــه وم. دـــــخـــــادم بـــ ــه وم وم کـــــه نـــــه وم نـــ  باين کـــ

 

روستۍ استاد خادم که څه هم د روښانتيايي پړاو د وروستۍ و 

برخې او د ويښتيايي پړاو په اسايس ليکوالو او شاعرانو کې حسابېږي، خو 

ددې دورې تاثريات بل پړاو ته هم انتقالېږي  د استاد خادم افکار او اثار 

د دې بل پړاو پر ليکوالو او اثارو خپل خپل اغېز ښندي او دا تاثريات ان 

د پښتو ادب پر اوسني  تر ننه محسوس دي  زه چې دا اثر ليکم، دا په خپله

 بهري د استاد خادم د فکر، هرن او کار اغېز څرګندوي 
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استاد روهي د معارصو ادبياتو درېيم پړاو د )اوښتون پړاو( بويل 

ځينې نور ليکوال بيا دې ته )اوښتيايي( پړاو هم وايي  استاد روهي په 

 خپله ليکنه کې ددې پړاو نامتو ليکوال هم معريف کړي دي 

 (۹۲ :۶۵۱-۶۵۳) 

ددې تفصييل ليکنې په رس کې موږ د يو شمېر ليکوالو او شاعرانو 

نومونه واخيستل،چې هغوی په روښښانتيايي پړاو پورې اړه درلوده،خو پر 

ويښتيايي پړاو يې خپل خپل تاثريات درلودل  دغه راز د ويښتيايي پړاو د 

ې څخه د ليکوالو تاثريات بيا اوښتيايي پړاو ته راورسېدل، له هغې جمل

دې پړاو د يوه استازي ليکوال استاد قيام الدين خادم  افکار پسې 

 وغځېدل 

پړاو د يوه مهم ليکوال او شاعر په  يياستاد خادم نه يوازې د ويښتيا

پړاو پر ليکوالو او شاعرانو هم  ييتوګه مطرح و، بلکې تاثريات يې د اوښتيا

پړاو کې چاپ شوي  څرګند وو  دده يو زيات شمېر اثار همدې اوښتيايي

او تر ننه پورې يې تاثريات روان دي  په تېره بيا دا چې په همدې اوښتيا 

يي پړاو کې له ميل ارزښتونو، ملتپالنې افغانيت او پښتو ژبې رسه ېېر زيات 

ناوړه چلندونه تررسه شول، نو دا مهال د خادم صيب د اثارو د محتوا 

  ارزښت، لرليد او اهميت الپسې په ېاګه شو
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                             د ولس په ويښتابه کې 

 د استاد خادم د مفکورو اغېزه

شاعر يا ليکوال خپله يو ويښ موجود دی، په ټولنه کې تر ټولو 

زيات حساس او دراک انسان دی، خپله هم تر ټولو لومړی وېښېږي او 

شاعر هڅه کوي چې نور هم له درانه خوبه راويښ کړي  د خادم صيب د )

 مسلک شعر( زموږ ددې ادعا ښه ث وت دی: 

 د ناز پـه خـ ب ويـد  غـ نچې بـه ورو ورو ويښـ مه      

 دـــبا يـــن، کـــه وم وم، کـــه نـــه وم، نـــه وم د  خـــادم بـــاد

 

لکه څنګه چې مو د خادم صيب په پېژندنه او همدارنګه په يو بل 

ځانګړي بحث کې يادونه کړې چې خادم صیب د ويښتيايي پړاو يو شاعر 

وال دی، دی هم د يو چا له خوا راويښ شوی او پالل شوی، نو ده او ليک

 هم نور څوک راويښ کړي او خوځويل دي 

خادم صيب ال هغه وخت د نوي نسل پر ويښتابه الس پورې کړ چې 

په لواړګي کې يې په يوه ديني مدرسه کې پر تدريس الس پورې کړ، دی 

خواننده او په شپږو خپله ليکي چې ما په درېو مياشتو کې زده کوونکي 

مياشتو کې ))خواننده او نويسنده(( کړل  د ښوونې او تدريس په بهري کې 

يې فکر د ولس د نوي نسل په روزنه کې اغېزناک رول ولوباوه، پر ټولنه 

باندې د ده د فکر تاثريات هغه وخت ال پسې زيات شول چې دی رسنيز 

اصالح، اتحاد مرشقي( ېګر ته داخل شو  په )ولوع افغان، زېري، هېواد، 
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او نورو خپرنيزو، څېړنيزو او علمي مرکزونو کې د استاد خادم دندو او 

مسوليتونو هغه د دې جوګه کړ چې خپل افکار او نظريات خلکو ته 

ورسوي  هغه وخت د چاپي رسنيو لپاره د موثريت ښه زمينه برابره وه  

رامنځته  غږيزې رسني کمې وې او ليدنۍ رسنۍ )ټلوېزيونونه( بېخي

شوي نه وو، نو ځکه خو چاپي رسنيو د خلکو پر ذهنيت ېېر زيات تاثري 

درلود، په ټول هېواد کې امن او سولې هم د رسنيو له الرې خلکو ته د 

ليکوالو د پیغامونو رسول اسانه کړي وو  يوې ارامې ذهني فضاء په خلکو 

 کې د مطالعې شوق زيات کړی و  خادم صيب د خپل وخت تر ټولو

 معتربو رسنيو کې د مسول چلوونکي په توګه کار کړی دی 

دا رسنۍ د هېواد ګوټ ګوټ ته رسېدلې او د خلکو د ذهنيت په 

روښانتيا کې يې خپله اغېزه ښندله، خادم صيب په مهالنيو خپرونو کې نه 

يوازې د خپلو شعرونو او متفرقه ليکنو له الرې د خلکو د اذهانو په 

ه لرله، بلکې د خپلو مستقلو، علمي، اديب او ټولنيزو روښانتیا کې خپله ونډ

اثارو له الرې يې  هم د خلکو پر فکر او ذهن خپل اغېز درلود  هغه  په 

ټولنه کې د ساملو اخالقو د ت ليغ او ترويج په خاور د )مکارم االخالق( 

 مهم اثر وژباړه، دا اثر د ديني او اخالقي روزنې لپاره مهم اثر دی  

د اخالقو موقعيت، اخالق او اميان، اخالق او ع ادات،  په دې کې

دنيا او اخرت، خري او واجب، جوړتيا او دارو، نظافت او وهارت، علم او 

عقل، صرب او شجاعت، غضب او اعتدال، رښتيا او درو ، سجيه او عمل، 

 کرنه او رغونه، اقتصاد او ارسا  او ګڼ شمېر نور مسايل څېړل شوي دي  

اديب تاریخ په باب اثار وليکل او دې اثارو د پښتو ژبې  ده د پښتو د

له ادبياتو او تاريخ رسه د هېواد ځوان نسل اشنا کړ،  تر دې دمه د ادب 

تاريخ په باب ېېر کم اثار ليکل شوي وو، څرنګه چې دا اثر د لومړنيو اثارو 
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له جملې څخه وو، نو ځکه خو يې پر لوستونکو او ځوانو لیکوالو خپل 

تاثريات درلودل  نه يوازې د پښتو ادبياتو د تاریخ په باب يې ګټور خپل 

اثار وليکل، بلکې د دې ترڅنګ يې د ادب او په تېره بيا د پښتو ادب په 

باب  هم تفصييل او تحلييل ليکنې او اثارو رامنځته کړل چې دې اثارو 

قش بېالبېلو خواوو په پېژندنه او اروزنه کې خپل خپل ن دهم د ادبياتو 

 درلود او ځوان نسل يې د خپلو ادبياتو له بېالبېلو خواوو رسه اشنا کړ 

استاد خادم دينپوهنه او اسالمپوهنه کې هم ګڼ شمېر اثار وليکل او 

په دې ېول يې د دين له اصيل ماهيت رسه خلک اشنا کړل، روزنيز يا 

 تدرييس اثار يې هم وليکل، دپښتو ژبې تدرييس اثار يې په ښوونځيو کې

د نصاب يوه برخه  شول او له دې الرې د ميليونونو زده کوونکو ذهن ته 

 ورسېدل 

د استاد خادم تعلييل تدرييس اثار دمخه  ( کاله۱۱ما خپله شخصاً )

)د پښتو قرائت( په دويم، درېيم او څلورمو ټولګيو کې لوستی و او 

اغېز څلوېښت کاله وروسته يې هم زما پر ذهن خپل مث ت، ميل او روزنيز 

پاتې دی  ان تر دې چې اوس يې زه د استاد خادم پر ژوند او بيا د 

 ( دې اثر ليکلو ته وهڅومل PhDافکارو پر نړۍ ليد باندې د دوکتورا )

اصالحي او فلسفي اثارو يې د خلکو د ذهني کچې په اوچتيا کې 

خپل رول ولوباوه ژورناليستيکي ليکنو يې وخت پر وخت خلکو ته مث ت 

او  الهامونه ورسول، هېوادوال يې د هېواد له ورځنيو حاالتو  پيغامونه

باخربه وساتل، د ځوانو ليکوالو روزنې او پالنې ته يې الره اواره کړه، د 

ويښ زمليانو د غورځنګ په جوړښت کې د ده له خوا ليکل شوې ورحې 

پر ميل احساساتو  همحوري رول ادا کړ، د دې علت دا  و چې د ده ورح

تو والړه وه  د ولس او حکومت ترمنځ يې د ارت اوي پله حيثيت او اساسا
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هم غوره کړی و  انتقادي افکارو او اثارو يې د ولس پر ذهنيت مث ت تاثري 

وکړ، په خلکو کې يې ميل مفکوره تزري  کړه، هېڅ ليکوال به د ميل تفکر 

او ميل ايډيالوژۍ ت ليغ ته دومره وخت نه وي ورکړی، لکه استاد خادم 

 ې ورته څومره پاملرنه کړې وه  چ

د پښتونستان داعيه د ده د ميل تفکر يوه اسايس برخه وه، پر پښتون 

ولس حاکم اغزن چاپېريال او تنګظري، له علم څخه لرېوالی يې په کلکو 

ټکو وغانده،  ده د پيغام  د مستقيم بيان لپاره اخالقي جرئت درلود او د 

ېزم په اثارو کې څرګند و، ژبه يې له روهي صيب په وينا يې انتقادي ريال

تکلف او تصنع څخه پاکه وه، نو ځکه خو يې عوامو او خواصو دواړو د ده 

له  افکارو او اثارو ګټه پورته کوالی شوه، لنډه دا چې د استاد خادم څه په 

وس کې وو، هغه يې له خپل ولسه ونه سپمول او د هغو د ذهنونو په 

 ولوبوه روښانتيا کې يې اسايس نقش 
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د خادم په اثارو کې 

 فکري تاثر، تقليد او توليد

 

کله چې موږ ديوه لیکوال اثار مطالعه کوو) د هغه فکري او محتوايي 

توليد څېړو، نو هېڅکله هم دا حکم نه شو کوالی چې ووايو، د دې 

لیکوال ټول فکري  يا هرني توليد خپل دی او يا يې هم ټول په مطل  

خيستی دی  څرنګه چې په و يعت کې هېڅ شی په مطل  ېول له نورو راا

ېول خالص نه دی او هر شی د يوه بل يش له امتزاجه رغېدلی، دغسې 

انسان هم ديوه ټولنيز موجود په توګه په خپله هم له ټولنې تاثر اخيل او 

پر نورو خپل اغېز مني  په انسانانو کې بيا ليکوال او شاعران د ټولنې هم 

ی قرش دی چې پوټکی يې ېېر نازک دی، دا قرش ېېر يو داسې ځانګړ 

حساس دی او د يو يش پر وړاندې ېېر ژر حساسيت ښيي، دوی دا 

غربګون د خپلو اثارو په وسيله څرګندوي  کله کله دا غربګون داسې وي 

او کله کله يې د بل چا  ويچې د شاعر او يا ليکوال د خپل فکر زېږدنده 

له د مستقيم او نا مستقيم اغېز په وسيله تررسه ک  له له فکر څخه د اغېزمنۍ

کوي   که چا د خپل فکر ترڅنګ له بل څخه هم اغېز اخيستی وي، د 

هغه فکر او خپل خيال يې هم وررسه ملګری کړی وي او په ېېر لطيف او 

راڼه ېول د خپل پيغام په وسيله دا غربګون څرګندوي، نو دا د قوي 

ې خاور مشهور انګرېز ليکوال )فرانيسس ليکوالو يوه ځانګړنه ده  په د

))ځينې د مېږيانو په شان ټول بېکن( شاعران پر درېو ګټګوريو وېشيل دي: 
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وخت دانې راټولوي، ځينې د غڼو)عنك وت( په څېر هر څه له ګېډې را وبايس 

 (( او ځينې نور د مچيو په شان د ګالنو شريه راغونډوي او په شاتو يې بدلوي 

(۱۲ :۶۹) 

تاد قيام الدين خادم په باب  هم د )فرانيسس بيکن( دا د اس 

وروستۍ خربه تر ېېره حده د تط ي  وړ ده  خادم صيب له کوچنيتوبه تر 

بوېاتوبه ټول عمر له قلم، کتاب او مطالعې رسه تېر کړ، هغه د خپل وخت 

اکرثه مروجه علوم زده کړل، د سيمې درې غټې علمي ژبې: عريب، اردو 

کړې او پښتو خو يې خپله مورنۍ ژبه وه، نو ده ته د  او دري يې زده

مطالعې يوه پراخه ساحه او د اخځ مهمې رسچينې ممکنې شوې، دی لکه 

د شاتو د مچيو په شان پر رنګارنګ بڼونو وګرځېد، خپل فکر او خيال يې 

ښه پوخ کړ او د خپل فکر )ر يې ټولنې ته وړاندې کړ  که خادم صيب تر 

يادو ژبو نه پوهېدالی او له انګلييس څخه يې هم تر يوه پر دمخه  ليکوالۍ

حده ګټه نه شوای پورته کوالی، نو پوره باور دی چې داسې اثار يې نه 

شو پنځوالی او نه يې د فکر او مطالعې ساحه دومره پراخېدالی شوه  دده 

په اثارو کې يوه پاموړ برخه د ژباړې هم ده، چې ده له عريب، فاريس او 

پښتو ته تررسه کړې ده  دا چې د خپلو تخليقي اثارو په پنځونه  اردو څخه

کې يې د نورو ژبو له محتوايي پانګې څخه څومره ګټه پورته کړې، د ده د 

اثارو له قوت او ررفيت څخه په ښه ېول څرګندېږي  د  خادم صيب له 

اثارو څخه په ېاګه جوتېږي، چې د سيمې او نړۍ د يو شمېر مطرحو 

کرينو او م ارزينو له افکارو او اثارو څخه متاثر شوی دی  دی ليکوالو، مف

خپله وايي چې ما د عالمه اق ال له اثارو څخه اغېز منلی دی  استاد بېنوا 

هم دې ټکي ته اشاره کوي، هغه وايي: ))د استاد خادم فلسفي افکارو کله 

ر، د عالمه اق ال د افکارو رنګ اخيستی دی او کله هم د رابندرنات ټاګو 

 معنوي فلسفې ته ورته والی لري ((
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په مجموعي ېول چې استاد خادم له کوم فکري او معنوي 

چاپرييال او د موثرو اشخاصو له افکارو څخه تاثر اخيستی هغه پر درېو 

 کټګوريو وېشالی شو: 

 خادم او خپله ټولنه -الف

 کورين ليکوال او موثر شخصيتونه -ب 

 تونه نړيوال ليکوال او مهم شخصي -ج 

لومړی خپله ټولنه او پر هغې حاکم چاپېريال دی چې د ده د  

کورين شاعران، لیکوال  دويم اثارو او افکارو د پنځونې اصيل رسچينه ده،

چې په يو نه يو ېول يې د ده پر افکارو او اثارو  دي او موثر شخصيتونه

دي  تاثري کړی  درېيم نړيوال ليکوال او مهم سيايس او ټولنيز شخصيتونه

چې استاد خادم د هغوی له افکارو، اثارو په مستقيم او نا مستقيم ېول 

الهام اخيستی او د ده د اثارو د پنځونې او يا هم هغو ته د ليدلورو او 

 تګلورو د ورکولو س ب شوي دي 

دلته غواړو دغه درې واړه برخې په ترتيب رسه وڅېړو؟ کومو برخو 

ته کړې، کومو پر ده اغېز کړی، د دده د اثارو له فکري توليد رسه مرس

نورو له افکارو څخه خپله خادم څه ېول ګټه پورته کړې ده او ولې يې 

هغو ته په خپلو اثارو کې نغوته کړې او يا يې ورته خپل څېړنيز اثار وقف 

 کړي دي 

 خادم او خپله ټولنه: -الف

د بل هر ليکوال په شان د خادم صيب د اثارو د پنځونې او فکري 

يد لپاره تر ټولو لومړۍ او مهمه رسچينه خپله ټولنه ده  شاعر هم داسې تول

دی، لکه کب  کب چې له اوبو لرې يش، نو ژوند يې ناممکن يش  شاعر 
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او لیکوال هم چې کله له خپلې ټولنې لرې يش، نو نه يې شخصيت 

 جوړېدی يش او نه هم ليکوايل کوالی يش  

ټولنې يو څه اخيل، څه شاعر بايد خپل مخاوب ولري، شاعر له 

ترې زده کوي او څه بېرته ورته زده کوي  شاعر د ټولنې ناخوالې، 

تجربې، اندونه او پندونه ټول رسه راټولوي، هغه له خپل خيال او فکر رسه 

وصلوي، له ذهني فل ه يې تېروي او بيا يو صيقل شوی نتيجه او يوه )ره 

ټولو لومړۍ روزنيزه خپل ولس ته وړاندې کوي، نو د خادم صيب تر 

مدرسه د هغه خپله ټولنه ده  د دغه فکري توليد او روزنيزې مدرسې 

لومړين پړاوونه او درسونه د ده له خپلې کورنۍ څخه پيلېږي  که خادم 

صيب په يوه علمي او دينپاله کورنۍ کې نه وای زېږېدلی، نو و يعي خربه 

يې په کوچنيتوب کې  ده چې قيام الدين خادم به اوسنی خادم نه و  پالر

د قران کريم زده کړو ته کېناوه، ديني علوم او لومړنۍ زده کړې يې پرې 

وکړې، همدا هڅې د ده د روښانه راتلونکي، فکري بلو  او فکر توليد 

لپاره لومړين اساسات شول، تر دې زده کړو وروسته يې چې د پښتو او 

پسې وغوړېد، کله دري ژبو د نظم کتابونه ولوستل، نو ذهن يې نور هم 

چې له خپلې کورنۍ او خپل کيل لږ لرې،)بوېيالۍ، لړه مورې، کنډي 

با ، اګام، حصارک، رسشاهي، ارغچ، کليغو، کابل، پېښور، مکهد، ېهيل، 

لوديانې( او  نورو سيمو ته يې په علم او نورو زده کړو پسې سفرونه وکړل، 

دم په ذهن کې پ  نو د ذهن او فکر ساحه يې نوره هم پراخه شوه، د خا

استعداد ورو ورو په راڅرګندېدو شو  په دې سيمو کې ده د وخت اکرثه 

مروجه علوم لکه رص ، نحو، منط ، حکمت، فقه، تفسري، حديث، منارره، 

اصول، وب او نور علوم ولوستل، نو فکري پانګه يې نوره هم پسې زياته 

ناخوالې  شوه، دې سفرونو کې ده ېېرې ستړياوې او د روزګار ېېرې

وليدلې، د روزګار نوې تجربې او نوي عربتونه يې ترالسه کړل، د ژوند 
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کږلېچن مسري ورته څرګند شو  دا سفرونه که له يوې خوا ده ته ستړي 

کوونکي وو، نو له بلې خوا يې دی د دې جوګه کړ چې پاريس، اردو او 

ينو عريب ژبې زده کړي او وروسته د خپل فکري توليد لپاره له دې رسچ

څخه د اسايس وسيلو په توګه کار واخيل، کله چې د علم له سفره 

راستنېږي، نو بيا په خپل کيل ولس کې ورته د عميل ژوندانه عميل دنده 

 ورپه غاړه کېږي 

د معلمۍ يا ښوونکي دنده اخيل، دا نو هغه مرحله ده چې ده تر 

انتقال دې دمه څه په خپل ذهن کې راټول کړي وو،  بايد چې بل ته يې 

کړي، د فکري توليد او فکري وېش لړۍ پيلېږي، د روزګار  ستونزو دی يو 

ځل بيا سفر ته اړ بايس، بيا د علم په لټې پسې هندوستان ته ځي، تر دې 

زده کړو وروسته بيا ښوونکی شو، تر دې دمه يې زده کړې او نورو ته د 

زده کړې  زده کړې څو تجربې پسې غربګې کړې، تر ښوونې او نورو ته تر

وروسته بيا ورته په کندهار کې د دندې زمينه برابرېږي، د کندهار د اديب 

دمخه  انجمن په غړيتوب رسه يې منظم اديب کاروان پيلېږي، ال ته تر دې

يې د تدريس او ليکوالۍ تجربه په لواړګي او نورو سيمو کې هم تررسه 

م يې نورو ته کړې وه، هم يې خپله ليکوايل او شاعري پيل کړې وه او ه

ور زده کړې وه  تر هغه وروسته د يوه بل اديب خدمت لپاره وګومارل شو) 

د زېري جريدې مسول شو، دا نو داسې يو مهال و چې خادم صيب 

مج ور و، هم خپله ليکنې وکړي او هم  يې له نورو ليکوالو راټولې کړي، 

او د ايډېت يې او جريدو کې يې چاپ کړي  د عميل او نظري ليکوالۍ 

هغې د پخولو لپاره ېېره ښه زمينه او تجربه ورته مساعده شوې وه  يو ګام 

نور هم اوچت شو، د پښتو ټولنې د تاليف او ترجمې د مدير په توګه يې 

مسوليت او کار  نور هم زيات شو، استاد خادم دلته ال پسې مج ور شو چې 

پنځونه او پر خپل ذوق رسبېره د رسمي مکلفيت له مخې هم د اثارو په 
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ژباړه الس پورې کړي، خادم صيب ته دا ځای د فکري توليد لپاره مناسب 

چاپېريال شو او يو شمېر مهم اثار يې همدلته ولیکل او ځينې يې وروسته 

 بيا خپاره کړل 

د پښتو ټولنې د مرستيال په توګه يې دندې، کاري مسوليت نور هم 

زمينه برابره کړه، پر  پسې لوړ کړ او فرهنګي کار ته يې ورته ال پسې

ل( کال د )اتحاد مرشقي( مدير شو، نو نه يوازې خپل اشعار او ۶۹۲۶)

نرثونه يې په دې جريده کې خپاره کړل، بلکې د نورو لیکوالو او ځوانو 

شاعرانو د اثارو خپراوي ته يې هم الره اواره کړه، دا همغه جريده وه چې 

ه ده چې په يوه خپرونه د ده لومړنی نظم يې خپور کړی و، و يعي خرب 

کې د کوم شاعر لومړی شعر خپور شوی وي، هغه يې د تلپاتې خاورې په 

توګه په ذهن کې پاتې کېږي، د خادم صيب لومړی نظم په همدې 

جريده کې خپور شوی او بيا داسې وخت راورسېد چې دی خپله د 

يت همدې جريدې مسول مدير شو او د نورو ليکوالو د اثارو خپرولو مسول

ورپه غاړه شو  تر هغه وروسته په )دايرة املعار ( کې پر دنده وګومارل 

شو  دلته د ده علمي مسوليت او صالحيت نور هم پسې زيات شو، دلته يې 

هم مهم فرهنګي کارونه تررسه کړل، د دايرة املعار  ځينې برخې يې هم 

ه غاړه وژباړلې، تر دې وروسته يو لړ نور اداري مسوليتونه ورپپښتو ته 

شول، چې هغو هم د ده د فکري او ټولنيز بلو  په لوړتيا کې خپل نقش 

ل( کال يو ځل بیا کندهار ته ۶۹۲۵ولوباوه  کله چې تر دې وروسته پر )

الړ او هلته د )ولوع افغان( جريدې مسول مدير شو، نو دا مهال يې هلته 

ه برابره کړه  د موجوده چاپي وسايلو له الرې يو شمېر اثارو ته د چاپ زمين

تر دې وروسته چې د کابل مجلې مسول مدير شو، نو دې مجله کې يې 

هم خپلې ګڼ شمېر ليکنې چاپ کړې او د نورو ليکوالو اثارو د چاپ لپاره 

يې هم کارنده هڅه، هاند او کوښښونه وکړل  يو ځل بيا يې په نورو سيمو 
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الح( ورځپاڼه کې له اداري مسوليت څخه نوې تجربې ترالسه کړې  په )اص

کې يې د مدير په توګه ليکنې او تجربې الپسې پخې شوې او هغه تجربې 

يې چې په )اتحاد مرشقي، ولوع افغان، زېري جريدې، کابل مجلې( او 

)پښتو ټولنه( کې ترالسه کړې وې، يو ځل بيا يې د پخو توليدي وسايلو په 

رې کړې چې توګه وکارولې  اصالح ورځپاڼه کې يې په سلګونو ليکنې خپ

هم يې ژورناليستيکه بڼه درلوده او د ځينو يې هرني جوهر هم ېېر 

پياوړی و، د پښتو تدريساتو د غړي په توګه دده هغه تدرييس تجربه چې  

د ځوانۍ په پيل کې يې ترالسه کړې وه، الپسې پخه کړه  د پښتو ټولنې 

د خادم غړيتوب او بيا وروسته هلته د علمي رت ې ترالسه کولو د  استا

فکري بلو  نور هم  پسې زيات کړ، تر دې وروسته يې د هېواد د 

ورځپاڼې د مدير په توګه يو ځل بيا له ژورنالېستيکو کارونو رسه مخ شو  د 

دې فرهنګي تجربو او کارونو ترڅنګ استاد خادم سيايس فعاليتونو رسه 

وخت  هم خاصه مينه لرله، يو ځل د وليس جرګې لپاره په ټاکنو کې د هغه

د ناسمو سيايس او ټولنيزو رشايطو له امله برياليتوب ته پرېنښودل شو، خو 

وروسته بيا د مرشانو جرګې انتصايب سناتور په توګه ورته زمينه برابره شوه  

استاد  پردې مهال ګڼ شمېر سيايس او ټولنيزې ليکنې ټولنې ته وړاندې 

کېدی يش  تر هغه کړې، دا هم د ده د فکري توليد يوه خاصه دوره ګڼل 

وروسته کله  چې پر کور کېناست بيا يې هم له ليک، فکر  او  توليده الس 

وانخيست، هر وخت به پر ليکنو مرصو  و، ان کله چې په زندان کې و، 

هم يې خپلې ليکوالۍ ته دوام ورکړ، تر هغه پورې چې د بلې نړۍ سفر 

ېېر کم ليکواالن  اتې شو پيې پيلوه، استاد له قلم او کتاب رسه ملګری 

داسې پاتې کېږي چې د ټولنې او روزګار له ناخوالو رسه رسه يې په دومره 

منظم او سستامتيک ېول له علمي، کلتوري، روزنيزو، ښوونيزو او څېړنيزو 

موسسو رسه کار کړی وي او په منظمه توګه يې خپل اثار ليکيل وي  د 
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  دا و، له هغې دې لیکنې د دې تفصييل اړخ له بيان څخه زموږ هد

ورځې چې استاد خادم قلم په ګوتو کې نيولی، بيا تر هغې ورځې پورې 

چې ګوتو يې کار کاوه، ده قلم له ګوتو نه دی لرې کړی او په دې ټول 

( عنوانو بېالبېلو ۱۱عمر کې يې ګڼ شمېر اثار پنځويل چې شمېر يې تر )

 اوړي  

صيب د اثارو  د دې برخې د نتيجې په توګه ويالی شو چې د خادم

د پنځونې او فکري توليد لپاره تر ټولو لومړۍ، مهمه، هر اړخيزه او بډايه 

رسچينه خپله همغه ټولنه وه چې خادم صيب په کې خاپوړې کړې وې او 

بيا يې تر وروستۍ سلګۍ پورې همدلته په کې ژوند وکړ، له کوره تر ګوره 

ې په کې ستړی خو ( کلونه ي۷۲په خپله ټولنه کې پاتې شو او د ژوند )

هدفمن سفر تررسه کړ  څرنګه چې انسان يو ټولنيز موجود دی، نو و يعي 

خربه ده چې دی خپله هم له نورو تاثر اخيل او پر نورو هم خپل اغېز 

ښندي، خادم صيب هم له دې حالته مستثنی نه دی، له نورو يې هم 

انتقال کړی فکري تاثر زغملی او نورو ته يې هم خپل فکر، هرن او پيغام 

دی  پر خپله ټولنه رسبېره، سيمه او نړۍ کې نور حاالت، موثر اشخاص او 

داسې جريانونه او فکري بهريونه هم شته چې د ټولنې پر بل هر مطرح 

 شخص په تېره بيا پر ليکوال او شاعر خپل متقابل اغېز کوي 

 کورين لیکوال او مهم شخصيتونه:  -ب

ټولنيز، سياسی، اداري او کاري  استاد قيام الدين خادم رسه په

چاپېريال کې داسې موثر او فکري اشخاص، ليکوال، شاعران او مهم 

شخصيتونه وو چې د ټولنيزې راشې درشې له امله يې پر استاد خادم 

خپلې فکري او اديب اغېزې پرې ايښې وې او يا هم استاد خادم پر هغو 

 خپل تاثري ښندلی  دی 
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مغو لیکوالو په هغو اثارو او ليکنو کې هم دا ېول تاثريات خپله د ه

څرګندېږي چې هغوی د استاد خادم د فکر او هرن په باب ليکيل دي او 

خپله د استاد خادم په اثارو کې هم د دې څرک شته چې ده د نورو 

کورنیو ليکوالو او مهمو اشخاصو په باب لیکيل دي  له دې اشخاصو څخه 

يم او نا مستقیم ېول اغېزمن شوی، نو استاد خادم له فکري پلوه په مستق

ځکه يې په خپل نظم او نرث کې د هغوی يادونه کړې ده  که هغوی پر ده 

خپل خپل اغېز نه لرلی، نو و يعي خربه ده چې د ده اثارو ته يې الره نه 

کوله او خادم صيب ته يې د يادونې اړتيا نه پيدا کېدله په ځينو برخو کې 

د اثارو له شکيل او په ځينو برخو کې له معنوي  استاد خادم ددې ليکوالو

بڼې څخه اغېزمن شوی دی  د ساري په توګه که پري روښان خريال يان  په 

مسجع نرث نه وای صيب  مسجع نرث نه وای ليکلی، نو کېدی يش خادم

ليکلی، نو ځکه ويالی شو چې خادم صيب له مهمو کورنيو ليکوالو او 

ان په ځينو برخو کې د يو څه تقليد او شخصيتونو څخه تاثر اخيستی، 

څرګند پلويتوب څرکونه هم په کې ليدل کېږي   هغو ليکوالو چې د 

خادم صيب په باب خپل نظر څرګند کړی، هغو ته موږ په بله برخه کې 

ځای ورکړی، خو دلته غواړو د هغو ليکوالو، شاعرانو او مهمو شخصيتونو 

تاثري پرې ايښی او دغه تاثري  يادونه وکړو چې د خادم صيب پر فکر يې

 خادم صيب په خپل کالم کې ياد کړی دی 
 

 استاد قيام الدين خادم  ددغه راز خپلمنځي تاثرياتو په باب وايي:

ل کال د خوشحال خان د سيمينار په جريان ۶۹۱۵-۲۸))د اسد په 

کې ما د ساعت تېري د پاره يوه رباعي وليکله او په پټه خوله مې نږدې 

لګرو ته وړاندې کړه، هر يوه پرې يوه يوه رباعي زياته کړه او ناستو م

 مخترصه مشاعره ترې جوړه شوه 
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(۶) 

 پـــــه کـــــ م يـــــ  قـــــام کـــــې چـــــې بـــــې قـــــدري مـــــي 

ــي     ــ ني مــــــ ــ ر لېــــــ ــې چــــــ ــک يــــــ ــره خلــــــ  اک ــــــ

 د چاالکــــــــــــــــان  ښــــــــــــــــه قــــــــــــــــدر کېــــــــــــــــږي

 .ځــــــا  تــــــه  يــــــرا  يــــــې ه ښــــــيار دــــــړي مــــــي 

 )خادم(                                                                                               

(٠) 

 پـــــــه کـــــــ م يـــــــ  قـــــــام کـــــــې چـــــــې بـــــــې قـــــــدري وي 

 عثيـــــــــــــث لـــــــــــــه خشلـــــــــــــ  ورتـــــــــــــه پـــــــــــــردي وي    

 هاـــــــــه ځـــــــــا  هـــــــــېڅ وخـــــــــت نشـــــــــي دـــــــــاتالی     

ــ ني وي   ــل دښــــــــ ــې تــــــــ ــره يــــــــ ــا  دــــــــ ــې ځــــــــ  .چــــــــ

 )الفت(                                                                                                          

(٠) 

 نــــــــــــــــــ ای خادمــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــه ه ښــــــــــــــــــيارېږه

 چــــــــــــــې ه ښــــــــــــــياري د  دلتــــــــــــــه خــــــــــــــ اري ده 

ــې     ــکاره مــــــ ــادا  ښــــــ ــ نې نــــــ ــر  ــــــ ــه هــــــ ــې تــــــ  چــــــ

 .هـــــــــــــ مره پـــــــــــــه برخـــــــــــــه دـــــــــــــتا بـــــــــــــاداري ده 

 ) بيبي(                                                                                                         

(٤) 

ــ    ــ م يـــــ  قـــ ــه کـــ ــاني مـــــي     پـــ ــې ځـــــا  ځـــ  ام کـــــې چـــ

ــي    ــاني مـــــــــــــــ ــې پرېشـــــــــــــــ ــت يـــــــــــــــ  د   عيـــــــــــــــ
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 تـــــــړو  يـــــــې الړ مـــــــي، رونـــــــدو  يـــــــې مـــــــل مـــــــي 

 .نــــــــه وړانــــــــد  تــــــــګ مــــــــي، نــــــــه روانــــــــي مــــــــي 

 )  ثه مين اری(                                                                                      

(٠) 

ــري وي     ــې هنـــــــ ــې بـــــــ ــس کـــــــ ــه ولـــــــ ــې پـــــــ  چـــــــ

 د هنرمنــــــــــــــــــــدو بــــــــــــــــــــه بې ــــــــــــــــــــدري وي  

ــږي   د ه ــر کېـــــــــــ ــه هنـــــــــــ ــه پـــــــــــ ــر پ هـــــــــــ  نـــــــــــ

ــدر ــ هري وي   د درو قــــــــــــــــــ ــه  ــــــــــــــــــ  .پــــــــــــــــــ

 )  ثه مين اری(                                                                              

(٦) 

 چـــــې را پـــــه يـــــاد مـــــې خ مـــــحال خـــــاني مـــــي      

 ټـــــــــــ ل ارمان نـــــــــــه مـــــــــــې لېـــــــــــ ني مـــــــــــي    

 د تــــــــــــش خبــــــــــــرو بــــــــــــه  ــــــــــــه پښــــــــــــت  وي

ــ  پښـــــــــتني مـــــــــي     ــکې خ ي نـــــــــه مـــــــ  .کامـــــــ

 )دېالب داپی(                                                                              

(٧) 

ــاړه    ــه وي ــــــ ــه پــــــ ــه خادمــــــ ــه ګرځــــــ ــه مــــــ  رامــــــ

ــ اړه     ــه غـــ ــه ور نـــ ــا هاـــ ــه دنيـــ ــته پـــ ــه مـــ ــې  ـــ  چـــ

ــدم     ــره خانــــ ــه ورځ دردــــ ــړ  ټ لــــ ــدا کــــ ــه خنــــ  کــــ

ــه نـــــــه راړ ، ګـــــــ   کـــــــې کېنـــــــه راړه راړه      .کـــــ

 )ميا ديد رد ل ردا(                                                                     
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پورتنۍ ګډه مشاعره که څه هم فی ال ديحه وه، خو زموږ د نومياليو 

شاعرانو او ليکوال شعري قريحه او قوت ورڅخه له ورايه څرګندېږي، په 

تېره بيا مانيز قوت چې په ېېر لنډ او تنګ وخت کې يې خپل فطري او 

 ګند کړی دی خدايي استعداد په څه ېول الفارو کې څر 

خادم صيب دغه راز د )و ع ازمايي( په نامه د يوې بلې مشاعرې 

يادونه هم کوي، هغه وايي: ))يو وخت زه د سيال ورور نه لږ ماڼيجن وم، 

ما ورته دا الندې رباعي وليکله، سيال صاحب په جواب کې راته ورپسې 

د و ع رباعي راولېږله، په دې باندې نورو ملګرو مشاعره جوړه کړه او 

 ازمايۍ رنګينه پاڼه جوړه شوه ((

 ديال ته

 دودـــتا  هاـــه وي چـــې الر پرانيـــثي دودـــتان  لـــره 

 د خ مـــــبينم فضـــــا پيـــــدا کانـــــدي يـــــاران  لـــــره  

ــان  کـــار خـــدمت دی پـــه رښـــتيا او صـــدق       د خادمـ

 د   ي ــــــت پټــــــ ل نــــــه ښــــــايي دــــــياالن  لــــــره.     

 کال، )خادم( ١٠٠٨د دل  ، ٤کامه:                                   

 ته خادم

ــد       ــري دودــتان  بان ــاور ل ــه وي چــې ب  دودــتا  ها

 تـــل ښـــه ګ ـــا  کـــړي ازمـــ ده خشلـــ  يـــاران  بانـــد   

 دــياال  خــ  هاــه کــړي چــې ښــايي لــه دــياالن  دــره   

ــد      ــان  بانــ ــه خادمــ ــام پــ ــې وي د قــ ــر يــ ــ  نظــ  د ښــ

 ل کال، )ديال(١٠٠٨، ١٥ الل اباد، دل ه،            
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 ديال، خادم ته

 االن  ځنــېد دــيالم ټينــګ اميــد کــاوه مــي لــه دــي   

ــې      ــان  ځنـ ــ  خادمـ ــه خشلـ ــ اړي لـ ــدمت غـ ــک خـ  خلـ

 چې د دودتم عدد و پي ا  باند  وفـا کـ ي  ـ ک   

ــې.      ــان  ځنـ ــه زل يـ ــه لـ ــ اړم خادمـ ــيال غـ ــې دـ  دغ ـ

 کال، )بختانی(١٠٠٨د دل  ،  ١٠                              

 دردمند وايي:

ــه     ــتيا مـ ــه رښـ ــری پـ ــه مل ـ ــهرامـ ــره  لـ ــتان  دـ  دودـ

ــراض منادــب نــه دي    ــه مخصــي اغ  دــياالن  دــره  ل

ــه     ــه مينــــ ــ  پــــ ــي ده د وطــــ ــدلې ترقــــ ــ  مينــــ  زل ــــ

ــ ي    ــې کــ ــ عې چــ ــ اف د مــ ــهطــ ــره  لــ ــان  دــ  پتن ــ

 قـــام او وطـــ  تـــه چـــې خـــدمت د زړه پـــه وينـــ  کـــ ي

 .خادمـــان  دـــره  لـــهوکـــړې ګـــډو  درومـــئ پـــه الر    

 

 و دت وايي:

 مـــــاعران  دـــــره لـــــهد زړه  رزو مـــــې کـــــړه اعـــــالم 

ــه   ــا يــــن ه ېشــ ــه وفــ ــهټينــــګ پــ ــره لــ  صــــادقان  دــ

 ه ــــــه د و ــــــدت قــــــامې ل ړتيــــــا لټــــــ منــــــار  و

 دردمنـــــدو خادمـــــان  دـــــره.   لـــــهزه يـــــن مل ـــــری  
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 ا ک وايي:

ــړم    ــری کـــ ــې مل ـــ ــهمينـــ ــره   لـــ ــان  دـــ ــاک  مينـــ  پـــ

 پتن ــــان  دــــره  لــــهطــــ اف د مــــ عې تــــه ورځــــن    

 چــې نــين ب ــ ل يــې پــه ټ پ نــ  دــالمم تــه درومــي  

ــه   ــرهلـــه روح د ا ـــک درومـــي م لـــس تـ ــاران  دـ  .يـ

 

 باور وايي:

ــي   ــدا مـ ــې پيـ ــر چـ ــال ي فکـ ــه اصـ ــره  لـ ــان  دـ  زل يـ

 پ هــان  دــره لــهدودــتي اعــال  کــړي پــه محفــل کــې 

 لـــــ ی او واړه د  ـــــ  مل ـــــري وي ذکرونـــــه کـــــ ي 

ــه وي روا    ــ اف تـــ ــاور طـــ ــهبـــ ــره لـــ ــنايان  دـــ  .امـــ

 

 طاهر داپی وايي:

 نـــه يــــن مــــاعر چــــې وکـــن بحــــث لــــه اديبــــان  دــــره  

ــ  وايـــــن دا پ هـــــه الزم ده لـــــه ځ انـــــان  دـــــره       خـــ

ــه   ــت  نښــ ــر پښــــت   د پښــ ــ لن پښت ن ــــتا  د هــ  بــ

ــه زل يـــــان  دـــــره.      ــاپی ي ـــــه مل ـــــری لـــ  دا زه دـــ

 

دې مشاعرې ته چې لږ ځري شو، نو موضوع په ښه ېول تعقيب 

شوې، د موضوع وحدت د شاعرانو تر منځ صميميت او يو بل ته درناوی 

له ورايه په کې ځلېږي  موضوع له يوې شخيص خوابدۍ څخه پيل شوې 
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ارمان پای ته رسېږي  د شاعرانو او بيا تر پايله ميل رنګ خپلوي او پر ميل 

خپلې اصيل موضوع خو خپلمنځي مشاعرې او تاثرياتو ته وروسته راځم، 

) هغه شخصيتونه، ليکوال او شاعران درپېژنو چې د خادم ذهن راګرځم ته

يې ترې په يو نه يو ېول اغېزمن شوی او د همدغې اغېزمنۍ له ک له يې 

ونه کړې ده  د ال وضاحت په ده په خپل منظوم او منثور کالم کې ياد

خاور يادونه او ټینګار کوم چې دا الندې يادېدونکي شخصيتونه ځکه 

راوړم، چې د همدې شخصيتونو افکارو د استاد خادم پر افکارو اغېز کړی 

ومو ليکنو ته اړ او هغه يې د دوی پر شخصيت او افکارو منثورو او منظ

 :کړی او هڅولی دی

سلطان شهاب الدين غوري   ري:سلطان شهاب الدين غو  -۶

د غوريانو د سلسلې يو وتلی او 

نامتو واکمن تېر شوی  ده د 

هند په نيمه وچه کې د اسالم 

م ني دين وځالوه و او څو 

واره يې هند ته لښکر کيش 

وکړه  شهاب الدين غوري، د 

مېړانې، غريت او شجاعت 

( کاله ۹۲سم ول و، ده )

حکومت وکړ او تر ده وروسته 

نه دده پر کارنامو نسلو 

ووياړېدل  د دې عظيم الشان 

پاچا د اتلولۍ او سريت په باب استاد خادم يوه ليکنه کړې چې د تاريخ يو 

، دا ليکنه په خصيته د استاد خادم تاثر څرګندويباب دی او هم له دې ش

 دې ېول ده:
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 د شهاب الدين غوري سريت

کړی دی کاله  حکومت  ۹۲وايي چې سلطان شهاب الدين غوري 

او دا ټول عمر يې په غزا، جهاد او د اسالم د نرش او اشاعت په الره کې تېر 

 هر کې سلطان دهند لور ته د غزا په نيت الړ  ۵۸۷شوی دی يو ځل په 

د الهور نه کوز بټهنډه نومي کال يې په څو ورځو کې فتح کړه، د 

مقرر  هغه ځای نايب الحکومه يې خپل يو افرس چې ضياء الدين نومېده،

کړ او خپله بېرته د غزين په خوا راستون شو  په دې وخت کې ورته خرب 

راغی چې د ېييل راجاري پتورا او داجمري راجا کهانډي رای د دوه لکه 

تګ عزم فسخ کړ او بېرته  وون د فوځ رسه جنګ ته راغلل، سلطان د

وروګرځېد  د تانيرس په ځمکه د رس سويت سيند په غاړه دواړه فوځونه 

مخامخ شول  د وون د خلکو تعداد زيات و، دسلطان دواړه خواوې فوځ 

چې پښتانه او ترک تاجک په کې وو، په جنګ کې وارخطا شول او ماتې 

يې وکړه  سلطان ته چا وويل چې اعليحرضت لښکر وتښتېد، په سلطان دا 

خربه ېېره بده ولګېده او په خپله دجنګ ميدان ته ورګډ شو  په سلطان له 

خوا حملې رشوع شوې  د ېييل راجاګهانډي رای چې د متقابل هرې 

ټولو متحده لښکرو سپه ساالر هم و، کوم وخت يې چې نظر په سلطان 

ولګېد، هايت يې ورپسې وروځغالوه  د دواړو بادشاهانو په منځ کې الس په 

الس جنګ ونښت  د سلطان رسه نېزه او د راجا رسه توره وه، مخامخ يې 

ونه وکړل  دسلطان د نېزې په وار د راجا مخامخ دوه غاښونه يو پر بل ګ ار 

ووتل او نېزه يې تالو ته ورسېده، همدارنګه د راجا دتورې په جوايب ګ ار 

د سلطان م  زخمي او بې کاره شو نيږدې و چې له اسه ولوېږي، په دې 

وخت کې يو غلجي زملي ورټوپ کړل او سلطان پسې په اس سپور شو، 

کړ او اس له يې داسې پونده ورکړه چې تا به ويل سيلۍ  سلطان يې ټينګ

ده او په تېزۍ يې شل ميله لرې تښتيديل فوځ ته زخمي بادشاه ور 
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ورسولو، دلته دوی غزين ته په ماتې راغلل او هلته دسلطان نايب الحکومه 

 چې د مقاومت تاب يې نه درلود تسليم شو 

چې دا و چې  دې واقعې د سلطان د غريت اور داسې تازه کړو

جنګ نه تښتېديل منص داران، جرنيالن او سپه ساالر يې راغونډ کړل، 

مخونه يې ورباندې تور کړل، د هډوکو امېلونه يې ور په غاړه کړل او په 

خرو يې چپه سپاره کړل  د اوربشو توبرې يې ور په غاړه کړې او په بازار 

خره غوندې  کې يې وګرځول  دا حکم يې هم کړی و چې که هر افرس د

په توبره کې خوله دننه نه کړي او وربشې ونه خوري، رس يې غوڅ کړئ، 

په دغه شان سلطان عمالً وروښوده چې دپښتونولۍ نه څوک انحرا  

 وکړي،سزايې څه ده؟

د دېنه پس په دويم کال کې ناڅاپه سلطان له غزين نه روان شو، يو 

لښکر چې پېښور ته نيم لک پښتانه، ترک او تاجک  لښکر ور رسه و، دا 

ورسېد، نو دلته دېره شو، هېڅوک نه پوهېدل چې سلطان څه اراده لري 

او دوی چېرته ځي،اخر يو زړور سپاهي زړه کلک کړ، سلطان ته راغی 

ويل يې اعليحرضت ستاسو اراده ده؟ او د دې لښکر مقصد څه دی؟ 

ې زما سلطان په موثره لهجه ورته وويل: ))ستا ياد دي چې په تېره غزا ک

قوم اوملګرو زه يوازې په ميدان پرېښودم او زموږ جنډه نسکوره او دښمن 

غالب شو  زموږ شان ېېر ټي  شو او موږ د خلکو په نظر کې سپک ښکاره 

شوو  ده ويل زما د وجود زخم جوړ شوی دی، د زړه زخم مې نه دی 

ږدې شه، ګوره، دا هامغه کميس دی چې په ېجوړ شوی  بيا يې وويل، ران

تېر جنګ کې مې اغوستی و، تر اوسه مې نه دی بدل کړی  ده ويل ما له 

هغه وخته راهيسې ښه خوراک نه دی خوړلی  په بس  نه يم ويده شوی، 

ما به تاسو رسه په خندا خربې کړې وي، خو په زړه کې مې تل ژړيل 

دي((  وايي چې سلطان په دغه موده کې د هر قسم عيش او خوشحالۍ 
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ی و، تر دې چې کور ټرب ته هم نه تللو، ده قسم خوړلی و نه الس اخيست

 چې څو د دين او ملت ناموس په ځای نه کړم عيش او ارام به ونه کړم 

چې د سلطان خربې خالصې شوې، سپین ږيری سپاهي ور وړاندې 

شو او په ملدو س ګو يې د ده السونه ښکل کړل، ويل يې بېشکه چې تاسو 

په ځای کړی دی او عرض يې وکړو چې دا د دين او قوم د غريت ح  

جرنيالن اوسپه ساالران ېېر سپک شوو، ېېر ورشمېدل، نور يې وبښئ او 

موقع ورکړئ چې د بدنامۍ دا  په خپله ووينځي! بادشاه دا مشوره ق وله 

کړه چې ملتان ته ورسېد، نو ټول جرنيالن او سپه ساالر يې دربار ته حارض 

: )) مسلامنانو وروڼو! تاسو د جنګ له ميدانه کړل او دا يې ورته وفرمايل

د  وتښتېدئ او زه مو يوازې پرېښودم،ستاسو تېښتې د اسالم په ملن او

پښتون په جامه تور دا  ولګاوه  زه،قوم او دين مو ورشمولو، اوس زه تاسو 

بښم، تاسو له خدايه بښنه وغواړئ خدای به هلته تاسو وبښي  چې د ايثار 

ې په غريت اوامياندارۍ رسه خپل ناموس په ځای او او فداکارۍ له مخ

خپله وريفه اجرا  کړئ!(( سلطان د لښکر رسه الهور ته ورسېد، رای پتور 

ته يې وليکل: ))اسالم ته اواعت وکړه!((  هغه سخت او مغرورانه ځواب 

رسسويت سيند په غاړه د جنګ صفونه جوړ  ورکړ او بيا په هامغه ځای د

کر ته امر وکړ  چې بې زما له حکمه قدم وانخلئ او شول  سلطان خپل لښ

ه څلورو برخو ووېشلو، شپه په ناکرارۍ تېره شوه، س ا چې پخپل لښکر يې 

ملر پلوشو د نياز غفراين  کړه، نو يو نيم لک پښتون د درې لکه مقابل 

توره په توره مخامخ شول  وايي چې په دې  خلکو رسه نېزه په نېزه او

شلې راجګان، سپه ساالر  ګهانډي راو، چواندارای او جنګ کې اوه نيم 

نور ېېر بېشامره خلک څه مړه شول اونور وتښتېدل  په اخره کې سلطان 

اجمري فتح کړ، هانسيو سامانه، کهرام، بنارس، قنوج، وار په وار فتح شو  

بهار او بنګال ته الر بېرته شوه  سلطان د هندوستان د انتظام لپاره خپل 

الدين اي ک پرېښود او په خپله غزين ته والړ، سلطان په اخري غالم قطب 

ع( رسه برابر دی، بيا هندوستان ته والړ، له ۶۲۷۵هر کال چې ) ۱۱۲ځل پر 

جنګونو وروسته چې وون ته تلو، په هسياک نومي ځای کې د کهکړ نومي 
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ق يلې هندوانو د شپې په فوځ حمله وکړه او سلطان شهيد شو  دا واقعه د 

( کال کې وشوه، د حکومت موده يې هر۱۱۱د مياشتې په درېيمه ) برات

( کاله ده  د ده وزير اعظم خواجه مويد امللک د ده پور له خلکو ۹۲)

 (۱۷۵-۱۷۱: ۲۹)واخيست اوجنازه يې غزين ته راوړه (( 

د استاد خادم له پورته ليکنې څخه موږ ته دا خربه جوتېږي چې د 

غريت او استقامت پر استاد خادم  سلطان شهاب الدين غوري شخصيت،

 تاثري کړی او هغه بیا تر همدغه تاثري الندې دغه ليکنه کړې ده 

بي  نيکه د پښتنو له س و نيکونو څخه دی چې   :بي  نيکه -۲

د کيس غرو په ملنو کې به اوسېده  بي  نيکه د لوی خدای )ج( له درباره 

او خدای پاک يې دا هيله د خپل کور کهول او پښتنو د زياتون هيله وکړه 

 پوره کړه  بي  نيکه وويل: 
 دـــتا پـــه مينـــه پـــه هـــر ځايـــه      -ه ــــــــل يـــه خدايـــه  ل يـــه خداي  

ــــټ -غــــــر والړ دی  درنــــــاوي کــــــې   ه روي پــــــه زاري کــــــېـ لــــ

 دۍ دي پـه کـې پلنـې   ږزمـ ږ کېـ    -ې ــــــــــ  نــــــرو لـته دي د غـ ـــدل

 دايــــه ل يــــه خدايــــه ل يــــه خ   -دايــــه خدا وګــــړي بېــــر کــــړ    
 

*** 

 ووړ ک رګی دی ووړ ب ر ل دی  -ل ــــــــــب  ږ اوــــــــــــــــــږ زمـــــدلته ل

ــ     ــته يـ ــ ږ مېشـ ــتا مـ ــې دـ ــه کـ ــ     –مېنـ ــه يـ ــه نـ ــه تلـ ــه ملـ ــا پـ ــل د چـ  بـ

ــتا ده     ــته دـ ــه ناښـ ــک او مځکـ ـــد م –ه ـ ـــړو وده لـــــــــ ـــه تـــــ  ا دهــــ

ــه دـــــتا ده خداي    يـــــه خدايـــــه ل يـــــه خدايـــــه ل  -هـــــــــــــــــــدا پالنـــ

                                                                                                                           (٠٩:٠٤) 

د بې  نيکه دا منظوم کالم د هر پښتون شاعر په ژبه خور دی او 

او مفکر خپل نيکه لپاره د دعا السونه  لپه کوي  خادم صيب د يوه ژور 

په توګه د خپل نيکه د ژوندوين او داميي استوګنځي په لټه کې  څېړونکي
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دی او په خپله يوه ليکنه کې يې ورته اشاره کړې ده  دا ليکنه )د بې  

  نيکه مزار( نومېږي چې دا دی دلته يې وړاندې کوو:

 د بي  نيکه مزار

يې دمخه  ))بي  بابا د پښتنو مخکنی نيکه دی، چې تقري اً زر کاله

زوند کاوه او د ځينو کتابونو او روايتونو څخه هم رامعلومېږي چې د کيس 

يعنې د سلېامن په غره 

کې به اوسېده  لکه چې د  

پښتانه شعرا په لومړي جلد 

کې د ده په باب معلومات 

شته: اغل اً دا ګومان کاوه 

چې د بي  بابا قرب به  يش

هم هلته د کيس يا قيس 

ي، په غره کې چېرته و 

لېکن اوس يوه خربه واضحه السته راغله چې د بي  نيکه قرب په )تور غر( 

 کې دی 

تورغر هغه غر دی چې چيشنکي او جګديل د حدودو څخه راجال 

شوی دی او ښکته يې پر درونټه رس لګېدلی دی او په دغه شان رسه يې 

لغامن د حصارک، خوګياڼو او رسه رود څخه بېل کړی دی  دا غر ښايسته 

ړ غر دی او ځای په ځای په کې ابادۍ دي چې اکرثه پښتانه او کوچي لو 

 ق ايل په کې اويس او خورا خوش هوا او معمور غر يادېږي 

دلته په دغه غره کې تقري اً رسخ پل ته مخامخ يو زيارت دی چې د 

بې  بابا زيارت يې بويل  وايي چې دا ېېر پخوانی زيارت دی، د دې 

امغه بي  دی، دا دی چې شاوخوا خلک خربې دليل چې دا بي  ه
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مجاوران يې پښتانه دي او مياګان يې بويل  دا خلک يې زيارت ته په ېېر 

 اح ام ګوري 

نو دا بي  په اصل کې هامغه بي  دی چې د )سړبن او غرغښت( 

ورور دی او په پښتو کې چې )بېټنی( يادېږي، دا خلک ده ته منسوبوي او 

 (۹۱۲: ۲۹)ال دلته هم پښتانه اباد وو (( دمخه  هدا هم ثابته شوه چې زر کال

شېر شاه  شېرشاه سوري:  -۹

سوري د پښتنو د تاريخ او اسالمي نړۍ يو 

نوميالی اتل دی  ده پنځه کاله پر 

هندوستان حکومت وکړ، خو څلور سوه 

کاله يې پر هند خپل تاثريات پرېښودل  

دی يو عادل، مدبر، پرمخيال، باعفته او 

 و  د پښتنو يووالی يې ټينګ باعزته مرش

کړ او په هند کې يې د پښتنو تېر برم يو 

راتازه کړ   د شېر شاه سوري  بيا ځل

اخالقي کيسې دومره زياتې او خوږې دي 

چې ان د افسانوي اخالقي کيسو حد ته رسېديل دي  استاد خادم چې په 

کنه کې خپله هم د شېرشاه سوري له اخالقي ايډياله متاثر دی، په يوه لی

يې )د شېر شاه سوري اخالق( څېړيل دي  دا دی دلته يې همدا ليکنه 

  وړاندې کوو:

 د شېرشاه سوري اخالق

ع کال د خپل پالر ۶۱۵۱د شېر شاه اصل نوم فريد خان و، ده په ))

 نيکه په جاګري سهرسام کې س ګې وغړولې، د پالر نو م يې حسن خان و  
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لرلې، خو فرید او نظام د  حسن خان ېېرې اصيلې او وينځې ښځې

 يوې پښتنې مور څخه زېږېديل وو 

د شېر شاه نيکه ابراهيم خان سوري نومېده، سوري او غوري 

کورنۍ تقري اً رسه يو شی دي  د غوريانو د عروج په وخت کې د غور د 

پښتني کهول ېېر مشهور خلک د افغانستان له غرنۍ ځمکې څخه راغيل، د 

، آن تر بنګاله مېشت وو   ابراهيم خان په پېښور اوړيا اباسيند نه پورې ر 

کې اوسېدو، خو چې د غوريانو د بخت ملر پرېوت، نو ابراهيم خان 

سوري له پېښور نه هند ته الړ او هلته د سلطان بهلول لودي رسه نوکر شو  

اب پیدا کړو، نو بادشاه د ده په لږه موده کې يې د بادشاه باور د ځان په ب

په صله کې ده ته سهرسام، بانډه، حاجي پور او خاص پور، خدمتونو  ود ښ

 پرګنې په جاګري کې ورکړې 

دا هغه وخت و چې د هندوستان د سياست د سطرنج په تخته په 

کشمري کې سلطان زين العابدين، ملتان کې سلطان يوسف، مالوه کې 

عالوالدين، چونپور کې سلطان ابراهيم، د سلطنت لوبې کولې او سلطان 

ول لودي په ټولو کې اوچت و، خو له بده مرغه په دغه پښتنو بادشاهانو بهل

کې اختال   و او بااالخره دا اختال  په نفاق بدل شو او کورنۍ دښمني 

دې حد ته ورسېده چې له دغه مينځه يو نفر پښتون چې يوسف خېل يې 

بادشاه  باله او په خان خانان ملقب و، کابل ته په بابر پسې والړ او مغول بابر

ته يې په سلطان ابراهيم لودي باندې د يرغل کولو الرې چارې ور 

وښودې او ترغيب يې ورکړ، چې څو د دغه کورنۍ د نفاق او ميل خيانت 

په نتيجه کې د سلطان بهلول لودي منسی او دسلطان سکندر لودي زوی، 

سلطان ابراهيم لودي د پاين پت په ميدان کې په ېېره ځوامنردۍ او 

 نه د مغلو رسه په جنګ کې په شهادت ورسېد مېړا
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اوس به بېرته د فريد خان يعنې شېرشاه د کوچنيتوب حال ته 

وروګرځو  شېرشاه کې له کوچنيوايل څخه د لويۍ نښې څرګندې وې، نو 

ځکه د مريې بدې راتلو  په دغه س ب له پالره مرور شو او د جونپور حاکم 

رسه له قايض  شهاب الدين څخه جالل خان ته ورغی  هلته يې د نوکرۍ 

کافيه، د فقې کتابونه، تاريخ او فلسفه ولوستل، څه موده پس د ده پالر 

جونپور ته راغی او جالل خان دغه پالر او زوی رسه پخال کړل او فريد 

خپل جاګري ته راغی او د ځمکو ېېر ښه انتظام يې وکړ  خلکو به د ده 

چې څو بيا د ده اوقات ترخه صفتونه کول  او په مريې يې بد لګېدل 

شول او د خپل سکه ورور نظام رسه د سلطان سکندر لودي یو حاکم 

 دولت خان له بهار ته ورغی 

د حسن خان د مرګ نه وروسته د همدغه دولت خان په واسطه د 

فريد خان دپالر جايداد د ده په نامه شو  کوم وخت چې سلطان ابراهيم 

پت کې ووژل شو او هر ځای مغويل حاکامن  لودي د بابر له پلوه په پاين 

مقرر شول، نو فريد خان کله د بهار د حاکم سلطان محمد او کله د مانکور 

د حاکم سلطان جنيد برالس رسه نوکر و  يو وخت چې د ښکار په موقع  

يو زمري په سلطان محمد حمله وکړه او ده هغه په توره دوه نيمه  کړ، نو 

لقب ورکړ او بيا وروسته د برالس په ذريعه د  سلطان محمد ورته شريخان

بابر شاه مالقات ته ورسېد او بابر دی په شاهي فوځ کې داخل کړ  بابر رسه 

يې ښه خدمت کاوه خو اخر په منځ کې بدګوماين پيدا شوه  وايي چې  

شېر خان کوم وخت وييل وو: ))ای پښتنو که بخت ما رسه ياري وکړي، نو 

له هنده وشړم، ځکه چې په توره کې پښتانه له  لږه موده کې به مغول

مغولو ېېر مېړين دي  پښتانه بې اتفاقۍ برباد کړي دي  ما مغول ليديل 

دي چې په جنګ کې د ټينګېدو نه دي، دوی په مزو او چړچو کې ېوب 
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دي، ټول کارونه وزيران او امريان کوي، وزيران د امريانو نه او امريان د 

 د عام ولس نه رشوت اخيل (( سپايانو نه او سپايان

شېر  شاه وييل وو ژر به واورئ چې ))ما پښتانه راغونډ او په اتفاق 

 کړي دي او سلطنت مې له مغولو اخيستی دی ((

شېر خان والړ او څه موده پس د بهار حاکم سلطان محمد رسه نوکر 

شو چې سلطان محمد وفات شو، نو زوی يې چې جالل خان نومېده او 

د شېرخان په تربيت کې ورکړی و او دی ال وړوکی و چې د پالر پالر يې 

 ناست، نو د حکومت کاروبار به ټول شېر خان کاوه ېپر ځای ک

د بنګال د بادشاه سلطان محمود يو حاکم چې په جيپور کې و او 

مخدوم عامل يې باله، د ده رسه د شېر خان اشنايي پيدا شوه، په دې 

بادشاه ته قهر ورغی او خپل بل يو حاکم باندې سلطان محمود د بنګال 

دمونګري حکمران قطب خان ته يې امر وکړ چې شېر خان او مخدوم عامل 

دواړه الس تړيل ما ته راوله، شېر خان ېېره سعيه او زاري وکړه چې جنګ 

واقع نه يش او پښتانه او بنګاليان ت اه نه يش، خو ونه شوه اخر جنګ وشو 

د شېر خان  په الس د غنیمت ېېر مال ورغی  قطب خان په کې مړ شو او 

د دېنه وروسته سلطان محمود د بنګال بادشاه خپل زوی جنګ ته راولېږه 

 چې هغه هم په کې مړ شو 

د چنارګر بادشاهي د سلطان سکندر لودي دکورنۍ ديو شاهزاده 

رسه وه، چې نوم يې تاج خان و  تاج خان د کورنۍ په يوه اله ګوله کې 

اج خان د ښځې الېو يب يب ورور امري احمد خان شېر خان ته مړ شو  د ت

وويل چې چنارګر واخله او دا کار وشو  له دې نه پس د چتوړ بادشاه 

سلطان محمود لودي د لواڼيانو په ملسونه په شېر خان پسې د لښکر تياری 

وکړ، خو چې د بهار پښتانه د شېر خان رسه ملګري شول، نو شېر خان د 
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 د سلطان محمود لودي اواعت ته غاړه کېښوده  په دغه پښتنو په سال

وخت کې د سلطان محمود لودي او هاميون په منځ کې جنګ وشو  

سلطان محمود ماتې ورکړه، بيا هاميون په شېرخان پسې خپل سپه ساالر 

هندوبيګ ته ولېږه چې چنارګړ جنګ ته والړ او دغه ځمکه يې له شېرخانه 

او هاميون په منځ کې مخامخ زور ازمايي رشوع ونيوه  اوس نو د شريخان 

 شوه 

لومړی خو د شېر خان مطلب دا و چې د پښتنو او مغولو السونه يو 

د بل په وينو رسه نه يش، خو چې دا کار نه کېدو، نو شېر خان پښتانه 

ع کې د بنارس ښار واخيست، هاميون ۶۱۲۵ميدان ته راوايستل، شېر خان 

ې اګرې ته والړ، په دغه وخت کې د هاميون د ېېرې پرېشانۍ په حال ک

له خوا د منګري په ښار ميل خاين يوسف خېل خان خانان چې بابر پسې 

کابل ته تللی و، ګورنر مقرر و  د شېر خان جرنيل خواص خان يوسف 

خېل خاين الس تړلی، د شېر خان حضور ته حارض کړ  شېر خان په هره 

هيب خان نيازی او ده ته، جالل خان  خوا پښتانه جرنيالن مقرر کړل  مثالً 

لکهنو ته، قطب خان چونپور ته، نصيب خان مانګهور او حاجي خان قنوج 

ته والړل  دغه ټول جرنيالن د فتحې د نغارو رسه شېر خان ته راستانه 

شول، د رهتاس په جګړه کې د هاميون او شېر خان سخته مقابله وشوه، 

وتښتېدل لکه ماشې د باد نه   هاميون فاحش شکست  وخوړ، مغول داسې

اسونه، پيالن د جنګ سامان هر څه يې په ځای پرېښودل  تر دې چې د 

هاميون ښځې هم په ميدان پاتې شوې  د شېر شاه چې په شاهي حرم 

س ګې ولګېدې، فوراً له اسه راکوز شو، هغوی ته يې ېاې ورکړ، بيا يې دوه 

په سجده کېښود او ويې  رکعته نفل وکړل او په حمد او ثنا کې يې رس

ويل: ))ای خدايا! قوت او لويي تا لره ښايي  ته بې زواله بادشاه يې، تا زما 

عاجز رس جګ کړو  فتح دې زما په نصيب کړه، د هاميون بادشاه لښکر، 
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مال او عيال دې ما ته په الس راکړل  خري ستا په الس کې دی او ته په 

د مغولو کوچنيان او ښځې په هر څه قادر يې(( بيا يې حکم وکړو چې 

اح ام بېرته  ور ورسوئ، نو همدغسې يې وکړه او خپل زوړ جرنيل: 

حسین نامي په معرفت يې حرمرسای په ښه صورت هاميون ته ورسولو  تر 

دغه وخته شېر خان ځان بادشاه نه ګڼلو دغه فتحې نه وروسته يوه ورځ 

د شېر خان په حضور  ومسند عايل عيسی خان ټول جرنيالن راغونډ کړل ا

رض وکړ: ))ای زموږ مرشه، موږ پوهېږو چې ستاسو نيت د عيې داسې 

بادشاهۍ نه دی، خو بادشاهي د خدای لوی نعمت دی او ستاسو په 

شخصيت کې د بادشاهۍ ټول صفتونه موجود دي، بې اتفاقه او تار په تار 

 پښتانه ستاسو په برکت يوه لړۍ شوي دي 

وې ده، اوس ټول پښتانه يو شوي دي په دښمني او تربګني لرې ش

اتفاق کې لوی برکت دی، د سلطان ابراهيم د وخت د اختال  او نفاق 

پېغوورونه چې هر چا به پښتانه بد ګڼل او هر ځای ته به چې پښتانه  

ورتلل، خلکو به ورته ويل تاسو هغه خلک يئ چې خپل حکومت مو برباد 

ځه والړه، اوس خلک پښتنو ته په کړی، اوس موږ بربادوئ، دا خربه له من

سو په سعې او کوښښ وشول، اوس درنه س ګه ګوري او دا ټول ستا

هللا کړئ او د بادشاهۍ بار په خپلو اوږو واخلئ! کوم قام چې بادشاه  بسم

نه لري، نوم نښان نه لري، دا پښتانه چې تاسو بيداره کړي دي، په ټينګه به 

ه وروسته عظیم خان رشوانی پورته شو ستاسومالتړ وکړي!(( د دې تقرير ن

او دا يې وويل: ))زموږ مرشه! مغولو خپل ځان ېېر اوچت ګڼلو، پښتانه يې 

هډو سړي نه ګڼل، د دوی س ګې له پښتنو څخه نه سوې، تاسو د مغولو د 

رس نه دغه نشه کوزه کړه  په هر جنګ کې مغولو ماتې وکړه اوس دوی د 

دی، چې هر چا ته يې چې خوښه  جنګ توفي  نه لري  ملک د خدای

يش، ورکوي يې، پښتانه به ستاسو د تخت نه ځانونه قربان کړي! د 
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رسدارانو په ېېر ارصار شېرخان بادشاهي ق وله کړه او د شري شاه لقب يې 

( کال د ۳۱۷تاريخ د هجرت په )ځان ته غوره کړو، د  عاشوری په لسم 

وج په ځمکه د ګنګا په غاړه شاه او هاميون اخري لويه نښته وشوه  قنشېر

خپل لښکر داسې برابر کړو چې د لښکر په مخکې په خپله شري شاه  شېرشاه

والړ و چې هي ت خان نيازی، عيسی خان رشواين، قطب خان لودي، 

حاجي خان جلواين، بلند خان، بجان خان او رسمست خان وررسه وو، 

، قطب خان، ښۍ خوا ته يې شهزاده جالل خان، تاج خان، سلېامن خان

 د رشاهېحسني خان او نور رسداران د امر منتظر وو، په دې وخت کې ش

فوځ په مخکې داسې وينا وکړه: ))زما وروڼو! ما په ېېر کوشش تاسو راغونډ 

کړي يئ او ستاسو رسلوړی مې مطلب دی  نن ورځ ستاسو دازمېښت ده، 

يش  داسې  نن ورځ که هر څوک په ميدان کې بر شو، د هغه مرت ه به لوړه

کوشش وکړئ چې د جنګ په ميدان کې ټول پښتانه يو ځای او يو اواز 

اويس  د پښتنو په لښکر کې که اتفاق وي، نو په توره کې هېڅوک د دوی 

مخه نه يش نيوالی  زه تاسو عزيزانو ته دا خواست کوم چې کينه، حسد او 

او اختال  پرېږدئ  د سلطان ابراهيم په وخت کې هم د کور دښمنۍ 

 اختال  پښتانه ت اه کړل  تاسو ښه سزا ومونده 

عزيزانو! ما اراده کړې ده چې يا به د دې جنګ له ميدانه د فتحې 

او نرصت بري  په الس وځم او يا به زما رس د دښمن د اسونو د پښو الندې 

 يش  مرګ يو ځل دی، نو په کار دي چې په مېړانه او نېک نوم مړه شوو!

نه کړئ، د جنګ ميدان ته داسې الړ شئ، لکه ای عزيزانو! وېره و 

زمري، ديو سپاهي د پاره د دېنه بل لوی رشم نشته چې د هغه ساالر مړ 

 يش او سپاهي ژوندي رايش 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33101 
 

که په دې جنګ کې قدم کلک کړئ، نو هندوستان ستاسو دی  زه 

زوړ يم او په ېېر کوشش ماپښتانه راغونډ کړي دي، خدای مه کړه که په 

په تار شو، نو بيا راغونډېدل  تاسو شکست وکړ، لښکر تاردې جنګ کې 

 ممکن دي نا

هغه پاڼې چې له څانګې پرېوزي، هغه بيا څانګې رسه يو ځای 

کېدای نه يش، جنګ و نښت او داسې سخت و چې اسامن او ځمکه 

ولړزېدل او د هاميون فوځ د پښتنو له السه د مېږو او ملخو په شان بدل 

خه کړل او هاميون ساه نيولې اګرې ته ورسېد  شو  پښتنو مغول په م

هاميون ځان په مرګ ونيو اوڅومره قوت يې چې لرلو پر له پسې يې 

ميدان ته راوست او پرله پسې يې شکستونه وکړل  د جوسه ميدان کې 

هاميون مات شو او سيند ته پرېوت  که سقه نظام راويستلی نه وای،نو ګنګا 

 به وړی و 

ه په امريۍ کې او پنځه کاله  يې د هند په شري شاه پنځلس کال

بادشاهۍ کې تېر کړل او دنيا ته يې وښوده چې پښتانه څنګه حکومت 

 کوي!

په اخره کې چې په يوه کال جنګ و، د اور پيپان به يې کال ته 

غورځول، يو پيپ بېرته راغی او الندې نورو پيپانو اور واخيست او په دې 

نظام او درياخان رسواڼی شېخ  جليل، شېخ رشاه،ېمنځ کې اعليحرضت ش

په اور کې جل ل شول  په دغه حال کې چې سوی سکور و، نو هم اخري 

وصيت يې دا و چې ګورئ کال پاتې نه يش، فتحه يې کړئ، هامغه و چې 

 ۶۲د ماښام نه مخکې ورته دفتحې زېری راغی او شېر شاه د ربع االول په  

فات شو  شېر شاه پنځه کاله هر کال د يکشن ې پر ورځ و  ۳۵۲تاريخ 

حکومت وکړ، خو داسې حکومت چې نظري يې د هند په تاريخ کې نشته  
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د ده موضوعه قوانني او اصول د مغولو، انګرېزانو او نورو لپاره دالرې 

 مشال وو او دي  

 د ده عمراين او مدين اصالحات په تواريخو کې کتل په کار دي (( 

(۲۹ :۱۷۱-۱۷۹) 

تر  شېر شاه سوري له دغسې س و اخالقي ايډيالونواستاد خادم د  

 الندې راغلی و، نو ځکه يې پورتنۍ ليکنه پرې کړې ده  اغېز

شېخ ميل د پښتنو يو بل مشهور  نيکه د پوهې او   شېخ ميل: -۱

تدبري خاوند شخص تېر شوی دی  ده د لومړي ځل لپاره د زمانې او 

پښتنو د خپلمنځي شخړو د حل جغرافيې د حاالتو په پام کې نيولو رسه د 

لپاره د پښتنو تر منځ پر سړي رس د ځمکو وېش مسله مطرح کړه، ددې کار 

لپاره يې قوانني وضع کړل، هر دولس کاله وروسته به د ولس پر هر ټرب 

ځمکه وېشل کېدله  ده دا قوانني په خپل يو کتاب کې چې د )شېخ ميل 

نږدې اووه پښته د ده دا  دف ( په نامه مشهور شو، ځای پر ځای کړل،

قوانني وچلېدل  د شېخ ميل په باب په پښتو تاریخونو کې ېېر زيات 

معلومات نه دي راغيل، استاد خادم دې نيمګړتیا ته متوجه شوی او د 

د نظر او فکر د روښانولو په خاور يې پر هغه يوه ښه څېړنيزه او  ميل شېخ

ې د شېخ ميل په باب له تحلييل ليکنه کړې  دا ليکنه په افغانستان ک

لومړنيو تاریخي او تحلييل ليکنو څخه ده، نو ځکه خو غواړو د هغې منت 

 دلته ک  م  راانتقال کړو:

 شېخ ميل

خ ميل د پښتنو په تاریخ کې يو مشهور سړی دی، د پښتو د ې))ش

ادبياتو تاريخ، د پښتنو د مهاجرتونو تاريخ،  د مشاهريو او نوابغو تاریخ او 
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اجتامعي او د دنيا د اقتصادي سسټمونو فلسفه، د پښتون قام دغه  بااالخره

خ ميل ېلوی مفکر او د لوړ عقل خاوند روحاين شخص نه يش هېروالی  ش

د پښتانه قام د نوي نهضت او نوي حرکت د الرښوونکو لپاره د غور او 

دقت ټکی دی  د دې وخت په څېړنو او تاليفاتو کې د ېېرو خواوو څخه 

ادګرينې او نوم اخيستلو ته اړتيا پېښېږي او ېېر هم ياد شوی خ ميل يېش

دی  مګر تر اوسه ال د دغه مشهور او نامتو سړي، په باب کايف او پوره 

خ ميل په ېمعلومات الس ته نه دي راغيل، خو د اميد خربه دا ده چې د ش

 باب هره ورځ زموږ د معلوماتو دايره ارتېږي 

اب د خوشحال خان د دېوان د يو ميل په بشېخ  پخوا موږ رسه د

بيت او د زړو تاريخونو د کوم مخترص ذکر او  د قومي رواياتو څخه پرته 

چې هغه هم خورا مجمل وو، نور څه په الس کې نه وو، خو اوس چې 

پښتانه ليکوال د خپل پښتني ثقافت د تازه کولو او رابرسېره کولو خوا ته 

وهي او د کار خربې پیدا  متوجه شوي دي، نو په هره خوا کې ګوتې

کوي  لس، شل کاله مخکې د پښتانه قام په ځينو ولسونو او سیمو کې څه 

عجيب او غريب رواجونه او قوانني موجود وو، دغه عجايب خو څه د 

نوي متدن او ته يب د راتګ او رواج او څه د پښتنو په ایاالتو د پردو او 

او څه ال اوس هم په ځينو اجن ي وګړو د سلطې په واسطه له مينځه تليل 

ځايونو کې موجود دي   يو له دغو ځانته او عليحده رواجونو څخه د 

ځمکو د وېش دود و چې په سوات، بونري، باجوړ او د پښتنو په ځينو نورو 

اياالتو کې يې رسوخ درلود  د دې قانون په مطاب  به هر دولس کاله پس 

کېدې او مش کې به شوې  د يو اولس ټولې ځمکې د خلکو له السه ايستل

او بيا به د نوي وېش او تقسيم په اساس په تپو، کورونو او افرادو توزيع 

کېدلې  د يوې حوزې او ساحې د ځمکې مالک فقط هامغه قوم و چې 

 دغلته به اوسېده 
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دا فرادو او کورنيو او تپو مالکيت او د استفادې ح  موقتي او د 

 ېد ځمکې مطل  مالک نه و، بلکڅه وخت لپاره و، مدعا دا چې فرد 

موقتي او مرشوط مالک و، ال ته قوم او ولس د خپلې سيمې مطل  مالک 

ګڼل کېده  دا قسم وېش به دولس، دولس کاله پس يو ځل کېده  په دې 

اساس نه څوک بې ځمکې پاتې کېدی شو او نه د ېېرې ځمکې خاوند 

ه حاصل نه و او کېدی شو  د ځمکې د خرڅانه او پريودلو ح  هم هېچا ت

لکه چې ځمکه په وراثت هم نقل کېدی شوه، نو هېڅ رضورت هم نه و 

وژين  يوه له عجاي و څخه دا و  ځمکه او پوله پټي په چې يو سړی بل يو

هم ده چې دغو ولسونو له هغه وخته څخه چې په افغانستان او هند کې د 

ومت پښتنو حکومتونه کمزوري شول او سقوط يې وکړ، خپل مرکزي حک

 نه درلود 

مګر له بلې خوا يې عجي ه قسم ال مرکزي حکومت درلود چې ېېر 

قوي او ناف  الکلمه و  يعنې ))د موقتي شوری حکومت(( دا داسې و چې 

د وړو وړو حوزو خربې او داخيل حوادث، خو به د هامغه ځای د محيل 

ل جرګو مرشانو فيصله کولې، خو چې غټه اوليس قضيه به پېښه شوه، د ټو 

قوم مرشان به راغونډېدل او په جرګه به يې فيصله کوله، بيا نو د تصويب 

 اجرا هر فرد خپله لومړنۍ فريضه ګڼله 

جزاګانو او تع يراتو هم عجيب شکل درلود  مثالً: په غټو ګناګانو 

ړوښې ښځې تښتول او يا بې نامويس او داسې نور وو  ېکې چې قتل او م

قوم جزا ته به يې غاړه کېښوده، نو د قوم په که به مجرم په الس راغی او د 

رواياتو او د جرګې د فيصلې په اساس به سزا ورکول کېده او که وبه 

جملې څخه به ووت  له وېشه به  تښتېد، نو د هغه جزا دا وه چې د قام د

يې پچه وغورځول شوه او که تښتېدونکی به داسې مجرم و چې بايد وژل 

)کشنده( حکم کاوه، يعنې دا که چا مړ کړ  شوی وای، نو جرګې به پرې د
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پوښتنه يې نشته  خالصه دا ده چې د دنيا ددې عجيب او ساوو قوم په 

 منځ کې د دقت او مالحظې ېېر څه وو او ېېر څه ال شته 

قوي ثقافتونو  دا به ېېر لوی رلم وي، که د دغسې تاریخي او

ا بد اخالقه په خاوندانو قومونو پسې د شاړ، وحيش، قاتل او غارتګر ي

ع ارتونو پروپاګند ويش، مګر افسوس چې د دغه قوم پسې د دوی قوي 

دښمنانو په ټوله دنيا کې دغسې پروپاګند کړی دی او دنيا يې خطا ايستې 

 ده 

خ ميل د خپل وخت ليډر، مفکر ېخ  ميل بابا ده  شېزما څېړنه په ش

م ال د باجوړ او ليکوال و  د ځمکو دغه قسم روايتي وېش چې تر اوسه ه

خ ميل په دې باب يو ېخ ميل د فکر نتيجه ده  شېپه سيمه کې شته، د ش

کتاب هم ليکلی دی چې دغه قسم وېش ته يې قانوين شکل ورکړی دی، 

خ ميل دف  نومېږي، دکتاب د نامه په اساس اکرثه پښتانه ېدا کتاب د ش

ته چې  اوس هم ))پټي(( او د کروندې ځمکې ته ))دوتر(( وايي لکه وال

اوس هم ټول پښتانه ))ارشفۍ(( وايي او دا د شاه ارش  هوتک پاچا نامه 

 ته منسوبه ده

يو وخت چې ما د دغو قومونو د ځمکو د دغسې وېش قصه 

واورېده، سخت په حريت او تفکر کې ولوېدم، ما ويل په دې صورت خو 

نه به د ځمکې رسه هېڅوک عالقه نه سايت، وداين به نه کوي  کورونه به 

جوړوي او په عايداتو او محصوالتو کې به ېېر تاوان او نقص پېښېږي! مګر 

پنځه شپږ کاله مخکې چې ما ته د باجوړ د سفر موقع په الس راغله او په 

چمرکنډ، ناوګۍ، چارمنګ، کوټګۍ، خلوزو او مروره باندې تېر شوم، ما ته 

ماړه، رو  معلومه شوه چې دغه خلک د پښتنو د ېېرو قومونو څخه ودان، 

ازاده او مست وو  ما هغه ښځې وليدې چې نارينه و رسه  ،خوشحاله ،رم 
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به يې يو ځای کارونه کول، دوی به د غاړې نه د ملنو پورې په سپينو 

روپيو کې پټې وې او د هر سړي په غاړه به اصيل ټوپک او متانچه وه، نو 

 حريت مې ال پسې زيات شو 

په وخت کې خپلې ودانې ما واورېدل چې دا خلک د تقسيم 

ځمکې کورونه، باغونه او جايدادونه په ېېر خوشحالۍ پرېږدي او يو تر بله 

 يې ت ديلوي 

او راشئ د حرضت شېخ ميل )رح( په باب لږ زيات معلومات چې په 

دوران مجله کې د ښاغيل نرصهللا خان نرص په قلم خپاره شوي دي 

الر نوم يې يوسف او په قام ولولئ، د شېخ ميل اصل نوم ))ادم(( دی  د پ

يوسفزی دی، د پښتنو د مالتړ له برکته چې سلطان محمود غزنوي ))کال 

هر(( له هندوستان نه څومره ځمکې ونيولې، په دغو ۱۳۱هر څخه تر ۱۶۵

ځمکو کې دالزاک قوم ودان شو  کوم وخت چې د ترکو او پښتنو خپلو 

څو قومونو له  کې زړونه بد شول او ګ اره سخته شوه، د پښتنو يو

صوبې لور ته هجرت وکړ، د ارغستان د سيمې د  افغانستان نه د رسحد د

غوړې مرغې يوسفزي چې د ننګرهار په الر د رسحد صوبې ته په کډه 

خ ميل نيکونه هم وررسه وو، پېښور ته چې راورسېدل، دالزاکو ېراتله د ش

ې د يې درناوی وکړ او په پېښور کې يې ځای ورکړ، خو کوم وخت چ

پښتنو او ترکانو ))مغولو(( اختال  ېېر زيات شو او يو د بل غوښو ته 

کېناستل، دالزاکو د مغولو پره وکړه، مګر هغه وخت چې د يوسفزو کومک 

 ته نور پښتانه قومونه راورسېدل 

نو اول يې د الزاکو رسه دحساب سپيناوی وغوښت، دغه وخت 

ي جنګونه واقع شول چې الزاکو او نورو قومونو په منځ کې ېېر خونړ د 

همدغه د دښمنانو مدعا وه، په اخر کې د الزاکو ميدان بايلود او بری د 
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يوسفزو په برخه شو  ملک يوسفزو واخيست او د سوات پورې ځمکه د 

يوسفزو الس ته ورغله، څو موده وروسته بيا دوی هم يو بل ته بدنيته شول 

خ ېخ ميل او شېکې د شاو په ځمکو يې جنګونه راواخيستل، په دغه وخت 

احمد به برکت چې د پښتنو سيايس او روحاين مرشان وو او په پوهه، 

هوښيارۍ او د تورې او قلم په لرلو يې شهرت درلود، په پښتنو کې بيا 

اتفاق پيدا شو، شېخ ميل د پېښور نه د سوات پورې ملک په مندړو، 

ګياڼو، محمدزو او زيو، خليلو، مومندو، ګ یلغامنو، ننګرهارو، اکوزو، عيس

يوسفزو باندې د رس د شمېر په لحاظ ووېشه  دغه وېش د شېخ ميل وېش په 

نامه شهرت وموند  د وېش په وخت کې د خټکو قام په وزيرستان کې 

ودان و  د پېښور نه اټک )اباسيند( پورې عالقه د خليلو برخه شوه  د وېش 

))دا ځمکه د نه وروسته شېخ ميل په يوه لويه جرګه کې وويل چې: 

خدای تعالی ده، موږه د هغه مخلوق يو، موږ ته په کار دي چې د خاوند 

د رضا رسه سم په دې ځمکه واوسېږو  د دې ځمکې مثال داسې دی، لکه 

 يورسای چې يو ترې ځي او بل ورته راځي((

شېخ ميل د ځمکې د وېش لپاره قوانني کېښودل او الرې يې و 

په صورت وکښل چې د شېخ ميل دف  يې ايستې، دا قوانني يې د کتاب 

 بويل، لکه چې خوشحال خان وايي:

ــ     يدی بــل خفــ  يپــه دــ ات کــې دي دوه  يــثه يــ   ل

 ملــــيمــــېخ  يــــ  مخــــث  د دروېــــثه دی بــــل دفتــــر د
 

 اخون دروېزه د شېخ ميل د وېش په باب داسې ليکيل دي:

يوسفزو چې سوات مملکت ونيو، شېخ ميل دا مصلحت وليد چې د 

اړه، لوی، نر، ښځې حساب کاندي او سوات ورباندې تقسيم ټول ولس و 

کړي  اکوزي د يوسفزو رسه شپږ زره شول، مندړ دولس زره شول، مګر 
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ننګرهاري، لغامين او کابيل چې دوی رسه وو، وررسه يې حساب کړل، د 

 شېخ ميل د دف  د قوانينو يو څو مثالونه دا دي:

ې د پچې په ذريعه ټول قومونه به دولس کاله پس خپلو ک  -۶

ځمکې وېيش، يعنې د کوم قوم پچه چې د کومې ځمکې راووته، هغه قوم 

 به په ګډه هغه ځمکې ته د دولس کالو لپاره ځي 

که چېرې د دوه قومونو مينځ کې غر وي، دهغه غر باراين اوبه  -۲

 چې کوم قوم پلو بهېږي، هغه ځمکه به هم د هغه قوم تصور کېږي 

روپونو د جوړولو لپاره به خيال کېږي چې ت رصه: د ځمکو د ګ

ودانې، شاړې، آوي، باراين، سمې او غريزې منطقې په عدالت رسه برابرې 

کړی يش او بيابه وروسته د قومونو د رس شمېر په حساب ورباندې پچه 

 اچول يش 

شيخ ميل هم په هامغه وخت کې دا خيال ساتلی و  دغه وېش هغه 

روح يې په کې پیدا کړ، د وېش قوانينو وخت پښتنو ېېر خوښ کړ، نوې 

ته به يې په درانه نظر کتل  د وېش د قوانينو خال  کار به يې لويه ګناه 

 ګڼله 

کوم وخت چې د پښتنو ملک ته دانګرېزانو حکومت راغی، د شېخ 

ميل د ځمکو د وېش څه مواد په خپله د انګرېزانو حقوقيونو او قانون 

ليل مسايلو کې ورته په اهميت قايل شول، پوهانو منل او حتی په بني امل

زۍ( ماده قانون ېميل د )ابر شېخ  خپله ېيورنډ د غرونو په وېش کې د

د  يې وګاڼه او دغه شان يې چې څنګه خوښه وه، خپل منحوس خط

پښتونخوا په منځ کې کش کړ  د شېخ ميل وېش په پښتنو کې ېېره موده 

رسحد صوبې ته راغلل د  ع کال کې چې انګرېزان د۶۸۹۳دوام وکړ، په 

خ ميل د دف  په اساس د ېرسحد په صوبه کې ال هامغسې ېېرو پښتنو د ش
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ع په رسشته کې د ق اييل ايجنسيو څخه ۶۸۷۱ځمکې فيصلې کولې، د 

عالوه نورې څومره ځمکې چې چا رسه وې، حکومت د هامغو په نامه 

شهزاده د  ع کې چې پرنګيانو عليجاه ع دالودود، ګل۶۳۲۱ث تې کړې  په 

خ ميل د وېش رواج ېسوات وايل ومنلو، د ده د حکومت په دره کې د ش

دوام درلود چې څو ده د وېش قانون منسوخ کړ  هغه وخت کې چې چا 

کومه ځمکه خوړله، هامغه پسې يې وليکله، د ماالکنډ ايجنسۍ د ))تاڼې(( 

نينو عالقې اوسېدونکي د ځمکو په باب د پخوا زمانې د وېش په ېېرو قوا

 عمل کوي 

دغه رنګ د هزارې ضلعې د وېشان )دڼکرې عالقه( سواتيانو د خپلو 

خ ېپخوانو مرشانو ياد تر اوسه پورې تازه ساتلی دی  دوی هم هغسې د ش

ميل د زمانې په شان د ځمکو وېش کوي  نن س ا د دوی د وېش الر په 

 الندې ېول ده 

ره ورځ باندې دولس کاله پس د)وېشان( عالقې اوسېدونکي په مقر 

ټول راغونډېږي، د ټولو ټربونو د مرشانو نومونه په بېله بېله پاڼه وليکي، بيا 

دا ټولې پاڼې ديو ماشوم )کوچني( په ځولۍ کې واچوي، د يوې ونې 

 الندې يې کېنوي 

مرشان ورته ګرد چاپېره کېني، اول يو کس د ځمکې ديوې برخې 

کاغ  پاڼه راوبايس، په پاڼه نوم واخيل، ورپسې ماشوم د ځولۍ نه يوه د 

کې چې د چا نوم راوخېژي، هغه ځمکه د دولس کالو لپاره د دغه قوم 

يش  منيش د هغه قوم نوم په کتاب کې وليکي، ځمکه ښه وي او که بده 

په خوشحالۍ يې ق لوي  دغه ځمکه بيا د قوم د مرش له خوا د کورنيو د 

خه اخيل کومه ښځه چې افرادو په رس وېشل کېږي  ښځې او نر مساوي بر 

د قام نه د باندې واده شوې وي، د هغې برخه وسوزي د کورنيو له برخو 
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څخه عالوه د معنوي خدماتو په عوض کې هم وګړو ته برخې ورکول 

کېږي  په پېښور کې اوس هم ټول مساجد برخې لري  دغو برخو ته 

ګوټ ش ورځو ته که د دنيا په هر ې)سريۍ( وايي  د )وېشان( وګړي د و 

 کې وي ځان رارسوي 

د وېش نه پس هر چا ته چې هره برخه وريس، په خندا خوشحالۍ 

جرګه خپره يش  خلک د خوشحالۍ هوايي ېزې وکړي او هر څوک 

 خپلو خپلو ځايونو ته الړ يش 

د رسحد د صوبې په ځمکه چې د پرنګيانو ق ضه ټینګه شوه، نو د 

راغونډې کړې، په دې  هرې ژبې د علمي او اديب اثارو قلمي نسخې يې

ميل دف  د پښتو ژبې مشهور مسترشق ميجر راورټي ته په شېخ  اثارو کې د

الس ورغی  ېېر زیات پرې خوشاله او کتاب يې د بريټش موزيم کتابخانې 

 ته وسپاره، چې هلته اوس هم خوندي دي 

ع کال کې چې راورټي د پښتو ګرامر  ولیکه، د دغه کتاب ۶۱۵۵په 

ع( ليکلی دی، ښايي چې ۶۱۶۷خ د دف  تاريخ )ېيې د شپه مقدمه کې 

دغه تاریخ دا ستنساخ نېټه وي، نه د تصنيف  اخون دروېزه وايي کوم 

په دروازه پښه کېښوده، نو  خ ميل د مرګېوخت چې ښاغيل ش

متندان يې ورته راغلل، ده هغو ته وويل: ))ما په خپل عمر کې عقيد

ي  په ټول عمر کې مې يو دولس خدمته خاص د خدای لپاره کړي د

درهم ياد دی چې السته راغلی و  لېکن هغه مې په څه مته او اللچ نه و 

اخيستی  که چېرې زه رښتينی يم، نو زه له خدايه هيله کوم چې زما د 

وېش په دود باندې به زما ولس تر اوو پښتو پورې عمل کوي  اوس معلومه 

چې د اوو پښتو څخه زيات  خ ميل رښتينی و، تاریخ ثابته کړهېشوه چې ش

 د ده په قانون عمل وشو 
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ميل د اوالد شجرې چاپ شوې دي، شېخ  د پېښور په تاریخ کې د

ليکن ماخ  نه لري  ځينې تاریخ پوهان وايي چې مليزي قوم د ده اوالد 

ميل د دوی نيکه شېخ  ملخيل قوم دعوی لري چېشېخ  دی، خو د تريا

ه زيارت هم شته چې متوليان يې ميل په نامشېخ  دی  په تريا کې د

ميل په نامه منښته وکړي، نو شېخ  همدغه خلک دي  دتريا اپريدي چې د

دغو خلکو ته يې ورکوي، نن په دغه کې ملک نياز محمد مرش او سپني 

ميل بابا زيارت په شېخ  ږيری دی، له بلې خوا د پېښور خلک وايي چې د

ی، د يوسفزو خلک دا عقيده هشنغر کې د بويل بابا د ځنګله هديره کې د

ميل بابا قرب په مردان کې دی او په ميل بابا مشهور دی، شېخ  لري چې د

ميل د ناستې ځايونه دي چې شېخ  دغه شان په نورو عالقو کې هم د

وروسته پرې قربونه جوړ شوي دي  نرص ملګری په اخره کې وايي ))د تريا 

 (۹۱۱-۹۱۲: ۲۹زيارت يې راته اصيل ښکاري!(([ )

ملی د ژوند او فکر دا داستان خورا خوندور دی، هر څوک شېخ  د

ميل افکارو خپل شېخ  يې چې ولويل، ج بوي يې  پر خادم صيب هم د

تاثري کړی و، نو ځکه يې پورتنۍ ليکنه له هغه رسه د خپلې لېوالتيا له 

 مخې کړې ده 

لوی خوشال خان خټک:   -۵

خان) خوشال خان خټک د پښتو ادب پالر 

هر ۶۱۶۲ڼل کېږي، خوشال خان چې پر )ګ

هر ق( کال ۶۶۱۱ق( کال زېږېدلی او پر )

وفات شوی، ټول ژوند يې له م ارزو او کارنامو 

ېک دی  خوشال د خپل ژوند په اوږدو کې 

( زيات بېالبېل اثار لیکيل، خو اکرثه ۲۵۱تر )
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يې د زمانې ناخوالو له منځه وړي او يا هم تر دې دمه تر موږ نه دي 

ي و، جرنال و، هرسېديل، خوشال خان شاعر و، ليکوال و، فلسفي و، فقرا

مرش و، و يب و، صويف و، ښکاري و، سياستوال و، سياستپوه و، لنډه دا 

چې هر څه و، تر خوشال وروسته اکرثه پښتانه شاعران په مستقیم او نا 

مستقيم ېول د بابا له پراخو افکارو الهام اخيستی دی  خادم صيب هم په 

دې ېلې ليکوالو کې دی، دا چې دی خپله وايي: ما له خوشال خانه څه 

  زده کړي، نو ښه به وي چې همدا ليکنه يې ولولو:

 ما له خوشحال خانه څه زده کړه؟

 د ښاغيل عار  عثامنو  ځواب:))

مه( ګڼه کې زما دوست او ملګري ۳۱۷د زېري د جريدې په پرلپسې )

 منورينو ته يو سوال( د عنوان الندې ښاغيل عثامنو  د )د مح مو افغاين

د شلو کسو افغاين ليکوالو په نامه يوه اق اح خپره کړې او ځواب يې 

غوښتی دی، پوښتنه دا ده: )د لوی شاعر، اديب او عامل خوشحال خټک 

د افکارو له کومې خوا څخه تاسو متاثر شوي يئ، يا په بل ع ارت، د 

 ېرې خوښې دي؟(خوشال د افکارو کومې خواوې ستاسو ې

يو خلف چې د صلف د افکارو د کومې ېېې څخه ېېر متاثر شوی 

وي او دغه ېېه يې تر نورو زياته خوښه وي) نو معنا يې دا ده چې د دغې 

ېېې تعقيب به يې کړی وي او پر دغه الره به تللی وي) نو ځکه د ښاغيل 

عار  عثامنو  پوښتنه مې په خپل باب کې داسې واړوله: )ما له 

خوشحال خانه څه زده کړه؟( او دغه سوال مې بې ځواب نه شو 

پرېښودای، ځکه عار  عثامنو  پر ما دوه حقه لري، په دغو کې يو شخص 

دی او بل ميل شخص، ح  يې پر ما دا دی چې کوم وخت ده د کابل د 

پوهنتون د ادبياتو په فاکولته کې پښتو زده کوله) نو هغه وخت يې زما رسه 
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وي لرله، خو چې کوم وخت زه د مسکو په سن ايل ناروغتون لږه پېژندګل

کې پنځوس ورځې ک  لوزوی وم، دی او د ده استاد نيکوالی 

دورينکو  چې هغه هم زما خوږ دوست دی، دوی ما رسه خورا ېېر 

کمک او مرسته کړې ده، چې زه يې نه شم  هېروالی  دويم ح  چې ميل 

شم پټوالی، هغه د دوی د پښتو ژبې دی او زه ورته په هېڅ شان س ګې نه 

له الرې افغاين ثقافت ته خدمت دی  درېيم س ب چې ما ځواب ته 

ملسوي هغه دا دی چې ليکوايل زما مسلک دی او هر څوک چې د اخ ار 

په خوله له ما کومه پوښتنه کوي) نو ګويا ما خپل په زړه پورې مسلک ته 

دې سوال ځواب  ترغي وي او خوشالوي مې، مخکې تر دې چې زه د

وليکم چې ما له خوشحال خانه څه زده کړي دي، بده به نه وي که زه 

دلته په لنډ ېول دا يادګرينه وکړم چې زه د پښتو د ليکوالۍ پر خوا څنګه 

وګرځېدم او زما الرښوونکی څوک و؟ نيمه پېړۍ مخکې چې ما س ګې 

په دې لويه غړولې وې او په ښه او بد پوهېدم: نو مې ليدل چې د پښتنو 

دنيا يعنې لويه پښتونخوا کې چې موږ يې اوس پښتيانا هم بللی شو، د 

پښتونولۍ يو خوږ ژوند او ژوک موجود و، يعنې هر څه په پښتو وو خو 

خوا يعنې  ېخپله پښتو نه وه، د دې خربې معنا دا ده چې دلته د هر 

فسانې) رسمونه، رواجونه،  پرېکړې، او فيصلې) جرګې او مرکې) قيصې او ا

ادب او موسيقي) ګډا او نڅا) ديانت او منانځنه) کايل او استوګنه) خربې 

او شاعري) حجرې او دېرې) صنعت او رغونه     لنډه دا چې ټول ژوند د 

پښتو د کلچر د تاثري الندې و، يو ېېر ښاغلی او ښکلی قوميت او مليت 

د زده کړې، موجود و، خو شعوري نه و، يعنې دا چې پښتو د پښتنو لپاره 

ژبه وه، خو په شفاهي ېول، نه د ليک په صورت  په پښتنو کې علم او 

ليک و، خو په پښتو نه و، په نورو ژبو و، دا کمی يوازې زموږ په عرص کې 

نه و  سوريان، غوريان، لوديان او ابداليان هم د دې کمي په پوره کولو نه 
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ويله، خو چې د وو بريايل شوي، دوی به په کورونو او ولس کې پښتو 

دف  او کتاب خربه به راغله، نو دا ځای به نورو ژبو نيوالی و، ښه نو زما 

 پښتو ته څنګه پام شو؟

څوک يې مني او که نه، خو ما پښتو ليکنه له ځانه زده کړې، زما د 

ليک، لوست او علم رسه ېېر شوق و، ما به مور و پالر، ماماګانو او نورو 

و هغه به مې ليکه، په ېکو به مې په ښويو استادانو څخه س   وايه ا

 دېوالونو او په رنګونو به مې د پالر د کتابونو په وقايو مشقونه کول 

يوه ورځ زما پالر وليدل ما ته يې وويل: تا خو زما ټول کتابونه 

خراب کړل، دا ته څه کوې؟ بيا يې راته يو څه پټۍ وليکلې او تخته يې په 

مې زده کړه، نو خپلې جملې به مې ليکلې،  الس راکړه، چې لږ الف و ب

يوه ورځ مې يو ماما زما پالر ته راغی  او هغه زما خط وليد او ما ته يې 

وويل: ))هلکه دا تا کړی دی؟(( ما ويل: هو  ده وويل: اوهو دا خو ېېر 

هر ش کې ما د  ۶۹۶۱ښه خط دی  تر دې وروسته به زما صفتونه کېدل، په 

کې يو ازاد مکتب جوړ کړ چې څلوېښت کسه هلکان خيرب په مرکز لواړګي 

او نجونې شاګردان په کې داخل وو، دغو ته مې پښتو اردو او فاريس ليک 

او لوست ښوده، تر ده وخته ما پښتو ليکله، خو چې څه به مې ويل هغه به 

هر ش کې زه د قندهار پښتو اديب  ۶۹۶۲مې ليکل، معيار رارسه نه و، په 

، دغلته ما وليدل چې هر څوک بېله بېله پښتو ليکي، انجمن کې مقرر شوم

نو زه د معيار پيدا کولو فکر کې ولوېدم، زما زړه کې به راتلل چې په پښتو 

بايد پښتانه راغونډ يش، نو ما د احمد شاه بابا، پري محمد کاکړ، رحامن بابا 

او خوشحال خان قلمي دېوانونه وکتل چې ټول په يو ېول ليکدود او يو 

پښتو ليکل شوي وو، بس نو دغه وخت ما معيار پيدا کړو، تر دې  قسم

وروسته به زما او زما د قندهاريانو ملګرو تر منځ د پښتو په اديب او خطي 

ل چې موږ کابل ته راغلو او ۶۹۶۱معيار باندې تل تاوده بحثونه کېدل، په 
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مو  دلته مو پښتو ټولنه تاسيس کړه، نو د پښتو د ليکدود او ادب په باب

جرګې رشوع کړې او د پښتو اديب معيار تر يوه حده ټينګ شو، په دغه 

وخت کې د ښاغيل محمد ګل خان مومند د پښتو م ارزه هم په ننګرهار، 

قندهار، فراه او کابل کې جاري وه، خو غريب په يو رس لګيا و، د پښتو 

مطالعه ټولنې تاسيس نه وروسته موږ ته لږ شانې د پښتو په باب د کوم اثر د 

مو د رحامن بابا، خوشحال خان دمخه  کولو فرصت په الس راغی، تر دې

وانونه، رشيد ال يان، د امري حمزه او ګل اندامې قصې او نور کتابونه ېد

ليديل او اورېديل وو، خو پښتو چا څه کوله، د دېرشو کلو وړاندې خربه 

، ده، په کابل کې يو ځل د مرحوم سيد حسني خان په کور کې، زه

ح ي ي، مجروح، الفت، ع دهللا افغاين نويس، خوګياڼي، منيش مريغالم او 

دغسې نور ېېر کسان راغونډ وو  سيد حسني خان او رساج الدين سعيد هم 

حارض وو، په دې موضوع منارره رشوع شوه چې رحامن بابا لوی شاعر و، 

ن که خوشال، د خوشال ورفداران ېېر وو، خو زه او څو کسه نور د رحام

ورفداران وو، موږ په خالص شعري لحاظ رحامن پورته ګڼه، د دغې 

مناررې په مالحظه لږ وروسته )د خوشحال او رحامن موازنه( ما کابل 

راېيو ته يو مضمون هم ولیکه چې نتيجه يې دا وه: )خوشال په ټوله معنا 

شاعر دی، خو رحامن د شاعر نه پورته مقام لري(  همدغه موضوع د 

سيمينار کې بيا ما وڅېړله او تر يوه حده تکميل شوه، موږ ال  خوشحال په

په همدغو کلونو کې په پښتو او پښتونولۍ اديب او ثقافتي بحثونه کول 

 هچې د پښتونستان مسله منځ ته راولوېده، دلته زموږ توجه دې خوا ته شو 

چې افغان ملت بايد په کومو اساساتو ودرول يش، دلته د خوشال خان 

وی قيمت پیدا کړ، د پښتنو د کلچر مناررې خو ال اوس هم متامې دېوان ل

نه دي، چې د پښتنو دنيا دا خربه مني چې د پښتون مليت لپاره د 

خوشحال خان شاعري داسې مثال لري، لکه، شيکسپري، ګويتې، پوشکني، 
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ېينټي او فردويس، د خپلو ملتونو لپاره، نو ما د خوشحال نه دا زده کړي 

 دي:

 افغان ته د واحد ملت په نظر کتل ټول  -۶

 پښتو ته د ټول ملت د ژبې په نظر کتل  -۲

 ليکوال بايد يوازې د خربو نه، بلکې د عمل مرد هم وي  -۹

 پښتون بايد پښتونويل د يوه مسلک په حيث وپېژين  -۱

د پښتو ادب بايد د پښتون پېژندلو او جهان بينۍ په اساس  -۵

 ودرېږي 

د پښتنو معايب اصالح کړي او محاسن يې  د پښتو ادب بايد -۱

 ټينګ کاندي 

پښتون شاعر بايد باز، زمری او عقاب زيات وستايي، نه بل ل او  -۷

قمري )لکه چې ما د خوشحال او رحامن موازنه( کې دا خربه څېړلې ده 

چې خوشحال يو زبردست قوي شاعر دی، د ده شاعري د يوه واحد ملت 

هد  دی، څومره چې خوشحال پښتون قوم د جوړولو د هد  لپاره جدوج

پېژين، بل يې هېڅوک دومره نه پېژين، د ده په شاعرۍ کې د پښتونولۍ 

يوه ښکلې دنيا تياره موجوده ده، م رصين وايي، د خوشحال دغه کوشش 

نتيجه هم ورکړه داسې چې زموږ بهادر نيکه مريويس خان د خوشحال 

بيا په همدغه اساس  خان په ايډيال حکومت تاسيس کړ او وروسته

احمدشاه بابا د افغان نشنلېزم يو تعمري ودراوه، مګر تاسف دی چې د دنيا 

د حوادثو په مقابلو کې موږ دغه ميل اساسات ونه شو ساتلی  عمر له موږه 

د تاریخ تکرار غواړي، خوشال د پښتو په باب لوی ابتکار کړی دی، ده 

ی استعامل کړي دي، د معياري ژبه جوړه کړې ده، لغات يې د هر ځا
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پښتو د نظم او نرث، ليکدود او ليکنې تهداونه يې پاخه کړي دي، د ده ژبه 

يوازې د خټکو ژبه نه ده، بلکې د پښتون قوم ژبه ده، د خوشحال خان 

څخه موږ دغه دستورونه زده کړي دي، چې پورته ورته په اجامل اشاره 

 (۹۹۱-۹۲۸: ۲۹وشوه (( )

بابا د پښتو ژبې او سيمې يو س  شاعر تېر رحامن  رحامن بابا: -۱

و د نشوی، هېڅ پښتون شاعر به د پښت

عوامو او خواصو پر ذهنيت دومره تاثري ونه 

لري، لکه  رحامن بابا يې چې لري  د ده 

خوږ کالم د هر پښتون ذهن ته ورداخل 

شوی دی  دی خپله هم وايي: ))زه 

رحامن په پښتو ژبه عاملګري يم(( هر 

عر له رحامن بابا رسه مينه لري او پښتون شا

د  هغه له شاعرۍ څخه يې په يو نه يو ېول 

الهام اخيستی دی  استاد خادم هم د 

رحامن بابا له مينوالو څخه دی  نه يوازې دا چې رحامن بابا ته يې 

ځانګړي نظمونه ليکيل، بلکې پر هغه يې څېړنيزې ليکنې هم کړي  ))د 

ستاد خادم د مشهورو تحلييل ليکنو له رحامن او خوشال موازنه(( د ا

جملې څخه ده  دلته به يې دې نظم ته تم شو چې ده د رحامن بابا په ياد 

 ليکی دی 

 ))يــــــ  نظــــــر تــــــه پــــــه ا ــــــ ال د  دــــــا  وکــــــړه      

 بيــــــــــا د قــــــــــام د نــــــــــا  ړي  درمــــــــــا  وکــــــــــړه

ــږي    ــه تېرېـــــ ــت درنـــــ ــې فرصـــــ ــه چـــــ ــه پا ـــــ  هلتـــــ

 ت  ــــــــس پــــــــه الر د تللــــــــي کــــــــاروا  وکــــــــړه    

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33110 
 

 ترقــــــــم تــــــــهکــــــــه ختــــــــل غــــــــ اړ  معــــــــراج د 

 پـــــــه ملـــــــت کـــــــې د  تع ـــــــين د عرفـــــــا  وکـــــــړه

ــړ   ــه پيـــــرۍ کـــ ــه پـــ ــه فلـــــک د  ګلشـــــ  با  بـــ  کـــ

ــړه   پـــــــه د  با  د خشلـــــــ  اوښـــــــک  بـــــــارا  وکـــــ

 قلـــــــــن واخلـــــــــه تـــــــــ ره کېـــــــــږدې لـــــــــه الدـــــــــه 

ــړه   ــړه خ مــــــحال خــــــا  وکــــ  تــــــګ پــــــه الره د مېــــ

 کـــــه ملنـــــګ يـــــې نـــــ ر د  نـــــه کېـــــږي لـــــه ودـــــې

ــړه    ــا  وکــــ ــا  د ر  ــــ ــه مــــ ــدمت پــــ ــت  خــــ  د پښــــ

 خشــــــــل ادب دیملنــــــــګ نــــــــه دی عــــــــال  ير د   

ــړه   ــه يــــــې تعظــــــين د دادــــــتا  وکــــ ــه دوه الدــــ  پــــ

ــ  غــــــــ ړېږي      ــي ربــــــــې نــــــ ــاغ و بــــــــو د ملــــــ  بــــــ

 د خـــــــــدمت نظـــــــــر پـــــــــه د  ګل ـــــــــتا  وکـــــــــړه 

ــ م کــــــې ظــــــاهر مــــــه       ــه ميــــــدا  د ــــــب د قــــ  بــــ

ــړه   ــر افاـــــــا  وکـــــ  پـــــــه دـــــــر لـــــــ بې لکـــــــه فخـــــ

 د ملـــــــــي ادب رونـــــــــدو  د قـــــــــام رونـــــــــدو  دی

 ای )خادمــــــــه ( دا پــــــــه زوره اعــــــــال  وکــــــــړه.((

                                                                (١١٨: ١٠) 

ل( کال د سلواغې مياشت کې لیکلی ۶۹۶۷خادم صيب دا نظم د )

دی  په نظم کې يې د رحامن بابا تر څنګ د نورو شاعرانو او د پښتنو د 

سيخو سټو يادونه هم کړې ده   له دې نظم څخه د خادم نړۍ ليد يو ځل 

دغه ېول فکر لري او پښتون قام کومې الرې  بيا په ېاګه کېږي چې دی

 ته سيخوي 
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استاد خادم، رحامن بابا ته د ځانګړي عقيدت ترڅنګ چې په 

منظوم کالم کې وړاندې شوی، پر رحامن بابا نورې ليکنې هم کړي، هغه 

د خوشال او رحامن موازنه هم کړې ده، خادم صيب وايي: ))خوشال په 

امن بابا د شاعر نه پورته مقام لري (( خادم ټولو معانيو رسه شاعر دی او رح

صيب د رحامن بابا په ياد په يوه مشاعره کې يوه ليکنه هم کړې، ليکنه 

لنډه خو ېېره ارزښتمنه ده  دا مشاعره د پښتو ټولنې له خوا په کابل کېې 

دا لیکنه اورولې دمخه  جوړه شوې وه او خادم صيب د مشاعرې تر پیل

ن بابا مشاعره( نومېږي  خادم صيب په دې ليکنه کې وه  دا لیکنه د )رحام

 :د مشاعرې پر رضورت رڼا اچولې ده د رحامن بابا پر اديب شخصيت او

 د رحامن بابا مشاعره

))د نړۍ ټول ملتونه منيل شخصيتونه لري او هم دغسې پښتونخوا 

هم لوړ او منل شوي سړي خپلې غېږ کې پاليل او لوی کړي دي  په دغو 

شخاصو کې رحامن بابا يو داسې اديب او عرفاين ځای نيولی دی سړو او ا

 چې ېېر اوچت دی او د هر افغان رس ورته په درناوي ښکته کېږي 

رحامن بابا د خپل جګ استعداد، مشتعل و يعت، قل ي مراق و او 

افاقي مشاهدو لحاظ د انساين حيات هغه رموز او ارسار پېژنديل وو چې له 

ر تړلی قلندر جوړ کړی و  دی عار  و، دی عاش  ده څخه يې کوږ دستا

و، دی انسان و او د انسان په درد دردمن و، د ده کالم دومره خوږ کړی 

دی، لکه انګ ني، دومره يې مستانه کړی دی، چې په شعر يې د پښتونخوا 

د باګرام ترکې هم نغمې وايي، هم رقص کا او هم خاندي او د هر بيت 

 ده، لکه د خوبانو زلفې مرصه يې دومره خوش ويه 

د رحامن بابا دشعر زور دومره دی چې يوه مرصع يې پوره ملت 

پاڅوي  خارجي استعامر له ملکه بايس او شاهان په تخت کېنوي، دغه  
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دليل دی چې لويې پښتونخوا د خپل شعور او ويښتوب په جال کې د يو 

ې به موکد سنت په حيث دا خربه په ځان ګڼلې ده چې په هر پرسيل ک

 ځای په ځای د رحامن بابا په نامه مشاعرې کوي 

د رحامن بابا د مشاعرې دا معنی نه ده چې ټول شعرونه به د رحامن 

بابا فضايلو ته راجع وي، مګر مدعا يې دا ده چې دغه اشعار بايد تربکاً د ده 

لوی نامه ته انتساب ومومي او په اديب، ميل، انت اهي او عايل مضامينو 

، چې څو د رحامن بابا د لوړ روحانيت په برکت د پښتو ژبه مشتمل وي

 خپل ميل مرام او هد  ته ورسېږي 

په تېرو کالونوکې د هر حمل په مياشت په پښتونخوا کې درنې 

درنې مشاعرې شوې دي، چې د پښتنو زړونه يې د ګالنو په شان تازه کړي 

په الوې دي  دغه اشعار په اکرثو ځايونو کې د مشاعرې په وخت کې 

سپيکرونو کې خپاره شوي او په کتايب صورتونو چاپ شوي دي چې 

ذوقمندانو ترې ېېره استفاده کړې او دپښتو په ادب کې لويه اضافه ګڼل 

 شوې ده 

رښتيا چې د يوه قام د ژبې اوادب د روزلو او وده ورکولو دپاره 

 دغسې لويې او قومي مشاعرې خورا سمه الر او لويه وسيله ده 

ربو کې د اسالم نه مخکې همدغسې مشاعرې وې چې معلقې په ع

يې منځ ته راوستلې او عريب ژبه او ادب يې هغه مقام ته ورساوه چې 

داسامين وحې د نازلېدو استعداد په کې پيدا شو، په تېرو پنځه ويشتو کالو 

يوې پېړۍ څلورمه برخه ده، د پښتو ادب له هغه  کې چې ېېر لږ عمر او د

وغورځول يش، اوس دا د  تېر شوی دی چې ولوېږي يا ګړنګونو څخه

پښتنو د همت او غريت ذمه واري ده چې په ټول قوت رسه د پښتو بري  
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هسک کړي، نو په پښتو کې بيا دومره صالحيت شته چې د پښتونخوا 

 (۶۵۳-۶۵۸: ۲۹) خاوره د اسامن د ستورو مقام ته ورسوي (( 

د معارص افغانستان بنسټګر  لوی احمد شاه بابا احمد شاه بابا: -۷

او د نړۍ له لويو امپراتورانو څخه دی  

ده نه يوازې متفرق افغانستان رسه 

راټول کړ، د يو قومي مرکزي حکومت 

بنس  يې کېښود، بلکې د افغانستان 

حدود يې خپلو و يعي پولو ته هم 

ورسول، ددې تر څنګ يې د افغانستان 

ن امپراتوري تر ېييل، سمرقند او اصفها

پورې هم ورسوله  احمد شاه بابا دلوړو 

اسالمي او افغاين اخالقو خاوند و، يو 

ېېر حياناک  او عزمتن سړی و  احمد شاه بابا نه يوازې يو ميل مرش او رس 

لښکر و، بلکې د پښتو ژبې ښه شاعر هم و  په پښتو ژبه ترې د شعرونو دېوان 

فتوحات نه يوازې د هم پاتې دی  د احمد شاه بابا نظريات، افکار او 

کورنيو ليکوالو د پاملرنې وړ ګرځېديل دي، بلکې پر بهرنيو ليکوالو يې هم 

خپل خپل تاثريات پرې ايښي دي  )ېاکټر ګنډا سنګهر( يو سک هندی 

( تېزس ليکلی او د هغه د PhDدی چې پر احمد شاه بابا يې د خپلې )

دم هم د احمد اخالقو او ټولنيز شخصيت ستاينه يې کړې ده  استاد خا

شاه بابا له افکارو او اخالقو متاثر دی او پر هغه يې يو شمېر ليکنې کړي 

دي  ده د احمد شاه بابا پښتونويل ستايلې او په دې باب يې يوه ليکنه 

کړې ده  دا دی دلته دا ليکنه د احمد شاه بابا په باب د خادم صيب د 

 ذهنيت د يوه تصوير په توګه وړاندې کوو: 
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 شاه بابا پښتونويل د احمد

))کوم وخت چې نادر شاه افشار په مشهد کې په خپله د ايرانيانو له 

السه په قتل ورسېد، نو احمد شاه بابا په فوځ کې لوی جرنيل و  د 

نادرشاه د وژلو په وخت کې پرته له احمدخانه نور نهه تنه پښتانه رسداران 

 و هم د نادر شاه په عسکرو کې په ايران کې موجود و 

يو له دغو نهو تنو څخه حاجي جامل خان د پاينده خان پالر او د 

وزير فتح خان او د امري دوست محمد خان نيکه او د مشهور مجاهد او 

وون پرست غازي اکرب خان ورينکه و، فريير فرانسوي د پښتنو د تاريخ په 

(مخ کې ليکي چې دغو رسدارانو ته تجربې ثابته کړې وه چې د پښتنو ۱۸)

محکوميت او غالمۍ اصيل س ب د دوی بې اتفاقي، اغراض او کورنۍ د 

 جګړې دي، نه د رقيب قومونو زور او قوت!

په دې وجه دغو رسدارانو د نادرشاه له مرګه پس يوه جرګه وکړه او 

په هغې کې يې په قران قسم وکړ، موږ به پس له دېنه په مينه مح ت او 

 اتفاق يو تر بله ژوند کوو 

رګه د يوې مياشتې لپاره خپره کړه او ويې ويل چې په دوی دغه ج

دغه موده کې بايد موږ په فکر رسه د پښتنو د رواجونو او رواياتو رسه سم 

څه اصول پیدا کړو چې د پښتني حکومت بنياد او اساس وي  د پښتنو 

رسدارانو د دې جرګې يو محرک هغه حمله هم بلل کېده چې ايرانيانو د 

پس په دغو پښتنو باندې کړې وه او په دغه حمله کې ېېر  نادر شاه له مرګه

پښتانه د ايرانيانو له السه مړه شوي وو، څه موده پس بيا پښتنو رسدارانو 

يوه بله جرګه وکړه په دې جرګه کې په قطعي وور پرېکړه وشوه چې پښتانه 

بايد نور د هېچا غالمۍ ته غاړه کښې نږدي  دوی تصميم ونيو چې بايد د 

و په منځ کې د ورورولۍ، اتفاق او تنظیم اساسونه تقويه کاندي په پښتن
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دغه وخت کې د دغو پښتنو په مغزو کې د پښتانه قوم تاریخي عظمت او د 

خپلواکۍ ج باتو چپې وهلې او د پښتون قوم د جاه و جالل او شان و 

 شوکت خوبونه به يې ليدل 

ته راغلل، په تر دې وروسته دغه رسداران او نور پښتانه کندهار 

کندهار کې بيا دغو مرشانو يوه جرګه وکړه او په دې جرګه کې يې په اتفاق 

نور محمد خان عيل زی د فوځ له سپه ساالرۍ موقو  کړ، ځکه چې دی 

د نادر افشار له السه ناست و  ددې نه پس دغو مرشانو د کندهار د ټولې 

داليانو، غلجو، عالقې يوه لويه جرګه راغونډه کړه چې په هغې کې د اب

 بلوڅو، هزاره و مرشان شامل وو 

دوی په اتفاق رسه دا خربه فيصله کړه چې د ايران رسه تعل  

پرېکول په کار دي چې ايرانيان او پښتانه بېل بېل خواص لري او يو پر بل 

حکومت نه يش کوالی او دا يې الزمه وبلله چې دا جرګه دې خپل بادشاه 

ک او ملت د انتظام واګی په الس کې غوره کړي چې هغه د خپل مل

واخيل  وايي چې پرله پسې اته جرګې وشوې، مګر هر کله چې له هرې 

خوا قوي سړی کانديد شوی و او ېېر ورفداران يې لرل فيصله کول ېېر 

ګران کار و  په دغو کانديدانو کې ذکر شوی حاجي جامل الدين خان د 

 محمد زو رسدار او مرش موجود و 

ه دغو جرګو کې يو پښتون ملنګ چې ))صابر شاه(( وايي چې پ

نومېده هم شامل و، په اخره کې صابر شاه را پاڅېد ويې ويل: ))پښتنو! د 

خدای لپاره دا جرګې خپرې کړئ، دا څه شور او غوغا مو جوړه کړې ده؟ 

خدای تعالی په تاسو کې احمد خان يو لوی او دروند سړی پیدا کړی 

 کې په هر څه ښه دی او قابل دی دی، هغه په ټولو پښتنو 
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نو که تاسو خدايي کار نه منئ، نو د خدای تعالی قهر به درباندې 

نازل يش!(( دا يې وويل او د اوربشو يوه کوده يې راوشوکوله او د 

 احمدخان په پګړۍ کې يې وټوم له 

ويل يې خدای دې دا ستا تاج کړي، تر دې وروسته حاجي 

ارانو تقريرونه وکړل او د احمد خان په الس خان او نورو ټولو رسدجامل

يې بيعت وکړ  احمد خان د ټولو قومونو په مخکې په بېغرضۍ د حکومت 

ع ۶۷۱۷کولو او د ټول قوم مش ک مفاد لټولو لپاره عهد او لوړه وکړه، په 

کال په يو مسجد کې د احمد خان باقاعده تاجپويش وشوه او د بادشاه 

کاله و، مګر په  ۲۹کې د احمد شاه بابا عمر  لقب ورکړ شو  په دغه وخت

رښتيا، امياندارۍ، تقوی، نېکۍ په قومي جرګو کې په درنه وضعه، په 

مشوره کې د رايې په پخوالۍ، د قوم د اخالقو څخه په واقعيت هر چا 

پېژندلی و، نو ځکه يې په ټولو پښتنو مخصوصاً په ابداليانو کې ېېر رسوخ 

 درلود 

نځه ويشت کاله حکومت وکړ، هغه حکومت چې له احمد شاه بابا پ

نشته، ده شته کړی و، دده د وفات پر وخت يې د شاميل له خوا رسحد د 

امو درياب و، د کافرستان د غرونو پورې رسېدلی و او د ملر خاته پلو ته 

يې ت ت کوهستان، ستلج او اباسيند حد و، جنوب ته يې د عامن خليج و 

ن او کرمان ته لګېدلی و  دده د حکومت دوره د او غرب يې خراسان، ايرا

پښتنو او نورو خلکو لپاره د سعادت، خوښۍ، ودانۍ، امن او عدالت زمانه 

وه  په احمد شاه بابا باندې د ځينو خلکو اع اض دا دی چې ده ملکونه 

ونيول او ويې نه شو ساتالی  مګر اصل خربه دا ده چې احمد شاه د خپل 

جهانګريۍ وږی نه و  په حکومت  کې د هغه مقصد  پښتني خوی پر بنا د

استعامر نه و، بلکه د امن او عدالت، مساوات او د خدمت په اراده ده دا 
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کړاوونه په رس اخيستي وو او شک نشته چې دی د پښتون ملت باين او سم 

 خادم و! او دا کار د ده د عش  درجې ته رسېدلی و 

جنګونو،  په د شاه باباپه دې ځای کې موږ نه غواړو چې د احم

فتوحاتو او م ارزو څخه بحث وکړو، بلکې زموږ په مخکې يو سوال پروت  

 دی د هغه جواب لټوو 

هغه سوال دا دی چې د احمد شاه بابا د دې ټولو حريانوونکو 

ق کاميابيو علة العلل څه شی و؟ دې کې شک نشته چې احمد شاه فو 

 او لياقت درلود  العاده شخصيت، ن و 

 ر همدومره خربه د سوال جواب نه يش کېدای!مګ

د سايل په زړه کې دا خدښه پاتې کېږي چې اخر دغه لوی انسان 

کومه لياره غوره کړه چې دغې کاميابۍ ته ور باندې ورسېد؟ ځکه چې د 

لويو خلکو اصول او مقررات د ېېرو زمانو پورې د استفادې وړ وي  بله دا 

هغسې اس اب، علل، رشايط، اصول او  ده چې تاريخ يو تکرر څيز دی  که

 مقررات بيا تکرار يش، ممکنه ده چې نتيجه ورکړي 

مخصوصاً د پښتنو د موجوده مشکالتو په وخت کې د احمد شاه بابا 

د کاميابو اصولو په فلسفه غور کول، د هر مفکر پښتون او افغان وريفه ده  

يض عطاء هللا خان اوس د تاریخ له پاڼو دغه جواب غواړو! پښتون ليډر قا

مرحوم په خپل کتاب د پښتنو په تاريخ کې ليکي چې کوم وخت 

شاه درانی په تخت کېناست، نو د ده  په مخ کې دوه لوی کارونه  احمد

پراته وو  یو د پښتنو خپرې او تيت و پرک څانګې، د يو مليت او قامولۍ 

زه کول په دايره کې راغونډول او بل هغو کې د مش ک قوميت ج بات تا

او ټينګول، بل د يو قوي او کلک حکومت تهداو ايښودل  هر کله چې 

هغوی د رواجونو او عاداتو  احمد شاه بابا د پښتنو د خوی خصلت او د
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څخه ښه واقف و او خدای تعالی ورته رو  دما  او صا  ضمري ورکړی و، 

نو هغه د خپل حکومت لپاره یوه داسې وريقه غوره کړه چې هم فطري 

او هم د پښتنو په زرګونوکالو رواياتو برابره  داسې چې ده د ټولو پښتنو وه 

قومونو رسداران او مرشان ځان رسه د حکومت په ټولو معاملو کې رشيک 

او شامل کړل  هغه ته دا معلومه وه چې څو پورې د پښتنو هر قام او هره 

وی ق يله د ازادۍ او خپل حکومت خوند وانه خيل او څو پورې چې زه د

ته د حکومت په هره شع ه کې برخه ورنه کړم، تر هغې په دوی کې د 

قامولۍ ج به او د قومي ژوندون احساس ټینګول مشکل کار دی، نو 

احمد شاه بابا د پښتنو د قومونو کورنۍ چارې لکه د مرشانو مقررول، 

داخيل امن، فيصلې کول، ماتې ګوېې د خپلو پښتني اصولو د رشايطو 

و سمول او داسې نور کارونه خپله قومونو ته ورپرېښودل او الندې په جرګ

ه پپه لويو لويو خربو کې لکه د نورو قومونو رسه جنګ يا صلحه کول يا 

يو خاص نظام يا قانون جاري کول، يا په خلکو باندې  ټول ملک کې د

غري معمويل محصول يا ماليه لګول او په دغسې خربو کې به يې د قومونو 

رسدارانو رسه مشوره کوله او صال به يې ورنه اخيسته  بيا به يې دمرشانو او 

اقدام کاوه  احمد شاه بابا د پښتنو هر قوم ته په قومي اصولو د شاهي فوځ 

لپاره د لښکرو ورکولو تعداد معلوم کړی و، د احمد شاه بابا لوی قابليت دا 

 و چې هغه خپل هر کار ته قومي رنګ ورکاوه 

ن بادشاه((  وايه  ده به ويل زه پښتني قوميت او هغه ځان ته ))پښتو 

حکومت ټينګوم او د پښتنو د خياالتو او د پښتو او پښتونولۍ د ته يب او 

رواياتو په بنياد حکومت غواړم  احمد شاه بابا به چې له پښتنو څخه هره 

غوښتنه او تقاضا کوله، نو د پښتو او پښتونولۍ له مخې به وه ))هغه به ويل 

وروڼو! د پښتو په روی ما رسه دا کومک وکړئ!(( يا به يې ويل: پښتنو 

))پښتنو عزيزانو د پښتو د رسلوړۍ لپاره راوالړ شئ دا کار وکړئ!((  
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احمدشاه بابا به هېڅکله کوم داسې کار ته الس نه اچولو چې د ټول قام 

 مش که فايده او ګټه به په کې منظور نه وه 

ښتنو د لويو قومونو څخه نهو تنو مرشانو د پورته اصولو په بنا هغه دپ

ته وزارت جوړ کړ او په ټولو معاملو کې به يې د دغه جرګې په فيصله عمل 

کاوه  د ټول قوم او رسدارانو ژبه په جرګو کې او بهر له جرګو څخه پښتو 

 وه 

فيصلې به د پښتو په رواج او قانون کېدې  هېڅ کار به د قام د 

 نه کېده  رښتيا خربه دا ده چې لوی احمدشاه د مرشانو د منظورۍ نه بغري

لوی افغانستان لوی بادشاه نه، بلکې مهربان پالر و، ځکه نو خلکو ورته 

)بابا( لقب ورکړو، په پښتني ته يب کې د دېنه بل لوی او معنی دار لقب 

نشته  دا نه وه چې ګوندې احمد شاه بابا يوازې د پښتو مرش، مح وب، 

، بلکې د افغانستان نورو قومونو هم ده ته د همدغه اح ام بادشاه او پالر و

په نظر کتل، ځکه چې احمد شاه بابا د حکومت کولو لپاره يو څه اصول 

لرل، دا اصول اګر چې پښتني وو، لېکن د حکومت فواید او ښېګڼې د 

کوم خاص قوم او خاص ټرب له پاره مخصوص نه وې، بلکه ټول مملکت په 

 کې مساوي و 

 خلکو د ي اصول د نظم او انتظام، د حکومت د تحکيم، دپښتن

خوشالۍ، ازادۍ او مساواتو ساتلو او په يوه نقطه راغونډولو لپاره منل 

شوي وو  د دغو لوړو او عايل اصولو په بنا خلکو احمد شاه بابا يو بادشاه 

نه، بلکې يو ويل او د برخې خاوند ګڼلو، کوم وخت چې احمد شاه بابا په 

ېناست، نو دستي يې د قامونو ))لويه جرګه(( راوبلله  دې جرګې ته تخت ک

يې په خپل سلطنت کې د هغو ټولو عالقو د شاملولو تجويز وړاندې کړو 

چې هلته پښتانه اوسېدل  په دغو عالقو کې غزنی، کابل، پېښور، هرات او 
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د پښتنو ځينې نور غريب واليات شامل وو، چې د ايران په الس کې وو  

ې فيصله وکړه چې دا عالقې دې ازادې کړی يش  ولې عجالتاً د جرګ

 کابل، غزين او پېښور د ازادۍ لپاره اقدام الزم وبلل شو 

د کابل ګورنر يو سړی و چې نارص خان نومېدو، دی د مغولو له خوا 

مقرر شوی و، خو کوم وخت چې نادر شاه دی مات کړو، نو بېرته يې له 

مقرر کړو، احمد شاه بابا، نارص خان ته وليکل خپلې خوا په همدغو عالقو 

چې  دغه عالقې د پښتنو دي  دا خوشې کړه، نارص خان انکار وکړ  دا 

زره قزل اش پراته وو، چې نادر شاه د ۶۲وخت د کابل په باالحصار کې 

ځان رسه راوستي وو  دا خلک نارص خان د جنګ لپاره تيار کړل  له بلې 

زاره او اوزبک په فوځ کې ونييس، مګر خوا يې کوشش رشوع کړ چې ه

جنګ کولو نه انکار وکړ(( او وزبکو د احمد شاه رسه د ا))هزاره او 

خان ته يې چور پرېکړی جواب ورکړ  تر دې وروسته نارص خان د  نارص

يوې معمويل مقابلې نه وروسته ميدان پرېښود او وتښتېد  په دغه شان رسه 

قابل کې هېچا د مقاومت تاب نه درلود  د قومي او ميل قوت او اتفاق په م

ېواد د احمد شاه د بري  الندې نارص خان له اټکه پورېوت او ټول پښتني ه

 زيزولۍ په رنګ کې متحد او متف  شو عد 

د احمد شاه بابا په الس دراين، غلجي، يوسفزي، د اشنغر محمدزي 

و قام او يو او مومندو نه راواخله تر سيستان او کاکړو پورې ټول پښتانه ي

ملت شو  ايلفنسټن وايي چې د احمد شاه د پښتنو رسه دومره مينه او 

مح ت و چې که چېرې به کومې ق يلې د ده نه بغاوت وکړ، نو هم ده به 

وررسه د جنګ کولو نه ېېه کوله  د ده دا نه پېرزو کېده چې د ده په الس 

په يوسفزو،  دې پښتنو ته د ځان يا مال نقصان ورسېږي، احمد شاه بابا

ترکاڼو، ګيګيانو، تخانخېلو، بر مومندو، د هشنګر شنګر محمدزو، خليلو، 
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مومندو، اپريدو، شينوارو، ورکزو، داودزو، خټکو او بنګښو ته )بر دراين(  

 ويل او خپل نږدې قام يې ګنلو 

ع کال کې چې حيات هللا خان د پنجاب ۶۷۱۸-۶۶د جنوري په 

د شاه بابا په مقابل کې ماتې وکړه او ېييل  مغيل ګورنر په الهور کې د احم

ته وتښتېد، نو احمد شاه بابا د لږ توقف نه وروسته د ېييل په خوا روان 

شو  د ېييل شهنشاه دوه لکه، لښکر د ده مقابلې ته را وايست او قمرالدين 

د فربوروۍ د مغلو فوځ  ۲۵صدراعظم يې ورباندې سپه ساالر مقرر کړ  په 

ېد  دوی ليدل چې علی محمد خان د رس هند ګورنر رسهند ته راورس

چې يو پښتون سړی و، قلعه يې پرېښې ده او په خپله تللی دی  اوس نو 

دوی ته څرګنده شوه چې پښتون د پښتون ورور رسه جنګ کول نه 

غواړي  د پاين پت په مشهور جنګ کې د احمدشاه رسه پنځوس زره فوځ 

کسان وو چې نواب شجاع الدوله و  په دې پنځوس زرو کې لس زره هغه 

ځان رسه د احمد شاه بابا د کومک  د حافظ رحمت خان د کورنۍ مرش، د

ايله  لپاره د روهلکينډ نه راوستي  وو او عالوتاً دېرش زره نور روهييل هم د

ناچارۍ په وور د احمد شاه بابا تر څنګ حارض وو  پښتانه چې هر ځای 

په س ګه نه،بلکې د خپل مرش او ليډر په  وو احمد شاه بابا ته يې د بادشاه

س ګه کتل او د ده امر يې بې دليله منلو  په دغو داليلو دی، په هر ځای 

کې کاميابېدو  د احمد شاه بابا شخيص اعامل بېخي پاک او صا  وو 

کومې ورانۍ چې د مرشق په سالوينو کې دغه وخت موندل کېدې په ده 

سم، په لوظ قول کې ېېر پوخ و  پنځه  کې نه وې  په معاملو کې باالکل

وخته ملونځ به يې کولو، هېڅ نشه يې نه کوله  د هر قسم حرص، منافقت، 

اللچ او رلم څخه پاک و  په قومي معاملو کې هغه په خپل قوم بلکل مني 

محاوره کې  او شيدا و  فرييد وايي چې احمدشاه په خپل سلوک او
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ا ژبه پښتو او نژاد پښتون نه و، پښتانه امياق، تاميني، بلوچ او نور چې د چ

 نه بلل 

احمد شاه بابا خپل وليعهد ته نصيحت کې وييل وو چې هېڅکله 

بايد د چا غوږ، پوزه غوڅ نه کړی يش  د ښځو والق هغه ېېر بد ګڼلو او د 

بادار نه يې د خپل مريي د وژلو اختيار سلب کړلو  بادشاه ته په دربار کې 

ل هغه رشک ګڼلو، حکم يې کړی و چې د بادشاه د ټيټېدل او ځمکه ښکلو 

اح ام په وخت کې دې سړی الس په تندي ږدي او سالم دې کوي  د 

علامو مجلس يې ېېر خوښ و او له هغوی څخه يې د دين او دنيا 

معلومات حاصلول او استفاده به يې کوله  د حکومت د انتظام لپاره هغه 

واړه ټولو د دغو قوانينو يوه پيسه نه  باقاعده قوانني منظ ط کړي وو او لوی

اخستله  حتی الوسع به هغه خپل لوی مخالفني هم نه وژل، د پښتنو د 

قومونو په منځ کې به هغه د يو پښتون په حيث جرګې او روغې کولې  د 

پښتو په ادبياتو کې هغه ېېر اوچت معلومات او علم لرلو او په خپله د پښتو 

وو د رايې د ازادۍ اح ام به يې ساتلو  هغه په شاعر هم و، د علاموو فضال 

هېڅ مصي ت او تکليف کې له خپلې رايې څخه نه اووښتو  فريير فرانسوي 

مورخ وايي د احمد شاه عهد د خلکو لپاره د ښېګڼو او خوشحاليو عهد و  

احمد شاه په خپله ېېره ساده وضعه او سلوک د خلکو په زړونو کې ځای 

ه ېېره اسانۍ رسه رسېدی شول  خلکو رسه يې نيولی و  خلک ورته پ

سختې خربې نه کولې  خلک به يې رضا ساتل او هېچا د هغه د فيصلو نه 

شکايت نه و کړی  ميلسن هم د دغو ټولو خربو تصدي  کړی دی، نو 

مورخني وايي: چې احمد شاه و عاً نرمۍ او رحم ته مايل و  اګر چې په 

ږي  د احمد شاه و يعت بشاش او حکومت کې سړی سختۍ کولو ته اړ کې

خوش خويه و  په دربار کې خو به يې خپل وقار ساتلو  مګر عموماً د هغه 
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و يعت او سلوک د خلکو رسه په سادګۍ اواخالص بنا و  ده به کوشش 

 کاوه چې ځان کې د بزرګانو خوی خصلت پيدا کړي 

احمد د احمد شاه بابا په باب د ټولو مورخينو د اراو خالصه ده: ))

شاه په اصيل معناوو کې پښتون او د پښتنو د قوميت باين و  د هغه زمانه 

زيزولۍ ته پښتو ويل کېده  دينداري، مېلمه پالنه او عکې غريت او 

بهادري پښتو بلل کېده  هر يو نېک او ښه صفت د پښتو په تعريف کې 

ونه په داخل و او د ده د دربار ژبه پښتو وه او د ده د رسدارانو ټول خصلت

پښتو بنا وو  د عزيزولۍ ټکی د ده د زمانې نه رشوع شوی دی  د دغې 

 عزيزولۍ په نوم ده ټول قام د خپل ځان نه راچاپېر کړی ((

 (۲۹ :۱۸۸-۱۳۲) 

پر پورتنيو شاعرانو او مطرحو شخصيتونو رسبېره يو شمېر نور داسې 

رو رسه شخصيتونه او ليکوال هم شته چې خادم صيب يې له اثارو او افکا

خواخوږي ښودلې، د هغوی اثار او افکار يې مطالعه کړي، پر هغوی يې 

لیکنې کړي، لکه خپله اعليحرضت محمد راهر شاه، خان شهيد ع دالصمد 

خان اڅکزی، فقري صاحب، سپه ساالر شاه محمود خان، رسدار محمد 

هاشم خان، ع يد زابلی او ګڼ شمېر نور چې دلته يې له تفصييل بيان 

ېرېږم، ددې ترڅنګ استاد خادم په خپلو ژورناليستيکو ليکنو کې څخه ت

هغه مهال ګڼ شمېر نور داسې شخصيتونه، ليکوال او مهم افراد ياد کړي 

 چې ده د بېالبېلو خپرونو د مسول په توګه دنده تررسه کوله 

د استاد خادم په دې ېول ليکنو کې د سيمې او نړۍ له مطرحو 

د ده روحي او فکري پيوند څرګندېږي  پر هر  ليکوالو او شخصيتونو رسه

چا چې هر ېول ليکنه شوې، يا ورته نظم ځانګړی شوی، نو په هغه کې بيا 

نور ېول ېول مث ت پيغامونه پراته دي، چې کله څوک دا ليکنې او 
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نظمونه لويل، نو د اصيل شخصيت د ځانګړنو او ښېګڼو د بيان ترڅنګ له 

ويو او ښکلو موضوعاتو رسه مخامخېږي ګڼ شمېر نورو داسې مرت طو، ن

 چې د اصيل موضوع ترڅنګ دا نوې موضوعګانې ال پسې خوندورې دي 

که د خادم صيب د فکر پر همدې برخه هم تفصييل کار ويش، نو د 

(PHD د يو بل تېزس ليکنې ايجاب کوي ) 

سيد جامل الدين افغان د   سيد جامل الدين افغان: -۸ 

ريخ يوه ځالنده افغانستان د معارص تا

څېره  ده  د ده له ليکنو او افکارو نه 

یوازې افغان ليکوال او  پوهان متاثر 

دي، بلکې ټول ختيځ او په شوي 

مجموعه کې ټوله اسالمي نړۍ د ده 

الهام اخيل   و  له اسالمي افکار

اسالمي ورورګلوي  او اتحاد د سيد 

جامل الدين افغان د ايډيالوژۍ 

صيب له  محور جوړوي  د خادم

خوا سيد جامل الدين افغان  ته په دې ويل شوي نظم کې د هغه ټوله 

دي  ښه به وي چې خپله  شويمفکوره او کړه وړه په ېېر دقت رسه بيان 

 دې نظم ته تم شو  

 ديد   ال الدي  افاا  ته

ــتا  دی  ــره افاان ـــــــــــــــــ ــتا منتظـــــــــــــــــ  دـــــــــــــــــ

 دــــــــــــــيده رامــــــــــــــه دا مــــــــــــــ  ارمــــــــــــــا  دی   

ــړه    ــکاره کـــــــ ــږ راښـــــــ ــر د  لـــــــ ــ ری ځي ـــــــ  دـــــــ

ــ ی ټ ــړه دـــــــــ ــږ راښـــــــــــکاره کـــــــــ ــر د  لـــــــــ  ټـــــــــ
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ــړه   ــکاره کــــــــ ــږ راښــــــــ ــر د  لــــــــ ــکلی بشــــــــ  ښــــــــ

 عشـــــــــ  مضـــــــــ ر د  لـــــــــږ راښـــــــــکاره کـــــــــړه    

 محفـــــــــل  ـــــــــ ړ  مـــــــــ ی دـــــــــتا دبيـــــــــا  دی    

 دــــــــــــــيده رامــــــــــــــه دا مــــــــــــــ  ارمــــــــــــــا  دی   

                                                    *** 

ــ نږه    ــه مــــــــــ ــې لــــــــــ ــفر الړ  ولــــــــــ ــه دــــــــــ  پــــــــــ

ــ نږه    ــه مــــــــــــــ ــې لــــــــــــــ ــرور الړ  ولــــــــــــــ  مــــــــــــــ

ــ نږه     ــه مــــــــــ ــې لــــــــــ ــر الړ  ولــــــــــ ــې خبــــــــــ  بــــــــــ

 س پـــــــــــه دـــــــــــر الړ  ولـــــــــــې لـــــــــــه مـــــــــــ نږهال

ــت د  نــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــدردا  دی    واړه ملــــــــــــــــ

ــا  دی   ــ  ارمــــــــــــ ــه  دا مــــــــــــ ــيده رامــــــــــــ  دــــــــــــ

                                                 *** 

ــاقراره  ــل نــــــــــــــ ــين و  تــــــــــــــ ــه ن ــــــــــــــ  لکــــــــــــــ

 ګلشــــــــــــــ  ويــــــــــــــده وو تــــــــــــــه و  بيــــــــــــــداره

 رونــــــــدو  د  صــــــــرف کــــــــړو ملــــــــت د پــــــــاره    

 مـــــــــرق د  خبـــــــــر کـــــــــړو لـــــــــه خشلـــــــــه کـــــــــاره 

ــار   ــړه تيــــــــــ ــږ د )درا( کــــــــــ ــاروا  دی غــــــــــ  کــــــــــ

ــ  ارمــــــــــــــا  دی    ــه دا مــــــــــــ ــيده رامــــــــــــ  دــــــــــــ

                                                    *** 

ــه   ــر و ايــــــــرا  تــــــ ــړ مصــــــ ــل کــــــ ــړ اور د  بــــــ  مــــــ

  ــــــګ پــــــه منبــــــر مــــــ   هنــــــد و افاــــــا  تــــــه      

 بــــــې ځانــــــه تــــــرک د  را ــــــم کــــــړه ځــــــا  تــــــه       

ــه   ــدا  تـــــــ ــا و ميـــــــ ــت بيـــــــ ــلن د  ووي ـــــــ  م ـــــــ
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ــارا  دی    ــاو د بــــــ ــې تــــــ ــ  کــــــ ــه نا ــــــ ــتا پــــــ  دــــــ

ــه دا   ــيده رامــــــــــــ ــ  ارمــــــــــــــا  دی دــــــــــــ  مــــــــــــ

                                                  *** 

 بـــــــــــ ټي د الس دـــــــــــتا نـــــــــــ  د ث ـــــــــــر مـــــــــــ  

 اګـــــــــاه لـــــــــه  الـــــــــه مصـــــــــر و ازهـــــــــر مـــــــــ      

ــ       ــر مـــــ ــه اثـــــ ــتا پـــــ ــر دـــــ ــال ل ـــــ ــګ د اقبـــــ   ـــــ

ــا ادـــــــالم خبـــــــر مـــــــ        ــ  پـــــــه ت  يـــــــد بيـــــ  نـــــ

ــتا اردـــــــــال  دی  ــام کـــــــــې د زړه غـــــــــږ دـــــــ  مـــــــ

ــ  ارمــــــــــــــا  دی    ــه د امــــــــــــ ــيده رامــــــــــــ  دــــــــــــ

                                                  *** 

 پـــــــــه بېـــــــــره مينـــــــــه دـــــــــتا د ديـــــــــد  کـــــــــې     

ــې   ــ  کـــــــــ ــه چ ـــــــــ ــې وايـــــــــــي اوس پـــــــــ  بلبلـــــــــ

 قـــــــدم مـــــــ  کېـــــــږده بيـــــــا پـــــــه ګلشـــــــ  کـــــــې       

ــې     ــ  کــــــ ــه وطــــــ ــ  پــــــ ــته نــــــ ــال مــــــ ــه  ــــــ  هاــــــ

 چـــــــې زړه خـــــــ ږم  دـــــــتا ورتـــــــه دـــــــت ما  دی 

ــ  ارمــــــــــــــا  دی    ــه دا مــــــــــــ ــيده رامــــــــــــ  دــــــــــــ

                                                  *** 

ــاره ظل ــالم د  راوړ تيــــــــــ ــې اعــــــــــ ــت کــــــــــ   ــــــــــ

 الن ـــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــارا، پياـــــــــــــــــــام د  راوړ

 بـــــــــــې خـــــــــــ ده قـــــــــــام تـــــــــــه انعـــــــــــام د  راوړ

ــام د  راوړ  ــه بک  ــــــــــــــــ  د  ريــــــــــــــــــت ښــــــــــــــــ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33111 
 

ــر    دی   ــ  هـــــ ــاد مـــــ ــد و يـــــ ــه ګـــــــ   د خ نـــــ   ـــــ

ــ  ارمــــــــــــــا  دی    ــه د امــــــــــــ ــيده رامــــــــــــ  دــــــــــــ

                                                  *** 

ــی د  وو    ــال  الـــــــــــــــــ ــګ د تعـــــــــــــــــ  بانـــــــــــــــــ

   وو پـــــــــــه ښــــــــــــار و دښـــــــــــت و صــــــــــــحرا د  

ــا د  وو   ــدو  او ع بـــــــــــــــ ــر درونـــــــــــــــ  دـــــــــــــــ

  ــــــــــه ښــــــــــه پــــــــــه خ نــــــــــد او ردــــــــــا د  وو  

ــږ روح روا  دی  ــر غـــــــــــــــــ ــام د  هـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــ

 دــــــــــــــيده رامــــــــــــــه دا مــــــــــــــ  ارمــــــــــــــا  دی   

                                                  *** 

ــه    ــه اذانـــــــ ــتا لـــــــ ــ  دـــــــ ــګ مـــــــ ــافال   ـــــــ  غـــــــ

ــه     ــه بيانـــــــ ــتا لـــــــ ــ   دـــــــ ــدی مـــــــ ــړی رونـــــــ  مـــــــ

ــه    ــر  خ انـــــــ ــه هـــــــ ــ  لـــــــ ــک مـــــــ ــږ د لبيـــــــ  غـــــــ

ــ    ــ ړ مــــــ ــات  ــــــ ــه   مــــــ ــديا نــــــ ــ ل و بيــــــ  چــــــ

ــرا  دی  ــتا ل دــــــــت د قــــــ ــ  پــــــــه زړه دــــــ  داغ ــــــ

ــا  دی.   ــ  ارمـــــــــــ ــه، دا  مـــــــــــ ــيده رامـــــــــــ  دـــــــــــ

                                                                   (٤٩٨-٤٩٦:  ١٠) 

په پورتني نظم کې هم د افغان سيد جامل الدين، فکر، هيلې او 

ن افغان ته د خادم فکري نړۍ ليد انځور  شوی او هم سيد جامل الدي

 صيب د عقيدت، درناوي او اخالص انځور ښکاره کېږي 

په پښتو وليس شاعرۍ کې توکل بابا يو نامتو او   توکل بابا: -۳

وتلی نوم دی  دی اصالً د پخواين کوز کونړ او اوسني ننګرهار د ښېوې 
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ولسوالۍ اوسېدونکی و، د ده نوم د عوامو پر ژبه خور دی  خو څومره 

ه نوم يادېږي، شعرونه يې هغومره عوامو ته نه دي رسېديل  د دې چې د د

علت دا دی چې موږ د خپلې وليس شاعرۍ پر څېړنې زيات کار نه دی 

کړی  په ننګرهار کې يو متل دی: ))نن وي که س ا وي، توکل له ښېوې 

تلی(( توکل بابا مشهور و، خو شعرونه يې له وليس سندرغاړو پرته د ېېرو 

ه نه وو ورغيل، تر هغه وخته چې خادم صيب دا ليکنه کړې، د خلکو الست

 توکل بابا په باب ېېر کم ليکيل معلومات موجود وو 

څرنګه چې خادم صيب هم په همدې سيمه کې لومړين ديني 

تعليامت کړي وو، نو دې سيمې رسه ېېر اشنا و، نو ځکه يې پر توکل بابا دا 

د )توکل بابا( په نامه يوه لېسه هم ليکنه وکړه  اوس په ښېوې ولسوالۍ کې 

شته، د خلکو په منځ کې دتوکل بابا خاص اح ام موجود دی  ښه به وي 

 چې دزياتو معلوماتو لپاره د خادم صيب ليکنې ته تم شو:

 توکل د ښېوې

ښېوه په کوز کونړ کې د شګې څخه څلور کروه بره يو لوی کلی ))

نور(( دره ده چې کوز رس دی، د دې کيل څخه دسپین غره خوا ته د ))

ته يې بوېيالی وايي، توکل په بوېيالۍ کې د ملک سيدال د کيل  دی، 

داسې برېښي چې په قام ساپی دی، اورېديل مو دي چې توکل په اوله 

کې يو شوقي ځوان و او د ساز و رسود شوق يې درلود، اکرثه به يې غزل 

ده، په اخره کې د ده رسايي کوله او د ساز و رسود په مجلسو کې به رشيکې

وضعيت بېخي وګرځېد او يو بل کيفيت پر واري شو، دا کيفيت د 

استغراق او محوه کېدو کيفيت و، په دې حالت کې د ده شعر هم جاري 

شو، دا جريان څنګه جريان و؟  دا يو بند درياب و چې ناڅاپه يې بندونه 

 نيولې! يوړل او راخالص شو، په داسې شان چې هېڅ يش يې مخه نه وه
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توکل سوونه او زرګونه بدلې جوړې کړې دي، د ده شعر هر څه 

 چې دی ټول غزل دی، رباعي او چاربيته او نور اقسام نه لري 

او غزل يې هم ټول يو مخصوص اهنګ او وزن لري چې ېېر 

دلکش او خوندور دی، دی د نورو شعراوو غوندې په مختلفو زمينو او 

عر ټول د عمي  او ژور عش  او مح ت بحرو کې نه دی ګډ شوی، د ده ش

 او سوز و ګداز د يوې بلې دنيا څخه حکايت کوي 

د توکل ېېر ېېر غزل اوس هم د ننګرهار او پېښور د سازنده ګانو په 

، سازندګان عادت لري او د توکل د غزلو لپاره د دوی په يخولو جاري د

د منځ کې يو مخصوص وخت ټاکل شوی دی چې هغه کراره شومه او 

 نيمې شپې پس وخت دی، په بل وخت کې د توکل غزل نه وايي 

په دغه وخت کې چې کاينات د شپې د سکوت په ژوره کې پراته 

 وي 

او د ېېر لرې لرې نه هم بې چرګانو د وار په وار اذانونو او کېرړو د 

خوږو ساندو څخه بل اواز نه اورېدل کېږي او عامل د خوب په رشابو 

خت کې د توکل غزل د ساز او رسود رسه دومره مخمور وي، په دې و 

کيف پیدا کوي چې سړی د دې عامله اوچتوي او يوې داسې دنيا ته 

چې د ستورو د دنيا څخه هم پورته ده، هلته يې بيايي او له خونده سړي 

 ته ټالۍ ورکوي!

د توکل په غزلو کې چې کومه د عش  او مح ت ج به ليدل کېږي، 

سوا او بل رقم ده، له دې څخه د يو عايل او بې  هغه د نورو له هغو څخه

نوي خواصو کې د توکل غزل د زواله مينې بوی راځي، په دغه مع

 بابا رباعي ګانو ته ورته او تر نورو ټولو شاعرانو پورته دی  رحامن
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که څه هم توکل ناخوانه سړی دی، مګر د شعر موه ه يوه الهويت 

او تناسب باندې اړه لري،  موه ه ده، څومره چې په فطري استعداد

هغومره تعلم او زده کړه په کې دخل نه لري، همدا خربه ده چې د سړي 

 دا رقم شعر محل د ېېرو تعجب او حريت دی!

توکل د يوه ځانته اسلوب موجد دی، تر توکل وروسته نورو ېېرو 

شاعرانو د ده پريوي کړې ده، مګر په دې الره کې د ده حد ته څوک نه 

، په تېرو شاعرانو کې يوازې )مريا( د ده په رنګ غزل ويلی دي رسېديل

هر( ۶۲۵۱يش، ګومان کاوه يش چې دوی دواړه رسه معارص دي او تر )

وروسته اوسېدل، دلته يوه خربه بله هم د ياد وړ ده، هغه دا ده چې دا 

مريا هغه مريا نه دی چې زموږ په ت کره )د پښتو شاعرانو ت کره چې موږ 

ه( کې د قلندر رسه يو ځای ذکر شوی دی، د قلندر مريا اوس ليکلې د

 شاعر نه دی، بلکې د قلندر شاعر معشوق دی  

 قلندر يې د خپل نامه رسه يادوي او دا مريا پياوړی شاعر دی 

 د توکل د س ک خواص دا دي:

 مخ ع د يو مخصوص رس او اهنګ دی  -۶

بې زواله  د مجازي مح ت د نرۍ پردې الندې يوه بله دنيا او -۲

 مح ت ښيي 

دژبې استعامل په داسې وور رسه کوي چې هېڅ رقم تکليف په  -۹

کې نه وي او سړی ګومان کوي چې روان نرث دی، دی په کالم کې د 

تخيل د لوړوايل او د ژبې د محاورو او متلو په استعامل خوږوالی او 

محيطه نه اراتو کې د پښتانه له او استع ج ابت پيدا کوي، په تخيل، متثيل

 وځي 
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په دې لحاظ چې د توکل غزليات د کتاب په صورت نه دی ټول 

شوي چې موږ په کې انتخاب وکړی شو او د اديب ت رصې الندې يې 

راولو، نو هغه چې په الس راځي، دلته يې د منونې په ېول ليکو، که څه 

 هم زموږ د پورته ادعاګانو اث ات ونه کړی يش 

 غثل

(١) 

 لــــــ  مـــــ ر مــــــا مــــــ ردی پـــــه ګلشــــــ  کـــــې د بلب  

ــ ر دی     ــې تـــ ــخ يـــ ــا مـــ ــازي کـــ ــې غ ـــ ــازا  چـــ  غ ـــ

ــ  تـــــــر دـــــــداره      ــل نـــــــه مـــــ ــ  چـــــــراغ بـــــ  د هاـــــ

ــن زور دی   ــ   ظلـــــ ــه عامـــــ ــړی پـــــ ــې کـــــ ــا چـــــ  چـــــ

 مــــــــا بــــــــه دم کــــــــړ  د وصــــــــال پــــــــه منترونــــــــ  

ــ ر دی    ــ نډو دــ ــه مــ ــثوا  دی او د دار پــ ــ ر پېــ  دــ

ــداره     ــر دـــــ ــږي تـــــ ــ ار ورېـــــ ــشه انـــــ ــته مـــــ  دردـــــ

ــ ر دی   ــ ره ال نـــــ ــت ګـــــ ــت ر  ـــــ ــدار د وخـــــ  د دـــــ

ــه   ــه عيشــــــــ  وتــــــــــی درادــــــــــر دید دنيــــــــــا لــــــــ

ــ ی د هاــــــــ  د مينــــــــې اور دی     ــې بــــــــل مــــــ  چــــــ

 دـــــــر د  نـــــــه پ رتـــــــه کـــــــ ي د غـــــــن لـــــــه ټالـــــــه

ــ ر دی.    ــه کـــــ ــاڼی پـــــ ــه کـــــ ــ  د   ـــــ ــه  نـــــ  ت کلـــــ

 

(٠) 

 پرېـــږده چـــې مـــې مـــړ کـــي مـــاه لـــيال پـــه تېـــره تـــ ره

ــه من     ــا و تـــ ــاره مـــ ــا ده يـــ ــن و  فـــ ــتا ظلـــ ــدـــ   رهظـــ
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 زه کــــه بې نــــاه د دــــتا لـــــه الدــــه مــــادت مـــــ من     

ــ    ــه  نـــ ــه راکـــ ــه الړ  رب بـــ ــه رانـــ ــه کـــ ــ رهتـــ  ت  ـــ

 بېـــر دا دـــتا پـــه مـــا  زېـــر زمـــي  مـــ  بـــې مـــانه        

 پرېـــــږده کبـــــر پرېـــــږده نـــــ ره مـــــه ګرځـــــه ماـــــروره

ــازان      ــاو د غ ــــ ــې چشــــ ــل پ ــــ ــه ت کــــ ــی پــــ  راغــــ

 اوس بـــه يـــې دـــرغ ا کـــا پـــه چـــاړه او يـــا پـــه تـــ ره.

 

(٠) 

 مـــــــا لـــــــيال پـــــــه تـــــــ ر وربـــــــل ايښـــــــي ګل نـــــــه 

ــيل نه    ــ ي دــــــ ــيل کــــــ ــه دــــــ ــه ده پــــــ  اوس روانــــــ

ــ  ودــــــ       ــه ل بــــ ــې د ه ــــــرا  پــــ ــر مــــ ــال و پــــ  بــــ

ــه     ــ ي زړه  ال نــــــ ــن د دــــــ ــه وايــــــ ــه نــــــ ــا تــــــ  چــــــ

ــا    ــط کـــــ ــال و خـــــ ــفت د خـــــ ــل صـــــ ــل د  تـــــ  ت کـــــ

ــه.((     ــ نډ  الل نــ ــد مــ ــدا  د  مرواريــ ــشي  دنــ  دــ

                                                                       (١٠٠-١٠١: ٠٠) 

د توکل په باب معلومات که له يوې خوا له نومړي وليس شاعر رسه د 

او لېوالتيا څرګندوي، نو له بلې خوا د هغه شعرونه خادم صيب مينه 

خوندي کوي  د توکل پر کالم د استاد خادم دغه ت رصه او تحليل موږ ته 

هغه مهال د پښتو وليس ادب د پېژندنې لپاره ښه وسيله کېدی يش  له بلې 

خوا ادب تاريخ ته د  دې موادو خوندي کول ېېر زيات ګټور دي  پر 

استاد خادم د پوهې احاوه بل هغه ارزښت دی چې وليس ادب باندې د 

 موږ ته د دې ېول شاعرۍ تحليل او څېړنې ته ښه زمينه برابروي 
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په شلمه پېړۍ کې د پښتنو او باچا خان )فخر افغان(:   - ۶۱

سيمې  يو س  ميل او م ارز 

شخصيت دی  نږدې اويا کاله يې 

( ۹۱ميل م ارزه وکړه او نږدې )

انو له خوا په کاله يې د انګرېز 

زندانونو کې تېر کړل  ده د هند 

په ازادۍ کې فعاله ونډه واخيسته، 

خو د پښتونستان د ازادولو په الره 

کې خپل ميل ارمان ته ونه رسېد، 

ده په سياست کې د سړيتوب الره 

ونيوه، )عدم تشدد( يې اختيار کړ، 

الس وانه  يې جنګ جګړې  ته

جوړ کړ او د پښتنو د پرمختيا  چاوه، د خدايي خدمتګارو تحريک يې

لپاره يې تعليم او سواد يوه اسايس الره وګڼله  د باچا خان نظريات د 

سيمې پر ېېرو ليکوالو خپل تاثري کړی دی  خادم صيب هم په دې ېله 

کې شامل ليکوال دی  ده فخر افغان ته ګڼ شمېر شعرونه او ليکنې ليکيل 

 راوړو:دي، چې دلته يې ځينې د بېلګو په توګه 

ــ ي     ــر کــ ــ  فخــ ــې چ ــ ــرلی دی پــ ــګ د  پ ــ  ))راتــ

ــ ي    ــر کـــ ــ  فخـــ ــ  د  ګلشـــ ــش کتلـــ ــه تـــ ــاز پـــ  د نـــ

ــ لی ــال    کــ ــتا د ک ــ ــف دــ ــه تعريــ ــه ربــ ــه ښــ ــي پــ  مــ

ــ ــ ي     پـ ــر کـ ــ  فخـ ــه د دـ ــ  ځکـ ــې نـ ــ  کـ ــ ل چ ـ  ه ټـ

ــنا   ــيب د قــــدم ن  دامــ ــې مــــي نصــ  چــــې ښــــکل يــ

ــ ي     ــر کـــ ــت  فخـــ ــک  د خـــ ــه مشـــ ــاوره پـــ ــه خـــ  هاـــ
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ــ غ    ــه نبـــــ ــ  پـــــ ــرل ړی دی د زامنـــــ ــدو دـــــ  د مينـــــ

 رباند  وطـــــ  فخـــــر کـــــ ي د ښـــــ  زل ـــــ  پـــــه دـــــ 

 پــــه خيــــر راغلــــې وطــــ  لــــره زمــــ نږ فخــــر افاانــــه 

 پــــه يــــاد دــــتا د نامــــه مــــعر و دــــخ  فخــــر کــــ ي  

 )خادم( چې په اخالص مـي  ـ ک  د ملـک و د ملـت    

 وطـــ  يـــې پـــس لـــه مرګـــه پـــه مـــدف  فخـــر کـــ ي.(( 

                                                                                      (١٦١:  ١٠) 

مه( ۶۹ل( کال د کب پر )۶۹۶۷استاد خادم دا نظم فخر افغان ته د )

څخه  نېټه ليکلی دی، دا هغه مهال و چې باچا خان له محکوم افغانستان

دلته يې د هېواد بېالبېلې سيمې وکتلې او له ، ازاد افغانستان  ته سفر وکړ

 ګڼو ولسونو رسه يې مالقاتونه وکړل 

خت يو مفکر شاعر او د ملتپالنې د خادم صيب چې د خپل و 

ښوونځي لېوال او مينوال وو، د پاچا خان افکارو پرې ېېر تاثري کړی و، نه 

يوازې پورتنی نظم يې ورته ويلی، بلکې ېېر نور نظمونه يې هم ورته وييل 

دي، د بېلګې په توګه به يې دا بل نظم هم وګورو  دا نظم يې بيا تر هغه 

( کاله وروسته  ويلی دی  دا ددې مانا ورکوي ۲۱پخواين نظم، شپږويشت )

( کلونو په بهري کې له پاچا خان رسه د خادم صيب مينه ۲۱چې د )

ل( کال د ۶۹۱۹هامغسې توده پاتې شوې ده  استاد خادم دا نظم د )

 (مه نېټه په کابل کې ليکلی دی ۶۱جدي پر )

 ))د پښـــــــــت  او پښـــــــــتن  بـــــــــه ال  ـــــــــه  ـــــــــال و 

ــا     ــه وای ای بابــــــ ــه نــــــ ــه تــــــ ــه کــــــ ــر افاانــــــ  فخــــــ

ــا تــــــه     ــ دو دنيــــ ــا وښــــ ــا  د  بيــــ ــت   مــــ  د پښــــ

ــانه    ــې مـــــــ ــل بـــــــ ــر وګالـــــــ ــه د  بېـــــــ  تکليف نـــــــ
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 دا د چـــــا پـــــه نـــــ م ويـــــده پښـــــت   راويښ مـــــ      

 مـــــــــارګلم نـــــــــه تـــــــــر هـــــــــرات او بدخشـــــــــانه    

ــ      ــا نشـــــــ ــه هېچـــــــ ــه الره بار لـــــــ ــل پـــــــ  د تکـــــــ

ــه  ــادره، پدل انـــــــــــــــ ــه و بدـــــــــــــــ  اول العثمـــــــــــــــ

ــې    ــک کـــــ ــه ملـــــ ــاره پـــــ ــن د  وکـــــ ــت تخـــــ  د ه ـــــ

ــه ود   ــل رنــــــګ کړلــــ ــه بــــ ــت نخ ا د  پــــ ــهپښــــ  انــــ

 پـــــه افاـــــا  کـــــې د  د مينـــــې مشـــــال بـــــل کـــــړ      

 پل مـــــــې يـــــــې پ رتـــــــه کېـــــــږي تـــــــر ادـــــــ انه     

 د پښـــــــت   تـــــــ ره د ورور پـــــــه وينـــــــ  رنـــــــګ وه

 د خشـــــــل قـــــــام پـــــــه تبـــــــاهم يـــــــې وه مېړانــــــــه     

ــي    ــه ولــــ ــک پــــ ــال ټ پــــ ــر مــــ ــې وه تــــ ــارۍ يــــ  کټــــ

 د تربـــــــــ ر د مـــــــــر  لـــــــــه پـــــــــاره دـــــــــرګردانه    

ــه     ــه الدـــ ــتل لـــ ــک واخي ـــ ــ ره، ټ پـــ ــې تـــ ــا يـــ  تـــ

ــ  پښــــــــ     ــه د  ب تللــــــ ــ ر تــــــ ــ ر کــــــ  ې انهد تربــــــ

 دښــــــــــــ ني د  پــــــــــــه ورورۍ کړلــــــــــــه بدلــــــــــــه 

ــه   ــه مدربانـــــــــــــ ــ ونکيه و راهن ايـــــــــــــ  الرښـــــــــــــ

 د خــــــــــــدايي خــــــــــــدمت ارۍ پياــــــــــــام د  راوړ

ــ انه   ــه ادــــــــ ــه لــــــــ ــتن  تــــــــ ــدايت د  پښــــــــ  هــــــــ

 تــــــــه دښــــــــ   د ادــــــــتع ار او ادــــــــتبداد يــــــــې 

 ر  ت نــــــــــه د  پــــــــــه تــــــــــا وي لــــــــــه ر  انــــــــــه

ــه مــړه مــي       ــه مــړه مــ ، ټــ ل ب ــه مــړ مــې، مــ ږ ب ــه ب  ت

 دانـــــهد پښـــــت   نـــــ م بـــــه ورک نـــــه مـــــي لـــــه       

ــه پـــــــه م ـــــــتم م ـــــــتم بدېـــــــږي    ابادـــــــي  بـــــ
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ــه    ــه دهانـــــ ــه لـــــ ــشي  ځ  نـــــ ــه دـــــ ــ ي بـــــ  غ رځـــــ

ــږي    ــرو ورېــــ ــ ړو غــــ ــه لــــ ــه پــــ ــشينې واور  بــــ  دــــ

 لـــــــــــه پـــــــــــاميره، تـــــــــــر خيبـــــــــــره او کاغانـــــــــــه

ــه    ــر تلـــــــ ــل تـــــــ ــږي تـــــــ ــه چلېـــــــ ــه بـــــــ  کاروان نـــــــ

ــتانه     ــر هندودـــــ ــر تـــــ ــه خيبـــــ ــه پـــــ ــ  نـــــ ــه امـــــ  لـــــ

ــږي    ــل کېــــ ــه ليکــــ ــه تاريخ نــــ ــا  بــــ ــل مــــ ــه بــــ  پــــ

ــه       ــا نـــ ــر چـــ ــه هـــ ــه لـــ ــه وخت نـــ ــ ي بـــ ــر مـــ  وي هېـــ

ــ ــادېږي  خــــ  دــ ــه يــ ــه خ لــ ــه د پښــــت   پــ ــ م بــ  تا نــ

  ــــــــــ  چــــــــــې وي د پښــــــــــتن  خ نــــــــــه ودانــــــــــه

 کامـــــــــکې نـــــــــه وای کـــــــــږه مـــــــــ   دغـــــــــه الره

ــالره   ــ  پــــــــــ ــتن  ق م نــــــــــ ــ  پښــــــــــ  ای د ټ لــــــــــ

ــې      ــا  يـــ ــ ی ان ـــ ــې لـــ ــتانه کـــ ــه د پښـــ ــه  امـــ  پـــ

ــې ((      ــر خــ اه د کــل  دــا  ي ــې، خــ  خي ــه افاــا  ي  ت

                                                          (٤٥٠-٤٥٠  :١٠) 

پورتني نظم کې د باچا خان د م ارزو يو ېېر ښه تصوير وړاندې 

دا نظم په حقيقت کې کې د باچا خان د م ارزو يو مانيفس   ،شوی دی

دی  د هغه ارمانونه تصويروي، د دې ترڅنګ له باچا خان رسه د خادم 

  د دې نظم له محتوا څخه دا خربه په څرګندوي صيب روحي پيوستون

څرګندېږي چې د خادم صيب پر روح و روان، فکر او نظر د باچا  ښه ېول

خان م ارزو او فکر څومره ژر تاثري پرې ايښی دی  خادم صيب نه يوازې 

په نظم کې د باچا خان د م ارزو تصوير کاږلی، بلکې په نرث کې يې هم د 

هغه په باب ګڼ شمېر ليکنې کړي دي  که د باچا خان په باب د استاد 

ظوم او منثور کالم ټول رسه راټول کړو، نو يو ځانګړی اثر به ترې خادم من
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 :د نرث يوه بېلګه هم وړاندې کړو جوړ يش  دلته به يې

 د پښتونستان لوی زعيامن

))خان ع دالغفار خان او خان ع دالصمد خان به په جېلخانو کې تر 

 کومه مريضان پراته وي؟

اسې شخص د پاره چې پنځه کاله او شپږ کاله بامشقته قيد د يو د

( کالو څخه تېر وي، څه اسانه کار نه دی او بيا د يو ۷۱( او )۱۱عمر يې د )

داسې شخص د پاره چې په عمر کې يې تحقري، سپکوالی، خرابه غ ا، 

بنده هوا او بدين مشقت نه وي ليدلی، انسان خو له غوښو جوړ دی، له 

 تيږو خو جوړ نه دی 

خان ع دالغفار خان د محکوم  پښتونستان د رسحد د صوبې لوی 

زعيم، د خدايي خدمتګارو د حزب موسس او رييس او خان ع دالصمد 

خان د بلوچستان لوی زعيم او د وون د حزب موسس او رييس چې 

دواړه په اوه مليونه پښتنو کې ناف  الکلمه او منيل ليډران دي  د پاکستان 

په دې ګناه چې دوی پښتونستان او د خپل وون او د تشکيل نه وروسته 

قام ازادي غواړي، بې محاکمې او بې ګفتګو په کوم وخت چې د فرنګ 

 له قيده خالص شوه، د پاکستان په جېل کې ولوېدل 

ېېر کلونه تېر شول، ېېرې وعدې راغلې او پوره شوې، خو هر وار 

ښودل، اوس  پاکستان د دوی د قيد ميعاد افزود کړ او پرې يې نه 

هېڅوک نه يش ويلی چې دا لوی زعيامن او دا اوه ميليونه پښتنو ازادي 

غوښتونکي به تر څه وخته بنديان وي؟ د دوی صحتونه خراب دي، د 

دوی زندګي ت اه ده  ځينې پښتانه ليډران لکه قايض عطاء هللا په بندونو 

له کې مړه شول  ايا پاکستان دا اراده کړې ده چې د دوی مړي دې 

 جېلخانو ووځي؟
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که د وون ازادي غوښتل دومره لويه ګناه وای چې سزا يې مرګ 

وای، نو پرنګيان خو تر هر چا زيات د قوت خاوندان وو، نو خان 

ع دالغفار خان او خان ع دالصمد خان اڅکزی يې ولې په بندونو کې نه 

وژل چې هره دفعه به يې د غ ا په نه خوړلو او د صحت په خرابېدو له 

 بنده ايله کول 

قوي خربه دا ده چې که د سيايس ازادۍ غوښتلو سزا مرګ وای، 

خو مسټر جناح، لياقت عيل خان او دا نور ټول به په بندونو کې مړه وو  

ښه، هر کله چې دا کار پرنګيانو نه کاوه، نو د اسالم مدعيان يې په کوم 

 سند کوي؟

ربو او مخکې جرايدو وييل وو چې د نهرو، محمد عيل له خ

مفاهمې نه وړوم ی به خان ع دالغفار خان ايله کړی يش  په لندن کې 

ښاغلی محمد عيل د جرايدو منايندګانو ته وييل وو چې زه پاکستان ته 

ورشم، نو د خان ع دالغفار خان په بند به غور وکړم  م رصينو ويل چې د 

مونږ نهرو او محمد عيل د مالقات نه به وړوم ی )خان( خالص يش، مګر 

 پوهېدو چې د پاکستان صدر اعظم  دا کار نه کوي او دغه دی ويې نه کړ 

په دې ورځو کې محيل جرايدو د خان ع دالغفار خان يو دردناک 

تصوير نرش کړی دی  دا معزز سړی په يو اب   حالت  او مريضه قواره رسه 

 د بنديخانې د فوالدي سيخونو هغه خوا ته څادر اغوستی ښکاري، نارش د

 فوټو په رس ليکيل دي: 

))باچا خان د فرنګ له قيده وروسته د پاکستان په بند کې(( زه 

پوهېږم چې د دې تصوير په ليدو به هر پښتون  وژاړي، دا دی هغه 

 تصوير موږ هم کاپي او نرش کړ 
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پاچا خان خو هر چا ته معلوم دی چې دا څلورم، پنځم ځل دی 

پاکستاين ېاکټران يې اپرېشن  چې شفاخانه په شفاخانه يې ګرځوي او

کوي  او خپل مشقونه ورباندې کوي او اوس په الهور کې پروت دی، يوه 

بله د زړه خربه د خان ع دالصمد خان اڅکزي هغه ليک دی چې ده د 

خپل يو دوست په ځواب کې د روژې نه مخکې ليکلی او دا خط مونږ ته 

 د دهيل د تيج اخ ار په ذريعه راغلی دی 

ي چې دا خط د الهور د )اثار( نومې اخ ار نرش کړی دی او تيج واي

مونږ ته د ېاک په ذريعه رارسېدلی دی  دا خط د هند او پاکستان  نورو 

 (۳۲۵-۳۲۱: ۲۹)جرايدو هم نرش کړی دی ((   

دوست محمد خان کامل مومند د پښتو ژبې کامل مومند:   -۶۶

يو لوی ليکوال تېر شوی، پښتو ادب 

ېدونکي خدمتونه کړي ته يې نه هېر 

دي، په تېره بيا په څېړنيزه برخه او 

خوشال پېژندنه کې، دوست محمد 

خان مومند تر شلو زيات علمي اثار 

ليکيل، چې اکرثه يې چاپ شوي دی  

د کامل مومند شخصيت ، اثارو او 

افکارو پر خادم صيب خپل خاص 

تاثري لرلی دی او هغه ته يې د 

(مه نېټه ۲۸ل( د غربګويل، پر )۶۹۱۸)

ل يو نظم ليکلی دی، ددې نظم له محتوا څه ښکاري چې انګرېزانو د کام

ند د تعليم او کار مخه نيولې او دې کار د خادم صيب پر افکارو تاثري موم

 کړی دی:
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 کامل خا  م مند

 ))د ان رېـــــــــــــــث نـــــــــــــــا مـــــــــــــــراد تعلي ـــــــــــــــه 

ــړ   پـــــــــــ ه پښـــــــــــت   چـــــــــــې د  عاطـــــــــــل کـــــــــ

ــ     ــا مـــــــــــ ــين ل يـــــــــــ ــي تعلـــــــــــ ــه غربـــــــــــ  پـــــــــــ

ــړ   ــل کــــــــــــــ ــت  اد  فا ــــــــــــــ ــ  پښــــــــــــــ  خــــــــــــــ

ــن   ــ   يــــــــــــ ــه م نــــــــــــ ــري رنځــــــــــــ ــه نــــــــــــ  لــــــــــــ

 غـــــــــ  م منـــــــــد يــــــــــې چـــــــــې کامـــــــــل کــــــــــړ    

ــ انه    ــه ادــــــــــــــــ ــرم و لــــــــــــــــ ــ ی کــــــــــــــــ  لــــــــــــــــ

ــړ.((   ــل کـــــــ ــه يـــــــــې مايـــــــ ــت   تـــــــ ــې پښـــــــ  چـــــــ

                                                                (١٩٤:  ١٠) 

د پورتني نظم محتوا ته په کتو رسه خادم صيب د کامل مومند له  

اخوږي څرګندوي او دا د خدای سيايس ميل او پښتني افکارو رسه خو 

لوی کرم ګڼي چې د کامل په شان يو لوی انسان يې د پښتو او پښتنو 

 خدمت ته وهڅاوه  

جهان زېب د پښتنو يو بل اديب او ټولنيز جهان زېب:   -۶۲

شخصیت تېر شوی، د خادم صيب د ژوند له زمانې رسه هممهاله و، د هغه 

او خادم صيب دې ته هڅېدلی  کړی ريافکارو د خادم پر فکر خپل تاث

چې د هغه کار، فکر او م ارزه وستايي او هغه ته د غزل په فورم کې يو 

ځانګړی نظم وليکي، نظم ته يې هم د )جهان زېب په مينه( نوم ورکړی 

(مه نېټه لیکلی ۸ل( کال د جدي پر )۶۹۱۱دی  استاد خادم دا نظم د )

 دی 
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 د  دا  زېب په مينه

ــ  ــه  دانثيـــ ــا ګل نـــ ــي ))زېبـــ ــت نخ ا کرلـــ ــه پښـــ  ب پـــ

 تـــــــازه ب  نـــــــه يـــــــې پـــــــه مينـــــــه د بابـــــــا کرلـــــــي      

 ښکلی وط ، ښکلی پښت  ، ښکلې پښـت  ده پـه کـې   

 يــــــا پــــــه وربــــــل ښــــــکلي ګل نــــــه دي لــــــيال کرلــــــي

 د عشـــ  او مينـــې پـــه هېـــ اد او د مکېـــث پـــه دـــي ه      

 ګــــــــل خنــــــــدانې دا ګل نــــــــه پــــــــه خنــــــــدا کرلــــــــي 

 قربـــــــا  دهاـــــــه پـــــــاکې خـــــــاور  د  دم نـــــــه مـــــــ ه

  نــــــه د وفــــــا کرلــــــيچــــــې درخــــــانم پــــــه کــــــې باغ

ــ     ــب دــر د ها ــه د زي ــه پ رت ــا  ب ــه مــي   ېت تي  ځ کــې ن

ــي     ــ ا کرلــ ــې پخــ ــه کــ ــ  پــ ــه د نا ــ ــې تخ  نــ ــې يــ  چــ

ــ اب و  چــې ګلشــ  د  کــه  ــ ړ     ــه ن ــه، ت  د افاــا  زېب

 (()خــادم( تــه ګــ ره چــې ګــال  يــې پــه بېــديا کرلــي.        

                                                                      (١٠٥: ١٠) 

ورتني نظم کې خادم صيب د جهان زېب، پښتو او پښتونويل پ

ستايي او په دې برخه کې د جهان زېب  خدمت، د ستاينې وړ بويل، هغه 

ته د افغان زېب خطا کوي، څرنګه چې جهان زېب هغه مهال يو ټولنيز 

شخصيت و او خدمتونو يې څرګند وو، نو  خادم ورته په خطاب کې وايي 

لشن جوړ کړی، خو  خادم په بيديا کې همدا فکر  چې تا په نوابۍ کې ګ

پاللی او ګالن يې په کې کريل دي  ددې نظم  محتوا دا ده چې جهان 

 زېب او خادم يوه الره تعقي وي او هغه پښتو او پښتنو ته خدمت کول دي 
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د پښتو په معارصو ادبياتو کې اجمل خټک اجمل خټک:   -۶۹

دواړو  يوه ځالنده څېره ده  په نظم او نرث

کې لوی الس لري  د اجمل خټک افکار 

او شاعري د خپل وخت پر ځوان اديب 

قرش خپل تاثريات پرې ايښي دي  استاد 

خادم چې د اجمل خټک د زمانې 

هممهاله اديب شخصيت دی، هم د اجمل 

خټک له نظرياتو رسه يې نظريات ېېر 

نږدې دي او په ځينو برخو کې يې د هغه 

ستی دی  د )غريت اخيد افکارو رنګ هم 

چغه( د اجمل خټک يو مشهور کتاب دی  د دې شعري ټولګې شعرونه 

دومره عام شوي وو چې خلکو به په مظاهرو  او لويو غونډو کې د شعارونو 

په توګه کارول، ان اوس هم د هغه له شاعرۍ څخه همدا ېول ګټه پورته 

ره کېږي  )د غريت چغه( کتاب څخه يو غزل يو وخت د مشاعرې لپا

انتخاب شوی و، ګڼو مطرحو پښتنو شاعرانو ددې شعر په اقتفا شعرونه وويل 

او بيا دا مشاعره د يوه ځانګړي کتاب په بڼه هم چاپ شوه، استاد قيام 

الدين خادم هم د اجمل خټک د دې غزل په اقتفا يو شعر ليکلی دی  

د زنداين کېدو او د هغه د  کرسبېره پر دې استاد خادم د اجمل خټ

دلته به يې لومړی دغه منظوم کالم  ، ارزو په باب نورې ليکنې هم کړيم

 ته نغوته کوو:

 د اجمل په شعر

ــه       ــه نــــ ــر  کــــ ــالب لــــ ــه ان ــــ ــانې لــــ ــر د زمــــ  خبــــ

ــه      ــه نــ ــر  کــ ــاب لــ ــه ښــــکلی  بــ ــه دغــ ــه بــ ــبا تــ  دــ
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 لـــه دـــرو دـــترګ  خ ـــارو نـــه د  ځـــار مـــ ه دـــاقي  

 د خــــن د ځنځ لـــــ  هـــــن  ـــــه تـــــاب لـــــر  کـــــه نـــــه  

ــ   ــت نــ ــامرد  دا وخــ ــ ه نــ ــه  راواچــ ــبا لــ ــه وي دــ  ه بــ

 لـــږ نـــ ر هـــن چېـــر  وګـــ ره مـــراب لـــر  کـــه نـــه         

ــدو دی   ــه تېرېــــ ــم پــــ ــازګم او رن ينــــ ــار د تــــ  بدــــ

 مطربــــه پــــه تخــــر  کــــې د  ربــــاب لــــر  کــــه نــــه  

ــه وزرونــــــ       ــه د بــــــرق پــــ ــه درنــــــه وال تــــ  ق م نــــ

 افاانـــــه تـــــه هـــــن فکـــــر د مـــــتاب لـــــر  کـــــه نـــــه   

 بادمــاه د قــام پــه مينــه  ــام د نــ ي رونــد اوچــت کــړ   

 ((نتخــــاب لــــر  کــــه نــــه خادمــــه کــــ م غــــثل د  ا

                                    (١٤٦:  ١٠) 

(مه نېټه په ۹۱ل( کال د ثور پر )۶۹۱۲استاد خادم دا پورته غزل د )

کابل کې ليکلی دی  دا شعر چې د اجمل خټک د شعر په اقتفا ليکلی 

شوی، د خادم صيب د فکري قوت او هرني جوهر څرګندونه کوي  په 

چې چا هم د اجمل خټک د غزل په اقتفا شعرونه ليکيل، هغه زمانه کې 

اکرثه يې تقري اً يوه مش که موضوع تعقي وي، يانې همغه موضوع چې 

اجمل خټک پنځولې وه، پر همدې اقتفا د نورو شاعرانو ټول ليکل شوي 

 شعرونه بيا د همغې موضوع پر محور راڅرخي 

ذهني مسري رسه  د اجمل خټک فکر او د م ازو تاثري خادم صيب له

برابر دی او پر هغه خوږ لګي، په يوه بل ځانګړي نظم کې اجمل خټک ته 

 وايي:
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 ا  ل ته

 مــــــــــــا پېشنــــــــــــدلی پــــــــــــه پښــــــــــــت  بانــــــــــــد 

ــد    ــ  بانــــــــــــ ــه نا ــــــــــــ ــه وروره پــــــــــــ  ا  لــــــــــــ

 م ــــــــح ر پــــــــه چاــــــــه د غيــــــــرت د  مــــــــ مه    

ــ مه   ــت د  مـــــــ ــګ و ه ـــــــ ــاني ننـــــــ ــه افاـــــــ  پـــــــ

ــه   ــره وکړلـــــــــــــ ــه نعـــــــــــــ ــه  ـــــــــــــ  دا د  ال بلـــــــــــــ

ــه   .لـــــــــــــه پښـــــــــــــت ن الې د  ت بـــــــــــــه وکړلـــــــــــ

 

د اجمل خټک په باب يې نور نظمونه او نرثونه هم لیکيل دي، دا 

 يو نرث يې د هغه د زنداين کېدو په اړه دی چې اديب رنګ هم لري 

 اجمل خټک ولې بندي شو؟

 ))د يو متجسس شاګر پوښتنې

استاذه! هغه بله ورځ ما ويل چې زه يوه پوښتنه کوم، تاسو ويل چې 

 غواړم چې همغه پوښتنه وکړم: اوس د پوښتنو وخت نشته، نو اوس 

 استاذ: ښه وايه کنه هغه پوښتنه څه ده؟

 شاګرد: ما دا پوښتنه کوله چې اجمل خټک ولې بندي شو؟

 استاذ: کوم اجمل خان؟

 شاګرد: ولې اجمل خټک د پېښور مشهور شاعر او اديب؟

 استاذ: هو، پوه شوم اجمل خان د کومې ژبې شاعر او اديب دی؟

 ژبې شاعر او اديب دی کنه  شاګرد: خو د پښتو

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33177 
 

استاذ: په پېښور کې ګوندې د پاکستان د حکومت له السه يوازې 

 اجمل خان خټک بندي شوی دی، بل څوک نه دي بنديان شوي؟

زره پښتانه بنديان دی، خو د  ۶۲شاګرد: هسې خو معلومه ده چې 

 اجمل خان بندي کېدل يوه تازه پېښه ده 

 کېدل ګوندې تازه پېښه نه ده؟ استاذ: ولې د صنوبر حسني بندي

شاګرد: صنوبر حسني غريب خو پخوا هم ېېر وخت بندي و، هغه 

خو خربه جوړه ده وايي چې خدايي خدمتګار او د فخری افغان د ګوند 

سړی دی  پخوا يې هم سيايس کارونه کړي دي او اوس هم د پښتونولۍ 

يې ېېر  په ننګ والړ دی  صنوبر حسین خو معلوم سړی دی او اوس خو

احتياط کاوه، خو د اسلم په مجله کې چې په پښتو يې چلوله، له يوې خوا 

يې پښتو ته خدمت کاوه او له بله پلوه يې د پښتنو په ت ليل او غالمۍ 

ژړل  ما اورېديل دي چې صنوبر حسني خان د اسلم د مجلې د يوې ګڼې 

اعره په س ب چې په هغه کې يې د )رحامن بابا( د سالګرۍ په باب مش

 شوې وه او په هغه کې د پښتنو حال ژړا وه، په هغه بندي شوی دی 

 استاذ: ښه نو دغه مجله تا کتلې ده؟

 شاګرد: نه، نه مې ده کتلې 

ګناه به هم  کاستاذ: دغه مجله پیدا کړه، ويې ګوره، د اجمل خټ

 درته معلومه يش!

شاګرد: ښه، استاده! تاسو به کتلې وي، هلته نو اجمل څه وييل 

 دي؟

استاذ: هلته اجمل خان خټک يو ېېر دردناک شعر ويلی دی  په 

هغه شعر کې نور څه نشته، يوازې د پښتنو عظمت، وقار، دبدبه، اخالقي 
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سجا په دغسې بالغت بيان شوي دي، چې په لوستو يې پښتون اوښکې نه 

يش ټينګوالی، ما يو ځل دغه منظومه د خپل يو دوست په کور کې 

راته لوسته  دومره مې پرې وژړل چې د پالر پر مرګ  واورېدله، چې ده

 مې دومره نه دي ژړيل 

 شاګرد: اهو درېغه ما هم يو ځل دغه شهکار ليدلی وای 

 استاذ: هيله ده چې زه به يې دروښيم 

شاګرد: ښه، نو اجمل خان يوازې په هغه يو شعر چې هغه هم د 

 پښتونولۍ په باب ليکل شوی بندي دی؟

 څه؟ استاذ: نور نو

شاګرد: ښوونکيه! په محکوم پښتونستان کې د پښتونولۍ کنايې 

 يادول هم ګناه ده او سړی به د خپل عظمت په ياد ژړلی هم نه يش؟

استاذ: ولې به ژاړي، د شاعر اوښکې خو عروق تازه کوي او د قوم 

لپاره اوبه او ژوند دي  پاته شوه دا خربه چې ته وايې په محکوم 

تونولۍ کنايې يادول هم ګناه ده؟ دا خربه بايد تا ته پښتونستان کې د پښ

معلومه يش چې د پاکستان حکومت چې يو بې تاریخه حکومت دی، د 

پښتو او پښتونولۍ له اصطالحاتو څخه دومره وېرېږي چې د توپ له ګولې 

نه دومره نه وېرېږي  دوی تل کوښښ کړی دی چې د پښتو او پښتونولۍ 

 ن کې وچې کړي رسچينې په محکوم پښتونستا

شاګرد: ښه، نو سياست د خلکو له ته يب رسه څه کار لري؟ ژبه او 

ته يب خو د هر قوم ازاد دی او هر قوم که څه هم د بل محکوم وي، د 

 خپل ته يب په ساتلو کې ازاد دی، لکه دين چې ازاد دی 
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استاذ: ته د کوم ځای خربې کوې؟ ته چې لګيا يې دا خو دنيايي 

وال اصول بيانوې  د پاکستان واکمن دا يو هم نه پېژين، په قوانني او نړي

پاکستان کې نه دين ازاد دی، نه ته يب او بل دا چې د دوی د ځانګړي 

 سياست نقشه غرب ورحه کړې ده 

شاګرد: نو دا خو ېېره بد اخالقي ده چې د پاکستان سياسيون يې 

 کوي 

سياست بېل بېل  استاذ: په )خندا شو( د سياستوالو په اند اخالق او

څيزونه دي، په ځانګړي ېول هغه سياستوال چې د دين غړوندي يې 

شلويل دي، هغوی هېڅکله نه متجسس کېږي او نه د قوانينو او مقرراتو 

 پابندي کوي 

 شاګرد: دا نو څه خربه ده چې سياست له اخالقو بېل شی دی؟

غه نظريه ( داستاذ: زه  دا خربه اوس نه شم بيانولی، خو د )ماکياويل

ده او په دغه نظريه رسه دين او سياست رسه بېل شوي دي او همدا المل 

دی چې نن يې دنيا د بد اخالقۍ په سيند کې الهو کړې ده  مسلامنان 

بايد دغه نظريه ونه مني، خو له بده مرغه د پاکستان حکومت د اسالم له 

 دعوو رسه بيا هم په بېله الره روان دی 

 پورې بيان به کله واورو؟شاګرد: دا په زړه 

استاد: که خدای کول په يو فرصت کې به يې واورو، خو اوس به 

پوه شوي ياست چې اجمل خان خټک او صنوبر حسني خان ولې بنديان 

زره خدايي خدمتګاران ولې بنديان دي او پښتانه او پاکستان  ۶۲شول او 

پښتانه نه ولې له يو بل رسه په ټکر کې دي؟ د پاکستان حکومت يوازې 

دي، تنګ کړي، خپله د پاکستان مظلوم مسلامنان هم په بندونو کې 
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ځورېږي  هللا دې رحم وکړي، نن ټول رشق وسطي خوځېږي او يوه قوه 

 يې خوځوي  د پښتونستان مساله په دغو مسايلو کې يوه مساله ده 

 (۸۱۷-۸۱۱:  ۲۹)ېېره مهرباين، السالم عليکم (( 

خان ع دالويل خان د پښتنو له  خان ع دالويل خان:  -۶۱

س و سيايس مرشانو څخه و، ده په 

سياست کې د خپل پالر باچا خان 

الره تعقيب کړه او د ژوند تر پايه 

يې خپلې م ارزې ته دوام ورکړ  

خان ع دالويل خان پر سيايس 

فعالتونو رسبېره ليکوايل هم کړې 

او يو شمېر کتابونه يې هم چاپ 

ا دي( دده شوي دي  )رښتيا رښتي

د نامتو اثارو له جملې څخه دی  د 

ده فکر او م ارزې د استاد خادم پر 

فکر او م ارزې تاثري ښندلی او د همدې اغېز له امله يې هغه ته يو نظم 

 ېالۍ کړی دی  په دې نظم کې يې هغه يو مرش او ليډر معريف کړی دی:

 عبدل لي خا  ته

ــډر دی   ــر او ليـــــــــ ــا ، مشـــــــــ ــدال لي خـــــــــ  عبـــــــــ

ــې   ــت   چـــــ ــر دی  پښـــــ ــ  ټبـــــ ــ ل يـــــ ــه دی، ټـــــ   ـــــ

 دــــــل مــــــ  د  ومــــــري، يــــــ  مــــــ  د  نــــــه مــــــري 

 ځينـــــــــــــ  تـــــــــــــه الس او زمـــــــــــــ نږه دـــــــــــــر دی 

                                       *** 
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ــه    ــ نږه ګرانـــــــــ ــه مـــــــــ ــه، پـــــــــ ــ نږه خانـــــــــ  زمـــــــــ

ــانه  ــثم او لــــــــــــــ ی ان ــــــــــــ  صــــــــــــــا ب د عــــــــــــ

ــړ     ــي کـــــ ــک ولـــــ ــت   د ، د ملـــــ ــر پښـــــ ــه هـــــ  کـــــ

ــي ادـــــــــــــانه    ــه مـــــــــــ ــکالت واړه، بـــــــــــ  مشـــــــــــ

                                    *** 

 قـــــــام خـــــــ  مـــــــري  دی، مـــــــرض يـــــــې  ـــــــه دی

 مــــــــــــرض د دــــــــــــر دی، د ګېــــــــــــډ  نــــــــــــه دی   

 دــــــر يــــــې د بــــــل دی، نــــــ ر بــــــه يــــــې  ــــــه کــــــړو

 کــــــه دــــــر يــــــې ښــــــه مــــــ ، بــــــد  يــــــې ښــــــه دی  

                                      *** 

 ک لتـــــــــ ر و هـــــــــر قـــــــــام تـــــــــه لکـــــــــه دـــــــــاه ده 

ــا ده    ــد ب ـــــــــ ــې د رونـــــــــ ــاد يـــــــــ ــ  اقتصـــــــــ  هـــــــــ

ــه   ــړه، ديادـــــــــت دانـــــــ ــدی کـــــــ ــام د  رونـــــــ  قـــــــ

ــال ده   ــه خــــــــــ ــاتې، دغــــــــــ ــرو پــــــــــ ــه ع ــــــــــ  لــــــــــ

                                        *** 

 هـــــــر ادـــــــتع ار چـــــــې ق م نـــــــه ګېـــــــر کـــــــړي     

ــې هېـــــــر کـــــــړي      ــ ل خشـــــــل دودونـــــــه ورځنـــــ  ټـــــ

ــن    ــه وي ازاد هـــــ ــړي، کـــــ ــالم کـــــ ــې غـــــ ــ  يـــــ  ذهـــــ

 هېـــــر يـــــې پـــــه هېـــــر او تېـــــر يـــــې پـــــه تېـــــر کـــــړي 

                                        *** 

 دــــــــــــ دا ده   ــــــــــــ ده پرېــــــــــــږده، خ مــــــــــــې

ــت نخ ا ده   ــه دي، دا پښــــــــــــــ ــې نــــــــــــــ  دا بلــــــــــــــ
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 بـــــــدي يـــــــې ماخلـــــــه، دودـــــــتي يـــــــې ښـــــــه ده     

ــيحا ده   ــه، د م ـــــــــــــــــ ــخه تاتـــــــــــــــــ  دا ن ـــــــــــــــــ

                                   *** 

 ګــــــ لم بــــــارا  مــــــ  ، دربانــــــد  ديــــــر کــــــې     

ــې   ــ ير کـــــ ــ ږ  ـــــ ــ د، زمـــــ ــې پرېښـــــ ــاثير يـــــ  تـــــ

ــه خــــــــــــــــ اږه وي   د عشــــــــــــــــ  د الر ، ترخــــــــــــــ

ــې    ــدير کـــــ ــې وي ت ـــــ ــي، چـــــ ــه ردـــــ ــا  تـــــ  .ان ـــــ
 

م چې د اوو څلوريزو له جوړښته رغېدلی، د ويل خان دا نظ

سيايس او ميل شخصيت ته د استاد خادم د درناوي څرګندونه کوي  په 

دې څلوريزو کې نه يوازې د ويل خان شخصيت ارزول شوی، بلکې ېېر 

پروت دی  هغه په دې څلوريزو کې د خپل قام  په کې غ  حکمت هم

 ناروغي په ګوته کوي 

ماسټر ع دالکريم د پښتو معارصو ادبياتو  دالکريم:  ماسټر ع -۶۵

يوه ځالنده څېره وه  دی د لنډو کيسو يو 

خورا پوخ لیکوال و  ده په لسګونو لنډې 

کيسې ليکلې دي او نرث يې خورا خوږ، 

سليس او روان و  د ده د نرث اغېزې نورو 

او ځينو  يلسېدرور  همځوانو ليکوالو ته 

  یتعقيب کړ يې د ده د نرثي ليک پسې 

استاد خادم له ماس  ع دالرکیم رسه له 

نږدې ليديل او کتيل وو، د هغه ليکوايل يې خوښېدله، کله چې ماس  

ع دالکریم وفات شو، نو استاد خادم )د ماسټر کريم اديب شخصيت( تر 
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نامه الندې يو مضمون وليکه او د ماسټر کريم د شخصيت په باب يې رڼا 

 نه دلته وړاندې کوو:واچوله  دا دی دا ليک

 د ماسټر کريم اديب شخصيت

))د پېښور د امتانزو ماسټر ع دالکريم چې ملګرو او همزولو به 

)ماسټر کريم( باله، په تېرو ورځو کې له دې دنيا څخه س ګې پټې کړې  

د ده مرګ د پښتونخوا په لر او برو سيمو کې یوه خواشينې او ژړوونکې 

 حادثه وګڼل شوه 

هېږي چې مرګ يوه و يعي حادثه او په هر ژوندي هر څوک پو 

هرو مرو راتلونکې ده  دا ترخه د هر چا له ستوين تېرېدونکې او په دې 

تورتم کې هر څوک ورننوتونکی دی او چې خوږېږي او رڼا کېږي، نو په 

 خپل عمل او  بس 

ماسټر د عمر په لحاظ د مرګ نه و، خو مشکالتو وواژه، موږ رسه نور 

، يوازې تاوده اهونه د ده رسه ملګري کوو  ماسټر خو به مړ هېڅ نشته

کېده، ځکه چې بې له دې بله چاره نشته، خو د ده په تللو د پښتو او 

پښتونستانيانو په ېله کې يو داسې درز پيدا شو چې په مشکل رسه به 

 ېکېږي او د ارمان خربه دا ده چې ارماين ګور ته والړ 

وچت کړ او د باچا خان په اورنۍ رس را ماسټر کريم له يوې غري ې ک

سيوري کې لوی شو، دومره لوی شو چې خپله کورنۍ، د ملګرو ېله او 

پښتنه دنيا يې درنه کړه  د خدايي خدمتګارانو په ميل ښوونځيو کې عامل 

او بيا هملته استاد شو  د قوم په تربيه، پوهولو، راپورته کولو کې يې 

ړل، ستغې سپورې يې وزغملې، خو نه يې تکاليف وګالل  بندونه يې تېر ک

 شکايت وکړ او نه يې چا ته رس ټي  کړ 
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د خدای رحمت شه د ده په زېږېدنه، دده په ځوانۍ    د ده مړينه 

 او د ده په عزم اوپښتونولۍ 

ماسټر کريم په دړ ېېر جګ او ېېر ټي  سړی نه و، منځنۍ ونه يې 

نګ، ښکلې قواره او ج ابه درلوده، نه نروچکی و او نه ېېر چا ، غنمي ر 

برشه يې لرله، خربې يې لږې په ورو ورو او خوږې وې، په زوره يې نه 

 خندل، خو په شونډو يې تل يوه نرۍ مسکا لوبېده 

ارام، متني او مؤقر سړی و، څوک يې په ناسته او جرګه نه مړېدل، د 

 ده له څهرې څخه راستي، صميميت او مينه برېښېده 

تا کايل به يې اغوستل، د کالو په سکښتاو کې د رسې يا خړې خام

يې پښتني اسلوب نه پرېښود، یو خړ څادر به يې به ځان راتاواوه  څپلۍ به 

مرش او خپلې ېلې په پل به لوڅ رس ګرځېده   يې په پښو کولې، خو د

ماسټر کريم د پښتو زورور ليکوال و  ده په نرث کې يوه ځانته الره ايستلې 

پښتون( مجله چاپېده، نو په روانو سياسياتو باندې به وه  هغه وخت چې )

 ت رصې په کې د ده په قلم وې 

د ده نرث روان، خوږ او سيلس و  پښتو به يې په خاص پښتني 

 اسلوب ليکله  د نورو ژبو تاثري الندې به نه راته 

دی په انګرېزۍ او نورو ژبو ښه پوهېده، ولې پښتو به يې نه ګډوله، 

ي ونه پښتو، جمله تړل پښتو او تع ريونه پښتو، چې د پښتو په لغات پښتو، ترک

محاورو، کنايو، امثالو او استعامرو به ېک وو، دا د ده د اسلوب 

 خصوصيات وو 

دی زيات يو عميل سړی و، خو د عمل نه پس يې د قلم په ېګر کې 

هم ځان ستړی کړی و، ولې لکه په عمل يې چې قيود لګېديل وو، د قلم 

هم لکه چې د قام په نصيب نه شوه  د ده په مرګ د پښتنو  نتيجه يې
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هر ق( ۶۹۲۷ليکوالو له ېلې دپښتو د ميدان يو مزی پهلوان کم شو  د )

کال  په ژمي کې چې بېنوا او زه د پېښور موزيم ته دمشاعرې د ګډون د 

پاره پېښور ته تليل وو، نو هلته د ښاغيل ع دالويل خان په مرسته په 

باچا خان په ليدلو بختور شو، دغلته د پښتو ېېر ليکوال او  امتانزو کې د

شاعران رابلل شوي وو او له دې محفل څخه مو ېېر خوند واخيست، څو 

ورځې پس مو ماسټر کريم په پېښور کې وليد: بېنوا ورته وويل: ))ماسټره! 

ته چېرته وې چې دا څو ورځې مو هېڅ ونه ليدې؟(( ماسټر ورته په مسکا 

زه خو د حکومت نوکر يم او د حارضۍ په قيد کې يم((  ما ورته وويل: ))

په ټوکه کې وويل: ))نو خدای دې موقو  کړه چې موږ دې ېېر 

 ووينو!(( 

بله ورځ چې ماسټر راغی له ورايه يې خندل  موږ وويل: ))وايه څه 

چل دی؟(( ده ويل: ))زه خو يې رښتيا موقو  کړم((  موږ وويل: ))ولې 

ده په خندا کې موږ دومره پوه کړو چې: ))موږ په خپل  اخر په څه؟((

 وون کې د )ولې( ح  نه لرو(( 

ماسټر رسه موږ په څو مجلسونو کې مخ شوي وو، خو ماسټر بې له 

 س ګو او ت سم نه په بله ژبه ېېرې خربې له مصلحته د باندې ګڼلې! 

ماسټر کریم مړ شو، خو کوم وخت چې د پښتو او پښتون د هيلو 

ۍ ګلونه وسپړي، نو د پښتونخوا ځوانان او پېغلې به د پښتو دالرې د غوټ

نورو شهيدانو په لړ کې هر کال د ده په مزار هم دګلونو ګېډۍ ږدي او د 

پښتونخوا د ماليار په حيث به ورته دعا کوي، دکابل پښتو اکاېميۍ دغه 

مړينه لويه اديب ضايعه ګڼي او د ده کورنۍ او ملګرو ته نېک اجر 

 (۲۷۱-۲۱۳: ۲۹اړي ((  )غو 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33181 
 

الندې د مرحوم  ماسټر ع دالکريم له اديب اثارو څخه د نرث يوه 

 منونه رانقلوو:

 پاکه پاڼه

))پاڼې په څو قسمه دي، د ونې پاڼې، د ګل پاڼې، د قران پانې، د 

ژوند د کتاب پاڼې او د متاکو پاڼې، رسه د دې چې هره پاڼه په خپل ځای 

کې د قران پاڼه ېېره پاکه او م ارکه ده، مګر  ېېره درنه ده، خو په ټولو

 زيات کار نن س ا د متاکو له پاڼې څخه اخيستی يش    

يوازې کور، کوڅه، حجره، دېره، پوله، پټی نه دی چې ګنې د 

 متاکو د پاڼې پرييان پرې ناست دي 

که سګرې  په جامه کې سکول، کالج، دکان، دف  او ښکلو ماڼو ته 

د نسوارو په ېبيل کې د جامعت محراب کې ناسته ده  ورسېد) نو هغه ده

او ان د مال صاحب نه رسسايه اخيل، ولې ېېره موده کېږي چې د چني 

ماچني ښاپېرو زموږ دې وون ته يوه نوې پاڼه راوړې ده او دا وون د دې 

پاڼې دومره خوښ شو چې خپل ټول قام ق يله يې ورپسې په کډه 

کړه، دا پاڼه د رنګه توره او د خوی نه ترخه  راوستلې او نوې پاڼه يې شا ته

ده) خو بيا هم د خلقو تن وجود دی او هر سړی ورته دومره ممتاز دی 

هر چا د کور  چې بې د دې د اجازې نه د کوره بهر ته نه يش وتی، بس د

مېرمن ده، دې ته د چايو پاڼه ويلی يش، پخوا به خلقو سحر س ا په جامت 

ګې غړولې، ولې اوس خو چې يې د چايو پاڼه ښکل کې د قران په پاڼه س  

 کړې نه وي، د قران پاڼې ته کتلی قدرې نه يش 

که چای د خوی نه ترخه ده، نو خواږه يې هم  شته، که ېپټي ته 

دې وړاندې کړه، نو مقدمه به  وګټي، که په وکيل دې ووهله، نو رښتيا به 
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اڼې تحصيل د درله درو  کړي او درو  به درله رښتيا کړي چې د ت

واکدارو د چايو غم کوې، نو بيا سپني باز ګرځه، خري دی که بې لېسنه 

ټوپک ساتې او که غال غلطې او جوارۍ کوې، که دعوه ګټې قايض 

صاحب باندې يې نوش کړه  که مړی بښې، نو مال صاحب ته يې ه ه 

 (۲۷۶-۲۱۳: ۲۹) کړه ((

 کې د ماسټر خادم صيب پر ماسټر ع دالکريم باندې په تحلييل نرث

ع دالکريم د نرث ځانګړنې، کامل او هرن هر څه په ګوته کړي  دا کار له 

مرحوم ماس  ع دالکريم رسه د استاد خادم مينه او خلوص هم څرګند وي 

 او له هغه يې تاثر هم 

وزير محمد ګل خان  وزير محمد ګل خان مومند:   -۶۱

مومند په شلمه پېړۍ کې د پښتنو د س  

او حکومتي  ، ميليايس، ټولنيزاديب، س

شخصيت دی  محمد ګل خان مومند په 

دې پېړۍ کې د افغاين نشنلېزم او 

ملتپالنې له مخکښو څېرو څخه دی  ده 

د پښتنو د سيايس، ټولنيز، اقتصادي او 

فرهنګي ودې لپاره نه هېرېدونکي کارونه 

تررسه کړل  دی نه يوازې يو پوخ 

 ې ښه ليکوال او شاعر هم و  سياستوال او پوځي جرنال و، بلک

)پښتو لياره، پښتو سيند، لنډکۍ پښتو( يې مشهور اثار دي  ده په 

ويښتيايي پړاو کې د پښتو پنځه ستوري وهڅول چې خپلې ژبې ته بې 

درېغه خدمت وکړي  که د ده  سيايس، اقتصادي او حکومتي مالتړ نه 

ای، نه به کابل کې )ولوع افغان( پښتو شوی و  کندهاروای، نو نه به په 
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مجله، نه به )پښتو ټولنه( جوړه شوې وای، نه به پښتو د پرمختګ جوګه 

ستورو په زغرده کار کړی وای، نه به  اديب شوې وای  نه به د پښتو پنځه

اسايس قانون کې پښتو ته خپل ح  ورکړل شوی وای او نه به هم دا نور 

د پښتو پر نورو  پرله پسې اديب خدمتونه په دې ېول رامنځته شوي وای 

ګڼو خدمتګارانو او لیکوالو رسبېره استاد خادم هم د مومند بابا له افکارو 

څخه سخت متاثر و  خادم صيب خو لومړی ځل په کندهار کې د همدې 

وزير محمد ګل خان مومند بابا له خوا په ېالۍ يا جايزې ونازول شو او 

يو وخت په مشاعره خادم هم وروسته د بابا الره تعقيب کړه  وزير صيب 

 کې دغه الندې شعر ووايه:

 ))پښـــت  مـــي  پـــه تـــا يـــن کـــه وم وم کـــه نـــه وم نـــه وم 

ــه وم      ــه وم نـ ــه نـ ــه وم وم کـ ــتاين کـ ــه د  دـ ــه بـ ــر کلـ  هـ

 پښـــت  د بـــو چـــ ڼی يـــن مـــ ر بـــه ک مـــه پښـــتن  تـــه 

ــه وم       ــه وم ن ــه ن ــه وم وم ک ــن، ک ــا ي ــه وين ــه پ ــل دوی ت  ت

 د رب مـــخ مـــې دروړی پښـــتن  پښـــت  کـــړې ټين ـــه 

 تــــه پــــه رړا يــــن، کــــه وم وم کــــه نــــه وم نــــه وم  زه تــــا

 دروغ مــې هــېڅ زده نــه دي، هــن ټ ــي نــه مــن کــ الی   

ــه وم      ــه وم ن ــن کــه وم وم کــه ن ــه رښــتيا ي ــن پ  پښــت   ي

ــړي      ــړه کـ ــا  تکـ ــه ځـ ــت  تـ ــې پښـ ــ  ده چـ ــره د زل ـ  خبـ

 زه زوړ يـــن او بـــ با يــــن کـــه وم وم کــــه نـــه وم نــــه وم    

ــره کتـــل مـــي    ــه تـــا دـ  غلي ـــه ورځ بـــه رامـــي چـــې لـ

 رتــــه وايــــن، کــــه وم وم کــــه نــــه وم نــــه وم  رګنــــده د

 لــيال د م نــ   نــه کــړم ربــه وينځــه دــتا پــه مــخ کــې    

 م نــ   د دـــتا ليلـــی يـــن کـــه وم وم کـــه نـــه وم نـــه وم 
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 نړۍ ټـ لې ښاي ـتې بـه لـه پښـت  خشلـې نـه ځـار کـړم         

 تــر مړينــې بــه ه ــدا يــن، کــه وم وم کــه نــه وم نــه وم        

 پښت  ک کياڼه ښه ده په ه د  دردـت ګل ـتا  کـې   

 بــــو بــــ را يــــن، کــــه وم وم کــــه نــــه وم نــــه وم  د دغــــه

 کــــه نــــه وه پښــــت ن اله او اع ــــال ادــــالمي راکــــې

 پيرنــــګ د اروپــــا يــــن، کــــه وم وم کــــه نــــه وم نــــه وم 

 که خ مې کړم پښـت  بـې پښـت ګي کـړم زه نـ  غـ ره      

 نــ  خ مـــې بـــه بېـــړا يـــن، کـــه وم وم کـــه نـــه وم نـــه وم 

ــل لشــاره      کــه خــ ږ رونــدو  مــې پلــ رم او ځــا  ور  ب

 کــې دــنډا يــن کــه وم وم کــه نــه وم نــه وم      نــ  پــ هې  

 په خټه دـشي  پښـت   يـن مح ـد ګـل د قـام خـادم يـن         

 لـــه دـــټې نـــه اريـــا يـــن کـــه وم وم کـــه نـــه وم نـــه وم.(( 

                                                                         (٠٤-٠٠:  ٤  ) 

 

خادم صيب  دا شعر وروسته نورو شاعرانو هم پسې تعقيب کړ، د

 مشهور شعر )شاعر مسلک( هم د همدې شعر په پلوۍ ليکل شوی:

 صـحـيـــ  الره بـــه ښـايـــن کــــه وم وم کــه نــه وم نــه وم      

 رښتيـــا رښتيـــا بــه وايـــن کــه وم وم کــه نــه وم نــه وم       

ـــه       ـــې نـشت ــه زړه ک ـــه پ ــل   ــې ب ــه م ــروۍ ن  د  ــ  د پي

 چـــې  ـــه ي ــــه ه ــــدا يـــن کـــه وم وم کـــه نـــه وم نـــه وم 

 ن زېـږيــدلــــــــی بــنــدګـــــــي کــ لـــــــی نـشـــــــنازاد يـــــ

ــه وم     ــه وم نـ ــه نـ ــه وم وم کـ ــن کـ ــ ال يـ ـــل مـ ـــده د خشـ  بنـ
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 په بډوخ مامندو مې ځا  خ   نه دی چې غـ  مـن  

 کــه غــ  يــن خــ  ه ــداين کــه وم وم کــه نــه وم نــه وم        

 چې  ـ ک غـ اړي  ـه دـشکه مـې دقـام لـه  ـه  دتـه         

 ه ومدښ ــــ  د هـاــــه چايــــن کـــه وم وم کـــه نـــه وم نـــ      

 پــه ماتــه کشــتم دــش رين ط فان نــه دي پــه مــخ کــې 

ــه وم      ــه وم نـ ــه نـ ــه وم وم کـ ــاين کـ ـــې بيـ ـــه د  الره يـ  پـ

 خـدمـــت د خشـلـــې ربـــې قــام وطـــ  زمــا م لـــک دی  

ــه وم.     ــه وم نـ ــه نـ ــه وم وم کـ ـــن کـ ــه پايـ ـــنه بـ ــه د  ميـ  پـ

 د نــاز پــه خــ ب ويــد  غــ نچې ورو ورو راويښــ مه 

 وم نـــه ومخـــادم بـــاد د دـــبا يـــن کـــه وم وم، کـــه نـــه       

 

وروسته بيا خادم صيب په نورو برخو کې هم د وزير صيب الره 

 تعقيب کړه او د هغه په ياد يوه مشاعره کې يې دا نظم ووايه 

 د محمد ګل خان مومند په ياد د مشاعرې شعر

 ))ع ــــر د  تېــــر کړلــــ  پــــه نــــره د پښــــت  لــــه پــــاره  

ــاره   ــه پـــــ ــره د پښـــــــت  لـــــ ــه بـــــ ــه پـــــ  اروا د  الړلـــــ

ــه د  ني  ــړ     ــ ړ  کــړ  مــاڼم اوچتــې   خلکــ  پ

ــت  لــــه پــــاره      ــړه غــــ ره د پښــ ــا د مېړونــــ  الر کــ  تــ

 پــه ملي نـــ  دـــرونه خلکــ  ځـــا  لـــه پــاره کـــړه ټيـــ    

 تــه پــه ه ــت تېــر مــ  ، لــه دــره د پښــت  لــه پــاره         

 ارزو د  دا وه چـــې پـــه قـــام کـــې مـــي دـــرونه پيـــدا 

ــاره    ــه پــ ــت  لــ ــره د پښــ ــړو تردــ ــه کــ ــ ب دی پخشلــ  هــ
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ــې پښـــت  وګ   ــه چـ ــ لې ميـــدا  تـ ــه ور ګـــډ مـ  ټـــېکلـ

 کلــــه ورتېــــر مــــ   تــــر دــــن ره د پښــــت  لــــه پــــاره

 د پښــت نخ ا د بــاغ ماليــاره  مــه اوچــت لــه خ بــه      

ــاره    ــه پــــ ــت  لــــ ــره د پښــــ ــه خيبــــ ــی لــــ ــا راغلــــ  بابــــ

 چـــې د پـــامير   کـــه يـــې غـــ اړي ابادـــيند وردـــره 

 ورځ ده راغلــــــــې م ــــــــرره د پښــــــــت  لــــــــه پــــــــاره 

 ځ انا  راغ نډ دي په مثار د  مح د ګـل م منـده   

 ت  لــــــــــه پــــــــــاره  مشــــــــــاعره ده زوروره د پښــــــــــ  

ــي    ــ ړه مـ ــت  لـ ــې پښـ ــې چـ ــال تړلـ ــت   ده مـ  واړه پښـ

 ښــــــــه ت ا ــــــــا ده زوروره د پښــــــــت  لــــــــه پــــــــاره 

 ټين ـــــه وعـــــده رادـــــره کړېـــــده ښـــــاغلي صـــــدر     

 کامـــکې رايـــاده يـــې مـــي غـــ ره د پښـــت  لـــه پـــاره  

 خادمــــه کلــــه بــــه  رګــــه د پښــــت نخ ا  ــــ ړه مــــي 

ــي.((   ــ ړه مــ ــه دوا  ــ ــه بــ ــار لــ ــتن  د زړه پرهــ  د پښــ

                                                                       (٤١١-٤١٥: ١٠ ) 

 په يوه بله څلوريزه کې د محمد ګل خان مومند په باب وايي:

 پښتو مينان

 دادــې  ــ ک دی چــې هــر  ــه لــه پښــت  ځــار کــړي       

ــا  دی      ــ د خــ ــا صــ ــا  يــ ــا خــ ــا باچــ ــل يــ ــد ګــ  مح ــ

 بــــــل يــــــ  کــــــس کــــــه لټــــــ ې پــــــه پښــــــتن  کــــــې  

ــ   دا  دیيـــــــ  خـــــــادم دی چـــــــې والړ پـــــــه د  ميـــــ
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غازي محمد نادر خان د غازي محمد نادرخان:   -۶۷

افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکو له جملې څخه دی  د ده په مرشي افغاين 

 (ټل)لښکرو د جنويب ج هې په 

چاوڼۍ کې انګرېزانو ته سخته ماتې 

ورکړه او همدا ماتې بيا د هغوی د 

نورو ماتو س ب شوه  غازي نادر خان 

زادۍ د بېرته ګټلو يو نه يوازې د ا

رسلښکر  و، بلکې کله چې پر 

افغانستان باندې د غازي امان هللا 

خان د نظام تر سقوط وروسته، د 

انګرېزانو تر ښکېالک يو بل بدتر 

حالت )سقاوي اړو دوړ( حاکم او هېواد له يوه بحران رسه مخامخ شو، نو 

س د نجات نادر خان يو ځل بيا له همدې جنويب څخه د هېواد  او ول

لپاره م ارزه پيل کړه، سقاوي اړو دوړ يې ختم کړ او ملک بېرته نورمال 

حالت ته راوګرځېد  د نادر خان فکر او م ارزې د خادم پر فکر او خيال 

  تاثري کړی او ده ورته په وليس فورم کې يو نظم ليکلی دی 

 اعليحرضت محمد نادر شاه ته

 ي شاه افغانهغاز  - زندانه ))پښتون دې خالص کړو له

 يو وجود وې، جوړ له غريته خاص   اصيل ازاد وې، ته له فطرته

 درياب د الطا  بې پايانه

 په کارنامو ستا باندې نازېږي بري  د افغان چې لوړ رپېږي 

 عايل همته عايل شانه

 بيا دې د السه د ناپوهانو اول دې خالص کړو له کافرانو
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 وون شو ستا په مخ روښانه

 درته حريان دې ټول عاملونه مشکل کارونه چا کړي داسې

 هللا په تا شو مهربانه

 مخلص بنده وې د پاک هللا ته حلقه به ګوش وې د مصطفی ته

 شوه مشکالت درته اسانه

 بدي د منځ زمونږه  الړه واړه دې کړلو غاړه په غاړه 

 خرب دې کړو له هرې خوانه

 زړګی راجم شو له هرې خوا مو      تهداو د ټولو کار و موسم شو 

 په ترقۍ کې شو کوشانه

 سوال د ښېګڼې د ټول امت کا )خادم( دعا درته د مغفرت کا

  خايل له متې )ومع( له ريا نه((

(۶۲  :۱۱۱) 

(مه نېټه ۷ل( کال د تلې پر )۶۹۶۹خادم صيب دا وليس نظم د )

ليکلی دی  ده د اعليحرضت نادر خان په باب په نرث کې هم يو شمېر 

دي، د هغه کارنامې يې ستاييل چې د دې بحث د اوږدوايل ليکنې کړې 

 له امله  يې له راوړلو څخه ېېه کوم 

رسدار محمد داود خان:   -۶۸

رسدار محمد داود خان د افغانستان په 

وه ځالنده څېره ده، دی کې يمعارص تاریخ 

دوه ځله د صدراعظم او يو ځل د جمهور 

د  رييس په توګه دنده تررسه کړې ده   ده

خپل حاکميت پر مهال افغانستان کې د 

ابادۍ ېېر زيات کارونه تررسه کړي دي  په 

افغانستان کې دی د يوه س  معامر حيثيت لري  د ده لنډ مهايل او 
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اوږدمهايل پالنونه د افغانستان لپاره خورا ګټور وو او ان درې څلور لسيزې 

ل( ۶۹۵۲د خان پر )وروسته هم د ده له پالنونو څخه ګټه پورته کېږي  داو 

(مه نېټه شاهي نظام ختم او پر ځای يې جمهوريت ۲۱کال د چنګاښ پر )

اعالن کړ  هغه وخت تر يوې اوږدې سلطني واکمنۍ وروسته د 

جمهوريت اعالنول د خلکو له هر کيل رسه مخ شول  خادم صيب هم د 

 جمهوريت هر کلی وکړ او دا يې د خلکو هيله وبلله  خادم صيب وايي:

 د خاني   د ريتداو

ــ     د ريــــــــــــــــــــــــــــــت و ارزو د خلکــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــت و ارزو د خلکــــــــــــــــ ــ ی نع ــــــــــــــــ  دا لــــــــــــــــ

ــ    ــيال د ق م نــــــ ــي، دــــــ ــه اوس مــــــ ــا  بــــــ  افاــــــ

 .ملــــــــــــــــــي ندضــــــــــــــــــت و، ارزو د خلکــــــــــــــــــ 

 

خادم صيب په يوه بله څلوريزه کې بيا د جمهوريت ځانګړنې 

 بيانوي او وايي:

   د ري  ک مت

ــ   ــار د خلکــــــــــــــ ــت دی، اختيــــــــــــــ    د ريــــــــــــــ

ــ     ــه وي، ازار د خلکــــــــ ــې نــــــــ ــه کــــــــ ــې پــــــــ  چــــــــ

ــږي    ــه کېـــــ ــ اړي ه اغـــــ ــې غـــــ ــک يـــــ ــې خلـــــ  چـــــ

 . ک مــــــــــــت نــــــــــــه وي، بــــــــــــادار د خلکــــــــــــ    
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 د   د ريت وظيفه

ــ اړي  ــراب دی،  ــــــــــــ ړول غــــــــــ  وطــــــــــــ  خــــــــــ

ــ ل غــــــــــــ اړي    ــ ی، رغــــــــــ ــت ورا  مــــــــــ  ملــــــــــ

 دغـــــــــــه کـــــــــــانې کـــــــــــا، پـــــــــــردي الدـــــــــــ نه     

ــ اړي    ــډول غـــــــــــ ــ نه، لنـــــــــــ ــرد  الدـــــــــــ  .پـــــــــــ

 

وروسته وروسته چې جمهوريت څخه هم خلک ناهييل شول، نو 

 کله:خادم صيب بيا يوه بله څلوريزه ولي

 د   د ريت ابتکار

ــړ   دا يــــــــ  ملــــــــت و، پــــــــردو ټــــــــ ک ټــــــــ ک کــــــ

 يـــ  لــــ ی کــــاروا  و، غلــــ  مــــ ک پــــه مــــ ک کــــړ 

ــ اړي     ــ ل غـــــ ــې کـــــ ــار دی، چـــــ ــ  کـــــ ــدا يـــــ  ه ـــــ

ــړ.       ــ ک کـــ ــ  دـــ ــا يـــ ــه چـــ ــه وي، کـــ ــه هاـــ ــرد بـــ  مـــ

 

خادم صيب که څه هم د داود خان له افکارو او رغاونيزو ارمانونو 

کتاتورۍ او په څخه متاثر و، خو وروسته يې بيا په جمهوريت کې د دي

دربار کې د غوړه مالۍ له حالته خوښ نه و، خو پر خپل وخت يې د داود 

 خان د جمهوریت تائيد کړی دی 

نور محمد تره کی د افغانستان په نور محمد تره کی:   - ۶۳

معارصو ادبياتو کې يوه مطرحه څېره ده، به تېره بيا په نرث ليکنه یا ناول 

مو ملريزو کلونو کې )د افغانستان د خلکو ليکنه کې  تره کي په څلوېښت

ل( کال د ۶۹۲۱دميوکراتيک ګوند( تاسيس کړ، تر هغه وړاندې يې پر )
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ويښو زمليانو غورځنګ به جوړونه کې خپل نقش درلود  ددې غورځنګ 

په جوړونه کې د تره کي، خادم 

او رښتني له ورحو ګټه پورته 

شوه  د خلکو دميوکراتيک 

د رسدار  ل( کال۶۹۵۷ګوند پر )

محمد داود خان جمهوري 

نظام ړنګ کړ او پر ځای يې په 

خپله اصطالح د افغانستان 

دميوکراتيک جمهوريت جوړ 

کړ  دا مهال يو ېول 

ايډيالوژيک حکومت رامنځته 

شو چې د خپل مخالف زغمل ورته اسانه کار نه و، خادم صيب چې له نور 

نو کلونلو راهيسې محمد تره کي او حفيظ هللا امني رسه يې له کلو 

پېژندل، هغه يې هم د زندان تورو خونو ته وردننه کړ  اختناق تر دې 

حده زيات شو چې د خادم صيب په شان لوی ليکوال هم د مرګ له 

ګواښ رسه مخامخ شو  خادم صيب د تره کې د واکمنۍ پر مهال هغه ته 

ي  د دې يو نظم ليکلی، دا نظم )د افغانستان د خل  رهرب په حضور( نومېږ

نظم له منت او رواين حالته ښکاري چې خادم صيب تر سخت  فشار 

الندې دی، نو ځکه يې دا نظم ليکلی دی  دا نظم موږ ته دا پيغام راکوي 

چې ژوند لوړې ژورې لري، نه په کې واکمن په يو حال کې پاتې کېږي 

وه او نه په کې ولس، نه سياستوال او نه هم ليکوال، نو خادم صيب هم د ي

ليکوال په توګه د زمانې ناخوالو ځپلی او دې ېول نظم ته يې مج ور 

کړی دی  دا نظم  په خپل ذات کې د يوې مشخصې دورې د واکمنۍ د 

 زور انځورنه هم کوي 
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 د افاان تا  د خل  د رهبر په  ض ر

ــن    ــه يــ ــ  نــ ــادار خــ ــه  بــ ــادم ي ــ ــره وروره زه خــ  ))رهبــ

 کــــه ګناګــــار ي ــــه نــــ  دومــــره ګناګــــار خــــ  نــــه يــــن

 کــــه دــــتا خــــادم نــــه يــــن، نــــ  ووايــــه د چــــا ي ــــه زه

ــن   ــه يــ ــ  نــ ــرمايه دار او ادــــتع ار خــ  د مرت ــــم، دــ

 مـــاعر تـــه تـــش د کـــږو دـــترګ  دـــثا هـــن بېـــره ده       

 د عتــــــاب ن  او نــــــاخ ال  دــــــثاوار خــــــ  نــــــه يــــــن 

ــي    ــې ويلـــ ــې نا ـــ ــ  مـــ ــر ګلـــ ــه پـــ ــدليب ي ـــ  زه عنـــ

 بـــدخ اد ګـــل او د بـــاغ ا  او د ګلـــثار خـــ  نـــه يـــن      

ــ     ــه درومـ ــ ه الر بـ ــه دـ ــا پـــر دغـ ــتلې ده تـ  چـــې وي ـ

ــا    ــ لې ده تــــ ــه ردــــ ــابم تــــ ــ  کاميــــ ــه ز  ت نــــ  پــــ

ــ ږ   ــې ده مــــــ ــ ره ده منلــــــ ــه الره غــــــ  دم کراتيکــــــ

ــه دی        ــ  ن ــ ږ مــعار خ ــ  مــعار زم ــر ي ــر  ــد ه  د ده پ

 چــې  ــ ړولی هــېڅ يــ  کــار نــه مــي ورانــی کــ ي تــل  

ــه دی      ــار خ ن ــ نږ ي ــل او زم ــ نږه خش  دادــې دــړی زم

 چــې د وطـــ  پـــه غـــن کــې نـــه وي بـــد امنـــي  ـــ ړوي  

 او غ شريک او خدمت ار خ  نـه دی  د وط  دودت

ــ ل       ــر پ ــې ټ ــه رهب ــره پ ــه ن ــږو پ  وخــت دی چــې ودرې

ــه دی     ــ  نـــ ــار خـــ ــن روزګـــ ــتت هـــ ــه او تشـــ  د بېلتانـــ

ــ ل     ــه وردــ ــ ا  تــ ــت ادــ ــه ز  ــ ــه پــ ــ  ځان نــ  خلکــ

ــ ل      ــه وردــ ــاروا  تــ ــه کــ ــاتې وو هاــ ــه پــ ــې ورنــ  چــ

                                                                                (٤٥٦:  ١٠) 
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اوس نه تره کی شته او نه هم  خادم، خو دا نظم د زمانې د يوه 

 ترخه انځور په توګه زموږ س ګو ته پروت دی 

موسی شفي  د هېواد د نوميايل علمي موسی شفي :   - ۲۱

شخصيت او د پښتو معارصو ادبياتو د ويښتيايي بهري له وتلو څېرو څخه 

ل،  دی  موسی شفي  يو ژور ليکوا

شاعر او سياستوال و  ده د هېواد د 

ابادولو لپاره ژور لرليد، ليدلوری او 

تګلوری درلود  دا تګلوری له ميل او 

اسالمي فکره رغېدلی و او پر اقتصادي 

اساساتو يې ېېه لګوله  موسی شفي  د 

خپل کفايت او درايت له مخې د 

اعليحرضت محمد راهر شاه له خوا د 

 ګه غوره شو خپل لومړي وزير په تو 

هغه د پښتونستان د ازادۍ لپاره يو ښه دقي  او منظم پالن درلود 

چې د هېواد اقتصادي ودې ددې پالن زړی جوړاوه  موسی شفي  او 

خادم صيب دواړه د يوې لسوالۍ )کامې( اوسېدونکي هم وو  د يوه بل له 

خادم نظره او فکره ښه خرب و او يو پر بل يې فکري اغېزې هم لرلې  استاد 

څلوريزو کې  د موسی شفي  په نظر حکومت او د هغه وخت حاالت په څو

 :په ښه ېول ارزويل دي

 د مفي  نظريه

ــه    ــه افتراقــــــــــــ ــر دی، لــــــــــــ ــد بدتــــــــــــ  ت  يــــــــــــ

 ټ لنـــــــــــــــــه ښــــــــــــــــــه ده لـــــــــــــــــه انفالقــــــــــــــــــه  
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 پارل ـــــــــا ،  ـــــــــثب، دولـــــــــت د  يـــــــــ  مـــــــــي 

ــه     ــه نفاقــــــ ــې لــــــ ــي، بــــــ ــاوه مــــــ ــه کــــــ ــار بــــــ  کــــــ

 

 د مفي   ک مت

ــي ده   ــه دي  کرادــــــــــ ــار ، کــــــــــ ــدعا کــــــــــ  مــــــــــ

ــد  ــب رونــــــــــــ ــه ازادي ده مطلــــــــــــ  و  دی، کــــــــــــ

ــې   ــه کــــــــــ ــ  کابينــــــــــ ــې و ، نــــــــــ  دا ګن  دــــــــــ

ــادي ده     ــې ښـــــ ــه کـــــ ــده ده،  ـــــ ــې فايـــــ ــه کـــــ   ـــــ

 

 د مفي  پر  ک مت تبصره

 يــــــــــــــ  ويــــــــــــــل دا خــــــــــــــ  ک  ني ــــــــــــــتي ده 

 بـــــــــــل ويـــــــــــل نـــــــــــه دا، بـــــــــــ رو کرادـــــــــــي ده

ــي   ــا  کېـــــدای مـــ ــر مـــ ــر رنـــــګ، هـــ   ک مـــــت هـــ

ــ  ، دي ازادي ده  ــاتې مـــــــــــــ ــ لې مـــــــــــــ  .خـــــــــــــ

                                                                    (٠٠٩-٠٠٨: ١٠) 

 

استاد خادم په يوه څلوريزه کې د موسی شفي  نظريه په ښه ېول 

انځور کړې، هغه وايي چې موسی شفي  تر انفالق او چاودنې د يووايل او 

پيوستون حالت ېېر ښه ګڼي، مخکې تر دې چې خربه انفالق ته وريس، 

شفي  په دې نظر دی که چېرې نو تر هغه مخکنی حالت څو ځله ښه دی  

په يوه دولت يا ټولنه کې ګوندونه، دولت او پارملان ټول رسه السونه 

ورکړي او له نفاقه الس واخيل، نو د ټولنې د پرمختګ لپاره به الره اواره 
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يش  موسی شفي  پر داسې يو مهال دا نظريه وړاندې کړې وه چې اکرثه 

نفالق ته يې ملن وهله، خو نږدې سيايس ېلې ېېرې ګرمې وې، اف اق او ا

پنځه لسيزې وروسته او نن موږ عمالً ګورو چې د موسی شفي  نظريه ېېره 

ګټوره وه  څرنګه چې شفي  پر يوې ولس خوښې اسالمي ولسواکۍ باور 

درلود، نو ځکه خو د هر چا له خوا يې پر حکومت ېول ېول تورونه 

 پورې کېدل 

م رحمن جرار د پښتو د ښاغلی غال  غالم رحمن جرار:  -۲۶

معارصو ادبياتو له مطرحو 

شاعرانو څخه دی، ده د 

دېواين شاعرۍ په انډول 

وليس شاعري زياته کړې ده  

په وليس شاعرۍ کې يې هم 

د )چاربيتې( فورم زيات 

کارولی دی   د جرار صيب 

چاربيتي خورا مشهورې دي، 

پر هر چا اغېز ښندي  خادم 

صيب د جرار صيب همعرصه 

و، د ده چاربيتو پرې تاثري کړی دی، نو ځکه يې د جرار صيب د  شاعر

 يوې چاربيتې ځواب ويلی دی  خادم صيب په دې باب وايي:

 د جرار جواب

))ښاغلی غالم رحمن )جرار( د کس ه وو په باب يو فکاهی نظم په 

اتحاد مرشقي کې نرش کړی و دا نظم د ده په جواب کې ليکلی شوی 

 :دی ((
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 ياره!))جراره زما 

 شاعره نامداره!

 بيان دی د کس ه ؤ په قانون د شعر سم دی

 د خوږ زړونو ملهم دی

*** 

 ليکن چې ورته ګورم، لوستو باندې يې ښورم

 په حقه درته لورم

 پوهېږم چې تا کړی په دې شعر کې څه چل دی

 زما زړه په تا غل دی

*** 

 له حدو شامره تېر دی کس ه  بې شانه ېېر دی

 مې هېر دیڅه ياد او څه 

 په دوی کې زورور عاجز غريب او معترب شته

 بينا او بې برص شته

*** 

 هېر شوی دی رقيب دی نيولی دې غريب دی

 دا کار د ستا عجيب دی

 د ح  ځينې خربې دې پرې ايښې دي له ېاره

 شاعره  نامداره

*** 

 زرګر دې زرګري کا  شاعر چې شاعري کا

 ساحر دې ساحري کا

 خوږو خوږو خربو ورکړی رب قوت دی، د

 د لعلو جواهرو
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*** 

 د ښکلو ښکلو نجونو  تاثري کوي په زړونو

 مغرورو کربجنو

 دا نور عامل خو څه کوې پرې لوبې شاعران کا

 هر څوک پسې ارمان کا

*** 

 دقت چې به کې نه وي  حکمت چې په کې نه وي

 رقت چې په کې نه وي

 دا شعر نه دی ياره هسې خوشې کوتې الل دی

 قيل و قال دی بې فيضه

*** 

 حاسد او جفا کار وامع اوريا کار

 مداح او بې وقار

 الي  د دروند لقب د شاعرۍ نه د ادب دی

 مغضوب په دې س ب دی

*** 

 ښکاره ويل عيان د ح  رښتيا بيان

 سموالی د جهان

 دا کار د شاعرانو ادي انو د عامل دی

 د خوږ زړونو ملهم دی

*** 

 په شامر اديب راځي چې څوک ليکي اخ ار

 نور مه کوه ګفتار

 که نيت يې په دې کار کې ويښول وي د ملت

 د خدای دې وي رحمت
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*** 

 ناحقه پوچ بیان کا  که تش ګټه د ځان کا

 نو خپل اميان به زيان کا

 په خپل ټي  وضعيت باندې به ځان کاندي بڼکه

 رذيل به وي بيشکه

*** 

 په خوا خوا کې يې ښوره قايض صاحب ته ګوره

 ه کړې سپورهخربه ن

 بېځايه به په تول کې د املوکو چېرې دل يش

 مرصه به د غزل يش

*** 

 ترې زه ميه رايض هو، څه وکړې قايض

 قضيه ده   

 حاکم يې تحقيقات په دروغه کړي دا يې رايه

 ليکلې ده څو ځايه

*** 

 چې دغه بندي نه کړم حاکم وايي زه څه کړم

 نو کار به څنګه وکړم

 ا ترې زه ميه بيزارهاصلی جانی خو نشته ي

 شاعره نامداره

*** 

 په ح  وي که باول  که ونيوې ما سل

 زه يې ښيم درته چل

 چې ونه کړې خربې د قانون دا يې قانون دی

 ليکلی په مضمون دی
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*** 

 يا قوماندان حضور ته  چې الړ يش رسمامور  ته

 چې ونه ګورې پورته

 معقول ځان ښکاره نه کړې چې بيا ونه کړې ارمان

 ه منځ کې د زندانپ

*** 

 زندان و ته دننه  ته ورمه شې دښمنه!

 چې بيا نشته پوښتنه

 اميد نشته چې دلته به څوک رحم په تا وکړي

 شايد زړګی به ښه کړي

*** 

 ښه، بد، به په کې ستايو  رښتيا رښتيا به وايو

 هر چا و ته يې منايو

 چې نن ال ښه دوره ده په وون له هره حاله

 لهخرب شه له احوا

*** 

 په صا  ښکيل نيت  چې څوک کوي خدمت

 د قام و او د ملت

 سالم په داسې ويښ زملو )خادمه( مقدم دی

 (۱۷۱-۱۷۲:  ۶۲) د خوږ زړونو ملهم دی((

څرنګه چې د خادم صيب دا چاربيته د جرار صيب د چاربيتې په 

ځواب کې ويل شوې، نو ځکه خو له شکيل پلوه د جرار صيب چاربيتو ته 

 ته ده او د هغه شکيل اغېزې پرې محسوسې دي ېېره ور 
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نصري بلوڅ د بلوڅو يو ملتپال شاعر دی،  نصري خان بلوڅ:  -۲۲

يې د انګرېزانو او تر هغه وروسته يې د دمخه  د پاکستان تر جوړېدو

پاکستان د واکمنو پر وړاندې م ارزه کړې ده  استاد خادم د ده اديب او 

چې نصري بلوڅ د پاکستاين چارواکو له سيايس م ارزه تعقيب کړې او کله 

خوا بندي شو، نو استاد خادم پرې خپل تاثر څرګند کړی او دغه الندې 

 ليکنه يې پرې کړې وه 

 بلوڅ شاعر نصري خان دې پرېښودل يش

))په دې ورځو کې جرايدو او راېيو ګانو يو خرب خپور کړی چې د 

خرب وايي چې هېواد په اديب محافلو کې يې اضطراب پېښ کړی دی  

ښاغلی نصري خان بلوڅ شاعر د کوټې اوسېدونکی د پاکستان د حکومت له 

خوا نيول شوی او بندي شوی دی  د ده د بندي کېدو س ب دا ښودل 

شوی دی چې د ده په شعرونو کې دازادۍ غوښتلو سپري  موجود دی 

د او هم دا چې بلوڅ او پښتانه يووايل او اتفاق ته رابويل  خرب وايي چې 

دغې حادثې په نس ت د پېښور د مشهور شاعر اجمل خټک تر مرشۍ 

الندې دپېښور د اديب ټولنې )ساهو مرکې( له خوا يوه غونډه شوې وه 

چې د دغې سيمې ادي انو، شاعرانو او نورو خلکو په کې ګډون کړی و، 

غونډې د بلوڅ شاعر نصري خان په نيول کېدو سخته خواشيني څرګنده 

 کړېده 

هم وايي دغه ټولنه چې په يوه درنه مشاعره او د ښاغيل خرب دا 

سليم راز، ښاغيل ايوب صابر، ښاغيل منتظر، ښاغيل قلندر مومند، ښاغيل 

اجمل خټک، د ټولو شاملينو په مناينده ګۍ له حکومت څخه وغوښتل 

 چې ښاغلی نصري خان دې سمدستي پرېښودل يش 
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وښتنې په تائيد هيله زموږ د هېواد اديب ټولنه د )ساهو مرکې( د غ

کوي چې ښاغلی نصري خان بلوڅ شاعر دې فوراً ايله کړی يش  ځکه 

شاعران په قومونو کې داسې دي، لکه په مرغانو کې بل لې، بل لې خلک نه 

بندوي او نه يې په پنجرو کې اچوي، بل له يوه وړه او کمزورې مرغۍ ده، 

په ټونګو يې وهي  ايا  خو په لويو لويو او غټو غټو مرغانو غوټې کوي او 

دغه غ  او قوي مرغان نه يش کولی چې په يو ګوزار  د بل لې کار متام 

کړي؟ وګورئ! توتکۍ ته هېڅ غوښه خوړونکی  مرغه څه نه وايي، ښه نو 

چې په وړو وړو مرغيو کې دغومره رشافت او ساهو توب شته نو انساين 

 ټولنې دې ولې ورڅخه خايل وي 

کې نور څه شی دي؟ بې له دې چې سحر خېزې  په بل لو او توتکيو

دي او د س اوون په روح پروره هوا کې د کايناتو غوږو ته خپلې خوږې او 

شريينې نغمې اهدا کوي، د ښکال، ررافت او جامل  پرستۍ شعور د ژوند 

په ذره ذره کې راښکل شوی دی، نو ايا حيف به نه وي چې د سياست د 

لپاره روح نواز شاعر چې د کايناتو د زړه اواز زور رسه او نا پايداره لوبو 

منعکس کوي، بندي، مح وس او ازاد کړی يش  شاعر د حيات په ېګر کې 

خپله مستقله او جال وريفه لري، دی د ښکال، حسن او ررافت پسې ګرځي  

ښايست او استحکام د خلکو خوشايل او نېکمرغي د جامعې سعادت  د ژوند

نو ځکه کېږي که کله د شاعر نغمه د سياست او به ود د شاعر هد  دی، 

م وکړي، ايا د رباب اواز ېول ماتولی يش؟ او يا د تن ور دله ېول رسه تصا

ټنګهار د ېول په درزهار غل ه موندلی يش؟ چې نه يې يش موندلی، نو 

وېره له څه ده؟ د دې نړۍ ټول قومونه او ملتونه د شاعر او اديب اح ام 

تاسو وګورئ اق ال، ټاګور او برنارد شا څه نه دي کوي او ناز يې اخيل  

وييل، د ګورګي او تولستوی اقوال د ګوندۍ په سياست برابر وو څه؟ ادب 

هېڅکله په سياست نه يش برابرېدی او چې برابر يش، هغه ادب نه دی، بې 
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اديب ده کوم شعر او ادب چې د حقيقت الره پرېږدي او د سياست په الره 

اه يش، شاعر پرېږدئ او ايله يې کړئ، دی ستاسو د ټولو روان يش، نو ګمر 

 دی، په ده رلم مه کوئ، ځکه:

 د هغوی چرا  بل نه شو تر سهاره

 چا چې کړی پر عاشقو رلم زور دی((

(۲۱ :۶۲۶۱) 

سيد حسن خان د پښتو معارصو ادبياتو سيد حسن خان:   -۲۹

طرح و، بلکې، يوه مطرح څېره وه  نه يوازې د شاعر او ليکوال په توګه م

عمل د استاد  سيايس اوقومي شخصيت هم و، د دې شخصيت فکر او

خادم پر فکر او احساس تاثري کړی او د هغه پر قرب يې يو نظم ليکلی دی  

 دا نظم په ټوليز ېول د سيد حسن خان د کرک  انځورګري کوي 

 د ديد     خا  د قبر ببره

ــن   ــه وايــــــــ ــه درتــــــــ ــږه ای زل يــــــــ ــه ادب بانــــــــــد  تېرېــــــــ  پــــــــ

ــه ښــــاين       د ــه ګ تــــه درتــ ــې پــ ــرف ځــــای دی، زه يــ ــت او مــ   رمــ

ــا  دی    ــل د بدخشــــ ــې لعــــ ــه کــــ ــ ره پــــ ــرۍ ګــــ  دا د خــــــاورو بېــــ

ــ  خــــا  دی        ــروت دــــيد   ــ ــه کــــې پــ ــه راغلــــي پــ ــرور ورتــ  مــ

 د وطـــ  پـــه هـــ ب کـــې مـــړ دی، لـــ ی پښـــت   دی لـــ ی دـــړی دی  

 لــ ی عــالن دی،لــ ی مــاعر دی،لــ ی پښــت   دی،لــ ی دــړی  دی 

 زړه يـــــې دي غ  نـــــهخ لـــــه يـــــې بکـــــه لـــــه خنـــــدا ده، خـــــ  پـــــه 

 د وطــــــ  پــــــه غــــــن غ  ــــــ  دی چــــــا تــــــه نــــــه وايــــــي  ال نــــــه 

ــه محفـــــــل کـــــــې د يـــــــاران  د بيـــــــ   غ نـــــــد  بلېـــــــږي        پـــــ

 پـــــه هـــــېڅ وخـــــت يـــــ از  نـــــه دی، پتن ـــــا  پـــــر  راټـــــ لېږي  
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ــي      ــ نه وايـــــ ــن دردـــــ ــ  د علـــــ ــه ټ کـــــ ــدا پـــــ ــدا خنـــــ ــه خنـــــ  پـــــ

ــتايي   ــه دـــــــــــ ــاريخ باب نـــــــــــ ــت او د تـــــــــــ  د ادب، د ديادـــــــــــ

 وطنشــــال دی ــــت دی ېلــــ ی  نــــرال دی لــــ ی قايــــد دی، نېشنل

ــال دی     ــې  ـ ــافر دی دا يـ ــته م ـ ــې اور مـ ــه يـ ــته نـ ــ ر مـ ــې کـ ــه يـ  نـ

 د وطــــ  پــــه مينـــــه م ــــت دی لـــــه هــــر  ــــه نـــــه بــــې پـــــروا دی      

ــدا دی      ــه پيــــ ــار لــــ ــه کــــ ــرتېر دی، دغــــ ــه دــــ ــه لــــ ــه د  مينــــ  پــــ

ــنا دی     ــه امــــ ــری ښــــ ــه مل ــــ ــد دی، ښــــ ــې خاونــــ ــ ږ  ربــــ  د خــــ

ــه پـــــــــه هرچـــــــــا دی      ــه مينـــــــــه محبـــــــــت دی، مدربانـــــــ  ټ لـــــــ

                                                                          *** 

ــا اوالد دی     ــ م بابـــــ ــه د کـــــ ــا دی نـــــ ــه پاچـــــ ــيد دی نـــــ ــه دـــــ  نـــــ

ــر فرزنــــد د پښــــت نخ ا دی    کلــــک پښــــت   دی، مېړنــــی دی، نــ

 نـــــه منـــــت منـــــي نـــــه عـــــذر، نـــــه يـــــې  ـــــ ک مـــــي اړولـــــی         

ــی     ــي بارولــــ ــه مــــ ــې نــــ ــ ک يــــ ــدايي دی  ــــ ــ  فــــ ــس يــــ  دا ولــــ

ــتلی     ــر اې ــــــ ــ  تېــــــ ــ  وروڼــــــ ــالی خشلــــــ ــنايان  دی ټ ــــــ  امــــــ

ــ لی       ــال کـــ ــي پخـــ ــې مـــ ــ ک يـــ ــړی  ـــ ــدی کـــ ــې ارزۍ خ ابـــ  بـــ

 پـــه زنــــدا  کـــې يــــې دـــاه ورکــــړه نـــه يــــې عـــذر نــــه فريـــاد کــــړ      

 د ه ــــت هېــــر مــــ ی درس يــــې دوبــــاره مــــ نږ تــــه رايــــاد کــــړ        

ــه مــ م         ــې مــديد ن ــدا  ک ــړې چــې مي ــرا  ک ــه بې ــې پ ــي خښ م  واي

ــ م         ــه مـ ــعيد نـ ــې دـ ــ س چـ ــ  اف ـ ــه خـ ــه مرګـ ــده لـ ــروا کېـ ــه پـ   ـ

 ه کـــړو دــــرونه ځـــئ چـــې غ نــــډ يـــې مــــ  پـــه قبــــر ورتـــه ښــــکت     

 الس يې ښکل کړو پښې يې ښکل کړو ورتـه و کانـدو عذرونـه .((   

                                                                            (٦٠٤-٦٠٠:  ١٠ ) 
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(مه نېټه ۹ل کال د کب پر )۶۹۱۷استاد خادم دا پورته نظم د )

ته د خپل عقيدت  خان حسن لیکلی دی  په دې مثنوي نظم کې يې سيد

 ترڅنګ د هغه د شخصيت څرنګوايل ته هم نغوته کړې ده 

استاد ع دالرو  بېنوا:  -۲۱

استاد ع دالرو  بېنوا هم د پښتو معارصو 

ادبياتو يو مخکښ ليکوال دی  د پښتو 

پنځو اديب ستورو له جملې څخه  يوه 

ځلنده څېره ده  په نظم او نرث دواړو کې 

دونکي خدمتونه يې پښتو ادب ته نه هېرې

غنيمت کارونه تررسه کړي  کړي  د ادب تاريخ په برخه کې يې هم خورا 

  )اوسني ليکوال( درې ټوکه او په لسګونو عنوانه اثار يې ليکيل دي دي

يې خوار مهم اثر دی  د استاد بېنوا نظم او نرث دواړه دومره خواږه دي 

د استاد بېنوا ليکنو چې څوک يې په لوستلو نه مړېږي  استاد خادم ته هم 

خوند ورکړی، دی د هغه ليکنې د سپريل رسه ګلونه ګڼي او د هغه د پښتو 

 په باب وايي:

 د بېن ا پښت 

 چــــــــې رايــــــــاده مــــــــې پښــــــــت  د بېنــــــــ ا مــــــــي 

 دـــــــره ګل نـــــــه د بدـــــــار دـــــــترګ  لـــــــه رامـــــــي     

 د ادب پـــــــه بـــــــې قـــــــدرۍ دادـــــــې خفـــــــه مـــــــن     

 خـــ ړي  زړګـــی مـــې پـــه دـــل   کـــې پـــه رړا مـــي       
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امري حمزه  حمزه شينواری:  - ۲۵

شينواری د پښتو معارصو ادبياتو له س و 

ليکوالو او شاعرانو څخه دی، په نظم او نرث 

په لسګونو اثار ليکيل دي  په دواړو کې يې 

تېره بيا په نظم کې د نظم په برخه کې يې  هم 

دغزل فورم کې زياته شاعري کړې ده  ده غزل 

ته بېخي پښتني رنګ ورکړ او زيات نوښتونه يې 

ړی ه کې راوستل، نو ځکه خو پښتنو ليکوالو ده ته )د غزل بابا( لقب ورکپ

 ، ده خپله هم دې ټکي ته اشاره کړې ده:دی

 دــــتا پــــه انن ــــ  کــــې د   ــــثه د وينــــ  دــــره دي      

 .تــــه مــــ   د پښــــت  غثلــــه ځــــ ا  زه د  بابــــا کــــړم
 

خادم صيب د حمزه بابا کار او هرن ستايلی او دی يې په خپل 

 ب پالر ګڼلی دی  خادم صيب وايي:وخت کې د خيرب د اد

 امير   ثه مين اری

 چــــــې مــــــي  پــــــه پښــــــت  ربــــــه او م ـــــــلک دی     

ــتن اله بانـــــد  کلـــــک دی   ــه پښـــ ــتيا پـــ ــې رښـــ  چـــ

ــثه دی    ــر   ـــــــــ ــالر اميـــــــــ ــر د ادب پـــــــــ  د خيبـــــــــ

 چـــــــې يـــــــې هـــــــر تـــــــاليف دد  الر  محـــــــک دی
 

ه خپل وار د استاد خادم، پښتو او پښتونواله پحمزه شینواري هم 

ورته اشاره شوې  پښتو، پښتونويل، افغانيت، ستاييل چې پر خپل ځای 

ملتپالنه او هېوادپالنه د دواړو س و ليکوالو او شاعرانو د افکارو مش ک 

 ټکي دي 
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استاد  استاد ګل پاچا الفت:  -۲۱

ګل پاچا الفت د پښتو ادب په پنځو ستورو کې 

يو بل ځلنده ستوری دی  په نرث او نظم دواړو 

ېالبېل مهم او مغنتم ( عنوانو ب۵۱کې يې تر )

اثار ليکيل دي  د الفت شاعري او نرث په 

معارصه اديب دوره کې د هر چا ذهن ته 

وررسېديل، د ده د اثارو او افکارو په نتيجه 

کې يو ماليم فکري خوځون رامنځته شوی دی  استاد خادم هم د استاد 

الفت رول ستايي، خو د دې ترڅنګ خواشيني هم څرګندوي چې الفت 

 پر سياست اخته  شوی دی  استاد خادم وايي: ولې

 د الفت ماعري

ــ      ــت مـــ ــې الفـــ ــه کـــ ــت  ربـــ ــ  پښـــ ــدا مـــ ــې پيـــ  چـــ

ــ    ــ    ي ــــــت  مــــ ــ ب مــــ ــت  د ښــــــکال خــــ  د پښــــ

ــې        ــدمت کـ ــه خـ ــ م پـ ــل قـ ــړو د خشـ ــراد کـ ــا مـ ــا نـ  چـ

 .چــــــې مــــــاعر رانــــــه اختــــــه پــــــه ديادــــــت مــــــ   
 

پوهاند ع دالحی ح ي ي د پوهاند ع دالحی ح ي ي:   -۲۷

يوه مطرح څېره او د پښتو معارصو ادبياتو 

پښتو ادب له پنځو ځالنده ستورو څخه يو 

ځالند ستوری دی  ده په نظم او نرث دواړو 

 کې ګڼ شمېر اثار ليکيل دي   

په تېره بيا په تاريخ ليکنه، ژبپوهنه او 

ادبپوهنه کې د ده اثار د زياتې يادونې وړ 
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تاريخي اثار ( عنوانو زيات، علمي، څېړنيز او ۶۹۵دي  استاد ح ي ي تر )

لیکيل دي  د پښتو ادب د لرغونې پانګې يوه برخه د همدې استاد د زيار 

او پلټنې په نتيجه کې ترالسه شوې ده  )پټه خزانه( او )ت کرة اوليا( او 

پلټنو په نتيجه کې  ځينې نور اديب او تاريخي اثار دده د څېړنو او

ژبې ېېر ح   استاد ح ی ي پر پښتون ولس او پښتو دي  رابرسېره شوي

لري، خو پښتون داسې يو قام دی، هر څومره خدمت يې چې کوې، له 

ستونزو رسه به مخامخېږې  استاد ح ي ي هم يو وخت له ېول ېول 

ستونزو رسه مخامخ شوی  استاد خادم دې ېول ستونزو ته متوجه شوی، 

 نو ځکه يې د استاد ح ي ي په باب ليکيل دي:

  بيبي او پښت 

ــه پښـــــــــت   ــ    بيبـــــــــي پـــــــ ــه نـــــــــام ر مـــــــ  ربـــــــ

ــ  ــاخ خـــ ــ   يـــ ــر مـــ ــه دـــ ــاره الس پـــ ــه کـــ ــه خشلـــ  ر لـــ

 خـــدای زده کـــ م ظـــالن دـــت مانه پـــه خشـــل کـــار کـــړ 

 د پښــــــــت  قلــــــــن يــــــــې کېښــــــــ د مــــــــرور مــــــــ .
 

خو استاد خادم د استاد ح ي ي خدمتونه نه هېروي او وايي چې 

 همدی و چې د پښتو ژبې تاريخ يې عيان کړ  

  بيبي او د پښت  تاريخ

ــاريخ د پښــــــت  ربــــــې   ــې عيــــــا  کــــــړ   ورک تــــ  يــــ

ــړ    ــا  کــــ ــ ی ا  ــــ ــه لــــ ــت  ربــــ ــه پښــــ ــي پــــ   بيبــــ

 پــــــــه د  کــــــــار تــــــــر هاــــــــه وختــــــــه ځ رېــــــــدل   

 چـــــې پــــــه کــــــړو خـــــدمت ن  يــــــې پښــــــې ا  کــــــړ  
 

 او ورپسې ددې کار په مقابل کې د جهاين د خربو په باب وايي:
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 وايي ي دان

 راتــــــه وايــــــي دا  دــــــا  د  ولــــــې  ــــــ ړ کــــــړ      

ــړ     د پښــــــت  ربــــــې کــــــاروا  د  ولــــــې  ــــــ ړ کــــ

 بـــــــه د  کـــــــ الی  چـــــــې ويـــــــل مـــــــ  هـــــــن هاـــــــه 

ــړ    ــاروا  د  ولـــــې  ـــــ ړ کـــ ــره  ـــ  د  کـــــاروا  لـــ

 

ښاغلی سلېامن الي  هم د پښتو معارصو  سلېامن الي :  -۲۸

ادبياتو کې يوه مخکښه او رسکښه څېره ده  

ده د پښتو معارص شعر محتوا ته نوی رنګ 

ورکړ، هم د فورم او هم يې د مانا له مخې 

د شعر رنګونه بدل کړل  الي  ګڼ شمېر 

ثار وليکل، په تېره بيا په نظم کې د ده ا

اثارو پر ټولنې ژور اغېز وکړ، د الي  

انقاليب شاعرۍ له ټکر او پرمختګ رسه 

ګام پر ګام حرکت وکړ او نويو شاعرانو ته يې ذهني فضا خالصه کړه  استاد 

سلېامن الي  هغه وخت د پښتو دخدمت يو الي  زملی ګڼي او د  ،خادم

 هغه په باب وايي:

 لي ا  الي د

 النـــــــــــــد  ځ کـــــــــــــه پـــــــــــــاس ادـــــــــــــ ا  دی   

 مـــــــــنځ کـــــــــې پـــــــــروت د پښـــــــــت  دـــــــــا  دی    

ــر دي  ــا  بېـــــــــــــــــــــ  د پښـــــــــــــــــــــــت  الي ـــــــــــــــــــــ

 .ښــــــــــــــــه زل ــــــــــــــــی يــــــــــــــــې دــــــــــــــــلې ا  دی
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ــره  د اف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س ده دا خبــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا  دی   ــا مدربـــــــــــــــ ــت  نـــــــــــــــ ــه پښـــــــــــــــ  پـــــــــــــــ
 

 تر  الي  وروسته خادم د خپل ځان په باب هم قضاوت کوي او وايي:

 خادم  ه دی 

ــه دی   ــې  ـــــ ــ ې چـــــ ــادم کـــــ ــتنه د خـــــ ــه پ ښـــــ   ـــــ

ــه پن ـــــره    کـــــې بنـــــدي مـــــ ی يـــــ  مرغـــــه دی    پـــ

 د پښـــــــت  پـــــــه کبيـــــــره ګنـــــــاه کـــــــې ګيـــــــر مـــــــ 

ــه دی     ــه دی او  ــ ــې  ن ــ ــ  چــ ــه مــ ــر نــ ــ ک خبــ   ــ
 

تر دې وروسته بيا د پښتو او پښتنو په باب نظر څرګندوي او د هغو 

 پښتنو يادونه کوي چې له پښتو رسه مخالفت ښيي، په دې باب وايي:

 پښتانه او د پښت  مخالفت

 ط او  ـ ک بـدبي  مـ      ک نـاپ ه مـ   ـ ک محتـا    

 د پښــــت  بيــــاض چــــې دــــشي  پاتــــه و دــــشي  مــــ  

 پښـــــــــتانه د پښـــــــــت  ربـــــــــې مخـــــــــالف مـــــــــ ل 

ــ     ــي  مــــــ ــې تعــــــ ــت  دغ ــــــ ــت د پښــــــ  درن مــــــ
 

استاد خادم د پښتو د خدمتګارانو وروستۍ نتيجه هم په ګوته کوي 

 او وايي چې څوک پښتو ته کار کوي، نو نتيجه به يې څه وي؟

 د پښت  نتي ه

ــنــــه پ هانــــد، نــــه    ه وزيــــر مــــيبــــس، نــــه ه ريــــيبــ

 هــــــر پښـــــــت   چـــــــې د پښــــــت  طرفـــــــداري کـــــــا  
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 هــ   دا ټــ ل تــر    ړېــدای مــي خــ  مــرط دا دی      

 .چـــــــې  رګنـــــــده د پښـــــــت  نـــــــه بېـــــــثاري کـــــــا     
 

ل(کال څخه نږدې ۶۹۳۱استاد خادم که څه هم دا قطعه له نن  )

ويلې، خو که اوس يې هم د خپلې ټولنې پر دمخه  شپېته کاله -پنځوس

 سل په سلو کې پرې د تط ي  وړ ده ړو، نو عيني واقعيتونو تط ي  ک

سيد رسول رسا : سيد رسول رسا هم په لسګونو اثار پښتو ژبې  - ۲۳

ته پرې ايښي دي  )ارمغان خحوشال( يې 

د اثارو يوه بېلګه ده چې د خوشال بابا 

دژوند، فن او اثارو په باب په کې هر اړخيز 

معلومات وړاندې شوي دي  استاد خادم 

او همېش خليل دواړه په يوه سيد رسول 

قطعه کې ياد کړي چې وروسته به ورته 

 اشاره ويش 

همېش خليل د پښتو ژبې د دې معارصې  همېش خليل:   - ۹۱

دورې اوچت شاعر،  ليکوال او څېړونکی 

دی  ده په لسګونو علمي، څېړنيز او اديب 

اثار ليکيل او د شعرونو څو ټولګې يې هم 

يکنه او د چاپ شوې دي  په ت کره ل

تاریخي متونو په راټولونه کې ده ېېر زيات 

زيار ګاللی دی  دده د چاپ شويو اثارو 

شمېر لسګونو ته رسېږي  )ورکه خزانه( د ده 

 د نامتو ت کرو له جملې څخه و 
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 مــــــ ټی خــــــاوره د وطــــــ  بــــــه پــــــر  ورنــــــه کــــــړم 

ــي     ــت  مـــ ــ  خـــ ــر وطـــ ــې هـــ ــر د ځ کـــ ــه دـــ ــه پـــ  کـــ

 کـــــــه غلـــــــين لـــــــه مـــــــا بـــــــری يـــــــ وړ محبـــــــ بې  

 ی د  زمــــــــا د تــــــــ  کفــــــــ  مــــــــيدــــــــتا پړونــــــــ
 

دا او دې ته ورته نور شعرونه د همېش خليل د هغو شعرونو له 

 جملې څخه دي چې د عوامو او خواصو پر ژبه خواره دي 

خادم صيب د دې دواړو ليکوالو او شاعرانو )رسا او همېش( شاعري 

 :يکوايل په يوه قطعه کې ارزولې دهاو ل

 ردا او ه ېش

  الم کـــــــــېد ردـــــــــا پـــــــــه مـــــــــاعرۍ او ليکـــــــــ

 چــــــې مــــــې وکتــــــل هــــــن بار هــــــن ابتکــــــار مــــــته

ــداکار دی     ــې فــــــ ــت  ربــــــ ــېش د پښــــــ ــ  ه ــــــ  خــــــ

ــته    ــداکار مـــ ــه فـــ ــت  تـــ ــه پښـــ ــتيا چېرتـــ ــه رښـــ  .کـــ

 

 محمد عمر سيامب هم په پښتو محمد عمر سيامب:  -۹۶

معارصه اديب دوره کې يو مطرح شاعر تېر شوی دی  د ده کالم پر استاد 

غۍ پر بس   پروت و، نو خادم خاص تاثري کړی دی  کله چې هغه د نارو 

 خادم صيب ورته ېېر ځورېدلی او دغه څلوريزه يې ورته ليکلې ده:

 مح د ع ر دي اب

ــې زړه زهيـــــر دي     ــر مـــ ــد ع ـــ ــي اب مح ـــ ــه دـــ  پـــ

ــر دی     ــې ګيــــ ــرض کــــ ــاعر مــــ ــې مــــ ــ ږ  ربــــ  د خــــ
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ــت ن الې   ــاس د پښـــــــ ــالي ا  ـــــــ ــت عـــــــ  ق ميـــــــ

 .دا مــــــــــعري نا ــــــــــه اواز يــــــــــې د  ــــــــــ ير دی 

 

يا د پښتو ژبې د معارصې مراد شينواری ب مراد شينواری:  -۹۲

دورې بل مطرح شاعر دی، چې شاعري يې نه 

يوازې پر خيرب اديب حوزې خپله اثر ښندلی 

و، بلکې ټولې پښتونخوا ته يې اغېز رسېدلی و  

د مراد شينواري شاعري پر خادم صيب هم 

خپل خاص تاثري کړی و، خادم صيب هغه ان 

قيقي بلخي( رسه چې د غزنويانو په عرص دله )

کې د فاريس ژبې يو نوميالی شاعر تېر شوی 

و، پرتله کړی او وايي، که دقيقې بيا راژوندی يش، نو هم د مراد شعر به 

ل( کال ۶۹۱۶وستايي  خادم د مراد شينواري په باب دا څلوريزه پر )

  ليکلې ده 

 مراد مين اری

ــې     ــر کـــــ ــه خيبـــــ ــ ل پـــــ ــه وامـــــ ــته ګل نـــــ  ښاي ـــــ

ــه مـــېبر کـــې    کامـــکې دادـــې ګـــال  مـــنه مـــ ای پـ

 د مــــــــــراد د تــــــــــاتر  مـــــــــــعر بــــــــــه دـــــــــــتايي   

ــې       ــاختر کــ ــه بــ ــي پــ ــدی مــ ــا رونــ ــه بيــ ــي کــ  .دقي ــ

 

سېالب ساپی بيا د پښتو معارصه شاعرۍ کرې سېالب ساپی:   -۹۹

يو بل نامتو شاعر تېرر شروی، د خرادم صريب سريموال هرم دی او خروږه 
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شاعري يې هم کړې ده  د سېالب کوم شعرونه 

چې د هرنمندانو له خولې ويل شروي، هغره د 

 ټولو افغانانو د خوښې وړ ګرځېديل دي:

 لې نم مينې د  امنا کړم له بيابانه دره

 رون ـــه غــــــې نی پــــــــپرېږده چې ګرځن ل 
 

د زړه تل ته الره پیدا کوي، د ده شاعري د خادم  د سېالب شعرونه شعر

 ښې قريحې خاوند ګڼي:  د صيب هم خوښه شوې، نو ځکه خو هغه

 دېالب او پښت 

 ی ورکـــړه دـــېالب تـــه   ـــ مره ښـــه قريحـــه خـــدا   

ــې   ــه الر کـــ ــن واخي ـــــتل پـــ ــه يـــــې هـــ   ـــــ  قدمـــ

 رب  دـــــــــترګې دښــــــــــ نا  د پښـــــــــت  ربــــــــــې  

 .چــــې يــــې وليــــدل دــــرګ مه مــــ  پــــه چــــار کــــې 
 

قايض عطا هللا خان دمرحوم نرصهللا قايض عطاء هللا:   -۹۱

خان دويم زوى و، دعطاهللا خان پالر د پېښور د )تاكال( په كيل كې 

  .واوسېده او )قايض(يې كورىن لقب 

قاىض عطاهللا خان رشعي متداول علوم له خپل پالر څخه لوستي 

ع ( كال ۶۳۶۸وو او وررسه وررسه يې په ښوونځيو كې زده كړه كړې وه، د)

په شاوخوا كې يې دعليګړ له پوهنتون څخه د وكالت )حقوقو( په څانګه 

كې برى ليك واخيست او تر دې وروسته يې په مردان سيمه كې پر 
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ورې كړ،خو د وكالت يې ال يونيم كال تري شوی نه و، چې په وكالت الس پ

 .مغزو كې يې دسياست افكارو وده وموندله

پښتنو دازادۍ دح  دغوښتلو اوګټلو په الره  قايض عطاهللا خان د

كې خورا زيات ربړونه ، تكليفونه ، زيانونه اوجېلونه وګالل، خو دانګرېزانو 

 ۶۳۱۸پښتون په شان ښكته نه كړ ، د )يو نر ځاى ناستو ته يې د تسليم رس د

ع ( كال پر جون مياشت دوروستى ځل له پاره بيا دحيدر آباد سنده 

سنټرل جېل ته بوتلل شو او ترڅلور كاله بند وروسته په داسې حال كې له 

ه ژوند کې يې څه پاتې نه و پجېله دالهور يو روغتون ته يو وړل شو، چې 

مه د  (۶۳)ع( كال دفربوري پر  ۶۳۵۶او دوې درې ورځې وروسته د )

هجري شميس( كال دسلواغې مياشتې په پاى كې دنامرادۍ په  ۶۹۹۱)

 حال كې وفات شو او دح  غېږې ته والړ  

و تاریخ( مهم اثر هم ليکلی، په جېل کې يې نقايض عطاء هللا )د پښت

ېېر کتابونه وليکل، دا کتاب څو ځله چاپ شوی دی  استاد خادم د دغه 

پښتانه له افکارو متاثر شوی او )د شهيد قايض عطاء هللا په ياد( په  نوميايل

 نامه يې دغه الندې ليکنه پرې کړې ده:

 د شهيد قايض عطاء هللا په یاد

))د خلقت او پيدايښت په سلسله کې ېېر خلک پیدا کېږي، مګر د 

 خلکو حقيقي خدمتګاران کله کله پيدا کېږي!

څاڅکي لوېږي، مګر کوم يوه په  په درياب کې زرګونه او کروړونه

 کې شهواره مرغلره يش 

ېېرې مېندې کېني او زامن راوړي، مګر داسې کله کله پېښېږي 

 چې مور نابغه زوی وزېږوي 
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مکت ونو ته ېېر هلکان ځي او علم زده کوي، مګر د علم رسه 

 سړيتوب د هر چا نه په برخه کېږي!

ه مغزو کې کامل دا صحيح ده چې ټول رسونه ماغزه لري، مګر پ

 استعداد د هر چا نه روزي کېږي 

سيندونه او غرونه له کاڼو ېک دي، مګر لعل په بدخشان کې او هغه 

 هم د ځينو کاڼو په سينه کې وي!

هر قوم او هر ملت ېېر سړي لري، مګر د سړو رس يو يا دوه کسه 

الر وي، په کاروان او قافله کې لکونه عامل روان وي، ځي، مګر د قافلې سا

 هر کس نه يش کېدای!

د سړيتوب دعوې هر سړی کوي،مګر هغه سړی چې خلک يې په 

 سړيتوب قانع او قايل يش، هر څوک نه وي!

 قايض عطاء هللا مرحوم خو يو سړی و، مګر څنګه سړی؟

 يقيناً قايض صاحب مرحوم د پښتون ملت صحيح رهنام او خدمتګار و 

او لويې جامعې په منځ دې کې شک نه شته چې د افغان د لوی ټرب 

 کې يې داسې حيثيت درلود، لکه شهواره مرغلره يوه امېل کې!

رشيد او ننګيالی  رښتيا ده چې شهيد قايض د پښتو بابا او پښتني انا

 زوی و 

د قايض صاحب رسه علم او عمل، همت او مردانګي، عزم او اراده، 

 قوم پروري او قوم پرستي د کامل په درجه کې موجود وو 

ا لوی شخص، لوی پښتون، د کره مغزو خاوند، د پښتنو رس او د د

 حريت خواهانو د قافلې مرش و 
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دده رسه پوالدي اراده او نه ماتېدونکی عزم او د پښتونولۍ په 

 رشافت کامل اميان موجود و 

د پښتونستان او خدايي خدمتګارانو په ليډرانو کې د خان بابا م  

 و بازو او دده د ښه اعتامد ځای 

 (۶۱۱: ۲۹افسوس دی چې دښمنانو د ده شخصيت ونه شو زغمالی (( )

نرص هللا حافظ د پښتو ادبياتو د ويښتيايي نرص هللا حافظ:   - ۹۵

( زياتې ۶۲او اوښتيايي دواړو پړاوونو شاعر دی او خوږه شاعري لري   تر )

شعري ټولګې لري، چې اکرثه يې 

چاپ شوي دي او همدارنګه نور ګڼ 

څېړنيز اثار  د )شمشاد له  اديب او

هسکې څوکې( د نرص هللا حافظ د 

شعرونو هغه ټولګه ده چې خورا 

مشهوره ده  نرص هللا حافظ او خادم د 

نږدې يوې زمانې شاعران وو، يو بل 

رسه يې له نږدې پېژندل، پر يو بل 

ده  خادم صيب د حافظ شعر ))په  ېيې شاعري خپله خپله اغېزه  هم کړ 

ڼه چينه(( ګڼي او شاعري يې يوه ))ازاده توتکۍ(( چې پر غره کې يوه ر 

 څانګه ناسته وي او ترانې وايي:

 د  افظ نصر اهلل پښت 

ــ   دی     ــې خــ ــعر مــ ــا  مــ ــر اهلل خــ ــافظ نصــ  د  ــ

 لکــــــه پاکــــــه چــــــې چينــــــه غــــــره کــــــې بدېــــــږي 

ــت کې  ــې ازاره ښاي ــــــــــــ ــ تکم ده بــــــــــــ  تــــــــــــ

ــږي.     ــته ده ويېـــ ــد  نادـــ ــه بانـــ ــه  ان ـــ ــې پـــ  چـــ
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خلص هم د پښتو معارصو ښاغلی م ويل محمد مخلص:  -۹۱

ادبياتو د ويښتيايي پېر شاعر تېر شوی، د خادم صيب د ژوند له زمانې رسه 

(مه نېټه، استاد ۶۱ل( کال د زمري پر )۶۹۵۲يې ژوند هممهاله و، پر )

خادم د هغه په ياد یوه مرثيه ويلې  په دې مرثيه کې په ښه ېول د 

ثيه په مثنوي ا مر محمد خان مخلص د شخصيت انځورنه شوې ده  د ويل

 :فورم کې ويل شوې ده

 د ولي مح د خا  مخلص په ياد

 ))مــــاعره دــــتا ښــــکلی صــــ رت مــــې مــــ  يــــاد  

ــاد   ــ  يــ ــتا د مــــث  ښاي ــــته صــــحبت مــــې مــ  دــ

ــه  ــت ری و  تــــــــ ــي ې دــــــــ ــدهار د دــــــــ  د کنــــــــ

ــه     ــي ری و  تـــ ــد  دـــ ــ  بانـــ ــ ارو خلکـــ ــه خـــ  پـــ

ــد      ــت بانـــــــ ــه ملـــــــ ــر و  پـــــــ ــتيا زهيـــــــ  رښـــــــ

 مــــــــــي  د خلکــــــــــ  پــــــــــه خــــــــــدمت بانــــــــــد  

 فطـــــــــــرت مـــــــــــاعره  ـــــــــــ مره ازاد و دـــــــــــتا

 مـــــــــــــ ال درکـــــــــــــړی و قـــــــــــــدرت مـــــــــــــاعره

ــه و    ــې نــــــــ ــت کــــــــ ــه او بار د  طبيعــــــــ  ط عــــــــ

 دـــــاز مـــــي کـــــار د  پـــــه فطـــــرت کـــــې نـــــه و      

ــ لنې  ــتنې ټـــــــــــــــــ ــه د پښـــــــــــــــــ  و   يېنـــــــــــــــــ

ــې   ــا  ېړنــــــــ ــړ  د ارت ــــــــ ــه د  کــــــــ ــل بــــــــ  تــــــــ

 کلـــــــــــــه والړ بـــــــــــــه محـــــــــــــافل  کـــــــــــــې و    

 مصـــــــروف د خلکـــــــ  پـــــــه روزلـــــــ  کـــــــې و     

ــ         ــې مـــ ــار کـــ ــار او بـــ ــه کـــ ــر پـــ ــه ګيـــ ــه بـــ  کلـــ

  کلـــــــه ورګـــــــډ بـــــــه پـــــــه دربـــــــار کـــــــې مـــــــ  
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  ــــــــــــــــرص د  ورلــــــــــــــــی و ازاد مــــــــــــــــاعره

ــاعره   ــاد مــــــ ــه يــــــ ــې پــــــ ــ  يــــــ ــه د خلکــــــ  ځکــــــ

 هــــــر  ــــــه د  کــــــړل، خــــــ  د ملــــــت پــــــه مينــــــه  

ــه     ــه مينــــــ ــت پــــــ ــه د دولــــــ ــې نــــــ ــه د پي ــــــ  نــــــ

ــتا خــــــ ږ  خبــــــر       ــه زړه مــــــې ګرځــــــي دــــ  پــــ

ــر     ــث  خبـــــــــ ــې د مـــــــــ ــې بکـــــــــ ــه مينـــــــــ  لـــــــــ

ــان  دـــــــره     ــه د  ووړ کـــــــه د ک چنيـــــ ــا  بـــــ  ځـــــ

 درونـــــــــد لکـــــــــه غـــــــــر و  د ل يـــــــــان  دـــــــــره 

  ه د   عــــــــــــې د يــــــــــــاران  و  تــــــــــــه  يــــــــــــب

 در پــــــــــه دــــــــــر د مار ــــــــــان  و  تــــــــــهتنــــــــــ

 دــــــتا پــــــه ښــــــکنځاو کــــــې  ک ــــــت پ ښــــــلی 

 و ټ لـــــــــ  خلکـــــــــ  تـــــــــه عبـــــــــرت پ ښـــــــــلی    

 و  د م منــــــــــــــــــــــد او د داود مل ــــــــــــــــــــــری 

ــری  ــام د ګټــــــــــــې او د دــــــــــــ د مل ــــــــــ  د قــــــــــ

 راتـــــــــــه يـــــــــــادېږي دـــــــــــتا روا  مـــــــــــعرونه   

ــعرونه   ــا  مــــــــــــــــ ــافل  قدرمــــــــــــــــ  د محــــــــــــــــ

 بالفعــــــــل مــــــــعر پــــــــه محفــــــــل کــــــــې ويــــــــل 

 لــــــــ ړ مطالــــــــب نظــــــــن و غــــــــثل کــــــــې ويــــــــل

ــ ړ    ــې لــــــ ــتا د طبيعــــــ ــاعره  و دــــــ ــال مــــــ  م ــــــ

ــاعره   ــال مـــــــ ــن   ـــــــ ــې زور وهـــــــ ــې پکـــــــ  چـــــــ

 د خـــــــدای ر  ـــــــت دـــــــتا پـــــــه مـــــــدف  د  وي

ــ  د  وي   ــه کفــــــــــ ــه اروا ال پــــــــــ ــتا پــــــــــ  دــــــــــ

ــه   واخلـــــــــــه دـــــــــــالم د  د خـــــــــــادم مخلصـــــــــ

ــه.((   ــن مخلصــــ ــه دا يــــ ــ م د  رونــــــدی اودــــ  نــــ

                                                                 (٦٠٠-٦٠٥:  ١٠) 
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ختانی رسمحق  ع دهللا ب -۹۷

استاد رسمحق  ع دهللا  خدمتګار: 

بختانی خدمتګار د پښتو معارصو ادبياتو 

يوه ځالنده او مخکښه څېره ده  ده په نظم 

او نرث دواړو کې په لسګونو عنوانه مستقل 

دي  د استاد بختاين د ټولو اثار ليکيل 

( اثارو پورې ۷۱ليکلو اثارو شمېر تر )

کار  رسېږي  شاعري يې هم کړې، خو ېېر

يې په څېړنه او ادب تاریخ ليکنه يا ت کره ليکنه کې تررسه کړی دی  د 

پښتو ژبې يو رښتينی خدمتګار دی  د استاد خادم په باب يې هم )د ميل 

ادب او ژورنالېزم خدمتګار( په نامه يو اثر ليکلی دی  استاد خادم د استاد 

يص کړې او د بختاين کار او زحمت او له پښتو ژبې رسه د هغه مينه تشخ

 هغه په باب وايي:

 بختانی او پښت 

 بختـــــــانی پـــــــه کـــــــار د ربـــــــې ښـــــــه پـــــــ هېږي 

ــ رېږي     ــ ري ځـــ ــت  ګـــ ــال د پښـــ ــد  ـــ ــې دا بـــ  چـــ

 زړه يـــې غـــ اړي چـــې راګـــډ مـــي پـــه ميـــدا  کـــې 

 .بارېـــــــږي يد ادـــــــالف   ـــــــال چـــــــې وګـــــــ ر   
 

پښتو ته د خدمت په برخه کې د هر ليکوال په باب د استاد خادم 

خادم خپله هم د روزګار دا تجربې تېرې نظر ځکه دقي  دی چې استاد 

کړي، نو ځکه د استاد ح ي ي، استاد بختاين او يا هم کوم بل ليکوال په 

څه وايي، له حقيقت او واقعيت رسه بشپړ سمون خوري  له استاد  چې باب
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يو شمېر اديب ليکونه هم ت ادله شوي، هم استاد  خادم بختاين رسه د استاد

 په ېېرو ځايونو کې د يوه بل يادونه کړې او هغه خادم او هم استاد بختاين

لیکونه يې هم په خپلو اثارو کې خپاره کړي چې دوی يو بل ته ليکيل 

دي، خو د دې ليکنې د زيات اوږدوايل له امله ورڅخه تېرېږم، خو د 

 استاد خادم په باب به د بختاين نظريات په خپله برخه کې راوړم 

 خصيتونه: نړيوال ليکوال او موثر ش -ج

ددې ليکنې په مخکنۍ برخه کې مو د هغو کورنيو لیکوالو، شاعرانو 

او موثرو، ټولنيزو، سيايس او ميل شخصيتونو يادونه وکړه چې خپله افغانان 

وو او په یو نه يو ېول يې استاد خادم له اثارو، افکارو، ټولنيزو او سيايس 

له مخې شعرونه او کړو څخه متاثر شوی و او هغو ته يې د همدغه تاثر 

نظمونه لیکيل او يا يې دهغو پر فکر، شخصيت، اثارو او کړنو لیکنې کړي 

دي  د دې ليکنې په دې برخه کې غواړو هغه نړيوال ليکوال او موثر 

شخصیتونه دروپېژنو چې استاد خادم يې اثار او افکار لوستي او پر ده  يې 

هم کړی دی  همدغو خپل تاثري پرې ايښی، ان يو نيم پرې منفي اغېز 

اغېزو ته وشعر، نظم او ليکنې په غربګون ښودلی چې دا دی دلته يې په 

 ترتيب رسه وړاندې کوو:

)نيکولو ېي برنارېود  ماکياويل:   -۶

ماکياويل( د ايټاليا ېېر نامتو فيلسو ، سيايس 

م( کال ۶۱۱۳شخصيت، شاعر او ليکوال و، د )

زېږېد او (مه نېټه په فلورانس کې و ۹د می پر )

م( کال په جون کې ومړ  ماکياويل، ۶۵۲۷د )

د سياست، فلسفې او ادبياتو په برخه کې ېېر 
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کتابونه ليکيل دي  سلطان يا )ټولواک( په نامه يې يو نامتو اثر دی چې د 

واک د نيونې او ساتنې الرې چارې په ګوته کوي  دا اثر د نړۍ په اکرثو 

چاپ شوی  او ژباړلی (اود ح ي زيمحمد د)ژبو ژباړل شوی، پښتو ته هم 

دی  د ماکياويل نظريات په ټوله نړۍ کې خپل پلويان او مخالفان لري  

خادم صيب هم د ماکياويل له نظرياتو خرب دی، خو دی يې نړۍ ته په 

ګټه نه بويل، نو ځکه يې د هغو پر وړاندې غربګون ښودلی دی  خادم 

 صيب وايي: 

 ماکياولېثم

 اوليثمد وخــــــــــــــــــت وبــــــــــــــــــا ده، ماکيــــــــــــــــــ

 تــــــــــــــــــــ ره بــــــــــــــــــــال ده، ماکيــــــــــــــــــــاوليثم 

ــري ده    ــه پيا بـــــــــــ ــام تـــــــــــ ــري و قـــــــــــ  مشـــــــــــ

 ل يــــــــــــــــــه اغــــــــــــــــــ ا ده، ماکيـــــــــــــــــــاوليثم  

 

 ماکياولي ت

 چــــــې وايــــــې يــــــ   ــــــه، ع ــــــل بــــــل  ــــــه کــــــا 

 پـــــــه دـــــــ ه الر بانـــــــد ، هـــــــن تلـــــــه نـــــــه کـــــــا 

ــت دی    ــ ځې ماکياول ــــــــ ــا نــــــــ ــر  خطــــــــ  پــــــــ

 .پـــــــه دروغـــــــ  دربـــــــ ، خطـــــــا اي ـــــــته کـــــــا     
 

يل کې ماکسيم ګورکي د شلمې پېړۍ په پ ماکسيم ګورکي:  -۲

د روسيې س  شاعر و  نه يوازې  د روسيې، بلکې د ټولې نړۍ په کچه يو 

( زياتو ژبو ته ترجمه ۵۱س  شاعر او ليکوال و  د هغه  اثار د نړۍ تر )
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شوي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ليکوال او 

عام خلک ترې متاثر شوي دي   )مور( د 

ماکسيم ګورکي هغه ناول دی چې نړیوال 

ېږي او په نړۍ کې خورا مشهور شهکار ګڼل ک

دی  ګورکي د لوړ اخالقي ايډيال په لټه کې 

و او س  انساين ارزښتونه يې پالل  استاد 

خادم د ګورکي له اثارو الهام اخيستی، د هغه 

وړ او خواږه نظم کې ترسيم شخصيت پرې تاثري کړی او هغه يې په يو ل

 :کړی دی

 ماکي ن ګ رکي

 ازاده قلنــــــــــــدره  ای د نــــــــــــ ي ادب پــــــــــــالره، ای   

ــ ره   ــانه منـــــ ــه، ای ان ـــــ ــاوری زويـــــ  ای د روس د خـــــ

 هاــه خــاوره وه ال   ــه چــې يــې تــا غ نــد  پيــدا کــړ         

ــره        ــر ن  ــه ت ــه د  خــاور  ن ــړ، ل ــام اوچــت ک ــرغ د ق ــا بي  ت

 فکــــر  ــــګ لــــه اقتصــــاد مــــي،  کي ــــان  وو ويلــــي 

 تـــــا وطـــــ  ثـــــروت   کــــــړ د خشـــــل فکـــــر لـــــه ث ــــــره      

ــارو     ــه کـ ــارا  پـ ــت بـ ــ الي د ر  ـ ــه ټيټـ ــې پـ  د د  ځ کـ

ــيبره    ــه مـــــ ــدلې بـــــ ــه رړېـــــ ــه انحطاطـــــ ــا  لـــــ  د ان ـــــ

ــيرو   ــه ادــ ــر و، د ادب مارغــ ــې ګيــ ــه دام کــ  د هــــ س پــ

 تــا پن ــره کــړه ورتــه بېرتــه چــې تــر  والــ زي پــه بــره         

 د دـــاقي الس کـــې مـــراب وو د مظلـــ م د زړه د وينــــ     

ــه خطــره        ــه خــ ف او ل ــې ل ــا  ښــلی ب ــر چ ــه ه ــالې ب  دا پي
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 غريـــب بوب و پـــه خ لـــ  کـــې هـــېڅ خبـــر نـــه و لـــه ځانـــه

ــ  ــه خبــ ــره    نــ ــه مــ ــه لــ ــر او نــ ــه خيــ ــه لــ ــه، نــ ــه  دانــ  ر و لــ

 د مــــــرف قبــــــايې ګــــــرو وه پــــــه دکــــــا  د دــــــ داګرو 

 د يـــــــ   مـــــــړۍ د پـــــــاره تېرېـــــــدل  بـــــــه لـــــــه دـــــــره 

ــ ه     ــه عشــ ــه وه لــ ــې الره وره کــ ــه کــ ــه ويرانــ ــد پــ  د   ــ

 لکـــه وره کـــې چـــې چينـــه مـــي پـــه ترخـــه ځ کـــه بن ـــره 

ــ نم وو     ــراب د دښـ ــره مـ ــې دـ ــدګم کـ ــدبا د زنـ ــه صـ  پـ

 نـــه وه بـــې لـــه مـــره پـــه صـــحنه د د   دـــا  کـــې نيکـــي 

 فل ـــــــفه وه نـــــــا اميـــــــده لـــــــه نېکـــــــم او دـــــــعادته 

ــ ره     ــده مضــ ــدي ليــ ــې بــ ــې يــ ــر کــ ــاد د د  بشــ ــه ندــ  پــ

 دا خ  ته و  چې ان ا  د  د معش ق پـه صـ رت وليـد   

ــره    د دودــــتم د طفــــل پــــالره پــــه ليک الــــ  کــــې بدتــ

ــن چــې ان ــا  و       ــن چــې  ــه و  خــ  دا واي  زه  ــه وواي

 کــړه غــ رهپــه ان ــا  بانــد  مــي  مــ  ، دغــه مينــه د  

 تــــه د مينـــــې راهن ــــا و ، تـــــه د د  تيــــار  رڼـــــا و    

ــره    ــد رهبــ ــ ي رونــ ــه ای د نــ ــاور  زويــ  ای د روس د خــ

ــې      ــالم د مينـ ــادم دـ ــه د خـ ــه ي دـ ــاور  تـ ــ رکي خـ  د ګـ

 ای دـــــــبا دـــــــبک خرامـــــــه ای د مينـــــــې پياـــــــامبره.

        (١٠٧-١٠٦:  ١٠) 

(مه نېټه ۲۲ل( کال، د کب پر )۶۹۵۵استاد خادم پورتنی نظم د )

دی  خادم صيب پر پورتني نظم رسبېره د ګورکي ځينې منثور اثار  یلیکل

هم ژباړيل او د دې ترڅنګ يې د هغه په باب ځينې ليکنې هم کړې دي، 

 چې د ليکنې د زيات غځېدو له ک له ورڅخه تېرېږو 
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م( د ۶۸۸۶مصطفی کامل پاشا د ) مصطفی کامل اتاترک:  -۹

(مه نېټه ۶۱( کال د نومرب پر )م۶۳۹۸) د (مه نېټه زېږېدلی  او۶۸می پر )

وفات شوی دی  ده د ترکيې د استقالل لپاره م ارزه وکړه او د ترکيې 

جمهوريت اساس يې کېښود، ترکانو د ده 

خدمتونه، م ارزې او هلې ځلې وستايلې 

او ده ته يې اتاتورک )د ترکانو پالر( لقب 

ورکړ  مصطفی کامل اتا ترک پر ترکيې 

کمنۍ په بهري کې ( کلنې وا۶۵باندې د )

ترکيې ته ېېر خدمتونه وکړل، د هغه 

م ارزې، فکر او د حکومتولۍ ورز د يو 

زيات شمېر نړيوالو پر اذهانو تاثري وکړ او 

هغه د يو نړيوال م ارز په توګه مطرح شو  مصطفی کامل له افغانستان رسه 

تۍ ځانګړې مينه درلودله او غازي امان هللا خان ته يې د ملګرتيا او دوس

الس ورکړی و  دواړو مرشانو له انګرېزي ښکېالکه د خپلو هېوادونو د 

ژغورنې برمينه تجربه لرله  د اتا تورک افکارو او نظرياتو د استاد خادم پر 

فکر هم خپل تاثري پرې ايښی و  استاد خادم د اتا تورک د افکارو له 

د کامل اتا هغه يو تقرير ته اشاره کوي  ده دې وينا ته ده ) جملې څخه د

 تورک يو تقرير( نوم ورکړی او دا يې په خپلو اثارو کې خوندي کړې ده  

 

 د کامل اتاتورک يو تقرير

))کامل اتا تورک په خپله يوه وينا کې وويل: یوه زمانه وه چې ما به 

ېېر کتابونه لوستل، غرض مې دا و چې د دنيا لوی لوی مفکرين او 

 فلسفيان د ژوند متعل  څه وايي؟
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بعضې فلسفيان چې په ژوند کې په هر لور تياره ويني وايي چې 

زموږ هستي نيست ده، زموږ له پاره د دنيا په عارض ژوند کې هېڅ قسمه 

خوشحالۍ نشته، خو ځينې نورو هوښيارانو خلکو د ژوند متعل  په بل 

 شان ارهار کړی دی 

نه هغوی وايي، که د ژوند انجام نشت دی، نو دا د نا امېدۍ خربه 

ده، څومره پورې چې موږ ژوندي يو خپل ژوند په خوشحالۍ او په خندا 

 تېرول په کار دي 

زه په خپله د ژوند دا وروستی مفهوم خوښوم، ال ته د ژوند د تېرولو 

 وريقه زما خپله ده 

زما خيال دی چې هغه سړی ېېر بد قسمت دی، څوک چې خيال 

موقو  دی يعنې نور خل  کوي چې د انسان د ټول ژوند دارومدار په ما 

 دې ما د پاره ژوند وکړي 

دا راهره ده چې د دې سړي انفرادي ژوند به ېېر ژر ت اه يش، 

موجوده او د راتلونکي نسل د پاره تعمريي کار  خپل ځان هېرول او د

 کول په اصيل معنی کې د خوشالۍ د حصول لومړی راز دی 

ژوند کې د  د عقل او هوش خاوند په مدعا پوهېدی يش چې په

پوره پوره خوشالۍ د حاصلولو بېشک او بېشک چې بس يوه وريقه ده او 

هغه دا چې سړی د راتلونکي نسل د عزت او خوشالۍ حاصلولو د پاره 

 ژوند تېر کړي 

کوم سړی چې په ژوند کې له دې قسمه رويه اختيار کړي، نو هغه 

لونه چې د چا دې هېچرې د ځان نه دا نه پوښتي چې آيا هغه راتلونکي نس

ورځ يوه کړې ده، زما په ښو به قايل وي  د ښېګڼې د پاره ما په ځان شپه او

او که نه زما د کار قدر به ونه کړي؟ زما خيال دی چې ټولو کې خوش 
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قسمته خل  هغه دي چې خپله زرينه کارنامه او ښه اعامل د راتلونکي نسل 

د قوم او د وون  د نظر نه پ  سايت، ځکه چې د خپل نوم ناموس لپاره

خدمت کول د خوشحالۍ س ب نه يش جوړېدای  ال ته هر سړي ته د څه 

کار په کولو کې خوشايل حاصلېږي، ځينې خلکو ته باغ اين خوند 

ورکوي، ځينې نورو ته مالياري او ګلونه کرل او پالل مزه ورکوي او ځينې 

خلک داسې هم شته چې هغوی ته د خلکو پالل، ساتل او لويول د 

وشحالۍ باعث وي  کوم سړی چې د شوق او خوشحالۍ  لپاره ګلونه خ

کري او پايل يې، هغه ته ګلونه نور څه ورکوي؟ خو رص  ګلونه کرل او 

پالل او هغو ته کتل د هغه د خوشالۍ س ب وي  دغه شان چې کوم خلک 

د خلکو د پاللو مالياري په رس اخيل، نو هغو ته په کار دي چې د ګلونو د 

د ذهنيت په مطاب  خپل کار وکړي، رص  دغه قسم خلک د خپل ماليار 

وون او قوم په اصيل معنی کې خدمت کولی يش، د نامه او شهرت او د 

مايل مفاد او د ذايت عهدو خواهشمند خود غرضه دي  د قوم خادم نه 

دی، څوک چې خپلې خوشالۍ او خپل مفاد ته د قوم او د وون په 

ه خوشايل ورله د قوم د خوشالۍ نه زیاته خوشالۍ ترجيح ورکوي او خپل

مرغوبه ښکاري، نو داسې خلک که هډو د قوم خانان هم يش، نو هېڅ د 

 کار خلک نه وي 

او داسې خلک هم څوک چې ځان ته ېېر قيمت ورکوي او د هغو 

خيال وي چې د وون او د قوم د مفاد او د خوشالۍ مکان د هغوی په 

د قوم او وون د مفاد س ب نه يش رس ټينګ دی، په حقيقي معنی کې 

جوړېدای، رص  هغه خلک څوک چې خپل ژوند د راتلونکو نسلونو، مفاد 

او خوشالۍ لپاره وقف کړي او ځان په ليس بشی شامر کړي په اصيل 

 معنی کې د خپل نسل خدمت کولی يش 
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دا يوه لويه غلطي ده، که يو قومي کارکن خيال کوي چې د قوم د 

هغه په الس زرغون شوي دي، د هغه د ژوند نه  ي چې دترقۍ او مفاد بوټ

پسته به بې خصامنې پاتې يش او وچ به يش، د رو  نيتي سړي د السه 

د زمانې د حوادثو باد بارانونه او ووفانونه نه يش بادولی،  یلګېديل بوټ

 هغه همېش او همېش شنه والړ وي 

وريقه بحث  تر اوسه پورې ما په يو نسل کې د يو فرد د اوسېدو په

کولو، خو نن ورځ د دنيا د ترقۍ او د اتحاد رخ نه معلومېږي چې د 

ځمکې د مختلفو تپو اوسېدونکي ټول کوښښ کوي چې يو بل رسه د 

ورورولۍ او د اتحاد خپلوي وسايت، په دې س ب سړي ته په کار دي چې 

د خپل قوم د ترقۍ او د مفاد د خيال رسه د نورې دنيا د ترقۍ او د امن 

خيال هم ولري، نن ورځ د دنيا د ټولو هوښيارو خلکو دا خيال دی چې 

د دنيا د ټولو اقوامو د امن او خوشحالۍ ساتل يو م ارک خيال دی او په 

حقيقت کې دا د خپل وون د خلکو د خدمت يوه بله وريقه ده  که د 

دنيا د مختلفو قومونو تر منځ د امن، اتحاد او ښه سلوک رشته او خپلوي 

ه نه وي، نو يو قوم ځان ته امن او خوشحايل نه يش حاصلولی، د دې قامي

لپاره د خپل قوم د مح ت په خاور زه د دنيا د نورو قومونو رسه هم د 

 اتحاد او اتفاق رشته ساتم 

د يو قوم رښتينی مرش همېشه هيله لري چې د خپل قوم د تعمري په 

ا نه غواړي چې د خيال کې يوه منايانه حصه واخيل، خو هغه هېچرې د

نورو قومونو په تعمريي کار کې خلل انداز يش، د دنيا د واقعاتو نه راهره 

ده چې يو افت يا بال چې په يو قوم نازله يش، اکرثه نور قومونه هم په 

مصي ت کې واچوي  د انسان ژوند لکه د يو جسم غوندې دی، د دنيا 

نقصاين يش، نو ټول  قومونه د يو جسم اندامونه دي چې د جسم  يو اندام

 جسم نقصاين يش 
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په فضل رسه په واقت  (ج))ترک( او د هغوی دوستان نن د خدای 

کې دي او په خپلو پښو درېدای يش، موږ له هېچا نه هېڅ قسمه ومع نه 

لرو، په دې وجه موږ ته موقع ده چې د دنيا په واقعاتو سړه سينه غور 

ه خوله وايي چې د دنيا په وکړو  موږ په هغه خلکو کې نه یو چې په ېک

هغې حصې کې يا دغې حصه کې که بې قراري ده، يا جنګ دی، يا جګړه 

 ده، نو زموږ پرې څه؟

د دنيا په هره حصه کې چې بد امني پیدا يش، نو هغې ته دومره 

توجه کول په کار دي، لکه څنګه چې د سړي په خپل وون کې ګړبړ وي، 

نه او د دنيا حکومتونه د خود دا يو داسې اصول دي چې د دنيا قومو 

 غرضۍ نه خالصولی يش 

د سړي اول فرض خپل کور جوړول دي، چې خپل کور  جوړ 

 (۱۹۲-۱۹۶: ۲۱يش، نو بيا د ټولې نړۍ د کور جوړولو فکر په کار دی (( )

د کامل اتا تورک افکارو او کرک  د استاد خادم پر افکارو دومره 

وفات شو، نو استاد خادم يې پر تاثري کړی و چې کله هم مصطفی کامل 

 مرګ مرثيه وويل، دا مرثيه دا ده:

 د مصطفی ک ال مرثيه

ــدای پــه مشــرق بانــد  بېشــکه امتحــا  کړلــ         خ

ــ    ــا  کړلــ ــ رت يــــې د بــــال ورتــــه عيــ  دادــــې صــ

 ن ر پرې اته له خـ ا يـې وازه خ لـه مشـرق تـه کړلـه      

ــ       لکــم يــې تــاوه پــه کــې ګيــر يــې ټــ ل  دــا  کړل

 ه يــې وه تــر غرونــ    ــه يــ ه پــه مځکــه بلــه مــ نډ 

ــ     ــ ه    کړلــ ــه يــ ــه يــــې م لکــــت پــ ــړۍ بــ ــ ه مــ  يــ
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ــ  نـــه بک     ــږو او ق م نـ ــه تيـ ــې و لـ ــس يـ  دوزه د نـ

 لـــــه مصـــــيبته بـــــه هـــــر يـــــ  مـــــ ر فاـــــا  کړلـــــ 

 دلـــــهېمـــــشاړس مړيـــــ  بانـــــد ، کلـــــه ت ـــــلي ک

ــ       ــ ا  کړلـ ــت رو د ادـ ــت د دـ ــې نيـ ــتدا يـ ــه امـ  پـ

 د ن ـــر خاتــــه لـــ ر تــــه راتللــــه پـــه بنــــدر د دــــ يث   

ــا  کړلـــ  وچـــې لنـــد  بـــه طاعـــت يـــ  ــه مـ ــه ښـ  ې پـ

 مشــــرق لــــه ځانــــه بېخبــــره و د مــــړي پــــه مــــا       

ــ     ــا  کړلــ ــه د ځــ ــا او نــ ــ  او د دنيــ ــې د ديــ ــن يــ  غــ

ــ ره   ــه تـــ ــاق پـــ ــ ټې د  دالـــــت او د نفـــ  ټـــــ ټې ټـــ

ــې زګ  ــه ي ــن ــ    ې ــا  کړل ــې ارم ــه د  ــ ړوالي ي  روي ن

 د مخصـــــيات ، خرافـــــات ، پـــــه زنځيـــــر تړلـــــې    

ــ      ــې دورا  کړلـ ــ  کـ ــې رګ نـ ــد وينـ ــې د رونـ ــه يـ  نـ

 ره مـشه بـال يـې راغلـه پـه دـر      مري  پـر کالـه و تـ    

 ن ـــــات هـــــر ګـــــ ره لـــــه قدرتـــــه و د ع ـــــل بدـــــر  

                                           *** 

ــ له      ــا مــ ــشينه رڼــ ــاپي دــ ــاړه نا ــ ــه غــ ــه پ رتــ  پــ

ــ له   ــا مــ ــر غ نــــد  غ غــ ــره دــــ ه د محشــ  وردــ

ــې    ــار کــــ ــناګانې بزهــــ ــه، برېښــــ  دوړ ، ګردونــــ

ــ له     ــال مــــ ــاړه د بــــ ــې رمبــــ ــه کــــ ــ ه پــــ ــ ه يــــ  يــــ

 کې ي  ځ ا  م  مـال تړلـی والړ   ځښکاره په د  من

ــ له      ــا مـ ــرت واړه دنيـ ــه  يـ ــې پـ ــدو يـ ــه ليـ ــې پـ  چـ

 وې ــتلې تــ ره پــه ښــي الس کــې يــې بلک نــه کــ ي

 ګــس کــې يــې ښــکلې ديادــي رن ــې ه  ــا مــ له
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ــ ي    ــه کـ ــب بول کارونـ ــد  ع ـ ــا بانـ ــه د  ه  ـ  پـ

ــ له    ــا مــ ــره وينــ ــ ا دــ ــر  خــ ــې هــ ــه يــ ــا دغــ  ګ يــ

 کلــه بـــه، يـــې مـــخ کړلـــ  بــال تـــه پـــه  ـــه بول دـــره  

ــې تر ــ له  چــ ــه واويــــال مــ ــه زوږونــ ــه بــ ــه پ رتــ  ېنــ

ــ       ــې ک لــ ــ ره د  لــ ــه تــ ــه خشلــ ــ اب پــ ــه ځــ  ده بــ

ــ له    ــه پـــه خنـــدا مـ ــه يـــې زر مخـــه مشـــرق تـ ــا بـ  بيـ

 وی بــه يــې پ رتــه مــه چــې دېــ  د ادــتع ار  راغــی 

 چـــــاره کـــــ ه زنـــــدګي دـــــخته نـــــ  دـــــبا مـــــ له 

 ل ــــ  يــــې ل يــــه ترېنــــه النــــد  د زمريــــان  بچــــي

ــه رښــتيا مــ له      ــ ږي مين ــره خ اخ ــې بې ــه دوی ي  پ

 مــرق ک ــال دت رکــ  پــالر و مصــطفی دا ځــ ا     د

ــه لــ ري د ع بــی دا ځــ ا      ــ  پ  پــه کاميــابم ځــي ن

                                              *** 

 کــې ودا  کــه تــا ښــه ع ــارت د مــرق و غــرب مــنځ 

 پــــه بـــــل رقـــــن د  نــــ ی دور  د ادـــــ ا  کـــــه تـــــا  

ــتل     ــانم غ ښـــ ــال د قربـــ ــرق م ـــ ــاال واال مشـــ  تـــ

 پــــاس داامتحــــا  کــــه تــــاپــــه ښــــه مېړانــــه دــــره 

 د مليــــت ادــــاس د  وښــــ دو مشــــرق تــــه خشلــــه 

 نــــ رو تــــه تــــګ د دغــــه الر  ښــــه ادــــا  کــــه تــــا 

ــ ره     ــه لرګــي او ت ــ ی عفريتــه دــره مــخ مــ   پ  د ل

ــا      ــه ميــدا  کــه ت ــر الس ترېن ــه  ــه  ک ــت دــره ت  پ

ــره    ــه دـــ ــه مېړانـــ ــ م پـــ ــ  د قـــ ــدمت د  وکړلـــ  خـــ

 ده د خشــــل ا  ــــا  کــــه تــــاېــــملــــت د ترکــــ  ګرو
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ــاروي يـــ  يـــ  وو تر   ــدلي لـــه لې انـــ   خـــه    ـ  هېـ

 نـــه کـــاروا  کـــه تـــا ېپـــه ک ښښـــ ن  دـــره  ـــ ړ تر 

ــره    ــه دــ ــه عال ــ ــياالن  لــ ــړ د دــ ــت کــ ــن د  ملــ  دــ

ــا     ــه تـ ــا  کـ ــي ارمـ ــي زړګـ ــ ره دزخ ـ ــه تـ ــر پـ ــر دـ  تـ

 تيـــــاره د دـــــل د  بدـــــر کـــــړه لـــــه وطنـــــه  خـــــه

 وطـــ  پــــه علـــن و معرفــــت دـــره روښــــا  کـــه تــــا    

 فـــــداکاري دا ه ـــــې ښـــــايي لـــــه مردانـــــ  دـــــره 

ــد   ــت بانـ ــه مليـ ــيت پـ ــل خاصـ ــا خشـ ــه تـ ــا  کـ    قربـ

 د ترک  پالره دتا په غـن مـ  دـترګې دـر  دي نـ      

 پـــه بېلتانـــه د  د مشـــرق نـــار  دـــ ر  دي نـــ ((

                                                            (٠٥٠-٠٥٠:  ١٠) 

ل( کال په ليندۍ مياشت کې ليکلی ۶۹۶۷استاد خادم دا نظم د )

س ګې پټې کړې  استاد خادم په  دی  پر همدې کال اتاتورک له نړۍ

پورتني نظم کې د مصطفی کامل اتا تورک، فکر، م ارزه او پر نورې نړۍ، 

 په تېره بيا پر اسالمي ټولنې د هغه تاثريات په ښه ېول انځور کړي دي 

د هند د رابندرنات ټاګور:   -۱

نيمې وچې لوی ليکوال او شاعر دی  نه 

ېږي، يوازې د لوی هند لوی شاعر ګڼل ک

بلکې د ختيزۍ نړۍ د شاعرۍ يو لوی 

 استازی هم دی 

ټاګور ګڼ شمېر اثار ليکيل چې د 

نړۍ په ېېرو معتربو ژبو ژباړل شوي دي  په 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33117 
 

پښتو کې هم د ټاګور اثار ژباړل شوي  )تاج( او )ګيتانجيل( د ټاګور دوه 

مهم اثار دي چې پښتو ته ژباړل  شوي  د )تاج( اثر مهم کرک ونه پښتانه 

فغانان دي، چې ټاګور د خپلو اثارو لپاره غوره کړي دي  د ټاګور اثار نه ا

يوازې د رشقي ټولنې غوره اثار دي، بلکې نړيوال اديب مرياث هم ګڼل 

کېږي  )ګيتانجيل(  د ټاګور مشهور اثر د نوبل نړیواله اديب جايزه اخيستې 

نا دي او ځينې ده  د ټاګور له اشعارو او اثارو څخه اکرثه افغان ليکوال اش

ترې په مستقيم او نا مستقیم ېول متاثره هم دي  استاد خادم هم يو له 

هغو ليکوالو څخه و چې د خپلې ليکوالۍ او مطالعې له پيله يې د ټاګور 

او عالمه اق ال له اثارو تاثر اخيستی دی استاد بېنوا، خپله استاد خادم او 

ده  استاد خادم د ټاګور  ځينو نورو ليکوالو هم دې تاثر ته اشاره کړې

ځينې لنډې ليکنې راژباړيل چې د ټاګور افکار د يوه عمومي تصوير په 

 توګه يې یو څو بېلګې دلته وړاندې کوو:

 زما نغمې!

))ما په ټول ژوند کې ستا د موندلو کوښښ په نغمو رسه وکړ، دغه 

نغمې وې چې زه يې در په در وګرځومل او دغه نغمې وې چې د دوی په 

د ما د خپلې دنيا په تالش او احساس کې ته، خپل څلور واړه خوا مد

 موندلې!

هغه څه چې کله ما زده کړل هغه دغه نغمې وې چې دوی ما ته دا 

راوښودل! دوی پټې ليارې راته بېرته کړې، دوی د زړه په اف  کې راته 

ېېر ستوري راوخېژول، دوی ټوله ورځ ما ته د مرست او غم د رازونو په 

الرښودنه کوله او ماښام يې د سفر د ختم په وخت کې زه دا د کوم ور  

 محل درشايي ته راوستم؟
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 د سفر تياری

ما ته رخصت راکړی شوی دی ای وروڼو! ما ته په مخه ښه ووايئ، 

زه تاسو ټولو ته سالم کوم او روانېږم! دغه دی د دروازو ټولې کنجيګانې 

نه ابرا کوم، اوس زه له تاسې  درکوم او د خپل مکان، د ټولو اينده دعوو

 څخه تش د مهربانۍ د وروستيو الفارو د اورېدو په اميد يم!

مونږ او تاسې ېېره موده همسايه وو، لېکن ما ته همېشه د هغې نه 

زيات عوض راورسېد څومره چې ما ورکړل  اوس ورځ متامه شوه او هغه 

پيغام راغلی دی  ېيوه چې زما تياره ګوټ به يې رڼا کاوه مړه شوه، د ولب

 او اوس زه سفر ته تيار يم 

 

 يوه پوښتنه

د دنيا په دې لوی جشن کې ما ته هم زېری رارسېدلی دی، ځکه 

 زه خوشاله يم، زما س ګو وليدل، زما غوږونو واورېدل 

په دې جشن کې ساز غږول ما ته سپارل شوي دي، هغه څه چې ما 

 کولی شوه، ومې کړل!

ې تر اوسه ګوندې هغه وخت په دې زه اوس دا پوښتنه کوم چ

راغلی چې زه دننه درشم، ستا صورت وګورم او خپل غلی سالم ستا په 

 حضور کې تقديم کړم!!!

 وروستۍ ورځې

زه پوهېږم ورځ به رايش چې د دې دنيا نظاره ما لپاره متامه يش او 

 ژوند به زما په س ګو وروستنۍ پرده واچوي او غلی به رخصت يش!
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به هامغسې د شپې ځلېږي، س ا به هغه شان ملر لېکن ستوری 

راخېږي او ساعتونه به د درياب د چپو غوندې د غم او ښادۍ حساب 

 کوي او موجونه به وهي!

زه چې کوم وخت د خپلو ملحو د دغه انجام فکر کوم، نو د دغه 

ملحو پرده وشلېږي او زه د مرګ په رڼا کې ستا دنيا او د هغسې بې انتها 

ورم، د هغې يو ېېر حقري څيز هم بېمثله او د هغې ېېر ذليل خزانو ته ګ

 ژوند هم بې بها دی!

هغه شيونه چې د هغو بېکاره ارزو ما کوله او هغه شيونه چې ما ته 

ورسېدل هغه ټول پرېږده! ما ته يوازې په هغه حقيقي څيزونو ق ضه راکړه 

 چې هغه ما تل پرېښي او غورځويل مې دي!

 د ژوندون م ارزه

کله چې محاربني ړوم ی ځل د خپل څښنت له ځايه راغلل، نو  هر

هغوی خپل قوت چېرې پ  کړی و؟ د هغوی زغرې چېرته وې؟ د هغوی 

 وسلې کوم ځای وې؟

هغوی غريب او بېکسه ښکارېدل، کوم وخت چې د خپل بادار  له 

ځايه راوواته، نو د غشو باران پرې وشو! هر کله چې  د خپل بادار کور ته 

ړل، نو هغوی خپل قوت چېرې پ  کړ؟ هغوی تورې وغورځولې، بيا ال 

غيش او ليندۍ يې کېښودل، صلح د هغو په وچولو کې ځلېده، هغوی د 

خپل ژوندانه نحوې تر شا پرېښودې، څه وخت چې د خپل بادار ځای ته 

 بېرته الړل!
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 زما دعا

 ای زما خاونده، زه له تا څخه دا غواړم چې زما له زړه څخه د افالس

بنياد وباسه! ما ته دا قوت راکړه چې د ژوند د ترخو او خوږو برداشت 

 اسانۍ رسه وکړی شم!

ما ته دا قوت راکړه چې بې وزيل له زړه ونه باسم او خپل رس د کوم 

 ګستاخ قوت په مخکې ټي  نه کړم!

ما ته دا قوت راکړه چې خپل ځان له روزمره رذايلو څخه پورته 

راکړه چې خپل قوت له مينې رسه ستا رضا ته وساتم! او ما ته دا قوت 

 وسپارم!

 زه رشمېږم

د مالقات ټاکيل ځای ته د تلو لپاره  ما ټوله لياره يوازې قطع کړه، 

 لېکن دا څوک دی چې په دې چوپه تياره کې ما رسه روان دی؟

 زه ورنه د بچ کېدو لپاره الره پرېږدم، خو نه يې شم پرېښودای!

فتار کې خاورې الوزوي، ځي  هغه خپل هغه په خپل متکربانه ر 

جګ اواز زما د هر يو لفظ رسه يو ځای کوي! ای باداره! دا زما خپل 

مخترص وجود دی، دی خو نه رشمېږي، لېکن له ده رسه ستا دربار ته په 

 رسېدلو زه رشمېږم!

 شاه جهان

 ای د تاج و تخت خاوند شاه جهانه!

اري دی، حسن، زنده تا ته معلومه ده چې د زمانې تېز توپان ج

 ګي، عزت، شهرت او دولت هر څه له ځانه رسه وړي!
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 لېکن ستا د زړه درد؟

 آه، شهنشاها! ستا دا ارمان و چې ستا د زړه درد تل باقي پاتې يش!

ستا سلطنت چې په خپل استحکام کې د فوالدو نه هم زيات محکم 

وشۍ د و، که چېرې دغه سلطنت د ملر د لوېدو د منظرې غوندې د فرام

 دروند خوب د تيارې رسه يو ځای والړ يش، نو الړ دې يش کنه 

مګر ای شهنشاها! ستا دا ارزو وه چې ستا د زړه درد همېشه د يوې 

لوړې نور افشانې شغلې په شان اسامن د خپل درد په مل ه روښانه او 

 دردمن کړي!

 ستا دا ارمان و!

ې د پادشاهۍ، ستا جاه جالل، ستا عظيم الشان سلطنت، ستا د لوي

دبدبه چې ددې دنيا په اسامن په لعل، زمرد، عقي  او املاسو باندې دجړاو 

شوي محري العقولې قوس فرح غوندې خپره شوې وه، که هغه شان او 

 شوکت د عدم په ويرانه کې ورک او فناء يش، نو يش دې کنه!

 آه! پاتې دې يش 

 د زمانې په مخ ستا له س ګو لوېدلې

 ره مجال او روښانه تاج محل  د اوښکې مرغل 

 های د انسان بې واکه زړه!

 په وارو وارو د ورمېږ اړولو کتلو فرصت چېرته دی؟

 وخت يو رنګ د ژوندانه په تېز سېالب کې بهېږي!

 ددې دنيا له ېېرو دمه ځايونو څخه  ته تېرېږې!
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 له يوه ځايه ته پېټی اخلې، په بل ځای کې يې ږدې!

پرسيل باد په رشنګهار رادرومي، ستا د با  له ښکته چې کوم وخت د 

 پر هر کونج ګرځي، ناڅي او نغمې وايي!

پرسلی چې هر کله ستا با  ته د ګالنو د يو سېالب په شان رايش، بيا 

کوم وخت چې په ماښام کې شپون خپلې رمې کيل ته راويل، نو د مال له 

 نو ګوره! پښو نه پورته شوی ګرد د ماښام له تيارې رسه يو ځای کېږي،

 د پرسيل ټوله حسن افريني هم ورو ورو له څڼورو رسه ګډېږي!

 ګالن مړاوي يش، ورژېږي!

 د وخت او زمانې ېيل نه شته؟

 بيا پرخې ته د ېکو شپو وخت راځي

نو ستا په با  کې پرسلی خپل کامل ته رسېدلی دی او بيا هر کله 

امن کې چې د ورېځو ټوکرۍ د سپينو سپينو پاغوندو په شان په اس

رسګردانه ګرځي، نو ښايي چې د دغه وخت دا د اوښکو ېکې ېکې ملنې د 

 چا په مزار د ن ر د مرغلرو په شان نثار کړې وي!

 های! د انسان بېواکه زړه!

 های! ستا انتخاب!

دا هر څه به د ورځې په متامېدو، دلته د الرې په غاړه پاتې يش! 

 شته،وخت نشته، فرصت نه شته، د زمانې مهلت نه 

 ای د بادشاهۍ د تاج خاونده!

کوم وخت چې تا په خپل ناقراره زړه کې فکر کړی و او تا دا ارزو 

 کړی وه چې له زمانې زړه ته د حسن ن رانه ورکړم او خپل يې کړم!
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واه تا دغه ن ر او دغه تحفه څومره ښکلې تياره کړه، مرګ چې د 

 م ښايست ور وبښه شکل او صورت نه مربا دی، تا هغه ته بې زواله مجس

 واه! تا دا څومره دلفرېب وګرځاوه

لېکن آه! د اوښکو تويولو لپاره زما فرست ورکوې، د ژړا لپاره مهلت 

 نه شته!

نو ځکه تا خپلې نه ټينګېدونکې اوښکې د مرمرين سکوت په جال 

 کې بندې کړې، کېدې ښودلې!

 د دې اسامن نه الندې، د سپوږمۍ په غلې ع ادت ګاه کې، 

 تا خپله مح وبا په کوم نامه ورو ورو په خپل زړه کې يادولهچې 

 هغه نوم او د هغې انګازه نن د هر چا په غوږو کې انعکاس کوي!

ای لويه بادشاه، ای شاعره، هغه ستا د زړه د ارزو تصوير د چا د 

 دلربا حسن يادوي؟

 په دې عظيم الشان، متام اومينان

 مرمرينه مجسمې باقي  پاتې دی

 استازی، دا ستا

 دا بې مثله شعر

دا بې نظريه وزن او ال جوابه ترنم د اسامن په لورې تل پرواز کوي، 

 هلته چې ستا د معشوقې د ارام ځای دی!

 هغه د س ا د رنګني منظر په انعکاس کې دی!
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د ماښام په ستړي ستومان ژور تنفس چې د مغرب پر غاړه خپور 

 دی!

ګالنو په بې انتهاء د څوارلسمې سپوږمۍ په رڼا کې د ش و 

 خوش ويي او مالحت کې دی!

 هغه په هغه نا ليدونکی د بيان نه يا هر فردوس کې دی!

چې له هغه ځايه د ديدار وږې س ګې په وارو وارو په ناکامۍ بېرته 

 راګرځي 

ستا دا بې زبانه استازی د ښايست غمی تاج محل په هره زمانه کې 

ام رسوي، هېر مې نه يې، زما د چې د پهره دار س ګې څاري، ستا پيغ

 روح له ياده وتلی نه يې!

 ای شهنشاها! ته نن په دې دنيا کې نه يې

 ستا سلطنت د خواږه خوب په شان والوت 

 ستا تخت نن وجود نه لري!

 ستا لښکرې چې د هغوی د قدمونو له هي ته دنيا رپېده

نن د دغه ټول جاه و جالل ياد، د ېييل د رسکونو په دوړو او 

 ګردونو کې الوزي!

ستا درباريان، مصاح ان او ستا د حضور شاعران نن ستا د مدحې 

 قصيدې نه وايي!

 د جمنا د چپو اواز ستا د ماڼۍ د نوبت د ساز رسه نه ګډېږي 

ستا د ماڼۍ د پيمخې ېمې د پايزې ونو رشنګهار د ورانو ماڼيو په 

 ورېدل کېږي ګوټونو کې غلی پروت دی او نن هلته د کريړو سخت اواز ا
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 تيارې شپې، تياره اسامن په خپل قسمت په رسو س ګو ژاړي

ستا قاصد هغه چې ستوماين يې هېڅکله له خپل خدمت نه زړه 

 بدی کوي

 د پادشاهانو د سلطنتونو د جوړېدو او ورانېدو رسه کار نه لري

 هغه چې د زمانې د تعمري او تخريب تصوير خيال ته نه راويل 

مرګ له الس وهلو څخه ازاد دی، په خپله دل  هغه چې د ژوند او

 ګدازه نغمه يې عامل په غم کې محوه کړی دی 

 ستا د دې قاصد پیغام د تاج محل فرياد!

 د ابدي فراق وهلی شهنشاه پيغام دی:

 هېر مې نه يې، زما د روح نه هېر نه يې!

 غلطه ده، څوک وايي چې هېر شوی نه يې!

کفس دې بېرته کړ او د ياد  دا څوک وايي چې د مح وبې د ياد

 مرغه دې پرېنښود چې والوزي

 تا د مح وبې د ياد مرغه پرېنښود چې والوزي! 

د تېرې زمانې د مغرب غاړه چې همېشه يو تياره عامل دی، ستا زړه 

 اوس هم د هغې د تورو زلفو په ول کې نښتی دی 

 د فراموشۍ په همېشه خالصه الره هغه نه دی   

 ل په يو ځای والړ دیمزار مزار، خو ت

 د قرب په غليظو تيارو کې پ  دی

 او قرب مرګ د خپل کفن په پرده کې پ  سايت
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 لېکن ژوند؟ څوک يې منع کولی يش؟ څوک يې درولی يش؟

د اسامن هر ستوری هغه خپلې خوا ته رابويل، راشه په ټول عامل د 

ده، د ياد زنده ګۍ بلنه ده، د ژوندانه د هر س ا په ولوع کې د هغې بلنه 

غوټه پرانيستل کېږي او له السه وځي، د فراموشۍ په خالصه الره کې 

 ورکېږي 

ای شهنشاه! ته د دنيا تاج و تخت په خپلې غېږ کې ټينګ ونه شوې 

 ساتلی،

دريابونو لره په غېږ کې پالونکې دا زمکه، ای باد شاه! ستا د ژوندانه 

له دې رنګني محفل څخه لپاره ناکايف ثابته شوه، نو ځکه تا د ژوندانه 

پښې سپکې کړې، پاڅېدې  ته د خپلو اعاملو له لويې څخه خورا لوی 

وې، نو ځکه ستا د ژوندانه تېز ګامه اس هر وارې ستا اعامل او د هغې 

نتايج وروسته پرېښي، مخکې درومي  له دې س  ه ستا نښې دلته باقي پاتې 

ه پاتې کېده، پاتې نه دي او ته په خپله دلته نه يې، هغه دل ستګي چې ن

شوه، هغه عش  چې خپل تخت يې د ليارې په رس ايښی وي، هغه عش  

چې په کوم لطف او عرشت رسه يې ستا استق ال وکړ، هغه د ليارې د دوړو 

غوندې ستا په پښو پورې نښتی و، تا هغه د خپلو پښو د ګرد غوندې وڅنډه 

په ګرد کې ستا د ژوند  او ليارې ته وسپاره، مګر د تا نه وروسته د ليارې

يوه ټوټه خدای خرب څه وخت لوېدلې وه، هغه ګوره د ژوندانه د هار يوه 

 دانه وه چې بېله شوې لوېدلې وه!

ته ېېر وړاندې تللی يې، لېکن هغه دانه د يو همېشه ګل په صورت 

 غوړېدلې د اسامن په خوړا يې مخ کړی والړه ده 

ه چې لرې ګورم، هغه د دې نغمې راګ په زوره وايي: هر څومر 

 مسافر هېچرې نه شته،
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د هغه معشوق دې راستون نه کړای شو، تخت و تاج د هغه  لياره 

 بنده نه کړه او مانع يې نه شوه، غرونه او دريابونه له مخې لرې شول

نن د هغه د سپرلۍ اس د تيارې شپې له غلې انګازې نه د ستورو په 

کړی درومي، ځکه زه اوس دلته  نغمه الوزي، د س ا د ختو خوا ته يې مخ

 د مح وبې دياد د باد الندې پروت يم

 (۶۸۱-۶۸۱: ۲۹او هغه چې له باره ازاد دی، دلته نه شته (( )

استاد خادم د ټاګور نورې نرثي ټوټې، لکه )د سحر باد، ورورکی، 

نارکو، ای ژوندونه، د زړه درد، خوب او حقيقت، زما پېشکش، يوه ارزو، 

دې چم، خوشحايل، له مرګ رسه مح ت، د خپل الس بدبخت خوب، د و 

زوالنه، د ازادۍ جنت، ع ادت( او نور هم ژباړيل چې خورا هرني قوت په 

کې پروت دی  په دې اثارو کې نه يوازې د ټاګور روح ځلېږي، بلکې د 

ژباړن هرني قوت، له ټاګور رسه اخالص او د هغه ټول تاثر هم په کې له 

 ورايه ځلېږي 

م( کال ۶۸۱۳موهنداس کرم چند ګاندي پر )ا ګاندي: مهامت -۵

په يوه منځنۍ سوداګريزه کورنۍ 

کې زېږېدلی دی، ګاندي خپلې 

لومړنۍ زده کړې په خپل 

استوګنځي کې تررسه کړې او بيا د 

نورو زده کړو لپاره )راجکوټ( ته الړ 

، وروسته بيا د نورو زده کړو لپاره 

 لندن ته الړ  لندن کې له نوي ژوند

او همدارنګه له بېالبېلو افکارو رسه 

اشنا شو، بېالبېل اديان يې مطالعه کړل، وروسته بيا جنويب افريقا ته الړ او 
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هلته څو ځله زنداين شو، تر هغه وروسته هند ته راغی او پر لويې سيايس 

( کاله يې م ارزه وکړه، ده د هند د ازادۍ ۲۳م ارزې يې الس پورې کړ  )

م ارزه پيل کړه او په پای کې دا م ارزه د هند د ازادۍ لپاره سوله ييزه 

س ب شوه  ګاندي که خپله د )عدم تشدد( د نظريې له مخکښانو څخه و، 

م( کال د )ناتورام ګودسه( په نوم ۶۳۱۸خو خپله د یوه تشدد ښکار او پر )

د یو شخص له خوا وويشتل شو او ووژل شو  د ګاندي فکر، نظر او م ارزه 

ګوټ ته خپره شوه او په نړۍ کې يې له تشدد پرته د يوې د نړۍ ګوټ 

سوله ييزې م ارزې له الرې د سياست ور پرانيست  په همدې خاور د 

نړۍ س  شاعر رابندرنات ټاګور او وروسته بيا هندي ملت هغه ته د مهامتا 

)لويې ارواح( لقب ورکړ  د ګاندي نظریات رښتيا هم انساين او له نفرت 

نو ځکه خويې نظريقه پر ټولې نړۍ خوره شوه   استاد څخه لرې وو، 

خادم هم له دې نظريې څخه متاثر شوی او د هغه نظرياتو ته يې يوه کتنه 

 کړې ده 

 د مهامتا ګاندي افکار

))   د رښتياوو په عمل کې رښتينی تسکني دی، صداقت پخپله د 

څنګه  صداقت انعام دی، له قيمتو څخه قيمته څيز خرڅوونکي لپاره لکه

چې د هغې نه بل قيمته څيز الس ته نه راځي، دغه شان، رښتيا ويونکی به 

ملر  د رښتيا نه زيات نور څه شی وغواړي؟     رښتيا چې کوم ځای ته د

 غوندې ګرمي ورکوي، هلته ژوندون هم ختم کوي   ((

))    هغه انسان چې خپله ژبه په واک کې نه يش ساتلی، هغه د ح  

 ی((مدعي نه يش کېد
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))د رښتياوو نه وروسته په اصل کې عدم تشدد په دنيا کې تر ټولو 

لوی واقت دی  هغه هېڅکله ع ث نه ځي، تشدد تش د پاسه کامياب 

 ښکاري ((

 په توره او په خدای باندې اعتقاد لرل، دوه متضاد شيونه دي 

که چېرې عدم تشدد يا د مح ت م هب زموږ د ژوندانه نه وای، نو 

دنيا کې  زموږ ژوند مشکل کېدو، ژوند خو په مرګ باندې د په دې فاين 

 راهري او پخواين فتح عالمه ده 

    که چېرې د انسان او د حيوان په منځ کې کوم اسايس او لوی 

فرق شته، نو هغه دا دی چې انسان خپل فرض پېژندلی يش  د تېرې او 

غه ېېر اوس زمانې ښه خلک دخپل توفي  او واقت په اندازه د ژوند د

رضوري قرض روښانه مثالونه وو  په دې کې شک نه شته چې په مونږ کې 

حيوانيت کله کله حارضېږي  مګر د دېنه دا نه ثابتېږي چې دا فريضه غلطه 

 ده  له دېنه تش دا ثابتېږي چې په دې باندې عمل مشکل کار دی 

د تورې په ذريعه چې کوم شی حاصلېږي هغه په توره بېرته هم 

 (۸۵: ۲۹)کېږي (( اخيستل 

خادم صيب د دغه لوی انسسان د لويۍ س  ونه په يوه ليکنه کې په 

ګوته کړي دي، دا ليکنه د ګاندي د لسم تلني په مناس ت شوې وه  استاد 

 خادم دې ليکنې ته د ))مهامتا ګاندي د لويۍ س  ونه(( نوم ورکړی دی:

 د مهامتا ګاندي د لويۍ س  ونه

تجسس خاوند و، تفکر يې د علم پوهې، ))دی فطرتاً د تفکر او 

هندوستان او جهان پېژندنې لپاره په کار واچاوه  د نفس په ض ط او په 
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نفس باندې د حاکميت لپاره يې جهاد رشوع کړ، په هوا و هوس، حظورو 

 او ل اي و خود خواهۍ او نورو کامياب شو 

ام دی وايي غ ا بايد د دوا په صورت وخوړل يش، په جنسياتو کې پ

په کار دی، دا مسخره او لوبه نه ده، د ملت د زړونو په السته راوړلو لګيا 

شو، دا کار يې په خدمت، ايسار، قربانۍ، ادب او اح ام چې مرشانو او 

کرشانو ته يې الره وکړه او لوی اعتامد يې وګاټه، د  ملت د خدمت د مينې 

کړ، د صرب رسه يې بله مينه ګډه نه کړه  ده د مخالفت عنوان ترک 

استقامت او زغم روحيه يې ټينګه کړه، ده ويل زه د هېچا مخالف نه يم، 

 حتی د انګرېز هم، ده ويل زه فقد ازادي غواړم!

ده ويل زه هندو يم، خو د هېڅ م هب او مسلک مخالف نه يم، په 

خدای اميان لرم، خدای د هر چا دی، خو هندي کلچر د هندوستان 

به  دی  ده ويل له نفرت نه نفرت او له تشدد نه  لپاره له بل هر ته يب نه

تشدد پیدا کېږي  موږ بايد د هر انسان څه چې د هرې زرې روح رسه 

مينه وکړو  ده ويل زه نوی م هب، نوی حزب او نوې ېله نه جوړوم، 

هنديت مې م هب او ېله مې د هند خلک دي  په دغه شان د خلوص، 

 سمه شوه صميميت، کار او عمل فکر او ذکر مج

دی په خپلو مجاهدو کې په وېره، مته، غمونو، دردونو او مرګ 

غالب او بيا فاتح شو  رسه د دې چې مهامتا ګاندي په يقيني تور خدای 

منانځونکی و، خو حکومت يې ال م ه ي جوړ کړ، چې م ه ي اختالفات 

له منځه الړ يش، د ټول هند د وفاق او اقتصادي مساوات د پاره يې د 

 ېميوکرات جمهوريت ومانه  سوشل

يقيناً مهامتا ګاندي د ېېرې ستاينې وړ انسان و، خو دلته د انګرېز 

دميوکراسۍ هم بې ستاينې نه پاتې کېږي، چې په دغه حکومت کې د 
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ګاندي، نيهرو، پټ ل، را دا کرشنن، راجا ګوپال، ابوالکالم غوندې خلکو د 

 (۱۵۵: ۲۱)نشو منا امکانات موجود وو (( 

عالمه اق ال د اسالمي نړۍ يو س  مفکر و، دی  عالمه اق ال:  -۱

کال د سيالکوټ په ښار  ل(۶۲۵۱)پر 

کې چې هغه وخت د هندوستان 

اړوند يو ښار و، وزېږېد، هغه لومړی 

ديني علوم ولوستل، بيا يې شاعرۍ ته 

مخه کړه، دري ژبه يې هم زده کړه او 

په دې ژبه يې زيات شعرونه وليکل  له 

ج( پوهنتون څخه يې د )کيمري 

حقوقو په څانګه کې د دوکتورا سند 

ترالسه کړ عالمه اق ال، په اردو، دري، انګلييس، املاين او عريب ژبو 

پوهېده، د اسالمي معارفو ژوره مطالعه يې وکړه او په پای کې ترې يو لوی 

عار ، شاعر او فيلسو  جوړ شو، چې پر ټوله اسالمي نړۍ يې افکارو تاثري 

هغه له س  حکيم    عالمه اق ال بيا په خپله له افغان ملت او په تېره دوکړ

)خوشحال خټک( څخه زيات متاثر و، د خوشال شعرونه يې لوستي وو او 

 پر هغه يې ژوره اغېزه کړې وه 

استاد خادم بيا پر خپل وار د عالمه اق ال د شاعرۍ او فکر تر اغېز 

چې استاد ندلی و، ځکه نو څومره ور تاثري ښالندې راغلی و، پر ده يې ز 

رسه  الخادم د فکري او اديب بلو  لوړو مدارجو ته رسېده، له عالمه اق 

يې نوره مينه هم زياتېدله  د ژوند تر پايه يې له عالمه اق ال رسه خپله مينه 

وپالرله، د هغه پر ژوند، فکر او اثارو يې ګڼ شمېر لیکنې وکړې  )خودي 

د شاعرۍ محرکات( او ځينې نورې لیکنې يې غوره  در نظر اق ال، د اق ال
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مثالونه دي   دلته يې يوه ليکنه )د اق ال د شاعرۍ محرکات( د بېلګې په 

 توګه راوړو:

 محرکاتد اق ال د شاعرۍ 

))مخکې تر دې چې مونږ د عالمه اق ال د شاعرۍ اساس او بنياد ته 

ژنو  اق ال ځان ورورسوو، بايد د ده د شاعرۍ محرکات او ماحول وپې

څنګه د شاعرۍ دې معيار ته ورسېد او څنګه يې دغه قسم شاعري غوره 

کړه؟ د دې سوال د ځواب د پاره بايد اتيا کاله شاته وګرځو او وګورو چې 

و؟ ايشيايي ملتونو کوم د هند و پاکستان د قارې څه حال  دغه وخت

 مراحل وی کول؟ د غرب او رشق مناس ات په څه ېول وو؟

( کاله يې د مرګ نه تېر دي، ۲۷شپېتو کالو په عمر مړ دی  )اق ال د 

مونږ به د ده د زېږېدنې شاوخوا محيط په نظر کې ونيسو او اتيا کاله به تر 

شا والړ شو  په دې وخت کې د هند الې ګولې لږې کرارې دي، د هند د 

قارې د استيالء رقي ان غيل دي  د هند د حکومت واګې د انګلستان د 

ه الس کې دي، د انګلستان مدبرين فکر کوي چې هېڅ قوم سلطنت پ

هېڅکله تر ېېره پورې د بل قوم واګی کامالً په خپل الس کې ساتلی نه 

يش او که سايت يې فايده نه لري، نو څه په کار دي؟ په کار دا دي چې 

ورو ورو هنديانو ته د نوي تعلیم او تربيت رسه د ادب او سياست دروازه 

چې څو په څه وخت کې د خپل ځان د ادارې په خپله  بېرته کړی يش

توان پیدا کړي، نو د کانګرس د بنيادونو د ايښودلو د پاره يې په زمينه 

 برابرولو غور رشوع کړ 

هند چې د دنيا د ته ي ونو او کلچرونو د موزيم حيثيت لري، بيا 

دو هم دوه ثقافته په کې د نورو نه غ  او اوچت س ګو ته راتلل  يو هن
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ته يب و چې له ېېرو مودو څخه په دغه قاره کې پيدا شوی، روزل شوی 

 او پاتې و 

بل د اسالم ته يب و چې له لس سوو کالو څخه دغلته راغلی او 

مستحکم شوی وو  د هندو ته يب حامله د سنسکريت ژبه وه او د اسالمي 

شوه، ته يب خزانه عريب او فاريس ژبه وه  د سنسکريت ژبه همدغلته پيدا 

لويه او بېرته ورکه شوه چې نورې ژبې يې وزېږولې، د فاريس او هندي له 

 اختالوه اردو پيدا شوه 

هنديان چې د هند بومي خلک وو په خپل کلچر ېېر ټينګ والړ وو 

بيت او غريب او سخته پا فشار ې پرې لرله  انګرېزي  ژبې، غريب تعليم او تر 

ګرس په خلکو کې سيايس شعور انات راوړل  کانحادارې هند ته نوي رج

او فعاليت پیدا کړ  هندوانو د غريب تعليم رسه په خپله ژبه، دين او ثقافت 

ارصار الره  په مسلامنانو کې هم د غريب رنګ د منلو رسه په اسالميزم او 

عريب شعايرو د رد العمل په ېول ټينګار پیدا شو  د دې حرکت او رقابت 

امء، سياستدان، ادبا او شعرا منځ ته راغلل ته په دواړو خواوو کې لوی عل

چې د شعراوو په ېله کې ټېګور او اق ال داسې ادب او شاعري وړاندې 

کړه چې د حريت او استعجاب وړ ده  ټېګور سل په سلو کې هندو او 

اق ال سل په سلو کې مسلامن و، خو دا دواړه د انسانيت د پاره مهم او 

 مفید غړي وو 

اق ال او د ده شاعري وزېږېده، نو ځکه د ده  په دغسې ماحول کې

په شاعرۍ کې غريب جهان بيني، اسالمي تصو  او د هندي تفکر ګډ 

ليدل کېږي  په سيايس لحاظ اق ال مج ور و چې د هندي نېشنليزم په 

مقابل کې چې په ېېرو پخو تهداوونو والړ و، د اتکاء او مترکز کوم بل ټکی 

ه ه د هندي مسلامن د پاره بل هېڅ شی نه پیدا کړي  دا ټکی بې  له م 
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شو کېدای  ځکه هلته نژاد، تاريخ، ژبه او د مليت نور مقومات نه وو، نو 

ځکه په هندوستان کې مسلامنانو زيات  په م هب او ورپسې په اردو ژبه د 

خپلې سيايس ماڼۍ تهداو کېښود، خو اردو ژبه هم د ښاغيل نهرو په قول 

کې زېږېدلې ده او د هندي کلچر جز دی  همدا هغه ژبه ده چې په هند 

وجه ده چې هندي مسلامن د پاره بې له اسالمي رواياتو د اتکاء او مترکز 

ثابته نقطه بله نه وه، نو د شاه ويل هللا صاحب د تحريک پسې د رس سيد او 

ش يل شاګردان او په اخره کې د اق ال شاعري راپیدا شوه چې  په هند 

ت د فلسفې او تصو  په عاملګريۍ کې نغښتی د کې يې اسالمي حرک

فاريس شاعرۍ په اب و تاب کې مصور کړ  دا و په هندوستان کې د 

 ليګ او پاکستان د تاسيس محرکات  مسلم

 د اق ال د شاعرۍ غ  عناوين

د اق ال شخصیت له تېز ذکاوت، وسيعي مطالعې، سوزان عش ، 

ده غوښتل چې په ژوند فلسفي تفکر او شاعرانه بيان څخه جوړ شوی و، 

کې نوې مفکوره او لياره پيدا کړي  د ده کوشش دا و چې د عقل او دين 

علم او عقيدې، فلسفې او شعر نه يو ګډ جوهر وبايس او مخلوط معجون 

ترې جوړ کړي   د اق ال په شاعرۍ کې د متداولې او غلطې پريۍ، 

مقابل ماليۍ، پري پرستۍ او هوا و هوس سخت م مت موجود دی  په 

 کې يې مومن، فقري، بې نياز، مسلامن او رند ېېر يادوي 

دی په مخلصانه جدوجهد، بې لوثه خدمت او انساين کرامت معتقد 

دی  د ده په شاعرۍ کې د سوشليزم ېېر مواد پیدا کېږي  د شخصيت 

پرستۍ او استعامر سخت مخالف دی، د غرب د استعامر ارسار او رموز په 

وي  يو رو  مسلامن او سم انسان د تربيت د پاره د ېېر ښه شان ښکاره ک

ده شعر ېېره ښه الره ښيي، نو ځکه يې د ځوانانو د پاره مطالعه ېېره 
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رضوري ده  رسه د دې چې خپله مفکوره او نوې لياره په خپلې شاعرۍ 

کې نه پرېږدي او تعقي وي يې  په شاعرۍ کې هم نوي ابتکارات کوي، 

نوي مصطلحات او تع ريات په خوندور ېول  نوې کلمې، نوي تراکيب او

پيدا کوي  په منظرنګارۍ او تصوير ايستلو کې دومره ماهر دی چې په يو 

څو جملو او تع ريونو کې يوه وسيعه، ښکلې تابلو د انسان مخې ته ږدي  د 

اسالمي ع اداتو او رواياتو د پاره نوي استداللونه  پیدا کوي  د غرب او 

و ماحصل په شاعرانه تع رياتو کې مجسم کوي  په رشق د افکارو خلص ا

اسالمي دنيا کې د ده ېېره توقع له افغانانو او عربو څخه کېږي  د اروپا او 

غرب څخه مايوس دی، نوې روسيې ته هيله من دی، نو ځکه ورته 

پېشنهادونه کوي  د ايشيا په حال ژاړي او د هندوستان په غربت اوښکې 

اسالم ومني او په نوي او حقيقي شان  تويوي  دی غواړي چې خلک

داسې اسالمي دولت جوړ يش چې د مادي او معنوي حريت او مساوات 

 په بنيادونو والړ وي 

د دې د پاره چې دی خپلو اهدافو ته په ښه شان ځان ورسوي او 

نوی نسل په يوه م دا معتقد او تربيه کړي، نو د ))خودۍ(( په م دا ېېر 

پخوانۍ اصطالح د غرور او تکرب په معنا راغلې ده، ټينګار کوي، خودي په 

خو دی يې په نوې معنا استعاملوي او نوې اصطالح ورڅخه جوړوي، 

خودي د ده په نزد ځان شعور، ځان پېژندنه او له ځان څخه يو صالح 

عنرص جوړول دي  خودي د ځان د تربيت، د نفس تکميل او د اخالقۍ 

داسې فکر کوي چې د مسلامنانو د مرات و او مراحلو وی کول دي  دی 

انحطاط لوی س ب د تصو  هغه تلقينات دي چې انسان نفس وژلو، 

بېځايه تواضع، انکسار، له ځانه تېرېدلو او فنا ته سوق کوي  دی فکر کوي 

چې په دې شان په انسان کې په ځان اعتامد، د حيات د پاره مجادله او د 
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و مري  بيا نو انسان هر څه قضا ح  د پاره د جهاد روحيه کمزورې کېږي ا

 و قدر ګڼي او په يو غري اسالمي جرب عقيده پیدا کوي 

نو ځکه عالمه اق ال د خودۍ په تعليم او ترشيح زور لګوي او په 

خپلو ټولو کتابونو کې له مختلفو خواو د )خودۍ( رشحه او تفسري وړاندې 

ته، خو يو کوي    که څه هم د ده په ټولو اشعارو کې د خودۍ ذکر ش

مستقل مثنوي يې هم ورباندې د ))ارسارس خودی او رموز بېخودی(( په 

نامه ليکلی دی  په )ارسار خودی( کې د شخص د تکامل مراتب ښيي او 

په )رموز بېخودی( کې شخص ته په جامعه او ملت کې د انضامم او محوه 

 کېدو الرې چارې ښيي  د خودۍ دغسې تع ري او ت ليغ د عالمه اق ال

ذهن ته د افغاين اخالقو د مطالعې او د افغان ملت د سايکالوجي د رشحې 

او معرفت نه راغلی دی  دا هغه شی دی چې په خپله افغانان ورته په 

  افغانيت او پښتونولۍ تع ري کوي او افغاين روح يې ګڼي ((

(۲۱ :۶۶۷۳-۶۶۸۶) 

دومره  له عالمه اق ال او د هغه له اشارو او افکارو رسه استاد خادم

مينه لرله او دومره ترې متاثر و  چې کله عالمه اق ال د ابدي نړۍ د سفر 

 ملنه ونيوه، نو استاد خادم پرې زيات متاثر شو او دغه نظم يې ورته وليکه 

 

 د اقبال په مر 

ــا او تيــر   نــګ دی      ــ  د رڼ ــه مشــرق ن  )) ن ــه پ

ــ  بانــد  رنــګ دی     ــ ا  پــه وين  ولــې د فلــک ګرې

ــر   ــن د تيــ ــه طل ــ ــی پــ ــاغ  غلــ ــل د بــ ــر بلبــ  ي دی هــ

 زړه د هـــر ان ـــا  لکـــه غـــ ټم لـــه غ ـــه تنـــګ دی  
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 نشــته دی نا ــې د زرکــ  چېرتــه پــه راغ نــ  کــې      

 نــه د چــا پــه غــ ږ کــې د ن ــين د  ربــاب مــړنګ دی  

 لکــه بــې ادــر  چــې هــر يــ  راړي پــ  لــه ځــا  دــره 

ــګ دی      ــل  ن ــ  پرېښــې د ب ــر ي  دــت رو د مشــرق ه

 اوسبوب په  ه و اوه کې ن ر خاته دی در تـر پايـه   

 هر زړه باند  پـروت د بـدبختم د تيـري زنـګ دی    

ــر د اقبــــال دی   ــه چــــې ل ېــــدلی د مشــــرق ن ــ  ځکــ

ــن او د ادب او د ک ــــــال دی    ــ ا  د علــــ ــړ ادــــ  خــــ

ــل ا  ټـــ ل   ــن کـــې راړي م ـ ــتا پـــه غـ  ای اقبالـــه دـ

ــ ل     ــر مــام و رومــه، ترکيــه، هنــدو افاــا  ټ  چــي  ت

ــن       ــه غـــ ــت پـــ ــدلی د ملـــ ــر رړېـــ ــامي ع ـــ ــه ت ـــ  تـــ

 بانــد  ګريــا  ټــ ل ځکــه دي ق م نــه دــتا پــه تلــ   

 مــړاوی اللــه زار دی د خليــل تــازه پــه اوښــک  کــړو 

ــال  ټــ ل       ــه مــي ګ ــه وچــ ه دــترګې چېــر  وې ن  م

 بيا د  هېر دـب  م ـلن تـه يـاد پـه زېـر و زور کړلـ        

 ود  ښـــ ده دوی تـــه محک ـــات د ښـــه قـــرا  ټـــ ل 

ــاه لـــــر  بېحـــــده وه  ــه او منثل ـــ  پېټـــــي وو درانـــ

 دــتا دــ و نا ــ  ښــه دمــه لــ  دی کــه کــاروا  ټــ ل  

ــه الر کــې       ــه وو پ ــالي ن ــاتې چــې دــيد، مــبلي    پ

ــ ل     ــا  ټـ ــ ه ځـ ــه يـ ــت پـ ــړل اوچـ ــه کـ ــه بارونـ ــا هاـ  تـ

                                                     *** 

 مخکې لږ مثل دی چې يـې پـر  نـه ږد  پـه الر کـې     

ــې       ــه قطــار ک ــه مــته پ ــدي هېښــ ک ن  دادــې الر بل
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ــره        ــ ال ل ــدا الړ  م ــه خن ــ  او پ ــړو پ ــخ ک ــا چــې م  ت

ــره   ا ــ  رهبــر د خــ دۍ  ــ ک مــي ايشــيا ل ــه ن  وس ب

ــه دـــتړي د ت ـــدير کـــړه       ــه دک مـــش پـــه ت ـ  پ رتـ

ــره    ــا لــ ــ از  تــ ــد يــ ــړی دی خاونــ ــدرت درکــ  دا قــ

 نـــ  د باـــاوت لـــه ع لـــه وېـــره چـــې  ـــرم کـــې ده       

ــره     ــال لـ ــه د  بـ ــ ج کـ ــ ه فـ ــه عشـ ــت لـ   ـــګ د واليـ

 مــعر و فل ــفه تــاريخ د  ګــډ کــړه پــه  ک ــت دــره

ــا    ــړه ترېنــــه ملــــت بيضــ ــره ــــ ړه د  ن ــــخه کــ  لــ

ــن   ــه غـ ــر پـ ــه زړه د  بک و د بشـ ــد  کي ـ  ای د رونـ

 تــــــــا پيــــــــام راوړی ه  ــــــــي واړه دنيــــــــا لــــــــره

 مــرق و غــرب د  مخکــې د يــ   منــډ  ميــدا  و   

ــا  و ((    ــار د کدکشـ ــه  صـ ــل پـ ــر تـ ــه د  نظـ  ځکـ

                                     ((٤٥٨-٤٥٧:  )١٠ 

 

ل افکارو، اثارو استاد خادم له عالمه اق ال رسه ېېره مينه لرله، د اق ا

او شخٍصيت د استاد خادم پر ذهن ژور اغېز کړی و، نو ځکه يې به خپله 

منظوم او منثور کالم کې د عالمه اق ال زپاته يادونه کړې ده، هم يې 

نظمونه پرې ليکيل او هم ګڼې ليکنې  که دا ټول منظوم او منثور کالم 

انګړی  اثر ترې رسه راټول يش، نو د عالمه اق ال په باب يو غ  او ځ

 جوړېدی يش  موږ يې دلته په لنډيز رسه يادونه وکړه 

په پای کې غواړم د يوې ټوليزې نتيجې په توګه يادونه وکړم چې 

چې له خپلې  و خادم صيب د يو متحرک انسان او ليکوال په توګه مج ور
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ټولنې، چاپرييال او د خپل مسلک له نور مطرحو څېرو رسه متاس او 

له هغو څخه اغېز ومني او پر هغو هم خپلې متقابلې اغېزې  اړیکي ولري،

وښندي  دا اغېزې داسې وي چې له تېرې زمانې څخه اوسمهالی شخص 

متاثر کوي او له اوسمهايل شخص څخه د خپلې زمانې  او راتلونکې زمانې 

اشخاص متاثر کېږي  خادم صيب هم همدغسې اغېز زغملی او نورو ته 

رسويل دي  پر خادم صيب چې کومو پخوانيو يې هم خپل تاثريات ور 

کورنيو او بهرنيو ليکوالو، مطرح څېرو او هم د ده د خپلې زمانې   مطرحو 

اديب او ټولنيزو شخصيتونو کوم اغېز پرې ايښی، د هغو شمېر زيات وو، 

خو موږ پورته ياد کړي اشخاص د ېېرو مطرحو څېرو په توګه ياد کړل  دا 

ی شوه، خو موږ د دې بحث د نور زيات لړۍ تر دې زياته غځېدال

 اوږدوايل له امله پر همدغو اشخاصو بسنه وکړه 
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 درېيمه برخه

 د خادم نړۍ ليد

د استاد خادم د نړۍ ليد د پېژندنې لپاره تر ټولو غوره رسچينه د 

هغه خپل اثار دي  کله چې موږ غواړو د استاد خادم فکري نړۍ ليد 

ه ټول اثار په ژور ېول له نظره تېر کړو  خادم وپېژنو، نو په کار ده چې دد

صيب د ژوند ېېرو لوړو ژورو ته په ژور ېول متوجه شوی، په هره برخه 

کې يې خپل فکر ځغلولی او موږ ته يې ګڼ شمېر اثار پرې ايښي دي  

دلته غواړو د استاد اثار لومړی له فکري پلوه ېل ندي کړو او تر هغه 

پالنې، سمونپالنې، کره کتنې، ټولنپالنې او نورو وروسته به د ملتپالنې، دين

 مسايلو په باب د استاد خادم نړۍ ليد راوڅېړو:

ښاغيل رسمحق  زملي هېوادمل د استاد خادم د ژوند او فن په باب 

شېر  ل( کال د )امري عيل۶۹۱۱يوه مفصله ليکنه کړې، دا ليکنه يې پر )

ې ده  د استاد نړۍ ليد يې نوايي( په نامه په يوه ځانګړي اثر کې خپره کړ 

د هغه د اثارو د محتوايي وېش له مخې پر بېالبېلو برخو وېشلی دی  په 

دې ليکنه کې يې د استاد خادم اثار د فکري څرنګوايل له پلوه په ېېر ښه 

ېول ېل ندي کړي دي   همدا ليکنه په حقيقت کې د استاد د فکري 

 جغرافيې بېالبېلې برخې څرګندوي 

همدې ليکنې د ېل ندۍ زیاته برخه د موضوع د  زه غواړم د

څرګندتيا لپاره دلته راانتقال کړم او ددې ترڅنګ د رضورت تر کچې په 

هغې کې څه زياتونې او کمونې  هم وکړم  هېوادمل صيب په خپله ليکنه 
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کې د خادم صيب کتابونه هم په لنډيز رسه معريف کړي، خو څرنګه چې 

بله برخه کې بحث کړی، نو ځکه يې دلته د  موږ دکتابونو پر پېژندنې په

کتابونو د پېژندنې له برخې څخه تېرېږم   استاد رسمحق  زملی هېوادمل 

 په خپله ليکنه کې وايي:

]استاد ع دالرو  بېنوا په اوسني ليکوال کې کښيل دي: ))ښاغلی 

قيام الدين خادم، په اوسنيو پښتو ليکوالو او شاعرانو کې د قدامت او 

 ح  لري او د افغاين پوهانو او ادي انو په لومړۍ ېله کې درېږي  مرشتوب

ښاغلی خادم د علمي شخصيت خاوند او د فلسفي افکارو څښنت 

دی  دده د ژوند زياته برخه په لوستلو او ليکلو کې تېره شوې ده او دده 

د لوستلو او ليکلو مهم مقصد پښتو ژبې ته خدمت کول او د خپل قوم 

په دې الره کې يې زيار ايستلی دی او اوس هم لګيا  راويښول دي، چې

 دی زيار بايس 

دده فلسفي افکارو کله د عالمه اق ال د افکارو رنګ اخيستی دی او 

کله د رابندرنات ټاګور معنوي فلسفې ته ورته وي  خوپه دواړو الرو کې د 

 افغاين تفکر ورز هم نه هېروي ((

خادم فلسفي افکار کله د )عالمه د استاد بېنوا پورته نظر چې د استاد 

اق ال او کله د )رابندرنات ټاګور( له معنوي فلسفې رنګ اخيستی دی، دې 

موضوع ته مو په يو بل ځانګړي بحث کې هم نغوته کړې او د بېلګې په 

توګه مو د خادم صيب د منظوم او منثور کالم ځينې داسې بېلګې راوړي 

دا په دې مانا ده چې: که خادم لويو شاعرانو ته يې ليکيل دي   ېچې د

صيب دې لويو نړيوالو ليکوالو رسه فکري لېوالتيا نه درلودله، نو دا ليکنې 

 نه رامنځته کېدلې 
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د هېوادمل صيب په نظر د استاد خادم په اثارو کې د نورو فکري 

خواوو ترڅنګ د فلسفې رنګارنګي هم څرګنده  او جوته ده، استاد 

 کوي چې: هېوادمل دې ټکي ته اشاره

]په خپله استاد خادم هم د خپل ژوند په قصه کې په دې باب يو 

ځای ليکيل دي: ))    دغسې به زه کائناتو او د هغې نظام ته هم ملتفت 

کېدم  د حيات شاوخوا او د اجتامع ادارې ته هغه وخت زما فکر پيدا شو 

کې چې د اخ ارونو رسه اشنا شوم  دغه وخت د قوميت، مليت او په اخر 

د انسانيت معناګانو ته ملتفت شوم او هغه حريت او تحري چې په ما کې 

و يعي پروت و اوس وررسه درد او خوږ هم ملګری شو، دا درد مجمل و او 

زه يې په تفسري قارد نه وم  خو هغه وخت چې ما د اق ال اثار ولوستل زما 

 د م هم زړه ترجامين يې راته څه څه وکړه ((

اتوي: ))دده د فکر په باب تاسې د پښتو د يوه استاد هېوادمل زي

نوميايل ليکوال او په خپله د استاد خادم نظر ولوست  دغه لوړې خربې 

پر خپل ځای د مننې وړ دي  مګر که چېرې سړی د استاد خادم د خپرو 

شويو اثارو مطالعه وکړي او له پيله يې تر پايه پسې وڅېړي په کُيل ېول 

 ځي:دغه الندې ټکي ترې راو 

د استاد لومړنۍ ليکنې او کتابونه او حتی ځينې اديب اثار ديني  -۶

رنګ لري  دين ته زيات متايل ښيي او د اسالم د م ارک دين اساساتو ته 

په پاملرنه د جامعې او خلکو د رفاه او ارامۍ الر لټوي او د اسالمي نصوصو 

وزنې لپاره د مقدسو ارشاداتو په رڼا کې د خلکو د اخالقي او اجتامعي ر 

اثار ليکي او د اسالم په ننګه شعرونه وايي  د اسالمي علومو د علاموو، 

 مشاهريو او رجالو او سياالنو په باب مقالې کاږي ((
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د هېوادمل صيب نظر دا دی چې د نورو افکارو تر څنګ د استاد 

خادم د لومړنيو اثارو د فکر يوه درنه او پام وړ برخه  ديني مسايلو ته وقف 

ې ده  څرنګه چې خادم صيب په خپله يو لوی ديني عامل و، نو و يعي شو 

خربه ده چې دا ېول افکار يې په کالم کې جوت او ثابت دي  د 

هېوادمل صيب په نظر د ديني افکارو تر څنګ پښتني افکار هم دده د 

کالم يوه اسايس برخه ده  رسمحق  زملی هېوادمل په دوميه برخه کې 

 کوي، او وايي: دې افکارو ته اشاه

ورپسې استاد پښتو، پښتنو، د پښتنو تاريخ او پښتني کولتور ته  -۲]

متوجه کېږي او دا ورته ښه اييس چې د خپل نوميايل قوم د ميل کولتور 

او ميل تاريخ د ځلولو هڅه وکړي  د پښتو ژبې او پښتو اثارو په باب 

ې هم په دغه تحقيقات وکړي او د شعرونو او نورو اديب ایجاداتو مخه ي

 وخت کې د پښتنو د تاريخي او ميل عظمت د څرګندولو خواته اړولې ده 

په يوه بله مرحله کې د استاد په اثارو کې د يوه ميل فکر پلوشې  -۹

ځلېږي  دغه مهال دده هڅه داده چې خپلې دغه فکري اندېښنې د وون 

ولو په د ابادۍ، د اجتامعي اصالح او د يوه پياوړي او متحد ملت د جوړ 

 لياره کې استخدام کړي

ده په دې الره کې ېېرې هڅې کړي او ددغو هڅو ازانګې يې په 

اثارو کې هم ښکاري  د استاد فکر ووني او ميل فکر دی، د استاد فکر 

اجتامعي عدالت غواړي، خو په افغانستان کې د ټولو اوسېدونکو وروڼو 

ه پاملرنه  د استاد فکر قومونو د ميل ديني او نورو سنتي دودونو ته په کلک

رامل غندي او د مظلوم پر خوا دی  د استاد فکر د هر ېول ميل او 

اجتامعي ستم پرضد دی  دده په فکر د نړۍ له ټولو ولسونو رسه دوستي 

او په سوله او ارامۍ کې ژوند کول، د خپل هېواد د ابادۍ لپاره د نورو له 
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خلکو په ګټه کار دی  مګر تجربو او مرستو څخه استفاده کول  د وون او 

تر هغه حده چې د وون ميل مصالح يې غوښتنه وکړي  دده فکر هر ېول 

استعامر، استثامر، تېري او تجاوز غندي  د انګرېزي متجاوزينو پرضد د 

استاد چاربيتې زموږ د ميل ادب ښه باب جوړوي  دده فکر پر خپلو خلکو 

په چا نه بلوسېږي، خو  او وون د نورو بلوسېدل نه مني او په خپله هم

 خپل ح  چاته نه پرېږدي 

دا وه د استاد فکر لنډيز چې ما يې د اثارو له مطالعې څخه څرک 

ايستلی دی  دده زياتره مقالې، ليکنې او اشعار او اديب پارچې ددغه فکر 

 مولود دي 

په وروستيو مرحلو کې استاد د پښتو او پښتني تاريخ اسايس  -۱

ی دی  د پښتو د ليک او د پښتنو د تاريخ ځينې مهم ستونزو ته متوجه شو 

 مسايل يې څېړيل دي ((

استاد رسمحق  زملی هېوادمل بيا د همدغه فکر د څرنګوايل له 

مخې د هغه اثار هم ېل ندي کړي دي د عمومي ېل ندۍ ترڅنګ يې اثار 

هم په لنډيز رسه معريف کړي دي   خو زه يې دلته د اثارو دمعرفۍ له 

 ېږم او يوازې فکري ېل ندۍ ته يې په لنډيز نغوته کوم: برخې تېر 

استاد هېوادمل بيا د موضوعي يا فکري وېش له مخې داستاد خادم 

 اثار په دې ېول ېل ندي کوي:

 د پښتو د اديب تاريخ په باب ليکي:

استاد هېوادمل وايي: ))که څه هم استاد د اديب تاريخ او يا د اديب 

وط کوم مستقل کتاب نه دی کښلی  خو دده تاريخ په څانګو پورې مرب

ځينې متفرق کارونه زموږ د اديب تاريخ د ځينو برخو په روښانو کې بې 
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ونډې نه دي، نو ځکه زه دلې هغه کارونه يادوم چې استاد په دې 

د پښتو د قدميو  -۶خصوص کې تررسه کړي دي (( په دې برخه کې بيا  )

د پښتو د نرث تاریخي تطورات او  -۹بايزيد روښان، -۲شاعرانو رشح حال، 

د پښتو ننني لیکوال( اثارو يادونه کوي او په  -۱د نرث ليکونکو ت کره، 

 لنډيز رسه يې معريف کوي چې استاد خادم په دې برخه کې ليکيل دي 

 د ادب او پښتو ادب په باب تحلييل څېړنې:

ارو د موضوعي وېش په لړ کې ثاستاد هېوادمل د استاد خادم د ا 

وايي: ))د استاد قيام الدين خادم په اثارو کې ځينې داسې لیکنې هم 

موندل کېږي چې هغه د ادب په باب عمومي بحثونه کوي او ځينې 

وختونه د پښتو ادب د ځينو برخو په باب تحلييل څېړنې هم وړاندې 

کوي  په دې خصوص کې د دوی له ېېرو زياتو لیکنو څخه څو مقالې او 

د خوشال  -۲د خوشال او رحامن موازنه،  -۶ړ دي: څېړنې د يادونې و 

شعر و  -۱د پټې خزانې په باب توضيحات،   -۹دستار نامې ته یوه کتنه، 

 ادب ((

 د پښتو ژبې او پښتنو د تاریخي قدامت په باب ليکنې:

د استاد هېوادمل په وينا: ))د استاد خادم په کښلو اثارو کې ځينې 

ې د پښتو ژبې او پښتون قوم د تاریخي داسې کښنې هم شته چې په هغو ک

قدامت په باب خربې او بحثونه شوي دي  د دوی دغه ېول ليکنې دده د 

هغې مينې ښکارندويي کوي، چې ده له خپلې مورنۍ ژبې او خپل قوم 

رسه  درلوده  دلته دغه يادونه هم رضوري ده چې د استاد دغه ېول 

د ښاغيل زملي هېوادمل په  ليکنې تر يوه حده پر احساساتو والړې دي ((

نظر ))د استاد دا  ېول ليکنې تر زياته حده د احساساتو  تر اغېز الندې 

راځي  دده په نظر دا سمه ده چې پښتانه او پښتو ژبه لرغونی تاريخ لري، 
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ونوپر پخو دا ېول تاریخي واقعيتونه بايد له احساساتو لرې، د علمي پرنسي

 اصولو برابر وڅېړل يش ((

 غونو متونو رسه مينه:له لر 

د هېوادمل صيب په نظر: ))استاد خادم د پښتو پر کوم لرغوين منت 

مستقل کار نه دی کړی، خو د )روهي ګلونه( په نامه د لرغونو متونو يو 

 منتخب يې ترتيب کړی دی ((

 د پښتني کلتور او فولکلور په باب ليکنې:

الره کې هم د  استاد خادم د پښتني کلتور او فولکلور د ځلولو په

ل( کال په کالنۍ کې د ۶۹۶۱قدر وړ کار کړی دی، ده چې د )

( په نامه کومه رساله خپره کړه  داسې وخت و ۱۱۷-۵۱۸ :۲۵)پښتونولۍ( )

چې په پښتنو ليکوالو کې له لوی استاد پوهاند ح ي ي پرته بل پښتون په 

له دې خصوص کې په پښتو ژبه څه نه وو کښيل  استاد خادم په دې رسا

کې د پښتني کلتور پر يوه ېېر مهم ټوک )پښتونواله( رڼا اچولې او د کلتور 

دغه برخه يې معريف کړې وه  وروسته يې خپلې دغه څېړنې لږ څه بشپړې 

کړې  د پښتنو ق يلوي حقوقي او جزايي ليارې، د احمدزو جرګې او د 

دغو الرو او جرګو ځينې خاص اصطالحات يې هم په کې رشح کړل او د 

پښتونويل د رسالې له نرش څخه پنځلس کال وروسته يې بيا دغه بشپړ منت 

 چاپ ته وړاندې کړ 

ل( کال د پښتنو ټولنې له خوا د پښتو څېړنو د نړيوال ۶۹۵۱پر )

مرکز د پرانيستلو بني املليل سيمينار په کابل کې جوړ شو، په دغه سيمينار 

څېړنې لپاره ټاکل کې استاد خادم ته د پښتونولۍ موضوع د تحقي  او 

شوې وه  استاد خادم په دغه مقاله کې د پښتونولۍ په باب عمومي څېړنه 
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کړې، خو پر ځينې داسې موضوعاتو يې هم خربې په کې کړې دي، چې 

هغه بايد په ېېره دقيقه توګه د فاللوژۍ د اساساتو له مخې وڅېړل يش، 

د مقالې  مګر زموږ استاد د خپل فکر په زور څېړيل دي، خو بيا هم

محتويات، د پښتونولۍ په باب عمومي معلومات د لوستونکو زړه ترالسه 

 (۶۶۱-۳۳:  ۲۲کوي او له موضوع رسه د استاد مينه ترې څرګندېږي (( )

استاد هېوادمل د خپلې ليکنې په ترڅ کې وايي: ))د پښتني کلتور 

ه د ځينو مهمو خواوو د څرګندولو په ترڅ کې استاد د پښتني فولکلور پ

باب هم کله ناکله څېړنې او لیکنې کړي دي، چې زه يې له دغه ېول 

 خدمتونو څخه درې بېلګې لوستونکو ته واندې کوم:

استاد خادم د سيد کامل او ب وجانې نکل لومړی ځل له ولس  -۶

( او بيا په  نوې رڼا ۱۲-۵۱: ۳څخه ث ت او بيا يې لومړی ځل په )وږمه( )

 کې خپور کړ 

 فلسفه د متلونو په مالحظه، په دې برخه کې د د پښتو حيايت -۲

دوی له تحلييل څېړنو څخه يوه څېړنه ده، چې  په وروستيو کې د پښتو د 

چاپی اثارو د بني املليل سيمينار په مناس ت کښل شوې، په ياد سيمينار 

کې اورول شوې او بيا په )پښتو چاپي اثار( نومي مجموعه کې چاپ شوې 

 (۲۱۱-۲۹۱ :۲۶ده  )

استاد خادم د افغاين موسيقۍ په باب هم يو مستقل اثر کښلی  -۹

دی، چې متأسفانه تر اوسه چاپ نه دی (( هېوادمل صيب زياتوي: ))د 

ما ليدلی و، په خپله دوی موږ ته  استاد دغه اثر ښاغيل مح م رفيع او

راوښود او د محتوياتو په باب يې خربې رارسه وکړې(( په دې رساله کې 

افغاين موسيقۍ په باب خربې کړې دي او افغاين موسيقي کې استاد د 
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يې د ځينو سيمو د موسيقۍ د اصالت په باب په زړه پورې نظريې 

 وړاندې کړې دي ((

 د پښتنو د تاريخ په باب لیکنې:

))د استاد خادم په متفرقه ليکنو کې د پښتني تاریخ پر ځينو خواوو 

و قهرمانانو په باب يې هم کښنې موندلی کېږي، د پښتني تاریخ د ځين

خاص څه کښيل دي، خو په دې خصوص کې يې مرتب ليکونه الندې 

 ښيم:

 د روښانيانو م ارزې -۹لرغوين پښتانه قومونه،  -۲بايزيد روښان،  -۶

 و ليکنو څخه دي ((اپورتني ليکونه يې له دې ېول اثارو 

 ديني ليکنې:

وه، چې د استاد  مې دا يادونه کړېدمخه  استاد هېوادمل وايي: ))

خادم لومړين اثار ديني رنګ لري، ددې موضوع د روښانولو لپاره غواړم، 

چې د استاد له ېېرو ديني ليکنو او اثارو څخه چې زياتره يې په )هېواد، 

، د څو لیکنو او يشو  خپارهاصالح، ولوع او ننګرهار،اتحاد مرشقي( کې 

 کتابونو يادونه وکړم:

پښتو اديب انجمن غړی شو، نو د انجمن استاد چې د کندهار د  -۶

د نرشايت ارګان لپاره يې ځينې تربيتي او اخالقي مضامین له داسې منابعو 

څخه ترجمه کول او يا ليکل چې ديني جن ه به يې درلوده او کله يې د 

اسالمي نړۍ د مرشانو رشح حال هم کښه، لکه د پښتو مجلې د )څلورم( 

سعد ابن وقاص(( مقاله، د څلورم کال  ګڼه کې د ))حرضت (۷-۱)کال په 

 په )امته( ګڼه کې د ))د اوالد پالنې اسالمي وريقه(( مقاله او نور   
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ل( کال کې ۶۹۶۱استاد خادم د )اصحاب کرام( پښتو ترجمه په ) -۲

بشپړه کړه او پښتو منت يې په دوو جلدونو کې ترتيب کړ، چې خطي 

 پښتو( په نامه ض ط دي ((نسخې يې په ميل ارشيف کې د اصحاب کرام )

 اخالقي ليکنې:

))لکه چې د مقالې په پيل کې تاسې ولوستل د اخالقو په باب استاد 

د )مکارم االخالق( په نامه يو غنيمت کتاب پښتو ته ترجمه کړی دی، خو 

ددې ترڅنګ ده د ماشومانو د اخالقي روزنې لپاره هم کار کړی او )د 

يوه کوچنۍ رساله يې د )هربرټ سپنرس(  د  کوچنيانو اخالقي پالنه( په نامه

يوې رسالې له اردو ترجمې څخه پښتو کړې او ځای پر ځای يې خپلې 

پر دې رسبېره د اخالقو په باب  ،خربې او الرښوونې هم ورزياتې کړې دي

يې متفرقې مقالې هم ليکلې دي، چې د هېواد موقوتو نرشاتو، په بېالبېلو 

 کلونو کې خپرې کړې دي ((

 سفي ليکنې:فل

))استاد قيام الدين خادم، د )ن و  او ع قريت( په موضوع کې په 

 همدې نامه يو کتاب ليکلی دی ((

 دريس لیکنې: 

))استاد خادم د خپلو اثارو په فهرست کې راوړي دي، چې : د 

پښتو کيل لومړي، دويم، درېيم او څلورم جزونه ده کښيل دي، خو د پښتو 

لومړي او دويم جز دواړو له ښاغيل زمريايل رسه کيل ګانو د دويم جلد پر 

يو ځای د قيام الدين خادم نوم هم راغلی دی  ) وګورئ! پښتو کتابونه، د 

ل کال چاپ، کابل، پښتو ټولنه( چې د ۶۹۹۷مخونه، د  ۱-۵ښاغيل ويښ، 
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دويم ټوک دغه دوې جزوې دوی دواړو په ګډه تاليف کړې دي او پر 

 له خوا نرش شوي دي ((ل( کال د پښتو ټولنې ۶۹۶۳)

 اجتامعي او اصالحي ليکنې:

))که چا د استاد ليکنې لوستې وي، د دوی اجتامعي او اصالحي 

ل( کال پخوا د اخالقي پرنسيپونو تابع او د )ښه کوئ، بد ۶۹۲۱ليکنې تر )

مه کوئ(، پر اصولو برابرې دي  تر دغې نېټې وروسته دده اجتامعي او 

 رې تعقي وي اصالحي ليکنې دوه مشخصې ال

الف: هغه ليکنې چې د يوې مشخصې ميل او م قي مفکورې په رڼا 

 کې ليکل شوې دي 

وخت د دولتونو د پاليسيو په رڼا کې يې  ب: هغه ليکنې چې د

ل( کال راپدېخوا د )ولوع افغان، اصالح او ۶۹۲۱کښلې دي، استاد له )

پاڼې دولتي ورځپاڼو د چلوونکي په توګه کار کړی دی  دغه ورځ (هېواد

ورځپاڼې وې او خپرونې يې د دولت له پاليسۍ رسه سمې عيارېدلې، نو 

ده هم د وخت د دولت له نرشايت پاليسيو رسه سمې اجتامعي، اصالحي 

 او سيايس مقالې او رسمقالې په کې کښيل دي ((

 له نورو ژبو څخه ترجمې:

))د مخه مو وښودل چې استاد خادم )مکارم االخالق(، )لوی 

ابان( او د )کوچنيانو اخالقي پالنه( زياته برخه له نورو ژبو څخه اصح

ترجمه کړې دي، د دغو اثارو تر څنګ د دوی دا الندې ترجمې هم د 

 يادونې وړ دي:

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33173 
 

استاد دغه داستان له اردو څخه پښتو  د رشيف رسګ شت: -۶

( مخونو کې د اصالح ورځپاڼې له خوا ۶۱۸ل( کال په )۶۹۹۲کړی او پر )

 شوی دی خپور 

د افغانستان د پخواين تاريخ د لومړي ټوک د يوې برخې ترجمه)  -۲

 ( دوی دغه ترجمه له پاريس څخه کړې ده ۱۳۱-۵۹۵: ۸)

:رسيزه( دغه ۶د اريانا دايرة املعار  د ځينو برخو ترجمه: ) -۹

ترجمه هم له پاريس ژبې څخه شوې ده  رسبېره پر دې استاد ېېرې مقالې 

پاريس ژبو څخه پښتو ته ژباړلې دي او د هېواد په له عريب، اردو او 

بېالبېلو خپرونو کې خپرې شوې دي  د استاد د ترجمو مهمه خاصه داده 

چې مطالب د پښتو ژبې په چوکاټ کې ترجمه کوي او د بلې ژبې تر تاثري 

 الندې نه وي، نو ځکه يې په ترجمو کې رواين او سالست ليدل کېږي ((

 

 دم:پښتو رسم الخط او خا

))استاد خادم د پښتو له موجوده رسم الخط رسه پوره موافقت نه 

ښود او په دې برخه کې د فونيميکي الف ا تابع هم نه و، ده غوښتل چې د 

کوشاين دورې له رسم الخط رسه سم پښتو رسم الخط جوړ يش او زموږ د 

ژبې رسم الخط خپل ميل او تاريخي حيثيت ولري، پر همدې اساس 

ل ژوند وروستي کلونه د کوشاين رسم الخط په رڼا کې پښتو ته استاد د خپ

ديوه خاص رسم الخط پر جوړولو تېر کړي او د خپل زيار او هڅو نتيجه 

 يې د يوه کتاب په بڼه پښتنو ته وړاندې کړه 

د استاد دغه کتاب )پښتو پټۍ( نومېږي او په دې وروستيو کلونو 

 ( ۵۵ – ۱۶: ۱۱کې له پېښوره چاپ او خپور شوی دی (( )
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که څه هم د رسمحق  زملي هېوادمل له خوا په دې فکري وېش 

کې د استاد خادم د فکر بېالبېلو خواوو ته په لنډيز رسه  نغوته شوې، خو 

بيا هم د استاد خادم د اثارو فکري خواوې د ژوند نور ېېر زيات ېګرونه 

ليکني  هم رانغاړي چې هغو ته هم اشاره په کار ده  د هېوادمل صيب د

 و،محتوايي لنډيز دا دی چې استاد خادم په فلسفي، تاريخي، ژبني

سيايس، ټولنيزې، اصالحي، ديني، اخالقي او ځينې نورو برخو کې لیکنې 

کړي اوفکري محتوا يې پر همدې محور راڅرخي  دلته غواړو د همدې 

مسايلو ځينې برخې اوهمدارنګه يو لړ نور اسايس مسايل چې داستاد خادم 

فکر محور جوړوي او هغه ورته خپل پنځوس کلن فرهنګي ژوند وقف د 

 کړی و، د ده د خپلو اثارو په رڼا کې څه نا څه په تفصيل رسه وڅېړو 
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 ملتپالنه

ملتپالنه د استاد خادم د اثارو د فکری محتوا محور جوړوي، د ده 

ميل په اثارو کې هېڅ بله برخه دومره زياته محوري نه ده، لکه ملتپالنه، 

فکر او ميل ايډيالوژي  د استاد خادم په مستقلو چاپي او ناچاپه اثارو کې، 

)پښتونويل، نشنلېزم او انټر نشنلېزم، افغاين حکومت، لرغوين پښتانه قومونه، 

پاڼه( هغه اثار دي چې په  زړهاينده پښتنو ته، پښتني پور، د پښتنو د تاریخ 

د ملت د مفاهیمو توضيح او  مستقیم ېول له ملتپالنې رسه تړاو لري  او

ترشيح ته ځانګړي شوي دي  د دې ترڅنګ )نوي ژوندون، مرغلرو امېل، 

نوې رڼا، د پښتو شاعري، د پښتو وليس ادب( او ځينې نور هغه اثار دي 

چې په مستقیم، نامستقيم او په یو نه یو ېول له  ملتپالنې رسه اړيکي لري  

نځوسو کلونو په  بهري کې ګڼ شمېر د مستقلو اثارو ترڅنګ استاد خادم د پ

داسې ليکنې کړې دي چې هغه هم په مستقیمه او نا مستقيمه توګه 

ملتپالنې ته وقف شوي) د ملت مفهوم ترشيح کوي او د هغه پر پالنه ټينګار 

 کوي 

په مجموعي ېول د استاد خادم په ټولو منظومو او منثورو اثارو کې 

د ملت، ملتپالنې او ملت ځلونې  پر  ېېر داسې  نظمونه او ليکنې شته چې

 محور راڅرخي  په دې کې دغه الندې لیکنې او نظمونه شامل دي:

))په محرش کې، د پښتونولۍ روح، افغان  ولس، افغاين ثقافت، پښتو 

او پښتونويل، پښتانه په قران کې، کايل، د پښتنو مقابله له سکندر رسه، 

، موږ څوک يو؟، د پښتو په پښتانه څوک دي؟، د افغانستان ميل ثقافت

تاريخ کې یوه رڼا، د مليت حس، د ملیت علمي ترشيح، افغان مليت او 

پښتنې ښځې، ملت او حکومت، زموږ استقالل، دا عرص د مليتونو دی، 

نشنليزم او فاشيزم، افغان ملت او اينده دنيا، ناسيونال دميوکراتيک 
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ت بنياد، د سوسيالست، ملت، دولت او حکومت، د هندوستان د مل

پښتونستان په خاوره کې د دښمن  د مداخاليت رويې په ضد د ميل جرګو 

فيصلې، مادر وون، د خپلواکۍ ح ، حکومت او ملت، د کراچۍ عاملو 

پر پښتونستان څه لوبې وکړې؟، پښتونستان، د محکوم پښتونستان جمعيت 

العلامء موالنا سيد ګل بادشاه، د بلوچستان د وون حزب مرش خان 

 دالصمد خان، مليت و بني املليت، د پښتونستان لوی زعيامن، د ع

پاکستان په جېل کې د بلوچستان زعيم ع دالصمد خان، حريت او ازادي، 

افغانستان او پښتونستان، په محکوم پښتونستان کې په پښتنو مرشانو رلم، 

افغان در مرض امتحان، اع افات به حقيقت پښتونستان در نرشات 

، افغاين ثقافت، حقيقت ېپښتونستان مجاهد، وليس جام پاکستان، د

پشتونستان قابل توجه دنيای ح  پسند، اهميت موضوع پشتونستان توجه 

ښاغلی نکسن راجلب کرد، مطالعه پشتونستان بر روی حقاي  روشن اتکا 

دارد، په محکوم پښتونستان کې اغتشاش، د ميل ورورګلوۍ ټينګار، د 

يفه خورا درنه ده، د پښتونستان د هيئت پ يرايي پښتونستان د ليډرانو ور

په قندهار کې، د قومي ترقۍ  اساس د فکر و بيان ازادي ده، ازادي څه 

مانا؟، ملت او ميل يووالی، ميل موسيقي، زموږ کومه موسيقي ميل رنګ 

لري؟، ددې وخت لوی قوت ملت دی، تعصب د ميل وحدت دښمن دی، 

د ازادۍ د الس ته راوړلو لپاره د  د استقالل د اس داد يادګرينه،

پښتونستان د خلکو مجاهده، د پښتونستان ميل ورځ، استقالل او ميل 

ارتقاء (( دا هغه ليکنې دي چې استاد خادم په بېالبېلو وختونو کې ليکيل 

دي، ځينې يې د هغه په ځانګړو اثارو او ځينې نورې يې په بېالبېلو چاپي 

ي دي  د دې ترڅنګ په منظومو خپرونو کې پر خپل وخت چاپ شو 

اثارو کې استاد خادم په بېالبېلو نظمي  فورمونو کې داسې نظمونه ليکيل 

 چې ميل فکر او ميل روحيه لري  لکه:
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))دعا، شه بيدار پښتونه، د ميل شهيد حضور ته، د استقالل جشن،  

نارينتوب، قومي ژوندون، فخر افغان ته، د وون به ود، قام ته خطاب، د 

ن زېب په مينه، د شاعر مسلک، وون غواړي خدمت، حجره، فخر جها

افغان ته، څه شوه يارانه، ځوانان راټولوم، افسوس مې په ځان، خوږ 

جهان، ميل ارشاد، سيايس مشاعره، روښان به شم، ستا ميه، ته يې وينې که 

انتقام، په ملت ش خون، ميل حاسد  نه؟، د قهر تاثري، ذلت، افغانیت، ميل

 کاروان، د وحدت فکر، ميل هسته، د توحید شعار، وون او ته، ميل

خلک، د استعامر نسخه، ورانکاري، ملت او حکومت، د پښتونخوا مجادله، 

معمور افغان، د انګرېز ماته، د پښتو دښمني، افغانيزم، ميل هویت، د مليت 

رشوونه، ميل افکار، ميل کلتور او اقتصاد، افغان ملت، ملت او قومونه، 

يل، افغان او پښتون، قومي تفرقه، د استعامر فساد، د هند پښتانه، د ابدا

ايران پښتانه، امتحان، د افغان تاريخ، وران ملت، ميل وحدت، د انحطاط 

س ب، بې الرې مرش، بې رسي، ملت بې رسه کول، مړ ملت، سپی او  

سړی، مغرض مرش، افغان عيب، قام او ق يله  پښتون ليډر، انګرېز او 

وون ته، د قام ت اهي، بال وهيل پښتانه، د افغانستان بدلون، خوار  پښتون،

افغان، خادم وايي، م هب او قام، استعامر او پښتون، د پښتون تاريخ، 

افغانيزم، وړ شوم، د افغان ګمراهي، د پښتون مال، ميل هويت، ملتونه، 

رګ ناسيوناليزم، د ملت دنيا، د فرد قوت، د افغان نوم، قومي مرګ، ويښ م

دی، ګډ وې ملت، سم انسان، سپېڅيل قومونه، د ح  اول غږ، د رلم 

منکر، سړی قام، ملت سازول، پښتون او استعامر، د انګرېز ماته،  پښتون 

دښمني، پس له انګرېزه، افغان او ازادي، د دښمنۍ ث وت، ساک او 

پښتون، پښتانه قومونه، پښتون په اسالميزم کې، شپږ سوه کاله ، له انګرېز 

رسه جنګ، د ناکامۍ علت، د ناکامۍ عالج، ميل حکومت، افغاين محک 

په کار دی، دا افغاين محک دی، پر محک سم، وفالنه کارونه، ملت ساتنه، 
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د وروسته وايل علت، افغان مرش غواړي، منلی ح ، افغاين شعار، قوي 

 افغاين حکومتونه، پردي السونه، دين او ملت، بې مارکه افغان، مسلطه بال،

بې دستوره افغان، د افغان مړی، چې افغان ياد کړم، مکتب او د فساد 

پالن، ميل تخريب، بېکسه افغان، ځان خوري، بدبخته افغان، ايزمونه 

ټينګ شول، بد استعامر، د پښتون قيمت، د قتل حکم، ميل تخريب، د 

ملت قاتالن، پالن، دوه نيم زره کاله م ارزه، مشوره، ټي  شو پښتون  د 

قرن پښتون، شاعر او قوم، مات قلم، افغان وون، غوره الره، له پښتونه شلم 

ګيله، پښتون ته خط، الړې قافلې، نوي نسل ته پیغام، واړه افغانان يو، دا 

يوه ارزو لرو، پښتانيا ادې، افغاين ترانه، د استعامر زمزمه، لوی جهان، 

اينده پښتنو ته ځوان ته بلنه، مستقل افغان ته، سپني س ګي، یو نظر کړه، 

پيغام (( او ځينې نور نظمونه ټول ميل ايډيالوژي او ملتپالنه ت ليغوي او 

پر هغو ټينګار کوي  په دې نظمونو کې د فورم له مخې قصيدې، غزلې، 

قطعې، څلوريزې، وليس فورمونه او نور شامل دي  په دې مانا چې دا 

 نظمونه په يادو فورمونو کې ويل شوي دي 

د همدې نرثي لیکنو او نظمونو د ځينو برخو څېړنې او  دلته غواړو 

شننې ته تم شو  دا ټولې ليکنې چې تحليل او تجزيه کړو، نو په ټوله کې 

د ملتپالنې پر محور راڅرخي، په ملتپالنه کې بيا هم درې غ  محورونه 

لري: پښتانه او پښتونويل، پښتانه او پښتونستان او افغان او افغانيت، چې دا 

واړه بيا په خپل وار رسه د افغاين نشنليزم يا افغان ملتپالنې زړی درې 

جوړوي، دلته غواړو پر همدغو درېو محورونو لږ په تفصيل رسه رڼا 

 واچوو:
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 پښتانه او پښتونويل: -الف

د افغان ملت او افغانيت د لويې بدنې د يو اسايس او رغوونکي  

په اثارو کې ېېر زيات  رکن په توګه پښتانه او پښتونويل د استاد خادم

مو اشاره وکړه، دا برخه په کې محوري دمخه  مطرح دي، لکه څنګه چې

نقش لري، دی په خپلو اثارو کې پښتانه هم خپلې ټولنې او هم نورې نړۍ 

ته ورپېژين، د هغوی ځانګړې پېژندنه کوي، اتلولۍ يې څرګندوي او له 

خادم په يوه ځانګړې  نورو رسه يې مقابله او م ارزه ترشيح کوي  استاد

ليکنه کې چې ))پښتانه څوک دي؟(( د هغوی تاريخ ترشيح کوي، د 

کوي، له دې ېول ليکنو څخه د استاد  ګوتههغوی جغرافيايي موقعيت په 

يو هد  دا دی چې پښتانه له خپل تاريخ څخه خرب کړي او بل يو شمېر 

صيل پرديپالو عنارصو ته دا په ېاګه کړي چې پښتانه د دې ځای ا

اوسېدونکي دي او له بل ځایه راغيل نه دي  استاد په دې لیکنه کې دې 

ټکي ته هم اشاره کوي چې د پښتنو په باب اکرثه تاريخونه د پرديو له خوا 

ليکل شوي او هر کله چې د يو چا تاريخ د بل چا له خوا وليکل يش، نو 

کنه کې د يو و عاً به له غرضه او مرضه خايل نه وي  استاد خادم په دې لي

شمېر ليکوالو له خوا د پښتنو د بني ارسائيليت  خربه هم ردوي او دا د 

 پرديو يوه توويه ګڼي   هغه په دې ليکنه کې وايي: 

))پښتون په قومي لحاظ د يو توکم او نسل نوم دی، په پښتو ژبه 

خربې کوي  دا قوم د زرګونو کالو څخه د امو او اباسيند، پامري او بحر 

 منځ په غرنيو عالقو کې اوسېدلی او اوسېږي هند د 

د زر دولس سوو کالو څخه مخکې د دې قوم تاريخ څه ېېر رو  او 

روښان نه دی، د اسالم د دورې نه رادې پلو دا قوم په زيات تعداد د بلخ، 

غزين، غور، ملتان، پکتيا، کابل او ننګرهار په سيمو کې د مالدار او زميندار 
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د شل دېرش کالو مخکې پورې ددې قوم تاریخ په حيث ليدل کېږي  

نورو خلکو لیکلی دی  پخپله د پښتنو په الس نه دی لیکل شوی، د اسالم 

نه مخکې اثار اوس يو يو له ځمکې د ليکل شويو ېبرو په شکل راوځي، 

مګر هغه هم ال په ښه شان تر اوسه نه دي لوستل شوي او څه زمانه غواړي 

يش  د اسالم نه وروسته زمانه هم په دغه  چې دغه تاریخي خربې سپينې

قوم  باندې اکرثه د داخيل او خارجي جګړو او جنګونو په صورت تېره 

شوې ده، نو په دغه لحارونو موږ رسه خپله د دغه قوم په الس ليکل 

شوي، تاریخي مثاي  ېېر لږ دي، چې هغه هم بل چا ليکيل دي او د 

 و څخه خايل نه دي سهوو، غلطيو سيايس او استعامري اغراض

د اسيا او اروپا غري پښتون ليکوالو پښتنو ته هر څه وييل دي، خو 

هغه چې تر اوسه يې د يو لوی روايت شکل غوره کړی و، هغه دا خربه ده 

چې پښتانه بني ارسائيل دي  د دې خربې رس پوره نه معلومېږي چې 

ا خربه ېېر لومړی ځل دا خربه چا او د څه مدعا لپاره ليکلې ده، مګر د

ځله ېېرو خلکو یو تر بله نقل کړې ده، داسې معلومېږي چې دا خربه هغو 

خلکو عمداً جعل کړې ده چې هغوی غوښتل چې پښتانه يو مهاجر، منفور 

او مغضوب قوم معريف کړي  او په دغه شان رسه د دغه غيور او بهادر قوم 

ټي  کړي،  رسوخ او قيمت هم د دنيا او هم د دوی په خپلو نظرونو کې

څو دوی په خپله نفسايت ضعف اخته يش او د دوی په ښکلې ځمکه به 

دغه مغرضني تسلط وکړي، دې کې هېڅ شک نه شته چې خلک د پښتنو د 

رندانه جرأت، بې اک اقدام او ميل حاميت څخه سخت په ېار کې وو او 

 دي 

له دغه ک له خلکو او مخصوصاً اروپايي استعامرچيانو چې په مرشق 

هر ځای د قوت م دا ليدلې ده، علم، سياست، توپ او توره يې هغه  کې

ټکي ته متوجه کړي دي، چې څو يې منحله کړې ده، نو په پښتنو باندې 
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د ارسايليت اوالق خالص د غرض کار دی چې د پښتنو ژبه، ادبيات، 

 عتيقه اثار او ميل عنعنات ټول يې په وضاحت رسه ترديد کوي 

م شته چې د اولې نه کمه نامعقوله نه ده او هغه دلته يوه بله خربه ه

دا ده چې پښتانه عرب او د خالد بن وليد اوالد دی  د پکت او پښت م دا 

چې د پښتون د کلمې اصل حسابېږي او د دغه قوم نوم دی او دغه شان د 

پښتو ژبې د لغاتو او کلامتو څرک دومره مخکې لګي چې هغه وخت ال 

و حرضت يعقوب هم نه وو پیدا شوي، نو تقري اً حرضت اسامعيل ا

معلومېږي چې پښتانه او پښتو ژبه د عربو او يهودو، عريب او رسياين ژبو 

 څخه مخکې موجود وو 

دلته يوه غټه خربه د پښتو ژبې ده  پښتو ژبه خو د موثقو داليلو له 

مخې يوه لرغونې او پخوانۍ ژبه ده چې سنسکرت او ژوند او اوستا رسه 

ا او يا د دغو دوو ژبو نه مخکې هم موجوده وه، نو هر کله چې خوا په خو 

پښتو ژبه څو زره کاله مخکې ژوندۍ وه، نو د پښت او پکهت د ريشې او 

همدارنګه د بلخ د کلمې د شهادت په اساس چې په اصل کې بخدي و او 

پخت او پکت کلمې ته راجع کېږي، نو دا هم داللت کوي  ،بخت ،د بخد

پښتو ويونکي زرګونه کاله مخکې موجود وو، نو دغه پښتو  چې پښتو ژبه او

ويونکي زرګونه کاله مخکې هم دمخه پښتون قوم دی چې د يو ملت په 

 حيث د امو او اباسيند په منځ کې اوس هم اوسېږي 

همدارنګه د فردوس کلمه چې په قران رشيف کې راغلې ده او په 

ه اصل کې )براديس( يعنې اروپايي لهجو کې په پريا ېایز ګرځېدلې ده، پ

 اوچته هېواد او د استوګنې جګ ځای په معنی ده 

فردوس جنت هم په اسامن کې دي، داسې برېښي چې دا تخيل د 

پښتون له تخيل څخه معرب شوی دی، قران کريم چې د خلکو په 
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اصطالح نازل شوی دی، دغه کلمه يې اخيستې ده او دغه فکر يې 

ادر شاه د عرص نه دې پلو چې په وون تصحيح کړی دی  د اعليحرضت ن

کې رسامً اديب او تاريخي تحقیقات او انجمونه جاري شول، اوس په ېېرو 

داليلو او شواهدو دا خربه ثابته شوه چې پښتانه ارين او پښتو ژبه د اريايي 

ژبو له جملې څخه یوه ېېره پخوانۍ او متینه ژبه ده، چې د زمانې د 

پښتيانا يعنې پښتونخوا د غرونو په منځ کې د  حوادثو له السه تر اوسه د

پښتو په وينا او لهجه باندې د نن ورځې پورې پاته ده او څوک چې دغه 

 ژبه وايي و عاً هغوی پښتانه او د دې خاورې بومي او لرغوين خلک دي 

په افغانستان کې يهود ځای پر ځای، تر اوسه موجود وو چې هغوی 

ېدل، هر کله چې پښتو ژبه او پښتون قوم په خپلو کې په رسياين ژبو ګړ 

بل هېڅ ټاټوبی بې له افغانستانه نه لري، نو په يقني رسه د پښتنو له څ  

( د ۱۸۷- ۱۸۱: ۲۹څخه دارسائيليت رشمناک اتهام چور لرې کېږي!(( )

استاد خادم پورتنۍ ليکنه ځکه رضوري وه چې يو شمېر کورنيو او بهرنيو 

يت موضوع ته ېېره ملن وهلې، ولف کايرو لیکوالو د پښتنو د ارسائيل

انګرېز چې د پټانز )پښتانه( په نامه يې غ  اثر ليکلی دی، هغه هم دې 

موضوع ته اشاره کړې ده  دخادم صيب په شان يو شمېر نورو ليکوالو هم 

دې ېول پوښتنو او ګومانونو ته منطقي او ژبنی ځواب ويلی دی او هغه دا 

  دي چې پښتو يوه مطرح اريايي ژبه ده، چې ټول ژبپوهان په دې متف

نو دا ژبه دلته چا ويلې چې له ارسائيلو څخه يوه ق يله راغله، دلته يې دا 

ژبه زده کړه، په دې کې حل شوه، نو ځکه د دوی په اصطالح دا ورکه 

ق يله پښتانه دي، مخکې تر دې چې کوم يهود زموږ هېواد ته رايش او دا 

)پښتو( دلته چا ويله، ويونکي يې څوک وو؟ دا خو ژبه زده کړي، نو دا ژبه 

بايد دلته يو لوی قوم او مدنيت موجود وای چې د وړو او نورو مهاجرو 
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ق يلو د ج ب او ح   ررفيت يې درلودالی  خادم صيب هم دې 

 موضوع ته په خپله لیکنه کې منطقي ځواب ويالی دی 

ياتې مينې او پر استاد خادم د پښتو ژبې او پښتنو له تاريخ رسه د ز

هغوی باندې د ګڼو ليکنو ترڅنګ، د پښتونولۍ پر فلسفې هم خورا سخت 

مني دی  دی د پښتونولۍ پر ماهيت پوه دی او غواړي نورو ته هم دا 

ماهيت ورسوي  دی )د پښتونولۍ روح( په اديب ورز او نوي ېول ترشيح 

 کوي او په همدې نامه يوه ليکنه کې وايي: 

ر خو تر يوې اندازې مخلوق دی، د عامل ارسا ن یو عجيب))انسا

 پورې معلوم شوه، مګر دا پټه خزانه ال همغسې رسمهره پرته ده 

دده د حاالتو څخه بيداري، خوب، مرګ دی، د بيدارۍ او خوب 

ما رسه تر اوسه د هغه لپاره نوم نه  لهپه منځ کې یو بل حال هم شته چې 

 شته 

په ميناميي پرده رنګارنګ  په داسې حال کې ناست، د حس مش ک

صورتونه متحرک وينم، ناڅاپه پرده لوېږي، یو داسې ښکلی او بې عي ه 

رو ، صورت ګورم چې په ښايسته مخ کې يې رعب، وقار، شجاعت، 

ديانت، توره، نارينتوب    بلقېږي، زه د ده مفتون شوم، نو د پېژندګلوۍ 

 خواهش وکړم، نو زما او د ده دا ګفتګوی رشوع يش:

دی ووايي: ته ما نه پېژنې   ؟ شک نه شته چې ته به ما نه پېژنې! په 

 دې س ب چې ته خو  که ويده نه يې، نو ويښ هم نه يې! 

 زه ال ته همداسې به وي، مګر زه ستاسې د تعار  ارزو لرم!
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زه ورته وايم، خو  په دې رشط چې زما وينا لکه د ګن  ې غږ 

د شامل غوندې د وون په فضا کې  همدلته ورکه نه يش، بلکې لکه د س ا

 نرش يش، چې زما متعلقني پوه يش، چې زه څه وايم!

 په دواړو س ګو! دا خو بېخي اسانه فرمايش دی، مهرباين وکړئ -

زه هغه څوک یم چې په تاسې، ستاسې په پلرونو، نيکونو، د افغان -

 په تاریخ، تر دې چې د آرين په نسل زه حقونه لرم 

مهرباين!    معا  مو کړې، که په خوب کې مو څه منم صحيح ده، -

 هېر شوي وي، نو تاسې!   

 د پښتونخوا ښاغيل ما ېېر ښه پېژين!!   

 په دې کې هېڅ شک نه شته! مګر ستاسې امال؟    -

 ))د پښتون ژوندون!(( -

 اوه! اوس پوه شوم!-

 د پښتو د نهضت څخه خرب يې؟   

 وځول!په خندا، خو همدې زموږ احساسات راوخ-

 زه تاسې خپلو ملګرو ته په خپل نامه ښودلی شم؟-

ارو مرو! اوس خو دې وپېژندم، زه يم ))د پښتونولۍ روح((! چې  -

لکه د الله د تخم غوندې د وون د خاورو د الندې پوره جلوې ته د 

 (۶۲۸: ۲۹رحمت د باران انتظار باسم!(( )

پښتنو خادم صيب پښتو او پښتونويل داسې يو عنرص ګڼي چې د 

روح او روان ته داخلېږي، هر پښتون چې دا عنرص ونه لري، هغه په پښتنو 

کې نه حسابېږي  شاعران بيا په دې برخه کې ېېر حساس  دي او تر هر چا 
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زيات په کې دا عنرص ښکاره کېږي  استاد خادم  )په محرش کې( په نامه يو 

انځور وي  نرث لري، په دې نرث کې استاد خادم د يو شاعر روحي حالت

چې پښتو او پښتونولۍ يې روح و روان ته الره پيدا کړې ده او په خوب 

 کې هم د پښتو، پښتنو او پښتونولۍ غم وررسه دی، هغه وايي: 

))راحارض کړئ، دغه سړی چې په دنيا کې يې ېېر ژړيل او اوښکې 

يې تويې کړي دي، ما د دغو اوښکو له برکته  دی وباښه، ځه، زما جنت 

 عمتونو، حورو قصورو ته!ابدي ن

پښتون شاعر: ای زما خاونده! ای د کايناتو خالقه! ما په ېېر عجز او 

نياز ستا رحم او مهربانۍ، ستا داد او نعمتونه غوښتي دي، مګر نه يوازې د 

ځان لپاره ای زما مهربانه باداره! زما ناپوه، خوار اومظلوم قام ستا د رحم 

 وړ دي!

 م دررسه بوزه!لوی څښنت: ځه، قام دې ه

پښتون شاعر: ای زما ربه! زما قام يوازې همدا نه دي، زما قام د 

خيرب نه کښته پورته، د سليامن غره نه لر و بر پروت دی  راملانو دوه نيمه 

کړی دی  که اذان وي چې غونډ او متحد يې ووينم، دغه دی زما سوال 

 ای زما اقا 

ای زما د   -ده  لوی څښنت )په مسېدو( ځه، همدغسې زما خوښه

 غريب مخلوق محب او خدمتګاره!

 پښتون شاعر: )د قام د وحدت ترانه وايي( روان شو!

د شاعر مېرمن: پاڅه، پاڅه، ای سړيه په خوب کې هم ستا سندرې 

 (۵  :۲۱دي، پاڅه س ا دی! ملونځ قضا کېږي!    پاڅه!(( )
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ي خادم صيب د ځينو تاريخي اثارو له مخې د يوه ژبني او تاريخ

تحليل په ترڅ کې )پښتو او پښتونويل( ترشيح کوي او هغه څوک چې له 

دې محتوا څخه زيات معلومات نه لري، هغو ته ګټور معلومات وړاندې 

کوي، پښتو او پښتونويل، د پښتون د پېژندګلوۍ نښه ګڼي او د پښتنو د 

 د ژبپوهنې او فاللوژۍ د علم له مخې د کې ژوند الر   استاد په دې ليکنه

پښتو، پښت او پکت تاریخي ريښه هم څېړي او هغه مورخان چې دا کلمه 

يې په خپلو اثارو کې کارولې، د هغو يادونه هم کوي او تر هغه وروسته 

 پښتونويل معريف کوي  هغه په دې باب وايي: 

))د پښتو او پښتونولۍ کلمه اوسنۍ نه ده ، له زرګونو کلو څخه چې 

ېژندلی دی، نو پښتو او پښتونويل وررسه پښتون ځان د پښتون په حيث پ

ده  هر شی عالمه لري او د هر يش د شناخت او پېژندګلوۍ لپاره نښې 

نښانې پیدا شوې دي او د پښتون د پېژندګلوۍ نښه او مارک پښتو او 

 پښتونويل ده 

پښتونويل د پښتو د ګرامر او  د ژبې د ليارې په اصطالح فعيل مصدر 

ښتونويل د پښتون د کلمې نه جوړ شوی لفظ يعنې د معنی اسم دی، پ

دی  پښتونويل يعنې افغانيت يا د فاريس په تع ري افغان بودن! پښتون په 

 ګرامري اساس رسه صفتي اسم دی 

دا اسم د پښتو له کلمې څخه ساز شوی دی، نو د پښتون معنی شوه 

)هغه شخص چې پښتو لري او د پښتو خاوند وي( پښتو خو که يو پلو پښتو 

د ميل ژبې نوم دی، خو له بلې خوا يو جامع  لفظ دی او ېېرې معناوې 

نډېدای و لري چې د غريت )همت( رشافت او  اصالت د عناوينو الندې راغ

يش  پښتو د ګرامر اصولو په قرار منسوب اسم دی، نو اصل کلمه )پښت( 

 پاته شوه )پښت( د شاه، توکم، نژاد، اصل او قوم په معنی دی  
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تاریخي رواياتو کې چې د هيون تانګ چيني زوار او په قدميو 

يوناين مورخينو څخه منقول دی، پښت: پکت هم قيد شوی دی چې د 

يو قوم نوم و  همدارنګه پکتني او پښتني هم پخوانو مورخينو د دغه قوم 

نوم ياد کړی دی  زموږ د اوسنۍ پښتو په لهجو کې هم چې ځينې و او په 

نت وايي او همدغه شان د پکتون تلفظ بايد )يې( بدلوي، پښتون ته پښ

 پکتني وکړي، خو داسې معلومېږي چې اصل کلمه )پښت( ده 

پکت د يوناين لهجې په اساس د )پښت( د کلمې متحر  تلفظ يا 

 تحرير ته راجع دی 

رريف کلمې  (د پښت او پکت څخه )پکتيا، پکتيانه او پښتيانا

، د پښت او پکت قوم د اوسېدو جوړېږي، نو د پکتيا او پښتيانا معنی شوه

ځای يا وون او هېواد  د پکت څخه  پکتيا ک  م  په هغه شان 

جوړېدای يش، لکه د )ار( څخه چې اريانا جوړ شوی  پښت نه هم پښتي 

پښتيه، پښتيا، پښتيانه او پښتيانا اصوالً او اساساً جوړېدای يش،  وګورئ له 

همدارنګه خوګياڼی لودي څخه لوديان د رر  اسم جوړ شوی دی او 

 چې خوګياڼه ته منسوب دی، يعنې د خوګياڼي اوسېدونکی 

اوس مو چې د پښتو او پښتونولۍ په اشتقاق د ګرامر او فاللوجي 

خواوو څخه مجمل بحث وکړ، نو رابه شو دې ته چې پښتونويل په 

موجوده اصطالح څه يش ته وايي: لکه د پښتنو ټول کولتور او ثقافت چې 

 او د خاورو الندې پاته دی تر اوسه پ  

نو په پښتونولۍ باندې هم تر اوسه په کتايب صورت چا بحث نه و 

کړی، لومړی کتاب چې په دې باب وليکل شو، هغه د پښتونولۍ په نامه د 

 هر ش( کال کې چاپ شوی دی ۶۲۹۶دې کتاب د ليکونکي لخوا په )
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ښاغيل ع دالصمد خان اڅکزي د ورور پښتون رييس د پښتو 

ع( کال له ۶۳۵۱ګڼه کې چې د مارچ اپريل ) ۶۱-۳اشتنۍ مجلې په مي

بابته له ګلستان څخه نرش شوې ده، د پښتونولۍ له کتابه اقت اسات کړي 

دي او خپله اڅکزي خان د پښتونولۍ په باب خورا مدلل او قوي بيان په 

دغه مجله کې نرش کړی دی  راځئ! چې د ده له خولې د پښتونولۍ 

واورو: )پښتو يا پښتونواله د يو بېل ژواک او ژوند لياره ده د رشحه او معنی 

اليار سړيتوب، روغې، امن، نېکۍ، ازادۍ او مسلامنۍ ته تر اوسنۍ 

انګرېزي يا يوروپي ژواک يا ژوند تر الر او دود چې خپله دغه خلک يې 

قانون بويل، زياته ورته او نژدې ده  پښتنو هر کله د خپل دين په شان په 

غه ژوند او ژواک او دغه دود او قانون رسونه ورکړي دي  همدغه خپل د

شی د اوسني افغانستان د خپلواکۍ س ب دی  د کابل دويم جنګ چې د 

غازي اکرب خان، غازي ع دهللا خان او غازي محمد جانخان په مرشۍ 

شوی دی، په همدغه پښتونولۍ شوی دی  ښاغيل ع دالصمد خان 

په رښتيا د خلکو له خوا او د خلکو لپاره وه اڅکزی وايي: د پښتنو جرګه 

او ده  پښتانه بې له جرګې چې د پښتونولۍ پر اساسونو جوړه شوې وي، نه 

 چليديل دي او نه به وچلېږي 

 خان وايي:

لنډه دا چې پښتانه او بلوڅ له نورو خلکو څخه جال او بېل خلک 

لري چې نور دي، ځکه دوی ځانته ژوند او د ژوند عليحده دود او قانون 

يې نه لري، ځکه خو پخوانی هند چې پاکستان او بلوڅو ونه مانه، تر دې 

وروسته هم پښتانه بې پښتو او پښتونولۍ په بل څيز نه يش چلېدالی او نه 

ورته غاړه ږدي او دا ځکه چې پښتونويل که نور هېڅ هم نه وي د پښتون 

 لپاره تر بل هر دود او قانون ښه ده 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33187 
 

مد خان د وينا خالصه دا ده چې په پښتونولۍ کې د ښاغيل ع دالص

د پښتنو د ژوند ټولې خواوې لکه اخالق، عادات، اجتامعيات، جزايي 

اصول، د جنګ قوانني، عديل مسايل، حتی اقتصاديات هم ښودل شوي 

 او فيصله شوي دي 

د پښتنو ولس د پښتونولۍ د قوانينو د تط ي  لپاره ځانته متخصصني 

پښتونولۍ عموميات هر پښتون نر او ښځې ته معلوم دي  او جرګې لري، د 

نو پښتونويل د پښتنو لپاره د ژوند رابطه او قانون دی  ال ته دا قانون تر 

اوسه دپښتنو په منځ کې په روايتي او تعاميل صورت موجود دی او په 

کتايب رنګ کې يې بابونه او فصول نه دي پيدا کړي، خو د پښتنو د روح 

 (۲۲۵-۲۲۱ :۲۹ي دي (( )رسه اغږل شو 

ددې ېول ليکنو ليکل خورا رضوري دي، دا لیکنې که له يوې خوا 

يو ټولنيز قانون ترشيح کوي، نو له بلې خوا يو شېر هغو شکاکانو ته ځواب 

دی چې پښتو او پښتونولۍ يوه ))شيونيستي(( پديده ګڼي  په داسې حال 

پر جرګۍ، معرکې کې چې پښتونويل يو ټولنيز قانون دی، چې اساس يې 

او مشورې والړ دی او پرېکړې يې د اکرثيت په خوښه کېږي، د استاد 

خادم له خوا د داسې مقالو ليکل نه يوازې د خپل وخت يوه اړتيا وه، 

بلکې د نن او س ا اړتيا هم ده، ځکه زموږ نننی او راتلونکی نسل هم بايد د 

  يش خپل تېر او اوسني ټولنيز قانون له څرنګوايل ښه خرب

خادم صيب تر دې وروسته يو ګام نور هم پورته اخيل او )پښتانه په 

قران( کې په نوم يوه ځانګړې ليکنه کوي،رسه له دې چې دا ټولې ليکنې 

زياتې څېړنې او دقت ته اړتيا لري، خو په دې برخه کې د استاد احساس 

 او ميل روحيه د ستاينې وړ ده  هغه په دې ليکنه کې وايي: 
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نا ابوالکالم آزاد په خپل يو مشهور تحقي  کې دا خربه په ښه ))موال 

شان رسه ثابته کړې ده چې ذوالقرنني هغه چې په قران کې ياد شوی دی 

ق م( کې تېر شوی دی  وايي چې د ۵۵۳-۵۶۳)کوروش( دی چې په )

ياجوج او ماجوج )سد( چې په قفقاز کې دی او ياجوج او ماجوج همغه 

تنګي نه هغه پلو ته پراته وو او هر کله يې چې قوم دی چې د قفقاز د 

هېڅ مدنيت نه درلود، قران په )اليکادون يفقهون حديثا( رسه ياد کړی 

دی   دی  وايي: ماجوج، ماګوګ منګول او مغول رسه نژدې لغات دی 

چې په دوه نيم زره کالو کې الندې باندې شوي دي  )کوروش( 

)دوه ښکري قوچ( په نامه ياد  هخامنيش شاهنشاه دی چې په تورات کې د

 شوی دی 

يشعيا پيغمرب، دی د مرشق د عقاب په صورت ښودلی دی، موالنا 

وايي: په همدغه دوه لحارونو رسه د کوروش کومه مجسمه چې په 

پاسارګاد يعنې )مشهد مرغاب( کې پیدا شوې ده، دوه ښکرونه او د عقاب 

 وزرونه لري 

والقرنني دوهم قدم په مرشق موالنا په دغه تحقي  کې ليکي: د ذ

 الشمس يعنې په هغه ځای کې و چې ملر راخېږي 

هريودوت اکتزياس وايي: کوروش د )ليدي( او )بابل( د فتح نه 

مخکې دغه ځمکې ته مخه وکړه  ځکه دغه ځای کې اغتشاش موجود و  

وايي: چې دا خربه د قران رسه مطابقت لري)حتی اذا بلغ مطلع الشمس و 

علی قوم مل نجعل لهم من دونها س ا( يعنې کوم وخت چې د جدها تطلع 

مرشق انتها ته ورسېد ويې ليدل چې ملر په يو داسې قوم خېږي چې د 

خپلو ځانونو د ساتلو لپاره د ملر د ګرمۍ څخه وسايل نه لري  وايي چې 
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دا قوم کوچي ق ايل وو چې په ښارونو کې نه اوسېدل او و عاً کورونه او 

 ه درلودل ځايونه يې ن

موالنا ليکي: چې ښه ! دا ق ايل څوک او دا ځمکه کومه ده؟ دی 

وايي: د يونان د مورخينو له ليکنو څخه معلومېږي چې ښايي دا هامغه د 

 )باک يا( يا د بلخ ق ايل وي 

کوم وخت چې موږ نقشې ته ګورو، وينو چې بلخ نس ت ايران ته 

وار ارتفاع مومي او الره  لرې رشق دی، ځکه چې  له دغه ځايه غرونه يو

 بندوي، وايي چې کوروش رشق ته مخه کړه او تر بلخه ورسېد 

ښاغلی کهزاد په خپل تاریخ کې ليکي چې پخوا پخوا په بلخ کې د 

آرين د نورو اقوامو څخه يو قوي او لوی قوم د پښت او پکتني په نامه هم 

يت او په بلخ کې اوسېدل او دا هامغه پښتانه دي چې د وون د حام

حفارت لپاره يې دوه نيم زره کاله مخکې د ذوالقرنني رسه مقابلې کړې 

دي چې د قران کريم د نص په اساس هغه وخت  هم کوچيان او مالدار 

وو او د هغو اوالده اوس هم هامغسې وون دوسته او حريت پسنده پوونده 

 دي 

تاریخ دا هم ثابتوي چې عقاب د لوی کوروش نښه او د هغه د 

ې واکمنۍ د برم عالمه ده  وايي چې: کوروش خورا نېک خصاله س  س  

 (۱۲۷-۱۲۱: ۲۹واکمن و (( )

د استاد خادم او نورو لیکوالو دا ېول ليکنې که څه هم د تامل وړ  

روش يو و دي، خو دنورو تاريخي پلټنو لپاره زمينه برابروي  استاد خادم ک

موږ ځينې نور خورا نېک خصاله س  واکمن معريف کړی دی  خو ز 

لیکوال له هغې جملې څخه پوهاند رشاد بيا د ځينو تاريخي اسنادو له 

روش( يو رامل او وينې څښونکی واکمن معريف کوي او وايي و مخې )ک
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چې مرګ يې هم د يوې پښتنې مېرمنې په الس تررسه شودی دی  استاد 

و هم لري چې د ا مهروش خوناشام( په نامه يوه وړوکی منظو و رشاد د )ک

 پېښور کې چاپ شوې ده   په ياميو ملريزو کلونو پر مهال

ليکنه که څه هم د يو لړ تاريخي رواياتو پر بنس   منظومه پورتنۍ

ليکل شوې او يو څه تخييل رنګ هم لري، خو بیا هم په دې برخه کې 

 نورو تاريخي ليکنو ته د پلټنو او څېړنو انګېزه ورکوي 

ې د تاريخ په بهري کې د پښتنو استاد خادم په خپلو ګڼو ليکنو ک

اتلويل څېړلې او د تاريخي اسنادو له مخې يې د هغو م ارزې ث ت کړي 

دي، په يوه ليکنه کې يې له سکندر رسه د پښتنو م ارزه  هم ياده کړې ده  

دا ليکنه د تاريخ يوه پاڼه ده چې موږ ته تر ميالد وړاندې په سيمه کې د 

ندر په شان له يو س  زورواکي رسه د پښتنو د ثابت موجوديت او د سک

پښتنو مقاومت په ګوته کوي  د پرديو پر وړاندې د پښتنو مقاومت يو 

تاریخي تسلسل لري او دا تسلسل تر ننه رارسېدلی دی  په دې ليکنه کې 

 دا پيغام په ښه ېول افاده شوی دی  خادم صيب په دې ليکنه کې وايي: 

(کاله پخوا د ۹۲۷الد تخميناً )))د حرضت مسيح عليه السالم تر مي

هخامنشيانو تر زوال وروسته يوناين سکندر د هندوستان د نيولو په غرض 

تر دې چې هندوستان ته وريش، دمخه  د پښتنو په ځمکه حمله وکړه، خو

افغانستان او پښتونستان کې د داسې سختو مقاومتو رسه مخامخ شو چې 

او رغو کې حصار و او دی پخپله څو کاله د ده ټول لښکر  د پښتنو په غرو 

 دوه واره د پښتنو له السه ټپي شو 

هغه وخت چې سکندر د هندوکش  )ق ل امليالد( په پرسيل ۹۲۷د )

د شامل له خوا د هندوکش جنويب خوا ته حرکت کاوه د ده عکرس يو سل 

 او شل زره پيل او پنځلس زره سپاره وو 
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پروان هغې نظامي  د خاواک د کوتل له الرې په لسو ورځو کې د

جوړه کړې وه  د هغه ځای حاکم دمخه  کال ته راورسېد چې دوه کاله يې

او له خپلې خوا يې حاکم وټاکه او هم يې خپل څه ستړي  يې معزول کړ

عسکر هلته پرېښودل او پخپله د ))نيکايا(( د ښار خوا ته روان شو  د نيکايا 

هغه د بګرام په  (ولسن) د ښار اصيل موقعيت ښه معلوم نه دی، خو پروفيرس

شاوخوا کې بويل او )ونسن  سمت( يې د جالل اباد د ملر لوېدو خوا ته د 

کابل او هند په الره کې ګڼي  کوم وخت چې سکندر د نيکايا ښار ته 

ورسېد، هلته يې واورېدل چې ځينې آريايي ق ايل د کونړ، اسامر، باجوړ 

 وسېږي سوات او نورو غرونو په غرنيو کالګانو کې ا

سکندر ته دا هم وويل شول چې دا خلک تر اوسه د هېچا او هېڅ 

قوت تابع شوي نه دي او ازاد ژوندون کوي، ځکه نو سکندر دا عزم وکړ 

 چې دا غرونه فتح کړي 

خپل لښکر يې په دوه برخو ووېشه، يوه برخه لښکر يې د ځان رسه 

ين مرشانو )هفستيون( وساته او بله برخه لښکر يې د دوه لويو او مشهورو يونا 

او )پرديګاس( تر قوماندانۍ الندې وټاکل چې د )تکسيال( د شهزاده په 

الرښوونه د )پوکي الوتيس( د منطقې خوا ته الړ يش چې هلته پر اباسني 

 باندې د لښکرو د تېرېدو د پاره پل جوړ کړي 

دی په خپله د خپل لښکر رسه د لغامن او کونړونو د نيولو په غرض 

وا ته وخوځېد، خو څومره چې دی پر مخ تلو په هامغه اندازه د هغې خ

 مقاومت رسه مخ کېده  لهپښتنو 

 لهد کونړ د سيند پر غاړه يې ېېر تلفات ورکړل او رسه د دې چې 

سکندر رسه د ټول يونان او نورو مفتوحه ملکونو مجهز لښکر بېخي ېېر و، 

ه او ېېر مشکالت يې ورته خو بيا هم د هغه ځای ننګياليو پښتنو ېېر وځنډاو 
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پيدا کړل، حتی چې د يوې کال د محارصې په وخت کې پخپله سکندر په 

اوږه باندې ټپي شو چې دا د سکندر  بطليموس د الکوس زوی، اولو 

ناتوس د سکندر دوه لوی منص داران هم ټپیان شول، سکندر د سخت 

يې وکړ رسو پښتنو له دې مقاومت څخه سخت عص ي او په غضب شو، امر 

چې د پښتنو ټول بنديان چې د يونانيانو په الس کېويت دي، هغه دې 

ټول تر تېغ تېر کړي چې په دې امر يې د پښتنو ټول بېګناه بنديان په ېېر 

وحشت رسه ووژل، خو بيا يې هم ونشو کوالی چې د پښتنو جنګي کال 

ونييس څو په پای کې سکندر خپل ټول قوت رسه يو ځای کړ او کال يې 

محارصه کړه او ېېر سخت خونړی جنګ يې رشوع کړ  هر کله چې 

دپښتنو جنګيالو شمېر بېخي لږ و او هم محارصه ورباندې ېېره تنګه شوې 

وه، دوی مج ور شول هغه کال  يې تخليه کړه خو بيا يې هم ځانونه 

متجاوزينو ته تسلیم نه کړل او د غرو رسونو ته وختل، مګر سکندر دومره په 

و چې د هغې کال يوه تيږه يې هم پر ځای پرې نه ښودله، له غضب شوی 

بېخه يې ونړوله او لوټې لوټې يې کړه او هم هر څوک چې يې پښتون 

ليده که بوېا و که ماشوم که نر او که ښځه، ټول يې په ېېر بې رحمۍ او 

راملانه ېول وژل  له دې نه وروسته سکندر خپل څه لښکر د )کرارسوس( 

د کونړ په دره کې پرېښود او پخپله د )سوات( د سيند په په قوماندانۍ 

غاړه رهي شو، د هغه ځای پښتنو چې د سکندر د راتګ واورېدل خپل 

ښار ته يې اور واچاوه او پخپله په دې غرض چې د دښمن په الس ورنه 

يش غرونو ته وختل  تر هغه وروسته سکندر د اسامر له الرې د باجوړ او 

 الس او ګرېوان شو جندول د پښتنو رسه 

رسه د دې چې د سکندر عسکري قوت ېېر زيات وو، خو بیا هم 

پښتنو د خپلې ازادۍ ساتلو لپاره الس په الس خورا سخت جنګونه وررسه 

 وکړل چې په دې جنګوو کې د پښتنو يو ننګيالی مرش هم مړ شو 
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مؤرخني لیکي چې سکندر په دې جنګونو کې څلوېښت زره سړي 

دوه لکه او دېرش زره غوايي يې په غنيمت ونيول او څنګه  بنديان کړل او

چې هغه وخت پښتونستان ېېر ښه څاروي درلودل، خصوصاً غواوې، نو 

سکندر امر وکړ چې څو غواوې دې د نسلګريۍ لپاره يونان ته واستولې 

 يش 

سکندر تر ېېرو جنګونو وروسته باجوړ ق ضه کړ او د پرسيل په وخت 

انې چې اوس يې )پنجکوړه( بويل پوريوت او د د )کوريوس( تر رودخ

کوز سوات په دره کې بيا د هغه ځای د غښتلو او ننګيالیو اوسېدونکو د 

 سختو مقاومتو رسه مخامخ شو 

)آرين( مورخ ليکي چې د هغه ځای اوسېدونکو دوه زره سپاره او 

تر دېرشو زرو زيات پيل جنګيايل مېړونه او دېرش پيالن د جګړې ېګر ته 

 (۱۷۳ -۱۷۸ :۲۹ارض کړي وو (( )ح

پورتنۍ ليکنه له تاریخي شواهدو، اسنادو، رواياتو، حکاياتو او ميل 

احساساتو جوړه يوه ليکنه ده، خو په دې کې ګڼ شمېر پیغامونه پراته 

سکندر رسه د جګړو  دي  په سيمه کې د پښتنو داميي شتوالی، له

ننه پورې په کې د رښتينوالی او د پښتنو سايکالوجيک جوړښت چې تر 

پرديو پر وړاندې کوم تغري نه دی راغلی  دا ليکنه پر دې سيمه د پښتنو 

تاریخي وراثت او حاکميت ثابتوي او هغو کسانو ته چې پر پښتنو ېول 

ېول تورونه پورې کوي، هغو ته هم یو تاريخي او منطقي ځواب ګڼل 

 کېدی يش 

وه بله ليکنه کې هم د )د پښتو د لرغوين تاريخ يو فصل( په نامه په ي

پښتنو پر لرغوين تاریخ، د هغوی پر سيايس جغرافيا او اتلوليو رڼا اچوي  

 دا لیکنه هم دکورنيو او بهرنيو رسچينو پر بنس  ليکل شوې ده 
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خادم صيب په يوه بله تحلييل او تاريخي ليکنه کې پښتانه او د 

يو؟!( هغوی تاريخي ټاټوبی معريف کوي، خادم صيب په )موږ څوک 

ليکنه کې هم دا ېول مسايل ترشيح کوي، استاد خادم په دې ليکنه د 

پښتنو د استوګنې پر جغرافيايي موقعيتونو، تاريخي نومونو او بېالبېلو  

 دودونو رڼا اچوي 

 هغه په دې ليکنه کې وايي:

))موږ هغه قوم او نژاد يو چې د ايشيا په منځ کې ژوند کوو، زموږ 

نده او له چ اله تر بلوچستانه او د عربو د دريا ګوټي وون له امو تر اباسي

پورې وسعت لري، په دې وون کې زموږ پلرونه او اسال  زرګونه کلونه 

 کېږي چې تولد شوي، لوی شوي او خاورې شوي دي 

دا ځمکه چې به ينه هوا او رنګارنګ مېوې، نعمتونه او هر قسم 

دونه، قوي ابشارونه، لوړ پیدا وار او معادن لري) دلته چې خروشان سين

غرونه، شنې جلګې او مزارع موجود دي او د قدرت په شاهکار يو ښايسته 

 ده، )لويه پښتونخوا(، )اريانا، )پښتيانه( يا )و يعي افغانستان( بويل 

د زرګونو کلو څخه دا وون زموږ دی او په دې ځمکه کې زموږ 

وږ د قومي حيات تاریخ، زموږ روايات او مفاخر او زموږ ابدات چې زم

اسناد او زموږ د اجتامعي ژوند د بناء ستنې بلل کېږي) پراته دي، د دې 

ځمکې موږ وارثان يو) دا ځمکه موږ ته خدای )ج( راکړې ده او موږ په 

کې د استوګنې او واک ح  لرو، زموږ تربيه او موريث اخالق موږ ته دا 

چې رضا وي) وايي چې دا ځمکه اباده کړو، په خپله خوښه مو څنګه 

هغسې ادارې او قوانني په کې قايم او جاري کړو، دا زموږ وريفه ده چې 

دا ځمکه د هر متعرض له يرغله او د هر داړه مار له چپاوه وساتو، موږ په 

دې ځمکه کې مختلفې دورې تېرې کړي دي، مختلف ته ي ونه مو پاليل 
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رشوع کړی کلی -او زاړه کړي دي، ېېر خلک راغيل او موږ رسه يې کور

او ورورګلوي يې رارسه منلې او په موږ کې پاتې شوي او له موږ رسه يو 

شوي دي، موږ په پښتو او فاريس خربې کوو او دپښتونولۍ او افغانيت 

وينه مو په رګونو کې زغيل، موږ د دنيا ټولو قومونو مخصوصاً د همسايه 

د کول ګانو رسه خاص بيا په دې مدين عرص کې په صلح او ارامۍ ژون

 غواړو، زموږ د بابا ادم له اوالد رسه ورانه نه شته 

 ټول راباندې ګران دي) خو خپل قوم او عزيزان راباندې تر هر چا

ح  لري چې په مينه او مح ت وررسه ژوند وکړو او د ح  د دمخه 

راګرځولو او اث اتولو لپاره وررسه د هر رامل او متجاوز په مقابل کې د دوی 

او د حيات په قيمت يې وګټو او خاص بيا په هغه وخت  په خوا ودرېږو

کې چې زموږ قوم او عزيزان د راملانو له رلمه څخه چغې او سورې وهي 

 او له مونږه کومک غواړي) ځکه که دا ونه کړو) نو ژوندی قوم نه حسابېږو 

نو موږ څوک يو؟! حقيقت دا دی چې موږ )پښتانه( يو، که څه هم 

انان( وايو او خلکو په موږ د )پټان( يا نورو نومونو اوس موږ ځان ته )افغ

اوالق کړی دی او زموږ و يعي ملک او خاوره دغه ده  چې پورته وښودل 

شوه، پښتانه د خپل و يعي وون په يوه څنډه کې د ازاد پښتونستان 

جوړول غواړي، د دنيا هېڅ قوت به ونه کړای يش چې پښتانه د 

ندي) ځکه دا هېڅ  امکان نه لري چې پښتونستان له جوړولو منرص  کا

پښتانه د خپل وون خاوره بل چا ته پرېږدئ) يا په خپله خاوره بې له 

 پښتونستان نه بل نوم ومني 

پښتانه که په خپلو دننه معاملو کې هر قسم ژوند او اداره خوښوي) 

دا د دوی خپل کار دی) مګر د دنيا په سياسياتو کې دا ټول شل ميليونه 
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ن( دی، د دغه )لوی پښتون( د ازادۍ، استقالل حريت او ح  يو )پښتو 

 لپاره مجادله د هر فرد وريفه ده 

د دغې ارزو لپاره د هر پښتون زړه ناکراره دی، که څه هم په 

امريکا، هند، روسيه، اروپا او جاپان کې اوسېږي دا هغه کېدونکی کار دی 

ي دي او دې چې د دنيا لوی لوی سياست دانان ور نه غافل پاتې شو 

غفلت د دوی په سياست کې لويه خامي پيدا کړې ده او کېدونکی کار 

 (۵۱۱ – ۱۳۳: ۲۹اخر کېږي (( )

پر تاريخي وياړونو او دودونو د وياړ ترڅنګ د دې ليکنې بل اصيل 

پيغام پر اينده باندې پوره باور دی  ليکوال دا په ېاګه کوي چې که اوس 

د خپل لوی ارمان )لوی پښتونستان( له  هر څومره ستونزې شته، خو پښتانه

 جوړېدو څخه تېرېدونکي نه دي او اخر به دې ارمان ته رسېږي 

د پښتنو او پښتونولۍ په باب د استاد خادم پر پورتنيو لیکنو رسبېره 

نورې لیکنې هم شته چې پر همدې موضوع راڅرخي، چې د دې بحث د 

رثي ليکنو رسبېره د استاد زيات اوږدوايل له امله ورڅخه تېرېږم، خو پر ن

خادم په نظمي کالم کې هم ګڼ شمېر داسې نظمونه شته چې پر يادې 

موضوع راڅرخي دی د )دعا( په نظم کې د خدای )ج( له درباره هيله 

 کوي چې خدايه پښتانه د نظام خاوندان او ښه نظام ورته په برخه کړې 

ــام     ــه نظــــ ــړ ، ښــــ ــره ورکــــ ــتن  لــــ ــه پښــــ  خدايــــ

ــا  ــام کــــــړم  -دغــــــه دعــــــا زمــــ  يــــــې صــــــب  و مــــ

 يا    د پښت   نـه مـته يـا نـه مـته پښـت   چېـر        

ــالم.   ــه دی غــــــ ــې اوس  لــــــ ــه ازادۍ کــــــ  دی پــــــ
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په )اتحاد مرشقي( کې د استاد خادم صيب لومړی چاپ شوی نظم 

هم پښتنو ته وقف شوی، دا نظم )شه بيدار پښتونه!( نومېږي، د رس بيت 

 يې دا دی:

ــت نه     ــدار پښـ ــه بيـ ــه مـ ــه پا ـ ــت د خ بـ ــ  د غفلـ  نـ

 ترقـــم پـــه الر روا  مـــه مـــه کـــړه وار پښــــت نه      د
 

د )نارينتوب( په نامه نظم کې هم خادم صيب د پښتنو ځانګړنو ته 

نغوته کوي، د هغوی غريت او مميزات ستايي، پر هغو وياړ کوي  دا نظم د 

خادم صيب د ېېرو نامتو او مطرحو نظمونو له جملې څخه دی چې د 

هم خپور شوی و  خادم صيب په  تعلیمي نصاب په پښتو قرائت کتاب کې

 دې نظم کې وايي:

 ))زه پښــــــت   يــــــن، زمــــــا کــــــار دی نــــــارينت ب 

 راښـــــــــ دلی مـــــــــ ر و پـــــــــالر دی نـــــــــارينت ب

ــه ده   ــا ګاڼـــ ــ ي و ټ پـــــک زمـــ ــشر، تـــ ــ ره، دـــ  تـــ

 بـــــــــس زمـــــــــا بول دـــــــــين ار دی نـــــــــارينت ب 

ــې دا دا وو     ــر مــــ ــا نــــ ــې بابــــ ــر مــــ ــن زه نــــ ــر يــــ  نــــ

ــارينت ب    ــار دی نـــــــ ــه کـــــــ ــره پـــــــ ــه لـــــــ  نارينـــــــ

ــن زغـــــــر  وړي   ــذاره چـــــــې دظلـــــ ــ  ګـــــ ــه يـــــ  لـــــ

 هاــــــــــه تېــــــــــغ  ــــــــــ هر دار دی نــــــــــارينت ب   

ــره   ــه مــــال و دــ  پــــر  تېــــر مــــ ی يــــن، ه ــــېش لــ

 زمـــــــــــا د پـــــــــــالر دی نـــــــــــارينت ب هميراثـــــــــــ

ــي    ــه مــــ ــار نــــ ــه کــــ ــه خبرو ــــ ــ  و پــــ ــه فيشــــ  پــــ

 چــــــــې د چامــــــــي ورنــــــــه بار دی نـــــــــارينت ب   
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 قلـــــــن ښـــــــه دی هنـــــــر ښـــــــه دی علـــــــن ښـــــــه دی 

 خــــــ  پــــــه ټ لــــــ  کــــــې دــــــردار دی نــــــارينت ب 

ــر ده   ــه د خيبـــــــ ــه فتحـــــــ ــانه ورتـــــــ ــې ادـــــــ  چـــــــ

ــار دی نــــــــارينت ب    ــه ذوالف ــــــ ــدايږو هاــــــ  خــــــ

 قلـــــــن هلـــــــه کـــــــړي خبـــــــر  چـــــــې خبـــــــر مـــــــي

ــارينت ب   ــددګار دی نـــــ ــايې مـــــ ــر مـــــ ــې تـــــ  چـــــ

ــه     ــر خثانــــ ــه هــــ ــاتي لــــ ــې دــــ ــل چــــ ــ  ګــــ  د وطــــ

ــارينت ب   ــار دی نــــ ــته بدــــ ــه ښاي ــــ ــه  ــــ  خدايــــ

 اخ ـــــــته واړه   ـــــــ ق پـــــــه نـــــــارينت ب مـــــــي 

 دغــــــــه مــــــــانې پــــــــر ادــــــــرار دی نــــــــارينت ب 

 پــــــر  ښاي ــــــته بــــــاغ د مــــــرف و د اي ــــــا  دی 

ــ   د  ــارينت ب  د دښــــــ ــار دی نــــــ ــترګ  خــــــ  دــــــ

 هــــېڅ دــــر دــــر د ادــــتبداد پــــر  اثــــر نــــه کــــا       

 ه ېشــــــــــه تــــــــــازه ګلــــــــــثار دی نــــــــــارينت ب   

ــدی يـــن        ــې رونـ ــه چـ ــه الدـ ــه لـ ــه کړمـ ــې نـ ــه يـ  ور بـ

 مــــــا ګټلــــــی بېــــــر پــــــه زيــــــار دی نــــــارينت ب     

ــارينت ب دی   ــب  د نـــــــ ــه دـــــــ ــادم( دغـــــــ  د )خـــــــ

ــارينت ب.((     ــثه دار دی نـــ ــړه مـــ ــې زده کـــ ــه يـــ  ښـــ

                                                                                 (١٥٦:  ١٠) 

استاد خادم په خپله يوه څلوريزه کې د انګرېزانو ماتې ته اشاره 

کوي، رسه له دې چې پر ماتې خوښ برېښي خو وايي چې دا ماته هم 

 پښتنو ته په يو فساد او غ  زيان بدله شوه 
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 نه وه، مونږ ته پسات شودافتحه  –انګرېز غمجن شو، چې دلته مات شو 

  چې انګرېز الړو پښتون مريات شو –دی و رررررررررررپه مغولواله کې قام ژون
 

بيا د انګرېز چل ول ته نغوته کوي، وايي چې کله انګرېزانو پر پښتنو 

باندې يرغل کاوه، نو دا مهال د پښتنو پر ژبه، کلتور او کمرزوريو نه و خرب، 

خو کله چې د پښتنو پر ژبه او کتلور پوه نو ځکه يې ماته هم وخوړه، 

 شول، نو بيا يې پښتنو ته چلوټه جوړه کړه:

 پرن ــــي چــــې پــــه پښــــت   بانــــد  يرغــــل کــــړ       

 خشــــل ع ــــکر يــــې د پښــــت   پــــه دــــي ه دل کــــړ

 دی هاــــــه وخــــــت پــــــه پښــــــت  ربــــــه نــــــادا  و     

 .خ  چـې پـ ه مـ ، نـ  پښـت   تـه يـې دـاز چـل کـړ          
 

رسه د پښتنو د دښمنۍ په په يوه بله څلوريزه کې بيا له انګرېزانو 

باب وايي، چې دا د څو کسو دښمني نه ده، د ټول قوم او ټولې پښتونخوا 

 دښمني ده 

ــ ني    ــتن  دښــــــ ــاتې، د پښــــــ ــث پــــــ ــه ان رېــــــ  لــــــ

 د لــــــــــــــ ی ټبــــــــــــــر د پرګنــــــــــــــ  دښــــــــــــــ ني  

ــتې     ــه اخي ــــ ــه ذمــــ ــ ، پــــ ــ  ک ــــ ــ   ــــ  اوس يــــ

 .د پښـــــــــــــــت نخ ا د مېړنيـــــــــــــــ  دښـــــــــــــــ ني 

 

داميي ناروغۍ  خادم د نورو پښتنو شاعرانو په شان د پښتنو يوې

)قومي تفرقې( ته هم نغوته کړې، دا هغه ناروغي ده چې د نري رنځ 

 حيثيت لري او پښتانه يې ټول کړويل او شا ته پرې ايښي دي  هغه وايي:
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ــ         ــل مـ ــې بېـ ــا   چـ ــ ، افاـ ــل مـ ــې بېـ ــت   چـ  پښـ

ــ     ــل مـــ ــل ماټېـــ ــ  ټېـــ ــې يـــ ــ  کـــ ــه وطـــ ــ ړ پـــ   ـــ

ــتله    امريـــــــــــــــــــاليثم، ه ـــــــــــــــــــدا غ ښـــــــــــــــــ

ــ     ــکېل مـــــــ ــانه ښـــــــ ــه ادـــــــ ــا  پـــــــ  ازاد افاـــــــ
 

ته غمجن دی، د هغوی  پښتنو استاد خادم نه يوازې هېواد مېشتو

پر حال ژاړي، د هند د پښتنو غم هم ځورولی او کړولی دی، استاد خادم 

يو قوم په ژبه ژوندی ګڼي او چې ژبه يې ختمه شوه، قوم خپله ختمېږي  

 هغه د هند پښتنو په باب وايي:

ــه     ــ س ميلي نـــــ ــې پنځـــــ ــتا  کـــــ ــه هندودـــــ  پـــــ

 ه مــــــــ ل پــــــــس لــــــــه ي نــــــــهپښــــــــتانه محــــــــ 

ــته   ــه مــــ ــتانه نــــ ــته دي، پښــــ ــې مــــ ــه يــــ  ن م نــــ

ــه   ــ ه ق م نـــــــ ــې الړه، ورک مـــــــ ــت  چـــــــ  .پښـــــــ
 

چېرته چې پښتون پروت دی او د محوه کېدو له خطر رسه مخامخ  

دی، نو استاد خادم ورته ځورېدلی او هغه حالت يې په نظم کې انځور 

دوي، کړی دی، هغه په خپله يوه څلوريزه کې  )د ايران پښتانه( هم يا

 وايي:

 کـــــــ رد او بلـــــــ ا او پارتيـــــــا   ـــــــه مـــــــ ل      

 چـــــې هضـــــن نـــــه مـــــ ل ه تکيـــــا   ـــــه مـــــ ل   

 لــــــــږ  ــــــــه خـــــــــ  فکــــــــر، دخرادــــــــا  کـــــــــړه     

 دــــــــ چه ق م نــــــــه، افاانــــــــا   ــــــــه مــــــــ ل   
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بيا له پښتنو مرش څخه هم ګيله کوي چې په پښتنو سوداګري کوي، 

دلته يې د کوزې پښتونخوا  کوم پښتون مرش ته نغوته ده، هغه دې ېول 

 خطاب کوي او ورته وايي:په ښتون ليډر ته!( )پ

ــډره    ــان   ليـــــــــــــــ ــه، قـــــــــــــــ  اول د  ومانـــــــــــــــ

ــه پښــــــــت   ليــــــــډره    بيــــــــا د  ورټېــــــــل واهــــــ

 پښــــــــــت  د  پرېښــــــــــ ده، ب ټــــــــــ  د پــــــــــاره    

 .اوس رامــــــــه  ــــــــه کــــــــ   ل  ــــــــ   ليــــــــډره 

 

استاد خادم د انګرېزانو او پښتنو د تاريخي دښمنۍ پر بنس  يو ځل 

و تر دې عنوان الندې په يوه بيا )انګرېز او پښتون( رسه پرتله کوي ا

 څلوريزه کې وايي:

 چـــې ان رېـــث  پـــه  دـــا  وي پښـــت   بـــه نـــه وي       

 تښــــــــــتېدلی دا بنــــــــــده دی لــــــــــه دـــــــــــرکاره    

ــړ       ــدو  کــ ــ لې الر  د رونــ ــد  ټــ ــې بنــ ــر  يــ  پــ

 .ځالـــــي نشــــته چېـــــر  الره  چــــې پــــه هــــر خـــــ ا   

 

خادم صيب د )بال وهيل پښتانه( په نامه يوه څلوريزه کې له پښتنو 

کوي چې څه بال وهيل ياست چې ځای پر ځای ناست څخه هم ګيله 

ياست، نورې نړۍ پرمختګ وکړ، تاسې نه ځان پېژنۍ او نه نړۍ، نورې 

 نړۍ ځان او ورپسې جهان وپېژندل، خو تاسې نه ځان پېژنئ او  نه نړۍ  

 هـــــر  ــــــ ک پـــــه ځــــــا  پ ـــــې  دــــــا  پېشنــــــي    

ــا  پېشنــــــي      ــ د او زيــــ ــه کــــــې دــــ ــه روندانــــ  پــــ
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ــت   نا   ــه پښــــــ ــ ه پــــــ ــال مــــــ ــه بــــــ ــه دا  ــــــ  زلــــــ

 .چـــــې نـــــه خشـــــل ځـــــا  او نـــــه  دـــــا  پېشنـــــي       
 

بيا )د پښتون تاريخ( ته نهيلی دی، پر هغه ځورېږي، د دښمنانو له 

 چل ول څخه خفه دی او د پښتنو راتلونکي ته فکر وړی دی:

ــاريخ ورکېـــږي       ــ م د پښـــت   تـ ــه پـــ ه مـ  اوس ښـ

ــ رېږي      ــې زړه ځــ ــال مــ ــه  ــ ــتا پــ ــت نه دــ  ای پښــ

ــړل     ــ نا  کــــ ــن دښــــ ــل هــــ ــه خشــــ ــ نان  راتــــ  دښــــ

ــ هېږي     ــه پــ ــ ک نــ ــار  ــ ــه د  کــ ــه پــ ــه  ن ــ  .ال بــ

 

استاد خادم د پښتنو رسو مال ته هم فکر وړی او وايي چې کله يې 

مرشان )ماکياويل( ځانګړنې ولري، نو د دوی رس او مال ته خطر دی، له 

لويه خدايه هيله کوي چې په داسې يو حالت کې د )پښتون مال( ته خري 

 پېښ کړي 

 ال مــــــي ماکياولي ــــــت چــــــې ليــــــډر، واکــــــ    

ــي   ــال مــــــــ ــه واړه وبــــــــ ــت تــــــــ ــد و ملــــــــ  رونــــــــ

 الدــــــــي خيــــــــر کــــــــړ  قــــــــام د پښــــــــت   تــــــــه  

ــي      ــال مـــ ــې مـــ ــه يـــ ــه بـــ ــ هېږو  ـــ ــه پـــ ــر  نـــ  .پـــ
 

استاد خادم د )پالن( په نامه يوه څلوريزه کې هغه رنځ ته اشاره 

کوي، چې پښتون هم کله کابل ته رايش، نو د کابل په چاپېريال کې خپله 

او په ژبني لحاظ محوه يش، خادم ژبه پرېږدي، ژبه يې هېره او تېره يش 

 دا يو پالن ګڼي او په دې خربه ېېر ځورېږي 
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که څه هم څو لسيزې پخوا کابل په همداسې يو حالت کې و، خو 

اوس کابل نه يوازې د پښتنو د قربستان حيثيت نه لري، بلکې کابل د 

 پښتو ژبې او ادبياتو د ودې يوه حوزه هم ګڼل کېدی يش 

ــ ، پ   ــړ مـــ ــې مـــ ــتيا چـــ ــې  رښـــ ــل کـــ ــت   کابـــ  ښـــ

ــې    ــه اول کـــــــــــ ــ   وه پـــــــــــ ــ ړه مـــــــــــ  دا  ـــــــــــ

 يــــــ  بــــــدل نــــــ م هــــــن چــــــا ورپــــــر  نــــــه ښــــــ د

ــې     ــل کــ ــه دــ ــل پــ ــ ، اوس دــ ــل مــ  .پــــال  تک يــ
 

خادم د )ټي  شو پښتون( په نامه يوه څلوريزه کې، د پښتنو يو بل 

رنځ ته نغوته کوي او هغه رنځ دا دی چې پښتون مرش نه مني، د پښتنو  دا 

وا هم و، د هغه په زمانه کې هم، اوس هم مرض د خادم صيب تر زمانې پخ

 دی او ګانده کې هم د دې اټکل شته 

ــ ر    ــه نــــ ــږي بــــ ــت   او ال ټيټېــــ ــ  پښــــ  ټيــــــ  مــــ

 ښــــــــکته ل ېــــــــدلی دی او لــــــــ ېږي بــــــــه نــــــــ ر

ــې     ــي ورپ ــــــ ــه ځــــــ ــي، نــــــ ــر پېشنــــــ ــه مشــــــ  نــــــ

ــ ر       ــه نــ ــږي بــ ــې کېــ ــ  دادــ ــې وي، نــ ــې دادــ  .چــ

 

خادم صيب که له يوې خوا له پښتنو څخه ماڼېجن دی چې مرشي 

ني، نو له بلې خوا )د پښتنو مرش( څخه هم خپلې ګيلې لري او وايي نه م

 چې زموږ مرشان د عزت پر ځای دولت غواړي:

 خلـــــــــک مشـــــــــري کـــــــــ ي عـــــــــثت غـــــــــ اړي 

 زمـــــــ ږ چـــــــې مشـــــــر مـــــــي دولـــــــت غـــــــ اړي  
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 ای چـــــــــــې دـــــــــــ دا ده د مشـــــــــــري دردـــــــــــره  

ــا ځنـــــــې خـــــــدمت غـــــــ اړي.    ــه تـــــ  قـــــــام د  لـــــ
 

م قرن پښتون( د پښتنو د ګڼو نيمګړتياوو تر څنګ خادم صيب د )شل

ته يو ځانګړی او مث ت پيغام لري چې په هغه کې د وون سوکايل او 

 ښېرازي نغښتې ده، هغه )د شلم قرن پښتون(  له ليدلوري غږېږي او وايي: 

 

ــه کــړم بيــدار يــ  ځلــې      ))کــه زه پښــت   ومــه ، وطــ  ب

 قــام بــه مــې پــ ه کړمــه، د خيــر و مــر پــه چــار يــ  ځلــې   

 ه ني ــه مــشه را وښــ د رهبــر د اوښــک  چــې کــ م راز پــ 

 د عشــ  لــه فيضــه بــه يــې، اخــر کړمــه اظدــار يــ  ځلــې  

 نـــه بـــه دا تـــ ره مـــشه ظل ـــت وي، نـــه رړا د مـــ عې      

ــې      ــ  ځل ــدي، دــتر ه د دــدار ي ــه دا دــحر کان  مــات ب

 خـالص بــه لــه  الــه کړمـه، دا ط طيــا  د لــ ړو   کــ    

 مــ ر د بلبلــ  بــه مــی  ــ ړ، پــه د   لــثار يــ  ځلــې        

 ياو محبــت دــره مــ   پښــت   بــه يــ  پــه ورور ولــم،    

ــد  ــ     پــه پښــت نخ ا بان ــ  ځل ــه، بيــا رامــي بدــار ي   ېب

 ، نــــاداني وردــــره ينفــــاق بــــه نــــه وي، زور بــــه نــــه و

  ېلکـــه د نـــاو  بـــه وطـــ  کړمـــه، دـــين ار يـــ  ځلـــ       

ــ   ــا مــ ــه بيــ ــ  بــ ــره     ي مــ ــينده دــ ــه ابادــ ــرف، لــ  معتــ

 په )ل ی پښت  ( بانـدی بـه، وکانـدي اقـرار يـ  ځلـې      

ــاړ  و   ــه غــ ــ ، لــ ــه د زل ــ ــ ق بــ ــې طــ ــل مه د ط عــ  مــ

 بېـــړۍ بــــه مــــاتې، د زل ــــ  نــــه کــــړم د بار يــــ  ځلــــې 
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  زاديخــــ اه يــــن زه، د بــــد ردــــ  ن   يــــل نــــه يــــن       

ــې      ــ  ځلـ ــار يـ ــړی دی انکـ ــې، کـ ــې مـ ــم ځنـ ــه غالمـ  لـ

ــه زه      ــت   ي ــ ــر  پښــ ــلن قــ ــ ی، د مــ ــار مــ ــه کــ  پختــ

ــ  ــه ردــ ــه زه((   یدلېښــ ــدو  ي ــ ــ ، د رونــ ــه رازونــ  پــ

                                                                                   (٠٩٩: ١٠) 

خادم صيب )د پښتنو تاریخ( پر حال افسوس کوي او وايي 

 چې سياست او سياستوالو مسخه کړی دی:

 چـــــــــې مـــــــــې وکتـــــــــ  تـــــــــاريخ واړه غلـــــــــط و 

ــارت و    ــړی ت ـــــ ــد  کـــــ ــردي وربانـــــ ــل پـــــ  خشـــــ

ــ ل    ــاريخ ټـــــ ــرو لـــــــ ی تـــــ  د پښـــــــت   د معاصـــــ

ــت و  ــړی ديادـــــــــــ ــخ کـــــــــــ ــی م ـــــــــــ  اړولـــــــــــ

ــا   ــن راغـــی بېـــر اف ـــ س چـــې پـــه خشـــل ځـ    او قلـ

 .چـــــې  د علـــــن پـــــه نـــــ م مـــــ ی پـــــر  غـــــارت و  
 

 بیا له پښتنو څخه ګيله کوي:

ــه        ــا ن ــه ت ــه مــې مــي ل ــه خــدايږو چــې ګيل  ای پښــت  ن

 دا ګيلــــه مــــې  ــــه ده چــــې ګيلــــه مــــې ده لــــه ځانــــه  

 الړ  قــــــافلې پرلــــــه پ ــــــې او ال ويــــــده يــــــې تــــــه 

ــه     ــه  اروانـــ ــه لـــ ــرس نـــ ــه د  ـــ ــې نـــ ــه اور  نا ـــ  نـــ

 مـر  دی نـه پ هېږمـه     خ ب دی، که غفلت دی که دا

ــه     ــه  دانــ ــه لــ ــه ځانــ ــه لــ ــې نــ ــه يــ ــر نــ ــن خبــ  .هــــېڅ هــ
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او دې رسه يو ځل بیا پښتون ته خطاب کوي او هغه ته بلنه ورکوي 

چې د غفلت له خوبه راويښ شه او دغه راز )اينده پښتنو ته( په پيغام کې 

 وايي:

ــالج   ــتع ار عــــــــــــــــــــــــــ  د ادــــــــــــــــــــــــــ

ــالج   ــت  ار عــــــــــــــــــــــــــ  د ادــــــــــــــــــــــــــ

ــس   ــار دی بـــــــــــــــ ــط دا کـــــــــــــــ  ف ـــــــــــــــ

ــار دی    بــــــــــــــــسدا مــــــــــــــــې اظدــــــــــــــ

ــا    نـــــــــــــــــــ ر دی دـــــــــــــــــــالم زمـــــــــــــــــ

 .دا دی پياــــــــــــــــــــــــــــام زمــــــــــــــــــــــــــــا 

 

نظم کې ېېر  د پښتنو او پښتونولۍ په باب د استاد خادم په نرث او

چې موږ ددې بحث په پيل کې ددې ېول ، زيات مطالب بيان شوي

نرثونو او نظمونو نومونه ياد کړل  دلته د هغو ټولو ليکل او شنل ددې 

ه مو دلته پر همدې يو څو ليکنې د زيات اوږدوايل س ب ګرځي، نو ځک

 بېلګو بسنه غوره وبلله 

 پښتانه او پښتونستان: -ب

په خپل بحث کې وويل) د افغان دمخه  لکه څنګه چې مې 

ملتپالنې د يوې اسايس برخې په توګه پښتانه او پښتونويل د استاد خادم د 

افکارو يو مهم عنرص ګڼل کېږي او په دې برخه کې محوري نقش لري، 

انه او پښتونستان، هم د افغان ملت د لويې داعيې او د ملتپالنې دغسې پښت

د يوې اسايس برخې په توګه مطرح دي  خادم صيب د خپلو  اثارو او 

افکارو يوه درنه برخه، پښتو، پښتونولۍ، پښتنو او پښتونستان ته وقف کړې 
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ده  زموږ ځينې مطرح ليکوال هم د خادم صيب د فکر او اثارو په باب 

ظر لري  پوهاند صدي  هللا رښتني د استاد خادم په باب وايي: همدا ن

))خادم د پښتو ژبې يو نوميالی ليکوال او په زړه دردمن شاعر دی، دده 

ټول درد د پښتو او پښتون له غمه و  په ده کې يې نږدې )اويا( کاله  ېېرې 

چغې او سورې ووهلې  د خادم په اشعارو کې د بيدارۍ، د پښتو او 

لۍ، چغې، قومي ترانې، دژوند پيغامونه، انتقادي سکونډاري، د پښتونو 

 (۶۵۶: ۱۱عش  بل لې او داسې نور مطالب په ښه شان بيان شوي دي (( )

رښتيا هم خادم د خپلې ليکوالۍ يوه درنه برخه همدې ارزښتونو 

ته وقف کړې وه  په پښتو معارصه شاعرۍ کې مرحوم ملنګ جان او بيا 

ادم هغه شاعران دي چې پښتانه او پښتونستان يې په استاد قيام الدين خ

شاعرۍ کې ېېر زيات ځليديل دي  استاد خادم د پښتونستان د خپلواکۍ 

لپاره ګڼ شمېر ليکنې کړي دي، د پښتنو د حقه حقوقو مالتړ يې کړی او د 

پښتنو پر خاوره يې وخت پر وخت د پاکستان مظامل غنديل دي  ده ))د 

کې د دښمن د مداخاليت رويې پر ضد د ميل جرګې پښتونستان په خاوره 

فيصلې(( په نامه په يوه ژورناليستيکه او تحلييل لیکنه کړې، استاد په دې 

ليکنه کې دبهرنيو مداخلو په باب د پښتنو دجرګو درول په باب رڼا اچولې 

او د پاکستان دمظاملو په باب يې د پښتنو ديووايل څرنګوالی ترشيح کړی 

 دې ليکنه کې وايي: دی، هغه په 

))له دې ښکاره او څرګند حقيقت څخه هېڅوک حتی هېڅ ولس او 

قام انکار نه يش کولی چې يو ځل په يوه ملت کې د خپلواکۍ او ازادۍ 

روحيه او ج به راژوندۍ شوه او احساسات يې راوپارېدل، هرو  وغوښتل

ې په مرو د خطر په مقابل کې لکه د زمري په شان مقامت کوي، تر څو چ

  خو دغه برياليتوب او موفقيت په ميل يووايل خپلو ارزوګانو بريايل يش

او وحدت رسه الس ته راتلی يش او په نړۍ کې چې څومره محکوم 
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ته رسېديل او د خوداراديت د ح  په  ۍولسونه تر اوسه پورې ازاد

اخيستلو موف  شوي دي، د ميل يووايل، اتحاد او اتفاق په رڼا کې دغه 

ه رسېديل دي  د پښتونستان توريالی ولس تقري اً د اتلسو کالو راپه مقصد ت

او د خوداراديت ح  د الس ته راوړلو د پاره په  ۍدې خوا د خپلې ازاد

مجاهده او م ارزه لګيا دی  که څه هم په دې الر کې يې ېېر فشارونه او 

ېول کړاوونه، زحمتونه او تکليفونه قيدوبند، مرګ او ژوبله او داسې نور 

خو د خپل دغه مرشوع ح  او د  ،ېول جربونه ليديل دي او الويني يې

خاورې د متاميت د دفاع د پاره يې خپله ميل مجاهده او م ارزه جاري 

ساتلې ده  په تېره بيا کوم وخت چې د دښمن له خوا د دوی په حقوقو 

و چارو کې د هغه له خوا مداخله شوې ده، د پښتونستان د بېلو بېل تېری او

سيمو عاملان، مرشان او نور خلک رسه راغونډ شوي او د دښمن د دغې 

مداخاليت رويې په مقابل کې يې د قومي او وليس جرګو او مرکو جوړولو 

ته اقدام کړی او د رايو په اتفاق يې مفيد او ګټور تصميمونه نيويل دي او 

ې د دښمن يې دېته نه دی پرې ايښی چې خپل متجاوزانه پالنونه  او نقش

پښتونستان په خاوره کې عميل کاندي  د دغو جرګو په سلسله کې ال د 

شاميل ازاد پښتونستان نه په رارسېدلو خربونو کې ويل شوي دي چې په 

دې وختو کې یوه س ه ميل جرګه د عيسی خېلو، برهانخېلو او ترکزو د 

و د ق يلو له خوا په )ماين( نومي ځای کې او بله جرګه د شينوارو او صافي

عاملانو او مرشانو له خوا د ګوردامي ورسک به سيمه کې جوړې شوې وې 

چې په هغو کې د نوموړو قامونو د عاملانو مرشانو او قومي منايندګانو له 

خوا د پښتونستان ازادۍ څخه د دفاع په باب ېېرې مهمې او ج ابې 

رايو ويناوې وشوې او په دې ترڅ کې د ګټورو تصميمونو په نيولو عالوه د 

ری ېپه اتفاق د پښتونستان د خلکو په مقابل کې دپاکستان د حکومت ت

کوونکی سياست وغندل شو او دغه حکومت ته اخطار ورکړی شو چې له 
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خپلې دغې رويې څخه الس واخيل او که نه د هغې د ناوړو نتيجو 

مسوليت به د پاکستان د حکومت په غاړه وي  د پښتونستان خلک چې 

رسه مخامخ يش او دوی د خپلې خاورې په کومې  خطر لهکوم وخت 

سيموي باندې د تېري او تجاوز احساس وکړي د پښتونستان د بېلو بېلو 

سيمو ولسونه، قامونه او ق يلې رسه راغونډېږي او ټول رسه يو الس کېږي، 

جرګه او مرکې جوړوي او د تېري کوونکي او دښمن په مقابل کې ميل او 

د دغو فيصلو په رڼا کې مفيد او ګټور تجويزونه قومي فيصلې صادروي او 

نييس  دغه جرګې د پېړيو پېړيو نه راپه دې د پښتونستان په خلکو کې 

چې د پښتونستان خلک او خاوره دښمنانو له خوا د تېري او تجاوز مورد 

ګرزېديل د دغو ميل جرګو او مرکو په رڼا کې يې د غليامنو شومې نقشې او 

او هېڅوک يې نه دي پرې ايښي چې د دوی په  پالنونه شنډ کړي دي

 خاوره او کورنيو چارو کې الس ووهي 

نو اوس چې د ازادۍ او خپلواکۍ، د عدالت او مساوات عرص دی 

او د دنيا اکرث ولسونه او قامونه د خوداراديت مرشوع ح   ته رسېديل، 

بايد چې د پښتونستان خلک هم دغه ح  ته ورسېږي  ښه به دا وي چې 

پاکستان حکومت د پښتونستان د خلکو د خود اراديت په ح  اع ا  د 

وکړي او هغه ګړي او هغه ګړيړ ته خامته وکړي چې له دغې ناحيي څخه 

 (۷۱۶-۷۱۱: ۲۱موجود دي (( )

دا ليکنه که څه هم هغه وخت د يوه ژورناليستيکې خربي ليکنې په 

ارزښت زيات  توګه نرش شوې، خو اوس يې تر ژورناليستيک اړخه تاريخي

مطرح دی  اوس چې کله هم څوک دلته د پښتونستان يا د لوی افغانستان 

د جوړېدو خربه او داعيه مطرح کوي، نو يو شمېر کسان وايي چې لرو 

پښتنو دپاکستان پر وړاندې نه پخوا مقاومت کړی او نه يې اوس کوي، خو 

تداعي د خادم صيب دا ليکنه موږ ته د خپل وخت يو تاريخي تصوير را
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مو اشاره وکړه دا ليکنه که څه هم يوه دمخه  کوي  لکه څنګه چې

ژورناليستيکه خربي ليکنه ده، خو د خپل وخت حقاي  او د پښتونستان د 

خلکو م ارزه ترې په ښه ېول څرګندېدالی يش  خادم صيب که په بېالبېلو 

رسه کړې، نو خپل  چاپي رسنيو کې د مسول چلوونکي په توګه دنده تر

 مسوليت يې هم له يا ده نه دی ايستالی  له پښتنو، پښتونستان او نورو ميل

ميل مسايلو رسه د ده ځانګړې لېوالتيا دی، دېته هڅولی چې له دا ېول 

ميل او ووني افکارو ېکې ليکنې وکړي او د خپل وخت په چاپي رسنيو 

 کې يې خربې کړي 

کستان تر استاد خادم خپلو دې ېول ليکنو ته دوام ورکوي، د پا

جوړېدو وروسته چې کله هم پاکستان له )کراچۍ( څخه اداره کېده او په 

د دې سيايس مرکز له خوا چې په  اصطالح هغه يې اداري مرکز و، نو

پښتونستان کې څومره ناوړه مداخلې کېدلې او پښتانه په کې څومره 

دل، خادم صيب د هغه وخت د حاالتو تصوير کاږلی دی  ))د کراچۍ ېکړ 

ل پر پښتونستان څه لوبې کوي؟(( په نامه يوه ليکنه کې هم دی پر عام

حکومت د مظاملو تصوير کاږي، دی په دې  پښتنو باندې د پاکستان د

 ليکنه کې وايي:

))پښتنو چې کوم وخت په محکوم پښتونستان کې خپل پښتني او 

افغاين حکومت له السه ورکړ، په قسم قسم ع ابونو م تال شول  دوی 

نو په خپل وون او سيمه کې دکرارۍ ژوند ونه کړ  زموږ په ياد دي عاجزا

چې په لکونو پښتانه د پردو اجان و د حکومت له السه تنګ شول او په يو 

مخ يې کډې وکړې او خپل کور افغانستان ته راغلل چې له هغوی څخه 

اوس هم په افغانستان کې اباد فاميلونه پراته دي  په قصه خانه کې پر 

وويشتل شول، مارشاالګانې ورباندې جوړې شوې او مغريب قوانني  ګوليو

ورباندې اج اري کړی شول  دا قيصه ېېره زړه او خورا ټريايجيډي ېرام 
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لري  پردو دا کارونه دڅه لپاره کول؟ د دې لپاره چې پښتانه دوی ته 

اورمېږ ټي  کاندي  مګر پښتون دا کار نه شوای کوالی او تر ابده يې هم 

 کولی، مګر په زور هر څه کېږي  نه يش

کراچيوال چې وايي پښتنو پښتونستان پخوا ولې نه غوښت، چې 

اوس يې غواړي، نو دوی دې پخپله ووايي چې دغه جدوجهد د څه لپاره 

و؟ د دې لپاره چې د مغرب د سياست شاګردانو ته څوکۍ پيدا يش  د 

توده ده، لکه  پاکستان له تشکيل نه وروسته پر پښتونستان همداسې ځمکه

پخوا چې وه، اوس هم همغه لوبه کېږي، لکه پخوا چې کولی شوه، پخوا 

هم د پښتنو پر ځمکه پردو خلکو اج اري حکومت کاوه او اوس هم همغه 

د مغرب توپ او ټوپک په زور حکومت کوي  پښتانه د پښتون اسالمي 

حکومت غواړي او خپلې جرګې، دودونه، خپله ژبه او خپلې حجرې د 

غرب له دروغجنې ېميوکراسۍ نه ښې ګڼي، رسه د دې چې کراچيوال م

 بيا هغه دروغجنه ېميوکرايس هم نه لري 

د پرنګيانو په وخت کې رسحد چې نن پښتونستان بلل کېږي، په 

دوو برخو وېشل شوی و، لومړی يې تصفيه شوی او دويم يې نا تصفيه  

خپل قانون يې  شوی و  کومې برخې چې د پرنګيانو په الس کې وې او

ورباندې چلولی و، دا يې تصفيه شوی بللې، مګر کوم چې د دوی په الس 

، هغه يې نا تصفيه بللې، اوس کراچيوال غواړي چې نا تصفيه ېکې نه و 

شوې برخې تصفیه کاندي او رسامً يې ېومينيو کې داخلې کاندي، د دې 

سياست  مطلب لپاره بال پيسې لګېږي چې حساب يې خدای ته معلوم دی 

دانان چې وايي د رسحد صوبه خپل مصار  نه پوره کوي، خو وجه يې 

 همدا ده 
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کوم خلک چې له حواديثو رسه دلچسپي لري، هغوی پوهېږي چې 

پاکستان پر پښتونستان څه لوبې کوي او د څه لپاره؟ هر ځای د مکت ونو او 

 شفاخانو اعالنونه کوي، وايي چې په جم کې مکتب جوړ شو، مصار  يې

د حکومت پر غاړه دي  ېېر خلک پوښتنه کوي چې ګوندې په پاکستان 

کې د افغانستان په څېر تعلیم وړيا او مجاين دی، مونږ وايو نه، نو بيا څنګه 

 په پښتونستان کې دمجاين تعلامتو اعالن کېږي 

مګر خلک په دې خرب وو، اوس خلک پوه شوي دي چې دا همغه 

پاکستان مدعا همدا ده چې ناتصفيه  دام دی چې دا نه يې بېله ده، د

شوي مناو  د مکت ونو او شفاخانو په زور تصفيه کاندي  يعنې څه؟ مدعا 

دا چې له پښتونولۍ يې وبايس او د اغيار په حکومت رايض يش  په دې 

کې کراچيوالو سهوه کړې ده، دوی نه دي پوه شوي، همغه خدای چې 

مد خان، مرحوم ګاندي او ع دالغفار  خان، ېاکټر خان صاحب، ع دالص

اق ال الهوري يې پیدا کړي چې د استعامر ونابونه يې وشلول  رسه له 

دې چې دوی ټولو انګرېزي مکت ونه  لوستي وو، همغه خدای او همغه د 

پښتونولۍ روح او د ازادۍ خواهش اوس هم په انسانانو او پښتنو کې نه 

 دی مړ 

يش چې د استعامر جرړې په دې مکت ونو کې به نور کسان هم پیدا 

وبايس، نو دغه وخت کې به د پښتنو ځمکې خالص پښتنو ته پاته يش  

کراچيوال نه يش کوالی چې د قوم روح ووژين، بلکې دوی به په خپله 

مړه يش او پښتونستان به ازاد يش  که غريب استعامر اوس په جامعه کې 

ازادۍ بله ترانه  لوبه کوي، نو پښتانه هم په بله لوبه پوه شوي دي او د

ميليونه پښتانه پښتونستان غواړي، نو دا به څنګه قوه وي چې دا  ۲۱وايي  

 ميليونه پښتانه او افغانان دا ترانه وايي: ۲۱ارزو ما ته کړي  نن 
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 چـــــې مـــــانم نـــــ  بيـــــرغ د ل ړولـــــ   د افاـــــا  وي

ــ  مــا  دی، خــار ي کــه پاک ــتا  وي     ــه ي  مــ نږ ت

 

پښتونستان تصفيه کوي  يعنې  کراچيوال نن مغرورانه لګيا دي او

څه؟ د غالمۍ په زنځريونو کې به يې راګريوي  لږ پخوا يې هم د دربند 

رياست په پاکستان کې دا خل کړی و او اوس يې اعالن وکړ چې د امب 

نواب غ  ګورنر صاحب ته عريضه کړې وه او د هغه په امر دامب رياست 

فيه شو، خو د پاکستان په پاکستان کې وتړل شو  اوس نو په اصطالح تص

داسې وشول چې  هي چې دا څنګو حکومت په دې اړه هېڅ ارهارات نه ک

د دربند او امب نوابانو  خپله ځمکه پاکستان ته ورکړه او د خري پر غونډۍ 

کېناستل، دروغو ته خو لږ پرتوګ په کار وي، خو اوس د دوی خربې 

 پرتوګ څه شی دی؟

او امب رسه يې وکړه، د سوات،  مونږ پوهېږو هغه لوبه چې له دربند

دير، چ ال او نورو رسه يې هم په زړه کې ده  مګر نه پوهېږي چې: 

))بنده وتړل بارونه، خدای وکړل خپل کارونه((  دا د کراچۍ عامل دي 

او د پښتنو زړونه وګورئ چې په زړونو کې يې څه شی دی؟ دوی ته هغه 

رسه بادار نه غواړي  د هغې بادار او دا بادار هېڅ فرق نه کوي، دوی له 

ازادۍ باد غواړي چې په ايران، مرص او ښکته يشيا کې لګېدلی دی  حتامً 

کامل ازاد کاندي، مګر دوی د پښتنو ځمکه بل چا  خپل وون به پښتانه هم

ته ورکوي، نو دغه ضعيف عنرص دغه قوي لقمه نه يش تېرولی، ازاد دې 

 (۸۵۶-۸۵۱ :۲۱ميليونه افغانان (( ) ۲۱وي 

دا ليکنه که څه هم دخپل وخت يوه خربي او ژورناليستيکه ليکنه 

سيايس تحليل او ت رصه هم ملګري  خپلګڼل کېږي، خو ليکوال وررسه 
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کړي  اوس دې ليکنې د يو تاریخي سند بڼه خپله کړې، که څوک غواړي 

د پاکستان له خوا په چل او فريب او د يوه سستامتيک پالن له الرې د 

د الندې کولو مسري مطالعه کړي، نو دا او دېته ورته ليکنې پښتنو سيمو 

يو تاريخي تصوير او سند په توګه کار ورکوالی يش  استاد خادم د  ورته د

يوه ژورنالېست په توګه په دې بريالی شوی چې د خپل وخت حساسې 

 ميل موضوعګانې ث ت کړي او راتلونکي نسل ته يې ولېږدوي 

حکومت له خوا د پښتنو د ځمکو د غصب استاد خادم د پاکستان د 

تر څنګ د پښتنو شخصيتونو د ح   او ځورولو لړۍ هم له ياده نه ده 

ايستلې، د پښتونستان د خپلواکۍ د م ارزينو په لړ کې د يوې مطرح 

څېرې )اجمل خټک( د بندي کېدو يادونه کوي، دی  د اجمل خټک پر 

ندي شو؟!( په نامه )اجمل خټک ولې ب ،بندي کېدو خواشيني څرګندوي

يوه ليکنه کوي او په دې ليکنه کې د پوښتنې او ځواب په بڼه، چې د يوه 

زده کوونکي او ښوونکي تر منځ ت ادله کېږي، د هغه شخصيت، تفکر او د 

پاکستان د حکومت مظامل انځورېږي  دې ليکنې ته موږ د اجمل خټک په 

ړې ده،  نه غواړو بيا باب د استاد خادم د نظرياتو په برخه  کې اشاره ک

تکرار يش  استاد خادم د )پښتونستان( په نامه يوه بله ځانګړې ليکنه هم 

لري چې دا ليکنه يې هم پر خپل وخت په )اصالح( ورځپاڼه کې خپره 

شوې ده  استاد په دې ليکنه کې د پښتونستان موضوع، د پښتونستان 

 مرشان او نور مسايل په ښه ېول ترشيح کړي دي  

کنې په پيل کې د افغانستان تاريخي موقعيت ترشيح کوي او د لي

دلته قومي او تاریخي  واقعيتونو ته اشاره کوي، بيا د خپلو نيکونو م ارزو 

ته نغوته کوي، وروسته دمحکوم پښتونستان دم ارزينو حاالت څرګندوي، د 

زندانونو داستان بيانوي او د  خان ع دالغفار خان او اجمل خټک د

 دحکومت توويې بربنډوي، استاد په دې ليکنه کې وايي: پاکستان 
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))ځکه خو مونږ نن د دنيا دلويو لويو قوتونو دحسد، غ طې او انتقام 

هد  واقع شوي يو، نو توکل په خدای: د پښتنو د لويو لويو امپراووريو 

او د افغانانو د لويو لويو شهنشاهيو د دوران له تېرېدلو نه وروسته چې 

يایان، خلجيان، لوديان، له تختونو پرېوتل او رسونه يې په غوريان، سور

مغولو يرغلونه، د سکانو پتنه او د غربيانو  کفانه کړل، دپښتون پر خاوره د

عرص کې  دې حملې راغلې او د اوبو او پرسيل د تنا په شان تېر شول  په

چې انسان د خپل دما  د انکشا  او دعلم دتوسيع په واسطه د امن خوا 

مايل ليدل کېږي، نو انسانان په خپلو هغو حقونو چې په پېړيو پېړيو ته 

سلب شوي او خوړل شوي وو، نايل کېږي او د ح  او ازادۍ نارې په 

رشق او مغرب کې ېنګول کېږي، د پاکستان ځينې مرشان په دې سودا کې 

دي چې د پښتون بابا د زامنو هغه مرياث چې روښان، رحامن بابا، 

عمر، ع دالقادر، اعليحرضت محمد شېخ  الل الدين،خوشحال خان، ج

راهر شاه، شاه محمود خان غازي او رسدار محمد داود خان او داسې نور 

په دغه ننګ باندې والړ وو او خان ع دالغفار خان، خان ع دالصمد خان 

زرګونه پښتانه ورباندې بندونه او محروميتونه تېروي او جناب مريزاعيل  او

يدي، د خيرب ځوانان، د مهمندو او باجوړ زمليان، د دير، خان د تريا اپر

جنګېږي، غواړي چې دا ځمکه تر  ورباندېسوات او چ ال ننګيايل 

خانانو پر ځای د دوی خانان پرې  خپلې خېټې الندې کړي او د پښتنو د

 باندې واکمن پاتې يش 

ايا دا ممکنه ده؟ فرض کړو چې د غرب سياست هم د خپلو اغراضو 

ه د دوی پخوا ورغړي او د دوی مال ټينګه کړي؟ فرض کړو چې کشمري لپار 

مساله حل يش او د کوريا جګړه په سوله بدله يش، هندوچني هم خپلې 

ستونزې حل کړي، د سويز د کانال په شاوخوا کې هم ېاې حاصل يش، له 

ايرانه غريب ونابونه وشلېږي او د پښتونستان ادعا همدغسې د بلې 
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د وړاندوينې لپاره وساتله يش او فرض کړو چې د پښتنو  راتلونکې ورځې

ېېر سپني ږيري په بندونو کې مړه يش او ځينې نور دلته او هلته مسافر او 

در په در پاتې يش او فرض کړو چې پښتانه په لويو لويو مظاهرو، غال 

مغالونو او په هر ځای او هر محل کې په نطقونو او د دنيا د سياحينو په 

او د حقيقت په ښودلو موف  نيش) نو ايا بيا به هم د پښتنو ځمکه  راوستلو

 د پاکستان يش؟

نه دا کار کېدونکی نه دی، دا خربه رښتيا ده چې غربيانو ېېره موده 

پر اسيا حکومت کړی دی او ښايي چې يو څه موده نور هم په مشکله رسه 

مکه په خپله دلته پاتې يش، اسيا د اسياوالو ده، پښتانه به رضور خپله ځ

ولکه کې راويل، دا يوه د افسوس خربه ده چې غربيان په اسيا د حکومت 

کولو په اسلوب کې له هر چا رسه يو قسم ګوزاره وکړي، مګر تر هر چا يې 

له پښتون رسه ېېره سختي غوره کړه  شايد چې دا زمونږ د سختۍ د 

و دومره سختي ردالعمل په نتيجه کې وه، خو بيا هم له پښتنو رسه د غربيان

پاکستان حکومت چې خپل السونه له ګرېوانونو ايستيل  ښه نه وه، لکه د

 دي 

ح س، تعرضونه، مب ارۍ، په ژبه م هب، ته يب، ادي انو قيود 

ايښودل، دا ټول کارونه د پاکستان د واکواالنو له السه پر پښتنو وشول، 

 تان  دی ميليونو پښتنو همدا ناره ده چې دا ازاد پښتونس ۲۱مګر د 

زور حکومت کاوه،  له پاکستانه مخکې چې په پښتنو دغو کسانو د

ځانونو ته يې مسلامنان هم ويل، په دغه وخت هم دپښتنو مرشان بنديان 

وو، خو هېڅکله داسې نه دي شوي چې پنځه يا شپږ کاله دې بنديان 

شوي وي  اوس دا شپږم کال دی چې دپښتنو لوی مرش خان ع دالغفار 

خان  اکستان کې بندي دی د دنيا د ټولو حکومتونو لويو کسانو دخان په پ
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ع دالغفار خان خالصون وغوښت او د ده بې ګناه او بې محاکمې بند يې 

يو رلم وباله، مګر تر اوسه د پاکستان د واکواالنو په زړونو کې په دې اړه د 

  اوس خان ع دالغفار خان د الهور په يرحم اوبه نه دي تويې شو 

 نه کې مريض پروت دی شفاخا

مسټر سهراوردي چې د پاکستان د عوامي ليک موسس دی، څو 

ځلې يې د خان ع دالغفار خان د خالصون تقاضا وکړه او ويې ويل چې ژر 

تر  ژره دې نوموړی خوشې يش  دی وايي چې زه هېڅ نه يم خرب چې 

خان ولې بندي شوی دی، ده دا هم وويل: هغه کسان چې مدين ازادي 

مه ګڼي، د خان بې محاکمې بند ته په ېېر نفرت ګوري  ښاغيل مح  

سهراوردي اضافه کړه: د پاکستان دولت بايد پوه يش چې که چېرې بد 

 پاکستان د اتفاق خان ع دالغفار خان ته پېښ يش، نو ممکنه ده چې د

 حکومت  بر عليه عمومي قهر او خواشيني خطرناک صورت غوره کاندي 

راېيو د وينا له مخې د جناح عوامي ليګ همدارنګه د ېهيل د 

حزب د رسحد د سيايس کارکوونکو په توقيف او د هغو پر بندي کېدو 

نيوکه کړې ده  د دغه حزب عامه کومېټې تصويب کړې ده او وييل يې 

دي چې د رسحد حکومت له بنديانو رسه بد سلوک کوي او غوښتنه يې 

 خوشې کړي کړې ده چې د دغه حزب ټول سيايس بنديان دې 

همدارنګه دې کومېټې وييل دي چې د دغو کسانو د باز خواست 

حکمونه نه دي لېږل شوي يا د دې عريضو لېږل تر او په اړه عريضې 

نامعلومې نېټې پورې ځنډېديل دي  له پېښوره رارسېدلو اوالعاتو وويل 

چې د ارباب ع دالغفور خان د خلف هغه عريضې چې دوی غوښتې وې 

ه دې په محکمه کې بازخواست ويش، رد شوې دي او وويل چې له دوی ن

شول چې دوی د امنيت عامه قانون په اساس توقيف دي  پاکستان ټاميز 
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چې په الهور کې چاپېږي، فوراً يې د ع دالغفور خان خالصون وغوښت او 

ويې ويل: ))خان ع دالغفار خان هند د نيمې قارې د ازادۍ له پېش روانو 

ه بند کې دی  دغه ورځپاڼې وويل: د خان له السه څخه دی چې اوس پ

کوم بد کار نه دی شوی چې دی پرې بندي يش، خو د نوموړي کړنو د 

 پاکستان حکومت ته شکونه پيدا کړي وو(( 

(مه مسټر غالم محمد خان)ا  لونډ خور( د رسحد د ۲۷د جوزا پر )

کال  ایالت د عوامي ليګ زعيم وويل چې خان اوس د خپل بند په شپږم

کې دننه شو او ويې ويل چې دا لومړی سړی دی چې له محاکمې پرته په 

 وکړبندي کېږي  د دې ترڅنګ يې دا خواهش  بند کې ساتل کېږي  او

چې خان ع دالغفار خان دې ژر تر ژره خوشې يش او دا به هند او 

پاکستان په ېېرو شخړو کې دحل الره پیدا يش چې له هغو څخه يوه هم 

 اله ده د کشمري مس

 نوموړي وويل چې ما له خان ع دالغفار خان رسه ېېرې شپې او

غدار په حيث  ورځې تېرې کړې دي، خان يو وونپرسته شخص دی او د

مضحک کار دی  ترجامن د رسحد جريدې د رسحد د ټولو  د ده بند يو

چې خان هم په کې دی غوښتی دی  دې  ،سيايس بنديانو خالصون

ريانتيا ځای دی چې هغه کسان چې ټول عمر ورځپاڼې وييل دي: ))د ح

يې د ازادۍ په الره کې تېر کړی، نن بنديان دي  د جون د دوميې نېټې 

 اوالع ده چې په رسحد کې د خان د خالصون لپاره کار پيل شوی دی ((

د پېښور په عمرزو کې ېېرو خلکو عريضې تيارې کړې چې د 

نو دوی به دا عريضې ورته پاکستان مرش محمد عيل له سفره بېرته رايش، 

وړاندې کوي  په دې عريضو کې د خان ع دالغفار خان دخالصون 

غوښتنه شوې ده  همدارنګه دمرص، عراق، ترکيې، ايران او هند او د نړۍ 
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له نورو هېوادونو څخه د خان دخالصون لپاره اوازونه پورته شوي دي، 

د مومندو خو د پاکستان مرشان يې نه مني  خري دی، هغه وخت چې 

تنه  ۶۲پښتنو د ځينو منص دارانو برمته رشوع کړې وه، بيا يې په بدل کې 

بنديان ازاد کړل، اوس هم لرې نه ده چې دا کار بيا پيل کړي چې پښتانه 

له بندونو څخه پرې را ازاد کړي  پښتنو د پرنګيانو په وخت کې پر دې 

  لوبه ېېر کار کړی دی او اوس هم ورباندې ېېر کار کېږي

د پښتونستان مسالې ته نورې غوټې هم چې لنډه دا چې کوم الس 

ور اچوي، هغه الس پ  نه دی، بلکې ټول يې ويني  مغرب به د 

پښتونستان په مساله کې کوم سياست په نظر کې نيولی وي، خو دا يې 

هېره شوې ده چې دپښتنو دوستي د منځني رشق په مسايلو کې ېېر دخل 

د رشق وسطي پر سياسياتو يو داسې تاثري وکاندي  لري او د پښتنو ياس به

 (۸۸۵-۸۸۹ :۲۱چې بيا به يې تاليف ېېرو خلکو ته ناممکنه وي!(( )

پورته ليکنه چې څوک يو ځل په دقت رسه له نظره تېره کړي، د 

پښتنو دداعيې يو غمجن داستان تداعي کوي  د دې لويې داعيې لپاره 

پاکستان د نظاميانو په  حالت داوس چې  خلکو ېېرې قربانې ورکړي، خو

ګټه انګېرل کېږي، دا به بې انصايف وي چې د پښتونستان د م ارزينو 

 اتلويل هېره يش 

ددې ليکنې د پوره منت له راوړلو څخه زما هد  دا و چې 

لوستونکي د پښتونستان د هغه وخت د حاالتو پر څرنګوايل ښه خرب يش او 

ې څنګه دې ميل موضوع ته هم د خادم صيب له ميل افکارو څخه چ

هغه وخت حاالت نه وای ث ت  متوجه و  که خادم صيب په خپل قلم د

 کړي، نو اوس به موږ ته هم دهغو حاالتو څرنګوالی څرګند نه و 
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استاد په يوه بله ليکنه کې چې )د پښتونستان نوي زعيامن( 

صمد نومېږي، د پښتنو دوه س  مرشان )خان ع دالغفار  خان او خان ع دال

خان اڅکزی( معريف کوي، په زندان کې د هغوی پر حاالتو خواشيني 

څرګندوي او د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې هغوی بايد ژر تر 

يو بل بحث کې هم  هپ ژره له زندان څخه راخالص يش، دې ليکنې ته مو

اشاره کړې ده  دغه راز استاد خادم په يوه بله ځانګړې ليکنه کې يو ځل 

خان ع دالصمد خان يادونه کوي چې دا مهال دپاکستان په جېل بيا د 

کې شپې تېروي  د دې ليکنې نوم دی:  )د پاکستان په جېل کې د 

بلوچستان د زعيم، خان ع دالصمد خان حالت(  په دې ليکنه کې د 

ع دالصمد خان  اڅکزي دهغه ليک منت هم راغلی  چې  ده له زندانه 

ت په )اثار( اخ ار کې خپور شوی و، ليک رسنيو ته لېږلی و او هغه وخ

کې ع دالصمد خان د خپلې ناروغۍ په باب ليکيل، خو د پاکستان 

حکومت د هغه له ناروغۍ رسه رسه هغه په زندان کې ساتلی و   استاد 

الدين خادم نه يوازې د پښتونستان دلويو مرشانو زنداين کېدل  قيام

د الرې د الرويانو او نورو ديني  غنديل، بلکې د باچا خان د نورو ملګرو او

او ميل شخصيتونو بندي کېدل يې هم غنديل دي  ده )د محکوم 

پښتونستان جمعيت العلامء موالنا سيد ګل پادشاه(( په نامه يوه ليکنه کړې 

 ده او د دغه عامل نيول کېدل يې محکوم کړي دي  استاد خادم ليکيل:

د پېښور دضلعې مشهور ))موالنا سيد ګل پاچا د محکوم پښتونستان 

 اهغه ځای د جمعيت العلامء د ېلې مرش دی  د او فاضل عامل دی او د

خان ع دالغفار له بندي کېدو رسه سم په  لوی او فاضل شخصيت د

بنديخانه کې اچول شوی دی  د خان ع دالغفار خان دبند دا شپږم کال 

ه تاسف رسه سيايس حزبونو دا خربه پ پاکستان او هند ټولو د پوره شو او

ياده کړه او وې ويل: ))خان(( کله چې له پېښور  څخه د کوهاټ خوا ته 
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روان و، په الره کې ونيول شو او په بنديخانه کې واچول شو، پلمه يې دا 

 وه چې له فقري صاحب رسه يې ليدل، نوځکه ونيول شو 

د هند او پاکستان ميل او سيايس کسانو دا وويل چې د خان 

تور د خندا وړ  ينبې محاکمې بند او پر ده باندې د خا ع دالغفار خان

هند او پاکستان د ازادۍ  خربه ده  خان ع دالغفار لومړی سړی دی چې د

ېېره فداکاري ور کړه او دا ېېره د افسوز خربه ده چې نور  خلک  يې لپاره

ازادۍ ته ورسېدل او دی دې په بنديخانه کې پاتې يش، بايد ژر تر ژره 

او له ده رسه نور سيايس بنديان هم بايد ايله کړای يش  خوشې يش  

ځينې منابع وايي چې خان به تر محمد عيل کتنګ نه وړاندې خوشې 

يش، خو ځينو مط وعاتو دا وويل چې ع دالقيوم د ده له ايله کېدو رسه 

 ېېر مخالف دی 

دی وايي چې خان له فقري صاحب رسه جوړ دی، نو کوم وخت به 

ورسوي، خو ښاغيل ع دالقيوم دا خربه نه ده کړې چې نوموړي ته رضر 

خان دې شکمن سړی وي، بلکې د دې لپاره چې که دا خلک له بنده 

خالص يش) نو د ه ته به رضر ورسوي  دا ځکه چې ع دالقيوم د 

پښتونستان  له پښتنو رسه ېېر بد سلوک کړی دی او دی له خپلو بدو 

غفار خان بندي کېدل د عملونو څخه وېرېږي  دا چې د خان ع دال

ع دالقيوم  له وېرې نه دي، خو دا نور علامء چې د هغوی ايډيال  او 

مقصد د اسالم له حاميته نه بل هېڅ نه دي، دوی ولې بنديان دي؟ دا 

پوښتنه خو د سړي فکر ته راځي، خو چې لږ فکر په کې ويش، نو په اصيل 

 خربه پوهېدل څه مشکل کار نه دی  

ه چې پښتانه، سياسيون او عوام ټول ديني او اصيل خربه دا د

ټولنيزه ازادي غواړي او دا د پاکستان د واکواالنو لپاره لويه ګناه ده  موالنا 
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سيد شاه د پېښور يو مشهور عامل دی، نوموړی له يوې خوا د پښتونولۍ پر 

اساسونو ټينګه عقيده لري او له بلې د پاکستان د ځمکوالو پر هغو چلونو 

شوی دی چې بايد پاکستان او محکوم پښتونستان يوازې د ښه پوه 

پاکستان دواکمنانو له اسالمي چغو  رسه ېېره موده نور هم د غالمۍ او 

اسارت دوره تېره کړي  نو پر همدې اساس د پښتنو خوشې کېدل د هللا 

تعالی په کړو پورې تعل  لري او په اسانه يې پاکستان نه خوشې کوي او دا 

 (۳۱۲: ۲۱دی (( ) ېېر لوی رلم

يادونه وکړه ع دالصمد خان اڅکزی د دمخه  لکه څنګه چې مو

پاکستان د حکومت په جېل کې و او سخت ناروغه و، نو کله چې د 

پاکستان پر حکومت زيات فشار راغی، نو حکومت مج ور شو هغه له زندان 

 څخه روغتون ته انتقال کړي، استاد خادم په يوه بله ليکنه کې دا حاالت

هم ث ت کړي دي، د دې ليکنې نوم دی: ))د بلوچستان د وون حزب 

مرش ع دالصمد خان له بند نه شفاخانې ته یوړل شو((  خادم صيب په دې 

 ليکنه کې وايي:

))په پښتنو کې خان ع دالغفار خان، خان ع دالصمد خان او حاجي 

پښتنو مريزا علی خان لومړين او لوی مرشان دي  د دغو مرشانو پروګرام د 

 او پښتونخوا ازادي او د اسالمي رشيعت نظام قاميول دي  د دغه مقصد د

ترالسه کولو لپاره دې لويو مرشانو جهاد او کوښښونه کړي دي او دوی له 

او مشکالت يې  هپرنګيانو څخه د م هب، قوم او خپل وون ازادي غوښتل

يدونو کې ګالل  کله چې پاکستان جوړ شو، دا مرشان يې په بنديخانو او ق

واچول، هېڅوک پر دې نه پوهېږي چې دا وونپال انسانان د برشيت 

دوستۍ په جرم بنديان دي، نو دوی به خالص يش او که به د قايض 

 عطاءهللا په څېر د قوم او وون د ازادۍ په مينه کې خپل رسونه ورکړي 
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دا درې مرشان غري معرو  کسان نه دي، هر څوک يې پېژين  د 

ک به چې راتلل، نو له دوی رسه به يې ليدل او هم د دنيا نړۍ سيايس خل

له لرې لرې ځايو څخه وزيرستان ته د فقري صاحب ليدو ته راځي   فقري 

صاحب او خان ع دالصمد خان دواړه باچا خان ته عقيده لري او د وون 

د ازادۍ په جهاد کې د دوی پروګرام پالن يو دی او ېېره موده دا لويان 

همه روان وو  خان ع دالغفار خان پر همدې پلمه نيول په همدې مفا

شوی چې له فقري صاحب رسه يې د مالقات اراده درلوده  په همدې کال 

چې خان ع دالغفار خان ونيول شو، نو په کوېټه کې خان ع دالصمد خان 

 او د ده ملګري هم ونيول شول 

ن دا شپږم کال دی چې خان ع دالغفار خان او خان ع دالصمد خا

په بند کې پراته دي او د دوی پر جايدادونو او اوالدونو د راملانو له خوا 

له دغو م ه ي مرشانو رسه بې انصايف او بد سلوک کېږي    رلم کېږي او

په ټوله دنيا کې به له خلکو رسه دومره رلم نه وي شوی، لکه دوی چې له 

ه تر دې مرشانو رسه وکړ  د دغو درې لويو مرشانو رسوخ له چ ال

په پښتونستان پورې غوړېدلی دی  د دوی فيصله د پښتنو په نزد  هبلوچستان

د قطعيت حکم لري  د دنيا هېڅ قانون او هېڅ خوا کې به چا داسې نه 

دومره ېېر کسان بې حرمته کړي  خان  وي کړي چې دومره لوی او

ع دالغفار خان خو څو څو ځلې شفاخانو ته يوړل شو او تر عملياتو پورې 

رسېد  اوالعات وايي چې خان ع دالصمد خان د ېېر بند له امله نارو  و 

شوی او روغتون ته وړل شوی دی  دې درې ملګرو يو ځای د وون 

حزب بنياد کېښود  له دغو درې کسانو څخه يو هم محمد ايوب خان دی 

چې نن د پښتونستان د ازادۍ په هيله په افغانستان کې ژوند کوي  پر 

انو ېېر اح ام ح  دی چې دوی بايد دې کسانو ته ېېر پښتنو د دغو مرش 

 مرحمت ولري 
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د دنيا په يو ېېر رذيل قوم باندې به هم د دنيا يو ېېر زورور او جابر 

قوم هم داسې لوبې ونه کړي، لکه نن يې چې پاکستاين مرشان په رشيفو 

پښتنو کوي او له ټولو څخه خندا او استهزا دا ده چې د پاکستان 

نده منابع بيا ال هم د پښتنو دوستۍ او مح ت ته مته لري  تل نارې پروپاګ

وهي چې پښتانه او پاکستانيان رسه وروڼه دي او د دوی ته يب، م هب  

او ثقافت رسه رشيک دي، که وروري د دوی په قول صحيح وي، نو په 

وروڼو خلک داسې کوي چې د کافرو زړه هم ورباندې خوږ يش او 

ر اصله خربه دا ده چې پښتو م هب سوچه مسلامين ورباندې وژاړي؟ مګ

ده او د پاکستان واکواالن په ژبه ټينګ والړ نه دي) ژبه او م هب خو يې 

رسه دومره لرې دي چې هر څوک پرې پوهېدای يش او پاکستان د نن 

پښتنو ژبه او ته يب محوه کول هم غواړي او دغه کوښښ کوي چې ښه 

 (۳۱۲: ۲۱نو څنګه به يش دا دوستي؟(( )

پورتنۍ لیکنه کې موږ ته د پښتنو د س و مرشانو اوږده م ارزه 

انځورېږي  موږ ګورو چې په دې ميل م ارزه کې د ټولنې بېالبېل اقشار، 

سياستوال، م ه ي مرشان او ليکوال ټول رسه همغږي دي او د خپل ميل 

ي پېښو ارمان لپاره په ګډه م ارزه کوي  دا ليکنه په پښتونستان کې د تاريخ

يو ښه تابلو ده چې تاریخ ليکونکو ته پاخه مواد په الس ورکوي او هر 

تفصييل تاريخ ليکي او د پښتونستان د  څوک چې د پښتونستان منظم او

پېښو کرونولوژي جوړوي، نو دا ېول ليکنې ورته ځکه ېېرې رضوري دي 

وخت  ليکل شوي او هره هغه ليکنه چې پر خپل  خپل چې دا ليکنې پر

 ت وليکل يش، دقيقې ځکه وي چې حوادثو ته نږدې ليکل شوې وي وخ

پر پورتنيو ليکنو رسبېره استاد خادم  د )افغانستان او پښتونستان( په 

نامه په يوه ليکنه کې د پښتون ولس ځانګړنې ترشيح کوي او دا دواړه د 

يوه وجود دوه غړي ګڼي  د دې ترڅنګ د )ګ ارشات مراسم شاندار( په 
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يو بل خربي راپور کې په ارګ کې د پښتونستان د ورځې د نامه په 

منانځنې جريان بيانوي  په دې مراسمو کې د وخت د حکومت پر افغان 

وروسته په پښتونستان   ،چارواکو رسبېره دپښتونستان مرشان هم حارض وو

واټ کې دا ورځ په شاندارو مراسمو رسه ومنانځل شوه  استاد خادم دغه 

بېالبېلو اخ ارونو په استناد پر پښتنو مرشانو له شوي رلم  راز د پاکستان د

څخه پرده پورته کوي  په دې لړ کې د يوې ليکنې نوم دی ))محکوم 

پښتونستان کې دپښتنو په مرشانو رلم((  دا ليکنه هم په اصالح ورځپاڼه 

کې چاپ شوې ده  په دې ليکنه هغه مظامل بيان شوي چې د پاکستان د 

 له خوا پر پښتنو مرشانو تررسه شوي دي  حکومتي چارواکو

استاد خادم د پښتونستان داعيه په خپلو ليکنو کې تر دې حده 

تعقيب کړې چې ان پاکستاين نرشات هم ورڅخه پاتې شوي نه دي،  هغه  

يې هم ګام پر ګام تعقيب کړي، له هغې جملې څخه يې يوه ليکنه ده: 

پاکستان(( په دې ليکنه کې ))اع افات به حقيقت پښتونستان در نرشات 

چې په دري ژبه ده، په پاکستان کې دکراچۍ راديو او نورو رسنيو په 

استناد ويل شوي چې د پاکستان  حکومت د پښتونستان او همدارنګه 

بنګايل ژبې له داعيې  څخه په وېره کې دی  دوی دا داسې داعيې  ګڼي 

 چې دوی به يې يو وخت په کن ول کې پاتې رايش 

اد خادم په يوه بله ليکنه کې چې هغه هم په اصالح ورځپاڼه کې است

خپره شوې ده، )حقيقت پښتونستان  قابل توجه دنيای ح  پسند( 

نومېږي  استاد خادم په دې لیکنه د پښتونستان د داعيې پر حقانيت رڼا 

اچولې، هغه يې ترشيح کړې ده او هد  يې دا دی چې دنيا بايد دې 

 لرنه وکړي برحقه داعيې ته پام

په يوه بله ليکنه کې بيا وايي: )اهميت موضع پشتونستان توجه 
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شاغلی نکسن را جلب منوده((  د امريکا متحده ايالتونو نوموړي لوړپوړي 

چارواکي افغانستان ته سفر درلود، د وخت صدر اعظم )رسدار محمد داود 

يح خان( رسه تر مالقات وروسته چې هغه ورته دپښتونستان موضوع ترش

کړه، نو د هغه پاملرنه يې ځان ته راجلب کړه  په دې ليکنه کې هم دې 

موضوع ته اشاره شوې ده  د پورته ليکنو ترڅنګ، استاد خادم د )مطالعه 

پشتونستان بر روی حقاي  روشن اتکا دارد، په محکوم پښتونستان کې 

اغتشاش، دپښتونستان د ليډرانو وريفه درنه ده، د پښتونستان د هيئت 

پ يرايي په کندهار کې، د ازادۍ الس ته راوړلو لپاره د پښتونستان د 

مجاهده، د پښتونستان ميل ورځ( او ځينې نورې ليکنې هم لري، په  خلکو

دې ټولو  ليکنو کې استاد خادم د پښتونستان داعيه شنلې  او واضح کړې 

 ده 

د دغو يادو منثورو ليکنو ترڅنګ استاد خادم د خپل منظوم کالم 

وه درنه برخه هم د پښتونستان او پښتنو موضوع ته وقف کړې ده  )فخر ي

افغان ته، د جهان زېب په مينه، ويل خان ته، اجمل خټک ته، حمزه 

شينواري ته( نظمونه يې هم دې موضوع ته وقف شوي چې موږ ورته په 

خپل ځای اشاره کړې ده  پر دې يادو نظمونو رسبېره استاد خادم دې 

 ې څلوريزې او قطعې هم ځانګړې کړې دي:موضوع ته ځين

)د پښتونخوا مجادله( په نامه يوه څلوريزه کې د پښتونخوا د خلکو 

 م ارزې او راتلونکې هيله منتيا ته نغوته کوي:

 پــــــــــــه پښــــــــــــت نخ ا کــــــــــــې م ادلـــــــــــــه ده    

 د هـــــــــــر يـــــــــــ  ظلـــــــــــن او تېـــــــــــري دـــــــــــره ده 

 فــــــــت  پــــــــه خــــــــ ا بــــــــه د لــــــــ ی افاــــــــا  وي 

ــ نکی دی،   ــبا راتلـــــ ــ  دـــــ ــشه ده. نـــــ ــ ره مـــــ  تـــــ
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په يوه بله څلوريزه )پښتون په اسالميزم او نشنليزم کې( د پښتنو 

 دريځ ته اشاره کوي او وايي:

ــر و    ــت   بــــــــ ــې پښــــــــ ــالميثم کــــــــ ــه ادــــــــ  پــــــــ

 پــــــــــــه امــــــــــــيا کــــــــــــې لکــــــــــــه رهبــــــــــــر و     

 چـــــــــــې نشـــــــــــنليثم بيـــــــــــرغ اوچـــــــــــت کـــــــــــړ 

 .دی لـــــــــــــــه  دانـــــــــــــــه، نـــــــــــــــه نـــــــــــــــاخبر و 
 

استاد خادم د پښتنو د ناکامۍ بېالبېلې علتونه څېړل دي، په يوه بله 

 لوريزه کې بیا هم يو علت ته اشاره کوي:څ

ــت و    ــ ي ملــــــــ ــړی قــــــــ ــ ړ کــــــــ ــث  ــــــــ  ان رېــــــــ

 مظبـــــــــ ط پـــــــــه نظـــــــــن، د خشـــــــــل دولـــــــــت و 

ــره    ــ ي عصـــــــ ــه نـــــــ ــل  و، لـــــــ ــت   غافـــــــ  پښـــــــ

ــت و   ــه علــــــــــــ ــ  دغــــــــــــ ــامم مــــــــــــ  .د ناکــــــــــــ
 

او همدارنګه ګڼ شمېر نورې څلوريزې او نظمونه چې همدې 

موضوع ته وقف شوي او ددې ليکنې د زيات اوږدوايل له امله ورڅخه 

ېرېږو او يوازې پر همغو نومونو يې بسنه کوو چې د دې ليکنې په پيل ت

 کې مو ورته نغوته کړې ده 

 

 افغان او افغانيت: -ج

افغان او افغانيت د استاد خادم د فکر اسايس او تر ټولو مرکزي 

يادې کړې  پښتانه او دمخه  محتوا جوړوي  د دې موضوع دوه برخې مو

تان، د پښتون نشنليزم او په ټوله کې د افغان پښتونويل، پښتانه او پښتونس
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نشنليزم يا ملتپالنې دوه اسايس برخې جوړوي   پښتو او پښتونپاله يا ژبپالنه 

موږ به په خپل ، ه نظر د دې ملتپالنې بله برخه دهچې د اکرثو ټولنپوهانو پ

ځای کې پرې بحث وکړو، خو اوس راځو، د همدې ملتپالنې دې بلې 

 اسايس برخې ته:

افغاين ملتپالنه که څه هم د پېړيو په اوږدو کې يانې د افغانستان د  

څو زره کلن تاریخ په بهري کې په و يعي ېول زموږ د ولس په ذهن او 

شعور کې موجوده وه او د همدې عنرص په وسيله  يې بهرين خطرونه رفع 

کول، د افغانستان تېر تاریخ د دې پېښو شاهد دی  له سکندر مقدوين، 

او نورو رسه د افغانانو جګړې د دې ادعاوو ث وت  ، صفويانوعربو ،ولومغ

دی  د السته راغلو اسنادو له مخې د پښتنو په اکرثو سيايس مرشانو او 

فرهنګيانو کې تر بل هر عنرص زياته د نشنليزم  او ملتپالنې روحيه زياته 

شېخ  د مطرح وه  د امري کروړ وياړنه د ملتپالنې او ټربپالنې رنګ لري 

اسعد سوري  په ويرنه کې له محمد سوري رسه د خواخوږۍ تر ټولو غ  

عنرص، ملتپالنه ده  د ښکارندوی غوري قصيده هم پر هند باندې د يوه 

افغان شاهنشاه )سلطان شهاب الدين غوري( د بريد او فتوحاتو په ترڅ کې 

هم له د دينپالنې او ملتپالنې تصوير کاږي  د خليل خان نيازي  رباعي 

خپل مرش رسه د ملتپالنې د روحيې رنګ لري  د مغلو پر وړاندې د بابا 

هوتک سندره پر ميل احساساتو والړه ده، د شېرشاه سوري د م ارزې نيت 

د خپلو نيکونو د تاریخ بيا راژوندي کول، پښتونويل او افغانيت  و  د 

 روښانيانو غورځنګ که څه هم م ه ي رنګ پرې ېېر  غالب و، خو د

پرديو پر وړاندې د هغو  پرله پسې م ارزه ، پر پښتو ژبه د ګڼو اثارو ليکل د 

ملتپالنې روحيه څرګندوي   خوشال بابا خو بيا په منظم او سستامتيک 

ېول د افغاين نشنليزم بزغلی وکاره  د افغان په ننګ يې توره وتړله، له 

او د پښتنو يووالی کندهاره تر اټکه يې د ټولو پښتنو د يووايل غږ پورته کړ 
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يې داسې يو ارمان وګاڼه چې دی پرې بيا ځوانېدالی شو، خوشال د 

پښتنو د تېر شان و شوکت د بيا احيا هيله څرګنده کړه او تر پايه پورې د 

درېده  خوشال په حقيقت کې په  ت پر اساساتو ټينګ و يپښتونولۍ او افغان

ورغول او ادبيات يې  ظم او س اتيژيک ېول د افغاين نشنليزم اساساتمن

ددې مفکورې د ت ليغ لپاره د يوې کارنده وسيلې په توګه وکارول، د 

خوشال د هيلو زړي د مريويس نيکه او د هوتکيانو د ميل دولت په 

جوړېدو رسه زرغون شول او مريويس نيکه پر دې بريالی شو چې د 

شاه  افغانستان په يوه برخه کې د ميل حکومت اساسات ټينګ کړي  احمد

بابا دې اساساتو ته ال پراختيا ورکړه او د معارص افغانستان په جوړېدو رسه 

يې د افغانانو له  خوا په سيمه کې د يوې لويې امپراتورۍ زړی زرغون 

کړ  دې رسه نو په ولس کې د ملت او ملتپالنې روحيه پياوړې شوه او تر 

ا روحيه وپالرله  هغه وروسته نورو اکرثو افغان شاهانو هم تر خپله وسه د

خو نشنليزم يا د ملتپالنې مفکوره په نړيواله کچه د يوه منظم او 

سيستامتيک ښوونځي په توګه د نولسمې پېړۍ په بهري او د شلمې پېړۍ په 

پيل کې زياته مطرح شوه  زموږ په هېواد کې هم انګرېزي ښکېالک ته په 

وسته دا روحيه دريو پوځي ج هو کې تر ماتې او د خپلواکۍ تر ګټلو ور 

ېېره پياوړې شوه  غازي امان هللا خان د يو ميل او م قي دولت بنسټونه 

جوړ کړل او په لسو کلونو کې  په دې برخه کې د پاموړ پرمختګ وشو، که 

څه هم د ح يب هللا کلکاين )سقاو زوی( له خوا په نهه مياشتني اړو دوړو 

ليحرضت محمد نادر رسه دا پرمختګ او ث ات متزلزل شو، خو غازي اع

خان او د هغه ملګرو، هېواد بېرته نورمال حالت ته ستون کړ  د 

اعليحرضت راهر شاه او رسدار داود خان په حاکميت کې ميل افکار په 

ښه ېول وځلېدل او وروسته بيا هېواد له يو نوي بحران رسه مخ شو، چې 

وحيې رسه تر دې دمه ال دوام لري  په دې دومره بهري کې د ملتپالنې ر 
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رسه م ه پالنه هم په قوت کې روانه وه، ان تر ملتپالنې هم په ېېر قوت 

کې وه  ځينې ټولنپوهان په دې نظر دي چې افغان ولس د بهرنيو 

خطرونو د دفعې لپاره دوه ايډيالوژيک بېزونه لري :  يو اسالميت دی او 

تپالنې بل ملتپالنه  د اسالميت اساس پر عقيدې )دين( والړ دی او د مل

اساس پر )افغانيت(  او ميل احساس  هر کله چې دا دواړه بنسټونه يا عنارص 

په هامهنګ ېول کارول شوي، نو افغانانو په ښه ېول افغانستان ساتالی 

دی  خو کله که له دغو دوو اسايس وسيلو څخه يوه کارېدلې، افغانانو 

يا په دې جنګ ګټلی، خو په ېېر قيمت ورته متام شوی دی  ځينې نور ب

نظر دي چې اسالميت يا د خادم صيب په اصطالح )اسالميزم( زياتو 

افغانانو ته تر افغانيت زيات د يوې اسايس دفاعي وسيلې په توګه کار 

ورکړی دی  دوی د يوې محاس ې له مخې وايي، افغانانو ټول هغه جنګونه 

ي اً چې د اسالم تر راتګ وروسته يې له نامسلمو يرغلګرو رسه کړي، تقر

ټول يې ګټيل  او نږدې اکرثه هغه جنګونه يې بايليل چې دوی له 

مسلامنانو رسه کړي دي  د انګرېز او روس جګړې يې له نامسلمو رسه غوره 

مثالونه دي او له مغولو رسه جګړې يې له مسلامنانو رسه د جګړې څرګند 

پر مثالونه  خادم صيب که څه هم د يوه ديني عامل په توګه تر يوه حده 

اسالميت ټينګار کړی، خو څومره تودوخه چې د افغانيت په باب د ده په 

افکارو کې موجوده ده، د بلې هېڅ موضوع په باب دا تودوخه هغه حالت 

ته نه رسېږي   د اسالميت په باب د خادم صيب نظريه به په بل عنوان 

)خادم او دينپالنه( کې وڅېړو، خو اوس راځو خپلې اصيل موضوع) 

 او ملتپالنې ته او په هغې کې هم افغانيت ته!خادم 

د مليت، افغان، افغانيت او ميل کلتور په باب خادم صيب په لسګونو 

ليکنې کړي او هم يې په منظوم کالم کې په دې باب ېېر څه وييل دي، 

دلته غواړم په ترتيب رسه د ده د ځينو مهمو ليکنو پر بنس  د خادم د ميل 
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 و مخکې تر هغه غواړم دې ټکي ته اشاره وکړم چېافکارو يادونه وکړم، خ

د خادم صيب په اثارو او افکارو کې، په هغه مفهوم نه دی کارول  )مليت(

شوی چې پر افغانستان باندې د روسانو تر يرغل وروسته هغوی او د هغو 

شکل په تکورنيو پلويانو دلته استعامل کړ  دلته دوی )مليت( د يوه قومي 

ه داسې پنې د )قوم( او )ملت( تر منځ يو بل جوړښت  توګه وکاروه، يا

حال کې چې )مليت( د )ملت( ترشيح ده، لکه )انسانيت( چې د )انسان( 

( Nation( د )Nationalismترشيح ده  يا هم په انګلييس کې چې )

څرنګوالی ترشيح کوي، خو روسانو د خپلو کورنيو السپوڅو د خوشالۍ 

ه د )مليت( اصطالح وکاروه، خو استاد خادم لپاره د هغو اړوندو قومونو ت

 )ملت( او )مليت( دواړه پر خپلې اصيل مانا کارويل دي 

استاد خادم د ميل مسايلو د ترشيح په ترڅ کې تر ټولو لومړی ميل 

احساسات ترشيح کوي، ميل ولوله او احساس څه ته وايي او څه وخت 

يکنه کې دا موضوع رامنځته کېږي  هغه )د مليت حس( په نامه په يوه ل

ېېره ښه ترشيح کوي، خادم ملتپالنه يو و يعي احساس ګڼي چې په 

 و يعي او خدايي ېول په انسان کې موجود وي  هغه په دې باب وايي: 

))د شلم قرن په اوايلو کې دانسان فکر د يوې  داسې دنيا په 

جوړولو کې بوخت شو چې په هغې کې د جنګ او نا ارامۍ اثار او عاليم 

ونه ليدل يش  يعنې برش په داسې ېول رسه متحد او يګانه شی چې د 

دوی اتحاد او يووالی د نړۍ دصلحې او امنيت ضامنت وکړي او دنزاع او 

 اختال  مخه بنده يش 

د همدې مفکورې په اساس د امريکايي )ويلسن( او افريقايي 

د دې )سمتس( د نظريو له مخې دملتونو جامعه منځ ته راغله، دې جامعې 

ه نړۍ کې صلح او امن ټينګ يش او له بې خوا پد پاره چې له يوې خوا 
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خلک وکولی يش چې په رسعت او اسانۍ رسه د لويو قوتونو د علمي 

پانګو او پرمختګ څخه ګټه واخيل، نو د دولتونو د اتحاد ورفداري يې په 

 کلکه رسه کوله 

خامخ او مګر دا جهاين موسسه د داسې مشکالتو او موانعو رسه م

مواجه شوه چې له هغو ټولو پيرشفتونو او ښو نظريو څخه چې په نظر کې 

وو پس پاتې شوه  حتی داسې حوادث او واقعات چې د دولتو د اتحاد او 

د صلحې د استقرار رسه يې مخالفت و، د دې موسسې دړنګېدو او بېخي 

 شکست اس اب وګرځېدل 

شنليزم )مليت( د دويم لوی جنګ نه وروسته ځينو عواملو د ن

 مفکوره په ېېر شدت او مختلفو ېولو رسه منځ ته راوړه 

د دوهم لوی جنګ دنتايجو او د مليت د مفکورې د موثراتو څخه 

يو د برتانيې د لويې امپراوورۍ شکست او د ېېرو داسې ملتونو او جوامعو 

ازادي وه چې څو قرنه يې په اسارت کې تېر کړي وو او دازادۍ مخ يې 

يدلی چې د دغسې ماملکو يومثال هندوستان دی، هندوستان د نه و ل

ازادۍ ګټلو نه وروسته د مليت د نظريې په اساس په درې برخو 

هندوستان او پاکستان او کشمري ووېشل شو چې کشمري په همدې اساس 

 نزاع او جګړې مورد وګرځېد   هندوستان او پاکستان تر منځ د رسه د

( نظريې په درې حصو تقسيم کړ چې پاکستان هم دنشنلېزم )مليت

ع ادت له رشقي پاکستان اومغريب پاکستان او )پښتونستان( څخه دي چې 

 ددغې وروسته منطقې په رس اوس هم مناقشه موجوده ده!

په شاميل افريقا کې د مليت خواهۍ نهضت ورځ په ورځ 

زياتېدونکی او مخ په انکشا  دی چې دهمدې انکشا  له امله د فرانسې 

لط او اقتدار په دغه منطقه کې مخ په ضعف او انحطاط روان دی  بلکې تس

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33111 
 

تقويت دپاره  د اروپا مدنيت هم په دغه ځای کې دمليت او نشنليزم د

 خدمت کوي 

 مليت په امريکا کې:

د مليت مفکوره په امريکا کې نه يوازې دهسپانوي زبانو رسه شته، بلکې 

شدت رسه د نشوو منا په حال کې په ټوله امريکا کې دغه مفکوره په ېېر 

 د کاناېا مليت چې اوس د ميل رشد مرحلې ته رسېدلی دی  ليدل کېږي 

غواړي چې کاناېا د لويې برتانيې له پنجو څخه وبايس او همدارنګه 

خپلو  په خيال کې لري چې د امريکې هغه اقتصادي سيطره چې د

په هر حال دا ختمه کاندي   ،اقتصادي چارو د ازادۍ مخالفه يې ګڼي

 کار په  التيني امريکا او کاناېا کې یوه مهمه واقعه او تاریخي حادثه ده 

که څه هم ځينې مؤرخان او فالسفه د ملیت او نشنليزم مفکورې رسه 

مخالف دي او په امحا کې يې زيار بايس  خو رسه د دې ديو نه يش موف  

افرادو په يويس  ځکه چې دا کار د  هکېدلی چې د مليت حس له منځ

ذايت متايالتو متکي دی او لکه څنګه چې خلک دخپل مورويث هېواد 

)مقط الرأس( رسه بې دليله مح ت او عالقه لري همدارنګه يې دخپل 

مليت رسه هم لري، نو په دې لحاظ ويلی شو چې د دې مفکورې په ضد 

 هر رنګ مقابله کوم تاثري نه يش کولی 

مح ت لري   ژبې رسه عالقه او و يعي ده چې د برش يو فرد هغې دا

چې هغه يې مورنۍ ژبه وي او همدا ژبه له ټولو ژبو څخه مرجحه ګڼي او 

هغه وخت ځان مسعود او نېک خت ويني چې خپل ميل افتخارات او 

قومي غرور د تاريخ په پاڼو کې مالحظه کړي  مليت په هر نسل کې خپل 

 ي (( موجوديت سايت اوپه يوه ځالنده څېره رسه رهور کو 

(۲۱ :۱۹۵-۱۹۱) 
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خادم صيب )د مليت حس( تر توضيح وروسته د )مليت علمي 

نور  تر دې عنوان الندې په تفصيل رسه ملت، مليت او ترشيح( ته راځي او

اړوند مفاهيم ترشيح کوي، د استاد دا ېول ليکنې ځکه ېېرې ګټورې دي 

ي، چې ځينې خلک د )مليت( يا )ملت( له اصطالحاتو رسه ېېر حساس د

له هغو څخه ناوړه تع ري کوي او هغه په توکم پالنه يا نژاد پالنې تفسريوي 

او تع ريوي، نو ځکه يې )د مليت علمي ترشيح( ته پام وکړ، دې ېول 

ليکنو رسه دا ېول ناسم تع ريونه له منځه ځي  خادم همدغه ېول ناوړه 

ې د همدې ورځپانه ک (اصالح)تع ريونو ته د سم ځوا ب او رڼاوي لپاره په 

موضوع اق اح خپره کړه او څو پرله پسې يادښتونه يې ورپسې خپاره 

ترشيح کړل، د  (بني املليت)او  (مليت)کړل، په دې اق اح کې يې 

شکاکانو او د ملتپالنې مخالفينو ته يې منطقي ځواب ووايه  په دې ترڅ 

مخالفينو کې يې په پښتني او په ټوله کې په افغاين ټولنې کې د ملتپالنې د 

دريځ هم څرګند کړ، خادم دا موضوع واضح کړه چې په نوي عرص کې 

حکومتونه د همدې ملتپالنې په احساس راجوړ شوي، افغانانو چې په 

نګرېزانو ته ماتې ورکړه، دی يې يو اسايس علت انولسمه او شلمه پېړۍ کې 

د ملتپالنې د شعور ويښتيا بويل  له دې ېول ليکنو څخه د خادم صيب 

هد  دا و، لکه چې اوس د )افغاين نشنليزم( پر وړاندې بېالبېل خطرونه 

هم دا ېول ګواښونه او خطرونه وو، خو دمخه  موجود دي، شپږ اوه لسيزې

خادم صيب د خپلو علمي او تحلييل ليکنو له الرې دې  ېول ګواښونو ته 

خپل غربګون ښودلی دی   هغه په ولس کې د ميل شعور غوړېدا ته هيله 

 ن او خوشاله دی، په دې باب وايي: م

))که په غور خپل ولس ته ځري شو، نو دا به راته څرګنده يش چې 

وروستيو کلوکې يو لوی فکري تحول پکې پېښ شوی دی، هر  په دې څو

چېرې چې څو کسه رسه پېښ يش، معلم وي، که متعلم، مامور وي که 
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د بحث ميدان ته دوکاندار، سم د السه خپل يا د جهان اجتامعي اوضاع 

راغورځوي  خپل او پردی حال رسه څېړي، دجهان په لويو اشخاصو، 

رهربانو او لیکوالو ت رصې کوي  يو يې ښه يادوي بل يې بد وايي  يو يې 

د ح  د الرې پريو بويل، بل يې د نفس خواهشاتو مريد  يو يې اجتامعي 

راهينو رسه خدمات شمېري بل يې خ ط او خطاوې، يو بل په داليلو  او ب

قانع کوي او له خپله بحثه نتيجه رسه اخيل  مقصد دا دی چې نن ورځ 

 لکه پخوا سړه او توده هوا، يا د فالين اس او ګاېۍ د بسمندان سپی او

پيشيۍ يا د هابل لنګر اوېوېۍ د بحث موضوع نه ده  بلکې د انسان برشي 

راوتيل  صفات د اجتامعي او ميل خدماتو په مقياس د م احثې ېګر ته

دي، هېڅ يو مطلع سړی د يو ملت د مادي ترقۍ له مزاياو څخه انکار نه 

يش کولی، هېڅ يو د عقل او شعور خاوند به پيدا نه يش چې د ښکلو 

لوړې ميل حيايت او  ښارو، د لويو فابريکو د منظمو هوسا الرو او سړکو، د

ه لومړی اقتصادي سويې ارزو نه لري  مګر زه فکر کوم چې تر دې ټولو ن

خوشالۍ وړ دی چې  هغه فکري تحول او هغه اجتامعي حالت ېېر د

سړی وويني ولس يې د جامعې رسه عالقه او مينه لري  د ملت په خري او 

رش په هسکه او ټيټه کې ځان رشيک بويل او د وليس او ميل رهربانو او 

 ليکوالو کړه وړه څېړي، نه غواړم چې د دې اوضاع د نتايجو او اجتامعي

مفادو په وينا مو رس وخوږوم، مګر رص  د خپلې ادعا د اث ات لپاره دومره 

وايم چې ېېرو جوامعو ته د مادي ترقۍ وسايل ميرس شو  د اوسپنې 

خطوط په کې ځغلېدل، لوړې ماڼۍ، ښايسته ښارونه په کې جوړ شول، 

فابريکې پرانيستلې شوې، خو چې ولس کې يې اجتامعي حس نه و، ميل 

ه شوای پېژاندی، د هر چا نظر فقط په خپله ګېډه او خپل کور مفاد يې ن

کهول و، نو نتيجه يې هغه شوه چې د وسپنې له پټليو او د فابريکو له 
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فوالدو څخه يې بېلونه او سپارونه او يا د تشناب نلونه جوړ شول، شته او 

 هستي يې تاال شوه او ميل جواهر يې په شخيص هوسو والړل 

يوه مجلس کې د اصالح اق اح )مليت او بني  په څو ورځې پخوا

امللليت( دا د بحث موضوع وه، له يوې خوا دا اق اح يوه ېېره د ستايش 

وړ او هغه بل د يوه غ  سړي، د وينا په استناد بې موج ه بلله  يوه ويل 

کې داسې يو مضمون د بحث  (اصالح)چې رښتيا دا لومړی پال ده چې په 

اوزي، بل ويل دې موضوع کې علاموو ېېر کتابونه او اق اح ميدان ته ر 

 ليکيل    

موږ فطرتاً ملت پرست يو   ، نو د دې مضمون ليکل بې مورده دي  

دا بل ورته راسم شو، ويې ويل رښتيا چې علاموو په دې موضوع کې او 

ېېرو نورو موضوعاتو کې کتابونه ليکيل دي، که موږ د  جهان کتابونه پسې 

يوه معمويل خربه به هم پیدا نه يش چې په امريکا يا اروپا را وپلټو داسې 

اساس  څه نه وي ليکل شوي، په دې جهان په بل ګوټ کې په هغې او يا د

د نړۍ دکوم مولف پر ح  تجاوز ونه  موږ بايد هېڅ ونه لیکو چې م ادا

 يش 

همدارنګه دا يقيني خربه ده چې د ملت او بني امللليت موضوع په 

املکو کې څېړل شوې  کتابونه پرې ليکل شوي او يا لږ تر درستو ويښو م

لږه ترجمه شوي دي او جامعه په دې مهمو موضوعاتو پوهول شوې ده، 

مګر زموږ په مملکت کې چې تر اوسه په دې خربه تاليف ال څه چې کومه 

وړه رساله هم نه ده ترجمه شوې، په سلو کې مو يو سړی هم په دې 

څنګه اجازه ورکوي چې يو خادم راپیدا يش او  موضوع ښه نه پوهېږي، نو

کومه کوچنۍ مقاله د اولس تر غوږو ورسوي دا چې وايي موږ فطرتاً ملت 
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پرست يو نو بني املليل  موضوع کې ګړېدل خدای مکړه زموږ دې حس 

 ته رضر پېښوي، ېېره د تعجب خربه ده!

ي اول خو بني امللليت )اينټر ناسيو نالستي( او ضد مليت )اينټ

ناسيو نالستي( دوه بېل موضوعات دي يعنې بني امللليت د مليت د ضد 

 معنی نه لري 

بله دا چې له بال څخه ژغور الره دا نه ده چې د خپل خواخوږي 

 الس اوپښې س ګې او غوږونه وروتړئ 

تحقي  او مطالعه ده او  ،ګمراهۍ نه يګانه ناجي علم او پوهه بلکې د

ه څوک جل وهي او ت اه کېږي چې د رساب بس  د جهان په بيديا کې هغ

له خواصو خرب نه وي، په هر تقدير دا م احثه او ايراد که د شخيص نقاضت 

و ځکه چې د ايراد او  فکر وړ په اساس و او که بې له کومه غرضه و، د

انتقاد ارسار اميزه خاصه دا ده چې يوې ېېرې کوچنۍ او بې اهميته 

او بې له انتقاده ېېرې لويې او مهمې ورپام کوي  موضوع ته هم دخلکو

 خربې ته سړی نه متوجه کېږي!

نو دا مسلمه کلمه ده چې انتقاد که پر ځای وي، يا بېځايه په دواړو 

صورتونو د جامعې په خري متامېږي  په اول مورد کې انتقاد د سهوې او 

خطا د خ ط او خيانت مقتدر راګرځوونکی دی او په دوهم مورد کې 

وه فرد خري خواهۍ ته يو څه صدمه رسوي، مګر له بلې خوا ي لومړی د

چې د خلکو توجه موضوع ته جلب شوه، حقيقت ښکاره کېږي او ېلې ته 

 اح ام ال زياتوي  د هغه فرد قدر او

همدا خربه ده چې د جهان يوه پياوړي شخص وييل دي چې که 

 په فرض د محال څوک د اجتامعي خدمت په ېګر کې مخالفه ېله ونه

 لري، نو ښايي چې دا جن ه له تيږې او لرګي څخه جوړه کړي 
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په اوله کې چې د مليت او بني امللليت موضوع اق اح ته راووته 

زما قصد دا نه و چې زه دې همدا بحث وڅېړم، مګر دې پورته م احثې اړ 

 کړم چې يو څو کرښې وليکم 

 مليت اوبني امللليت:

يا پېژين، کومه زړه خربه نه مليت په هغه مفهوم چې نن ورځ يې دن

ده او خصوصاً د دې کلامتو شيوع زموږ په وون کې ېېره تازه ګي لري  

مقصد دا نه دی چې منظم اجتامعي ټولګی چې په معيني خاورې کې 

زېست کوي تر يوه بري  الندې راټولېږي، دولتي منظم تشکيالت لري دا 

)د اس ابون کوم نوي شيان دي، د پښتون قوم څو زره کاله پخوا 

اوهرودت په قول رسه چې په خپل عرص کې دجهان پياوړي علمي 

شخصيتونه وو( په همدې خاوره کې ژوند کاوه، د خپلې زمانې رسه سم 

يې منظم تشکيالت لرل منتها د افغانستان نوم آريانا و، سيايس حدود يې 

دومره نه وو رانغښتل شوي، يوې خوا ته اباسني بلې خوا ته يې پارس 

اپرزليس و  شامل ته يې جيحون )آمو( او جنوب کې يې بحر پروت و  د پ

افغان اوسنۍ جامعې وجود درلود، خو اساس د تشکل يې ملت نه و، يعنې 

د ملت پرستۍ په محور نه و راټول شوي، بلکې په هغه زمانو کې اوس بيا 

حتی تر څو کلو راپه دې خوا د دې خاورې برشي کتله د يوې کورنۍ او 

يوه مطل  شهنشاه تر قيادت الندې راټوله وه او يا د يوه جهانګشا تر  يا د

جامعې په  بري  الندې درېدلې وه دا اجتامعي سړه وضعه يوازې زموږ د

برخه شوې نه وه، بلکې د جهان د درستو اوسنيو مللو خاصه هغه ورځ 

همدا وه  د بلخ امپراوورۍ او د بګرام تر ټولواکي د کابل شاهيانو، 

هرې يوې کورنۍ تر هغه د خوند شهنشاهي چلوله  ،يانو او غوريانوغزنو

چې اهل او الي  کسان يې درلودل  په مجرد د دې چې به يو بې کفايه 
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ټولواک په تخت کېناست يو د الس الندې حکمدار يا همسايه پادشاه به 

پرې يرغل راوړ هغه به يې ورک کړ او اول به په رضا او رغ ت د دې نوي 

 خاوند فرمان بردار و د قدرت 

فداکاري اکرثاً د شخيص اغراضو يا د يوه فرد لپاره وه نه د يوې 

 سپېڅلې مفکورې )مليت( په خاور!

هند د امپراوورۍ اساس  بابر له فرغانې راغی  پښتنو په کابل کې د

ع پېړۍ کې ورور د ورور، پالر د ۶۳او  ۶۸ورته کېښود، لرې به نه ځو په 

ره دوراره او وراره د تره په مخ کې تورې راوايستې، د زوی، زوی د پالر، ت

کابل، کندهار، فراه، هرات، بلخ او مزار ميدانونه يې د يو بل په وينو 

ګلګون کړل دا ځکه چې زموږ  د اجتامع محور فرديت او قدرت پرستي 

 وه، نه وون دوستي او ملت پرستي 

رو کلو کې پېړۍ په اخ ۶۳د ملوک الطوايف، يا ځان پرستۍ ملن د 

په ېېر شدت رسه ورټوله شوه، درست قوتونه قلعه او قمع شول او مرکزي 

 قوت په ټول مملکت کې سلطه ټينګه کړه 

د شلمې پېړۍ په ابتدا کې لومړی ځل د ملت پرستۍ پلوشې وون 

ته راولوېدې دملت پرستۍ رڼا د افکارو تنوير د وون ميدان ته راووت  

 ليغات ورو ورو رشوع شول، د قوم پرستۍ بنا تعليم او تربيه، نرشيات او ت

د ملت پرستۍ خوا ته توسعه وميندله، تر څو چې لومړی ځل د ملت 

پرورۍ عايل او مقدس روح د استقالل په جنګ کې مجسم ت ارز وکړ، د 

دې خاورې زمريو ړوم ی د لوی تاريخ په ادوارو کې ېېرې مجاهدې 

و وينې تويې شوې دي، کړې دي، ېېرې وينې يې تويې کړي او د ېېر 

پردۍ خاورې يې په خپلو وينو ګلګونې کړي او خپله خاوره يې د دښمنو 

په وينه رنګينه کړې  مګر د استقالل مقدسه مجاهده د معنی په لحاظ له 
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هېڅ يوې بلې جګړې رسه مقايسه کېدای نه يش  ځکه چې دا هغه وخت 

د پښتنو پادشاه، امر و چې دښمن راهراً د پښتنو په خاوره تېری نه و کړی، 

او مامور درست پښتانه وو، له پښتنو کوم پردي باج او خراج نه غوښت، 

دوی ارام او اسوده په خپلو کورو کې له خپل کيل کور رسه ژوند کاوه، 

مګر يو ناڅاپه هيجان او شور ورته پېښ شو، توره او ټوپک، ترب او چاړه 

دو کې ددښمن د توپو يې رسه راواخيستل دوون په جنويب او رشقي رسح

اوويارو ماشينګڼو او مبو په مقابل کې ودرېدل  دوی څه غوښتل؟ ايا د 

يې په زړه شوي وو؟ ايا د احمدشاه او  لغوریانو او غزنويانو برم او جال

زمان شاه هوا يې په خاور کې ګرځېدلې وه، نه نه، د دوی غايه له دې 

دوی د  ،او سپېڅلی وواړو څخه ېېره لوړه وه، د دوی مقصد ېېر مقدس 

ميل حريت او سيايس ازادۍ په معنی پوهېديل وو، دوی استقالل او 

 خپلواکي غوښته، له نر او ښځې، له قلم او کاغ ، له تورې او ټوپکه د

حريت او ازادۍ نارې ختې، هغه څوک چې ملت پرستي زموږ فطري 

خاصه بويل، ګومان کوم چې يا سهوه کوي او يا د خلکو خوشحالول 

واړي، يو ليکوال چې دجامعې د و ابت سمت لري، نو د يو پوه غ

اوصادق و يب غوندې اول د نارو  رنځ کشفوي او بيا يې عالج ته مال 

تړي، ترخه دوا ورکوي او کله، کله يې پيچ کاري او اپرېشن کوي هم، له 

دې هېڅوک انکار نه يش کولی چې پښتانه که څه هم اسايس تعليم او 

ف  نظر يې هم نه دی وسيع شوی، خو بيا هم قومي حس تربيه نه لري ا

پکې دومره قوي دی چې کله کله هر يو فرد د خپل قوم په مخ کې له رس 

او مال نه تېر يش او بيا همدا حس دخارجي خطر په مقابل کې په يوه 

 تاریخ پاڼې يې له مثالو ېکې دي  ميل حس بدل يش چې د

دې خدای بې وروره مه  په پښتنو کې يو متل دی چې: تربور ته

کړه، ورور ته بې زويه، مګر هغه پښتانه چې يو وار پوه شول يو ځل يې 
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اف  نظر وسيع شو او د جهان په حال او په خپله ورځ خرب شول، يو پال د 

مليت حس ورته پیدا شو، د ح  په مقابل کې پر هغوی د تربره او ورور، د 

ن خپل کور او درست زوی فرق نه کېږي، هغوی ته ټول وو ورور او

وونداران وروڼه او زامن ښکاري، قومي، نژادي، و قايت او نور درست 

غ  واړه اختالفات د  مليت تر نامه قربانوي  په کراره کې خو د وون د 

شپږو خواوو خلک يو د بل له اجتامعي حال څخه خرب وي، يو د بل په 

جتامع يې د ټولنې او ا يې ښادۍ ښاد او په غم يې غمجن وي، اساس

محور د بحث او څېړنې وي، مګر کله چې يې د ميل احساساتو سيند په 

څپو يش، زړه يې له شوق او مح ته جوش وکړي، د وون او مليت له پاکو 

کلامتو خرب اخيل، نو يو روحي عامل يې احاوه کړي، په خپلې اجتامع 

و کې فقط یو شی ويني، يو شی اوري او هغه يو شی څه وي؟ )ملت( د لوي

سلسلو دکارنامو په يادونه يې زړه با  يش، د وون  هميل اشخاصو او باعظمت

د خارجي او داخيل غاص انو او راملانو په ياد يې د  ،عاملينو د بدبختيو د

نفرت ووفان يې  د څېرې رنګ بدل يش، وينې يې په جوش رايش او

ربت ع څپې ووهي، له ښو دورو رس مش  او له تياره او غمجنو شپو ورځو د

 درس اخيل او د ملت پخوا پورې ال نږدې کېږي 

لوړتيا په مخه کې دوون د ارتقا او برم  ملت  پرور د ميل سعادت او

په الر کې له کور، کيل اوقوم څخه تېر وي، ميل ګټې ته له هرې يوې بلې 

 ګټې نه ترجيح ورکوي 

دا حس چا کې نه يش پیدا کېدای، تر څو چې پوه نه يش، س ګې 

صې نه يش په خپل او د جهان په احوال خرب نه يش، ملت پرستان يې خال 

په نړۍ کې بې معارضې نه دي پاتې،يوه ېله مخالفني لري چې هغوی ته 

دوی د نظرياتو په اساس دولتونه هم جوړ  د انټي ناسيونالستان وايي او

شوي دي، دوی ملت پرستي، خودخواهي ګڼي او وايي چې له ميل 
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او له تفوق ميل څخه لوی مخالفتونه د مللو تر منځ احساساتو تفوق ميل 

پیدا کېږي او په نتيجه کې دا حس برشي جامعه د خونړيو جګړو خوا ته 

راکاږي، نو ښايي چې د جهان ملل له دې تنګ نظرۍ څخه رص  نظر 

وکړي او يو کوچني ټولګي په ځای چې ملت يې بويل د درست برشيت 

 ملنې ته ځان ورواچوي 

الستان وايي: په دې کې شک نشته چې برش يو دی د مګر ناسيون

انسانيت په لحاظ د برش تر منځ زښت ېېر اختالفات موجود دي چې له 

 دې څوک منکرېدای نه يش 

مثالً په راهري شکل او د ژوند په سويه کې د اروپا متمدن ملتونه 

لکه جرمن، انګليس او فرانسه به چندان توپري نه لري، مګر که عادات، 

الق، شئونات، دود  دستور، ورز تفکر او روحياتو ته يې ورننوزو، نو اخ

 فاحش لرې والی او جدايي به يې تر منځ وليده يش 

بل دا چې ملت په عامل برشيت کې د يوه فاميل حکم لري، نو که 

چېرې څوک له خپل فاميل رسه مينه کوي، دا معنی نه لري چې له 

که څوک دخپلې کورنۍ اسايش او همسایه رسه دې رخه او حسد ولري او 

رشافتمندانه ژوند د سمون په الر کې هڅه کوي، دخپلې کورنۍ د غړو د 

حيايت، اقتصادي، صحي او علمي سويې په لوړتيا کې زيار بايس، معنی 

يې دا نه ده چې هرو مرو د خپلو ګاونډيانو د حقوقو غص ول غواړي، 

ورنۍ يو پوه او باحسه بلکې يو مه ب فاميل د يوې ښې تربيې خاونده ک

فاميل څومره  چې د ملت لپاره خدمت کوي، يو د لوړو صفاتو خاوند 

ملت هم په جامعه برشي کې هامغومره عامل برشيت ته لوی خدمات کوي  

برجسته ملت ضمناً د نورو مللو د رقابت حس راپاڅوي چې د دې مسابقې 

 نتيجه کې دمدنيت د کاروان رسعت ګړندی کېږي 
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 ليت )انټر ناسيونالسيتي(:بني املل

بني امللليت داسې  یوه مفکوره ده چې د مليت تر منځ واقع شوې 

ده، له يوې خوا ملت ته قايله او د ملت د وجود اح ام کوي، له بلې خوا 

 غواړي چې د مللو د تصادماتو جلوګريي وکړي 

په هغه وخت کې چې ملتونو  وجود نه درلود يعنې برشي جوامعو 

د کوم جهان کشا په قلمرو کې شپې  يې قومي ژوند کاوه يا ق يلوي او

تېرولې په هغه وخت کې هم دا د بني امللليت اوصافو او خواصو وجود 

 درلود 

مثاًل څو زره کاله پخوا د بودا او زردشت په زمانې کې ځينې داسې 

اخالق او اداب د اريانا،  ،اوصا  او مميزات، داسې دودونه او رواجونه

د او چني تر منځ موجود وو چې دوی يې لږ او ېېر يو بل ته فارس، هن

 رسه نږدې کول 

په نوي عرص کې کوم وخت چې ميل حس تقويه او ميل حکومتونه 

جوړ شول، د بني امللليت مفکوره په عمومي ېول رسه ميدان ته راووته، 

ويې غوښتل چې د مللو د زياده روۍ مخه ونييس او دوی رسه نږدې 

پاره يې بني املليل محکمې او عاتو او دعوو د دفع لکړي، نو مناز 

ليل جوامع جوړې کړې او د دوی د نږدې وايل لپاره يې موسسات ملا بین

او مجالس لکه د پوستې او تلګرا  او د وسپنې د الرې او د امراضو د 

مجادلې بني املليل موسسات، د مللو د اجتامعي، علمي او اقتصادي 

 انيستل سويې د لوړتيا مجالس پر 

د بني امللليت عنارص يا په بل ع ارت د بني امللليت د بنا خټه ملت 

 دی  بني امللليت بې د ملت له وجوده معنی نه لري 
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حقيقي ملت بې د ميل حس له روزنې تشکيلېدای نه يش او ميل 

حس پرته د تعليم او تربيې، د نرشياتو او ت ليغاتو له الرې په بله الر پيدا 

هغه څوک چې وايي فالنی قوم فطرتاً )بې له تعليم او  کېدای نه يش،

تربيې( مليت پرست دی، دوی يا د مليت او قوميت تر منځ فرق نه يش 

 (۱۱۶-۱۹۷: ۲۱کولی او يا د ځان يا د جهان غولول غواړي (( )

د خادم صيب په پورته ليکنه کې د ملتپالنې ېېر درسونه، عربتونه او 

چې اوس هم د ملتپالنې پر وړاندې لويه  پندونه پراته دي  هغه داليل

ننګونه ده، ده يو په يو څېړيل دي او د مغرضو کړيو پوښتنو، انګېرنو او 

پلمو ته يې ځواب ويالی دی  د خادم صيب دا ليکنې مو ځکه په تفصيل 

رسه راوړې چې ګڼ موضوعات يې په کې په تفصيل رسه څېړيل دي، هغه 

شکونه چې له هر چا رسه د ملت، ملتپالنې پوښتنې او ګروېږنې، ابهامات او 

او افغانيت د پاللو په باب موجود وي، هغه ټول په دې ليکنو او بحثونو 

 کې واضح شوي دي 

خادم په افغاين ټولنه او ملت جوړونه کې د ښځو نقش ېېر مهم 

ګڼي، هغه په دې باب يوه ځانګړې ليکنه کوي او په دې  لیکنه کې د ژوند 

ې د ښځو دفعال ګډون غوښتونکی دی  )افغان مليت او په ټولو چارو ک

پښتني ښځې( د دې ليکنې نوم دی او په ټولنيز، سيايس او مدين ژوندانه 

کې دښځو دګډون اړتيا ترشيح کوي  خادم صيب د همدې ليکنې په پای 

کې وايي: ))نن افغاين شعور او د پښتونولۍ غريزه په ټوله جامعه کې په 

روان دي، ښځې او نر په يوه شان د ژوند نويو  رسعت رسه په انکشا 

غوښتنو او د مليت د نوو م ارزو لپاره په عرصي ېول ځانونه اماده کول 

خپله وريفه ګڼي  اوس ښځې ته عاجزه، صنف نازک، مستوره، مخجوبه او 

څه څه ويل عيب ګڼل کېږي، خو افغاين جامعه ښځه ملع ه، لوبونې او د 
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نه ګڼي، ځکه د پښتنو په مصطلحاتو کې ښځه نارينه وو د خوشوقتۍ شی 

 )مېرمن واکداره( او د پوره انساين ح  حقداره ده ((

حکومت او حکومت د ملت لپاره رضوري ګڼي   استاد خادم ملت د

ځينې ټولنپوهان په دې نظر دي کله کله ملتونه وي، چې حکومت 

جوړوي او کله کله حکومتونه وي چې د ملت دساتنې، هوساينې او 

پرمختګ س ب ګرځي، که د يوه حکومت تر شا ملت والړ نه وي،حکومت 

خپله له منځه ځي او که يو ملت حکومت ونه لري، نو له انارشۍ او 

پرمختګ الره يې ېب کېږي  خادم صيب د  ګډوېۍ رسه مخامخېږي او د

)ملت او حکومت( تر عنوان الندې په يوه ليکنه کې دا موضوع څېړلې 

 وايي:  ده، هغه په دې باب

))حکومت هغه منظم صاحب اقتدار جامعت ته وايي چې د يو 

ملت هغه مجموعه افراد دي  ادارې واګي د هغه په الس کې وي او وون د

 چې د دغسې يو ټولګي تر ادارې الندې په يو وون کې ژوند کوي 

که د حکومت افراد خپله د ملت څخه منتخب شوي او د حکومت 

په دې صورت کې حکومت او ملت بې  له يو ېله يې تشکيل کړې وي، نو 

 اعت اري فرق څخه کوم حقيقي فرق نه لري 

قوم اداره د اجن ي افرادو په الس  بلکې په دې صورت کې چې د

کې نه وي او د قوم د خپلو اجزاوو په الس کې وي، حکومت د ملت 

تنظیمه قوه بللی کېږي، په دې صورت کې چې د حکومت او ملت په 

م فرق دی، رص  اعت اري دي، مثالً هامغه يوه ونه ده، مينځ کې کو 

الندې حصې ته يې بېخ وايي او پاس ته يې ېې يا ښاخونه يا مثالً هامغه يو 

نور درياب څخه پورته او په حرکت  لهدرياب دی، هغه حصې ته يې چې 

 کې يش موج يا چپه وايي 
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ی دی، يا مثاًل يو فرد راواخله چې د مختلفو اندامو څخه جوړ شو 

هر اندام يې بېله بېله وريفه اجرا کوي، دما ، زړه ، سږې، معده 

پښتورګي، ټول بېله بېله وریفه لري او په عني زمان کې د همدغه فرد 

 په همدغه وخت کې د ځان لپاره خدمت کوي   تحيا

نو وګورئ ونه او بېخ، درياب او چپه، شخص او اعضا يې کوم بېل 

بلکې کوم فرق چې لري فقط د کل او جز  شخصيت لري؟ نه: نه يې لري،

بې کله او کل بې جزه مستقل وجود او   جزفرق دی او دا معلومه ده چې 

حيات نه يش لرلی  دغه رنګه حکومت هم چې د خپله ملت څخه وي، د 

ملت څخه حسابېږي، همدغه افراد دي چې لږ شانې برجستګي په کې 

نو حکومت يش، حکومت د پیدا يش او د ملت اداره په الس کې واخيل، 

 ملت اداره او تنظیم کوي او د اعتال خوا ته يې سوق کوي 

په عني حال کې چې حکومت د ملت خدمت کوي او د ملت زنده 

ګي سايت، د ځان لپاره هم همدغه کار کوي،ځکه چې د حکومت او ملت 

زنده ګي ځانته متاميز وجود نه لري چې ملت نه وي، حکومت به هم نه 

حکومت يانې تنظيم نه وي، ممکنه ده چې ملت هم ملت پاتې  وي او چې

نه يش  مدعا دا ده چې زموږ په ژوند کې حکومت او ملت کومه متاميزه 

معنی نه لري، زموږ حکومت د خپل ملت د افرادو له خوا دی او په داسې 

 حکومت کې ملت او حکومت په اصل کې يو شی وي 

دا دی چې د یو قوم هو) يو بل ېول حکومت هم شته چې هغه 

اداره د بل يو اجن ي په الس کې وي، دلته نو د حاکم او محکوم ملت او 

حکومت په مينځ کې ېېر لوی فرق وي، په دې صورت کې حکومت قهار 

او ملت مقهور ګڼل کېږي او حکومت د ملت د فايدې په غم کې نه وي، 

ه ګټه بلکې په دې فکر کې وي چې څنګه به د دې الس الندې خلکو څخ
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وکړي، ګويا حاکم انسان وي او محکوم حيوان، تېښته دې وي، خدای ته 

 (۱۲۵: ۲۱دې وي، خدای ته مه يې وينې دغسې ساعت؟(( )

استاد خادم خپلواکي او استقالل هم ديوه ملت د بقا او سوکالۍ 

لپاره يو رضوري عنرص ګڼي چې له هغه پرته يو ملت له زوال رسه 

يقت کې د يوه ملت د شتوايل يوه اسايس نښه مخامخېږي، استقالل په حق

ده  استاد خادم ))زموږ استقالل(( په نامه يوه ليکنه کې دا موضوع څېړلې 

ده او استقالل يې داسې يو څيز ګڼلی چې هېڅ شی وررسه په تول کې 

برابر نه دی  هغه په دې باب وايي: ))استقالل يو لوی نعمت دی او د 

نعمت د نورو ټولو نعمتونو رسچشمه ده، په  خدای يوه لويه عطيه ده، دا

دې کې هر څه شته، ولې هېڅ شی په تول کې دده رسه برابر نه دی(( نو 

ځکه خو يې استقالل د يوه ملت لپاره ېېر رضوري ګڼلی دی  خادم 

حکومتونه او ملتونه دوه بېالبېل  ،صيب خپله زمانه د ملتپالنې عرص ګڼي

بل رسه ارت اط لري، دی وايي: ))دا مفاهيم او جوړښتونه دي، خو يو 

 عرص د مليتونو دی(( په دې باب دی خپله ترشيح لري:

))حکومتونه ېېر پخوا پیدا شوي دي، خو مليتونه دغومره زمانه عمر 

نه لري، ځينې کسان متشکل حکومت ته مليت وايي، مګر خربه داسې نه 

امدار او ده، حکومت بېل شی دی او مليت بېل شی دی، حکومتونه په زم

چي اړه لري، د زمامدارۍ او  مملکت چلولو شکل زرګونو کاله  اداره

مخکې منځته راغلی او ېېر تحوالت يې کړي چې څو يې د ))ميل 

 حکومت(( شکل غوره کړی دی 

ميل حکومت يعنې هغه حکومت چې په ميل قوه متکي وي او د 

ه دې عرص ملت د ارزوګانو او غوښتنو ممثل او پوره کوونکی وي، موږ پ

کې حکومت د ملت منظمه، اجتامعي قوه بللی شو او نور ټول تعريفونه 
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چې پخوا شوي دي باول دي، حکومت د ملت اجتامعي قوه وي، نو 

 و عاً د ټولو تر مخه د ملت د بقا او ارتقا وريفه بايد پر مخ بوځي 

متاسفانه زموږ ځينې کسان ال اوس هم نه ملت پېژين او نه ملیت، 

کوي چې اوسنی عرص د بني املليل توب پر خوا روان دی، نو  دوی فکر

د مليت شعار بېځايه دی او ځينې يې حکومت هر څه ګڼي او د دې فکر 

نه غفلت  کوي چې که د حکومت رسه د ملت مفکوره نه وي، نو د منځنيو 

 پېړيو حکومتونه د سړي فکر ته راويل 

او کاپيتالستي  نن ورځې سوسيالستي د بني املليل توب د پاره د

دواړه ېوله حکومتونه پروپاګند کوي، خو بايد سړی وپوهېږي چې 

املليل توب هغه وخت منځته راځي چې ملتونه موجود وي، نو د  بني

 دغسې اوازو څخه زموږ د ځينو کسانو فکر ته د مليت نفې راځي؟

بله ال دا ده چې په دې عرص کې د بني امللليت منایندګي د )يونو( 

ده چې تر اوسه هېڅ قوت نه لري، بعضې توصيې کوي او هغه يې  پر غاړه

 هم څوک نه مني، بلکې پخپله )يونو( د قوي مليتونو د الس اله ده 

د )هيګل( د اضدادو د فلسفې پر اساس ))هر شی خپل ضد پیدا 

کوي، بيا ضدين رسه مجادله کوي او د دواړو د ګډون نه نتيجه راوځي 

 ينو اثار او عالیم موجود وي ((چې په هغې کې د دواړو ضد

نو کوم وخت چې رس ايله حکومتونه منځته راغلل، په خپل مقابل 

کې يې د مرشووه حکومتونو نظريه راپیدا کړه، خو کوم وخت چې 

مرشوط ميل او قانوين حکومتونه چې که څه هم د خپل ملت د پاره ښه 

يونالېزم مفکوره وو، د نورو په مقابل کې متجاوز ثابت شول، نو د انټرناس

پیدا شوه، خو په ټولو هغو حکومتونو کې چې د انټرناسيونالېزم نغاره 
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ېنګوي، د مليت ص غه په وضاحت رسه څرګنده ده او دنيا ال د 

 انټرناسیونالېزم له مرحلې ېېره لرې ده 

نو د پښتنو دنيا کې چې څوک پردې الندې يا بې پردې د مليت 

نه پوهېږي، زموږ منورين ال ځينې  مخالفت کوي، نو يا غرض لري يا

داسې هم دي چې په مليت خو ټینګ دي، داليل هم وايي، مګر د ملیت 

د ځينو يا ټولو مقاماتو پابندي او تحقي  نه مني، يعنې مليت مني، خو 

 رشايط يې نه مني 

په دې عرص کې چې که د ملت د تحکيم او قوام فکر ونه يش، نو 

کولتوري هويت باييل او په پای کې د ملت ورو ورو خپل تاريخي او 

 عربو غوندې په بال اخته کېږي 

که په استعامري دوره کې عربو خپل کولتور له السه نه وای ورکړی، 

نو ارساييلو دغلته حکومت نه شو جوړوالی او له بلې خوا که يهودو د 

دربدرۍ په وخت کې خپل يهودي مليت بايلودی وای او د ملت مقاومت 

مړه شوې وای، دوی د عربو په مقابل کې خپل وجود نه شو روحيه يې 

 څرګندوالی 

همدغه شان که هند هنديت له السه ورکړی وای، هېڅکله به يې 

خپل هندي حکومت نه و جوړ کړی او که هند په یوه برخه کې پاکستانی 

 کولتور نه وای پیدا شوی، نو هېڅکله به هم پاکستان نه وای جوړ شوی 

ځانه  لهښتنو له خپل کولتوره غفلت نه وای کړی او همدارنګه که پ

رسه يې هند ته خپله ژبه او خپل کولتور وړی وای، اوس به د پاکستان پر 

ځای هلته پښتني حکومت موجود و، سوونه مليونه پښتانه به په هند، ايران 

 او پاکستان کې نه وو هضم شوي 
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په خپل ملک نه ساته،  همدغه پښتانه وو چې ژبه او کولتور يې و

کې ترې نور څه جوړ شول او که پام نه کوي، د پاتې هغو هم دغه حال 

 وګڼئ 

که ايران ايرانيزم او فاريس ژبه نه وای روزلې، نو په دغومره اوږد 

تاریخ کې به د دغو ټولو تهاجمونو او خطراتو په مقابل کې ژوندی نه و 

 پاتې او وخته به تجزيه او د نورو ضميمه شوی و 

ا خربه رښتيا ده چې ))مليت يوه ص غه ده، نه د نسب سلسله(( نو د

 او دا هم بايد  ومنو چې ))دا عرص د ملیتونو دی نه د حکومتونو((  

(۲۱ :۱۱۷-۱۱۸) 

استاد خادم بيا د خپل پورتني بحث او تحليل د نتيجې او توصيې 

 په توګه وايي:

))اوس الزمه ده چې پښتانه خپل ميل جوړښت ته جدي توجه 

 وکړي او د هر قسم استعامر نه ورته نجات ورکړي ((

ځينې خلک له نشنليزم يا ملتپالنې څخه ناوړه تع ري کوي او هغه په 

نژاد پالنې او قومپالنې تع ريوي چې د نورو حقوق تخري وي، خو خادم 

صيب دې ېول اندېښنو او ناوړه تع ريونو ته د )نشنليزم او فاشيزم او په دې 

و رفع( په نامه يوه لیکنه کې څرګند ځواب ويالی دی  باب د اشت اهات

خادم صيب په دې لیکنه کې د دې دواړو موضوعاتو حدود ټاکيل او 

يې زيات ټينګار هم  هغهنشنليزم يې نه يوازې يو روا عمل بللی، بلکې پر 

کړی دی  په يوه بله ليکنه کې د وونپالنې يادونه کوي او وايي چې 

؟((، د خادم صيب هد  دا دی چې وون ))وون ومنانځو که خارج

منانځنه کوم عيب نه دی، دی وايي چې )د وون مينه غريزي ده( په 

و يعي ېول په خلکو کې موجوده وي   خادم صيب د خپلو ليکنو په ترڅ 
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کې يوې بلې جال ې موضوع ته هم نغوته کوي، هغه اشخاص چې د ميل 

اد خادم دا ېول فکر په باب د خلکو په زړونو کې خلل اچوي  است

اشخاص په يوه ليکنه کې ترشيح کوي، دوی ته  )ميل منافقان( وايي   

خادم صيب په دې ليکنه کې د ټولنې داسې يو اسايس رنځ ته متوجه 

شوی، چې د ټولنې له داخل څخه د ټولنې او ملتپالنې د ت اهۍ س ب 

ګرځي  خادم صيب په دې نظر دی لکه څنګه چې په اسالم کې منافقان 

غندل شوي او خطرناک ګڼل شوي، دغسې په ميل مسايلو کې هم دا 

ګورۍ خلک ځکه ېېر خطرناک دي چې تشخيص يې ګران او خطر  کته

يې زيات دی  د خادم صيب د دې ليکنې ارزښت هغو خلکو ته ېېر ښه 

معلومېږي چې عماًل همدا اوس د پرديپالو، ځان ساتو پښتنو افغانانو او 

وړاندې پر م ارزه بوخت دي  منافقان او مرض  ناوړه احتياط کارو پر

احتياط کاري په دې پلمه چې دمقابل لوري حساسيت راونه پارېږي، له 

غټو ميل داعيو څخه تېرېږي او هغه څوک چې د ميل هويت او ملتپالنې 

مالتړ کوي، هغوی هم د توکم پالو او افراويانو په نامه مشهوروي او په دې 

کار مخه نييس  مقابل لوری چې د ميل هويت او ېول يې په ټولنه کې د 

جوړښت د کمزوري کولو لپاره شعوري هڅې کوي، نو بيا ورته دا ېول 

اشخاص د ښې وسيلې په توګه کارېږي او د ملتپالو افغانانو پر وړاندې يې 

 په اسانۍ رسه استعاملوي 

خادم صيب وايي: ))د هر م هب، هر دين او هر مسلک په مقابل 

ه درې قسمه دي: مومنان، کافران او منافقان  مومنان خو کې خلک پ

منونکي، کافران نه منونکي او منافقان هغه دي چې هم منونکي دي او هم 

نه منونکي دي  يعنې منافقان د هر م هب او مسلک رسه خو راهراً د منلو 

وضع څرګندوي، مګر په باون کې د نه منونکو رول لوبوي او ملک 

او مسالکو په نزد دغه ېول خلک )منافقان( له کافرانو  ړنګوي   د م اه و
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ېېر بد او مرض دي او دا ځکه چې کافر یعنې مخالف خو خپل مخالفت 

ښکاره کوي، خپل دليل او منط  وايي) نو که په منارره يا م ارزه کې پړ 

شو، ېېره هيله شته چې وګرځي او اميان راوړي، بله دا چې مخالف 

رنه ځان ساتلی يش، مګر مناف  د وينې دننه پېژندل کېږي او سړی و 

 خوراک کوي او لويه بنا رس د الندې راغورځوي 

ناسونياليزم د دې عرص عامل شموله مسلک او د استثعامر او استعامر 

د مخنيوي ازمايل شوې وسله ده، استعامرچيان او امپرياليستان هم تل د 

دغه اله د هغې دغې خطرناکې الې څخه کار اخيل چې نفاق يې بويل، 

ميل وسلې په مقابل کې استعاملوي  استعامر وايي: )اختال  واچوه، نو 

حکومت کوه( استعامر چې په هر ځای کې وغواړي خپل مرام پر مخ 

 بوځي، منافقان پیدا کوي، منافقان تقويه کوي 

وږ س ګي، بې غريته، خپل چاري او ټي  فطرته خلک خو په هره 

دغو ټيتو اوصافو رسه زرنګ، چال از، دوه مخي جامعه کې وي، مګر که د 

او پل غلطي هم وي، نو د استعامر د  الس لپاره ښه اله کېدای يش  

استعامر دغو اخالقو ته کپېسېټي، هوښياري، موقع شنايس او سياست داين 

وايي او دغسې کسان په خپل الس کې نييس او په خپل ملت يې 

 استعاملوي 

ای وون پالونکو افغانانو، د استعامر د الس ای ځوانانو او منورينو، 

وسلې، د استعامر د کورنۍ بچي او د امپراليزم غالمان وپېژنئ  که تاسې 

دوه مخي منافقان وپېژندل) نو بيا مو يو مخيزه  کافران نه يش تېر ايستلی، 

دلته د افغان ملت ېيوه بله شوې ده، ای ميل پتنګانو پرې راغونډ شئ او د 

رڼا کې د ميل منافقانو منحوسې څېرې وپېژنئ، دا هغه دې ېيوې په 

کسان دي چې د  افغان، افغانيزم، افغاين او افغانستان له کليمو څخه په 
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چل ول ېېه کوي او کله په ښکاره هم ورته سپکې سپورې وايي) نو راخئ 

چې په ګټه دا ترانه ووايو: )واړه افغانان يو، ټول مسلامنان يو، ګران هېواد 

 (۱۱۱: ۲۱لکه ګل افغانستان دی، جګ له کل جهان دی (( ) ،زموږه

خادم صيب د پورته يادو موضوعګانو تر تحليل او ارزونې وروسته 

په اينده نړۍ کې د افغان ملت رول ته پاملرنه کوي او له افغانانو څخه 

هيله کوي چې له راتلونکې نړۍ رسه ځان اعيار کړي، هغه ))افغان ملت 

په لیکنه کې دا موضوع ترشيح کوي، استاد خادم په دې او اينده دنيا(( 

غري په حال کې ت، د نړۍ د راتلونکي وړاندوينه کوي چې تل د کې ليکنه

 ده او په دې برخه کې د قران کريم م ارک ايت د دليل په توګه راوړي 

حکومتونه او ايډيالوژي هم د تغري يه حال کې ګڼي، نو ځکه خو 

ت او ملت د بقا لپاره بايد ميل اساسات دی توصيه کوي چې د حکوم

ټينګ يش او حکومتونه د ميل مفکورو پر بنس  جوړ يش، ددې ليکنې 

محتوا دا ده چې ملت داميي ژوند لري، حکومتونه او ايډيالوژۍ د 

بدلون په حال کې دي  د ختيخ او لويديځ بالک د تغري په باب چې په 

دوينه شوې  وه  نيمه پېړۍ دې ليکنه کې د استاد خادم له خوا څه وړان

وروسته هغه پر واقعيت بدله شوه  ختيځ او لويديځ ايډيالوژيکو سستمونو 

خپل رنګ او جوړښت بدل کړ، سوسياليستي بالک خو ال بېخي له منځه 

الړ، نړۍ د دوه زبرځواکيز بالک پر ځای په يو قط ي ځواک بدله شوه، 

و ځکه خو خادم صيب حکومتونه ړنګ شول، خو ملتونه ال ژوندي دي، ن

 پر ملتپالنې او ميل حکومت ټينګار کوي، هغه وايي:

))د س ا نړۍ د نن د دنيا په شان نه ده، نن دنيا د ايډيالوژيکي 

مفکورو او اختالفاتو په بنا روانه ده، په رسعت کومې خوا ته درومي، 

ځينې کسان داسې فکر کوي چې په دنيا کې به خال  توقع حوادث پېښ 
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دنيا نقشه به بدله يش، مګر دغسې غري م قب خو احتامالت دي،  يش او د

همدغه رنګه اټومي جنګ هم د احتامل نه زيات شی نه دی، ال ته د دغو 

احتامالتو په څنګ کې واقعات هم شته، واقعات دا دي چې دنيا د 

سوسياليستي او کاپيټاليستي بالکونو تر منځ تقري اً وېشل شوې ده، بې 

و د دوه خوا جاذبه قوتونو د توازن له ک له په منځ کې والړ ورفان شته، خ

دي، هر کله چې په دنيا کې ثابت شی هېڅ وجود نه لري، نو څنګه باور 

کېدای يش چې دغه قوتونه دې تل په يوه توازن پاتې يش، قران کريم 

او غري  ((  واړهرښتيا وييل دي چې: ))إِنَّ االِْءنَساَن لَیطَْغی أَن رَآُه اْسَتْغَنی

منکشف دولتونه هېڅکله بايد په هغه توازن چې د دوی په خپل الس کې 

  نه وي اتکا ونه کړي، بلکې په خپل ځان دې اتکا وکړي 

ځينې سياست دانان داسې فکر کوي چې کوچني دولتونه د لويو 

په مقابل کې هېڅ کله متکي به خود سياست نه يش غوره کوالی، خو 

هالنډ، ېمنارک، ال انيا، کيوبا، ايرلينډ او دغسې  دوی بايد سويډن، ناروې،

نورو دولتونو ته وګوري، ښه به دا وي چې افغانستان د رشق او غرب د 

سياسياتو د يو ورفه کېدو نه لومړی د يو ميل، ثابت او غري متزلل سياست 

خطوط تعني کړي، يعنې د يو واحد، متمرکز، ارادي او په خپلو پښو والړ 

 ني ملت اساسات وم

ميل پرابلمونه بايد د خپل ملت د رسانو او و قاتو د باهمي تفاهم، 

تساند، استدالل هلته چې د ېميوکراتيکو رشايطو الندې وي پرېښودل 

 يش 

په دې کار کې د افغانستان د دولت او ملت دواړو خري دی، دستي 

د دولت د اوږو بار کمېږي، ملت په خپلو پښو د ودرېدلو چل زده کوي، 

مانه کېږي، د فعاليت او مشغوليت زمينه برابرېږي او تخري ي افکار بدګو 
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تعمري ته متوجې کېږي، کوم وخت چې ملت متمرکز يش) نو که په دنيا 

کې هر څه حوادث پېښ يش افغان ملت  به د يو واحد افغان په حيث په 

کې رول ولوبوي، که نن افغان ملت ته خپل الس او اراده د ځان د 

ېږي، نو د س ا په تياره کې ېېر مشکالت د مخاو  او ر نه برابانکشا  چانس 

مهالک په مخ کې دي، رښتيا دا ده چې ملت سازول تر ټولو لومړی کار 

دی او تر ټولو وروسته پاتې دی، څو چې دا کار ونه يش، بل هېڅ پالن به 

 (۱۱۸: ۲۱تررسه نه يش او زموږ اصيل دردونه به دوا يش (( )

النې په باب چا ته هېڅ  ېول  شک او ش ه نه استاد خادم د ملتپ

پرېږدي، يوه مسئله چې د اکرثو په ذهن کې ګرځي، لکه څنګه چې )د 

نشنليزم او فاشيزم( ترمنځ توپري نه کوي، دغسې )د نشنليزم او  انټرنشنليزم( 

تر منځ هم توپري نه يش کوالی، خادم صيب دا موضوع هم په ښه ېول 

باب  په دري ژبه يوه لیکنه کړې ده، دا لیکنه ترشيح کړې ده  ده په دې 

))مليت و بني املليت(( نومېږي، استاد خادم په دې ليکنه کې د دې 

 دواړو  موضوعګانو بريدونه په څرګند ېول مشخص کړي دي 

استاد خادم )ميل يووالی( د يو ملت د بقا لپاره رضوري بويل، په 

يوه ځانګړې ليکنه لري،  دې برخه کې يې )ملت او ميل يووالی( په نامه

خادم صيب په دې ليکنه کې د ملت د يووايل ارکان ترشيح کړي، په دې 

د نورو پوهانو نظريات هم راوړي دي، ميل يووالی يې  يې برخه کې

تعريف کړی، د ژبې، دين او نژاد يووايل ته يې اشاره کړې چې ایا دا د 

يا د نتيجې په توګه ميل يووايل اسايس عنارص دي که نه؟ په پای کې يې ب

 ميل يووالی تعريف کړی دی  هغه په دې باب وايي:

))د ملت او ميل يووايل په شاوخوا کې علاموو او پوهانو مختلفې 

نظريې ورکړي دي چې زه د مثال په ېول د )ارنست رونان( د فرانس د 
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يوه مشهور مورخ نظريه الندې ېول رسه بيانوم  ارنست رونان ملت يو 

خوانی شکل بويل چې په اوسني عرص کې ټولې جوامع په دې قدميي او پ

 نامه و ميدان ته راوتيل دي 

که موږ ملت يوه درخته فرض کړو، ريښه به يې په تېر وخت او تنه 

به يې په اينده نصب العني کې پیدا کوو، نو په واضح ېول رسه ملت 

يوه ع ارت له هغو افرادو څخه دی چې د ګډ تاريخ، يوې مفکورې او د 

مرام او مقصد خاوندان وي او د يوه قوي )حکومت( تر ادارې الندې په 

 يوه جامعه او مفيده خاوره )مملکت( کې ژوند کوي 

ميل یووالی ع ارت د اتفاق او اتحاد څخه دی چې د يوه ملت د 

افرادو په منځ کې چې نفع او رضر کې يو د بله رشيکان، خري او رش يې يو 

ه جامعه او خاوره کې هغه وخت مونده يش چې د وي  ميل يووالی په يو 

 هغې خاورې په ټولو افرادو کې مليت او ملت پرستي پيدا او موجود يش 

 ايا د ملت او ميل يووايل اساس څه شی دی؟

پر اساس او بنس  باندې هم د علاموو په منځ کې اختال  نظر 

 موجود دی 

اد د ميل ځينې پخواين علام او پوهان د ژبې  وحدت، دين، نژ 

 يووايل او مليت اساس بويل 

لېکن د ننني عرص علامء يوازې د پورتنيو عنارصو وحدت د ملت او 

ميل يووايل اساس نه، بلکې بعضې نور عنارص او عوامل په دې جمله کې 

 داخل او رشيک بويل او د هغو اث ات په الندې ېول رسه کوي:

ې ژبې خاوندان د ژبې يووالی ، څرنګه چې معلومه ده چې د يو  -۶

کوالی يش چې خپل افکار او نظريات په صحيح ېول رسه يو د بله ارهار 
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او بيان کړي او د ژبې د يووايل په توسط رسه اختالفات د منځه ورک او 

خپل مقصد په انساين صورت رسه حاصلوالی يش چې دا د ژبې يووالی د 

 ميل يووايل د پاره کومک او معاونت کوي 

په مطل  صورت رسه د ميل يووايل اساس نه بلل خو بيا هم ژبه  

کېږي او ځنې ماملک لکه امريکا او انګلستان چې ژبه يې رسه يوه ده او 

دغه رنګه جرمني او سويس چې په يوه ژبه خربې کوي، مګر ملتونه يې 

جال او بېل دي، نو دا معلومه شوه چې د ژبې وحدت د ميل يووايل او 

 مليت مطل  اساس نه دي 

دين يووالی هم د ميل يووايل د پاره رضور او حتمي شمېرل  د -۲

شوی دی، مګر څرنګه چې ژبه د مليت اساس نه ده، دغه رنګه د دين 

وحدت هم د مليت اساس نه بلل کېږي، د مثال په ېول رسه ټول عريب او 

اسالمي ماملک چې د يوه دين خاوندان  دي، بيا هم د بېلو ملتو 

عربستان، افغانستان، ايران او نور    دغه رنګه د  درلودونکي دي، لکه مرص،

 عيسوي دين پريوانو هم بېل ملتونه تاسيس کړي دي 

د نژاد يووالی د ميل يووايل دپاره مفید ګڼل کېږي، مګر د ملت   -۹

او يووايل اساس کېدای  نه يش او ېېر هم نژاده ماملک سته چې بېل او 

 جال ملتونه يې تشکيل کړي دي 

معلومه شوه چې د پورتنیو عنارصو وحدت د ميل  څرنګه چې

د مليت اساس  او بنس  شمېرل يووايل اساس نه دی، نو ايا کوم شيان 

 ؟کېږي

د ننيو علاموو په عقيده مش ک تاريخي مفاخر، ګډ منفعت، يوه 

مفکوره او ايده آل يو مرام او مقصد مليت او د ميل يووايل اساس بلل 

 کېږي 
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 ې مختلف اقوام ژوند کوي، ټوله پښتانه دزموږ په مملکت کې چ

يوه تاريخ او د يوه مرام خاوندان که څه هم د هغوی ژبه، عنعنه او نژاد 

مرام يې يو دی او د دې  بېل دی، خو بيا هم د ټولو ارزو يوه، مقصد او

خاورې د ساتلو او حفارت دپاره هر قوم په خپل نوبت او وار قربانۍ 

يې څرګند کړي دي، محض زموږ د مليت  ورکړي او دمليت مهم شواهد

 دښمنانو د خپلې استفادې د پاره دا م اد  نومونه بېل کړي دي 

نو د افغانستان هر فرد يو پښتون او هر پښتون د هر قوم او نژاده 

څخه چې وي، د مساوي حقوقو لرونکی د افغان او پښتانه له مفهوم څخه 

 کوم اسايس بېلتون نه لري 

ده چې دا بېځايه قومي او نژادي تعص ات او تفري  موږ لره الزمه 

اتفاق رسه د دې  نه ګرځي او ټوله په يوه الس او زموږ د بربادۍ س ب و

وون د استقالل د ساتلو د پاره په رس او مال اماده او تيار اوسو  د پردو او 

 (۶۶۲۷-۶۶۲۱: ۲۱دښمنانو په اغراضو او پوچو افکارو ونه غولېږو (( )

کينه او تعصب د ميل يووايل دښمن ګڼي او هغه له هر  استاد خادم

اړخه څېړي، تعصب تعريفوي، يانې پر وينه او نژاد باندې دومره ټينګېدل 

چې ح  او حقيقت هم له ياده وبايس  استاد په دې ليکنه کې د تعصب 

عزم ، ارادې او ث ات ترمنځ بريدونه هم مشخصوي  زموږ په ټولنه کې 

موضوعګانو څېړل خورا مهم ځکه دي، چې يو اوسمهال  د دې ېول 

شمېر داسې متعص ني شته چې په خپله تعصب ته ملن هي او هغه څوک 

چې د دې تعصب پر وړاندې ودرېږي، پر هغوی د تعصب تور پورې 

کوي، يانې هم تعصب کوي، هم ځان سپينوي او هم پر نورو تور پورې 

 ارزه ګرانېږي  خادم ددې ېول متعص ينو پر وړاندې م توګه کوي، په دې

صيب د دې موضوع د ترشيح رضورت شپږ اوه لسيزې وړاندې احساس 
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کړی و او دا ليکنه يې کړې ده، خو اوس يې ترشيح او تفسري د وخت يو 

 بل مهم رضورت دی  خادم صيب وايي:

))هر څوک وايي تعصب بد دی، مګر دا چې تعصب څه شی دی او 

 وايي، دليل يې دا دی چې يا خو ولې بد وي؟ په دې باب هېڅوک څه نه

اکرثه خلک د خربو په عم  نه پوهېږي، خو چې څه خربه چا په خوله 

کې ورکړه شخوند ورباندې وهي  يا دا چې ځينې خلک خو پوهېږي، 

 مګر په رېو س ګو اوبه خړوي چې ک ان په کې ونييس 

پروپاګند په رشقي اصطالح کې دېته وايي چې ثابت داليل په کږه 

ه د خپيل مدعا د پاره په کار واچول يش  د ارسطو د منط  په اصطالح الر 

دغسې داليلو ته مغالطه وايي چې پښتانه يې خطا ايستل بويل  تعصب 

دعصب ځينې ماخ  دی، يعنې په وينه او نژاد باندې دومره ټينګېدل چې 

په ح  او حقيقت هم سړی س ګې پتې کړي  د عربو په جاهليت کې 

 او عشايري افتخاراتو ېېر ټينګ والړ وو، هرې ق يلې به خلک په ق اييل

ځان بر تر او پورته ګاڼه او داسې د يو واحد ملت او لويې جامعې 

دجوړولو بالغ و، نو ځکه داسالم په راتګ رسه دغه حس ته تعصب وويل 

شو او دا کار وغندل شو  زموږ ستاييل استازي وويل: ))ليس منا من دعی 

 چې د عصي ت بلنه کوي زمونږ نه دي(( الی عصي ته: څوک 

نو پورته څېړنې څخه دا خربه معلومه شوه چې کوم شی چې د 

واحد ملت، جامعې او ټولنې دتشکيل مانع وي، کوم شی چې ځانځانۍ 

پیداکوي، کوم شی چې تفرق او تشتت پیدا کوي،کوم شی چې د 

شخيص اوخاندانۍ تفوق لپاره دعوت ګڼل کېږي) دغه تعصب دی  

شوېده او هر هغه کس چې په  وسته بيا په دغه مفهوم کې لږه توسع پیداور 

 شخيص آر او افکارو اونظرياتو زيات ټينګار کوي، دومره ټينګار چې د
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نورو خلکو داليلو ته هډو غوږ نږدي، نو دغه هم متعصب ګڼل کېږي  په 

اصل کې تعصب هغه حس دی چې سړی په يوه نکته او نقطه دومره مرکوز 

موضوع نور اورا   د مک کړي چې بس هامغه شی،هر څه ګڼي اواومنه

اوحوايش نه سنجوي، نو په دې لحاظ چې هېڅ ځانله په يوازيني صورت 

نه يش مطالعه کېدای، نو ځکه دغسې حس د شعور يو قسم ړوندوالی ګڼل 

کېږي او د نظر د وسعت منايف دي، نوځکه بد دی، خو په هېڅ صورت 

ميل کار  ان او عقيده چې د يوه نېک، اجتامعي اوهغه جهد او اميان، اذع

باندې ټينګار کوي،دغسې ټينګار ته تعصب نه  ور لپاره يې څوک لري او

استقامت وايي  د پيغمربانو لوی صفت  وايي،  بلکې دغه ته عزم، ث ات او

ته ))اواالالعزم من الرسل(( ويل  چې په قران کې راغلې دا دی چې ځينو

ورو په ح  کې راغيل دي: ))فلم نجدله عرفا(( يعنې شوي دي اود ځينو ن

دا فضيل د ))عزم((  فضيلت لري او ځينې پيغمربان چې په ځينې نورو

پورې ېېر دخل لري، نو ګويا عزم، اراده ث ات او استقامت چې په نېک او 

خلکو ملت او جامعې ګټه مضمره وي، دا تعصب نه  مه ب صورت وي او د

بوالهوس، بې اميانه  لوی معيار دی، ځکه چې دد سړيتوب  دی  بلکې دا

 او ابن الوقت انسان د السه هېڅ وخت لوی کار او لويه نامه نه کېږي 

 رهناميان چې د نو په دې منط  او تحقي  رسه ليډران، مرشان او

يوې مدعا د اث ات لپاره ټينګار کوي، لکه) لينن، ګاندي او واشنګټن يا لکه 

غو ته متعص ان ويل لوی رلم دی  ځينې کسان جامل خان او داسې نور د

د اوبو خړولو او د خپلو معاي و د پټولو لپاره لوی کسان په تعصب متهم 

کوي، خو دا د خلکو کار دی چې غور وکړي په خربو ځان پوه کړي او د 

 خپل چارو کسانو دپروپاګند الندې الړ نه يش 

ه((يې په په اسالمي رواياتو کې ))ليس منامن ادعی لی عصي ت

 ))عص يته لجاهليته(( باندې مقيد  کړی دی  مدعا يې دا ده چې څوک د
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جاهليت د زمانې په شان تعصب لري، نو هغه بد دی  يعنې هغه تعصب 

چې د اسالم، اميان او مسلامن ورور لپاره کېږي، بد نه دی، بلکې دغه شی 

وم مرسته او ورور، تربور او ق د تعصب نه حسابېږي  د پښتنو په رواياتو کې

ورفدار شته، خو هغه تعصب نه دی  ځکه پښتانه وايي: ))کوتک وهه  د 

ورور لپاره خربه کوه د خدای لپاره((  ددې متل معنی دا ده چې په 

پښتونولۍ کې له ورور څخه دفاع الزمه ده، خو داسې دفاع نه ده چې 

 ورور د ګټې لپاره به سړی په ح  پښې ږدي، نو هغه کسان چې په يوه

لويه جامعه، تاريخ او ملت کې د خپلو ګټو لپاره تشتت پیدا کوي او زهر 

س ګې  وپه کې شيندي يا دا چې د نورو وروڼو په ثابتو اجتامعي حقوق

پټوي  يا دا چې موقع نه ورکوي، نو دا تعصب دی  د غندلو وړ دی، د 

دې عرص په تشخيص رسه تعص ات په څلور ېوله دي: م ه ي تعصب، 

 صب، لساين تعصب او ايالتي تعصب نژادي تع

خو که څوک د خپل م هب، نژاد، لسان او ايالت لپاره داسې 

خدمت کوي چې د نورو حقوقو ته په کې سپکاوی نه وي  اتال  او 

 هتحقري نه وي، دا تعصب نه دی او که څوک  وايي چې ))ميم زور ما ټول

ه د يو لوی زما(( نو بېشکه دا تعصب دی او م موم دی  ځکه دا مفکور 

ملت د تشکيل مانع ده او په دې صورت د انفراديت او شخصياتو پر خوا 

 ( ۶۲۱۵-۶۲۱۱: ۲۱هڅه او ټينګار دی (( )

ميل ارتقا، د  استاد خادم پر يادو ليکنو رسبېره )د استقالل او

استقالل د اس داد يادګرينه، ميل موسيقي، ميل ثقافت، افغان در معرض 

 جامې( او ګڼ شمېر نورې ليکنې هم لري چې امتحان، مادر وون، وليس

پر ټولو ت رصه يې دا ليکنه ېېره اوږدوي، خو د ده د نرثي ليکنو د يوې 

نتيجه په توګه وايو چې استاد خادم تر ټولو لوی قوت د ملت قوه ګڼي  او 

وايي چې په ټولنه کې تر دې بل زيات ځواکمن ځواک نه شته  خادم 
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ه مهم ګڼي، خو دا مرشتوب بايد تصنعي او ليډرشيپ د ملت د قوت لپار 

جعيل نه وي، ملت ته درو  ونه وايي، ځينې خلک داسې فکر کوي چې 

دلته افغان ملت ساده دی او پر څه نه پوهېږي، د خادم صيب په نظر دا د 

دوی خپله ساده ګي ده، د ده په نظر ملت ته سپينه او ساده الره ښودل په 

خپلو پښو ودرېږي او کله چې ملت دې کار دي، دې کار رسه ملت په 

حالت ته ورسېد، نو يو غ  قوت ورڅخه جوړېږي، هغه  په دې باب 

 وايي:

))ددې وخت لوی قوت ملت دی  دا جمله کومه ابتکاري معنا نه 

لري، هر منور شخص پوهېږي چې د اجتامعي قوت من ع يوازې ملت 

يش او دا کار  دی او بس  مګر څنګه ملت؟ هغه ملت چې منظم او متمرکز

په شعوري صورت وي  يعنې په ملت کې د يووايل، ګډو موافقو او واحد 

ايډيال روحيه تقويه او وروزل يش او دا کار بيا څنګه کېږي؟ دا کار داسې 

کېږي چې په يوه ملت کې د اختال  او تشتت پيدا کېدو ټول پرابلمونه 

رڼا کې سپین او حل ولټول يش او يو يو د دنيا د مسلامتو او مقرراتو په 

يش  حل هم بايد د عقل، منط  او برهاين اقناع په صورت وي، نه د چال، 

 فرېب او رضا منايه زور په ېول 

يوه ملت ټول اختاليف پرابلمونه په  ښه نو که څوک غواړي چې د

همدغه شان حل يش، نو و يعي الره يې څه ده؟ و يعي الره يې څنګه تر 

پ  د روزلو په ييو سم، رو  او حقيقي ليډرش اوسه دنيا کشف کړې ده، د

سېوري کې موندل کېدی يش  هغه وخت چې يو ملت سيايس او 

اجتامعي مش  او مترين نه وي کړی، نو هره و قه عجي ې او غري ې 

سوداګانې لري، نو دا سوداګانې چې کوم وخت د عمل په ميدان کې 

و قاتو فکر او وازمايل يش، نو دغسې واقعيت نه لري، لکه څنګه چې 

سنجش کړی وي  لکه  چې وايي د کور حساب په بازار کې سم نه راوځي، 
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همدا رنګه تصوري او تخييل خربې د سياست او اجتامع په عميل ميدان 

کې اکرثاً بل شان خېږي  مثالً خلکو ګومان کاوه چې افغانان ساده او 

حاالتو بېسواده او خيال پرست او احساسايت خلک دي، دوی د دنيا د 

ځان فيصله نه يش کوالی، خو په عميل ميدان کې د ېېرو  رسه سم د

هوښيارو خلکو دا ګومان پوچ ثابت شو او افغانانو په تېرو دوه لويو جرګو 

کې پوره لياقت او عاق ت بيني و سيايس رشد وښود  لوی اجتامعي 

تحوالت او سيايس موافقو ته د دنيا له رجحاناتو رسه سم درک کړی شول 

 او ويې منل 

د افغانستان همدا و قات چې سم نيم تخمونه په کې شيندل کېږي، 

دا خلک ګومان کوي چې د ځان په فايده به ورنه ګټه وکړي، هېڅ لرې نه 

ده چې ملت د عاق ت بينۍ او تاريخي رشد له ک له په اصل حقايقو پوه 

ې هېڅ يش او بده استفاده ورنه ونيش کېدای، نو ځکه زما عقيده دا ده چ

هوښيار بايد د ملت د غولولو د پاره اقدام ونه کړي، ځکه دا ملت دغومره 

ساده او نارسيده نه دی، لکه چې ګومان کېږي، نو دوی ته له سمې او 

سپينې الرې رامخکې کېدل په کار دي او الزمه ده چې ملت خپلې 

خوښې ته پرېښودل يش چې خپل پرابلمونه په کوم شان حل کول 

يې کړي  نو چې ملت پخپله خپل مرشان پیدا کړي او هغوی غواړي، حل 

په خپل منځ کې کېني او يو د بل خربو او منط  ته غوږ کېږدي، نو 

 انجړې به ټولې حل يش 

خو چې د  ،هو! لږ وخت به وغواړي، خري دی که وخت تېر يش

و قاتو د زړونو عقدې سمې او وسپړل يش او حل يش  هغه وخت چې 

د لفظ او معنا له مخې يوه خوله  خپل مسايل حل کړي اوملت په دغه شان 

يش، نو بيا فکر وکړئ چې کومه ورانه به سمه نه کړي؟ او تر څو چې دغه 

ملت خپل ځان په خپله نه وي سن ال کړی او خپله  کار نه وي شوی او

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33111 
 

، نو نور ټول کوښښونه چې هغه د اپالتون او ېالره يې پخپله نه وي ايستل

ولې نه وي، بېځايه شوي او هېڅ هم نه يش کېدای، بايد ارسطو په الس 

مونږ اميان ولرو چې په دې وخت کې لوی قوت ملت دی او بايد چې 

 (۶۶۳۶: ۲۱ملت په خپلو پښو ودرېږي (( )

د خادم صيب پر منثور کالم رسبېره د هغه په منظوم کالم کې هم 

شوي دي  که ملت، ملتپانه) افغانيت او پښتونويل په پراخه کچه منعکس 

ووايو چې د ده د نظم )اويا سلنه( همدې موضوعګانو ته وقف شوې، نو 

م الغه به مو نه وي کړې  په دې کې د ده لنډ او اوږده نظمونه،  

څلوريزې، قصيدې، چاربيتې او قطعې ټولې شاملې دي  د )ميل شهيد 

حضورته( نظم يې هم ميل پیغام لري، )د استقالل جشن( نظم کې هم، 

 دپالنه، ميل ولوله او ملتپالنه ځلېږي:هېوا

 بلبلـــــــه د زړه پ رتـــــــه مـــــــه بدـــــــار راغلـــــــی دی  

 د دـــــ زو د  ـــــذبې وخـــــت د چاـــــار راغلـــــی دی 

ــ        ــه وين ــي مــديد پ ــاغ چــې خــړوب  کــړو مل  هاــه ب

 نـــ  ښـــه پـــه تـــازه ګـــم او بـــر  و بـــار راغلـــی دی. 

 

)قومي ژوندون( نظم کې هم قومي او ميل روحيه انځور شوې ده  

نظم هم ميل او ووني روحيه رانغاړي  )قام ته خطاب(  )د وون به ود(

نظم يې هم د ملتپالنې ج به لري  )د شاعر مسلک( خو  د خادم صيب 

هغه مشهور شعر دی چې د ده د شاعرۍ مانيفيس  )مرام( ګڼل کېږي  

)وون غواړي خدمت( نظم يې هم د وون د  ابادولو روحيه لري  

پښتني ټولنې د کلتور انځور کاږي،  )حجره( نظم د افغاين په تېره بيا د

)څه شوه يارانه( او )ځوانان راټولوم( دواړه نظمونه کلتوري او ميل 
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ارزښتونه پايل، )خوږ جهان او ميل ارشاد( نظمونو کې د پښتنو او افغانانو 

درد او غم انځور شوی دی  )سيايس مشاعره( هم ميل پيغام لري، )روښان 

نغاړي، )ستا ميه، لوی استعامر، ته يې وينې به شم( نظم هم افغاين فکر را

 که نه؟( او نور نظمونه ټول يې ميل، پښتني او هېوادنی فکر انځوروي 

د دې نظمونو ترڅنګ د استاد خادم په څلوريزو او قطعو کې هم د 

 ملتپالنې افکار په ېېره څرګنده بڼه انځور شوي او بيان شوي دي:

زنې لپاره قومي چاپېريال ېېر دی په يوه څلوريزه کې د اوالد د رو 

مهم ګڼي دده په نظر هر هغه ماشوم چې له خپل کيل، کور او ولسه لرې 

رنګ اخيل، نو ځکه خو خادم په خپل  يش، د همغوی خوی بوی او

 قومي او ميل چاپېريال کې د اوالد پر روزنه ټينګار کوي 

ــه د ، زوی ولـــــــ ر مـــــــي      ــه بېـــــــل ق م نـــــ  کـــــ

ــي    ــ ر مـــــــ ــره محشـــــــ ــ  دـــــــ ــ رو خلکـــــــ  د نـــــــ

 دوی بـــــــه هاـــــــه مـــــــي چـــــــې چېـــــــر  اودـــــــي  

ــي    ــرور مـــ ــه رنـــــګ  ـــ ــ رو، بـــ ــه رنـــــګ د نـــ  .پـــ

 

يزه کې ردی د افغانانو پر بد حالت ژاړي او خپل دا درد په يوه څلو 

 انځوروي:

 افاــــــا  راټيــــــ  مــــــ ، دومــــــره ذليــــــل مــــــ       

 چـــې دـــشک يـــې خلکـــ  تـــه هـــر يـــ  دليـــل مـــ        

ــه الړ      ــه منځــــــــــــ ــر  لــــــــــــ ــ ر  خبــــــــــــ  نــــــــــــ

ــ      ــل مــــ ــال و قيــــ ــې قــــ ــې يــــ ــرافت کــــ ــه مــــ  .پــــ
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چې د استاد خادم په نرث کې مو يادونه وکړه، افغان او  لکه څنګه

افغانيت د ده د افکارو او نظریاتو محور جوړوي او ده پرې لسګونو ليکنې 

کړي، دغسې يې نظم کې هم دا موضوع په لسګونو ځايه ياده کړې ده، د 

ايي و افغانيت پر اوسني حالت چې ده ته ښه نه ښکاري افسوس کوي او 

ې ټول راټول وای او  له السه مو نه وای ورکړی، دی چې موږ بايد پر 

 وايي:

ــ ی نــــــه وای      ــړ مــــ ــ  مــــ ــرت مــــ ــکې غيــــ  کامــــ

ــه وای    ــ ی نــــ ــړی مــــ ــ  مــــ ــت مــــ ــکې ه ــــ  کامــــ

ــډ وای    ــت ن اله واړه راغ نــــــــــــ ــه پښــــــــــــ  پــــــــــــ

ــړ مـــــــــ ی نـــــــــه وای      ــت مـــــــــ ، مـــــــ  .افاانيـــــــ

 

استاد خادم په خپله يوه بله څلوريزه کې مرش ته خطاب کوي چې 

ي کې خپل  لوړاوی مه ګوره او هر چا چې ملت مه ټيتيوه، د هغه په ټيټاو 

 دا کار کړی، په پای کې د ملت له ميل انتقام رسه مخ شوی دی 

ــې       ــر مــ ــر  بــ ــه پــ ــې تــ ــړ  چــ ــ  کــ ــت ټيــ ــه ملــ  کــ

 خلــــــک ړانــــــده کــــــړ  چــــــې تــــــه رهبــــــر مــــــې   

ــه    ــه انت امــــــــ ــې لــــــــ ــه مــــــــ ــه نــــــــ ــې غ ــــــــ  بــــــــ

ــر مـــــــــې     ــې خبـــــــ ــه ځنـــــــ ــه  الـــــــ ــه لـــــــ  .رر بـــــــ

 

ډنه خادم صيب د ملت دښمنانو ته خطاب کوي، هغوی ته ګوتڅن

يو واحد ملت په  کوي چې د ملت له تجزيې الس واخيل او افغانان د

 توګه ارام پرېږدي:
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ــ ل يـــــ  پښـــــت   دی       ــ ل يـــــ  افاـــــا  دی، ټـــ  ټـــ

ــ   دی    ــړی زبــــــ ــر کــــــ ــ م فکــــــ ــې کــــــ ــا چــــــ  تــــــ

 ټـــــــ ل يـــــــ  و ـــــــدت دی، تـــــــا ت ثيـــــــه کـــــــړ      

ــبخ   دی   ــړی مــــــ ــ ی ملــــــــت د  کــــــ ــه لــــــ  .پــــــ
 

دې پسې بيا ميل حاسد او کينه ګر ته چې د هېڅ ېول اصولو او 

خادم صيب حاسد ته دا خربه په ېاګه   ګواښ کوي قوانينو تابع نه دی، 

کوي چې که دلته د قانون منګولو ته ونه سپارل شوې، نو د قیامت ورځ 

 خو شته له هغې څخه به څنګه خالصی مومې:

ــار نــــــــــه مــــــــــ        ــه ق انينــــــــــ  را اي ــــــــ  پــــــــ

 لــــــــه ل يــــــــه قامــــــــه،  خــــــــه بار نــــــــه مــــــــ   

ــه  ـــــــه ځـــــــ اب کـــــــړ      پـــــــه ورځ د  شـــــــر، بـــــ

ــرض  ــ      فـ ــه مـ ــار نـ ــه دن  ـ ــه کـ ــې دلتـ ــړو چـ  .کـ

 

خادم صيب بيا افغان ته خطاب کوي چې له خپل کاروان رسه يو 

 ځای  روان شه، د بل کاروان په مته مه کېنه، د خپل کاروان ملنه ونيسه:

ــې      ــه روا  يـــــــــ ــه تـــــــــ ــه، کـــــــــ ــا روانـــــــــ  دنيـــــــــ

ــې    ــاروا  يـــــ ــ م کـــــ ــه، د کـــــ ــر او ت ـــــ ــه فکـــــ  پـــــ

 بـــــــــې مليتـــــــــه، بـــــــــل کـــــــــاروا  نـــــــــه مـــــــــته 

ــ    ــه تـــــ ــړه کـــــ ــې وکـــــ ــاور يـــــ ــې بـــــ ــا  يـــــ  .ه افاـــــ
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دې پسې خادم صيب خپل ملت ته )د وحدت فکر( ورکوي او دا 

 :ي، نو ځکه خو پرې ټينګار کويڼيل يووالی د هېواد د نجات الره ګم

 راځـــــــــــئ چـــــــــــې فکـــــــــــر، د ملـــــــــــت کـــــــــــړو  

ــړو     ــدت کـــــ ــ  و ـــــ ــې د يـــــ ــ  کـــــ ــه د  وطـــــ  پـــــ

 پــــــــه نــــــــ م د قــــــــ م، کــــــــه بيــــــــرغ غــــــــ اړو      

ــړو    ــد اوچـــــــت کـــــ ــې بايـــــ ــه الس يـــــ ــا پـــــ  .د چـــــ
 

ولس له ځانځانۍ څخه يووايل ته رابويل او دا د خادم صيب قام او 

بدمرغۍ يوه عالمه او اسامين ټکه ګڼي چې هر يو دې ځانته ېنګوي او 

 :ې هم ځان ته د ملت په س ګه ګوريوړوکی کلی د

 تــــــــل يــــــــې د قــــــــ م بيــــــــرغ اوچــــــــت کــــــــړو       

ــړ    ــې ه ــــــــت کــــــ ــې يــــــ ــا  و چــــــ ــ  افاــــــ  دا يــــــ

ــکته      ــ له راښــــــــ ــه، مــــــــ ــه ټکــــــــ ــ  دا ــــــــ  نــــــــ

ــ    ــ  کلـــــي، خشـــــل ځـــــا  ملـــ ــر يـــ  .ت کـــــړچـــــې هـــ

 

د ملت يووالی دده س  ارمان دی، نو ځکه خو يې هر وخت ورته 

 )د توحيد شعار( ورکړی او پر يووايل يې ټينګار کړی دی:

 دا يـــــــــــــــ  وطـــــــــــــــ  دی، افاان ـــــــــــــــتا  دی  

 يــــــ  يــــــې ملــــــت دی، نــــــ م يــــــې افاـــــــا  دی      

 د ملـــــــــــــــت ربـــــــــــــــه خـــــــــــــــ ږه پښـــــــــــــــت  ده 

 .د ديـــــــــ  لـــــــــه مخـــــــــې ټـــــــــ ل م ـــــــــل ا  دی 
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کې د ولس او الرښود تر منځ اړيکي خادم صيب په يوه بله څلوريزه 

ا ته د رسېدو لپاره ښه وسيله بيانوي، پر يووايل ټينګار کوي او دا کار مدع

 :ګڼي

 عـــــــــــــ ام محتـــــــــــــاج دي و راهن ـــــــــــــا تـــــــــــــه 

 خــــــــــ اص تنــــــــــ ير او،علــــــــــن و رڼــــــــــا تــــــــــه   

 وطـــــــــــــ  د دواړو تـــــــــــــر مـــــــــــــنځ کـــــــــــــړۍ ده

ــه      ــدعا تــــــ ــي، دوی مــــــ ــا  ردــــــ ــه د  مــــــ  .پــــــ

 

ه یوه څلوريزه کې نغوته استاد خادم د استعامر هغې نسخې ته هم پ

کوي چې وايي: ))بېل يې کړه ا ايل يې کړه((  دا د استعامر يو فورمول و 

تعامر چې تر ننه هم له همدې فورمول څخه کار اخيل، استاد خادم د اس

 :دې نسخې ته داسې اشاره کوي

 د ادــــــــــــــــتع ار دا، پخــــــــــــــــه ن ــــــــــــــــخه ده  

ــه ده   ــ  ، او ت ربــــــــــــــــ ــل مــــــــــــــــ  ازمايــــــــــــــــ

ــت     ــا  ک مــــ ــړه، بيــــ ــ ړ کــــ ــتالف  ــــ ــړهاخــــ  کــــ

ــتفاده ده    ــې ادــــــــــ ــه زړه کــــــــــ ــه د  پــــــــــ  .کــــــــــ

 

استاد خادم د ځينو اشخاصو پر هغو ورانکارو عملونو خواشيني 

 څرګندوي چې د هېواد د ورانولو س ب ګرځي:

 هـــــــــــر يـــــــــــ  ل يـــــــــــا دی، پـــــــــــه وران لـــــــــــ  

ــه را پرزولـــــــــــــ      ــا ، پـــــــــــ ــ ی افاـــــــــــ  د لـــــــــــ
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ــاتی نـــــــه مـــــــ      ــت ر او، ديـــــــ  پـــــ  دود او ددـــــ

ــ     ــار يـــــــــې مشـــــــــکل مـــــــــ ، د   ړولـــــــ  .کـــــــ

 

حکومت بېلوالی د ګډوېۍ س  عامل ګڼي او بيا  استاد د ملت او

 همدا کار په يوه ټولنه کې د ټول نظام د ړنګونې س ب ګرځي:

ــي      ــل مـــ ــت بېـــ ــي،  ک مـــ ــل مـــ ــت بېـــ ــه ملـــ  کـــ

 ل مـــــا ټېـــــل مـــــي   ېـــــلـــــه دی بېلت نـــــه  ـــــ ړ ټ  

ــ ر خراب  ــه، نــــــــــــ ــام پخشلــــــــــــ ــنظــــــــــــ  ږي ېــــــــــــ

ــي     ــل مــ ــت فېــ ــي،  ک مــ ــ ار مــ ــت خــ ــې ملــ  .چــ

 

 م ارزو ته اشاره استاد، په یوه څلوريزه کې په پښتونخوا کې ميل

کوي، هلته د روان رلم يادونه کوي، خو په پای کې دې نتيجې ته ريس 

 چې دا توره شپه به تېرېږي او بری به د لوی افغان په نصيب کېږي:

 پــــــــــــه پښــــــــــــت نخ ا کــــــــــــې، م ادلــــــــــــه ده 

 د هـــــــــــر يـــــــــــ  ظلـــــــــــن اوتېـــــــــــري دـــــــــــره ده  

ــ ی افاـــــــا  وي      ــه، د لـــــ ــه خـــــــ ا بـــــ ــت  پـــــ  فـــــ

ــشه ده     ــره مــــــــ ــ نکی، دی تېــــــــ ــبا راتلــــــــ  .دــــــــ

 

څلوريزه کې د دې خربې وضاحت کوي بله خادم په خپله يوه 

چې که م ارزه شعوري وي، نو نتيجه ورکوي، دی د روښان، خوشال بابا او 
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رحامن بابا د م ارزو يادونه کوي چې م ارزو يې نتيجه ورکړې او دی هم 

 همدغه شان افغان معمور کړی دی 

  دــــــــــــاد ځــــــــــــای ونيــــــــــــ ، د مياروښــــــــــــا   

ــ ک   ــت يـــــــــ ــا   ږي، د خ ېملـــــــــ ــحال خـــــــــ  مـــــــــ

 عطــــــر پامـــــــي چـــــــې، پـــــــر  ر  ـــــــا  وکـــــــړه 

ــا     ــه افاــــــــ ــړ، هاــــــــ ــ ر کــــــــ ــادم مع ــــــــ  .خــــــــ

 

بيا د هوښیارو افغانانو په توګه، د خان ع دالغفار خان او وزير محمدګل 

 خان مومند يادونه کوي او وايي چې ويده خلک يې راويښ کړل:

ــړل    ــدار کـــــــ ــا بيـــــــ ــده وو، بابـــــــ ــک ويـــــــ  خلـــــــ

ــړل   ــدالافار کــــــــــــــ  روا  پــــــــــــــــه الره، عبــــــــــــــ

ــړ  ــه ورکــــــ ــا ربــــــ ــه تــــــ ــل خانــــــ ــد  ــــــ  !ه، مح ــــــ

ــړل     ــيار کــ ــې ه ښــ ــ مره يــ ــ ره،  ــ ــه  ــ ــادم تــ  .خــ
 

استاد خادم پر افغانيزم )افغانيت( ټينګار کوي او وايي چې همدا 

زموږ د خالصون الره ده، هغه مرش ته وايي چې ته همغه کار خپل کړه چې 

 ملت يې غواړي:

ــړه    ــار وکــــــــــــ ــډره، ابتکــــــــــــ ــام ليــــــــــــ  د قــــــــــــ

 چـــــې خلـــــک يـــــې غـــــ اړي، هاـــــه کـــــار وکـــــړه  

ــ  ــا  يــــــــ ــان  افاــــــــ ــه افاــــــــ ــږي، پــــــــ  ثمي  کېــــــــ

 .لــــــــــه چــــــــــ ر ت ليــــــــــده  خــــــــــه بار وکــــــــــړه 
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استاد خادم له افغانيت رسه موازي د ميل هويت په ساتنه ټينګار 

 کوي او د ځان پېژندنې د فکر ت ليغ رضوري ګڼي:

ــار دی    ــه کـــــ ــاتل پـــــ ــ ، دـــــ ــت مـــــ ــي ه يـــــ  ملـــــ

 ځــــــــــــا  پېشندنــــــــــــه، روزل پــــــــــــه کــــــــــــار دي

ــ    ــ رو خلکــــــــ ــه نــــــــ ــ  لــــــــ ــه اخلــــــــ ــه بــــــــ   ــــــــ

ــ     ــړل پــــ ــ ر او  ېــــ ــږ غــــ ــې لــــ ــار ديد  کــــ  .ه کــــ

 

استاد خادم نه يوازې په خپلو نرثي ليکنو کې د )مليت( او )ملت( 

علمي ترشيح کړې، بلکې په نظم کې يې هم په ېېر موثر ېول دا مفهوم 

څو څو ځله سپړلی دی، هغه د )مليت( د پېژندنې لپاره اته رشوونه په 

 ګوته کړي دي:

ــت دي، اتــــــــــــه مــــــــــــرط نه    د مليــــــــــ

 هقــــــام، وطــــــ ، ربــــــه خشــــــل عادت نــــــ 

ــروت دی    ــاريخ ثــ ــت او تــ ــ ،  ک مــ  ديــ

  ــــــ ړ دي پــــــه دغــــــ ، ټــــــ ل ملت نــــــه 

 

او  استحکاماستاد خادم د )مليت( د اتو رشوونو ترڅنګ، د هغه د 

مالتړ لپاره نور اته رشايط هم په ګوته کوي، په دې کې اقتصاد، کلتور او 

 معنويات مهم ګڼي:

 اتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــرط نه، م  مــــــــــــــــــات دي  

ــدا ک لتـــــــــــــــ ر او معن يـــــــــــــــات دي    ه ـــــــــــــ
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 ټينــــګ مــــي، اقتصــــاد دــــن مـــــي    ملــــت چــــې   

 .چــــې تشــــکيل د ــــت وي، بېــــر مشــــکالت دي

 

بيا د ميل کلتور او اقتصاد تر منځ اړيکي څېړي او د ملت لپاره يې 

 :ونه د ملت د ژوند د دوام س ب ګڼيګټه او همدا دوه څيز 

 ک لتــــــــ ر يــــــــې دــــــــا ده، ثــــــــروت غــــــــذا ده     

ــبا ده    ــ  دـــــــــــــ ــې دا نـــــــــــــ ــر منلـــــــــــــ  عصـــــــــــــ

 ملـــــــت پـــــــه دغـــــــه، دوه ت کـــــــه رونـــــــد کـــــــا      

ــا   ــ ه مــــــــــــ ــی ده يــــــــــــ ــه معنــــــــــــ  .ده ده، بلــــــــــــ

 

استاد خادم د افغان ملت د رغنده توکونو يادونه کوي، دی 

)کوردان او بلوڅان( هم د دې ملت برخه ګڼي، چې  تر اوسه  ال له خپلې 

 اصيل رسچينې رسه يو ځای شوي نه دي 

ــه دی   ــ ړ نـــــــه دی، ملـــــــت  ـــــــ ړ نـــــ  ملـــــــت  ـــــ

 کـــــه چېـــــر   ـــــ ړ مـــــي، دومـــــره ووړ نـــــه دی     

ــتانه   ــ ا او پښـــــــــ ــ رد او بلـــــــــ ــ  دي کـــــــــ  يـــــــــ

 .دا مضــــــــــــ    نــــــــــــ ی، دی ال زوړ نــــــــــــه دی  
 

بيا د افغان ملت  د ترکيب يادونه کوي، کورد، بلوڅ او دارديان د 

 دې ملت برخه او پښتون يې مرش ورور ګڼي:

 پښــــــــت مشــــــــر ورور دی، لــــــــه ابتــــــــدا نــــــــه    

 ا  لــــــــــــــه بــــــــــــــاختره او بلديکــــــــــــــا نــــــــــــــه     
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 کــــــــــــــــ رد او بلــــــــــــــــ ا او دارديــــــــــــــــا  واړه

 .ټـــــــ ل يـــــــ  ټبـــــــر دی، لـــــــه بېـــــــر پخـــــــ ا نـــــــه  
 

استاد خادم د يو شمېر هغو تاريخ ليکونکو له نظرونو رسه مخالف 

کره دا دی چې افغان ملت يې په بېالبېلو نومونو رسه وېشلی دی، دده له ف

 :تاريخي وېش غلط  اساس لري

 لــــــــه ابــــــــدالي يــــــــې، يفتلــــــــي  ــــــــ ړ کــــــــړ     

 لـــــــه يفتلـــــــي يـــــــې، بيـــــــا چينـــــــي  ـــــــ ړ کـــــــړ

ــدان    ټـــــــــــــــــ لې پل ـــــــــــــــــې و ، د مف ـــــــــــــــ

ــړپــــــــه د  پل ــــــــ  يــــــــې، افاــــــــا  ر    .ا ووړ کــــــ
 

 بله څلوريزه کې يو ځل بيا یادوي: يوه همده اندېښنه بيا په

 غل ـــــی خلـــــج مـــــ ، خل يـــــا  ترکـــــا  مـــــ ل     

ــ ل      ــرا  مـــ ــک  يـــ ــ ل، خلـــ ــ ل مـــ ــل ماـــ  من ـــ

 غــــــ ري پښــــــت   يــــــې، راتــــــه تا ــــــک کــــــړ     

 .بيـــــــا لـــــــه پښـــــــت نه، بېـــــــل افاانـــــــا  مـــــــ ل 
 

استاد خادم په يوه بله څلوريزه کې د استعامر فساد، چل او نرينګ 

ته کوي او وايي چې استعامر د دې توان لري چې بدرنګه سړی هم ته نغو 

د علم په رنګ رنګ کړي او واک ته يې ورسوي  د خادم صيب دا 

واضح ېول او څو وړاندوينه په تېرو څلوېښتو کلونو کې په هېواد کې په 

 ده: څو ځله تجربه شوې

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33171 
 

 د ادـــــــــــــــــتع ار دي، هـــــــــــــــــثار نيرن ـــــــــــــــــه

 خالصـــــــــی مشـــــــــکل دی، دده لـــــــــه چن ـــــــــه    

  ــــــلط مــــــي، دــــــحر او اف ــــــ   يــــــې چــــــې م

 .پــــــه علــــــن رنــــــد کــــــړي، خلــــــک بــــــد رن ــــــه
 

خادم صيب پرافغانانو باندې د سختې ورځې ازموينې ته هم اشاره 

کوي او وايي چې سختې ته هر څوک نه يش ټينګېدلی او نن د امتحان 

 :ې څوک له دې امتحانه برمين راوځيورځ ده، معلومه به يش چ

ــا  دی   ــی، د امتحـــــــــــــــ ــت راغلـــــــــــــــ  ن بـــــــــــــــ

ــه ــتا  دی نــــــــــــ  پــــــــــ ــا  او افاان ــــــــــ  افاــــــــــ

 بــــــــــې پښــــــــــت  کلــــــــــه، ورتــــــــــه ټين ېــــــــــږي 

ــا  دی      ــ ک افاــ ــې  ــ ــي، چــ ــ م مــ ــه معلــ ــ  بــ  .نــ
 

خادم صيب په خپله يوه څلوريزه کې د افغان تاریخ ته اشاره کوي 

ام کړ، دی دا حال د چې فارسيانو په خپل هرن او چل د ځان په نامه مت

 :افسوس وړ ګڼي

ــړ     ــا  کـــــــ ــ  د ځـــــــ ــ نږه، خلکـــــــ ــاريخ زمـــــــ  تـــــــ

ــ  ــړ  اريانـــــــ ــرا  کـــــــ ــ ړ ايـــــــ ــې  ـــــــ ــه، يـــــــ  ا نـــــــ

ــه پـــــــــه خنـــــــــدا ګـــــــــ ري   د  تري يـــــــــدۍ تـــــــ

ــړ    ــا  کــــــــ ــال د افاــــــــ ــه،  ــــــــ ــانې دغــــــــ  .زمــــــــ
 

خادم صيب د ژبې يووالی د يو ملت د ارمان د بريا لپاره رضوري 

 ګڼي او له ژبني وحدت پرته ميل ارمان ته رسېدل ناشوين ګڼي 
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 ورا  ملــــــــــت، کلــــــــــه مــــــــــي مــــــــــړ ېــــــــــدالی 

ــ ک يــــــ  کېــــــدالی    ــه مــــــي،  ــــ  بــــــې ربــــــې نــــ

ــ    ــ  يـــــ ــې  ـــــ ــه چـــــ ــرام تـــــ ــ ړ مـــــ  نشـــــــي، ولـــــ

ــېدالی    ــي ردـــــــــــ ــه، مـــــــــــ ــه کلـــــــــــ  .قام نـــــــــــ

 

استاد خادم ميل وحدت د يوه ملت او قام لپاره لوی نعمت ګڼي او 

نشتوالی يې د خدای لعنت بويل  ميل يووالی د ملت د لوړتيا اسايس 

 عامل ګڼي:

ــت دی     ــ ی نع ـــ ــ  لـــ ــې يـــ ــام کـــ ــه قـــ ــدت پـــ  و ـــ

ــت دی     ــدای )ج( لعنــ ــه وي، د خــ ــدت نــ ــې و ــ  چــ

 ه د  دنيـــــــا کـــــــېچـــــــې  ـــــــه ل ړتيـــــــا ده، پـــــــ 

 .لـــــــ مړی دــــــــبب يــــــــې، ملــــــــي و ــــــــدت دی  

 

استاد خادم نفاق د يوه ملت د پرزېدلو او ت اهۍ اسايس وسيله ګڼي، خو 

 پر دې هم افسوس کوي چې پر دې خربه د ملت پوهول ګران کار دی:

 د ملت نــــــــــــــــــــــــــــــ ، دغ رځېــــــــــــــــــــــــــــــدل    

 د پرزېــــــــــــــــــــــــــــــدل ، دور کېــــــــــــــــــــــــــــــدل   

ــته     ــبب نشـــــــ ــل دـــــــ ــه، بـــــــ ــه نفاقـــــــ ــې لـــــــ  بـــــــ

 .ل خـــــــــــ  کـــــــــــار مشـــــــــــکل دی، د پ هېـــــــــــد

 

استاد خادم په خپل کالم کې څو ځايه له مرشانو غوښتي چې له 

خپل قام رسه په رښتيني ېول ملګرتيا وکړي، ملت يووايل ته راوبويل، خو 
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ا يو بل لوی کله چې دی په خپله د ملت د بې اتفاقۍ س ب ګرځي دا نو بي

 :ع اب او لوی ازار دی

 مشــــــــر، ليــــــــډر دی او کــــــــه دــــــــر کــــــــار دی    

ــا،    ــ  کــــ ــت يــــ ــې ملــــ ــار دی   چــــ ــې کــــ ــه يــــ  دغــــ

 خــــــــــــ  کلــــــــــــه خشلــــــــــــه دوی نفــــــــــــاق راوړي

ــ ی ازار دی   ــ ی عــــــــــــذاب دی او لــــــــــ  .دا لــــــــــ

 

يو ځل بيا پر بې رسه ملت او بې رسه مرش نيوکه کوي، دا د خدای 

)ج( لوی ع اب ګڼي او کله چې پر يوه ملت داسې يو حالت واکمن يش، 

 :ې حسابه او بې کتابه محرش جوړ يشنو پر ملک باندې ب

ــره،  ــې دـــــــ ــت بـــــــ ــاب دی  ملـــــــ ــال د قصـــــــ  مـــــــ

ــذاب دی    ــدای )ج( عــــ ــره، د خــــ ــې دــــ ــر بــــ  مشــــ

 چــــــې بــــــې دــــــري مــــــي، پــــــه ملــــــک راګــــــډه  

ــاب دی    ــ  بېح ـــــــ ــر دی، خـــــــ ــه محشـــــــ  .دغـــــــ

 

په يوه بله څلوريزه کې يو ځل بيا له بې رسۍ څخه رس ټکوي، خو 

د ولسواکۍ يادونه هم کوي چې که هغه په منځ کې نه وي، نو واکوال يا 

 :کوالی يې يشپر ملت هر څه غواړي، زورواکی چې 

 ملــــــــت بــــــــې دــــــــره، دــــــــاتل کېــــــــدی مــــــــي 

 چـــــې دـــــر هـــــېڅ نـــــه وي، دا هـــــن کېـــــدی مـــــي  

ــه وي    ــې نــــ ــنځ کــــ ــه مــــ ــې پــــ  دي  کرادــــــي، چــــ

ــي    ــ ی مــــ ــه کــــ ــ اړي، هاــــ ــې غــــ ــ ال چــــ  .واکــــ

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33178 
 

خادم صيب رسنۍ او ګوندونه د يوه ملت د ويښتابه لپاره ېېر مهم 

 :له هغو پرته يو ملت مړ ګڼل کېږي ګڼي او

ــه وي    ــت نــــــ ــثب، د ملــــــ ــريس او  ــــــ ــې پــــــ  چــــــ

 دا ملــــــت مــــــړ دی، نــــــ ر چــــــې هــــــر  ـــــــه وي      

ــې    ــه الس کــــــــ ــل پــــــــ ــړو واک وي، د بــــــــ  د مــــــــ

 .پـــــــر  نـــــــه پـــــــ هېږي، بـــــــد او کـــــــه ښـــــــه وي 

 

استاد خادم په ټولنه کې افراد پر دوو کتګوریو وېيش: یو چې ځان 

د قام لپاره قربانوي او بل چې قام د ځان لپاره کاروي  دی لومړۍ ېله 

 :دوميه ېله د دې معيار مخالفه ګڼيافراد د سړيتوب په معيار برابر ګڼي او 

ــاره   ــا  د پــــــــ ــام ورنــــــــــي، دځــــــــ ــې قــــــــ  ځينــــــــ

 ځينـــــــــې ځــــــــــا  ورنـــــــــي، د قــــــــــام د پــــــــــاره   

ــا     ــد کــــ ــړيت ب رونــــ ــه، دــــ ــه مېړانــــ ــ ک پــــ   ــــ

  ـــــــــ ک کـــــــــا دـــــــــشيتانه، د خـــــــــا  د پـــــــــاره 

 

استاد خادم د زړه له تله پر افغانانو غږ کوي چې ستاسو د سوکالۍ 

لرئ، که همدغه يو مشکل او پرمختګ الره قلم او کتاب دی، نور عي ونه نه 

سوکالۍ پوړۍ ته به ورسېږئ، پر دې يوه څلوريزه باندې  مو حل کړ، نو د

هم خورا لوی بحث کېدی يش، ځکه د افغانانو اصيل مشکل همدا 

فرهنګي فقر دی، کله چې دوی له قلم او کتاب رسه روږدي شول، د دوی 

 :وند ېېر مشکالت پرې حلېدالی يشد ژ 
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 پـــــــه قلـــــــن خـــــــ رمق ـــــــن پـــــــه لـــــــ ح او بيـــــــا  

 افاانـــــــــه دـــــــــتا، د اعـــــــــتال غـــــــــن خـــــــــ رم     

 قلــــــــــن راپ رتــــــــــه، کتــــــــــاب کــــــــــړه مچــــــــــې 

 بــــل عيــــب د  نشــــته، اوس بيــــا ق ــــن خــــ رم.     

 

پر پورتنيو رسيزو او قطعو رسبېره د استاد خادم يو شمېر نور  نظمونه 

هم شته چې په هغو کې هم  پښتونويل، پښتانه، افغانيت او ملتپالنه منعکس 

 شوې ده 

 م( په نامه نظم کې يو قوم ته د شاعر اړتيا انځور شوې ده:د )شاعر او قو 

 هــــــر ملــــــت چــــــې مــــــاعر نــــــه لــــــري نــــــادار دی 

 د مـــــاعر چـــــې قـــــ م ونـــــه لـــــري نـــــ  خـــــ ار دی  

ــا      ــه کـ ــر نـ ــرام دـ ــالي مـ ــه  ـــ ک عـ ــر بـ ــل دـ  پـــه خشـ

 .چــــې روا  د قــــام پــــه دــــر کــــې مــــي دــــردار دی

 

 دي په )مات قلم( نظم کې هم د ملت او ملتپالنې بېالبېلې برخې راغلې 

 په )افغاين وون( نظم کې هم له هېواد رسه مينه څرګنده شوې ده:

ــاني وطــــــــــ      ــکلی دی او بــــــــــر دی افاــــــــ  ښــــــــ

ــ      ــاني وطـــــ ــر دی افاـــــ ــه بدتـــــ ــای نـــــ ــر ځـــــ  هـــــ

 بک دی لـــــــــــــه لعل نـــــــــــــ   ـــــــــــــ اهرو نـــــــــــــه 

ــ      ــاني وطـــــ ــر دی افاـــــ ــه غـــــ ــ  کـــــ ــه ومـــــ  . ـــــ
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)غوره الره، له پښتنو نه ګيله، پښتون  ته خطاب، الړې قافلې، نوي 

اړه افغانان يو، دا يوه ارزو لرو، پښتانيا ادې، افغاين ترانه، د نسل ته پیغام، و 

استعامر زمزمه، نوی جهان، ځوانانو ته بلنه، مستقل افغان ته، يو نظر کړه په 

ما( او ځينې نور نظمونه ټول د ملت، ملتپالنې او افغانيت پيغامونه لري   د 

د خادم نورې ملت، ملتپالنې، ميل احساس او ميل روحيې په باب د استا

ليکنې او نظمونه هم شته، خو موږ د ده د لیکنو او نظمونو د مهمو بېلګو په 

توګه د پورته نرثونو او نظمونو يادونه وکړه  د وروستۍ جملې په توګه 

ويالی شو چې ميل فکر يا ملتپالنه د خادم د اثارو اسايس برخه ده او د ده 

مسايل چې استاد  يم اود فکر محور جوړوي  کوم ميل اصطالحات، مفاه

خادم په خپلو ليکنو کې څېړيل او يا يې په نظمونو کې ياد کړي دي  د 

هغه تر مړيني نږدې څلور لسيزې وروسته موږ په خپل ټولنيز او سيايس 

 ژوند کې محسوس کړل اوعماًل وررسه مخامخ شو 
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 دينپالنه

رو او باورونو خادم د افکا ديني اعتقاد، دينپالنه، اسالمپالنه، د استاد

اسايس برخه ده   خادم اساساً يو ديني عامل او دينپال شخصيت و  ده 

خپلې لومړنۍ زده کړې له مسجد او مدرسې څخه پيل کړې وې، ان 

مخکې تر دې چې د مسجد او مدرسې په وره داخل يش، کور کيل کې 

ا تر يې پر ديني زده کړو پيل کړی و   د ده ټوله کورنۍ، له پالره نيولې، بي

نيکه او غور نيکه پورې ټول ديني عاملان وو  ديني زده کړې د استاد  د 

نورو ټولو زده کړو او په را وروسته کې د ټولو کارونو اساسات جوړوي  په 

کومه زمانه کې چې استاد خادم ژوند کاوه، زموږ په هېواد کې له ديني 

هډو وې نه او زده کړو پرته په واقعيت کې نورې زده کړې په اسايس مانا 

که وې هم نو په ېېره ابتدايي بڼه وې  نه يوازې د استاد خادم د علم او 

تجربې اساس  پر ديني زده کړو والړ دی، بلکې د پښتو ادب نور پاتې 

څلور ستوري، لکه استاد عالمه ع دالحی ح ي ي، پوهاند صدي  هللا 

لو د زده کړو رښتني، استاد ګل پاچا الفت او استاد ع دالرو  بېنوا د ټو 

پنځو اديب ستورو رسبېره د  واساسات همدا ديني زده کړې وې  پر ياد

دې عرص او ان تر دې دوه درې لسيزې وروسته هم د پښتنو ليکوالو زده 

کړې پر ديني علومو والړې دي  ورو ورو بیا په هېواد کې عرصي زده 

ده کړو کړې پيل شوې، د دې عرص شاعرانو او لیکوالو هم د خپلو ديني ز 

تر څنګ نه يوازې دا چې د نويو علومو مخالفت يې ونه کړ، بلکې په خپله 

يې هم ځان وررسه اعيار کړ، د هغو يوه برخه يې هم راخپله کړه او د دې 

ترڅنګ يې د هغو په دودونه کې خپل کارنده نقش ولوباوه  د پښتو ادب 

کې  په عملی  پنځه ځالنده ستوري او وررسه نور هممهاله ليکوال په هېواد
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ېول د دوديزو  ديني علومو او عرصي علومو تر منځ د وصل کړۍ هم 

ګڼل کېدی يش  د دې کټه ګورۍ د ليکوالو بل س  خدمت دا و چې د 

خپل ديني منط  او علمي قوت په زور يې د يو شمېر هغو ارتجاعي 

عنارصو، چې د م هب تر چت الندې په ټولنه کې د هرې نوې پديدې 

ي، د تخريب مخه هم ونيوله  که چېرې دوی د دین عاملان مخالفت کو 

نه وای، نو بيا يې د دين په نامه له دنيا څخه د ناخربو په اصطالح عاملانو 

مخه هېڅکله نه شوای نيوالی شو او په دې ېول به تر ېېره وخته په ټولنه 

کې له دين او م هب څخه د ترقۍ او متدن پر وړاندې ناوړه ګټه پورته 

ه  نو زموږ د ويښتيايي پري دې ېول ليکوالو س  تاريخي مسوليت او کېدل

رسالت تر رسه کړی دی  د خادم صيب د ديني علومو د زده کړې کيسه 

مو د هغه له خپلې خولې او د نورو ليکوالو له نظره مخکې تېره کړه  نه 

 غواړم، هغه خربې بيا تکرار کړم 

برخه کې د خادم صيب د  خو دلته غواړم په پيل کې د دينپالنې په

ځينو ځانګړو اثارو او ليکنو يادونه وکړم: د ځانګړو اثارو له جملې څخه 

هغه اثار دي  استاد )مکارم االخالق( او )اصحاب کرام، يا لوی اصحابان( د

چې پر ديني مسايلو ليکل شوي دي او استاد خادم پښتو ته ژباړيل دي  

ه کړې ده  رسبېره پر دې: ) موږ ورته د همدې څپرکي په پیل کې اشار 

ديانت او روحانيت  بزرګ ین نعمت خداوندی،  فتنه قاديانيزم، قيام 

عمومی مسلامنان علیه قاديانيت پروری پاکستان در ایالت پښتونستان، خري 

او نيکي، د اخالقو موقعيت ، اخالق او اميان ، زړه سوی او مهرباين ، رحم 

بده ستاينه، چغيل او خربې وړل ، انتقاد  او عاوفه، روز عاشورا، غندينه او

و نصيحت، م ينات رش منهات، فساد مه کوئ، ايا افالس س ب ارتشا است؟، 

چې په بېالبېلو خپرونو  ليکنې هغه د اسالم پيغمرب او قران( او ځينې نورې

  دغه راز د نظم په برخه کې: )دعا، اسالمي ترانه، د کې چاپ شوې دي
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م ارکان، اسالم او ع ادت، توکل ، رسدار عامل قران ساتونکی، د اسال 

وفاداري، د اسالم پيغام، ای د دې جهان خاونده، يوه مثنوي، يوه عريضه 

، د اسالم د علاموو په حضور ، دين غريب دی( او ځينې نور نظمونه  د 

استاد خادم د ديني افکاروڅرګندونه کوي  په دې مانا چې خادم صيب دا 

ه دبېالبېلو ديني مسايلو په باب ليکيل دي  غواړو لیکنې،ژباړې اونظمون

دلته د همدغو لیکنو او نظمونو له جملې څخه پر ځينو يې لنډه لنډه 

چې د خادم صيب په ت رصه ولرو، خو  تر ت رصې وړاندې غواړو ووايو 

 س ې محتواوې او ارزښتونه زيات ځلېږي: دوهديني اثارو کې 

 د دين اصيل ماهيت -الف

 اخالقي ايډيالونهد دين  -ب

 دلته غواړو پر همدغو مسايلو لنډه رڼا واچوو:

 د دين اصيل ماهيت: -الف

استاد خادم په يوه لیکنه کې چې )بزرګ ين نعمت های 

ل( کال په )اصالح( کې هم نرش شوې، د ۶۹۹۲خداوندی( نومېږي او پر )

انسان په وجود کې خدای ورکړي نعمتونو ته نغوته کوي  له هغې جملې 

 صحت يا روغتيا نه اشاره کوي او پر هغې ټينګار کوي  څخه 

استاد په دې ليکنه کې وايي چې انسان بايد د خپل خدای )ج( له 

وضع کړيو قوانينو او اصولو له مخې  خپل صحت ته پام وکړي، که  د خوا

هغه قوانني يې عميل کړل، نو صحت به يې هم خوندي يش او که تر هغو 

و و عاً چې خپل صحت ته يې زيان اړولی دی  دی يې رس غړاوی وکړ، ن

وايي انسان بايد د خپلې روغتيا ساتنې لپاره خپل دين ته ېېر ژمن وي، 

ېېر کار وکړي او له کار څخه ونه ېار يش، بېل  بېل کارونه تررسه کړي، پر 
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خپل وخت  غ ا وخوري او ساده ژوند غوره کړي، جايزه تفريح او 

پورې ېېر زړه ونه تړي، په وړو خربو او ناروغيو ساعتريي وکړي، په دنيا 

ېاکټر ته ېېره مراجعه ونه کړي، دلته د استاد هد  دا دی چې په وړو 

خربو ېاکټر ته تګ د نارو  اندېښنې ال پسې زياتوي، په تېره بيا هغه 

ېاکټران چې په ېېر لنډ او تنګ وخت کې ګڼ شمېر مريضان هسې 

يس اخيل او له و ابت څخه يې د رسرسي ګوري، نسخه ورکوي، خپل ف

تجارت يوه وسيله جوړه کړې ده  استاد په دې ليکنه کې نه يوازې د 

اسالم د م ارک دين د اصولو له مخې روغتيا يا )صحت( ترشيح کوي، 

 بلکې د خپل روزګار تجربې او توصيې هم وررسه ملګرې کوي، هغه وايي:

ه شده و بخشش ))انسان در نعامی خداوندی از رس تا پا پوشيد 

های بی پايان او بر وی احتوا منوده است، ولی بزرگ ين نعمت های او 

بعد از نعمت حيات و زندگی که در ان انسان هيچ دخل ندارد و تنها 

مرهون به قدرت مي اشد، نعمت صحت و تندرستی است که کم و بيش 

نني اراده انسان در ان ذيدخل شمرده ميشود، يعنی اگر انسان مطاب  قوا

فطرت رفتار کند و کوشش منايد تا اندازه زيادی ميتواند از ل اي  و 

حظوظ صحت بهرمند و مستفيد شود، باالعکس اگر انسان از اصول، قوانني 

و نواميس افرينش غفلت و يا رس تابی روا دارد، قدرت  در مقابل ان سزا 

، ال ته داده و نعمت تندرستی را از انسان ميگريد و با مراض دچار ميشود

مرض تا مرض فرق دارد، که بعضی قابل تحمل و عالج بوده و برخی ديگر 

 از توان و تحمل انسان ضعيف بريون مي اشد  

اکرثاً نصايح و وصايای اديان و م اهب و مقررات حکام، و فالسفه، 

راجع به صحت و تندرستی انسان بايد هيچ وقت به اين توصيه ها و 

و به ان بی اعتنايی را قابل نشود، که لطمه ها و  مقررات واليی پشت پا نزند
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صدمه های سختی در ق ال دارد و اغل ا در اخر پشيامنی هم فايده منی 

 کند 

مخصوصاً احکام و فرمايشات اسالم رسارس به فايده صحی انسان متام 

می شود، اول دين اسالم به اميان به خدا هدايت می کند، و با اث ات 

ه وويل ترين اعامر داشته زهاد و اصحاب عقايد رسيده است انهائيک

محکم می باشند و اصحاب اعامر قليل کسانی هستند که عقايد راسخ و 

اتکای محکمی نداشته قل اً شکاک و وهمی مي اشند  و هميشته از خوراک 

 و جراثيم وغريه می ترسند 

دوم اسالم جداً توصيه عفت و ض ط نفس داشته است که مانع نرش 

زهروی است و امراض زهروی مدهش ين و خطرناک ين مرض ها امراض 

 می باشد 

سوم اسالم هدايت می مناید که بايد انسان با امراض نفسی چون  

حسد، رقابت بيجا، کينه، تکرب، غرور، اي ا رسانی وغريه مجادله منوده بر 

ان غل ه حاصل کند، و حقيقتاً وقتی انسان نفس خود را ازين بالها پاک 

 ، از امراض عص ی نجات می یابد کند

چهارم اسالم فرمايش به نظافت و پاکی فرموده و کار و فعاليت را 

برای انسان الزم دانسته و از عطالت منع منوده است و کار و فعاليت قوی 

ترين مؤيد صحت و قوام دهنده بدن می باشد  ان هائيکه عقب غ ا های 

اليت رافراموش می کنند و خوب و دواهای مقوی می گردند و کار و فع

اس احت ول ی را خوش داشته چند قدمی هم بدون موتر منی بردارند 

مرتکب مخالفت از قوانني فطرت شده و به امراض خون و عروق و مفاصل 

 دچار می گردند و از نعمت عظيم خداوندی محروم می شوند 
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من مخترصا چند يادداشت ارايه می کنم، هر چند که شايد راجع 

 صحت کتابهای ضخيمی خوانده باشيد: به

 به دين حنيف خويش پابند باشيد -۶

کار کنيد و از زحمت کشی ن سيد، ولی يکنواخت نه، نوع کار -۲

 بايد متنوع باشد 

 غ ا بر وقت مقرر بخوريد و بسادگی گرائيد  -۹

تفريح های، و ساعت تريی های جايز را فراموش نکنيد، و بدنيا -۱

 داشته باشيد انقدر دل ستگی ن

در امراض عادی و خفيف که خود بخود و يا به پرهيز و يا ت ديل -۵

 غ ا خوب ميشود، به داک  مراجعه نکنيد 

و اگر مج ور مراجعه به داک  شديد از کسانيکه به صحت مردم -۱

 ۲۱عالقه ندارند و پيش از تشخيص، نسخه نوشته می کنند، و در نيم ساعت 

ند خود داری فرمائيد  انشاء هللا تعالی صحت و نفر را معاينه می مناي

 (۷۸۲: ۲۱خوشی نصيب تان ميشود (( )

استاد خادم په اسالم کې د بېالبېلو م ه ي فرقې رامنځته کېدل د 

اسالم په ګټه نه بويل او ځينو دا ېول م ه ي فرقو ته چې د سيايس 

ړاندې غرضونو پر بنس  رامنځته شوي او غواړي د سني  حنفي اسالم پر و 

ودرېږي، له هغې جملې څخه، )قاديانت( يادوي چې د هند او پاکستان 

تر وېش وروسته ورته دده په نظر د سيايس اهدافو له مخې د ودې زمينه 

برابره شوه  استاد خادم دا په اسالمي امت کې يوه فتنه ګڼي او په دې 

دې  باب په يوه لیکنه کې چې )فتنه قاديانيزم در پاکستان( نومېږي، د

م ه ي فرقې سيايس ماهيت څرګندوي  دا ليکنه داستاد دهغو ليکنو له 
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جملې څخه ده چې په يو نه يو ېول سيايس اسالم ترشيح کوي  دی په 

دې ليکنه کې دې  ټکي ته اشاره کوي چې د اسالم اکرثه علام ان د عالمه 

م( پاکستان اکرثيت علام په دې نظر وو چې )قاديانيز  د او اق ال په ګډون

د اسالم برخه نه ده، خو د پاکستان د کراچۍ واکمنو دا ېله د اسالم د 

مرشانو او ممثلينو په توګه په واک کې وساتله او پر نورو مسلامنانو يې 

 تحميل کړه  استاد خادم په دې لیکنه کې وايي:

))در نصف قرن گ شته تغيريات مهمی در جهان رخ داد، اسيای 

بی نصيب ن وده، و مخصوصاً از قاره هند که در خوابيده نيز ازين تحوالت 

 زير سلطه استعامر بود نعصت های عجيب و غري ی بروز منود 

ديپلوماتهای دور انديش استعامر وقتی از رق اء و اقواميکه بطر  

هند بچشم ومع ميديدند ميدان را ربود و تسلط شان بر خاک هند 

ردند، و نه می خواستند در محکم  گرديده و متام مقاومت ها را از بني ب

 دنيائيکه برسعت پيش می رود، قاره هند عقب مباند 

بنا بر ان بر اساس دميوکراسی غرب دروازه های فعاليت اجتامعی را 

بر روی مردم باز منوده  و ملت هند را که بواسطه تعليم بيدار منوده بود 

در ساحه مش  و مترين سياسی داخل ساخت  استعامريون می 

دندکه هيچ چيز دنيا به يک حال و يک و تري منی ماند، و هنديکه فهمي

فردا بدست ديگران بيدار ميشود چرا بدست خود شان بيدار  نشود؟ در 

صورتيکه معنی استعامر در اصل ادعای عمران و ابادی است  پس 

خواستند هند بيدار شود، ولی رجحانات و متايالت او را در نظر داشته 

  و زمان استفاده رانيز مدنظر بگريند مطاب  تقارای عرص

ووريکه مطالعه منوده احساس دين و م هب را در هند بر متام 

شعاير اجتامعی ديگر قوي  يافتند و اين احساس را تحریک دادند، از 
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م اهب و اديان مختلفی که در هند وجود داشت قوي ين انها را که 

ديگری برقابت انداختند، هندويزم و اسالم بود انتخاب منوده یکی را ب

اکرثيت هند که هندوها بودند اول  به نهضت رشوع منوده و در صدد 

چاره  کار خويش برامدند اما مسلمني که بحيث اقليت در هند امرار 

حيات داشتند چندی بعد متوجه حال و احوال خود شان شدند، چناچه 

و حرضت  در نهضت مسلمني هند مساعی رس سيد احمد خان و رفقای او،

الهند )رح( و حلقه شېخ  شا ولی هللا صاحب و تالمي  شان و حرضت موالنا

شاگردان او تا حالی و ش لی و سيد سليامن ندوی و موالنا محمد علی و 

موالنا محمد قاسم بانی دارالعلوم ديوبند وغريه تا ابد قابل يادگار است، 

هر دو و قه  خلص اينکه اساس نهضت هند بر بنياد م هب گ اشته شد و

هند که هندو و مسلامن باشد محور متام فعاليت های ادبی، اجتامعی و 

سياسی خود را م هب قرار دادند  شکی نيست که دين از قوي ين عنارص 

زندگی بوده و اگر انسان و   قوانني خداوندی بر ان کار پابند شود، متام 

ه حاکم که می وسايل مادی در مقابل ان مات و م هوت ميامند، اما و ق

خواستند، هند بزودی از دست شان نرود  در صدد پیدا کردن انشعابات 

ديگری در هر دو و قه بودند و بر ان کامياب شدند  چانچه در نتيجه 

بزرگ ین شخصيت هندوستان، مهامتا  گاندی از دست يکنفر هندوی 

دا متعصب بقتل رسيد، و در بني دين حنيف اسالم فتنه قاديانيزم را پي

منوده تقويت بخشيدند  سياسيون مغرب در هند توانستند که هند متحده 

را بدو حصه تقسيم کنند، ولی هند و پاکستان ب ات خود قوتی بود که اگر 

به پای خويش ايستاده می شدند احتامل می رفت که بزودی رس از 

اواعت اقايون  بنا بر ان از يکطر ، برياست هند اختيار داده شد که در 

ند متحد، رشکت ورزند ويا استقالل خود را اعالن کنند، و از ور  ديگر ه

ليدران مسلم ليگ را وادار ساختند که فرقه قادیانی را در شامر مسلمني 
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محسوب منايند، در مدت چند سال گ شته رس ان هندو بر متام موانع 

غالب امدند، و رياسات هند را در اتحاديه هند، داخل ساخته جمهوريت 

 اد هند را تاسيس منودند از 

ولی روسای مسلم ليگ که جز از جاه ول ی و استفاده سوء مرامی 

نداشتند نه تنها ملت پاکستان را از غالمی نجات ندادند، بلکه فتنه قاديانيزم 

را نيز بر دين و ائني شان، مسلط ساختند، بيچاره مسلامن پاکستان، که 

و مرفهی داشته باشد در  ميخواست، در اغوش حريت اسالم حيات ازاد

جنگ  دو بال گري امد اکنون داد و فغان مسلامن پاکستان را هر شب متام 

دنیا می شنود  از مطالعه حقاي  فوق انسان درک کرده ميتواند، که 

 سياسيون غرب از تاسيس حکومت اسالم، در پاکستان چه مرامی داشتند 

رش يافته است، نه فتنه قاديانيزم که در مهد غالمی و استعامر پرو 

تنهای خطری برای پاکستان، بشامر می رود، بلکه از ان خطری بعامل اسالم 

نيز متصور است که تشتت و اف اق را، در ملیت اسالميه خواهد انداخت  

متامی علامی مت حر پاکستان که مفکوره پاکستان زاده دما  های شان 

رسیده است اتفاق  است، و پاکستان بفدا کاری انها به حد دومينيون،

دارند که قاديانيها، خارج از اسالم مي اشند، عالمه اق ال قاديانيزم را خطر 

اسالم گفته بود مگر اوليای امور کراچی زمام اختيار متام مسلامنان 

پاکستان را در دست اش می دهند، ايا فيصله سياست کراچی بر فيصله 

  علامی دين در پاکستان در امور دينی تفوق دارد

اگر م نای پاکستان بر چنني سخايی مني ود، مسئله پښتونستان که از 

روی قضاوت دين اسالم و سياست عادالنه بخوبی فيصله شده ميتواند، به 

صورت برادری حل می گرديد، و پاکستان يقيناً به پشتي انی عامل اسالم که 

يزم در پهلوی ان وقوع دارد دولت قوی پاکستان محسوب ميگرديد  قاديان
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معتقدات عجي ی دارد، که يکی از ان انکار مطل  از جهاد باسيف مي اشد 

ايشان به هيچگونه جايز نيست  سياست غرب که از اسالم و  ءکه به عقده

قران به لحاظ مسئله جهاد همواره در هراس مي اشد قاديانيزم را غنيمت 

 شمرده تا حد توان از رس پاکستان دور نخواهد منود 

مچو غنيمت ها در بین مي اشد پان اسالميزم در انظار زيرا اگر ه

 غرب کم  از خطر زرد و خطر کمونيزم منی باشد!!!

ولی ما مسلامن در مقابل متام این دسايس و قوای قاهره باين ايه 

کرميه اميان داریم که )انا نحن نزلنا ال کر و انا له لحافظون( و برين وعده 

 ال تحزنوا و انتم االعلونه ان کنتم مومنني((  زندگی ميناميم که )وال تنهو او

(۲۱ :۷۸۱) 

د خادم صيب له اندېښنې رسه سم وروسته له دې فرقې څخه په 

خلکو بې اتفاقي رامنځته کېږي او خلک يې پر وړاندې ودرېږي، دا 

مسايل او پېښې هم د استاد خادم په اثارو کې څېړل شوې دي  استاد 

پاکستان در ايالت  ان عليه قاديانيت پروریخادم په ))قيام عمومی مسلامن

ل( کال يې په ۶۹۹۲دې پېښو ته اشاره کوي او پر ) ېپښتونستان(( ک

)اصالح( کې په دې باب يوه لیکنه هم خپره کړې ده  په دې ليکنه کې په 

پاکستان کې د دې فرقې پر وړاندې د نورو ولسونو د خلکو احساسات هم 

 څرګند شوي او د پښتنو هم 

 د دين اخالقي ايډيالونه: -ب

استاد خادم د خپلو ديني لیکنو او ژباړو په لړ کې يو شمېر اخالقي 

، خلکو ته ګټه ېخري ښېګڼ)مسايل ژباړيل او  څېړيل، له هغې جملې څخه 

ليکنې دي  دده له خوا په يوه ژباړل  (رسول، ښه اخالق او ښه سړيتوب
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له نظره د خري  شوې ليکنه کې چې )خري ښېګڼې( نومېږي، د اسالم

ښېګڼې پيغام څېړل شوی، د خري او رش تعريف شوی، د خري او ښېګڼې 

شوې دي  په دې ليکنه کې پوړۍ تشخيص شوي او د خري ګټې بيان 

 :راغيل دي

))د خري اوالق کله کله په عمل صالح او نيکۍ باندې کېږي، ليکن 

ا يې په کې خپله خري بله خاصه لغوي معنا هم لري، لکه حال صله عطيه، بي

توسع کړې ده، نو يې په هر صالح عمل احسان، ښېګڼې او ښو باندې 

اوالق کړی دی چې يو انسان يې د خپل انسان ورور رسه، بلکې د هر 

ژوندي حيوان رسه کوي، تر دې چې حسن برصي وييل: ))الرب من ال 

يوذی ال ر(( ښه سړی هغه  دی چې مېږتون هم ازار نه کړي او د خري 

ی او د رش خاوند ته رشير او فاجر وايي، يعنې هغه څوک چې ضد رش د

رلمونه او فسادونه کوي او بل چا په رضر او بد يې نه ېيل کېږي او هر کله 

چې د خري فعل او د نیکو عملو مامرست د انساين ټولنې د راحت 

اومینان او د سالمتيا س ب ګرځي او هر کامل انسان چې د انسانيت معنا 

ي چې د خري د فعل نه د خالصون چاره نشته، نو له دې ک له پېژين پوهېږ

يې خري ته واجب وييل دي، يعنې هغه خري چې په انسان واجب دی او 

اخالق فاضله په انسان کې د خري له هغې عاوفې څخه صادرېږي چې د 

 ده په نفس کې راسخه شوې وي، نو ځکه مولفینو وييل دي:

کر(( دی  دا هغه شی دی د علم اخالق موضوع رص  ))د خیر ف

چې د تربيت علاموو ېېر اهمیت ورکړی دی او دا فکر بايد په ورکوټوايل 

په زړونو کې پیدا او کلک کړی يش او له ورکوټوايل او صغارت څخه 

 کوچنيو ته د خري رسولو عادت ورکړی يش 
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خلک د دې فکر په درلودلو او استحکام کې يو برابر نه دي، بلکې 

چې حرضت ن ي کريم  يه په درجو او مرات و وېشل شويدنس ت دې فکر ت

)ص( ورته قانون او ميزان ايښی دی او خدايږو چې دا له هغو اديب 

قوانينو څخه ېېر باريک او رښتنې قانون دی چې سړی ورباندې له ځان 

رسه محاکمه کوي، دا دی د رسول هللا )ص( قول ))کارونه ټول په نيت 

و عمل د ق ول او اعت ار مرت ه د دغه عمل د رسه دي(( يعنې د هر کار ا

خاوند د نيت او قصد په لحاظ او د ده د ارادې د حسن او اعتدال په 

ح  د حاکم د حکم نه  يخپل پوروړ  د اندازه ده،  مثالً څوک چې

وروسته ادا کړي، ده هم ګويا یو اندازه ښه وکړل، ليکن نه هغومره چې يو 

خپل پوروړي ح  ادا کړي، مثاًل  سړی بې له غوښتنې او حکم څخه د

هغه څوک چې په خپله ځان ښه سايت، خوري، څښي، راغونډوي، خپل 

حاجتونه پوره کوي، دی ښه کوي، ليکن نه هغومره لکه څوک چې له 

ې کوي او دا سړی بيا د هغه سړي د فضل ڼاهل، عيال او خپلوانو رسه ښېګ

و اجن ي خلکو رسه او ښه وايل اندازې ته نه يش رسېدای چې له پردو ا

چې هېڅ په ده ح  نه لري، ښېګڼې کوي، همدا رنګه هغه څوک چې رش 

پرېږدي او ښه کار کوي، لېکن د خلکو له ک له او د هغو له وېرې دی پدې 

فضيلت کې له هغه چا رسه نه يش سمېدای چې دی د ثواب د ګټلو او د 

يا په فضل او خدای د وېرې له ک له ښه کارونه کوي او دا وروستنی سړی ب

نېکۍ کې د هغه چا غوندې نه دی چې ښه کارونه کوي  تش د ښه وايل د 

پاره او يوازې په دې س ب چې دی د ښو رسه شوق او مينه لري، بې د يو 

د باندي موثر او محرک څخه نور دغه داخيل ساي  چې سړی ښو ته 

واجب راکاږي، د دې نه کله په ضمري او وجدان رسه او کله په شعور باال

رسه تع ري کاوه يش او د اخالقو ځينې علاموو دې ته ))قانون ذايت(( ويلی 

دی او  دغه نفيس ساي  په برش کې هغه وخت کلکېږي او غال ېږي چې 
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دی په ))ديني(( او اجتامعي تربيت او پالنه کې کامل يش، لکه چې د 

اظ ديندارانو خواص او د صديقينو او ابرارو و قه ښه کار تش په دې لح

کوي چې دا ښه دی، لکه چې د خپل رب س حانه تعالی ع ادت خاص د 

ده د ذات د پاره او د دې د پاره کوي چې دی د ع ادت مستح  دی، نه 

د جنت په ومع او نه د اور له وېرې، لکه چې ېېرو کاملينو په دې ترصيح 

کړېده، يو له دوی نه وييل دي: ))زه د خدای )ج( ع ادت محض د 

جليل د پاره کوم او د ثواب ومع نه لرم(( او د دیني او نفيس تعظیم او ت

تربيت همدغسې لويې درجې ته زموږ رسدار حرضت عمر )رض( اشارت 

کړی دی او زموږ د رسدار ))صهيب رض(( په ح  کې يې فرماييل دي، 

نعم الع د صهيب: ))لومل بخف هللا مل يعصه(( يعنې صهيب خورا ښه سړی 

نه نه وېرېدای، هم ګناه به يې نه کولی، مطلب دا  دی،  که له خدای )ج(

دی چې د ده نفس او فطرت دومره ښو ته راجع دی چې که فرض کړو 

چې دی له خداي نه وېرېږي او له ع ابه ونه ېارېږي هم ګناه نه کوي او 

هغه چې په ده واجب دي، نه يې پرېږدي، نو خصوصاً په داسې حال کې 

او له قهره او ع ابه يې ځان سايت،  چې دی )رض( له خدايه وېرېږي

څومره به له عصيانه وړاندې ګرځي، نو صهيب )رض( د حرضت عم )رض( 

په شاهدۍ رسه د هغه نيکانو او ښو خلکو رسدار دی چې ښه محض د 

وايل په نيت او د ضمري او وجدان په غريزه او د واجب د پېژندګلوۍ  ښه

 په لحاظ ادا کوي 

 ېاو متيز د برش په فطرت کې پرته ده، بلکد خري او رش پېژندګلوي 

 فطرت سليم او مزاج مستقيم وي، نو ده ته تقري اً بديهي وي 

هر څه چې د ښو مامرست او مش  وي، نو دا په نفس مشکل او 

سخت متامېږي او د ورکوټوايل نه تربيت روزنې، پالنې او عادت کولو ته 

ندې د ښو کولو او د احتياج لري، په ټولو کې يو ښه شی چې نفس وربا
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بدو نه منع کېدلو ته تيارېږي، هغه دغه قاعده ده چې امتونو پر له پسې او 

د هر دين متدينينو منلې ده، هغه دا ده چې ))په بل هغه مه کوه چې په 

ځان دی نه وي خوښ(( او د همدې زرينې قاعدې په معنا ېېر ن وي 

اږه دي له هغو احاديث راغيل دي چې هغه له دې نه ښه فصيح او خو 

 څخه دا الندې حديثونه دي:

))ښه کوه او له بدو ځان ساته، هغه کارونه کوه چې  ته يې ښه ګڼې، 

کوم وخت چې ته پاڅېږې او خل  يې درپسې وايي، نو کوه يې او مه 

ګوره هغو ته چې ته يې بد ګڼې کوم وخت چې ته پاڅېږې او قوم يې 

وم وخت چې ته د بل چا د عي و درپسې وايي، نو له دېنه ځان ساته(( ))ک

د يادولو اراده وکړې، نو خپل عي ونه په ياد کړه (( ))په خلکو هغه پېرزو 

کوه چې په ځان دې پېرزو وي (( ))هغه چې ته نه غواړې چې خلک يې 

درڅخه وويني، نو چې يوازې اوسې هم مه يې کوه (( له دې قسمه په 

ي چې استقصا يې دلته نه ده دې باب کې ېېر حديثونه او ايتونه راغيل د

 (۸۹۱: ۲۱ممکنه، نو په همدغو  مو کفايت وکړ (( )

ټولنيز او فردي اخالق بله موضوع ده چې په ټولنه کې د عدالت د 

تامني س ب ګرځي او عامه نظم ټينګوي، استاد په خپلو ژباړل شويو ديني 

دا ليکنو کې د اخالقو څېړنې ته ېېر پام کړی او په څو ليکنو کې يې 

موضوع څېړلې ده  په يوه ژباړل شوې لیکنه کې يې چې )د اخالقو 

موقعيت(نومېږي، د اخالقو موضوع څېړلې ده، په دې ليکنه کې، ښه 

اخالق تعريف شوي او د ديني اساساتو پر بنس  ښه خوی د دين نيمه 

برخه ګڼل شوې ده  په دې ليکنه کې دښو اخالقو د ترويج په خاور په 

 م ارک دا م ارک حديث د قوي دليل په توګه راوړل خپله د رسول هللا

شوی چې وييل يې دي: ))زه د دې لپاره رالېږل شوی يم چې ښه 
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خويونه متام او پورته کړم((  هللا تعالی هم د خپل استازي ستاينه په 

 )حسن خل ( رسه کړې ده  په دې ليکنه کې راغيل دي: 

او الفاظ دي چې لوی  ))مکارم االخالق )ښه خويونه( هغه اديب روح

څښنت د برش په نفسونو کې اېښي دي او د دوی سعادت او شقاوت يې  پر 

دي او د برش د ېلو د پورته وايل او کښته وايل د مقايسې  دې پورې تړيل

لپاره يې دغه اخالق دغسې تله مقرره کړي دي چې خورا واړه باريک او 

اموو چې وييل دي: نري فرقونه په دې رسه سنجول کېږي  لکه ځينې عل

امتونه په ابتدايي حالت کې په بدين قوت رسه يو پر بل زياتېږي، نو چې 

څه پورته يش، بيا د علم پر اساس يو بل ته درناوی کوي، کله چې تر دې 

 هم پورته يش، نو بيا د اخالقو پر بنس  يو بل ته درناوی کوي 

د سعادت هو، لوی څښنت اسامين دينونه د دې لپاره چې انسان ته 

الره ښيي او د مدنيت او ته يب مقام ته يې رسوي  ځکه چې لوی خاوند 

دا اراده کړې ده چې اخالق او واج ات دې د دې رشايعو او دينونو د 

رهور لپاره کلک رکن او لوی س ب وي، لکه حرضت انس )رض( روايت 

 کړی دی:

 ))ان حسن الخل  نصف الدين((

 ژباړه: ښه خوی نيم دين دی 

رنګه په صحيح حديث کې د انس )رض( په روايت راغيل همدا

دي: ))ان الخل  وعاء الدين((  يعنې ښه خوی د دين لوښی )رر ( دی  

معنا يې داسې ده چې ښه خوی نس ت دين ته داسې دی، لکه د لوښي 

نس ت هغه يش ته چې په کې پروت وي  د مثال په ېول: لکه اوبه چې په 

چې راغونډې کړو او له ضايع کېدو نه يې  خپله يې له يو داسې لوښي نه

وژغورو، نيش ټينګېدی، دا رنګه تعليمونه هم په خپل حال نه پاته کېږي 
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او قوت يې نه ساتل کېږي، تر څو په مديننو کې داسې کلک او قابت 

اخالق نه وي چې د دين د تعلیمونو څخه چاپېره يش او له ضايع څخه 

رماييل دي: )ان هللا حف االسم يې وسايت  لکه رسول کريم )ص( چې ف

مکارم االخالق و محاسن عامل( يعنې: ))لوی څښنت اسالم په نېکو خوينو 

 او ښو عملونو رسه ساتلی دی((  

خپله رسول کریم )ص( د بعثت غرض دا ښودلی دی چې ښه 

خويونه خپاره کړم، لکه چې وييل يې دي،: ))زه د دې لپاره رالېږل شوی 

م او پورته کړم((  کوم وخت چې خدای تعالی یم چې ښه خويونه متا

وغوښتل چې د خپل ن ي ستاينه وکړي، نو د نوموړي ستايته يې په حسن 

 خل  رسه وکړه او ويې فرمايل:

 )انک لعلی خل  عظیم(

دا ېېره رښتيا خربه ده چې ته په لويو خويونو باندې متخل  يې  

فرين کحسن الخل  همدارنګه حرضت علی کرام هللا وجهه وييل دي: ))ال 

وال تجارة کاالعمل الصالح  د ښه خوی په شان ملګري او د ښه عمل 

غوندې سوداګري هچېرې نشته((  د يو حکيم وينا ده هېڅ قوم د علم 

زياتوايل ته دومره اړتيا نه لري، لکه د ښو خويونو ېېروايل ته يې چې 

 (۸۱۵: ۲۱لري (( )

ي او په دې باب د استاد خادم د اخالقو موضوع ېېره مهمه ګڼ

)اخالق او اميان(  په نامه يوه ليکنه ژباړي، ددې ژباړې هد  همدا دی 

چې )اخالق او اميان(  خلکو ته  په ښه ېول معلوم يش  په دې ليکنه کې 

د )اميان( تعريف کېږي، د اميان ېولونه او څانګې په ګوته کېږي، د 

چې دا لیکنه لويل  اميان او اخالقو تر منځ رابطه معريف کېږي  هر څوک

 د اميان د پياوړتيا س ب يې ګرځي  په دې ليکنه کې راځي:
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))اميان په لغت کې کلک يقني او د رشعې په ژبه د اسالم په تعليمو 

او صحيحو عقايدو باندې ټينګ باور کولو ته وايي  مکارم االخالق د اسالم 

دي:  غ  غ  تعلیمونه په غېږ کې نييس او  په حديث رشيف کې راغيل

اميان څه د پاسه اويا څانګې لري، خو خورا ښه يې کلمه وي ه ده او ادنا 

يې له الرې نه رضري شی لرې کول دي  وګورئ رضري شی لکه کاڼی، 

اغزی او بل داسې شی چې الروي ته رضر رسوي، له الرې نه لرې کول 

يې د اسالم له خصلتونو څخه وبلل او دا بې له دې نه چې د اجتامعي 

اتو څخه يو واجب دی، بل نو څه شی دی؟ نو ښه چې د رضري يش واج 

لرې کول د اميان له شع و څخه وبلل شو، نو د اميان شع ې او خصال چې 

د شخيص او اجتامعي واج اتو رسه تعل  لري، څومره ېېر شول او دا چې 

، بلکې  ی)څه د پاسه اويا( يې وييل دي) دلته مراد حرص او تعني نه د

  ېېروايل او کرثت دی  په عريب او پښتو دواړو کې دا يو مراد د مطل

 اسلوب دی چې له کرث څخه د اويا په لفظ تع ري کوي 

لکه وايي چې اويا وارې درغلم، مانا دا چې ېېر وارې درغلم  دلته 

ېېر داسې حديثونه شته دي چې د اميان د شع و، اخالقو او اديب خصايلو 

و دا دی چې خلک دې امني وګڼي او منونې دي  لکه: ارش  د اميانون

ارش  اسالم دا دی چې خلک ستا له ژبې څخه سالمت اويس  مومن هغه 

دی چې خلک ورباندې د خپلو مالونو او ځانونو له خوا ېاېه وي او 

 مهاجر هغه دی چې له ګناهونو او بدو کارونو څخه بېزار  وي 

ده چې هجرت پر مسلامنانو هغه وخت واجب و او ښه کار ګڼل کې

 چېکوم وخت چې مکه مکرمه د رشک او کفارو ځای و، خو هغه وخت 

مکه فتحه شوه او د اسالم او توحيد ښار شو، نو د هجرت لپاره دغه ښه 

والی پاتې نه شو، نو په دغه وخت کې له ګناهونو او بدو کارونو څخه 

 بېزاري د هجرت پر ځای ودرېدل  په حديث رشيف کې راغيل دي:
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ان دا دی چې ته په خلقو هغه شی پېرزو کړې چې ))زښت ښه امي

په ځان يې پېرزو کوې او په دوی پېرزو نه کړې کوم چې په ځان يې نه 

پېرزو کوې او ښې خربې وکړئ، يا غلی اوسې  )څوک چې پخپله نېکۍ 

خوشحاله او خپله بدي يې خفه کړي، نو دغه مومن دی( معنی يې دا ده 

په بد کار باندې خپه او په ښه يې چې داسې زړه او وجدان چې سړی 

خوشحاله کړي، نو دغه سړی مسلامن دی  حرضت علی کرم هللا وجهه 

فرماييل دي چې: اميان دا دی چې په هغه ځای کې رښتيا غوره کړې 

چې رضر در رسوي  په حديث رشيف کې هم راغيل دي: )هېڅوک تر 

غه شی خوښ هغه مسلامن نه بلل کېږي، تر هغه چې د خپل ورور لپاره ه

نه کړي کوم چې د ځان لپاره يې خوښوي، په تاسو کې ښه اميانوال هغه 

 دی چې اخالق يې ښه وي( 

له )ښه اميان له کاملونکيو څخه دی، همدارنګه لوړ همتي د اميان 

ارکانو څخه ده  لوړ همتي د لويو کارونو  د کولو سعيه او د زړه غټوالی 

يندار دی چې معامله يې ښه وي  دی  دين معامله ده، يعنې هغه څوک د

په دې باب ېېر حديثونه راغيل دي، خو مونږ به په همدې کفايت وکړو  

دا ټول حديثونه په دې داللت کوي چې کوم يش ته چې مونږ 

االخالق وايو، هغه که شخيص وي او که اجتامعي، هغه د اميان پوره  مکارم

ت وي، نو د هغه کوونکي بلل کېږي، نو په چا کې چې دغه اخالق زيا

اميان ېېر بشپړ دی  له دې نه ښه معلومېږي چې اخالق له اميان رسه څه 

 اړيکه لري 

د حاتم وايي لور )سفانه( وايي: ))کوم وخت چې مونږ د رسول هللا 

صلی هللا عليه وسلم ملګرو ونيولو، نو ما ورته وويل چې که تاسو دا مناس ه 

راباندې خفه او دښمنان راباندې مه  بولئ، نو ما پرېږدئ، د ق ايلو دوستان

خوشالوئ  ځکه زه د هغه چا لور يم چې د خپل قوم مرش و، بنديان به يې 
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خالصول، بدکاران به يې وژل، ګاونډيان به يې ساتل، د خپل قوم حاميت 

به يې کاوه او له نورو رسه به يې کمک کاوه  همدارنګه څوک يې نه نا 

 ي دی اميده کول، د هغه نوم حاتم واي

رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم ورته وويل: ))ای نجلۍ! دا په 

رښتيا د اسالم صفتونه دي، نو حکم يې وکړ چې دا نجلۍ پرېږدئ، ځکه 

چې د دې پالر مکارم االخالق خوښول(( کله چې دوی خوشې شول، نو 

 (۸۷۳: ۲۱دا نجلۍ او ورور يې عدي بن حاتم مسلامنان شول (( )

چې دا پورته درې لیکنې د )مکارم االخالق( د اثر د يادونې وړ ده 

يوه برخه ده چې په اصالح ورځپاڼه کې د مستقلو ليکنو په بڼه هم خپرې 

شوې دي  )مکارم االخالق( که څه هم د استاد له خوا ژباړل شوی اثر 

دی، خو په دې ژباړه کې له محتوا رسه سم د وضاحت په خاور ده خپل 

ه خاور يې زموږ په پاو د موضوع د څرګندتيا  فکر هم وررسه ملګری کړی

 ټولنه او  ژبه کې ورته مثالونه ورکړي دي 

استاد خادم د خپلو ديني ليکنو او ژباړو په لړ کې د فساد موضوع 

هم څېړلې ده  فساد چې هم د دين او هم د دنيا له نظره يو مردود عمل 

يادې موضوع ته  دی او د ېېرو زياتو ټولنيزو ناروغيو س ب کېږي، استاد

نغوته کړې، هغه د  )فساد مه کوئ!( تر عنوان الندې په يوه امريه عنوان 

کې دا موضوع ارزولې ده، په دې ليکنه کې د فساد او فسادګر پر 

څرنګوايل په لنډو ټکو کې، خو په ېېر دقت رسه بحث شوی، فساد داسې 

ي  دا يوه مرضه پديده ګڼل شوې چې د ټولې ټولنې د ت اهۍ س ب ګرځ

ېول ليکنې زموږ د ټولنې د پرون رضورت هم و، د نن هم دی او د س ا به 

 هم وي  په ليکنه کې راغيل:
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))دا امر په قرانکريم کې په تکرار راغلی دی او په تکرار رسه 

مسلامنان له فساد څخه منع شوي دي، قرانکريم د برش د الرښوونې او 

))يا ايها الناس(( ای خلکو  هدايت لپاره نازل شوی دی او اکرثه پکې ده

په کلمه رسه منع شوي دي، نو په دغه صورت رسه انسانان د اسامين رشايعو 

پر اساس اصالح ته رابلل شوي او له فساد څخه منع شوي دي  ))ال ت غ 

 فی االرض الفساد((

 ژباړه: په ځمکه کې فساد مه جوړوئ

 يحب الفساد((همدارنګه هللا س حانه وتعالی فرمايي: ))ان هللا ال 

 ژباړه: بې له شکه چې هللا س حانه و تعالی فساد نه خوښوي 

همدارنګه ېېر رنګونه، ع ارات او کلامت د فساد د مخنوي لپاره د 

قرانکريم په ايتونو کې راغيل دي  زنا او داسې نور کارونه هللا س حانه و 

  اوس تعالی فحشا بليل دي، غال او رشوت يې رلم او بد اخالقي ګڼلې ده

 نو پوښتنه دا ده چې فساد څه شی دی؟

فساد رش انګېزي، د دښمنۍ پیدا کول او د دوو کسانو په منځ کې 

تيږو ټکولو او جګړې کولو ته وايي  د قرانکريم وروستۍ سوره د ناس 

سوره چې په دغه سوره کې د دغو مفسدانو او حاسدانو له رش څخه د 

ت پيغمرب صلی هللا عليه وسلم ژغورنې لپاره د لوی څښنت په مرسته حرض 

ته امر شوی دی  فساد خلک د خولې او ژبې په اور باندې  دومره ت اه 

کوالی يش چې يو عسکر يې پخپله تخري ي قوه نه يش ت اه کوالی  هغه 

کسان چې ځانونه مسلامنان ګڼي دوی بايد خپل ځانونه له فساد څخه 

ه ېولونو څخه دي  د رش وسايت  د فساد دغه ېولونه د دروغو او دسيسو ل

خربې جوړول او د خلکو په منځ کې د هغوی خپرول چې د دوستانو په 
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منځ کې اختال  پیدا يش، دا د هغو خلکو کار دی چې اخالقي جراات نه 

 لري، په دروغو نه رشمېږي او دسيسه عيب نه ګڼي 

نو دوی ټوله ورځ خربې جوړوي او په همدې ېول يې په خلکو 

ېڅوک پر دې نه پوهېږي چې دا کار چا کړی  د دې کې خپروي چې ه

کسانو پېژندل خورا ګران کار دی، دوی ماسکونه لري او پر خپلو مخونو 

يې اچوي، په ښکاره يو ېول او په پټه بل ېول وي، مخامخ خوښي کوي 

او په پټه خلکو ته کوهي کني او خلک په کې ور غورځوي او په دې رسه 

چې د دغو کسانو له رش او دسيسو نه  خپلې موخې ترالسه کوي  دا

خالصون خورا ګران کار دی، نو قران کريم په ېېر اهميت ورته قايل شوی 

دی او په سورة فل  او سورة ناس دواړو کې يې د دغو مفسدانو له رش 

 څخه مونږ ته د پناه غوښتلو امر کړی دی 

هغه کسان چې په رصاحت خربې نه يش کوالی او هغه کسان چې 

وايي او پر ثابت يش او هغه کسان چې دسيسه کول روا ګڼي، بې له  درو 

شکه چې دغه کسان مفسدان دي  دوی د اوبو غوندې په نرمۍ رسه 

وړي او دوی د خپلې موخې د ترالسه کولو لپاره  هکورنۍ او ملتونه له منځ

 په هېڅ رذالت نه رشمېږي او په نرمه لهجه د خلکو ورمېږونه ماتوي 

غوندې یو قوم او يو ملت خوري، تر هغه وخت يې دوی د وينو 

خوري چې له منځه يې نه وي وړی  هر کله چې په يو قوم او ملت کې دا 

ي، نو په ڼېول کسان وليدل يش چې په بديو نه رشمېږي او عيب يې نه ګ

دې ېول فساد، درو  او دسيسې خپله ريښه ټينګوي  که څوک مفسدان نه 

فاتو به وپېژندل يش، خو ځينې د زکاوت يش پېژندای، نو په عمومي ص

څښنت بيا دا ېول کسان په اسانۍ رسه پېژندالی يش، ګنې دوی ېېر 

چاالک وي او د خپل بام واورې د بل پر بام وراچوي، هو رزايل پسندي 
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د مفسدانو لويه عالمه ده، مسلامنانو! له مفسدانو ځان وساتئ  په تا پورې 

 ( ۶۱۸۶: ۲۱( )پناه غواړو ای زمونږ خدايه!!!(

د استاد د دا ېول ديني ليکنو او ژباړو شمېر زيات دی چې موږ يې 

پورته يوازې  څو بېلګې راوړې او د ليکنو عنوانونه مو ورته ياد کړل  پر 

پورته ليکنو او ځانګړو اثارو )ژباړو( رسبېره استاد خادم  په خپلو منظمو 

يا يې هم خپل کالم  تخليقي اثارو کې هم ځينې ديني مسايل ياد کړي او

 هغو ته وقف کړی دی 

د نظم په برخه کې د )دعا او اسالمي ترانه( نظمونه ديني اسالمي 

 رنګ لري، د )قران ساتونکي( په نامه په يوه څلوريزه کې وايي: 

ــ ت    ــا  والـــــ ــې اي ـــــ ــې چـــــ ــخ د ځ کـــــ ــه مـــــ  لـــــ

 د ا  ــــــــد روح چــــــــې لــــــــه  دــــــــا  والــــــــ ت    

 پــــــــــــه غــــــــــــږ کــــــــــــې چــــــــــــا و اول نيــــــــــــ لی 

ــ    .را  والـــــــــ تچـــــــــا دی دـــــــــاتلی چـــــــــې قـــــــ
 

په يوه څلوريزه )توکل( کې بيا پر خدای )ج( توکل کوي په 

 مسلامن کې قوت او قران کې توري پاتې بويل او وايي، نهييل کېږئ مه:

ــې    ــل ا  کـــــــ ــه م ـــــــ ــته دی پـــــــ  قـــــــــ ت ال مـــــــ

ــې    ــرا  کــــ ــه پــــــاک قــــ ــاتې دي، پــــ  تــــــ ري ال پــــ

 ماي دـــــــه نـــــــه مـــــــئ د خـــــــدای ج لـــــــه ر  ـــــــه 

ــان  پـــــــــه لـــــــــ ی  دـــــــــا  کـــــــــې       .ای افاانـــــــ
 

 خادم په خپل منظوم کالم کې يو حمد لري، د رس بيت يې دا دی: استاد
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 د امـــــــــــت لشـــــــــــاره مح ـــــــــــد مصـــــــــــطفی دی

  بيــــــب يــــــې خــــــدا دی  بيــــــب يــــــې خــــــدا دی 

 

( بيته دی، د حرضت محمد )ص( ۶۵په دې نظم کې چې ټول )

 اوصا  بيان شوي دي  

( بيته دی، پر ۵۳)د اسالم پيغام( په نامه يو نظم کې چې ټول )

غږ کوي چې د اسالم اصيل پیغام ته غاړه کېږدئ او له ناوړه مسلامن باندې 

 کارونو الس واخلئ!

)ای د دې جهان خاونده( نظم کې د کايناتو له رب څخه هيله 

کوي چې په دې دنيا کې هر څه ستا په واک کې دي، نو د استعامر له 

 رلم او ستمه يې وژغوره او نړۍ له رلم څخه پاکه کړه 

نوي، يوه عريضه، د اسالم د علاموو په ددې ترڅنګ )يوه مث 

حضور، دين غريب دی( او ځينې نور نظمونه هم ديني پیغامونه لري  د 

دې بحث په پای کې غواړو د )مکارم االخالق( له اثر څخه د استاد خادم 

يوه ژباړه چې )چغيل او غي ت(  نومېږي او په )اصالح( ورځپاڼه کې د  

خپره شوې ده  د دې بحث د وورستي  )چغيل او خربې وړل( په نامه هم

 مطلب په توګه راوړم:

په دې ليکنه کې چغيل يا خربې وړل او غي ت د اسالم له نظره 

 څېړل شوي دي 

))چغلی او غي ت ورور او خور دي او اکرثه رسه يو ځای ذکر 

کېږي  چغيل چې په عريب ورته نعيمه وايي، دا ده چې سړی د چا داسې 

ات خلکو ته يويس چې سړي ته رضر لري يا پرې خربې، احوال او واقع
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رشمېږي يا د ده يو اينده کار ورخرابوي، دا معلومه خربه ده چې د دغه بد 

خوی له خپرېدو څخه په خلکو کې څومره رش او فساد پيدا کېږي او د 

دوستانو په منځ کې دښمني اچوي او د ښو يارانو تر منځ پرېکړه کوي، نو 

  اخالقو څخه شمېرل شوې ده  رسو هللا وييل دي:چغيل د اسالم له منايف

))د چغيل او حسد خاوند زمونږ څخه نه دی((  ))له تاسو څخه د 

خدای په نزد ېېر د قهر وړ هغه څوک دی چې چغلګري کوي، هغه چې د 

 وروڼو په منځ کې بېلتون راويل(( 

قران رشيف په هغه چا عيب وييل دي چې دغه خوی يې لرلو، لکه 

 ي:چې واي

 ))دی بد ستايونکی او چغلګر دی(( 

چغلګري منيمه د يو نه بل ته خربې وړل دي، مګر جاسويس 

دخلکو خربې د واک او اختيار خاوندانو او هغه کسانو ته وړل دي چې د 

هغو قهر دېېرو تاوانونو س ب ګرځي  دا قسم چغلګري ېېره بده ده، قران 

 رشيف د دې نه منع کړې ده، لکه چې وايي:

 ال تجسسوا) جاسويس مه کوئ(( ))و 

خلکو پ  رازونه  جاسوس د خلکو په پټو ارسارو کې الس وهي او د

او دسينې خربې دواک خاوندانو ته وړي او هغوی مشت ه کوي او په خلکو 

يې په قهر وي او په دغه شان د پاس الس او الندې الس خلکو په منځ کې 

ټه خربه دا ده چې د خلکو بدګوماين، بدنيتي، حسد او کينه پيدا کوي  غ

د سينو اوزړونو په کوايفو کې ګوتې وهل رشعاً منع شوي دي، بلکې 

 واکداران بايد راهر او عمل ته وګوري 
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قران کريم مونږ ته امر کړی دی چې د دغو جاسوسانو په خوله باور 

ونه کړو، تر څو چې پټه پلټنه وکړی يش او معامله ث وت ته ورسېږي، 

 ي:خدای تعالی واي

))که تاسې ته کوم فاس  څه خرب راوړي، نو ښه يې ځان ته معلوم 

 کړئ(( 

 يعنې: استيضاح يې وکړئ 

وګورئ جاسوس ته يې فاس  ووايه او همدغه رشم يې بس دی  هو! 

لکه څه رنګه چې غي ت په ځينې مواردو کې جواز لري، نو دغسې 

پسات  جاسويس هم ده  که سړی وويني چې زيد د عمرو د پاره يو څه

جوړوي او غواړي چې ويې وژين، ويې رشموي يا يې ح  تلف کاندي، 

په دې وخت کې نو دا عدل نه دی چې مونږ چپ کېنو او د واک 

خاوندان پرې خرب نه کړو  دا خو شخيص معامالت شو، راغلو اجتامعي 

مسايلو ته، د عام امنيت د ساتلو، د جنګونو، غزاګانو او فتنو په وخت کې د 

ندان مضطر دي، چې داسې کسان وسايت چې احواالت ورته واک خاو 

راوړي،  د خلفاوو په وخت کې يې داسې خلکو ته )اصحاب االخ ار( ويل: 

 اوس ورته )پ  پوليس(، )رپوټ چيان( يا )مخربان( وايي 

اوس نو مدعا دلته دا ده چې کوم وخت دغسې غي ت او جاسويس 

دغه کار دې دغسې خلکو ته  روا شوه، نو دا بيا هېڅکله روا نه ده چې

وسپارل يش چې په خلکو کې په بې وجدانۍ، اغراضو، حسد، بول پرستي 

او خ اثت رسه مشهور وي  بلکې واجب ده چې خربې رسوونکي دې حر، 

پاک زړي، مخلصان او د داسې وجدان خاوندان وي چې هېڅکله د ح  
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همېشه يې د  نه نه تېرېږي او د واک خاوندانو ته شخيص خربې نه وړي او

 رضر رفع او د خرب رسول مراد وي 

خلکو ارسار او پ  رازونه  خربه دا ده چې داستخ اراتو په واسطه د

نه  معلومول په هغه خاص وختونو کې موجود وي چي که هوښياري و

يش، نو فساد به پېښ يش او مملکت به خراب يش، مګر په عادي او 

پټو کارو او موهومو ارسارو کې معمويل حاالتو او حوادثو کې د خلکو په 

السونه وهل د خلکو زړونه بدوي او په مخالفت يې ټينګوي  پيغمرب صلعم 

 وييل دي:

))کوم وخت چې د واک خاوند په خلکو کې شک لټوي، نو فاسد 

 به يې کړي(( 

د چغيل او خرب وړلو، لوی نقصان دا دی چې چغلګران او خربې 

ض ، مقاصد او مطالب وړاندې وړونکي اکرثه په خربو کې خپل اغرا

بيايي، دوی ګوري چې کومې خربې ښې خرڅېږي او له چا رسه د دوی 

کينه ده او چا ته بايد رضر ورسوي او په څه صورت بايد خپل موږی 

ټينګ کاندي  اکرثا د عام نظام او ميل منفعت رسه د دوی دل جمي نه 

ر د دوی له وي، نو ځکه د دوی د فايدې په ځای رضر ېېر وي   دا رض 

السه دواړو خواوو ته متوجه دی، هم حکومت او هم ملت ته، ای خدایه! 

 (۳۳۶: ۲۱مونږ په تا پورې له ټولو شيطانانو څخه پناه غواړو (( )

په پای کې يو ځل بيا يادونه کوم چې په اسالمپالنه يا دينپالنه کې د 

يې پورته استاد خادم ليکنې، ژباړنې او نظمونه تر دې زيات دي چې موږ 
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يادونه وکړه، خو موږ يې دلته دا څو ليکنې د بېلګې په توګه يادې کړې او 

 د ځينو منت مو راانتقال کړ 

په مجموعي ېول که په ديني برخه کې موږ د استاد خادم، کار، 

زيار، فکر او اثار ارزوو، نو اکرثه يې پر ټولنيزو اخالقو او ټولنيز سمون 

کې ژباړې کړي او يا يې خپلې ځانګړې  راڅرخي، ده که په ديني برخه

و ليکنې دي، اکرثه يې د ټولنيز سمون او د يوه ايډيال مسلامن د جوړول

عامل په توګه په دې برخه کې خپل  لپاره هڅه ده  خادم د يوه ديني

 مسوليت تررسه کړی دی 
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 ټولنپالنه

استاد خادم د خپلې ټولنې د پرمختګ، سوکالۍ او سمون لپاره د 

وسې تر وروستي بريده هلې ځلې کړي، د ده د اثارو يوه درنه  خپلې

برخه پر همدې ټولنپالنې راڅرخي، دی که کله هم د پښتو، پښتون، 

پښتونولۍ، افغان او افغانيت بحث کوي، نو هد  يې همدا دی چې 

همدا د افغاين ټولنې رغنده  برشي او معنوي توکونه دي  د ده په نظر، ده 

ه ليکيل، هغه يې د همدغې ټولنې سوکالۍ، د سمون چې کوم څلور کتاب

 او پرمخيون لپاره ليکيل دي:

ــاب   ــد کتـــــــــــ ــشينت   راوړ د رونـــــــــــ  دـــــــــــ

 کلــــــــي رايــــــــج کــــــــړ، د خ نــــــــد کتــــــــاب    

ــه    ــا  تـــــ ــام روښـــــ ــ ، الدـــــ ــا  مـــــ  خيرالبيـــــ

 .خــــــــادم تــــــــه راغــــــــی د رونــــــــد کتــــــــاب    

 

تون غږ کوي چې ښکتابونو ته اشاره کوي او پر پ اسامين بيا څلورو

 ه او د مرګ له خوبه راويښ شه!د ح  الره مونده کړ 

ــه    لـــــــــــ ر ادـــــــــــتاځي،  لـــــــــــ ر کتابـــــــــ

ــ ړ  نابــــــه      ــه لــــ ــ ز مــــــ ل، لــــ ــه راکــــ  درتــــ

ــړه   ــده کــــ ــه م نــــ ــ  تــــ ــت نه الر د ،  ــــ  پښــــ

ــه     ــه خ ابـــ ــر  لـــ ــې د مـــ ــه يـــ ــه ال وېښ نـــ  .کـــ
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استاد خادم د ټولنې د پرمختګ لپاره سيايس او خپرنيز حرکتونه 

او هلته  پيل کړل، د ويښ زمليانو غورځنګ کې  ده فعال حضور درلود

يې پر ټولنپالنې او ملتپالنې زيات ټينګار کاوه، د افغان ملت ګوند په 

درلود، د هغوی تګالره هم پر ټولنپالنې  ګډونجوړښت کې يې هم فعال 

والړه وه، )افغان ولس، ولوع افغان( او نورو ګڼو خپرونو کې د ده زيات 

و منثور شمېر ليکنې د همدې ټولنپالنې پر محور راڅرخېدې  منظوم ا

کالم دواړو کې يې په دې اړه ګڼې ليکنې شته چې دلته يې ځينو ته نغوته 

کوو: )زموږ په وون کې تر ټولو لوی سوال د کلچر سوال دی،  د اجتامع 

جراثيم ، په ټولنه کې سوداګران ، اجتامعي اخالق ، مرش او کرش ، زموږ 

ر همدې محور جامعه ، ښځې په انتخاباتو کې( او ځينې نورې ليکنې يې پ

راڅرخي  په نظم کې: )عامل او ټولنه، اعتدال، نوې الره، ګډوېي او 

استفاده، څلور کتابه، خپلواک پښتون او ټولنپالنه، ټولنيز اعالن( او داسې 

 نور نظمونه يې د ټولنپالنې د فکر انځورنه کوي 

استاد خادم يو ټولنپال ليکوال او سيايس فعال و، د ده ټولنپالنه په 

ي او علمي ېګر کې څرګنده وه، په نظري ېګر کې خو د دې خربې د نظر 

سپيناوي لپاره د ده ليکنې پوره وضاحت ورکوي  دی په يوه ليکنه کې 

چې )د اجتامع جراثيم( نومېږي، له خپلې ټولنې رسه خپله مينه په ېاګه 

کوي، دی په ټولنه کې ناروغي پر دوو ېولونو وېيش، يوه و ي يا شخيص 

ولنيزه ناروغي  دی په دې نظر  دی چې د شخيص ناروغۍ درملنه او بله ټ

اسانه ده، خو د ټولنيزې هغې ېېره سخته ده  دی رشوت، رشوت خواره، 

د ټولنيزې ناروغۍ جراثيم ګڼي، دی وايي که موږ غواړو خپله ټولنه 

 ورغوو، نو په کار ده، چې د دې جراثيمو درملنه وکړو، دی وايي: 

نوو تحقيقاتو څخه ثابته شوې ده، اکرثه  ))څرنګه چې د وب د

بدين مهلک امراض له جراثيمو څخه پیدا کېږي) دا رنګه د اجتامع د 
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پخوانو تدقيقاتو څخه دا راپاته ده چې انساين اجتامع هم مهلک امراض 

لري او دا مهلک امراض هم د يو نوع مخصوصو جراثيمو په واسطه پیدا 

ده چې د بدين امراضو جراثيم بې  کېږي او نرشېږي  دومره قدرې خربه

له ذره بينه څخه نه ليدل کېږي  مګر د اجتامع جراثيم غ  غ  د هر چا 

په مخکې ګرځي او هر څوک يې ويني او ګوري يې  د بدين امراضو د 

جراثيمو څخه ځان ساتل په لږ کوښښ رسه هر څوک کوالی يش) ليکن د 

ځان غورځوي او نه  اجتامع د جراثيمو په غېږ کې هر څوک، په خپله

پوهېږي چې دا وضعيت دوی او د دوی ټولو هم صنفانو ته مهلک اثر 

 لري!

ښه نو دا د جمعيت جراثيم څه شی دي) دا بډې خواره دي چې د 

مهلکو جراثيمو غوندې د اجتامع حيايت منابع مسموم کوي او فنا ته يې 

سوق کوي  د دې خربې دليل دا دی چې په هر ملک کې چې بډې 

اره پیدا يش، د هغوی په واسطه ح  او باول) رښتيا او دروا   رسه خو 

ګډوې يش  بيا نو نه په ح  او رښتياوو خپله )ره مرت ېږي او نه په باول او 

دروغو باندې څوک ترټل کېږي  بلکې کله دا هم ويش چې ح  او رښتيا 

ويونکي د باول او درو  پالونکو له خوا داسې غوبل يش، لکه بوس د 

و د پښو الندې  په دغه شان رسه بډي خواره په هر اجتامعي مقصد خر 

کې خپلو شخصياتو ته دخل ورکوي او له دغه پلوه څخه د رلم په ترويج 

 کې کومک او کوښښ کوي 

او دا خو صحپح حديث دی) ))امللک ي قی مع الکفرو ال ي قی معل 

 الظلم ((

ږي او يو ملت نو په اخره کې د يوې اجتامع دېوال له بېخه رالوې

 (۵۵۸: ۲۹ت اه يش (( )
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د استاد خادم پورتنۍ ليکنه که څه هم ېېره لنډه وه، خو د يوې 

اسايس ټولنيزې ناروغۍ د عامالنو د رشوت خورو څېره او د هغه د رضرونو 

 کچه يې په ښه ېول ټولنې ته وړاندې کړې ده 

 ت،  استاد خادم د ټولنې د سوکالۍ او پرمختګ لپاره پر مينه او مح

ټولنيز توازن ټينګار کوي، دی )مرش او کرش( د ټولنې ده انډوليزې برخې 

ګڼي، په همدې نامه په يوه نرث کې د دواړو مکلفيتونه څرګندوي  استاد 

خادم په دې نظر دی که چېرې دا دواړه قرشه خپل مسوليتونه تررسه نه 

  دی کړي، نو په ټولنه کې عدالت، ث ات او پرمختګ نه رامنځته کېږي

وايي مينه او مح ت د ژوندانه د پياوړتيا اسايس عنارص دي، کوم کارونه 

چې په مينه او مح ت تررسه کېږي، په بل هېڅ نه يش تررسه کېدالی، 

 خادم د )مرش او کرش( په لیکنه کې وايي:

))دا دوه درجې دي چې ټول انساين افراد د قدرت له خوا په دې 

 وېش وېشل شوي دي 

نې ټول افراد د دې وېش په لحاظ، هر يو خپله خپله که د یوې ټول

وريفه وپېژين او اجرا يې کړي، نو ېېر ېېر مشکالت به حل يش او ېېر زړه 

 بدوالی به په خوشحالۍ رسه بد ل يش 

مرشي په درې قسمه ده: د رت ې، علم او د عمر په لحاظ نو کرشوالی 

 هم، دغسې په درې قسمه وېشل کېږي 

نه کې لکه څرنګه چې مرش په کرش ح  لري، دا رنګه په جامعه او ټول

 کرش هم په مرش ح  لري 

د مرش ح  په کرش باندې دا دی چې بايد د خپل مرش خربو ته غوږ 

 کېږدي، ويې مني او په در نه س ګه ورته وګوري 
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ده رسه زړی  لهاو د کرش ح  په مرش باندې دا دی چې مرش بايد 

 ده کا سوی، خواخوږي او مهرباين څرګن

نو مرشان بايد د کرشانو د ښېګڼې لپاره سعيه وکړي: ويې روزي او 

تربيه يې کاندي او کرشان د خپلو مرشانو منښت وکړي او په عزت ورته 

 وګوري 

که په يوه جامعه کې پر دغه اساس عمل ويش، نو رښتيا خربه دا ده 

 چې تر ېېره حده پورې به جګړې او نښتې ورکې يش!

م ګ ران څخه مينه او مح ت پیدا کېږي، مينه او ځکه چې د دې قس

مح ت د ګډون، بلکې د ژوندانه لپاره قوام بلل کېږي، هغه کارونه چې په 

 (۵۳۷: ۲۹مينه او مح ت باندې کېږي، په بل هېڅ شان نه يش کېدای!(( )

استاد خادم په ټولنه کې د عدالت د تامني، ث ات، نظم او امن لپاره 

 ليکنهرضوري ګڼي او په دې نامه يوه ځانګړې  )اجتامعي اخالق( ېېر

د ټولنې د افراد ترمنځ د دندو بريدونه ټاکي  کې لري  استاد په دې ليکنه

 او پر اخالقي اصولو ټينګار کوي 

))په يوه ټولنه کې متفاوت افراد او متعدد اشخاص موجود وي  نر،  

يف، امر، ښځې، واړه، غ ، مرشان، کرشان، مور وپالر، اوالد، قوي، ضع

 مامور، حاکم، محکوم او داسې نور 

اجتامعي حقونه چې اديانو، فلسفې او اخالقو تعني کړي دي، له 

دغو څخه مراد دا دی چې انسانان خپل خپل حدود وپېژين، پر خپلو 

حدودو ودرېږي او هر فرد هره ېله خپله وريفه د نورو په نس ت اجرا 

و نېک خت يش او نزاع ګانې، کاندي  نو انسانان به خوشحاله، مسعود ا

 جنجالونه او تصادمات به لرې يش 
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په کيل صورت رسه که سړی نظر وکاندي، اجتامعي حقوق هغه 

شيان دي چې د جامعې د افرادو په منځ کې د يو بل د قرضونو په صورت 

تث يت شوي دي او د هرې ېلې د اړتيا او و يعت رسه سم د هغو حقوق 

 منل شوي دي 

و مينزه چې په يو کور کې اويس، دوی مج ور دي چې مثالً ښځه ا

يو تر بله ښه ګ ران وکاندي  نارينه چې نس تاً کلک پیدا شوي دي  بايد د 

باندې کار او ګټه وکړي او ښځه حمل، رضاعت د اوالد پالنه، دکور 

سامانول چې د دې په غاړه ايښودل شوي دي، بايدد کور رييسه وګڼل 

ر نه د باندې رييس او مېرمن د کور دننه چارو يش، نو ځکه  خاوند د کو 

رييسه ده  کوم وخت چې سړی د کور په کارو کې مداخله کوي، نو د 

ښځې اح ام به سايت او که ښځه له کوره وځي، نو د څښنت په صال او 

مشوره به وي  دواړه به يو تر بله مينه کوي او يو د بل زړه به سايت  د 

اس په پښتو کې مېړه ته خاوند او ښځې ته همدغه متقابلو حقوقو په اس

 مېرمن ويل شوې ده 

معنی يې دا ده چې يو د بل خاوند نه دی، بلکې دواړه د خپل ح  

 خاوندان دي او مکلف په ښه ګ ران 

سړی چې له ښځې نه دا غواړي چې دا دې د مېړه پت وسايت او 

  حيا په پوړين کې ونغاړي  دغه رنګ ښځه هم دا ح خپل ځان دې د

 لري چې د مېړه نه د خپلو حقوقو د مراعات انتظار وکړي 

مدعا دا ده چې اجتامعي حقوق هېڅکله يو ورفه نه دي  دا د 

خلکو ناقص تصور دی چې دوی د څښنت، مرش، معلم، امر، حاکم او مور و 

ه ح  قايلېږي او د مېرمنې، کرش، شاګرد، مامور محکوم او اوالد ح  پپالر 

اجتامعي حقونه دوه جان ه دي  زموږ لوی استازی چې ته اعتنا نه کوي  
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وايي: ))چا چې زموږ پر کوچني رحم ونه کړ او چا چې زموږ د مرش عزت 

ونه کړ  هغه زموږ له ېلې نه دی (( يعنې مسلامن نه دی، همدغه معنی 

لري، وګورئ، د کرش ح  يې په مرش باندې رحم، مهرباين او مينه وښودله 

چې د مرش عزت او اح ام وسايت  دلته مراد له رحم او کرش ته يې وويل 

څخه يوازې لساين او د ژبې د رس رحم نه دی، بلکې مراد دا دی چې مرش 

دې د کرش د تربيت، وړاندې تګ او انکشا  الرې ورته سمې کړي  چې 

سړيتوب او تکامل ته ورسېږي  ځکه چې دمرش تجربه او پوهه زياته ده، نو 

دکرش رسه کومک او مرسته وکړي او کرش دې مرش له دغه الرې څخه دې 

ته د اح ام رس ټي  کاندي  خربه دې يې ومني او غاړه دې ورته کېږدي 

چې څو نظام قايم يش او له مرش څخه پوره ګټه او فايده واخيل  دغه 

رنګ اوالد او مور و پالر هم دي  مور و پالر په اوالد او اوالد په مور و پالر 

ح څخه مراد يوازې د جنيس ميل تقاضا نه ده  بلکې صالح ح  لري  له نکا 

اوالد پیدا کول هم دي او د صالح اوالد روزنه او لويونه د مور و پالر وریفه 

ده  له دغه حديث څخه مراد چې وييل يې دي: ))مور و پالر له اوالد 

څخه يهودي، نرصاين او مجويس جوړوي(( دا دی چې د مور و پالر الس 

تربيه کې ېېر زيات تاثري لري، تر دې چې د اوالد بد اخالقي او  د اوالد په

کفر هم مور و پالر ته راجع کېږي، نو که مور و پالر تش اوالد زېږوي او د 

 سمې روزنې فکر يې نه کوي، نو لويه اجتامعي او ديني ګناه کوي 

دغه شان ټول اجتامعي حقوق دوه مخيزه دي  دا چې په حديث 

ستاسو هر يو د رعيت خاوند دی او د خپل رعيت په کې راغيل دي: ))

 باب به ورڅخه پوښتنه کېږي ((

دا معنی لري چې هر يو فرد او هره و قه ښايي چې خپله وريفه په ښه 

 (۵۸۲: ۲۹شان اجرا کړي، که نه وي اجتامعي سعادت الس ته نه راځي (()
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بل استاد خادم د خپلو ټولنپالو ليکنو په لړ کې په ټولنه کې يو 

اسايس مضمون ته هم اشاره کوي، رسه له دې چې دا خربه اوس د يوې 

کليشې حد ته رسېدلې چې ښځه د ټولنې نيمه برخه ده او د هر يو په ژبه 

دا خربه خوره ده، خو کله چې عميل ېګر ته داخلېږو، هېڅکله هم ښځو 

په ټولنه کې د ټولنې د نيم بدن رول نه دی تررسه کړی او نه چا دې رول 

ته پرې ايښي دي  په ټولنيز ژوند کې د ښځو د فعال ګډون يوه برخه هم 

انتخابايت پروسه ده، چې اوس هم ېېری افغانان حارض نه دي، خپلې 

خويندې او ميندې يې په ازادانه توګه په ټاکنو کې ګډون وکړي  استاد 

خادم له نن څخه شپږ اووه لسيزې وړاندې دې نقطې ته متوجه شوی و او 

 مګړتيا ال نيمه پېړۍ وروسته هم هامغه شان محسوس ده دا ني

استاد خادم په ټاکنو کې د ښځو پر ګډون ټينګار کوي او په دې 

 برخه کې دخپل وخت اسايس قانون ته اشاره کوي، هغه په دې باب وايي:

، د اسايس ورکړي دي))نوي اسايس قانون ښځو ته پوره حقوق 

يه جرګه کې هم د ښځو مناينده قانون د پاس کېدلو په وخت کې په لو

ګانې موجودې وې او اوس هم ښځې د پارملان د عضويت لپاره د 

کانديدېدلو او رايه ورکولو ح  لري، خو دغومره ده چې ښځې تر اوسه د 

رسشامرۍ  په اساس د نفوسو ت کره نه لري، نو بايد چې د خپل هويت د 

وريش او د هويت  ښودلو او شخصيت د اث ات لپاره انتخابايت حوزو ته

ورقه واخيل، د دې لپاره چې د انتخاباتو د مراق ت جرګه ښځه وپېژين، 

بايد خپل کوم محرم شخص چې ت کره لري له ځانه رسه بوځي  دا مسله 

څه ېېر مشکالت نه لري، خو په هر صورت اوس چې په ښځو کې د سواد 

فتې واويس او پوهې خاوندانې ېېرې دي، بايد خپلو قانوين حقونو ته ملت

 او د دې فرصت نه پوره استفاده وکړي 
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په رايه ورکولو کې د ښځو دلچسپي اخيستل رضوري خربه ده، د 

ښځو حقونه مودې مودې خوړل شويدي، نو اوس چې قانون ښځو ته 

ح  ورکړی دی، نو که ښځې د دې ح  نه استفاده نه کوي، نو ګويا معنا 

دا چې ښځه په سيايس او  به يې دا وي چې ښځې خپل ح  نه غواړي، يا

اجتامعي مسلو کې د ح  او برخې اخيستلو استعداد نه لري، زموږ په 

عقیده خو ښځه هم لکه نر انسان دی، دې ته هم خدای )ج( عقل، فکر او 

دانش ورکړی دی  ښځه کولی يش چې علم او مطالعه وکړي  ښځه کولی 

ی شهرت يش چې د انسانيت لپاره خدمت وکړي  ښځه کولی يش چې لو 

 حاصل کاندي 

يوازې دا دنده چې ښځه ګوندې د ښکلو هرنونو، ارټ او صنعت 

استعداد لري او د علومو، فنونو، سياسياتو او اجتامعياتو استعداد نه لري، 

بلکې ښځې ټول انساين استعدادونه لري، څه زمانې داسې تېرې شوې 

واړو تېره چې ښځې حيثيت نه الره، بلکې د غالمۍ دوره په ښځه او نر د

شوېده اوس بايد ښځې په پوره حريت رسه د قوم،  وون او مملکت په 

چارو کې داخلې وي، خو دا کار په قانوين ېول نه و  اوس زموږ قوانينو 

 رصاحت وکړ او دا مسله په ښه صورت حل شوه 

 د افغاين ښځو شهامت او مېړانه د افغانستان په تېر تاريخ کې د

او اوس هم دافغانانو د ازادو قومونو په ټولو واقعاتو  نارینه وو نه کمه نه وه

او حوادثو کې ښځې له نارينه وو رسه اوږه په اوږه والړې وې  به جرګو 

کې شاملې وې، په جنګونو، سنګرونو او دفاعي چارو کې موثر رول لري، 

د کرکيلې، مالدارۍ او د کور د پخيل او مېلمه پالنې زياته برخه د ښځو په 

اوس موږ د افغانانو د ښارونو ښځو ته دا غږ کوو چې خپلو نورو  ذمه ده 

خويندو ته دې وګوري، يوازې په فيشن او غريب تقليد پسې دې نه 
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ګرځي  د علم، کامل  کار کسب او په اجتامع کې د پوره برخې اخيستلو 

 امتحان دې ورکړي 

 دغه دی د امتحان ورکولو يو ميدان په انتخاباتو کې برخه اخيستل

 (۶۲۲۹: ۲۱دي، دا مخه د ښځو لپاره کامله ازادي ده (( )

په پورتنۍ ليکنه کې نه يوازې په ټاکنو کې د ښځو پر ګډون ټینګار 

شوی، بلکې هغه حقوق چې اسايس قانون ښځو ته ورکړي، له هغو څخه پر 

ګتې اخيستنې هم ټينګار شوی، نن هم زموږ نوي اسايس قانون )د استاد 

سايس قانون څخه پوره شپږ لسيزې وروسته( په ټاکنو خادم د زمانې له ا

کې ښځو ته د ګډون پوره ح  ورکړی، خو نه ښځو له دې ح  څخه پوره 

ګټه پورته کړې او نه ورته حاالتو او نامناسب چاپېريال له دې ح  څخه د 

کار اخيستلو پوره مجال ورکړی دی  د استاد خادم ليکنه موږ ته له نن 

ړاندې تصوير راکوي، خو دا تصوير ال اوس هم په څخه د شپږو لسيزو و 

 همغه شکل ژوندی دی او څه ېېر بدلون په کې نه دی راغلی 

د خادم صيب پر نرثي ليکنو رسبېره د هغه په نظم کې هم ټولنپالنې 

ته پاملرنه شوې او ېېر ځايه د ټولنې سمون، پرمختګ، تعادل او ث ات ته 

 عامل رول ته اشاره کوي او وايي:نغوته شوې ده  هغه په ټولنه کې د 

 ع ــــــل هــــــن کــــــار دی، پــــــه   ي ــــــت کــــــې  

ــالن عامـــــــل دی، پـــــــه   اعـــــــت کـــــــې    عـــــ

ــې ښــــــ دل کــــــا، ځينــــــې کــــــ ل کــــــا       ځينــــ

 .دا ت  ـــــين مـــــ ی، دی پـــــه فکـــــرت کـــــې     

 

خادم په ټولنه او د ژوند په چارو کې پر )اعتدال( ټينګار کوي او 

 :ځه ځيتعادل نه وي، سوکايل له من وايي هر کله چې په ټولنه کې
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ــدال ده   ــه اعتــــــــــ ــه، پــــــــــ ــا ودانــــــــــ  دنيــــــــــ

ــال ده  ــد الره، او د ک ــــــــــــــــــ  دا د رونــــــــــــــــــ

ــه د ټـــــــ لنې     ــرد وي، کـــــ ــه د فـــــ ــد کـــــ  رونـــــ

ــبـــــــــــې ت ازنـــــــــــه، ښـــــــــــادي م   .ال دهحـــــــــ

 

ټولنپالنې او ټولنپوهنې په باب ځانګړي اثار ليکيل او )نوی  د خادم

و غږ ژوندون( د ژوند )نوې الره( ګڼي، په يوه څلوريزه کې پر هېوادوال

 :ا الره تعقيب کړيکوي چې همد

 خـــــــــــــــادم اي ـــــــــــــــتلې ده، نـــــــــــــــ   الره  

ــ اره     ــ ه هـــــــ ــه، دـــــــ ــد  تـــــــ ــ ي رونـــــــ  نـــــــ

 ټ لنشالنــــــــــــــــــه ، نــــــــــــــــــ   رڼــــــــــــــــــا ده   

 پا ـــــــــه روا  مـــــــــه، بـــــــــې خـــــــــ ف و باره 

 

دی ګډوېي د ټولنې او ځوان نسل ت اهي بويل،  ټوله کې يې د قام 

 :ې بدمرغۍ له همدې ګډوېۍ څخه زېږيت اهي ګڼي او وايي چې ېېر 

ــ   ــړه، ځـ ــډوب کـ ــيط ګـ ــي  محـ ــډوب مـ ــه ګـ   ا  بـ

 چـــې ځـــ ا  ګـــډوب مـــ ، قـــام بـــه ګـــډوب مـــي 

ــي    ــدی مـــ ــه کېـــ ــر  ـــ ــې هـــ ــه ګـــــډوبۍ کـــ  پـــ

ــا  بـــه ګـــډوب مـــي     ــه کـــړی مـــې مـ  .هـــر  ـــه بـ
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استاد د )خپلواک پښتون او ټولنپالنه( په نامه په يوه څلوريزه کې يو 

ځل بيا خپلو هغو کتابونو ته نغوته کوي چې ده، د پښتون او په ټوله کې د 

 تابه لپاره ليکيل دي:افغان ولس د ويښ

ــا ده   ــ ی رڼــــــــ ــدو  دی، نــــــــ ــ ی رونــــــــ  نــــــــ

ــا ده    ــد ب ــــــ ــې، د رونــــــ ــ   الر کــــــ ــه نــــــ  پــــــ

 خشلــــ اک پښــــت   تــــه، چــــې پــــر  ردــــېږي 

ــ  مـــــــــــــــــدعا ده  ــه ، مـــــــــــــــ  .ټ لنشالنـــــــــــــــ

 

او په پای کې د يوه )ټولنيز اعالن( په توګه پر خپلو هېوادوالو غږ 

کوي چې د ټولنې، وون او ملت د بقا په خاور څو شیان رضوري دي 

 هغه بايد خوندي وساتل يش:چې 

ــي    ــه الړ مــ ــت در  خــ ــه، ملــ ــ ، ربــ ــې وطــ  چــ

ــه        ــي افاانـ ــاتې مـ ــه پـ ــی، درتـ ــه مـ ــه  ـ ــ  بـ  نـ

 خلــــک پــــه ربــــه را ټــــ لېږي، پــــه وطــــ  کــــې

ــه      ــه ودانــ ــت خ نــ ــي، د ملــ ــه دوی مــ ــا پــ  .بيــ

 

ددې بحث په پای کې غواړو يادونه وکړو چې د ټولنې د استحکام، 

د خادم صيب په اثارو جوړښت، رغښت، پرمختګ او سوکالۍ په برخه کې 

کې نورې ليکنې او نظمونه هم وو، خو موږ يې دا يو څو د بېلګې په توګه 

 راوړل 
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 سمونپالنه

لکه څنګه چې مو په تېرو برخو کې يادونه وکړه، استاد خادم يو 

ملتپال، دينپال او ټولنپال ليکوال و، دغسې يو سمونپال ليکوال او شاعر 

و پرمختګ لپاره چې څه کوالی شول هغه يې هم و  ده د ټولنې دسمون ا

تر رسه کړل  د ليکوال په وس کې له قلم او ليکنې پرته نور څه نه شته، 

خادم هم د خپل وس تر وروستي بريده د ټولنې د اصالح لپاره خپل قلم 

وکاراوه او په دې برخه کې يې په لسګونو ليکنې وکړې، خادم هم په نظم 

د اصالح لپاره ژور مفاهيم وړاندې کړل او ټولنې او هم په نرث کې د ټولنې 

ته يې د خپلې اصالح الرې په ګوته کړې  کومې ليکنې يا نظمونه چې 

خادم صيب يوازې په مشخص ېول د ټولنې او ولس دسمون لپاره ليکيل، 

هغه په دې ېول دي: ))د اصالح الره، د خپل هر فعل اجر، نجات په څه 

منونه، ښځه د پښتنو په جامعه کې، نېکان کې دی؟، د انصا  داراۍ يوه 

، قابل اخالق، ګډون، رښتيا او درو تشدد او سختي، مت ،او محسنان

انصا  در وزن و ترازو، د مېرمنې او خاوند ګډ ګوزران ، د چا غي ت مه 

کوئ، زړه سوی او مهرباين، د اجتامعي سمون لياره، اجتامعي حقوق، په 

، ام، په مملکت کې  اصالحي فعاليتاح  سيايس م ارزه کې تقوا، متقابل 

قوت او نېکي، سمه الر، د ځان تربيت، د سړيتوب الر، سپينتمن وايي، غم 

او زغم، اعتدال، ښځه انسان دی، د وون اصالح (( او ځينې نورې ليکنې 

او نظمونه چې دلته به يې ځينې د بېلګې په توګه راوړو او خپل لنډ لنډ 

کړو  د سمونپالنې په برخه کې د استاد خادم تحليل به هم وررسه ملګری 

ټولنيز سمون، -فردي سمون، ب -لیکنې پر درېو محورونو راڅرخي   الف
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هېوادنی سمون  چې دلته يې همدې درېو برخو ته په لنډيز رسه  -ج

 اشاره کوو:

 فردي سمون: -الف

استاد خادم په يوله ليکنه کې چې )د اصالح الره( نومېږي، د يوې  

اصالح په يوه ساده مثال رسه توضيح کوي  دی په دې ليکنه کې ټولنې 

دا واضح کوي چې پر يوه ناړامه شخص متواتر فشار، شکنجه او زور کارول 

د اصالح الره نه ده، تشوي ، هڅونه او يو شخص ته د ښو کارونو د چانس 

مث ت شخص بدل کړي   يو ورکول هم کوالی يش، يو منفي شخص پر

ې د انګلستان د يوه چارواکي مثال راوړي چې څنګه دی په دې برخه ک

يې یو منفي کرک  په خپل تدبري او هڅونه پر يوه مث ت شخص بدل کړ  

زموږ په ټولنه کې هم د سمونپالنې داسې بېلګې وې  محمد ګل خان 

مومند چې کله په کندهار کې تنظيم رييس و، نو له ېېرو هغه رسزورو 

هڅونه د قانون د حاکميت لپاره کار اخيسته اشخاصو يې په ېېر تدبري او 

چې پخوا يې قانون ته غاړه نه ايښوده  د استاد خادم د دې ليکنې هد  

دا دی چې د زور او فشار د کارونو په انډول کله کله تشوي  او هڅونه د 

 زياتې اصالح س ب ګرځي  استاد خادم وايي: 

ج د تخت د ))اورېديل مو دي چې د انګلستان پادشاه پنځم جار  

کېناستلو مخکې يو وخت امري ال حر مقرر شو، د هغه ځای قاعده ده چې 

هر نوی امر کومې ادارې ته وريش، نو ړوم ی څو ورځې  خاص د دغه 

 ادارې دف ونه ګوري، علم راويل او وروسته په کار  رشوع کوي 

پنځم جارج په دې سلسله کې کوم وخت چې د مامورينو د سوانحو 

يو سړي د سوانحو پاڼې يې ولوستلې چې پخوا څومره  د دف  ګوري،
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امران په هغه تېر شوي وو، ټولو په رسو قلمونو په دغه پاڼو کې د دغه 

 شخص بېکاري او بد اخالقي ليکلې وه 

امري ال حر )جارج( دغه سړی راوغوښت او د ده د سوانحو پاڼې يې 

ا ياداشتونه پرېيښي ورښکاره کړې چې دغه دی ستا امرينو ستا په باب دا، د

دي، مګر زه نه غواړم چې ستا د سوانحو پاڼې په بدعملۍ ېکې وي، زه 

غواړم چې ته يو کاري او اخالقي سړی شې! دغه دی زه ستا په مخکې ستا 

د سوانحو پخوانۍ اليحه شکوم، د ده د سوانحو اليحه يې وشکوله، درياب 

رسه څخه ليکل کېږي، ته يې واچوله، د دې ورځې نه وروسته سوانح بيا د 

اوس ته پوره اختيار لرې چې دخپلو سوانحو په اليحه کې د هر يش په 

 ليکلو راضې اوسې، هغه به وليکل يش!!

وايي چې د دې واقعې څخه د دغه سړي په حيات داسې عمي  اثر 

ولوېد چې تر دې وروسته هغه بېخي بل سړی شو او ښه ښه خدمتونه يې د 

 (۶۷: ۲۹السه وشوه (( )

 دا له فشار او قوې کارولو پرته د فردي سمون يوه بېلګه وه 

استاد خادم په ټولنه کې افراد پر څلورو کته ګوريو وېيش: )خپل 

 چاري، سادګان، تاجران او نېکان( 

ې بيانوي، په دې ترڅ کې ناستاد ددې هرې کته ګورۍ ځانګړ 

نې د نيکي هم تعريفوي او صالح اشخاص هم په ګوته کوي   دا ېول ليک

استاد په اثارو  کې د فردي او ټولنيزې سمونپالنې څرګندې بېلګې دي  د 

موضوع د ال څرګندتيا په خاور به ښه وي چې د )نېکان او محسنان( په 

 نامه د استاد خادم خپله لیکنه دلته راوړوو:

))وګړي په اجتامعي لحاظ موږ په څلورو ګروپو ويشيل وو  خپل 

نېکان يعنې محسنان  د درې اولو ېلو څخه په چاري، سادګان، تاجران او 
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درېو مخکې مقالو کې څېړنه وشوه او د دوی خواص مميزات او نښې 

وښودل شوې  اوس غواړو چې نېکان او محسنان وښيو: وګړي ګومان 

کوي چې نېکان بس هغه خلک دي چې دوی پټه خوله، بېغرضه، بې ازاره 

 او مظلومان وي 

ه ساده ګانو پهغه خلک دي چې موږ  مګر نه! بې ازاره خلک، خو

کې ګڼيل دي  نېکان او محسنان هغه کسان دي چې په منفي صفتونو او 

ع اراتو د دوی تعريف کېږي  نېکان او محسنان د بابا ادم د اوالد بوره او 

مالګه ده  که دا ېله خلک په انساين جامعه کې نه وای او نه پيدا کېدای، 

او د زهرو ګوټ و، بيا به نو ددغسې ژوند  نو ژوند به رسارس تريخ، ستغ

 څخه مرګ ېېر خوندور او مس يح و 

زموږ خال  جهان پیدا کړو په دې جهان کې ېېر ښه او بد، سپني او 

تور، مرض او مفيد، خواږه او ترخه څريونه پیدا شول او د ده قدرت 

وغوښتل چې د جهان ترکيب له متضادو شيانو څخه وکاندي  په دې عامل 

انسان هم پیدا شو، انسان يوه جامعه نسخه ده، هر هغه څه چې په ټول  کې

عامل کې وو، تقري اً هغه ټول د ده په ذات کې راغونډ شول، نو ځکه په 

 خپله د انسان په خټه کې زميني او اسامين، ملکي او شيطاين، نفساين او

 روحاين ګټې، منفعت او مادي خوند څخه يې نور هد  نشته، نو په عني

زمان کې په همدې نوعه کې د داسې کسانو پيدا کېدل هم يوه و يعي 

خربه ده چې هغوی د خري، افادې، د عامل د تعمري او خوشحالۍ لپاره 

ځانونه وقف کړي وي، زه پوهېږم چې ېېر خلک دا خربه نه مني او هغوی 

وايي چې انسان هم د نورو حيواناتو غوندې  پوه او زمانې دومره لوی علام 

فالسفه د دې خربې قايل او معتقد دي چې سړی يې د نوم په اورېدو د  او

 الندې راځي او بيا نو خپل فکر نه کوي  مګر دغسې ېېر قرون او ريتاث

اعصار په دې انسان تېر شوي دي او دغسې ېېرې د علم په رنګ کې 
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عقيدې باولې او مزخرفې ثابتې شوې دي چې يوه له هغو څخه د انسان 

دغه سوچه مادي نظريه ده چې انسان يو خالص ل ت پرست د شلم قرن 

او منفعت خوښوونکی حيوان ګڼي او دغه ل ت او نفع هم هغه ل ت او 

نفع ګڼي چې خاص وده ته راجع وي  د دغه نظريې خاوندان د انسان د 

تاريخ ټول رجال، حوادث او مسلکونه په همدغه تله تيل او په همدغه 

مني چې انسان څنګه د نورو د پاره الغرضه  شان يې تحليل کوي، دوی نه

ايثار او فداکاري کولی يش؟! دا ېېر اوږد بحث دی، د دې موضوع ټول 

 داليل او اسناد دلته راغونډول ګران او مشکل  کار دی 

دا موضوع دومره م سووه او وسيعه ده چې لوی کتاب ليکل 

دي چې که د  غواړي، خو رسه د دې ټولو خربو بيا هم دومره ويل په کار

انسان و يعت همدغسې مادي او خپل چاري وای او د دنيا د تاريخ ټولې 

درو  او مزخرفات وای، نو د انسان په فلسفه او  ،انساين واقعې فري ونه

خري، فضيلت، ايثار،  فداکاري، عش ، مح ت، مينې او  ادبياتو کې به د

 فايده رسانۍ لغات او کلامت څنګه موجود شوي وای!

شيطان او  ک ووايي چې د انسان په ژبه او لغت کې خو دکه څو 

رشيک ال اري لغت هم شته او ناممکن هم يو لغت دی، مګر دلته فکر په 

کار دی چې د رشيک ال اري او ناممکن لغات منفي تع ريونه دي، نه مث ت 

حقاي   خري، نيکي او خويب خو د انسان په لغت کې د يو مث ت حقيقت 

دي  بله خربه دا ده چې هر کله ومنو چې د انسان  په صورت راګډ شوي

په نوعه کې شيطاين و يعتونه او هغه چې رسارس ځان غواړي او د بل په 

دای يش، نو څه مانع موجود دي چې ېهېڅ رضر رسولو اړ نه وي، موجود

يو خالص منور، منافع او فياض انسان دې هم پیدا يش؟ اګر چې له هرې 

اره داليل پيدا کېدی يش، خو چې انسان خپل خوا د نفې او اث ات د پ

ضمري ته رجوع وکړي هېڅکله د خري، نېکۍ، عش  او ښکال څخه ابا نه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33701 
 

کوي،  بلکې دغه حقيقت ته په سجده پرېوځي، دغه حقيقت چې کوم 

وخت جسامين جامه واغوندي او د انسان په صورت راښکاره يش، نو نېک 

حسان هغه ښېګڼې ته ويل او محسن سړی ورته ويل کېږي  نيکي او ا

 کېږي چې د غرض په ناولتيا ککړه نه وي:

د نيک او محسن لپاره دا الزمه نه ده چې په رس به يې جوغه والړه 

وي  دا يو و يعت دی او يو فطرت دی  دغسې يو شخص خوند او مزه 

اخيل چې خلک مسعود خوشحاله، مرفه او مطمني وګوری او د همدغه 

ده حيات او ژوند وقف وي  په خپلو ناکاميو، االمو عش  او خوند لپاره د 

او مصاي و کې چې د نورو د سعادت لپاره وي، ېوب وي، خو دی غواړي 

چې لږ نور ع اب هم په خپل رس واخيل، څو چې په خلکو هوسايي 

 رايش 

دغه کار مکر، فريب او ريا نه وي، بلکې دغه د ده و يعت شوق او 

ه د ځانه رسه ېېر ژاړي، خو د نورو د پاره اراده او ج يل ذوق وي، دی کل

او کله هېڅ نه ژاړي  ځکه چې په عمل کې دومره منهمک وي، چې ژړا د 

پاره وخت نه لري  دغه انسان د نورو غوندې ښکاره راهره خو څه د 

بزرګۍ ښکرونه نه لري، خو حقيقتاً د ده زړه د ورېښمو د يو نري ويښته نه 

ده يې د فوالدو او املاسو څخه کلکه وي  يو هم ېېر نرم، ولې قوت او ارا

 مرګ کولی يش چې د ده د فعاليت مخه ونييس، بل هېڅوک نه!

مګر دا نېک او ښاغلی انسان مرګ يوه و يعي او پېښېدونکې واقعه 

ګڼي، له مرګه دومره نه وېرېږي چې خپل ورايف او انساين ذوق او انسان 

ل وکړي، دښمني په دغه پرستي د هغه له ېاره پرېږدي، يا پکې اهام

 رسشت کې نه وي هغه هر څه د نېکۍ لپاره کوي 
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دا يې هم نه ده چې دغه سړی ګناه نه کوي  داسې هم نه ده چې 

په ده باندې خلک اع اضونه او انتقادونه نه لري  داسې هم نه ده چې 

دی دښمنان نه لري  داسې هم نه ده چې دی قهر نه لري  داسې نه ده 

ان د و يعي خواهشاتو څخه خالص وي  دغه ښاغلی سړی چې دی د انس

خوري، څښي، اغوندي د نورو په شان کور کهول هم لري، قهر او مح ت 

هم لري  خلک وررسه دښمني او دوستي هم کوي، خو د ده معيار د نور 

انسانانو له معيار څخه ېېر لوړ وي  د ده دښمنان دغومره رس سخت وي، 

ر او مينه يې د نورو خلکو رسه ېېر فرق لري، لکه دوستان يې چې وي  قه

خو چې ورته په غور وکتل يش، د ده ښه او بد هم د خلکو د کالسيکي 

معيارونو رسه ېېر فرق لري  ېېر کرته دغسې يو انسان دې دنيا ته رايش او 

بېرته الړ يش او څوک يې ونه پېژين او دی هم موف  نه يش چې په خلکو 

 ېږي چې متهيدونه کېږدي او نتيجه ورنه کړي ځان وپېژين  داسې هم ک

داسې هم کېږي چې انسانانو ته داسې کاميابۍ او ارمغانونه راوړي 

چې تر ېېرو نسلونو يادېږي او د ده د کېنولو ونو الندې خلک کېني او 

 مېوې يې خوري 

دنيا کې تغري راغلی دی او نور به هم په کې رايش، مګر په دنيا کې 

ې خلک موجود وي، هو، د انسانانو په سويه کې به فرق به دغه څلور و ق

رايش  داسې به ويش چې له انسانانو څخه به خود غريض کمه يش، خو په 

عمرونو به خود غريض ورکه نه يش او چې څو پورې خود غريض موجوده 

وي، دغه خري خواهان به هم پیدا کېږي، دنيا به د دغه فعل او انفعال په 

دغه نېکان په کومه و قه، نژاد او مسلک پورې اړه  نه واسطه وړاندې ځي  

لري  دغه يو انساين و يعت دی، په انسان تعل  لري، دا هم وايم چې دنيا 

کاپتياليزم ته الړه يش او که دغسې خلک ېېر نادر او ناياب دي  منم چې 

د دوی نظريات په سلو کې سل نه عميل کېږي، ولې د دوی په رنګ کې 
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ېدای يش  دغسې خلکو ته نوابغ هم وايي او لکه څنګه عاملونه رنګ ک

چې د دنيا هر څيز قسمونه او مدارج لري، همدغسې ن و  هم قسمونه او 

 (۵۷۷: ۲۹درجې لري، چې دنيا ورنه خايل نه يش پاتې کېدای (( )

 ټولنيز سمون:  -ب

استاد خادم تر فردي سمون وروسته ټولنيز سمون ته راځي، په دې 

څرګندوي او د اجتامعي سمون الره ښيي  استاد په يوه باب خپل نظر 

ليکنه کې چې )د اجتامعي سمون لياره( نومېږي، د سمون بېالبېلو الرو ته 

نغوته کوي، دی وايي دا د پوهانو دنده ده چې د خپلو ويناوو او لیکنو له 

الرې ناپوهانو ته د ژوند الره وښيي، سم ت ليغات د سمون بله الره ده  

د الهي ارشاد له مخې د سمون الره ښيي)  )د بدو رفع او اصالح دې استاد 

ه دې ېول پپه ښه خربه او سلوک ويش ( دی د اجتامعي سمون الره 

 بيانوي:

))ويل او ليکل د پوهانو له خوا، د ناپوهانو د اصالح او سمون د  

پاره زرينه لياره ده  په دغه اساس ښه فکرونه تصميم کېږي، ښه نظريات 

ته راځي او په ناسته والړه، نشست و برخاست، جلسو او کنفرانسو بې  منځ

تربيې خلک  تربيه کېږي، په دغه لياره ټوله دنيا تللې ده، پس له معارفه 

 ښه او موثره چاره همدغه ده 

صحيح ت ليغات په لږه موده کې زيات تاثريونه بخښي  )ښو ته ښه 

ونه کاندي، د اصالح به ينه ويل او بدو ته بد( چې اغراض په کې مداخله 

ذريعه ده او که په کومه جامعه کې سړی دځينې موج اتو له ک له بدو ته بد 

نه يش ويلی، نو ښو ته خو دې ښه وايي  زه په دغه اسانه او سهله وريقه 

خورا زياته عقيده لرم  هو! لومړی الزم دی چې د اصالحاتو شوقمن خپل 

 اغراض له پښو الندې کړي 
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ليکل چې د اصالح د پاره وي، ځان ته اصول لري  قران ويل او 

کريم دغه اصول داسې ښوديل: ))وجادلهم باالتی هی احسن(( او ))ادفع 

باالتی هی احسن السيئته(( د دې دا معنا ده چې د بدو دفع او اصالح دې 

په ښه خربه او سلوک ويش  داسې نه چې د بدو ځواب دې په بدو ورکړی 

صورت نه عداوت او دښمني زېږي او د هاغه بل  يش، ځکه چې د دغه

 څخه دوستي او مح ت پيدا کېږي 

زموږ نوجوان ليکوال په ښه نظريه ښه شيونه لیکي، زما رسه د دغو 

ليکنو قدر موجود دی، که دغسې ښې ليکنې ادامه يش، په دغو کې وون، 

هر  قندهار او ولوع افغان او خپله ليکونکو ته فايده ده  دا يو شی بايد

ليکونکی په خپل فکر کې ښه وتيل چې زما دا ع ارات او کلامت به کوم 

رنجش او ازردګي پيدا کاندي، که پوهېده چې د چا د خپګان س ب 

ګرځي او د يو چا حيثيت خرابوي، الزمه ده چې نور  هم کوشش ويش 

چې دغه جن ه يې اصالح يش  د يو سړي ازرده کول او خپه کول د هغه د 

نه ګرځي، بلکې هغه سړی انتقام ته ال پسې اماده کوي  دغه اصالح س ب 

سلسله دوام کوي او يو عامل رشونه پيدا کېږي  اګر چې رې بډ چا ته د هغه 

عيوب ويل، د ادب وريقه نه ده او دغسې مضامني موږ نرش کړي او 

اخستي هم نه دي، په کنايه او اشاره يو سړی خپه کول هم ښه کار نه دی، 

کونه او متسخر کول قران کريم منع کړي دي او رشيعت وګورئ س ګ

 ورباندې تعزير ويلی دی 

د يو ليکونکي او م لغ وريفه ېېره درنه او باريکه ده  دا د ))کج دار 

 و مريز((

ــه بنـــــدم کـــــرده      ــا درميـــــا  ق ـــــر درياتختـــ  پـــ

ــاش      ــر مکــ  هشــيار ب ــ  ت ــه دام ــاز مي ــ يی ک  ب
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ه ليار تليل دي  که مثال لري پيغمربان او مصلحني په دغسې باريک

موږ د ځان څخه څوک خفه کوو، ګويا خپله پښه په ترب وهو، ځکه چې 

زموږ د همدغو خلکو رسه ګ ران لرو، که څه هم د نن عرص ازادي د 

جامعې د ح  په مقابل کې د شخص ولوکه هر څوک وي، پروا نه کوي، 

 مګر اوس موږ په دغه ليار کې م تديان يو 

شته چې د قلم ح  بايد هر څوک ومني  هوا! دومره شی بل هم 

عام الفاظ او عام اصطالحات بايد په خاصه معنا  محمول نکړی يش  که 

څوک داسې کوي عاملې کلمې ځان ته رااړوي او ځان خپه کوي دا به د 

قلم ح  نه منل وي  دغسې تنقيد ته چې د عامو کلمو په ذريعه شوي 

وک نه ګرځي او نه دا دومره دي، غري مستقيم تنقيد وايي  په دې پسې څ

 (۵۵۸-۵۷۷: ۲۹قابل د خپګان شی دی (( )

استاد خادم متقابل اح ام او درناوی د ټولنيز سمون يوه بله اسايس  

الر ګڼي، دی وايي، متقابل اح ام د متقابل چلند پر بنس  والړ دی، ته 

بايد يو چا رسه ښه وکړې چې بل هم دررسه ښه وکړي، داسې نه چې ته تر 

بله ځان په پوهه، مال او ټولنيز موقف کې لوړ وګڼې او له بله بيا هيله 

وکړې، څه چې ته غواړې بل يې بايد هامغه شان دررسه ومني  استاد 

خادم په دې برخه کې د اسالم دين پر الرښوونو هم ټينګار کوي، چې 

ټول خلک يې په ښه وضع، ښه تخاوب او متقابل اح ام مکلف کړي 

 دي 

 متقابل اح ام( په نامه ليکنه کې وايي:هغه د )

))د متقابل اح ام معنا دا ده چې زه به تاته په درنه س ګه ګورم او 

ته ماته  زه به زه به ونکړې) زه به تا رسه په سالم او خوږو ع اراتو مخامخ 

کېږم او ته هم بايد له ما رسه همدغسې وکړې) هېڅوک دا نه يش ويالی 
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ص دار، سپني ږيري، مرش پالنکی او پالنکی يم او دا چې زه عامل فاضل، من

نو ځکه زه ورنه زيات  -بېسواده، بې منص ه، کرش، دا او دا دی ،بل ناپوه

ح ، وجدان او رشافت لرم او په دې لحاظ ما که هر قسم وضع او کار 

 کاوه، دی به زما لحاظ کوي 

ام د اسالم دين ټول خلک په ښه وضع، ښه تخاوب او متقابل اح  

مکلف کړي دي  بد ع ارات، بد نومونه اخيستل، چا پورې خندا، پوسخند، 

کنايه او اشارت، تردې چې د س ګو کږول او داسې لفظ يا وضع کول چې 

 په کې د بل تحقري يا سپکاوی وي، حرام او ممنوع ګڼيل دي 

په دې باب کې رصيح ايتونه موجود دي او ېېر حديثونه هم په دې 

دي چې د ال رضرو ال رضريف االسالم، که د دنيا قوانينو ته معنا کې راغيل 

مراجعه وکړو، نو د )يونو( انسانۍ حقوق وايي چې هر شخص د ضمري، 

وجدان او رشافت او حيثيت خاوند دی، معنا يې دا ده چې هېڅوک دا 

ح  نه لري چې د وجدان او رشافت په لحاظ ځان ته په زيات او بل ته 

شعراوو او حکيامنو اقوال وايي، ادميت اح ام  په لږ ح  قايل يش  د

 ادمی است 

د افغانانو او پښتنو په دنيا کې که څه هم دهمځولتيا او ملګرتيا په 

عامل کې د خوشط عۍ لپاره ېېرې ټوکې ټکالې شته، خو په عامو محاورو، 

مجلسونو او معارشت کې د ورور، عزيز، ملګري مېرمن، خور، ادې، بابا، 

، الال، رورکي، کوکۍ، اللی، ګل، خان، د زړه رس، رسدار، اغا او کاکا، ماما

ښاغيل خطابونه موجود دي چې ېېر خواږه، درانده او مينه ناک دي، 

خلکو  څوک چې د بل چا اح ام نه کوي، په لفظ، وضع يا په زړه کې د

کموالۍ کوي، داسې چې خلک غولوي، مستعملوي يې يا يې تېربايس، نو 

 ې ېېر سپک سړی دی پښتانه وايي چ
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نن چې د خدای په فضل زمونږ په وون کې سواد او علم خپرېږي، 

ښځې ازادۍ ته ورسېدې، پوهه او ته يب عامېږي، حقوق او قوانني 

املليل  خپل ځای نييس  د کار او فعاليت ساحه پراخېږي، افغانستان په بني

، نو ژوند کې داخل شوی دی، خلک مونږ ته راځي او مونږ دنيا ته ځو

بايد خپل د ژوند مح مانه او نجي انه کرکټر ښکاره کړو  ښځې، ماشومان، 

سپین ږيري، مرشان، عاملان او استاذان، د افغانانو په سوسايټي کې په 

 (۵۳: ۲۹درنه س ګه کتل کېږي (( )

 هېوادنی سمون: -ج

استاد خادم، تر فردي او ټولنيز سمون وروسته پر هېوادين سمون 

غو ټکو ته اشاره کوي چې د ټول هېواد په کچه د سمون بحث کوي او ه

او اصالح س ب ګرځي  دی هېوادين اصالحات د وخت او چاپېريال تابع 

بويل  اول بايد اصالحاتو ته زمينه برابره يش او بيا د اصالحاتو پالن 

وړاندې يش، کله چې ټولنې کې د اصالحاتو د هضم ررفيت نه وي او 

، د داسې وعام مانا نه لري چې يو اصالحات پرې عميل کېږي

املعده انسان ته په زوره ورکول کېږي  استاد خادم په دې ليکنه  ضعيف

کې د هېواد په کچه سمون په ښه ېول توضيح کړی دی، هغه د سمون 

لپاره، اعتدال، کورين او بهرين حالت ېېر رضوري ګڼي او پر فشاري او بې 

داسې يو ېول اصالحات د غازي  وخته اصالحاتو ټينګار نه کوي، ځکه چې

 امان هللا خان په وخت کې تجربه شوي وو 

استاد خادم )په مملکت کې اصالحي فعاليت( تر عنوان الندې 

 ليکنه کې ليکي:

))څومره چې يو لوی لوښی د يو لوی ځايه څخه راولوېږي، 

هامغومره دړې وړې کېږي، دا متثيل زموږ په مملکت صادق دی چې له 
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څخه د څه اس ابو او عواملو له امله چې اکرثه يې خارجي وو ېېرې مودې 

 انحطاط وکړ 

مګر يو مملکت چې يو وار انحطاط وکاندي، د هغه پورته کول په 

يو مخ نه کېږي، که څوک دا فکر لري، هغوی کله کله داسې خسارې هم 

ويني چې د دوی نه، بلکې د مملکت په رضر هم متامېږي  لکه چې داسې 

دنيا په ټولو اقوامو او زموږ د وون په تاريخ کې هم ليدل  مثالونه د

 کېږي 

فکر اصالح پورې اړه لري، کوم وخت  اجتامعي اصالحات د قوم د

چې يو قوم د يو فکر او يو اصالحي پالن د  منلو د پاره تيار نه وي او په 

زوره ورباندې تط ي  کېږي، نو هغه د هغه وعام مثال لري چې يو 

انسان ته په زوره ورکړی يش او په پای کې په هغه قی او املعده  ضعيف

 دستونه ولګوي 

ولو که ېېر فعاليت هم په کې وښيي، کد يوې جامعې د فکر اصالح 

 مساعدت پورې اړه لري  پهوخت او زمان او د داخيل او خارجي اوضاعو 

رسه د ټولو خربو اوس بايد دا ووايو چې د څو وروستيو کلو په 

په مملکت کې يو اصالحي فعاليت جاري دی، ځينې رر  کې زموږ 

کسان عادت لري دوی حال ته ګوري او له مايض رسه يې نه تط يقوي  که 

رښتيا ووايو د شل کالو راهيسې په مملکت کې خورا ېېر اصالحات شوي 

دي  هغه کسان چې انتقاد مفید شی ګڼي هغوی بايد په دې هم پوه يش 

د نعمتونو په زياتوايل کې مهم عامل  چې تحسني او متجيد او شکر هم

دی  دا نننی اوضاع که د مملکت د شل کالو مخکې اوضاعو رسه مقابله 

کړو، نو هغه وخت به موږ ته يو متاميز فرق معلوم يش چې د مملکت په 
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اصالحي لياره کې شوی دی  موږ بايد د دغه اصالحاتو او د هغو د عاملينو 

 تقدير او متجيد وکړو 

او هغه وخت لوی فرق دا دی چې هغه وخت خلک  د دې وخت

کامالً بېخربه وو، هغوی په دې فکر کې ېېر کم لوېدل چې زموږ حيات 

 هم د دې نه به  کېدی يش او د دې د پاره بايد څه وکړو؟

اوس خلک دومره هوښيار شوي دي چې تقري اً د دنيا د هوښيارو 

رې ورته هم لټولی او خلکو غوندې ښه او بد سنجولی او د اصالحاتو ليا

پيدا کولی يش  ال ته د دغو افکارو  عميل کول د زمان او مکان د تقاضاو 

 پورې رضور اړه لري چې هوښيار خلک ورباندې پخپله پوهېږي 

اوس که ځينې شکوې او شکايتونه اورېدل کېږي، د دې لوی عامل 

ي و دا دی چې خلک پوه شوي دي، د حيات معيار سنجوي او کوشش ک

هغه حاصل کاندي چې دا پخپله د ترقۍ او اصالحاتو لوی س ب دی  چې 

نه وه، د دمخه  هغه امنيت او ارامي چې نن روی کار ده،  يقيناً شل کاله

حيات کوم معيار چې نن ثابت شوی دی، په هغه د شل کاله مخکې 

وضعيت رسه د رسه مقايسه کېږي نه  دغسې مهم د مملکت په هره خوا او 

حسوس تحول او تطور راغلی او اوضاع د پخوا په نس ت په هره ېېه کې م

 اصالحي صورت اميد افزا دی 

هغه ځوانان چې غواړي مملکت په رسعت ترقي وکاندي، هغوی ته 

خپل حکومت رسه د موافقت په صورت د اصالحاتو د پاره  الزم دي چې د

ه موږ د افکارو د تنوير په ليار کې کومک وکاندي او زمينه تياره کړي، ځک

نه شو کولی چې کوم کارونه چې قوم د هغو منلو ته تيار نه دی، قوم 

باندې يې په اج ار اجرا کړو، رسه د دې چې ځوانان بايد د اج ار څخه 

 مخالف اويس 
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موږ بايد د مملکت د اصالحي اوضاعو څخه مطمني اوسو او هغه 

 بدبيني چې مملکت ته رضر لري، له ځانه لېرې کړو 

وايم ژوندی دې وي اعليحرضت محمد شاهر شاه په اخره کې 

 اصالح غوښتونکی پادشاه او م قي دې وي افغان او افغانستان ((

 (۲۱ :۶۲۸۲-۶۲۸۹) 

پورتنيو يادو ليکنو رسبېره استاد خادم )د خپل هر فعل اجر،  رپ

نجات په څه کې دی؟، د انصا  دارۍ يوه منونه، ښځه د پښتنو په جامعه 

اجتامعي اخالق، ګډون، رښتيا او درو ، انصا  در  کې، تشدد او سختي،

وزن ترازو، د مېرمن او خاوند ګډ ګوزران، د چا غي ت مه کوئ!، زړه 

سوی او مهرباين، اجتامعي حقوق، په سيايس م ارزه کې تقوا( او ځينو 

نورو لیکنو کې هم په فردي، ټولنيزو او هېوادنيو سمونونو او د هغو پر الرو 

ولې ده چې موږ د دې ليکنې د زيات اوږدوايل له امله چارو ښه رڼا اچ

مج ور شو، پر هغو ليکنو له ت رصې څخه تېر شو، خو که په مجموعي ېول 

په سمونپالنه کې د استاد ټولې ليکنې رسه راټولې کړو، نو يو ځانګړی اثر 

ترې جوړېدی يش  پر نرثي لیکنو رسبېره استاد خادم په نظم کې هم 

نې ته ځای ځای اشاره کړې ده  په يوه څلوريزه کې سمون او سمونپال

چې )سمه الر( نومېږي د سم او ښه سړي ځانګړنې ته اشاره کوي او وايي 

  ن له ناولو کارونو څخه لرې سايتچې د )هوما( خوی  لري او ځا

ــږو الرو   ــه کـــــ ــه ځـــــــي، پـــــ ــړی نـــــ ــن دـــــ  دـــــ

 ل ـــــــــ  را ناـــــــــاړي، لـــــــــه بـــــــــدو چـــــــــارو 

ــا    ــه  نـــــد کـــ ــا نـــ ــه چـــــل فريـــــب او، دغـــ  لـــ

 .ه مــــــا تــــــل، ځــــــا  لــــــه مــــــردارو  دــــــاتي 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33711 
 

بیا د )ځان تربيت( په باب وايي چې هر څوک غواړي د ښه خوی 

 تربيت او انسانيت خاوند يش، نو ځان ته بايد يوالرښود او مرش پیدا کړي:

 د ښــــــــــــــ عادات ، نــــــــــــــ م تربيــــــــــــــت دی

ــادت دی    ــ  عــــ ــه، د ښــــ ــ ی ه اغــــ ــه خــــ  ښــــ

ــړه   ــدا کـــــ ــډر پيـــــ ــد او، ليـــــ ــتاذ مرمـــــ  ادـــــ

 .دیکـــــه خـــــ   د  ځـــــا  تـــــه، ان ـــــانيت     

 

بيا )د سړيتوب الر( په ګوته کوي او وايي چې د سړيتوب الر او 

ولري او د هغو خربو ته غوږ معيار همدا دی چې يو څوک ښه الرښوونکی 

 :کېږدي

ــړه   ــار کــــ ــحبت اختيــــ ــ ونک و، صــــ  د الرښــــ

ــار کـــــــړه      ــه، برابـــــــر کـــــ ــه نا تـــــ  د دوی پـــــ

 دا دـــــــــــــ ه الر ده، و دـــــــــــــړيت ب تـــــــــــــه  

ــه      ــار تــ ــ م معيــ ــ اړ ، و کــ ــېدل غــ ــه ردــ  .کــ
 

ر هغه وروسته د شخصيت جوړونې لپاره  د مرشانو )سپينتمن( نظر ت

راوړي او په هغه کې )نيت( )الفارو( او )ښه عمل( ته اشاره کوي چې د 

 يوه شخصيت د لوړاوي او د نړۍ د فتحې س ب ګرځي:

ــړه    ــن کـــــ ــي نيـــــــت د  دـــــ ــشينت   وايـــــ  دـــــ

 وينـــــا د  ښـــــه کـــــړه، الفـــــاـ د  کـــــن کـــــړه 

 ويکــــــار او کــــــړه ب يــــــه، چــــــې بـــــــې ازار     

ــړه   ــالن کــــ  .پــــــه د  در  ت کــــــه، فتحــــــه عــــ
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استاد خادم په خپله يوه څلوريزه کې )غم او زغم( ته نغوته کوي او 

پوړيو ته  يواو غم( ررفيت ونه لري، هغه به لووايي چې يو څوک د )زغم 

ونه رسېږي، دی دا څيزونه په ژوند کې حتمي ګڼي او د دنيا ځانګړنې يې 

لوړو مدارجو ته ورسېږي، نو د غم د  بويل، نو که څوک غواړي د ژوند

 زغملو روحيه بايد ولري:

ــي       ــه مـ ــن نـ ــه دـ ــار بـ ــې. کـ ــه مـ ــن نـ ــه دـ ــې تـ  چـ

 پېټــــــې د غــــــن بــــــه، در نــــــه کــــــن نــــــه مــــــي 

ــم دي ب  ــا  ـــــــــ ــد دنيـــــــــ ــهېـــــــــ  ر کړاوونـــــــــ

 .قــــ ي روح ب يــــه، بــــې لــــه زغــــن نــــه مــــي       

 

استاد خادم په ژوند کې پر )اعتدال( ټينګار کوي او اعتدال په 

هر ېګر کې ګېري، دی د فرد او ټولنې او د ژوند په خپله د ژوند په مانا ان

 :)اعتدال( لوی کامل ګڼي

 رونـــــــــدو  پخشلـــــــــه، يـــــــــ  اعتـــــــــدال دی 

 چــــې نــــا انــــډول مــــي، رونــــدو  محــــال دی  

ــرد وي  ــه دا د فــــــــــ ــامعې،  وي کــــــــــ  د  ــــــــــ

 .انــــډول پــــه هــــر خــــ ا کــــې لــــ ی ک ــــال دی   

 

استاد خادم وايي  ښځه انسان دی، بايد قدر يې ويش، دی د ټولنيز 

لپاره د ښځو پر حقوقو او د زوی او مور پر برابرۍ او د هغوی پر سمون 

 تعليم ټينګار کوي او همدا سمون او اصالح يوه الره ګڼي 
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ــه  ــا  دی، ان ـــــــا  يـــــــې ب لـــــ  ښـــــــځه ان ـــــ

 زوی دی کــــه لــــ ر ده، يــــ  مــــا  يــــې ب لــــه     

ــايي   ــ ل ښــــــ ــه، زده کــــــ ــرت و دوی تــــــ  غيــــــ

 .دوی پښـــــــتانه دي، افاــــــــا  يــــــــې ب لــــــــه  
 

کچه د وون د اصالح لپاره وايي، کله چې يو استاد خادم بیا په ميل 

هېواد له ستونزو او دسيسو رسه مخامخ يش، نو د اصالح يوازينۍ الره يې 

دا ده چې علم او اخالقو ته کار ويش او دا عنارص  پياوړي يش، نو بيا 

 کېدای يش، دسيسې، توويې او اندېښنې کن ول کړی يش 

 شــــــي، پــــــه دداي ــــــ    وطــــــ  چــــــې ورا   

ــه   ــک اختـــــــ ــاي      خلـــــــ ــه خبـــــــ ــي پـــــــ  مـــــــ

 قــــــــــ ت د علــــــــــن او، اخالقــــــــــ  ښــــــــــايي 

 .چــــــــې بريــــــــالی مــــــــي، پــــــــه وداودــــــــ  

 

د استاد خادم په ځينو نورو منظومو اثارو کې هم دسمونپالنې په 

برخه کې نورې يادونې هم شته، خو موږ يې دلته دا څو څلوريزې د بېلګو 

يو په توګه يادې کړې  په ټوليز ېول استاد خادم د بل هر ليکوال په شان 

سمونپال شخصيت دی، خو دی په ټولنه کې د سمون او اصالحاتو د 

راوستلو په برخه کې پر اعتدال ټينګار کوي او وايي چې افراوي 

اصالحات د ګټې پر ځای په تاوان متامېږي، نو لومړی  بايد چاپېريال 

 مساعد او بيا اصالحات پيل يش 
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 کره کتنه

ثارو کې يوه پاموړ برخه ورو اد استاد خادم په منظومو او منث

کتنه ده  دی کره کتنه د ژوند په ټولو برخو کې د پرمختګ او سمون  کره

يوه اسايس وسيله ګڼي او له هغې پرته د فرد، ټولنې او نظام اصالح ناشونې 

کره کتنې ژبه، مستقیمه، ساده او تېزه ده، په  د ګڼي  د خادم صيب

کتنې د رصاحت او همدې خاور خو يو شمېر اشخاص د ده د کره 

تېزوايل له ميتود رسه زيات مواف  نه دي  د استاد په اثارو کې ګڼ شمېر 

داسې ليکنې او نظمونه شته چې په مستقيم ېول پر کره کتنې راڅرخي او 

ځينې يې بيا داسې دي چې په نا مستقیم ېول د کره کتنې تومنه او عنارص 

 په کې موجود دي 

نو او نظمونو  رسليکونو ته اشاره وکړو دلته غواړو لومړی د هغو ليک 

چې په مستيقم او نا مستقیم ېول د کره کتنې جوهر او عنارص په کې پراته 

دي او بيا غواړو په بېالبېلو برخو کې د استاد خادم له خوا شويو کره کتنو 

ته نغوته وکړو، يانې ېل ندي يې کړو   دکره کتنې په برخه کې د خادم په 

 -ژبپوهنيزه کره کتنه،  ب -ه کره کتنه ليدل کېږي: الفاثارو کې څو ېول

سيايس  او ټولنيزه کره کتنه  هغه ليکنې چې د کره  -اديب کره کتنه،  ج

 کتنې په باب دي، ځينې يې په دې ېول دي:

)اديب قاچاق، د پښتو شاعرۍ معيار، پښتو سمونه، پښتو ليکل او 

و تصفيه غواړي، بډې، لره، د غلطو شويو کلمو تصحيح، پښت-لولول، کور

ميل منافقان، ايا افالس س ب ارتشا است؟، ازادي څه مانا؟، د جالل اباد 
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ښار بې اصوله دی، د پښتو اديب معيار، په انتخاباتو کې تهديد او تطمع او 

 ځينې نور نرثونه 

په نظم کې: )د ځان عالج ، بې تهدابه چې تعمري کا، سياست، فاسد 

ستعامر وسيله، فحش او رشاب، بدنيتي، چل حکومت، بد عملو ته ، د ا

جوړول، د قام ت اهي، واوا مسلامين، د تربګنۍ لعنت، سپني س ګي، دنيا 

 واړه ټګي ده، مغريب فيشن  او ځينې نور نظمونه 

 ژبپوهنيزه کره کتنه: -الف

ژبې او ژبپوهنې په  د کره کتنيزو ليکنو په لړ کې، استاد خادم د

ې ليکنې لري چې دکره کتنې مالګه اوعنارص په برخه کې هم يو شمېر داس

او لولول، د غلطو شويو کليمو  لکې څرګند دی  )پښتو سمونه، پښتو ليک

تصحيح، پښتو تصفيه غواړي( او ځينې نورې ليکنې د دې ېول ليکنو له 

جملې څخه دي  )پښتو سمونه( او پښتو لیکل اولولول( د استاد هغه دوه 

په بڼه لوستونکو ته د ځواب په توګه ليکل  وړې ليکنې دي چې د ليکونو

څرنګوايل په باب  يشوي دي  په دې دواړو لیکونو کې د پښتو دليکن

 بحث شوی دی  لومړی راځم )پښتو سمونه(ليکنې ته!

))ګرانه!  د پښتو د ګرامري اصولو لپاره قاعده داسې ده چې کوم 

معنی وخت له اسم عام څخه اسم معنی جوړول مراد وي) نو د اسم 

 الحاقيه توری )سفکس( د اسم عام پورې يو ځای کوي) نو اسم معنی يش 

مثالً: ورور، تربور او پښتون عام اسمونه دي، ګلوي، ويل او واله) 

الحاقيه يا د سفکس توري دي، ورور) يعنې برادر، تربور) يعنې عموزاده، 

ت پشتون) يعنې دارنده پښتو) يعنې د غريت او همت خاوند) نو کوم وخ

چې ورور، تربور او پښتون څخه د برادرۍ، عمزادګۍ او افغانيت په معنی 
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اسم جوړوي) نو الحاقيه توری ورپورې کوي) نو ورورويل، تربورويل، 

 پښتون ويل) يا ورورګلوي، تربورګلوي ترې جوړه يش 

په  وروپښتون ګلوي صحيح نه ده) همدارنګه کله او د ځينې محا

نو پښتونويل يې وايي او د )واله( په الحاق  لحاظ د پښتون )واو( لوېږي)

رسه له پښتون څخه پښتنواله جوړېږي) مګر ورور واله ا تربور واله نه ده 

صحيح او دليل يې محاوره او استقراء ده) نو په دې اساس پښتونواله له 

 (۲۱۷: ۲۹پښتنواله څخه ضعيف دی او ضعيف صحت لري (( )

ليکنو له جملې څخه ده، په )پښتو ليکل او لولول( هم د همدغو 

دې لیکنه کې استاد، د نږه پښتو کلمو او همدارنګه له نورو ژبو څخه د 

کارونې پر څرنګوالی بحث کوي  دی د دې پلوی د  راغلو مروجو کلموو

دی چې کومې کلمې ساده، اسانه او عام فهمه وي، هغه دې کارول يش، 

و د ګرامر په برخه کې نظر دې ته چې پر سوچه پښتو کلمو ټينګار ويش، خ

 د پښتو ژبې د خپل ګرامري جوړښت پر کارونې ټينګار کوي 

))اوس هغه وخت راغلی دی چې هم پښتو وليکو او هم يې ولولو، 

يعنې په تدريساتو کې يې نن اسو، مګر د پښتو د ليکلو او لولولو لپاره بېلې 

ا بېله ده بېلې مرحلې او مقامونه موجود دي، د هرې مرحلې او مقام تقاض

او بايد دغه تقاضاګانې يو تر بله ګډې نه يش، ځکه که ګډې يش، نو اصيل 

هد   چې د پښتو تعميم او عميل کول دي) هغه پاتې او موانع او 

 مشکالت به پيدا يش 

په شعر او شاعرۍ او اديب مضامينو کې د روزمره محاورې څخه لږ 

د شعر او ادب ژبه  شانې سړی ووځي، دومره ېېر عيب نه  حسابېږي، ځکه

د عوامو او حجرو له ژبې څخه لږ ېېر فرق کوي، که څه هم خورا ښه شعر 

او ادب هغه دی چې د فصاحت او بالغت په اصولو برابر وي او دلته هم 
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ثقيل، غريب او متهجن لغات او کلامت راوړل اديب عيب ګڼل کېږي، 

ه ساده، بسيطه او راغلو د تدريس او معار  ژبې ته، دلته اوس زمينه په ېېر 

اسانه محاوره قايل يم، هغه عريب، فاريس او هندي لغات او کلامت چې د 

پښتو په روزمره محاوره کې راګډ شوي او رايج شوي وي او په ژبه او 

محاوره کې روان خولې ته راځي، د دغو استعامل او اخيستل زه له هغو 

د لري) به  پښتو لغاتو او محاورو څخه چې تش په قاموسونو کې وجو 

ګڼم، ځکه چې په دغه مرحله کې چې موږ غواړو چې پښتو عامه، رايجه او 

مانوسه کړو بايد په سهل، اسان او خوزرنګ کې وښودل يش  ولې که د 

يوې معام په شکل کې وښودل يش، نو نفرت او مقاومت به د پښتو د تامني 

خوا کې مخه ونييس او مخصوصاً په دې حال کې چې بره او کوزه پښتون

فاريس او اردو ژبې له پښتو رسه د رقابت کولو  په ميدان کې والړې دي، 

ليکن په هېڅ صورت رسه زما د خربې معنا دا نه ده چې د پښتو اصيل بڼه 

او لهجه او ګرامري حدود او مزايا دې پرېښودی يش، د دغو ساتل او 

 تصفيه کول الزم او رضوري دي 

ورې او اديب اصطالحات بايد هو د پښتو خاص لغت او لوړې محا

متدرجاً د معار  لوړو صنوفو او عايل کورسونو ته د تخصيص او اقتدا په 

لومړي رس کې له ېېرې ساده ګۍ، بساوت او  له مش کو لغاتو او روزمره 

 محاورې رشوع ويش 

زه پوهېږم چې زما د دې نظريې رسه به د پښتو ځينې هواخان 

چې له ابتدا څخه د خلکو ژبې بايد د  مواف  نه وي، ځکه دوی به وايي

پښتو په اصيل لغاتو او محاورو وخوځول يش، دوی وايي: وفل ته چې هر 

هغه زده کوي، نو ولې لياره اوږده کړو، مګر دلته يوه  يش، ښودلوڅه ور 

خربه موجوده ده، هغه دا ده چې دا کار د فطرت له اصولو څخه مخالف 

راځي، څومره ماته ګوېه، لنډه او  دی، وګورئ هر وفل چې اول په خربو
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کوتاه محاوره او ژبه استعاملوي  مور هم چې د ژبې اصيل معلمه ده، 

الفاظ او کلامت نرموي، پستوي او په خوله کې يې ورکوي، وګورئ د 

ېوېۍ نه ورته )دودۍ(، د مړۍ څخه ورته )پپه( او د س ګې نه ورته 

 )تګه( جوړه کړي او علی ه القياس   

ربه بيا کول غواړم چې زما مدعا ژبه کږول نه دي، بلکې په زه دا خ

اول رس کې ژبه نرمول او پستول او اسانول، وروسته په تدريج رسه خپل 

اصيل معيار ته رسول دي  يقني لرم چې دا د ژبې د تعلیم او ښودلو 

اسايس ليار ده  د ژبې سوچه کول او په ژبه کې خېشاوه کول، دا هم يو 

ر دا د تعميم له مرحلې څخه وروسته دی، هر کله چې ژبه ګډ کار دی، مګ

په مکتوبونو، مکت ونو، اخ ار، ت ليغ، تدريس، تاليف، تصنيف، شعر او 

شاعرۍ کې په عام صورت داخله شوه، ورو ورو به خپله د شاعر او اديب 

او منتقد په قلم او ژبه، خپل مراحل وی کوي او ساده کېږي، هر کله چې 

وه يش چې د قلم اصل کلم دی، نو په خپله ورو ورو قلم خلک او علام پ

پرېږدي او کلم به ليکي، مګر په اوله مرحله کې د قلم په ځای ليکاڼی څه 

رضورت لري، زه نه وايم چې دا کار بد دی، دا يو کار دی، دا دې هم 

وي، مګر په تعليمي او تدرييس کتابونو کې دې دستي نه وي، څه الزم 

يمه وي، موږ د دې پر ځای چغزی وليکو، په دې دی چې د کاغ  کل

چې د پوهنې وزارت د پښتو په تعليمي پروګرام کې اوس له  کې مرحله

رسه غوره کوي بايد دا نظريه چې ما په اختصار رسه ولیکله، له نظره ونه 

استاد خادم پورتنۍ ليکنه که څه هم له نن د ( ۲۵۳: ۲۹غورځوي (( )

شوې، خو  ژبپوهنيز او کره کتنيز ارزښت  څخه نيمه پېړۍ وړاندې ليکل

يې اوس هم پر ځپل ځای دی، اوس هم موږ له همغې وېرې او ستونزې 

رسه مخامخ يو، لکه نيمه پېړۍ وړاندې چې مخ وو، اوس هم د نږه پښتو 

کلمو په کارونه کې له افراوه او تفريط څخه کار اخلو، نو يوازې له ژبني 
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هم په ليکلو کې ستونزې لرو، د خادم صيب پلوه، بلکې له ليکني پلوه يې 

نظر تر ېېره بريده منځالری دريځ لري او د پښتو موقعيت يې هم له سيالو 

 ژبو رسه په پام کې نيولی دی 

 اديب کره کتنه: -ب

استاد خادم هغه اديب اثر  د ارزښت وړ ګڼي چې د کره کتنې يا 

نقد نه وي شوی،  اثر هانتقاد له فل ه تېر شوی وي، که په ټولنه کې پر يو 

ليکوال يې خپل اثر ته په لوړ ارزښت قايل وي، يا هم له ناقدينو څخه 

غواړي چې د ده اثر د ده د خوښې مطاب  وارزوي او د خپل اثر عيب په 

دې ېول له خلکو پ  کړي، نو دا يو اديب قاچاق دی  دی وايي چې 

تېرول دي، لکه  )قاچاق( يوه ترکي کلمه ده چې مانا يې په پټه د شيانو

ځينې سوداګر چې د ګمرک له محصوالتو پ  خپل مال تېروي، يانې 

قاچاق کوي يې، دغسې په دې برخه کې د يوه اثر عيب پټونه هم قاچاق 

ګڼل کېږي، نو ځکه استاد خادم خپلې ليکنې ته )اديب قاچاق( نوم 

 ورکړی دی، په دې ليکنه کې وايي:

و پټو تېرولو په معنی، يو تاجر ))قاچاق يو ترکي لفظ دی د ګرېزۍ ا

چې وغواړي په خپل تجاريت مال باندې د ګمرګ قانوين محصول ورنه 

کړي او خپل مال د ګمرک له مورفو مامورینو نه پ  وارد کړي، يا يې 

 صادر کاندي، دغې ته قاچاق وايي 

قاچاق يوه اقتصادي او ګمرکي اصطالح ده، خاص په اقتصادياتو او 

ستعملېږي، مګر موږ په يو مناس ت رسه غواړو چې په ګمرکي چارو کې م

 ادبياتو کې هم دا کلمه مستعمله يش، دغه مناس ت دا دی:
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لکه څنګه چې يو تاجر خپل مال په غري قانوين صورت رسه، خال  

د مقرراتو، په غال تېروي او د خپل شخيص مفاد لپاره قانون او د جامعت 

 ل هم ک  م  دغه شان دي ښېګڼه تر پښو الندې کوي، ځينې ليکوا

مثالً) هغه کسان چې غواړي چې خپل قلمي زحمت کشۍ باندې 

ځان ته شهرت او دولت حاصل کړي، نو دوی بايد لږ شانې دا فداکاري 

هم وکړي چې په سړه سينه رسه ځان ته معلومه کړي چې د دوی دا 

جامعت او ټولنې ته څومره مفيدې دي؟ او د اجتامع متوسط  ،ليکنې

 تر څه حده د دوی د ليکنو ورفدار او تر څه حده ورنه بېزار دي ذوق 

دغه ورفداري او بېزاري څه معمويل خربه نه ده، د حسن او قج، 

ررافت او ښه وايل، بابيزتوب او بدوايل معيار فقط همدغه شی دی، کوم 

شيونه او صنايع چې د اجتامع متوسط ذوق ورته ښه ووايي، هغه ښه دی 

نه وايي، هغه  ووايي، هغه بد دی او چې هېڅ په کې واو چې بد ورته 

 هېڅ نه دی 

د اجتامع د متوسط ذوق د معلومولو تله صحيح او اسايس انتقاد 

دی، هغه وخت چې د يو ليکونکي کوم اثر د انتقاد په تله وتلل يش، نو بيا 

د هغه د قيمت اندازه معلومېږي، ناقدين چې د صحيح ذوق او کاملو 

ندان وي او په صا  ضمري رسه د جامعت د فايدې لپاره تول معلوماتو خاو 

کوي، هغوی ح  لري چې د جامعت له متوسط ذوق څخه منايندګي 

 وکړي 

اوس نو هغه کسان چې په خپل کوم اثر يې د صحيح انتقاد تول ته 

په نورو ذرايعو ېبل قيمت غواړي او هېڅکله نه رايض کېږي چې د دوی 

د انتقاد په ميدان کې وتلل يش، فقط مقصد يې متاع دې د انصا  په تله 

دا دی چې د څو کسو س ګې وتړي او خپل مال ګران خرڅ کړي، ټولنې 
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ته په کې نقص وي اوکه فايده، ايا دا کسان يو قسم قاچاق نه تېروي؟ نو که 

داسې کارونه په ادبياتو کې وي، نو بې له )اديب قاچاق( يې نور څه بللی 

 (۲۹۱: ۲۹شو؟(( )

اديب کره کتنيزو ليکنو په لړ کې استاد خادم د پښتو اديب ليکنو د 

معيار ته کتنه کړې، په دې برخه کې مخکې تر دې چې خربه يوه اديب 

ليکلو  يمعياري کولو او معيار  رمنت ليکلو ته ورسېږي، استاد د ژبې پ

ټينګار کوي  دی وايي که حکومتونه موږ ته هر څومره د ژبې د ودې 

نه کړو، نو ژبه نه معياري  کړي، خو چې موږ خپله کار  وټولنې جوړې 

کېږي   دی د ژبې پر سمې امال او انشاء هم ټينګار کوي او دا کار بيا په 

خپل وار رسه د اديب معيار د رامنځته کېدو س ب ګڼي، استاد خادم )د 

 پښتو اديب معيار( په نامه ليکنه کې وايي:

ګړېږي، لوی تاریخ او لويه ))پښتو يوه ژبه ده چې ېېر خلک پرې 

د  ۍسابقه لري، خواږه ادبيات او رنګينه موسيقي لري، د ګرمير او فاللوج

تحقيقاتو په واسطه رسه يې ېېرې تاریخي او اجتامعي غوټې پرانيستل 

کېدی يش  د ېېر لرې لرې نه خلک راځي او دلته پښتو زده کوي او 

او اروپا کې د پښتو ژبې ځي  اوس په چني، جاپان، اتحاد شوروي، امريکا 

 په واسطه زمونږ  ېېر شاګردان دوستان او اشنايان شته 

د دنيا ېېر لوی علامء نن په اتحاد شوروي، امريکا، انګلستان، 

ناروې، جرمني، فرانس، چني، هندوستان او ېېرو نورو ماملکو کې د پښتو 

 يې  په زده کړه او تحقيقاتو بوخت دي او په شوق رسه يې سپړي او لويل

ېېر کتابونه پرې ليکل شوي دي او ليکل کېږي ورباندې  د دنيا د ېېرو 

ماملکو راېيوګانې د پښتو ژبې منظم رسويسونه لري او په پښتو نرشيات 

کوي  د دنيا ېېر ماملک له افغانستانه د پښتو استاذان غواړي او په ېېرو 
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يا کې پښتو کې اوس هم د پښتو استاذان شته، ما ته معلومه ده چې په دن

 ېېر قيمت او اهميت لري 

زموږ په وون کې د هرې دورې د حکومت په پروګرام کې د پښتو 

روزل، لوړول، معياري کول او علمي او اديب سټنډرې ته رسول داخل وو  

شهيد اعليحرضت غازي محمد نادر شاه رحمة هللا عليه چې د هېواد هرې 

ونه او نتوجه وکړه او انجم يې پښتو تهدمخه  خوا ته يې پام و، تر ټولو

موسسې يې ورته جوړې کړې  اعليحرضت محمد راهر شاه ورته مخصوصه 

پاملرنه م  وله کړه، کورسونه، اخ ارونه، مکت ونه، دارالتاليفونه، اکاېميي او 

 د پښتو د تاليفاتو امتياز يې منځ ته راوړ 

، خو رښتيا خربه دا ده چې پښتو د نشت نه ېېر لوړ مقام ته ورسېده

يو ټکی ال پاتې دی  هغه دا چې د پښتو اديب معيار سټنډرې او ميزان ال تر 

اوسه نه دی ټينګ شوی  که څوک ووايي چې معيار نشته، خو معيار شته، 

مګر دا چې د معيار پروا نه کېږي او د معيار د لوړولو کوښښ نه کېږي، دا 

 يوه موضوع او مسئله ده چې د غور وړ ده 

ولې ګډ وې شو؟ د معيار ساتنه او حفارت د چا کار  جوړ شوی معيار

 دی؟

لوحې غلطې، عناوين غلط، د مختلفو نرشياتو مختلف ېول ليکنې، 

يوه کلمه په څو شکله کښل، د يو ترکيب د پاره څو ېوله ګرمير، خام او 

اوسه س کونه، نارسه او ناکره امالګانې او انشاګانې، غلطه تاليفات، بدرنګ 

 ار دا ټول د پښتو دپاره عيب دی راګونه او اشع

که پښتانه خپله پښتو نه يش سموالی، رغوالی او معياري کوالی، نو 

دوی د څه کار دي؟ د دې نه لوی، غ ، مهم او رضوري کار څه شی دی؟ 

زه نه شم کوالی چې د دې نه زيات څه ووايم، دا د ټول قام، وون او 
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او رفع کړي  زموږ د ژوند، ملت وريفه ده  علل اس اب او نقايص دې پیدا 

تاريخ او ثقافت د پاره پښتو مالګه ده  فکر په کار دی، جرګې په کار دي او 

ژبه سمول رضوري دي، که دا کار سم نه شو، ېېر کارونه به وران پاتې 

 (۶۶۱۵: ۲۹يش)

پورته ليکنه کې که څه هم تر اديب معياره پر ژبني سمون او معيار 

هد  دا دی، تر هغه چې ژبنی معيار او ېېر ټينګار شوی، خو اصيل 

والی رامنځته نه يش، نو اديب معيار خو هېڅکله نه رامنځته کېږي  د  کره

معياري اديب  يوې د )دې کار علت دا دی چې ادبيات يو ژبنی هرن دی

 ليکنې رامنځته کېدل په معياري ژبې پورې اړه لري 

 سيايس او ټولنيزه کره کتنه: -ج

يزه برخه کې استاد ېېرې داسې ليکنې لري چې د په سيايس او ټولن

کره کتنې، نيوکې او ګوتنيونې تومنه لري، موږ   يې په تېرو برخو کې د 

ځينو يادونه کړې ده  په دې برخه کې د استاد نورې ليکنې چې تحلييل 

بڼه لري، په هغو کې هم د کره کتنې عنرص موجود دی  په  سيايس، ميل 

اد خادم زموږ په ټولنه کې له ېېرو واقعيتونو څخه اوټولنيزه برخه کې است

پرده پورته کړې، له هغې جملې څخه دی د )منافقانو( يادونه هم کوي 

چې په څو څو ېوله ځان ښودالی يش، دی دې ېول اشخاصو ته ))ميل 

منافقان(( وايي چې موږ يې په به يوه بل  بحث کې يادونه کړې، له تکرار 

 څخه يې ېېه کوو 

يل منافقانو تر څنګ دی پر يوه  بله ميل موضوع هم کره خو د م

کتنه کوي،  انتخابات او انتخابايت موضوعګانې د هېواد په کچه يوه ميل، 

ټولنيزه او سيايس پروسه ګڼل کېږي، خو دا پروسه د رڼاوي او عدالت د 

نشتوايل له امله هر وخت له سختو نيوکو رسه مخ وي، تهديد او تطميع يا 
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شوت په کې زیاتره وخت مطرح وي، استاد خادم چې عمالً هم زور او ر

په يوه انتخابايت دوره کې له دې ستونزو رسه مخ شوی و، نو دې موضوع 

ع يې )په انتخاباتو کې تهديد او و ته سخت متوجه و او پر دې موض

تطميع( په نامه يوه لیکنه کړې ده، په دې ليکنه کې استاد پر ټاکنو کره 

وييل يې دي چې په ټاکنو کې د تهديد مخه نيول کېدی کتنه کړې، او 

يش، خو د تطميع مخه نيول اسانه کار نه دی، په دې ېول ټاکنو کې هغه 

څوک بريالی کېږي چې پيسې لري او دا خو څرګنده خربه ده چې پيسې 

خو پوهو کسانو رسه نه شته، نو په دې ېول په اصطالح ېميوکراسۍ ته 

 دې ليکنه کې وايي: الره اوارېږي  استاد په

))د ټولو قوانينو او مقرراتو هد  او فايده دا ده چې د خلکو لپاره 

سپينه الره جوړه کړي او د خلکو د فعاليت او اجتامعي حرکت لپاره چې 

د ارتقا پر خوا کېږي الر پرانيزي او مشکالت کم کړي  ځکه که قانون نه 

دا خو قانون دی  وي، سړی نه يش ويالی چې ښه څه دي او بد څه دي؟

 چې ښه او بد بېلوي  د بدو مخه نييس او د ښو لپاره الر خالصوي 

قوانني به نه وي  يکه قوانني دغه ص غه او نتيجه ونه لري، نو ارتقاي

امتناعي به وي  امتناعي قوانني هغه دي چې نواهي په کې ېېر وي او 

 ترغي ي جن ه يې لږه وي 

د انتخاباتو قانون تازه له تصوي ه زمونږ مدعا په انتخاباتو کې ده، 

راوتلی دی، دې قانون ښځو او نرو ته په انتخاباتو کې د شمول ح  

ورکړی دی  موږ دا خربه څو ځله څېړلې ده چې د انتخاباتو مطلب او 

فلسفه څه ده؟ او وييل مو دي چې له انتخاباتو څخه مقصد  دا دی چې 

او د امورو زمام دغه  منور، فعال، پوه او وون پرست خلک وچوڼل يش

شان خلکو ته په الس وريش، ضمناً په انتخاباتو کې خلک هم ژر تربيه 
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کېږي، نو په انتخاباتو کې دوه څيزه ېېر رضوري دي، يو دا چې تهديد 

دې په کې نه وي، بل دا چې تطميع دې په کې نه وي  خلک دې 

رم چې زموږ کانديد کېدو او رايه ورکولو کې کامالً ازاد وي  زه يقني ل

حکومت به د تهديد مخه ونييس او څوک به پرې نږدې چې بل وېار کړي 

او په دې شان يې د کانديد کېدو او يا چا ته د رايې ورکولو مخه ونييس، 

مګر د دې بل يش نه چې هغه ))تطميع(( ده، زه پخپله په ېار کې يم  

په  زمونږ په بخوانو قوانينو کې په رصاحت رسه دا ټکي ذکر و چې

انتخاباتو کې تهديد او تطميع منع دي  يعنې دا چې که چا بل د انتخاباتو 

په وخت کې په رضر وېاراوه يعنې دا چې چا بل ته وويل که ته داسې 

کوې، يا داسې نه کوې، نو زه به تارسه وګورم، نو بس دا جرم دی او سزا به 

باب لري  اوس هم يقني دی چې تهديد به منع يش، خو د تطميع په 

يعنې دا چې که ته داسې وکړې، دومره پيسې به درکړم، يا دا چې دومره 

په الس وريش، چې ېېرې  ما ته او يا هغو کسانو پيسې واخله او رايه په دې 

پيسې لري، نو په دې حال کې دميوکرايس به وي، خو په نتيجه کې به 

ارسطو کرايس د دميوکراسۍ ځای ونييس، بل لوی رضر يې دا دی چې 

خلک به ټول پيسو ته مخه وکړي او په هر شان چې وي حاللې وي، که 

حرامې خو پيسې به ګټي اخالق او فضيلت به کډه وکړي او چې په کوم 

ملک کې اخالق او فضيلت نه وي، نو که هلته هر څومره دولت زيات هم 

وي، مګر انسان بدحاله او پرېشان وي  د تطميع او تهديد په صورت کې 

ه نه رسېږي  عامل، ديندار او اخالقي کسان هېڅکله ېېرې ح  حقدار ت

پيسې نه لري، نو دوی به تل ناکام  وي او کامياب به هغه څوک وي چې د 

ېېرو کورونه يې وران کړي وي او خپل يې ودان کړي وي  نه پوهېږم 

 (۶۲۱۲: ۲۱چې په دې مساله چا فکر کړی دی که نه؟(( )
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پر هغو خلکو نيوکه کوي چې د  استاد خادم په يوه بله ليکنه کې

دۍ په ي)ازادۍ( له نامه څخه غلطه ګټه پورته کوي، هغه د بې اکۍ او الق

مانا اخيل او هر څه يې چې زړه غواړي هغه تررسه کوي  د دوی په فکر 

ازادي داسې يو شی دی چې سړی د هېڅ اخالقي، قانوين او م ه ي 

ازادي دا مانا نه لري، د   رشايطو پابند نه وي، خو د استاد خادم په نظر

هغه په نظر بې اکي، القيدي او بې مسلکي بېل شی دی او ازادي بېل شی 

دی، ازادي د انسان د و يعي او حقه حقوقو په مقابل کې د موانعو رفع 

 کولو ته وايي  خادم په دې ليکنه کې ازادي ترشيح کوي:

ت پیدا نن ورځ د ازادۍ کلمې د انسانانو په نزد خورا زيات قيم

کړی دی  څوک په يو مسلک کې ازادي ېېره ويني او هغې خوا ته زغيل 

او څوک په بل مسلک کې د ازادۍ تکامل ويني او دغه خوا ته اوړي  نن 

انساين جوامع د ازادۍ د کلمې د تاثري الندې په غټو غټو بحرانو م تال دي 

و غېږې ته او د ازادۍ د کلمې داورېدو او د ازادۍ د معشوقې د ميندلو ا

 راوستلو په مقابل کې هر قسم فداکارۍ ته تيار دي 

))مګر دلته ېېر داسې کسان شته چې د ازادۍ په صحيح معنا ال تر 

اوسه نه دي خرب، ېېر کرته ما داسې خلک ليديل او په داسې مجلسو کې 

محشور شوی يم چې له ازادۍ څخه  يوه عجيب و غري ه معنا د دوی مغزو 

ې دا لفظ اوري فوراً د دوی فکر د بې اکۍ او ال قيدۍ ته راځي، دوی چ

 خوا ته درومي 

د دوی په فکر ازادي داسې يو شی دی چې سړی د هېڅ اخالقي، 

قانوين او م ه ي رشايطو پابند نه وي  دا کسان چې ازادي په دغه معنا 

اخيل، هم مالمت نه دي، ځکه چې ځينې بې اکان ازادي په همدغه معنا 

جسمه کوي او دا مقدسه کلمه په خپلو ناپاکو اعاملو ملوثه خلکو ته ورم
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کوي  مترد، بد اخالقي او بې اکي بايد د ازادۍ په ذېل کې ونه ښوول 

 يش 

بې اکي، القيدي او بې مسلکي بېل شی دی او ازادي بېل شی دی  

ازادي د انسان د و يعي او حقه حقوقو په مقابل کې د موانعو ارتفاع ته 

صيل دی، کوم وخت چې يو انسان اهر انسان و عاً حر او وايي  مثالً 

اج اراً په مريي توب ونيول يش او د ده ح  سلب يش کوم وخت چې 

 دغه موانع رفع يش، نو وايي چې فالنی ازاد شو 

دغه رنګه کوم وخت چې يو قوم او ملت د خپلواکۍ او استقالل 

دغه توده ح  لري او څوک دا ح  اج اراً سلب کاندي، نو دغه خت 

غالمه وي، مګر کوم وخت چې خپلې  واګې پخپله الس کې واخيل، نو 

 خلک وايي فالين قوم ازادي  حاصله کړه 

دغه رنګه که يو قام او ملت د ناوړو دودونو، تعص اتو او جهل په دام 

کې ګري وي، يا يو انسان د يو و عي اختيار په ځای کې له خپل اختيار او 

يستی او څه موانع موجود وي، نو دغلته سړی ازادۍ څخه کار نيش اخ

ويلی يش چې ازادي نشته  يو عامل يو نويسنده د يو غري رشعي يا غري 

اخالقي کار په مقابل کې بايد عليحده وينا وکولی يش، کوم وخت چې 

داسې نيش کېدای، ازادي ناقصه وي  په قانوين او انتخايب مسايلو کې رايه 

نه اجرا کېږي، نو په دغه وخت کې سړی د هر انسان ح  دی، که دا 

ويلی يش چې ازادي نشته  په ځينې شخيص کارونو کې سړی ازاد دی، 

مګر که څوک د چا په شخيص کارو کې مداخله کوي، نو دغه وخت ويل 

کېږي ))دغلته شخيص ازادي نشته((  انسان په تعليم، کسب، خوراک او 

ازادۍ د مهمو اقسامو څخه  څښلو کې ازاد دی، د تحرير او تقرير ازادي د

حسابېږي چې دا د هر انسان ح  دی، په ازادۍ پورې د انسان ټول 
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مادي او معنوي پېرشفتونه تړيل دي، چېرته چې ازادي نه وي انسان د 

حيواناتو له درجې نه هم ټيټېږي  علوم، فنون، اخ اعات دا ټول د 

سان څخه يو ازادۍ په برکت الس ته راغيل دي، که ازادي نه وي د ان

 جامد يش جوړېږي 

هو، ازادي يو مح م شی دی انسانان بايد يو د بل د ازادۍ اح ام 

په زړه کې وسايت او د چا د ازادۍ د سل ولو کوشش ونه کاندي  دازادۍ 

فورمول دا دی چې ))انسان تر هغو پورې ازاد دی چې بل ته يې رضر نه 

 وي(( 

ــ     ــ اهی کــ ــه خــ ــر چــ ــي ازار و هــ ــاش درپــ  مبــ

 .در طري ـــت مـــاغير ازيـــ  ګنـــاهی ني ـــتکـــه 

 

هر وخت چې موږ د ازادۍ کلمه استعاملوو، نو هلته زموږ اخالقي 

قانون او م ه ي حدود په نظر کې وي  ازادي د اخالقي او قانوين 

حدودو رسه مخالفت نه لري، بلکې د ازادۍ د پاره دا شيان رضوري دي  

امنعته اجرا کاندي، آزاد انسان هغه دی چې خپل جايز اعامل بې له م

جايز او ناجايز د قانون، رشيعت او اخالقو په اساس معلومېږي، نو ګويا  

قانون او رشيعت له ازادۍ رسه کومک کوي او د قانون په ذريعه ازادي 

 حاصلېږي 

اوس نو که څوک چې د قانون، رشيعت او اخالقو په دايره دننه د 

وږ چې د ښځو د مرياث، بل چا ح  نه مني او موانع پیدا کوي، لکه م

ازدواج، تعليم او حکومت ته په حارضېدو کې موانع پیدا کوو، يا دغسې 

نور نو دا رلم دی او په قران رشيف کې راغيل دي چې )اال ملنة هللا علی 

 (۶۶۲۲: ۲۱الظاملني(( )ای خدايه موږ ستا له لعنته خالص کړې ( )
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وم کالم کې هم د خادم صيب پر نرثي لیکنو رسبېره د هغه په منظ

ځينې داسې نظمونه او شعرونه شته چې په هغو کې دکره کتنې څرک 

ليدل کېږي، هغه په يوه نظم کې چې )د ځان عالج( نومېږي، پر خپل 

ځان نيوکه کوي، هغه وايي چې ما کله خپل ځان او جهان رسه پرتله 

خپل ځان انتقاد ېېر رضوري دی  زما داخيل  پر کړل، نو تر بهرنۍ نړۍ

ړۍ تر هغه ېېره ارته ده چې ما فکر کاوه، هد  يې دا دی چې د هر چا ن

ې وي چې دی د بل په وجود کې هغو ته په وجود کې دومره نيمګړتياو 

، په حقيقت کې دا ټولې نيمګړتياوې زما په خپل ګوته نييس، دی وايي

ځان کې دي  بيا د خپل ځان درملنې ته هم ګوته نييس، له هغې جملې 

ګوته نييس  د خادم  ته وجود کې د حسد او کينې کمولو څخه په خپل

صيب دا نظم، د ده د نورو نظمونو په انډول له هرني پلوه هم قوي دی 

ان باندې د کره کتنې ښه بېلګه او مهمه محتوا هم لېږدوي  دا پر خپل ځ

 :ده

 

 د ځا  عالج

ــه   ــا  تــ ــه و ځــ ــه کــــې وکاتــ  ))مــــا د ځــــا  ايينــ

 تــــه بيــــا مــــې واوړلــــې دــــترګې کــــل  دــــا  

ــرور وه   ــه دا  ـــــــ ــاد نـــــــ ــارج د انت ـــــــ  د خـــــــ

 چــــې داخــــل مــــن طل ــــ ي ښــــار پندــــا  تــــه  

 دـــــرمې کېښـــــ دو پـــــه دوه زن نـــــ  بانـــــد  

ــه   ــه بلــــی ځ کــــی بــــل ادــــ ا  تــ  مــــ م داخلــ

ــه    ــه راغلـــــــ ــه ربـــــــ ــاي  پـــــــ ــرده   ـــــــ  م ـــــــ

 قـــــ ت هـــــ مره کلـــــه مـــــته زمال ـــــا  تـــــه     
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 د ايينـــــــــــې د صـــــــــــفايی لـــــــــــه برکتــــــــــــه   

 وواتـــــــه دـــــــرونه پـــــــ  رالـــــــه عيـــــــا  تـــــــه

 د ځـــا    چـــې پـــه بـــل کـــې مـــې ليـــدو عکـــس 

ــه     ــا  تـــ ــس د ان ـــ ــی نفـــ ــې راغـــ ــب مـــ  تع ـــ

 د رونــــدو  کنــــډو کشــــر چــــې ليــــده کېــــږي     

ــه      ــا  تــ ــه مــ ــه ښــ ــې وکاتــ ــې مــ ــل   چــ  تخييــ

ــد    ــې عـــالج وم نـ ــا  کـ ــاره ځـ ــه پـ ــا  لـ ــا دځـ  مـ

ــه   ــا  تـــ ــب دارو درمـــ ــه وم د طبيـــ ــاج نـــ  محتـــ

 د هـــــر رنـــــځ عـــــالج پـــــه کـــــې م ـــــيحايي و  

 م ــــــر نــــــه د  ادــــــد غشــــــی و ک ــــــا  تــــــه 

ــي کېــــږي      ــه را ــ ــه خــــدمت نــ ــه پــ  ای خادمــ

 ه تېــر مــه ځــا  د  ودــشاره دــبحا  تــه((  ورنــ

                                                (١٤٤: ١٠) 

خادم صيب په يو بل نظم کې پر هغو خلکو نيوکه کوي چې بې 

بنسټه تعمريونه جوړوي، مانا دا چې يو شی چې هېڅ اساس  ونه لري، پر 

خلکو  غوولو هل وخت ضايع کول دي  دی پر ټهغو باندې زړه تړل د خپ

کره کتنه او نيوکه کوي چې په خوشې خوشې خربو او کارونو خپل وخت 

 تېروي 

دی وايي چې د يوه مرض درملنه د هغه تر شدته دمخه په کار ده، 

کله چې ناروغي د يو چا پر مرګ بدله يش، نو بیا پرې مامتونه په کار نه 

همدې نيوکو دي او دا کار هسې د وخت ضايع کول دي، دا نظم ټول پر 

 او نصيحتونو پايته رسېږي، دلته به ټول  نظم ته مراجعه وکړو:
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ــ   ــه چ ــې تدداب ــه خ مــې خ مــې     ې))ب ــړي کارون ــا، ک ــر ک  تع ي

ــې    ــې خ مــــ ــه خ مــــ ــاږي، ز  ت نــــ ــاره کــــ ــم دپــــ  د ورانــــ

 پـــه  ـــ  ورځـــې روندانـــه کـــې، ه ښـــيار زېرمـــه د محشـــر کـــا 

ــې       ــې خ مـ ــه خ مـ ــړي ع رونـ ــه، کـ ــه دغـ ــه هاـ ــر پـ ــل تېـ  غافـ

ــه   ــ ړه کړلــ ــل  ــ ــې     بلبــ ــ ا کــ ــل خــ ــه د  ــ ــه مام نــ ــه، ښــ   الــ

 تېـــر پـــه دـــن او کـــ ږ کـــړه چتـــي، م دـــ  نه خ مـــې خ مـــې 

ــ ييږي و    ــل تــه          ــل لــه هاــ  اوښــک ، چــې ت ــ ړ مــي لع   

 چــــ  مــــه ای  بشــــاره مکــــړه، دا مــــ رونه خ مــــې خ مــــې  

ــه هاــه چــې بــا مــرف مــري           چــې رونــدو  لــري مــړ کېــږي، ښ

ــې     ــې خ مــ ــه خ مــ ــايي، وي کال نــ ــه وپــ ــشی زر کالــ ــه دــ  کــ

 دام د ط عــــې، کــــې  ــــ ک کلــــه مــــي نيــــ لی ل ړه ــــت پــــه

 د ه ـــــــا دپـــــــاره مـــــــه ږده، دا دام نـــــــه خ مـــــــې خ مـــــــې 

 د مــــرض عــــالج پــــه کــــار دی،  ــــه ال مخکــــې لــــه مـــــدته       

ــې       ــې خ مـ ــه خ مـ ــار دي، مات  نـ ــه کـ ــه پـ ــه  ـ ــه مر ـ ــس لـ  پـ

 زه د عشـــ  پـــه پيالـــه م ـــت يـــن، محتـــاج نـــه يـــن د مـــراب        

ــې    ــه خ مـــــې خ مـــ ــه، دا  ام نـــ ــ ه مالـــ ــه بکـــ ــاقي، مـــ  دـــ

ــې  اصــــله خشــــل     مــــرام کــــړ، پــــه قــــ ت د خشلــــ  مټــــ      چــ

  ــ ک دی نادــت، کــ ي پــه زړه کــې ارمان نــه خ مــې خ مــې 

 پــــه مــــدباز دــــره د مــــعر بــــه، تــــازه د رونــــد نا ــــه کــــړو        

ــې    ــې خ مــــ ــه خ مــــ ــږي، بېرع رونــــ ــاب د زړه غږيــــ  دا ربــــ

ــاد تېشـــه پـــه الس کـــړه، کـــه مـــېرينه معنـــی غـــ اړ         د فرهـ

 پراتــــه کلــــه وي ايــــرو کــــې، دــــره لعل نــــه خ مــــې خ مــــې  

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33711 
 

ــ  ــې روا  تــــ ــه   چــــ ــه دريابــــ ــن لــــ ــه وي، او رور هــــ ــ  نــــ  ر اوبــــ

 نـــــه پــــــ هېږم  لــــــه وايــــــي دا مــــــعرونه خ مــــــې خ مــــــې 

ــړه      ــراغ وکــ ــه دــ ــل ذوقــ ــه خشــ ــه دی، لــ ــعر نــ ــا  د مــ  دا ن صــ

ــې((     ــې خ مـ ــه خ مـ ــه، تد ت نـ ــه وايـ ــد  مـ ــادم( بانـ ــه )خـ  پـ

                                                                                                                (١٠٠: ١٠) 

استاد خادم زموږ په ټولنه کې د )سياست( په عميل څېرې نيوکه 

کوي او هغه داسې يو کار ګڼي چې په رمز او اشارې تررسه کېږي، خربه 

 يې پ  په پټه وي:

 چـــــې پـــــه خ لـــــه نـــــه مـــــي، ويـــــل کېـــــدالی

ــارت وي    ــه امــــ ــثاو پــــ ــه رمــــ ــې پــــ ــار يــــ  کــــ

ــ ره     ــه زوی او لـــ ــاتي لـــ ــ  دـــ ــې پـــ ــ ر يـــ  مـــ

ــت دی. دا ديا ــت دی، دا ديادــــــــــــــ  دــــــــــــــ

 

خادم صيب پر )فاسد حکومت( هم نيوکه لري، دی وايي چې 

حکومت د قوم زړه او مرکز دی، بايد له فساده پاک وي، کله چې زړه 

فاسد او نارو  يش نو ټول وجود وررسه له منځه ځي يانې دا چې په فاسد 

 :ه ټول قام له هالکت رسه مخامخېږيحکومت رس 

 م مرکــــــــــث دی  ک مــــــــــت زړه دی، د قــــــــــا 

 ف ـــــــــاد دد  زړه، مخصـــــــــي غـــــــــرض دی

 چــــې زړه فادــــد مــــي، بــــد  مــــري  مــــي     

ــي.   ــرض مــــــ ــه د  مــــــ ــ م، لــــــ ــالک قــــــ  هــــــ
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استاد خادم پر )بدنيته خلکو( او )بدنېتۍ( هم نيوکه لري، دی 

وايي هر څوک چې بل ته بد نيت لري، په پای کې خپله په خپل دام کې 

 ګري کېږي 

ــړ    ــ ړ کـــ ــر  ـــ ــختي ، د  زنځيـــ ــه دـــ ــه  ـــ  پـــ

 تــــل، دــــاتې ادــــير پــــه کــــې    چــــې مــــا بــــه   

 د بـــــــــــد نېتـــــــــــم دا نتي ـــــــــــه وي کنـــــــــــه 

ــې    ــه کـــ ــر پـــ ــ  ، را  يـــ ــه مـــ ــه خشلـــ  اوس تـــ

 

استاد خادم )چل جوړول( او چا ته فريب ورکول هم غندي، که 

 شکل کار نه ګڼي، خو نتيجه ېېره منفي ده  دی وايي:مڅه هم دا يو 

ــه ب   ــ ړول،  ـ ــل  ـ ــچـ ــه دي  ېـ ــ  نـ ــکل خـ  ر مشـ

 دا مــــــ  کــــــ ل چــــــې، دا مــــــ   ــــــال مــــــ ل 

 ا  د مــــــــــــرم او پېاــــــــــــ ر مــــــــــــ افاــــــــــــ

 د عـــــــثت رونـــــــد، ورتـــــــه محـــــــال مـــــــ ل . 

 

استاد خادم )بدعملونه( لکه، د )چرسو، رشابو او اپينو( کارول، 

بدعملونه او د استعامر نښې ګڼي  او دا په پای کې د يوه قوم د اسارت 

 المل ګڼي، هغه وايي:

ــا    ــ ر کـ ــام محصـ ــ  قـ ــ اړي، يـ ــې غـ ــ   چـ  دښـ

ــ    ــ ر کـ ــې م بـ ــر  يـ ــې زړه وي، پـ ــه يـ ــې  ـ  اچـ

 چــــــرس او اپــــــي  او، مــــــراب ور دــــــر کــــــا 

ــا.   ــرور کـــــ ــانې  ـــــ ــه ، کـــــ ــتع ار دغـــــ  ادـــــ
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استاد خادم وايي )د قام ت اهي( هغه وخت رامنځته کېږي، چې د 

دولت مرشان او د واک ځواک خاوندان يې بې الرې يش، د دوی د دغو 

 :الړ يش تهفاسقو عملونو په نتيجه کې ټول قام د ت اهۍ خوا 

  ــه وخــت رامــي  چــې د کــ م يــ  قــ م  تهالکــ

ــي    ــراه مــ ــې   ــ ــک يــ ــ ت خلــ ــت او قــ  د دولــ

ــي    ــر  ورک مـ ــرم تـ ــ ر مـ ــ  و ف ـ ــاه ف ـ  د  نـ

ــي     ــاه مـ ــ م تبـ ــ ل قـ ــاميت ټـ ــه مـ ــ  د دوی پـ  .نـ

 

د استاد خادم انتقادي او کره کتنيزې ليکنې زياتې دي،  خو موږ 

يې دلته دا څو لیکنې او نظمونه د نورو ليکنو او نظمونو د بېلګو په توګه 

 ډه ت رصه مو پرې وکړه ياد کړل اولنډه لن

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33711 
 

 

 ښارپالنه

استاد خادم که څه هم په کيل او ولس کې زېږېدلی او رالوی شوی 

و، لومړنۍ زده کړې يې هم په خپل کيل او وليس سيمو کې تررسه کړې 

وې، د کليوايل ژوند ېېرې خوږې او ترخې تجربې يې درلودلې، خو بيا 

سمون رسه زياته مينه يې هم له ښاره، ښاري ژوند او عرصي ژوند او 

درلودله  استاد چې کله هم په بېالبېلو کليوايل سيمو کې زده کړې وکړې، 

سفرونه يې وکړل او د عمر يوه اوږده برخه يې هلته تېره کړه، نو دکلیوايل 

او وروسته پاتې سيمو د ژوند کړاوونه او ستونزې ورته ښې معلومې شوې، 

کې شو، د خادم فکر او هرن هم  نو ځکه خو د يوه متمدن ژوندون په لټه

دومره په جوش او فوران کې و چې کليوايل چاپېريال يې د انتشار 

ررفيت نه درلود  څومره چې د خادم صيب علم زياتېده او لیکوايل يې 

پخېدله، نو له ښار، ښاري ژوند او هلته له کار او روزګار رسه د ده اړتيا او 

يل او ولسوالۍ څخه )جالل اباد ښار( لېوالتيا زياتېدله، کله چې له خپل ک

ته راغی او دلته يې د ښوونکي دنده واخيسته نو دلته د ښاري ژوند  له 

لومړيو اړتياوو او ځانګړتياوو رسه اشنا شو  پېښور او هندوستان ته په تعلیم 

 پسې د سفر پر مهال هم له ښاري ژوند رسه اشنا شوی و 

دنده واخيسته او بيا د  کله چې يې د کندهار په اديب انجمن کې

)ولوع افغان( مسول مدير شو، نور نو د وریفوي مکلفيت له مخې مج ور 

شو چې په ښار کې ژوند اختيار کړي او کله چې له کندهاره کابل ته 

راغی، نو دلته يې داميي دنده شوه، نو بيا له جالل اباده کابل ته په کډه 

په کابل کې ځان ته کور اور  شو او دلته يې داميي ژوند اختيار کړ  خادم

جوړ کړ او هغه سيمه چې دی په کې اوسېده هغه يې په )خادم مېنه( 
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ونوموله  خادم صيب دا مهال د ښار وړتياوې الپسې تشخيص کړې او په 

ځای ځايګي له دایمي اخيستلو رسه يې لېوالتيا  ښار کې د ملکيت، کور او

 وښودله 

څه وکړه، بلکې نور يې هم نه يوازې خپله يې د دې کار لپاره ه

وهڅول چې کابل کې کور، هټۍ او ځمکې واخيل  له دې کار څخه د 

خادم يو هد  دا و چې پښتانه به له کليوايل ژوند څخه ښار ته رايش، 

 دلته به متمدن يش او ددې ترڅنګ به د ملکيت خاوندان هم يش 

 ښار کې ژوند کول د وخت په تېرېدو رسه خادم ته پر يوې اړتيا

بدل شول او نور يې هم دېته وهڅول چې کابل کې مېشته يش، رسه له 

دې چې له ژبني پلوه د کابل چاپېريال يو شمېر پښتنو ته په زيان 

متامېده) هغوی په کې خپله ژبه هېروله او خادم هم پر دې حالت اندېښنه 

ښودله، خو ددې ترڅنګ د ښار ګټې تر زيانونو زیاتې وې  خادم صيب 

په کندهار، کابل او ننګرهار کې دبېالبېلو خپرونو مسول مدير  چې کله هم

و، نو دا مهال يې د دې ښارونو په باب ګڼ شمېر ليکنې خپرې کړې دي  

دا ليکنې اکرثه خربي او ژورناليستيکه بڼه لري چې د هغه وخت د ښارونو 

د رغونې، نوې جوړونې او بیا جوړونې، ستونزې او پرمختياوې انځوروي  

ترڅنګ  خادم صيب د ښاري ژوند په هکله نورې ليکنې هم کړې د دې 

دي چې د ښاري ژوند اړتيا په ګوته کوي  دلته به لومړی ددې ېول لیکنو 

عنوانونه ياد کړو او بيا به يې د ځينو پر څرنګوايل هم لږه رڼا واچوو: 

ننګرهار، د ننګرهار منظره، لوګر، د ګردېز جغرافيه، مدنيت او موږ، د ))

ياتو د مملکت وېش: د راتلونکو اصالحاتو لپاره لويه الر، کليو او ديهاتو وال 

ته د ېاک نظام، راه ها، معابر  و رسک ها، هدايت تعمري )نوی ښار( در 

لغامن، ريشخور يا غازي اباد، د نادر پښتون د جادې د دوميې برخې کار، 

جالل غارو د سړک په باب نوی تصميم،  يرسک ګل هار و رسوبی، د تنګ
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ل(کال پروګرام،  د ۶۹۹۹اباد و موضوع برق ان، د کابل د ښاروالۍ د )

قندهار د ښاروالۍ انتخابات، د بلديې انتخابات رشوع کېږي،  د ښار په 

ورځو د کار راپور،  ۵۱لوی مجلس کې د ښاغيل نايب الحکومه بيانيه، د 

، د واليتونو کې دمملکت وېش ، د جالل اباد ښار بې اصوله دی  ۲۳په 

جالل اباد ښاروالۍ انتخابات، د زاړه ښار عفونتونه به تر څو پاتې وي؟، د 

ښار په احاوه کې خشت مايل، د جالل اباد ښاروال انتخاب، د ښاريانو په 

مخکې د ده تعهد، عرصي ښارونه او ارزانه کورونه، کابل د څلورو 

و وهي، املليل الرو په منځ کې، کابل د خوش ويۍ په درياب کې الم  بني

 ((له ښاريانو رضر رفع کول د ښاروالۍ وريفه ده، د کابل د ښار نتظيفات

 او ځينې نورې ليکنې 

 په نظم کې ) ته يب ، متدن، ننګرهار( او ځينې نور نظمونه

پر دې ېول ليکنو چې ښار، ښار جوړونې  صيب دلته غواړو د خادم

راوړو او لنډه ه توګه پاو ښارپالنې ته ځانګړې شوي، يو څو يې د بېلګې 

 لنډه ت رصه هم پرې ولرو:

خادم صيب د )مدنيت او موږ( په نامه يوه ليکنه لري، په دې ليکنه 

کې يې مدنيت، مدينه يا ښار له لغوي پلوه هم شنيل او له محتوايي پلوه 

هم دی په دې نظر دی چې هر څومره چې يو فرد له خپل فردي ژوند 

یدا کړي، تجربه او پوهه يې زياتېږي  څخه ټولنيز او ښاري ژوند ته الره پ

دی د ساري په توګه يو کليوايل او ښاري شخص رسه پرتله کوي چې و عاً 

يې په علم او مهارت کې ېېر توپري ليدل کېږي، خو که همداکلیوال 

شخص څه موده وروسته ښار ته الړ يش او هلته وخت تېر کړي، نو علم 

 ي، دی وايي چې دا ټول ديې بروز کوي او ېېره نوره پوهه زده کو 

مدنيت او ښاروالۍ برکت دی، دی په دې نظر دی چې په ښار کې ځکه 
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علم زیات دی، چې دلته د کلونو په اوږدو کې د ګڼو انسانانو تجربې 

 راټولې شوي دي  نو خادم ځکه ښاري ژوند ګټور بويل، خو د مدنيت او

خادم صيب په  مدين له نامه څخه ناوړه ګټه اخيستونکي هم ښه نه ګڼي،

 دې ليکنه کې وايي:

))د مدنيت کلمې نن ورځ په دنيا کې له حده زيات اهميت 

موندلی دی، د دنيا ټول افراد، جوامع او ملل همدا کوښښ کوي چې 

مدين وبلل يش، هېڅ فرد او هېڅ جامعه دې ته تياره نه ده چې د غري 

 مدين )شاړ( نوم په ځان ق ول کړي!

مدين( ويل دومره زور ورکوي، لکه لږه موده  نن ورځ چا ته شاړ )غري

مخکې به چې کافر يا د بې دينه کرغېړن لقب خلکو بد منلو، که څه هم 

شکر دی، نن هم په دنيا کې د دين او خصوصاً د اسالم د دين پريوان او 

 ما وينا داکرثيت او نورې دنيا په لحاظ ده!ز عقيدمتندان شته دي، لېکن 

ن ورځې وګړو په زړه او دما  داسې ولسم هو) د مدنيت، کلمې د ن

کړی دی چې دوی هر څه د السه ورکولی يش، مګر دغه ښکلې معشوقه له 

 السه نه يش ورکولی!

لکه د تېرو ورځو انسان به چې د نورو قسم قسم اشياوو او مفهوماتو 

په مينه کې رس ورکولو او د زړه په شوق رسه به يې د حيات قرباين کوله، 

مح ت کې داسې فاين دی  نی انسان د دغه مفهوم په مينه اودغه رنګ نن

چې اېو پته يې نه لګي او د دغه دلفرې ه مفهوم په حاميت کې د ځان، 

 مال او هر څه نه تېر دی!

دا خو د دې کلمې عام مق وليت او مح وبيت دی چې که يو قوي 

جامعت يا ملت وغواړي چې ځان ته د اغا لقب حاصل کړي او خپل 

او اقتدار په بل چا ومني او په دغه شان رسه د بل وون د اقتصادي تسلط 
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غالمان ځان ته پیدا کړي، نو  ثرويت منابعو څخه استفاده وکړي او وړ يا

پرته له دې هېڅ چاره نه شته چې ووايي موږ مدين يو او دغه قام غري 

 مدين يا شاړ دی او موږ غواړو چې دوی ته مدنيت وښيو!!!

لويې لويې هنګامې او ېېر ېېر نهضتونه د دغه کلمې نن ورځ د دنيا 

دي چې د ټولو بيان زه دلته نه شم کولی،  تړيل د نفيس اثر په واسطه رسه

ال ته بې م الغې به وي، که ووايم چې د انساين ټولنې د سمندر مد و جزر 

 د دې بسيطې کلمې د ج ب او راښکودنې په ذريعه دی!!!

ې رسه وشيندو او ويې سپړو وګورو نو راځئ چې دغه کلمه لږ شان

 چې په دې کې څه دي او ولې يې دومره ېېر اهميت موندلی دی؟!

 يو شاعر وايي:

 ))د خلکو خولې د خدای نغاره ده((

هر شی  چې دومره عموميت او مح وبيت ومومي، هغې ته په 

معمويل س ګه کتل د انسان په خپل حامقت او ناپوهۍ محمولېږي، نو ښه 

 عنې څه؟مدنيت، ي

مدنيت: شهريت، ښاروايل دا درې واړه کلمې يوه معنی لري، يعنې 

ښار ته منسوبېدل، مدينه او شهر وايي ښار ته  مدين، شهري، يعنې د ښار 

 سړی 

دلته يوه بله کلمه هم شته چې اکرثه د مدنيت رسه يو ځای خولې 

 ته راځي، څه؟

 )ته يب( د ته يب معنی ده، شايستګي او )ښکليتوب( 
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کرثه ويلی يش، مدين او مه ب سړی دی، يا هېڅ ته يب او ا

مدنيت نه لري، يا مثالً: د اروپا ته يب او مدنيت، اوسنی ته يب او 

 مدنيت دی 

دا دواړه کلمې رسه په معنی کې بېخي نږدې دي، مګر څه لږ فرق 

چې لري، هغه دا دی چې مدنيت په عمراين، معارشيت او اجتامعي امورو 

ږي او ته يب په علمي اخالقي او اديب شيونو زيات اوالق ېېر اوالق کې

 کېدی يش!

کله داسې هم کېږي چې يوه کلمه د بلې په ځای مستعمله يش! او 

يوه د دواړو معنی ورکړي، ځکه چې کوم فرق چې موږ بيان کړو، دا 

اعت اري فرق دی، په خارج او د ذهن نه د باندې دنيا کې مدنيت او 

م ليدل کېږي، د ښار خلک مه وب وي، يا مه ب ته يب الزم او ملزو 

 خلک په ښار کې وي!

اوس نو خربه دا ده چې د ته يب او مدنيت په کلامتو انسان څنګه 

 شيدا دی؟

د حکاموو او پوهانو رايه ده چې ))د انساين فرد ټوله پوهه او 

کامالت د جامعت د احسان مرهون دی، که دی د جامعت او ماحول نه 

 کړي، نو دی هم د نورو حيواناتو په شان يو حيوان دی ((زده کړه ونه 

هوښيارانو تحقي  ته رسولې ده چې انسان په اول رس کې د کور 

کهول، کيل او ښار نه نا اشنا و، نو ځکه دی د علم فن، اخالقو او شايستګۍ 

نه عار و او ژوند يې ک  م  د نورو حيواناتو په شان و، د قرنو او د عمرو 

او د ېېرو پېړيو د اووښتو راووښتو په س ب يې د خپل همجنس په تېرېدو 

رسه وپېژندل او د يو تر بله فعل و انفعال او کسب د اکتساب په برکت د نن 

 ورځې واليي عرص ته راووت 
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وايي چې د انسان د هغه حال نه دې حال ته انتقال په همدومره 

رس  څوکه هامليه دا ايو  موده کې شوی دی، لکه په څومره کې چې د

چې د ځمکې د سطحې رسه برابره وه او معمويل باد و باران په ذريعه ترې 

نوره ځمکه وبهول او يوړلی شوه او دغه غر په دغه عظمت او لويۍ رسه 

 تشکيل شو 

وايي چې که انسان اوس هم د جامعت نه وايستل يش او د انسانانو 

ناتو څخه يو نه لرې په کوم ځنګل کې لوی يش، نو بيا به هم د حيوا

 حيوان وي 

دا خربه موږ ته ېېره بعيده معلومېږي، لېکن د دې تجربه زموږ په 

مخ کې پرته ده، راځئ يو د ښار او يو د لېرو او ځانته کلو يو سړی به رسه 

کېنوو او وبه ګورو چې د دوی په افکارو، احساساتو او تعقالتو کې رسه 

ی شو چې انسان بېخي د څومره فرق دی، د دېنه موږ هغه حالت قياسول

 انساين ټولنې نه وتلی لوی شوی وي!

هو) دا هم موږوينو چې د کلو او اورافو سړی لږه موده په ښار او 

ټولنه کې واوسېږي، د هغه ټول استعدادونه بروز کوي او د کم استعداده 

 ښاريانو نه وړاندې پل ږدي!

ر کوي نو ګويا د نن ورځې ټول هغه څه چې انسان ورباندې دا فخ

 چې:

ــد   ــ د امـــــ ــام ن ـــــ ــه ادم راهن ـــــ ــث کـــــ  برخيـــــ

 ايــــ  مشــــت غبــــاری را ان ــــن ب ــــ  د امــــد

 

 د مدنيت، ګډون او ښاروايل په برکت رسه دی 

د نن ورځې ټول علوم، فنون، حکمت، فلسفه محیر العقول 
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ايجادونه او اخ اعات، لوی جمعيتونه او تشکيالت، حسن او شايستګي، 

ړه د دغه چينې نه راوتلی دی چې ادبيات او مستظرفه صنايع دا وا

)مدنيت( يې بويل، نو د مدنيت کلمه د انسانيت ټول محتويات په غېږ کې 

نييس او دا معلومه ده چې سړی ړوم ی انسان کېږي او وروسته متمدن 

 کېدی يش 

پخوا که هر څه وو هغه به وو، لېکن نن ورځ د مدنيت دا معنی نه 

کوټو او متعفنو کوڅو کې اويس، د ده چې سړی دې رضور په تنګو، تېرو 

فطرت د ټولو مظاهرو د متاشې نه دې بې نصي ه وي، اشياو ته دې ګوري، 

که څه هم يې ونه ویني، خربې دې اوري، که څه هم فکر پرې ونه کړي، 

بلکې د مدنيت معنی دا ده، لکه څه رنګ چې په ښار کې د کتلو، ليدلو، 

سړی کولی يش چې په لږه موده  اورېدلو او غوږ باسلو ذريعې ېېرې وي،

کې ېېرې تجربې وکړي او ېېر څه زده کړي، عامل، صنعت کار، کتاب، 

اخ ار او نور د زده کړې اس اب مهيا وي، هر رقم شی او هر رقم خلک 

موجود وي، دا نه کېږي چې يو معمويل يش ته د سړي لوی کار بند پاتې 

سړی يې لري ښکاره  يش او په دې واسطه رسه هر استعداد او فطرت چې

کولی يې يش! دغه رنګ که يو سړی په کلو کې اوسېږي او هغه ته دغه 

ټول وسايل ورسېږي او په الس وريش، نو دا سړی مدين دی او دغه کلی، 

 کلی نه دی، بلکې ښار دی 

نن ورځ د مدنيت د تعميم او انتشار لپاره ښه ښه اس ابونه او ېېر ېېر 

 ذرايع پیدا شوي:

وټرونه، ګاېي، رېلونه، ټلېفونونه، تلګرافونه راېيو ګانې، رسکونه، م

ېاګخانې، برق، اخ ارونه، مجلې، کتابخانې، ښارونه، هوټلونه،مسجدونه، 
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 شفاخانې، مکت ونه، دارالعلومونه، انجمنونه، بانکونه، رشکتونه، صنعت

 ګاهونه، مېلې، سينامګانې، تفرېح ګاهونه او داسې نور   

زم او د انسان د استعداد د بروز او عقيل دا ټول د مدنيت لوا

انکشا  لپاره ممد او معاون شيان دي  د دغه ذرايعو په واسطه د خلکو په 

منځ کې د ناستې والړې او د افکارو د ت ادلې موقعه پیدا کېږي، سوء 

تفاهم او ت اعد په ميل او اشنايي بدلېږي، خلکو ته د تجربو، زده کړې او 

ينه تيارېږي او په اخره کې په ټولو اذهانو کې يوه معلوماتو حاصلولو زم

 نظريه او په ټولو و ايعو کې يو کولتور محکمېږي 

جګړې، جنګونه په اتفاق او مشوره ت ديلېږي او د توحيد ميل نقطه 

 الس ته راځي 

د ټولو حکومتونو اوله وریفه دا ده چې په مملکت کې مدنيت عام 

او مدنيت د ټولو خوبيو رس دی  او ملت مدين کاندي، خکه چې ته يب

 او شاړوالی او ياغيتوب د ټولو معاي و بېخ دی!!!

دلته نورې ېېر خربې د مدنيت په اقسامو او وېش )لکه مادي او 

روحاين( او د ده په انتقاالتو او تحوالتو او ځينې معاي و کې شته چې د 

 بحث د اوږدېدلو له وېرې يې نه شو ليکلی 

خوا ېېر مدنيتونه ليديل دي: بلخ، باميان، زموږ ګران وون هم پ

هډه، ګندارا، بُست، هرات، غور، غزين په منځنيو پېړيو کې د ايشيا د منځ 

تجاريت، صنعتي او علمي مرکزونه وو، مدنيت زموږ د پلرونو پاتې مرياث 

 (۱۵۱-۱۱۳: ۲۹دی (( )
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په تېره ليکنه کې استاد خادم د ښار، مدنيت او ته يب پر  تعريف 

څرنګوايل بحث کړی و، د هغه ګټې يې مشخصې کړې وې، خو خادم  او

وضعيت اندېښنه  رصيب خپلو ښارونو ته هم فکر وړی دی، دکابل ښار پ

څرګندوي او وايي چې دا د ېېر افسوس ځای دی چې د کابل ښار په 

بېالبېلو برخو کې )خشت مايل( کېږي  دې کار د کابل ښار ښکال ته ېېر 

په دې اړه يوه ليکنه لري، د ليکنې نوم دی  )د ښار  زيان اړولی دی  دی

کابل ښار عيني  په احاوه کې خشت مايل(  دی په دې ليکنه کې د

واقعيتونو ته اشاره کوي) هغه ځايونه په ګوته کوي چې خښتې په کې 

وهل کېږي، ځمکې يې ژورې کړي او ښار يې سخت بدرنګه کړی دی  

یمه او ځينې نورې سيمې يادوي، دی د مثال په توګه دکابل  دهمزنګ س

چې خشت ماالنو سختې بدرنګه کړي دي  دی نه يوازې دکابل ښار پر 

هېواد په ځينو نورو ښارونو کې  حال افسوس ښکاره کوي او وايي چې د

هم داحال دی، خادم صيب هغه مينه چې له ښار اوښار پالنې رسه لري، 

موثر وړانديزونه لري دخښتو دجوړولو، پخولو او د ښار د صفايۍ لپاره 

چې په دې ليکنه کې يې ورته اشاره کړې ده  ښه به وي چې دا ليکنه د 

 پالنې په باب  د خادم د يوه نظر په توګه تر پايه ولولو: ښار ښار او

))خښتې د هر ښار رضورت دی  ښارونه خښتو ته اړتيا لري، خو 

چې بايد خښتې  دلته کومه خربه چې ېېره مهمه او د ياد وړ ده، هغه دا ده

چېرته او څنګه واچول يش؟ ايا په هر ځای کې چې د هر چا خوښه شوه 

خښتې به اچوي، داش به دروي او خپل کار به کوي؟ او که نه ځينې 

ځايونه د خښتو اچولو د پاره مساعد نه وي او خښتې اچول د ښار په رضر 

 متامېږي؟
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ول او په کوم ځای کې چې خښتې اچول کېږي، نو ايا دا هم اص

اسلوب بايد ولري او که نه، یوه ځمکه چې د خښت ماالنو الس ته ورغله، 

 نو چې څومره يې ګنده کوالی او خرابوالی يش، نو اختيار لري؟

زمونږ د پايتخت کابل په حال افسوس په کار دی، عالوه له نورو 

ېېرو خربو څخه چې د سړي ورباندې افسوس راځي، د بېځايه او هر ځای 

لو څخه کابل ته سخت تاوان رسېدلی او متوجه دی، يوازې د خښتو اچو 

کابل ښار نه دی څومره ښارونه چې ما ليديل دي، لکه جالل اباد، 

کندهار، پروان، هرات او داسې نور دا ټول خشت ماالنو بد وضعه کړي 

دي  د ښارونو په نږدې احاوه او هغسې ځايونو کې چې د ښار د نقشې 

خښتې وانه چول يش او که څوک خښتې اچوي الندې وي، بايد قطعاً 

چې خاوره يې زياته وي او کمول غواړي او بيا هم چې خښتې اچول 

کېږي، بايد د مهندس د اجازې او نګرانۍ الندې وي چې ځمکه هغومره 

 ژوره او کنده نيش چې د س ا له استفادې ووځي  

ده  مثالً په سياه سنګ )توره تيږه( کې چې اوس د ښار نقشه روانه

تط يقېږي، خشت ماالنو دومره لويې لويې کندې ايستيل دي چې که 

ښاروايل وغواړي چې ېکې يې کړي، نو څنګه به يې ېکوي؟ او که نه يې 

ېکوي نو د ښار په منځ کې به کندې جوړې وي چې مردارې اوبه، 

غالرتونه او ناولتياوې به په کې پرتې وي او بدبويي به يې پورته کېږي  

ه کې دا فکر شوی وای چې دلته خشت مايل نه وای پرېښودل که په اول

شوې، يا چا دا مراق ت کړی وای چې جګه ځمکه دومره ټيټه کړی شوې 

وای چې د نورې رسه برابره شوې وای او بېځايه کندې نه وای پرېښودل 

 شوې، نو اوس به د ښار په نقشه کې ګاټه او خرڅ نه پېښېدای 
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تي ه خشت مايل د کابل د ښار په هره همدغه شان بېځايه او بې تر 

خوا کې روانه ده، اجرا کېږي، مګر هېڅوک د دې بد کار مخه نه نييس  

خشت مايل بايد په داسې ځای کې ويش چې يا کومه غونډۍ وي، 

هوارول غواړي، لکه د بلخه تپه يا جګه ځمکه وي ټيټول غواړي، لکه د 

بايد د ښار په احاوه کې پوستني د وزانو شا ته ځمکې، خو په هېڅ صورت 

داسې کندې او چقوري ګان جوړ نه يش چې ېکول يې مشکل وي او د 

 غالرتونو مرکزونه يش 

پخوا چې هر څه شوي دي، هغه خو شوي دي، لېکن اوس که دې 

کار ته پام نه کېږي، زموږ ټول ښارونه به بد وضعه او بد قواره يش  بله 

، کومې خښتې چې پخې خربه دا ده چې د خښتو مراق ت دې هم ويش

نه وي او نيم پخته وي، بايد ښاروايل يې مخه ونييس او په تعمريونو کې 

دې يې لګول بند کړی يش، چې څو ښې او پخې خښتې رواج يش  پخې 

خښتې داسې وي لکه د پېښور د ښار، که څوک وريش وګوري ورمعلومه به 

وجه يش چې پخې خښتې څنګه وي؟ په دې باب بايد مؤرف اشخاص ت

 (۶۶۸۳: ۲۱وکړي (( )

خادم صيب دا ليکنه له نن څخه نږدې شپږ لسيزې وړاندې کړې 

ده، خو د افسوس ځای دا دی چې نن هم د هېواد ښارونه له هغې جملې 

کابل هغه ايډيال حالت ته نه دی رسېدلی چې د خادم صيب او د دې 

ب وون د نورو خادمانو هيله وه  کابل يو وخت تنظيمي جګړو پسې خرا

کړ، هر ځای کې کنډو کپرې جوړې شوې او د ښار اکرثه واټونه د خاورو 

ل( کال په بهري کې چې د کابل ميوند واټ له خاورو ۶۹۷۲ېېريو ونيو  د )

رسه برابر شوی و، د همدې خاورو له ېېرو څخه خلکو د خښتو جوړولو 

لې، تر يې ايښودلپاره کار اخيسته او د ميوند واټ په عمومي سړک 

ل( کال وروسته د کابل ښار پر بيا جوړونې پيل وشو، ښار کې ېېره ۶۹۸۶)
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ابادي وشوه، خو بې پالنه ابادي هم تر حده زياته تررسه شوه  ښار بې 

نقشې وده وکړه  اوس کابل ښار د هوا د خرابوايل له خطر رسه مخ دی، 

اوونۍ کې يوه ورځ رخصتي د هوا د ککړتيا له امله زياته شوه، اوس کابل 

 ه هوا لري لنړۍ په هغو لسو ښارونو کې راځي چې ېېره چټد 

استاد خادم صيب بيا په کابل ښار کې د خښتو وهلو تر اندېښنې 

پورته د عرصي ښارونو او ارزانه کورونو ايډيال حالت فکر هم کوي، ښکيل 

او ايډيال ښارونه تعريفوي او د ارزانه او صحي کورونو رضورت ترشيح 

او ارزانه کورونه( په نوم ليکنه کوي، په لومړۍ برخه کوي  )عرصي ښارونه 

کې خپل ايډيال ښارونه ترشيح کوي او بيا هغې پروژې ته ګوته نييس 

چې د وخت حکومت په کابل ښار کې د عرصي او صحي کورونو لپاره په 

 نظر کې نيولې ده  خادم صيب په دې ليکنه کې وايي:

د خلکو اکرث حوايج ))ښار د کورونو داسې مجموعې ته وايي چې 

په کې پوره کېږي، کلی هم د کورونو مجموعه وي، خو هلته زيات 

حوايج نه پوره کېږي او خلک د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره ښارونو ته 

ځي، خو د نن ورځې په ښارونو کې يو څو رشوونه نور هم زيات شوي 

غې دي، نو سړی بايد د ښار تعريف داسې وکړي: ښار د کورونو ه

مجموعې ته وايي چې په مش کو اجتامعي سيستمونو يو پر بل تړل شوی 

وي، مثالً د دوی تر منځ د اوبو د رسولو سيستم، د تسخني او تربيد 

سيستم، د تنوير سيستم، د تنظيفاتو سيستم، د سپورت د ميدانونو سيستم، 

ايعو د عمومي باغونو او تفريح ګانو سيستم، د دوکانونو منډيي ګانو او صن

انتظام، د خوراکي موادو، شفاخانو، مکت ونو، مساجدو او داسې نورو 

 انتظامونه يې يو تر بله رشيک وي، نو بس دا ښار دی 
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او که کورونه په داسې ترتيب وي چې هر کور ځانته احاوه ولري  

ځانته باغچه ولري ځانته کوهي يا نل ولري، د سړو او تودو اوبو په خپله 

ه په صحي توګه برابرول د ده خپل کار وي  کوچنيان او ذمه وار وي  اوب

ځوانان يې که په خپل کور او صحرا کې لوبې ونه کړي، بل ځای نه لري  

يو کور وي او ښه بده يې په خپله ذمه وي  که په خپله غوا ونه سايت د 

شودو درک نه وي  که وي هغه د صحت لپاره برابرې نه وي  که کور او 

پله پاکه او س ه نه کړي، کوم انتظام نه وي چې غم يې کور شاوخوا په خ

وخوري، نو بس داسې کورونه که څه هم زرګونه رسه خوا په خوا پراته 

وي، دغه ښار نه دی او نه پرې د عرصي ښار اوالق کېدی يش، لکه زموږ 

د نوي ښار کورونه، کارتې او داسې نور دا ديهات دي  له يو څه مودې 

ر پيدا شوی دی چې په منظم او عرصي ېول ښاري څخه دولت ته دا فک

يونټونه جوړ کړي  دغسې  يونټونه لږ ځای نييس  کورونه يې کمرصفه 

اقتصادي، مجتمع او د ټولو عرصي رضورياتو له لحاره مکمل وي  لومړنۍ 

نقشه واچول شوه او دغه دی دوه درې ورځې مخکې په دغه احاوه کې 

و ځمکې وسپارل شوې  وايي چې يو سلو څلوېښت کسانو ته د کورون

دولت پس له فکر او تدبر څخه د کم مرصفه عرصي کورونو يو زرو سل 

ملربونه د سياسنګ  په سيمه کې وټاکل او څه برخه يې خلکو ته  ورکړی 

شوه او نور هم مستحقينو ته ورکول کېږي  د کورونو نقشه داسې جوړه 

يش او هر کور بايد شوې ده چې ټولو کورونو ته د څښلو اوبه ورسول 

 پوره ملر او رڼا ولري 

دولت دا خربه فيصله کړې ده چې د خلکو رسه د کورونو په 

جوړولو کې مرسته او کومک وکړي  په همدغه لحاظ په نظر کې دي چې 

په دغه ځای کې د نجارۍ يوه  فابريکه ودرول يش چې د ودانيو سامانونه 

مريايت کومېټه هم مورفه خلکو ته تهيه کړي  همدارنګه دغلته يوه تع
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شوېده چې خلکو ته الرښوونه وکړي  وايي چې دغه سيمه سينام، د 

کوچنيانو پارکونه، غ ايي مارکېټونه، ښوونځی، جوماتونه او داسې نور 

افغانۍ( ۷۶۵۱مربع م ه کېږي ) (۶۹۱)مت چې يلري  د کور يوه ملرب ق

کورونو او    موږ داسې فکر کوو چې دغه سيسټم د عرصيیدی ټاکل شو 

عرصي ښارونو لپاره خورا ښه سيسټم دی  بايد تعميم يش او په دغه شان د 

 (۶۲۲۲: ۲۱بې کورۍ او غري صحي کورونو خامته ويش (( )

استاد خادم پر نرثي ليکنو رسبېره په نظم کې هم د متدن، کلتور او 

ښاروالۍ ګټې ترشيح کړي او د )ته يب( په نامه يوه څلوريزه کې خپل 

 :ونيسه چې همدا د سړيتوب الره ده ه نصيحت کوي: د متدن ملنزوی ت

ــه   تدــــــــــذيب ک لتــــــــــ ر او ت ــــــــــد  ب يــــــــ

 دــــــړی، دــــــړی مــــــي لــــــه خشلــــــه خ يــــــه      

ــه    ــت  ربـــــ ــه پښـــــ ــ ب دی، پـــــ ــدا هښـــــ  ه ـــــ

 .چــــــې پــــــر  يــــــې نــــــږد  ښــــــاغليه زويــــــه 
 

په يوه بله څلوريزه کې متدن ته هم اشاره کوي، يوازې فزيکي 

کوي سپېڅلی روح او پاک  ابادي متدن نه ګڼي متدن لږ نور هم ترشيح

کارونه، د فزيکي متدن ترڅنګ د معنوي متدن ارکان ګڼي، اوسنيو 

پوهانو هم متدن او کلتور د انسان د مادي او معنوي پانګې مجموعه 

ګڼلې، خادم صيب هم د )متدن( په نامه څلوريزه کې دې موضوع ته 

 نغوته کړې ده:

ــار کـــــــــــ  ې دي    ــه د ښـــــــــ ــد  کلـــــــــ  ت ـــــــــ

 او پي ـــــــې دي دـــــــاز او دـــــــاما  او مـــــــال

 ښــــــــــــاغلی روح او دــــــــــــشېښلې چــــــــــــار 

ــې دي.   ــد ن شـــــ ــه د رونـــــ ــه د  دوه ت کـــــ  پـــــ
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پورتنيو ليکنو رسبېره چې موږ پر لنډه لنډه ت رصه وکړه، خادم  رپ

صيب نورې دا ېول ليکنې هم لري چې د ځينو نومونه مو د دې ليکنې 

په پیل کې ياد کړل، خو د هغوی تر څنګ د متدن، ښارپالنې او کلتور 

ې په باب د خادم صيب نورې ليکنې هم شته چې پر ټولو بحث ددې پالن

ورته کېږي  په وروستۍ جمله کې ويالی شو چې خادم پليکنې له زغمه 

په پښتنو ليکوالو کې داسې يو ليکوال و چې ښار، متدن او ترقۍ رسه يې 

 زیاته مينه وه او په لیکنو کې يې د دې مينې ځال له ورايه ښکاره کېږي 
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 فلسفي افکارو روزنهد 

استاد خادم  له کوچنيتوبه يو متجسس انسان و، ده د و يعت په هره 

برخه کې پلټنه کوله، د انسان په الس جوړ شويو شيانو، لکه موټر، اورګاړی، 

توپک او نورو ته به هم ېېر ځري و، په کور، کيل کې به له لويانو او مدرسه 

 کولې، ان له پوښتنو څخه به کې به يې له استاد څخه ېول ېول پوښتنې

هم خلک په تنګ وو  د بېالبېلو مسايلو په باب پوښتنې او د و يعت پر  يې

رازونو باندې د ځان پوهول د فلسفې يوه برخه ده  خادم صيب کې دا 

فلسفي ماده په و يعي  ېول پرته وه  څومره چې دی فکري بلو  ته 

خادم د ليکوالۍ رسېده، دې مادې خپل ځان ښوده  کله چې استاد 

لومړي ګامونه پورته کړل او د مطالعې ساحه يې پراخه شوه، نو د 

)رابندرانات ټاګور او عالمه اق ال( اثار يې ولوستل له هغو څخه سخت 

متاثره شوه، د اق ال انساين او اسالمي فلسفې پرې سخت تاثري وکړ  د 

ل کړل او وخت په تېرېدو رسه  استاد خادم ګڼ شمېر فلسفي افکار راخپ

عي فلسفي تومنه يې هم وررسه ملګرې کړه  په نتيجه کې يې ګڼ يخپله و 

شمېر لیکنې وکړې او همدارنګه د )ن و  او ع قريت( په نامه يې يو مستقل 

فلسفي اثر هم وليکه  پر دې اثر زموږ د هېواد نامتو ليکوالو خپل نظريات 

لسفي اثر بللی دی  د ليکيل او دا يې په پښتو کې په ټوليز ېول يو غوره ف

دې فلسفي اثر يوه ځانګړنه په دې کې ده چې تر ېېره حده په خپله د 

استاد خادم د افکارو زېږنده ده  ښاغلو )محمد قدير تره کي، غالم جېالين 

جاليل، دوکتور حفيظ هللا نارصي او سيد بهاو الدين مجروح( پر دې اثر 

)ايا له ن وغه انکار کېدی  رسيزې او يادښتونه ليکيل دي  په دې اثر کې 

يش؟ ن و  څه شی دی؟ د استعدادونو او صالحيتونو تفاوت، د اجتامع 
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عرص او ن و ، يوه لويه اشت اه، فلسفه او ساينس، ايا چنګېز خان نابغه و، د 

جنون او ن و  فرق، د ن و  اقسام، د ن و  نښې، د ن و  د انکشا  

، له ن و  څخه کار اخيستنه، يو موج ات او موانع، د ن و  پېژندل او پالل

نابغه هلک، مالحظات، د شلمې پېړۍ نابغه او د ن و  مخالفت( بېالبېلې 

ليکنې خوندي شوي دي  په )نوې ژوندون، خيايل دنيا او نوې رڼا( کې 

هم په ځينو برخو کې فلسفي ماده ليدل کېږي  پر )ن و  او ع قريت( 

و ځينې ژباړې هم کړي چې رسبېره استاد خادم ګڼ شمېر داسې ليکنې ا

هغه هم فلسفي افکار يا فلسفي رنګ لري  چې دلته يې د رسليکونو يادونه  

کوو: )د ژوندانه درې الرې، د ستورو دنيا، ولسمي ښار، د ژوندانه مقصد، 

د ارتقا حس، حيات او مهات، د نويو انکشافاتو په رڼا کې قديم حقيقت، د 

، ديانت او روحانيت، انسانيت او ن و  اسايس الرې، اتفاق او اختال 

حيوانيت، انسان او فاضل ملکات، ژوند څه شی دی؟، سعادت په څه کې 

دی ، د اق ال د خودۍ فلسفې م دا(  او ځينې نورې ليکنې چې ځينې دا 

په ځانګړو اثارو او ځينې نورې يې په جال جال ېول خپرې  يې ېول لیکنې

 دي  کړې

 نظمونه او کاينات(  او ځينې نورنظم کې يې)د عروج رمز، انسان 

 فلسفي مفاهيم لري 

د ن و  او فلسفې په برخه کې د خادم راټول او منسجم اثر همغه د 

)ن و  او ع قريت( اثر دی چې همدا فلسفي افکار په کې راټول شوي  په 

مو يادونه وکړه، بېالبېل فلسفي دمخه  دې کتاب کې لکه څنګه چې

شوي دي، لوستونکو ته يوه نتيجه هم په موضوعات شنل شوي او ارزول 

الس ورکوي  د دې اثر په يوه برخه کې استاد خادم )فلسفه او ساينس( يو 

بل رسه پرتله کړي، ځانګړنې يې په ګوته کړي او په دې برخه کې يې د 

  دی ساينس پر تجربې والړ يو دي يړ بېالبېلو پوهانو نظريات وړاندې ک
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فلسفې نه يو شتمنه مجموعه ده چې وحدت علم ګڼي، وايي ساينس نظر له 

نه لري، يا په بل ع ارت يو جسم دی چې روح نه لري او فلسفه بيا زيار 

بايس چې د پوهې حقيقت او د پېژندنې وړ شيانو قيمت تعني کړي  

ساينس وايي، کوم شيان حقاي  دي، لېکن فلسفه وايي، حقيقت څه شی 

لسفې تر منځ رابطه او توپريونه دی؟ په دې ليکنه کې استاد د ساينس او ف

 مطالعه کوي  هغه وايي: 

))دلته بايد د دې څېړنو مطالعه کوونکی په دقت او بې ورفۍ رسه  

الندې نظريات چې لويو پوهانو ته راجع دي، ولويل او په خپله يوه 

 فيصله وکړي:

څرنګه چې د پستمولوجي پوهان وايي د علمي تحقيقاتو موضوع 

لمي تحقيقات له هغو کتنو او تجربو څخه ع ارت دي خپله و يعت دی، ع

چې د و يعت پر تحوالتو باندې ويش او دا تحوالت د قوانينو په توګه 

تع ري او په مختلفو علمي جدولونو ووېشل يش  برش غواړي چې پرله پسې 

د نوو شيانو په اخ اع خپله پوهه ال زياته او ددې علمي معرفت د صحت 

ه کتنې او تجربې د و يعت جزئيات موږ ته په درجه پورته کړي  دغ

روښانه ېول ښيي او ورځ په ورځ د حوادثو تر منځ ابهام لږوي  ځکه چې 

که څه هم )دا علمي قوانني عيني حقاي  نه دي( او د انسان فکري 

ساختامن په کې دخل لري  اما بيا هم د حقيقت يو نس ي دقي  تصوير 

نظرياتو مطلب دا نه دی چې پر  ګڼل کېږي  په کيل ېول رسه د علمي

جزيي مجهوالتو باندې ودرېږي، بلکې غري له دې چې جزيي مجهوالت په 

نظر کې ونييس، غواړي چې تر کيل عناوينو الندې د و يعت  اهميت 

روښانه کړي او دا نظريات بايد له تجريب نتايجو رسه تضاد ونه لري  که څه 

تو مجموعه ده او يو واحد هم د فلسفې تاريخ د متضادو فلسفي نظريا
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تعريف موندل يې اسانه کار نه دی، خو دلته يو بل حقيقت ته هم ملتفت 

 کېدل په کار دي چې په ساينس کې هم پخه او کلکه هامهنګي  نه شته 

)مانکس بالنک د کوانتم د تيوري کاشف( وايي: ))په ننني عرص کې 

، ېېره نادره داسې يوه علمي تيوري چې څوک وررسه مخالفت ونه کړي

ده  دقیقو قواعدو خپل پخوانی حتميت او قيمت له السه ورکړی دی  

ننني فزيک پوهانو د نوو علمي قواعدو د کشفولو له پاره تر ېېره حده 

 پورې د فيلسوفانو شکل غوره کړی دی 

د ب، م د لسمې پېړۍ په رس کې نامتو انګليس فيلسو  )بيکن( د 

د اشارې په باب کې وويل: ))موږ د  فلسفې د تعريف او مقصد خوا ته

اندې د بخپلې پوهې په اندازه د عمل قدرت لرو، يعنې علم يې پر و يعت 

قدرت په حيث وګڼلو او هد  يې د و يعت تسخري و  د بيکن د وينا 

 خالصه دا ده چې )علم قدرت دی (

مارکس وايي: ))دا چې د يو افاقي واقعيت تصوير زموږ په مغزو کې 

ي د تيوري خربه نه ده، بلکې کاماًل عميل جن ه لري((  جان انعکاس کو 

ديوي  وايي: ))پوهنه بايد د عمل له پاره يوه اله يش (( دا د علم او 

ساينس په باب نظريات وو  راغلو فلسفي ته: ساينس غري له فلسفي نه يوه 

شتمنه مجموعه ده چې وحدت نه لري  يا په بل ع ارت: يو جسم دی چې 

ي  اما فلسفه غري له ساينسه دغسې يو وحدت دی چې اجزا يې روح نه لر 

معلوم نه دي او داسې يو روح دی چې جسم نه لري  ځکه چې د ساينس 

هر ش  د و يعت جال جال برخو رسه په ازاد ېول تعل  لري  د عمل د 

ساحې وېشل په ساينس کې يوه ميتودولوژيکه اړتيا ده  نو بناء پر دې په 

ينس بېلې بېلې او ځانته ځانته څانګې په يوه واحده کار  دي چې د سا

)ايډيا( رسه يو کړي  فلسفه زيار بايس چې د پوهې حقيقت او د پېژندنې 
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وړ شيانو قيمت تعني کړي، نو په دغه لحاظ د فلسفې ېګر بې له دې نه 

چې د ساینس مينځه وي، هم ېېر وسعت مومي  ټول و يعي علوم چې په 

ېول نتيجې الس ته راوړي  مګر د ساينس کومه  خپلو تحقيقاتو کې ېول

داسې څانګه نه شته چې خپله د حقيقت پر مفهوم وغږېږي، دا کار د 

فلسفې دی  ساينس وايي کوم شیان حقاي  دي، ليکن فلسفه وايي 

حقيقت څه شی دی؟ ساينس کوښښ کوي چې پر و يعي قوانينو پوه 

شخص د قواعدو  يش، مګر فلسفه څېړنه کوي چې څه رنګه يو متفکر

 کشفولو ته رسېږي 

نن د هر وخت نه زيات د ساينس اخرين سوالونه فلسفې ته ځان اړ 

بويل  الربټ انشټاين ليکي: د ساينس پوهه عجيب شی دی، خو د 

الرښوونې قدرت يې ېېر لږ دی  دی وايي: ))فلسفه رسبېره پر دې چې د 

اين ژوند ساينيس مفاهيمو تدقي  کوي  دا هم کولی يش چې د انس

مختلفې خواوې، لکه مستظرفه صنايع، ادبيات، اقتصاديات، اخالقيات، 

 قانون، م هب، ټولنه، تصو ، ژبه او تاريخ وڅېړي ((

تر دې ما د يو علمي بحث څه برخه راواخيسته، له دې څخه 

معلومېږي، چې ساينس انسان له فکر او تدبر څخه نه دی مستغني کړی  

وسايل په الس ورکوي، مګر ذرايع په يواځېتوب  ساينس انسان ته ذرايع او

رسه سعادت نه يش تامينوالی  د تفکر خاوندان پوهېږي چې نن س ا انسان 

تجسس او کومې سمې الرې پيدا کولو له پاره چې امن، ېاې او ارامش ته 

ورغلی وي، له پخوا نه ېېر اړ او محتاج دی  که څوک د يو ملت له پاره 

نجات الره لټوي، دا هم د انسان له پاره خدمت دی  په بې االيشۍ رسه د 

عالوتاً فن او ادب ساينس نه دی، خو حيات او ژوند ته زياته ګټه رسوي  

 وګورئ دنيا هرنمندانو  ته څومره اړتيا حس کوي  څومره تقدير يې کوي 
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فن او ادب د زنده ګۍ تصوير دی  شاعر او اديب جامل او کامل 

حقيقت دی او د حقيقت تصوير، مګر ښکلی رريف لټوي او دا په خپله يو 

او قشنګ  اوس پرې پوه شوئ چې ن و  ته  ترڅو پورې چې دنيا ودانه 

وي او انساين حيات وجود ولري اړتيا شته او خورا ېېرې ارتې زمينې ورته 

په مخ کې پرانيستې پرتې دي چې دی په کې رهور، بروز او پېرشفت 

ره ېګر  د انسان زنده ګي ده  د نابغه له وکړي  بله دا چې د ن و  له پا

خورا بارزو او غټو نښو څخه تېز ذکاوت، لوی عقل، توده مينه، ېایناميک 

او فعال و يعت، ځان هېروونکی او د خلکو د االمو او مصاي و له پاره الر 

لټوونکی مزاج او د فطرت د ارسارو او حقايقو د انکشا  عش  دی، نو په 

ه او په هر وخت کې او له هرې خوا انسان په دې حساب چې هر چېرت

ع اب وي، خدای پاک څوک پیدا کوي چې هغه څه داسې الرې 

راوبايس چې د خلکو مشکالت اسان يش او کرغېړن حاالت په نوو 

 خوشګوارو اوضاعو بدل يش 

په موجوده دنيا کې ع دالغفار خان، ګاندي، نهرو، ابو الکالم، اق ال، 

، چوين الی، خروشچف، رسدار محمد داود، ټاګور، ماووتيس تونګ

شو، جامل نارص، ېاکټر سوکارنو، هوچيمن، شکری القوتلی او داسې  برنارې

نورو کوښښ کاوه او وې يې چې محروم ملتونه د ازادۍ نعمت حاصل 

کاندي، ناکام قومونه کامياب يش او بدبخت انسانان د ښې ورځې مخ 

حرومو انسانانو د صالح او به ود له وګوري  له استعامر رسه مجادله او د م

پاره د زورورانو رسه پنجه ورکول د لويو خلکو کار دی  که دغسې جرأت 

او کارنامو ته چې چا کړی دی او څوک يې په الره کې روان ښکاري ن و  

او د ن و  آثار ونه وايو، نو څه نوم ورته اخيستی شو؟ حال دا چې دا 

ينس چې ځينو خلکو ورپورې ن و  کارونه، نه فن حسابېږي او نه سا

خو ده، مګر هغه فلسفه هم نه ده  همنحرص او تړلی بللی دی  ال ته يوه فلسف
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چې د ساينس په اورافو او محصوالتو کې وي  اق ال، ټاګور، ګاندي، 

نهرو، جامل ع دالنارص، ېاکټر سوکارنو، د يوې نوې حيايت الرې کشف 

دي او د چا په يوه اندازه مهم  کړی دی  د چا نظريات ېېر لوړ او عايل

دي، نو معلومه شوه چې ن و  يواځې په فن، ساينس او اخ اعاتو پورې 

اړه نه لري، بلکې د ن و  د رهور او تکامل له پاره ېېر  فلسفي ميدانونه او 

ېګرونه شته او وي به  ښه نو فلسفې څنګه افالس وکړ؟ او د ن و  دروازه 

 (۹۹-۲۸:  ۶۵وه؟(( )څنګه علامً او عمالً وتړل ش

زموږ په ټولنه او په ټوله کې ختيزه ټولنه کې دا يوه خربه عامه ده 

چې عوام کله کله يوه )نابغه( ته )لېونی( وايي او کله کله بيا پر يوه لېوين 

د نابغه ګومان کوي، د دې لپاره چې دا موضوع عوامو او خواصو ته ښه 

 الحاتو په باب يو تحلييلڅرګنده يش، نو استاد خادم د دې دواړو اصط

بحث کړی او د )مجنون  او ن و  تر منځ فرق( يې ترشيح کړی دی  هغه 

وايي، که لږ دقت ويش، نو د نابغه او لېوين تر منځ توپیر اسانه کېږي، دی 

وايي د نابغه کارونه اعتدايي او ارتقايي وي او په فکر او کردار کې يې 

وي او د خلکو د و عې مطاب  همغږي او انتظام موجود وي، مغرض نه 

حرکت نه کوي، د عقل له جادې منحر  شوی نه وي او په ځان غوښتنه 

کې غرق نه وي، خو د مجانينو په اعاملو کې دا انتظام نه ليدل کېږي، 

ژوروالی او لرليد نه لري او که يې لري هم نو له خپلو رزيلو ارزوګانو رسه 

وده نه وي   هغه په دې اړه يې لري، دده رسه د خلکو توده مينه موج

 خپله ليکنه کې وايي:

))مجنون او لېونی يوازې هغه ته نه وايي چې خپل کايل څريې 

کوي او خلک په لوټو او ګټو ويل  بلکې جنون د دما  خرايب ده، د عقل 

عدم توازن دی  د سنجش او دوربينۍ فقدان دی  د انساين اخالقو له 

کې ولوېږي، د هغه عقل سليم نه مستوي نه چې هر څوک په هره خوا 
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ګڼل کېږي، نو ځکه جنون په ېېرو قسمونو وېشل شوی دی  د مال او 

دولت لېونی، د عيش او استل اذ لېونی، د اقتدار او جاه ول ۍ لېونی، د 

غرور او خودخواهۍ لېونی، د اغراضو لېونی او داسې نور  ال ته د عش  او 

نی هم خلک وايي، خو رښتيا دا مينې لېونی، د علم د فضيلت او ح  لېو 

ده چې دا جنون ذوفنون دی او کاشکې چې په هر ملت کې د اعلی 

مينې او عايل مح ت لېونيان ېېر  پیدا يش، نو هر کله چې انسان د ېېرو 

متضادو غرايزو او خواهشونو په منځ کې راګري  دی وسط پيدا کول يې 

ي د هامغه يش لېونی خورا مشکل دی، نو په هره خوا چې ېېر ميالن وکړ 

 بلل کېږي 

ال ته د علم، فضيلت، عدالت، د نوعې، قوم او انسانيت د مح ت په 

خوا کې زيات ميالن هم ويش، افراط نه بلل کېږي  بلکې حسن او خدمت 

يې بويل، نو هغه ټول فعاليتونه او برياليتوبونه چې د انساين سطحې د 

اثر کې حاصل يش، ن و  سمې سويې له معيار نه د ټي  کوم خواهش په 

نه يش ثابتوالی، ېاروين وييل دي: ))انسان چې په خپل ارتقايي سري کې 

د رحم او عاوفې کوم معيار ته رسېدلی دی، د ده مقام يې خورا جګ 

بيولی دی او په دغه څېز دی، د انسانيت د لقب ګټلو مستح  ګرځېدلی 

پرورۍ او د دی((  نو هغه ټول لوی کارونه چې بې د خدمت او نوع 

انسانيت له اعتال او ارتقاء نه به غري د بل کوم هد   او مرام له پاره اجراء 

يش، هغه د ن و  نښې نه دي، يعنې ټول تخري ي او شخصی کارونه چې 

سم عقل يې تث يت ونه کړي، هغه د ن و  له دايرې وتيل دي  ال ته نابغه 

کرونه کوي، ځکه نو هم له عامې سويې او مفکورې څخه وتيل کارونه او ف

خلک ورته حريانېږي او کله ورته په غصه کېږي هم  دغه شی دی چې د 

نابغه او لېوين په منځ کې عادي خلکو ته اشت اه پېښېږي او همدغه خربه 

ده چې په ېېرو لويو کسانو باندې ځينو خلکو د لېونو ګومانونه کړي دي  
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خالصېږي  ځکه چې د  مګر په لږ دقت رسه نابغه او ع قري له دغه تهمته

ده کارونه اعتاليي او ارتقايي وي او د ده په فکر او کردار کې هامهنګي او 

انتظام وي  دی هېڅکله خود غرض او دنی الط ع او د خلکو بدخواه نه 

وي  په مقابل کې د عقل له جادې منحر  شوي کسان په اغراضو او 

 خودخواهۍ کې غرق وي 

شکوي، دوی وايي يو څه او  دوی په دين خواهشاتو پسې پړی

کوي بل څه  د مجانينو په اعاملو کې انتظام نه ليدل کېږي  عم  او 

مينه او مح ت نه لري  که لري يې فقط د ځان او  ،دوربيني په کې نه وي

د خپلو رذيلو ارزوګانو رسه يې لري  په دوی کې د وګړو او جامعې توده 

عدم تدبر له ک له کله  مينه نه حس کېږي  که څه هم د عقيل نقص او

داسې اقدامات کوي چې هغه د هر چا د کولو نه وي او سړی ګومان کوي 

چې دا لطونی سړی دی، خو په هر صورت په ن و  کې د عقل او انسانيت 

تکامل ليدل کېږي  هو! دا خربې موږ د عام او لوی اجتامعي نابغه په 

څخه په نورو ح  کې کوو  ممکنه ده چې فني نابغه غري له خپل فن 

 (۱۱-۹۸: ۶۵خواوو کې ېېر نقصانونه ولري (( )

استاد خادم د )حيات او مامت( په نامه په يوه ليکنه کې يو ژور 

فلسفي مفهوم رانغاړي او د ژوند او مرګ دا دوه متضاد مفهومونه په ښه 

ېول ترشيح کوي  دی وايي زموږ د ماښام او سهار خوب او بيداري د 

امېز حقيقت منونه ده  دی په دې ليکنه کې د ژوند  حيات او مامت ارسار

فلسفه څېړي  فلسفه رښتيا هم د حقيقت پېژندنې په لټه کې ده، خو استاد 

وايي چې هر څومره پلټنه کوې، سړی پر دې حقيقت نه پوهېږي چې 

موږ له کومه راغيل یو او کومې خوا ته ځو  دی حيات او مامت دواړه يوه 

ر حل نه پوهېږي  ليکوال د وروستۍ نتيجې په معام ګڼي چې څوک يې پ

توګه وايي ژوند او مرګ دواړه داسې معاموې دي چې تر پايه زموږ رس 
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پرې نه خالصېږي، خو څومره چې موږ ته ژوند مجال راکوي، بايد له هغو 

څخه ېېره ګټه پورته کړو، د انسانيت دنده اجرا کړو ا له ځانه کامل انسان 

 جوړ کړو، هغه وايي:

)د برش يو ميليارد او پينځه سوه ميلیونه نفوس پر دې خاورينه کره )

ژوند کوي او هره ورځ يو بل ته ګوري او يو د بل په احوالو کې دقي  

کېږي او لږ لږ يو د بل رسه کومک کوي! څه موده ال تېره نه وي چې ټول 

د حيات د صحنې څخه د باندې وځي او خپل ځای راتلونکو خلکو ته 

 پرېږدي!

د برش د دې بې شامره افرادو او د دې  مليونونو انسانانو څخه چې 

سپني، تور او ژېړ نژادونه لري او نن د برش جامعه تشکيلوي تر بلې پېړې 

 پورې يو زر هم په دې خاورينه ځمکه نه پاتې کېږي 

په هره لحظه کې په زرګونو اشخاص زموږ د هم جنسانو له ېلې 

وي او د هغوی پر ځای په زرګونو نور څخه له دې نړۍ ځنې س ګې پټ

 اشخاص د وجود په ميدان کې پښه ږدي!

په همدې ګړۍ کې چې تاسو دا کرښې لولئ، څومره خلک د ژوند 

اخرينۍ سلګۍ وهي او ساه يې له قال ه وځي او څومره کوچنيان زېږي او 

لومړی وار په دې نړۍ کې د هوا تنفس کوي  د نوو زېږدېدونکو کوچنيانو 

ونه او د محترضينو او غمجنو زګېروي پرله پسې اسامن خوا ته فرياد

 متصاعد کېږي 

ړوم ی ځل چې موږ له مرګه رسه اشنا کېږو، په رنځ او اندوه اخته 

کېږو او په تحري او ابهاماتو کې ېوبېږو هغه کوچنی چې د تور تابوت په 

ونه اړخ کې درېږي او په تعجب ورته ګوري او د خپلو خپلوانو څخه  سوال
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کوي، نو که دی خپلو سوالونو ته جواب نه يش ويالی ېېر پوه او دانا 

 سړي هم نه يش کولی چې هغه قانع کاندي او تسيل يې راويل!

موږ رسه د دې علومو او پيرشفتونو او لوړ فرهنګ تر اوسه پورې يوه 

 کوچنۍ اوالع د مرګ او حيات له ارسارو څخه نه لرو 

ځايه راغيل يو او کوم ځای ته ځو؟ او موږ نه پوهېږو چې له کومه 

 زموږ د راتلو اصل علت او زموږ د افرينش راز څه و 

م ه ي عقيده او ديانت کولی يش چې افکار او عقل د شک او 

ترديد له کوڅې څخه خارج کاندي او د دغه بې ځوابه سوالونو په مقابل 

قوت  کې تر يو حده پورې ځواب ووايي  برش تر اوسه پورې د خپل ټول

او علومو د نوو ليارو په واسطه د دې معام دحل کولو کوښښ کړی دی او 

 بری يې نه دی موندلی 

زموږ د ماښام او سهار خوب او بيداري د حيات او مامت د ارسار  

اميز حقيقت منونه ده  شکسپري د خپل رسا فکر او قوي روح له ليارې 

دی: هغه وخت چې  څخه د ژوند په ارسارو کې يو خوږ او ژور بحث کړی

)مارګينت( ته وويل شول چې ستا ښځه مړه شوه، دی د خپل ژوند نه 

مايوس شو او خپل ټول کوششونه او مساعې يې خوشې او بېهوده وبلل او 

په ېېره ناکامۍ يې وويل: ))په دې ورځې پسې بله ورځ! او د هغې پسې 

مته هم نورې ورځې دي) تر هغه ورځې پورې چې دا محدود ژوندون خا

 ومومي او زموږ د مقدورو ورځو حساب پای ته ورسېږي ((

دا دی د ژوند تع ري د هغو اشخاصو په نظر چې له خپله حياته څخه 

مايوس او ناراض دی  زما يو دوست چې ژوندون ته په همدې س ګه 

ګوري، په دې اواخرو کې يې يو مکتوب رالېږلی دی او د هغه په ضمن 

 کې وايي:
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نه او د هغه د روزانه وريفې په باب ېېر څه ليکيل او ))تاسې د ژوندا

رواج او  پرله پسې خلکو ته نصيحت او هدايت کوئ چې د ژوندانه رم او

دود او دستور زده کړئ، ولې تر اوسه پورې مو يوه کلمه هم نه ده ليکلې 

چې اصالً ژوند څه شی دی؟ خلک پوه کړئ چې د دوی وجودونه لکه 

افرو په شاوخوا څو ثانيې پرواز کوي او بيا ژر هغه حرشات دي چې د مس

ورک کېږي  هغوی متوجه کړئ چې فقط يوه لحظه ژوند لرئ او وروسته 

ه درياب کې الی االبد معدوم کېږئ ولې خلک خوشې او پد نېستۍ 

بېهوده په رنځ او زحمت اخته کوئ او د دوه ورځو ژوند لپاره دومره پند 

بايد چې د خپل ليک ورز ته تغيري  او نصيحت اوروئ  د دېنه وروسته

ورکړئ او د نصيحت کولو پر ځای ځينې مقالې د ژوند د بې فايده وايل 

 او پوچ توب په خصوص کې وليکئ ((

دا زما دوست چې د ده د مفصل ليک څخه مو په پورتنيو کرښو 

کې څو مخترصې جملې ذکر کړې، ېېر فهيم او هوښيار سړی دی  ولې د 

 ه پای ته رسېدلې ده ده د زمليتوب دور 

او بې له دېنه چې په خپله متوجه يش د ده په عاقله او ادراکه قوه 

کې لږ اختالل راغلی دی، ځکه که د ده د وينا له قراره د فکر له تربيته 

څخه غفلت وکړو، موږ ته لکه د ورانو شوو شيدو حالت راپېښېږي او په 

ا س ب دی چې ټول نتيجه کې به خلک تن ل او مهمل تربيه يش او همد

هغه اشخاص چې ژوندون ته د بدبينۍ په س ګه ګوري احوال يې په دغه 

 شان دی 

موږ ټول اع ا  کوو چې د حيات او مامت د معام له تفسیره عاجز 

يو او هېڅ راز اوالع نه لرو چې موږ دې دنيا ته څنګه راغيل يو او څنګه 
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زموږپه فکر کې راځي ځو؟ لېکن په عني حال کې نور اوالعات او مطالب 

 او الس په کې لرو 

موږ پوهېږو چې زموږ په وجود کې متايالت او احساسات شته او په 

وديعت کېښودل شوي دي چې دهغو په هدايت او رهناميي مو ژوندون 

 اداره کېږي 

پوهېږو چې ممکن دي چې په خپل وجود يو د بل استفادې او 

ې زموږ نه وروسته دې نړۍ ته نورو موجوداتو ته د فايدې رسولو لپاره چ

 راځي اماده کړو 

زموږ ژوند لنډ دی او حيات زموږ په نظر کې يوه معام او مامت بله 

معام ده  ېېر ښه موږ منو، ولې که ژوند يو مهم او نافع شی وي، نو الزمه ده 

چې انتفاع او فايده ورڅخه واخلو او که يوه لنډه او فراري ش حه وي، نو 

څو دقيقې وجود څخه کامله استفاده وکړو  د حيات رهور  بيا  هم د ده د

نه مخکې او وروسته هر څه چې وي، مګر دا مسلم او ناقابل انکار امر دی 

چې هر څه مو له السه پوره وي د هغه په باره کې استحضاريت حاصل 

 کړو چې دهرې اشت اه او خطا څخه مصؤن پاته شو 

موږ د هر يوه عقل د نور هم ځينې داسې مشکالت شته دي چې ز 

هغوی په ايضاح او حل کولو قادر نه دی  احم  سړی د الينحلو او 

خوشې مسئلو په مقابل کې په ځمکه زنګنونه وهي او خپل عمر د هغو په 

شاوخوا کې رص  کوي او عاق ت هېڅ ځای ته نه رسېږي  لېکن پوه او 

خپل  هوښيار سړی هر کله چې په داسې مشکالتو اخته يش او حل يې د

توانه څخه لرې وويني، د هغه څخه رص  نظر کوي او خپلو مفيدو کارونو 

پسې ګرځي چې انجام يې کړي  مثاًل يو لوی منص دار د دښمن په خاوره 

کې په جګړو مرصو  دی او د ده په لياره کې يوه ټينګه مستحکمه  کال پر 
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ح جګ ځای والړه ده چې نه يې دحملې او نه يې د محارصې په اثر فت

 کوالی يش 

نو دغه سړی که تجربه کار او ازموده منص دار وي، نو د دغه کال نه 

رص  نظر کوي او هېڅکله خپل وخت د داسې کال په نيولو خوشې او 

بېهوده نه رصفوي، بلکې وړاندې ځي او ښايي چې يوه ضعيفه او بې دفاع 

ممکن کال پیدا او هغه تسخري کاندي او په داسې نظريو او اقداماتو کې 

دي چې د دښمن پر ټوله خاوره يې الس بر يش او ټول ځايونه يې فتح 

 کړي او هېڅکله هغې ټينګې کال ته اهميت ورنه کاندي 

پوه او خردمند سړی هم دژوند په عرصه کې لکه هغه تجربه کار 

منص دار دی چې هر کله ورښکاره يش چې یوه موضوع د هغه د حوصلې 

غې د مقابلې څخه ېېه کوي او نورو مفيدو او ادراک څخه خارجه ده  د ه

کارونو پسې ګرځي که ته نه پوهېږې چې ژوند څه دی او مرګ څه دی 

بيا هم د سعې په اثر کوالی شې چې ددې الينحلې موضوع له پاره يو 

 ځواب پیدا کړې اويوې ښې نتيجې ته ورسېږې 

و ته او خپل ژوند د ځان او د نورو له پاره مفيد او نافع وګرځوې  ن

کولی شې چې د خپل ژوند په اخرو دقيقو کې په ېېره نام نېکۍ او 

ابرومندۍ س ګې پټې کړې، په اخرينه لحظه کې چې د رحلت خربې 

 کوې، نو هغه وخت ممکن دي د ځان رسه ووايې:

))زه نه پوهېدم چې له کومه ځایه څخه راغلم او نه پوهېږم چې 

وخت کې چې هر څومره کوم ځای ته ځم، ولې د دې نړۍ اقامت په 

قوه ما درلوده کوښښ مې وکړ چې يو کامل انسان شم او د خپل انسانيت 

وريفه انجام کړم (( نو هغه وخت ځان ته سعادمتند سړی ويلی شې او 
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ممکنه ده چې د دوی دوو لويو او الينحلو معاموو له فکره چې مرګ او 

 (۱۳۱ -۱۳۵: ۲۱ژوند دی هم بې نياز شې!(( )

حس( کې هم د ژوندانه د و يعي ودې او انساين غريزې ) د ارتقا 

راز ترشيح کوي، دی ترقي د انساين نفس يوه اړتيا ګڼي او سعادت د ارتقا 

شعور، دا ارتقا که په هر څه کې وي، په مال، په صحت، په رت ه او بل هر 

څه کې او کله چې موږ پر ځای ودرېدو او نوره ارتقا نه کوو، نو دغه زموږ 

ت )بدمرغۍ( لومړۍ مرحله ده  استاد وايي، انسان فکر کوي، تر د شقاو 

چې د ارتقا په الر روان وي او دغه و يعت په فرد او  دی هغه دی مسعود

جامعت کې فرق نه کوي  استاد په دې ليکنه کې د انسان نفيس 

خواهشات او نورې ېول ېول غوښتنې ترشيح کوي، خو د خربو او محتوا 

 پر حس راڅرخي  هغه وايي: اصيل محور د ارتقا 

))د انسان د نفس له پاره مهم او خورا رضوري شی )ترقي( ده يعنې 

دا چې له يوه حاله بل ته د ښه نه خورا ښه ته او له جګ نه خوراجګ 

 وخېږي، دی دغه شی غواړي که څه هم په دې کې ځان باييل 

نو انسان يو رشيف مخلوق دی چې باالط ع ترقي غوښتونکی او د 

وړتيا والب دی، په دې خربه باندې د ده تېرو زمانو تطورات واضح ل

داللت کوي، بلکې د انسان د عقل او جنون، احالمو او خواورو ټولو څخه 

تطور نظريه په  دا معلومېږي چې دی دامياً اعتاليي او ترقي غواړي، نو د

چې  ))د نشو او ارتقايي(( نظريه ده  د انسان تېر تاريخ راښيي  کې حقيقت

انسان په خپل تطور او حرکت کې ترقي کړې ده او له يوه حاله بل حال 

ته پورته شوی دی، نو دا چې د انسان پخوانی تاريخ ترې ېک دی، هېڅ 

امکان نه لري چې دا به د ده دنفس رسه اخښلی شوی شی نه وي او د 

نه کړي، لکه د ده  غريزې په حيث به په ده باندې په اينده کې حکومت و

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33712 
 

پلرونو يې چې کړی دی  پخوانو خلکو ېېر ځله د سعادت او  په

 خوش ختۍ څخه بحث کړی دی 

ليکن  نن موږ نږدې ده چې په دې خربه اتفاق وکړو چې سعادت 

فقط د ارتقا شعور دی دغه ارتقا په صحت وي که په مال او که په رت ې او 

عود(( يو او علم، نو تر څو چې موږ پورته ځو او )ارتقا( کوو، نو موږ ))مس

دا له دې ک له چې ))د ارتقا حس(( زموږ په و يعت او خټه کې ايښودل 

شوی دی، نو کوم وخت چې موږ د احس کړو چې موږ په ځای ودرېدو 

او ))ارتقا( نه کوو، نو دغه زموږ د )شقاوت( او )بدبختۍ( ړوم ۍ مرحله 

 ده 

ممکنه ده چې دغه غريزه موږ له هغه حالت څخه په ښه صورت 

پېژنو چې کوم وخت موږ له ځانه جديت کم کړو او خوږو خواورو ته و

ځان تسليم کړو، لکه دا چې موږ اعتقاد وکړو چې موږ لوړو منازلو ته 

ختيل يو، امر و نهې زموږ په السونو کې ده او د حل او عقد خاوندان 

شوي يو، نو کوم وخت چې موږ دا تصورات کوو، نو هم موږ د سعادت  

و دا ځکه چې دغه خواورات او تصورات د ارتقا هغه شهوت احساس کوو ا

چې زموږ په نفسونو کې پروت دی مړ کوي، په دغه شان رسه هر سړی د 

ارتقا په ولب کې دی، څوک  يې په قيامر کې لټوي، هغه ګومان کوي 

چې ېېرې روپۍ به وګټم او د خلکو بادار به شم  مامور کوشش کوي چې 

او معزز به شم، والب العلم وايي چې علم زده لوړې رت ې ته به وخېږم 

کړم، نو دولت او جاه دواړه به راپسې منډې وهي، بيا په همدغو خواورو 

 کې وسعت او ارتقا پيدا کېږي 

ځينې کسان داسې دي چې لېونيان يش، نو ګومان کوي چې 

بادشاه او بادشاهي د ده ح  دی، نو د بادشاهانو په لهجه امر او نهې 
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دی ګويا په خپل جنون کې هم د ارتقا خوا ته ساعي دی او کوي، نو 

غواړي چې د خپل ذليل حالت نه هغه حال ته تحول وکاندي چې ده 

 يې مخکې تخيل کاوه تر څو چې د ده د ذهن يو مرض شو 

راشئ! هغه سړی وګورئ چې انتحار کوي، چې دی څنګه د ځان 

د ارتقا په قتل رايض کېږي؟ ځکه چې دی ګوري چې محيط د ده 

غوښتلو د رغ ت رسه تواف  نه لري، نو که انسان و عاً منحط او ټيت وای 

ارتقا او صعود يې نه غوښتای، نو هېڅکله به په مرګ نه وای رايض شوای  

هو کله انتحار کوونکی او مجنون خطا کېږي او د ارتقا معنی نه پېژين، 

سړی له محيط لېکن اعت ار دغه غريزه لري، هر څه چې معنی ده هغه خو 

 څخه اخيل 

د ژوندانه زړه دغه ارتقا ده او زموږ د نفسونو په اعامقو کې دغه 

ارمان پروت دی، تر دې چې که موږ ښکلی شی خوښوو او شوق لرو چې 

وايې خلو، نو ګويا موږ په دغه ارتقايي حس رسه کوښښ کوو چې دغه 

ړی جميل ذات پورې ځان وصل کړو، لېکن په دې کې هم کله  کله س

 غلطېږي 

نو انسان و عاً ))ارتقا(( غوښتونکی دی او صالتاً ترقي او خري غواړي، 

تر هغه دی مسعود دی، تر څو چې د ارتقا په الر روان وي او دغه و يعت 

په فرد او جامعت کې فرق نه کوي او همدغه مهم شی دی چې د ده 

تحقيقاتو هموم د جنون، بلکې کله دانتحار س ب کېږي، نو د علم النفس د 

 له رويه ))هغه جامعه مسعوده ګڼل کېږي، چې د ارتقا الره يې بېرته وي(( 

 (۲۱ :۱۸۸-۱۸۳) 

 )ژوند څه شی دی؟( ليکنه هم د ژوند مانا او مفهوم ترشيح کوي:
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مو يادونه کړه چې د ژوند او مرګ څېړنه د دمخه  لکه څنګه چې

د مانا پېژندنه  فلسفې يوه اسايس موضوع ده، فلسفه په حقيقت کې د ژوند

ده، په دې پېژندنه کې له فرد )ځان( څخه نيولې بيا تر لوی او اصيل 

خال  پورې ټول مسري شامل دی  )ژوند څه شی دی( ليکنه کې خادم 

صيب وايي که موږ هر څومره ژوند ته متوجه شو او د ژوندانه بېالبېل 

تررسه کړو او  ونه وپېژنو، نو موږ ته به ژوند اسان يش، هدفمن ژوند بهو پړا

زموږ د ژوند ونه به مېوه ونييس  دی وايي چې د ازل باغوان د ژوندانه 

زړي بې هدفه او بې مرامه نه دي کريل  دی غواړي چې د حيات بڼ دې 

تازه، د ژوندانه صحنه دې ښکلې او د زندګۍ هنګامه دې توده وي  جامل 

 ی:او کامل د حيات غايه ده   خادم صيب په دې ليکنه کې واي

))که موږ ړوم ی له حيات او ژوندانه صحيح معلومات ولرو او د 

حيات په معنی پوه شو او هد  يې وپېژنو، نو موږ به مقصود خوا ته سم 

روان اوسو او هغه کوږوالی او اعوجاج چې يا منزل اوږدوي او يا مطلوب 

ته د رسېدو مانع ګرځي کم به مخې ته رايش او په ژوندانه کې به زموږ د 

ري او حرکت فعاليت کامياب وي او زموږ د ژوندانه ونه به مېوه داره س

 اويس 

زموږ خلقت او افرينش ع ث چټي او بې مقصده نه دی، د ازل 

باغوان د ژوندانه زړي او تخم بې ارادې نه دي کريل او زموږ د حيات 

اراده يې بې له مرامه نه ده کړې، دی غواړي چې د حيات بڼ دې تازه او 

انه صحنه دې ښکلې او د زندګۍ هنګامه دې توده وي، جامل او د ژوند

کامل د حيات غايه ده، دنيا په  همدغه ور  روانه ده او دغې خوا ته 

 درومي 
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د کايناتو د ېېرو حقايقو په شان د ژوندانه مسئله چې له خورا مهمو 

دي مسايلو څخه ده، تر اوسه غامضه او پټه پاته ده، د ژوندانه ارسارس چا نه 

کشف کړي، لېکن بیا هم نه ويل کېږي چې موږ د همدغه مسايلو په باب 

چې زموږ د تعم  الندې دی، معلومات نه لرو، يا زموږ دغه معلومات بې 

 نتيجې دي 

موږ  ېېر شیونه پېژنو او د هغو له پېژندګلوۍ او معرفت څخه مو 

واصو او فايده اخيستې ده، لېکن زموږ اکرثه علم د اشياوو او د هغو د خ

 مميزانو له مخه دی 

کوم وخت چې موږ د ژوندانه او ژوندو له موضوع څخه بحث کوو، 

ګورو چې ټول ژوندي اجسام له مړو اجسامو څخه په خپلو دغو خواصو 

متاميز  دي چې ژوندي اجسام حرکت لري، منو کوي او غ ا خوري، د 

 ن ات او حيوان حيات د ارادې په لحاظ يو تر بله جدا کېږي 

حيوان اراده لري او ن ات يې نه لري، مګر د ژوندانه م حث چې 

کوم وخت انسان ته رسېږي، نورې معناګانې پیدا کوي او مخصوصاً هغه 

عالقه مندي چې ادب او اجتامعيات يې له حيات رسه لري، پرته له هغو 

 شيانو څخه ده چې ساينس او و يعي علوم ورڅخه بحث کوي 

د انسان په درجه درېږي، خو ترې پورته  که څه هم د حيات ارتقاء

هم د هغه د کامل ېېرې درجې موجودې دي  ادب په دې چې ژوند 

تنفس، تغ يه، اراده او حرکت دی، قناعت نه کوي، دا وايي حيات قوت 

 او اقتدار دی 

ی، د حيات په تعريف کې د ادب زنده ګي زور او اختيار د

ا دی، ځکه د ادب موضوع العني له ساينس او و يعياتو څخه جد نصب

چې حيات دی، په دې لحاظ دی چې حيات د احساس د خاصې او د 
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احتياج د مميزې له ک له چې لري يې، د خپل خواو شا  رسه په متاس کې 

دی او د کامل په ولب کې ادب ژوندون د تاثري او اثر، فعل او انفعال او 

کوي، هغه جرثومه د خري و رش، جامل او کامل د مدارجو له رويه مطالعه 

چې له يوې خليې يا سيل څخه متشکله ده، هغه هم قوت  او اقتدار لري، 

ځکه نو زموږ د ژوندانه معرفت له دغه ځايه رشوع کېږي او له ن ات او 

 حيوان څخه تېرېږي، انسان ته ريس 

دلته د هغو مدارجو په لحاظ چې قطعه کړي يې وي، د حيات 

بل ع ارت زور او اختيار دی، خو پوړيو  خاصه چې قوت او اقتدار، يا په

ته ختلی اويس، تر دې پورته هم هر څومره چې قوه او اقتدار زور او 

اختيار زياتېږي او کاملېږي، حيات او زندګي هم هامغومره د ارتقاء او 

اعتالء مدارج وی کوي، تر څو چې حيات د خپل کامل اعلی درجې ته 

 لط نه يش کوالی ورسېږي چې هلته پرې زوال او ضعف تس

انسان د ضعف او قوت، اقتدار او بې اختيارۍ، احتياج او استغنا، 

انحطاط او کامل د مدارجو په مينځ کې والړ دی، حيات د دغه پل او 

مرصاد او د دغه معرب او ممر څخه ع ور کوي، کوم وخت چې د ارتقا 

تر مدارج او د تنزل الرې لنډې وي، دا خربه ده چې انسان له سجينه 

اعلی عليينه مکان او قرارګاه لري، دی کولی يش او اختيار لري چې په يو 

ناپاياوه درياب او اليتناهي فضا کې د خپلې ارتقاء او تکامل لپاره هرې 

خوا ته چې وغواړي الم و ووهي او والوځي، يا ټيتوالی او د نايت په ځان 

 ق ول کړي او د حيواناتو نه الندې درجه ځان ته ومني 

حيات دغه معنی له معارصو ادباوو څخه يوه په يوه وجيزه کې د 

 ځای کړې ده چې ذکر يې بې مورده نه دی 
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  يـــــــــــــــات قـــــــــــــــ ه ده او اقتـــــــــــــــدار دی

 زنــــــــده ګــــــــي زور او واکــــــــې اختيــــــــار دی

 چـــــــې دا دوه  يـــــــثه پـــــــه کـــــــې کامـــــــل دي

ــار دی.  ــه وا ـــــــــــــب دی پروردګـــــــــــ  هاـــــــــــ
 

ه خاورې چې له يوې خوا کمزوری او ل یانسان يعنې دغه يو موټ

بلې خوا قوي دی، يوه ېده يې رلامين او بله يې نوراين ده، د رس د پاسه 

يې د عش  هام سيوری غورځولی او د پښو الندې يې د عقل ساحر زرين 

 فرش غوړولی 

د علم په وزر په هوا کې الوځي او د فلسفې په تعم  د دريابونو تل 

ي الس يې ويني، دين دی تجرد او روحانيت يې مجرداتو ته راکاږي، ښ

 )حسب خري( او کني يې )حسب نفس( کلک نيولی دی 

هغه چې رحامن غواړي دی دې ښاغلی وي او شيطان غواړي چې 

مشغول يې کاندي، هر څومره چې قوي او مقتدر وي، په هامغه اندازه له 

 حيات او ژوندانه څخه مستفيد او فيضيابه دی 

ه زور او اقتدار د قوة مدارج او د اقتدار مراتب ال محدود دي، هغ

چې انسان ته ورکړی شوی دی، په اندازه کې نه دی راغلی، هغه قوة او 

استعداد چې يوه فرد ته اعطا شوی دی، د هغې په ذريعه هم انسان له 

نورو مخلوقاتو لوړ دی، لېکن هغه وخت چې يو شخص خپل قوت له بل 

، کوم رسه مجتمع کړي، هغه قوت يو په دوه کېږي او درې هغومره کېږي

وخت چې درې کسه رسه متحد يش او څلور هغومره کېږي، کوم وخت 

 چې څلور کسه رسه موافقت وکاندي او همدغه شان تر اخره پورې 
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ددې اجتامع اتحاد او موافقت معنی دا ده: لکه څرنګه چې فرد په 

جامعت کې موثر دی، دی بايد اختياراً تاثر او انفعال هم ومني، لکه 

ړي، د ده خربه دې واورېدل يش، دی دې هم د نورو څرنګه چې دی غوا

 خربې واوري او څنګه چې دی استفاده کوي مفيد دې هم واقع يش 

تر ټولو ړوم ی نن چې افراد مجتمع کوي او جمعیت ازادوي، 

فعاليت او قوت ورکوي قانون او انتظام دی، قانون که د )حب خري( د 

د عمران او خوشحالۍ نتايج غريزې د تاثري الندې وضع او اجرا يش، نو 

 ورکوي، د دغه دوه شيونو فقدان يا سوء استعامل غم او خرايب راويل 

هغه غم چې عام او عاملګري وي، هغه ضمري  چې د خري او ايثار 

تخم په کې شني کېږي، د سم معار  په ذريعه ايجاد کېږي، هغه معار  

اد له ځمکې ت او اقتصو چې عام وي او د ملت درد پرې دوا يش، د ثر 

 زرغونېږي 

لېکن د شجاعت او بېغرضۍ  په اوبو خړوبه کېږي، هو) که زنده ګي 

قوت او اقتدار وي او هغه چې ښه قوي او مقتدر وي، ښه ژوندی 

حسابېږي، نو د قوت او اقتدار اس اب بايد وپلټو، شخيص قوت او اقتدار 

ر ې وو او په الند نو منحرص ګڼلی دیددې وخت يو مفکر په څلورو شيو 

 :يې په يوه وجيزه کې ځای کړی دی

 زور او قـــــــــ ت دی پــــــــــه  لــــــــــ ر  يــــــــــثه 

 درتــــــــــه يــــــــــې وايـــــــــــن زمــــــــــا غريـــــــــــثه   

 صــــــــحت دولــــــــت او علــــــــن و مــــــــدرت دی

 ښــــــه يــــــې پــــــه يــــــاد کــــــړه اهــــــل ت يــــــثه      
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يقيناً  صحت، علم، دولت او شهرت شخص ته قوت او اقتدار بښي، 

 لېکن شخيص قوة او اقتدار کوم وخت چې له بل رسه ضم نه يش او د

 خري لپاره نه وي ضعيف او ناڅيزه ګڼل کېږي 

هغه صحت چې کار ترې نه اخيستل کېږي، هغه علم چې د ګمراهو 

رهنام نه يش، هغه دولت چې د خري په کارو کې استعامل نه يش وجود او 

 عدم يې مساوي وي او که رضر رسوي، نو عدم يې اولی دی 

هغه په برکت  هغه عقل او معرفت چې خدای انسان ته بښلی دی، د

 انسان کولی يش، خپل صحت، علم، دولت او شهرت ته ترقي ورکړي 

عرص د دې هر يو لپاره سپينه الره جوړه کړې ده، که انسان د  ينو 

فطرت د قوانينو په تقاضا تګ کوي، نه کمزوری کېږي او که کمزوری او 

 ضعيف وي، قوه يې اعاده کېږي 

ه عمده وسيلې دي، کار او د مکاتب، جرايد او کتابخانې د علم لپار 

جمع و خرڅ توازن انسان مالدار کوي، ښه نيت او ښه عمل انسان ښه 

شهرت ته رسوي او که څوک دا شيونه د نارواوو الرو څخه ول وي، نو پوه  

دې يش چې کوږ بار تر مزله نه رسېږي، لکه چې مخکې مو وویل، شخص 

طه قوي کاندي او بايد خپل ځان د صحت، علم، دولت او شهرت په واس

بيا دې دغه قوت د نورو افرادو له قوت رسه ضم کاندي او اجتامعي قوة د 

فطرت په ذخايرو او محازونو الس ومومي او ښه لوی قوة ترې تشکيل يش 

او دا چې دغه قوت د برش په خري او صالح کې رصفوي، انسان ته وجداين 

 ختي ده، زندګي حظ او باوني اس احت بښي، چې دا عني سعادت او نېک

 (۷۶۹: ۲۱همدغه شی لټوي او بس (( )

پر پورتنيو څو ليکنو رسبېره چې موږ يې په تفصيل رسه منت راوړو، 

استاد په فلسفي برخه کې نورې ليکنې هم لري چې د دې بحث په پيل 
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کې مو له هغو څخه د ځينو عنوانونه ياد کړل، نه غواړم دلته يې بيا تکرار 

کنه د ژوندانه د فلسفې يو اړخ ترشيح کوي  په نظم کې دا هره يوه لي ،کړم

هم ځينې فلسفي مفاهيم افاده شوي دي  )د عروج رمز( له دې ېول 

نظمونو څخه دی  دی په دې نظم کې د ارتقا يا عروج رمز ته اشاره کوي، 

دی وايي دا الره له خطره او ابهامه ېکه ده، څومره چې په کې وړاندې 

ي او زياتېږي، خو زما زړه غوښتل چې همدا الره ځې، کارونه يې سختېږ

وڅېړم، دا راته د يو ولسمي ښار په بڼه ښکاره شوه، ما غوښتل چې له دې 

ښار او بازاره څه واخلم، دلته تورتم و،  خو ما د رڼا لپاره تالش کاوه، خو 

 هلته لرې يوه کارخونه وه چې واک او اختيار يې د بل چا په الس کې و

او پاس ځمکې او اسامنونه نه وو  ) د عروج رمز( نظم په  هلته ټي  او

 لومړۍ برخه کې همدا محتوا رانغاړي:

 مبدلــــــــــــــه، لــــــــــــــه خطــــــــــــــرو مــــــــــــــ م   

 ورکـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــ ه راځنـــــــــــــــــــې الره

 کــــــه هــــــر  ــــــ  مــــــې مخکــــــې ال بېــــــر وو     

ــې مـــــــــــ اره     ــې  ـــــــــــده بـــــــــ ــار بـــــــــ  کـــــــــ

 زړه مـــــــــــــې بېـــــــــــــر پـــــــــــــه تل دـــــــــــــه وو 

 م ــــــــــــــــر نــــــــــــــــه کېدلــــــــــــــــه چــــــــــــــــاره

 مــــــــــــا قلــــــــــــن بــــــــــــه کــــــــــــړه راپ رتــــــــــــه

ــه  ــر پــــــ ــ م بــــــــه ځيــــــ ــ  مــــــ ــ   ــــــ  واره  ــــــ

 الړ بـــــــــه مـــــــــ م طل ـــــــــ ي ښـــــــــار تـــــــــه    

 چـــــــــــــــــــې  ـــــــــــــــــــه راوړم د بـــــــــــــــــــازاره

ــ ا و     ــر خـــــــ ــه هـــــــ ــد  پـــــــ ــ  ې بنـــــــ  کـــــــ

ــاره     ــ م دوچــــــــ ــه مــــــــ ــ رتن بــــــــ ــه تــــــــ  پــــــــ
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ــه وکــــــــــــــړ     ــن تــــــــــــ ــا زارۍ قلــــــــــــ  مــــــــــــ

ــاره   ــه کـــــــــــــ ــاوه لـــــــــــــ ــن کـــــــــــــ  ده ق ـــــــــــــ

 ويــــــــــــل کـــــــــــــه  ــــــــــــه الره ده دـــــــــــــشينه  

ــاداره   ــنن بـــــــــــــ ــه ويـــــــــــــ ــې نـــــــــــــ  زه يـــــــــــــ

ــا ده  ــه رڼــــــــــــــــــ  و  منفــــــــــــــــــــي هاــــــــــــــــــ

 چـــــــــــې راتلـــــــــــه مالـــــــــــه، لـــــــــــه ښـــــــــــاره

ــړ    ــرق کــــــــ ــث  د بــــــــ ــالش محــــــــ ــا تــــــــ  مــــــــ

ــا    ــل ځـــــــــــ ــاره د خشـــــــــــ ــار د پـــــــــــ  د کـــــــــــ

 بېــــــــــــــــــــره لــــــــــــــــــــر  کارخانــــــــــــــــــــه وه

 واک اختيـــــــــــــــار د بـــــــــــــــل پـــــــــــــــه الس و

 نــــــــــــــــــه دا ځ کــــــــــــــــــه دا ادــــــــــــــــــ ا  و

ــاس و.  ــه دا پــــــــــ ــ ز وو نــــــــــ ــه دا کــــــــــ  نــــــــــ
 

د نظم په دوميه برخه کې د ژوند له م همو او کږليچنو الرو څخه 

راوځي او په حريانتيا رسه  شاوخوا ګوري، خپله اراده کاروي او شاوخوا د 

س ګې لګي، د قدرت ننداره کوي، بل څه ته  غرونو پر راختيل ملر يې

وخت نه پیدا کوي، د غوړېديل سپريل تازه هوا ته ګوري، د قدرت 

پنځول شوې ښکال ته ګوري، پر دښتې يې نظر لګي، چې باغوان په کې 

څه کريل دي  رنګارنګ ګلونو ته يې پام کېږي، داسې ېول ېول ګلونه 

لونو منځ کې يې سيسیو او زرکو چې ده ته يې ال نومونه هم نه ورځي  د ګ

ته پام کېږي چې ځغيل راځغيل او پر شنېليو باندې خپل ښايسته ښايسته 

پلونه ږدي  په همدې ننداره کې کله يوه او کله بل بوټې ته کېني او د 

زرکو په شان په ميل نغمو پیل کوي، تر دې ځايه بحث ټول فلسفي رنګ 
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کې بیا خربه يو څه سيايس لري، خو د وروستي بيت په وروستۍ مرسه 

 رنګ خپلوي: 

ــ م   ــره والړ مـــــــــــ ــرت دـــــــــــ ــه  يـــــــــــ  پـــــــــــ

ــاته   ــاوه مـــــــــــ ــې وغ رځـــــــــــ ــن مـــــــــــ  غـــــــــــ

 اراده پــــــــــــــــــه مخکــــــــــــــــــې درومــــــــــــــــــن

ــه   ــ ا تــــــــ ــه خــــــــ ــد  کلــــــــ ــ رم وړانــــــــ  ګــــــــ

ــ    ــ ی دی د غرونـــــــــ ــګ مـــــــــ ــر  ـــــــــ  ن ـــــــــ

ــه   ــا تـــــــــــ ــکلې فضـــــــــــ ــ ا  ښـــــــــــ  د ادـــــــــــ

 د قـــــــــــــــدرت پـــــــــــــــه ت امـــــــــــــــه يـــــــــــــــن

 وزګـــــــــار نـــــــــه  ي ـــــــــه بـــــــــل چـــــــــا تـــــــــه     

ــرلی دی  ــدلی پ ــــــــــــــــــــــــــ  غ ړېــــــــــــــــــــــــــ

ــه    ــره زياتــــــــــــ ــي ده بېــــــــــــ ــازه ګــــــــــــ  تــــــــــــ

 کـــــــــــــــــاري ده قـــــــــــــــــدرت کـــــــــــــــــړ  ګل 

 چـــــــــــې  ـــــــــــ  ګ رمـــــــــــه بيـــــــــــديا تـــــــــــه 

 د فطــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــاغ ا  کرلــــــــــــــــــي  

 دي ګل نـــــــــــــــه پـــــــــــــــه  ـــــــــــــــ  ذاتـــــــــــــــه

ــره دي   ــاني دــــــــ ــړ بان ــــــــ ــشي  و زېــــــــ  دــــــــ

ــه    ــا تـــــــ ــي و مـــــــ ــه راځـــــــ ــې نـــــــ ــ م يـــــــ  نـــــــ

ــ    غ ړدـــــــــــــکې غ ړدـــــــــــــکې د ګالنـــــــــــ

ــه   ــبا تــــــــ ــږي دــــــــ ــاس کېــــــــ ــ  و پــــــــ  ټيــــــــ

ــه کـــــــــې ځالـــــــــي    دي ـــــــــم زرکـــــــــې پـــــــ

 کلــــــــــــه پ رتــــــــــــه مــــــــــــي هــــــــــــ ا تــــــــــــه
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ــينيل  ږدم  ــه  فــــــــــــرش د مــــــــــ  پــــــــــــل پــــــــــ

ــاته   ــ ا وو مـــــــــــــــــ ــ  خـــــــــــــــــ  د ګل نـــــــــــــــــ

  ټې تـــــــــــــــه کېـــــــــــــــننکلـــــــــــــــه د  بـــــــــــــــ

 کلـــــــــــــــه هاـــــــــــــــې تـــــــــــــــه روا  مـــــــــــــــن 

 پــــــــــــــه نشــــــــــــــاط لکــــــــــــــه د زرکــــــــــــــ    

 پـــــــــــه ملـــــــــــي نا ـــــــــــه ګ يـــــــــــا  مـــــــــــن.

 

د نظم په درېيمه او وروستۍ برخه کې د غره له ملنې څخه د غره 

رس ته خېږي او د نړۍ ننداره کوي، دی وايي هلته ګوري چې په اسامن 

ل کې وريځې نه شته، بارانونه تازه اورېديل، هوا صافه او پاکه ده، ټو 

ملکونه شنه ښکاري، له يوه لوړ ځايه د اوبو رشرشې دي، نو په همدې لوړ 

ځای کې دی کېناست، الندې د ښارونو ننداره کوي  شورماشور او 

غاملغال نه و، يو خدايي او فطري حسن خپور و، نو ځکه له ده څخه 

غمونو کډه وکړه، پر دې وخت و يعت ورته الره ورکړه، خيالونو ته الړ او 

ټول مشکالت دلته حل شول چې په زور رامنځته شوي وو، نو دلته هغه 

دی پوهېږي چې په زور کيل نه کېږي، خو يوازې په قلم هم کار نه 

کېږي او د خري او برکت په الر کې پر مزاج او خيال باندې جرب هم نه 

کېږي، همدغه نکته که څه هم ېېره ساده ده، خو له ېېرو رازونو او د ارتقا 

 رمزونو ېکه ده  له ېېرو

ــږم   ــه خېـــــــــــــ ــره نـــــــــــــ ــ  د غـــــــــــــ  د ل ـــــــــــــ

 چـــــــــــــې پـــــــــــــاس وک ـــــــــــــه دـــــــــــــيل نه   

 پــــــــه ادــــــــ ا  کــــــــې خــــــــړه نــــــــه مــــــــته     

ــه  ــ ي باران نـــــــــــــــــــ ــازه مـــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــ
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 هــــــــــــــ ا صــــــــــــــافه ده هــــــــــــــر خ اتــــــــــــــه 

ــه   ــنه ملک نــــــــــ ــکاري مــــــــــ ــه ښــــــــــ  راتــــــــــ

ــې   ــام کــــــ ــ  م ــــــ ــه يــــــ ــه  ــــــــګ پــــــ  پ رتــــــ

 مـــــــــــــــر مـــــــــــــــر  کـــــــــــــــړه اوازونـــــــــــــــه

ــه  ــه کېنادــــــــــــــتن بــــــــــــــې غ ــــــــــــ  هلتــــــــــــ

ــارونه  ــه ښـــــــــــــــــ  النـــــــــــــــــــد  ګ رمـــــــــــــــــ

ــراز وم  ــره ه ــــــــــــــــ ــرت دــــــــــــــــ  د فطــــــــــــــــ

ــ  ــه مــــــــــــ ــا وه نــــــــــــ ــه غ غــــــــــــ   رونهنــــــــــــ

 د فطــــــــــــــــــــري   ــــــــــــــــــــ  اثــــــــــــــــــــر و   

 رانــــــــــــــــــــــه الړلــــــــــــــــــــــه غ  نـــــــــــــــــــــــه  

 طبيعـــــــــــــــــــت الر راتـــــــــــــــــــه راکـــــــــــــــــــړه

 زړه تـــــــــــــــــــه راغللـــــــــــــــــــه خيال نـــــــــــــــــــه

ــ و    ــل مـــــــــــ ــه  ـــــــــــ ــه واړه دلتـــــــــــ  هاـــــــــــ

 چـــــــــــــې يـــــــــــــې مـــــــــــــ ي وو زورونـــــــــــــه

 دلتــــــــــه پــــــــــ ه مــــــــــ م چــــــــــې پــــــــــه زوره

ــه   ــي کارونــــــــــ ــه مــــــــــ ــن نــــــــــ ــه قلــــــــــ  پــــــــــ

 نـــــــــه د فـــــــــي  پـــــــــه الر کـــــــــې کېـــــــــږي    

ــه   پــــــــــــــه مــــــــــــــثاج بانــــــــــــــد   برونــــــــــــ

ــته دی   ــې مـــــــــ ــه کـــــــــ ــاده نکتـــــــــ  د  دـــــــــ

 .د عـــــــــــــــــــــــــــــروج واړه رمثونـــــــــــــــــــــــــــــه

                                                                    (٠٠٦ ٠٠٧: ١٠) 
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)انسان او کاينات( بيا بل نظم دی چې په هغه کې هم فلسفي 

مفاهيم او پيغامونه انځور شوي دي، دا هم يو اوږد نظم دی چې  درې 

اسامن پيدايښت يادوي چې  برخې لري  په لومړۍ برخه کې دځمکې او

نګه پیدا شول او بيا انسان په کې څنګه پیدا شو؟  په دې برخه کې په څ

سلګونو زره خربې وشوې، خو بیا هم د انسان د پيدايښت راز څرګند نه 

شو  که څه هم د ځمکې د جاذبې قوت ښکاره شو، خو د خلقت رس ال تر 

اوسه  عيان شوی نه دی  دی وايي تر اټوم پورې خو برق کشف شو، خو 

شف د انسان رس خالص نه شو، خو زه چې کله مېګنې  ته ګورم پر دې ک

او دهغه کشش مطالعه کوم، نو ورته حريانېږم، دا منم چې زړی او دانه 

زرغونېږي، خو د دې زرغونېدا اصيل کيفيت ال هم له موږه پ  دی، پر 

دې هم پوهېږم چې له چرګې څخه هګۍ پیدا کېږي، نو له دې هګۍ 

ن جوړ يش، نو دا سلسله څنګه رشوع شوله  دې څخه بيا ولې ژوندی ځا

خربې ته فکر وړی يم، که موږ څه ژوندي موجودات ګورو، نو بيا خو به 

مړه نه وي، که مړه وي، نو بيا ژوندي څنګه؟ نو ما ته د ازيل او ابدي 

خطاب مه کوه، ځکه چې زه دې مسلې ته حريان يم   دی بيا وايي، 

ړښت باور لري، زما يې پر اميان يو يش په ميکانيکي جو  څوک چې د

شک راځي، نو دا ميکانيکي عمل څنګه راپيدا شو؟ ميکانيکي عمل يوه 

فلسفي نظريه ده، ځينې فلسفيان وايي چې په و يعت کې هر شی د تغري 

په حال کې دی، خو  دا تغري د يو قوت په ذريعه تررسه کېږي، له کومې 

کاينات د تغري او دوران په قوې او فشار پرته ممکن نه دی، دا چې ټول 

حالت کې دي، د دې تر شا د اليزال ذات )خدای ج( الس دی، نو دلته 

هم دې ټکې ته اشاره ده چې ميکانيکي عمل خو په خپل رس نه رامنځته 

کېږي، نو هغه څوک دی چې يو ساکن يش ته تغري ورکوي او په هغه کې 

 بدلون راويل 
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متوجه کېږي، نو د دې راز  دی وايي کله چې د و يعت رازونو ته 

په انډول ورته لوی لوی عاملان او فالسفه هم د ماشومانو په څېر ښکاري   

دی وايي دا دنيا روانه ده، خو تر کله؟  ځواب يې ګران دی، دا د ولسم 

 :سان ولسم او عقل ورته کار نه کويداسې يوه کارخونه ده چې د ان

 

  ن ـــــــه راپيـــــــدا ځ کـــــــه ادـــــــ ا  مـــــــ   

 دا  ن ــــــه ان ــــــا  مــــــ  بيــــــا پکــــــې پيــــــ

ــا وکړلـــــــــې  ــر چـــــــ  دـــــــــل زره خبـــــــــر  هـــــــ

ــ       ــا  مـــ ــه مـــ ــه هاـــ ــ  پـــ ــې و پـــ  دا راز چـــ

 دـــــر د  ـــــاذبې خـــــ   ـــــه ښـــــکاره مــــــ ل      

ــ       ــا  مـــ ــد  عيـــ ــت ګ نـــ ــن د خل ـــ ــر هـــ  دـــ

 بــــــرق خــــــ  د اټ مــــــه پــــــ ر  کشــــــف مــــــ 

ــ      ــا  مـــ ــه ان ـــ ــه پـــ ــر کلـــ ــې دـــ ــف يـــ  کشـــ

ــه   ــرا  ي ـــــ ــه  يـــــ ــ  ورتـــــ ــه مي نيـــــ  وين ـــــ

 دا کشــــــــش لــــــــه ک مــــــــه ن ايــــــــا  مــــــــ  

 زرغ نــــــه مــــــي   زړی وي، دانــــــه وي، بيــــــا  

ــ        ــا  مــ ــې پندــ ــ ږ ولــ ــه مــ ــف لــ ــل کيــ  اصــ

 چرګـــــې نـــــه ه ـــــم،  ن ـــــه پيـــــدا مـــــ له 

ــ        ــا  مــ ــه ځــ ــې  ن ــ ــم کــ ــدا ه ــ ــا پيــ  بيــ

ــه ده   ــه کلــــــــ ــه او لــــــــ ــله  ن ــــــــ  دا دل ــــــــ

ــ     ــا  مــــ ــل او ګ مــــ ــه ع ــــ ــې ورتــــ  بوب مــــ

ــه وي      ــړ نـ ــه مـ ــ  بـ ــدی وي، يـ ــه رونـ ــه کـ ــر  ـ  هـ

ــ       ــ ا  مــ ــه  يــ ــړ،  ن ــ ــ  مــ ــه وي، نــ  او کــ
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 مـــــــــا تـــــــــه ازلـــــــــی ابـــــــــدی مـــــــــه وايـــــــــه 

 ړه راغلــــــه  يــــــرا  مــــــ ترهــــــه مــــــې پــــــه ز

ــري     ــا  لـ ــد  اي ـ ــک بانـ ــې ميکانيـ ــ ک چـ   ـ

ــ    ــا  مـــ ــه اي ـــ ــې راښـــــکاره دغـــ ــت يـــ  د ـــ

ــ      ــه مــــ ــه ک مــــ ــل لــــ ــانيکي ع ــــ  دا ميکــــ

  ن ـــــــه تـــــــر  پيـــــــدا دغـــــــه دورا  مـــــــ   

ــې دي   ــفه چـــــــ ــا  فالدـــــــ ــ مره عال ـــــــ   ـــــــ

ــ      ــا  مـــــ ــل راعيـــــ ــه طفـــــ ــ  لکـــــ ــر يـــــ  هـــــ

 

 دا دنيــــــــــــــــا روانــــــــــــــــه ده، روانــــــــــــــــه ده

ــ      ــرا  مـــ ــي ګـــ ــه  بېخـــ ــر کلـــ ــه  او تـــ   ن ـــ

 رخانـــــــــــــــه ده دال يـــــــــــــــه د طل ـــــــــــــــن کا

 ګيــــــر پــــــه د  طل ــــــن کــــــې ان ــــــا  مــــــ . 
 

د دې نظم په دوميه برخه کې بيا وايي: دا دنيا يوه تياره کوټه ده، 

ليدل کېږي نه، خو دې پوښتنې ته ځواب هم موږ ته په کار دی  په دې 

تيارې کې سفر زما په برخه دی، داسې تياره ده چې عقل هم ورته 

ه کې يو څه وليدل او هغه ژوند دی  ټپرېږي، خو دې تيارې رسه رسه ما پ

دا چې اسان دی که سخت، خو ژوند په کې دی  ټوله الره يې راته 

څرګنده  نه ده، د يوه ناپايه بحر مثال لري  علم او عقل دواړه ورته حريان 

دي، خو له تېرو تجربو څخه دا نتيجه تر السه کوالی شو چې پلټنه موږ ته 

 يو څه راڅرګندوي:

ــاره ک ــه ده دا تيــــــ ــ  د ليــــــــدو نــــــ ــه خــــــ   ټــــــ

 بيــــــا هـــــــن را پـــــــه دــــــر دا امتحـــــــا  مـــــــ   
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 برخــــــه پـــــــه تيـــــــاره کـــــــې دی دـــــــفر زمـــــــا 

 ع ـــــــــــل ټشرېــــــــــــږي دــــــــــــرګردا  مــــــــــــ  

ــدل    ــې وم نــ ــاره کــ ــه د  تيــ ــې پــ ــ  مــ ــه خــ   ــ

 رونـــد پـــر  مـــ  مشـــکل او کـــه ادـــا  مـــ       

ــه ده   ــکاره نــــــ ــه ښــــــ ــي  راتــــــ ــه ي ــــــ  الره پــــــ

 رونــــــد لکــــــه يــــــ  بحــــــر بــــــې پايــــــا  مــــــ 

ــتې   ــل دواړه داړ  واي ــــــــ ــن او ع ــــــــ  علــــــــ

 ه دــــن مــــ  بــــل مــــ  ورا  مــــ يــــ  طــــرف کــــ

ــې   ــ  ت ربـــــــ  ځنـــــ ــه تېـــــــرو ټ لـــــ  هـــــــ ، لـــــ

ــه ن ايــــــا  مــــــ .      ــره ټکــــــې مــــــ ږ تــــ  دومــــ
 

د نظم په درېیمه برخه کې بيا د فطرت غوټو پر سپړلو بحث کوي او 

وايي که ځينې رازونه يې نه شو حلوالی، خو ځينې يې د حل وړ دي  بيا 

ه يانې دا وايي چې انسان د مصاي و په منځ کې ګري دی، چاره يې نه شت

 چې په غاړه کې يې د ژوند زنځري پروت دی  

دی دا خربه ردوي چې انسان له بديو جوړ دی، دا خربه سمه نه 

نظم په دې  کارونو يو بهري ګڼي، په دې ېول د او بدو ده، دی ژوند د ښو

درېيمه برخه کې بېالبېل فلسفي مفاهیم يو پر بل پسې سپړي  د همدې 

ټينګار کوي او وايي چې: که موږ دا فطرت برخې په پای کې پر ځان 

اړوالی نه شو نو تغري او تحول خو راوستالی شو  دا نظم تر دې برخې 

پورې ېېر زيات فلسفي رنګ لري، خو په څلورمه برخه کې فلسفي رنګ 

 ورو ورو کمېږي او سيايس رنګ غال ېږي 
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 غــــــــــ ټې د فطــــــــــرت د دــــــــــشړو د لـــــــــــ  دي   

ــدل  د   ــل کېـــــ ــه د  ـــــ ــه دی  ـــــ ــه نـــــ ــه کـــــ  ي ـــــ

ــ ا ــر دی   خـــ ــې ګيـــ ــه دام کـــ ــنن پـــ ــا  د غـــ  ر ان ـــ

 پــــــــ ه دی، کــــــــه ف يــــــــر او کــــــــه اميــــــــر دی    

 هـــــــر خـــــــ ا بالګــــــــانې ورتـــــــه واز  خــــــــ لې   

ــدير دی     ــې ت ــــــ ــی يــــــ ــن لړلــــــ ــه غــــــ ــر پــــــ  بېــــــ

ــاپيره د  ــه چــــــــ ــايب ترينــــــــ ــ مره مصــــــــ  ي ــــــــ

 دا ک بخـــــــت پـــــــه منځکـــــــې يـــــــې ادـــــــير دی 

ــه وکــــــړي اخــــــر د رونــــــد چــــــاره  ــــــه ده         ــــ

ــر دی    ــې زنځيــــــ ــاړه کــــــ ــه غــــــ ــد د ده پــــــ  رونــــــ

 تل دــــــه کــــــ يغــــــ رزي، پــــــرزي، درومــــــي، 

 تـــــــل لکـــــــه  بشـــــــار د ځـــــــا  پـــــــه ويـــــــر دی     

ــې    ــږه ووينـــــــــ ــه لـــــــــ ــدا بـــــــــ ــ ره خنـــــــــ  وګـــــــــ

 چاــــــــــــې دي، دــــــــــــل م دي او نفيــــــــــــر دی  

ــه پــــــــه ردــــــــ ي خنــــــــدا     نــــــــه پــــــــ هېږم  لــــــ

ــه او  ـــــــــ ير دی     ــه خشلـــــــــه ځانـــــــ ــر لـــــــ  تېـــــــ

ــي     ــه مـــ ــلېدی نـــ ــا    اصـــ ــه نـــ ــ  پـــ ــېڅ  ـــ  هـــ

ــر دی   ــه ځيــــــ ــ  تــــــ ــ م پلــــــ ــ هېږم کــــــ ــه پــــــ  نــــــ

   ک که   ک بدبخت کي نـ  خ مـبخت بـه مـي    

ــې   ــه زړه مـــــــ ــي پـــــــ ــر دی دا ټکـــــــ ــه تيـــــــ  لکـــــــ

ــدي  دی   ــه بــــ ــا   ــــــ ړ لــــ ــي ان ــــ   ــــــ ک وايــــ

 بـــــــــــد د ده فطـــــــــــرت او هـــــــــــن خ يــــــــــــر دی   

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33828 
 

ــ ي    ــار کـــــ ــې انکـــــ ــم ځنـــــ ــه نېکـــــ ــه لـــــ   ن ـــــ

 وينـــــــــ  رونـــــــــد د ښـــــــــ  بـــــــــدو بديـــــــــر دی    

 ښــــــــه وينــــــــ  چــــــــې ځنــــــــې خرابــــــــې کــــــــ ي 

ــر دی  ــه تع يـــــــ ــا د ځ کـــــــــې پـــــــ  مـــــــــخ د چـــــــ

ــ نږ کـــــــه دا فطـــــــرت  چـــــــ ر اړوی نشـــــــ       مـــــ

 ګ نــــــد  تحــــــ ل هــــــن  ــــــه کــــــ ی نــــــه مــــــ   
 

ه کې که څه هم په پیل کې بحث پر په څلورمه يا وروستۍ برخ

فلسفي موضوعاتو پيلېږي، خو وروسته وروسته سيايس رنګ هم اخيل  په 

پيل کې د انسان د خوش ختۍ راوزنه يادوي، د زور کارونه د انسان کار نه 

نېکمرغۍ او خوشالۍ اصيل عامل د هغه روحي  بويل او د انسان د

سايل رااخيل، په پای کې خوشايل ګڼي او همدارنګه ځينې نور فلسفي م

بيا د قام او حکومت پر يووايل ټينګار کوي او وايي  يو ملت هغه وخت 

 :خوشالېدالی يش چې خپل واک او خپل اختيار ولري

  ــــــــه دــــــــ دا چــــــــې خامــــــــه د ان ــــــــا  ده

ــا (( ده   ــا د ځـــــ ــبختي تندـــــ ــه ))خ مـــــ  دغـــــ

ــه ده    چـــــا تـــــه خ مـــــبختي چـــــې  ـــــه م کنـــ

 دا يــــــــــــــــ از  نــــــــــــــــه ده د ان ــــــــــــــــا  ده

ــه زوراو ــر  ــــــ ــر هــــــ ــي م ــــــ ــ لی مــــــ  ر کــــــ

 دا الر د ان ـــــــــــــا  کـــــــــــــه د يـــــــــــــ ا  ده 

  ــ ک چــې رونــد يــ از  خــ ردو خــ اب ګ ــي  

ــا  ده    ــې د ګ مـــــــــ ــه يـــــــــ ــه ن يصـــــــــ  دغـــــــــ

 رونـــــــد د خ مـــــــالم دـــــــره معنـــــــی لـــــــري 

ــدا  ده  ــي د روح او د و ـــــــــ ــه خ ښـــــــــ  ښـــــــــ

 روح کـــــه معـــــذب وي، خ ښـــــي نشـــــته دی    

ــا  ده   دا معنـــــــــــــــی وا ـــــــــــــــحه ن ايـــــــــــــ
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ــروري ده    ــه ده  ــــــــ ــډايي ښــــــــ ــ ، بــــــــ  هــــــــ

ــ   ــر هاــــــه، چــــــې د کــــــ م ځــــ  ا  دهنــــــه، م ــــ

 خـــــ   وي هـــــر ان ـــــا  خشلـــــه ټ لنـــــه کـــــې  

 دا  ـــــــــه پټـــــــــه نـــــــــه ده  ښـــــــــه عيـــــــــا  ده

 ښـــــــه  امعـــــــه  ن ـــــــه   ړېـــــــدلی مـــــــي 

ــا  ده  ــې د افاــــــــــــ ــاله مخکــــــــــــ  دا کشــــــــــــ

ــ  ده  ــله ده د  ېړلـــــــــــــ ــه معضـــــــــــــ  ل يـــــــــــــ

 هــــــــــ ، زمــــــــــ نږ د فکــــــــــر او د تــــــــــ ا  ده

 ښــــه مــــي  امعــــه چــــې  ک مــــت ښــــه مــــي  

 پرېکـــــــــــــړه دا د عصـــــــــــــر او زمــــــــــــــا  ده  

ــه وي   ــ  نـــ ــه يـــ ــام کـــ  مـــــا  د  ک مـــــت او قـــ

ــا  ده  و ــل مــــــ ــه، بــــــ ــ له ب لــــــ ــه م ــــــ  رانــــــ

ــي    ــحالېدلی مـــــ ــت خ مـــــ ــ  ملـــــ ــه يـــــ  هلـــــ

ــي.((     ــ لی مـ ــه کـ ــا  خشلـ ــل ځـ ــه د خشـ  واک کـ

                                                                   (٠٥٧-٠٥٦: ١٠) 

)د اق ال د خودۍ فلسفې م دا( کې بيا د عالمه اق ال الهوري پر 

چې خادم صيب په خپله د اق ال له فلسفې هر اړخيزه رڼا اچوي  څرنګه 

فلسفې افکار څخه ېېره متاثر و، نو ده د اق ال پر فلسفې ېېر کار کړی دی 

او هغه يې له هره پلوه ارزولې ده  چې د دې بحث د زيات اوږدوايل له 

امله ورڅخه تېرېږو او همدارنګه يو شمېر نورې ليکنې چې موږ د دې 

ه اکرثو کې يې فلسفي مسايل څېړل بحث په پيل کې ورته اشاره وکړه، پ

 شوي دي 
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 د سيمې او نړۍ په باب انګېرنې

 

استاد خادم يو حساس او د ژور فکر خاوند ليکوال او شاعر و، هغه 

نه يوازې د خپلې سيمې او چاپېريال د حوادثو پر وړاندې حساس و) د 

 هغو په باب يې پر خپل وخت غربګون څرګند کړی او هر غربګون  يې په

نرث او نظم کې انځور شوی، بلکې د سيمې او نړيوالو مسايلو، شخصيتونو او 

حوادثو په باب هم بې تفاوته نه دی پاتې شوی  د سیمې او نړۍ له ځينو 

شخصيتونو رسه يې خو روحي او رواين پيوند دومره ټينګ و چې د هغو 

و او شخصيتونو او يا پېښو په باب يې د زړه د درد انځور د هغه په ليکن

نظمونو کې په ښه توګه څرګند شوی دی  د مصطفی کامل اتاتورک، 

مهامتا ګاندي، عالمه اق ال، ماکسيم ګورکي او ځينو نورو په باب مو په 

مخکيني څپرکي کې د استاد خادم د تاثر يادونه وکړه چې اکرثو ته ده په 

خپلو اديب پنځونو کې اشاره کړې وه، خو استاد د سيمې او نړۍ د 

دثو په باب هم داسې ګڼ شمېر ژورناليستيکي، خربي او تحلييل حوا

ليکنې لري چې هره يوه د سيمې او نړۍ د خپل وخت مهم حوادث 

بيانوي، دلته د دې ېول ځينو ليکنو نومونه اخلو  او بیا به وروسته پرې 

لږه لنډه لنډه رڼا هم واچوو: د مهامتا ګاندي افکار، د ټاګور له افکارو، د 

ن په شخيص شفاخانو کې د عالج عربتناک داستان، د ماوڅي هندوستا

تونګ د ژوند يوه صحنه، خودی در نظر اق ال ، د کامل اتاترک يو تقرير، 

د مهامتا ګاندي د لويۍ س  ونه، د هندوستان د ملیت بنياد، فتنه 

قاديانيزم، ملت پاکستان در اتش مظامل ميسوزد، همدردی ساير مسلامنان با 
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ستان ، ايا وضعيت مرص راجع به کانال سويز جدی تر شده مسلمني پاک

نيون کابينه ماته شوه، د کراچۍ پروپاګندي لهجه، ماست؟، د کراچۍ ېو 

اختتام جنګ کوريا، مسله هندو چني، مرص و کانال سويز، د مرص وضعیت 

وخيم دی، مرص جهت متاميت خواهی می کوشد، د کوريا جګړې درې 

له، د کوريا متارکه السليک شوه، دوستی کاله وروسته خامته وموند 

صميامنه دولتین ترک و افغانستان ، پروپاګند ناح  پاکستان، په شاميل 

افريقا کې د ازادۍ تحريک،  علت کشيدګی اوضاع در مراکش، موانع 

جنګ سوم جهانی، بني املليل منشور دې بايد ترميم يش، مجلس نام نهاد 

ينيون يو بل راملانه اقدام، د يهودو موسسان پاکستان، د پاکستان د ېوم

عسکري تعرض پر عريب کليو تصدي  شو، د پاکستان د حکومت قاديانت 

پروري، د بريتانوي ګيانا زعيم ېاکټر جګن، د هندوستان د جمهوريت 

جشن، فرانسه و هند و چني، د پاکستان واکداران وارخطا دي، د پاکستان 

(م کال او په دغه ۷۱نې د )د ازادۍ ورځ، د ښاغيل خروسچف د زېږېد

مناس ت مراسم، په کابل کې د اق ال د يادګرينې وينا ، د اق ال د شاعرۍ 

محرکات، د اق ال د شاعرۍ غ  عناوين، د اق ال د خودۍ فلسفې م دا، د 

افغانستان او شوروي اتحاد همکاري به نوره هم ټينګه يش ، د فرانسې 

به، فرانسه به له افغانستان ناجي او مجدد صدر ګوګول د اعليحرضت کور 

رسه په بېالبېلو ساحو کې مرسته وکړي، معظم ټولواک د فرانسې کوښښونه 

د مخ په انکشا  روانو هېوادونو ترقۍ کې وستايل، د ملګرو ملتونو 

موسسه،  د امريکا د ازادۍ ورځ، د عراق او فرانسې ميل ورځ، د عريب 

رانسې ناجي د متحده جمهوريت د جوړېدو ديارلسم تلني، د ف

ېميوکراسۍ بله مرحله، د ايران د شاهنشاه د جلوس پنځه ويشتم کال، 

امريکا ته د معظم ټولواک او معظمې ملکې د ښه نيت مسافرت، د واشنګټن 
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په سيمه کې د هاميون اعليحرضت د مسافرت خامته( او ځينې نورې 

 ليکنې 

طان الر، د ماکسيم ګورکي، ماکياوليزم، ماکياوليست، د شي) :نظم کې

افغان ګمراهي، د اق ال په مرګ، د مصطفی کامل مرثيه او ځينې نور 

 (نظمونه 

د نړيوالو حوادثو او شخصيتونو په باب د خادم صيب انګېرنې 

په  -کوالی شو، پر دوو برخو ووېشو: الف په سیمه يزه کچه انګېرنې، ب

 نړيواله کچه انګېرنې 

او نظمونو يادونه وکړه، په  په پورته منت کې چې موږ د کومو ليکنو

هغې کې دا دواړه کتګورۍ انګېرنې  شاملې دي، هم د سیمې د هېوادونو 

او شخصيتونو په کچه او هم په نړيواله کچه دپام وړ شمېر هېوادونه او 

شخصیتونو په باب د خادم صيب فکر، نظر او  انګېرنې مطرح دي: دلته 

 يکنو لنډه لنډه ت رصه ولرو:غواړو پر همدې دوو کته ګوريو او اړوندو ل

 په سيمه ييزه کچه انګېرنې:  –الف 

استاد خادم د يو لیکوال، يوه ټولنيز او حساس موجود په توګه هر 

څه چې په خپل چاپېريال کې ګوري، د هغو پر وړاندې غربګون ښيي، 

هغه ث توي او خپل تاثر پرې څرګندوي  ده چې په کومه زمانه کې ژوند 

ه مهال چې زموږ شاوخوا او ځينو نورو ګاونډيو هېوادونو کاوه، نو پر هغ

کې څه پېښېدل، نو ده هغه ث ت کړي دي  خپل فکر او انګېرنې يې 

وررسه يو ځای کړي او د يوې نتيجې په توګه يې بېرته ټولنې ته وړاندې 

کړي  په سيمه ييزه کچه استاد خادم د خپلو ګاونډيو هېوادونو د هغه 

هغو پر ځينو مهمو شخصيتونو يې خپل نظر  وخت حاالت څېړيل، د

څرګند کړی او د نظم او نرث په بڼه يې خپلې ټولنې ته وړاندې کړي دي  
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د هند، پاکستان، پخواين شوروي اتحاد، چني او ځينو نورو هېوادونو د 

يې څېړيل او د هغو د شخصيتونو په باب يې  تهغه وخت ځينې حاال 

  د دې ېول ليکنو عنوانونه مو د همدې خپله انګېرنه او يادونه ليکلې ده

ليکنې په پيل کې ياد کړل، اوس د سيمه ييزو انګېرنو په توګه غواړو چې 

د استاد خادم يوې ليکنې ته نغوته وکړو چې ده د خپل ګاونډي 

)هندوستان( هېواد د مليت د بنسټونو په باب ليکلې ده  دا ليکنه )د 

د په دې ليکنه کې په هند کې د هندوستان د مليت بنياد( نومېږي  استا

متفرقو فرقو د يووايل راز او هغه روح ته اشاره کوي چې دا ملت يې رسه 

ساتلی دی  دی د هند لرغوين کلتور ته ګوته نييس چې د هندي ملت 

 معنوي پانګه ګڼل کېږي، دی په دې باب وايي:

))بېشکه د خندا ځای دی که چېرې څوک د هندوستان او يا د کوم 

ملکت موجوديت د يو انسان د موجوديت په شان متصور کړي، زه په بل م

خپله داسې فکر نه کوم  زه په هغه اختال  او مغايرت چې د هنديانو په 

حيات کې وجود لري پوره پوه يم  په و قاتو، فرقو، م اه و، انساين 

نژادونو او د هندي کولتور په تفاوت په عمومي ېول خرب يم   رسه د دې 

کوم چې دا مملکت په اوږدو کولتوري سوابقو او د زندګۍ په  هم فکر

يوې عمومي نظريې رسه هڅه کوي هغسې روحیې ته چې دغه مملکت 

پورې اختصاص لري، ترقي ورکړي او هغه روحيه په يو ښه ېول رسه د 

 هند په وړو کې پوه کړي!

ايا څوک کولی يش چې په چني کې د همدغسې قضيې د وقوع نه 

، دا يو روح دی چې زه يې په هندوستان کې لټوم او دا لټونه انکار وکړي

ېېره تېزه ده او زه هم په خپل کار کې پوره کفايت خرڅوم  س ب دا دی 

چې زه تصور کوم چې دا کار به داسې کلۍ ما ته په الس کې راکاندي 

مفاهمې  چې ښايي په هغې رسه به د خپل حکومت او ملت په منځ کې د
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ند په وسيعه ساحه کې د فکر او علم د الرښودنې ج ره او همدارنګه د ه

 پرانيزم!

پاليټکس او انتخابات د روزانه کارو څخه دي او موږ هره ورځ د 

جاري موضوعاتو له مخې متهيج کېږو  که چېرې زه وغواړم په اينده کې 

د هند د پاره داسې کور جوړ کړم چې محکم، مامون او قشنګ وي، بايد 

د ورباندې کوم انياد داسې محکم کښېږدم چې د زمانې بچې له اوسه يې ب

تاثري ونه کړي  په لږه زمانه کې د هند لويې ترقۍ ته خلک حريان دي، 

مګر په کومه فلسفه باندې چې د هند د حکومت بنياد د هند زعاموو ايښی 

 دی، هغې ته نه ملتفت کېږي 

نډيا(( په پورته  څو کرښو کې چې د ښاغيل نهرو د ))ېسکوري ا  ا

کتاب څخه اقت اس شوی دی، د دغه فلسفې د تهداو تيږې نظر ته راځي  

د هند د حکومت د اساس تيږه د هند په مليت او نشناليزم ايښودل شوې 

ده او دغه مليت او نشناليزم د هند زرګونو کالو په ته يب او ثقافت والړ 

ګه او دی  نو هغه بنا چې بېخ يې دومره پوخ وي، بېشکه چې ېېره ټين

 مستحکمه وي! 

نو که د هر ملت زعامء دغومره عمي  او ژور فکر وکړي، په دغومره 

 (۷۶۱:  ۲۱پوخ او متني کار باندې موف  کېدای يش (( )

له دې ليکنې څخه د استاد خادم هد  دا دی چې د خپل ملت د 

 يووايل لپاره هم له همداسې نظريې او موېل څخه ګټه پورته يش 

   چه انګېرنې:په نړيواله ک -ب

د خادم صيب په اثارو کې نه يوازې د خپلې ټولنې، هېواد او 

سيمې په باب زياتې انګېرنې او افکار ليدل کېږي، بلکې په نړۍ کې په بل 
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کوم بل لرې او نږدې هېواد کې چې څه پېښ شوي او پر ده يې تاثري 

 کړی، هغه يې هم په خپلو لیکنو کې انځور کړي دي  يانې هغه ليکنې

چې خادم صيب د کامې له )زرشوی( کيل څخه پیل کړې وې، په پای 

ته ورسېد  موږ د دې بحث په پيل  (کوريا او  شاميل افريقا)کې يې رس 

کې د هغو ليکنو عنوانونه ياد کړل چې خادم صيب د سیمې او نړۍ د 

بېالبېلو هېوادونو د حاالتو او شخصیتونو په باب ليکيل دي  د هغو بيا 

لته رضوري نه برېښي، خو يوازې دا يو څو لیکنې چې د خپل يادونه د

وخت خربي، ژورناليستيکي او تحلييل محتوا لري، په نړيواله کچه د ده د 

 انګېرنو په توګه يادوم:

لومړۍ لیکنه يې د کوريا د جګړې په باب ده، دې جګړې درې 

ه  په کاله دوام وکړ او په پای کې د اوربند په السليک رسه پايته ورسېد

استاد خادم د جګړې پر ناخوالو خواشيني څرګندوي او  کې دې ليکنه

وايي چې انسانان ولې دخپلې ت اهۍ پر اس ابو نه پوهېږي  دی وايي تر 

جګړې وروسته حالت سوله ده  په دې ليکنه کې راځي چې کاشکې ټولې 

شخړې د ولسواکۍ د نظريې پر بنس  اوارې يش  ځکه ولسواکۍ کې 

کرثيت له مخې تررسه کېږي  په دې ليکنه کې په کوريا کې د پرېکړې د ا

 جګړې پر متارکې هم رڼا اچول شوې ده:

))پس له ېېرې مودې انتظار  او لسګونو انسانانو د ت اهۍ او وينو 

تويېدلو، اخر د کوريا جګړه بس او متارکه السليک شوه  ېېره د افسوس 

د ټولو اختالفونو او خربه ده چې انسانان ولې پر دې نه پوهېږي چې 

جګړو پای صلحه ده  کاشکې چې دغه متارکه پخوا السليک شوې وای او 

د دومره انسانانو د وژلو س ب نه وای ګرځېدلې  اوس دې هم د ځمکې د 

کرې امنيت غوښتونکي انسانان د هغو کسانو، ټولنو، دولتونو له زحمتونو 

د نړۍ انسانان  څخه متشکر ويس چې په دې الره کې يې ګاليل دي  که
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په رښتيا رسه د ېميوکراسۍ اصول ومني او انحرافات ورڅخه ونه کړي، نو 

 شک نشته چې جنګ به اېو واقع نه يش 

د ېميوکراسۍ د اصولو پر اساس اکرثيت نظريه او رايه سند ده، نو 

په هره ټولنه کې چې د انسانانو او انساين ټولنو اختالفونه پيدا کېږي، بايد 

او عمومي ريفرنډم ته په کې مراجعه ويش  له رايې وروسته رایه ګريي 

بايد زور ګويي بس کړي، هو، د داسې غټو مسايلو او لويو خربو د پرېکړې 

او فيصلې لپاره د قوي کسانو، ټولنو او دولتونو منځګړي کېدل رضوري 

دي  واقعات داسې ښيي چې نن س ا دا ېول نېک خلک، د لوی همت 

لتونه نوي راپيدا شوي چې دغه روحيه به تقويه خاوندان او داسې دو 

 کړي 

لکه څنګه چې لويو لويو کسانو وييل چې په رشق کې به هم د 

قومونو ټولنه تاسيس يش او هغه وخت به نو د لويو قضيو د ضامنت لپاره 

ښه الره موجوده وي  په دې ېول د رشق او غرب شخړې له زورګويۍ او 

و له الرې حل کړي  په هر صورت د کوريا د قوت له کارولو نه پرته د خرب 

په متارکې باندې مونږ د خوشحالۍ ارهار کوو، چې د کوربا جګړه په 

درېيم جنګ منجره نشوه  اوس غواړو چې د متارکې د څرنګوايل په اړه 

 لوستونکو او عالقمندانو ته معلومات وړاندې کړو 

ه او د مه، د اسد پر څلورم(۲۷)مونږ خرب يو چې د جوالی پر  

مه د کوريا پر وخت د سهار پر لسو بجو چې د کابل پر ۶۵ذولقعدې پر 

وخت د سهار پنځه بجې وې) په دار الصلح کې دکوريا د متارکې قرارداد 

السليک شو او وروسته له هغه جرنال مارک کالرک په کوريا کې د ملګرو 

لو ملتونو عمومي قومندان او جرنال کميل سونک، د شاميل کوريا د ټو 

لښکرو قوماندان هم دغه تړون السليک کړ  د دغه تړون د السليک مراسمو 
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( ګونو ملګرو دولتو لوی لوی منص داران ۶۱ته په )پامنونجام( کې د هغو )

ورغيل وو چې د کوريا په جګړه کې د دوی نظامي قواو ګډون کړی و  

عمليات  نظاميراغيل اوالعات وايي چې پرون به د کابل په وخت هغه 

مه په جنويب کوريا باندې ۲۵م کال د جون په  ۶۳۵۱بس شوي وي چې د 

 د شاميل کوريا يو لک تنو عسکرو په تعرض رشوع شوي وو 

د کوريا جګړه درې کاله او دوې ورځې جاري وه او په هغه کې 

دملګرو ملتونو د عسکرو تلفات دونيم لکه حساب شوي دي او د کمونيستانو 

ی پر څلورمه وه  د جنويب کوريا د ميل دفاع د عسکرو مرګ ژوبله د هغو 

 ۳۱وزارت وزير تای پينګ وويل که چېرته د متارکې د تړون تر السليک 

ورځې وروسته چې د کوريا د سيايس قضايا د حل کولو لپاره کېږي، ونه 

کړای يش چې په درې مياشتو کې دغه قضايا حل کاندي، نو د کوريا 

ټاکل شوې ده چې په مخکې پنځو نظامي عمليات به بيا رشوع کړي  

ورځو کې به د متحدو دولتو قواوې او د شاميل کوريا او کمونيستي چني 

عسکر د کوريا هغه ټولې جزيرې خوشې کړي چې د يوه او بل د نيوليو 

 عالقو په شاوخوا کې يې الس ته راوستې وې 

د پاريس سيايس ټولنو د کوريا د متارکې په السليک کېدو باندې 

نه ښکاره کړې ده او وايي چې وروسته له دې به د کمونستي چني اندېښ

دولت د ويتمن له ميليونو رسه ېېره مرسته وکړي او په دې رسه به 

هندوچني کې د فرانسې مشکالت زيات کاندي  دوکتور )هانګ کي( د 

جنويب کوريا د اوالعاتو وزير وويل چې د کوريا ولسمرش به د متارکې په 

دې هېڅ ت رصه ونه کړي او د هغې په باره کې به څه ونه السليک کېدو بان

وايي  جان فاس  دالس د اتازوين خارجه وزير وويل تر څو چې اتازوين 

الزمه ونه ګڼي، په کوريا کې به خپلې قواوې لږې نه کړي  د يونو له 

مه به د ۶۷واکمن مقام اعالن شوی دی چې سږ کال د اګس  د مياشتې په 
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بله جرګه وکړي او په هغې کې به د کوريا قضیو باندې متحدو عمومي اسام

 خربې وکړي 

دا هغه خربونه دي چې تر اوسه په دغه موضوع کې الس ته راغيل 

دي  هيله ده چې دا صلحه به د داميي متارکې او صلحې صورت غوره 

کاندي او لکه د دنيا ځينې لويو کسانو چې عقيده ښکاره کړېده، د دنيا د 

قواوو توازن او د دهشتناکو وسلو اخ اع به د درېيمې دوو بالکو د 

عمومي جګړې مخه ونييس او زيات ګامن دا دی چې بل جنګ به نږدې 

 (۳۶۱-۳۶۵:  ۲۱نه وي (( )

اړو کوريا وو، د د استاد خادم پورتنۍ ليکنه کې نه يوازې د دو  

بند ترشيح شوی، بلکې د جګړې پر ناوړه عواق و اور  جنګ څرنګوالی او

او سوله ييز  کوي بحث شوی او خلکو ته له جګړې څخه نفرت تداعيهم 

 پیغام وړاندې کوي 

خادم صيب د نړۍ ګډوېو حالتو ته په کتو رسه په نړۍ کې پر يو 

درېيم سوله ييز قوت او جوړښت ټينګار کوي  دی د دې کار لپاره )د 

ليکنه ملګرو ملتونو موسسه( تر ټولو يو ښه ارګان ګڼي، په همدې نامه يوه 

کوي، په دې ليکنه کې نه يوازې د هغې موسسې جوړښت ترشيح کوي، 

بلکې رول يې هم ګټور ارزوي  په دې سازمان کې د افغانستان رول او 

غړيتوب ته هم نغوته کوي او په نړۍ کې پر سوله او امن ټينګار کوي، دی 

د اټومي جنګ د مخنيوي لپاره پر برش غږ کوي او دا هم وايي چې که 

ې ذروي جنګ پیل يش، نو د برش ژوند به وررسه ختم يش  استاد چېر 

 خادم وايي:

))دا موسسه چې شل کاله مخکې د دنيا د يوه اضطراري حالت په  

وخت کې تاسيس شوې وه، په دنيا کې يې کامياب رول بازي کړی دی، 
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په ېېرو مغشوشو او ګډو وېو وختونو کې د يوين موسسې د دنيا د امن او 

له ساتلو نه عالوه چې د  امنيتپاره ښه خدمتونه کړي دي، د سالمتۍ ل

دنيا د ملتونو او جوامعو لپاره تر ټولو لومړی سوال دی، يوين په صحي، 

اقتصادي او اجتامعي ساحو کې د دنيا او مخصوصاً د نامنکشفو ماملکو 

 لپاره خپل وجود محتاج اليه ثابت کړی دی 

سسې غړی دی او خپل افغانستان چې له ابتدا څخه د دې مو

تعهدات يې د دغسې موسسې په نس ت په وفادارۍ رسه ادا کړي دي او 

تل دغسې موسسې ته ارزوګانې او ښه متنيات لري  غواړي چې د ملګرو 

ملتونو موسسه ورځ په ورځ قوي او فعاله يش  اوس چې د عرصي وسايلو 

ره رضوري ده او تخنيک په ذريعه دنيا يو تر بله ېېره نږدې شوېده، نو ېې

چې د يونو غوندې يوه موسسه موجوده وي  د پنجشن ې په ورځ د دغسې 

موسسې د شلمې کليزې په نس ت په کابل کې د درناوي لپاره د يادګرينې 

يو محفل جوړ شوی و چې په هغه کې دپایتخت مشهورو خلکو او ځينې 

مح مو مېرمنو ګډون کړی و، د ملګرو ملتو د موسسې د خدمتونو او 

تاريخ په مناس ت د ښاغيل صدراعظم، د صدارت د ښاغيل معاون او د 

ښاغيل صدقي له پلوه دلچسپ نظريات حارضينو ته واورول شول او د 

افغانستان د حکومت او خلکو له خوا ښه عالقه مندي وښودل شوه  موږ 

داسې فکر کوو چې د نيشنليزم په دې عرص کې چې نړۍ په ملتونو وېشل  

دغو کې قوي او ضعيف، منکشف او نا منکشف، د ذروي  شوې ده او په

قوت خاوند دولتونه او ذروي قوت نه فاقد دولتونه، په وسله، لور او تش 

اليس ملتونه موجود دي، نو که دملګرو ملتونو په شان يوه بېطرفه 

املليل موسسه موجوده نه وي، قوي احتامل شته چې په نړۍ کې د  بني

ي، موږ عقيده لرو چې په جنګ کې به د دنيا جنګ اتش فشان افالق وکړ 

موجوده رشايطو په نظر کې نيولو رسه هېچا ته ګټه نه وي، د دنيا عقل 
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داسې فکر کوي چې ذروي جنګ به د دنيا خامته وکړي، نو الزمه ده چې 

انسانان او انساين ملتونه يو تر بله موافقه او ګ شت وکړي او پرېږدي چې د 

 (۶۲۶۳: ۲۱پلو وړي (( ) تاريخ جريان دنيا کوم

شاعر او ليکوال فطرتاً ازادي غوښتونکی شخصيت وي  د دنيا په هر 

ګوټ کې چې د ازادۍ تحريک رس پورته کړي، نو شاعر يا ليکوال ورته 

دنړۍ په بل ګوټ کې خوشاله وي  خادم صيب هم )په شاميل افريقا کې 

د فعاليتونو  د ازادۍ تحريک( په نامه يوه لیکنه کړې او د ياد تحريک

څرنګوالی يې ترشيح کړی، د هغو تنګ موقعيت ته يې اشاره کړې او د 

استعامري ځواکونو، چل، فريب، د زر او زور کارونه  يې بيان کړي دي  

په مرص، لي يا، مراکش، تونس او د شاميل افريقا په ځينو نورو سيمو کې 

ومونو توویې، پالنونه يې د امریکا، فرانسې، بريتانيې، ايټاليې او نورو غټو ق

 او رقابتونه ترشيح کړي دي  استاد وايي: 

))د شاميل افريقا ټول ماملک له مراکش څخه د مرص پورې د 

استعامري واقتونو د اقتصادي او سيايس تاثرياتو الندې واقع دي  د 

فرانسې، هسپانيې او نورو غريب دولتو مستعمرايت او جنګي مفاد د دې 

ه مملکتونو کې د حريت او استقالل تحريکونه متقايض دي چې په دغ

 ځان ونه نييس 

په تيونس او الجزاير کې زرګونه وون دوستان محض د دې ګناه په 

سزا کې د قيد او بند سختۍ تېروي چې هغوی د زورورو قوتونو څخه د 

هغو حقوقو مطال ه کړې ده چې د متحده اقوامو په منشور کې د هغو 

 ضامنت شوی دی 

مسئله چې کوم وخت مرص او نورو عريب مملکتونو د مراکش 

وغوښتله چې مجلس امنيه ته يې وړاندې کاندي، نو د مغرب ځينې لويو 
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دولتونو چې مفاد يې د فرانس رسه رشيک دي، کوشش وکړ چې فرانس له 

هغه رسوايۍ څخه وژغوري چې د دغه بحث  په نتيجه کې فرانس ته په 

ئله اوس هم په هغه مرحله کې ده چې برخه کېده  د مراکش او تيونس مس

کوم وخت ال متحده اقوام منځ ته نه وو راغيل  دا پېش ګويي سړی نه 

يش کولی چې د دنيا زورور قومونه به د شاميل افريقا په کمزورو مسلامنو 

 قومونو څه وخت رحم او مهرباين وکاندي 

د شاميل افريقا ملکونو ال د ازادۍ خوب ليدلو چې د دوی د 

مۍ د دورې د اوږدېدلو د پاره نوی سامان تيار شو  مراکش امريکې ته غال 

د فضايي قواوو د ميدانونو جوړولو اجازه ورکړه او لي يا دغه قسم مراعات 

 بروانيې ته ومانه 

د شلمې پېړۍ د اوايلو پورې به چې مغريب قوتونه په کوم کمزور 

قناعت کاوه، په  ملک قابض کېدل، نو په اقتصادي اخ  و جر باندې به يې

دغه وخت د استعامريت لويه فايده دا ګڼل کېده چې غالب قوم د ارزانه 

خامو موادو او کم مرصفه مزدورانو په ذريعه خپل صنعت او حرفت ته ترقي 

 ورکړي او د متول او تجمل په منډه کې د نورو اقوامو څخه مخکې يش 

نور لېکن د دويم لوی جنګ نه وروسته چې په دنيا کې کوم 

تغريونه راغله، نو وررسه د استعامر په نصب العني کې هم فرق پيدا شو او 

په محکوم او مغلوب مملکتونو کې هوايي ميدانونه جوړول د خپلې غل ې 

د دوام د پاره يو داسې رضوري او الزمي شی وګڼل شو، لکه مخکې د 

ل، جنګ نه به چې د غالم مملکتونو په تجاريت بازارونو باندې ق ضه کو 

 دوی رضوري بلل 

بروانيه په دغه رقابت کې له نورو مغريب قوتونو څخه وړاندې والړه 

او په ج ل الطارق، مالټا، نهر سويز، عدن او سينګاپور کې يې خپل فوجي 
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مراکز جوړ او ځان يې په کې تقويه کړ  ورپسې امريکا هم د يورپ او ايشيا 

يس کړل  د دويم جنګ په مختلفو ملکونو کې فضايي و بحري مراکز تاس

نه وروسته د دغه دوه قوتونو په منځ کې يو قسم رقابت رشوع شوی و، 

بروانيې په سيايس او اقتصادي ميدان کې که څه هم د امریکا رسه رقابت  

ونه شو کولی، لېکن په عسکری تياريو کې د امريکا څخه پاته نه شوه  دغه 

ينګې کړې، نو وجهه وه چې کم وخت امریکا په مراکش کې پښې ټ

بروانيې په  لي يا کې د ځان د پاره د هوايي ميدانونو جوړولو اجازه 

 حاصله کړه 

د بروانيې په واسطه لي يا د ايټاليا له السه خالصه شوه او بروانيې 

وررسه ېېر مايل او عسکری کومکونه وکړه او د لي يا په ټولو پالنونو او 

عوض کې يې ورته هغه  پېرشفت کې يې وررسه مرسته وکړه  مګر په

 مراعات حاصل کړ چې د مرص څخه يې حاصل کړی دی 

دغه رنګ کومک او پر دغه اساس امتياز د پسامنده ملکونو د پاره 

 (۳۱۹-۳۱۲: ۲۱مفید نه ثابتېږي (( )

استاد پر نرثي ليکنو رسبېره په نظم کې هم د ځينو نړيوالو لیکوالو 

کړي او يا يې رد کړي دي  دی د  او تيوريستانو نظريې او افکار يا تائيد

او نورو نظريات تائيدوي، خو د  (ګاندي، اتاتورک، اق ال، ټاګور)

)ماکياويل( له نظرياتو رسه حساسيت ښيي، دی ماکياوليستي نظر ردوي او 

 هغه څوک چې دا نظريات تعقي وي هغه غندي، په يوه څلوريزه کې وايي:

 چــــې وايـــــي يــــ   ـــــه، ع ــــل بـــــل  ــــه کـــــا    

 بانـــــد ، هـــــن تلـــــه نـــــه کـــــا     پـــــه دـــــ ه الر 

ــت دی     ــې ماکياول ــــ ــه مــــ ــا نــــ ــر  خطــــ  پــــ

 غــــــ  دربــــــ ، خطــــــا اي ــــــته کــــــا. وپــــــه در
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دی د ماکياويل الره د شيطان الره ګڼي چې زور او فريب د دې 

 الرې مهم عنارص بويل، په يوه څلوريزه کې وايي:

ــاول ــيطا  دهيماکيـــــــــــــــــــ  ثم الر د مـــــــــــــــــــ

ــا  ده    ــ ل ان ـــ ــه ټـــ ــ  ، پـــ ــاوی مـــ ــې  ـــ  چـــ

 ځـــــای مـــــي زور او فريـــــب، چـــــې دـــــره يـــــ 

 پنـــــــــاه و ذات تـــــــــه د لـــــــــ ی دـــــــــبحا  ده. 
 

دی بيا په افغاين ټولنه کې هم د ماکياويل له نظرياتو اندېښنه لري، 

هغه ردوي او ايي چې افغانان همدې نظرياتو ت اه کړي او الره يې ورڅخه 

 ورکه کړې ده  په يوه څلوريزه کې دې نظريې ته داسې نغوته کوي:

  دـــــــــــا  تبـــــــــــاه کـــــــــــړ، ماکيـــــــــــاوليثم   

 ن ګ ـــــــــــراه کـــــــــــړ، ماکيـــــــــــاوليثمعـــــــــــال

ــه   ــه  نتـــــــــــ ــت  لـــــــــــ ــې واي ـــــــــــ  ادم يـــــــــــ

 افاــــــــــا  بــــــــــد راه کــــــــــړ، ماکيــــــــــاوليثم. 
 

د سيمې او نړۍ په باب د استاد خادم د اثارو، افکارو او انګېرنو 

لړۍ تر دې زياته غځېدالی يش، خو د دې ليکنې  د زيات اوږدوايل د 

 همدې بسنه کوو  رخاور پ همخنيوي پ
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 ژبپالنه او نور افکار 

ر ملتپالنې وروسته چې کومه موضوع د استاد خادم په اثارو کې تر ت

ټولو زياته مطرح شوې ده، هغه همدغه ژبپالنه يا پښتو پالنه ده  ملتپالنه او 

ژبپالنه د خادم صيب د ټولې ليکوالۍ اصيل محور دی  دا موضوعګانې تر 

دې حده زیاتې مطرح شوي چې ان په يو شمېر ديني نظمونو او ليکنو 

کې هم په يو نه يو ېول دا موضوعګانې تائيد شوي دي  دلته به لومړی د 

استاد منثورو او منظومو اثارو کې د ژبپالنې يا پښتو پالنې په باب رسليکنې 

هغه لیکنې او نظمونه   راوړم او بیا به يې وروسته پر ځينو رڼا هم واچوم

ل ژبه چې دې موضوع ته وقف شوي دي په دې ېول دي: )پښتو کوم ېو 

ده؟، د پښتو ادبیاتو لومړي اثار، د پښتو شاعرۍ معيار، د پښتو پخواين 

نومونه، د پښتو ترقي، پښتو تصفيه غواړي، په جنويب والياتو کې د پښتو 

لغت، پښتو بايد تقويه يش، د پښتو دوميه منشاء، ميل ژبه او مرشق، د پښتو 

د پښتو اديب معيار، د لرغوين تاريخ يو فصل، د پښتو په تاریخ کې يوه رڼا، 

پښتو په باب د کمېشن م اکرې، د پښتو له خربونو څخه د خلکو شکايات 

 (بايد رفع يش 

زور د استعامر، پښتو دلته او هلته،پښتون او پښتو، د )په نظم کې: 

پښتو دښمني، د انګرېز چل، د پښتون مقام، له قامه وتيل پښتانه، ملت په 

په پښتو شهيدان، استعامري معنويت، د  ژبه جوړېږي، نور به خري غواړو،

وون مح ت، پښتو ته لغتې ورکول، له پښتو انحرا ، قيامت، امتحان، 

ژبنی استعامر، د قام ژبه، د قام رسول، پښتني انقالب، کابل او پښتو،  پښتو 

او دربار، پښتو او اکرثيت، په پښتو ژبه لوبې، دوه ژبې، بې دستوره افغان، 

ژبې قانون، د پښتون توهني، يونو او پښتو، په پښتو د ژبې وحدت، د ميل 
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لوبې ، پښتانه او د پښتو مخالفت، د پښتو نتيجه، د باړ ګلۍ پښتو سيمينار( 

 او ځينې نور نظمونه 

دلته غواړو له همدغو لیکنو څخه پر ځينو يې لنډه لنډه ت رصه 

ولرو، خو مخکې تر دې چې خپلو ت رصو ته الړ شو، يو ټکی په وضاحت 

رسه يادوو او هغه دا چې خپله ژبه ويل او پالل نه کوم تعصب دی او نه 

کومه ګناه، بلکې نه ويل يې ګناه او تعصب کې حسابېږي، خو زموږ په 

ټولنه کې خربه رسچپه ده، څوک چې پښتانه له پښتو منع کوي، هغو رسه 

دتعصب ټاپه هم شته، پر هر هغه چا دا د تعصب ټاپه وهي چې د خپلې 

ه خدايي ح  څخه ګټه اخيل، خو دوی چې خپله ژبه پايل او د بل ژبې ل

مخه هم نييس، ځان ته متعصب نه وايي، د خادم صيب په ګډون هېڅ 

پښتانه ليکوال د چا د ژبې مخالفت نه دی کړی، په خپله ژبه ګړېدل يې 

هم خپل ح  ګڼلی، خو دې رسه رسه په عميل ېګر کې په هر پښتانه 

تور پورې شوی او هېڅوک له دې توره سپن  ليکوال باندې د تعصب

پاتې شوی نه دی  دا زموږ دټولنې منفي واقعيتونه دي، خادم صيب هم 

په دغسې یو اغزن چاپېريال کې له منفي تورونو رسه مقابله کړې او د پښتو 

ژبې د ترقۍ لپاره يې خپلې م ارزې ته دوام ورکړی دی  )د پښتو ترقي( 

غه په دې ليکنه کې وايي: هر قوم په خپله ژبه په نامه يوه ليکنه لري، ه

کې ترقي کوي، ادب هم په ژبې پرې اړه لري او د يوه قوم د ترقۍ درجه 

دهغه قوم د ادب دترقۍ په درجې پورې تړلې ده  استاد خادم دا هم 

وايي چې افغان بې پښتو او پښتو بې افغانه ترقي نه يش کوالی  استاد په 

ې دپښتو او پاړيس ژبې دواړو واقعيتونو ته اشاره دې لیکنه کې په هېواد ک

کړې ده  استاد په دې ليکنه کې د پښتنو د پرمختګ لپاره پښتو ليکني 

 سمون ته هم اشاره کوي، هغه وايي:
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))پښتو د هغې ژبې نوم  دی چې پښتون قام او د افغانستان مملکت 

او پښتون نوم او هېواد په هغې رسه دنيا پېژندلی دی  د افغان، افغانستان 

چې د دنيا په هر ځای کې ياد يش) نو د هغه ځای خلک فوراً دا فکر کي 

چې دا د هغه قوم او وون نوم دی چې خلک يې پښتو يعنې افغاين ژبه 

مفکوره حاصلولو کې هېڅ پروپاګنډ او انساين  لري  دنيا ته په دغه خيال او

وم او وون ارادې کار نه دی کړی  بلکې په قدريت صورت چې د دې ق

پښتو الزم اوملزوم شيونه پېژندل  ژبه پښتو ده،په همدغه ېول افغانستان او

شوي دي) نو دا خربه الس ته راغله  چې پښتو هر څنګه چې ده زموږ ژبه 

ده او هر کله چې هېڅ قوم په پردۍ ژبه ترقي نه ده کړې او له بلې خوا د 

ادب په ايينه کې يو قوم د ترقۍ اندازه د همدغه قوم د خپلې ژبې د 

 ليدل کېږي 

نو د يو قوم د ترقۍ درجه همېشه د دغه قوم د ادب د درجې په  

اندازه وي) نو که د چا ژبې يا ادب پوره ترقي کړې نه وي، نو دا د قوم 

ګناه ګڼل کېږي، نه د ژبې، په هر صورت نه افغان بې پښتو او نه پښتو بې 

 افغانه ترقي کولی يش 

له کې ونه ژويل يش چې په افغانستان کې ېېر دا خربه بايد په خو 

خلک په پاړسۍ هم ګړېږي، لکه په پښتو چې خربې کوي  وونوالو او 

قومونو په وچو او تشو تعص اتو ګټه نه ده کړې، په قدريت صورت رسه 

دواړه ژبې په دې وون کې شته او پاته شوې دي  دابه ېېر حيف او 

اشته خايل نه وي چې سړی د افسوس وي او هېڅکله به له همدې فروګ 

افغان  او افغانستان له پخوانو اوضاعو څخه بحث وکړي او د پښتو له 

اهميت س ګې پټې کړي، يا له پاړيس منکر يش، موږ  بايد په هغه يش 

 فخر وکړو چې موږ پخپله د ځان د پاره کړی وي 
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که څه هم د بل چا کارونه چې زموږ په فايده وي  د انکار او بې 

وړ نه دي، خو په دې بايد پوه شو چې زموږ فايده يقيناً په هغه يش  قدرۍ

کې ده چې زموږ اجتامعي روابط ټينګ او د علم او رڼا خوا ته مو سوق 

 کاندي!

زه په دې ځای کې نورې خربې پرېږدم، راځم د )نسيمي( صاحب 

هغه مقالې ته چې ليکيل يې وو )زموږ د ميل ژبې رسم الخط د توجه وړ 

يمي صاحب د يو افغان او د اصالح روزنامې د مدير په حيث دی( نس

مکلف دی چې د پښتو له اوضاعو غلی پاته نه يش  ده په خپله مقاله کې د 

ژبې  په باب د استفادې وړ خربې کړي دي  دوی دا  هم اع ا  کړی 

ادب او ګرميري قواعدو په باب  دی چې په دغو تېرو کلونو کې د پښتو د

انکشا  شوی دی، مګر د رسم الخط په باب وايي: چې تر  ېېر پرمختګ او

اوسه پورې يې دغه خوا نيمګړې ده او يوه کلمه د ليکوالو لخوا په راز راز 

اشکالو ليکل کېږي   تر دې وروسته بيا نهه مثاله راوړي او په اخر کې له 

ه لرې پپښتو ټولنې او پښتو ليکوالو څخه خواهش کوي چې د دغه نقايصو 

 کې کوشش وکاندي کولو 

زه د يو افغان ليکونکي په حيث ځان مکلف بومل چې په دغه 

موضوع کې وغږېږم: )پښتو ليکوالو په تېرو کلونو کې له کوم وخت څخه 

چې داعليحرضت نادر شاه په توجه په هېواد کې د پښتو اديب انجمن او 

د پښتو ټولنه تاسيس شوي دي د پښتو د نورو اديب خواوو د څېړلو رسه 

پښتو د رسم الخط مسئله هم له نظره نه ده غورزولې او کايف بحثونه په 

دې موضوع کې شوي او نتايجو ته رسېديل هم دي، پښتو ژبه د يو لوی  

ژوندي قوم د ژبې په حيث په منځ کې اچول شوې او د اديب مسلامتو په 

( کلمه دې مکمله ۶رڼا کې د کلامتو صورت منل شوی دی، لکه دا چې: )

( د ګرمير د مسلم قانون څخه مخالف ۹( دا چې مطرده دې وي  )۲  )وي
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( تر ممکن حده پورې دې د قدماوو د اسلوب ۱صورت دې ونه لري  )

( حروفی اعجامو ته دې له حرکتي څخه ۵مراعات په کې مد نظر وي  )

( غري ملت س صورت دې په ملت س صورت ۱زيات اهميت ورکړی يش  )

مقرراتو په ملحوظ )کښې( په کې او کښ، زه، وګڼل يش، د دغسې  حمرج

زما او زموږ  په ځه، ځام، او ځموږ، چې په چه، کوچنی په کچني، پښه په 

ګڼلی شوی  حپخه، خپه، زوی په ځوی، زملی په ځلمي، پاته په پاتې مرج

دی (  پاته شوه دا چې ځينې يې ولې په بل صورت ليکي، دا خرب هغه 

فيصلې د جزايي فيصلو په شان  وخت فيصله کېدای يش چې اديب

قطعيت ولري  یا دا چې په ليکونکو کې هېڅ م تدي نه اويس  يا دا چې 

قلمي او و اعتي سهوې بېخي له منځه ووځي    په هر صورت د پښتو 

فيصله شوی صورت لري  جزيي فرقونه د هرې  درسم الخط چا  شوی او

ړيس، اردو، عريب او لکه د پا  ،ژبې د نويسنده ګانو په منځ کې موجود وي

ليکونکو په منځ کې چې شته چې ذکر يې ووالت پیدا  حتی مغريب ژبو د

 کوي 

په هر صورت که د پښتو د مستندو مؤلفينو تاليفات په زيات تعداد 

نرش يش، نو دغه نقيصه که وي هم له منځه ځي اودلته د پښتو ېېر مهم 

 يمت لري ((کتابونه موجود دي چې و ع يې د پښتو د پاره خورا ق

 (۲۹ :۹۱۳ - ۹۶۱) 

ه )پښتو دې تقويه يش( کې د پښتو د ناستاد خادم په يوه بله ليک

پياوړتيا او پرمختګ الرې چارې په ګوته کوي، دی وايي چې پښتو ټولنه 

دې پر رښتيني مانا د يو علمي اکاېمۍ حد ته پورته يش، د لغتونو د 

ېږل يش  ټول اثار دې د يوه راټولو لپاره دې بېالبېلو سيمو ته هيئتونه ول

واحد علمي مرکز له نظره تېر يش، متفرقه مرکزونه دې پر يوه واحد خو 
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لوی مرکز بدل يش  دناوړه ت ليغاتو د مخنيوي لپاره دې هڅه ويش  پښتو 

دې د تعليم، تعلم او مکات ې ژبه يش، د پښتو د تاليفاتو څانګه دې رامنځته 

 ويش يش، د اديب معيار لپاره دې کوښښ 

))په دې خربه به اوس زموږ د وون واړه او زاړه پوه شوي وي چې 

پښتو د افغانستان مهمه ژبه ده، د افغانستان د به ود او د دې وون تنوير او 

معار  د پرمخ بيولو د پاره الزمه هم ده چې د وون د نورو شئوناتو د 

 انکشا  او م قي کولو رسه پښتو ته هم بشپړه توجه ويش 

نکشا  او ژبه تقويه کول د نورو بيدارو شوو اقوامو او مللو د اديب ا

کې تجدد او  وونهضت په رسنامه کې ځای لري  موږ د حيات په ټولو خوا

پېش قدمۍ ته اړ يو او تر يو څه حده په هره لياره کې ان زموږ په وون 

کې حرکت هم پيدا شوی او د تقدم اثار ليدل کېږي  مګر اجتامعي 

په يوه سويه پر مخ نه درومي کله اجتامعي حرکت تېزېږي  کارونه همېشه

او کله سکته پیدا کوي   مد و جزر د زندګۍ د جريان خاصه ده او په 

 همدغه مد و جزر کې حيات يا صعود کوي يا نزول 

پښتو څه زمانه ښه پېرشفت وکړ، بيا دا هنګامه يو ناڅاپه سړه او غلې 

 نه مخکې په نږدې اعصارو کې شوه  د اعليحرضت محمد راهر شاه د عرص

پښتو يوازې د کليو ژبه وه چې يوازې قديم دېوانونه او ځينې ديني مسايل  

 په کې د نظم په صورت خوندي شوي وو 

به دې دوره کې د اخ ار، مکتب، تاليف او ترجمې د راېيو او خط 

او کتابت ژبه وګرزېده، د پښتو اکاېميۍ ورته د پښتو ټولنې په نامه سازه 

شوه او هر څوک پوه شول چې افغانستان د خپلې ژبې )پښتو( خوا ته 

 پوره توجو لري 
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دغه وجهه ده چې د دنيا ت ليغايت او نرشايت رسويسونه هم چې کوم 

 وخت غواړی خپل اواز دې خاورې ته ورسوي، نو په پښتو خربې کوي 

په مورنۍ ژبه کې خط او کتابت او په مورنۍ ژبه کې تعليم او تعلم 

و په مورنۍ ژبه افهام او تفهیم چې د دې عرص د احتياجاتو او مسلامتو ا

څخه حسابېږي، يو بل شی هم دی چې موږ د پښتو تقويه کولو ته 

 مج وروي، چې هغه د پښتونستان اواز دی 

ټول پښتانه په يو اواز پښتونستان غواړي او د پښتونستان ژبه پښتو 

اه رحمة هللا د خپل جلوس ده، اګر چې اعليحرضت شهيد محمد نادر ش

رسه سم په کابل کې انجمن اديب کابل او په قندهار کې د پښتو اديب 

انجمن تاسيس کړ  مګر څومره چې د وون په نورو شئوناتو کې قدم ليدل 

کېږي، نس تاً زموږ اديب خوا هغومره وړاندې تګ نه دی کړی  موږ پخپله 

ومره چې رضورت او د په اديب خوا کې نه په پاړسۍ او نه په پښتو څ

وخت تقاضا ده اديب بروز نه دی کړی  مګر دومره چې پاړيس بل څوک 

هم لري او پښتو بل هېڅ د اميد ځای نه لري، بې افغانستانه دا خربه بايد 

د  زه بيا تکرار کړم چې دا عرص د پښتو د پاره خورا غنيمت عرص دی او

 لی يش پښتو د تقويه کولو زیات اميد او هيله ورڅخه کېد 

په دې ځای کې چې کومه خربه زه کول غواړم، هغه دا ده چې 

د تقويه کولو ليارې يې د پښتو ټولنې  –پښتو بايد تقويه يش  يعنې ښه ترا 

 تقويه کول دي 

پښتو ټولنه بايد د حقيقي اکاېميې حد ته ورسولی يش، زه عقیده 

اوس بايد لرم چې حکومت په دې باب کې د هر پېشنهاد منلو ته تيار دی 

پښتو ټولنه د پښتو د پاللو مرکز وبلل يش  دغه متفرق کوششونه چې د پښتو 

په نامه په وزارت حربيه يا معار  کې کېږي  دا بايد د توحید مساعي رنګ 
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ق ول کاندي   د ټولو کورسونو انتظام بايد له يوه ځايه ويش  د پښتو په 

د نظر نه تېر يش د پښتو باب هر قسم تاليف او تصنيف بايد د يو قوي مرکز 

د لغاتو د راغونډولو له پاره بايد سيار هئيتونه چې په عني زمان کې 

 جغرافيايي او تاريخي تحقيقات هم وکولی يش بايد جريان ومومي 

د نورو اصطالحاتو او عرصي لغاتو د پاره يو کمېسيون الزم دی چې 

نرش يې کاندي د ژبې د فاللوژۍ د اصولو رسه سم مجوزه لغات ترتيب او 

او بيا د دغه ترتي اتو پر اساس د پښتو د دايرة املعار  اساس کېښودل يش 

د پښتو دايرة املعار  پس له دې محض د ترجمې په صورت وړاندې بيول 

 ګران کار دی 

د پښتو تاليفات چې تر اوسه منځ ته راغيل دي  اګر چې زيات 

شوي، ېېره رضوري ده  اهميت لري ولې د ادب په ناقدانه تله نه دي تللی

 چې د پښتو معياري ادب خلک وپېژين 

زموږ په وون کې هر يش يو مرکز لري  مګر بدبختانه د پښتو په باب 

دغه مرکزيت تر اوسه عمالً الس ته ندی راغلی  زه نه وايم چې دغه مرکز 

دې څوک او چېرته وي مګر دا وايم چې د پښتو د تقويه کولو د پاره دغه 

يش دی  دا خربې چې دلته ما وليکلې د يوې نظريې په  مترکز رضوري

صورت مې ارهار کړې، هيله ده که د ق لولو او د تائيد وړ وي، متفکرین او 

 (۹۱۶  - ۹۱۱: ۲۹عاملني به يې له نظره ونه غورځوي !!! )

استاد خادم د يوې ژبې، له هغې جملې څخه د پښتو د لغوي زېرمې 

پخواين لغتونه، م وکې کلمې او يا هم د بډاينې يوه الره دا ګڼي چې 

تغري شوې کلمې بېرته راژوندۍ او ورغول يش او دژبې ورځنۍ محاورې 

ته داخلې يش  اوسني ژبپوهان هم د استاد خادم له دې نظر رسه مواف  

دي، هغوی هم وايي چې د يوې ژبې د بډاينې او خونديتابه لپاره څلور 
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ا چې د يوې ژبې پخواين م وک نړيوال معيارونه ټاکل شوي دي، يو د

لغتونه  بايد بيا له رسه راژوندي او د ورځنۍ محاورې برخه يش  دويم 

ګړدودونو ته بايد مراجعه ويش او له هغو څخه لغوي زېرمه راټوله يش، 

درېیم نوي لغتونه بايد جوړ يش او څلورم له نورو ژبو  څخه بايد رضوري 

( سلنه ونډه ټاکلې  که څه ۲۵اره )لغتونه پور يش   دوی د دې هر يوه لپ

هم دا د ريايض د فورمول په شان د تط ي  وړ نه ده، ځينې برخې به يې 

زياتېږي او کمېږي، خو په دې برخه کې يو معيار ګڼل کېږي، خادم 

صيب هم د لومړي معيار يادونه کوي  هغه د ژبې د پخوانيو لغتونو د بيا 

و لغتونو ريښې ته متوجه شوی ژوندي کولو په ترڅ کې د ځينو هغو پښت

چې دی وررسه په جنويب والياتو کې د سفر پر مهال مخامخ شوی و، د 

دې لغتونو بڼه اوس اووښتې، خو ده يې د خپل تحليل له مخې ريښه پیدا 

کړې چې له اره پښتو لغتونه دي  خادم صيب په )پښتو پخواين نومونه( 

 ليکنه کې وايي:

بوټي، غر او درو ته ګوري، نو لږ ))چې سړی د افغانستان کاڼي 

شانې فکر او تعم  وکاندي، د دې ملک هره تيږه او لوټه پښتو پښتو نارې 

وهي، د دې ملک تقدير د پښتو او پښتونولۍ رسه اخښل شوی دی، مګرم 

متاسفانه پښتانه غافل دي او دپښتو او پښتونولۍ په ښکيل مخ خاورې او 

ښتو سپېڅيل نومونه عمداً يا ايرې اچول شوي دي او اچول کېږي، دپ

سهواً او غفلتاً بدل شوي او بدلېږي، په دې باب کې بايد پښتانه ادباء 

محتاط اويس، زه دلته يو څو مثالونه راوړم چې د جنويب واليت د سفر په 

ورځې فراغت کې مې ورته پام شو او په دې باب کې صداقت د  څو

 خوست قايض هم ما رسه برخه لري 

اره نارې وهي چې )لوی غر( دی، غورځېدلې ده او ښکلوګر:  -۶

) ( په )ګ( بدل شوی دی او دا تغري دومره متعار  دی چې هېڅ ث وت 
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ته حاجت نه لري او مشاهدات هم داللت  کي چې دغه ځمکه د لويو 

 غرونو منځ کې راګري ده 

د )ر( په زورواکي او زور د )تېز( په معنا اول م کر او تېره:  -۲

صفت دی، د )تېرې کنډو( په معنا د )تېرې څوکې کنډو( دی  دويم مونث

او دا يو غاښی دی چې غر يې ېېر نېغ دی، يا )تېره کنډو( دی، غري اهل 

لسانو )تېرې کنډو( کړی دی، دا د هغه غره کنډو دی چې لوګر له ګردېزه 

 بېلوي 

په يقيني صورت رسه )غرديس( دی، يعنې )غرنی( ديس ګردېز:  -۹

عنا پخوانۍ پښتو کليمه ده، لکه پرديس يعنې )پرديس ديس( د ملک په م

پردی ملک او دغلته چې سړی وريش، نو معلومه يش چې شاوخوا د لوړو 

غرونو او ځنګلونو سلسلې موجودې دي، معلومېږي چې زموږ پخواين 

پوونده پلرونه د زرګونو کالو څخه د خپلو مالونو رسه دلته راتله او 

 وس هم دلته شته اوسېدل، د هغو اثار ا

په پښتو کې اوس د خوښت لغت د لوند په معنا خوست:  -۱

موجود دی او )خيشت( د لوند په معنا ژوندی دی  )خېست( يوه لهجه 

ده، په خوشت  او خيشت کې او دا ځمکه چې د غرونو په ملن او منځ کې 

ملده پرته ده ېېرو بارانو او برساتو او د لوړو غرونو د زيم په واسطه همېشه 

وي او اوس هم په خپل زيم اباده ده، که نه نو کوم سيند او جاري اوبه نه 

 لري 

غلط تلفظ دی، سهي يې هلمند دی، چې د ايل ند هېرمند:  -۵

څخه جوړ شوی دی، ايل ند په پښتو کې د مال د پرېښودو ځمکې ته 

وايي، چې پرته له پيوونکي پکې مال څري، يقيناً دغه لوړې ځمکې چې 

ند ناوه ترې راغلې ده، د ېېرو پخوانو زمانو څخه د مسلسلو او داميي د هلم

بارانو او واورو او ېېرو وښو په واسطه زموږ د مالدارانو نيکونو، د هستوګنې 
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ځای و چې ژمی به په تودو ځمکو او اوړی به دغو ځمکو ته لکه نن چې 

 هم ليدل کېږي راتله 

دا نوم او دا لهجه  په اصل کې )کنډ( دی، چې اوس همکونړ:  -۱

د ننګرهار په پښتو کې موجوده ده، کنډ دغه غره ته وايي چې ننګرهار له 

شاميل والياتو بېلوي، چې لر رس ته يې پنجشري او کوز رس ته يې نورستان 

او چ ال پراته دي، پامري د دغه غره لوړه څوکه ده او خلک دا غر 

پرې کړي يش ته وايي، هندوکش بويل پښتانه ورته کنډ وايي، ځکه کنډ رس

کونډه ښځه هم رس پرېکړې غوندې ده او دا غر هم د ېېرو او مسلسلو 

واورو په واسطه په پورته حساب باندې ونې او بوټي نه لري، لکه رس پرې 

 کړی دغسې دی، نو ځکه يې کونډ بويل 

: زر خو معلوم )هزار( ته وايي او )مله( د مېله يوه لهجه زرمله -۷

مېنه يو شی دی او )زرمله( د )زر مېنو( او )زر کورو( په معنا ده، مېله او 

 ده، نو منسوب اسم يې )زرمتی( غلط دی  )زرملی( صحيح دی 

په اصل کې )غر او رسک( دی او دا معلومه خربه ده ګرشک: -۸

چې دغه ځای د غرونو په ملن کې او پوزه کې واقع کې دی، په دغه 

 مناس ت رسه دا نوم بېلکل صحيح دی 

په اصل کې له )تګ او( نه جوړ دی، )تګ( او )او( اوبو تګاو:  -۳

ته وايي، دلته هم ېېرې درې او شېلې راوتيل دي، نو څوک يې چې 

 تګاب ليکي رلم دی 

په )ارغنداب( ليکل غلط دی، په اصل کې )ارغنداو( ارغنداو:  -۶۱

 دی، د )اصيلې اوبه( په معنا دی 

د دغو کليمو په اصالت پوه په لږ وخت کې چې زه اوزګار وم، 

شوم، هيله ده چې ميل نويسنده ګان دا کلیمې غلطې نه کړي او رسمي 
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مقامات يې په رسميت وپېژين  په دغه شان د دې ملک غر او سمه پښتو 

 (۲۸۱-۲۷۳: ۲۱پښتو نارې وهي (( )

د ژبې، ژبپالنې او پښتو ژبې د پرمختګ او ترقۍ په برخه کې خادم 

کنې کړي دي چې موږ يې د څو ليکنو منت د بېلګې صيب ېېرې زياتې لي

په توګه راوړ او د ځينو نورو مو يوازې عنوان ته نغوته وکړه، خو ددې 

ېول ليکنو شمېر ېېر زيات دی  د خادم صيب په منصور کالم کې د 

ژبپالنې پر ګڼو ليکنو رسبېره د هغه په منظوم کالم کې هم ګڼ شمېر داسې 

ا يې يوه زياته برخه همدې پښتوپالنې او ژبپالنې نظمونه شته چې ټول او ي

ته ځانګړې شوې ده  د )زور د استعامر( په نامه يوه نظم کې په پښتو ژبه د 

استعامر رلم او انحصار ته اشاره کوي او هغه له پښتو ژبې رسه سخت 

 مخالف ګڼي:

ــت  ربــــــــه دی    ــه پښــــــ ــتع ار پــــــ  زور د ادــــــ

ــه پښــــت  ربــــه دی      ــ ل کــــار پــ ــه چــــې ټــ  ځکــ

ــ     ــه مـــ ــر  ـــ ــ ه  هـــ ــده مـــ ــت  بنـــ  ازاد او پښـــ

ــه دی   دومـــــــره انحصـــــــار پـــــــه پښـــــــت  ربـــــ

ــل     ــه والړ وي تـــ ــا بـــ ــي يـــ ــه ځـــ ــاروا  بـــ  دا کـــ

 ولــــې  چـــــې يــــې بـــــار پــــه پښـــــت  ربـــــه دی   

ــې     ــت  ځنــــ ــه پښــــ ــې لــــ ــته ازادي بــــ ــه مــــ  نــــ

 دغــــــه مــــــ  مــــــعار پــــــه پښــــــت  ربــــــه دی     

 وګـــــــــــــ ره خادمـــــــــــــه دا د  مـــــــــــــعر دی  

ــه دی((     ــت  ربــ ــه پښــ ــار پــ ــ ر ان ــ ــه دــ  او کــ

                                                                            (١٩٠:  ١٠) 
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استاد په يو بل نظم کې په بره او لره پښتونخوا کې د پښتو حالت ته  

اشاره کوي، هغه د اندېښنې وړ بويل، دی دې نظم ته د )پښتو دلته او 

هلته( نوم ورکوي او په دواړو ځايونو کې دپښتو پر حال ځورېږي  دی په 

 ې وايي:دې نظم ک

 ))روغـــه پښـــت  ماتـــه مـــ ه، دلتـــه هـــن او هلتـــه هـــن        

ــن        ــه هــ ــن او هلتــ ــه هــ ــ ه، دلتــ ــه مــ ــ  ميراتــ ــه مــ  خ نــ

ــه بـــه تـــر  اميـــد کـــ و    چېرتـــه چـــې پښـــت  نـــه وي،  ـ

ــن     ــه هـــ ــن او هلتـــ ــه هـــ ــ ه، دلتـــ ــه مـــ ــ  پاتـــ  دا  رزو مـــ

ــي    ــ  هنکــــ  وهــ ــه مــ ــي وهــــي ،هلتــ ــه مــــ  پاړدــ  دلتــ

ــن      ــه هـــ ــن او هلتـــ ــه هـــ ــ ه، دلتـــ ــه مـــ ــ  وفاتـــ ــه مـــ  ربـــ

 مـــت پ ـــې، درومـــ  پـــه دولـــت پ ـــې رځـــ  پـــه  ک 

ــن         ــه هـ ــن او هلتـ ــه هـ ــ ه، دلتـ ــه مـ ــبا تـ ــ  دـ ــار مـ ــ  چـ  نـ

ــه چــې پــه  ک مــت کــې دی      زور پــه ث افــت کــې دی، ن

 الره مـــ  بـــل خـــ ا تـــه مـــ ه، دلتـــه هـــن او هلتـــه هـــن         

 وايــــــــي پښــــــــت  مــــــــاړه ده، دا ربــــــــه وي ــــــــاړه ده 

ــن       ــه هـــ ــن او هلتـــ ــه هـــ ــ ه، دلتـــ ــه مـــ ــډه زياتـــ  دا ملنـــ

 را کــې پل ــې کــ يځــ ا  کــ ل مــ  غــ ي ې کــ ي، زوړ 

ــن     ــه هــ ــن او هلتــ ــه هــ ــه مــــ  مــــ ال تــــه مــــ ه، دلتــ  هيلــ

 مــــــرم رانــــــه الړلــــــ ، مــــــړ مــــــ ل  غيــــــرت زمــــــ نږ

ــن     ــه هـــ ــن او هلتـــ ــه هـــ ــ ه، دلتـــ ــه مـــ ــا روا تـــ ــه نـــ  مخـــ

 مـــړ مح ـــد  ـــل خـــا  مـــ ل ، زوړفخـــر افاـــا  مـــ ل  

ــن((       ــه ه ــن او هلت ــه ه ــه مــ ه، دلت  مخکــې پښــت  مــا ت

                                                                                                 (١٩٧: ١٠) 
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په يوه څلوريزه کې چې )پښتون او پښتو( نومېږي، پښتو ژبه د 

پښتون قام ساه ګڼي چې له هغې پرته ورته ژوند ناشونی دی او همدارنګه 

 :ا د سياست لپاره د ساه حيثيت لريپه هر ېګر کې بي

 پښت   او پښت 

ــه د پ ــاه ده پښـــــــت  ربـــــ ــر دـــــ  ښـــــــت   د ټبـــــ

 پــــه ميــــدا  دديادــــت کــــې يــــې ام ــــا ده     

 اوس ګيــــر مــــ ی هــــن دربــــې پــــه ګنــــاه دی     

 .))خشلـــــه ربـــــه هـــــن کـــــال ده هـــــن بـــــال ده((     

 

په يوه بله څلوريزه کې )د انګرېز چل( ته اشاره کوي چې تر هغه 

پورې دلته ناکام و چې پښتو  يې زده نه وه،  کله چې يې پښتو زده کړه او 

 ر پوه شو، نو بيا يې پښتنو ته چل جوړ کړ د پښتنو په کلتو 

 د ان رېث چل

ــړ     ــل کـ ــد  يرغـ ــت   بانـ ــه پښـ ــې پـ ــي چـ  پرن ـ

ــړ      ــه دــي ه دل ک ــې د پښــت   پ ــل عک ــر ي  خش

 دی هاـــــه وخـــــت پـــــه پښـــــت  ربـــــه نـــــادا  و  

 .خ  چې پ ه م ، ن  پښت  ته يـې دـاز چـل کـړ    
 

استاد خادم د پښتون مقام په پښتو کې ګڼي او چې پښتو له چا 

 غوی په مړو کې حساب شوي دي څخه تللې، ه

 پښــــــت  مــــــ  ربــــــه، پښــــــت  مــــــ  دــــــا ده     

ــدعا ده    ــه، دا مـــــــــ ــ ه مـــــــــ ــه پـــــــــ  افاانـــــــــ
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ــ ل     ــړه مــ ــ  مــ ــ ی خــ ــه الړه، هاــ ــا نــ ــې چــ  چــ

 .اوس مــــــ  د  پــــــاتې، قــــــام تــــــه دــــــ دا ده

 

استاد خادم هغو پښتنو ته هم نغوته کړې چې پښتو يې هېره شوې 

ه )قامه وتيل ه لهېواد په بېالبېلو سيمو کې اويس  دی دا ېول پښتان او د

 :پښتانه( بليل دي

ــداما  دی  ــه ک هـــــ ــرات دی، کـــــ ــل هـــــ  کابـــــ

ــتا  دی   ــه کد ـــــــ ــار او کـــــــ ــخ او تخـــــــ  بلـــــــ

ــر بادغي ـــــــه    ــتانه دي، ا  تـــــ ــات پښـــــ  زيـــــ

 خــــــ  کــــــار د ربــــــې، ترېنــــــه لــــــږ ورا  دی.    

 

استاد خادم د يو ملت په جوړښت کې د ژبې ارزښت ته اشاره 

ر دې پ کوي، دی وايي له ژبې پرته ملت نه جوړېږي، خو پښتون ال

 حقيقت تر اوسه هم خرب نه دی:

ــ ړېږي    ــد   ـــــــ ــه بانـــــــ ــه ربـــــــ ــت پـــــــ  ملـــــــ

 دا کـــــــار بـــــــې ربـــــــې بېخـــــــي نـــــــه کېـــــــږي 

 ټ لــــــــــــه دنيــــــــــــا ده، پــــــــــــه د  خبــــــــــــره    

ــ هېږي.   ــه پـــ ــر  نـــ ــن، پـــ ــت   ال اوس هـــ  پښـــ

 

استاد خادم د پښتنو پر غفلت ځورېږي او وايي چې )نور به خري 

 غواړو(، يانې کېدی يش، حاالت تر دې هم خراب يش:
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ــت  ــه دا غفلــــــ ــږي  کــــــ ــت  ورکېــــــ  وي، پښــــــ

ــږي    ــت   بوبېــــــ ــت  الړه، پښــــــ ــې پښــــــ  چــــــ

 تللـــــی خـــــ  تللـــــي دي، خيـــــر بـــــه غـــــ اړو     

 پــــــه پـــــــاتې قـــــــام مـــــــې اوس زړه رپېـــــــږي. 
 

خادم صيب د پښتو ژبې د خدمت په الر کې د هغو اتالنو يادونه 

محمد )هم کوي چې د پښتو لپاره يې بې شانه قرباين ورکړې ده  دی د 

 (ق کايس او قايض عطاء هللاګل خان مومند، صمد خان اڅکزي، صاد

 نومونه يادوي او وايي:

 چــــې زړه يــــې وچـــــاود مح ــــدګل خـــــا  دی   

 چـــې بـــن پـــر  پرېـــ وت، دا صـــ د خـــا  دی     

 صــــادق کادــــي هــــن، پــــه پښــــت  مــــړ مــــ       

 د قا ــــــي مــــــر  مــــــ  پــــــه زړه ارمــــــا  دی.
 

نو هغو ته يو ېول  ،استاد وايي کومو پښتنو چې پښتو پرې ايښې

وايي چې فاريس ته متايل پيدا  )استعامري مصونيت( حاصل دی  دی

کړه او يا هم اردو ته قايل شه، نو بيا دې هر څه خوندي دي  که څه هم 

دا ېول مسايل بيانول به ځينو ته د زغم وړ نه وي او اتومات به پر استاد او 

عيت څخه نورو ورته اشخاصو باندې د تعصب ټاپه لګوي، خو له دې واق

 :هم س ګې پټېدالی  نه يش

 فاردــــــي تــــــه، زړه کــــــې مايــــــل وي يـــــا د  

ــل وي   ــه قايـــــ ــه خ لـــــ ــه پـــــ ــا د  اردو تـــــ  يـــــ

 پښـــت  د  پرېـــږدي، نــــ ر چـــې هــــر  ـــه کــــا    

ــل وي.   ــه  اصـــــــ ــه، ورتـــــــ ــ نيت بـــــــ  مصـــــــ
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خادم صيب له يو بل حقيقت څخه هم پرده پورته کوي، هغه پښتانه 

چې پښتو خرڅوي او د ده په اصطالح )پښتو ته لغتې ورکوي( نو هغه ېېر 

 رسېږي: ژر لوړتيا او منصب ته

ــاره    ــا چــــ ــړه د ل ړتيــــ ــا زده کــــ ــر چــــ  اوس هــــ

 و لـــــــــــــ ړ م ـــــــــــــام تـــــــــــــه د ختـــــــــــــ  الره 

ــړه     ــه ورکـــــ ــت  تـــــ ــې پښـــــ ــ  لاتـــــ ــ   ـــــ  يـــــ

ــاره.     ــه زيــ ــه  ــ ــې لــ ــي بــ ــه مــ ــه د  ښــ ــار بــ  چــ

 

متوجه کېږي، تر هغه چې  هم دی په دې لړ کې يو بل حقيقت ته

نه کړي، که څومره لوړه پوهه ولري، نو بيا به  پښتانه )له پښتو انحرا ( و

 ام ته ونه رسېږي:هم لوړ مق

ــي       ــر مــ ــه وزيــ ــه بــ ــي، نــ ــد مــ ــه پ هانــ ــه بــ  نــ

ــي     ــر مـــ ــه اميـــ ــه بـــ ــي، نـــ ــډر مـــ ــه ليـــ ــه بـــ  نـــ

  ــــــ  چــــــې لــــــه خشلــــــې، پښــــــت  وانــــــ ړي 

ــي.     ــر مــ ــن ميــ ــه علــ ــ  پــ ــر  ــ ــه هــ ــت   کــ  پښــ

 

استاد خادم دا ېول حالت پر پښتنو يو قيامت بويل او عوامل يې په 

 ګوته کوي:

ــت دی   ــت  قيامــــ ــت   او پښــــ ــه پښــــ ــ  پــــ  نــــ

 دیوخــــــــــــــت د ذلــــــــــــــت او د   ــــــــــــــارت 

 لـــــــــــه ادـــــــــــتع اره، دا  کـــــــــــن مـــــــــــ ی 

 پښــــــت    اهــــــل دی، پښــــــت  بــــــدعت دی. 
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خادم صيب په يوه بله څلوريزه کې د هللا تعالی قانون ته اشاره 

کوي چې خپل رسول يو قام ته د همغه قام په ژبه لېږي او دا کار خدای 

ته مق ول هم دی، نو افغانه ته بيا د بل په ژبه ولې فخر کوې او دا ناوړه 

 ه کوې؟کار تررس 

 د قـــــــام پـــــــه ربـــــــه، هـــــــر يـــــــ  ردـــــــ ل دی  

 خــدای )ج( تــه پــه د  کــار، هــر يــ  م بــ ل دی  

 د بــــــل پــــــه ربــــــه، فخــــــر بــــــه  ــــــه کــــــړ       

 افاانـــــــه دا کـــــــار، د  بېـــــــر فضـــــــ ل دی.   
 

بيا )د قام رسول( په نامه په يوه بله څلوريزه کې د اسالم له نظره، 

 موږ ته د ژبې اهميت واضح کوي او وايي:

ــ    ــه ارمـــــ ــ نږ تـــــ ــه، مـــــ ــا  ق مـــــ  اد دیل ـــــ

 ردــــــــ ل د قــــــــام دی، دا يــــــــې مــــــــراد دی   

 چـــــې پـــــه ادـــــالم کـــــې لـــــه قـــــام منکـــــر وي 

ــاد دی.    ــب بربــــ ــه دی، غريــــ ــ ی نــــ ــ ه مــــ  پــــ
 

ي او بيا ېږحالت ېېر ځور  له خادم صيب په کابل کې د پښتو ژبې

يې ورته )کابل او پښتو( په نامه يو نظم ليکلی دی، په دې نظم کې يې 

او پښتانه وررسه مخ وو   هغه ناخوالې يادې کړي چې په کابل کې پښتو

 دلته يې څو بندونه رااخلو:

ــه  ــــه وي    ــان  بــ ــه لــــري افاــ  چــــې پښــــت  نــ

ــه وي    ــه  ـــــ ــل ا  بـــــ ــه م ـــــ ــې غيرتـــــ  ال بـــــ

ــ ل ه     ــت  مــــــ ــه پښــــــ ــي  زه پــــــ ــه مــــــ  ځکــــــ

ــه وي     ــه  ــ ــا  بــ ــري ان ــ ــه لــ ــ دي نــ ــې خــ  چــ
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                                        ***      

  اد يــــــــې تــــــــه ېــــــــکابلــــــــه زړه د کــــــــ م ه 

ــ  ه نـــــــه ابـــــــاد يـــــــې تـــــــه  د چـــــــا لـــــــه فيضـــــ

 لـــــږ خـــــ  د  ځـــــا  او بيـــــا پښـــــت   و ـــــ ره

ــه    ــې تـــــ ــه ازاد يـــــ ــړ ، کـــــ ــا ازاد کـــــ  دا چـــــ

                                         *** 

ــه ده   ــي ربــــــــ ــ اد ملــــــــ ــت  دد  هېــــــــ  پښــــــــ

ــه ده     ــ ي ربــــــ ــا ردــــــ ــن بيــــــ ــره هــــــ  ال وردــــــ

 مخالفــــــــــــــت د پښـــــــــــــــت  نـــــــــــــــه دی روا  

 چــــــــې دا دد  خــــــــاور  بــــــــ مي ربــــــــه ده    

                                        *** 

ــه د  و خــــــــــ ړو پــــــــــه زور کابلــــــــــه     کلــــــــ

 اوس را نــــه مـــــ که کــــړ  پـــــه مــــ ر کابلـــــه    

ــ    ــه چاـــــــ ــت پـــــــ ــب او د فام ـــــــ  د تعصـــــــ

ــه.     ــ ر کابل ــ نږ د  ت ــړو دــشي  او م ــا  د  ک  ځ

                                                                                (٠١١: ١٠) 

ه حالت اندېښنه څرګندوي چې وخت پر استاد خادم د پښتو پر هغ

وخت پرې تجارت کېږي، که څه هم پښتو داکرثيت ژبه ده، خو هېڅکله 

 هم خپل ح  ته نه ده رسېدلې:

 پښـــــــــــــــت  ل ـــــــــــــــا  د اک ريـــــــــــــــت دی  

 ټينـــــد پــــــه د  ټکـــــي، افاــــــا  ملــــــت دی  

 خـــــ  پـــــه ع ـــــل کـــــې چـــــې ورتـــــه  ـــــ رو      

 پــــــــه پښــــــــت  مــــــــ ی تــــــــل ت ــــــــارت دی.
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لوبې غندي او پر دې خواشيني  په بله څلوريزه کې بيا پر پښتو ژبه

 څرګندوي چې پښتون پوه نه شو چې څنګه يې پر ژبه لوبې کېږي:

 اک ريــــــــــــت چــــــــــــې تــــــــــــل تکرارېــــــــــــږي

 افاــــــا  ملــــــت چــــــې، مــــــ نږ تــــــه يــــــاديږي

ــ      ــه مــ ــ ه نــ ــت   پــ ــه دی، پښــ ــې  ــ ــراد يــ  مــ

ــه چـــــــې لـــــــ بې کېـــــــږي.    پـــــــه پښـــــــت  ربـــــ

 

استاد )د ميل ژبې قانون( ته هم اشاره کوي، خو په خواشينۍ رسه 

ووايو چې که څه هم قانون کې همېش پښتو ته د ميل او لومړۍ ژبې  بايد

مقام ورکړل شوی، خو په واقعيت کې پښتو خپل دې ح  او مقام ته نه ده 

 رسېدلې:

ــي وي   ــه ملــــــــــ ــ  ربــــــــــ ــرو خلکــــــــــ  د بېــــــــــ

 معنــــــــــا يــــــــــې داده، چــــــــــې دولتــــــــــي وي

 دنيــــــــــــا منلــــــــــــی، دغــــــــــــه قــــــــــــان   دی

 ږي، چـــــې  ـــــ ک دـــــړي وي.ېپـــــه د  پـــــ ه
 

هني د هغې د قام توهني ګڼي او خادم صيب د يوې ژبې تو 

 منانځل يې د هغه قوم منانځه ګڼي:

 تــــــــــ هي  د ربــــــــــې تــــــــــ هي  د قــــــــــام دی

ــ ی مـــــــرام دی     ــ  لـــــ ــې يـــــ ــل د ربـــــ  ن انځـــــ

ــه   ــ ه ټيټــــــ ــې مــــــ ــي وه، ولــــــ ــت  ملــــــ  پښــــــ

ــرام دی.   ــه او ا تـــــــ ــه مينـــــــ ــ ال پـــــــ  دا دـــــــ
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استاد خادم يو ځل بيا پر پښتو ژبه کېدونکې متواترې لوبې يادوي 

 او د علت پوښتنه يې کوي:

 پښــــــــــت    ېــــــــــږي بېرتــــــــــه ټيټېــــــــــږي   

ــېږي    ــه خالصـــ ــې نـــ ــات دی چـــ ــ م ک ـــ  دا کـــ

 لـــــــه ميـــــــرويس خانـــــــه، تـــــــر نـــــــ  زمانـــــــه 

 پــــــــه پښــــــــت  ربــــــــې دا لــــــــ بې کېــــــــږي.    

 

ه برخه کې تر هر چا پخادم صيب پښتو ژبې رسه د کېدونکي رلم 

زيات د پښتو خپل پښتانه مخالفني د مالمتۍ وړ بويل، په دې برخه کې 

 وايي:

 ط او  ـ ک بـدبي  مـ      ک ناپ ه مـ ،  ـ ک محتـا   

ــ      ــشي  مــ ــه و دــ ــشي  پاتــ ــې دــ ــاض چــ ــت  بيــ  د پښــ

ــ ل    ــالف مـــــــ ــې مخـــــــ ــت  ربـــــــ ــتانه د پښـــــــ  پښـــــــ

 درن مــــــــت د پښــــــــت  دغ ــــــــې تعــــــــي  مــــــــ .    

 

نو د يو شمېر پښتنو د همدغې بې تفاوتۍ او بې کفايتۍ له امله د 

 پښتو او پښتون نتيجه ښه نه ګڼي او په پای کې وايي:

 نـــه پ هانـــد نـــه بـــه ريـــيس نـــه پـــه وزيـــر مـــي        

ــر ــا   هـــ ــداري کـــ ــت  طرفـــ ــې د پښـــ ــت   چـــ  پښـــ

 ه   دا ټ ل تر    ړېـدای مـي خـ  مـرط دا دی    

ــا.    چــــــې  رګنــــــده د پښــــــت  نــــــه بېــــــثاري کــــ
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د پښتو ژبې د پرمختګ او پياوړتيا لپاره د خادم صيب يو ارمان دا و 

چې علمي مرکزونه دې جوړ يش، سيمينارونه دې جوړ يش، ژبه دې 

د  صيب که څه هم د پښتومعياري يش او لیکدود دې اصالح يش  خادم 

 په برخه کې له پښتنو څخه ناراضه و او دې نارضايتۍ ته موږ پرمختګ

اشارې وکړې، خو د )باړګلۍ سيمينار( چې د پښتو ژبې د ليکدود د دمخه 

سمون لپاره جوړ شوی و او دا يې لومړی سيمينار و، د خادم صيب ګډون 

لپاره يې کار کاوه  په کې ده ته د خوښۍ س ب ځکه و چې د ده د ارمان 

په دې سيمينار کې ګڼ شمېر پښتو پوهانو ګډون کړی و او خادم صيب 

هم د دې سيمينار برخوال و  د باړ ګلۍ ښايسته سيمې او د سيمينار 

چاپېريال د خادم صيب پر ذهن  مث ت تاثري کړی و، نو ځکه يې دا يو 

و هرني ښکال نظم ورته ليکلی دی  نظم پر محتوايي بډاينې رسبېره لفظي ا

 هم لري  دلته به دې نظم ته تم شو:

 راټـــ ل د پښــــت  ربــــې مــــ ل پ هـــا  بــــاړه ګلــــم کــــې  

ــې    ــم کـــ ــاړه ګلـــ ــا  بـــ ــشېښلې د پا ـــ ــي دـــ ــ ا ل ـــ  هـــ

 مــــنه غرونــــه  ــــګ دــــرونه لــــ ړ  ځــــ ړ  ځن ل نــــه 

 مـــي  پ ښـــه دي در ، لکـــه ادـــ ا  بـــاړه ګلـــم کـــې      

ــې     ــې دلــــ ــړ  هلــــ ــختې تــــ ــه، دــــ ــه، ګړن  نــــ  ناوونــــ

   بـــاړه ګلـــم کـــېځـــای ځـــای ښاي ـــته ک رونـــه ن ايـــا 

ــته       ــ ه مـ ــه مېـ ــه نـ ــه باغ نـ ــی نـ ــه کلـ ــته او نـ ــار مـ ــه ښـ  نـ

ــې       ــم کـ ــاړه ګلـ ــا  بـ ــه خبـ ــل او نـ ــه بلبـ ــته، نـ ــل مـ ــه ګـ  نـ

 چــې مــته نــ   ــ  کــ ټې دي، يــ  دــرک ورتــه راغلــی         

ــنايا  بـــــاړه ګلـــــم کـــــې    يـــــ   ـــــ  دي ترهېـــــدلي امـــ

 دلبـــر چـــې چېرتـــه نـــه وي، نـــ  رقيـــب بـــه هلتـــه  ـــه کـــا  
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 نـــــ  ځکـــــه دلتـــــه نشـــــته غ ـــــازا  بـــــاړه ګلـــــم کـــــې   

 بلبلــــه، نــــه کــــ تره، نــــه مــــې زرکــــه پــــه نظــــر مــــ ه        

 مـــاديانې پـــه کـــې ګرځـــي او کارغـــا  بـــاړه ګلـــم کـــې  

 مــــري لـــــره وردرومـــــه کـــــه د دـــــترګ  اوبـــــه غـــــ اړ  

ــارا  بـــاړه ګلـــم کـــې    ــه ورېځـــې او بـ  تـــش لـــړ  دي،  ـ

 د ځ کــې مــخ ال وې نــه وي چــې بيــا پــر   ــا کې اوري 

ــې     ــم کــ ــاړه ګلــ ــ ا  بــ ــنه ادــ ــه ارزو د مــ ــړی وي پــ  دــ

 ګــ رم او بيــا )کــ زه ګلــم( هــن مــته     چــې )بــره ګلــم(   

ــاړه ګلــــم کــــې    نــــ  )کلــــی( د پښــــت  مــــي راعيــــا  بــ

 رقيــب بــه زهــره چــاودی مــي لــه ګرومــه کــه خبــر مــي        

ــې    ــم کــ ــاړه ګلــ ــا  بــ ــي ينار و عاليشــ ــه دــ  چــــې  ن ــ

ــدو   ــه وي       ــه رون ــه د  ب ــت دی بــې ل ــ نږه پ  پښــت  زم

ــې   ــاړه ګلــــم کــ ــا  بــ ــه دي ځ انــ ــا وربانــــد  ځکــ  ل يــ

ــا   ــکلي قــ ــت نخ ا د ښــ ــا   د پښــ ــ ه قربــ ــې مــ ــه ربــ  م لــ

ــا  بـــاړه ګلـــم کـــې     چـــې لـــ ړه پـــر  مـــ له مـــ ه د افاـ

 ردــــا  طر ـــــه د  کېښـــــ ده، تـــــه الړلـــــې کابـــــل تـــــه 

 نـــ  کېـــږي بـــه پــــه تـــا پ ـــې ارمــــا  بـــاړه ګلـــم کــــې       

ــه    ــه ګل نــ ــتانه لکــ ــاعت و، پښــ ــه دــ ــې، ښــ  ښــــې ورځــ

 يـــ  ګــــل د د  بــــاغچې و )پرېشــــا ( بــــاړه ګلــــم کــــې 

 هــر  ــه کــه رانــه هېــر مــي )م النــا( بــه مــې هېــر نــه مــي   

  ښــــم پ ــــې زمــــ نږ بــــه و روا  بــــاړه ګلــــم کــــې      خ

 خــــــادم پــــــه تــــــ ده مينــــــه د پښــــــت  او پښــــــت ن الې

ــې.        ــم ک ــاړه ګل ــه مــا  ب ــه ښ ــر  پ ــې تې ــې کړل  مــل ورځ
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لکه څنګه چې دمخه مو يادونه وکړه پر يادو نظمونو او نرثونو رسبېره 

د خادم صيب په منثور او منظوم کالم دواړو کې ګڼې نورې داسې بېلګې 

و، پښتو پالنې او ژبپالنې ته ځانګړې شوي، خو پر ټولو هم شته چې پښت

بحث د يوه بل ځانګړې اثر  يا کتابګوټي ايجاب کوي، دا څو بېلګې مو 

 دده د ګڼو اثارو له څرنګوالۍ رسه د اشنايۍ او بېلګو په توګه راوړې 

د دې درېيمې برخې يا څپرکي په پای کې چې ټول د استاد خادم  

( بېالبېلو رسليکونو الندې موږ د ۳ځانګړی شوی او تر )افکار يا نړۍ ليد ته 

خادم صيب افکار او نړۍ ليد وڅېړه، دا په دې مانا نه ده چې د خادم د 

فکر وړانګې د ژوندانه نورو برخو ته نه دي وررسېدلې، خادم صيب پر 

نورو برخو، لکه : کلتوري، اديب، سيايس او نورو برخو هم ګڼ شمېر ليکنې 

ينو ته يې په ضمني ېول په همدې بحثونو کې اشاره کړې دي چې ځ

وشوه، خو په ځانګړي ېول د هغو د هرې يوې څېړنه همدغسې جال جال 

بحثونو  ته اړتيا لري، خو ما له خپلو مفرداتو رسه سم هغو موضوعګانو ته 

 مخکې تر مخکې  زياته پاملرنه وکړه او څه نا څه رڼا مو پرې واچوله چې

 مشخص شوي وو 

ليکنې په  خربې يادول هم په کار دي، ما چې د دې اثر د ددې

نو دا خربه راته ال ښه څرګنده شوه  ،نيت د خادم صيب بېالبېل اثار وپلټل

چې د خادم صيب د ټولو اثارو شننه د دوکتورا دورې په يوه اثر کې 

شونې نه ده، نو زه هم مج ور شوم په ټولو برخو کې له لنډيز څخه کار 

ده د درنو لوستونکو دې ټکي ته پام وي  اوس راځم د دې  واخلم  هيله

 درېيمې برخې نچوړ ته:

( بېالبېلو برخو ته نغوته ۳په دې برخه کې موږ د خادم د نړۍ ليد )

وکړه، په دې کې د خادم د  فکر تر ټولو زياته او درنه برخه همغه ده چې 
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او ژبپالنې ته په لومړي ګام کې ملت او ملتپالنې او په دويم ګام کې ژبې 

 وقف شوې ده 

نورې برخې هم په کې مطرح دي، خو په هغه کچه نه دي چې له 

دې يادو دوو برخو رسه پرتله يش  که څه هم د ريايض د ارقامو له مخې د 

افکارو سلنه معلومول اسانه کار نه دی او نه هم په دقي  ېول محاس ه 

کيل محاس ې په کېدالی يش، خو بيا هم  که له ريايض څخه د يوې اټ

توګه کار واخلو او د استاد خادم د افکارو د موضوعي وېش له مخې د هغه 

 د افکارو سلنه معلومه کړو، نو داسې يوه بڼه به غوره کړي:

 ٪  ۱۱ملتپالنه:   

 ٪ ۱دينپالنه: 

 ٪  ۷ټولنپالنه: 

 ٪  ۱سمونپالنه: 

 ٪  ۸کره کتنه:   

 ٪   ۲ښارپالنه: 

 ٪  ۹د فلسفي افکارو روزنه: 

 ٪  ۱سيمه ييزه او نړيواله انګېرنه:  

 ٪  ۶۵ژبپالنه:  

 ٪  ۶۶متفرقه افکار:  
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که څه هم دا وېش سل په سلو کې دقي  نه دی، خو موږ ته د 

 موضوعي وېش له پلوه د خادم دافکارو يو ټوليز تصوير څرګندوالی يش 
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 څلورمه برخه

 خادم د نورو ليکوالو له نظره

يادونه وکړه استاد قيام الدين دمخه  مو  لکه څنګه چې څو ځله

خادم په شلمه پېړۍ کې د پښتو ادب يو ځالند ستوری او پخه سټه ګڼل 

کېږي او د فکر وړانګو يې د ژوند بېالبېلې خواوې روښانه کړي دي  

دغسې د خادم د زمانې ېېرو لويو ليکوالو د خادم خدماتو ته په درنه 

يل دي  د هغه د ژوند او په تېره بيا پر  س ګه کتيل، هغه يې ستايلی او من

فکري نړۍ ليد يې پر خپل وخت څرګندونې کړي دي  د خادم تر ژوند 

وروسته هم ګڼو ليکوالو د هغه د فکر پر ليدلوريو او اثارو څرګندونې کړې 

دي  يو شمېر بهرنيو ادبپوهانو او د افغاين ادب متخصصينو هم خادم د 

تيک ليکوال بللی دی  دلته غواړم د خادم د خپلې زمانې يو لوی او ريالس

شخصيت او فکري نړۍ ليد په باب ددې پوهانو او ليکوالو نظريات څرګند 

کړم او ددې ترڅنګ يو شمېر نور ليکوال چې اوس ال هم ژوندي دي او 

د خادم مينه وال او لېوال دي او د هغه له فکره يې الهام او تاثر اخيستی، 

راوړم، دا نظريات د خادم صيب د ځانګړو ليکنو د هغو نظريات هم دلته 

او مستقلو اثارو په باب د مشخصو ليکنو، ت رصو، رسيزو او ټوليز جاج په بڼه 

مطرح شوي دي، دلته غواړم د لیکوالو همدا ېول نظريات په ترتيب رسه 

راوړم، خو مخکې تر دې چې د ليکوالو نظريات راوړم، الزمه ګڼم د دې 

چې د دې ليکوالو له ځينو نظرونو څخه ددې کتاب په ټکي يادونه وکړم 

درېو تېرو برخو او همدارنګه دوو نورو برخو کې هم د رضورت له مخې 
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ګټه اخيستل شوې ده  په دې نظرياتو کې به کوښښ وکړو چې د تکرار د 

مخنيوي لپاره هغه برخې بيا غربګې نه يش، د دې ترڅنګ دليکوالو په دې 

خادم کوم نظمونه او يا نرثونه د بېلګو په توګه چې د استاد  کې ليکنو

راوړل شوي، هغه بېلګې به هم د تکرار د مخنيوي لپاره نه راوړل کېږي او 

ددې تر څنګ ځينې ليکنې چې ېېره تفصييل بڼه لري، کوښښ به وکړو 

چې د هغو هغه غوښنه برخه دلته راانتقال کړو، نو که دلته د ليکوالو ليکنې 

م  او پوره ېول نه راوړل کېږي، نو علتونه به يې همدا  يا نظريات په ک 

وي چې ما ورته نغوته وکړه، دلته لومړی غواړم د کورنيو ليکوالو او پوهانو 

 نظرونه راوړم:

 کورين ليکوال: -الف

په کورنيو ليکوالو او پوهانو کې تر ټولو لومړی، د پښتو ادب له 

ادم د زمانې خلک پنځو ستورو څخه څلور ستوري راځي چې دوی د خ

وو، د پښتو ادب س  پوهان وو، پنځم ستوری خپله خادم و  دا ستوري له 

لوی استاد پوهاند ع دالحی ح ي ي، استاد ګل پاچا الفت، استاد 

ع دالرو  بېنوا او استاد پوهاند صدي  هللا رښتني څخه ع ارت دي  پر 

تر نسل څخه يو دې ستورو رسبېره د خادم نورو هممهاله ليکوالو او د هغه 

پښت يا دوه پښته وروسته ليکوالو هم د استاد خادم د افکارو په باب خپل 

نظريات څرګند کړي دي  دلته غواړم ددې ليکوالو د نظرياتو يوه زياته 

 برخه او يا هم يې د نظرياتو غورچا  وړاندې کړم:

ارواښاد پوهاند ع دالحی استاد پوهاند ع دالحی ح ي ي:  -۶

و او دري ژبو پوخ ليکوال دی، په دواړو ژبو کې مهم او ح ي ي د پښت

پاخه اثار لري، په تېره بيا دده اديب، تاریخي او علمي څېړنې ېېرې 

ګټورې او د قدر وړ دي، ارواښاد عالمه ح ي ي د استاد قيام الدين خادم 
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او دده د دوران دنورو شاعرانو او لیکوالو د فکر او فورم د نوي وايل په اړه 

نظر داسې څرګندوي: ))په هغه دوره کې  خپل

موږ، لکه امني هللا زمريالی، غالم جېالين جاليل، 

قيام الدين خادم    شاعران لرو چې په فکري 

لحاظ خو باالکل نوي دي اما د فورم له پلوه هم 

د دوی په ځينو اثارو کې د نوي توب څرکونه 

 وينو 

ين کالسيک مکتب د پښتو ادب په تاریخ کې دغه درنه ېله د پخوا

او نوي مکتب تر منځ د منځګړو حيثيت لري، دوی د ګ شته ګانو د اديب 

رواياتو حامل دي او هغه زوړ اديب مرياث يې نوی نسل ته رانقل کړی دی 

او د پښتو ادب تاريخ هېڅکله د دوی مشکوره سعيه نه هېروي، دوی له 

 داخل کړل خپل عرص او زمان رسه مطاب  په پښتو شعر کې نوي افکار 

دوی نوی نسل له ووني او ميل حقايقو رسه اشنا کړ، دوی د پښتو 

شعر تنکی نهال وپاله، په اديب رواياتو کې چې کومه وريفه  د دوی پر 

غاړه وه، هغه يې په لکه غاړه اجراء کړه او د پيش قدمۍ عايل مقام يې 

 ( ۲۱-۲۵: ۵وګاټه ((  )

له مخې استاد خادم د  پوهاند ع دالحی ح ي ي د خپل پورتني نظر

هغو شاعرانو په ېله کې دروي، چې پښتو شعر يې د موضوع په لحاظ 

داسې يوې مرحلې ته ورساوه، چې د مينې پر موضوعاتو رسبېره يې 

ټولنيز، سيايس، اصالحي او انتقادي مضامني په کې راونغاړل، په رښتيا هم 

 چې دا درنه ېله د مخکښۍ  د عايل مقام خاوندان وو 
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تاد ع دالحی ح ي ي د استاد خادم د اثارو او افکارو په باب په اس

نورو کتابونو کې هم يادونه کړې، چې موږ ورته پر خپل ځای اشاره کړې، 

 نه غواړو همغه خربې يو ځل بيا دلته تکرار يش 

استاد ع دالرو  بېنوا، د پښتو ژبې  استاد ع دالروو  بېنوا: -۲

 لوی ليکوال دی او د دې ژبې په

پرمختيا کې يې د قدر وړ کارونه 

تررسه کړي دي  د خپلې يوې 

ليکنې په ترڅ کې د استاد خادم د 

فلسفي افکارو په اړه ليکي: ))ښاغلی 

خادم د علمي شخصيت خاوند او د 

فلسفي افکارو څښنت دی، دده د 

ژوندانه زياته برخه په لوستلو او 

مهم مقصد پښتو ژبې ته ليکلو کې تېره شوې ده او دده د ليکلو او لوستلو 

خدمت کول او د خپل قام راويښول دي، چې په دې الره کې يې زيار 

ويستلی دی او اوس هم لګيا دی زيار بايس، دده فلسفي افکار کله د عالمه 

اق ال د افکارو رنګ اخيستی او کله درابندرناټ ټاګور معنوي فلسفي ته 

 رز هم نه هېروي (( ورته دی، خو په دواړو الرو کې د افغاين تفکر و

(۲  :۲۳۶) 

د يادونې وړ ده چې استاد ع دالرو  بېنوا د )اوسني ليکوال( په 

لومړي ټوک کې د استاد خادم پر خپل قلم د هغه پېژندنه خپره کړې ده  

د استاد خادم دپېژندنې لپاره ياد اثر د  ود دې اثر په ګډون اکرثو ليکوال

 يو مهم اخځ په توګه کارولی دی 
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د پښتو ژبې له پنځو اديب  پوهاند صدي  هللا رښتني: -۹

ستورو څخه دی، دی د پښتو ژبې 

په ګرامر او لغتپوهنه کې  لوی الس 

لري او د استادۍ مرت ې ته رسېدلی 

 دی 

پوهاند رښتني د استاد خادم 

پر نورو افکارو رسبېره د هغه د يوه 

کتاب )پښتونولۍ( په هکله هم نظر 

باب وايي: ورکړی دی، هغه په دې 

))ددې کتاب اهميت په خپله د کتاب په نامه کې په داسې ېول ښکاره 

دی، لکه بوی، رنګ او ښايست چې دګلونو په غونچه کې يو ځای هم 

چاته ځان ښيي او پښتون د پښتنو تاريخي قوم نوم دی، پښتو د دوی 

خوږه او درنه ژبه ده، پښتونخوا د دوی  د اوسېدو او زېږېدنې ټاټوبی 

   له بلې خوا چې دا مهمه موضوع د پښتو د يو قوي او پوخ ليکوال، دی 

ښاغيل خادم په قلم ليکل شوې ده، نو  زموږ په نظر د کتاب اهميت ال 

زياتوي او موږ ته جرئت راکوي، چې دا کتاب هم د کابل په مجله کې او 

: رسيزه( پر پورته نظر رسبېره استاد رښتني د ۶۱هم ځانله نرش کړو (( )

ستاد خادم په باب په نورو برخو کې هم نظرونه څرګند کړي چې هغو ته ا

 موږ په خپل ځای کې اشاره کړې ده 

استاد روهي د کانديد اکاېميسن محمد صدي  روهي:  -۱

پښتو ادبياتو يو مسلکي څېړونکی او لوی ادبپوه دی، له استاد خادم رسه 

ليل کړي دي  ارواښاد يې له نږدې پېژندل، د هغه اثار او افکار يې ښه تح

کانديد اکاېميسني رس محق  محمد صدي  روهي دده  او د ده د نورو 
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همعرصه ليکوالو په اړه په خپل کتاب )د پښتو د ادبياتو تاريخ معارصه 

دوره( کې ليکي  ))کله چې د ويښ 

زمليانو پر ادبياتو باندې بحث کېږي، د نو 

لومړي ځل لپاره د ح ي ي، الفت، بېنوا، 

م، رښتني او رشاد نومونه په ذهن کې خاد

تداعي کېږي، ځکه چې د پښتو د معياري 

ژبې، ليکدود )امال( او اديب س ک په پالنه 

کې يې ېېر س  خدمتونه تر رسه کړي او 

 زيات شاګردان يې روزيل دي 

لوی استاد )ح ي ي( او فاضل استاد )رشاد( دواړه د اديب او تاريخي 

برخه کې د ت حر په لحاظ بې ساري دي، مح م  څېړنو رسالري او په خپله

استاد پوهاند رښتني  هم په ګرامر او اديب تاريخ کې لوی الس لري  الفت 

، بېنوا او خادم که څه هم اديب څېړنې تررسه کړي، خو هغوی زياتره د 

ويښتيا د دورې د نامتو شاعرانو په توګه شهرت لري (( روهي صاحب دا 

صاحب د پښتو او پښتونولۍ او دهېواد له ترقۍ هم زياتوي چې ))خادم 

رسه ېېره مينه درلوده، هغه د ښو احساساتو خاوند او د لهجې رصاحت يې 

 درلود  ((

استاد روهي د پښتو ادبياتو تاريخ )معارصه دوره( کې د استاد خادم 

په باب بحث کړی چې هغه ته مو پله بله برخه کې ځای ورکړی، نو ځکه نه 

 ربې يو ځل بيا دلته تکراري بڼه خپله کړي   غواړو، هغه خ

استاد شپون چې تر استاد خادم استاد سعد الدين شپون:  -۵

وروسته پښت کې د پښتو ژبې يو تکړه ليکوال او نقاد دی، د استاد خادم 

اثار يې پر خپل وخت هم تحليل کړي او هم ارزويل دي، د استاد خادم 
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کالم يې د پرمختګ له پلوه پر درې 

کاميل پړاوونو وېشلی، هغه وايي: ت

))لومړۍ برخه يې دده د شاعرۍ ابتداء 

ده، چې د م ه ي ت ليغاتو او اسالمي 

وحدت وخت دی او منونه يې اسالمي 

 ترانه ده 

( ۶۹۶۲په دغه مرحله کې يعنې له )

( نه ۶۹۲۱( پورې ېېر م ه ي اشعار لري  دوهمه برخه له )۶۳-۶۸څخه تر )

چې د وېښو زمليانو نهضت په کې لیدل کېږي، لکه راپدېخوا پيل کېږي، 

د )شاعر مسلک( او )د شلم قرن پښتون زمليان( يې ددې وخت ملنه 

رانغاړي او وررسه د خادم د بدبينۍ حس رشوع کېږي او هغه دنياګۍ چې 

ده په خوب کې ليدلې و، له بنسټه خرابېږي، )ځوان( او )ترقي( يې د 

خت قوم( يې رسباری دی، د )کابل بدبينۍ اخري مرحله ښيي او )بدب

ل( کال کې يې ليکلی دی دغه بدبينۍ نه استثنا دی ۶۹۹۱سيند( چې په )

او په دې شانې نيش تفسريېدای تر څو سړی وانه وايي، چې ددې شعر په 

ليکلو کې د خادم په روحيه کې يو انقاليب توپري راغلی دی او د يوې 

 (۹۵:۹۸شې ې لپاره خوش ني شوی دی (( )

ع دالرحمن پژواک:  -۱

ع دالرحمن پژواک په هېواد کې دپښتو او 

دري ژبې مطرح ليکوال او يو وتلی 

سياستوال د استاد خادم په باب د ده نظر 

د هغه پر يو اثر )نوي ژوندون( باندې د 

تقريظ په توګه څرګندېږي، استاد پژواک 

د دې کتاب په باب وايي: ))لوی خدای 
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د د رفاه او ارامۍ تر سيوري الندې پښتو ټولنه لره شکرونه دي چې د هېوا

موفقه شوه چې د نوي ژوندون کتاب و ع او خپور کړي   دا کتاب د هغو 

تو ټولنه يې د منثور ادب د خدمت ښهيلو پر اساس و ع شوی دی چې پ

په الره کې لري، څرنګه چې واضحه ده، زموږ په اثارو کې منظوم اثار ېېر 

ښتو د نهضت په دوره کې منثور اثارو ته ېېر زيات دي او مخصوصاً د پ

زيات احتياج لرو، ځکه چې هغه کسان چې په کورسو کې يا په مکات و کې 

او دريس کتابونه يې لوستي دي او په پښتو کې يې د  ېيې پښتو ويل

مطالعې استعداد پيدا کړی دی، داسې اثارو ته خورا ېېر محتاج دی  نو 

کتاب پر اساس چې مخکې و ع او خپور  ځکه پښتو ټولنې د بلې ېيوې د

 شو، د نوي ژوندون کتاب ترتيب او رسه د ېېرو مشکالتو يې چاپ کړ 

په دې کتاب کې برسېره په هغه مالحظاتو چې د ادب له خوا نظر 

الندې نيول شوی دی، دا هم سنجول شوې ده چې مضامني ېېر عرصي 

 او حيايت افکار د جديدې تربيې له اساس رسه سم وي 

څرنګه چې له لوستلو نه وروسته معلومېږي، د قيام الدين خان 

)خادم( د دې کتاب مولف زيار او زحمت ېېر زيات دی، زه د دې لپاره 

يو دليل لرم چې هغه د مولف لوی موفقيت دی او څرګنده ده چې 

دغومره موفقيت بې له ېېر زيار او زحمت څخه الس ته نه راځي، نو پښتو 

 د قدر په س ګه ګوري او مولف ته تربيک وايي ټولنه دې اثر ته 

موږ له ښاغلو لوستونکو هيله کوو چې له دې اثر نه استفاده وکړي 

او د پښتو ټولنې زيار او زحمت تقدير  د کتاب په لوستو او استفاده کولو 

 وکړي، ځکه چې زموږ بې له مفيد خدمته څخه بله هيله نه شته 

ې کتاب انشاء او اسلوب او س ک په پای کې دومره زياتوو چې د د

ېېر جديد او تازه او د دې د نامه او مضامينو رسه سم دی، نو لوستونکو ته 

(c) ketabton.com: The Digital Library



  نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

 

33818 
 

به برسېره په دې چې په پښتو ادب کې يو لوی رسمش  ګڼل کېږي، د 

فکري او دماغي استفادې په الره کې هم مفید الرښوونکی او مفيد اثر 

 : يادښت( ۶۸شمېرل کېږي (( )

د هېواد پېژندل شوی ليکوال او مؤرخ اسم رښتيا: سيد ق -۷

ښاغلی سيد قاسم رښتيا د استاد خادم په 

باب وايي: ))مولوي قيام الدين خان 

ذاتاً يو حساس او متفکر سړی دی چې د 

هر يش پر ماهيت باندې فکر کوي او رسه 

له دې يو دقت نظر هم لري چې د هغه 

په ذريعه ېېرو نازکو شيانو ته ملتفت 

ږي او د يوې لويې او پېچيده موضوع کې

له منځه د دقت قابل قسمتونه استخراج 

 کولی يش 

هو! دا خصوصيت د يو اديب لپاره چې په اجتامعي مسايلو کې 

بوخت وي، خورا اهميت لري، له بلې خوا مولينا د ابتکاري افکارو خاوند 

کې  دی او ښه ښه نوي نوي مضمونونه پيدا کوي، اقای خادم په ادبياتو

ښه پوره دس يس لري او هر کله چې پخپله يو ازاد سړی دی، اشعار يې 

هم اکرثاً مؤثر او د ازادۍ د روح او د شور او فعاليت له ج باتو څخه ېک 

دي، خادم صاحب د پښتو په نهضت کې ښه برخه اخيستې ده، او قيمتي 

 (۹۹۳: ۹۱نظريات يې وړاندې کړې دي   (( )

تو ژبې نامتو ليکوال او د پښتو غزل د پښحمزه شينواری:  -۸

پالر امري حمزه شينواری د خادم له افکارو او اثارو رسه اشنا و، ده له استاد 

خادم رسه په يوه ګډه مشاعره کې چې نورو ليکوالو هم په کې ګډون 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33811 
 

کړی و، برخه درلوده او هر يوه د يوه 

مقيدبيت په اقتضا شعرونه ليکيل وو  استاد 

و لنډ شعر ليکلی و چې موږ حمزه هلته هم ي

پر خپل ځای ورته اشاره کړې ده  رسبېره پر 

هغه حمزه بابا په خپل يو منظوم يونليک کې، 

چې د کابل د سفر په اړه يې کښلی دی، د 

نورو ليکوالو ترڅنګ د خادم د علم ستاينه 

 کوي او د هغه په اړه داسې وايي:

 بحث چې پـه )ی( و لـر او بـر تـه يـې مـا خيـال وکـړ        

ــړ       ــه کــې ک ــال وک ــل رښــتي  پ ــ ر او ب ــ  محــد ن  ي

ــړ      ــتدالل وکـ ــه ادـ ــ ه خشلـ ــه دعـ ــادم پـ ــه خـ ــه بـ  کلـ

 کلـــه پکتيـــاني بـــه پـــه بـــل اړه کـــې  ن ـــال وکـــړ

 کلـــه بـــه الفـــت پـــه اخـــتالف کـــې منځ ـــړی مـــ   

 ول نه به يـې دواړه دـره يـ  کـړه  ـ ړ بـه پـړی مـ         

 مـــا چـــې د خـــادم او د رښـــتي  علـــن تـــه پـــام وکـــړ 

   تـه دـالم وکـړ.   زړه مې د پښـت   و پـاکې خـاور   
 

ښاغلی  محمد قدير تره کی: -۳

محمد قدير تره کی د هېواد له نامتو ليکوالو 

او پوهانو څخه ګڼل کېږي، د ژوند زمانه يې 

هم له خادم صيب رسه هممهاله ده  د خادم 

په باب دده د نظریاتو يوه برخه په هغه ليکنه 

کې څرګندېږي چې د )ن و  او ع قريت( په 

 يې د تقريظ په بڼه کړې ده   نامه پر کتاب
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د  ل( کال۶۹۹۷محمد قدير تره کي خپله دا ليکنه په کابل کې د )

استاد خادم يې يو ژور او مفکر ليکوال او  عقرب پر اوولسمه نېټه کړې ده

ګڼلی دی  د هغه اثر يې د خپل وخت يو مهمه اړتيا ګڼلې  ده، خادم 

زو بنديزو راوتلی، ژور داسې يو ليکوال ګڼلی چې د خط او خال له دودي

تفکر او فلسفې نړۍ ته يې مخه کړې او داسې څه يې ليکيل چې د خپل 

وخت او خپل نسل يوه مهمه اړتيا ده  دده په نظر استاد خادم په خپل 

 فکر د رشق او غرب علوم رسه نږدې کړي دي 

ښاغلی تره کې د ن و  او ع قريت په باب وايي: ))رساله مخترص و 

  معنون به ))ن و  و ع قریت(( نویسنده محق  و متعم  پرمعنی و عمی

جناب ښاغلی ))خادم(( را خواندم و بدون م الغه باید عرض کرد که زيادتر 

حظ بردم و به اینده محیط علمی و ادبی خود امیدوار شدم و فهمیدم که 

هنوز هستند مردمیکه در محیط ما هم در م احث مهم که از مشغله عقول 

متمدن امروزه است، قلم و قدم می زنند و اثاری بیرون می متفکره جهان 

 دهند 

درین کتاب يا رساله از شعر و شاعری چیزی نیست، از زلف و کاکل 

بحثی به میان نیامده و از سیامی زی ای معشوقه های فتان حکایتی 

نیست، ولی آنچه هست از موضوعات و م احثی است که هنوز در محیط 

ی امروزه در آن بارها مدرسه و مسالک علمی و فلسفی ما نیامده، ولی دنیا

داشته و دارند و از آن حظی می برند که مردم از زلف و کاکل و یا معاشقه 

 های جوانان شیک و شنگ حاصل می کنند 

سالها است در همین موضوعات فکر و مطالعه می کردم و آرزو 

 لی های که داشتم دران باره اثری بنویسم، ولی هنوز عطالت ها و تن

مولود بیکاری دامئی من است، به من مجال تحریر چنین اثری نه داده 
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بود که دیدم خوش ختانه آن آرزوی دیرینم از دما  و قلم ورزیده تر از 

 من، بیرون آمد 

من این اثر را قابل هرگونه تقدیر می دانم و علم آن هم این است 

با دنیای تفکر غرب اشنا می  که این اثر و امثال آن اثاری است که مارا هم

کنند و نیز هوس و ذوق می بخشد قدری جدی تر و عمی  تر بحث کنیم  

بنا بر ان این اثر باید در درجه اول قدر شود و به رسعت ممکنه و ع گردد 

و مورد استفاده واقع شود  امید ما به تکثیر امثال این گونه اثار همیشه 

 د(-:  ج۶۱) بود ((بدرقه همت و ذوق ارباب فضل خواهد 

ښاغلی غالم جيالين د هېواد يو غالم جيالين جاليل:  -۶۱

نامتو ليکوال او د استاد خادم همعرصه سړی 

تېر شوی، ده مخکې تر دې چې د استاد 

قيام الدين خادم فلسفي اثر )ن و  او 

ع قريت( چاپ يش، پر هغه يې د دويم 

تقريظ په توګه يوه ليکنه کړې ده، په دې 

کې د استاد خادم پرياد اثر او د هغه ليکنه 

پر فکر رڼا اچوي، غالم جېالين  جاليل 

 ليکي:

))ن و  او ع قريت د يو ښکيل کتاب نوم دی  دا کتاب که څه هم  

د حجم په لحاظ وړوکی برېښي، اما د موضوع په باب خورا س  او مهم 

اهميت ورته ټاکلی شو  لکه له عنوان څخه يې چې څرګندېږي، ددې 

تاب محتويات پر يوه بغرنجه برشي فلسفه راڅرخېديل او له رشوع تر ک

 اخره پورې د ن و  او ع قريت په شاوخوا کې علمي څېړنه کوي 
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د نوموړي اثر ليکوال، مشهور ليکونکی ښاغلی قيام الدين خادم 

دی  ما په خپل نيمګړي ژوند کې دې موضوع ته راجع، ېېر مختلف 

ې هم دي  رسبېره پر دې مې د نړۍ د س و مضمونونه لوستي او ليکيل م

پوهانو نس تاً زياتې نظريې او مقالې ترجمه کړي دي، مګر تراوسه پورې 

ماته د کتاب په ېول په دې باره کې کوم اثر په نظر نه دی راغلی چې 

يواځې په دې موضوع مشتمل وي  رښتيا خربه داده چې ښاغلی موالنا 

فلسفې موضوع ښه تعقيب کړې او د خادم د ن و  او ع قريت د کراړې 

قدر وړ زحمت يې په کې ګاللی دی  زما په عقيده دا رساله د پښتو د نوي 

اديب نهضت لومړی اثر دی چې تر اوسه د پښتو ټولنې له خوا ليکل شوی 

او د لوست ېګر ته راوتلی دی  ځکه دا کتاب د علمي اسلوب  پر بنس  

ې او س ک خاوند دی  پوهان سم ليکل شوی او د مخصوصې او ټاکلې بڼ

پوهېږي چې د پښتو د نوي اديب رجحاناتو د تلې پله بې له کوم قيد او 

رشط نه په ېېرو پاڼو او حجم لرونکو اثارو نه درنېږي، بلکې يو متني او د 

موضوع په لحاظ پوخ اثر که وړوکی هم وي، د ژبې هغه حقيقي پانګه 

 وې وي ش ېګڼل کېدی يش چې د ولس اړه ورپورې تړل

که موږ غواړو چې د خپلې مورنۍ ژبې )پښتو( اهميت په نا اشنا 

وګړو باندې ومنو، نو لومړۍ پال دا الزمېږي چې دا مهمه او باقاعده ژبه په 

دغسې علمي او اديب اثارو مجهزه کړو چې د هغو په لوستلو د هر چا اديب 

بې له تنده ماته او اړتياوې يې بشپړې يش  د ن و  او ع قريت کتاب 

م الغې د هغو اثارو له جملې څخه يو اثر دی چې لوست يې هر چا ته 

ګټور ثابتېږي  رسبېره پر دې هر کله چې په دې ېول اثارو کې د متکامل 

انسان، عادي او تر عادي ټي  انسان په فطري استعدادونو علمي څېړنه 

 کېږي، نو د ادب په نړۍ کې هم ښه ګرانښت لري 
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په دې کتاب کې دا الندې مهم عناوين تر ښاغيل موالنا خادم 

څېړنې الندې نيويل دي: ايا له ن وغه انکار کېدای يش؟ ن و  څه شی 

دی؟ د استعدادونو او صالحيتونو تفاوت، ايا چنګېزخان هم نابغه و؟ د 

جنون او ن و  فرق، د ن و  اقسام، د نوابغو نښې، د ن و  د انکشا  

کوي او که عرص نوابغ؟ د ن و  پېژندل موج ات او موانع، نوابغ عرص پيدا

 او پالل، له ن و  څخه کار اخيستل 

د خادم صاحب دا ليکنه له دې ک له د قدر وړ ده چې دی هر ځای 

خپله مدعا او موضوع په منطقي، متثييل او حيس مثالونو څرګندول او 

 ثابتول غواړي او له نظر رسه يې عمل يوځای ملګری دی 

او بيا تط يقي فلسفه خورا ګران کار دی، خو شک نه شته چې فلسفه 

خادم صاحب موف  شوی دی چې په دې تنګ ېګر کې ارت ګامونه 

اوچت کړي  که څه هم دده د بحث موضوع )ن و  او ع قريت( دی خو 

دی د خپلې څېړنې د اسانه کولو لپاره د ځينو نورو پوهنو مقدمات او 

ضمني ېول ځينې پېښې، ځينې مظاهر هم يادوي او له بلې خوا يې په ت

علمي شخصيتونه او د نورو مث ته حقايقو مجمله څېړنه هم تر کتنې الندې 

نيولې ده چې د ن و  پر موضوع له هرې خوا نه رڼا واچول يش او مطلب 

 غامض پاتې نه يش 

خادم صاحب که څه هم د ګربزي )روباه فطرت( په بال اخته انسانان 

شهرت پيداکولی يش، نوابغ نه دي  د  ځان لپاره فوق العاده ګڼي چې

بليل او د ارستو په شان يې هغه بنيادمان انانيت پسند، نفع دوست او د 

فردي ګټې مريان ګڼيل دي  له دې خربې څخه د خادم صاحب اوږده 

 څېړنه او وسيع معلومات څرګندېږي 
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دومره اجازه غواړم او ويلی شم چې خادم صاحب د )جنون او 

ه لنډ تېر شوی دی  يعنې ېېر بحث يې نه دی ن و ( له موضوع څخ

باندې کړی  خادم صاحب نوابغ پر دوه ېلو وېيش چې يو ته يې علمي او 

فني او بل ته يې اجتامعي او اصالحي نوابغ وايي او ددې ادعا د اث ات 

لپاره يوناين او منطقي داليل او څه نور عقيل مثالونه بيانوي  ده د س و 

ياد کړي دي او د )ال ادري( وايفې له افکارو رسه متصوفينو نظريات هم 

يې هم متاس کړی دی  دی شهرت د ن و  پرچم بويل او داسې نوابغ هم 

مني چې شهرت يې د ځينو عواملو په وجه پ  پاتې يش دا خربه رښتيا 

ده  په مجموعي ېول د خادم صاحب دا کتاب دده د س  استعداد 

 ز( -:  هر ۶۵و اوږد عمر ورته غواړم (()مناينده دی زه ده ته تربيک وايم ا

 د دوکتور حفيظ هللا همدوکتور حفيظ هللا نارصي:  -۶۶

دري ژبې له پياوړو ليکوالو څخه دی  ده د استاد قيام الدين خادم )ن و  

مه( ۶۱ل( کال د حمل مياشتې پر )۶۹۹۷او عقربيت( اثر لوستی او د )

 زولی دی نېټه يې د هغه له مخې د استاد خادم فکر ار 

استاد خادم ته په خطاب کې وايي: ))جناب مح م موالنا خادم 

 صاحب!

کتاب شام را تحت عنوان ))ن و  و ع قريت(( مطالعه کردم  با آنکه 

لسان پشتوی بنده چندان قوی نيست، ليکن انسجام معانی و جمالت، 

مشکل را مرفوع می ساخت  گ شته از همه معانی بزرگ و تحلیالت علمی 

در این کتاب به عمل آمده، هر محصل و والب علم و معرفت اجتامعی که 

را به خود می کشاند  مطالب پخته و قوی در این کتاب با اندک نقائص که 

شاید در تجديد نظر ثاين مرفوع شود مرموز گشته که از نقطه نظر 
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کاوشهای علمی در بعضی گوشه های علوم اجتامعی و روحیاتی خیلی با 

 ارزش است 

این کتاب از نقطه نظر عموم برای جمیع ذوقمندان دانش و از نقطه 

نظر خصوص برای محصلین فاکولته های حقوق و ادبيات و غیره خیلی 

مفید و چیز خواندنی و دانستتنی می باشد  اگر که هم مطالب این کتاب 

از کدام ماخ  قوی اخ  شده باشد باز هم امثله ان محیطی و ادراک 

اصل مطلب روز رهربی کرده تعقیدات ذهنی را از بین می  خواننده را به

بردارد و هضم آن چندان ثقیل نیست و فعالً برای مردمان ما مفید می 

 باشد (( 

د ښاغيل نارصي د ))اندک نقائص(( په باب بيا استاد قيام الدين 

خادم خپله يوه توضيح ورکړې ده  هغه په دې باب وايي: ))ما له ښاغيل 

ي څخه پوښتنه وکړه چې مراد په )اندک نقائض( رسه مثاًل څه دوکتور نارص 

شی دی؟ ده راته وويل چې ))لکه په لومړۍ برخه کې الک ون ذکر شوی 

دی  دلته بايد پوزي ونونه چې د ايټم اجزاء دي، هم ذکر شوي وای(( ما 

ورته په خندا وويل: دا خربه خو په اندک نقائض کې نه راځي، ځکه چې 

ذکر دغلته ضمني او متثييل دی او د ايټم د نورو اجزاوو ذکر  د الک ون

 :ح(۶۵نه الزموي او په اصل مفهوم او مضمون کې فرق نه راويل (()

سيد بهاوالدين مجروح:  -۶۲

استاد دوکتور سيد بهاالدين مجروح چې 

په خپله د ن و  او فلسفي ذهن خاوند 

ليکوال تېر شوی او په دې باب يې د 

ار( په شان مهم  اثر هم )ځانځاين ښام

ن و  او )خادم د ، د استاد ید یليکل
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( مه نېټه يو ۲۸ل( کال د جوزا مياشتې پر )۶۹۹۳په باب يې د ) (ع قريت

تقريظ ليکلی، ښاغلی مجروح دا مهال د ادبياتو پوهنځي رييس و، هغه په 

دې تقريظ کې ددې اثر په اړه وايي: ))ما د خادم صاحب )ن و  او 

تاب ولوست  دا موضوع يوه ېېره مهمه موضوع ده او ښاغيل ع قریت( ک

خادم چې کوم زيار او زحمت ددې موضوع په رشح او تحليل کې 

 ايستلی دی، د ېېر قدر وړ دی 

زه د ن و  او ع قريت له لوستلو څخه وروسته د خادم صاحب په 

خپل ن و  قايل شوم  ځکه چې ده يوازې له خپل شخيص فکر څخه کار 

او د ن و  په باره کې يې د خپلو شخيص افکارو او د خپل ژوند اخيستی 

د تجاربو نتيجې په دې کتاب کې ځای کړي دي  ښاغيل خادم صاحب 

په دې کتاب کې ېېرو مهمو موضوعاتو ته اشاره کوي  شک نه شته چې په 

دې موضوعاتو بل شان خربې هم کېدی يش او د خادم صاحب په 

دېدی يش  مګر دا هم د )ن و  او ع قريت( يو نظرياتو بعضې انتقادات وارې

بل صفت دی چې د علمي بحثونو او فلسفي نقادۍ لپاره الر پرانيزي  هر 

څوک دې بايد دا کتاب ولويل  ددې لپاره ښايي چې پښتو ټولنه ددې 

 :  ی(۶۵پښتو اثر چاپولو ته توجه وکړي (( )

وح څخه ددې تقريظ تر لوستنې وروسته استاد خادم له استاد مجر 

 په  دې باب يوه پوښتنه مطرح کوي او هغه ته ليکي:

 ))ښاغلی مح م سيدبهاوالدين مجروح د ادبياتو د فاکولتې رئيس!

ستاسو په ت رصه کې چې زما په کتاب ))ن و  او ع قريت(( باندې مو 

ليکلې ده د ))يواځې د خپل شخيص فکر )او( د خپلو شخيص افکارو، د 

جې(( ع ارات راغيل دي  لطفاً ددې پوښتنې خپل ژوند د تجاربو نتي

اجازه او ځواب راکړئ چې د ))يواځې(( او ))شخيص(( کلامتو خو به 
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ګوندې دا معنی نه وي چې ددې کتاب مندرجات عندي دي او څه علمي 

او فلسفي قيمت نه لري؟ ستا کلمې قيمتي دي، نو ځکه مو رصاحت 

 وغوښت  په اح ام   قيام الدين خادم((

مجروح څلور  یبيا ښاغل په تعقيبدې غوښتنې  دستاد خادم د ا 

 ورځې وروسته ورته بېرته )ځواب( ورکوي او وايي: 

))ښاغلی خادم! تاسې ته او ټولو خلکو ته به معلومه وي چې د فلسفې 

او علم االجتامع په ساحه کې هر څه لکه په و يعي علومو )ساينس( کې 

ومو مث تيت او په و يعي علومو کې مث ت او بديهي نه وي  په انساين عل

مث تيت يو ېېر عمي  فرق لري  پر دې اساس په و يعي علومو کې بايد 

هېڅکله عندي او نفيس مالحظات داخل نه يش  مګر برعکس په انساين 

علومو کې له خپلو شخيص مالحظاتو څخه کار اخيستل او د خپل شخيص 

دی او په ذات خود  فکر په وسيله تحقيقات کول رضوري او الزمي شی

علمي او فلسفي ارزش لري، نو ګومان کوم چې اوس به زما د کلامتو 

مفهوم ښکاره شوی وي  ستاسې کتاب له هر نقطه نظر څخه ارزش لري  

ښه مطالب په کې پراته دي  پر مختلفو موضوعاتو ښه ښه بحثونه شوي دي 

 جروح(( او په لوستلو کې يې د هر چا فايده وينم  سيد بهاوالدين م

 ط( –:ی ۶۵)

ع دالهادي هدايت، لیکوال، ټولنيز، ع دالهادي هدايت:  -۶۹

قومي شخصيت او د وليس جرګې غړی و  له استاد خادم رسه له نږدې 

پاتې شوی، د خادم له افکارو او اثارو ېېر ښه خرب و  هدايت صيب د 

د  خادم پر )څاروان( نومي اثر ليکنه کړې او ددې اثر له زاويې څخه يې

م( کال د ۶۳۱۳خادم افکار ارزويل دي  هدايت صيب خپله دا ليکنه د )

(مه نېټه کړې ده، هغه  وايي: ))ما د استاد خادم ټول تاليفات ۳نومرب پر )
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کتيل دي  د پښتني نړۍ لپاره د اب حيات په شان دي، خو ))څاروان(( 

او چې شعر دی، دلته د لفظ او معنا دوه ېوله خوږوالی يوځای شوی دی 

 قند مکرر ترې جوړ شوی دی (( هغه زياتوي:

))زه د بختاين صاحب له دې جملې رسه پوره موافقه لرم چې: 

))خادم صاحب په خوشې خربو خوشې نه دي ليکيل، بلکې د قوم د 

 ويښولو، پوهولو او لوړوايل لپاره يې سندرې وييل دي ((

د خادم صاحب فضل په دې کې دی، چې د معارصې دورې په 

ي ېله کې دمخه د پښتو د خدمت لپاره ميدان ته راګډ شوی دی او علم

تر اخره په کې لګيا دی او د اجتامع له پرمختګ رسه سم پښتو ادب پرمخ 

 بيايي 

خادم صاحب پښتو ميل ژبه د تعليم او ښوونې له دورې څخه د 

ادب او د ادب له دورې څخه د علم او د علم له دورې څخه د فلسفې، 

 سياست دورې ته راورسوله  تحقيقاتو او

 په هر حالت او هر وخت کې دده په قلم يې نوې ارتقايي بڼه غوره کړه 

د امان هللا خان له زمانې نه پس د پښتو د خدمت دروازه 

اعليحرضت شهيد محمد نادرشاه افغان د محمدګل خان مومند په الس 

رې ېېر بېرته کړه  محمدګل خان مومند په پښتو مني و  دده پر خوا پو 

ځوانان او زاړه راغونډ شول  خو څلوېښت کاله په يوه الره نېغ او سم تګ 

 يوازې د ښاغيل استاد قيام الدين خادم په برخه ليکلی و او بس 

په دې الره کې داسې نه چې مشکالت نه وو  لوی لوی غرونه او 

ګړنګونه په کې وو  خو په ټولو تېر شو  ېېر شاګردان يې وروزل  له ېېرو 

مخالفتونو رسه مخامخ شو  زجرونه او ناخوالې يې وزغملې، خو اخر یې 

 خپله دا خربه تررسه کړه چې: 
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 ېټرررولې سررروبې د چرررا نررره دي روزي شرررو 

 ځرران برره خرراورې کړمرره دا کررور برره ابرراد کررړم  
 

استاد اوس د ېېرو تاليقاتو، تصنيفاتو چې په نظم او نرث مشتمل دي، 

ې يې جوړې کړي او بنيادونه يې خاوند دی  ېېر جرايد يې چلويل، ېل

 ايښي دي  

خو په ټولو کې يو ټکی مش ک دی  خپل وون او خپل ولس، بېنوا 

صاحب په ))اوسني ليکوال(( کې وييل دي: ښاغلی قيام الدين خادم په 

اوسنيو ليکوالو او شاعرانو کې د قدامت او مرشتوب ح  لري (( رښتيا 

 داده چې په ېېرو د استادۍ ح  لري 

غيل قابل صادقو  ليکيل دي: ))د ښاغيل استاد خادم شاعري او ښا

تاليفات په شوروي اتحاد کې ورځ په ورځ شهرت پيداکوي او په ټولو ژبو 

ورباندې ت رصې کېږي((  په مسکو کې ويل کېږي، چې )خادم( په 

افغانستان کې هغه الر نيولې ده چې ))پوشکني(( په لويه روسيه کې 

خادم صاحب اشعارو په افغاين دنيا کې هم لوی ورباندې روان و  د 

شهرت پيداکړی دی  دا ځای ددې نه دی، چې دده په ټولو اثارو او 

کردار م سوط بحث وکړو، خو دومره به ووايو چې خادم صاحب په ېېر 

مشکل او نامساعد وخت کې افغان ملت په ټولو مقوماتو داسې ټينګې 

ېڅ مانع مخه ونه شوه نيوالی  منګولې لګويل دي چې څلوېښت کاله يې ه

 دده کار ته بايد کار او ده ته بايد د لوی عزم خاوند ووايو 

استاد خادم د خپل شعر او ادب هد  ته د )څاروان( په مقدمه کې 

داسې اشاره کړې ده،  وايي: ))د پښتو شاعري له زرګونو کالو څخه په 

ا وايي: ))پښتون روان ېول رسه په قومي او اجتامعي بڼه راغلې ده (( بي

شاعر نه يش کوالی چې خپل اس بې له ميل الرې په بله الره وځغلوي  
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دی وايي: ما شعر د باوني شعور او تجسس له مخې ويلی دی او چې په 

 بله ژبه مې څه ويلی شول، نو د شعر شپېلۍ مې نه غږولې 

يعنې شعر يې د ېېرو نازکو اداګانو ژبه ګرځولې او نور مفاهيم يې په 

رث ادا کړي دي  دستي ورپسې وايي: ))لکه څنګه چې شعر ته په لوی ن

رضورت قايل يم، له شعري رضورته چور منکر يم، نو ځکه هيله لرم چې د 

پښتو د ادب حقيقي نقادان به په دې مجموعه کې د ژبې سم استعامل د 

 سالست، فصاحت او بالغت په قالب کې ومومي(( 

شعر په باب وييل دي: ))خادم ښاغيل ېاک  دوريانکو  دده د 

صاحب په خپل س ک او اسلوب کې د پښتو د لرغوين عنعنوي شفاهي 

ادبياتو وليس فولکلور له منابعو ېېره زياته استفاده کړې ده او معارص مسايل 

يې په ېېر قدرت د ولس په ژبه بيان کړي دي  د خادم صاحب شعر د 

منونه ده چې ددې عرص يو پښتو ادب د لرغونو عنعنو د پريوۍ يوه عرصي 

 ځالند ممتاز س ک يې ګڼلی شو ((

دغه پورته مطلب ښاغيل بختاين هم نقل کړی او زياته کړې يې ده: 

))شک نه شته چې خادم صاحب د پراخې مطالعې خاوند دی، ځکه يې د 

 شعر معنوي خوا بډايه ده ((

خو څه چې ما په ))څاروان(( کې مونديل او د خادم صاحب د 

و اشعارو درېيمه مجموعه چې )بلکا( نومېږي او ال نرش شوې نه ده  کالسيک

 ددغې مجموعې له کتلو چې څه الس ته راغيل دلته يې ليکم 

د خادم صاحب شعر يو اجتامعي او وليس شعر دی، دلته د  -۶

شعري نزاکتونو له مهارتونو رسه يو بل شی چې دی له نورو معارصو شاعرانو 

ده د شعر افاقيت ېېر پراخه دی  دده په شعر ممتازوي هغه دادی چې د

کې دده ماحول، دده معارصين، د افغاين دنيا نهضتونه او د دنيا معارص 
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سياست ښه اوترا او چې څومره په کې تعم  کېږي، نور نکات ترې 

 راوځي 

خادم صاحب شعر د ژوند او حيات لپاره ويلی دی  که څوک په  -۲

غسې شاعرانو په شان به دده په شعر کې ځري يش لکه د رشق او غرب دد

 کې د ژوند د درياب ېېرې ملغلرې پيداکړي 

د خادم شخصيت، دوستان او مخالفني، دده د عرص روحيه د  -۹

افغان او افغانستان غوښتنې او د افغان حقيقي پېژندنه دده په شعر کې 

 منعکسه شوې ده 

ېژندلو دده د شعر له لوستلو څخه څرګندېږي، چې د عرص په پ -۱

 کې د خادم صاحب مطالعه څومره ژوره او نظر يې څومره صائب دی 

خادم صاحب د )بلکا( په مقدمه کې ليکيل دي) د پښتو په  -۵

شاعرۍ کې دغه موجوده کالسيک فورم چې ښه په عروج کې دی، له 

ښکارندوی، مريزاخان انصاري، خوشال او رحامن بابا نه راپاتې دی، مګر 

عالوه پر دې چې په پښتو کې مستعار او مهاجر دی او دغه کالسيک فورم 

د اسالمي عرص له ابتدا څخه د ايران او عربو له خوا راګډ شوی دی  د 

پښتانه ولس د ټولو افکارو، عقايدو، احساساتو ترجامن نه يش کېدای  ځکه 

 چې ېېر تنګ، ګنډلی او محدود دی 

ر لرغونی شکل دغو اقسامو څخه پرته يو بل قسم شعر هم شته چې ېې

لري  په دې شکل او فورم باندې د قديم، باخ  ادبيات لکه ويدونه، ژند، 

اوستا، هخامنيش اثار، ساساين کتي ي، د لویکانو د عرص ځينې اثار چې 

کشف شوي دي دا شکل د حرضت بايزيد روښان د خريال يان پورې 

 رارسېدلی دی 
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وروګرځاوه او اوس مو زړه ته دا راځي چې پښتو بېرته خپل اصل 

په مقفی نرث يا سپني شعر يې وليکو  ددې کار متهيد ېېر پخوا ايښودل 

شوی دی او د )ملغلرو امېل( څخه د پښتو د شعر په کالسيک فورم کې د 

توسيعې پيداکولو الره پيداشوې ده  په )څاروان( کې دغه رنګ نور هم 

بايد د پښتو د  ټينګ شو  په )بلکا( کې دې کار بله بڼه غوره کړه، چې هغه

شعر لپاره د کالسيک قيودو څخه د خالصون دوره وبولو  تر )بلکا( وروسته 

خادم صاحب په دغه نوي قسم شعر چې ېېر دی الس پورې کړی دی  

منونې يې د خادم صاحب په خپله جريده )افغان ولس( کې موندل کېږي 

  او په يوه نوې مجموعه کې د )نوې پوهېتانه( په نامه راټولېږي

تر دې وروسته بيا هدايت صيب د استاد د اړوند کالم څو بېلګې 

راوړي چې هغو ته موږ په ځينو برخو کې هم اشاره کړې ده، نو ځکه يې 

 د تکرار د مخنيوي لپاره له راوړلو څخه تېرېږم 

او تر بېلګو وروسته بيا ديوه يادښت په توګه وايي: ))په دغو ټولو 

سيکي قيودو څخه د پښتو شعر د ازادۍ منونو کې ښکارېږي، چې له کال

 کوشش شوی دی  دا زيار په اخره کې پوره کامياب ګڼل کېږي (( 

(۶۲ :۵۱- ۱۱) 

رسمحق  ع دهللا رس محق  ع دهللا بختانی خدمتګار:  -۶۱

بختانی خدمتګار د هېواد يو پياړوی څېړونکی او لوی ليکوال دی  په 

ه استاد خادم رسه له نږدې لسګونو عنوانه مستقل اثار يې ليکيل دي، ل

پاتې شوی، ))د ميل ادب او ژورنالېزم خادم(( په نامه يې د استاد خادم 

پر ژوند او اثارو يو مستقل اثر هم ليکلی دی   هغه وخت چې رسمحق  

استاد بختانی ال د )څېړمنل( علمي رت ه درلودله او استاد خادم د شپېتو 

ادم پر )څاروان( يې يو تقريظ هم کلونو عمر ته رسېدلی و، نو د استاد خ
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دغه راز يې د استاد پر نورو اثارو هم تفصييل ليکنې کړې  ،ليکلی دی

دي، زه نه غواړم هغه ټولې ليکنې دلته 

راوړم، خو غواړم يوازې هغه ليکنه دلته 

د بېلګې په توګه راوړم چې استاد 

خدمتګار د خادم پر )څاروان( اثر 

ادم د ليکلې ده  خدمتګار د استاد خ

علمي شخصيت او )څاروان( شعري 

ټولګې په باب وايي: ))د ښاغيل موالنا 

قيام الدين خادم د اشعارو مجموعه 

ماته وسپارل شوه چې څه پرې وليکم  ښاغلی خادم د پښتو ژبې او ادب د 

معارصو ليکوالو د لومړي صف يو لوی سړی دی  چې پښتو ژبې او ادب ته 

کړي دي  زموږ ددې پاخه ليکوال او شاعر يې ښايسته د قدر وړ خدمتونه 

عمر له شپېتو کلونو اوښتی دی  د پنځه دېرش کلونو راهيسې قلم چلوي، 

مط وعايت او ثقافتي خدمت کوي  دده لومړنی رسمي کار د کامې لومړين 

ښوونځي معلمي وه  د هغه وخت نه تراوسه څلوېښت کاله تېر دي او اوس 

ناتور دی  د پښتو ټولنې غړيتوب او د د مرشانو په جرګه کې انتصايب س

اتحاد مرشقي )ننګرهار(، ولوع افغان، زېری، اصالح او هېواد اخ ارونو 

الې د هېواد په مديريتونه يې کړي دي  دده اديب اجتامعي او سيايس مق

چاپ شوي دي او يو شمېر ځانله کتابونه يې هم  هځل وواخ ارونو کې سلها

  شوروي اتحاد يې ليديل دي  چاپ شوي دي  هند، پاکستان او

هر  ۶۹۱۱ – ۶۹۶۹په دې مجموعه )څاروان( کې د ښاغيل خادم )

ش( يعنې د دري دېرش کلونو د اشعارو منونې شته  کېدای يش چې دا به 

د خادم صاحب ټول اشعار نه وي  مګر د هغه ېېره او غوره برخه به وي  

تحوالت او د که موږ د رسعت او حرکت په دغه عرص کې د خپل هېواد 
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هغه د تحول او ترقۍ رشايط او عوامل د هېواد او ولس د فکر، عمل او 

موقعيت م هم خصوصيات تر نظر الندې ولرو او بيا په دې هم اع ا  

وکړو چې شعر د محيط هېنداره ده، نو د خادم صاحب د مختلفو دورو او 

خپل اوښتونو په اشعارو کې دا خربه څرګندېږي، چې هره پارچه يې د 

 خپل وخت د جرياناتو او رجحاناتو منايندګي کوي 

خادم صاحب د هر وخت او زمان د رضورت او د رشايطو او رروفو 

په مساعدت د خپل تشخيص او قضاوت له مخه يو څه وييل دي او کوښښ 

يې کړی دی چې د خپل هېواد خلک د خپل زړه په خربه پوه کړي  

د خادم صاحب د عمر ټول همدغه س ب دی چې کله ځينې نقادان چې 

شعرونه په يوه ورځ کې لويل، نو د ټولو تر متضادو تاثرياتو الندې وايي 

 چې د خادم صاحب په فکر يا وينا کې تضاد موجود دی 

که موږ دغه انتقاد ونه منو او يا د محيط تر تاثري الندې خادم 

ولس د  صاحب مج ور وبولو او ترې تېر شو، نو بيا دده په شعر کې د افغان

يووايل او پرمختګ او بيدارۍ يوه ېېره عميقه مفکوره پرته ده، چې کله په 

 يو رنګ او کله په بل رنګ ځان ښيي 

رسبېره پر ميل اشعارو دده يو څه غزليات هم شته چې د هغو په 

عم  کې يو سوز او درد موجود دی  چې د کالسيک هرن په ژبه يې په 

کله کله يې کنايې ال د رصاحت نه ېېر مهارت اداکوي  تر دې حده چې 

ېېر بالغت پيداکوي  د خادم صاحب اکرث شعرونه سليس، ساده او خواږه 

دي او د پښتو ژبې محاورات او اصطالحات يې په ښه شان په کې ځای 

کړي دي  خادم صاحب په خپل س ک او اهنګ کې د پښتو د لرغونو 

لکلور له منابعو نه ېېره تحريري عنعنوي او هم د شفاهي ادبياتو او وليس فو 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33871 
 

زياته استفاده کړې ده او معارص مسايل يې په ېېر قدرت د ولس په ژبه 

 بيان کړي دي 

د خادم صاحب شعر د پښتو ادب د لرغونو عنعنو د پريوۍ يوه 

عرصي منونه ده چې ددې عرص يو ځانله ممتاز س ک يې بللی شو  شک نه 

ی، نو ځکه د شعر شته چې خادم صاحب د پراخې مطالعې خاوند د

 معنوي خوا يې بډايه ده  دی وايي:

 چــې روا  تـر اوب  نه وي او رور هن له دريابه

 نه پ هېږم  له وايي دا معرونه خ مې خ مې

نو ځکه يې په خوشې خربو خوشې خربې نه دي ليکيل، بلکې د 

قوم د ويښولو، پوهولو او لوړوايل لپاره یې سندرې وييل دي  موږ په 

هم ښاغيل خادم ته او هم د کتاب چاپولو موسسې ته ددغه خپل وار 

خوندور اثر په خپرولو تربيک وايو  دا اثر د ميل احساس په پاللو او روزلو 

 کې ېېر اغېزناک اثر او د پښتو معارص شعر ېېره غوره منونه ده 

تاسې به يې ولولئ او استفاده به ترې وکړئ  نور قضاوت ستاسې په 

 (۵۱-۱۸: ۶۲)!!((الس

قتيل خوږياڼی قتيل خوږياڼی: -۶۵

د افغانستان د مطرح لیکوالو او شاعرانو له 

جملې څخه دی  نه يوازې خپله يې پښتو 

ادب ته د يادونې وړ خدمتونه کړي) په 

لسګونو، علمي، څېړنيز او اديب اثار يې 

پنځويل او ليکيل دي، بلکې ټولې کورنۍ يې 

متونه هم د پښتو ادب لپاره نه هېرېدونکي خد
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ل( کال په پېښور کې د ساپي د پښتو ۶۹۸۱کړي دي  قتيل صيب پر )

څېړنو او پراختيا مرکز کې کار کاوه، نو د استاد خادم پر شعري ټولګې 

)بلکا( يې يوه ليکنه کړې ده چې دادی دلته يې لوستونکو ته وړاندې 

(مه نېټه په ۶۳ل( کال د وږي پر )۶۹۸۱کوو، قتيل صيب دا ليکنه د )

 ر کې ليکلې ده  پېښو 

ن خادم هيله څرګنده  ))له ما نه د استاد خادم زوی ګران بشريجا

کړه چې د عالمه خادم صاحب په )بلکا( نومي شعري ټولګه څه وليکم  

استاد چې د پښتو ادب په ځالنده اسامن کې د يوه ځالنده ستوري په 

ه خپل هېواد کې منحرصې ن  شان، چې وړانګې او پلوشې يې يوازې په

دي پاتې شوي، بلکې پر ګاونډيو هېوادونو رسبېره په اروپايي هېوادونو 

کې يې هم علمي او اديب غونډې روښانه کړي  په پښتو ادب کې ځانته 

مقام لري  دده شعر او نرث دواړه زيات اوچت ځکه دي، چې دده له هغه 

فکر او دما  څخه رسچينه اخيل، چې له لوی خدای)ج( پرته يې د هېچا 

ې نه دي کړي  دی د ملحوراتو په دايره کې دومره محصور شوی نه سجد

دی، چې د پښتو او پښتونولۍ په باره کې د چا د بې حيايۍ په مقابل کې 

غلی پاتې يش او يا يې د کومې ېالۍ په انتظار کې په خربه س ګې پټې 

 کړي 

عالمه خادم حتی د درباري نازولو د بې ځايه شوخيو پر وړاندې 

ورتيا په مېړانه ښودلې او بې ادبان يې تاديب کړي دي  دده خپله زړ 

خربې، دده ليکنې، دده شعر او نرث دومره ج ابيت درلود چې زړونه 

 ورماتېدل او ځای يې ورکاوه 

))کاروان او څاروان(( د ارواښاد استاد د کالسيکو اشعارو هغه دوه 

د همدغه راز ټولګې دي چې دده په ژوند چاپ شوي او دا ده )بلکا( دده 
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اشعارو درېيمه مجموعه ده چې دده د نېکو فرزندانو له خوا چې د )صدقه 

جاريه( حکم لري چاپېږي  د )بلکا( د رسيزې په پيل کې په خپله استاد 

 خادم ليکي:

 چې د نړۍ رڼا په څه ده

 ښرکال هرم لره هرمده ده

 او برلرکاهرم پررره ده ده

د استادۍ هسک مقام  خادم صاحب لکه څومره چې په شاعرۍ کې

ته رسېدلی دی، دغه راز په نرث کې هم دده مقام ېېر هسک دی  دی که 

تکړه شاعر او ليکوال دی، نو وررسه جوخت تکړه ژوررناليست او نامه نګار 

هم دی  دی چې کوم وخت د هېواد ورځپاڼې مسوول چلوونکی و، نو 

عنې انيس او دده رسمقالې، مقالې او سيايس ت رصې به نورو ورځپاڼو ي

اصالح کې د اق اح په توګه تعقي ولې او دده په نقش قدم به یې ګام پورته 

کاوه  )د وخت رسکار( دده ليکنو ته د شک او ترديد په نظر کتل، نو ځکه 

دده د ځور او کړاو س ب کېدل او لوړ مقام يې نه ورکاوه  حتی چې د 

هم خنډونه ورته  پښتو ټولنې د رياست مقام ته د رسېدو په الر کې يې

پيداکول، ځکه چې دی له دغو اوصافو رسه رسه سيايس شخصيت هم و، 

داسې سيايس شخصيت چې په خپله الره په ټينګ عزم روان و او يو قدم 

 ترې په شاکېدل يې بې امياين ګڼله 

خادم صاحب رسه له دې چې يو فلسفي شاعر و، انتقادي شاعر هم 

مالحظانو خيال ساتلی او نه يې قلم ټکنی و او په خپل انتقاد کې يې نه د 

 شوی دی، نو ځکه يو شمېر تطمېع شويو زمليانو ته داسې ګوته نييس:

ــه بانـــد    ــ ا پـــه ت ـ  ټـــ ل مـــ ي پـــه ښـــانک وو د  لـ

 ګ لــه چــې پــه الس ورغلــه خشــاره غ نــد  ښــکارېږي
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خادم صاحب دغه ټکي ته  ،دا چې متدن اول له بلخه رشوع شوی

 شعر کې داسې اشاره کوي: په )افغاين ترانه( نومي

ــانه    ــه ک ه ـــ ــا لـــ ــ ره زمـــ ـــ ه منـــ ـــا مـــ  دنيـــــ

 نــــړۍ مــــ ه بدــــروره لــــه د  بــــاغ و ب دــــتانه 

 اوچــت لــه ټــ لې ځ کــې پــه بــام دد   دــا  يــن

ــن   ــن   -افاــا  ي ــه افاــا  ي  افاــا  ي ــه افاــا  ي
 

 ارواښاد استاد خادم )د قام رسه مينه( تر رسليک الندې شعر کې وايي:

 الصـېدی نـه مـي   بې تـاثيره چـې تـر   ـ ک خ    

 يـــــ ه ربـــــه، بـــــل مکتـــــب، بـــــل دـــــين ا ده     

 کـــه پـــردي وي، پـــه پـــردي رنـــګ کـــې راغلـــي

 خشــل لبــاس او خشــل ادــاس درتــه پــه کــار دی   

 کـــه د  مينـــه لـــه خشـــل قـــام دـــره رښـــتيا ده      

 

قتيل صيب د خپلې ليکنې په ترڅ کې د استاد خادم  د ځينو نورو 

 باب وايي: نظمونه يادونه هم کوي او په پای کې د استاد خادم په 

دی په شعر کې د استادۍ مقام لري او زه يې د شاګردۍ وياړ لرم او 

 خپله ليکنه ځوانانو ته د استاد خادم په دغې بلنې پای ته رسوم 

ــه  ــافلې مــــــــــــ ــا  ــــــــــــــاروا  د قــــــــــــ  يــــــــــــ

 يــــــــــا روا  مــــــــــه پــــــــــه کــــــــــاروا  کــــــــــې

ــې     ــا  يـــــــ ــ  ان ـــــــ ــن يـــــــ ــه هـــــــ ــر تـــــــ  اخـــــــ

 کــــــــــار پــــــــــه م ــــــــــل د ان ــــــــــا  کــــــــــړه    

 پـــــــــه د  لـــــــــ ی  دـــــــــا  کـــــــــې اودـــــــــې 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33871 
 

ــن د   ــه غــــــ ــږ  ــــــ ــړه لــــــ ــا  کــــــ ــل  دــــــ  خشــــــ

ــره     ــې ګيـــــــ ــ دا کـــــــ ــي دـــــــ ــه مخصـــــــ  پـــــــ

ــاروا  کــــــــــــړه    ــه الره د کــــــــــ ــګ پــــــــــ  تــــــــــ

ــړ    ــ انم کـــــــــ ــې د ځـــــــــ ــېش الفـــــــــ  ه ـــــــــ

 لــــــږ خـــــــ  کــــــار هـــــــن لکــــــه ځـــــــ ا  کـــــــړه   

ــه   ــې روا  مــــــــــــ ــل پ ــــــــــــ ــا د بــــــــــــ  يــــــــــــ

 يــــــــــا نــــــــــ ر ځــــــــــا  پ ــــــــــې روا  کــــــــــړه

 ښـــــــــــــه پ هېږمـــــــــــــه ه ښـــــــــــــيار يـــــــــــــې

ــې   ــا  کـــــــــ ــ اړ   دـــــــــ ــړيت ب غـــــــــ  دـــــــــ

ــه  ــافلې مــــــــــــ ــا  ــــــــــــــاروا  د قــــــــــــ  يــــــــــــ

 ((يــــــــا روا  مــــــــه پــــــــه کــــــــاروا  کــــــــې    

                                                                      (٠٠ -٠٠: ١٠) 

استاد ح يب هللا رفيع:  -۶۱

ح يب هللا رفيع د هېواد د پياوړو لیکوالو 

او څېړونکو له جملې څخه دی، ده تر 

اوسه پورې په لسګونو علمي، څېړنيز او 

اديب اثار  چاپ کړي دي  نور هغه اثار 

رفيع يې د ترتيب، چې استاد ح يب هللا 

اوېون او سمون چارې پر مخ وړې دي، 

تر )سلو عنوانو( هم اوړي، استاد رفيع له 

استاد خادم رسه نږدې پېژندل، د هغه له 

فکر او اديب فعاليتونو رسه زیات اشنا و، هغه يې يو )پښتون مفکر( باله او د 

ړخيزه ليکنه )پښتون مفکر( په نامه يې د استاد خادم د فکر په باب يوه هر ا
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د استاد رفيع دا ليکنه د استاد خادم پر يو منظوم اثر )نصوص  ،کړې

الحکم( راڅرخي او هغه وخت يې کړې وه چې ياد اثر ال چاپ شوی نه و، 

 دادی دلته يې وړاندې کوو:

ــه  ــا قل ـــــــــ ــن زمـــــــــ ــا  مـــــــــ ــه قربـــــــــ  تانـــــــــ

ــه   ــا ه دمـــــــــــ ــه زمـــــــــــ ــا مل ريـــــــــــ  زمـــــــــــ

 مل ـــــــــــــــــري واړه پـــــــــــــــــه بلـــــــــــــــــه والړه

 .هتـــــــه مـــــــې ه ـــــــراه يـــــــې ال تـــــــر د  دمـــــــ 
 

( ۶۳۷۳ -۶۳۱۷استاد رفيع وايي: ))ارواښاد استاد قيام الدين خادم )

د يوې علمي کورنۍ غړی و او د خپل وخت له رشايطو رسه سم يې په 

هېواد کې دننه او بهر ديني زده کړې وکړې او د ديني زده کړو ترڅنګ 

يې د ادب ژوره مطالعه او زده کړه وکړه او ددې ترڅنګ يې د فلسفې، 

او ټولنپوهنې په برخه کې پرله پسې اوږدو مطالعاتو ته دوام ورکړ سياست 

او وررسه يې د خپلې افغاين ټولنې، چې دی یې پښتني ټولنه بويل د 

غرونو او رغونو له خاورو او پندونو ېکې پاڼې ولوستې او د خپلې ټولنې د 

ويده کتاب ژورو ته وردننه شو او همدا و چې خپلې نظريې او علمي 

نه يې د افغاين ټولنې په کچ مېچ برابر خاص او ځانګړي نظريات  مطالعې

رامنځته کړل او د خپلې ټولنې د اقتصادي، کولتوري، سيايس او 

اجتامعي جوړښت لپاره يې نظريې او تېزسونه وړاندې کړل او په دې 

هره ساحه کې يې د خپل نظر پر بنس  تيږې کېښودې او الرې يې ورته 

 جوړې کړې 

م د خپل پياوړي قلم له الرې وکړای شو، چې د نظم او استاد خاد

 نرث په ژبه خپل نظريات پاخه کړي او خپلې ټولنې ته يې ورسوي 
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د استاد خادم د خپلو ټولو اثارو له جملې نه )نصوص الحکم( د ده 

يو داسې اثر دی چې د قطعو او څلوريزو په بڼه يې ليکلی دا اثر تر ېېره 

ي او رسه له دې يې چې دده ځانګړي افکار حده کرونولوژيکي بڼه لر 

څرګندوي دده د فکري تکامل او وده هم راښيي او ګام پرګام دده له 

افکارو نه دوړې او ګردونه پورته کوي او په پای کې يې د غوښتنو او 

 تيورۍ واضحه بڼه راڅرګندوي ((

استاد رفيع په خپله ليکنه کې د همدې قلمي کتاب په رڼا کې دده 

ځينې اړخونه په لنډيز رسه څېړيل او دې څېړنې ته يې د محتوا له د فکر 

 پلوه کرونولوژيکه بڼه ورکړې ده  دی وايي:

 :جوړښت کې څلور څيزونه رضوري ګڼي استاد لومړی د فرد په

 زور او قـــــــــ ت دی پــــــــــه  لــــــــــ ر  يــــــــــثه 

 درتــــــــــه يــــــــــې وايـــــــــــن زمــــــــــا عثيـــــــــــثه   

ــدرت دی  ــن و مـــــ  صـــــــحت، دولـــــــت او علـــــ

ــثه     ــل ت يــــ ــړه اهــــ ــاد کــــ ــه يــــ ــې پــــ ــه يــــ  .ښــــ
 

دی دا څلور څيزه په نورو قطعو کې يو بل پسې ترشیح کوي، 

ترتيب يې الزم بويل او خپل داليل وررسه راوړي، ورپسې واک او ازادي 

مهم بويل، د علاموو عمل، روزنه يې، اخالقو، دنارينه و ښځو مساوي والی 

تر بحث وروسته قوم او ټولنې ته رارسېږي او د قوم تاثري او اغېز ېېر ژور 

 بويل 

او همدا ځای دی چې )ټولنپالنه( په نامه کتاب کې ليکي) پښتون د 

 ژوند نوې الرې ته سيده کوي 
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ورپسې له غريب تعليم او غريب فلسفې رسه له دې ک له، چې زموږ 

خودي وژنې مخالفت ښيي او پښتانه په پښتونواله باندې راټولېدو ته 

 رابويل 

د ميل فکر تلقني  خادم صيب په دې پسې د شخيص فکر پرځای

کوي او دا ارتقا او بره تګ الرو ته ځوانان رابويل، وحدت ته بلنه ورکوي 

 او تشتت غندي 

او ځوانان د ښکېالک هغې دسيسې ته چې پر )بېل يې کړه، اېل يې 

 کړه( والړه ده ملتفت کوي 

استاد د ميل وحدت د ټينګښت لپاره پر واحد ميل، کولتوري او 

ار کوي او دا د يوه ملت په وحدت کې د بنس  ېبره واحده ميل ژبه ټينګ

 ګڼي او ورانکاري غندي 

ورپسې فاسد حکومتونه د ملت د هالکولو مرض ګڼي، دی پر 

کولتور او اقتصاد زور راوړي او د ميل سياست برياليتوب په همدې کې 

 ګڼي 

دی د مليت په فلسفه کې عمل کول او دا الره پالل د وخت د واک 

 بويل بريالۍ بڼه 

دا هم بايد ياده کړم چې )مليت( په هغه مانا نه دی چې کمونستانو 

رايج کړی و او د افغانستان قومونه يې ))مليتونه(( بلل او د يو واحد مليت 

د رسه بېلولو هڅه يې کوله، چې اوس ځينې نور غرضيان هم همدا کار 

بلکې مليت کوي او په افغانستان کې د مليتونو په نامه نفاق ته ملن وهي، 

د يو ملت د جوهر په معنا دی او ملت او مليت داسې تړون رسه لري، لکه 

 انسان او انسانيت، شخص او شخصيت او داسې نور 
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ارواښاد خادم همدا د افغاين ټولنې د اېانې د جوړولو په فکرونو 

و خوا جمهوريت اعالن وشد کې ېوب و چې په هېواد کې د داود خان له 

 :داسې هرکلی وکړاو خادم صيب يې 

 ارزو د خلکـــــــــــــــــــــ   ،  د ريـــــــــــــــــــــت و 

ــ    ــت و ارزو د خلکـــــــــــ ــ ی نع ـــــــــــ  دا لـــــــــــ

ــ     ــيال د ق م نـــ ــي، دـــ ــه اوس مـــ ــا  بـــ  افاـــ

ــ .  ــت و، ارزو د خلکـــــــــــ ــي ندضـــــــــــ  ملـــــــــــ
 

ت يوه الره خو ده ته په دې خطرناکو نړيوالو حاالتو کې د جمهوري

 :هم ېېره باريکه ښکاري

 د بالک نــــــــــــ  تــــــــــــرمنځ تلــــــــــــل ب يــــــــــــه 

ــه    ــل ب يـــــ ــر  ختـــــ ــم ده پـــــ ــه ردـــــ  الس پـــــ

 مــــــــــنځ دد  ټ لــــــــــ  خشــــــــــل مليــــــــــت دی

ــه.    ــدل ب يــــــ ــه پ هېــــــ ــرام ښــــــ ــه د  مــــــ  پــــــ
 

همدا وخت دی چې خادم صاحب په خپلو تيوريو کې اجتهادي 

 پوړيو ته رسېږي او د مليت لپاره بنيادي رشوونه ټاکي 

او بيا د هغو پښتنو منونې ورکوي چې په نورو لرې او نږدې قومونو 

 مه ځان ته پښتانه وايي کې ورک شوي، ژبه ترې هېره شوې او تش په نا

ارواښاد خادم د قوم او ژبې د اهميت لپاره د پاک قران محکمې 

رسۍ ته الس غځوي او ددې م ارک ايات په رڼا کې ))و جعلنا کم شعوبا و 

 ق ایل لتعارفوا(( داسې وايي:
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ــ م ځـــای کـــې زېـــږي       ــر يـــ  ان ـــا  چـــې کـ  هـ

ــږي     ــدل کېــــ ــل پېشنــــ ــل خشــــ ــام قبيــــ ــه قــــ  پــــ

 دی دد  خـــــــدايي کـــــــار چـــــــې دا  ک ـــــــت 

ــ ــ ېنفـــــــ ــايېږي   ېاو ندـــــــ ــه ښـــــــ ــې نـــــــ  .يـــــــ
 

او د ژبې په برخه کې د قران کریم د ارشاد ))و ما ارسلنا من رسول 

 اال بلسان قومه( يو علمي س   بويل، وايي:

 ل ــــــــا  ق مــــــــه، مــــــــ ږ تــــــــه ارمــــــــاد دی

ــراد دی   ــې مـــــــ ــام دی دا يـــــــ ــ ل د قـــــــ  ردـــــــ

 چـــــې پـــــه ادـــــالم کـــــې لـــــه قـــــام منکـــــر وي 

 .پـــــــ ه مـــــــ ی نـــــــه دی غريـــــــب بربـــــــاد دی 
 

 تيورۍ په رڼا کې پښتون قام ته پښتانه استازي داسې شمېري: او د همدې

ــاب   ــد کتـــــــ ــ  راوړه د رونـــــــ ــشي  ت ـــــــ  دـــــــ

 ملـــــــــي رايـــــــــج کـــــــــړه د خ نـــــــــد کتـــــــــاب

 خيرالبيــــــــا  مــــــــ  الدــــــــام روښــــــــا  تــــــــه 

 خــــــــادم تــــــــه راغــــــــی د رونــــــــد کتــــــــاب.    
 

 او بيا د ځان په برخه کې نور وضاحت هم ورکوي:

 خـــــــــــــــــادم راوړي  لـــــــــــــــــ ر کتابـــــــــــــــــه

 پــــــــه پښــــــــت  ربــــــــه لــــــــه لــــــــ ړ  نابــــــــه     

ــ ــ د دي  لـــــــــ ــ  و ـــــــــ ــه د يـــــــــ   ر اندامـــــــــ

 خشلــــ اک پښــــت   مــــ   ــــ ړ پــــه  ــــ  بابــــه 

                                              *** 
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ــا ده   ــ   رڼــــــــ ــدو  دی، نــــــــ ــ ی رونــــــــ  نــــــــ

 پـــــــــه نـــــــــ   الر کـــــــــې د رونـــــــــد ب ـــــــــا ده

 خشلــــ اک پښــــت   تــــه چــــې پــــر  ردــــېږو     

ــ  مــــــــــــــــــدعا ده.   ــه مــــــــــــــــ  ټ لنشالنــــــــــــــــ

 

چې ه کوي دده له نظره د ژبې قوت ېېر زيات دی او استعامر هڅ

 :لومړی له ملتونو نه ژبې واخيل

ــي    ــړ مــ ــت   مــ ــې پښــ ــ اړي چــ ــتع ار غــ  ادــ

 لـــه ځ کـــې ورک مـــي پـــه خـــاورو خـــړ مـــي      

 دا کـــــار د ربـــــې پـــــه مـــــر  کېـــــدای مـــــي     

 چــــې پښــــت  مــــړه مــــ ه دښــــ   بــــه وړ مــــي. 
 

 دی مرش او ليډر هغه بويل چې د ميل وحدت سم ول وي:

ــرکار دی   ــه دـــــــ ــډر دی او کـــــــ ــر ليـــــــ  مشـــــــ

 ر دیچـــــې ملـــــت يـــــ  کـــــا دغـــــه يـــــې کـــــا      

ــه دوی نفـــــــــاق راوړي    ــه خشلـــــــ ــ  کلـــــــ  خـــــــ

ــ ی ازار دی.  ــذاب دی او لـــــــ ــ ی عـــــــ  دا لـــــــ
 

استاد خادم ټول هغه رژميونه چې ميل واک په کې نه وي که په هر 

 نامه وي بد ګڼي:

ــن   مــــــــاهي عــــــــذاب دی ديکتــــــــات ري هــــــ

ــن  ــي هـــــــ ــن دی ب روکرادـــــــ ــي غـــــــ  انارمـــــــ

ــيله ده    ــه ودــــــ ــه ښــــــ ــر  تــــــ ــک مــــــ  د ملــــــ

ــن.   ــتي هـــــ ــه د ديال ـــــ ــه الدـــــ ــر لـــــ  د غيـــــ

                                    *** 
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ــ الي وي   ــې واکــــــ ــ ا  کــــــ ــر عنــــــ ــه هــــــ  پــــــ

 مـــــــــــــدعا داده چـــــــــــــې واک ملـــــــــــــي وي  

ــر  ـــــ ک وي     ــ ال هـــ ــه واکـــ ــې ملتـــ ــې بـــ  چـــ

 د خـــــدای لعنـــــت دی خشـــــل کـــــه پـــــردي وي. 
 

دی په يو ميل حکومت کې د مط وعاتو ازادي او د احزابو ازادي 

 يو رضوري رشط بويل:

 چــــــې پرن ــــــي  او  ــــــثب د ملــــــت نــــــه وي

ــړ دی   ــت مــــ ــه وي  دا ملــــ ــر  ــــ ــې هــــ ــ  چــــ  نــــ

ــې   ــه الس کــــــ ــل پــــــ ــ  واک وي د بــــــ  د مړيــــــ

 پــــــر  نــــــه پــــــ هېږي بــــــد او کــــــه ښــــــه وي.
 

استاد خادم چې د جمهوريت هرکلی کړی و، ويې ليدل چې د ده 

 وضع کړي رشايط يې نه درلودل او واک ميل نشو، نو ويې ويل:

ــد   ــ  وليــــــــ ــان   مــــــــ ــت او قــــــــ    د ريــــــــ

ــد     ــ  وليـــــ ــت   مـــــ ــه پښـــــ ــال د بدبختـــــ   ـــــ

 قبــــــــــــرد مــــــــــــړي  ــــــــــــال او عــــــــــــذاب د 

ــد.    ــ  وليـــ ــ    مـــ ــترګ  مضـــ ــر دـــ ــر پـــ  د دـــ

 

دی خپل زوزاد ته د پښتو او پښتون ساتلو او په دې الره کې د 

 جهاد د کولو وصيت کوي 

ــ ده زوزاده     ــ  پرېښــ ــت   مــ ــت  پښــ ــه پښــ  کــ

ــ ا  وي    ــه زمــا الس دتادــې ګرې ــه قيامــت ب  پ
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ــاد دی    ــه  دــ ــ  نــ ــه نيک نــ ــاتې لــ ــه پــ ــ ږ تــ  مــ

ــاد بانـــــد  ودا  وي.  ــه  دـــ ــه پـــ  تـــــل ق م نـــ
 

تيب استاد خادم د نړيوال سياست او فلسفې په رڼا کې په دې تر 

پښتون سياست او فلسفه وړاندې کوي او له پښتني او اسالمي غوښتنو رسه 

سم د يوه ميل حکومت د جوړېدو هيله من و، خو ليدل يې چې له هرې 

خوا دده ملت ته دسيسې جوړي دي، خو ددې دسيسو د افشا کولو په 

 ړ:خاور يې په نړيوالو غږ وک

ــړم   ــ  نــــــ م وخــــــ ړم مــــــات کــــ ــه يــــ ــا پــــ  چــــ

ــړم    ــرات کــــ ــاه ميــــ ــن تبــــ ــل ادــــ ــه بــــ ــا پــــ  چــــ

ــاره  ــدای لشــــــــــــــ ــ  د خــــــــــــــ  ای نړي الــــــــــــــ

ــړم((     ــات کــــ ــدا ن ــــ ــ مې الر  پيــــ ــه کــــ  لــــ

                                                                      (٧٧-٦٧: ١٠ ) 

 د استاد رفيع په دې ليکنه کې د استاد خادم د منظوم کالم پر پورته

راوړل شويو بېلګو، ځينې نورې څلوريزې هم راوړل شوې وې، خو 

رته مفهوم او رشح نورو ځايونو کې هم و څرنګه چې همغه څلوريزې په 

ح    څخه راوړل شوې وې، نو د تکرار د مخنيوي لپاره له دې منت

 شوې 

زرين انځور د هېواد پياوړی ليکوال،  زرين انځور: -۶۷

ه تېره بيا يو ښه کيسه لیکوال دی تر اوسه ژورنالېست، کره کتونکی اوپ

پورې د زرين انځور نږدې شل عنوانه بېالبېل اثار چاپ شوي دي  ده د 

(مه نېټه داستاد خادم پر منظومو کلياتو ۶۲ل(کال د دلوې پر )۶۹۳۹)

)خادم باد س ايم(  يوه رسيزه ليکلې ده  په دې رسيزه کې يې دخادم 
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ڼااچولې ده،چې دادی دلته يې وړاندې صيب پر فکر اوکارونو هم لنډه ر 

 کوو:

))ارواښاد استاد قيام الدين خادم د 

پښتو معارصو ادبياتو هغه نوميالی ستوری دی 

چې په خپلو شعرونو او نرثونو يې خپل نوم 

تلپاتې کړی دی  استاد د ګڼ شمېر منظومو او 

منثورو اثارو خاوند دی او په څېړنيزه برخه کې 

 کيل دي يې هم مهم اثار لي

د هغه منظوم اثار د معارص پښتو ادب د 

مهمې دورې له اثارو څخه دي  په دغه دوره کې په تېره بيا د موضوع او 

محتوا له پلوه ېېر نوي مفاهيم، فکري مسايل، اجتامعي، اخالقي او حتی 

فلسفي موضوعګانې زموږ شاعرۍ ته راداخلېږي  که د فورم او يا هرني 

دغه ېول ځينو شعرونو کې ېېر نوي څه ونه مومو، د ارزښتونو له پلوه په 

موضوع او محتوا له اړخه دغه منظومه شاعري د پوره پاموړ ده  په حقيقت 

کې ددغې دورې د نظمونو په مطالعه کې موږ ددغه دوران د فکري 

بدلونونو، سیايس اندونو، اجتامعي نظرونو او پر وړاندې يې د دريځونو 

له همدې ک له ددغې دورې نظمونه ددغې پوره جاج اخيستالی شو  

دريځونو او اندونو غوره بېلګې شمېرالی  دورې د سيايس او اجتامعي 

 شو 

استاد قيام الدين خادم هم د شلمې پېړۍ د پيل له غوره ليکوالو او 

شاعرانو څخه و او شعرونه او نظمونه يې د اجتامعي نظرياتو له پلوه پوره 

ړنې رسه يې دغه ېول شاعرۍ د منځپانګې او غني دي او له مطالعې او څې

 محتوا په باب موږ ته غوره ټکي برجسته کېږي 
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په دغو نظمونو او شعرونو کې به زموږ ځوان اديب او ادبپال نسل او 

دغه راز د فکري ودې د پرمختګ څېړونکي ېېر نوي څه پيداکړای يش او 

ې په شعرونو او وبه توانېږي چې په افغاين ټولنه کې په ځانګړې مرحله ک

 نظمونو کې د فکري، سيايس او اجتامعي دريځونو ښه مطالعه وکړي (( 

(۶۲ :۱۱-۱۷) 

ېاک  زېورالدين زېور زېور الدين زېور:  پوهاند ېاک  -۶۸

د پښتو ادبپوهانو له جملې څخه دی، 

کلونه يې په کابل، ننګرهار او ېېر چې 

نورو پوهنتونونو کې )د پښتو ادبياتو 

مضمون تدريس کړی دی  ده   (تاريخ

)د پښتو ادبياتو تاریخ معارصه دوره( 

تدرييس اثر هم ليکلی دی چې د ژبو 

او ادبياتو پوهنځي په پښتو څانګه کې 

تدرييس اثر په توګه ګټه اخيستل کېږي  پوهاند زېور  په دغه او  ترې د

ل ځینو نورو اثارو کې د استاد خادم د ژوند او هرني کالم په برخه کې خپ

نظر څرګند کړی دی، چې دا دی دلته يې لنډيز وړاندې کوو، دی د 

 استاد خادم په باب وايي:

اديب نړۍ كې پنځه اديب  ۍ))د برې پښتونخوا د پښتو په اوسن

ستوري )خادم، الفت، ح ي ى، رښتني، بېنوا( دي چې ېېر شهرت لري او 

د استاذۍ درجې ته رسيديل دي  دوی نه يوازې اديب، تاريخي، 

اجتامعي، اقتصادي، ژبني، فولكلوري او نور علمي مسايل څېړيل، ليكيل 

او چاپ كړي دي، بلكې بېخي ېېر پښتانه ځوانان يې په دې الر كې 

هڅويل او روزيل دي  له دغو پخو استاذانو څخه يو هم استاذ )خادم( د 

پښتو ژبې ريښتينى خدمتګار، يو پوخ ليكوال، ښه شاعر، نومياىل اديب او 
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  لسفي افكارو خاوند دى ((د ف

ېاک  زېور د استاد خادم د ژوند او اثارو د پېژندنې په لړ کې د هغه 

 نرثي اثارو ته اشاره کوي او وايي:

))د استاذ خادم په دغو كتابونو كې لومړين اثرونه تدرييس دي 

)پښتونويل( او )بايزيد روښان( د پښتني روح د خوځولو لپاره ېېر ښه شيان 

 لري 

مرغلرو امېل( يى هم له مرغلرو ېك دى او دغه نور كتابونه يې  )د 

ږي، په تېره بيا )د ېهم د موضوع او مقصد له مخې ېېر ګټور اثرونه ګڼل ك

 پښتنو د تاريخ سټه( چې يوه برخه يې په وږمې مجلې كې خپره شوې ده 

په نرث كې د مرحوم خادم تر ټولو سپېڅيل، خواږه او خوندور 

ى ژوندون( او بل )خيايل دنيا( ده  دا دواړه د ده اديب اثرونه يو )نو 

 شاهكارونه دي 

د استاذ خادم په ليكنو كې د پښتو او پښتونولۍ مينه په پوره ېول 

ځلېږي او په دې برخه كې د يوې پخې عقيدې خاوند او د )مومند( د 

 (۶۸۲-۶۸۶: ۹۱س ك كلك پريو دى (( )

او نظم بېلګې هم يادې کړي  پوهاند ېاک  زېور د استاد خادم د نرث

چې موږ د ليکنې د اوږدوايل او د نورو ليکوالو له ليکنو او يادونو رسه د 

 تکرار له امله د هغو له راوړلو ېېه کوو 

پوهنوال الل پاچا ازمون پوهنوال الل پاچا ازمون:   -۶۳

ل( کال پورې نږدې دوه لسيزې کېږي د کابل ۶۹۳۱تر دې دمه )

څانګه کې تدريس کوي، په لسګونو اثار يې ليکيل، پوهنتون په پښتو 

د  ، اديب کره کتنه، تدوين کړي او چاپ کړي دي، په پښتو څانګه کې
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پښتو ادبياتو معارصه دوره او ځينې نور مضامني تدريسوي  د خادم په باب 

يې ېېره مطالعه، څېړنه او پلټنه کړې 

ده  د خادم منظوم کليات )خادم باد 

ور کليات )رڼه چينه(، س ا يم( او منث

رڼه چينه  دواړه ده راټول کړي دي 

(مخونو کې ۶۲۸۸په دوو ټوکونو او )

په ښکلې کچه او صحافت د افغانستان 

ل( ۶۹۳۱د علومو اکاېمۍ له خوا پر )

به دې ېول د  کال چاپ شوې ده 

خادم صيب د نظم او نرث د څرنګوايل او څومره وايل په باب زیات  

دده هغه تفصييل ليکنه راوړو چې د خادم پر نرث يې  معلومات لري  دلته

 ليکلې او په )رڼه چينه( اثر لومړي ټوک کې يې چاپ کړې ده 

))استاد خادم په افغانستان کې د پښتو منثور شعر د لومړۍ لیکې يو 

ل( ۶۹۶۲ی شاعرانه نرث له ) بنسټګر او مخکښ ليکوال دی  دده لومړن

کې خپرېږي، دا نو داسې زمانه ده  کال راهيسې د ولوع افغان په ملن

چې دغه ېول نرث ال دود شوی څه چې ليکل شوی هم نه و، استاد په 

لومړيو کې، هغه مهال چې دی د دوديزو او عريب علومو زده کړی و، له 

عريب ژبې اغېزمن نرث يې ليکه، په نرث کې يې د عريب ژبې د وينو او 

و نه په اغېز يو څه ساده نرث وليکه، ترکي ونو اغېز وينو  بيا يې د سلېامن ماک

خپل شډل کيل او شډلې ژبې ته شو، دلته دده د نرث س ک بدل شو، خو 

علمي منط  يې ال پوخ شو، پر علمي منط  يې پښتني احساس هم 

 سيوری وکړ، خادم د یو پښتون مفکر په توګه راڅرګند شو 

له او په پښتو او پښتونوالې دومره ستي شو چې پښتون يې ملت وبا

په همدې تفکر يې په وروستيو کې بيا د پري روښان الره ونيوه، په مسجع 
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نرث يې الس پورې کړ، خو هغه نرث چې هرني ارزښت لري، هغه يې بيا په 

روانه او خوږه ژبه ليکلی دی  هغه يې د پښتانه کليوال او لوستي په ژبه 

 ليکلی دی 

نرث يې له استاد د داسې زمانې منثور شاعر دی چې د پښتو 

کږلېچونو او پېچومو وژغوره، د نرث ژبه يې روانه، ساده، رڼه او پخه کړه  د 

 کلمو، ترکي ونو او جملو به اوېلو کې يې د نورو ژبو له اغېزه ځان وژغوره 

د پښتو په محاورو او اصطالحاتو يې خپله وينا رنګينه کړه  دی د نرث 

وېلو کې د يو شاعر او مفکر په روح پوهېده  شاعرانه ذهن يې د کلمو په ا

انسان په توګه ځان راڅرګند کړ  هغه کومې ځانګړنې چې د منثور شعر 

 لپاره وړاندې شوې، د استاد ليکنې پر دغه تله تلل کېږي 

استاد د هغو اوسنيو نرث لیکونکو په څېر نه و چې د پردۍ تيورۍ تر 

رني نرث يو اغېز الندې راغلی وای  دده او دده د زمانې د وتلو سټو ه

ځانګړی پښتني جوړښت الره  که موږ د استاد ځينې نرثونه راواخلو، په 

 شو، نو د سپني شعر به ينې بېلګې دي ېجملو او فقرو يې وو 

 بېلګه يې: 

))ګله تر څو به دې دا نګهت، دا خوش ويي او دا خوږه وږمه په 

غېږ  خپلو نازکو نازکو پاڼو کې رابنده کړې وي، پرېږده چې له ګلشنه

 راچاپېره کړي!   ((

 اوس همدا نرث کوالی شو، د سپني نظم يا سپني شعر په بڼه وليکو:

 ګله!!!

 تر څو به دې

 دا نګهت، 
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 دا خوش ويي

 او دا خوږه وږمه

 په خپلو نازکو نازکو پاڼو کې 

 رابنده کړې وي 

 پرېږده !

 چې له ګلشنه غېږ

 راچاپېره کړي!   

کې ليکيل دي چې د شعر سفيد  استاد دغه نرثونه په داسې زمانه

څرک نه و، خو استاد په خپله خپل نرث ته منثور شعر ويلی دی  د دغې 

ادعا ث وت يې همدغه شاعرانه نرثونه دي چې ددې ټولګې په لومړۍ 

 برخه کې ځای شوي دي 

د استاد خادم د منثور شعر کامل دادی چې دی د نرث داخيل او 

که خو يې د نرث ژبه هم تصويري، معنوي موسيقي رسه ښه غاړه کوي، ځ

مجازي او نا مستقيم بيان کوي  د استاد په نرث کې ذهنيت او عينيت 

شاعرانه چاپېريال برابروي چې همدغې ځانګړنې يې پر لوستونکو اغېز 

ښندلی دی  د کلمو په غوراوي او شاعرانه ترکي ونو جوړولو کې حساس 

يو عيني انځور وړاندې  دی  ژبه يې د حيس کلمو د عواوفو په رنګ کې

 کوي  دلته يې همدا ځانګړنې راسپړو:

خادم استاد شاعر دی،  پخې خربې په شاعرانه نرث کې:

مفکر دی، فکر يې د شعر په وږمو د نظم او نرث پر ځمکه کرلی دی، له 

رنګونو رسه خربې کوي، ګلونه تخنوي، وږمې پېيي، په لفظونو کې مانا 
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يست په لفظونو کې ويني، هيله او غوښتنه د رانغاړي، د ژوند ښکال او ښا

 ژور فکر او لوړ خيال په مزي د انسانیت کور ته رسوي 

له واړه کيل راوځي، هېوادنی کېږي او بيا پر نړيواله دايره 

ورننوځي، خادم د س ا د باد په څېر به مړاوو غوټيو تېرېږي، د ناز په خوب 

رسه خربې کوي، تصوير  ويدې غونچې ورو ورو راويښوي، د شعر له ملکې

جوړوي، تصوير يې ژبه لري، د هر چا رسه غږېږي، غږېدا يې مينه، 

 خپلواکي او ښايست وېيش 

تفکر يې شاعرانه دی، مفکوره  يوازې د علم په دايره کې نه 

 پرېږدي، د خيال پر څڼو يې زنګوي 

د خادم وينا له نازکيو، ښايستونو، پاخه منط  او فلسفي افکارو نه 

 ده، خوږلني يې لکه د ګل رنګ چې خوش ويي وېيش ېکه 

د خادم ذهن خپل فکر او خيال يوازې او يوازې د لنډ مهال او د 

لنډې زمانې په مزو کې نه تړي، خادم ژوند يو سفر بويل، خپل خيال او 

 فکر د دغه سفر ملګری کوي 

د خادم لفظونه د هرې زمانې اوبه څښي، هرې زمانې ته رنګ او 

ي، په هره زمانه کې تازه کېږي، د هرې زمانې لپاره يو نوی خوند ورکو 

پیغام لري او په زړه جامه کې نوی رنګ او خوند ځلوي، په زړه پيامنه کې 

 د ژوند رشاب وېيش او د هرې زمانې په زړه کې ځای نييس 

ژوند انتها نه لري، ژوند يو بې انتها سفر دی، هرن د ژوند له سفر رسه 

رنمن لفظونه او د خادم په څېر عايل ذوق او عايل موازي روان دی، ه

افکار هم په دې سفر کې ګډ دي، څو چې دا دنيا وي، څو چې د ژوند 

 سفر وي، همدا تصويري نقشونه به يې د ښايست او خوږلنۍ بېلګې وي 
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تاسې دغو ويناوو ته په عادي س ګه مه ګورئ، دا ويناوې د هغه 

امتزاج دی چې د ښکال په سفر روان ذهن او زړه هغه ګډ م نم او خوږ 

 دی 

په دې تورو کې هغه تصويرونه ځلېږي چې رڼايي او ښکال وېيش، د 

دغو تورو تر شا د دنيا او ژوند تر منځ يو تړون نغښتی دی،  ژوند بې له 

دې تورو نه کېږي، ژوند بې د خوند او رنګ له تصويره نيمګړی دی، 

ی، خادم په دې مانا پوهېدلی دی، تصوير د ژوند تفسري او رنګني تع ري د

د خادم ذهن، د خادم ژبه، د خادم فکر، د خادم خيال او بااالخره د 

 خادم قلم د ژوند د ښکال په انځور پسې راوتی دی 

دا زمانه ورته رباب ښکاري، دی يې د ناز په ګوتو ترنګوي، د رباب 

يي قفسه زرين له تارونو د ژوند د نغمو وزرونه پرانيزي، د خپل ذهن له وال 

انځورونه ازادوي، د زړه له رګونو سندريزې ولولې راوبايس او بااالخره د 

 ژوند رنګني تعريف کاږي  ژوند حرکت بويل او ښکال يې رنګ او سوکايل 

ژوند نه راستنېږي، ژوند پر مخ ځي، ژوند هد  لري، ژوند د ښکال 

وند ورځ ده، او ذوق په مزاج پوهېږي، ژوند شې ه ده، ژوند ملحه ده، ژ 

ژوند شپه ده، ژوند کال دی، پېړۍ ده اوړي، له ځانه رسه همداسې 

شاعرانه افکار په تصويري ژبه زمزمه کوي او د لوړو غرو مزل کوي  په رس 

يې واورې او په ملنو يې ګلونه بويوي  د زلفو تار اخيل او د حرکت مال 

 تړي، س ا د تورو غرو مزل دی 

وچې معنوي ژبې نه خپله ازادي اخيستې، د خادم وينا له بياين او 

له ځان رسه غږېږي، له ځان رسه بوږنېږي، څه وايي، څه زمزمه کوي، اخر 

 له دې وينا تصوير راوبايس 
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د خادم لفظونه له تنګ چوکاټه ځان راوبايس، په يوه لويه دنيا او 

یوه لوی ارمان ورګډېږي، انساين افکار پايل، د انساين عواوفو رنګ اخيل 

 و د برشيت احساس پايل ا

د هر چا له نظره ژوند يو تعريف لري، ژوند سفر بلل کېږي، ژوند د 

زهرو پياله ګڼل کېږي، ژوند د يوې چينې خوږې اوبه دي، ژوند لوبه ده، 

 ژوند زيان دی او ستړيا ده،  سکون يې په ستړيا کې دی 

 خادم د ژوند ستنې علم، شعر او سياست ګڼي، دده شاعرانه مزاج،

 دده فکر له همدې درېو ستنو جوړ دی 

په علم ذهن بوخت سايت، څه کشفوي، په شعر احساس پايل او په 

سياست کې عميل ېګر ته راوځي، ځان ن و  او ع قريت ته رسوي، په 

شاعرانه تفکر خيايل دنيا جوړوي او سياست د ملت د رسلوړۍ او 

 پرمختګ يو اساس ګڼي 

دې قافله ورګډېږي، خادم په  د ژوند  له تجربو ګټه اخيل، په

شاعرانه لفظونو کې سکون ک  م  مرګ ګڼلی، د ژوند برکت  او سکون 

يې په حرکت کې موندلی، خادم په زړه او ذهن کې له دنيا څه پ  نه 

 پرېږدي، ازادي د ژوند ګاڼه بويل 

خادم له ولسه رنګ اخيستی، د خپلې سيمې هوا پرې چلېدلې، له 

ربو نه راوالړ شوی، نو داسې وينا چې د يوه خپلو خلکو او خپلو تج

حساس ذهن، پاک زړه، د ولس په رنګ رنګېدلې او پښتني ماحول نه 

راپورته شوې، په خپلو تجربو رنګېدلې وي، هغه به څنګه شاعرانه نه وي، 

داسې وينا چې د سپني غره باد پرې لګېدالی وي، د شمشاد د هسکې 

د څېړيو، مننځو شور پرې څوکې تر سيوري الندې دمه شوی وي، 
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لګېدالی وي، د تنزرو غږ او د هوسيو منډو او ترپکو تخنوالی وي، نو 

 څنګه به د خيال پر ځمکه نه ورګډېږي 

دده وينا لکه د متل په څېر د ژوند له تجربو راوتې، لنډه، ګنډه، رڼه 

او په شمېر شامرلو لفظونو کې حساسه وينا ده، چې خوند، کيف او مانا 

 وېيش 

دغه وينا د ژوند ښايست او ملت ته له پنده ېک پيغام لري، دده دغه 

ويناوې زما له انده ژوند ته ساه ورکوي او ملت ته لوری ورښيي، چې نور 

يې هېڅ نه وای ليکلی همدا لنډې ويناوې به دده نوم ژوندی سايت او 

 دی به د ژوند په ور ګډ وي 

 نه لري()کوم ملت چې اتفاق نه لري، ګويا هغوی سړی 

دا داسې يوه وينا ده چې زموږ د ملت بنسټونه راژوندي کوي او 

ځوان نسل ته د ژوند مفهوم ورښيي، اوس مهال موږ له دغې ستونزې رسه 

مخامخ یو چې هغه د سړيو نشتوالی دی، بې  نيکه دعا وکړه، وګړي ېېر 

شول) خو سړي ورک شول، ځکه چې خربه يوه نه شوه، خولې ېېرې 

 خولو يوه خربه راونه وته، ځکه خو د پښتانه بخت کوټه دی  شوې، خو له

استاد پر عربۍ او اردو ژبو د استاد د نرث يو لړ ځانګړنې: 

پوهېده او له انګرېزۍ رسه هم بلد و، دده مطالعې او علمي استعداد دده 

پر نرث اغېز کړی دی، کله نا کله داسې زيږ پښتون يش چې په ليکنه کې 

اصطالحات، پښتني ترکي ونه او د غرو رغو شډله او  کره پښتو محاورې،

زيږه ژبه کاروي، خو کله بيا د مطالعې، زده کړې او پوهې اس زين کړي 

او د غرور په نييل داسې مست ټوپونه وهي چې د عربۍ او دري ژبې 

کږلېچونو ته مخه کړي او هغه سخت ترکي ونه او مريزايي لغات راوړي چې 

 غواړي  دلته يې بيا يوه بله څېره راښکاره يش تحليل او مانا يې غور 
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د خادم کلتوري، سيايس، ژورناليستيک او ټولنيز نرثونه دده د 

ځانګړي استعداد، پوهې، منط  او استدالل داسې رنګيني لري چې دی 

په ټولنه کې د يو س ګور، خوله ور او نقاد ليکوال په توګه راڅرګندوي  

ملونه يې ځانګړې پوهه، استدالل ، ځانګړی کمه نه وايي، د کمې نه ويلو ال 

ليدلوری، منط  او پښتون جرات دی، نو بايده دي چې په تفکر او نرث 

کې د پېغمربۍ دعوه هم وکړي  بايد چې خپل صفت خپله وکړي، ځکه 

 نورو يې صفت ته الفاظ هم نه لرل 

 د يوه ښه نرث د پېژندنې لپاره د هر چا ليدلوری جال دی، زما له انده

د استاد خادم د نرث د سپړنې لپاره د لوستونکي ذهن ته يو څو ټکي 

ورځي، همدغه الملونه او خوږلني به وي چې د استاد د نرث لوستونکي او 

 مينه وال يې زيات کړي دي 

د يوه ښه نرث د پېژندنې په برخه کې لومړی لغوي زېرمه، معنوي او 

ي ونو او فقرو په اوېون کې ښکالييز اړخونه دي  معنا او ښکال د جملو، ترک

نغښتې  ددې ترڅنګ د کالم موسيقي هم د جملو، فقرو، ترکي ونو، 

 پاراګرافونو او په ځانګړې توګه د غږونو په تکرار او اوېون کې نغښتې 

اهنګ د کلمې، جملې او پاراګرا  د معنوي او لفظي ښکال او 

م موسيقيت بدلون يو بنسټي توکی دی  د غږونو تکرار او همغږي د کال 

برابروي، همدارنګه په يوه نرث کې د کلمو او ترکي ونو معنوي تسلسل هم د 

 کالم د ښکال او اهنګني تړښت المل کېږي  

په نرث کې د م ادفاتو، اضافت، تش يهي او استعاري ترکي ونو کارول 

د انځورونو د رامنځته کېدو المل کېږي، مستقيمه او نامستقيمه وينا هم د 

ځانګړنه ده  د نرث معنوي او لفظي ښکال د مخامخ لوري اورېدونکي نرث يوه 

 يا لوستونکي د حواسو په پارولو کې  هم ځانګړې ونډه لري 
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هرني نرث هم دې ته وايه يش چې د جادوګرو لفظونو په اهنګین 

تړون خيال اوفکر وړاندې کړي او پر خپل اغېز د مخامخ لوري حواس او 

 رسه يې ملګری کوي  تخيل راپاروي او له ځانه

د ښه نرث يوه ځانګړنه داده چې ليکوال خپله موخه او هيله په 

داسې شمېرلو او رڼو لفظونو کې وړاندې کړي، چې لفظي او معنوي ښکال 

ولري او کلمې يې زياتره حيس وي، ځکه حيس کلمې زموږ حواس 

فعالوي، ذهني او عيني انځورونه په حرکت راويل، متضادې کلمې او 

 او همدارنګه په نرث کې ايجاز او اوناب يې ښکال ال زياتوي او يو جميل

 معجز نرث رامنځته کېږي 

د استاد خادم نرث په پورته څرګندونو برابر دی، استاد خادم د ناز په 

ګوتو ورو ورو غونچې تخنوي، له غونچو رسه دده د ګوتو تړاو او بيا 

، ترڅنګ يې وږمو تخنول هغه څه دي چې زموږ شاعرانه حواس فعالوي

ته ژبه ورکوي او هغه بیا په خربو راويل، وږمو ته جسم ورکوي او بيا په 

خربو راوستل دا د یوه شاعرانه ذهن تخلي  دی  خادم هڅه کوي چې 

دی د يوه شاعر نرث ليکونکي په توګه د مخامخ لوري يا لوستونکي ذهن او 

ری وسايت، بوختيا زړه په حرکت راويل او هغه له ځانه رسه بوخت او ملګ

يې په لفظونو، ترکي ونو، جملو اوع اراتو کې ده  دی خپل لوستونکی له 

 ځانه لېرې نه پرېږدي، د شاعرانه ذهن له ټکو رسه يې غاړه کوي 

د خادم د نرث س ګه خربې کوي، خربې کول د ژبې کار دی، خو 

له خادم حس امېزي کوي، بې ساه او بې ژبې څيزونو ته ژبه ورکوي او  

 هغوی رسه غږېږي، ګل او ملر مخاو وي، په هغوی خپل پيغام رسوي 

استاد د خپل نرث په ملن او مرغلین هار انځوريزې نندارې:

کې په خوږو او رڼو لفظونو انځوريزې نندارې وړاندې کوي، د لوستونکو 
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ذهن يوه حالت، یوه ځانګړي شاعرانه چاپېريال، بېالبېلو اشخاصو او 

، دا د يوې اديب ليکنې س ه ځانګړنه هم ده، استاد په ښکالوو ته بيايي

دې برخه کې د پياوړي شاعرانه استعداد او حساس ذهن څښنت دی، هم 

وررسه علمي ځواک شته او هم تخييل  د ده زياتره هرني نرثونه له دغو 

خوږو ماالمال دي، غوراوی په کې ګران دی، ځکه د رحامن متام غزل 

ه انځوريز نرثونه د غوراوي دي، په دې برخه کې دی انتخاب، د ده زياتر 

 يې دا څو بېلګې ولولئ چې په يوه شاعرانه جام کې د ژوند خواږه وېيش:

))ګله تر څو به دې دا نګهت، دا خوش ويي او دا خوږه وږمه په 

خپلو نازکو نازکو پاڼو کې رابنده کړې وي، پرېږده چې له ګلشنه غېږ 

 راچاپېره کړي!

تارونو، دا خوږ اواز، دا ملکوتی رسود چې له جنته  ای د رباب نرو

راوتلې حوره ده، پرېږدئ چې نوره ونه ژاړي او خپل اصيل وون ته الړه 

 يش 

(۵) 

 کوم وخت چې امېدونه په ياس بدل يش!

 هغه وخت چې رشافت د ننګ جامه واغوندي!

 هغه مهال چې افتخار ذلت ته رس ټي  کړي!

بوېۍ ټال د حيات له اسامنه  هغه ورځ چې عش  او محب خپل د

 وشلوي!

 او په هغه نوبت کې چې حيات د زهر هالهل ګوټ يش!

(۱) 
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 هو، دا مرګ دی!

 نو ولې له ده دومره وېرېږئ؟

مور چې اوالد له يو يت جال کوي، نو ژاړي) مګر دستي يې بل يت 

 ته اچوي او کراروي يې!

ينې وي) ناوې چې د پالر له کوره بيايي، نو جيګر خونه او خواش

مګر دا ټولې خواشينۍ هغه وخت هېرې يش چې د خاوند د مينې په غېږ 

 کې رس کېږدي او ويده يش ((

استاد د ګل په پاڼو کې وږمې تخنوي، د ګل له پاڼو د عطار په توګه 

عطر نه جوړوي) بلکې دی په لفظونو کې د ګل  خوش ويي د لوستونکي 

و راويل او له ګل رسه د تر حواسو رسوي  دی د عطرو خوږ بويي په خرب 

 زړه خواله کوي 

په خوش و کې درمل وېيش او رنځور ژوند په خپلو پښو دروي  استاد 

خادم په خپل نرث کې د ژوند لپاره خوند رر  يا پيکر ګرځوي، ژوند د 

خوند په پيامنه کې وړاندې کوي  د يوه امریکايي پوه له قوله د ژوند 

په درې حريف کلمه کې دی، استاد د ښايست او د عمر اوږدوالی د کار 

 نرث ښکال او پاېښت د شعر په درېو توريو کې ويني 

د استاد د نرث بله ځانګړنه داده چې دی د شاعرانه مفکوره: 

خپل پاخه سيايس فکر او بصريت له مخې ژوندنۍ چارې تررسه کوي، 

يوازې ځان په علم پورې نه تړي، علم د ټولنې د پرمختګ او ادب د 

ت لپاره کاروي، وايي: د دنيا ماشني په تش علم نه چلېږي  د )یو ښايس

ځنګيل بنيادم( په نرث کې دی د مدين ټولنو د وګړو تر منځ اړيکه ښيي، 

 دغه اړیکه او مدنيت د انسان ژوند، ذوق، خوند او رنګ وړاندې کوي 
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يو متل دی چې يو يې ګټي او سل يې څټي، همدا متل راسپړي، 

ټولنې د وګړيو تر منځ کاري اړيکه، مسووليت او په دې متل کې د 

صالحيت وړاندې کوي، نو کيسه کوي، لنډيز دا رابايس چې هغه چې د 

مسوليت احساس کوي او مرشي ورپه غاړه کېږي، هغه تر ټولو لولنګر وي، 

 هغه بايد ګټه وټه وکړي، د رهربۍ مسوليت بايد وپېژين 

ې )    د احسان په زور دده د م ارزې يو بل شاعرانه رنګ دادی چ

په زړونو حکومت کاوه شی او دا قوت په توره کې نشته( دلته استاد د يوه 

مفکر ليکوال په توګه د حساس ذهن له مخې غږېږي  د حکومت او ملت 

تر منځ اړيکه په لنډه وينا کې څرګندوي  پر ذهن حاکميت عمر نه لري، 

 خو پر زړونو حکومت تلپاتې وي 

ولنې د رهربۍ لپاره خپله پخه مفکوره وړاندې کوي، استاد دلته د ټ

 دی دلته د یو مفکر ناثر په توګه خپل لفظونه څرګندوي 

د استاد نرث يوه بله ځانګړنه داده چې دی د ښکال په پيامنه کې د 

نرث معنوي قوت ته پاملرنه کوي، معنوي اړخ يې په حکيامنه فلسفي فکر 

ي خربې شاعرانه کوي، دی غواړي والړ دی  دی همدغه حکيامنه او فلسف

چې خپل خربې په زړونو کېنوي او زړونو ته الره پيدا کړي، دا کار ديوه 

شاعر دی، خو کوم شاعر؟ هغه شاعر چې د خپلې ټولنې په ن ض پوه وي 

او د خپلو خلکو په خربو مین وي، دی د خپلې ټولنې له زړه  څخه 

 غږېږي 

ې د يوې ټولنې د وګړو تر د استاد د نرث بل معنوي قوت دا دی چ

منځ ټولنيز تړښت، يو بل ته درناوی، له رلم او تېري څخه الس اخيستل 

او بااالخره يو برشي او انساين ژوند ته خلک رابويل  )د چا کچرې مه 

 ترهوئ( په دغه نرث کې يې همدا فلسفه نغښتې ده 
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استاد په خپل نرث کې دا هڅه کړې ده چې په خوږو لفظونو او 

 ونو کې شاعرانه خربې وکړي او په دغو خربو کې د ټولنې د ترکي

 پرمختګ او هوساينې لپاره يوه نسخه وړاندې کړي 

بله هڅه دا کوي چې په ټولنه کې د هرې و قې ارزښت او فعاليت 

څرګند کړي، وايي: )عامل فکر کوي، شاعر خربې کوي او سياست عماًل 

س زه او ښېرازه ونه ده، علم يې کار کوي( پايله دا راوبايس: )زندګي يوه رس

بېخ، شعر يې تنه او سياست يې مېوه ده ( داسې خربې د ژوند فلسفه 

وړاندې کوي  د هر چا مخ ته هېنداره نييس، هر سړی په دې هېنداره 

 کې خپله څېره ويني او ځانته ځای پيدا کوي 

د استاد نرث يوازې او يوازې لفاري نه ده او نه د لفظونو په ځل و 

بل لوستونکي تېربايس) بلکې دی په لفظونو کې يوه مفکوره وړاندې 

کوي، د س ک په ځانګړنه کې يوه مهمه خربه دا ده چې س ک مفکوره او 

د ليکوال احساس او عواوف  راښيي  د استاد په ليکنه کې مفکوره او دده 

احساسات او عواوف څرګند دي، مفکوره يوازې په وچو لفظونو کې هم نه 

ې کوي) بلکې ددې چارې لپاره له خپلو احساساتو، عواوفو او وړاند

تخيله هم کار اخيل، لکه په پورته جملو کې مو چې دده مفکوره د يوه 

 شاعر له ليد لوري ولوستله 

د استاد ليکنۍ ژبه، محاورې، اصطالحات او ترکي ونه خپل دي  دی 

الق او له ولس رسه پاتې شوی دی  د ولس په ژبه پوهېږي  د ولس اخ

پوهه ورته معلومه ده  د و يعت مطالعه يې کړې ده، خو پر دغه لوست 

مطالعې او اورېدو رسبېره يې خپل ذهن او فکر هم په کار اچولی دی، 

 -پايله يې يوه رنګينه مفکوره ده  دده په لیکنه کې شخيص عقيده، علمي

 اديب قوت، استدالل او منط  څپې وهي  په خپل نرث کې دژوند معنا،
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ښکال، مفهوم او روح څرګندوي، په تخييل او تصويري ځواک خپله خربه 

 وړاندې کوي 

د استاد هڅه دا ده چې لوستونکي په يو څه  حيس کلمې:

بوخت او ذهن يې فعال او متحرک وسايت، نو د همدې موخې په پار په 

 خپلې وينا کې حيس کلمې ېېرې کاروي، په تصويري ژبه غږېږي 

زښت دا دی چې موږ ته مانا د ښکال او هرن په د حيس کلمو يو ار 

 جامه کې وړاندې کوي 

د استاد د نرث يو کامل دا هم دی چې دی هڅه کوي، خپله خربه 

او وينا په لنډو او غوڅو غوڅو جملو کې وړاندې کړي، په لوی الس 

جملې نه اوږدوي او نه د زړه خربه په مصنوعي خربو او جملو کې کوي، 

))کېدای يش چې نور کارونه په زور وچلېږي، مګر  ځکه خو وايي چې:

 قلم نازکه شی دی، په ده چې زور رايش ماتېږي ((

دلته دی د قلم ارزښت د شمېرلو او رڼو لفظونو په يوه پاراګرا  کې 

وړاندې کوي، د تورې او قلم خربه د هغه شخصيت څېره راڅرګندوي 

ال لپاره کليشه چې هغه هم لیکوال وي او هم تورزن، دا خربه د خوش

شوې ده، ګرانه ده چې قلم او توره رسه ملګري يش، د قلم او تورې 

 پخالينه استاد په خپل تفکر په څومره خوږ انداز کې وړاندې کوي 

قلم زور نه مني، قلم زنځريونه شلوي، قلم د ټوپک مال ماتوي، قلم د 

خربو شی دی، خربې انځوروي او ذهن تخنوي  د نورو د س ګو کيس 

پرې ګډوي، س ګو ته اوبه ورکوي، تورو ته ساه ورکوي، نو له قلم او 

 قلموال رسه چلن هره زمانه بايد تع ري او تفسري کړي 
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))توره به خپل ځای کې ديکتاتوري ده او قلم په خپل ځای کې 

 وړاندې والی، هغه وخت کېږي چې دا دواړه اح امانه اتفاق وکړي (( 

پيغام دی، توره په نره ګټي، خو د تورې  دا د نننۍ زمانې نسل ته یو

د ساتلو هرن نه زده کوي، خادم د خپل ملت په مزاج پوه و، ځکه خو يې 

 دا وينا له خولې راوويسته 

د شعر تعريف د خپل مفکر او شاعرانه ذهن له مخې داسې کوي 

چې شعر د خوند او کيف مجموعه ګڼي، خوشال په ټولو معناوو رسه شاعر 

ن بابا ته د شاعر نه پورته مقام په س ګه ګوري، دغه او دې ګڼي، خو رحام

 ته ورته خربې د استاد ذهن پراخوالی، تفکر او د خربو روح څرګندوي 

خادم يو س ګور نقاد دی، له چا يې س ګه نه سوځي، خو د لفظونو 

جادوګر دی، دی په اديب او تصويري ژبه پوهېږي، يو شی وچ په وچه نه 

ربه ښکاره او بربنډه نه کوي، خربه په پرده کې نغاړي، وړاندې کوي، خ

 خو خپل جرات سايت، دلته دده تصويري ژبه هم څرګندېږي، وايي:

))خوشال په ټوله معنايو رسه شاعر دی، ولې رحامن د شاعر نه پورته 

 مقام لري ((

خوشال ته قايل دی او لکه زموږ ادي ان او شعر پېژنددونکي چې 

عر دی، خو د رحامن بابا نوم ته بيا د شعر له س ګيو وايي خوشال خان شا

ېېر قايل نه دي، دا خربه اوس څوک په ولس کې نه يش کوالی چې 

رحامن بابا کمزوری دی، ان تر دې چې د ادب  نقادان هم د رحامن بابا 

د منظوم کالم په باب دا خربه په جرات نه کوي چې د خوشال په پرتله 

 عري ارزښتونه او ښېګڼې تتې دي يې په منظومه وينا کې ش

خادم دا خربه لوڅه او بربنډه نه کوي چې رحامن شاعر نه دی او 

خوشال بابا شاعر دی، همدا مفهوم او مانا د ادب په ژبه کوي  رحامن بابا 
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ته په يوه بل څه قايلېږي، دا چې له شاعر نه پورته مقام څه دی، د رحامن 

عاوفي رنګ يې پر نورو رنګونو غالب  بابا په څېر شاعر يو روحانيت لري،

 وي، له همدې امله په ټولنه کې يو اعزاز او درنښت لري 

به يوه نرث کې دی تيږه او ښيښه په خربو راويل او يو له بله رسه 

خربې اترې کوي، د دوی دواړو تر منځ خربې يوه شاعرانه فضا رامنځته 

 کوي 

هر علت لپاره معلول د استاد د نرث يوه بله ښېګڼه داده چې دی د 

 او د هر دال لپاره يو مدلول کاروي 

په شاعرانه کالم کې يوه ښکال دا ده چې شاعر د خپلې ادعا لپاره يو 

دليل او ث وت راوړي، استاد هم د خپلې خربې لپاره يو هرني منط  

کاروي، هڅه کوي چې د کالم د خوږلنۍ په برخه کې متناس ې کلمې 

ېژندل، نيکي او سړيتوب( هغه لنډې ويناوې ېېرې وکاروي، )د ګودر پ

دي چې په رڼو ملغلرو کې د يوې پراخې دنيا تصوير جوړوي، د ژوند 

 لپاره د علم، شعر او سياست تعريف کوي، وايي:

))علم اکتشا ! شعر احساس! او سياست کول دي، عامل فکر کوي، 

 شاعر خربې کوي او سياست عمالً کار کوي 

ي او ژاړي او سياستدان لويي کوي، علم د عامل ګوري، شاعر خاند

 مغز، شعر د زړه او سياست د ګېډې او غړو پورې تعل  لري   (((

د استاد د نرث يوه بله ځانګړنه دا ده چې  د استدالل ځواک:

دی د خپل تحليل او نظر د پخيل لپاره بېالبېل روايات راوړي، د خپلې 

ې له سوچه پرته بايد پر ټولنې او ولس خربې را اخيل، په دې نظر دی چ

يوه چا د ښو او بدو اوالق ونه يش، د ښه سړيتوب لپاره هم دا معيار ټاکي: 
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هغه څوک چې په خپل مسلک کې ماهر او ژمن وي ټولنې ته ګټه رسوي، 

 دا لوړ ځای لري 

دده نرث د ژوند د فلسفې يو رنګني تع ري او تفسري دی، په دې نرثونو 

وون پالنه، ملت پالنه، دين پالنه او برش پالنه  کې د ولس ځوان نسل روزنه،

په ترتيب نغښتي، د فکر او نظر د دايرې د پراخولو توصيه کوي، د يوه 

مفکر له ليده غږېږي، په )زه( کې ځان نه قيدوي، خلکو ته غوږ نييس، 

 خپلې خربې ته د منط  اوبه ورکوي 

نا په په دې برخه کې يوه  ځانګړنه دا ده چې دی يوه واحده ما

خپل شاعرانه استعداد په بېالبېلو بڼو او الرو داسې رسوي، چې تر منځ يې 

 اړیکه تخيييل او تعقيل وي، يعنې هم د بيان او هم د معاين علم پايل 

 په دې ټولګه کې دی د يوه افغان له ليده غږېږي 

د استاد خادم  په منثور شعر کې د لفظي موسيقيت او  موسيقي:

لپاره د منظوم شعر په څېر کله نا کله يوه نيمه جمله يا  د معنا د بشپړولو

فقره تکرارېږي، لکه واخلې، په )ولسمي ښار( کې )بېرته شه د خدای په 

 فضل( همدا موزونه وينا د نرثي وينا معنوي لفظي ښکال سايت 

که دا جمله لرې يش، نو بيا به په دغه منثوره شاعرانه ټوټه کې هغه 

 خوند او کيف نه وي 

شاعرانه نرث د منط  له مخې هغه نرث ته وايه يش چې شعري 

ځانګړنې او ارزښتونه په کې وي، شعر د خربو هرن دی، مخيل کالم  دی 

او د فکر و خيال عاوفي تړون دی، دې ته يې ورته نور تعريفونه هم شوي 

دي، په شعر  کې بنسټي توکي خيال، عاوفه، فکر او اهنګ دی  په هره 

ه توکي موجود وي، هغه شعر نومېږي، يوه اديب يا وينا کې چې دغ
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شاعرانه ليکنه له نورو ليکنو رسه دا توپري لري چې شاعرانه يا اديب ليکنه 

تخيل پاروونکې وي، پر لوستونکي يا اورېدونکي اغېز کوي او د هغه 

احساسات، عواوف او تخييل راپاروي، د استاد خادم په دغو نرثونو کې 

ودې دي، همدغه ښېګڼې په کې تر س ګو او غوږ همدغه ځانګړنې موج

 کېږي، نو ويالی شو چې د استاد نرث يو شاعرانه نرث دی 

د استاد د اديب نرث په باب ېېرې خربې کېدای يش، دده هر نرث 

ځانته سپړنه غواړي، خو ښه خربه دا ده چې له دغه شاعرانه نرث نه خوند او 

)رڼه چينه( کې زياتره اديب نرثونه  پند واخلو، د استاد خادم په دغه ټولګه

ځای شوي دي، اديب نرث )تش يه، استعاده، کنايه، مجاز، پاراېاکس، 

 سم ول، اسطوره او     رغېدلی دی (

اديب يا هرني نرث يو ځانګړی موسيقيت او اهنګ  هم لري، د 

 لفظونو ترمنځ اوېون، تکرار او هامهنګي يې موسيقيت جوړوي 

ونو، پرېوللو جملو او لنډو لنډو پاراګرافونو کې استاد په شمېرلو لفظ

خپله خربه کوي، دی غواړي چې خپله خربه د داسې غږونو په اهنګني 

مزي کې وپيي چې مخامخ لوری تر خپل اغېزې الندې راويل او د هغه 

حواس او تخيل راوپاروي، ددې موخې لپاره د لفظونو په تړښت کې 

 استادانه چلند کوي 

اهنګ لري، د توريو د زير و بم جګوالی او ټيټوالی، هر لفظ ځانته 

د غږونو تکرار، لفظي او معنوي تسلسل او اهنګني تړاو د نرث موسيقي 

جوړوي، د استاد په نرث کې دغه خوږلني زياته وينو، د لفظونو او غږونو 

 تکرار غوڅې غوڅې جملې او د کالم زيروبم  دده د نرث موسيقي ده 

او معنوي کلمو او جملو کې داسې يو اغېز د ده د نرث په لفظي 

نغښتی چې لوستونکی ځان ته رابويل، دی نه وايي چې پاڼې رپېږي، 
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ځکه د پاڼې د رپېدو خربه عامه او عادي ده) بلکې دی له پاڼې رسه د 

خاندي فعل يو ځای کوي  پاڼې خاندي، په دې شاعرانه ترکيب کې د 

اهنګي تړښت دی او هم د خاندي پاڼې )پا( او د خاندي )خا( د غږونو يو 

فعل د پاڼو لفظ حيس کړی دی او خندا ته يې جسم ورکړی دی، ژبه يې 

له عادي حالته اړولې چې دغه حالت يې هم تصوير او هم موسيقي برابره 

 کړې ده 

د استاد د نرث يوه خوږلني دا هم ده چې دی د ترکي ونو، فقرو، 

نسجم تکرار  سندريز کوي، استاد جملو او پاراګرافونو تړښت د غږونو په م

 ليکي:

 )ای خدایه زه يوازې يم!

 زه پرېشانه او بې مرستې يم 

وړې وړې مرغۍ چې جوړه او سيلونه سيلونه ګرځي ماته ژړا 

 راځي (

په دې نرث کې د )يم، ې، آ، ه( غږونو تکرار )وړې وړې او سيلونه 

 يې د سيلونه( لفظونو تکرار وينا سندريزه کړې ده چې دغه ښکال

لوستونکي د زړه تارونه ترنګوي  دلته د استاد معنوي ځواک په تش يهي 

جامه کې وړاندې شوی دی  دعا يې سندريزه او تش يهي ده، )په زړه کې 

د وينې الرې کېدل( د ترحم خربه ده چې د دوو غوايانو په جنګ رسه 

 زړه ته راځي، نو په دې نرث کې مفکوره، ترحم، يووالی او مح ت دی،

 ټولنې ته دا درس ورکوي چې انساين ژوند په مينه او مح ت پايي 

د موسيقیت بله خوږلني يې په دې کې ده چې دی په انځوريزه 

ژبه غږېږي، دا ژبه يې له فصاحت او بالغت نه ېکه ده، په دې )زما زړه پاج 

ټيکری و، چې د ګل په بوټي غوړېدلی و، کوم وخت مې چې راغونډاوه، 
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ار تار شو او په الس رانغی( شاعرانه پاراګرا  کې زړه او پاج په اغزو کې ت

يوه تصويري ژبه او حالت رامنځته کړی دی  زړه يو چا ته ورکول او بېرته 

ترې اخيستل هامغه د پاج او د اغزي تر منځ رابطه جوړول دي، دی دلته 

 د خپلې خربې لپاره حيس کلمې راوړي 

يل د پوکڼۍ غوندې په بل ځای کې ليکي چې )مصنوعي خوشا

چوي( ليکوال يا د قلم خاوند ته خربه رالنډوي او په لنډيز ورته وايي: ))د 

تروږمۍ د نيمې شپې په سکوت کې د غټو غټو ستورو نه ورهاغه پلو، د 

هغه وړو وړو سپرغيو په خفيفو اشارو کې ماته دا راز څرګندېږي، هلته 

 وګورئ ((

وي تړښت په تصويري ژبه د غږونو تکرار يې د کلمو تر منځ معن

 وړاندې کړی دی 

))    شپه په ټوکو او مسخرو او ساز و رسود اخر ته ورسېده، شمعې 

ددې مجلس د انحالل او خورېدو له غمه ټوله شپه په رسو س ګو وژړل، 

ستوري د لويې شپې په بيدارۍ او کتلو کتلو ستړي شول او وار په وار 

وغورځول، نازنينانې د خوب په رشاب الړل، د اف  په ملن کې يې ځانونه 

مخمورې شوې، ځينې يوه يوه ځانګې وانګې پرېتې او ځينې الړې کورو 

ته، ب وجانه يوازې په ميدان پاتې شوه، سيد کامل چې ب و جانې ته 

مخامخ ناست و او متامه شپه يې د شمعې د ژړا هم اهنګي کړې او دننه 

له خوا رس راپورته کړی و او دننه سوی و، اوس چې د س ا س ګې د مرشق 

په یوه یوه جلوه يې د نورو ستورو رسه خربه کولې، په ورو ورو د ب وجانې 

خوا ته ور وړاندې شو او په زنانه لهجه يې ورته وويل: )خورې، ځه چې 

موږ هم کور ته ځو(، دواړه راروان شول، سيد کامل له رسه پوړنی 

 ره کړل   ((وغورځاوه او خپل چنګ چنګ برېتونه يې ښکا
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په دې نرثي ټوټه کې د )س، ش او     غږونو تکرار او همدارنګه د 

يو شمېر نومونو او فعلونو بيا بيا تکرار د جملو تر منځ يو اهنګني تړون 

 رامنځته کړی او تصوير يې ال ښکلی کړی دی 

))    په خربو خربو    له مجلسه الړل، د سيند غاړې ته ورسېدل، د 

ه يوه لويه تيږه سيد کامل او ب وجانه دواړه مخامخ رسه دوه سيند پر غاړه پ

 په دوه کېناستل 

د اسامن ستوري د سيند په اوبو کې ځلېدل، په دې ځای کې يې 

ددې دوه س ګو څخه چې غړېدې، نورې غړېدلې س ګې نه وې، د س ا 

 س ګه وار په وار رانږدې کېده او په غټو غټو يې دې مينو ته کتل 

ب وجانې ته وويل، ب و جانې، ته خرب کوه او زه به درته  سيد کامل

ګورم، دا راز او نياز د هغې پورې و، چې څو مال هللا اکرب وکړ او سپينوالی 

 په اف  کې خپور شو، اوس دا دواړه مني نيمريي او نيمه خوا بېل شول 

کوم وخت چې دوی دواړه راوتل، يوې زړې ښځې چې هغه وخت 

ليديل او څاريل وو، س ا يې دا زړه چغول ګره په منډه ويښه وه، دوی  يې 

الړه او د ب و مرش ورور ته يې واقعه وويله، مرش ورور کرشانو څلور وروڼو ته 

واقعه بيان کړه او هر کله چې دوی ددې دوه مينو په مينه څه د بدو 

 اشت اه نه لرله، نو تجويز يې دا وکړ، چې ب و جانه دې په مېړه يش   ((

ميه ټوټه کې د خربو خربو) نري نري) د )س، ش او يو شمېر په دو 

نورو تورو( تکرار او همدارنګه د سيد کامل او ب وجانې مخامېدو او يو د 

بل حالت څرګندول ددې نرثي ټوټې موسيقي او تصوير ال رنګني کړی 

 دی 
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استاد په نرث کې يو پښتون مال دی، کله پرې لفظي ښېګڼې: 

چې د يوه ويي بېالبېلو بڼې وړاندې کوي، هغه  عريب دومره زوروره يش

بڼه زياته کاروي چې لوستي پښتانه يې هم ېېر نه کاروي او زما په څېر خو 

ترې ځينې ناخربه دي، خو کله  داسې هم يش چې د کليو او بانډو شډله 

ژبه کاروي، دا نو هغه خادم دی چې کيل ته يې تګ راتګ زيات دی او 

 هم يوه نيمه کلمه جوړوي  له کليوالو اوري، خپله

د استاد په نرث کې لفظي يا بديعي اړخونه ېېر بارز دي، دی د يوه 

شاعرانه ذهن په وږمو تصوير جوړوي، حرکت او هڅونه کوي، په تصويري 

جملو کې د زړه خربه او پيغام وړاندې کوي، لوستونکي له ځانه رسه 

ري ژبه مصنوعي بيايي، د ژوند روح ورښيي، دی په وچه علمي او ګرام

خربې نه کوي، بلکې د يوه شاعر په ژبه غږېږي او په هرني نرث کې ورته دا 

ارزښت لري چې څنګه پر لفظونو د ژوند ماهيت او حرکت وړاندې کړي: 

)پاڅئ س ا دی، وګورئ س ګه جګه راغلې ده( دلته دی غږ کوي، د غږ 

ه نه ده، )س ا کولو فعل رس ته راوړي، )س ا دی( دومره په زړه پورې جمل

دی( جملې ته حرکت )پاڅئ( فعل ورکړی دی، د )پاڅئ( له غږ رسه زموږ 

ذهن هغه چا ته ورګرځي چې د ژوند حرکت او خوږلنۍ ته بايد راوبلل 

يش، )س ا دی( د يوه حرکت س ب کېږي، ورپسې بيا )وګورئ( له )پاڅئ( 

 رسه همغږې کلمه ده چې د کالم موسيقي يې برابره کړې او هم يې

)س ګه جګه راغلې ده( حالت ته د یوه چا پام ور اړولی، )س ا  او س ګه 

جګه راغلې( له )پاڅئ او وګورئ( رسه د ژوند د حرکت لپاره دي  دلته 

)س ګه( د ملر لپاره استعاره ده  همداسې خپله خربه په تصويري ژبه را 

نده غرمه اخيل: )اوه، دا څومره تياره ده، څومره توره ورېځ ده، په دې ټک

کې دومره تياره، ته به وايې چې د تروږمۍ ماښام دی!!!(  دلته )څومره( 

استفهام )تياره، توره( نومونه او همدارنګه )ټکنده غرمه، تروږمۍ او ماښام( 
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د ژوند بېالبېل هرنونه تفسريوي او په معنوي تسلسل رسه هم د کالم 

 موسيقي او هم يې لفظي او معنوي ښايست برابروي 

وه، دا څومره تياره ده! څومره توره وريځ ده په دې ټکنده غرمه ))ا

 کې دومره تياره! ته به وايې چې د تروږمۍ ماښام دی!!!

د ملر خاته او ملر پرېواته له خوا تورې تورې غونډۍ غونډۍ 

 ورېځې! اوه څومره په رسعت حرکت کوي، رڼا هېڅ نشته!!!

م لوی ښار مب ار اوهو، غرهار، ېزهار سړی به وايي ګوندې  کو 

کېږي! اوه، برېښناګانې، داسې ښکاري، لکه د اور م وکې! يا لکه اتيش 

 ښيښې چې په کوم ځای ورول کېږي!

سخت حال دی، بده ورځ ده او اوضاح ېېره خرابه ده، ددې 

 ورېځې د شان رسه باران، ږلۍ، تندر او سېالب الزم برېښي!

ولې داسې بېخربه  آه د سېالب مخه او دغه کلی! دا څوک دي؟ دا

دي؟  دلته هېڅوک خوځېدونکی نه ښکاري، اوازونه نه اورېدل کېږي) دا 

 ولې؟ د خدای لپاره دوی ويده دي او که مړه؟!!

دغه دی سېالب راځي، دغه يې مخه ده، ټوب به يويس، آه په دوی 

کې به ماشومان وي، ښځې به وي، ښکلې ښکلې نازنينان به وي، د ارمانونو 

 و ېک زړونه به وي، ټول به يويس، آه، برباد به يش!!!او ارزوګان

هلئ ويښ يې کړئ، ورغږ کړئ چې څه چاره وکړي، دومره غفلت! 

دا غرمه او او دا دروند خوب!! آه، دا ټول ويده دي، دا ټول ويده 

 دي؟!!!

فرض کړو چې څومره غرېږي، هغومره نه ورېږي، توره وېرول کوي 

وايي هغومره نه خېژي، مګر بيا هم په او سپينه ورول کوي، څومره چې 
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لوړو غرونو خو باران کېږي! او ددې نتيجه سېالب وي، هر کله چې وي، 

 دا سېالب به رايش او ټول به يويس!!!

دا چې ))د سېالب مخه چا نيولې ده، سيندونه چا بند کړي، بل 

 ځای هم نشته او نه د تېښتې الر چې څه به وي(( بې همتي ده!

 کلکو ګټانو او تړو رسه لګېږي، مګر ېېه ترې کوي!سېالب خو د 

د انسان عزم، همت او اراده د زمانې د سېالب مخه ال هم ګرځوي، 

پاتې ال د باران سېالب! او اسامن تل د همتناکو د ارادې په مواف  حرکت 

 کوي!!!((

په دې نرثي ټوټه کې په تصويري يا انځوريزه ژبه د يوه متحرک 

ه څرګند شوي دي، د نرث په رنګينه پايله کې د سېالب ژوند بېالبېل اړخون

 يوه کيسه کوي 

))    بېړۍ، په تلو کې ده، زوړ خوار خفه! او غمجن دی ليکن 

 بېړۍ، واال خوشال او په خندا دی!

دا صورتونه څوک دي؟ زوړ ولې خفه دی؟ ښه نو! دی د دوی د 

ړي زر تر جال کېدو په خيال غړند دی؟ نه! دی غواړي چې که خدای وک

زره دده د س ګو نه پ  يش او د دوی ياد هم دده د پاتې ژوندانه څخه د 

غلط توري غوندې لرې يش! ځکه چې دا هغه زړه غلوونکي شيان دي 

چې د زمليتوب د نشې په ورځو کې هر وخت دده زړه نه چاپېره وو) دده 

قت په زړه يې پرده غوړولې وه، ده دا ګومان کاوه چې زما س ګې د حقي

تصوير ويني، څه چې وينم هغه هامغسې دي هم!  ده د دنيا په رنګونو کې 

خپل زړه رنګ کړو او له دغه رنګ ورکولو څخه يې د ژوند په ښايست رسه 

تع ري وکاوه) دنيا د خوشاليو يوه سلسله جوړه کړه: لومړی د ښايست س ا 

ې خپله خپل جعيل نور خپور کړ، بيا رڼا شوه، نو د عرشت ورېځ په فضا ک
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چ ۍ وغوړوله، ورېځ ورکه شوه، بيا نو د مستۍ، رنګ د رسې زرغونې په 

شان په اسامن خپل ټال واچاوه) د ژوند ورځ په دغه ېول تېره شوه) 

اسامن شني شو چې وې ليده ماښام نږدې دی، نو ورڅرګنده شوه چې 

دغه زړه غلوونکي شيونه په اصل کې د ځوانۍ تېر ايستنې وې چې وو يو 

او ښکارېدل بل څه! کله د زړه د مجلس رنګ  و رون  په دوی رسه و، څه 

واقت، قوت، بډايي، عرشت، خودي، ازادي، ترقي، ښايست، مينهو علم او 

 باور ددې ټولو پ  ښکاره شول!   ((

په دې نرثي ټوټو کې استاد شاعري کړې ده، دغه نرثي ټوټې د 

د خربو انداز، هغه  منثور شعر لوړې بېلګې دي، ځکه له ژوند رسه دده

مخاوب کول، ژوند ته ژبه او جسم ورکول، د ژوند يو شاعرانه تعريف دی  

)ای ژونده ته همدا وې؟ ده بيا رس وخوځاوه، ويې ويل: ته ټوکه يې او که 

 نه! ليکن ځواين خو هرو مرو ټوکه ده (

د استاد د نرث يوه بله ځانګړنه دا ده چې دی په کيسه يي بڼه خپل 

دې کوي، د ټولنې د يوې برخې وجود کې خپل تفکر وړاندې نظر وړان

 کوي: )زوړ باغوان(

ېېره پورته کړه او چې په پوره واقت يې د  ))    دا ځل يې تسکوره 

يوه زوز په سټه وار  کړه، نو تسکوره يې په خاورو کې ېوبه پرېښوده او 

 کړوپه مال يې لږه سمه کړه 

پېره کړه، کيڼه منګوله يې ښۍ خپړه يې د تسکورې په الستي راچا

 پرې د پاسه کېښوده، رس يې لږ ګسې خوا ته واړاوه 

د ملر پلو ته يې وکاته چې په جړو ورېځو کې پ  و او زېړ بخنو 

وړانګو يې د ورځيو د نريو نریو درزونو څخه اوږده تنابونه په ځمکه 

 راخپرول او لکه چې په ده يې خندل 
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، نو دده هم وښکي څه لږ ده چې خپلو سپينو وېښتو ته وکتل

 غوندې رسه وتښتېدل 

او چې په کيڼ الس يې د تندي خوله پاکه کړه، نو په ورو ورو يې 

 وويل:

 اخر مازيګر شو، زما ټوله ورځ د زوزانو په وهلو تېره شوه 

 ګالن به څه وخت کرم؟

 ځمکه ال بنجره پاتې ده

ه زړه کې تېره دا يې وويل او بېرته لګيا شو، د زوزانو په وهلو، دده پ

 شوه، زوزان ايستل خو هم کار دی، زه به خپله وريفه رس ته ورسوم   ((

دی په دې نرث کې د زاړه باغوان کړه وړه، کردار يا کرکټر په داسې 

تصويري ژبه وړاندې کوي، چې د ټولنې ن ض او حالت ترې څرګندېږي، 

په ټولنه کې د یوه مسول شخص ارزښت ښيي، سکون او خوشايل د 

 خدمت په ج به کې وړاندې کوي 

د استاد په يوې بلې تصويري نرثي ټوټه کې چې خوندور خوب 

نومېږي، د مور او ماشوم تر منځ خربې اترې دي، ماشوم په ژبه غږېدل، د 

دوی تر منځ د مينې او عاوفې تړاو یو تصويري شعر دی، په دې شاعرانه 

ماشوم ژوند او  نرث انسان خودي او ازادي داسې متثيل شوې، لکه د

 خوب 

استاد په يوې بلې نرثي ټوټه )وروستۍ ورځې( کې وايي: ))    زه  

پوهېږم هغه ورځ به رايش چې ددې دنيا نظاره ما لپاره متاشه يش او ژوند 

 به زما په س ګو وروستنۍ پرده واچوي او غلی به رخصت يش!

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33137 
 

ليکن ستوری به هامغسې د شپې ځلېږي، س ا به هغه شان ملر 

خېزي او ساعتونه به د درياب د چپو غوندې د غم او ښادۍ حساب را

 کوي او موجونه به وي!   ((

په دې پاراګرا  کې ژوند په خپله مرګ ته سپاري، دی په شاعرانه 

لهجه د مرګ خربه نه کوي، بلکې ژوند قاتل بويل، پرده اچول او غلی تګ 

 د مرګ حالت دی 

ې وويل حسې کلمې يو د استاد په نرث کې موږ لکه وړاندې چ

شاعرانه منظر کاږي، دی وايي: )هوا ساړه اسوييل کوي( دا جمله يو 

ځانګړی حالت ښيي، هوا مشخص شکل نه لري او د حواسو په واسطه يې 

بڼه وړاندې کېږي، دا حواس هم د يوه شاعر حواس دي  ))    غوټۍ نه 

ت وکوت او دي غوړېدلې، يوازې هوا ساړه اوسېيل کوي، نه ما د هغه صور 

نه مې د هغه اواز) واورېد! ما، تش د هغه دورو قدمونو اواز له هغه رسک 

څخه اورېدلی دی چې زما د کاله په مخکې دي! يوه لويه ورځ د فرض په 

غوړولو تېره شوه او ېيوه تر دغه وخته ونه لګېده) زه دې کور ته نه شم 

اعت تر اوسه نه غوښتلی، زه د ده د وصال په ارزو ژوند کوم) ليکن دا س

 دی راغلی!   ((

استاد خادم په دې برخه کې بيا د يوه استاد نثار  تصويري ژبه:

په توګه خپل فکر او خيال کارولی دی  دده دغه نرثونه په بياين ژبه نه) 

بلکې په بديعي او تصويري ژبه وړاندې شوي دي، تر څنګ يې د اديب 

زې يې فکر نه دی نرث ټولې ښېګڼې او ښکالوې هم ساتلې دي، يوا

وړاندې کړی او نه يې يوازې د خيال پروا ساتلې ده  خيال او فکر دواړه 

 يې په يوه اهنګني مزي پېييل دي 
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خپلو ليکنو ته يې خيال خوند او فکر ژوند ګڼلی دی  له غره رسه 

خربې کوي، غره ته ژبه ورکوي، غر مخاو وي، غر په خربو راويل، په 

 رسه دی خپل فکر پايل همدغو خربو او تصويرولو 

دی وايي: ))ای د خيرب غرونو! بس کړئ دا د بېلتانه وريفه 

پرېږدئ، پرېږدئ چې د يوې مور او پالر زامن رسه په ديدار ماړه يش، په 

 يوه کور په يوه انګړ کې دننه تاسو د کوه قا  مثال څه له جوړ کړی دی؟

ه چې زامن راټي  شئ! او په خپله سينه ليار ورکړئ، هغه ميندو ت

يې تاسو يو تر بله فنا کړي او هغو خويندو ته چې ورونه يې د هغه په بې 

 ابۍ په خپلو رسونو اورونه بلوي 

بس کړئ! د مينانو او عاشقانو په منځ کې رقي انه سياست تر 

 کومه   ((

اوس په همدغه نرث کې کړئ، پرېږدئ، شئ او ورکړئ هامهنګې 

دارنګه لنډې او غوڅې غوڅې جملې او کلمې او د دغو کلمو تکرار او هم

 شاعرانه ترکي ونه د نرث موسيقي برابروي 

په همدې اهنګ په نرث کې نور زيات فعلونه هم تکرار شوي دي، 

بله ښېګڼه په کې دا ده چې دی دخيرب غرونه ځانته مخاو وي، د بېلتانه 

پړه پرې وراچوي، له دغې پړې نه دده موخه يو سيايس غرض دی، ده 

 غرض په بياين ژبه نه) بلکې په تصويري يا اديب ژبه وړاندې کړی دی هغه 

دې ته ورته نورې نرثي بېلګې هم لولو، په دې ټولګه کې چې د 

منثور شعر او يا اديب نرث نوم پرې ايښودل کېږي، زياتره همداسې نرثونه 

راټول شوي دي، معيار هم ورته همدا په پام کې نيول شوی چې دا 

خادم له هغو نرثونو چې يوازې او يوازې په معني رنګ نرثونه به د 

 رنګېديل يا يې مانا پر رنګينۍ زوروره وي، توپري ولري 
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هسې خو خادم په خپل ژوند کې ېېرې زياتې لیکنې کړي، خو 

دلته موږ له هغو نورو خربي او ژورناليستيکو، سیايس او    لیکنو تېر شو، 

د ژور فکر تحلييل ليکنې چې  يوازې مو دده همدغه شاعرانه خربې او

 اديب مالګه هم لري، راواخيستې 

د خادم صيب په دغو نرثونو کې يو کامل دا دی چې کيسه يې 

ورحې وړاندې کوي او لوستونکي ته تلوسه په کې رانغاړي، همدارنګه 

خپله خربه د کيسې يا نکل په بڼه راسپړي او يوه لنډه، ګنډه او شاعرانه 

 پايله يې راوبايس  

 دغه ښېګڼې موږ په )نوی اکتشا ، نوې لياره او   ( کې لولو 

د نرث بله ښېګڼه يې دا ده چې تصويري جملې را اخيل، دغه 

تصويري جملې دده د خيال زېږنده دي، بېلګه يې )زما زړه داسې دی، 

 لکه د س ا باد چې په الله زار ګډ وي(

 د استاد کامل په دې کې دی چې تصويري ژبه په لوی الس

مصنوعي کوي نه، و يعي هرن يې به مصنوعي وزرونو نه الوځي، بلکې 

و يعي منارر په و يعي او تصويري ژبه وړاندې کوي، په لوی الس د 

خيال په وزرونو نه الوځي  دلته يې يو څو بېلګې راوړو چې يوه و يعي 

منظره يې په ېېرو و يعي لفظونو او تصويري ژبه کې وړاندې کړې چې 

 هم رنګ وېيش   هم خوند او

))مازيګر ملر په غړ غړه دی، د انګړ په منځ کې د ګالنو د کياريو په 

غاړه وړوکی ماشوم په لوبو بوخت دی، په ملن کې خاورې اخيل له يوه 

 ځايه يې بل ته وړي او هلته غونډوي!

مور د کاله په کار اخته ده، په ېېره بيړه لګيا ده کايل کوندي 

دی او وخت ناوخته دی، د کار په منځ کې يې سن الوي، ځکه چې ماښام 
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چې پام يش، نو غږ  کړي چې )زړګيه( څه کوې؟ ماشوم په خپله نيمکله او 

 خوږه ژبه وايي )دودۍ پکه کم!( 

 مور: څه کوې؟

 ماشوم: دودۍ پکه کم، يانې ېوېۍ پخوم

مور د کاله په کار بوخته او ماشو م په خپلو لوبو بوخت دی، وړې 

ه کياريو کې يې ټوپونه وهل خوشحاله خوشحاله  او وړې مرغۍ چې پ

جلتې جلتې ګرځېدې، يوه يوه والوته او ټولې خپلو بچيو او ځالو ته 

 الړې 

وخت تېرېږي، ملر ولوېد، له ښکته تياره راپورته او د ځمکې په مخ 

راخوره شوه، د اسامن په شنه او نامحدوده فضا کې ځای په ځای ستوري 

 راښکاره شول 

ې د کاله د بيړې نه خالصه شوه، نو ځان رسه يې وويل: آه! مور چ

ماښام دی ژړغونې شوه، بچی مې هلته لوبې کړي، آه زما هېر شوی 

 دی!!!

ورغله، څه ګوري، ماشوم د خاورو نه وړې وړې او پلنې پلنې 

ېوپکۍ جوړې کړي دي، جړ پړ پروت دی، چې ستړی شوی دی، په 

د قاصدانو الس ته يې ځان  خاورو کې يې رس ايښی دی او د خوب

 سپارلی دی 

د ماښام په خړه تياره کې مور د خپل ماشوم رس ته والړه ده، زړه 

 يې د يو عامل ترحم او رقت نه ېک دی او چرت وړې ده 

 هو د ژوندانه مثال همدا دی 
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موږ په خپل ژوند کې همدغسې په خاورو لوبې کوو، په دغه لوبو 

ب په موږ خپله  چپه راوړي او بل عامل اخته اوسو چې د مرګ دروند خو 

 ته مو بوځي 

 مګر آه، څومره خوږې دي دا لوبې!

او څومره خوندور دی دا خوب چې په خپله خوښه او ازادۍ رسه 

 وي!!!((

ددې ترڅنګ يو بشپړ انځور هم وړاندې کوي، مکاملې او ېيالوګونه 

م په يې ېېر خواږه دي، دی نه وايي چې یو ماشوم خربې کوي د ماشو 

ژبه د ماشوم له ذهنه غږېږي، دمور او ماشوم تر منځ عاوفه ښيي، د بشپړ 

انځور په برخه کې هغه به ينه منثوره شاعرانه ټوټه ده چې موږ ته دشعر په 

 ژبه فکر راکوي 

دلته تاسې وګورئ )مازيګر منر به غړغړه دی( دی نه وايي چې ملر 

له کې وي، خو غړغړه يو په لوېدو دی، ځکه لوېده کلمه د هر چا په خو 

داسې انځور جوړوي، چې هم غږ لري، هم يو حالت وړاندې کوي او د 

 لوېدو مانا ښندي 

په دغه نرث کې دی د يوه ماشوم ټول حرکات، هيلې او غوښتنې را 

اخيل، د مور مينه له ماشوم رسه ښيي، د ماشوم په ژبه غږېږي، دا د نرث 

ونه او س کونه څرګند کړې، د يوه ښېګڼه ده چې ته په هغه کې شخصيت

ماشوم نيمکۍ ژبه داسې راښيي )دودۍ پکه کم( که دی هېڅ ماشوم ونه 

وايي او همدا لفظونه وکاروي، نو د دغو لفظونو تر شا د ماشوم څېره 

 انځورېږي 

ښه ماشوم په لوبو ستړی کېږي، بااالخره ))په خاورو کې يې رس 

 ان سپارلی دی((ايښی دی او د خوب د قاصدانو الس ته يې ځ
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دلته اوس دی نه وايي چې ماشوم ويده دی، ځکه هغه يوازې يوه 

بياين او خربي جمله ګرځي، د خوب دقاصدانو الس ته ځان سپارل 

تصوير او هرني جمله ده، دی د همدغې نرثي ټوټې پايله رابايس او وايي 

))هو د ژوندانه مثال همدا دی، موږ په خپل ژوند کې همدغسې په 

لوبې کوو، په دغو لوبو اخته اوسو چې د مرګ دروند خوب په  موږ  خاورو

خپل چپاو راوړي او بل عامل ته مو بوځي، مګر آه څومره خوږې دي دا 

لوبې او څومره خوندور دی دا خوب چې په خپله خوښه او ازادۍ رسه 

 وي (

ددې نرث ېېر لفط د پای په ټکو کې دا دی چې په ويښه کار 

 خوب هلته خوندور بويل چې له ازادۍ رسه وي اوفعاليت او بيا 

دا يوه بېلګه وه چې موږ دلته وړاندې کړه،په دې تولګه کې 

همداسې نورې ېېرې بېلګې هم موږ لوستالی شو، زه نه غواړم چې نور د 

استاد خادم په شاعرانه وينا وغږېږم، دده د منثور شعر راسپړنه وخت او 

لږه ددې ټولګې )رڼه چينه( په پوهه غواړي، همدومره ده چې لږ تر 

 تخنيکي اړخ يو څو جملې ليکم 

همدې نرث ته ورته خواږه موږ دده په يو شمېر نورو نرثونو، لکه د 

کوترو کور او     کې هم موندالی شو، دا هغه نرثونه دي چې د فورم 

ياچوګاټ له مخې يې نرث بولو، خو د کيفيت له مخې د شعر خواږه او 

 ثور شعر ښې بېلګې يې ګڼالی شو جوهر لري، نو دمن

استاد عادي نرث ترڅنګ د د استاد مسجع نرث يا منثور نظم: 

مسجع نرث په ليکلو کې هم خپل قلم ازميلی دی، هڅه يې کړې ده چې 

خپلې تصويري ژبې ته يو موسيقيت وروبښي، دده له انده د لفظونو په 
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اندې کېدای موسيقيت او اهنګ کې پیغام او د ژوند تفسري ېېر ښه وړ 

 يش 

د مخامخ لوري د حواسو د پارونې لپاره اهنګينه تصويري ژبه تر 

عادي ژبې او وچو لفظونو غوره ګڼي  ))   لوی افغانستان که کوچنی شوی 

وي، دا به ميل قصور نه وي،خو که جوړ نه يش او قهر به مو هم ورته سوړ 

 نه يش 

مقدس کتاب وروري او دوستي په حساب ده، دا مسئله د پښتو د 

ده، غري ي به ومنو او مرګ، خو نه د ټپسورۍ ساز و برګ، دا زه نه وايم، دا 

وايي افغان، هغه چې بويل يې پښتون مسلامن، هغه چې نا دار دی، خو 

 دارا دی د اميان 

استعامر او استثامر دواړه لعنت دی، مفت خوري له ټولو بد عادت 

ټګان نه يو او خوښ مو نه دی، چل ول کول د شيطانانو خصلت دی، موږ 

 دي ټګان، لعنت شه په هر شيطان 

دلته په دې ملک کې سپرغۍ دي او مل ې، پټې په ايرو کې پرتې 

 دي او ويدې، په دې غرونو کې اورتونونه دي  

 سالم ای پامري او سپني غره!

 درناوی ای امو او خيربه!

 درځار شم ای د تاترې او تريا رسه!

 ای مارګلۍ او هراته!

 ای ګوادر او سواته!

 ای د لوړو څوکو ګوربته سالم!
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 ای لرغونيه غور او باخ ه اح ام!((

استاد هڅه کوي چې په سم ولیکه ژبه هم وغږېږي، د يوه وفادار 

ملګري او سپي کيسه کوي  په دې نرث کې دی د خپلې ټولنې ټولنيز او 

 سيايس حالت وړاندې کوي 

په دې ه سفرنامه:  د استاد دعلمي سفر يادښتونه او يو 

ټولګه کې داستاد يو شمېر تحلييل ليکنې هم ځای شوې دي  په دغو 

 تحلييل ليکنوکې ټولنيز، سيايس او کولتوري مسايل نغښتي دي 

په دې ليکنو کې داستاد لوی کامل او هرن دا دی چې ده ټولنه، 

خلک او بېالبېلو خواووې مطالعه کړي، اورېديل او ليديل يې دي، 

يې پر خپلو مشاهدو ذهني فعاليت تررسه کړی دی، تر ذهني وروسته 

فعاليته وروسته يې دغه مشاهدې د خپلې مفکورې او نظر په لوښي کې د 

لفظونو په اهنګني اوېون وړاندې کړې دي، په دې لیکنو کې د استاد 

ذکاوت، نظر او پخه علمي مطالعه او اديب ځواک له ورايه ښکاري، د ده د 

 هم درنه ده  دغو ليکنو پله 

استاد يو شمېر تخييل، رومانتيکې او د استاد کيسه يي نرث:

فولکلوري کيسې هم لیکلې دي، په دغو کيسو کې يې و عي منظرې او 

رومانتيک اړخونه څرګند دي  خپله مفکوره ياتحليل په لومړيو او يا په 

اخر کې راوړي، د خپلې خربې دپخيل دزبات اوخوږلنۍ لپاره يوه کيسه 

نکل کوي، عجي ه دا ده چې دده د کيسو کرکټرونه په تېره هغه چې په يا 

ټولنه کې منفي تصوير لري، هغه مث ت انځور شوي دي، لکه  درواخلې د 

 سيد کامل او ب وجانې په رومانتيکه کيسه کې 
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ددې ټولګې په هرني نرثي برخه کې دده يو شمېر داسې کيسه يي نرثونه 

 ظ(-: و۲۹سو غوښتنې بشپړوي((  )هم ځای شوي دي چې د لنډو کي

اسدهللا غضنفر د هېواد له نامتو  اسدهللا غضنفر: -۲۱

ليکوالو، کيسه ليکونکو او کره کتونکو څخه دی، ده د نرث پر جوړښت او 

هرني خواوو ېېرې ليکنې کړې دي، غضنفر د استاد قيام الدين خادم 

غه اثر خصوصيات )نوې رڼا( اثر کتلی او په يوه ځانګړې ليکنه کې يې د د

ارزويل دي   دا لیکنه )له نوې رڼا 

څه راواخلو او څه راوانه خلو؟( تر 

نامه الندې ليکل شوې ده  ښه به 

وي چې د استاد خادم له نرث رسه د 

زیاتې اشنايۍ په خاور يې درنو 

 لوستونکو ته وړاندې کړو:

))د افغانستان د شلمې پېړۍ 

په ادبیاتو کې د مقالو يوه مهمه 

لګه د استاد قیام الدين خادم )نوې رڼا( ده  نوې رڼا په درېيم ځل په ټو 

ل( کال کې په لويه کچه په پنځه سوه شپږ دېرش مخونو کې چاپ ۶۹۸۱)

 شوې ده 

ل( کې د )نوې رڼا( په لومړي ۶۹۱۱)په اووه څلوېښت کاله پخوا 

چاپ باندې په خپله مقدمه کې استاد خادم ليکيل دي چې: ما د خپلو 

څلوېښتو کالو له مقالو، کانفرانسونو، اديب ټوټو، ځينې تحقيقي  تېرو

مضامينو او قصو څخه په کتايب صورت يوه داسې مجموعه تياره کړه چې 

 اديب اوافادي اهمیت ولري او د پښتو نرث منونه وي 
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ددې کتاب لويه برخه د مقالو ده  مقاله نرثي ژانر دی  معموالً لنډه 

ه کيسه د يو چا په ټول ژوند رڼا نه اچوي، بلکې وي، لکه لنډه کيسه  لنډ

خاصو پېښو او د يو چا خاصو خويونو ته اشاره کوي  مقاله هم غال اً د 

موضوع له ځينو اړخونو راچوريل  په مقاله کې لیکوال معمواًل د يوې 

پېښې، موضوع يا مفکورې په اړه خپل نظر څرګندوي  ځينې مقالې د 

کسانو لپاره ليکل کېږي، خو اکرثه يې د عام خاصو علمي او فني ساحو د 

لوستونکي لپاره وي او د ليکوال هڅه په کې دا وي چې رصيحې، 

واضحې او ج ابې خربې وکړي چې په لوستونکي باندې خپله ليکنه 

 ولويل 

له )کنفرانسونو( د استاد منظور هغه ليکنې ښکاري چې خلکو ته يې 

مقالې يې بللی شو او هغه څه  اورولې دي  دغسې ويناوې چې وليکل يش،

 ته چې استاد )تحقيقي مضامني( وايي هغه هم د مقالې د ژانر برخه ده 

مقاله د استدالل او معلوماتو په م  ليکل کېږي، تخيييل ژانر نه 

دی، خو اديب يې د شعر په څېر ېېر ځله مجازي معناوې لري، د شعر 

د شعر غوندې د  غوندې يې لوی مقصد د احساس پارول دي او بيا هم

ژوند واقعي مسايلو ته واقعي حل الرې لټول خپل کار نه ګڼي  په ذکر 

شوې مقدمه کې د استاد خادم دا خربې د هغه په ذهن کې د مقالې او 

اديب ټوټې د توپري څرنګوالی راښيي: زما د منثورو اديب اثارو دوې 

مګر  مجموعې پخوا تر دې د نوي ادبيت پر خوا ميالن ښودل شوی دی 

په نوې رڼا کې دا کوشش شوی دی چې د پښتو په نرث کې يو داسې 

اسلوب ايجاد کړی يش چې د ټولو علمي، فني او افاقي معلوماتو د افادې 

 لپاره مساعد وي 
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)قصه( هم چې په نوې رڼا کې يې څو مثاله شته، د تخيل يا تخييل 

مقالې په  او واقعيت مش ک پيداوار دی او د اديب ټوټې په څېر يې له

اسانه بېلوالی شو، خو که یوه ليکنه د قصې غوندې پالټ ولري، مګر پېښه 

او موضع يې ټوله واقعي وي، هغه بيا کيسه نه بولو  په نوې رڼا کې ځينې 

ليکنې د قصو غوندې پالټ لري، خو واقعي حوادث دي، لکه د وزير 

حادثه محمد ګل خان موند مرحوم په الس د جنايت کارو د نيولو يوه 

چې د يو پولييس ابتکار، تر عنوان الندې ليکل شوې ده  دغسې ليکنې 

اديب او هرني رپورټ بللی شو، خو ايا په خپله استاد به په نوې رڼا کې 

خپلو داسې ليکنو ته چې د کيسو غوندې مظ وط پالټ لري، يا يې نه لري 

 مګر واقع شوی حالت بيانوي، مثالً:

اهدو )لکه د بحر اباد سمڅې( بيان يې د يوې خاورې يا د سفر د مش

په کې کړی دی، کوم نوم ورکاوه؟ زه به ه بومل چې د )بحر اباد سمڅې( 

د يوه سفر راپورتاژ وبومل او په هغو ژانرونو کې يې شامل نه کړم چې استاد 

 يې نومونه اخيستي دي 

په نوې رڼا کې دسوال و ځواب په بڼه يوه نيمه لیکنه هم شته چې 

هغې ته يې )لکه ايا د وون مينه غريزي ده؟( رپورټ ويلی شو او واقعي 

خيايل هغې ته يې تر دې چې مقاله يې وبولو ممکن دمکاملې يا داسې بل 

 نوم ورکول مناسب وي 

په دې کې شک نه شته چې مقاله ېېر مهم ژانر دی، مګر په دې کې 

نه  هم شته نه شته چې دې ته که هر شکل اوتعريف وټاکې، دا په کې

ايسارېږي  همدا وجه ده چې د ژانر په توګه په مقالې باندې ېېرې لږې 

خربې کوو، خو په دې کې موږ  تاوان کړی دی، مقاله د فکر د لېږدولو 

 ېېر مهم او ممکن تر ټولو مهم ژانر وي 
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د استاد خادم ليکنې هم ددې پخواين مرياث له اثراتو پوره پاکې نه 

د ادب او حيات په نوم مقالې داجملې  دي، د مثال لپاره د نوې رڼا

 ولولئ:

))په ايټم کې له هستې نه چاپېره الک ونونه او په افالکو کې اقامر له 

شمسه او بيا شمس له خپلو ټولو اقامرو رسه ديو بل شمس نه ګرد چاپېره 

ګرځي او مرکز د جاذبې په قوت رسه خپله سلسله سايت  هلته هېڅ زورور 

نه يې هالکت ته ورکوي، بلکې که احياناً داسلسله کمزوری نه خوري او 

خطا يش، نو هالکت او ت اهي واري کېږي، نو ايا انسان له دې نظامه کوم 

وتلی شی دی  چې دلته به اجتامعي مرکز چې شاه وي، که حکومت، بې 

له تنظيم او ادارې نه بله خوا ته چې تخريب ته منجر کېږي، نييس؟ او که 

نو د کايناتو د دغه حاوي قانون نه به پرته بله نتيجه  دا ليار ونيول يش،

ورکاندي؟ بلکې د کايناتو نظام د ارتقا او تکامل خوا ته هدايت او رهربي 

 کوي، نه د تخريب اوت اهي لور ته ((

استاد خادم په خپلو ځينو جدي مقالو کې هم له تش يهي استدالله 

 استفاده کړې ده 

په خيال باندې  ګومان کول:په تش يه باندې د واقعيت  -۶

د واقعيت ګومان کول دي  په خيال باندې د واقعيت ګومان رضور نه دي 

چې خامخا د تش يه په اساس وي  نور ېولونه هم لرالی يش  استاد خادم 

)د شهاب الدين غوري سريت( په نوم مقاله کې ليکي: ))د دېنه پس په 

يو نيم لک پښتانه، ترک او دويم کال ناڅاپه سلطان له غزين نه روان شو، 

تاجيک لښکر وررسه وو، دا لښکر چې پېښور ته ورسېد، نو دلته دېره شو  

هېڅوک نه پوهېدل چې سلطان څه اراده لري او دوی چېرته ځي  اخر 

يو زوړ سپاهي زړه کلک کړ، سلطان ته راغی، ويې ويل: اعلحرضتا، ستاسو 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33101 
 

په موثره لهجه ورته  اراده څه ده؟ او ددې لښکر مقصد څه دی؟ سلطان

وويل   (( دلته مونږ وينو چې واقعيت او تخييل رسه ګډ شوي دي  په 

تاريخي ناولونو کې تاريخ هم وي، خو څرنګه چې ليکوال تاريخ نه، بلکې 

ناول ليکي، نو د خپلې ليکنې د اغېز د زياتولو لپاره بال خيايل جزييات 

و واقعيت په نوم ث توو، وررسه يو ځای کوي  خو يوه مقاله چې دتاريخ ا

هلته بيا تخييل که ښکال هم پیدا کوي، د ليکنې اهميت کموي  د استاد 

 په ليکنو کې يو نيم بل ځای هم دخيال او واقعيت دغسې ګډول وينو 

د )شېر شاه سوري اخالق( په نوم  مقاله  بې ورفه س ک: -۲

باله او په  کې لولو: ))    له دغه مينځه يو نفر پښتون چې يوسف خېل يې

خان خانان ملقب و، کابل ته په بابر پسې الړ او مغول بابر پادشاه ته يې په 

سلطان ابراهيم لودي باندې د يرغل کولو الرې چارې وروښودې او 

ترغيب يې ورکړ چې څو د دغه کورين نفاق او ميل خيانت په نتيجه کې 

طان د سلطان بهلول لودي منسی او د سلطان سکندر لودي زوی، سل

ابراهيم لودي د پاين پت په ميدان کې په ېېره ځوامنردۍ او مېړانه دمغلو 

 رسه په جنګ کې په شهادت ورسېد ((

ايا که بابر په دې جګړه کې وژل شوی وای، بيا به هم ليکوال ورته 

ليکيل و چې په مېړانه شهيد شو؟  په دې کې شک نه شته چې تاريخ ېېر 

کې د زورورو په خوښه لیکل شوی دی، نو ځله د زورورو مالتړ کړی او بل

کله چې د مغلوب لوري ليکوال ته قلم په ګوتو ورغلی، د تاريخ د بې 

انصافۍ د ازالې لپاره يې د مغلوب ننګه کړې ده، مګر له بې انصافۍ رسه 

ورته مقابله پخوانۍ بې انصايف نه ختموي، بلکې رص  يوه نوې بې 

و تاریخ زموږ خلکو ته خري ورسوي، انصايف زېږوي او بله دا چې که غواړ 

نو دليکلو په وخت يې بايد خپلې ميل، نظريايت، منطقوي، يا نورې 
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خواخوږۍ هېرې کړو  يوازې په علم او تاريخ کې نه بلکې ان په بلکل  

 ت ليغايت ليکنو کې هم د س ک بې وريف په ګټه ده 

د تېرو زمانو له خلکود خپلې زمانې دخلکو د  -۹

په همدې پاسني مثال کې يوسف خېل په ميل قع لرل: ارزښتونو تو 

خيانت تورن شوی دی، خو ايا په هغه زمانه کې د ميل خيانت هغه مفهوم 

وو، لکه اوس چې شته؟ د استاد په ليکنه کې د افغانستان د ځينو نورو 

ليکوالو په څېر کله کله د تېرو زمانو د خلکو کړنې د اوسنيو ارزښتونو په  

 او يا پخوانيو خلکو ته اوسني ارزښتونه منسوبېږي   تله تلل کېږي

په نوې رڼا کې )د غزين ساحه( په نوم مقاله داسې  -۱

)دغه ځمکه چې د امو او اباسني او پامري او بحريه پيل شوې ده: )

عرب په منځ کې پرته ده، د و يعت او جغرافيايي وضعيت په لحاظ يو 

نن د افغانستان او پښتونخوا هويت او ځانته تشخص لري  دغه هېواد چې 

په نومو بېل يادېږي، په پخوانو اعصارو کې کله په اريانا او کله په پښتونخوا 

 ياد شوی او نن ورته مونږ پښتيانا ويلی شو 

دا ځمکه يوه جګه سطحه ده چې داسې لوړو غرونو، اوچتو څوکو 

 احاوه کړې ده چې تېرېدل ورنه په اسانۍ رسه ممکن  نه دي   ((

 کوال اصيل موضوع ته چې دغزين ساحه ده، ېېر وروسته راځي لي

))د غزين د  د غزين د ساحې په مقاله کې يو ځای لولو: -۵

ښار نه مخامخ د کندهار په لور د سړک دواړو غاړو ته يو څو کيل دي  

دلته عنايت هللا خان او د مهجور ېله زموږ اشنايان دي  حاکم ع دالوهاب 

ی دی  دلته ځينې خلک په دې خربه سخت ټينګ د دغو کليو سپني ږير 

 دي چې مونږ خلج يوو ((
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د مقالې يو ليکوال ممکن دغسې خصويص موارد د مطلب د 

وضوح، د تصويري کولو او يا لوستونکي ته د زړه ورګډولو اود صميمي 

حالت د پيدا کولو په خاور ذکر کړي، خو که دغه کار د ليکنې د انسجام 

، بيا نو تاوان پېښوي  مقالې له لويه رسه په جدي او د ړنګېدو په بيه وي

غري جدي ېولونو وېشل کېږي  لوستونکی د يوې مقالې د لومړيو جملو په 

لوستلو رسه پرېکړه کوي چې له څومره جدي يا غري جدي منت رسه 

مخامخ دی  د غزين په اړه د مقالې پيل د پوره جدي او بلکل غري شخيص 

اسنۍ خربې بيا زموږ له لومړي احساس رسه ورز احساس راکوي، خو پ

 اړخ نه لګوي  دنوې رڼا په ځينو مقالو کې دغه ناهامهنګي شته 

د شعر ژبه د م الغې ژبه ده، خو مقاله که ان د  شاعرانه تاکيد: -۱

تشو ت ليغاتو لپاره هم ليکل کېږي، د م الغې په وجه تاوان کوي، استاد په 

تاکيده کار اخيل چې د ليکنې د معنا قوت يوه نيمه مقاله کې له شاعرانه 

ته تاوان رسوي په)ادب او حيات( نومې مقاله کې لولو: ))زماپه فکر په 

وروستيو قرنونو کې دپښتنو ناکامي د حيات په ساحه کې فقط او فقط دې 

ته راجع ده چې زموږ د مرشانو عمل له ادبه خايل وو   (( استاد دلته د 

 کيد کړی دی ادب په اهميت شاعرانه تا

د استاد په ځينو مقالو کې د موضوع  د موضوعاتو تداخل: -۷

وحدت ته پام نه دی شوی، کله کله خو ان په يوه جمله کې هم وحدت 

نه وي  مثالً: )د ګردېز جغرافيه( په نوم مقاله کې لولو: )خالصه دا چې 

د تېرو ګردېز مهم مرکز اوله کابله ېېر پورته او يخ دی ( دا جمله د مقالې 

 کرښو خالصه نه، بلکې د تيت و پرک خربو مجموعه ده 

د نوې رڼا ليکوال  د کلمو د اصيل شکل او معنا تصور:  -۸

دشلمې پېړۍ د افغانستان د ځينو نورو ليکوالو غوندې د کلمو د اصيل 
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شکل او معنا په اړه خپل تصورات لري او کله کله خو د همدې شخيص 

  تاریخ او واقعيتونه تفسريوي  د غزين د امتولوژي او فقه الغت په م

ساحې په نوم ذکر شوې مقاله کې يو ځای لولو: ))ېېر کرته به زما خاورې 

ته راتله چې مقور څه معنا؟ مګر کوم وخت چې زه مقور ته الړم او د دغه 

ځای وضعيت مې په يو عام نظر مطالعه کړ، نو پوه شوم چې دا ځمکه يوه 

باندې د کوچيانو او مالدارو د کډو د تګ الره چراګاه ده، په دې ځای 

ده  دا خلک به په اوړي د غور ايل ندو ته تلل او ژمی به د اباسني غاړو ته 

 کوزېدل 

کوچيان په خپل حرکت کې معلوم ځايونه لري چې هلته اړوي، 

د مکور، موږ کور او زموږ کور په  دغه ځای ته مېنه او کور وايي، نو مقور

دی، د مکور په الره  سړی جاغوري ته ځي چې په اصل الره مقور شوی 

کې جای غوري يعنې د غوريانو ځای دی او د دې نه معلومېږي چې په 

 دې ځای کې د غوريانو حکومت او دارالسلطنه تېره شوې ده ((

د کلمو د اصلی شک د تصورولو په م  د تاريخ بيان د افغانستان د 

 ور ګڼ مثالونه هم لري شلمې پېړۍ په څېړنه او لیکوالۍ کې ن

د استاد خادم په اديب مرياث کې غور مونږ ته ېېر څه رازده کولی 

يش  د استاد نوې رڼا يوازې د خپل وخت لپاره نوې نه وه، د اوسنو لپاره 

په دې ټولګه کې د عايل فکرونو  ،هم د الرې د يو مشال حيثيت لري

زما په خيال ځينې  خزانې او د ښې ليکوالۍ ګڼې باريکۍ پیدا کوالی شو 

هغه مهم ټکي چې مونږ يې بايد په نوې رڼا کې له استاده زده کړو او په 

 هغو کې د استاد پريوي وکړو، دا دي:

اسم او فعل د جملې اصيل اجزا دي   په افعالو کې تنوع: -۶

جمله بې ستاينومه او بې قيده راتالی يش، مګر بې اسمه او بې فعله نه 
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: راغی! که څه هم په دې جمله کې د چا نوم نه جوړېږي  کله چې وايم

دی اخيستل شوی، خو د نوم مفهوم په کې شته  دلته يو چاته اشاره شوې 

 ده، که چا ته په کې اشاره نه وای، بيا نو خربه نامفهومه وه 

په ژبه کې اسمونه بې شمېره وي، خو فعلونه خورا محدود وي او په 

تکرارېږي او يا خو که د ېېر تکرار د دې محدودو کې هم ځينې افعال ېېر 

مخنيوي امکان موجود هم وي، ليکونکي د لټون له زحمته د ځان د 

بچولو په خاور يوازې هغه افعال استعاملوي چې سمدستي وريادېږي  

همدا وجه ده چې د معنا د دقت او د بدرنګ تکرار د مخنيوي لپاره په 

ي  موږ په دې برخه کې له افعالو کې تنوع له ليکواله پوره زيار غواړ 

 استاده ېېر څه زده کوالی شو 

استاد ليکي: ))ځينو خلکو ته باغ اين خوند ورکوي، ځينو نورو ته 

مالياري کول او ګلونه کرل او پالل مزه ورکوي او ځينې خلک داسې هم 

شته چې هغوی ته د خلکو پالل، ساتل او لويول د خوشالۍ باعث وي (( 

 مخ ۶۳۷اپ د نوې رڼا د درېيم چ

دا منت که بې تجربې ليکونکي ليکالی، نو شايد په درې واړو جملو 

 کې يې يو فعل تکرار کړی وای 

اجتامع حوايج او رضوريات يو تر بله رسه  يو بل مثال: ))د فرد او

فرق کوي، که نه؟ د فرد او جامعت روح رسه تفاوت لري او که نه؟ د فرد او 

 مخ ۶۳۱دي او که بېل بېل؟(( ېلې د پاره اصول او قوانني يو 

د استاد خادم په نرثونو کې دا رنګه ېېرې بېلګې وينو چې افعال د 

نرث د روانۍ، د موسيقي د قوت او د معنا د دقت درې واړه مقصدونه تررسه 

کوي  دلته که مثالً د لومړۍ جملې فعل تکرار کړو، په معنا کې فرق نه 
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غو م ادفو فعلونو ځايونه هم راځي خو نرث به بې خونده يش او که د د

 رسه بدل کړو، د کالم رواين، موسيقي او د معنا رسايي به وررسه کمه يش 

سيس د لسم استاد په خپله يوه مقاله کې چې دملګرو ملتونو د تا

ليکيل دي: ))د ملګرو ملتو ټولنې وکولی شول ، کال په مناس ت يې کښلې

کوريا کې جګړه محدوده او  چې د اروپا د جنګ د پېښېدو مخه ونييس  په

چني جګړه بس او ترک کړي  د يونان، -په متارکه يې بدله کاندي  د هند

ايطاليا او رشقي اروپا په اورونو اوبه واچوي، دجرمني خربه د حل خواته 

نږدې کړي  د چني او فارموسا معضله کې د وساوت او صلحې السونه کار 

س ا ارامي ده  مرص، سوېان لږ  کوي  د کشمري مسله غلې ده  ايران کې نن

و ېېر په ارام شول  دا خربې د دنيا غټې غټې واقعې وې چې د ملګرو 

 مخونه  ۶۱۹او  ۶۱۲ملتو انجمن په کې موف  دی (( 

دلته وينو چې استاد د متنوع فعلونو په برکت د هغه وخت د نړۍ د 

راښوديل بېلو بېلو ملکونو د امن و ث ات د وضعيت تر منځ رريف توپريونه 

 دي 

څېړونکو پخواين نرثونه له لويه رسه د  نرث کې موسيقي: -۲

مسجع او مرسل په دوو ېلو وېشيل دي   په تېره زمانه کې اکرثو ليکونکو د 

معنا رسولو ته دومره اهميت نه ورکاوه، لکه د نرث هغه موسيقي ته چې د 

خيل قافيو تسجيع په م  پیدا کېدله،خو ځينو نورو ليکوالو د جملو تر دا

او د کلمو تر مش کې موسيقي د کالم معنا مهمه بلله  هغه لومړی متايل د 

مسجع نرثونو او دا دويم متايل د مرسل نرثونو له غوړېدو رسه مرسته 

وکړه  زموږ په زمانه کې د مسجع نرثونو دود بې موده شو او وررسه ځينو ته 

وايسېدل  حال دا  د سجعې او د کالم د موسيقي نور صنعتونه بې ارزشه

چې د سجعې صنعتونه او د کالم د موسيقي نور صنعتونه که په و يعي ېول 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د خادم نړۍ ليد

33111 
 

رايش او د معنا په رسولو کې خنډ ونه ګرځي، د کالم له ښکال رسه مرسته 

کوي  استاد خادم چې ديني علم لوستی او د بالغت له پخواين علمه خرب 

يت پوه و  دی د شلمې و، د نرث و نظم په ښکال کې د لفظي بديع په اهم

پېړۍ په هغو ليکوالو کې شامل دی چې له لفظي بديع يې خورا کاميابه 

 استفاده کړې ده  مثال:

))ومې کاته، چې د اسامن دروازې او د ځمکې خزانې ماته ټولې 

بېرته دي، له هرې خوا دولتونه او نعمتونه راروان دي، يوه مې دوه کېږي 

ه سلو بدلېږي، بخت مې ويښ دی او او دوه مې لس کېږي او لس مې پ

  مخونه ۶۷۳او  ۶۷۸چې په چپه يې اچوم راسته لوېږي (( 

دلته خزانې او دروازې، دولتونه او نعمتونه او يا مثاًل چپه و راسته له 

يو بل رسه د موسيقي ارت اط لري چې دغسې موارد د تسجيع په صنعتونو 

 کې مطالعه کېږي  يو بل مثال:

 مخ ۲۵۱تفاوت افراد او متعدد اشخاص موجود دي ((  ))په ټولنه کې م

په دې جمله کې د )افراد، اشخاص او موجود( تر منځ متوازي 

سجعې او په افراد او اشخاص کې د )ا( د اوږد واول شتون، د )متفاوت او 

متعدد( د لومړيو څپو يوشانوالی او دغه راز په يوه مش ک توري )ميم( 

بل ته السونه ورکړي، په جمله کې يې استحکام باندې د څو کلمو پيل، يو 

 او لفظي ښکال پيدا کړې ده 

د استدالل په کمزورۍ دمخه  مونږ کاميابه تصويري ژبه: -۹

کې د تخييل خطر ته اشاره وکړه، خو تصويري ژبه د مطلب د واضح 

کولو، د محسوسولو او ښکيل کولو لويه وسيله ده  د استاد خادم په نرث کې 

ژبې کامياب مثالونه مومو  استاد د ننګرهار د اب و هوا په اړه د تصويري 

ليکي: ))د کونډ او سپني غره  دامنې داسې يخي دي چې اوړی هم په 
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کې بړسنت اغوستل کېږي، مګر د کابل د سيند غاړې دومره تودې دي 

 مخ۳۳چې ژمی هم څوک ملر ته نه يش ټينګېدای (( 

نه لولو، بلکې يخې او دلته يوازې د يخنۍ او تودوخې مفهوم 

 تودې سيمې وينو، متل دی چې: شنيده کی بود مانند ديده 

استاد په يوه بله مقاله کې د سوري شېرشاه د نيکه ابراهيم خان 

سوري د وختونو د هندوستان د سيايس وضعيت بيان د تصويري ژبې په 

 مرسته په دومره رسا انداز کړی دی: 

د سياست د سطرنج په تخته په ))دا هغه وخت وو چې د هندوستان 

کشمري کې سلطان زين العابدين، ملتان کې سلطان يوسف، مالوه کې  

عالؤ الدين، جونپور کې سلطان ابراهيم، د سطرنج لوبې کولې او سلطان 

 مخ ۲۱۶بهلول لودي په ټولو کې اوچت و (( 

دغه جملې د سطرنج د خانو غوندې وېشل شوي، هندوستان او په 

اسيونو کشمکش او د دغه کشمکش شاته شخيص از وهوس په هغه کې د سي

 يوه وار او په وضوح رسه راښيي 

د استاد نرث په سالست او رواين کې هم  سالست و رواين: -۱

اوچت مقام لري  سليس نرث هغه دی چې د ويلو په وخت مو ژبه تکليف 

سې احساس نه کړي او روان يې ولولو  استاد ليکي: ))    په جهان کې دا

وحيش انسانان هم شته چې د بل غوښه خوري، غالم يې نييس او د خپل 

مفاد د پاره يې داسې قربانوي، لکه باز چې مرغۍ نييس او په مزه مزه يې 

خوري او د هغې په چغو او فرياد يې زړه نه سوزي  تاسې خپلو زړونو ته 

متوجه شئ، دغه کسان چې يوازې د جاه او جالل، عظمت او است کار 

سې ګرځي او د دغه يش په حصول کې په روا او ناروا باندې اړ نه وي، پ

خوشامندې کوي، درو  وايي، دسيسه او چل جوړوي، خلک غولوي، 
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پيسې جمع کوي او اميان او رشافت ورباندې خرڅوي، نور ازاروي او 

خپله خېټه يا د اوالد بدن غټوي يا خپلې ماڼۍ اوچتوي او د بل 

ه او ورور په حال يې زړه نه سوزي، هېڅکله د انسان،اهل وون، همنوع

ګې نه يتيم، يسري، مظلوم او کونډې، غريب او مسافر په حال يې س  

خربې د غرض لپاره، ورکړه راکړه د غرض ، ملدېږي  خندا د غرض لپاره

لپاره، د پښتنو په اصطالح بې مزده کار مې نه زده، چې مزد راکړې کار مې 

استاد، پالر و مور، مرش و حقدار ورته د خپل  ،ښه زده، دا کسان چې پري

غرض او مفاد په مقابل کې په کسريه نه ارزي او د ګونګ  غوندې خپل 

مردار غونډاري ټولوي او تل يې په همدغه جيفه نظر وي، که ېېر دولتمن 

يش او د ېېرو شتو او رت و خاوندان يش او ناز او نعمت يې له کوره بېرون 

 مخونه ۲۷۶او  ۲۷۱انسان ويلی شئ؟((  وخوټېږي، تاسو ورته

په دې جملو کې داسې م ادفې يا غري م ادفې کلمې اوع ارتونه 

شته چې که يې وروسته وړاندې کړئ د جملو معنا وررسه نه بدلېږي  

تاسې دا کار وکړئ او بيا وګورئ چې ايا بيا هم منت روان ويل کېږي؟ 

 کار( د کلمو ځايونه رسه بدل مثالً: که د )جاه و جالل( يا )عظمت او است

کړو، نو وينو چې کالم د اصيل حالت غوندې روان نه پاتېږي  استاد په 

خپلو اکرثو ليکنو کې د کالم سالست او موسيقی ته پام کړی او ېېر ځله 

يې د کلمو م ادفات د دې لپاره راوړي چې د منت اهنګ، موسيقي او 

 رواين ورباندې وسايت 

نوې رڼا ليکوال په داسې ورز نرث ليکي  د خطايب کيفيت: -۵

لکه چاته چې خربې کوي، دې ځانګړنې د استاد په نرث کې د صميميت و 

رصاحت خصوصيت  زيات کړی دی او د ده ليکنو ته يې د يو ژوندي 
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انسان د خربو کيفيت وربښلی دی  لکه څوک چې مخامخ درته ناست وي، 

 استاد ليکي: بحث دررسه کوي او د ساه ګرمي يې احساسوې 

لزومي کار چې  يو فريض او ))تاسو پخپله فکر وکړئ که سړی رضور

درجه يې له نورو نه مخکې وي، پرېږدي او په وروستي، متاخر او غري مهم 

باندې مشغول يش، نو دا کار رسه ددې چې بې )ره به وي، مرض به 

ښه نو  ګوندې نه وي؟ مثال وايم: اودس يې پرېښود او په ملانځه لګيا شو،

ملونځ يې وشو؟ او که وروسته اودس کوي، نو څله يې کوي؟ او دغه 

 وخت چې په بې اودسه ملانځنه تېر شو، دا ګوندې کوم رضر نه و؟

د ژوندانه ټولې چارې همدغسې دي  که سړی د علم د تحصيل 

پاره ماغزه باييل يا ګټلی دولت د شهرت د پاره په يو او بل، خربو او  د

او دغه د ښې شپې د خوب په شان له السه وبايس، نو چې  ساعتېريو، هغه

  مخ ۷ويښ يش، زړه به يې په ېاګ ونه لګېږي؟(( 

د استاد په نرث کې د مناررې او م احثې روحيه د هغوی د ليکنو د 

خطابې ورز يوه نتيجه بللی شو، تاسې په الندې جملو کې هغه ژوندي 

 برکت پيدا شوی دی:حالت ته پام وکړئ چې د م احثې د انداز په 

))اروپا، امريکا، روسيه، چني، هندوستان ټولو کې د ښځو ح  منل 

شوی دی  اوس نو ممکنه ده چې زموږ خلک ووايي دا خلک خو ټول 

کافر دي او مونږ مسلامنان يو، نو زه ويلی شم چې عرب، ترک، ايران او 

ځينو پاکستان خو هم مسلامنان دي، وبه ګورو چې د هغه ځای د ښځو او 

پسامندو ماملکو په حقونو کې فرق شته او که نه؟ په دې وخت کې زموږ 

ځينې خلک دا ويلی يش چې مونږ د نورو خلکو په تقليد او پريوۍ څه 

 مج ور يوو 
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زموږ دين او م هب چې څه وايي په هغې مکلف يوو  دلته خربه حقيقت 

کوي، مونږ  ته نږدې کېږي  که دا خلک مونږ رسه په قران او رشيعت فيصله

خوشاله يوو، اسالم ښځو ته د تعليم، متلک، کار و کسب، مرياث، نکاح، تجارت، 

حج، غزا، محکمې ته د حارضېدو، دعوې، شهادت، جمعې ته د حارضېدو، خط ه 

نه څه زيات څه نه وايو او نه نوره دنيا ېد لهاورېدو حقوق ورکړي دي او مونږ هم 

ی يش  د س  په باب ملانځه کې ال هم نه زيات څه حقوق ښځو ته ورکولېد له

مخ، قدمونه، السونه ښکار کېدل ممنوع  نه دي او د نورو ځايونو لوڅول بې اکي 

ده  ګومان کوم چې زموږ په جامعه کې به کوم معقول څوک د بې اکۍ ورفدار 

 مخ ۵۵نه وي (( 

د تخاوب کيفيت د استاد په نرث کې د سواليه جملو مقدار زيات 

ژوندۍ ګړنۍ ژبې ته يې د نږدې کېدو په برکت د ده د نرث کړی دی او 

ژبه د ليکنۍ ژبې له کليشو خوندي کړې ده  د ده د جملو ورز لکه کب 

چې په اوبو کې وي، همېشه تازه احساسوو او دا ځکه چې د استاد د جمله 

بندۍ ورز ژوندی او بې تکلفه ژبې ته بېخي ورنږدې دی   د ده د مقالو 

ړنۍ ژبې اصطالحات، مثالونه او متکلم ته تر يوې خربې په نرث کې د ګ

پورې وريادې شوې خاورې لولو  ځينو نورو ليکوالو هم کوشش کړی 

چې خپل نرث ژوندۍ ګړنۍ ژبې ته نږدې کړي، خو دهغو د ځينو هڅه 

ناکامه ده، ځکه متل، اصطالح يا د شفاهي ژبې بل توکی يې داسې را 

الس په خپله ليکنه کې دغه توکي اخيستی وي، لکه څوک چې په لوی 

داخلوي، ما د استاد په نرث کې د شفاهي  ژبې د مصنوعي استعامل هېڅ 

 نښه ونه ليده 

مقاله چې معمواًل د ليکوال نظر څرګندوي، رصيح  رصاحت: -۱

نرث غواړي  که يو څوک په خپله خربه باور نه لري، يا د سپينې خربې د 

چا نه خوښېږي، د مقالې ليکوال هم  کولو جرأت نه کوي، د هغه مجلس د
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چې رصيح خربه نه کوي، لوستونکي ورنه ممکن خواتوري يش  مقاله 

ليکونکی خو په دې خاور هم رصيح نرث او واضح ورز  ته اړتيا لري چې 

له تخصيص ليکنو پرته نورې مقالې د هر لوستونکي لپاره ليکل کېږي او د 

وه نه يش چې پوره واضح نه هرې سويې لوستونکی شايد په هغو خربو پ

وي او هغه خربې يې ستړی کړي چې رصاحت ورکې نه وي  د استاد 

خادم په څېر رصيح اللهجه ليکوال شايد په افغانستان کې بل ېېر کم وي  

د مثال لپاره به د استاد يوه څلوريزه راوړم چې د نوې رڼا په کتاب کې 

 ستاد فرمايي:يې دوه ځله په دوو بېلو مقالو کې راوړې ده  ا

 اول صــــــــــــــحت دی بيــــــــــــــا ثــــــــــــــروت دی

 ورپ ـــــــــــــــې علـــــــــــــــن و معرفــــــــــــــــت دی  

ــې      ــه وځــ ــا نــ ــې خطــ ــته چــ ــه ورودــ ــر د  نــ  تــ

 .الزم ان ــــــــا  تــــــــه صــــــــحي  مــــــــدرت دی 
 

دغه څلوريزه که بل چا ويلی، نو دا امکان ېېر و چې د انسان په 

اول درجه رضورياتو کې يې ثروت نه وای ياد کړی او که يې يادولی، نو 

علم يې وړاندې راوستی وای، شهرت يې هم شايد له  دا بعيده وه چې تر

لېسته ايستلی وای، ده به دا کار يا د اجتامعي ت ليغاتو تر اغېز الندې کاوه، 

يا به يې خپل عزت په دې کې ليده چې ځان ېېر معنوي وښيي  خو 

لو کې تر نورو اکرثو لیکوالو خادم صاحب د خپل زړه د خربې په کو 

ړنې  د ده د نرث په مح وبيت کې لويه برخه لرلې ور دی او دې ځانګ زړه

 ده 

که زه راوالړ شم، د سمندرونو د اوبو د جريان په اړه څېړنه وکړم  او 

د دې څېړنې لپاره ېېر کتابونه وګورم دا به مې په افغانستان کې نادر 

تحقي  کړی وي  زما لوستونکي شايد ووايي چې ليکوال ېېر زحمت 
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يې پسې کتيل او د تحقي  ح  يې ادا کړی دی  مګر ايستلی، ېېر کتابونه 

دا هغه نتيجه وه چې ګټه يې ما ته ورسېده  ځينې ليکوال يوازې په خپل 

ځان او په خپل شهرت ميني وي، دوی غال اً داسې څه نه يش ليکلی چې 

د لوستونکي د ژوند، فکر يا مهارت په به ۍ کې په کار رايش، خو هغه 

ستونکو رسه مينه لري، هغه غال اً داسې څه لیکي ليکوال چې له خپلو لو

چې لوستونکي ته يې ګټه رسېږي  استاد خادم د هغو ليکوالو په ېله کې 

دی چې د ټولنې غم وررسه دی او اکرثه وخت ددې لپاره ليکنه کوي 

 چې فرد يا ټولنې ته خري ورسوي 

د نوې رڼا د مقالو يوه لويه برخه د موضوع په لحاظ له اخالقي 

فلسفې رسه تعل  لري  استاد خادم د اخالقي فلسفې په موضوعاتو کې هغه 

څه د بحث لپاره غوره کړي چې زموږ د ټولنې له اخالقياتو رسه يې ارت اط 

دی  زموږ  په دوديزه او پخوانۍ اخالقي نظريه کې چې په کالسيکو 

وانونو کې يې پوره ذکر راغلی دی، د فرد په ژغورنه خربې کېږي، د ېد

ولنې ژغورنې ته پام نه کېږي   استاد همدې کمزوري پاين  ته پام شوی ټ

او په څو مقالو کې يې له بېلو بېلو اړخونو بحث ورباندې کړی دی  په يوه 

مقاله کې يې د اجتامعي اخالقو په اهميت باندې د تاکيد لپاره د اسالم د 

ضور يو دويم خليفه دا کيسه راوړې ده: ))وايي د حرضت عمر )رض( په ح

صحايب ديو سړي ت کيه او سفارش وکړ او ويې ويل، داښه سړی دی  

حرضت فاروق ورڅخه پوښتنه وکړه چې تا د دغه سړي رسه چې توصيف 

يې کوې، کله معامله يعنې راکړه ورکړه کړېده؟ صحايب وويل: نه  حرضت 

فاروق وويل، سفر دې وررسه کړی دی؟ صحايب وويل، نه  ويل يې نو د 

ې وايې چې ښه سړی دی؟ صحايب وويل، ملونځونه اودسونه او څه له مخ

د قران تالوت او نور ع ادات مې يې ليديل دي  حرضت فاروق وويل چې 
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څو يو سړی د دغه اجتامعي امتحان الندې رانه يش، تر هغه موږ ورته ښه 

 سړی نه شو ويالی 

 نو زهد و ع ادت يقيناً دښه سړيتوب لويې عالمې دي، خو دا شيونه

يوه سړي دغه  د خدای او بنده تر منځ شيونه دي، موږ څه پوهېږو چې د

ع ادات خدای پاک ته منظور دي او د نيت په صفايي اوخلوص بنا دي او 

که نه؟ نو ځکه مونږ يو سړي ته د ښه سړيتوب د شهادتنامې ورکولو د پاره 

 چې څو د عمل په ميدان کې امتحان ورنه کړي، په تش ذهد نه شو

کېدی، ځکه په حديث رشيف کې راغيل دي چې )الدين  متسيل

املعامله، يعنې دين معامله  ده او قديس حديث کې راغيل دي چې خلک 

زما عيال دی چې څوک زما د عيال رسه ښه سلوک او ښېګڼه کوي، هغه 

 مخ( ۹۱او  ۹۹پر ما ګران دی(( )

 استاد خادم د دين عامل دی، ده په خپلو ګڼو مقالو کې له خپلې 

ديني پوهې استفاده کړې ده، خو د استفادې منظور يې دا نه وي چې د 

خپل علم زور راوښيي، بلکې  دغه معلومات د ټولنې د به ۍ او ترقۍ 

لپاره راوړي  استاد خادم په خپلو کابو ګردو مقالو کې د لوستونکي د حال 

 به ه کولو او په لوستونکي کې تحول راوستلو ته توجه کړې ده 

د برش يو ېېر پخوانی تصور دا دی چې قديم  اهدې:مش -۸

خلک تر مونږ ېېر پوهېدل او چې هر څومره لرغوين وخت ته ورشې 

  د دغه ناسم تصور يوه نتيجه دا يهغومره به د لوی حقيقت په خزانه واوړ 

راوتې ده چې ګڼو پوهانو د خپل وخت، خپلو تجربو، خپلو مشاهدو او 

دي وييل، دا يې ښه ګڼلې ده چې راتلونکو خپل چاپېريال په اړه څه نه 

خلکو ته د پخوانو کتابونو په مرسته د هغې زمانې په اړه معلومات ورکړي 

چې دی هم د راتلونکو خلکو غوندې ورنه لرې و  دغه تصور تر اوسه 
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پورې ېېر اغېزمن دی  زموږ ګڼو اوسنو لیکوالو دا غوره بللې ده چې 

څه ونه وايي، خو استاد خادم له هغو دخپلو تجربو او مشاهدو په اړه 

 ليکوالو څخه دی چې په خپلو مقالو کې خپلو خاورو او مشاهدو ته بيا بيا

 د خپل وخت په باره کې غږېدل ورته رضوري ښکاري  مراجعه کوي او

ل( کې د )ميل کايل( په نوم ۶۹۹۱استاد اووه پنځوس کاله پخوا )په 

 يوه مقاله ليکلې او هلته يې کښيل دي:

))د کابل خلک که قره قيل ترې لرې کړې، کوم عليحده ورز نه 

لري، خو که په عمومي او پراخ نظر وکتل يش، دلويې پښتونخوا ميل 

ل اس ووني خولۍ، کميس پرتوګ، څادر يا کورتۍ  څپلۍ يابوټ د نرو او 

پوړنی، کميس چې تر زنګنو لنډ نه وي، پرتوګ، بوټونه د ښځو جامه 

 تشکيلوي 

ستوڼي پوره وي او ګرېوان يې تڼۍ لري او په عمومي د کميس ل

صورت رسه کميسونه کمرچني وي  پښتنې ښځې وېښته نه لنډوي او اکرثاً 

يې اويب  د اوبدلو وريقې د هر ځای بېلې دي، نارينه په اس او وسله 

افتخار کوي او ښځې په ګاڼه  دې کې هم اختال  شته  په مناوقو اړه 

لۍ، غاړکۍ، پاولۍ، چکن دوزي، په السونو کې لري  مګر چارګل، غوږوا

بنګړي يا وښي او ګوتې عموميت لري  د دې نه چې زيات يش، نو افراط 

 مخ ۹۵۳يې بويل  پښتانه نارينه ورېښمينه او رنګينه جامه نه اغوندي (( 

د دغسې معلوماتو امتياز په اصيل وايل او اول الس وايل کې دی    

د زمانې په باره کې يو احساس او تصور راکوي د استاد اکرثه لیکنې دهغه 

چې دا د کاميابې ليکوالۍ لويه نښه ده  د يوه ليکوال ليکنه که د راتلونکو 

زمانو لوستونکي لويل، نو لويه وجه به يې دا وي چې هغه ليکوال به د 

خپلې زمانې په اړه خربې ورته کړې وي  بنيادم د بل هر ژوندي ساري په 
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ه زمانه کې ژوند کوالی يش، خو زړه يې غواړي چې څېر يوازې په يو 

مختلفې زمانې احساس کړي  دی په دغه لټون کې و عاً د اول الس 

 معلوماتو ته ترجيح ورکوي 

استاد خادم د نورو ژبو د د نورو ژبو د لغتونو استعامل:  -۳

کلمو په رااخيستلو کې د پراخ نظر څښنت دی، دی چې له دري، اردو او 

بلد دی، د دغو ژبو هغه لغتونه چې پښتو يې خپلوالی يش او د عريب رسه 

ده په ليکنه کې له رواين، د معنا له دقت يا د نرث دموسيقي له پياوړتيا رسه 

مرسته کوي، په خالص م  را اخيستي دي  په نوې رڼا کې چې اکرثه يې 

د شاوخوا پنځوس کاله پخوا مقالې دي، د نورو ژبو داسې لغتونه هم 

ی شو چې اوس يې مونږ نه استعاملوو او نا اشنا راښکاري  ددې يش موندال

وجه دا نه ده چې استاد علم منايي کوله او د نا اشنا لغتونو د راوړلو پلوی 

وو، وجه يې دا ده چې ژبه بدلېږي  استاد د کتاب د دويم چاپ په رسيزه 

و باندې کې په نوې رڼا کې د خپلو تېرو لسيزو په نرث کې راوړل شويو کلم

داسې ت رصه کوي: ))که څه هم د هغه وخت رايج لغات او ترکي ونه چې 

اوس ورته رضورت نه شته په کې راغيل دي، خو هغه وخت ناچاري وه، 

 زموږ مدعا افاده وه ((

ل( کال کې ليکل شوې ۶۹۵۱استاد په همدې رسيزه کې چې په )

 بويل، ليکي: ده، د ژبې د خپلو کلمو په استعامل کې افراط په تاوان 

))    د ژبې تصفيه په ناڅاپي ېول ژبه له ترويجه غورځوي  رضر  

 يې له فايدې زيات دی ((

د استاد له دغو خربو دا نتيجه اخلو چې دی د ژبې په تحول 

 باوري وو، خو په دې کار کې يې د افراط ملګرتيا نه کوله 
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هغه که د نوې رڼا مقالې د موضوعاتو په لحاظ وګورو اکرثه يې 

خربې دي چې اوس هم زموږ لپاره رضوري بحثونه دي  مثالً وونپالنه، 

ښځو حقونو  دموکرايس، له رشوت او نورو اجتامعي مفاسدو رسه م ارزه، د

ته توجه،  د ملت په ماهيت او جوړولو باندې غور، د شعر و ادب د ماهيت 

د  او اهميت په باره کې خربې، د مط وعاتو د ارزښت په اړه يادونې،

شخيص ژوند د کاميابۍ لپاره الرښوونې، هڅې او زيار ته د وګړيو وربلل، 

د ژبې اهميت ته توجه او ځينې نور مسايل  که د نوې رڼا موضوعات  د 

هغه وخت د مقالو د موضوعاتو يوه بېلګه ومنو، نو ويلی شو تر اوسنو مقاله 

و  پخواين په ليکونکو له هغو تېرو ليکوالو  رسه د وون او خلکو غم ېېر و 

خپل تېر تاريخ او هويت تر اوسنو ېېر ېاېه ښکارېدل چې دا کار که ګټې 

لري تاوان يې هم شته، ځکه ېېر ځله د مصنوعي ېاې د پيدا کېدو س ب 

 کېږي  

دغسې ېاې مو ممکن تېربايس او د ېېرې هڅې رضورت ته مو 

ې نه متوجه نه کړي، خو اکرثه اوسني مقاله ليکونکي رسه له دې چې ېا

لري داسې خربې ېېرې نه کوي چې د لوستونکي اوسني مقاله ليکونکي 

له بيدارۍ او پرمختګ رسه مرسته وکړي  دوی اکرثه يا د اوبو وړيو 

غوندې وارخطا دي او يا ګومان کوي چې د دوی د وون او ټولنې د 

سمون کار بايد بل څوک وکړي  که په خپل تېر تاريخ او هويت باندې 

د تېر نسل د ليکوالو عيب وبولو، نو اوسني چې په پردو  بېځايه تکيه

 ملکونو خيايل تکيه کوي، دا شايد ال لوی عيب وي 

زموږ په ټولنه کې له تېرو درېو لسيزو د تشدد اوربل دی  مونږ کابو 

و مط وعاتو کې يهره ورځ د رلمونو او قتلونو خربونه اورو، خو ما په اوسن

ی مطلب نه دی لوستی، لکه استاد خادم د خشونت په خال  دومره پياوړ 

مه نېټه( ليکلی و   دا ۲۷ل د دلوې په  ۶۹۲۳چې اته پنځوس کاله پخوا )د 
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ليکنه )تشدد او سختي( نومېږي، کاشکې د معار  د نصاب په کتابونو کې 

 شامله يش 

د افغانستان د وروستيو درېو لسيزو تحقيقي مقالو ته چې سړی 

رضورته مأخ  ورکولو متايل وينې  لکه د ګوري په ځينو کې يې د بې 

مقالې د اعت ار چې د مأخ ونو په اوږده لېست پورې غوټه شوی وي   که 

زه ليکم چې کابل د افغانستان مرکز دی، دا خو ښکاره خربه ده، دلته 

ماخ  ته اړتيا نه شته  مګر په ځينو مقالو کې يې رصفه نه ده کړې، خو 

 ې په ځينو خورا رضوري ځايونو کې هم داستاد خادم بيا په نوې رڼا ک

منابعو يادونه هېره کړې ده  په دې کتاب کې ځينې داسې ژباړې شته چې 

ليکوال او من ع يې نه دي ذکر شوي  مثالً: )د انسان  معرفت( په نوم مقاله 

ماته د خپل سکښت او جوړښت له مخې داسې ښکاري چې ژباړه به وي  

معارصينو يوه نيمه ليکنه هم را اخيستې ده  استاد په نوې رڼا کې د خپلو 

د نوې رڼا د دويم چاپ لپاره په دمخه  استاد خادم له وفاته کال دوه

(  کال کې ما د نوې رڼا کتاب ۶۹۵۱رسيزه کې کښيل دي چې: په )

تصحيح کړ   نوټونه مې پرې وليکل او چاپ ته مې تيار کړ  استاد دا ځل 

ه ژباړه ده، خو ګومان کوم تېر عمر او تر وسه وسه ليکيل چې پالنۍ ليکن

ناروغۍ ورته دا اجازه نه ده ورکړې چې دغه نوټونه تکميل کړي  به ه ده 

چې د استاد بختاين په څېر خادم شناسه عامل په الرښوونه څوک زملی 

نورو له ليکنو بېلې کړي    څېړونکی په نوې رڼا کې د استاد خپلې ليکنې د

د دې مقالې د ليکلو پر وخت له ما رسه و، د د نوې رڼا درېيم چاپ چې 

زمليتوب د وخت د  ياول چاپ په څېر چې پخوا مې لوستی و او نو 

شريين ژوند خاورې مې وررسه غوټه وې، له چاپي تېروتنو ماالمال دی  

به ه ده دې خوا ته هم توجه ويش  د درېيم چاپ په دوتنې باندې د سل 

ست کې عناوين تر دې زيات دي مقالې ع ارت راغلی دی، خو په فهر
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چې دا ولې؟ دغسې نورې وړې وړې خربې هم شته چې د نوې رڼا په 

 راتلونکو چاپونو کې پام ورته په کار دی 

په تلو تلو کې مې زړه غواړي د )نوې رڼا( داستاين اړخ ته هم اشاره 

وکړم  په دې کتاب کې د )شنه غوا( او )د پالر مرګ( په نوم داستاين 

نرث د قوت، د انساين عواوفو د اثرناک بيان او روښانه انځورونو له  ليکنې د

جهته، لوستونکي ته د اروپا د نولسمې پېړۍ د داستاين ادب کالسيک 

استادان وريادولی يش  زما وړانديز دی چې که څوک په پښتو کې د 

معارص داستاين ادب په پيل او انکشا  څېړنه کوي، دا دوې ليکنې دې 

  په نوې رڼا کې استاد خادم )سيد کامل او ب و جانې( د خامخا ولويل

وليس داستان يو روايت هم خوندي کړی دی  دغه روايت د پښتو د 

اکرثو وليس نکلونو په خال ، چې قتل او خشونت په کې ېېر وي، له 

تشدده خايل انساين داستان دی  کاشکې په دې نکل کې د زغم، 

عايل ارزښتونه په فلم کې خلک لورېينې، عدم تشدد او پاکې مينې 

 وويني  دغسې فلم به د ولس د ذوق او فکر په تلطيف کې برخه واخيل ((

څېړندوی ع دالغفور لېوال د  :ع دالغفور لېوال -۲۶

ياوړو، ليکوالو، شاعرانو پهېوادد  اوسمهالو  

او کره کتونکو له جملې څخه دی، تر اوسه 

ر يې ګڼ شمېر اديب، علمي او څېړنيز اثا

چاپ شوي دي  ښاغيل لېوال په يوه 

ځانګړې ليکنه کې د استاد خادم ميل فکر 

زم( څېړلی دی  ده په دې ييا ملتپالنه )نشنل

ليکنه کې استاد خادم د ملتپالنې عميل او 

نظري م ارز ګڼلی او په دې الره کې يې د مخکښ شخص په توګه ياد 
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نشنليزم( نومېږي، منت کړی دی  د  څېړندوی لېوال ليکنه )موالنا خادم او 

 يې په دې ېول دی:

یا ملت پالنه د یوې سیايس مفکورې په  Nationalismنشنلیزم ))

دو لپاره د یوه ېتوګه د یوه ملت د تشخص، پرمختګ او پر ځان متکي ک

سیايس متایل ترڅنګ یو فردي او رواين متایل هم دی، یعنې دا یوازې 

هم ده  دغه رواين غریزه هغه  بلکې یوه رواين غریزه ،سیايس مفکوره نه

مهال د یوې سیايس مفکورې په بڼه را څرګندېږی چې د سیاست پوهنې، 

ټولنپوهنې او ولسپوهنې له معیارونو رسه سم په ځانګړو چوکاټونو، کړنالرو 

او منظمو خوځښتونو کې ځای يش  فرد له ځانه رسه مینه لري له کورنۍ 

یې له دوی  يټولو نږدې اړیکځکه د ځان تر  يرسه د تړلو مزي ټینګو 

د روحي تړون دغه اړیکه په مخرووي بڼه له ځانه پیل بیا  ،رسه وي

قوم او بالخره ملت ته پراخېږي، زه غواړم ووایم چې له خپل  ،کورنۍ

رو دېرشو ېرواين تنده ده  د ت ېبلک ،نه سیايس نهيملت او ولس رسه م

فغاين او ميل ارزښتونو شنو انقالبونو د ېېرو ا -کلونو په اوږدو کې رسو

ترڅنګ د افغانانو دغه روحي تنده او غریزه هم وځپله او زموږ د افغاين 

نشنلیزم هغه محرکه قوه چې د هېواد د ودانۍ او د ملت د سوکالۍ د حل 

الره کېدای شوه په دې او هغه نامه تر برید الندې راغله  انقالبونو ېېر ښه 

ل او بدنامه یې کړل، انقالب، ګوند، او مح وب نومونه او اصطالحات وسولو 

آزادي، سوله، پوهاند، پروفیسور، رهرب، دیموکرايس، تنظیم او بېال بېل 

و چې تر سیورو الندې یې جنایتونه وشول و ایزمونه ځینې هغه اصطالحات 

چاره خلکو خوا راګرځوي  یو له ېاو اوس یې حتی یادول زموږ د ب

زم یا ملتپالنه هم وه، چې کله همداسې بدقستمه اصطالحاتو څخه نشنلی

ارتجاعی او کپیټالیستي متایل او کله کله د کفر او غیر اسالمي متایل په 

نه او د ملت د ينامه وځپل شوه حال دا چې له خپل ملت او خلکو رسه م
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سوکالۍ او هوساینې لپاره هلې ځلې نه ارتجاعی عمل و او نه هم کفري او 

شو  تلت او خلکو قدر هغه وخت زیاغیر اسالمي کار  د خپل هېواد، م

چې افغان رسګردانه مهاجر په هر اسالمي او غیر اسالمي هېواد کې روحاً 

وځپل شول، وشړل شول، خوار او فقیر د پردیو په دروازو کې ودرېدل او 

ایله په دې وپوهېدل چې خپل هویت څومره ارزښت لري، ددې وون 

د کل ي یا  یا احمد یا محمود اودونکی له ملکه بهر اول افغان دی بېهر اوس

مقصود زوی  ښه نو چې داسې ده، د ملت پالنې غریزه هغه څه ده چې د 

ملت جوړونې او هېواد جوړونې لومړۍ خښته یې ګڼلی شو او دا هغه څه 

ده چې تررسو او شنو انقالبونو ېېر پخوا زموږ یو س ګور، ویښ او مت حر 

 خادم ورته متوجه شوی و  عجی ه دا دیني عامل ارواښاد موالنا قیام الدین

ده، چې پر ملتپالنې معتقد ېېر افغان مرشان له آره دیني عاملان وو، له 

پینځو ستورو یې راونیسه تر استاد ع دهللا خدمتګار بختاين پورې چې 

دې تر ېېره راته ژوندی لري  زموږ په مرشانو کې استاد « ج»لوی خدای 

 ،خپله یو عميل ملت پال شخصیت وخادم هغه څوک دی چې نه یوازې پ

بلکې د ملتپالنې یا نشنلیزم پر تیوري او علمي اړخونو، پېژندنه او څېړنه 

یې کار هم کړی او دغه متایل یې افغانانو ته ور معريف کړی هم و  

کې پر « د ملیت علمي ترشیح» ارواښاد استاد خادم په خپله یوه لیکنه 

او د هغه مهال په فکري چاپېریال  ملیت او بین امللیت باندې بحث کوي

ړۍ ېې پلمد ش))کې ددغو اصطالحاتو تعریف لټوي،استاد یو ځای لیکي: 

دې  د ملت ېپه ابتدا کې لومړی ځل د ملت پرستۍ پلوشې وون ته راولو

پرستي رڼا د افکارو تنویر د وون میدان ته راووت  تعلیم او تربیه، نرشیات 

    د قوم پرستۍ بنا د ملت پرستۍ او ت لیغات ورو ورو رشوع شول   

خواته توسعه ومیندله تر څو چې لومړی ځل د ملت پرورۍ عايل او 

په پورته کرښو   ((مقدس روح د استقالل په جنګ کې مجسم ت ارز وکړ
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کې هغه باور له ورایه لیدای شو چې استاد خادم یې پر افغاين نشنلیزم او 

ز غږېږي او نتیجه ېیا ملتپالنې پر اغد هغه پر نتایجو لري  استاد د نشنلیزم 

نه او حب نه وای دغه ملت به ياخيل چې که د افغان ولس د افغانیت م

څنګه تر نورو ولسونو وړاندې خپل استقالل ګټالی وای  بل ځای د یوه 

ملت پرور د ميل سعادت او  ))نشنلیست انسان ځانګړنې داسې شامري : 

برم په الر کې له کور، کيل او قوم لوړتیا په مخه کې د وون د ارتقا او 

وي، ميل ګټې ته له هرې یوې بلې ګټې نه ترجیح ورکوي  دا  څخه تېر

حس چا کې نه يش پیدا کېدای، تر څو چې پوه نه يش، س ګې یې 

او دا ک  م    ((خالصې نه يش په خپل او د جهان په احوال خرب نه يش

د رسو او شنو  ،یا شتههامغه حس دی چې نن ورته د آب حیات په څېر اړت

 ېانقالبونو په بهیر کې شخيص، ګوندي او ېله ییزې ګټې دومره مهمې و 

چې افغانستان خو پرېږده حتی د انسانیت او اسالمیت آرونه هم هېر شول 

د وون چور او ورانول ځکه م اح ګڼل کېدل چې په سیاست ازانو کې د 

ه او ددې لپاره یې د نې حس نه و  هر چا خپله ګټه لټوليملت او وون د م

افغان وینه داسې اسانه بهوله لکه د خوړ اوبه  ددې لیکنې هد  دادی 

چې د نشنلیزم په اړه د موالنا خادم نسخه همدا نن هم او س ا ته هم ددې 

ملت رنځ دوا کوالی يش  اول دا چې که خدای مکړه نشنلیزم د کفر 

املان او روحانیون معادل وای نو ولې د موالنا خادم په څېر ګڼ دیني ع

پرې معتقد وو؟ دوهم دا چې د استاد خادم په څېر افغانستان دوسته او 

افغان دوسته شخصیتونو کې د نشنلیزم د حس قوت ېېر و یعي و، نه 

سیايس  هغه مهال د ایډیولوژیو دیکته او تحمیل ال رواج نه و، د استاد 

وه، هغه ېېر فکر خادم د سیايس مفکورې او متایل روزنه هغه پخپله کړې 

کړی و چې د وون او ملت د ژغورنې الره کومه ده؟ او بالخره دې باور ته 

نه تعریف کړي او بیا دې يرسېدلی و چې اول دې له وون او ملت رسه م
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په ټولو افغانانو کې وروزي  ښايي استاد خادم او د هغه همزولی رو  انده 

دبیاتو او سندرو کې نسل د لومړي ځل لپاره متوجه شول چې یوازې په ا

بلکې  ،د وون دوستۍ او وون پرستۍ چیغې سورې کفایت نه کوي

افغانان باید عمالً خپله وون پالنه او ملتپالنه زبات کړي  په اوسنۍ نړۍ 

کې په دې اړه د قضاوت معیار بدل شوی دی، تاسو نړیوالو ته یوازې په 

بلکې  ،ابتولیشعارونو او ترانو کې ځان ملتپال او وون دوست نه شئ ث

اوس د هر ملت لپاره د وون دوستۍ معیار د هغه ملت د آبادۍ، 

پرمختګ، رفاه او نړیوال اعت ار سطح ده که یو هېواد ېېر آباد او 

نو ملت یې وون دوسته دی او که یو هېواد وران، ویجاړ  ،پرمختللی وي

نو ملت یې وون دوست نه يش ګڼل کېدای،  ،وروسته پاتې او فقیر وي

و که هر څومره یې په شعرونو او سندرو کې د وون دوستۍ ېبرې پر وال

سینه وهلې وي  لوی کار د همدغې مفکورې تعمیم دی  پنځه واړه 

ستوري په تېره بیا استاد خادم، استاد الفت او استاد بېنوا هغه مرشان دي 

چې پخپلو خوږو نرثونو او لیکنو کې یې دې اصل ته پام کړی دی  د 

کې که څه هم د افغانستان سیايس وضعیت  يه لومړۍ نیامیړۍ پېشلمې پ

ث ات درلوده خو عامه شعور او اجتامعي پوهه خوار ټی  وو، د بې 

ټولنیز  –اقتصاد کمزوری و او خلک له سیايس  ،سوادۍ کچه لوړه وه

له همدې امله د نشنلیزم په څېر اصطالحات   شناافرهنګ رسه ېېر نه وو 

استاد خادم په څېر منلو پوهانو او لیکوالو ته ېېر کار خلکو ته ناآشنا وو  د 

په کار و چې دغه اجتامعي ارزښتونه معريف کړي، استاد خادم او د هغو 

همزولو لیکوالو یو امکان درلوده او هغه دا چې د خپل اجتامعي موقف، 

دیني پوهې او وليس شخصیتونو له برکته په عامو خلکو کې منيل وو او د 

ين سیايس ایزم ټاپه نه وه پرې لګېدلې او خلکو پرې باور هېڅ ېول بهر 

کاوه  استاد خادم څنګه نشنلیزم خلکو ته ورپېژانده؟ عجی ه ده، د 
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اجتامعي اصطالحاتو پېژندنه ځانګړي میتودونه لري او استاد خادم هغه 

په نړۍ کې د نورو موېلونو معريف او بېلګه    مهال پردې میتودونو پوهېده

د )  استاد خادم پخپله یوه لیکنه کې چې  غه کار یوه برخه دهشننه دد يی

ږي د نشنلیزم موېلونه معريف کوي  استاد د امریکا، ېنوم (ملیت حس

هندوستان، پښتونستان او نورو ملتونو مثالونه معريف کوي او د خپلې 

دا و یعي ده چې د برش یو فرد :» لیکنې په پای کې داسې نتیجه اخيل 

عالقه او مح ت لري چې هغه یې مورنۍ ژبه وي او همدا هغې ژبې رسه 

ژبه له ټولو ژبو څخه مرجحه ګڼي او هغه وخت ځان مسعود او نیک بخت 

ویني چې خپل قومي غرور د تاریخ په پاڼو کې مالحظه کړي  ملیت په 

هر نسل کې خپل موجودیت سايت او په یوه ځالنده څېره رسه رهور 

له فردي ارواپوهنې ورها خوا یوه اصطالح په نوې ارواپوهنه کې « کوي 

شته چې قومي ارواپوهنه یې بويل، قومي ارواپوهنه د هغو ګډو 

ارکیټیپونو مجموعه ده چې له ارثی پلوه له یوه نسل څخه بل ته لېږدي او 

آن په فردي تحت الشعور کې یوه لویه برخه جوړوي، فردي شخصیت د 

ز ېغو رسويب خاوراتو څخه اغ کې په کلکه د الشعور له دريودې په به

مني  له کورنۍ، مورنۍ ژبې، قومي جوړښت، نژاد، ملت او هېواد رسه 

کارل )نه مخامخ په همدغو ارثی اخیستنو پورې اړه لري تاسو د يم

په بحثونو کې د کلتوري او قومي ارزښتونو د انتقال او د  (ګوستاویونګ

ځکه خو موږ  ئ،ی شقومي متایل د رواين اړخونو ګڼ شمېر مثالونه کتال 

متایل غریزي او رواين  تيددې کرښو په پیل کې یاده کړه چې نشنلیس

زموږ استاد خادم کلونه کلونه پخوا دې ته متوجه شوی و، د   بنس  لري

که څه هم ځینې مورخان او فالسفه د ملیت او » استاد دغه کرښې ولولئ  

ار بايس خو رسه نشنالیزم مفکورې رسه مخالف دي او په امحا کې یې زی

ددې دوی نه يش موف  کېدلی چې د ملیت حس له منځه یويس  ځکه 
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چې دا کار د افرادو په ذايت متایالتو متکي دی او لکه څنګه چې خلک د 

رسه بې دلیله مح ت او عالقه لري  « مسقط الراءس»خپل مورويث هېواد 

چې نو په دې لحاظ ویلی شو  ،همدارنګه یې د خپل ملیت رسه هم لري

هېره دې «  ددې مفکورې په ضد هر رنګ مقابله کول تاثیر نه يش کوالی

نه او خپل ولس او هېواد ته کار هېڅکله د ينه وي چې له خپل ملت رسه م

 بل ملت او هېواد یا قوم پر ضد ګام اخیستل نه دي  د نړیوال کېدو یا

(Globalization)  په عرص کې هم ملتونو خپل جوړښت ساتلی، د اروپا

 ،په لویه وچه کې چې اوس د یوه هېواد په څېر رسه یو ځای شوې ده

پر خپل فرانسوي توب نازېږي او جرمن پر خپل جرمنوايل  یفرانسو 

نه وه چې له نړیوالې يونۍ مېویاړي، ملت ملت دی، له ملت رسه همدا ل

جګړې څخه را وتلې ټوټه ټوټه او ویجاړه جرمني یې ېېر ژر د اروپا په 

دي ځواک بدله کړه  افغانستان هم له جګړې څخه راوتلی، د لومړي اقتصا

خو ال  ، هم ورته را روان دیرينړیوالې ټولنې د مرستو د میلیونونو ېالرو به

نه نه لرو او د نشنلیزم حس يهم نه جوړېږی، ځکه موږ له خپل ملت رسه م

که څوک دا بهانه کوي چې موږ خو بهرنیان نه پرېږدي  .مو کمزوری دی

ده ځکه ولې بهرنیانو ته اجازه  ((ع ر بدتر از ګناه))ړ شو، دا چې جو 

بادۍ څخه منع کړي او یو بل را باندې ووژين، موږ که اورکوو چې موږ له 

پر هېواد او ملت مین وای او د هر سیايس حرکت هد  مو د افغانستان او 

افغان هوسایینه او آبادي وای بیا خو بهرنیو دا لوبې نه شوې را باندې 

بلکې د ځان آبادي ده  د نشنلیزم  ،کوالی  نشنلیزم له بل رسه دښمني نه

کمرغي ېکمرغه نه يش فردي نېبل منط  دادی چې تر هغو ټول قوم ن

، په ښکيل موټر کې به ګرځئ، په ئناممکنه ده  تاسو به ښکلی کور ولر

خو همدا چې ښار ته راووځئ او د  ،ئبانک کې به ېېرې پیسې ولر

 نو وجدان به مو وځورېږي چې د ښار سړک ویجاړ ،ئوګور سوالګرو کتار
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نو ستاسو ښکيل موټر ته به تاوان ورسوي او ستاسو ښکلې جامې به په  ،وي

او په یوه ویجاړ روغتون کې به مو عالج ئ خټو يش، خاورې به تنفس کړ

کې  ۍکمرغېکمرغي هم په ملی نېپه دې مانا چې فردي ن ونه يش  دا

کمرغۍ د رامنځته کېدو لپاره هاند او هڅې د ېننغښتې ده او د ميل 

هغوی چې په   نشنلیزم او ملت پالنې د روحيې پر اساس رامنځته کېږي

شنو انقالبونو کې ځانونه وپړسول او نړیوال بانکونه یې له خپلو پیسو  رسو

ېک کړل دغه اصل ته نه دي متوجه شوي، چې تر څو یې خلک نه وي 

کمرغه کېدای او دادی د ېیې نه يش نکمرغه شوي دوی او کورنۍ ېن

افغاين نشنلیزم حکم  له پورتني بحث څخه داسې پایله اخلو : استاد خادم 

کمرغۍ ېد یوه مت حر دیني عامل په توګه نشنلیزم را پېژنده او د ملتونو د ن

لپاره یې د هڅو معنوي رسچینه ګڼله، استاد باور درلوده چې  هاو رفا

بلکې له ملت او هېواد رسه د  ،په شعارونو نههېوادونه یوازې د دوستۍ 

کلک مح ت او مینې پر اساس د عميل هلو ځلو په پایله کې ودانېږی  

بلکې په افرادو کې یو  ،ملتپالنه کومه را تپل شوې سیايس ایډیولوژي نه

ذايت متایل او رواين ځواک دی  ځکه خو انسان فطري ملتپال او هېواد 

ن له ميل پلوه ېېرې ستونزې لري او خدای دوست وي  اوس چې افغانستا

مکړه بیړۍ یې ېوبه ده، یو ځل بیا ېېرو ميل مرشدانو ته اړتیا لرو چې د 

استاد خادم په څېر را پاڅېږي، په قلم، قدم او درهم ملت راویښ کړي، 

رالوییدونکی نسل په دې وپوهوي، چې دوی هم یو هېواد لري چې 

لري چې افغان ورته وايي او دوی  افغانستان نومېږي، دوی هم یو ملت

باید د افغاين نشنلیزم پر ګاڼه سینګار د ودانۍ معرکې ته ور ګډ يش  افغان 

نسل ته په تېر تاریخ تش ویاړونه روزي نه ورکوي او په ادبیاتو او سندرو 

بلکې د افغاين  ،کې د ملتپالنې او هېواد دوستۍ شعارونه کايف نه دي

نسل باید یو شمېر داسې عميل میکانیزمونه ملتپالنې پر روحیه سم ال 
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رامنځ ته کړي چې د هغو پر اساس وران افغانستان ودان او ځوریدلی 

 ملت هوسا يش 

د ګڼو نورو پښتنو ليکوالو تر  احمد جاوېد نوري: -۲۲

 ،څنګ ښاغيل احمد جاوېد نوري هم د استاد قيام الدين خادم د ليکوالۍ

يوه ليکنه کړې ده  جاوېد نوري په دې  په تېره بيا د نرثي برخې په باب

ليکنه کې د استاد د نرث پر ښکالييزې برخې بحث کړی، خو تر اصيل 

  يې د هغه ېېرې لنډې پېژندنې ته هم اشاره کړې دهدمخه  موضوع

نوري د استاد د نرث بېالبېل اړخونه څېړيل  جاويد په دې ليکنه کې 

ين خادم په نرث کې ښکال( نوري خپلې ليکنې ته )د استاد قيام الد  دي

 د ده ليکنه په دې ېول ده:نوم ورکړی دی، 

ل( کال ۶۲۸۱) راستاد قیام الدین خادم د مال حسام الدین زوی پ))

 .د ننگرهار والیت په کامې ولسوالۍ کې زېږېدلی دی

استاد خادم افغان سیاستپوه، د مرشانو جرگې سناتور، د کابل 

ي استاد، پیاوړی لیکوال، ویښ شاعر، پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځ

ادیب او د فلسفي اندونو یو پوه عامل و) نوموړی د پښتو ادب له ځالنده 

  .ستورو څخه یو ستوری گڼل کېږي

په زړه پورې منظوم او منثور ( ۵۱)ته کابو  خادم پښتو ژبې او ادب

اثار لیکيل دي، چې ېېری برخه یې چاپ او لږ برخه یې ال ناچاپه پاتې 

ه، هیله مو دا ده چې هغه هم په لنډو وختو کې د چاپ په گاڼه سم ال د

 .يش

استاد قیام الدین خادم په نرث کې د ځانگړي س ک خاوند تېر 

 .شوی) چې په دې برخه کې د استادۍ تر درجې رسېدلی دی
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د یوه نرث ښکال د هغه په هرنیت پورې اړه لري، هر څومره چې یو 

یې ښکال هم زیاته وي) خو ځینې نرثونه په نرث هرني وي په هامغه کچه 

عین ساده گۍ کې هم یو هرني نرث گڼل کېدای يش، هغه داسې چې 

لیکوال په کې ښکيل الفاظ په پوره استادۍ اوېيل وي، لکه د رحامن بابا 

شاعري، چې شعر یې ېېر ساده خو په عین ساده گۍ کې هرني هم دی، 

 .هرنیت ته پام کړیاستاد خادم هم په خپلو نرثونو کې دغه 

 تقیام الدین خادم د سیايس او اقتصادي نرثونو ترڅنگ خورا زیا

هرني نرثونه هم لیکيل دي، د هغه هرني نرثونه ېېر ښکيل، لطیف او په 

گټورو کلیمو او مفاهیمو سم ال دي) کومې لفظي او ښکلې معناوې چې 

 .هغه شعرونو ته ورته دي ،ده په خپلو نرثونو کې ځای کړي دي

کې  (اتحاد مرشقي)دده لومړۍ مقاله چې له اردو ژبې څخه ژباړه وه په 

  .چاپ شوې ده

په پیل کې غواړم د ارواښاد خادم د نرث یوه ټوټه د خپلې څېړنې 

لپاره را واخلم، چې دا ټوټه د ده د لیکوالۍ له لومړنیو لیکنو څخه ده او د 

 .ه شوې دهکندهار د پښتو مجلې د دویم کال په نهمه گڼه کې خپر 

اورېديل مې دي چې یو پادشاه د خپل زوی د تعلیم لپاره یو ))

متدین او تجربه کاره عامل پیدا کړو او دده د ارام او راحت ټول اس اب 

یې راغونډ کړل او په مال او دولت یې ښه خوشاله کړ، نو د خپلو س گو 

ناب ج :الندې کېښود او ورته یې وویل ېړ پتور گران ځوی یې د هغه د څ

دا زما ځوی دی، اوس یې ستا په شاگردي کې درکوم چې دې د سلطنت 

د ارزو نیالگي ته د علم او ادب په با  کې داسې پرورش ورکړې چې 

وروسته د عامل د راحت او اسودگۍ لپاره د مېوې ېکه سایه داره ونه 

 (( يش
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دا بېلگه په نرث کې د دې لیکوال د استادۍ ښکارندویي کوي، نو 

د ده په نرث کې ايجاز ))ي صاحب د خادم د نرث په هکله لیکي: ځکه روه

حمې لپاره خربه نه ز لیدل کېږي او د ځینو لیکوالو په شان د ح  ال

خادم صاحب د خپلې ((  اوږدوي، بلکې نېغ په نېغه خپل مطلب بیانوي

لیکوالۍ په لومړیو پوړیو کې د پښتو لرغوين او خپل وخت نرث ژوره او 

( کال یې د پښتو د نرث پر تطوراتو او ل۶۹۶۳) ره وکړه، پانتقادي مطالع

بدلونونو څېړنه وکړه او تر دې وخته یې د پښتو نثارانو ت کره او 

( کال په کابل کلنۍ مجله کې یې ل ۶۹۶۳)پېژندگلوي وکښله، چې د 

خیرال یان او پټه )خپره کړه، تر دې وروسته د پښتو نور زاړه متنونه لکه 

ېره شول، چې ده ولوستل او په خپلو لیکنو کې یې یاد او هم رابرس (خزانه

کړل) دې لیکنو په خپل وار رسه دده پر لیکوالۍ اثر وکړ او څرنگه  تزیا

چې ټول یې په غور لوستي او د کره کتنې په مرسته یې سنجويل وو، نو 

په پایله کې ده د یوه روان، خواږه او سلیس نرث د لیکلو لپاره خپله الر 

  :او د بېالبېلو موخو لپاره یې درې ېوله نرثونه ولیکلوټاکله 

 عادي نرثونه -۶

 عايل یا هرني نرثونه  -۲

 یانه نرثونه ذالرښودي، ارشادي یا استا -۹

ېېر زیار او ریاضت وروسته  ترخادم صاحب   :عادي نرثونه  -۶

 .په نرث لیکلو کې د یوه ځانگړي س ک څښنت شو

ه: کلتوري، علمي، ټولنيز او ان د لیکوالۍ په هره برخه کې لک

اقتصادي برخو کې یې سلیسې لیکنې وکړې او په دغو ټولو برخو کې یې 

فصیحه، بلیغه او روانه ژبه کارولې ده) لوی مطالب یې په لنډو جملو کې 
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ځای کړي، له بې ځایه اوږدوايل، گونگتیا او اوناب څخه یې ځان 

 .نه گڼل کېږيژغورلی، چې همدا دده د نرث یوه مهمه ځانگړ 

په لره او بره پښتونخوا کې د اديب : عايل یا هرني نرثونه  -۲

ټوټو یا منثورو اشعارو له دودېدو رسه استاد هم په دې الره کې په 

بریالیتوب ګامونه پورته کړل او گڼې اديب ټوټې یې ولیکلې) چې د دې 

ه ( کال د )نوي ژوندون( په نامل۶۹۲۱ر )ېول ټوټو لومړۍ ټولگه یې پ

( کال خپور ل۶۹۹۳) رپه نامه بل اثر پ( خپره شوه، بیا یې د )خیالې دنیا

کړ، نورې پارچې یې خورې ورې په اخ ارونو کې خپرې شوې دي، یو 

په يوه نرث کې وايي:  کې هم راغيل (نوې رڼا)شمېر هغه ټوټې چې په 

کېدای يش چې نور څيزونه په زور وچلېږي مگر قلم نازک شی دی، په ))

 (( زور رايش ماتېږي ده چې

همدارنگه د خوشال او رحامن بابا په هکله یې داسې نظر درلود: 

خوشال په ټولو معناو رسه شاعر دی خو رحامن بابا له شاعر نه پورته مقام ))

 (( لري

د استاد خادم په اديب ژبه او ټوټو کې د فلسفې او منط  قوت، 

لکه د گل  ،ل شویږ غخوږوالی او د الفارو او کلمو ع وبت داسې رسه ا

  .رنگ او بوی

خادم ته په الرښودي  استاد: یانه نرثذیا استا یالرښود -۹

پښتو نرث ليکنه کې یو بل خیال پیدا شو او د بایزید روښان په څېر یې 

  .امي مسجع نرث پیل کړهال
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ده په خپل دغه ېول نرث کې پندونه او نصېحتونه راوړل چې منونې 

ر او دده په ځینو وروستیو کتابونو لکه: )د پښتو یې په )افغان ولس( اخ ا

  .( او )لرغوين پښتانه قومونه( کې راغيل ديۍپټ

 : دده د درېیم ېول نرث یوه منونه دا ده

، پوهنه برکت دی، اخرالق س  قدرت دی، ان لوی نعمرت دیميا))

  ((بې پروایي ده خونرد، ازادي ده ژوند، زور او قردرت، یرووالی دی

خادم د عادي نرث، هرني نرث او الرښودي نرث لیکالرې رسه  د استاد

بېلې دي) خو سالست، صالبت، متانت، فصاحت، بالغت، رصاحت او ژبنی 

قوت یې رسه یو دی) په همدې توگه د خادم بابا نرث د پښتو یو خوږ، 

پوخ، معیاري او داسې نرث دی چې د روانې او سلیسې پښتو لیکنې 

په پښتو لیکنه کې یو ځانگړی او د ستاینې وړ الرښوونې کوي او زموږ 

چې  (نوی ژوندون)او  (خیايل دنیا)د خادم په اثارو کې  .ځای لري

مخکې مو یې هم یادونه وکړه، د ده د نرث په دویمه ېله )هرني نرثونو( 

کې گڼل کېږي، نوموړي اثار د استاد خادم د اوچت فکر، پراخ نړۍ لید، 

 .رسه د الانتها مینې درلودلو ښکارندویي کويخپل ولس، هېواد او قوم  له

 :ښاغلی ع دالوکیل اټک د خیايل دنیا په رسیزه کې لیکي

خیايل دنیا په رښتیا هم چې خیايل دنیا ده، ېېرې د خوند او ))

نې لري، د پند او عربت درسونه لري، د و مینې خربې په کې دي  الرښو 

کتاب نرثونه دومره  او زیاتوي چې د دې ي   ((رنگ او رباب دنیا لر 

  نو خوند او عربت به ترې اخلې ،خواږه دي چې هر یو یې لولې

 :ریا خادم بیا دغه نرثي ټوټې شعر بويل او وایيثخو ېاکټره 
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د استاد دغه اثر هرني ارزښت لري او د خیايل دنیا په هره نرثي ))

پارچه کې د ژبې فصاحت، بالغت، خوږوالی، ښکال، ژوروالی او خوند له 

رایه ځلېږي) که لوستونکي یې په دقت ولويل وبه گوري چې دا ژورې و 

نو  ،نرثي ټوټې یې تر ېېرو منظومو اشعارو زیات شعریت او خوږوالی لري

 (( که د خیايل دنیا دا نرثي ټوټې اشعار وبولو پرځای خربه به وي

 

استاد خادم په خپل )خیايل دنیا( اثر کې د ژوند درې خواوې )علم ، شعر 

 :سیاست( داسې بیانوياو 

 .علرم اکتررشا ، شعر احساس او سیراست کرول دي))

 .عامل فکر کوي، شاعرر خ ررې کوي او سیاستدان عمالَ کار کوي

 .عالرم گوري، شاعر خاندي او ژاړي او سیراستدان لوبې کوي

 . علم په مغزو، شعرپه زړه او سیاست په گېډه او غړو پورې اړه لري

 ((.ر ملل او سیراستدان ېلې جروړويعامل قوانین، شاعر

هېواد پالنه او ملتپالنه دده په ټولو منثورو او منظومو لیکنو کې 

ښکاره رول لري، دی تل خپل خلک یووايل او اتفاق ته رابويل او د یوه 

 .ملت ښېرازي، خپلواکي، کامیايب د هغه ملت په یووايل کې بويل

تفاق مرهونې دي مگر ټولې قومي او ميل کامیابۍ د ا))دی وایی: 

د هر ملت د اتفاق  ېبلک ،اتفاق د پرسيل باران نه دی چې په خپله ورېږي

 (( تهدابونه خواخوږي حکیامن او فالسفه ږدي

تورې او قلم ته زیات ارزښت ورکوي او د یوه ملت د بقا لپاره د 

توره په خپل ځای )) دې دواړو څیزونو شتون حتمي گڼي او وایي:
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و قلم په خپل ځای، وړاندېوالی هغه وخت کېږي چې دا دېکتاتوره ده ا

 ((!دواړه اح امانه اتفاق وکړي

ملیت رسه  لهد ده له نظره ملیت د ملت د جوهر په معنا دی او ملت 

داسې تړون لري لکه انسان او انسانیت او شخص او شخصیت     او داسې 

 نور 

نه، بلکې په  دی د ژوند سعادت او خوش ختي، د مادیاتو په زیاتوايل

مادیاتو  د ژوند سعادت او خوښي د)) خپلواکۍ پورې تړلې بويل او وایي:

لکه د ضمري په ازادۍ او  ،په زیاتوايل او ېېروايل پورې دومره اړه نه لري

 (( د روح په خوشالۍ پورې

:  رس محق  ع دالواحد رسمحق  ع دالواجد واجد -۲۹

د ژبو او ادبياتو په برخه کې  واجد د افغانستان د علومو اکاېمۍ غړی دی 

يې يو شمېر لیکنې او څېړنې کړې دي  د استاد خادم په باب چې مېرمن 

هوسا يوسفزۍ د ماسټرۍ کوم ځانګړی اثر ليکلی دی  په هغه کې د 

استاد خادم په باب د رسمحق  واجد يو لنډ نظر هم راغلی دی  هغه د 

ورې خاوند و  ميل استاد خادم د ميل مفکخادم صيب په باب وايي: ))

مرشان او ميل شخصیتونه یې ښه گڼل او ورباندې ېېر گران وو، خو د 

خپلو دوستانو هم  راديب انتقاد ژبه یې ېېره تېره وه او کله کله یې پ

 .چلولې ده

په همدې ترتیب د نړیوال سیاست او فلسفې په رڼا کې پښتون 

وښتنو رسه سم د پښتني او اسالمي غ لهسیاست او فلسفه وړاندې کوي او 

 و ((یوه ميل حکومت د جوړېدو هیله من 
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استاد محمد اصف صميم د  استاد محمد اصف صميم: -۲۱

هېواد یو نوميالی، لیکوال، څېړونکی 

تر اوسه يې په لسګونو او ژبپوه دی، 

عنوانه بېالبېل اثار ليکيل او يو زيات 

د استاد شمېر يې چاپ کړي دي  دی 

ر لېوال يې خادم سيمه وال او د فک

هم دی  ما ورڅخه داستاد خادم په 

باب خپل نظر غوښتی و، ده راته خپل 

 نظر په لنډو ټکو کې داسې څرګند کړ:

 د کامې د ي نا  ي  اپالت  

ــه دی     ــې  ــ ــ   چــ ــادم کــ ــتنه د خــ ــه پ ښــ   ــ

ــدي مـــ ی يـــ  مرغـــه دی       ــه پن ـــره کـــې بنـ  پـ

 د پښــــت  پـــــه کبيـــــره ګنـــــاه کـــــې ګيـــــر مـــــ  

ــه مــ  چــې  ن ــه دی او     ــه دی   ــ ک خبــر ن
 

دا رسليک د ځان او خپل علمي مقام په باب د هېواد د يوه وتيل 

عامل، اديب، شاعر، فلسفي، س  ملتپال )نېشنلس ( او د پښتو ادب د 

اسامن د ځالند ستوري استاد مولينا قيام الدين خادم دعوا ده، چې کامه 

ن رسه د يې ځان ته د خپل انتساب له امله يونان بللې او ځان يې له اپالتو 

 خپل فکري او فلسفي تړاو له امله اپالتون ګڼلی دی 

د استاد خادم دې علمي تعيل ته له ناکامه دعوا وويل شوه، ځکه بل 

تع ري رارسه نه و، ګنې د استاد فکري ن و  او د خپلې ټولنې د ميل، 
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سيايس او کولتوري ښکال او ځال لپاره ع قريت ښه بېلګه ده او د نورو 

 اليلو اړتيا ورته نه شته  ث وتونو او د

استاد خادم د خپل ولس او ټولنې د ځوانانو په فکري روزنه کې د 

يوه ناستومان م لغ او م ارز په توګه خپله استادانه ژمنه ښه په نره تررسه 

کړه  هغه په ړوم ي ځل په خپله افغاين ټولنه کې چې دوه نيمې پېړۍ په 

و د ټولنيزو بې عدالتيو دوړې کې پر افغاين نيشنلزم د سيايس چارواکي

پرتې وې  د يوې رغنده او منصفانه ملتپالنې نظام متعار  کړ  پښتو او 

پښتونواله د استاد افغاين پېژند و، په خپلو څېړنو يې د پښتنو ساکيواله 

 جوته کړه  بايزيد روښان يې د ميل مرشتابه ايډيال او ارمانيال و 

نځورنې لپاره خپل س اين استاد خادم د خپل فکر د مصداق او ا

کهول ته د خپل اغېزمن قلم په ژبه دومره څه پرېښودل چې که ځوان 

کهول يې د زړه په س ګو ولويل، هېڅکله به هم د بېنومۍ او نومورکۍ په 

 دوړو کې ېوب نه يش 

ددې تنګ کاغ  په تنګه سينه کې د استاد خادم غوندې د سمندر 

ونه ځايول به ېېره لويه دعوا وي او زه فکر خاوند افکار او د ارمان و سعت

 ځان هېڅکله ددې دعوې جوګه نه ګڼم 

ه بختوره ورځ پزموږ ګران منلی استاد پوهاند محمد اسمعیل يون 

پیدا دی چې د خپلې دوکتورا د پايليک لپاره يې د يوې داسې علمي او 

 م ارک دې وي ميل سټې د ځلونې ژمنه وکړه 

 محمد آصف صميم

۶۹۳۱/۶۶/۶۱ 
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غښتلی د پښتو  هللا ښاغلی حفيظحفيظ هللا غښتلی: -۲۵

ژبې او ادبياتو يو ښه ځوان 

څېړونکی او شنونکی دی، ده د نورو 

لیکوالو ګڼ شمېر اثار کره کړي او 

چاپ ته يې تيار کړي دي، خپله هم 

د ښه قلم خاوند دی، د خادم په باب 

د ده يوه لنډه ليکنه په )هيله( مجله 

يظ هللا کې چاپ شوې  ده  حف

غښتيل په خپله ليکنه کې استاد 

خادم )د پرون، نن او س ا خادم( ګڼلی دی، د هغه پر ژوند يې هم لنډه 

 رڼا اچولې ده  چې دلته يې د ليکنی منت وړاندې کوو:

))ارواښاد استاد قيام الدين خادم د هېواد او ولس هغه خادم و چې 

)مرغلرو امېل( وپېيه خپل ولس او هېواد ته يې له )روهي ګلونو( څخه د 

او ور  ترغاړې يې کړ، د هېوادوالو لپاره يې )مکارم االخالق( رسه )نوی 

ژوندون( غوښت او په مينه يې د خپل ولس خدمت کاوه  داسې خدمت 

 چې د تېر، اوس او راتلونکي خادم پاتې شو او په خپله يې وويل:

 خدمت د خپل ژبې قام وون زما مسلک دی

 م، که وم وم، که نه وم نه ومپه دې مينه به پاي

ل( کال د ننګرهار واليت ۶۲۸۱ارواښاد استاد قيام الدين خادم پر )

د کامې په يوه پوهه پالونکې کورنۍ کې دنيا ته س ګې پرانيستې، پالر يې 

مال حسام الدين او نيکه يې مال عيل ګل اخونزاده، د خپل وخت نامتو 

 ا خوره کړې وه پوهان وو، چې په سيمه کې يې د پوهې رڼ
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ارواښاد خادم لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په کور و کيل کې تررسه 

کړې او بيا وروسته پېښور، ېييل او لوديانې ته الړ او هلته يې هم څه مهال 

 په زده کړو تېر کړ او د وخت دودو علومو زده کړه يې تررسه کړه 

 خادم د فلسفې اند او علمي شخصيت خاوند و، د خپل اند او

شخصيت په رڼا کې يې هېواد، ولس مخ روڼی او سور مخی غوښت او په 

رښتينې بڼه يې د خپل ولس خدمت کاوه او دا خدمت يې لومړی په 

 خپل کيل کې د ښوونکي په توګه پيل کړ 

ارواښاد استاد قيام الدين خادم د افغانستان د معارصو ادبياتو له هغو 

ور يې  ځلويل دي او په يوه پنځو ستوريو څخه و چې پښتو ادب او کلت

داسې ويښ زملي احساس يې د پښتو ادب چوپړ کړی  چې  د نن زمليان 

 به يې درناوی کوي 

ارواښاد خادم د ويښ زمليانو يو پياوړی غړی و، چې له خپلو نورو 

ملګريو رسه يې اوږه پر اوږه د ولس د بيدارولو او ويښولو ګړندۍ هڅې پر 

 مخ بيولې 

ل( کال له دې فاين دنيا څخه  ۶۹۵۸ادم، پر )ارواښاد استاد خ

 (۲: ۱۷س ګې پټې کړې (( )

ښاغلی رسمحق  سيد   :رسمحق  سيد محی الدين هاشمي -۲۱

محی الدين هاشمي د افغانستان د علومو اکاېمۍ غړی او د هېواد يو 

وتلی نوميالی ليکوال او څېړونکی دی  هاشمي تر اوسه پورې په لسګونو 

علمي اثار چاپ او خپاره کړي دي  د استاد خادم له ژوند  عنوانه بېالبېل

او اثارو رسه له نږدې اشنايي لري  کله چې د استاد خادم د نرثونو ټولګه 

)رڼه چينه( د علومو اکاېمۍ له خوا چاپېدله، نو رسمحق  هاشمي پر دې 

ټولګې د نظر د څرګندولو ترڅنګ د استاد خادم د اثارو او افکارو په باب 
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پل نظر څرګند کړی دی  ده دا هم خ

ل( کال د وږي پر ۶۹۳۱ليکنه د )

لومړۍ نېټه لیکلې ده چې دا دی دلته 

 يې همدا برخه دلته وړاندې کوو 

))استاد قيام الدين خادم زموږ د 

هېواد د معارصې دورې نوميالی علمي، 

فرهنګي او سيايس مفکر شخصيت دی، 

چې څه د پاسه پنځه لسيزې يې د 

ېګر کې د ستاينې وړ خدمتونه،  او ټولنيزو خدمتونو په  پوهې، فرهنګ

 علمي او عميل هلې ځلې کړي دي 

پياوړی عامل او معلم و، په مدرسه، ښوونځي او د کابل پوهنتون د 

ادبياتو په پوهنځي کې يې د مدرس، ښوونکي او استاد په توګه دنده 

ابل مجلې، تررسه کړې وه، تکړه ژورنالېست و، د زېري، اتحاد مرشقي، ک

ولوع افغان، هېواد، اصالح او افغان ولس خپرونو د مسوول مدير او 

چلوونکي چارې يې سم ال کړې وې  ښه شاعر، ليکوال او څېړونکی و، په 

لسګونو د نظم او نرث ځانګړي چاپ او ناچاپ اثار او په چاپي خپرونو کې 

يلو پورې په سلګونو خپرې شوې علمي، اديب، سيايس او نورو ټولنيزو مسا

اړوندې څېړنيزې او تحلييل ليکنې يې ددې المل شوې چې زموږ د 

معارص ادب په پنځو ځلنده اديب ستورو کې شمېر او د پښتو ادب په 

 اسامن کې وځلېږي 

په عامه توګه د استاد خادم د نرثي ليکنو زياته برخه ديني، علمي، 

، سيايس مسايلو په اديب، تاريخي او ژبنۍ څېړنې او د عامو ټولنيزو ، ميل 

اړه ژور تحليلونه او کره کتنې دي، چې هره يوه يې پر خپل ځای زموږ د 
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فرهنګي شتمنۍ او زېرمې په بډاينه کې ځانګړی اهميت او ارزښت -علمي

لري، خو تر څنګ يې د منثور تخليقي ادب ېېره س ه پانګه هم پنځولې 

وړ تخيل، د ده، چې په هغو کې د هرني نرث ېېرې مهمې ځانګړنې، ل

خربې زړه راښکون، ساده ګي او رواين، د لفظ او معنا برابري او نورې ښې 

 جوتې دي  

د منځپانګې له مخې که څه هم ددې هرني او اديب ليکنو ځينې 

برخې راهراً په خپله ملنه کې د مينې د راز او ناز خربې، د ګل او بل ل، 

رو او کيفيتونو شمعې او پتنګ د زړه خوالې، د و يعت د ښکلو نندا

منظرونه او داسې نور په عاوفي بڼه په الفارو کې رانغاړي، خو تر څنګ 

يې د ټولنيز ژوند ېېر واقعيتونه، علمي، فلسفي، ميل، سيايس او نور عام 

ټولنيز مسايل په ېېره خوږه، ساده، روانه، خو رنګينه اديب، هرني ژبه په 

ې د ليکوال د علمي او داسې په زړه پورې بڼه بيانوي چې هره برخه ي

اديب پياوړتيا، برشپالنې او هېوادپالنې د ويښې ج بې د لوړتيا استازيتوب 

 : يادښت(۲۹کوي  (( )

څېړنوال ذکريا مالتړ، د هېواد څېړنوال ذکريا مالتړ:  -۲۷

ليکوال او څېړونکی دی او د  نامتو يو

علومو اکاېمۍ غړی، ده ګڼ  افغانستان د

کړي او ايډې  شمېر اثار ليکيل، چاپ 

کړي دي  مالتړ استاد خادم له نږدې 

ليدلی و، د هغه په باب خپل نظر داسې 

 څرګندوي:

))ارواښاد قيام الدین خادم نامتو 

پښتون مفکر، مال، ليکوال او شاعر دی  هغه تر مرحوم عالمه ح ي ي 
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وروسته د پښتون ژبې او ادب په اسامن کې راوخوت، د خدای بخښيل 

چت وو، ځان يې تر بل چا ټي  نه باله، زما وررسه په لومړي خياالت ېېر او 

ل( کال په ابن سينا کتاب پلورنځي کې، چې پل با  ۶۹۵۹ځل پر )

عمومي ته مخامخ د منډوي کوڅې په خوله کې يې موقعيت درلود، 

 مالقات وشو 

همغه وخت د رسحدونو چارو وزارت هم په همدې کوڅه کې و، په 

 تو کتابونه خرڅېدل  دې کتاب پلورنځي کې پښ

خادم صاحب به وخت ناوخت دغه کتابپلورنځي ته تګ راتګ  

کاوه، يوه ورځ زه په دې کتاب پلورنځي کې وم، استاد خادم له يو بل 

کس رسه چې د ده په عمر و داسې کيسه کوله، چې زه يو ورځ رسدار 

محمد داود خان وروغوښتلم، ېېر ښه روغ ړ يې رارسه وکړ او داسې يې 

اته وويل: خادم صيب څه کول په کار دي؟ تاسو له ما نه کومه غوښتنه ر 

لرئ؟ خادم صيب وايي چې ما ورته په ځواب کې وويل، هو! غوښتنه مې 

دا ده، چې که لوګر، ميدان او پروان واليتونه له کابل واليت رسه يو ځای 

يش، ښه به وي  زه ېېر وروسته په دې پوه شوم چې د خادم صيب په دې 

 ه کې لوی حکمت و ((خرب 

رسدار  چې کله))ذکريا مالتړ په خپله ليکنه کې يادونه کوي چې: 

ل( کال د صدارت واګې په الس کې ۶۹۹۲محمد داود خان پر )

واخيستې، نو دا وخت ځينو اشخاصو رسه چې يو نيم په کې دولتي 

چارواکی هم و، يو نظر و،  غوښتل يې چې د افغانستان تاریخي نوم پر 

د دې کار د عميل کولو لپاره د غالم  ونا( بدل کړي، دې چارواک)اريا

رساج الدين ) لکه ،حسن خان ساپي په خوله د وخت مشهور او پوه کسان

سعيد، سيد شمس الدين مجروح، محمد امني خوږياڼی، استاد قيام الدين 
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خادم، جاليل، ع دالرو  بېنوا، موالنا ارشاد، محمد موسی شفي ، ارسالن 

پکتيانی، ع دالقدوس پرهيز، محمد راهر ساپی، صدي  دهللا سليمي، 

( تنو ته رسېده د يوې مېلمستيا ۱۱رښتني( او ځينې نور،  چې شمېر يې )

په پلمه کور ته راوبلل، خو د غالم حسن خان ساپي په ګډون يو هم د 

ه علت پوه نه وو  په دې وخت کې يو چارواکي مېلمنو ته وويل پمېلمستيا 

د اريانا خوږه  يې ې د افغانستان نوم بدل کړو او پر ځایڅه کېږي، چ

کلمه غوره کړو، ټول رابلل شوي کسان چې له اصيل موضوع څخه خرب نه 

وو، چوپه خوله ناست وو، يوازې خادم او رښتني اوچت شول او ويې 

ويل دا به سمه وي، خو که دا د غرو پښتانه چې د افغانستان نوم ورته ېېر 

م اد  اييس، خدای خرب که هغوی په دې نزاکت پوه  خوږ او د اسالم

يش  ېېره وېره ده چې له دې کار به څومره غم او فساد جوړ يش  داود 

خان چې دې حساسيت ته متوجه شو، چې خربه رسوايي او بحث ته 

وځي، ژر يې د دې خربې د مطرح کوونکي پر خوله الس کېښود او ويې 

   مرياث دی، پر دې بحث نه کوو ويل چې دا د لوی احمد شاه بابا س

ېېر  د استاد خادم مرحوم لنډه دا چې پر پښتنو او پښتو ژبه باندې

 احسان دی، پښتانه يې بايد قدر وکړي 

خادم صيب او د هغه ملګرو پښتو ويله، پښتو يې ليکله او پښتو يې 

 کوله  هللا پاک دې هغوی ټول وبخښي ((

ال وجيه هللا شپون د څېړنو  څېړنوال وجیه هللا شپون: -۲۸

علومو اکاېمۍ غړی او دا مهال د پښتو څېړنپو د نړيوال مرکز رييس دی، 

په دې وروستيو کې يې د استاد خادم يو شمېر اثار ايډټ کړي او د 

هغوی د کورنۍ په مرسته يې چاپ کړي دي  دی په يو يادښت کې د 

 استاد خادم د ټولنيزو خدمتونو په باب وايي:
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اد خادم د هېواد ))مرحوم است

نومیالی لیکوال، شاعر، مؤرخ، ژورناليست 

او عامل شخصیت دی  چې نوم به يې تل 

د علم او فرهنګ په تاریخ کې ژوندی 

وي  دا و یعي خربه ده چې شاعر او 

ليکوال په خپله ټولنه کې رس راپورته 

کوي، په ټولنه کې اوسېږي او لیکنې يې 

د  د ټولنې لپاره وي  په هره برخه کې

فکر او قلم هره زېږنده يې په یو ېول نه یو ېول له ټولنې او اجتامع رسه 

تړاو او رس و کار لري  پر دې بنس  مرحوم استاد خادم هم خپلې تولنې 

ته ېېر علمي او فرهنګي آثار پريښي چې تر اوسه ورڅخه د علم، پوهې او 

اخيل  پر فرهنګ مینه وال د خپل فکر، ذهن او قلم په پیاوړتیا کې ګټه 

لیکنې او قلم رسبېره نور ټولنیز کارونه يې هم د خپل ژوند په موده کې 

رسته رسويل چې په مستقیم یا نا مستقیم ېول يې خیر او ښېګڼه ټولنې ته 

رسېدلې او د ټولنې په تنویر، سپېڅلتیا او پياوړتیا کې يې نقش درلودلی 

، دې غورځنګ دی  مثاًل هغه د ويښو زملیانو د غورځنګ مؤسس غړی و

ته يې ېېر زملیان ج ب او دعوت کړي او په دغه غورځنګ کې يې تنظیم 

کړي وو چې د وخت د موجود جرب، اختناق او مطل  العنانیت په مقابل 

کې م ارزه وکړي او ټولنه له ستونزو خالصه کړي  خلک خپلې غوښتنې، 

او  پوښتنې، ستونزې او نظریات په واز کومي پرته له ېاره له حکومت

 کړي  يمسولينو رسه رشیک

همدارنګه مرحوم استاد خادم د خپلې ټولنې په داسې رشایطو کې 

چې ښځینه قرش ته د زده کړې زمینه نه وه برابره او پر خپلې خور او لور 

باندې درس او ښوونځی لوستل خلکو ته عار او ننګ ښکارېده، په خپلو 
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د خدمت جوګه کړل   اوالدونو باندې زده کړې وکړلې او ټولنې ته يې

حتمي ده چې د دوی دغه کار به په ټولنه کې ېېرو خلکو ته د الهام س ب 

شوی وي  په خپله هم ېېر کلونه ښوونکی و او د ېېرو خلکو اوالدونه يې 

روزيل دي چې دا هم د مرحوم د ټولنیزو خدمتونو یوه بله بېلګه کېدی 

 يش 

جرګه کې د انتصايب  ل( کال په مرشانو۶۹۱۱مرحوم استاد خادم پر )

سناتور په توګه دنده تر رسه کړې چې له دې الرې يې له خپل ولس رسه 

د هغوی د استازي په توګه نږدې اړیکي درلوديل او د هغوی ستونزې يې 

د حکومت غوږونو ته  رسويل، د هغوی له حقوقو څخه يې دفاع کړې او 

اد خادم د د هغوی خادم پاتې شوی دی  دا ټول هغه څه دي چې د است

ګې وړاندې کوي او د هغه پر ټولنیز ې بېلټولنیزو خدمتونو بېالبېل

 شخصیت باندې د تائید مهر لګوي ((

پر يادو ليکوالو او څېړونکو رسبېره ځينو نورو ليکوالو هم د استاد 

خادم د فکر او نړۍ ليد په باب خپل خپل نظرونه څرګند کړي وو، خو د 

 امله مو د هغوی له راوړلو ېېه وکړه دې برخې د زيات اوږدوايل له 
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 :بهرين ليکوال -ب

د استاد خادم د ژوند، کار او افکارو په باب د کورنيو ادبپوهانو او 

لیکوالو تر څنګ يو شمېر بهرنيو ليکوالو او ادبپوهانو هم خپل نظرونه 

څرګند کړي دي او په دې برخه کې يې ځينې ليکنې کړې دي  د دې 

ي دي چې کومه زمانه کې خادم ژوند کاوه، هغه خربې يادول رضور 

وخت نړۍ تر ېېره حده دوه قط ي وه، پر ختيځ او لويديځ بالک وېشل 

شو وه، د افغانستان نړيوال اړيکي هم ېېر نه و، نړۍ لکه د اوس په شان 

ازاده نه وه او نه هم تخنيکي، سيايس او ټولنيز اړيکي دومره پراخ وو، لکه 

ثار هم دومره نه چاپېدل چې د نړۍ بېالبېلو برخو اوس چې دي  اديب ا

ته په ښه ېول ورسېږي، له شوروي پوهانو پرته د نورې نۍ ېېر کم 

ختيځپوهان افغانستان ته راتلل، خو دا مهال شوروي پوهانو د افغاين ادب 

مطالعې او شننې ته دوام ورکاوه  دوی د افغانستان د ادبياتو په باب بېالبېل 

)د افغانستان ميل ژبه او ادب( په نامه يو کتاب هم د شوروي اثار وليکل  

پوهانو له خوا وليکل شو  شوروي ادبپوهانو او ځينو نورو بهرنيو ليکوالو 

دنورو افغان ليکوالو په ګډون د استاد خادم په باب هم خپل نظر څرګند 

 کړی دی، چې دلته يې د ځينو يادونه کوو:

د پخواين شوروي اتحاد پياوړې مېرمن ګراسيموا ګراسيموا:  -۶

ليکواله ده،  چې د  مسکو د ختيځ پېژندنې په 

انستيتيوت کې يې کار کاوه او د افغاين ادب په 

ېر مقالې ليکيل دي   باب يې يو زيات شم

مېرمن ګراسيموا د استاد خادم د اديب 

شخصيت او مقام باب وايي: ))په اوسني پښتو 

د مقام ادب کې قيام الدين خادم هم څرګن
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لري، دی هم لکه بېنوا او الفت يوازې شاعر نه دی، بلکې ليکوال، ادب 

دی، ده د خپل سفر مشاهدات )څو  هم پېژندونکی او برش پېژندونکی

م( کال په اصالح کې په مسلسل ېول ۶۳۱۶ورځې په شامل کې( پر )

خپاره کړل، په دغو مشاهداتو کې په رښتياين ېول رسه افغاين ژوند 

پر هامغه کال دده يوه مجموعه )نوی ژوندون( چاپ   ی دیمتثيل شو 

شوه، په دې مجموعې کې مضامني او منثور اشعار ځای شوي دي، دده د 

م( کال چاپ شوې ده   د ۶۳۱۱اثارو وروستۍ مجموعه )خيايل دنيا( پر )

خادم په اثارو کې وون دوستۍ او پر فرهنګي موضوعاتو رسبېره اجتامعي 

 ېږي ((موضوعات هم ليدل ک

د پخواين شوروي اتحاد د ختيځ  ګ    ګريس: -۲

پېژندنې د انستيتيوت يو پېژندل شوی غړی دی، چې د پښتو ژبې او  

پښتنو ليکوالو په باب زياته مطالعه لري  ده ))د پښتو هرني نرث(( په نامه يو 

ځانګړی کتاب ليکلی دی  دا اثر چې د رسمحق  معتمد شینواري له خوا 

ل شوی دی  په دې اثر کې لیکوال د استاد خادم په باب  ېېر پښتو ته ژباړ 

 څه ليکيل دي 

م( کال د دوه مجموعو )نوی ۶۳۱۶په دې اثر کې راغيل دي: ))پر )

ژوندون د قيام الدين خادم تصنيف او بله ېيوه د ګل پاچا الفت تصنيف( 

 چاپېدل د هغه وخت په اديب ژوند کې يوه مهمه پېښه وګڼل شوه 

ين خادم د نويو معارصو پښتنو ليکوالو څخه دی، دی پر قيام الد

م( کال د ننګرهار د کامې په سيمه کې زېږېدلی دی او په قوم ۶۳۶۲)

زاخېل دی، ده ېېر کلونه په هند کې تېر کړي دي او هلته يې خپل 

م ه ي تحصيالت او علوم تکميل کړل  کوم وخت چې ده خپل هېواد 

حيث په کامه او جالل اباد کې مقرر شو، په ته مراجعه وکړه، نو د معلم په 
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عني حال کې ده د ننګرهار په ورځپاڼه کې ههم کار کاوه او هلته يې 

 رشکت درلود 

م( کال خادم د کندهار په اديب ټولنه کې داخل شو، په ۶۳۹۱پر )

دې ځای کې دده فعاليت په اديب کارونو کې ښکاره شو او وسعت او 

ګرامري کتاب )د پښتو معلم( تصنيف کړ او پر انکشا  يې پيدا کړ، ده يو 

کړ،  رجمهرس کتاب )د اوفالو اخالقي تربيه( ت سپينرسم( کال يې د ۶۳۹۵)

په هامغو کلونو کې د خادم ېېر اشعار د کندهار په اخ ار )ولوع افغان( 

 کې چاپېدل او دا سلسله ورکې جاري وه 

تصفيه  خادم يو له هغو م تکرينو څخه دی چې غوښتل يې پښتو

 کړي او پردي لغات ورڅخه وبايس 

م( کال چې د پښتو اکاېمۍ تشکيل شوه، نو خادم کابل ۶۳۹۷پر )

ته راوغوښتل شو او په اکاېمۍ کې د يوې څانګې د مدير په حيث مقرر 

 شو او هم يې د )زېري( چارې په غاړه واخيستې 

د څلورو کلونو په موده کې چې خادم په مرکز کې تېر کړل دغه 

 ندې کارونه ورڅخه صادر شول:ال 

د معارصو پښتنو ليکوالو سوانح يې وليکلې او چاپ يې کړې، يو 

ېرام يې )يو مسلامن او ټوله اروپا( په پښتو ترجمه کړ، يو کتاب يې )په 

او د نرث ليکونکي په باره کې معلومات( د  تطوراتپښتو نرث کې تاريخي 

کتاب په جوړولو او ترتي ولو کې  يچاپ لپاره تيار کړ  د )پښتانه شعرا( نوم

يې برخه واخيسته، د امني هللا زمريايل په ګډون د حکومتي مامورينو د 

تدريس لپاره يې دوه ټوکه پښتو کلی وليکلې، ميل قصو او مضامينو ته يې 

اديب رنګ ورکړ د اشعارو يوه مجموعه يې )د مرغلرو امېل( د چاپ لپاره 

ون( کتاب چاپ کړ، په دې کتاب کې تياره کړه او هم يې د )نوی ژوند
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قصو او مضامينو لوستونکی له وړو وړو اشعارو رسه هم  ېد پررسبېره 

مخامخ کېږي  په دې کتاب کې د خادم ېېر اثار او مضامني ځای شوي 

په کابل مجلې او نورو  ي،دي، هغه مضامني چې پخوا په ولوع افغان، زېر 

 نرشايت څانګو کې چاپ شوي او نرش شوي وو 

د خادم په دې مجموعه )نوی ژوندون( کې چې کوم نرثي اثار 

 ځای شوي دي، هغه په درې ګروپو وېشل کېږي:

م اقي، عربيت او اجتامعي قصې چې دا د رشقي ادبياتو يو  -الف

 مشهور س ک دی 

 د مولف خپل اصيل او ابتکاري نرثي اثار  -ب

 اجتامعي مضامني  -ج

)پردی خط لوستل او د تيږې له دغو قصو څخه په زړه پورې قصې 

خال( دی ))د ثروت چل(( قصه د ټوکو او ټکالو په روح ليکل شوې ده، 

 ددې قصې مضمون داسې دی:

يو وخت يو سړي په اخ ارونو کې اعالن وکړ چې زما د دولت د 

ګټنې چل زده دی، زه دا چل وړيا د هېواد او وون د استفادې لپاره 

خه ګټه واخيل، په کار دی چې ښيم، هر څوک چې غواړي دې موقع څ

د دوه انو د ېاګ  د خپلې سمې پتې رسه د ځواب لپاره دوه )آنی( او يا

ټکسو نه راولېږي، نو ده ته به داسې چل ور وښودل يش چې په کاله کې 

 ناست وي او معقوله ګټه وکړای يش 

په داسې وخت کې چې ېېر عامل د بې کارۍ او بې روزګارۍ نه رس 

ن زرګونو کسانو په ېېر شوق رسه ولوست او د هر يوه په زړه ټکولو، دا اعال 

کې دا راغله چې ځه بابا دوه )انې( څه شی دي ګوندې خدای مهربان 
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يش او په دوه انو راته پوره دولت الس ته رايش، نو د هرې خوا څخه د 

سړي په نامه کاغ ونه راروسېدل، څو ورځې وروسته سړی په اخ ارونو کې 

 کړ  دا بيان خپور

))د جنورۍ په پنځمه نېټه چې ما د دولت ګټلو د چل د ښودلو په 

باب اخ ارونو کې اعالن کړی و د هغې په  په اثر ماته شپاړس زره خطونه 

راغلل هر کله چې زه دې ټولو ته په انفرادي ېول ځواب نه شم ورکوالی، 

نو حسب الوعده خپل ځواب د اخ ارونو په خولو خپلو منتظرينو ته 

وم، دا شپاړس زره خطونه چې ماته راغيل دي د هر يوه رسه دوه دوه ورک

زه خو د متام عمر لپاره د  ،انې هم دي چې ټولې دوه زره کلدارې شوي

بار څخه خالص شوم، د دولت د ګټنې لپاره ددې نه به  چل  لهمفلسۍ 

 بل چېرې دی  دغه دی تاسې ته مې وړيا وښود ((

ه نوموړې مجموعې کې چاپ د خادم ځينې عجب نرثونه چې پ

ی  ددې جملې نه يو مضمون د شوي دي په سوچه پښتو ليکل شوی د

ځاله( او بل )د کوترو کور( دی لکه چې مخکې مو وويل خادم  ۍ)توتک

يو له هغو لومړنيو اشخاصو څخه دی چې د پښتو د سوچه وايل د جريان 

س ک ورفدار دی، نو ځکه کوښښ کوي چې خپل اثار د سوچه پښتو په 

 وليکي او همدا س ک دده په اثارو کې ليدل کېږي 

م( کال د کانکور لپاره ۶۳۹۳د خادم دغه قصه )د کوترو کور( د )

 وړاندې شوې وه او لوړ مفهوم لري 

په دې مجموعې )نوی ژوندون( کې ځينې اثار د و يعت د ستاينې 

ه څرنګوايل څخ لهلپاره وقف شوي دي او د حيواناتو د ژوند او د دوی 

بحث په کې شوی دی او د خادم بديعي او هرن اثار چې په نوموړې 

مجموعې کې چاپ شوي دي، لوستونکو ته ېېر په زړه پورې شيان 
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وړاندې کوي او د دلچسپۍ وړ دي، دا اثار د محاورې په ژبه ليکل شوي 

 دي، له  متلونو نه ېک دي او اصطالحات لري 

س ک او سټايل ليکل  ددې مجموعې ټول مضامني د يوازې پښتو په

 شوي دي او په دې موضوع کې يو تر بله رسه کوم فرق او توپري نه لري 

د خادم کوم اجتامعي مضامني چې دننه چاپ شوي دي هغه ېېر 

په زړه پورې دي او دلچسپي لري، دا مضامني په خپله د ليکوال ايډيال 

 ي او مفکوره ښيي او هم دده د اثارو متضاد خاصيت ورنه څرګندېږ

خادم د نوموړې مجموعې په يوه مضمون کې )استعداد( پر هغو 

معلوماتو څخه  لهخلکو چې وايي د ټولې نړۍ علوم او تخنيک د لقامن 

اخيستل شوي دي او دده په برکت خلکو کامل حاصل کړیدی، سخت 

انتقاد کړی دی او دا انتقاد يې په ېېره رښتيانۍ لهجه ليکلی دی، په يو 

 ظري( کې دی د پان افغانيت پر نظريې ټينګ دی بل مضمون )تنګ ن

په هغه مضمون کې )د غمجنو رسه( دی له بېوزلو او مظلومو رسه 

خپله خواله کوي او دوی ته توصيه کوي چې عفو کوئ، صرب او تحمل 

کوئ، خربه تېروئ، وروسته بيا دی هغو اشخاصو ته چې سخت رسي 

دده د تنقيد او فشار  دي، رس زنش ورکوي او رټي يې او هم هغه وګړي

الندې دي چې نه غواړي له خپل خواهش او ارزو څخه په لږه اندازه هم 

تېر يش، د خادم دا مضمون يوه ديني محتاوه نظريه ده او د پښتنو د 

م ه ي ټولنو افکار په کې منعکس شوي دي، دومره خربه بايد وويل يش 

محافظه  چې خادم داسې نه دی چې ګوندې يوازې ددغو محتاوو او

کارو ټولنو په زړه پورې او د عالقې وړ شيان ښکاره کوي، بلکې دده په 

اثارو کې متضاد متايل ليدل کېږي او دده د جهان بينۍ مهم تحوالت 

 ښيي 
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م( کال اصالح ورځپاڼې د خادم د سفر سلسله )څو ورځې ۶۳۱۶پر )

ول په شاميل کې( خپروله، دغه د سفر او سياحت د کتنو ليکل او دغه ې

مضامني له ېېرې مودې راهيسې په پښتو نرث کې نه وو، خادم يو له هغه 

 م تکرينو نه دی چې دا سلسله يې رشوع کړه او خپلې سفرنامې ليکي 

بايد ښکاره او مستقيامً ووايو چې دده مضامينو هم د موضوع له 

حيثه او هم د خپل بديعي مزيت له حيثه د معارصو ليکوالو لپاره تراوسه 

 د رس مش  او منونې په رنګ خدمت کړی دی  پورې

د خادم د مضامينو ژبه بېخي د ننګرهار محاورې ته نږدې ده او د 

 دغو خلکو په محاوره ليکل شوې ده 

په هغه دوره کې چې خادم په کابل کې کار کاوه دده دلچسپي 

دايري وسعت او انکشا  پيدا کاوه، ده د اوسنيو عرصي علومو په باره کې 

ترجمه کولې، د اټومي انرجۍ او فضايي وړانګو په خصوص کې يې مقالې 

 ژباړې کولې او د ټاګور اثار يې په پښتو ژبه چاپول 

م( کال خادم يوه کيسه د )تقدير الس( په کابل مجله کې ۶۳۱۵پر )

 چاپ کړه، ددې کيسې مضمون داسې دی:

))په يوه وخت کې دوه د وړکتوب دوستان رسه مخامخ شول، پخوا 

يوځای رسه س   ويلو، يوځای به يې لوبې کولې، بيا د مکتب نه  دوی

فار  شول او رسه جال شول، وروسته له ېېرو کلونو دا دی دوی بيا رسه 

دوباره وليدل  دغه يوه دوست بل دوست ته بلنه ورکړه چې بېګاته زما 

مېلمه يې، دا کوربه ېېر د ثروت څښنت و، ېېر ښه کور يې درلود، ېېر 

يې درلود، مګر دغو شيانو نه خوشاالوه او غمګني معلومېدلو،  اعلی با 

باالخره دغه کوربه خپل حال وررسه رشیک کړ او د خپل ژوند رسګ شت 

 يې ورته داسې بیان کړ:
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د تحصيل نه وروسته ېېر کارونه چې الزم وو، ما وکړل، ېېرې 

 چوکۍ مې اشغال کړې او حتی د ګور تر رت ې ته دادی راورسېدم، پيسې

ېېرې دي، عزت ېېر دی، لويه دارايي لرم، ېېر کورونه مې وران کړل او 

خپل مې اباد کړل، يوه پېغله مې ځانته انتخاب کړه، مګر د واده په اوله 

ورځ زما په الس او پښو ګوز  ولګېد او چې هر څومره ېاک انو باندې 

ې وګرځېدم تراوسه پورې ال هامغسې دی او نه ښه کېږي او د زړه دا  م

 ورځ په ورځ تازه کېږي ((

په دې کيسه کې خادم د مامورينو پر حرص انتقاد کوي، هغه 

مامورين چې د خپلې هوسايۍ لپاره يې ېېر کورونه وران کړي دي او 

ېېر يې غري ان کړي دي  د مولف په عقيده نوموړي مامور خپله سزا 

 وليدله او حتی خپله ګناه يې په خپله حس کړه او خپل وجدان ته

 خجالت وبايس 

د خادم ېېرې مقالې د کورين ژوند لپاره وقف شوي دي، د ازدواج 

او د ښځو اوضاعو په باره کې ده ليکنې کړي دي، ده په يوه کيسه کې )په 

ماشومانو پام کوئ( هغه عوارض چې د ماشومانو د هالکت س ب ګرځي 

تو په بيان کړي دي، هغه خربې چې دده نه بې اختياره او د نورو موضوعا

ضمن کې وځي هغه ېېرې په زړه پورې وي، دی ضمناً ليکي: ))د پښتنو 

په يوه غري ه کورنۍ کې د يوه هلک د تلني مراسم نيول کېږي، ېېره 

مړۍ يې پخه کړه، سېرلکی يې حالل کړ او يوه ښه مېلمستيا يې ترتيب 

 کړه، ددې مړۍ اکرثه برخه يې مال ته وروړه(( مولف دا واقعه په دې جمله

 ختموي:

 ))اخ! په پښتنو کې داسې دستورونه دي ((
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م( کال قيام الدين خادم د استقالل جايزه واخيسته، ۶۳۱۱پر )

داجايزه ده ته له دې ک له ورکړی شوه چې ده د هند د يو معارص ليکوال 

)نياز فتح پوري( اثر )د رشيف رسګ شت( له اردو نه ترجمه کړ  د خادم 

( کلونو کې د کندهار په ورځپاڼه )ولوع ۶۳۱۷ -۱۸دغه ترجمه لومړی په )

افغان( کې چاپ شوه، وروسته بيا په اصالح کې نرش شوه او باالخره بیا پر 

 م( کال د يوه مستقل اثر په حيث مينځته راووته ۶۳۵۹)

) موضوعاتو د وسعت له ک له د خادم ترجمه په پښتو کې يو لوی اثر 

ژبې کې د لومړي رومان په  ګڼل کېږي  پښتانه دا ترجمه په خپلې ميل

حيث شمېري  په هغو تقريظونو کې چې پر دې ترجمه باندې ليکل شوی 

 دی په اتفاق رسه دا ليکي:

))چې د مطلب د وضاحت نه، د کالم د روانۍ نه  محاورې ته د 

نږدېوايل نه، د جملو د ساخت او تاثري نه او د عنعنوي اصطالحاتو نه دا 

شت( ترجمه نه، بلکې د خادم خپل اثر معلومېږي چې )د رشيف رسګ 

م( کال خادم يوه مقاله )پښتانه او پښتونستان( نرش کړې ۶۳۱۷دی (( پر )

ده، په دې مقاله کې ده په ښکاره رسه وييل دي او ټينګار يې کړی دی 

چې نور اريايي خلک چې اوس په ايران، هند او اروپا کې اوسېږي له 

 صيل ټاټوبی يې دلته و پښتنو نه تليل او جدا شوي دي او ا

قيام الدين خادم يوه مسلکي مخصوصه مقاله د ښځو د احوال لپاره 

م( کال هغه وخت چې په کابل مجلې کې دا ۶۳۱۸وقف کړه، دا مقاله پر )

اق اح )ښځه د پښتنو په نظر کې( رشوع شوې وه نرش کړه، په دې مقاله 

او هم په کورنۍ کې خادم وايي چې په افغانستان کې ښځې هم په ټولنه 

کې له ټولوحقوقو نه بې برخې دی حتی خرڅولی يې يش او بې له کومې 

سزا چې قاتل ته يې راجع يش وژلی يې يش  خادم د خپلې دې مدعا 
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لپاره چې ښځې د حقوقو نه محرومې دي، ښکاره حقاي  او روښانه داليل 

 راوړي دي  خادم په هغه عادت )چې کونډه د لېوره ده( سخت انتقاد

 کړی دی او دا خوی او دا عادت يې ناموزون ښودلی دی 

خپلې لور رسه موافقه نه کوي  لهپه ېېرو مواردو کې مور او پالر 

چې په خپله خوښه مېړه وکړي، بلکې تر ټولو لومړی دوی دا فکر کوي 

چې په څه شان او په کومو امکاناتو به وکړی يش چې ېېر )ولور( الس ته 

بلنه ورکړې ده چې دا درانه او بد عادتونه له منځه  راوړي، خادم پښتنو ته

يويس او ښځې ته د يوې کورنۍ او د يوې جامعې د غړي په حيث حقوق 

 ورکړي او دې کار ته متوجه يش 

خادم د مېرمنو د خرييه ټولنې موسسې ته ېېرې هيلې لري او هم 

 ده په ځلميانو پورې هيلې تړلې دي 

دی چې زموږ په هېواد او زموږ په د خادم په عقيده دا لومړی ځل 

ټولنو کې د ښځو پر حقوقو باندې بحث او غور کېږي، تر اوسه پورې نه 

اخ ارونو او نه مجلو په دې باره کې خپرونې کړي دي او که چاپه دې باره 

 کې څه ليکيل وي، نو هغوی به له ېار نه د ت جن غوندې لړزېدلی وي 

چې پښتنو د پيغمرب)ص(  خادم د بدبختيو ريښې په دې کې ويني

له اوامرو نه رسغړولی دی او د رشيعت هغه احکام يې پرېښي دي چې د 

 ښځو حقوق په کې ذکر شوي دي 

لکه چې وينو د خادم م ه ي او محيطي محدوديت دده د تنقيد 

لهجه په دې په  زړه پورې موضوع کې ېېره راټيټه کړې ده او مضمون يې 

 پوره نه دی رسولی 

بتدا څخه د ويښ ځلميانو په ېله کې رشيک و، ده په خادم له ا

يوې مقالې کې چې د ځلميانو لپاره يې ليکلې ده داسې وييل دي: موږ 
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له متمدنې نړۍ څخه وروسته پاتې يو، هم د سواد له حيثه وروسته يو او 

هم د صنعت له حيثه تجاريت چارې مو نورو رسه نه دي برابرې او هم مو 

ي  هغه مواد چې د خادم له خوا د افغانستان اوسنيو د ژوند رشايط ټي  د

ځلميانو ته وړاندې شوي دي، د توجه وړ دي، ځکه له هغو نه د خادم د 

نظرياتو بې ترتي ي او عدم موازنه ثابتېږي، دی نوموړي مواد داسې 

 وړاندې کوي:

بايد هر يو خپل ځان په خپله ورسوي او هم دې نورو رسه کومک  -۶

 کوي 

 او هغه خربې چې حقيقت نه لري، نه دې وايي درو   -۲

له هغو پېښو نه چې په نړۍ کې واقع کېږي، ځان دې ور نه بې خربه  -۹

 نه اچوي 

د شخيص غرض له خاوره دې له چا رسه کينه نه کوي او هم دې د  -۱

 جامعې مفاد د شخيص مفادو نه وړاندې ګڼي 

 ومعې له ک له ګرځي  متل  او چاپلويس به نه کوي او نه به چاپسې د -۵

 خلکو ته به رضر نه رسوي  -۱

خپل م هب، هېواد، خپل مليت او حکومت رسه به مينه او عش   -۷

 لري  

 د حقايقو نه به نه وېرېږي  -۸

 رشوت به نه اخيل او پر هېچا به رلم او تېری نه کوي  -۳

لکه څنګه چې وينو په پورتني پروګرام کې قيام الدين خادم په څو 

لو رسه د ښځو له اوضاعو نه لرې شوی دی، په هغه مقاله کې چې مراح

دښځو په باره کې يې لېکلې ده، څومره يې د ښځو موضوع ته پاملرنه 
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کړې ده او څومره يې خلک دښځو حقوقو ته وربليل دي، مګر دلته بيا 

چې ځلميانو ته کوم مواد وړاندې کوي هغه يوازې په نرانو پورې اړه لري 

 م ذکر په کې نشته او د ښځو کو 

ع( کال د يو کال د پاره خادم له کابل نه کندهار ته والړ،  ۶۳۵۱په )

دی هلته د هغه ځای محيل اخ ار )ولوع افغان( د مدير په حيث تللی و، 

په راتلونکي کال کې دی بېرته کابل ته راغی او دلته د پښتو اکاېميۍ د 

وه مقاله )ميل کايل( ع( کال د ده ي۶۳۵۶معاون په حيث وټاکل شو  پر )

چاپ شوه، په دې مقاله کې ده د خپل هېواد د اليس صنعت ورفداري 

کړې ده او خلک يې له هغو زړو مالونو نه چې د سېالب غوندې له خارج 

نه راځي د خپل هېواد اليس محصول ته ورترغيب کړي دي او هم يې په 

ې اندازې عني حال کې هغه بډايان چې د دوی فوق العاده خرڅونو او ب

 مرصفونو د مملکت اقتصاد متاثره کړی دی، تر تنقيد الندې نيويل دي 

ع( کال خادم يو کتاب )پښتونويل( چاپ کړ، په دې ۶۳۵۲پر )

کتاب کې د پښتنو عادات او نواميس بيان شوي دي، د خادم دې کتاب نه 

ممکنه ده چې ښه په زړه پورې شيان چې پښتون ملت په کلچر پورې اړه 

وايستل يش، يو کال وروسته پښتو ټولنې د خادم يو تاريخي کتاب  لري را

)بايزيد روښان( چاپ کړ، دا کتاب د روښانيانو د نهضت مرش بايزيدانصاري 

 ته چې يې فعال ديني الر ښوونکی دی وقف شوی دی 

ع( کال پورې د ده اثار )تاليف ۶۳۵۱د خادم د وينا له مخې تر )

رسېږي  مګر له دغه وخته راهيسې د ده  اوترجمې( تر پنځه ويشتو پورې

ېېر شول،  اديب فعاليت لږ شو او د دې علت دا دی چې د ده نور کارونه

يعنې د اصالح مدير شو او د تاليف وخت يې له مينځه الړ، بيا د پوهنې په 

 په عني حال کې د زېري مدير هم و  ووزارت کې د کورسونو مدير شو ا

س ک او الر رنګا رنګ او پېچلې ده او د قیام الدين خادم د ليکنې 

 له مختلفو موضوعاتو نه بحث کوي 

هو! د پښتنو د لويو معارصو و ليکوالو په اثارو کې تضاد واقع کېدل 

 (۵۱-۹۸:۱۶کومه تصاديف خربه نه ده (()
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د پورتنيو  بهرنيو ليکوالو تر څنګ نورو   قابل صادقو : -۹

نظرونه څرګند کړي دي  ښاغلی  استاد خادم په باب شوروي ليکوالو هم د

قابل صادقو  وايي: ))د ښاغيل استاد خادم شاعري او تاليفات په شوروي 

اتحاد کې ورځ په ورځ شهرت پيداکوي او په ټولو ژبو ورباندې ت رصې 

کېږي((  په مسکو کې ويل کېږي، چې )خادم( په افغانستان کې هغه الر 

ې ورباندې روان و  د خادم نيولې ده چې ))پوشکني(( په لويه روسيه ک

صاحب اشعارو په افغاين دنيا کې هم لوی شهرت پيداکړی دی  دا ځای 

ددې نه دی، چې دده په ټولو اثارو او کردار م سوط بحث وکړو، خو 

دومره به ووايو چې خادم صاحب په ېېر مشکل او نامساعد وخت کې 

چې څلوېښت  افغان ملت په ټولو مقوماتو داسې ټينګې منګولې لګويل دي

کاله يې هېڅ مانع مخه ونه شوه نيوالی  دده کار ته بايد کار او ده ته بايد 

 د لوی عزم خاوند ووايو ((

ددې ترڅنګ شوروي ختيځپوه دوريانکو  د دوريانکو :  -۱

استاد خادم په باب وايي: ))خادم صاحب په خپل س ک او اسلوب کې د 

 فولکلور له منابعو ېېره زياته پښتو د لرغوين عنعنوي شفاهي ادبياتو وليس

استفاده کړې ده او معارص مسايل يې په ېېر قدرت د ولس په ژبه بيان 

کړي دي  د خادم صاحب شعر د پښتو ادب د لرغونو عنعنو د پريوۍ يوه 

 عرصي منونه ده چې ددې عرص يو ځالند ممتاز س ک يې ګڼلی شو ((

د خادم په  هم پوهانویو شمېر نورو  د يادو بهرنيو ليکوالو تر څنګ

باب نظرونه څرګند کړي چې موږ د بېلګې په توګه د دې څو تنو يادونه 

د نورو زياتو معلوماتو لپاره )استاد خادم د شوروي پوهانو په نظر  وکړه 

 کې( د ښاغيل رسمحق  متعمد شينواري څېړنه هم لوستالی شئ!
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 پنځمه برخه

 د خادم د خدمتونو ارزونه

يا شاعر د خدمتونو ارزونه هغه وخت شونې يش چې  د يوه لیکوال

د هغه د ژوند ټول بهري له  نظره تېر يش، اثار يې مطالعه يش، سيايس، 

فرهنګي ژوند او ېله ييز فعاليتونه يې یو يو له نظره تېر  ټولنيز فردي او

يش، کوم شخص، اشخاصو يا چاپېريال رسه چې ده اړیکي درلودل، له 

وپوښتل يش او د هغوی نظرونه وشنل يش  دوه  هغو څخه دده په باب

اړيکي او تاثريات مطالعه يش او ان د تېر نسل د اثارو او افکارو  اړخيز

اغېزې پر  ده او دده پر بل نسل وڅېړل يش  تر دغه پړاو وروسته سړی 

کوالی يش، د يوه ليکوال يا خدمتګار د خدمتونو ارزونه وکړای يش  موږ 

 برخهرو برخو کې دا بهري تقري اً بشپړ کړ، په لومړي د دې اثر په تېرو څلو 

کې مو د استاد خادم ژوند ته کتنه وکړه   له زوکړې بيا تر مړينې پورې 

( کلن بهري مو له نظره تېر کړ  په دې کې مو د خادم لومړين ټاټويب يا ۷۲)

استوګنځي ته نغوته وکړه، د هغه د زده کړو بهري مو  وڅېړه، دولتي او 

دندې مو وڅېړلې، د استاد سيايس فعاليتونو، وکالت، ويښ  رسنيزې

زمليانو غورځنګ او نورو ته مو نغوته وکړه او د  ده ټولنيز او سيايس ژوند 

مو له نظره تېر کړ، ورپسې مو د ده منظوم او منثور اثار له نظره تېر کړل،  

رو د يو يو مو په لنډيز رسه معريف کړ، د هغو نوښتونو او پر  هغوی د نو 

ليکوالو د اثارو تاثرياتو ته مو هم اشاره وکړه، رسبېره پر دې مو هغو کورنيو 

او بهرنيو ليکوالو، شاعرانو او موثرو شخصيتونو ته مو هم نغوته وکړه چې د 

استاد خادم پر افکارو او اثارو يې خپل اغېز ښندلی او دی يې دې ته اړ 
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ونو کې د هغوی پر کړی يا هڅولی چې د نظم او نرث په مروجو فورم

وړاندې خپل غربګون څرګند کړي، دا ېول تاثريات موږ ته د خادم د 

ټول علمي او اديب شخصيت په باب يو مجموعي تصوير راپه ګوته کوي  

د دې ترڅنګ موږ د خادم د نړۍ ليد پر بېالبېلو خواوو بحث وکړ، لکه: 

رپالنه، د فلسفي افکارو ملتپالنه، دينپالنه، ټولنپالنه، سمونپالنه، کره کتنه، ښا

ارزونه، د سيمې او نړۍ په باب د هغه انګېرنه او همدارنګه ژبپالنه مو 

( تنو بېالبېلو کورنيو او يو شمېر بهرنيو 11وڅېړل  ورپسې موږ د نږدې )

ليکوالو نظرونه هم راوړل او پر هغو مو هم لنډ بحث وکړ چې د استاد 

و  د دغو بحثونو مجموعې ته  خادم پر فکر، ژوند او اثارو يې بحث کړی

په پام رسه اوس موږ ته دا خربه اسانه کېږي چې په ټوليز ېول د خادم د 

خدمتونو ارزونه وکړو، کېدی يش څوک ووايي چې خادم د ژوند بېالبېلو 

برخو کې افغاين ټولنې ته خدمتونه کړي دي، د هغو ېل ندي به څنګه 

ا ېول ېول خدمتونه راټول کېږي؟ په دې برخه کې بايد ووايو چې موږ د

فرهنګي   -۶کړي او تر دوو غټو عنوانو الندې مو رسه ېل ندي کړي:  

 ټولنيزه برخه   -۲برخه، 

دلته غواړو دا هره برخه او هغې رسه نورې تړلې برخې په لږ تفصيل 

 رسه وڅېړو:
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                                    کې  فرهنګي برخه

 نهد استاد خادم خدمتو 

ټولنې او هېواد ته د استاد قيام الدين خادم د اسايس خدمتونو له 

جملې څخه تر ټولو اسايس خدمت همدا فرهنګي ېګر و، ده په دې برخه 

نيمه پېړۍ متواتره م ارزه وکړه او د دې م ارزې  کې نږدې پنځوس کاله يا

پ ټوله نتيجه يې نږدې )اويا( عنوانه بېالبېل اثار شول چې اکرثه يې چا

ه پاتې دي  که د استاد خادم پشوي او ځينې يې ال تر دې دمه ناچا

فرهنګي کارونه له هرې بلې برخې رسه پرتله کړو، نو دا برخه يې ېېره درنه 

ده  په حقيقت کې استاد خادم اساساً يو فرهنګي شخصيت و، د وخت 

اړتياوو ټولنيزو، سيايس او نورو خدمايت کارونو ته هم مج ور کړی او  

څولی دی  هغه کارونه يې په واقعيت کې فرعي يا څنګزين کارونه دي، ه

برخو کې چې دی پرې  فرهنګي درېو همدې په يې اسايس او بنسټيز کار

  که ځينې سیاسی او ټولنيز کارونه دی دی او تر ېېره به ال ژوندی ويژون

که يې هم تررسه کړي، نو د همدې فرهنګي کار په زور او واسطه يې 

 وڅېړو: په دې ېولکړي دي  د ده فرهنګي کارونه کوالی شو تررسه 

ديني خدمتونه، دلته  -رسنيز خدمتونه، ج -ب ليکنيز خدمتونه -الف

 لږه لږه رڼا واچوو: يې باندېې برخې غواړو پر هر 
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 ليکنيز خدمتونه: -الف

( کاله په دې ۷۲لکه څنګه چې مو دمخه يادونه وکړه، استاد خادم )  

( زيات کلونه يې پر ليکوالۍ او ۵۱ددې مزل تر ) نړۍ کې مزل وکړ

شاعرۍ تېر کړل، کله چې يې ليک لوست زده کړ، نو پر شاعرۍ او 

ليکوالۍ يې الس پورې کړ، د خپل وخت په مطرحو جريدو) ولوع 

افغان، اتحاد مرشقي، اصالح، زېري او نورو کې يې شعرونه چاپ شول، په 

اثار وليکل، په تېره بيا اديب اثار،   ( کلونو کې يې په لسګونو بېالبېل۵۱)

زموږ ځينې ادبپوهان له هغې جملې څخه استاد )ع دهللا بختانی 

ادبياتو ته ېېر  وخدمتګار( په دې نظر دی چې: ))استاد خادم پښتو ژبې ا

کار کړی دی او د دې ژبې دادبياتو په ذخريه کې يې قدر وړ اثرونه زيات 

ديب ژبې ته د يو ښه معيار ورکولو په پښتو ا خادم کړي دي، قيام الدين

کار کې ېېر زيار ايستلی دی، له هغو ليکوالو څخه دی چې د ګوتو په 

هلو  هشمېر دي، د پښتو د اوسني ساده، عام فهم او خوندور سټايل د هغ

ځلو او فعاليتونو پورې اړه او زموږ پر نسل د پښتو ادب او ليکوالۍ د 

 زياتوي: استاد بختانی  استاذۍ ح  لري ((

))استاد قيام الدين خادم پر عريب او اردو ژبو ښه پوهېده، په پښتو 

او دري ژبې يې نظم او نرث ليکل او ترجمه کول، هغه به په نظم او نرث کې 

رش ته يې  هڅه کوله چې يو څه ووايي او خلک بيدار کړي، خپل خري او

تګ يووايل د ترقۍ او پرمخ متوجه کړي، علم او کامل ته يې راوبويل او

او يو راز وايل خو ا ته يې وهڅوي، نور نو هغه به په غزل کې هم کوښښ 

کاوه چې د خپل عرص پيغام خپلو خلکو ته وړاندې کړي، د هغه د افادې 

شاعرانه او  به لهجه به کله تونده، کله نرمه، کله به علمي او مستدلرله او کله

 (  ۶۶۷۹ :۲) احساسايت وه، مګر تل يې نقادانه نظر درلود(( 
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د استاد بختاتني د دې ليکنې محتوا او پيغام دا دی چې خادم د  

خپلې ليکوالۍ او بېالبېلو اثارو له الرې خپلې ژبې، قوم او ولس ته د زياتو 

 فرهنګي خدمتونو جوګه شوی دی 

دا خو په اديب برخه کې دده د اثارو يوه ځانګړنه وه، استاد خادم د 

باب هم ليکنې کړي او اثار يې پنځويل دي  د پښتو ادبياتو دتاريخ په 

يوې ژبې ادبيات هغه وخت ښه وده کوالی يش چې ليکوال يې د خپلو 

تېرو ادبياتو له تاريخ رسه ښه اشنا يش، ځوان ليکوال د همدغې مطالعې 

او تجربې پر بنس  کوالی يش، په حال او راتلونکي کې د خپلو ادبياتو 

که څنګه چې په يوه ټولنه يا هېواد کې دودې لپاره ګټه پورته کړي، ل

ځوان نسل لپاره ېېر رضوري دی او د ولس د حال حافظه  سيايس تاریخ د

د هغه له مايض رسه وصلوي، دغسې اديب تاريخ هم له خپل ارزښت څخه 

برخمن دی  د ادب تاريخ تسلسل او ټينګښت ان تر سيايس تاریخه هم 

کله کله  ه لوستل کېږي اوزيات استحکام لري  سيايس تاريخ کله کل

اديب تاريخ له حال رسه خپل تسلسل نه شلوي او هر مهال  تکرارېږي، خو

 ورڅخه په تکراري ېول هم ګټه پورته کېږي 

د ساري په توګه د پښتو ادب کالسيکه دوره کې چې خوشحال بابا، 

رحامن بابا او حميد بابا له کومو نظمي فورمونو څخه  ګټه پورته کړې او 

ته يې کومه ښکال ورکړې ، اوسني شاعران هم همغه فورمونه کاروي او شعر 

يو زيات شمېر د همدغو لويو شاعرانو له تجربو څخه په تکراري ېول هم 

ګټه پورته کوي  استاد خادم دغه مهم رضورت ته پام کړی، په پښتو ادب 

کې يې هم اديب ت کرې ليکيل، هم يې وليس شاعري راټوله کړې، هم يې 

ښتو لرغونې شاعرۍ څېړنه کړې او هم يې د هغو غورچا  راټول کړی پر پ

دی  لکه پښتانه شعرا، د پري روښان په باب ځانګړی اثر، روهي ګلونه او 

نور  په دې خاور چې د خپلې زمانې د ليکوالو حال بلې زمانې ته انتقال 
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و کړي، نو )ننني ليکوال( اثر يې هم ليکلی، يانې د تېرې زمانې د ادي ان

حال يې خپلې زمانې او د خپلې زمانې يې راتلونکې زمانې ته انتقال کړی 

دی  د دې ترڅنګ يې په دې خاور چې زموږ فرهنګي حوزه او دايره 

الپسې روښانه يش، نو استاد خادم په ټوليز ېول د ادب او په ځانګړي 

ېول د پښتو ادب په باب ځانګړي تحلييل اثار هم ليکيل او متفرقه ليکنې 

ې هم کړې دي  د ساري په توګه د رحامن بابا او خوشال بابا په باب که ي

هر څومره څېړنې ويش، بيا هم کمې دي، بيا به هم د دې س و شاعرانو د 

فکر او کالم ېېرې خواوې ناسپړلې او نا ويلې پاتې يش، نو خادم دا اړتيا 

  حس کړې ده او هڅه يې کړې چې )د خوشال او رحامن موازنه( کې دې

 اړتيا ته تر خپله وسه ځواب ووايي 

د خوشال )دستار نامه( چې د هېواد او سيمې په کچه يو ښه 

ارزونه  وروزنيز، ښوونيز، ټولنيز او سيايس اثر دی، ټولنې ته يې شننه ا

، استاد خادم دې اثر ته يوه کتنه کړې او هغه يې ارزولې هخورا رضوري د

 ده  

يوه مهمه ت کره ده، پښتو لرغوين او )پټه خزانه( چې د پښتو ادبياتو 

کالسيک ادبيات يې خوندي کړي، پر دې مهم اثر يې هم ليکنه کړې، د 

هغې ځانګړنې يې تحليل او توضيح کړي  د دې لپاره چې د )شعر ا ادب( 

په باب زموږ ځوانو ليکوالو او شاعرانو ته هدفمن مواد په الس وريش، نو د 

نګړی کتابګوټی برابر کړی او په دې کې )شعر او ادب( په نامه يې يو ځا

 يې هغه لیکنې خوندي کړې چې د شعر له غايې رسه اړيکي لري 

د هرې ژبې د تاریخي لرغونيت په باب نه يوازې د هغې ژبې له 

ويونکو رسه لېوالتيا موجوده وي، بلکې د هغې ژبې د سياالنو او مخالفینو 

د يوې ژبې ويونکي بايد د د پوښتنو ځوابولو لپاره هم کار په کار دي  
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خپلې ژبې له تېر حال، تاریخ او د تغرياتو له بېالبېلو پړاوونو څخه خرب 

يش  په تېره بيا په هغه حالت کې چې ژبه نه يوازې د يوې ژبې، بلکې د 

يوې سيايس وسيلې په توګه وکارول يش او سيايس مخالفني يې هم هر 

د سيايس غرضونو او  ېول  پوښتنې، شک او ترديد يوازې او يوازې

مرضونو له مخې مطرح کړي  له هغې ورځې چې پښتو ژبې، په حکومت، 

قانون په تېره بيا اسايس قوانينو کې د لومړۍ، ميل او رسمي ژبې په توګه 

خپل مقام تث يت کړی، نو د يو شمېر ېلو او ېلګيو له خوا  د پښتو او 

ي  دا ېول پښتنو د تاریخ په باب هم ېول ېول پوښتنې مطرح شو 

پوښتنې او ګروېږنې کله کله د سيايس او قومي کينې وروستي بريد ته هم 

رسېديل دي  په پښتو ژبه د تاريخي اثارو کمی او په دې برخه کې د 

زياتو معلوماتو نشتوالی، د پښتنو کمسوادي او وروسته پاتې وايل، کليوايل 

برابر کړي دي  په ترب ته الستي  وژوند او نورو نيمګړتياوو هم د مخالفین

دغسې يو حالت کې مطرح پښتانه ليکوال مج ور وو چې د خپل ادب، 

تاریخ او ژبې د تاريخي شاليد په باب لیکنې وکړي، دا ېول ليکنې که څه 

هم سل په سلو کې د ژبپوهنې، تاريخپوهنې او لرغونپوهنې له عرصي 

وې، تر يوه ميتودولوژۍ، اصولو او پرنسيپونو رسه برابرې او همغاړې نه 

حده يې د احسايس او عکس العميل ليکنو بڼه درلوده، خو بيا يې هم د 

خپل وخت اړتياوې تر يوه حده پوره کولې دا لیکنې په دې مانا هم نه 

وې چې هېڅ تاریخي حقاي  يې نه دي بيان کړي، واقعيتونه يې بيان 

ر کړي، خو د احساس مالګه هم وررسه ملګرې ده  په پښتنو کې يو شمې

شاعرانو او د هرني  نرث پنځوونکو لیکوالو هم په جربي يا رضوري ېول 

تاريخي ليکنو، تاريخي منت څېړنې اوتاريخي ژبپوهنې ته خپل قلم اوفکر 

وقف کړی دی  د پښتو مارصو ادبياتو پنځه ځالنده ستوري ټول په دې 

د په دوی کې بيا لوی استا تاريخي جرب او غربګونونو کې راټاله شوي، خو
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عالمه ع دالحی ح ي ي خپل زيات پام تاريخ ليکنې اوتاريخ څېړنې ته 

ځانګړی کړی، د علمي او تاريخي برخې په انډول يې احساسايت برخه 

کمه ده او که کله عکس العميل ځواب ويلو ته هم اړ شوی دی، نو بیا يې 

هم خپل علمي استقامت ساتلی او د هر شکاک پوښتنو ته يې د تاریخي 

له مخې ځواب ويالی دی  لکه د پټې خزانې په باب د ځينو  اسنادو

شکاکانو پر وړاندې د لوی استاد ح ي ي، تاريخي، علمي او مستند داليل 

استاد خادم  د پر بنس  وړاندې شوي دي، خو نوچې د تاريخي السوندو 

په ګډون زموږ د يو شمېر ليکوالو په تاريخي ژبپوهنيزو اثارو کې د 

و واقعيتونو د بيان ترڅنګ د ملتپالنې انګېزه او احسايس تاريخي حقايقو ا

 مالګه هم څه نا څه څرګنده ده 

استاد خادم د وخت ناخوالو په غربګون کې او د خپل ځوان پښت 

د ويښتابه لپاره د پښتو ژبې او پښتنو د تاریخي لرغونوايل په باب ليکنې 

ښتو کوم ېول ژبه کړې دي، د ساري په توګه )د پښتو د تاريخ په باب(، )پ

ده؟( )پښتون او پښتونويل( او ځينې نور اثار  استاد لرغونی متون هم 

پښتني کلتور او فولکلور په باب يې هم ليکنې کړي، )لرغوين  د څېړيل او

پښتانه قومونه( يې هم ترشيح کړي، دا ېول اکرثه ليکنې او اثار د ميل 

پل وخت د حقايقو احساس تر چ  الندې ليکل شوي  خو دې ليکنو پر خ

په رڼاوي او د ځوان نسل په ويښتابه کې خپل رول ولوباوه، پښتانه يې دې 

ته وهڅول چې په دې برخه کې نورې څېړنې او پلټنې وکړي او د خپل 

تاریخ تياره ګوټونه ال پسې روښانه کړي  که استاد خادم او د ده په شان 

ال چې په دې برخه نور ليکوال نه وای، نو هغه فرهنګي او تاريخي تشي

کې محسوس و، هغه به تر ېېره وخته هم پر خپل ځای پاتې وای، خو د 

ده په شان د وخت د نورو لیکوالو د فرهنګي کار او زيار  د استاد خادم او

برکت و چې هغه زماين خال يې تر ېېره حده ېکه کړه او نوي نسل ته يې د 
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وعي ېول د استاد خادم ال دقيقو تاريخي پلټنو بنسټونه کېښودل  په مجم

د ليکوالۍ برخه د هغه د فرهنګي کارونو او خدمتونو اسايس برخه 

چې هغه هم  د همدغې  ،جوړوي، ده نور فرهنګي کارونه هم تر رسه کړي

 ليکوالۍ پر محور راڅرخي  

 رسنيز خدمتونه:  -ب

لکه څنګه چې مو پورته يادونه وکړه، په فرهنګي ېګر کې د خادم 

و ېېره درنه برخه د هغه پر خپلې ليکوالۍ راڅرخي  په صيب د خدمتون

دې برخه کې هغه په زغرده خپل کارونه تررسه کړي دي، خو د خپلې 

ليکوالۍ تر څنګ نورې داسې برخې يا ېګرونه هم شته چې استاد په کې 

هلته نه يوازې د خپلو فرهنګي هڅو د پرمخ يولو جوګه شوی، بلکې له 

والو ته هم د فرهنګي کار د رس ته رسولو زمينه دې الرې يې نورو ګڼو ليک

دې رسنيو کې   برابره کړې ده  دا ېګرونه د خپل وخت مطرح رسنۍ دي

چې کله هم استاد خادم د مسول مدير چارې تررسه کړي، نو هلته يې نه 

يوازې د خپلو اثارو او افکارو خپرولو ته الره اواره کړې، بلکې د نورو 

خپلې لېوالتيا او هم د وريفوي مکلفيت له امله ليکوالو اثار يې هم د 

خپاره کړي دي  دا کار بيا په پايله کې د هېواد د علمي او فرهنګي 

و کې د ژبې او نيشتمنۍ د بډاينې س ب شوی دی  استاد په دې رس

فرهنګ د بډاينې لپاره کله کله يوه نيمه علمي اق اح هم خپروله، نورو 

سې  شاربله، شنله او خپل نظريات، معلومات او ليکوالو به بيا دا  اق اح پ

ع په و وړانديزونه به يې وررسه يو ځای کول او په نتيجه کې به ټاکلې موض

موږ په ځينو برخو کې  ته ښه ېول توضيح کېدله  دې ېول اق احګانو

نغوته کړې ده ، خو اوس راځو، هغو رسنيو ته چې استاد خادم په کې د 
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ار کړی او د هېواد په فرهنګي بډاينه کې يې مسؤل چارواکي په توګه ک

 رول لوبولی دی:

 

))اتحاد مرشقي، زمونږ د هېواد يوه پخوانۍ    اتحاد مرشقي: -۶

ل( کال په )هډه( ۶۲۳۸جريده ده چې د هېواد د استقالل پر لومړي )

قومونو او ق ايلو د  ،کې د ننګرهار او هغه پورې د نښتو سيمو د خلکو

 نومې لويې جرګې په موقع، تاسيس شوې او په همدې مرشانو استازو د يو 

په )اتحاد مرشقي( نومول شوې ده، ېېر وروسته بيا دا نوم په )ننګرهار( 

 واوښت 

ل( کال د دغې جريدې مسؤل ۶۲۲۶استاد قيام الدين خادم پر )

 پورې يې دې وريفې ته دوام ورکړ  کال ل( ۶۹۲۱مدير وټاکل شو او تر )

تو او دري ژبو په ېبريزماشني خپرېدله  د دا جريده دمخه په پښ

استاد د مديريت پر وخت يوازې په پښتو ژبه په حرويف ماشني خپره 

شوه، په جريده کې د شعر او ادب خپرونه زياته شوه او په ساده ژبه پخو 

کله نا کله  رريفانه ېول په کې مضامينو ته په کې ځای ورکړی شو  په ېېر

او دا ليکنې زياتره د ونز په توګه پخپله د  انتقادي ليکنې هم خپرېدلې

استاد خادم په قلم دي  لکه د )بډې( تر عنوان الندې ليکنه او ځينې 

 نورې   

د استاد خادم د )اتحاد مرشقي( د مديريت وخت د دوميې نړيوالې 

جګړې دوران و زموږ په هېواد کې راېيوګانې بېخي کمې وې او د کابل 

ه شپه ورځ کې دوه درې ساعته و، جريدو او راېيو د خپرونو وخت هم پ

ورځپاڼو ته د لوستونکو کسانو ېېره تلوسه وه  د مرکز ورځپاڼې )اصالح او 

انيس( په وړه قطع چاپېدلې او واليتونو ته وروسته رسېدلې، نو د واليتونو 
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د جريدو بازار نس تاً تود و او  د نړيوالې جګړې د پېښو د اجامل او په 

يب ونزي ليکنو د خپرېدو په برکت د )اتحاد مرشقي( جريده کې د اد

 (۹۸ -۲۳:۹۱جريدې ښه مق وليت درلود (( ) 

د پخو ليکوالو  يوازې)اتحاد مرشقي( جريدې پر خپل وخت نه 

ه، بلکې د ځوانو لیکوالو د استعدادونو غوړېدو ته لليکوايل الپسې وغوړو 

 يې هم الره اواره کړه 

جملې څخه يو هم )ع دهللا بختانی( د هغه وخت ځوانو ليکوالو له 

و چې وروسته د پښتو ادب په يو کارنده خدمتګار بدل شو  هغه په دې 

باب وايي: ))زه پخپله په دغه وخت کې يو نوی ځوان والب علم وم چې 

د خپرونو لوستو ته مې مخه شوې وه  زه د استاد قيام الدين خادم له 

)اتحاد مرشقي( د لوستو په واسطه د  نامه،  د هغه له شعرونو او ليکنو رسه د

 (۲۳:۹۸لومړي ځل لپاره اشنا شوم ( )

د استاد بختاين په شان نورو ګڼو ځوانو ليکوالو هم دا جريده 

خپل کالم بېلګې يې ورلېږلې او د هغوی د استعدادونو د  د  لوستله،

 غوړونې س ب ګرځېدله 

 

له ل( کال کې ۶۹۲۳)استاد خادم ))پر ) د ولوع افغان: -۲

هرات څخه کندهار ته ت ديل او د )ولوع افغان( ورځپاڼې مسؤل مدير 

شو  )ولوع افغان( هم د )اتحاد مرشقي( په شان د پښتنو د يو بل س  او 

مهم واليت د مرکز دولتي ورځپاڼه وه  استاد خادم دغې ورځپاڼې ته، هم 

او د چاپ او صحافت، هم د اوالعاتو د نوي وايل او جدت او هم د اديب 

انتقادي مضامينو د خپرولو له الرې ښه بڼه ورکړه  استاد خادم په دغه 

 (۱۱-۱۵: ۲۳ورځپاڼه کې هم د ويښ زمليانو د مرام ت ليغ کاوه (( )
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استاد خادم د ولوع افغان د کيفيت د لوړوايل له الرې په دې 

بريالی شو چې يو زيات شمېر لیکوال دې جریدې رسه همکارۍ ته مايل 

دې الرې د هغو د ليکنو خپراوي ته الره اواره کړي  استاد کړي او له 

خادم د قام د ويښتابه لپاره په جريده کې ځينې اق احګانې هم خپرې 

 کړې چې خلکو، په تېره بيا ليکوالو وررسه لېوالتيا وښوده  

 

ل( کال د کابل مجلې ۶۹۹۱استاد خادم ))پر )کابل مجله:   -۹

ر چارې يې تررسه کولې، خو د پښتو چلوونکی و، د مجلې د مسؤل مدي

د مرستې د ت او د مط وعاتو د مستقل رياست ټولنې د لوی مديري

نشتوايل له امله يې نوم د مجلې په رس کې د مسؤل مدير په حيث نه 

چاپېده  رسه له دې يې هم خپله وريفه په ېېر دقت، شوق او عالقه مندۍ 

 تررسه کوله 

و پښتو ټولنه د سياست او ثقافت کابل خو د سياست او مط وعاتو ا

مرکز و، خو د ثقافت خادم پکې نه ځايېده او ځورول کېده، له همدې 

ک له مج ور شو مط وعات پرېږدې او پر ادراي چارو بوخت يش  هامغه و 

ل( کال د رسويب د برېښنا فابريکې دکوپراتيف ۶۹۹۶) رچې  استاد خادم پ

 (۱۷-۱۱: ۲۳د لوی مدير په حيث وګومارل يش (( )

له پورته ستونزو رسه رسه، هغه مهال چې استاد خادم د کابل مجلې 

مسول مدير و او کومې ګڼې چې د ده تر الرښوونې الندې خپرې شوي، 

په هغو کې د مجلې کيفيت پورته شوی او ګڼو لیکوالو ته د دې زمينه 

چې په ياده مجله کې خپلې علمي او اديب ليکنې خپرې  ېبرابره شو 

 کړي 
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د استاد بختاين د څېړنو له مخې ))پر   اصالح ورځپاڼه: -۱

ل( کال، د مط وعاتو د مستقل رياست په مرشتابه کادر کې تغريات ۶۹۹۲)

راغلل  استاد خليل هللا خلييل د مط وعاتو مستقل رييس شو  د هغه په 

وړانديز استاد خادم د )اصالح( ورځپاڼې د مسول مدير په حيث مقرر شو  

ي اورګان او د ټول هېواد رسارسي ورځپاڼه وه  د دولت )اصالح( دولت

مامورين تر پنځمې رت ې )مدير( پورې مکلف و چې په هغې کې اش اک  

وکړي  د اهميت له مخې يې نور مش کني هم زيات وو  دا ورځپاڼه په 

پښتو او دري ژبو چاپېدله  کله د دواړو ژبو تناسب او تعادل پکې ساتل 

 کېده او کله نه 

و د استاد خادم په وړانديز )اصالح( ورځپاڼه په سلو کې )پنځه خ

اويا( پښتو او )پنځه ويشت( دري او مقابل کې )انيس( ورځپاڼه په سلو کې 

 )پنځه اويا( دري او )پنځه ويشت( پښتو شوه 

د ورځپاڼې د ژبې س ک او سټايل ښه شو  پښتو او دري برخې يې 

رناليستيکه ژبه خپرېدلې  دې کار ته د په خوږه، روانه، ساده، عام فهمه، ژو 

 استاد خادم خاصه توجه وه 

استاد خادم به په )اصالح( کې د ورځې مهم مسايل ورح کول  د 

)مليت او بني امللليت( په باره کې د دې ورځپاڼې يوه په زړه پورې 

اق اح وه، چې استاد خادم ورح کړې وه  پخپله يې په کې هم ښه مقاله 

تاد بختانی وايي: )) ما هم يو څه ليکيل وو  د هغه وخت ليکلې وه(( اس

مرشانو، پوهانو او ځوانو ليکوالو په کې برخه اخيستې وه  زما په فکر دا 

 مقاله او دا ېول څېړنې اوس هم زموږ د ځوانانو په درد خوري (( 

(۲۳ :۱۷-۱۸) 
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اصالح ورځپانه کې د خادم صيب ګڼې لیکنې خپرې شوي دي، نه  

ليکنې په کې راغيل، بلکې دنورو ګڼو ليکوالو ليکنې او شعرونه  يوازې دده

هم په کې خپاره شوي، )اصالح( په واقعي مانا )اصالحي کارونه(  تررسه 

 کړي دي 

 

استاد بختانی وايي: ))کله چې استاد خادم په رسويب  زېری: -۵

 کې و او بيا د اصالح د ورځپاڼې مسول مدير شو، خپلې مقالې او شعرونه به

يې د مهربانۍ له مخې زېري ته استول او هلته به خپرېدل  د زېري د 

اق احګانو: ))نېکي هد  دی که واسطه؟(( لپاره يې خپلې درنې مقالې 

استولې وې  په دغه وخت کې د شعر او ادب په باره کې يو کتاب چاپ 

د شعر غرض او  -۶شو او د استاد خادم دا مقالې هم پکې ځای لري: )

د شعر او شاعرئ په باب ( دا کتاب )شعر او  -۹ادب او حيات  -۲غايه  

ل( کال د پښتو ټولنې له خوا د امريکې د ۶۹۹۹ادب( نومېږي او پر )

سانفرانسسکو د اوسېدونکو پښتنو) )محمد خالد خان، مال حيات خان، پري 

محمد خان او امري محمد خان( د اعانې په پيسو چاپ شو او تر چاپ 

اتحاد د علومو اکاېمۍ د افغان پېژندونکو د توجه او  وروسته د شوروي

( استاد بختانی وايي: )) په دغه ۵۷-۵۱:  ۲۳استفادې وړ هم وګرځېد (( )

وخت کې زه )خدمتګار( د زېري د جريدې مسؤل مدير وم او د شعر او 

ادب کتاب هم زما ټولونه ده چې زما په اهتامم د پښتو ټولنې له خوا چاپ 

 (۵۷: ۲۳شوی دی (( )

استاد خادم بيا يو وخت د )زېري( د چلوونکي په توګه هم وګومارل 

شو  د ده په مسوول مديريت کې د زېري جريدې کيفيت پورته شو  د 
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ګڼو لیکوالو ليکنې په کې خپرې شوې، ځينې اف احګانې هم په کې نرش 

 شوې، د ځوانو لیکوالو د لیکنو خپراوي ته هم په کې الره اواره شوه 

 

اين خدمتګار په وينا : ))د د رسمحق  ع دهللا بختېواد:  ه -۱

ل( کال په وروستيو کې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې تغري ۶۹۱۶)

پېښ شو، ېاکټر محمد يوسف د رسدار محمد داود پر ځای صدراعظم شو  

په نوې کابينه کې استاد ګل پاچا الفت د ق ايلو مستقل رييس وټاکلی شو  

د رياست په مقام د ده د دغه مقام سلف پوهاند صدي  هللا  د پښتو ټولنې

رښتني د ده خلف شو  استاد خادم ته په پښتو ټولنه کې د پاته کېدو ځای 

پاته نه شو  کار يې پرېښود  تر څه لنډې مودې اوزګارتيا نه وروسته د 

ل( کال په لومړنيو مياشتو کې د هېواد ورځپاڼې د مسؤل مدير په ۶۹۱۲)

 کل شو حيث وټا

ل( کال په پښتو ژبه د نرش ېګر ته راووتله  ۶۹۲۸هېواد جريده پر )

وروسته بيا ورځپاڼه شوه، رسبېره پر  )اصالح( د بلې دولتي ورځپاڼې په 

ل( کال پورې د دې ۶۹۱۱توګه په پښتو خپرېدله  استاد خادم تر )

 ورځپاڼې مسؤل مدير و  هغه يې په ېېره ښه سويه چلوله او له خپل عادت

رسه سم د نورو موضوعاتو په خوا کې ادبياتو او د ورځپاڼې د ژبې سمولو 

ته يې هم ېېره زياته توجه کوله  وخت په وخت يې مشاعرې هم په کې 

خپرولې (( ګڼو شاعرانو به په مشاعرو کې برخه اخيستله او همدارنګه په 

دي نورو برخو کې يې ليکنې خپرولې استاد بختانی وايي: )) زما په ياد 

 چې ما ان له مسکو نه د )هېواد( له يوې مشاعرې رسه ملګرتيا کړې وه (( 

(۲۳ :۱۱-۱۷ ) 
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هېواد ورځپاڼې کې د پخو ليکوالو تر څنګ ځوانو ليکوالو ته هم 

زمينه برابره شوه چې خپل استعدادونه وغوړوي او خپلې ليکنۍ تجربې په 

 کې پخې کړي 

 

يا ېله کې انشعاب کله چې افغان ملت ګوند افغان ولس: )) -۷

نو د خپلو افکارو، نظرياتو او اثارو د  ،راغی او استاد خادم خواشينی شو

ل( کال کې د )افغان ولس( په نامه خپله ۶۹۱۸خپرولو لپاره يې پر )

جريده واېستله، د دې جريدې د امتياز خاوند او چلوونکی په خپله استاد 

ميل ېله جوړه و، هغه غوښتل چې د دې جريدې په شاوخوا کې يوه 

کړي، خو ونه شوه  استاد ېېره درنه او عميقه سيايس جريده خپروله چې 

فرهنګي رنګ ورباندې غالب و  د پېژندل شوو سيايس مکت ونو او فلسفو 

پريوي يا شديد مخالفت په کې نه و، له ورځنيو چارو رسه يې ېېر متاس نه 

 ېدل نيوه او د توندې لهجې انتقادونه په کې دومره نه خپر 

استاد رسه د جريدې د خپرولو او چاپ څارنې په چارو کې ښاغلو 

مسافر خان صادق )پخوانی ويښ زملی( او ځوان )اباسني کونړي( مرسته 

کوله (( استاد بختانی وايي: ))استاد په همدې بنس  ما ته د ېلې د 

جوړولو وويل، مګر ما استاد ته اح ام درلود، خو د ېلې د انکشا  

 اته ستونزمن ښکارېده، نو زه غلی شوم امکانات ر 

ېله نه وه او استاد يوازې و، د جريدې د چاپ او خرڅالو 

مرستياالن نه وو، يا کم وو  د استاد مايل واقت هم کم و، د حکومت فشار 

هم راغی او جريده تر يوولسو ګڼو خپرېدو وروسته بنده شوه  دا ت ه هم 

 (۸۶-۷۳: ۲۳وشلېده (( )
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چې )افغان ولس( جريده د خپل وخت له سيايس له دې رسه رسه 

فشارونو او همدارنګه اقتصادي مشکالتو رسه مخ وه، خو څومره ګڼې چې 

يې خپرې شوي، په هغوی کې ليکنی او ژبنی معيار ساتل شوی او د 

وخت د یو شمېر مطرحو ليکوالو او شاعرانو کالم په کې خوندي شوی 

 دی 

ه وکړه، دا په حقيقت او واقعيت پورته چې موږ د کومو رسنيو يادون

کې فرهنګي خدمايت وسيلې وې، خادم صيب د دې وسيلو چلوونکی و، 

نه يوازې له ليکوالو څخه يې د دې رسنيو د چلولو لپاره ليکنې را 

اخيستلې، بلکې هغوی يې دې ته هم هڅول چې ښې ليکنې وکړي او 

هم خپله  ېېرې ليکنې وکړي، د يوې رسنۍ تکړه چلوونکی همغه دی چې

رسنۍ پر خپل وخت خپره کړي، هم ښه پیغام ولري، هم نوی مطالب 

ولري، هم داميي ملګري او همکاران ولري او هم خپل نوي ليکوال او 

مينوال زيات کړي  خادم د دې وړتيا لرله چې په خپلو چاپي رسنيو کې 

داسې نوې علمي اق احګانې وړاندې کړي چې هم لوستونکي ج ب 

یکوال وهڅوي چې هغه موضوع ښه تحليل او تجزيه کړي  کړي او هم ل

د خادم له خوا به په مطرح شويو اق احګانو کې ګڼ شمېر لیکوالو برخه 

اخيسته او تر هغه پورې به موضوع تعقي ېدله چې روښانتيا ته يې اړتيا 

ليدل کېدله، چې د دې ېول اق احګانو ځينې بېلګې مو په بېالبېلو برخو 

 کې يادې کړې 

پر اق احګانو رسبېره استاد خادم د ليکونو له الرې هم يو زيات 

شمېر مطرح ليکوال دې ته هڅويل چې يوه اديب، يا ژبنۍ موضوع ال 

پسې ښه وسپړي، ده به د ليکوالو ځينې هغه شخيص ليکونه او سوالونه هم 

ځوابول چې ديوې ژبنۍ موضوع په باب يې له ده څخه پوښتلی وو  

 ې له استاد خادم رسه ېېر کلونه له نږدې پاتې شوی، داستاد بختانی چ
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( نوم ۍپښتو د يوې )يې( په باب چې دوی ورته د همدې ثقيلې )

ورکړی، په يوه ليکنه کې د ثقيلې )يې( د شکل په باب له استاد خادم 

 څخه پوښتيل: 

 ))ښاغلی پوه موالنا خادم!

 داسې ليکي:نور لیکوال ثقيله يې که د مؤنث اسم په اخره کې وي، 

)ۍ( لکه کړکۍ، څپلۍ، نجلۍ او که د جمع مخاوب فعل په اخره 

 کې وي، نو داسې يې ليکي: )ئ( لکه: ليکئ، وايئ، لولئ 

تاسو په دواړو مواردو کې یو شکل غوره کړی دی او: )ېوېئ، 

خورئ( ليکئ، نو که د دواړو صورتونو په شکل کې فرق موجود وي، دا 

 به ښه نه وي؟ )بختانی(

اب: نه! دا به ښه نه وي، ځکه چې دغه )یې( ته تاسو پخپله ثقيله ځو 

)يې( ويلې ده، نو د دې نه پخپله معلومه شوه چې ثقيله )يې( که په اسم 

کې وي او که په فعل کې هامغه يوه ثقيله )يې( ده  يعنې تلفظ، صوت او 

اواز يې يو شی دی، نو څه رضورت دی چې مونږ بال رضورته د ابجد 

 وچنۍ دپاره د )پټئ( د تورو اشکال نومونه او صورتونه ېېر کړو؟خوان ک

زما مدعا دا ده چې ثقيله )يې( د پښتو د پټئ )الف بې( په جمله 

کې يو حر  دی، چې ځانله اواز لري  د دې د پاره چې زمونږ رسم خط 

اسان او خوانا يش، نو موږ ورله يو ځانته صورت او شکل غوره کړ چې له 

لې او ملينه )يې( څخه وپېژندل يش او صوت يې په خپل معروفې، مجهو 

اهنګ اداء او ملت ثه نه يش  دا خربه يوازې په ثقيلې )يې( پورې منحرص 

نه ده، بلکې د ابجد خوانۍ د ټولو حروفو اشکال د دې د پاره وضع شوي 

 دي چې وپېژندل يش او هم هغسې په خپل اواز ادا کړی يش 
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ي چې دا صورت: )ۍ( د تانيث د دا خربه چې ځينې خلک يې کو 

ثقيلې )يې( او دا صورت )ئ( د فعل د ثقيلې )يې( د پاره ټاکل شوي دي، 

يوه خربه ده چې په خپله باوله ده  ځکه چې د ابجد خوانۍ د تورو 

اشکال خالصه په صويت بنياد والړ دي، نه په ګرامري فلسفه  ځکه که 

)يې( ګنهګاره نه ده، بلکې  ګرامري فلسفه مد نظر ونيسو، نو يوازې ثقيله

معروفه، مجهوله او ملينه )يې( خو هم په اسم، فعل، مفرد او جمعې، م کر 

او مؤنث کې راځي، نو هلته ولې متعدد صورتونه نه غوره کېږي؟ او که 

څوک وغواړي چې هلته هم متعدد اشکال د ګرامر په اساس وترايش، هغه 

ه مسئله کې چې پېښه شوې به هم دغسې غلطي وي، لکه د ثقيلې )يې( پ

 (۶۱۹-۶۱۶: ۲۳) ده (( 

خادم صيب دا ېول ليکونه نه يوازې له بختاين صيب رسه ت ادله 

کړي، بلکې له نورو ګڼو ليکوالو، لکه صدي  هللا رښتني، ع دالرو  بېنوا او 

 ت ادله کړي دي  هځينو نورو رسه يې هم دا ېول ليکون

يوې فرهنګي بوختيا س ب  ځ ددا ليکونه په ټوله کې د لیکوالو تر من

هم کېدل، ليکوال هم تشويقېدل، موضوع هم ال پسې روښانېدله او په 

 ټوله کې د فرهنګي غنا س ب ګرځېدل 

 

 ديني خدمتونه:  -ج

خادم ديني زده کړو  د د استاد قيام الدين خادم په پېژندنه کې مو

له خپل  او د هغو بهري ته اشاره وکړه، ده خپلې لومړنۍ ديني زده کړې

پالره راپيل کړې، بيا ورپسې له کوره بهر شو، بوېيالۍ ته الړ، پېښور، 

هندوستان او نورو ځايونو ته يې په علم پسې سفرونه وکړل، تر دې چې د 

خپل وخت ديني زده کړې يې تررسه کړې او د )مولوي( علمي پوړۍ ته 
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نا، ورسېد  په همدې خاور خو د استاد په ځينو لیکنو کې هغه د موال 

يو هم ياد شوی چې د ده تر اصيل پوړمولينا او مولوي په ديني علمي 

وررسه ليکل کېږي  دده په منظومو او منثورو کلياتو کې هم دمخه  نامه

ددې اصطالح له کارونې څخه کار اخيستل شوی دی  کله چې استاد 

خادم ديني زده کړې بشپړې کړې، نو بيا يې پر ديني خدماتو هم الس 

 ، دلته به دې ېول خدماتو ته په لنډيز رسه نغوته کړو:پورې کړ

 

کله چې استاد خادم خپلې ديني زده کړې  تدرييس برخه:  -۶

بشپړې کړې، نو عمالً يې پر ديني تدريس الس پورې کړ، په لواړګي، 

پر تدريس پيل وکړ او ګڼ شمېر ننګرهار او ځينو نورو سيمو کې يې 

کوونکو يا وال انو ته پر ديني تدريس کوونکي يې ورزول  خادم زده  زده

رسبېره، د ليکوالۍ، امال او انشاء زده کړه هم ورښودله، ده خپله څو ځايه 

د دې يادونه کړې چې په څو مياشتو کې يې زده کوونکي ليک و لوست 

ته چمتو کړل او په  شپږو مياشتو کې يې ليکوالۍ ته تيار کړل  د استاد 

وديز تدريس رسه توپیر درلود، ده له ديني خادم د ديني تدريس بڼې له د

زده کړو څخه د دوديزې تنګنظرۍ جال پورته کړ، پر دوديز سستم رسبېره 

د عرصي زده کړو د تدريس له ميتود څخه يې هم کار واخيست  يانې يو 

والب العلم داسې فکر نه کاوه چې يوازې د مدرسې په چاپېريال کې 

و عرصي ښوونځی هم وررسه لويل  درس لويل، بلکې فکر يې کاوه چې ي

د تدرييس ميتود له مخې ده هڅه وکړه چې ښوونځی او مدرسه او 

همدارنګه والب او زده کوونکي رسه نږدې کړي،  دا هغه واټن وو چې له 
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سوونو کلونو راهيسې زموږ په ټولنه او تعليمي نصاب کې موجود و  ان دا 

تېره نيمه لسيزه کې ګڼو  واټن تر اوسه هم په څرګند ېول محسوس دی  په

سياستوالو د خپلو ټاکنيزو کمپاينونو په بهري کې د دې واټن د راکمولو او 

له منځه وړلو ژمنې وکړې  خادم او زموږ ځينو نورو لیکوالو که څه هم دا 

واټن ختم نه کړای شو او نه يې هم په کې کمی راوستالی شو، خو لږ تر 

څه وکړه  ال ته دا يو داسې تشيال لږه يې په دې برخه کې خپله شخيص ه

او واټن دی چې د کوم ليکوال او ګڼو ليکوالو د وس خربه هم نه ده، خو 

تر هغه پورې  چې حکومتونه او لوی سستمونه په دې برخه کې اسايس 

کارونه  ونه کړي، ددې خال، واټن او تضاد له منځه وړل اسانه کار نه دی، 

م په شان يو شخص شخيص او فکري خو که په دې برخه کې د استاد خاد

هڅه هم کړې وي، هغه د ستاينې وړ ده  خادم صيب چې په هر ځای 

کې ديني تدريس کړی، نو عرصي علم ته يې د زده کوونکو د هڅونې 

لپاره هم کوښښ کړی دی  د دين اصيل جوهر او ماهيت همدا دی چې 

 خادم ورته عمالً کار کاوه 

 

د ديني اثارو او خدمتونو په باب مو  د استاد خادم ديني اثار : -۲

مخکې هم يادونه کړې ده، اثار مو ورته معريف کړي دي  )مکارم االخالق 

او لوی اصحابان( او ځينې نورې لويې وړې ليکنې د استاد د ديني اثارو 

 له جملې څخه دي 
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)مکارم االخالق( يې ځانګړی ژباړل شوی اثر دی  په )لوی 

کې س  صحابه معريف شوي او د هغوی اصحابان( ژباړل شوي اثر 

هم رڼا اچولې، دمخه  رسښندنې بيان شوي دي  پر )مکارم االخالق( مو

چې اکرثه برخې يې پر اخالقي محور راڅرخي، دغه راز د ماشومانو د 

اخالقي روزنې لپاره )د کوچنيانو اخالقي پالنه( په نوم يو بل ځانګړی اثر 

ې خپلې خربې او الرښوونې هم  يو يې هم ژباړلی دی، دې ژباړې رسه ي

 ځای کړې دي 

پر دې اثارو  رسبېره استاد خادم د يو ديني م لغ، مال او معلم په 

توګه هم خپل ديني مسوليت ادا کړی، محراب، ممرب، مسجد،  دېره، 

ښوونځی او مدرسه يې ټول رسه نږدې کړي وو او د دين متعدله نظريه 

وليز ېول که د خادم فرهنګي خدمتونه يې خلکو ته وړاندې کړې وه   به ټ

نو ديني برخه يې هم د پاموړ برخې په توګه د يادونې او ستاينې وړ  ،يادوو

 ده 
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کې                                       ټولنيزه برخه

 د استاد خادم خدمتونه

انسان يو ټولنيز موجود دی، د ژوند په هر ېګر کې چې کوم کار او 

که يوه برخه يې شخصاً په ده پورې اړه لري، نو بله برخه يې فعاليت کوي، 

رضور په ټولنې پورې تړلې ده  د هر انسان مخاوب، بل فرد، افراد او په 

مجموع کې خپله ټولنه ده  له ټولنې جال د انسان ژوند ستونزمن او ان 

ناممکن دی، نو ځکه چې موږ کله انسان مطالعه کوو، نو ټولنه يې وررسه 

تر څېړنې الندې نيول کېږي  ليکوال او شاعر چې په انسانانو کې حتمي 

تر ټولو حساس قرش دی، د ټولنې د هرې پېښې پر وړاندې غربګون ښيي، 

نو شاعر يا لیکوال چې هره پنځونه کوي، په هغې کې يو ټولنيز ارمان او 

درد پروت وي  خادم د يو ليکوال په توګه خپل ټولنيز مسوليتونه په ښه 

تررسه کړی، د ده په لیکنو کې ټولنپوهنه، سياستپوهنه، ټولنپالنه، پر ېول 

ټولنې  ځورېدنه او کړېدنه، د هغې لپاره د خالصون الرې چارې او دا 

ېول ېېر مسايل ليدل کېږي، چې موږ د ده افکارو د څېړنې په برخه کې 

ار دې ېول مسايلو ته اشاره کړې، نه غواړو هغه مسايل يو ځل بيا دلته تکر 

يش، خو دلته غواړو ديوه ښوونکي او ټولنيز خدمتګار په توګه د استاد 

خادم د خدمتونو يو لنډ جاج واخلو او د هغو ارزونه وکړو  زموږ په نظر په 

عامه ټولنه کې د   -کورين او سيمه ييز چاپېريال او ب -دوو برخو کې: الف

دلته پر  خادم د ټولنيزو خدمتونو يادونه رضوري برېښي، موږ غواړو

 همدغو دوو برخو لنډه لنډه رڼا واچوو:
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 کورنۍ او سيمه ييز چاپېريال: -الف

لکه څنګه چې مو د استاد قيام الدين خادم په پېژندنه کې وويل) 

دی په يوه عامله ديني کورنۍ کې زېږېدلی او رالوی شوی، نو و يعي 

او خربه ده چې دين د ټولنې د اسايس ستنې په توګه تر بل هر فکر 

جريان څخه دخلکو په ټولنيز ژوند کې زيات اغېز لري  د دين عامل چې 

د دين د م لغ، الرښود، ساتندوی او پالندوی په توګه کار کوي، زموږ په 

شان په يوه ټولنه کې تر هر چا زيات مطرح او اغېزناک شخص وي  استاد 

ده خادم د خپلې کورنۍ د مرشانو غړو په تعقيب او تسلسل ديني علوم ز 

کړل او دې زده کړې دی د يوه ديني عامل په توګه د ټولنې د خدمت 

لپاره په يوه پياوړي دريځ کې ودرواوه  که خادم صيب ديني علوم نه 

وای لوستي، نو نه د ده د ټولنيزې سمونپالنې مفکورې د ت ليغ لپاره داسې 

له  زمينه برابرېده او نه هم ده په ټولنه کې د ارتجاعي ذهنيت د حاکميت

امله داسې په زغرده اصالحي انتقادونه کوالی شول  ديني زده کړه د 

 خادم د ټولنيزو خدمتونو لپاره د مالتړ ښه وسيله شوه 

خادم  د همدغه ديني علم او منط  په زور، ټولنيز ريفورمونه پيل 

کړل  دا سمون لومړی د يوه فکري جريان په توګه د ده په منظوم او 

 د شو  وروسته يې کورين چاپېريال ته غځونې وکړې منثور کالم کې څرګن

خادم پر خپلو اوالدونو عرصي علوم زده کړل، پر لوڼو يې زده کړې 

وکړې  هغه وخت پر نجونو زده کړې دعامه ټولنيز ذهنيت له مزاج رسه 

اخالقي جرئت تررسه کړ، تر  برابر کار نه و، خو خادم صيب دا ټولنيز او

چاپېريال کې نورو خلکو هم دا جرئت پيدا کړ  هغه وروسته بيا د ده په

چې پر خپلو لوڼو زده کړې وکړي، نو په دې ېول سړی ويالی يش چې 
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استاد ټولنيز خدمت په خپل کورين چاپېريال کې له ريفورم څخه پيل 

 کړی دی 

 عامه ټولنه: -ب

د استاد قيام الدين خادم ټولنيز خدمتونه هغه وخت زيات  

خپل کورين چاپېريال څخه لرې شو، په  محسوس شول چې دی له

لواړګي او د ننګرهار په بېالبېلو  سيمو کې يې د ښوونکي دنده واخيسته، 

رسه له دې چې ښوونه او روزنه يوه فرهنګي پروسه ده، خو د فرهنګي کار 

تر څنګ يو ټولنيز کار هم ګڼل کېږي  استاد خادم دا بهري له ېېرو سختيو 

ښه ېول تررسه کړ، يوه غټه ټولنيزه تجربه يې هم  او کړاوونو رسه رسه، په

تر السه کړه او د راتلونکو لويو ټولنيزو کارونو د رس ته رسونې لپاره يې د 

 پخو  بنسټونو په توګه کار وکړ  

ل( کال په پای کې په کندهار کې )د پښتو ۶۹۶۲استاد خادم د )

الو رسه اشنا شو  اديب انجمن( غړی شو  دا مهال دی هلته له بېالبېلو ليکو 

په دې اديب انجمن کې به د شاعرانو ترمنځ له ليکدود څخه نيولې تر نورو 

علمي او اديب مسايلو پورې پر ټولو باندې بحث کېده، بحثونه که څه هم 

علمي او اديب وو، خو د شاعرانو او ليکوالو راټولېدنه په خپله يو ټولنيز 

رکت کې خپله خاصه حرکت و، خادم صيب په دې ټولنيز فرهنګي ح

هر ۶۹۶۶-۲۱اغېزه درلودله، دی خپله په دې هکله ليکي: ))زه د دلوې په 

م( د )کوټې( او )چمن( له الرې )کندهار( ته ورسېدم، د کندهار ۶۳۹۲)

پښتنو ما ته په ېېر ښه نظر کتل، په ېېرو محفلو او مجلسو کې به شاملېدم او 

 (۲۸: ۲۳ښه موقع  به راکول کېده (( )

ل( کال د پښتو ټولنې د تاليف او ترجمې ۶۹۶۸خادم پر ) استاد

ل( کال د اسد په پيل کې د پښتو ۶۹۲۱مدير په توګه مقررېږي او بيا د )
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ل( کال پورې دوام کوي   ۶۹۲۶ټولنې د مرستيال په توګه  او دا کار تر )

خادم په دې دوره کې پر خپلو کلتوري کارونو رسبېره يو شمېر ټولنيز 

ررسه کړل، له ليکوالو رسه يې راشه درشه زياته شوه، هغوی کارونه هم ت

يې علمي کارونو ته وهڅول او له هغوی رسه يې د اثارو په چاپ او 

 خپراوي کې تر خپلې وسې مرسته وکړه 

( نېټه د جالل اباد ښار په پېښورۍ ۲۵ل( کال د دلوې پر )۶۹۲۵د )

  کېښودل شو،  دروازې) د استاد خادم په کور کې د وېښ زمليانو بنس

استاد خادم او استاد الفت يې له موسسانو څخه وو، د يوه کال په بهري کې 

دغه غورځنګ د هېواد په کچه مطرح  شو  د هند او پاکستان تر وېش 

وروسته د ويښ زمليانو غورځنګ د پښتونخوا د ولسونو د خپلواکۍ 

د رونو کې پغوښتنه کوله، په لومړي رس کې دغه سيمه د هند په خ

رونو کې هم دې نوم ځای پ)پټانستان( په نامه يادېده، د افغانستان په خ

ونيو  مګر د ننګرهار ويښ زمليانو تر يوې جلسې وروسته د خوګياڼو د 

کږې له دروازې رسه استاد قيام الدين  خادم وينا وکړه او ويې ويل: )) دا 

 سيمه دې نور )پټانستان( نه، بلکې )پښتونستان( وبلل يش 

دې وروسته د افغانستان په جرايدو او خپرونو کې د پښتونستان تر 

 (۱۵-۱۹: ۲۳دا نوم رواج شو او بيا په پښتونخوا او نړۍ کې هم عام شو (( )

سيايس  استاد خادم د ټولنې د سمون او ټولنيزو خدمتونو لپاره د

حرکتونو جوړول او دنرشايت اورګانو رامنځته کول ېېر رضوري ګڼل  د 

هر ش کال پورې زمونږ د هېواد  ۶۹۵۲نه تر  ۶۹۱۶اين په وينا: ))استاد بخت

روښانفکران په ېلو او ګروپونو کې تنظيم شوي وو  يوه هم د افغان ملت 

 ېله وه چې دمليت پر اساس جوړه شوې وه 
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په دغه وخت کې د ملت روښانفکرانو په هر ځای، په هر کور، په 

وای يو تر بله د نزدې کېدو هره دېره او حجره کې، څومره چې کېدای  ش

او ګډو سيايس فعاليتونو د تنظیمولو، د حزبونو د جوړولو لپاره مشورې، 

 مشاورې او مفاهمې کولې 

يوه ورځ زه د ميوند واټ په کوزه برخه )خادم مېنه( کې له استاد 

رسه ناست وم او خربې مو کولې، خربې دې ځای ته ورسېدې چې څنګه 

؟ نو خربه دې ته ورسېده: )کمونست حزب خو حزب او څه لپاره جوړ يش

نيش جوړېدای، ځکه چې زموږ دينداره ټولنه يې هم نه مني او د 

خارجيانو د مداخلې امکان هم په کې شته، اسالمي حزب خو عام خلک 

به يې ومني، مګر د خارج د مداخلې لپاره ورته الر بېرته ده او هم د 

انات په کې زیات دي، ځکه چې د رياکارو مغرضانو د الس د اله کېدو امک

عامو و قاتو ديني ج بات خو د قدر وړ دي، مګر د دوی د بې علمۍ په 

وجه د مغرضانو له خوا د دوی د بې ځايه استعاملېدو امکانات زيات دي، 

 نو څه ويش؟

زما وړانديز دا و چې بايد داسې حزب جوړ يش چې ميل، اوليس او 

افغان سوسيال دميوکرات(، استاد په دميوکرات وي، نوم به يې څه وي؟ )

 ېېره مينه دا نوم تائيد کړ، ويې ويل: م ارک، ېېر م ارک نوم دی 

ما وويل: استاده د دې نوم د کلامتو د رس توريو نه د هغه مخفف 

 شکل )اسد( کېږي 

استاد وويل: دا خو ال ښه شو، اسد زمري ته وايي او افغانان خو په 

 شجاعت کې زمريان دي 

موده وروسته په همدغه نامه او مفکوره د افغان ملت د حزب ېېره 

لومړنۍ کنګره يا د موسسانو جرګه په کابل کې داستاد خادم په کور کې 

 دايره شوه 
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د خادم صاحب فکر، منط  او داليل په کې د جرګې د ليارې مشال 

وو، زه دې جرګې ته چا نه وم خرب کړی  استاد خادم د دې ېلې په 

شامل و، د هغه ېېرې زياتې مقالې د دې ېلې په نرشايت موسسانو کې 

اورګان )افغان ملت( جريده کې خپرې شوي  د دې جريدې د چاپولو په 

چارو کې يې هم پوره مرسته کوله او د جريدې چلوونکو د استاد خادم له 

سيايس افکارو، ټولنيزو نظرياتو او ژورناليستي تجربو نه زياته ګټه 

 (۷۳-۷۷ :۲۳اخيستله (( )

نو په دې ېول استاد تر خپله وسه پورې د ټولنيزو خدمتونو لپاره د 

سيايس بهريونو او حرکتونو په جوړونه کې برخه اخيستې او فعال رول يې 

 لوبولی دی 

ده د ټولنيزو خدمتونو د رس ته رسونې لپاره د سياست او وکالت 

انو حرکت ميدان ته ودانګل، د  سياست عميل ېګر يې هامغه د ويښ زملي

 وچې موږ څو څو ځله د هغه يادونه وکړه 

دی يو ځل له کامې ولسوالۍ څخه وليس جرګې ته نوماند شو، خو 

د وخت ناخوالو برياليتوب ته پرې نښود، نو بيا په مرشانو جرګه کې د 

انتصايب وکيل په توګه د دې جوګه شو چې هېوادوالو ته يو شمېر سيايس 

 ي او ټولنيز خدمتونه تررسه کړ 

که څه هم د استاد خادم ټولنيز خدمتونه د اوسمهال په شان د 

ټولنې پر فزيکي جوړونې او رغونې زيات راټول نه دي او نه هغه وخت د 

په دې برخه کې تر ېېره  داسې کارونو د رس ته رسونې امکانات وو، خو ده

بريده په ټولنه کې فکري خدمتونو ته کار کړی دی  فکري توليد يې په 

 رخه کې زيات محسوس دی  دې ب
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 شپږمه برخه 

 وروستۍ يادونې

لکه څنګه چې مې د دې اثر په پيل کې يادونه کړې وه چې د 

استاد خادم د افکارو او اثارو په باب ځينو لیکوالو متفرقه ليکنې کړې دي 

او يوازې يو مستقل اثر پرې چاپ شوی، د ماس ۍ دورې يو تېزس پرې 

تر اوسه چاپ شوی نه دی  نور نو د استاد خادم  ليکل شوی او هغه ال هم

په اثارو او افکارو کوم منظم او منسجم اثر نه دی ليکل شوی  ما چې د 

دوکتورا پروګرام د )ېېزرټيشن( د ليکلو کار پيل کړ، نو فکر مې کاوه چې د 

خادم د اثارو او افکارو شنل او سپړل به ځکه اسانه وي چې دی يو 

ليکوال دی، ددې ېول شاعرانو او لیکوالو کالم کې  رياليستيک شاعر  او

ېېره پېچلتيا موجوده نه وي، پيغام ساده او په مستقيم ېول لېږدول کېږي 

او د هرن التزام ته هم لکه د سم وليزم او نورو ښوونځيو په شان ېېر پام نه 

کېږي  د استاد خادم ذهني نړۍ ليد هم راته دومره پراخ نه ښکارېده او 

ړۍ تېرېږي   ما ويل پېه بيا دا چې له وروستيو ليکنو څخه يې نيمه په تېر 

ځينې مطالب، مفاهيم او پیغامونه به يې زاړه وي او ځينې به يې د خپل 

وخت يو رضورت و او هغه اړتيا به اوس ېېره نه احساسېږي، خو کله چې 

اته د خادم نړۍ ليد ر  ،مې د استاد خادم اکرثه اثار يو يو له نظره تېر کړل

د يوې لويې فکري او ارماين نړۍ په توګه راڅرګند شو  څومره چې دې 

په دې سفر کې د نظر سفر کاوه، مزل ال پسې اوږدېده او د سفر په هر پړاو 
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کې نوې څېرې راي دا کېدلې  پر ټولو اثارو او افکارو بحث او ت رصه هم د 

ه ټاکل هغه چوکاټ تر بريده وتله چې ددې ېيزرټيشن يا پايليک لپار 

شوی و  د ده د نړۍ ليد وېش هم تر هغو م احثو يا برخو زيات او پراخ و 

چې مخکې تر مخکې د څېړنې لپاره ټاکل شوي وو  د اثارو تنوع بله 

موضوع وه چې موږ يې ال نورې څېړنې او پلټنې ته هڅولو  په انصا  رسه 

نه کار نه و، د يوه لیکوال د پنځوس کلن متواتر کار څېړنه او ارزونه هم اسا

( PhDنو په دې خاور دې وروستۍ يادونې ته اړ شوم چې زما د )

ېيزرټيشن د استاد خادم پنځوس کلن کار او د هغه د نړۍ ليد د ځينو 

مهمو برخو يادونه او شننه ده، خو دا شننه په ټوله مانا کره او پوره نه ده او 

ارو د هرې نه هم داسې ده چې د خادم د ټولو کارونو د رنګارنګ افک

برخې سل په سلو کې تلنه، ارزونه او شننه  ال ته په دې برخه کې يو مهم 

ګام ګڼل کېدی يش  د خادم د کار او فکر د څېړنې او همدارنګه د هغه د 

ليکنۍ او ژبنۍ برخې په ث ت او رالېږد کې هم د ځينو خربو يادول 

وګه په ت ې د ځانګړي عنوانوري دي چې زه يې د وروستۍ بشپړونرض 

 :دلته يادونه کوم
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 وروستۍ بشپړونې

د هر سخت کار په جريان کې سړی له يو لړ ستونزو رسه  

مخامخېږي  د دې اثر د لیکلو په بهري کې هم په و يعي ېول ستونزې 

وې، ما غوښتل چې د استاد خادم ټول چاپ شوي اثار ، يو په يو له نظره 

ده ترالسه کړم، د چاپي اثارو په تېر کړم او هم يې ناچاپه اثار تر شوين بري

برخه کې تقري اً هد  ته ورسېدم، د خادم صاحب اکرثه اثار مې ترالسه او 

وکتل، خو نه ټول اثار، خو د خادم د چاپي او متفرقه اثارو ترالسه کول 

راته هغه وخت اسانه شول چې د استاد خادم منظوم او منثور کليات مې 

خادم منظوم کليات )خادم باد س ا يم( مې ترالسه کړل  که څه هم د استاد 

ل( کال )تر چاپ وروسته( ترالسه کړي او څو ځله مې له نظره ۶۹۳۶) پر

تېر کړي وو، د خپل هد   اړوند مواد مې په کې په نښه کړي وو   د دې 

کلياتو ښېګڼه په دې کې وه چې د استاد خادم پر پخوانيو چاپي شعري 

عرونه هم په کې خوندي شوي وو  دې ټولګو رسبېره يو شمېر متفرقه ش

ټولګې )کلياتو( کې د استاد خادم منظوم کالم د فورم له مخې ېل ندي 

شوی او چاپ شوی دی  که څه هم په دې برخه کې يو څو ځايه تېروتنې 

هم لري او يو څو نظمونه په کې په تکراري ېول هم چاپ شوي، خو په 

محتوا له پلوه د خادم  مجموعي ېول، د هغه چا لپاره چې د فورم او

منظوم کالم څېړي، د دې اثر کتنه ېېره دمه ورويل  د دې اثر د کتنې تر 

څنګ ما ته ېېره مهمه برخه د استاد خادم منثور اثار وو  د ده دا اثار ځکه 

ما ته ېېر مهم وو چې د کميت له پلوه د خادم داثارو دا برخه د خادم 

ه زيات وو، د خادم د افکارو يوه ېېره ( ځل۶۷منظومو اثارو په پرتله نږدې )

درنه برخه هم په همدې منثوره برخه کې خوندي ده  د هرني ښکال له 
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پلوه هم په منثوره برخه کې ېېره تودوخه، خوند او ل ت پروت دی   په 

تېره بيا د استاد خادم دوه هرني اثار )نوی ژوندون او خيايل دنيا( يې ان 

کالمه هم زيات شعريت لري  په نورو منثورو  له هرني پلوه د ده تر منظوم

 اثارو په تېره بيا په ځينو ژباړو کې هم هرني  قوت او جوهر ليدل کېږي 

ل( کال راهيسې هڅه کوله چې د استاد خادم ټول ۶۹۳۹مال له )

چاپي او  تر ممکنه حده ناچاپه اثار له نظره تېر کړم، چاپي اثار يې اکرثه 

بل پسې له نظره تېر کړل، د ناچاپه اثارو په باب پيدا شول، هغه مې يو په 

مې د استاد خادم له اوالدونو رسه چې اکرثه يې په بهر کې مېشت دي، 

څو څو ځله  په متاس کې شوم، هغوی د مرستې او همکارۍ ژمنه وکړه، 

ل( کال ۶۹۳۱خو عمالً مې څه ترالسه نه کړای شول  له نېکه مرغه چې د )

ن د علومو اکاېمۍ له خوا په دوو ټوکونو کې د استاد په بهري کې د افغانستا

خادم )منثور کليات( هم چاپ شول  پر دې کتاب لیکل شوي دي: ))د 

مولينا قيام الدين خادم د نرثي ليکنو ټولګه، رڼه چينه((   )خادم باد س ا 

يم( او )رڼه چينه( دواړه د پوهنوال الل پاچا ازمون په زيار راټول شوي 

ټول پخواين چاپي مستقل اثار او په  خادم چينه( کې د استاد دي  په )رڼه

بېالبېلو اخ ارونو کې د هغه متفرقه ليکنې راټولې شوي او له محتوايي پلوه 

ېل ندي شوي دي  د دې کلياتو په ترالسه کولو رسه ما ته ېېره دمه راغله، 

ښه والی په دې کې دی چې تر دې دمه د خادم د  )رڼه چينه( د دې اثر

 کومو منثورو اثارو پیدا کېدل شوين وو، هغه په کې خوندي شوي دي  

د استاد خادم د منظومو او منثورو اثارو په پخوانيو چاپي بڼو کې 

چې کومې تېروتنې وې، هغه تر يوه حده په دې دواړو منظومو او منثورو 

کلياتو کې اصالح شوې وې، خو په دې دواړو کلياتو کې هم ځينې چاپي 

شوې دي او هم په شکيل او محتوايي ېل ندۍ کې يو څه  تېروتنې
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تېروتنې لري، خو دا ېل ندي داسې نه ده چې د خادم د اثارو پر شکل او 

 محتوا کوم تاثري ولري 

د مننې ترڅنګ مې د دې پورته اثارو يادونه  ځکه رضوري وګڼله 

چې زما کار، قلم او ورحه يې په يوه قوي دريځ کې راوستل  يانې دا 

هال ما له کمي پلوه د خادم د اثارو د نشتوايل کومه ستونزه نه احساسوله  م

نو ځکه مې په زغرده خپل کار چټک کړ  د پخواين کار په تعقيب مې د 

نږدې شپږو مياشتو په بهري کې شپه او ورځ کار وکړ، نور ټول، ټولنيز، 

فرهنګي او سيايس کارونه مې څنډې ته کړل او د عوامو په اصطالح 

مدې يوه کار ته اړم شوم  په شپه ورځ کې مې اتلس ساعته پر همدې ه

موضوع کار وکړ، کاري مواد دومره زيات  وو چې هر څومره مې د لنډون 

هڅه کوله بيا هم موضوع غځېدله، خو پر دې وخت رارسه د انتخاب، 

غورچا  او تخليص مفکوره پیدا شوه  د يوې اړوندې موضوع په برخه 

چې د خادم تر ټولو غوره )نظم( او )نرث( انتخاب او بيا  کې مې هڅه وکړه

يې وشنم  لومړی مې د ټولو  هغو اړوندو لیکنو نومونه راوړي او بيا مې 

ځينې ترې غوره کړي دي  د منظوم او منثور منت په انتخاب کې هم يو 

لړ ستونزې وې، ستونزې په دې ېول وې چې د خادم له زمانې څخه بيا 

ليکني منت کې يو لړ بدلونونه او سمونونه پېښ شوي  تر دې دمه پښتو

دي، دلته ستونزه دا وه که چېرې ليکنی منت دې له اوسني کارېدونکی 

ليکني منت رسه همغاړی کاوه، د منت اصالت ته زيان رسېده، په تېره بيا د 

منت هغه برخه چې يو لړ ګرامري تېروتنې هم په کې ښکارېدې، د ساري 

پر ځای د )د( کارونه، د )پر( پر  ځای د )په( کارونه او په توګه، د )له( 

 ځينې نور رسبلونه او اوس بلونه چې پر خپل ځای نه دي کارېديل 

د دې ېول ګرامري تېروتنو سمون ته مو ځکه الس ورنه وړ چې د 

منت پخواين اصالت ته زيان رسېده   ځينو برخو کې په رسبلونو کې هم 
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هغو ځايونو کې چې منت کې يې سمون ته  بدلون راوړل شوی و، خو په

 زياته اړتيا وه  

زما په نظر  دا ېول سمونونه يوې درنې ژبپوهنيزې کمېټې ته اړتيا 

لري چې ليکنی سمون يې مسلک وي او د استاد خادم په ګډون زموږ د 

نورو غټو لیکوالو ليکنی منت په داسې ېول کره کړي چې هم له اوسنيو 

برابر يش او هم د منت محتوايي اصالت ته زيان ونه  ليکنيو معيارونو رسه

رسېږي  په دې اثر کې چې د استاد خادم د منظوم او منثور کالم بېلګې 

راوړل شوي، که څه هم تر ېېره حده په اوسني پښتو ليکني معيار برابرې 

دي، خو په ځينو ځايونو کې ليکني سمون ته اړتيا ليدل کېږي، دا په دې 

د پښتو پنځو اديب ستورو او د دوی د مهال نورو لیکوالو په مانا نه ده چې 

ليکني منت کې ځينې ګرامري تېروتنې دي، بلکې هغه وخت دوی رسه په 

ليکنۍ بڼه کې همدا معيارونه وو  څرنګه چې ژبه يوه متحوله پديده ده او 

اړتيا وړ بدلون  او سمون راځي، نو  رسهليک کې هم د وخت په تېرېدو 

يد د هغوی د اصيل محتوا د سمې افادې په خاور په لیکنۍ ځکه موږ با

بڼه کې سمون راولو چې د هغوی د پيغام د افادې جوګه يش، خپله استاد 

حساسو  وخادم او نور ليکوال هغه وخت هم د ليک ڼې او ژبپوهنې ېېر 

مسايلو ته متوجه وو  د ساري په توګه خادم د پښتو زورکي واله )ۍ( او 

دواړو لپاره يوازې يو شکل )ۍ( غوره باله او پر دې يې حمزه واله )ئ( 

ټينګار هم کاوه  د استاد خادم په نظر څرنګه چې دا دواړه يو غږ دی، نو د 

يوه اواز د افادې لپاره ولې دوه بېالبېل شکلونه ولرو؟ استاد خادم، استاد 

بختاين ته د هغو خلکو د شکونو، ګومانونو او پوښتنو د ځواب لپاره چې 

ۍ( ګنې په نومونو او )ئ( په فعلونو کې راځي، نو ځکه يې بايد په دوو )

بېالبېلو بڼو وليکو، خو خادم دې ېول ناسمو انګېرنو ته غوڅ ځواب 

ورکړی دی  هغه وايي که خربه د )فعل( او )نوم( وي،  نو بيا خو دا درې 
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 نورې ياګانې )ې، ی، ي( هم په فعل او نوم دواړو کې راځي، نو ولې هغه

پر دوو بېالبېلو بڼو نه لیکو او که يوازې همدا يوه زورکي )ۍ( ګناهګاره 

ده  که پښتو لیکوالو او علمي مرکزونو هغه وخت د زورکي واله )ۍ( د 

واحد شکل په باب د استاد خادم علمي او ژبپوهنيزه منط  منالی وای، نو 

و  له شوي و  هنن به د حمزه والې )ئ( له نارضورته کارونې څخه  بې غم

هد  دا دی چې په ليکدود کې بايد وخت پر  مې پورته خربو څخه

وخت سمون رايش  څو کاله وړاندې جرمني د خپلې الف ې په دوو تورو 

کې بدلون راوست او همدا يو ليکنی بدلون هغو ته په ملياردونو يورو 

کې د دې  وتعليمي او تحصیيل کتابون په لګښت ځکه متام شو، چې دوی

له امله بدلون راوست  په لیکدود کې که پر وخت تغري رايش،  نويو تورو

 نو د دغسې احتاميل لګښتونو مخه نيول کېدی يش 

زما له ېېرې هڅې رسه رسه بيا هم زه په دې اثر کې ټولو هغو هيلو 

ته ونه رسېدمل چې ما يې هيله درلوده، په تېره بيا د خادم د ناچاپه اثارو 

ورت و، خو تر اوسه پورې ال داسې مهم ادرس تر السه کول  دا يو مهم رض 

پيدا نه شو چې د استاد خادم د ناچاپه اثارو ېاې ورکړي چې له دوی رسه 

خوندي دي  د ده کورنۍ د دې اثارو لپاره تر اوسه هم يو ښه احتاميل 

ادرس کېدی يش، خو څرنګه چې د هغه اوالدونه اوس له هېواده بهر په 

، د هغوی له ځينو رسه زما له پرله پسې متاسونو بېالبېلو هېوادونو کې اويس

رسه رسه بيا هم د ناچاپه اثارو پر ترالسه کولو بريالی نه شوم  ال ته د استاد 

خادم يوې قدرمنې لور )ېاکټر ثريا خادم( يوه هڅه پيل کړې چې د 

استاد خادم ناچاپه اثار او هم ځينې هغه پخواين اثار چې اوس يې پیدا 

نه دی، د بيا چاپ لړۍ پيل کړي  خدای )ج( دې وکړې  کول اسانه کار

چې دا لړۍ چټکه يش او په دې ېول په لومړي ګام کې د استاد خادم 
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پاتې ناچاپ اثار چاپ او په دوميه پوړۍ کې د هغه پخواين کم پیدا اثار 

 له رسه چاپ يش 

څرنګه چې هېواد کې د چاپي اثارو ترياژ ېېر کم دی، يانې )تر زر 

پورته کېږي( نو ټولو هېواد مېشتو او بهر مېشتو  افغانانو ته يې  ټوکو نه

رسونه ممکنه نه ده  نو د دې يوه حل الره دا ده چې د استاد خادم اثار د 

په واسطه خوندي او هېوادوالو ته برېښنايي کتابتونونو  دانټرنې  له الرې 

  ورسول يش

 نسټونو څخه د دې لپاره له ټولو هغو اشخاصو، علمي او نرشايت ب

هيله کوو چې د استاد خادم اثار تر چاپ وروسته د انټرنې  په څپو هم د 

دنيا ګوټ ګوټ ته ورسوي   په تېره بيا د افغانستان له علومو اکاېمۍ او 

دانش کتابتون څخه چې د استاد خادم منثور او منظوم کليات يې چاپ 

نو او چاپ کړي دي  زه خپله کوښښ کوم چې دا اثر تر قانوين پړاوو 

هېوادوالو  ته د  د انټرنې  په ذريعه او هم په )يس ېي( بڼهوروسته 

 مطالعې لپاره ورسوم 

د پورته يادونو ترڅنګ په دې اثر کې کېدی يش يو شمېر نورې 

نيمګړتياوې هم موجودې وي، خو دا نيمګړتياوې هغه وخت په ښه ېول 

يش  د هغو تر محسوسېدی يش چې کتاب چاپ او  د لوستونکو الس ته ور

کتنې وروسته کېدی يش هغه تېروتنې په ګوته او د سمون لپاره يې بيا کار 

ويش  خو اوس چې څومره زما وس و، د وخت او حاالتو د کاري ساحې 

څومره ررفيت و، له هغو ټولو  امکاناتو مې کار واخيست او دغه اثر مې تر 

  دې ځايه راورسوه 
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 لنډيز او پايله

نړۍ ليد( زما د دوکتورا دورې پايليک دی  کله دا اثر )د خادم 

چې د کابل پوهنتون پښتو څانګه کې د دوکتورا کورس پيلېده، نو تر هغه 

لږه موده وروسته په کورس کې شامل هر غړي د )پايليک( يا )ېيزرټيشن(  

لپاره یوه موضوع ټاکله  موضوع د الرښود استاد په مشوره او موافقه غوره 

دله، زما په ذهن کې هم څو موضوعګانې ګرځېدلې، ما کېدله او تائيدې

ويل داسې يوه موضوع بايد غوره کړم چې تر څېړنې او چاپ وروسته 

زړه نه يش او ېېر وخت  ترې   ) ژرعام ولس او ځوانانو ته ګټوره وي زموږ

خلک ګټه پورته کړي، ميل او فرهنګي مسايلو رسه زما له پخوا څخه ېېره 

داسې يوه موضوع راته په کار وه چې دا دواړه عنارص په زياته مينه ده  نو 

کې خوندي او راټول وي  په دې فکر کې وم چې ذهن ته مې د پښتو 

ادب پنځه  ځالنده ستوري راغلل  زما زړه و چې  د دې دورې پنځه تنه 

ملګري به يو يو ستوری انتخاب کړو،  د هغو اثار او افکار به وڅېړو، هم به 

خدمتګارو ليکوالو ح   ادا يش او هم به د دوی د کار او  او حقوالود دې 

زيار د شمېر نچوړ ولس ته وړاندې کړو  په دې کې مې هد  دا و چې 

دوی پښتو ادبياتو لپاره اسايس کارونه تررسه کړي او  ترڅنګ يې د ميل 

فکر د ت ليغ او ترويج لپاره بې شانه م ارزې کړي دي  هغه هد  چې زما 

هغه په دې پنځه واړو ستورو کې محسوس وو  استاد په ذهن کې و، 

بريايل باجوړي تر ما دمخه استاد الفت په نښه کړی و، استاد محمد رفي  

رفي  پوهاند رښتني انتخاب کړی و ، ځينو نورو انډيواالنو نورې 

 موضوعګانې په نښه کړې وې 
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نو ما خادم صيب خوښ کړ او خپل ېيزرټيشن ته مې )د خادم  

نوم غوره کړ  )د خادم نړۍ ليد( نوم مې ځکه انتخاب کړ چې  نړۍ ليد(

د خادم له افکارو او ذهني دايرې يا نړۍ ليد رسه زما ېېره لېوالتيا وه  

الرښود استاد هم دا موضوع خوښه او د موضوعاتو اوټ الين مو ورته جوړ 

کړ  په شپږو برخو کې مو د يادې موضوع د څېړنې لپاره مفردات غوره 

د همدغو ټاکلو مفرداتو له مخې مې پر خپل وخت د اثر د ليکلو  کړل او

ټاکل شوی وخت راورسېد، نو  د ليکلو لپاره تکل وکړ  کله چې د پايليک

کارونه مې  رسه پيل کړل، څه موده د اثارو پر راټولولو، انتظام او له فکری 

 پلوه د هغو پر ېل ندۍ ولګېد  خو اسايس کار مې په وروستي يو کال او

رسه کړ  به وروستيو شپږو  په تېره بيا په وروستيو شپږو مياشتو کې تر

مياشتو کې بيا وروستۍ درې مياشتې داسې وې چې نور ټول کارونه مې 

يوې خوا ته کړل، شپه او ورځ دې کار ته اړم شوم، په نتيجه کې دغه اثر 

په له رسيزې پرته په شپږو برخو کې منظم، راټول او ترتيب شو  د رسيزې 

پيل کې د دغه اثر د ليکلو اړتيا په ګوته شوې او تر هغه وروسته د استاد 

خادم په باب د څېړنو شاليد ته اشاره شوې او هغه چاپ او ناچاپ ځانګړي 

ي چې د دغه  اثر و اثار او همدارنګه ځينې نورې مهمې ليکنې په ګوته ش

 لیکل شوي وو دمخه  تر ليکلو

او ترجيحات په ګوته شوي او وروسته بيا د دې اثر ګټورتيا 

همدارنګه د دغه اثر ليکنۍ ميتودولوژۍ ته ګوته نيول شوې ده چې په 

دې کې ساحوي، کتابتوين او مشاهدايت ميتود ته اشاره شوې چې په دې 

 اثر کې ورڅخه ګټه پورته شوې ده 

د اثر په لومړۍ برخه کې )خادم څوک و؟( پوښتنې ته د خادم 

ويل شوی دی، د خادم زوکړه او زده کړه څېړل پېژندنې له الرې ځواب 

شوي، بيا يې ليکوالۍ ته ګوته نيول شوې او د ليکلو اثارو نومونه يې 
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اخيستل شوي دي  تر هغه وروسته ټولو هغو دندو ته اشاره شوې چې 

خادم له پیله بيا د ژوند تر وروستيو شپو پورې تر رسه کړي دي  بيا يې 

ي، يوازې نومونه يې اخيستل شوي دي  بيا اثار په لنډيز رسه معريف شو 

يې سيايس فکر ترشيح شوی، سيايس ژوند يې بيان شوی او سيايس 

فعاليتونه يې ترشيح شوي دي  د دې ترڅنګ يې پر کورين او ټولنيز ژوند 

بحث شوی او بيا يې د ژوند پر وروستيو کلونو، بند او مړيني خربې شوې 

 دي  

ر هغه وروسته بيا د ده په باب چې استاد خادم چې کله وفات شو ت

کومې غونډې، يادونې او منانځنې شوي، د هغو يادونه هم راغلې ده  

دوميه برخه خادم څه کړي؟ موضوع ته وقف شوې، يانې د خادم اثار په 

کې څېړل شوي دي  د خادم اثار په کې پر دوو برخو وېشل شوي، منظوم 

د مرغلرو امېل، څاروان، بلکا،  (( اثار او منثور اثار   په منظومو اثارو کې

نصوص الحکم، د بابا نصيحت، د شعرونو درېيمه مجموعه، اينده پښتنو ته، 

ته نغوته شوې او په منثورو اثارو کې  ))نوي پوهيتابه، خادم باد س ا يم

))پښتونويل، ن و  او ع قريت، لرغوين پښتانه قومونه، بايزيد روښان، نوې 

مه پېړۍ او پښتانه، پښتني پور، د پښتنو قامويل، رڼا، افغاين موسيقي، شل

غوره سندرې، د پښتو مشاعرې، د تنقيد ح ، د پښتو وليس ادب، افغاين 

حکومت، مليت او بني املليت، کوشانيان څوک وو؟، پارتيان څوک وو؟، 

پاڼه، نوې الر، نوی  زړهد خوشال او رحامن موازنه، د پښتو د تاریخ يوه 

، غريزه حب خري، اسامين غږ، د پښتون د سټې ادب، علمي پښتونويل

څانګې، لرغوين افغانان، د پښتونولۍ ادب، لوی سهاک، ټولنپال افغان 

مونوفيس ، کنفرانسونه، د پښتو ننني ليکوال، د پښتو نرث تاريخي تطورات 

او د نرث ليکونکو ت کره، پښتانه شعرأ، مجليس شاعران، روهي ګلونه، په 

، د کوچنيانو اخالقي پالنه، اصحاب کرام، د رشيف ت کرة االوليا ت رصه
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االخالق،  رسګ شت، د افغانستان پخوانی تاريخ، اريانا دايرة املعار ، مکارم

يو مسلامن او ټوله اروپا، د مور مينه، د ريګويدا رسودونه، نوی ژوندون، 

خيايل دنيا، سورګل، اديب قصې، سيد کامل او بابو جانه، د داستانونو 

د پښتونخوا کيسې، علمي سفرونه او يونليک، پښتو پټۍ، پښتو په  مجموعه،

عريب ليکدود، پښتو نحوه، معلم پښتو، پښتو کيل اول جز، پښتو کيل دويم 

جز، پښتو کيل دريم جز، پښتو کيل څلورم جز، کره پښتو، پښتو قرائت د 

م دويم ټولګي لپاره، پښتو قرائت د درېيم ټولګي لپاره، پښتو قرائت د څلور 

ټولګي لپاره، پښتو زده کړه، معياري پښتو، مکاملات، سياستپوهنه او 

ټولنپوهنه، علمي څېړنه او شننه، ژورناليستيکي ليکنې، دري ليکنې((  اثار 

 معريف شوي دي 

د اثارو تر معرفۍ وروسته په ټوليز ېول د دې اثارو ارزښتونو، 

له مخې پر منظوم ماهيت او نوښتونو ته اشاره شوې او هغه بيا د ېل ندۍ 

او منثور کالم وېشل شوي او د هر يوه پر ځانګړنو بحث شوی دی  تر هغه 

وروسته بيا د پښتو ادبياتو په ويښتيايي پړاو کې د خادم د اثارو مقام څېړل 

شوی، هم پر دې پړاو بحث شوی او د ده د اثارو رول ته ګوته نيول شوې 

و لیکوالو څخه د خادم تاثر څېړل ده او بيا وروسته له نورو کورنيو او بهرني

( داسې ۱۹شوی او په دې کې لومړی د خپلې ټولنې اغېز، شاوخوا )

بهرين لیکوال څېړل شوي چې په يو نه يو ېول يې د  يو شمېر کورين او

ذهن اغېز کړی دی، دا ليکوال او موثر شخصيتونه په دې  او خادم پر فکر

 شېرشاه سوري،  يکه،   نېب ېول دي: ))سلطان شهاب الدين غوري، 

سيد جامل  احمد شاه بابا،  خوشال خان خټک، رحامن بابا،  شېخ ميل، 

 جهان زېب،  توکل ،  باچا خان )فخر افغان(، کامل مومند،  الدين افغان، 

وزير محمد ګل  ماسټر ع دالکريم، اجمل خټک، خان ع دالويل خان، 

نور محمد  خان،  غازي محمد نادرخان، رسدار محمد داود خان مومند، 
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سيد حسن  نصري خان بلوڅ،  غالم رحمن جرار،  تره کی، موسی شفي ، 

 حمزه شينواری، استاد ګل پاچا الفت،  استاد ع دالرو  بېنوا،  خان، 

 سيد رسول رسا، همېش خليل،  پوهاند ع دالحی ح ي ي، سلېامن الي ، 

نرص  هللا،قايض عطاء  سېالب ساپی، مراد شينواری، محمد عمر سيامب، 

ويل محمد مخلص، رسمحق  ع دهللا بختانی خدمتګار،  هللا حافظ، 

ماکسيم ګورکي، مصطفی کامل اتاتورک، رابندرنات ټاګور، مهامتا ګاندي، 

 عالمه اق ال((  او ځینې نور   

د اثر په درېيمه برخه کې د دې اثر مرکزي او اسايس موضوع پيلېږي، په 

ه دې کې نهه برخې څېړل شوي دې کې د خادم نړۍ څېړل شوې، پ

ملتپالنه ده چې د خادم د فکر محور جوړوي  دا برخه تر درېو  -۶دي: 

 -پښتانه او پښتونويل  ب -جالل جال عنوانو الندې څېړل شوې ده  الف

  بيا د خادم د نړۍ ليد دوميه افغانيتافغان او  -پښتانه او پښتونستان، ج

ينپالنه يا اسالمپالنه څېړل شوې، برخه پيلېږي  په دې برخه کې د خادم د

دا هم پر دوو جال برخو کې څېړل شوې ده  )الف( برخه کې يې د دين 

اصيل ماهيت او په )ب( برخه کې يې د دين اخالقي ايډيالونه څېړل 

شوي دي، دا دواړه د خادم په اثارو کې ېېر جوت دي  د خادم د نړۍ 

النه د خادم له نظره څېړل ليد درېيمه برخه )ټولنپالنه( تشکيلوي، سمونپ

شوې او په دې کې بيا هم په درې برخو کې پرې بحث شوی دی: )فردي 

سمون، ټولنيز سمون او هېوادنی سمون(، د خادم دفکر يا نړۍ ليد بله 

برخه کره کتنه ده  په دې برخه کې چې د ده انتقادي اواصالحي فکر پر 

دی، لکه )ژبپوهنيزه  کومه برخه زيات مترکز لري پر هغو برخو بحث شوی

کره کتنه، اديب کره کتنه، سيايس کره کتنه او ټولنيزه کره کتنه (  د خادم 

د نړۍ شپږمه برخه )ښارپالنه( ده  دی د ښاري ژوند او متدن سخت پلوی 

و او په دې برخه کې يې ګڼ شمېر ليکنې کړي دي  په دې برخه کې 
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او فلسفي افکار هم د دخادم ليکل شوي ليکنو ته کتنه  شوې ده  فلسفه 

ې  دخادم ليکل کخادم د فکر يوه مهمه موضوع جوړوي، په دې برخه 

شويو اثارو او متفرقه ليکنو ته نغوته شوې ده   خادم نه يوازې د خپلې 

ټولنې او هېواد په باب ليکنې کړي، بلکې د فکر دايره يې د سيمې او نړۍ 

او يا هم د سيمه ييزو او په کچه هم پراخه وه، نو د سيمې او نړۍ په کچه 

نړيوالو پېښو او شخصيتونو په باب چې ده کومې ليکنې کړي هغه هم 

څېړل شوې دي  ژبه، ژبپالنه او پښتو پالنه هم د استاد خادم دافکارو يوه 

مهمه برخه جوړوي، د خادم نړۍ ليد په نهمه برخه کې دا موضع په 

په اوږدو کې،  تفصيل رسه څېړل شوې او استاد خادم چې د خپل عمر

ژبې، ژبپالنې، پښتو او پښتوپالنې ته څه کړي، هغه په تفصيل رسه دلته 

څېړل شوي دي  د دې اثر په څلورمه برخه کې د کورنيو او بهرنيو لیکوالو 

له نظره د خادم ژوند، فکر او اثار څېړل شوي دي  په دې کې د دغو 

)استاد پوهاند الندې کورنيو او بهرنيو ليکوالو نظريات راغيل دي: )

ع دالحی ح ي ي، استاد ع دالروو  بېنوا، پوهاند صدي  هللا رښتني، 

کانديد اکاېميسن محمد صدي  روهي، استاد سعد الدين شپون، 

ع دالرحمن پژواک، سيد قاسم رښتيا، حمزه شينواری، محمد قدير تره 

کی، غالم جيالين جاليل، دوکتور حفيظ هللا نارصي، سيد بهاوالدين 

ح، ع دالهادي هدايت، رس محق  ع دهللا بختانی خدمتګار، قتيل مجرو 

خوږياڼی، ح يب هللا رفيع، زرين انځور، پوهاند ېاک زېور الدين زېور، 

پوهنوال الل پاچا ازمون، اسدهللا غضنفر، ع دالغفور لېوال، احمد جاوېد 

نوري، رسمحق  ع دالواجد واجد، حفيظ هللا غښتلی، رسمحق  سيد 

څېړنوال  ،هاشمي، محمد اصف صميم، څېړنوال ذکريا مالتړ الدين محی

 او ځينې نور   وجیه هللا شپون، ګراسيموا، دوريانکو  او   ګ ګريس (( 

د اثر په پنځمه برخه کې د خادم فرهنګي او ټولنيز خدمتونه ارزول 
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شوي دي  په فرهنګي برخه کې د ده خدمتونه، په ليکنيزه، رسنيزه او 

ل شوي او ارزول شوي دي او ټولنيز خدمتونه يې بيا پر ديني برخه کې تل

کورين او سيمه ييز چاپېريال او همدارنګه د عامې ټولنې په کچه ارزول 

 شوي دي  

شپږمه برخه د کتاب وروستۍ يادونې او بشپړونې دي چې  د دې 

اثر پر لیکني بهري  او ستونزو باندې بحث کوي او بله برخه يې لنډيز يا 

ې همدا اوس  مو له نظره تېره کړه   دا  د دې اثر څرنګوالی او پايله ده چ

 څومره والی و چې موږ يې لنډيز دلته وړاندې کړ 

په پای کې يو ځل بيا غواړم له قدرمنو استادانو) رسمحق  زملي 

هېوادمل، پوهنوال دوکتور محمداجان حقپال، پوهاند دوکتور 

دين هاشمي او نورو ع دالخال  رشيد، رسمحق  دوکتور سيد محی ال

دوستانو څخه ېېره مننه وکړم  چې ددې اثر د بشپړاوي لپاره يې راته 

خپلې ګټورې مشورې راکړې او د دې اثر په سمون او تکميل کې يې  

 رارسه مرسته وکړه  

له ګرانو ورونو) فياض حميد او ضياء الرحمن ضياء څخه هم ېېره 

تخنيکي چارو په بشپړاوي مننه کوم چې د دې اثر په کمپوز، سمون او 

 کې يې خپله خپله مرسته وکړه، د ټولو دې کور ودان وي 

 په هېواد کې د علمي څېړنو د پرمختيا په هيله

 په درنښت

 محمد اسمعيل يون
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 اخځونه

ټوک، رسيزه ، د اريانا دايرة املعار  ټولنه ، ۷اريانا دايرة املعار ،   3

 .ل کال ۶۹۵۵

ليکوال )بشپړ منت( د مطيع هللا روهيال بېنوا، ع دالرو  ، اوسني   0

 .ل کال۶۹۳۶ترتيب او راټولونه، عالمه رشاد خپرندويه ټولنه، 

بېنوا، ع دالرو  بېنوا، اوسني ليکوال، لومړی ټوک، د مط وعاتو   1

 .ل کال۶۹۱۱مستقل رياست، دولتي چاپخونه، کابل، 

ج ارخېل، قايض حفيظ هللا ښاد،حکومت پوهنه، د افغانستان ميل   1

  .ل کال۶۹۳۹حريک، ت

ح ي ي، پوهاند ع دالحی ، په اوسني پښتو شعر کې د ژوندڅپې، د   1

 .ل کال۶۹۱۱افغانستان علومو اکاېمي، دولتي چاپخونه، 

ح ي ي، پوهاند ع دالحی ، په پښتو ادب تاريخ کې قصيده، کابل،   1

 .ل کال۶۹۵۷

ح ي ي، پوهاند ع دالحی ، د پښتو ادب لنډ تاريخ، عالمه رشاد   7

 .ل کال۶۹۸۷دويه ټولنه، کندهار، خپرن

خادم قيام الدين، د افغانستان تاريخ، لومړي ټوک د يوې برخې   8

   کال ل۶۹۹۱ ، انجمن تاريخ ترجمه،

خادم قيام الدين، وږمه، لومړۍ ګڼه، د سيد کامل او ب و جانې نکل،   1

  .ل کال ۶۹۹۳
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، پښتونويل، پښتو ټولنه، دولتي چاپخونه، قيام الدين خادم،  32

 .کال ل۶۹۹۶

ل  ۶۹۱۱خادم، قيام الدين ، څاروان، د کتاب چاپولو موسسه، کابل،   33

 .کال

خادم، قيام الدين ، خادم باد س ا يم )د استاد قيام الدين خادم   30

منظوم کليات(، د الل پاچا ازمون په زيار، دانش خپرندويه ټولنه، 

 .ل کال۶۹۳۶

مرکز، خادم، قيام الدين ، د مرغلرو امېل، د اصالح د نرشاتو   31

 .ل کال۶۹۹۲کابل،

  .ل کال۶۹۵۱خادم، قيام الدين ، لرغوين پښتانه قومونه، پېښور،   31

خادم، قيام الدين ، ن و  او ع قريت، د استاد خادم د اثارو د چاپ   31

 .ل کال۶۹۳۱علمي بورې، دويم چاپ ، 

خادم، قيام الدين ، ن و  او ع قريت، دويم چاپ، محمد قدير تره   31

ل ۶۹۳۱دم د اثارو د چاپ علمي بورد، د ، کي تقريظ، د استاد خا

 .کال

 .ل کال۶۹۷۳خادم، قيام الدين ، نصوص الحکم، خادم ېاينسټي،   37

   .ل کال ۶۹۲۱خادم، قيام الدين ، نوی ژوندون، پښتو ټولنه،   38

 .ل کال۶۹۹۲خادم، قيام الدين، بايزيد روښان، پښتو ټولنه، کابل،   31

 .ل کال۶۹۸۱خادم، قيام الدين، بلکا، خادم ېاينسټي،   02

خادم، قيام الدين، پښتو چاپي اثار، د اوالعاتو او کلتور وزارت،   03

 .ل کال۶۹۵۷ ، کابل
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  ل کال۶۹۵۱ پښتو ټولنه، کابل خادم، قيام الدين، پښتو څېړنې،  00

د الل پاچا ازمون خادم، قيام الدين، رڼه چينه، لومړی ټوک،   01

 ل کال  ۶۹۳۱راټولونه، د افغانستان د علومو اکاېمي، 

، د الل پاچا ازمون راټولونه، خادم قيام الدين، رڼه چينه، دويم ټوک  01

 ل کال  ۶۹۳۱د افغانستان د علومو اکاېمي، 

 .کال ګڼه ۶۹۶۱خادم، قيام الدين، کابل کالنۍ،   01

، د خادم د اثارو د چاپ علمي بورېخادم،قيام الدين، خيايل دنيا،   01

 .ل کال۶۹۳۱ کابل،القدس چاپخونه،

وټۍ د پښتو شفاهي ادبياتو  شکل او مضمون، د افغانستان خاورې، غ  07

 .ل کال۶۹۱۶علومو اکاېمي، 

ګڼه، د لیکوالو انجمن،  ۱خدمتګار، ع دهللا بختاين ، ژوندون مجله،   08

 .ل کال۶۹۱۸کابل، 

خدمتګار، ع دهللا بختانی رسمحق ، د ميل ادب او ژورناليزم خادم،   01

ګويته انسټيټيوټ، ، افغان  )دويم چاپ(، د افغانستان د قلم ټولنه او

 .ل کال۶۹۸۳ ، مسلکي چاپخونه، کابل

 رښتيا، سيد قاسم، سالنامه کابل، اديب انجمن، دولتي چاپخونه،  12

 .ل کال۶۹۶۷ کابل،

ل ۶۹۵۱ټوک، پښتو ټولنه، کابل،  ۲رفيع، ح يب هللا،  پښتو پانګه،   13

 .کال
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روهي، محمد صدي  کانديد اکاېمېسن رسمحق ، د پښتو ادبياتو   10

اريخ، معارصه دوره، د محمد صدي  روهي فرهنګي ټولنه، ت

 .کال ل۶۹۷۸

 زغم، احمد شاه ، پښتو چاربيته، د پوهنملۍ تېزس، ناچاپ  11

زېور، پوهاند ېاکټر زېور الدين ، د پښتو ادبياتو تاريخ اوسنۍ دوره،   11

  .کال ۶۹۳۱مومند کتاب خپرندويه ټولنه، 

  ل کال ۶۹۱۶، مه ګڼه،۷، شپون،سعد الدين ، کابل مجله  11

  .کال۶۹۵۳ -۶۹۵۸ګڼه،  ۱۱-۱۵ورزی محمود، د افغانستان کالنۍ،   11

،څلورم چاپ،  غ ار، مري غالم محمد،افغانستان در مسري تاريخ  17

 کال  ل۶۹۱۸

ګ،  ، ګريس، پښتو هرني نرث، د محمد اکرب معتمد ژباړه، د چاپ   18

 .ل کال ۶۹۱۵او نرش دولتي کمېټه، 

وهاند ع دالحی ح ي ي رسيزه او ماکو،سلېامن ، ت کرة الوليا، د پ  11

 ل کال، ۶۹۷۳تعليقات، د عالمه ح ي ي د خپرونو مرکز، 

هاشمي، پروفيسور ېاکټر سيد محی الدين ، د پوهاند صدي  هللا   12

رښتني د اديب، فرهنګي خدمتونو څېړنه او کره کتنه، ميهن 

 .ل کال۶۹۳۵خپرندويه ټولنه، 

 .ل کال۶۹۱۶ګڼه،  ۱هاليل، ع دالحکيم ، کابل مجله،   13

 .کال 31۱3هېوادمل، زملى رسمحق ، دالفت ياد، کابل،     10

 .ل کال۶۹۱۱هېوادمل، زملی رسمحق  ،د افغان ياد، د مقالو ټولګه، کابل،  11
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هېوادمل، زملی رسمحق ، امري عليشېر نوايي،د افغانستان د علومو   11

 .ل کال۶۹۱۱اکاېمي،

خپرندويه هېوادمل، رسمحق  زملی ، د پښتو نرث اته سوه کاله، دانش   11

 .ل کال۶۹۳۱ټولنه، 

 ل کال ۶۹۱۱ټوک،  ۲رسمحق  زملی هېوادمل، وليس سندرې،   11

 ل کال، ۶۹۷۸هيله مجله، پېښور، پنځمه ګڼه،    17

يوسفزۍ، هوسا، د پښتو ادب په پرمختيايي بهري کې د استاد قيام   18

 .ل کال۶۹۸۷الدين خادم ونډه، )د ماس ۍ دورې تېزس(، ناچاپ، 

ب تاريخ، لرغونې دوره، د افغانستان ميل يون، محمد اسمعيل، اد  11

 .ل کال۶۹۳۱تحریک، 

يون، محمد اسمعيل،پښتو شعر هنديس جوړښت، يون کلتوري يون،   12

 .ل کال۶۹۸۷
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 وروستۍ نښلونې

 )دفاع(

علمي  کله چې مې د دوکتورالومړنۍ يا مقدمايت دفاع:  -الف

لپاره ېيزرټيشن بشپړ کړ، نو د دوکتورا بورې، پښتو څانګې، ژبو او  پوړۍ

ادبياتو پوهنځي او د پوهنتون د علمي چارو معاونيت له خوا د مقدمايت 

ل( کال د سلواغې مياشتې ۶۹۳۱دفاع ورځ وټاکل شوه  د دفاع لپاره د )

نوی  (څانګې )ترکي(مه نېټه غوره شوه  د ژبو او ادبياتو پوهنځي ۲۵)

 دفاع لپاره مناسب ځای وبلل شو  ۍجوړی شوی تاالر د لومړن

اره مو ټول اړوند رضوري مواد، پرېزېنټيشن، بايرنونه، د پد يادې نېټې ل

ن استادان، د لوړو برابر کړل  د کابل پوهنتو  ټول موضوع لنډيز او نور

نورو علمي موسسو  يو شمېر زده کړو وزارت يو شمېر کارکوونکي او د

علمي شخصيتونه مو خرب کړل، نږدې يو نيم سل تنو علمي شخصيتونو او 

کې ګډون کړی و، چې  په غونډه مقدمايت دفاع ديو شمېر محصلينو 
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صولو وکړل، له ا هم ځينو يې په دې ځانګړي لېست کې خپل السليکونه

تر مرشۍ الندې  (عظيميدوکتور محمد نعيم ) رسه سم د علمي مرستيال

غونډه پيل شوه، ژوري هيئت وټاکل شو او ما خپله دفاع پيل کړه  له 

موضوع رسه زما لېوالتيا ما ته د دې امکان برابر کړ چې زه پر موضوع پوره 

حاکم شم، زما توضيحات د حارضينو او ژوري هيئت د پاملرنې وړ 

پوښتنې مطرح کړې، هغه هم په  ځينې ګرځېدل، څو تنو استادانو چېو 

ښه بڼه ځواب او مفهوم هم په ښه ېول افاده او انتقال شو  زما تر 
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واوروله چې  پرېزنټيشن يا توضيحاتو وروسته ژوري هيئت خپله پرېکړه

 :منت يې په دې ېول دی
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دمايت دفاع له امله تر هغه وروسته ټولو ګډونوالو ما ته د ښې او بريالۍ مق

 م ارکي راکړه 

تر م ارکۍ وروسته مو اړوند اسناد رسه راټول او د وروستۍ دفاع لپاره مو 

علمي شخصيتونو او دوستانو چې په دې  هغو پالن جوړ کړ  يد تيار 

څرنګوالی او السليکونه يې په  د ځينو مقدمايت دفاع کې ګډون درلود،

 الندې ېول دي:
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 عيل يون د دوکتورا د پوهاند محمد اسم

 د پايليک مقدمايت دفاع ګډونوال
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او پر  خپور شوپر څپو  ېزیونټلو مقدمتي دفع بشپړ جني د ژوندوند 

همغه مهال د يوټيوب څپو ته هم پورته شو چې لېنک يې په دې ېول 

 دی:

(https://www.youtube.com/watch?v=LH1jH7vcG3Q&t=33s)  

او د کارونو  کړ پالن جوړ د نهايي دفاع لپاره مې تر مقدمايت دفاع وروسته

 د انسجام په لټه کې شوم 

د وروستۍ دفاع لپاره څو ورځې وروستۍ يا نهايي دفاع:  -ب

ۍ دفاع لپاره رسه يش او د وروست وخت په کار و چې نور اړوند کارونه تر

بايد د بهرين استاد په توګه يو داسې استاد هم ګډون وکړي چې د کوم 

بل هېواد په يو معترب پوهنتون کې استادي ولري او د نارر استاد رشايط 

  ما چې د کابل پوهنتون د علمي مرستيال د رسمي ييې پوره کړي و 

 (لخال  رشيداستاد پروفيس ور دوکتور ع دا)مکتوب پر اساس ال وار د مخه 

د نارر استاد په توګه ټاکلی و او د دوکتورا تېزس مې وار دمخه ورلېږلی و، 

د  مې نو د مقدمايت دفاع له جزياتو مې هم خرب کړ او په نهايي دفاع کې

هغه د حتمي ګډون خربه هم  وررسه رشيکه کړه، هغه په ورين تندې 

ع لپاره وټاکل شوه، (مه نېټه د نهايي دفا ۱) کبل( کال د ۶۹۳۱ومنله، د )

نوی تاالر د  (چينايي څانګې)استاد خال  رشيد هم ترشيف راوړو او د 
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تنو  (ه پنځوسدوه سو )وروستۍ دفاع لپاره غوره شو  په دې دفاع کې تر 

زیاتو استادانو، څېړونکو، محصلینو او د نورو علمي مرکزونو استازو ګډون 

 دې ېول دي:چې د ځينو السليکونه او څرنګوالی په  کړی و 
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د قران کريم د څو م ارکو ايتونو تالوت وشو، بيا  غونډه له اجنډا رسه سم 

 د کابل پوهنتون د علمي مرستيال ميل رسود وغږول شو او ورپسې

 په وينا رسه پيل شوه، بيا د دري څانګې امر (دوکتور محمد نعيم عظيمي)

لنډې خربې وکړې او د  ()پوهاند دوکتور سيد اکرام الدين حصاريان

د ماس ۍ بورې امر )وفاء الرحمن  دوکتورا پروګرام يې ترشيح کړ، وروسته

ژوند ليک ولوستل شو او بيا مې خپل پرزنټيشن پيل  لنډ زماله خوا  وفا(

ټاکيل وخت مې خپل پرزنټيشن په سم ېول افاده کړ او د ټولو  رکړ، پ

وهنتون د علمي مرستيال ګډونوالو د هرکيل وړ وګرځېد، وروسته د پ

( له خوا له ما څخه غوښتنه وشوه چې تاالر عظيميمحمد نعيم دوکتور )

کې په ارامو اعصابو خپله  وايلکړم چې ژوري هيئت زما په  نه شت ترک

پرېکړه وکړي، تر څو دقيقو وروسته ما ته بېرته تاالر ته د  او ناپېيلې عادالنه

ت په دې ېول خپله پرېکړه داخلېدو بلنه راکړل شوه او ژوري هيئ

 :واوروله
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تر دې پرېکړې وروسته ټولو دوستانو، استادانو او اړوندو مسولينو ما ته 

( ثورل( کال د )۶۹۳۲م ارکي راکړه او په دې ېول هغه بهري چې د )

 مه(۱ل( کال د کب پر )۶۹۳۱پيل شوی و، د ) هنېټ مه(۲۶) پرمياشتې 

دې پروګرام بشپړ جريان هم د د  د نېټه په برياليتوب رسه پايته ورسې

غه وروسته يوټيوب ته هم ژوندون ټلوېزيون پر څپو خپور شو او تر ه

 پورته شو چې لېنک يې په دې ېول دی: 

(https://www.youtube.com/watch?v=Y2d11qm2W_Y) 

 
د وروستۍ جملې په توګه يو ځل بيا ټولو هغو قردرمنو اسرتادانو، مسرولينو 

او دوستانو ته کور ودانی وايم او د زړه له تله مننه ورڅخه کوم چې په ژبرو 

او ادبياتو پوهنځي کې يې د دوکترورا پروګررام پره دې ېول د بريراليتوب 

ما رسه مرسرته وکرړه په مستقيم او نا مستقيم ېول يې له  او پوړيو ته ورسوه

 چې دا تحصييل او علمي پوړۍ ترالسه کړم 

 د ټولو دې کور ودان وي، الره يې روښانه او ژوند يې سوکاله غواړم 

 په درنښت

 محمد اسمعيل يون

 (مه نېټه۱ل کال د کب )۶۹۳۱
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