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 استاد يون پنځوس کلن يون د
 

ښاغيل پوهاند دوکتور محمد اسمعيل يون زموږ د زمانې په تېـره بيـا د 

د افغانسـتان د کورنيـو او  سختو حـاالتو يـو مخـکک فکـري مبـارز دی. ده

 بهرنيو مخالفينو، جنګساالرانو او فسادګرو پر وړاندې د مبارزې يوه ځانګړې

کړه. دا يې د خپـل ولـس او  غوره وه،الره، چې د قلم، ژبې او جرئت الره 

خلکو د اوږدو مبارزو تر ټولـو غـوره، بريـالۍ او ژغورندويـه الره او مبـارزه 

دی که په کابل کې و او يا هم په نورو واليتونـو کـې، خپلـو مـيل او  .وبلله

فرهنګي هلو ځلو ته يې دوام ورکـړی، همـدا علـت و چـې افغانـانو دده د 

لۍ او زړورتيا باور پيدا کـړ، ېېـری افغانـان پـه مبارزې پر حقانيت، رښتينو 

ځانګړې توګه ځوانان يې تر څنګ ودرېدل او دې مبـارزې تـه يـې ال نـور 

ځواک وروباښه. يون ددې ځوانانو په راټولېدو رسه پرځان ال باوري شـو او 

 خپلې دې مبارزې ته يې په سيستامتيک ېول دوام ورکړ.

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

نـه وي کـړي. ددې  مـېد غږ پورته کولو يو بريالی وياند دی، نو مبالغه به 

لپاره چې ښاغلی يون په بشپړه توګه وپېژنـو، نـو غـواړم دلتـه يـې د ژونـد، 

 اثارو او افکارو پر بېالبېلو برخو لنډه رڼا واچوم:

و د محمـد اسـمعيل يـون د حـاجي محمـد خـان زوی ا زوکړه: -۶

مه نېټه د لغامن  (۶۸)ل( کال د کب پر ۶۹۳۱هدايت خان ملسی دی، پر )

پـه يـوې روښـنفکرې کـورنۍ کـې  )الوخېلـو(واليت د الينګار ولسـوالۍ د 

کوونکی و چې پالر يې وفات شو،  زېږېدلی دی. يون ال د شپږم ټولګي زده
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ه د کور رسپرستي او د ژوند نورې چارې خپله ده ته ورپرغاړه شوې. خو پ

دې سختو رشايطو کې يې هم خپل هوې قوي وسـاته، هـم يـې د کـورنۍ 

 رسپرستي کوله او هم يې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ.

ل(کـال د الينګـار ۶۹۰۹محمـد اسـمعيل يـون پـر ) زده کړې: -۲

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

 رلود، په لومړي ټولګي کې شامل شـو،مزله يې نږدې يو نيم ساعت واټن د

يون يـو کـال د سـويې ازموينـه ورکـړه او يـو ټـولګی يـې ارتقـا وکـړه، پـر 

ل(کال دې ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه شـوه او د يـون کـور تـه ۶۹۰۱)

ل( کـال دا ښـوونځی د حکومـت د ۶۹۰۸نږدې ساحه کې ابـاد شـو. پـر )

نکــو پــه شــان لــه مخــالفينو لــه خــوا وســوځول شــو، يــون د نــورو زده کوو 

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

ل( کال يې د کابـل پـه ۶۹۱۶د موافقې پر اساس کابل ته راغی او دلته پر )

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

ل او پـر ل( کال د کابل پـه خوشـال خـان لېسـه کـې شـام۶۹۱۲کړې. پر )

ل(کـال د کابـل ۶۹۱۱) ،ل( کال تـرې پـه دوميـه نـومره فـار  شـو۶۹۱۱)

ل( کـال تـرې ۶۹۱۵پوهنتون په ژبو او ادبياتو پوهنځي کې شـامل او پـر )

ل(کال يې د ياد پوهنځي پښتو څانګې کـې ۶۹۱۵پر ) ،اول نومره فار  شو

د کدر ازموينه ورکړه، په يـاده ازموينـه کـې بريـالی او پـر همـدې کـال د 

ــر  ــون پ ــه د پښــتو څــانګې د کــدر غــړی شــو. ي ــه رتب ــامزد پوهيــاه( پ )ن
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ل(کال د کابـل پوهنتـون د ژبـو او ادبيـاتو پـوهنځي پـه ماسـرتۍ ۶۹۸۰)

 ل(کال کې ترې فار  شو.۶۹۸۱)پروګرام کې شامل او پر 

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

 ددې مجلې مديريت هم ورپرغاړه و.

ل( کــال د کابــل پوهنتــون د ژبــو او ۶۹۳۲حمــد اســمعيل يــون پــر )م

( پروګرام کـې شـامل شـو PhDادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې د دوکتورا )

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

يون پر پورتنيو زده کړو رسبېـره د لنـډ مهالـه کورسـونو، ورکشـاپونو او 

نو لپاره په کور دننه او بهر په ځينو برخو کې زده کـړې کـړې دي سيمينارو 

 او لنډ مهاله کورسونه يې هم تعقيب کړي دي.

ل( کال څخه چې د کابل پوهنتون په کدر کـې شـامل ۶۹۱۵يون له )

ل(کال پورې په مـنظم ېول تـدريس کـړی او پـه دې ۶۹۳۱شوی، بيا تر )

ولې بيـا تـر )پوهانـدۍ( ياده موده کې يې لـه )نـامزد پوهيـاه( څخـه نيـ

وروستۍ لوړې پوهنتوين رتبې پورې ټـولې رتبـې پـه ترتيـب رسه بشـپړې 

کړي او د هرې رتبې لپاره يې له پوهنتوين مقرراتو رسه سـم ځـانګړی اثـر 

 ليکلی دی.

يون چې کله په ښوونځي کې د څلورم، پـنځم او شـپږم  دندې: -۹

غـړی و، سـپورت رسه  ټولګي زده کوونکی و، نو د ښوونځي د ترانې د ټـيم

يې هم مينه درلودله، په ښوونځي کې د خپل عمر په هلکانو کې د واليبال 
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ټيم غړی و، يون چې کلـه لـه لغـامن څخـه کابـل تـه راغـی، نـو دلتـه پـه 

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

نو او مجلـو رسه ر اخبـارو مې( ټولګي پورې موده کې لـه يـو شـ۶۲-۳مهال )

قلمي همکاري درلودله او د ځينو چاپي خپرونو له خوا ورته حـ  الزحمـه 

هم ورکول کېدله. يون په کابل پوهنتون کـې د تحصـيل پـر مهـال هـم د 

ليکوالو د ټولنې غړی، د ځوانو ليکوالو د ټولنې د مرشتابه غړی، د خوشـال 

و فرهنګـي ټولنـو ر نـور مېفرهنګي ټولنې د ځوانانو د برخې مسول او يو شـ

 غړی پاتې شوی دی.

( ټولګي کې  و چې د )هيلې( په نامـه يـې د لـرو او بـرو ۶۲يون ال په )

ل( کـال يـې ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو شاعرانو يوه شعري ټولګه راټوله او پـر )

 چاپ کړه.

د پـوهنځي پـر وروسـتي کـال يـې دوه اثـار:  د خپلـو شـعرونو ټولګــه 

مد عامل حريان( د شـعرونو ټولګـه )نيمګـړي )مټکور( او  د وليس شاعر )مح

 ارمانونه( چاپ کړل.

يون د تنظيمي جګړو پر مهال کله په کابل او ځينې وختونه پـه پېښـور 

)هيلـه( مجلـه چاپولـه، د )معـارف(  کې اوسېده، هلته پـه پېښـور کـې يـې 

مجلې همکار و، په جرمنې کې د دوو افغاين کلتـوري ټولنـو؛ )د افغانسـتان 

ــوري و  ــولنې( کلت ــا ټ ــګ د ودې او پراختي ــتني فرهن ــه( او )د پښ دې ټولن

 استازی هم و. 
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ــر  ــته پ ــدو وروس ــر ړنګې ــام ت ــانو د نظ ــون د طالب ــمعيل ي ــد اس محم

ل(کال لومړی په ختيزو واليتونو کـې د ملګـرو ملتونـو د مرسـتو د ۶۹۸۶)

مشاور او ېېر ژر په يـادو واليتونـو کـې د   (UNAMAځانګړي دفرت يوناما )

يې جرګې لپاره د انتخاباتو د دفرت مرش شو. يون دا دنـده هـم پـه بېړنۍ لو

 ښه ېول تررسه کړه. 

( تنـو پـه ۶۱۵۵ل(کال د بېړنۍ لويې جرګه چې نږدې )۶۹۸۲يون پر )

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

رګـې د ټاکنې وشـوې او يـون د رايـو پـه  اکرثيـت رسه د بېړنـۍ لـويې ج

لومړي منيش په توګه انتخاب شو، د منشيتوب دنـده يـې هـم پـه ښـه ېول 

ولسـواکي او  -تررسه کړه او بيا يې د يادې جرګې په باب )بېړنۍ لويه جرګـه

 زورواکي( تر نامه الندې يو ځانګړی اثر هم وليکه.

ل(کال د افغانستان او پاکستان تـر مـند د )امـن ګـډې ۶۹۸۰يون پر )

فغانستان له لوري د منيش په توګه غوره شو او دا دنده يـې جرګې( لپاره د ا

 هم په ښه ېول تررسه کړه.

ل(کال د جمهور رييس حامـد کـرزي د يـوه ځـانګړي ۶۹۸۰يون پر )

فرمان له الرې د امنيت شورا دفرت د فرهنګي چارو د رييس په توګـه غـوره 

تـه يـې شو، اوه کاله يې دا دنده پر مخ يوړه او جمهور رييس حامـدکرزي 

 په ېېرو ميل او فرهنګي مسايلو کې خپلې مشورې ورکړې.



 د استاد يون پنځوس کلن يون /نيمه پېړۍ يون

75017 
 

ل(کال په حکومت کې د ولسمرش له خوا جنګساالرانو او ۶۹۳۲يون پر )

فسادګرو ته د زياتو امتيازاتو له ورکـړې رسه د مخالفـت لـه املـه لـه خپلـې 

دندې استعفی ورکړه او پر همدې کال يې )د افغانستان ميل تحريـک( پـه 

و ازاد، فرهنګـي، مـدين، ټـولنيز، مـيل او سـيايس حرکـت بنسـټ نامه  د يـ

 کېښود.

 کورنی ژوند: -۳

ل( کـال لـه )اريـن مومنـد( رسه واده وکـړ، اوس ۶۹۱۳استاد يون پر )

څلور اوالدونه لري )هيله، سمسور، سـوله او ودان(. )هيلـه( او )سمسـور( دا 

دان( د ل کال( پـر لـوړو زده کـړو بوخـت دي، )سـوله( او )و ۶۹۳۱مهال )

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

 ننګرهار د خلکو منتخبه استازې ده.

 فعاليتونه: -۰

ل(کـال څخـه بيـا تـر ۶۹۱۱يون لـه ) ټولنيزه برخه کې: -الف

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

زرو هېوادوالو رسه ليـدنې کتنـې کـړي دي،  ياده موده کې يې په سلګونو

په سلګونو ټولنيزې غونډې يې جوړې کړي، د خلکو مشکالتو ته يـې ځـان 

رسولی، د نورو ملګرو او ميل تحريک د ملګرو په مرسته يې مصيبت ځپلـو 

خلکو ته مرستې وررسوه. په کابل، کندوز، بغالن، بدخشان، فارياب، بلخ، 

ست، لغامن، کونړ او د هېواد په نورو سيمو کـې هلمند، ننګرهار، پکتيا، خو
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يې زلزله ځپلو، سېالب ځپلو، جنګ ځپلو او نورو مصيبت ځپلو هېوادوالـو 

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

ته وراړولی او لـه دې الرې يـې خلکـو تـه پـه مسـتقيم او نامسـتقيم ېول د 

رستو د ور رسولو زمينه برابره کـړې ده. د مصـيبت ځپلـو ميليونونو ېالرو م

خلکو لپاره يې لوی رسنيز کمپاينونه هم تررسه کړي او دا کـار ددې سـبب 

شوی چې هم دولت او هم خرييه ټولنې غمځپلو سيمو ته ځـان ورسـوي. 

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

لکو مدين او  اعرتاضيه غونډو ته الره هواره کـړې ده. د همدارنګه يې د خ

مسجدونو او کلينيکونو په جوړونه کې يـې ونـډه اخيسـتې، د صـحي اوبـو 

لپاره يې د ژورو څاګانو په کيندنه او د چاپېريال د پـاک سـاتلو لپـاره يـې 

هم د هېوادوالو مرستې اړمنو هېوادوالو ته رسولې دي. په مجمـوعي ېول 

کلونـو ( ۹۵ر چـې يـون پـه تېـرو )مېخرييه او ټولنيزو کارونو شد ټولو هغو 

 ګټورو او مرستندويه کارونو زياتېږي.( ۶۵۵۵کې تررسه کړي تر )

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

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

ه په ګډه )د افغانستان ميل تحريک( په نامـه د له نورو روښنفکرو افغانانو رس 

يو ميل، مدين، خدمايت، ټولنيز، ميل او سيايس حرکت بنسـټ ايښـی دی. 

ر سـيايس فعاليتونـه تـررسه مېددې تحريک له الرې يې په هېواد کې يو ش

 کړي دي.
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ر نورو افغانانو رسه په ګډه په هېـواد کـې د ولسـواکۍ د مېيون له يو ش

ــا ــې او ټينګښــت، د جنګس ــه منځــه وړن ــونې، ل ــادګرو د زور کم الرانو او فس

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

کــړي او پــه ځينــو نــورو دا ېول مظــاهرو کــې يــې ګــډون کــړی دی. دا 

مظاهرې ټولې سولييزې او هدفمنې وې. د ټولـو هغـو غونـډو، الريونونـو، 

ر چې يون په مستقيم او مېينارونو او ورکشاپونو  شجرګو، مرکو، سيايس سيم

کلونـو ( ۹۵نامستقيم ېول او د نورو هېوادوالو په مرسته جوړ کړي په تېرو )

 بېالبېلو غونډو اوړي. (۸۵۵)کې تر 

د ميل او اسالمي هويت د خونديتابه لپاره يې ټينګه او متواتره مبـارزه 

 د ميل او سيايس مبارزو يوه بېلګه ده.

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

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

 ګڼو چاپي، راديويي او ټلويزيوين مرکو کې يې د و اقعيتونو او حقايقو د څرګند

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

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

د هغه ميل او ګټورو نظرياتو ته هم  غلط رنګ  او  ؛يون رسسختي مخالفني دي

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

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

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

کړې، نو دده پر وړاندې يې مثبت او منفي غربګونونه دواړه راپاروه دي، 
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منفي غربګونونه اکرثه وخت د هغو اشخاصو او ېلو له خوا وي، چې په تېر 

السه کړي او ځانونه يې کړکېچن سيايس بهري کې يې ېېرې نامرشوع ګټې تر 

 مطرح کړي دي.

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

فرهنګي،  ووي، خو يون په دغسې سختو اغزنو او تنګو رشايطو کې بيا هم خپل

 . ورکړی دیته دوام  ونوسيايس او ټولنيز کار 

کلونو ( ۹۵ستاد يون په تېرو )ر چې امېد ټولو هغو ليکنو، مرکو او ويناوو ش

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

 عنوانو ليکنو، مرکو او ويناوو اوړي.  (۶۲۵۵رسه کړي تر )

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

( ۹۵. استاد يون په تېرو )دي ه شويپه بهري کې تررس کلونو  دېرشوګورئ، د تېرو 

عنوانو زيات اثار ليکيل چې نږدې ټول يې چاپ شوي، دا ( ۰۵کلونو کې تر )

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

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

 ار او موسس غړي په توګه هم خپل فرهنګي رول ادا کړىټولنو د غړي، همک

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

ودې ټولنې( او)د پښتني فرهنګ  د ودې پراختيا ټولنې( د همکار په توګه د 

ګونو سل دبېالبېلو ليکوالو په لسګونو اثار، ايډيټ او چاپ کړي دي. دغه راز يې 

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

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

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

کچه نرشات لري او د سټاليټ او وېبسايټ له الرې يې هم ټولې نړۍ ته نرشات 

 رسېږي.

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

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

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

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

مسول مدير په توګه هم خپله دنده اجرا کړې ده. پر خپلو کتابونو رسبېره يې د 

برابره او د يو  عنوانو بېالبېلو اثارو ته د چاپ زمينه( ۳۵۵بېالبېلو ليکوالو نږدې )

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

زياتې ( ۶۶۵۵کلونو په بهري کې تر )( ۹۵په سيمه ييزه او ميل کچه يې د )

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

 چاپ شوي اثار يې په دې ېول دي:

 پنځونې: -الف

 چاپکال                   څرنګواىل         کتاب نوم

 ل کال7311دويم چاپ           (لومړۍ شعري  ټولګه)     مټکور. 

  ل کال7311دويم چاپ    (دوميه شعري ټولګه)سندرې په اورونو کې. 
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 راټولونې: -ب
 ل کال  7311دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) هيلې. 

  ل کال7311دويم چاپ      (د حريان شعري ټولګه)نيمګړي ارمانونه. 

 ل کال7311دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) د لوونو فصل. 

 ل کال7311دويم چاپ   (د سيمينار د ليکنو ټولګه)   د نازو انا ياد. 

   ل کال7311درېيم چاپ   (د الفت نرثونه)د الفت نرثي کليات. 

 ل کال7311دويم چاپ  (د اسح  ننګيال شعري منتخبات) سيندونه هم مري. 

 ل کال۶۹۸۱لومړی چاپ  (لومړی ټولګی) ونې دورهد پښتو ادب لرغ. 

 ژباړنې: -ج

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

 .ل کال   7311دويم چاپ  اثر  (تره کي روستار

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

 .کالل  7311دويم چاپ 

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

 .ل کال 7311دويم چاپ 

 ال.ل ک  ۶۹۳۳لومړی چاپ    (د استاد افغانيار اثر) فلسفه او فلسفي بهري 

  

 يونليکنې: -د

 ل کال  7311دويم چاپ ( د اماراتو يونليک) د اماراتو سفر. 

  ل کال7311لومړى چاپ   (د اروپا يونليک)  دىکه يون دى يون. 

  ل کال  7311لومړى چاپ ( د امريکا يونليک)دپنټاګون ترڅنډو. 

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ (د روسيې يونليک)  د کرملني په زړه کې. 

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ( د هند يونليک)  د ېييل تخت هېرومه. 
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 لومړی چاپ  يک(درې ورځې د افسانو په وطن کې )د هلمند يونل

 .ل کال ۶۹۳۳ 

 ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ   (د حج يونليک) د خدای تر کوره. 

 څېړنې او شننې: -هـ

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

 .ل کال  7311 چاپ دويم 

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

 .ل کال  7311

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

 .ل کال  7311  چاپ

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

 .ل کال7311

    ل کال7311 چاپ شپږم )علمي اثر(د پښتو شعر هنديس جوړښت. 

  چاپ دويم ز اثر()څېړنيله افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل  

 .ل کال7311

 ل کال7311 چاپ دويم)څېړنيز اثر(  ساينيس پرمختياوې. 

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

 .ل کال7311

 ل کال  7311 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه(  انديال خوشال. 

   چاپ لومړى و ټولګه()د تحلييل ليکنهيله د خپلو رسيزو په ملن کې 

 .ل کال  7311

 ل کال7311 چاپ لومړى)د اديب څېړنيزو ليکنو ټولګه( کلتوري يون. 

 ل کال7311 چاپ لومړى  )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه(  فرهنګي فقر. 
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 ل7311 چاپ لومړى )له بېالبېلو ليکوالو رسه د مرکو ټولګه(  مرکه او مرکې 

 .کال

 چاپ لومړى ړنيزو ليکنو ټولګه()د څې خوشال په خپل ايډيال   

 .ل کال7311

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

 .ل کال 7311 چاپ لومړى

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

 .ل کال 7311 چاپ لومړى

 ل کال  7311 چاپ مړىلو   )ژبنی څېړنيز اثر( پښتو ليکنى سمون. 

 ل کال 7311 چاپ لومړى )څېړنيز اثر(اوسنۍ رسنۍ. 

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

 .ل کال 7311

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

 .ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ  

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

 .ل کال  ۶۹۳۳ 

 ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ  )د  علمي څېړنيزو ليکنو ټولګه( کتاب الشعر. 

 ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ  )علمي اثر( کره کتنه. 

 ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ  )علمي اثر( ادب تاريخ. 

 ل کال۶۹۳۳لومړی چاپ  )د سيايس ليکنو ټولګه(  ميل درسونه. 

  ل کال ۶۹۳۱لومړی چاپ ( )څېړنيز اثر  څلید نجات 

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

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ   )څېړنيز او تحلييل اثر( 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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(مـه نېټـه پـه تـ کره کـې د ۶۸ل( کال د کب پر )۶۹۳۱استاد يون د )

پېـړۍ  مـېليکل شوي عمر له مخې پوره پنځوس کلن شو، ژونـد يـې د ني

وروستي حـد تـه ورسـاوه. خـو دا نيمـه پېـړۍ لـه منـډو، تـرړو، سـتونزو، 

کړاوونو، جنجالونو او همدارنګه له بريـاوو رسه ملـه وه. لـه لـومړي ټـولګي 

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

له زياترو مسووليتونو څخه بـې غمـه وي. لـه لـومړي ټـولګي څخـه بيـا تـر 

دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمانه وي، يـون رسه لـه دې چـې پـه دې 

دوران کې د پلرنۍ مينې له نعمته محروم شو، د کـور د رسپرسـتۍ درونـد 

ړه شو، خو دې رسه رسه يې خپلو زده کـړو تـه يـې دوام مسووليت ورپه غا 

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

کې يې د خپلو اديب هڅو يـا راټولونـو لـومړی )ـر )هيلـې( ګـډه شـعري 

ټولګه چاپ کړه. د ژوند درېيم پړاو يې د تحصيل دوره ده چـې د څلـورو 

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

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

ل( ۶۹۱۶کړل. د ژوند بله مرحله يې د ګڼو خـدمتونو مرحلـه ده چـې لـه )

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

رحله ده چې پوره شپږ ويشت کالـه وخـت يـې دا نو د ګڼو خدمتونو م

ونيو او ده هم په کې ښې ېېرې هلـې ځلـې وکـړې چـې مـوږ يـې دمخـه 

 يادونه وکړه.



 د استاد يون پنځوس کلن يون /نيمه پېړۍ يون 

 

75010 
 

مـوږ د  د تېرو دېرشو کلونو په بهري کـې که يوازې په فرهنګي برخه کې

استاد يون له خـوا ټـول ليکـل شـوي، ژبـاړل شـوي او راټـول شـوي اثـار 

ر اوړي او دا بيا کـه دده مېايب مخونو يې ش( کت۶۰۵۵۵محاسبه کړو، نو تر )

( کلن عمر ووېشو نو د ورځې لږ تر لـږه يـو نـيم مـخ کـار ۹۵د ليکوالۍ پر )

( کلونو کې يوه ورځ هم بـې لـه ليکـوالۍ نـه ده ۹۵کېږي. يانې استاد په )

تېره کړې. دا په داسې حال کې ده چې پـه سـلګونو بېالبېـل ليکـل شـوي 

مباحثې، منـاررې او لکچرونـه ال پـه دې کميـت پيغامونه، ويناوې، مرکې، 

کې شامل نه دي. ددې ترڅنګ هغه په سلګونو غونډې، مظـاهرې، ټـولنيز 

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

دې فرهنګي کار څخه جال دي، که دا ټـول کارونـه رسه محاسـبه کـړو، نـو 

دومره کارونه د هـر چـا پـه وس پـوره نـه رښتيا هم سړی فکر کوي چې دا 

دي. هغه چا چې استاد يـون رسه لـه نـږدې کارونـه کـړي وي، هغـو تـه د 

ږي. هر سړی وررسه کار هـم مېاستاد د کار اوسېله، زغم، هوې او اراده معلو 

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

اهيسې کار کوم، د کار او فشار کچه يـې ماتـه ل( کال ر ۶۹۸۹زه وررسه له )

تر هر چا زياته معلومه ده. د همدغو کارونو برکت و چـې افغانسـتان کـې د 

ملتپالنې يوه نوې ج به، روحيه او ولوله راپيدا شوه. داسې يو وخـت هـم 

دلته تېر شو چې د واکمنو جنګساالرانو پـر وړانـدې چـا سـو  هـم نـه شـو 

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

ولس هم مالتړ ته راودانګل. د هېواد ميل او اعتقادي هويت په خطـر کـې 

و، د ميل هويت ت کرو کې د )دين( او )ملت( د سـرتو ارزښـتونو د ليکلـو 
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مخنيوی کېده، خو اسـتاد يـون او ملګـرو يـې د اسـالميت او افغانيـت غـږ 

ي او غني حکومتونو هـم د دې رسـا غـږ او داعيـې اوچت کړ او ان د کرز 

مخه ونه شوه نيولی. په داسې حال کې چـې افغانسـتان پرديـو ايـډيالوژيو 

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

استاد يون او دده په شان د ځينـو نـورو شخصـيتونو برکـت و چـې د مـيل 

اړونو ولـولې تـر هـرې بلـې ايـډيالوژۍ زيـاتې هويت، ميل فکر او ميل وي

ځلېږي. زه نه غواړم دا ليکنه تر دې زياته اوږده کړم، ځکه د استاد مبـارزه 

دده په فعاليتونو او همدارنګه د استاد په ټولـو اثـارو کـې انځـورېږي. خـو 

ځکه وکړه چـې زمـوږ راتلـونکی نسـل د اسـتاد د  مېددې څو ټکو يادونه 

 و او د هغه د زمانې له چاپېريال څخه خرب يش.ميل او فرهنګي مبارز 

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

 ضياء الرحمن ضياء

 ژوندون راېيو ټلوېزیون -کابل

 (مه نېټه۲۱ل( کال د کب، )۶۹۳۱)
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 پېړۍ يون مېزما د ني

 

د کب پر  الل( ک۶۹۳۱يل، مند 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 

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

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  مېی، کوښک پېژندل

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

قلم ګوتو  مېورځې چې  مېژوند بهري او د فکر مسري يې وربدل کا. له کو 

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

 مېوي، وي دې، ملت ته بايد يو څه وکړم. د شعر په ليکلو  ستونزې چې

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

ځورېدلی وي چې د  مېکړې وي او احساس  دهو  مېکېدی يش شعور 

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

پ شول، دا زما د زياتې اشعرونه چ مېرونو کې وم چې د وخت په اخبا

هڅونې سبب شول. پر همدې مهال په خوشال خان لېسه کې د اديب 

د خپل وخت له ځينو اخبارونو رسه قلمي  مېانجمن مسول وم. دې رسه 
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په رسمي ېول اديب سفر هم پيل  مېهمکاري پيل شوه او په دې ېول 

له هغه وخته وه چې په مينه ان  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 ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو ليکوالو يوه ت کره يا غورچا  برابر کړ او پر )

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

د خپل شعرونو ټولګه )مټکور( چاپ  مېه راټولونې او هم فصل( په نامه دو 

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

ما له فرهنګي دايرې بهر ژوند نه دی کړی او  ،چې پوره دېرش کاله کېږي

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

نه وي کړې. البته په دې تېر دېرش کلن بهري کې  مېبالغه به پاتې شوی، م

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 ۶۹۸۰ړي دي. په )لپاره تررسه ک

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

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

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

ه موجود وو، له خپلو ملګرو؛ ضياءالرحمن ضياء او لرله، سخت خنډون

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

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

ه کړی وي. ددې فرهنګي کار لپاره مو يو کړي، نو موږ به خپل کار تررس 

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

ترڅ کې شوي فرهنګي کارونه راټول او منظم کړل. زما له خوا ټول 

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

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

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

ل( کال زما لپاره د فرهنګي کارونو يو غوره کال ۶۹۸۱وخت چاپ کړل. )

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

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

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

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

 چاپ کړي.

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

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

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

د عمر  مېيې تررسه نه کړې، کارونه په خپل رس نه خالصېږي. کله چې 

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

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

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

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

د چا د اوږو پېټی شم،  يااو نه دي غوښتي څوک راڅخه ازار يش  مې

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پنځونې، ژباړنې او څېړنې ټولې په کې شاملې دي. دا ټول پنځوس عنوانه 

( بېالبېلو ټوکونو کې تنظيم ۶۳بيا د شکل او محتوايي وېش له مخې په )

 شول او )نيمه پېړۍ يون( نوم ورته ورکړل شو.

 مېپورته ورته ياده کړه زما د ني مېبېل اثار چې بڼه دا پنځوس بېال 

( کلونو فرهنګي سفر پايله او )ره ده چې خپلو ۹۵پېړۍ په تېره بيا )

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

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

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

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

جګړې د پالر له خواږه نعمته محروم کړم. له هغې ورځې بيا تر دې ليکنې 

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

 جګړې ټپونه او دردونه ليده دي.

د جنګ نسل  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 

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

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

حاکميت لپاره کار کوي، له اور رسه د لوبو په مانا دي. له دې معرتضه 

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

فرهنګي  بډايه  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  انقالبونو د ژرندو تر پلونو الندې 

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

ې نه ږدي. هللا تعالی دې وکړي زموږ راتلونکی پښت زموږ د زمانې له پر 

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

 او پرمختليل افغانستان لپاره ورته مناسب فرصتونه برابر يش.

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

( کلن فرهنګي ژوند کې له ټولو هغو دوستانو څخه ۹۵يا په )او په تېره ب

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

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

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

مهال د هغه  د مرګ پر مېزې بازو ته اوږه ور نه کړای شوه او نه يې د جنا

دا و  مېدی. د ژوند يو ارمان  نه معلوم مېبارکه څېره وليده، د پالر قرب م
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پرې  مېچې کاشکې يې قرب معلوم وای چې لکه د مرغۍ د بچي په شان 

وزرې غوړوالی وای، څو شېبې وررسه ارام غځېدالی وای، د هغه د هغو 

کړی وای چې زه يې پر اوږو ګرځوالی وم. بازار ته يې  مېانيو قدر مهرب

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

نو له خدايه لويه هيله  مېکې راته پيسې ايښودلې، له نورو پټې. اوس 

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

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

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

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

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

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

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

لکه د  ،د هغې جنازې ته ځان ورساوه مېاوږه ورکړه، د وفات پر وخت 

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

، سرتګې يې رڼې وې، لکه چې د خپل ورته ښکل کړې مېسرتګې 

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

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

 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 په ليدو يې نه مړېدم، له حجورته وکتل، 

 مينځلی و. مېموښلی او د زمزم په اوبو  مېخدای په کور 

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

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

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

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

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

 ه مادي مرسته او السنيوی کړی دی.نيمه پېړۍ کې يې له مارس 

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

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

 چارو کې يې له ما رسه تر وروستي بريده مرستې وکړې.

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

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

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

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

وای او هم  رسېدهرسته رسونې جوګه شوی وای او يا دغه اثار تر تاسو در 

 .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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 د پښتو شعر

 هنديس جوړښت 

 

 

 ليکوال

 محمد اسمعيل يون
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 کتاب پېژندنه

 تو شعر هنديس جوړښتد پښ  د کتاب نوم:

 پوهياىل محمد اسمعيل يون  ليکوال:

 يون کلتوري يون  خپرندوى:

 ټوکه 7000  چاپشمېر:

 ل کال7311  لومړى چاپ:

 ل کال7311  شپږم چاپ:

 د ليکوال

 (73) پرله پسې نومره: 

 د خپرندوى

 (73) پرله پسې نومره: 

 ضياءالرحمن ضياء  کمپوزر:
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 د دې چاپ رسيزه

و شعر هندسي جوړښت(( د پوهنيارۍ علمي رتبې لپاره )) د پښت

زما تېزس و. د څو کلن تدريس په بهير کې چې کله ما همم پښمتو 

نظم او د هغه بېالبېل ډولونه تشريح کول او يا ممې لمه محيملينو 

څخممه د هغممو د تعريمم  

پوښتنه کوله، نو زيات شمېر 

به په کې ټکنمي کېمدل، د 

وخت په تېرېدو سره ما پمر 

سممربېره د هغممو  تشممريح

شکلونه هم ورته پمر تختمه 

رسمول، بيا بمه ممې تمر  

پوښتنه کوله، نو دوی بمه د 

هر فورم شکل سم رسموه، 

خمو پممه ګړنمي يمما ليکنممي 

 تعري  کې يې بيا هم ستونز  لرلې.

له د  څخه ماته ښه پته ولګېده، چې هر وخت د يوه شي جسم 

ه چمې د مجسم شي، نو ذهن ته ژر الره پيمداکو.. هممدا وجمه و

پوهنيارۍ ترفيع لپاره  مې همدا موضوع ثبت کړه. له څانګې څخه 
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زما دا موضوع په ښه ډول پاس شوه، د پوهنځي علمي شورا هم په 

کې څه ستونزه راوالړه نه کړه، خو کله چې د پوهنتون علمي شورا 

ته الړه، نو د طبيعي علومو پوهنځيو يو شمېر استادانو، لمه هغمې 

وه تنو، چې د هر چا په علمي ترفيع کې به يې جملې څخه هم يو د

خنډ راوالړوه، سخت مخالفت وکړ، ويې ويل چې: شعر له هندسمې 

سره څه اړه لر.؟ او همدارنګه ځينې نور داليل، خو کله چې زه ور 

پسې الړم او دد  اثر په اړه مې معلومات ورکړل، نو د هغوی هم نه 

، چې دا زممو  لپماره يواز  قناعت حاصل شو، بلکې ماته يې وويل

هم جالبه موضوع ده. په پای کې د  اثمر د ترفيمع ټمول پړاوونمه 

ووهل. تر هغې وروسته مې د چاپ تکل وکړ. په امريکا کې زما يمو 

دوست ښاغلي وزيرګل پښتونيار يې مالي لګښت پر غاړه واخيست 

او دا اثر چاپ شو. تر چاپ وروسته هم چا چې لوسمت  و، خمو  

ه  چې د پښمتو نظمم تشمريح د ژبمو او ادبيماتو شوی يې و، څرنګ

پوهنځيو د پښتو څانګو يوه مهمه موضوع ده، نو محيلينو ته د يو 

درسي مرستندوی کتما  کمار يمې همم ورکمړ. زيماتو محيملينو 

واخيست، نو ځکه يې د بيا بيا چاپ څو ځلمي اړتيما پيمدا شموه، 

ې تراوسه پور  دا اثر پنځه ځلي چاپ شوی، خو زه فکر کموم، چم

نورو چاپونو ته يې هم اړتيا ده. که څه هم ما غوښتل چې يو څه نور 

تغيرات هم په کې راوړم، خو اوسمهال راته  دا مجال پيدا نه شو. له 

نورو ادبپوهانو څخه مې هيله ده، چې هم دا اثر کره کړ. او هم يې 
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الپسې وغځو.. له قدرمنو محيلينو څخه  مې هم هيله ده، چې د 

  اثر د کارولو په حالت کې، کمه لمه کموم ابهمام او لوستلو او دد

ستونز  سره مخامخېږ. او يما همم د نمور  اسمانتيا لپماره څمه 

وړانديزونه او نظرونه لر.، په ليکلې بڼه د  ماته راولېږ.، چې پمه 

 راتلونکو چاپونو کې يې په کې ځای پر ځای کړو.

 نور نو دا کتا  او دا هم تاسې قدرمن لوستونکي. 

 نښتپه در

 د پوهنيزو مرکزونو د پياوړتيا په هيله

 پوهندوی محمد اسمعيل يون

 ارګ، د جمهور. رياست ودانۍ

 نېټه مه٢٢ کب د کال ل۶۹٨٧د 

 افغانستان –کابل 
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 د ليکوال په باب څو خربې

 

ما لپاره د ډېر  خوښۍ ځای دی، چې د کابل پوهنتون ځوان استاد 

پر ما ګران محمد اسمعيل يمون او د پښتو زيارکښ ليکوال او ښه شاعر 

د کابل په ډېرو سختو شرايطو کې د يو بل نو. کتا  په ليکلو بريمال  

شوی دی او زياته خوشالي ال په د  کې ده، چې اوس يې چاپ ته اماده 

 کړی او چاپېږ..

ده مهرباني وکړه او له مانه يې وغوښتل چې څو کرښې د سريز  په 

يزه کې دد  اثر د ښاغلي ليکوال په توګه پر  وکا م، خو زه په د  سر

 با  څو خبر  کوم.

د شپېتمو کلونو په اوايلمو کمې ال  ښماغل  محممد اسممعيل يمون 

پوهنتون ته نه و شامل شوی او د خپلو منځنيو زده کړو وروستي کلونه 

يې تېرول، خو ما به دی ليده چې پمه ډېمر ذوا او شموا يمې د کابمل 

ثار يې چاپول. د کابل له ځينو جريدو مطابعو ته منډ  رامنډ  کولې او ا

سره يې همکار. کوله، په مشاعرو کې يې برخه اخيستله. د ده هڅو او 

استعداد دی په خپلو همزولو ځوانانو کې ښه وځالوه. ده د هغه مهمال 

په ځوانانو کې ښه موق  او نوم پيدا کړ. د ليکوالمو ټمولنې او د کابمل 

دا کړه او له دغو دوو فرهنګمي پوهنتون فرهنګي شوری ته يې الره پي

 موسسو سره يې ښه د مز  همکار. وکړه.



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75011 
 

دا مهال ده خپلې پوهنتوني زده کړ  پای ته رسولې، د زده کړو تمر 

څنګه يې خپلې فرهنګي هڅې ال پراخولې د پوهنتون د ځينو ځوانانو 

په مرسته يې په کابل کې د يو  فرهنګي ټولنې د جوړولو لپاره کار پيل 

 کړ.

ېرو مشرانو فرهنګيانو وګرځېد او زمينه يې د  ته مساعده کړه پر ډ

چې زمو  مشران، کشران، فرهنګيان سره کېني او د خوشال فرهنګي 

 ټولنه جوړه کړ..

له د  ټولنې او دد  ټولنې له بر. او د کارونو له پرمختګ سره يمې 

اورنۍ مينه وښوده او دا مينه تراوسه ورسره پالي او د ټمولنې خپرنم  

 رګان شمشاد مجله د زړه په وينو چاپ ته اماده کو. او خپرو..ا

وروستي شپږ کلونه زمو  د هېواد او خلکو لپاره د وير او ماتم کلونمه 

وو، ډېرو لږو خلکو دغو ويرونو او ماتمونو ته زړه ونيمول  شمو، زيماترو 

فرهنګيانو هېواد پرېښود، اما ده دغو ټولو ناخوالو، ستونزو، تنګسمو او 

ونو ته ځان ټينګ کړ او په خپل هېواد کې پماتې او فرهنګمي کمار کړاو

سره يې مينه تر پخوا ال زياته شوه. د خپلې همد  مينې پر اساس اوس 

يې يوه پښه په پېښور کې و. او يوه په افغانستان کې، دلته په پېښمور 

کې په خورا لوړ همت او بې سار. زيارکښمۍ د هيلمه مجلمه چماپو.، 

و بيا يې افغانستان ته رسو. او په کابل کې يې پر هغمو کتابونه چاپو. ا

 پاتې فرهنګيانو وېشي.

دی اوس نه يواز  د چاپ او خپرولو په کار بوخت دی، بلکې له ډېرو 

ميروفيتونو سره سره پمه ليکلمو او تمالي  همم بوخمت دی. م مالې، 
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سرم الې رسالې او کتابونه ليکي، هغه هم په داسې شرايطو کې چمې د 

دننه نه د څېړنې لپاره شرايط برابمر د. او نمه منمابع او ماخم  هېواد 

 ميسرېږ..

زه دده ټولې فرهنګي هڅې ستايم. د ال زياتو برياليتوبونو لپاره يمې 

 دعا کوم.

 په درناو.

 سرمح ق زلم  هېوادمل
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 د پښتو شعر هنديس جوړښت

 يو هرني او ښکالييز نوښت

 

الممه شمبلي نعمماني د د هند د نيمې وچې په ادبي اسمان کې د ع

))شعرالعجم(( ) که څه هم ادبي ت کره هم ده( د لمر وړانګو د پارسمي 

شعر و شاعرۍ کږلېچونه دومره وځلول او دومره يې د پارسي شماعرۍ 

مراند. راښکلې چې نن هم د پارسي ژبې او اد  کېږدۍ پر  نېغه والړ 

تيما سمره ده. ان چې د لس اتو لسيزو د ادبي پرمختيايي بهير له چټک

سره دومره څوک پيدا نه شول او يا به يې د شعر العجم پمر تلپماتېينې 

دومره باور و. چې پر شويو بديعي او صناعي تعريفاتو باند  يې د بيما 

کتنې اړتيا ونه انګېرله او د اغېزمنۍ اندازه يې له د  نه هم لګي چمې 

 ايرانيانو يې بېرته پارسي ژباړه اړينه وګڼله.

م د شعر العجم په څېر يوه اثر ته چې عربي او دېواني په پښتو کې ه

ادبي صنايع )غزل، رباعي، قطعه، قيميده، مننمو.، مسمتزاد، منلم ، 

مربع، مخمس، مسدس، مسبع، منمن، معشر، ترجيح بند، ترکيب بنمد 

او...( راوښيي اړتيا وه. که څه هم د شعر العجم په څېر منظم او اوډلمي 

ليکوالو بيا هم خور  ور  هڅې وکړ  او و څه رامنځته نه شول؛ خو پښت

د ادبي فنون، روح اد ، د اد  مناره، قافيه، خو ه شپېلۍ، بديع او بيمان، 

بديع او د پښتو شعر، د پښتو اد  په تاريخ کې قييده، پښمتو ليتک ، 
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غزل او ... په څېر ځينې اثار رامنځته کړل، چې د  همر اثمر پمر خپمل 

دنه او سپړنه کمې پمه زړه پمور  ونمډه وخت د ځانګړو صنايعو په پېژن

واخيسته؛ خو په خپله د پښتو د ولسي او فولکور. شاعرۍ د څانګو او 

ځېلونو د پېژندنې اړتيا ته په پاملرنمه لمومړن  ليکموال چمې د يمو  

تخييي او څانګيز )مسلکي( اړتيا په توګه يې د پښتو شعر د رغښت 

نوښمتګر او زيمارن  او سکښت اړتيا وانګېرله، هغه د پښمتو ژبپموهنې

اسمتاد پوهانمد ډاکتمر مجاوراحممدزيار و، چمې د شماعرانه او ژبنيمو 

ازمېښتونو په رڼا کې يې ))پښتو شعر څنګمه جموړېږ.؟(( نمومي اثمر 

رامنځته کړ او د خپلې څېړنې او ازمېښتونو لمه کموا او نچموړ يمې دا 

راوايستل چې په پښتو شعر کې تر هرو درېو څپو وروسته څلورمه څپه 

جنه )فشار.( راځي او يواز  په پښتو شمعر کمې نمه، بلکمې دده دا خ

سپړل  دود پر هغو شعر. چوکاټونو هم سور راځي، چې له عربي ژبمې 

 نه ورته راغلي د..

د پوهاند زيار دغه نوښتۍ هڅه رښتيا چې د پښتو شعر رغمونې پمر 

موضوع د يوه ځانګړ. ازمېښت لرونک  اثر و، چې په علمي او څېړنيزه 

ه کې پښتو شاعرانو او د شعر مينه والو ته وړانمد  شمو. تمر دوی جام

وروسته که څه هم د ارواښاد استاد روهي ))شعر پېژندنه(( هم د شمعر 

پر  تيورۍ او منځپانګه باند  يو ارزښتناک اثر و، چې د ژوندۍ شاعرۍ 

 او ژمنې شاعرۍ ټک و بريد په ګوته کو..

ه او نوښتګرانه روزنمې او لمه ښايي د همدغو دوو استادانو د استادان

دوی دواړو سره د همېشنۍ ناستې والړ  اغېز و، چې د دوی وتلمي او 

رښتين پتمن او مينه وال شاګرد د پښتو تنک  او هڅاند ليکوال او خو  
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ژب  شاعر ښاغل  محمداسمعيل يون يې د پښتو د ولسي شاعرۍ پمه 

لو ته وهڅاوه او د بېالبېلو ځېلونو)ژانرونو( کې د يوه نوښت رامنځته کو

شعر او نظم بديعي تعري  ته يې داسمې يموه سممبوليکه ژبمه او يموه 

هندسي جوله ورکړه، چې په دودېدنې سره يې د شعر د جوليز ارزښت 

يو عاد. مينه وال هم له سر خو وونکيو تعريفونو پرته په ډېره اسمانۍ 

 او c,b,aکوالی شي، چې په دېواني او ولسي شماعرۍ کمې د قمافيې )

نور...( ردي  )=(، مسره )__( له نښو نه په د  وپوهېږ. چمې د شمعر 

 قافيه، ردي  او نور لوازم کوم کوم د.؟

ښاغل  يون د ټاکليو نښو لپاره خپله ورکه له لرغونې نه نيمولې تمر 

ځوانې شاعرۍ پور  لټولې ده، چې دا لټون او څېړنه په خپله يمو ډول 

د دغو سمبولونو يا قيمتونمو پمه  پرتلې ته يوه بلنه غوند  هم ده. دده

او غږيز پلوه څه کمزورۍ تر سترګو شي  ټاکنه کې کېدی شي له تخنيکي

او هغه څنګه چې يو خو يې دومره درانه ژبني او شعر. نوښت ته په يواز  

ځان او ه ورته کړ  او بل دا چې له هر نو. ګام سره کماواکي او د تينمدک 

  سره سره خبره په لوی سر کمې پمر اندېښنه ارومرو ملګر  و.. خو له د

دغسې يوه نوښتي چار باند  د الس پور  کولو او او   ورته کولمو ده. زه 

په داسې ترڅ کې چې ښاغلي يون ته د هېواد د سياسي فضا پمه دغسمې 

خړ پرتيا او دوند کې د داسې يوه ستر نوښت په کولو پر مبمارکۍ سمربېره 

م، چمې ده تمه پمه خپلمو لورانمدو څانګوالو شعر پوهانو ته هم بلنه ورکو

الرښوونو او نغوتو د ځوان کول په وده کې برخه واخلي. البته خپله دا يموه 

يادونه هم د ښاغلي يون د هڅان فطرت د درناو. په ترڅ کې اړينمه بمولم 

چې که دی د خپل د  زيار په وړاند  د ولولې د ځوانۍ په غوښتنه په ډېر 
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شوی؛ نو ما دده دغه زيار په ګانده کې د ده لږ څه )پوهنيارۍ( نه وای بسيا 

د لوړو علمي او پوهنتوني رتبو لپاره بسمنده ګاڼمه، خمو بيما همم ورتمه د 

مبارکيو د وړاند  کولو او د نور پرمختګ په هيله خپله خبمره د خوشمال 

 بابا په د  هيله منه وينا رالنډوم چې:

 ال به ډېر ګلونه وا شي په دا باغ کې

 ممدلو يې اغازدید ګلزار د غموړې

 نمانځنه

 محمدآص  صميم

۶۹٧٧/۶/٧ 

 پېښور
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 د الرښود استاد نظر

له ډېر  مود  راهيسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي په 

پښتو څانګه کې د پښتو شعر د شکلي جوړښت په بما  د يمو بشمپړ 

څېړنيز اثر ليکلو ته اړتيا وه، له نېکمه مرغمه ښماغلي محممد  -علمي

ل يون په خپل علمي هاند او هڅې سره دا علمي خال ډکمه او دا اسمعي

 مهم ضرورت پوره کړ.

))د پښتو شعر هندسي جوړښت(( د پوهنيار علممي رتبمې لپماره د 

يون ټاکلې موضوع ده. دا موضوع خورا ډېره جالبه، ضمرور. او جمامع 

ده. محمد اسمعيل يون په ډېر زحمت، زيار او زغم سره دا موضموع پمه 

خيز ډول څېړلې ده. ګڼ اثار او منابع يې ورپسې کتلي او په پمای هر اړ

کې يې له ګڼو نويو او پخوانيو اخځونو نه په کې ګټه اخيستې ده. اثر پر 

( څپرکو وېشل شوی دی، په پيل کې سريزه راغلمې، چمې د پښمتو ٤)

شعر پر شکلي سکښت او دد  اثر د ليکلو د اړتيا په با  خبر  کمو.. 

غه بېالبېل فورمونه معرفي شو.، چې په پښتو او عربي ورپسې د نظم ه

ژبه کې دود د.، بيا د پښتو ازاد شعر په با  څېړنه راغلې ده، ورپسمې 

د پښتو ولسي شاعرۍ ګڼ فورمونه معرفي شو. د.. تر د  وروسته په 

بل څپرکي کې د پښتو ولسي شاعرۍ ځينې نور فورمونه معرفي شو.، 

راوړل شمو ، چمې دد  کتما  پمر ټمول  په پای کې يو پايله )نتيجه(

څرنګوالي او په عام ډول د پښتو شاعرۍ پر شکلي رغښت بانمد  رڼما 

اچو.. سره له د  چې تراوسه پور  د ښاغلي محمداسمعيل يون يمو 



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 

75703 
 

شمېر نور علمي او څېړنيز اثار چاپ شو. او د )پوهنيار( علممي رتبمې 

ادبياتو پوهنځي پښمتو  لپاره د ده هر يو اثر کفايت کاوه لکه: ))د ژبو او

کتابښود((، )) افغانستان ته اوښتي فرهنګي زيانونه(( او نور... پمر همر 

يوه ده د )پوهنيار( علمي رتبه اخيستالی شوه. خو ده بيا هم د خپلمې 

علمي ترفيع لپاره د ))پښتو شعر هندسي جوړښمت(( نمو  موضموع 

له پوره کړه او وټاکله. په ډېرو سختو او تنګو شرايطو کې يې خپله دا هي

هغه اړتيا يې هم له منځه يوړه چې په پښتو څانګه کې د داسې يو اثر د 

 نشتوالي له کبله محسوسېدله.

زه )) د پښتو شعر هندسي جوړښت(( علمي څېړنيز اثمر د ښماغلي 

محمداسمعيل يون د )پوهنيار علمي رتبې( لپاره وړ، پوره او بشپړ ګڼم 

م، چې نوموړ. ته د د  ګټمور علممي او له اړوندو څانګو څخه هيله کو

 اثر له کبله د پوهنيار علمي رتبه تيويب او ورکړ..

 په درناو.

 پوهندوی محمدصابر خوېشک 

 د پښتو څانګې آمر
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 رسيزه

تراوسه پور  په پښتو اد  کې يو شمېر داسې پوهنيز )علمي( اثمار 

کښل شو.، چې په هغو کې د پښتو شعر پر جوړښت او رغښت بانمد  

ا اچول شو  ده. دغه راز د پښتو شعر د مانيز او جوليز جوړښت پمه رڼ

اړه ګڼ شمېر ليکنې شمو. او يمو شممېر بېالبېمل شمعر. فورمونمه 

)شکلونه( تر څېړنې او شننې الند  نيول شو. د.. هر فورم پمه جمال 

جال ډول څېړل شوی او ځانګړنې يې په ګوته شو. د.. له همد  کبله 

په ټوليز )عمومي( ډول پر دوو لويمو برخمو  د پښتو شعر)نظم( شکلونه

 (۶وېشل شو. د.: )

د شعر يا نظم هغه فورمونه او چوکاټونه چې له عربي ژبمې څخمه  -۶

پښتو ته راغلي، خو دلته  زمو  په ژبه کې  دود د.، سره له د  چمې دا 

شعر. فورمونه له عربي ژبې څخه پښتو ته راغلي، خو د پښتو ژبمې د 

.. په د  مانا؛ د نظم هغه قوانين چې په عربي ژبه غږيز جوړښت تابع د

کې د عربي نظمونو لپاره دود د. هغه نه مني او د پښمتو نظمم خپمل 

تونيممک( سيسممتم پممر  -خجيممز )سممېال  -جوړښممت يممانې څپيممز

 (٢تطبي ېږ..)

د غږيز او څپيز خجيز جوړښت له مخې دا شعر. فورمونه يا صنفونه 

  ولسمي، ملمي او يما لوسمتې هماغه قوانين مني چې د پښتو د نمور

 شاعرۍ د نظمونو پر بېالبېلو فورمونو تطبي ېږ..
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( پمه شماوخوا کمې ۶١په د  شعر. چوکاټونو کې په ټوليز ډول د )

شعر. فورمونه موجود د. لکه: غزل، قطعه، قييده، مننو.، مستزاد، 

 (۹منل ، مربع، مخمس، مسدس، ترجيع بند، ترکيب بند، معشر او... )

. فورمونه يا د نظم چوکاټونه د.، چې هغه په خپلمه د هغه شعر -٢

پښتو شاعرۍ زېږنده د. او يا هم له پخوا څخه په د  ژبه کې با  د.. 

اکنره دا شعر. چوکاټونه په نورو ژبو او په ځانګړ. ډول د ګاونډيو ژبمو 

په شاعرۍ کې ليدل شمو. نمه د.. داسمې ښمکار. چمې دا شمعر. 

اهنګين جوړښت پمر بنسمر رامنځتمه  فورمونه د پښتو ژبې د غږيز او

شو. او خوند يې هم په همد  ژبمه کمې دی. د د  شمعر. فورمونمو 

ځينې يې قافيې او ان رديفونه هم لر.، خو ځينې يې بيا لمه د  قيمد 

څخه هم ازاد د.، خو د غږونو او څپو داسې پرله پسې اوډنه او انتظمام 

و اهنګ ورکمو. لر.، چې د نظم هر  مسر  ته يو ډول ځانګړی ترنم ا

او هغه خوند پوره کو.، چې څوک يې له منظوم کالم څخه اخيتسالی 

شي. د يو منظم قانون له مخې د اهنګ لوړوال  او ټيټوال  او د ژبې لمه 

غږيز جوړښت سره بشپړ پيوستون، د پښتو ملي او ولسي شاعرۍ ډېره 

خوندوره کړ  ده. له هممد  کبلمه خمو دا شماعر. زممو  د ولمس د 

له څپو سره ډېره ښه اوډلتيا مومي او کله چمې بيما دا دواړه  موسي ۍ

 ښکلي هنرونه سره يوځای شي، نو بيا د دردمنو زړونو زنګ لر  کړ..

د پښتو ژبې د شعر دا چوکاټونه هر يو بېل بېل شکل لر.، د څپمو د 

شمېر او د مسرو د څومره والي او څرنګوالي له پلوه يو له بلمه بمدلون 

د څپيز خجيز جوړښت له مخې پر ټولمو يمو قمانون  مومي، خو بيا هم

تطبي ېږ.. يانې تر هرو درېو څپو وروسته څلورمه څپمه خم) )فشمار( 
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اخلي. د يادونې وړ ده، چې همدا نظام پر هغو شعر. چوکماټونو همم د 

 تطبيق وړ دی، چې له عربي ژبې څخه پښتو ته راغلي د..

، بګتمۍ، د پښتو شاعرۍ خپمل چوکاټونمه لنمډۍ، سمروک ، لوبمه

 چاربيته، بدله، نار  يا غږونه، کاکړ. غاړ  او نور د..

دد  ترڅنګ په پښتو اد  کې د ازاد شعر يا د ازاد نظم يو بمل ډول 

شعر. فورم هم موجود دی. ځينې کسان دا شعر. فورم له نمورو ژبمو 

څخه پښتو ته راغل  شعر. فورم بولي، خو ځينې نور ادبپوهان بيا پمر 

ې دا هم د پښتو ژبې د نورو شعر. چوکاټونو په څېر د  ټينګار کو.، چ

د پښتو شاعرۍ زېږنده دی. دوی وايي د پښتو ولسمي شماعر. او ازاد 

شعر ترمنځ زيات ورتوال  موجود دی، د پښمتو ملمي شماعرۍ ځينمې 

فورمونه هم د قافيې او ردي  له قيد و بند څخمه ازاد د. او د مسمرو 

عر هم، نو په د  وجه پښتو ازاد شعر او دوال  او لنډوال  لر. او ازاد ش

يا ازاد نظم له پښتو ژبې نه  پردی شعر. فورم نه شي ګڼل کېدی. دد  

يادونه هم په کار ده، چې په پښتو ازاد شعر کې ځينې هغمه قيدونمه او 

قوانين، چې د پښتو شعر نور شعر. چوکاټونه يې ثابت ساتلي او هغمو 

ځمه تللمي د.. دد  شمعر. ته يې يوه مشخيه بڼه ورکړ ، هم له من

چوکاټونو ترمنځ ګډه او مشترکه وجه د وزن شتوال  او د څپيز خجيمز 

 قانون منل د..

ازاد نظم يا ازاد شعر لکه د لنډۍ، چاربيتې، غزل او يا همم نمورو پمه 

څېر کوم ټاکل  شکل نه لر.. لکه څنګه چې يې له نامه څخه ښمکار. 

الی شي، خپلو ازادو شمعرونو شاعر د خپل درد او اند د افاد  لپاره کو
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ته بېالبېلې بڼې ورکړ.، خو )وزن( بيا هم تراوسه پور  د ازاد شعر يمو 

 رغوونک  رکن )توک( دی.

لکه څنګه چې دمخه يادونه وشوه، تراوسه پور  په پښتو اد  کې د 

پښتو شعر. فورمونو د تشخص لپاره ګڼ شممېر ليکنمې شمو. او يمو 

د  ليکنمو کمې د پښمتو شمعر د شمېر کتابونه ليکل شمو. د.. پمه 

تخنيکي جوړښت په اړه زيات معلومات او څرګندونې وړانمد  شمو  

د.، خو بيا هم داسې يو  رسالې ته اړتيا وه، چې په هغې کې د پښمتو 

شاعرۍ د بېالبېلو چوکاټونو هندسي جوړښت ترسيم شي او د هغمو د 

 بدن سيستم افاده کړ..

، چې څوک عمالً په پموهنځي دا اړتيا هغه وخت ډېره رامنځته کېږ.

او يا بل روزنيز مرکز کې د پښتو شاعرۍ د جوړښت پر څېړنه، شننه او 

تشريح بوخت و.. هلته تشريح کوونک  مجبور دی، چې د محيمل او 

يا پوښتونکي د ذهني قناعت د خړو  لپاره د شعر هندسي شکل پمر 

مخامخ تخته ترسيم کړ.. زه چې عمالً له داسې يو تدريسي بهير سره 

وم، نو د محيلينو د پوهېدنې لپاره مې په ازمېښتي توګه د هر شمعر. 

فورم هندسي بڼه هغو ته رسم کړه. دد  عمليې تر تکرار وروسمته د  

کار منبته پايله ورکړه او محيلين د خپل ذکاوت په انډول له ډېرو هغو 

 شعر. فورمونو سره، يا په بشپړ ډول او يا په نيمه ډول اشنا شول، چې

پښتو کې کارېدل. د نظم د هر  برخې او رکن د افاد  لپاره بېالبېلمې 

( نښه، د aنښې نښانې او عاليم وټاکل شول، لکه د قافيې د افاد  لپار )

( وټاکمل شمول. د __ردي  لپاره )=( نښه او د مسر  لپماره کرښمه )

همدغو عاليمو او هندسي نښو په واسطه د يو شعر هندسي جوړښمت 
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شي. دد  امکان هم شته، چې په يو شعر. فورم کې څو  السته راتالی

ډوله قافيې موجود  و.، نو د هغو بېالبېلو د افادو لپاره د قافيې څمو 

 ( وټاکل شول. dاو  c,bنور شکلونه په د  ډول )

خو دا ټولې نښې نښانې د ښموونکي او محيملينو تمرمنځ د يمو  

. جوړښمت د قرارداد. وسيلې په توګه، د خپل مشکل د حل او شمعر

هندسي شکل د افاد  په غرض استعمالېد ، نه د مطل و ټاکل شمويو 

 هندسي نښو په توګه.

اوس هم دا نښې د يو ازمېښت او وړانديز بڼه لر.. د پښمتو ژبمې او 

اد  له درنو پوهانو او ليکوالو څخه په ډېره مينه هيله لرم، چې د پښتو 

او بشپړه کړ.؛ زمو  پمر شعر د هندسي ترسيم لپاره زمو  دا هيله پوره 

وړانديز غور وکړ. او په پای کې داسې يوه پايله السته راشمي، چمې د 

هغې په واسطه د د  امکان برابر شي، چې د پښتو شاعرۍ د بېالبېلمو 

 چوکاټونو هندسي رغښت، اسکلير او جوړښت ترسيم شي.

مو  به دلته لومړی پر هغو شعر. چوکاټونو او د هغمو پمر هندسمي 

بر  وکړو، چې هغه له عربي څخه پښتو ته راغلي او دلتمه جوړښت خ

زمو  په ژبه کې دود د. او بيا به د پښتو پر نورو شعر. فورمونو او زمو  

 د ولسي شاعرۍ پر شعر. فورمونو رڼا واچول شي.
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 لومړى څپرکى

 ګډ شعري فورمونه

 غزل: -7

ی، په پښتو شاعرۍ کې غزل يو له هغو شعر. چوکاټونو څخمه د     

چې ډېر عام م بوليت لر.. د پښتو اکنرو شاعرانو د غزل په فورم کمې 

زيات قلم چلول  دی. په همد  وجه خو غزل په پښتو کې د ځينو نورو 

شعر. فورمونو په انډول زيات ظرافت او لطافت ته رسېدل  دی. د غزل 

ښکال او ظرافت په د  نور هم زيات شول، چې د  فورم ته د پښمتني 

زياتې انځورنې وردننه شو ، ځوانو پښتنو شاعرانو تمه همم چاپېريال 

غزل داسې يو فورم دی، چې د دوی قلم په کې ښه ازمېښمت کموالی 

شي. اکنره ځوان شاعران په همد  فورم کې خپل وزن ښه پوخ کړ.، 

پر قافيې، ردي ، څپو او د نظم پر ځينو نورو توکو ځان واکمن کړ.، نو 

مخه کړ.. پخوا به د غزل په فورم کې هغمه بيا نورو شعر. فورمونو ته 

مسايل راتلل، چې په ټوليز ډول يې غنايي او عش ي مسايل پمه خپلمه 

غېږه کې رانغاړل، وروسته بيا د غزل ځولۍ د ژوند له نمورو رنګارنمګ 

ګلونو ډکه شوه او اوس غزل تر د  بريده رسېدل ، چې په يموه مسمره 

 د خو و رنګارنګي بيانېدی شي. کې يې ناخوالې او په بله کې يې د ژوند



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75770 
 

په پښتو کې لومړن  شاعر چې د  شعر. فورم ته يې پښتني شمال 

ور په سر کړ، هغه لوی خان خوشال بابا و، چې د غزل په يوه مسره کې 

 يې توره او بله کې زلفې وځلولې:

 تــــوره چــــې تــېرېــږي خـو ګـوزار لـره کـه نه

 (٤لره کنه)زلفې چې ول ول شي خو خپل يار 

د غزل د دومره عام م بوليت او زيات استعمال يوه وجه شايد همدا 

و.، چې د يو مانيز پيوستون اوتسلسل ترڅنګ د غزل همر بيمت پمه 

اصطالح ځانته پاچا دی او په ځانګړ. او خپلواک ډول ډېر دروند مانيز 

 بار پورته کوالی شي.

او له هممد   غزل لکه چې له نامه څخه يې ښکار. عربي کلمه ده 

ژبې څخه پښتو ته دا فورم راغل  دی. له مانيز پلوه نورو هغو شمعرونو 

ته، چې غزليز، عش ي يا غنايي مانيز بار لېږدو.، هم غزل ويل کېمدی 

 شي، خو د فورم له پلوه بيا غزل ځانګړ  بڼه او شکل لر..

غزل معموالً هغه شعر. چوکاټ ته وايي، چې مطلع ولمر.، يمانې د 

اکنراً م ف  و. او د بل هر بيت دويمه مسره يې قافيه ولر.  سربيت يې

( بيتونمو ۶١-١او د مطلعې قافيه تع يب کړ.، د بيتونو شمېر يې لمه )

پور  و.. د څپو شمېر يې معموالً سره برابر و.. په ځينو خاصو غزلمو 

کې کېدی شي د غز ل هغه مسر  چې قافيه نه لر.، يوه څپه تر قافيه 

څپيز څخه نيولې بيا تمر  ٧زياتې شي. په پښتو کې له والو مسرو څخه 

څپيزو پور  غزلونه شته. قافيه په غزل کې اساسي توک دی، خمو  ۶١

 ردي  اختيار. دی.
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هر کله که په مطلع کې تر قافيې څخه وروسته ردي  راوړل شمو، د 

همغه ردي  راوړل په ټولو قافيه لرونکو مسرو کې حتمي ګڼل کېږ.. په 

 کې د غزل فورم دا الند  بڼې لر.:پښتو شاعرۍ 

 بې رديفه غزل: -۶

هغه غزل دی، چې ردي  ونه لر. او پر قافيه پای تمه رسمېدل  و.. 

 لکه د پيرمحمد کاروان دا غزل:

 پممه غرونممو کممې نښممتر و. او پممه کلممي کممې چنممار

 پممه زړه کممې مګممر څممانګې څممانګې وغځېممږ. يممار

 

 زلمممي زلمممي خوبونممه د  پممه غېممږه کممې شمميندم

 د  چېرتمه وغځمو. ګمونځې پمه رخسمارکه وخت 

 

 پممه سممر کممې لکممه غممر يوسممي ګلونممه د جممالل

 له کوم سر نه چمې ول تماو شمي د دار لکمه دسمتار

 

 راوغځمموه الس لکممه د کوچممو غونممد  سممپين

 د تممورو وينممو ډک زړګمم  مممې دی پرهممار پرهممار

 



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75775 
 

 اعجمماز دی د نغمممو ګنممې نممو څنګممه بممه يممې وړای؟

 سممتار دا درونممد د غمممو بممار پممه نممر. تممار تممار د

 

 بېګاه مې تموتکۍ جموړ  جموړ  پمه خمو  ليمد 

 کېدی شي ګمډ شمم نمن د تمورو سمترګو پمه بمازار

 

 نن خوند کو. چې سمور سمالو اور بمل کمړ. پمر ګمودر

 پممرون خونممد کممړو اورونممو د روسممانو پممر کتممار

 

 ورځمممه ورپسمممې راولمممه شمممبنم غونمممد  طبيمممب

 (١غممزل د  شممو کاروانممه د نممرګس غونممد  بيمممار)

 

څپې لر.: چنار، يار، رخسمار، دسمتار،  ۶٤مسره  د پورتني غزل هره

ردي  نمه لمر.. دد  ، ار او بيمار يې د قافيې کلمې د.پرهار، بازار، کت

 غزل هندسي جوړښت په د  ډول دی:

a________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 

75773 
 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75774 
 

په پښتو کې لومړۍ معلومه او السته راغلې منظومه ژباړه هم د غزل 

له فورم سره سمون خور.. د پټې خزانې په حواله ابو محمد هاشم ابن 

هم( کې د يو عراقي شاعر محمد ابن خالد ٢۳٧-٢٢۹زيدالسرواني په )

 (. د شعر پښتو منظومه ژباړه داده:۱يو شعر په پښتو ژباړل  دی)

 

 ا کانمد. چمې يمې وينمهژبه همم ښمه وينم

 د خاونممد پممه الس کممې زر او درهمونممه

 

 ژبمممور ورلمممه ورځمممي وينممما يمممې اور.

 د درهممم خاونممدان تممل و. پممه وياړونممه

 

 کممه درهممم يممې ځنممې ورک سوسممي نتلمم 

 پممر نممړۍ يممې و. پممه خممړو پېژندونممه

 

 کممه بممډای سمموڼي وبممولي خلممک وايممي

 دا وينممما ده رښمممتيانيه لمممه رښمممتونه

 

 هکمممه بېممموزل  ووايمممي رښمممتيا خبمممر

 نممور ووايممي دا خممو سمموڼي د  تېرونممه

 



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 

75772 
 

 هممو درهممم ښممند. هممر چالممه لويممه برخممه

 د درهممم د خاونممد هممر ځممای پرتمونممه

 

 درهممم ژبممه ده کممه څمموک ژبممور کېممږ.

 (٧ده وسله که څوک پمر  کانمد. قتالونمه)
 

څپې لر. )وينمه، درهمونمه، وياړونمه،  ۶٢د پورتني شعر هره مسره 

قتالونه( يې د قافيې کلممې د.،  پېژندونه، رښتونه، تېرونه، پرتمونه او

 ردي  نه لر.. هندسي شکل يې دادی:

a________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75771 
 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

د غزل د فورم هغه بڼه ده، چې د قمافيې  ردي  لرونک  غزل: -٢

  هغه يوه يا څو کلمې د. چې تر قمافيې ترڅنګ ردي  هم ولر.. ردي

څخه وروسته په يوه شکل او تر ډېره زياته حده په يوه مانا تکرار راځي، 

 دا غزل وګورئ:

 د وخممت سمماالر زممما تربممور دی اشممنا

 دا نمموم مممې ځکممه د منيممور دی اشممنا

 

 د مغولممموالې انتهممما نمممه ښممممکار.

 د وخممت خوشممال پممه رنتبممور دی اشممنا

 



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 
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 غممماړو د اټمممک پلمممه نمممه د اممممو تمممر

 د زړه وطن مې ټمول چمور چمور دی اشمنا

 

 سممتا د نظممر پممه تعويمم و بممه رغممي

 ژونممدون مممې تمما پسممې رنځممور دی اشممنا

 

 هغممه چممې تممه بممه يممې ټکممور تممه راتلممې

 د زړه ټمممغ هغسمممې ناسمممور دی اشمممنا

 

 لمموګ  لمموګ  د  بېکسمميار لممه کتممو

 (٨درتل  چې نه شي بس مجبور دی اشمنا)

 

. تربور، منيور، رنتبور، چور، څپې لر. (۶۶)د پورتني غزل هره مسره 

انځور، ناسور او مجبور، په کمې د قمافيې کلممې د.. ) دی اشمنا) دی 

اشنا( چې تر ټولو قافيو وروسته په يوه شکل او يوه مانا تکرار راغلمي، 

 ردي  ګڼل کېږ..

 د پورتني غزل هندسي بڼه داده:

a________________________= 

a________________________= 



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75771 
 

 

_________________________ 

a________________________= 

 

_________________________ 

a________________________= 

 

_________________________ 

a________________________= 

 

_________________________ 

a________________________= 

 

_________________________ 

a________________________= 

 

 دد  شکل بله بېلګه داده:

 دا چممې ځړېممږ. مخممامخ درتممه پممه دار سممرونه

 په د  وطمن کمې بمس همدغمه وو د کمار سمرونه

 



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 
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 و . يې هسې همم غاصمب همېشمه وړ. پمه زوره

 کاشکې دا ځمل زممو  غمنم وکمړ. د ممار سمرونه

 

 زه خو د مينې ارمانجن وم مما خمو زړونمه غوښمتل

 کممړل د  د ع ممل طرفممدارو راشمممار سممرونه

 

 نو سمتورو پمه ليمدو شمي فرښمتې رايماد د سپي

 داسې ښکارېږ. لکمه و. چمې يمې هموار سمرونه

 

 تممر سممړيتو  د زرو قممدر يممو پممه زره زيممات شممو

 (۳دروېشه نن سمبا واړه شمول تمر دينمار سمرونه)

 

څپې لر.. )دار، کار، مار، راشمار، هوار  ۶١د پورتني غزل هره مسره 

 ( په کې ردي  دی.او دينار( يې د قافيې کلمې د.. )سرونه،سرونه

دا هغمه ډول غمزل دی، چمې دوه بېالبېلمې  دوه قافيز غزل: -۹

قافيې ولر.. مانا دا چې د دوو مسرو د پای تر قافيې څخه دمخه او يا د 

مسرو په منځ کې بله قافيه موجوده و.. په مطلمع کمې دوه بېالبېلمې 

قافيې موجود  و.. د نورو مسرو قافيې د مطلعې خپله خپلمه قافيمه 

ع يبو.، که چېر  تر هر  قافيې وروسته رديفونه راغلي و.، نمو تمر ت

هر  تع يبوونکي قافيې څخه وروسته د هغې خپل ردي  هم په همغه 



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت
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بڼه تکرارېږ.. لومړی به دلته هغه بېلګه راوړو چې څنمګ پمه څنمګ 

 قافيې ولر.:

 کممه يممم ډېممر د حوادثممو پممه کشممال شممل

 خو درځم که ممې رهبمر شمه باکممال ممل

 

 ځمموان د دلبممرۍ د کممرم عممام کممړ تمما چممې

 درته جوړ شو د عاشمق غريمب د سموال ول

 

 معشمموقه چممې د جبممين غوټممه خمموره کممه

 د عاشق د خاطر غوټه شي فم  الحمال حمل

 

 د جفمما وفمما سممودا پممه خپممل اختيممار کممه

 د خوبممانو پممه دربممار کممې دی دالل لممل

 

 اوښممکې تېممل صممبر پنبممه لممر. اور مينممه

 ال بملمې چراغ نمه کمه د اقبم )ج(بار. خدای

 

 د هنممر د چابممک سمموار الفممه کممه ماتممه

 چې اسمان نيلي راواخلي د خپل چمال چمل

 



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 
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 خو چې وليد شمي د مينمې پمه ورشمو کمې

 (۶١رقيبان که علي خمان لکمه شمغال غمل)

 

په پورتني غزل کې د کشال، باکمال، سوال، ف  الحال، الل، اقبمال، 

لل، بل،  چال او شغال، د لومړۍ قافيې کلمې د. او )شل، مل، ول، حل،

 چل او غل( د دويمې قافيې کلمې د.. ردي  نه لر..

څپې لر.. د غزل دا ډول په پښمتو شماعرۍ کمې  ۶٢هره مسره يې 

دومره با  نه دی. په پخوانيو دېوانو کې يې بېلګې شته. هندسي شکل 

 او جوړښت يې دادی:

ba________________________ 

ba________________________ 

 

_________________________ 

ba________________________ 

 

_________________________ 

ba________________________ 

 

_________________________ 

ba________________________ 



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75755 
 

 

_________________________ 

ba________________________ 

 

_________________________ 

ba________________________ 

 

_________________________ 

ba________________________ 

د دوه قافيه ييزو غزلو بل ډول دادی، چې لومړۍ قافيه د مطلعمې د 

مسرو په منځ کې راځي، ورپسې بيا ردي  راځي، ورپسې بيا بله قافيمه 

او بيا ورپسې ردي . د مطلعې هره قافيه ځانته ځانته رديفونه او ځانته 

ځانته قافيې لر.، يانې دا چې د وروسته مسرو قافيې، په مطلمع کمې 

 فيې تع يبو.. لکه د اسحق ننګيال دا غزل:راغلې قا

 خيبر. تنده

 ټول عمر درنه ده سپکېدو ته يمې چمې پمر  نمږدئ

 خاوره پښتنه ده او پمردو تمه يمې چمې پمر  نمږدئ

 پرېږده خيبر. تنمده چمې بيما پمه وينمو ماتمه شمي

 ګرمه معرکمه ده سمړېدو تمه يمې چمې پمر  نمږدئ



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 
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 سره چې وړ. اورونه پمه کمڅمو کمې د پښمتو نماو 

 ه چې لمبه ده لوګېدو ته يمې چمې پمر  نمږدئښه د

 زلفو د جانان ته چې څو سر  وينې غموټۍ نمه شمي

 الره تکه سره ده وچېمدو تمه يمې چمې پمر  نمږدئ

 نن مې د خوشال توره چې بيا هموس د شمرنګ لمر.

 تاوه په شرنګ ښه ده چوپېدو ته يې چې پمر  نمږدئ

 ګورئ چې اسمان کې ورېځ د ستورو د الر پمل وهمي

   او ده ده تورو شپو ته چې يې پمر  نمږدئورځ خو ال

 وړ. يې چې  غرور ته ثريما پمه جمام د سمترګو کمې

 (۶۶نېغه مو شمله ده کږېدو ته يې چمې پمر  نمږدئ)

 

دا غزل دوه قافيې او دوه رديفونه لر.. په لومړۍ قافيه کې )درنمه، 

پښتنه، معرکه، لمبه، سره، ښه او ده او شمله( د قافيې کلمې د.. )ده، 

ه( يې ردي  دی او په دويمه قافيه کمې )سمپکېدو، پمردو، سمړېدو، د

لوګېدو، وچېدو، چوپېدو، شپو او کږېدو( د قافيې کلمې د.. )تمه يمې 

چې پر  نه  دئ، ته يې چې پر  نه  د.( يمې رديم  دی. دد  غمزل 

 هندسي جوړښت داسې انځورېدی شي:

_________________________ 

_________________________ 

 

=b  

=b  

=a  

=a  



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75754 
 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

 

)ماته غزل( ورته ځکه وايي چې په منځه مال کې يې  ماته غزل: -٤

د هر  مسر  په منځ کې د اهنګ يوه وقفه راځي. په همد  منځ کمې 

=b  

=b  

=b  

=b  

=b  

=b  

=a  

=a  

=a  

=a  

=a  

=a  



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 
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د څپو د شمېر له مخې هر مسره پر دوو مساو. برخو وېشمل کېمږ.، 

لکه په الند  غزل کې چې )ګوره د زخمو غوټۍ( د مسر  لومړۍ برخه 

ه( د مسر  دويمه برخه ده. کله کله د اهنګ او )څاڅي مې له سترګو ن

دا وقفه تر قافيې وروسته راځي او کله د ردي  يوه برخه همم ورسمره 

نيسي او بيا تر هغه وروسته وقفه او بيا نور ردي  راځي. دلته بمه دد  

 ډول غزل يوه بېلګه وړاند  شي:

 د تيور څپې

 ګممورم د زخمممو غمموټۍ څمماڅي مممې لممه سممترګو نممه

 غموټۍ څماڅي ممې لمه سمترګو نمه يار تمه د کمڅمو

 نن چې دا تيمار  کموڅې ټمولې د. بماغچې بماغچې

 جام جام د سپرلو غوټۍ څماڅي ممې لمه سمترګو نمه 

 پرېوتممل لممه شممونډو مممې سممتا د اننګممو ګممالن

 ګرانممې د نشممو غمموټۍ څمماڅي مممې لممه سممترګو نممه

 مات مې شو د صبر جام ښکل مې کړه مينوشمه خولمه

 و نممهممماتې د توبممو غمموټۍ څمماڅي مممې لممه سممترګ

 اوښممکه د ليمممو د بمماغ رغممړ. د  قممدم پسممې

 ګمموره د اسممرو غمموټۍ څمماڅي مممې لممه سممترګو نممه

 اور. د ننګيممال پممر سممر سممتا د تيممور څپممې 

 (۶٢راغلې د خيالو غوټۍ څاڅي ممې لمه سمترګو نمه )

 



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت
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په پورتني غزل کې )زخمو، کمڅو، سپرلو، نشو، توبو، لېمو او خيالو( 

سترګو نه( يې ردي  دی. هره د قافيې کلمې د.. )غوټۍ څاڅي مې له 

 څپې ده. هندسي شکل يې دادی: ۶٤مسره يې 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

= /a 

= /a 

= /a 

/ 

= /a 

= /a 

= /a 

= /a 

/ 

/ 

/ 

/ 
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هغه غزل دی، چې يواز  مطلمع نمه لمر.،  بې مطلعې غزل: -١

يانې د سر لومړی بيت يې م في نه و.. د لومړ. بيت دويمه مسره يمې 

ر. او د نورو بيتونو د دويمو مسرو قافيه يمې د لمومړ. بيمت د قافيه ل

دويمې مسر  قافيه تع يبو.. که چېر  د لومړ. بيت د دويمې مسر  

تر قافيې وروسته ردي  راغل  و.، نو د نورو قافيه والو مسرو رديفونه 

 هم همدا بڼه لر..

په پښتو لرغونې شاعرۍ کې د شيخ رضم  لمود. او نيمر لمود. 

ی شعر. سوال او ځوا  هم له همد  فورم سره ورته والم  ترمنځ شو

 لر.. د د  فورم يوه بېلګه داده:

 هيله

 چې خزان وهل  بڼ يمې سمور او شمين کمړم

 د خيممالونو دنيمماګۍ تممه مممې نممن راشممه

 

 د ګيلممو مممانو پممه شممونډو ګمموتې کېممږده

 درواری شممممه يممموه شمممېبه پخمممال شمممه

 

 چممې غمموټۍ زممما دهيلممو پممې سمماه واخلممي

 ې پرخممه د سممبا شممهپممه سممړه څلممه کمم
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 چې د مړاوو خاطرو سترګې يمې ښمکل کمړم

 په ترخو شمونډو ممې يمو وار  موسمکا شمه

 

 د رنتبممور د شممپو دردونممه مممې هېرېممږ.

 د غمممزل ذهمممن تمممه ننممموزه سممماه شمممه

 

 پممه ټپونممو مممې پټممۍ د مينممې کېممږده

 يمموه هيلممه ده پوښممتنې لممه مممې راشممه

 

 وينې )څه و.( په کې نه شمته د. ګيلمې د 

 (۶۹زخمونممو لممه دوا شممه)د پيونممد سممپېرو 

 

په پورتني شعر کې )دا، پخال، سبا، موسکا، ساه، را او دوا( د قمافيې 

 کلمې د.، )شه،شه( يې ردي  دی. هندسي بڼه يې داده:

_________________________ 

a________________________= 

 

_________________________ 

a________________________= 
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_________________________ 

a________________________= 

 

_________________________ 

a________________________= 

 

_________________________ 

a________________________= 

 

_________________________ 

a________________________= 

 

_________________________ 

a________________________= 

 

 څلوريزه )رباعي(: -5

رباغي هم هغه شعر. فورم دی، چې له عربمي څخمه پښمتو تمه    

راغل  دی. دا فورم څلور مسر  لر.، له ځينو استننايي حماالتو پرتمه 

چې په هغه کې کېدی شي د درېيمې مسر  يموه څپمه د قافيمه والمو 
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 مسرو تر څپو کمه يا زياته شي، په ټوليز ډول د ټولو څلور واړو مسرو د

څپو شمېر سره مساو. و.. د رباعي لومړی بيت م فم  و.، درېيممه 

مسره يې قافيه نه لر. او د څلورمې مسر  قافيه يې د مطلعې قافيمه 

تع يبو..د غزل په شان په څلوريزه کې هم ردي  اختيمار. و.، خمو 

کله چې د رباعي په مطلع کې ردي  راوړل شو څلورمه مسره کمې بمه 

 کرارېږ..ضرور بيا هماغه ردي  ت

په پښتو کې د بېالبېلو څپو په شمېر رباعي ويل شمو.، خمو لمس 

څپيز  څلوريز  په کې زياتې د.. دا رباعي اکنره په تمول تللمې د.. 

هغه رباعي چې لس څپيز  د.، هره مسره يې داهنګ له مخې ت ريبماً 

پر دوو برخو وېشل کېږ.. پنځه څپې يې يوه خوا او پنځه يې بله خموا 

 ې و.. په تول تلل

د لوی خان )خوشال بابا( هغه رباعيات چې د يو ځانګړ. کتا  پمه 

بڼه د )خوشال رباعيات( په نوم د پښتو ټولنې له خموا چماپ شمو. او 

 ٨١( رباعياتو ته رسېږ.، ت ريبماً پمه سملو کمې ۶١١١شمېر يې ت ريباً )

 .د. څپيز  لس يې څلوريز 

پمه الس کمې پر اوسني وخت د څلوريزو بل بشپړ کتا  چې زممو  

دی، هغه د )پسته اور( په نوم د هېواد د نوميالي شاعر محممد صمديق 

پسرلي د څلوريزو مجموعه ده. په د  اثر کې څه کم )يوزر( څلموريز  

راغلي، چې ټولې لس څپيز  د.. د استاد قيام المدين خمادم اکنمره 

 څلوريز  هم لس څپيز  د..
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د ياد وړ ده، هغه داده، يوه بله خبره چې د رباعي يا څلوريزو په با  

چې عام ولس او په ځانګړ. ډول ځينې سندرغاړ. ربماعي هغمه ډول 

شعر يا نظم ته وايي چې معموالً د پند، نييحت او اخالقي مسمايلو پمه 

با  ويل شو. و. او په موسي ۍ کې يې سندرغاړ. تر غزل او يا کومې 

ذهمن بلې سندر  دمخه وايي او په همد  موقع کمې د اورېمدونکو د 

پاملرنه ځانته راجلبو.. دلته يوه تېروتنه رامنځته کېږ.؛ هغه دا چمې 

اکنره سندرغاړ. تر اصل غزل او سندر  دمخه کم شمعر لمولي هغمه 

اکنره د مانا د انتخا  له مخې و.، نه د فورم له مخې. څرنګه چمې پمه 

رباعي کې هم ډېر زيات اخالقي، ديني، او نور مسايل راځمي، نمو دوی 

و شعرو ته چې دا موضوعات په کې بيان شمو. و.، هغمو تمه اکنره هغ

رباعي وايي، سره له د  چې که د فورم له مخې هغه غزل هم و.. دلته 

دد  يادونه په کار ده، چې دا رباعي يا څلوريزه هغه رباعي نه ده، چمې 

 عام ولس يا سندرغاړ. يې په کومه مانا او بڼه استعمالو..

 بڼې لر.: څلوريزه يا رباعي دا الند 

 هغه رباعي چې ردي  نه لر.، لکه د استاد خادم دا څلوريزه: -۶

 کممه دا غفلممت و. پښممتو ورکېممږ.

 چممې پښممتو الړه پښممتون ډوبېممږ.

 

 تللممي خممو تللممي د. خيممر بممه غممواړو

 (۶٤په پاتې قمام ممې اوس زړه رپېمږ.)
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په پورتنۍ څلوريزه کې )ورکېږ.، ډوبېږ. او رپېږ.( د قافيې کلمې 

لر.، هره مسره لس لس څپې لر.. هندسي شمکل يمې د.. ردي  نه 

 دادی:

a________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

 بله بېلګه:

 د مممار کممه نممه و. پممه تممن کممې زهممر

 سممردار کممه نممه لممر. خنجممر د قهممر

 

 دا دواړه توکممه بممه زممما پممه پوهممه

 (۶١په کلي و. نه يماد پمه شمهر) نه ياد

 

په د  رباعي کې )زهر، قهر، شهر( د قافيې کلممې د.. رديم  نمه 

 لر.، هره مسره لس لس څپې لر..

هغه ډول رباعي يا څلوريز  د.، چې تر قافيې څخمه وروسمته  -٢

 ردي  هم لر..
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 دا الند  څلوريز  وګورئ:

 تممن بممه تمماوان وای کممه مينممه نممه وای

 کمه مينمه نمه وایژوند بمه حيموان وای 

 

 انسممممان بممممه څممممه و د الر  دوړه

 (۶۱جهان به وران وای که مينمه نمه وای)

 

په پورتنۍ څلوريزه کې )تاوان، حيران، او وران( د قافيې کلمې د.. 

)وای که مينه نه وای( يې ردي  دی. هره مسمره لمس څپيمزه ده او د 

ايي پښتو د اکنرو څلوريزو په شان، هره مسره په منځه ممال کمې نيمم

کېږ. او تر لږ  لفظي وقفې وروسته يې دويمه برخه لوستل کېږ.، دوه 

 نور  بېلګې يې داد.:

 د باطمممل زړه کمممې خطمممر پيمممدا شمممو

 تيمممار  بممموګنېږ. سمممحر پيمممدا شمممو

 

 ضممممير موسمممک  شمممو د انسمممانانو

 (۶٧سترګې پيمدا شمو  نظمر پيمدا شمو)
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 پممه تمموره شممپه کممې شمممعه رڼمما کمما

 مممماو : مممماتم کممما مممماو  ژړا کممما

 

 پتنګممان د. سممتي ايممر  شممول کممه

 (۶٨ممماو : پاکممان د. عشممق او وفمما کمما )

 

 هندسي شکل يې:

________________________ 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 

 

 قطعه: -3

قطعه هم په هغو فورمونو کې راځي، چې لمه عربمي ژبمې څخمه    

و شاعرۍ کې با  شو. د.. قطعمه لکمه د څلموريز  راغلي او په پښت

)رباعي( په شان څلور مسر  لر.، خو له رباعي څخه يې تفاوت دا دی، 

چې په رباعي کې لومړی بيت م ف  و. يانې دواړه مسمر  يمې سمره 

قافيې لر. او يوه شان قافيه تع يبو. او د دويم بيمت دويممه مسمره 

=a 

=a 

=a 
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ومړ. بيت لومړۍ او د دويمم ورسره هم قافيه و.، خو په قطعه کې د ل

بيت لومړۍ مسر  له قافيې نمه ازاد  و. او د دواړو بيتونمو دويممې 

مسر  په خپل منځ کې يو شان قافيه جوړو.. قطعه هم په دوو ډولمو 

 ده:

 هغه قطعه چې ردي  نه لر. لکه: -۶

 بيمما د ميممو جممام بممه مممات کممړم

 چممې ځمموانمممي شمي زمما تېمره

 

 ړ.پممه ځمموانۍ کممې ګنمماه خونممد کمم

 (۶۳پمممه پمميرۍ کمې تم وا ډېمره)
 

 هغه چې ردي  لر. لکه: -٢

 د احساس دوزخ کممې اوسمم

 په ارممان د يمممو جنممت کې

 

 ساوات د  بممر ممممال شيمم

 (٢١شي انسان د  په عزت کې)

 هندسي جوړښت يې په د  ډول دی:

________________________ 

________________________ a 
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________________________ 

________________________ 

 بل شکل:

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

کله کله ځينمې لوستونکي،سمندرغاړ. او ان ليکموال ) ربماعي او 

، )څلوريز ( قطعه( دوه بېالبېل شعر. فورمونه يو بل سره مطالعه کو.

ته )قطعه( وايي او )قطعې( ته څلموريزه. دوی پمه د  تېمروز. چمې د 

دواړو د مسرو شمېر سره برابر دی، نو فکر کو. چې دواړه به يو شمان 

و.. د  کې شک نه شته چې د مسرو شمېر يې سره برابر دی، خمو د 

رباعي يا څلوريز  ټول بيت ضرور م ف  و.، يانې دواړه مسر  يې يمو 

افيه لر.، خو د قطعې لومړی بيت م ف  نه و.. البته د لمومړ. شان ق

بيت دويمه مسره يې قافيه واله و.، چې د دويم دويمه مسره هم همدا 

 قافيه تع يبو.. د اهنګ له پلوه هم دا دواړه شعر. فورمونه توپير لر..

 بوللـه )قصيده: -4

کلممه  قييد  ته په پښتو کې )بوللمه( وايي. خپله قييده عربي    

ده. په لغت کې )قيد کړای شو.( ته وايي. په عربي اصطالح کې هغمه 

کم نه و او دا نوم د قيد له  ۶٧يا  ۶۱شعر و چې د بيتونو شمېر به يې تر 

a 

=a   

=a   
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ميدره جوړ شو، چې معنا يې است امت او اتيال، سمموال ، برابمر. او 

 (.٢۶سوچه تو  وو)

مړی بيت يمې دا هغه شعر. فورم دی، چې د غزل په شان د سر لو

م ف  و.. د نورو بيتونو د هر بيت دويمه مسره يمې قافيمه ولمر. او د 

مطلعې قافيه تع يب کړ.. قييده په شکل او جوړښت کمې لمه غمزل 

سره چندان توپير نه لر.، توپير يې دادی، چې د غزل د بيتونو شمېر له 

څخه تر دوو سوو يما تمر  ۶۱پور  و. او د قييد  بيا له  ۶١څخه تر  ١

  هم زياتو بيتونو پور  دی. پخوانۍ قييد  له مانيز پلوه همره يموه د

 اکنره پر درېو برخو وېشل شو  د.:

د قييد  لومړۍ برخې ته تغزل يا تشبيب وايي چې په هغمې کمې 

شاعر تر اصلي موضوع دمخه د طبيعت ستاينه کو.. د قييد  دويمه 

نه وروسمته  برخه د هغې اصلي موضوع ده. دا برخه له تغزل يا تشبيب

پيلېږ. او په د  کې شاعر د خپل ممدوح سمتاينه کمو.. د قيميد  

درېيمه برخه دعائيه بولي چې په هغې کې شاعر د خپل ممدوح لپاره د 

 خدای)ج( له دربار نه د بښنې او هوساينې غوښتنه کو..

په اوسنيو قييدو کې پورتني نورمونه چندان په پام کې نمه نيمول 

نورو شعر. فورمونو په شان، په قييده کې همم  کېږ.. د غزل او ځينو

ردي  اختيار. دی، خو که مطلع کې راوړل شو، نمو پمه نمورو دويممو 

مسرو کې يې راوړل حتمي کېږ.. قييد  دوه شکلونه لر.، يمو هغمه 

ډول دی، چې ردي  نه لر. او بل هغه ډول دی، چمې رديم  ولمر.. د 

شکل کې راځي چې  پښتو لومړۍ معلومه السته راغلې قييده په هغه

 ردي  نه لر.. هغه قييده داده:
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 د فلمممک لمممه چمممارو څمممه وکمممړم کوکمممار

 زمولممو. هممر ګممل چممې خانممد. پممه بهممار

 هممر غټممول چممې پممه بيممديا غوړېممده وکمما

 رېممژو. يممې  پمماڼې کانممد. تممار پممه تممار

 ډېمممر مخونمممه د فلمممک څپېمممړه شمممنه کممما

 ډېمممر سمممرونه کممما تمممر خممماورو النمممد  زار

 شممي د واکمممن لممه سممره خممول پرېباسممي مممړ

 د بېوزلمممو وينمممې تممموی کانمممد. خونخممموار

 چممې لممه برمممه يممې زمممر. رپممي ځنګلممو کممې

 لممممه اکوبممممه يممممې ډار. تيممممر و جبممممار

 همممم يمممې غشمممي سمممکڼي ډال د ژوبلمممورو

 رسمممتمان ځنمممې ځغمممال کانمممد. پمممه ډار

 چممې يممې مممالو  نممه کږېممږ. پممه غښممتليو

 دا فلمممک پمممر  وکممما څمممه کمممار. ګممموزار

 پممه يمموه ګردښممت يممې پرېباسممي لممه برمممه

 نممه لينممدۍ و. نممه يممې سممپارنممه يممې غشمم  

 څممه تيممری څممه ظلممم کانممد  ای فلکممه

 ستا لمه السمه نمه د  همې  ګمل بمې لمه خمار

 پممه ويرژلممو لممور نممه کممړ  پممه زړه کراړيممه!

 پرنتليمممممممو اورو  د غمممممممم ناتمممممممار
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 هې  روغ  ممې پمه زړه نسمته سمتا لمه ځموره

 بېلممممو  پممممه ژړا ژړ مممممين لممممه يممممار

 لممه تېريممو د  اوښممې څمماڅي لممه اورېځممو

 ورټ ورټ سممتا لممه شممنارچينممې ژاړ. پممه 

 نممه بممه الس واخلممې لممه ځمموره نممه بممه لممور 

 نممه بممه مممال کممړ  لممه بېوزلممو لممه تممرار

 نممه بممه زړه وسمموځو  پممه هېچمما بانممد 

 نممه بممه پرېمموز  لممه ګردښممته لممه مممدار

 نممه بممه وصممل کممړ  مممين لممه بممل مينممه

 نممممه بممممه درملممممې ټپونممممه د افګممممار

 سممتا لممه السممه د. پراتممه ژوبممل زګېممرو. کمما

 ونممه پممه ځممار ځممارهممر پلممو تممه ټپممي زړ

 کلمممه غممموڅې کانمممد  مرانمممد  د زړګيمممو

 کلممممه تېممممر باسممممې وګممممړ. هوښمممميار

 کلممممه ټکممممې واچممممو  پممممر نممممازوليو

 کلممه څيممر  کممړ  ګرېمموان د نمنځممي چممار

 کلمممه غورځمممو  واکممممن لمممه پالزونمممو

 کلمممه کېنمممو  پمممه خممماورو کمممې بمممادار

 زمو  پر زړونمو د  نمن بيما يمو غشم  وويشمت

 ود  ژوبللممممه پممممه د  غشممممي هممممزار
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 انممد  ويممر پرېممووت لممه پاسممهپممر سمموريو ب

 محممممد واکممممن چمممې والړی پمممه بمممل دار

 يممو وار شممو اسممير پممه الس د ميممر څمنممو

 انت مممال يمممې وکمممړ قبمممر لمممه بمممل وار

 پممممه سممممماوو يممممې ودان اهنګممممران وو

 پممه ټيکنممه و پممر درسممت جهممان او څممار

 د محممممود د ژوبلمممورو پمممه الس کښمممېوت

 چمممې غزنمممه تمممه يمممې بممماتل  پمممه تلممموار

 ده ځکمممه ننګيممماليو لمممره قيمممد مړينمممه

 سممه يممې والوتلممه هسممک تممه پممر د  الر

 تممر نممړۍ يممې غمموره خمماور  هممديره کمما

 د زمريمممو پمممه بېړيمممو کلمممه و. څممموار

 پممه د  ويممر د غممور وګممړ. تممور نمممر. سممول

 پمممه د  ويمممر رڼممما تيممماره سممموله د ښمممار

 ګمموره څمماڅي رڼممې اوښممې لممه د  غرونممو

 دا کړونګممم  سممماند  لمممي پمممه شمممورهار

 نمممه هغمممه زرغممما د غرونمممو د بېمممديا ده

 د زرکيمممو پمممه موسممما دی کټهمممار نمممه

 نمممه غټمممول بيممما زرغمممونېږ. پمممه الښمممونو

 نممه بممامې بيمما موسممېده کمما پممه کهسممار
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 نممه لممه غرجممه بيمما راځممي کمماروان د مشممکو

 نممه رادرومممي غممور تممه بيمما جمموپې د شممار

 د پسممممرلي اوره تممممود  اوښممممې توينممممه

 مرغلمممر  بمممه نيسمممان نمممه کمممړ. ننمممار

 دا پمممه څمممه چمممې محممممد والړ لمممه نړيمممه

 و غممور ټممول سمموګوارپممه ويرينممه يممې سمم

 نممه ښممکارېږ. هغممه سممور د سممور پممه لتممو

 نمممه ځلېمممږ. هغمممه لممممر پمممر د  ديمممار

 چممې بممه نجليممو پممه نڅمما پممه کممې خندلممه

 چمممې بمممه پېغلمممو کممما اتمممڼ قطمممار قطمممار

 هغممه غممور پممه ويممر ناتممار د واکمممن کښممېوت

 هغممه غممور سممو د جانممدم غونممد  سممور اړ

 الس د  مممات شممه ای فلکممه چممې د  وکمما

 ينمممې ښمممکارمحممممد غونمممد  زممممری د مړ

 شمممين زړګممم  فلکمممه ولمممې ال والړ يمممې؟

 ای د غممور غرونممو پممه څممه نممه شمموئ غبممار

 مځکمممې ولمممې پمممه رېږدلمممو نمممه پرېممموز 

 النممد  بانممد  شممر چممې ورک شممي دا شممعار

 چممې زمممر. غونممد  واکمممن ځممي لممه جهانممه

 چممې څمموک نممه کممړ. پممر نممړۍ بانممد  قممرار
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 سممخ پممه تمما ای محمممده د غممرو لمممر و 

 ارپممه نممړۍ بممه نممه و. سممتا د عممدل سمم

 تممه پممر ننګممه و  والړ پممه ننګممه مممړ سممو 

 هممم پممر ننګممه د  پممه ننګممه کمما ځممان جممار

 که سور. د  په تګ وير کانمد. ويمرمن سمول 

 هممم بممه ويمماړ. سممتا پممه نمموم سممتا پممه ټبممار

 پممه جنممت کممې د  وه تممون زمممو  واکمنممه

 (٢٢هممم پممه تمما د  و. ډېممر لممور د غفممار )
 

تمار، زار، د شيخ اسعد سور. پمه د  قيميده کمې )کوکمار، بهمار، 

خونخوار، جبار، دار، ګوزار، سپار، خار، ناتار، يار، شنار، ترار، مدار، افګار، 

ځار، هوښيار، چار، بادار، هزار، دار، وار، اوڅار، تلموار، الر، څموار، ټبمار، 

شورهار، کټهار، کهسار، شار، ننار، سوګوار، ديار، قطمار قطمار، سموراړ، 

و غفار( د قافيې کلمې د.، ردي  نه ښکار، شعار، قرار، سار، جار، ټبار ا

 (۶٢)څپې او بې قمافيې مسمره يمې  (۶۶)لر. هره قافيه واله مسره يې 

 څپې ده.

 

 هندسي شکل يې دادی:

a________________________ 

a________________________ 
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_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 
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_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 

_________________________ 

a________________________ 

 )ترپايه(                                                                                                                       

 د ښکارندوی غور. لرغونې قييده هم دا بڼه لر..

 د قييد  بل شکل دا دی، چې تر قافيې وروسته ردي  هم ولر..

 د کابل زخمي سندر 

 ګې کمممر دید زړه زخممم مممې د سممر  مممال

 راختلمم  پممر  د سممپينو اوښممکو لمممر دی
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 د کابممل زخمممي سممندر  يممې رانممه وړ 

 د بمماګرام )سممروه( لممه مانممه مممرور دی

 

 د بڼممو او شممونډو يمماد هممم رانممه هېممر دی

 جمموړ غممړل مممې لممه خنجممر او لممه پرهممر دی

 

 د لممممر پېغلمممه د غربمممت زېمممړ. نيمممولې

 سپين سحر مو زېمړ پمه شمان د ممازيګر دی

 

 ړ  شممو  پڅممېپممر مريممو مممو بممال چمم

 قيممابان د کلممي وايممي چممې اختممر دی

 

 چممې پممه تبممر د بتممانو مغممز. غمموڅ کممړ.

 چمما و  مممو  کممې هممم پيممدا زوی د اذر دی

 

 مممات کممودړ. يممې لممه تانممدو وينممو ډک د.

 د شممهيدو پېغلممو څممه رنګممين ګممودر دی
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 ممما يممې زړه اورېممده دی مممې چغممې نمما ور.

 هممو د کمماڼو پممه غو ونممو کممو  خيبممر دی

 

 ابلمميس اغوسممت  سممپين لبمماس د پرښممتو

 جمممماهالن وايممممي وارب د پيغمبممممر دی

 

 پمموروړ. يممې د ژونممد د سممکو ډېممر د.

 زممممو  کلمممي تمممه راغلممم  سممموداګر دی

 

 کممممموټنۍ د ماشمممممومانو شمممممهيدانې

 پممر سمماحل راخممور د وينممو سمممندر دی

 

 کممړ  ړنممد  د تيممويرونو مممړو مممړو اوښممکو

 تښممتېدل  لممه هنممدارو نممه جمموهر دی

 

 ماڼوګمممان يمممې خرڅمممو. پمممر نهنګمممانو

 نوحممه بېممړۍ څممه سممپېره لنګممر دید بممې 
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 د حسممين او ذوالجنمماح وينممې مبمماح د.

 دلتمممه هلتمممه دا بيمممان د همممر شممممر دی

 

 هممر اغممزی رانممه د وينممو قلنممګ غممواړ.

 د تڼممماکو پمممه پڼمممو کمممې ممممو سمممفر دی

 

 بممې جرسممه قممافلې تممه يممې جممرس کممړ

 مات ممې زړه کمې د ظمالم د غشمي سمر دی

 

 څممه سممړه تمموده پېممرزو د يممار اغيممار ده

 زمهريممر د بممل سمم ر دی د يممو الس کممې

 

 ګرځمموم يممې در پممه در چېرتممه يممې کېممږدم

 د ژونممدون د مممړ. پېټمم  مممې پممر سممر دی

 

 د ژوندون پمه همديره کمې يمې ايسمار کمړم

 يممو اشممنا راتممه نکيممر دی بممل منکممر دی
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 هممر دجممال د. د همممد. جممامې اغوسممتې

 پممه وطممن راغلمم  بممې نېټممې محشممر دی

 

 پمممر ګلونمممو بممماروتي خپسمممې ناسمممتې

 لولپمممه ځيګمممر دید و ممممو پمممه لمبمممو 

 

 يتميم ژونممد ايسممار د غشممو پممه سمميلۍ کممې

 تمماو لممه ځانممه يممې د زخممم سممور څممادر دی

 

 د ايمماز څڼممې د ګممور چينجممي خمموړلي

 د محمممود دربممار بممې مشممکو بممې عنبممر دی

 

 چې له هنمد بمه يمې و ممې د چنمد  راوړ 

 د پښممتون د طمموطي مممات هغممه وزر دی

 

 بيممايې کممړی دی اودس د چمما پممه وينممو

 نممې پممر منبممر دیچممې خطمما  يممې د وژ
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 پممه خلمموت کممې بممه د تمماک تيونممه رو.

 پممه جلمموت کممې سمموی لمموی د کمموثر دی

 

 د کمماروان د وطممن نمموم پممه وينممو لمميکم

 (٢۹ممما تراشممل  ورتممه روح لکممه مرمممر دی.)

 

په د  قييده کې )کمر، لمر، مرور، پرهر، مازيګر، اختر، اذر، ګمودر، 

، سمر، سم ر، خيبر، پيغمبر، سوداګر، سمندر، جوهر، لنګر، شمر، سمفر

پرسر، منکر، محشر، ځيګر، څادر، عنبر، وزر، منبمر، کموثر او مرممر( د 

څپمې  ۶٢قافيې کلمې د.. )دی، دی( يې ردي  دی. د شعر هره مسره 

 ده. جوړښت يې په د  ډول دی:

=a________________________ 

=a________________________ 

 

________________________ 

=a________________________ 

 

________________________ 

=a________________________ 
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________________________ 

=a________________________ 

 

________________________ 

=a________________________ 

 

________________________ 

=a________________________ 

 

________________________ 

=a________________________ 

 

________________________ 

=a________________________ 

 

________________________ 

=a________________________ 

 

________________________ 

=a________________________ 
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________________________ 

=a________________________ 

 

________________________ 

=a________________________ 

 تر پايه...                                                                                 

 دوه يزه )مثنوي(: -2

دوه يزه )مننو.( هغه ډول شعر. فورم دی، چې هر بيت يمې پمه    

ه خپل منځ کې ګډه قافيه لر. )م ف  و.(، د بيتونو شمېر يې ثابت نم

دی. په ټولو قافيه والو شعر. چوکاټونو کې مننو. تر ټولمو خمالا او 

لوی شعر. فورم دی. شاعر کوالی شي په د  شعر. فورم کمې خپمل 

م يد تر وروستي بريده بيان کړ.، ځکه نمو اکنمره شماعران د لويمو 

موضوعګانو د بيان په غرض دا فورم انتخابو.، لکه ابوال اسم فردوسي 

يکلو لپاره دا فورم وټاکه. په مننو. کې که شاعر په چې د شاهنامې د ل

يوه قافيه کې له ستونز  سره مخ شي، نو بلې ته تلالی شي. په مننو. 

کې هر بيت ځانته قافيه لر.، کېدی شي ځينې بيتونمه يمې رديفونمه 

ولر. او ځينې يې ونه لر.، خو د ټولو بيتونو وزن مشترک و. او د څپو 

مانا دا چې مننو. م ف  مشترک الوزنمه او شمېر يې سره مساو. و.. 

 د مساو. څپو لرونک  فورم دی.
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لکه دمخه چې مو يادونه وکړه په مننو. کمې کېمدی شمي ځينمې 

بيتونه ردي  لرونکي و. او ځينې په قافيه ختم شو. و.، نمو پمه د  

 صورت کې مننو. دا شکل اختيارو.:

a__________________________ 

a__________________________ 

 

=b____________________________ 

=b____________________________ 

 

c___________________________ 

c___________________________ 

                                                                                             

 همداسې نور بيتونه                                                                                                 

 او يا هم دا شکل:

=a_________________________ 

=a_________________________ 

 

b_________________________ 

b_________________________ 
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c_________________________ 

c_________________________ 

 او همداسې نور بيتونه                                                                                          

 دلته به د مننو. يوه بېلګه راوړو:

 ته به راغلې

 پممه سممترخوان بممه مممې پرتممه وچممه ډوډۍ وه

 بمممل څمممه نمممه وو همېشمممه وچمممه ډوډۍ وه

 

 وا تمممور.ماشممومان مممې وو زلخمممو . او خمم

 شممول پيکممه يممې د مخونممو روښممان سممتور.

 

 ممما ويممل چممې بممدلوم بممه دغممه حممال زه

 ټولممموم بمممه پمممه څمممه توګمممه زر او ممممال زه

 

 يمموه شممپه بيمما تمموره شممپه وه ډېممره تمموره

 زه پمممه غمممال پسمممې روان وممممه لمممه کممموره
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 چممې لممه ورايممه څممه رڼمما پممه نظممر راغلممه

 يممو طممر  تممه خېمممه سممتا پممه نظممر راغلممه

 

 وم ژړا وهچمممې خېممممې تمممه در دننمممه شممم

 ګمممډه سمممتا پمممه ماشمممومانو يمممو غوغممما وه

 

 سمموځېدل واړه لممه لممو   پممه سممره اور کممې

 د خوړلممو هممې  شمم  نممه و سممتا پممه کممور کممې

 

 بممس يممو دېممګ و سممتا و مختممه پممه اور بانممد 

 ايشممولې د  پممه دغممه دېممګ کممې سممپاند 

 

 ماشمممومان د  تېمممر ايسمممتل پمممه د  خبمممره

 ) چمممې کتمممخ دی پخېمممدونک  ژر تمممر ژره

 

 لپممماره صمممبر وکمممړئد يمممو څمممه سممماعت 

 بيمما بممه واړه خپممل ځانونممه پممر  ممماړه کممړئ(
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 زمممما زړه کبممما  پمممه دغمممه ننمممداره شمممو

 ځممان لممه د  کبلممه ټيممر راتممه ښممکاره شممو

 

 چممې پممه کممور کممې مممې پرتممه سممپينه ډوډۍ و.

 پممه سممترخوان مممې همېشممه سممپينه ډوډۍ و.

 

 خممو د شممکر سممبق بيمما هممم لممه ممما هېممر شممو

 فرا د حمق او نماحق بيما همم لمه مما هېمر شمو

 

 پممممر ازغنممممه الره بانممممد  مممممې سممممفر و

 سممور د يبلممو پښممو پممه وينممو مممې هممر پممل و

 

 لمممر  ځمممای تمممه وم روان لمممه لمممر  ځايمممه

 ګلممه مممن ومممه پممه د  سممبب لممه خدايممه

 

 چممې د پښممو څپلممۍ يممې هممم نممه و  راکممړ 

 تمممود  ځمکمممې ممممې و  دواړه تلمممې وړ 
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 پمممه شمممنه زړه ممممې پمممر  کولمممه او ده الره

 هپممه عمم ا  ومممه د ژونممد لممه درانممه بممار

 

 زړه مې غوښت چې زياتي ساه اخيستل بمس کمړم

 مات د ژونمد دا زنمګ خموړل  شمان قفمس کمړم

 

 خممو چممې ځممان مممې جمموړاوه و دغممه کممار تممه

 هغممه وخممت وم نممږد  شمموی يمموه ښممار تممه

 

 دد  ښممممار پممممه دروازه شمممموم وردننممممه

 د ارام پممممممه اراده شمممممموم ور دننممممممه

 

 چممې يممو څممو قدمممه الړمممه پممه وړانممد 

 ابانممد برابممر  مممې شممو  سممترګې پممه ت

 

 پمممه څکېمممدو و  را روان زمممما پمممه لمممور 

 پمممه بمممدن د  وو السمممونه او سمممر پمممور 
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 مګممر پښممې د  ګمموره چمماو  قلممم کممړ.

 نممميم ورنونمممه د  وو پممماتې نممميم يمممې وړ.

 

 زمممما زړه کبممما  پمممه دغمممه ننمممداره شمممو

 زممما حممال خممرا  پممه دغممه ننممداره شممو

 

 مممما ويمممل چمممې لمممه څپليمممو يمممم بېمممزاره

 يبلمممې پښمممې ممممزل کممموالی شمممم پمممه الره

 

 ښممادۍ نممه غممواړم لممه پاکممه خدايممه نممور 

 زممما پښممې د  و. زممما پممه جسممم پممور 

 

 پمممر مممما بانمممد  همغمممه عجيبمممه وخمممت و

 شپه او ورځ به مې پمه سمر کمې خيمال د تخمت و

 

 پممه د  نيممت مممې ټممولې کممړ  و  لښممکر 

 مسممت اسممونه تېممر  تممور  کلکممې زغممر 
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 چممې پممه زور د چمما تخممت ونيسممم باچمما شممم

 ال شمممپممه د  توګممه بممه تممر هممر چمما سممر بمما

 

 هممر يممو الس بممه ماتممه پورتممه پممه سممالم و.

 هممر يممو سممر بممه ماتممه ټيممر پممه احتممرام و.

 

 خممو تممر د  خبممره وړانممد  چممې روان شممم

 پممه وطممن د چمما ورګممډ لکممه توپممان شممم

 

 ته ممې وليمد  چمې ټمول پمه اوښمکو لونمد و 

 در پمممه دره و  پمممه دواړو سمممترګو ړونمممد و 

 

 خپلممممه وېممممړه پاچمممماهي د  وه بممممايللې

 د  وه بمممممايللې د وطمممممن حکمرانمممممي

 

 هر څه همر څمه وو خپمل ورور لمه تما اخيسمتي

 تمماج و تخممت يممې و پممه زور لممه تمما اخيسممتي
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 په د  خيال چمې بيما د تخمت دعموه ونمه کمړ 

 پمممه ده بانمممد  دوبممماره حملمممه ونمممه کمممړ 

 

 سممتا لممه سممره يممې سممتا سممترګې و  ايسممتلې

 پممه ډبممره يممې سممتا سممترګې و  ايسممتلې

 

 زمممما زړه کبممما  پمممه دغمممه ننمممداره شمممو

 ا حممال خممرا  پممه دغممه ننممداره شمموزممم

 

 ما ويل داسمې منيمب د  خمدای ميمرات کمړ.

 چمې د سمر دښمممنان دوممره د چمما زيمات کممړ.

 

 چې خپل ورور يمې همم کمار اخلمي لمه خنجمره

 (٢٤دواړه سترګې يمې پمه زور کما . لمه سمره )

 

په پورتنۍ دوه يزه )مننو.( کې تاسو وليدل، چې اکنره بيتونمه يمې 

ځينې بيتونه يې رديفونه لر. او ځينې يې نه لر.. بېالبېلې قافيې لر.. 

خو ټول يې يو ګډ وزن تع يبو. او د څپو د شمېر له مخې سره مساو. 

د.، خو په مننو. کې کله کله داسې پېښېدی شي چې د ټولو بيتونو د 
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څپو شمېر کې يې يوه څپه زياته يا کمه شي خو د هربيت مسر  يې د 

 ساو. و..څپو د شمېر له مخې حتمي سره م

 

 درېيز )مثلث(: -1

هغه ډول شعر. فورم دی، چې هر بند يمې )در  مسمر ( لمر..     

درېواړه مسر  يې متحدالوزنه و. او يو شان قافيه تع يبو.. په منل  

کې قافيه اساسي او ردي  اختيار. توکي و.. د مسرو د څپو شمېر يې 

کمې ګمډه  سره برابر و.. د سمر بند درېواړه مسر  يې په خپل ممنځ

قافيه لر.. يانې در  واړه مسر  يې قافيه لر.، د هر بند دوه لمومړۍ 

مسر  په خپل منځ کې او درېيمه مسره يې قافيه کې له مطلعې او يا د 

سر د بند له قافيې سره يو شان و.. په ټوليز ډول د د  فورم هندسي 

 جوړښت په د  ډول دی:

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

 

b_________________________ 

b_________________________ 

a_________________________ 
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د منل  د بندونو شمېر کېدی شي تر دوو زيات و.، خو که د بندونو 

شمېر يې هر څومره و. همدا پورتنۍ عمليه پر  تطبي ېږ.. دلته به د 

 لګه وړاند  کړو، چې څلور بندونه لر.:منل  يوه بې

 څه اوښمکې وينمې اور. پمه د  سمپينو چنمارو

 يممو شممور دی پورتممه کېممږ. د اروا لممه منممارو

 ژړا مممې نممه ودرېممږ. پممه خو منممو ولولممو

 

 اورونممه د. اورونممه چممې بلېممږ. پممه ت ممدير

 بمې وسممې يممو بممې هيلمې دد  ظلممم پممه تممدبير

 څممه مينممه محبممت رانممه الهممو شممول پممه اورو

 

 اڼې مممې شممولې د جانممان د مممخ حيمماد ګممل پمم

 په تمورو سمترګو پماتې شموه لمه مما ټولمه دنيما

 څه ستړ  سمتړ  الر  شمو  د هيلمو پمه مېمرو

 

 د ګلممو بممه د  بيمما هغممه دوران کلممه راځممي

 د هجممر پممه سمموز تللمم  بممه ارمممان کلممه راځممي

 (٢١څه تور مهرونه لګي له خندا پمه ډکمو خولمو)
 

منمارو، ولولمو( د قمافيې  د پورتني شعر په لومړ. بند کې )چنمارو،

کلمې د.، په دويم بند کې )ت مدير او تمدبير( د قمافيې کلممې د. او 
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)اورو( د لومړ. بند له قافيې سره يو شان ده. په درېيم بند کې )حيما، 

دنيا( په خپل  منځ کې د قافيې کلمې او )مېرو( د لومړ. بند له قمافيې  

په خپمل ممنځ کمې د  سره يو ډول ده. څلورم بند کې )دوران، ارمان(

قافيې کلمې د. )کله راځي( ردي  دی )خولو( د لومړ. بند له قمافيې 

 سره يوشان ده. هندسي جوړښت يې دادی:

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

 

b_________________________ 

b_________________________ 

a_________________________ 

 

c_________________________ 

c_________________________ 

a_________________________ 

 

=d_________________________ 

=d_________________________ 

a_________________________ 
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 مستزاد: -1

)) د رباعي، غزل يا قييد  پر هره مسره باند  چمې يموه لنمډه    

وند  مسره ورزياته شي، مستزاد ګڼل کېږ.. په د  لحاظ لومړۍ يما غ

لويه مسره وړوکې مسر  ته د مانا له مخې احتياج نه لر.، ځکه چمې 

ټوله مانا په لومړۍ مسره کې بشپړه و.. جوړښت يې داسې دی، چمې 

يوه مسره يې لنډه او بله او ده و.. دلته به د بېلګې په توګمه د مفتمي 

 ني يو مستزاد شعر ولولر:عبدالحنان لغما

 شپه د دوشمنبې ده چمې نبمي صماحب روان شمو

 تېر تمر ال مکمان شمو                                                   

 شممپه د دوشممنبې وه ورتممه راغمم  جبرائيممل

 ويې کمړ قمال و قيمل                                                   

 جليمممل زه يمممم رالېږلممم  پمممه جلتمممۍ سمممره

 پمممماڅېږه خليممممل                                                   

 شمماه نبممي زمممو ه لکممه سممروه خرامممان شممو

 تېر تمر ال مکمان شمو                                                   

                                  

 شاه نبي چې سمپور شمو پمه بمراا بانمد  لمه واره

 ويمممې نيولمممه الره                                                     

 سممل زره ملکممې بممل پممه الس يممې شممعله داره

 تلمې بممه يممو هممواره                                                     
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 الړه تمممر اسممممانه حاضمممر مممماه تابمممان شمممو

 مکمان شمو تېر تمر ال                                                  

                       

 پمماس پممه اسمممانو کممې چممې بممه تممه نبممي عممر 

 شاه علمي نيمب                                                         

 صممم  پمممه صممم  ملکمممو بمممه دده کممماوه اد 

 امممممر و د ر                                                              

 کې جبرائيمل ورتمه حيمران شموپاتې په خپل ځای 

 تېر تمر ال مکمان شمو                                                   

                          

 اتلممس کالممه شممپه وه د معممراج وکممړه ي ممين

 تللمم  نممازنين                                                               

 ت شممو د ياسممينتمماج يممې د لمموالک پممه سممروله

 راغ  مماه جبمين                                                        

 ځکممه پممه کممې واړه سممربلنده امتيممان شممو

 تېر تمر المکمان شمو                                                    

                        

 تممه ))عبدالحنانممه(( د دنيمما کارونممه بممس کممه

 مينې ته هموس کمه                                                     

 ځان د  د نبي اخمر زممان پمه در کمې خمس کمه
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 بند د  دا نفمس کمه                                                   

 ګوره هر غزل د  مشمهور پمه درسمت جهمان شمو

 (٢۱مکمان شمو)تېر تمر ال                                           

 هندسي شکل يې دادی:

=a_________________________ 

                                 =a____________ 

b_________________________ 

                                 b____________ 

b_________________________ 

                                 b____________ 

=a_________________________ 

                       =a________________ 

 د نورو بندونو جوړښت يې هم همداسې دی.

 

 (:مربع) څلوريز -٨

مربع هغه ډول شعر. فورم دی، چې هر بند يې څلور مسر  لر..     

د لومړ. بند څلور واړه مسر  يې په خپل منځ کې هم افيه و.، يمانې 

ه تع يبو.. ردي  په کې اختيار. دی که د سر پمه مسمره يو شان قافي

کې ردي  راوړل شو، نو د لومړ. بند په څلور واړو مسرو کې يې راوړل 
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حتمي د.. د نورو بندونو در  مسر  سره په خپل منځ کې هم افيمه 

و.، خو د څلورمې مسر  قافيه يمې د لمومړ. بنمد د مسمرو قافيمه 

ر.، نمو د نمورو بنمدونو د څلورممو تع يبو. او که لومړی بند ردي  ول

مسرو قافيه او ردي  بايد همغه د لومړ. بند قافيمه او رديم  تع يمب 

کړ.. که شاعر هر څومره د بندونو زياتول غواړ.، نو پورتنۍ قاعده بايد 

مراعات کړ.. بله خبره داده، چې که چېر  د لومړ. بند مسر  ردي  

نو لومړۍ در  واړه مسمر  ولر.، نو دا ضرور. نه ده، چې د ټولو بندو

د  هم رديفونه ولر.، بلکې د ټولو بندونو څلورمه مسره د لومړ. بنمد 

د شکلي جوړښت يانې د قافيې او ردي  تع يبولو ته اړه ده. بمل ټکم  

دادی، چې اکنره د ټولو مسرو د څپو شمېر سره مساو. و.، خمو پمه 

يو  څپې ځينو خاصو حاالتو کې کېدی شي د کوم بند د څپو شمېر د 

په اندازه زيات يما کمم شمي. دد  فمورم هندسمي جوړښمت داسمې 

 ترسيمېدی شي:

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

 

b_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 

=a_________________________ 
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 دا بڼه هم درلودای شي:

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

a_________________________ 

 

 دلته به د مربع يوه بېلګه وړاند  شي:

 درېغمممه نممموی عجمممب وخمممت د نوبهمممار وای

 شمممګوفه هممممر رنمممګ ګلونممممه د ګلممممزار وای

 الس تمممر الس سمممره نيمممول  مممما او يمممار وای

 پمممه ممممزه ممممزه خممموا ه ويمممل تکمممرار وای

                                     

 ه بمماغ کممېيمما وا ناسممت يمما سممره ګرځېممدی پمم

 معطممممره وای د ګلممممو پممممه دممممماغ کممممې
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 دوه پممه دوه ممممو سمممره راز وای پممه فمممراغ کمممې

 هممم مممانع پممه دواړو سممترګو ړونممد اغيممار وای

                                     

 دواړه سمممترګې تمممور  کمممړ  پمممه رنجمممو وای

 ملتمممماني نکريممممز  ايښممممي پممممر السممممو وای

 سمممره ناسمممت غممماړه غمممړۍ راز ممممو ورو ورو وای

 کمممړ  تمممور  زلفمممې پمممر رخسمممار وای شمممانه

                                     

 راحممت ناسممت پممه سممياحي وای د سممرو ګلممو

 بممممل غوغمممما رابانممممد  پمممماس وای د بلبلممممو

 همممم هنګمممام وای د سمممرو لبمممو د زبېښممملو

 مممم  خمممور. وای د سمممرو لبمممو مممم  تيمممار وای

                                     

 د. بانممد  وای کښمماتهتممور کاکممل يممې پممر تنمم

 پممه دممماغ کممې دګلشممن ناسممت وای مممخ راتممه

 سمممره ګمممالن ممممې وای حيمممران و تماشممما تمممه

 الس مممممې ايښمممم  پممممر او و د ګلعمممم ار وای

                                     

 تمممور  زلفمممې يمممې پمممر ممممخ شممممال وهمممالی

 غوړيشمممم  يممممې لممممه  منځممممې خالصمممموالی
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 ممما يممې پمماس پممر سممينه خولممه ور جمموړوالی

   بمممموی د اوښممممکو د تاتممممار وایشممممرمول

                                     

 همممر چمممې مممما ورتمممه ويمممالی د ده همممو وای

 همممم مطلمممب د ده قبمممول زمممما پمممر ليممممو وای

 پمممه خوښمممۍ وای نوبمممت تلممم  د غممممو وای

 زممما خواسممت منممات دده پممه خپممل اختيممار وای

                                     

 ناسممت غمونممه بممس وایپممه خوښمم  وای سممره 

 همممم زانمممو پمممر زانمممو ايښممم  دسمممترس وای

 پممر سممپين مممخ مممې الس وهلمم  پممه همموس وای

 بمممل پمممه غممماړه يمممې د سمممرو ګلونمممو همممار وای

                                     

 خدايمممه تممما تمممه د. اسمممان کمممه دغمممه وشمممي

 تمممږی زړه بمممه پمممه وصمممال د يمممار اوبمممه شمممي

 يد ))جمعمممه(( د زړه ارممممان بمممه پاتمممه نمممه شممم

 (٢٧دده ورون د اشممنا سممر الس پممر رخسممار وای)
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 پينځه يز )مخمس(: -1

د مخمس او مربع عمومي جوړښت ت ريباً يو شان دی، توپير يمې     

په د  کې دی، چې په مخمس کې تر مربع يوه مسره زياتمه و.. يمانې 

دلته هر بند پينځه مسر  لر.. د لومړ. بند پينځه واړه مسمر  يموه 

او د نورو بندونو څلور مسر  په خپل منځ کې هم قافيه قافيه تع يبو. 

او د پينځمې مسر  قافيه يې د لومړ. بند د قافيې تابع و.. تر لومړ. 

وروسته چې نور بندونه راځي، د هر بند تر قافيې وروسته کېدی شمي 

په څلورو مسرو کې بېل ردي  راشي. خو پينځمه مسمره پمه قافيمه او 

افيې او ردي  تع يبونه کو.. پينځمه يمز دا ردي  کې د لومړ. بند د ق

 الند  بڼې درلودالی شي:

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

 

b_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 

a_________________________ 

 همداسې تر پايه                                                                                              
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په يوه مخمس کې کېدی شي ځينې بندونه رديفونه هم ولمر.، پمه 

رديفونه راغلي و.، خو ردي  بيا هم په مخمس کې  لومړ. بند کې هم

اختيار. دی، خو قافيه د مخمس اساسي برخه جموړو.. د مربمع پمه 

شان له ځينې استننايي بندونو پرته د مخمس د ټولمو مسمرو د څپمو 

شمېر سره مساو. و.. کېدی شي ځينې مخمسونه د ردي  د لرلو لمه 

 کبله داسې بڼه ونيسي:

 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=a_________________________ 
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=c_________________________ 

=c_________________________ 

=c_________________________ 

=c_________________________ 

=a_________________________ 

 او نور بندونه                                                                                            

 دلته به د پينځه يز يوه بېلګه وړاند  شي:

 د هجممران لمممه السمممه ناسمممت يممممه ويرژلممم 

 لکمممه بمممت پمممه غټمممو سمممترګو دم ختلممم 

 بېهممموده پمممه صمممورت روغ پمممه زړه نتلممم 

 يمممم رسمممول بېلتانمممه پمممه ممممرګ حمممال 

 ربمممه راولمممې اشمممنا پمممه سمممفر تللممم 

                                     

 ډېمممر ممممې وکمممړ د هجمممران پمممه بمممال صمممبر

 هممې  مممې صممبر سممرور نممه شممه پممه دا جبممر

 کمممه ممممې ولګېمممده سمممر د غمممم پمممه قبمممر

 وممممې نمممه ژړل پمممه حمممال د مهمممر ابمممر

 نممه شممته ممما غونممد  هېڅمموک پممه بخممت کږلمم 
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 دا کمممموم شممممرم دی کمممموم درم د يممممارۍ

 دا پيونمممممد دی بمممممدنما تمممممر ويمممممزارۍ

 چممې مممې يممار پممه تمموده زمکممه د خمموارۍ

 کښممېني پمماڅي خمموار حيمموان لممه ناچممارۍ

 او زه ښمموی ښممېرازه ګممرځم سممپين سممپېڅل 

                                     

 يمما لممه يممار سممره والړ وای پممه رکمما  کممې

 جممران پممه اول تمما  کممېيمما يممې مممړ وای د ه

 يمما وای ډو  مممدام د اوښممو پممه سممېال  کممې

 هسمممې پممماتې شممموم بمممې ابمممه ممممخ نممماول 

                                     

 تممم  زمممما پمممه دا بمممې پتمممه اشمممنايۍ شمممه

 پمم  د بممرا و د برېښممنا پممه روښممنايۍ شممه

 ال مممې حممال تممر دا بتممر پممه جممدايۍ شممه

 صممد رحمممت زممما د يممار پممه دانممايۍ شممه

 خممام وم پممه دا غممم کممې پېژنممدل چممې يممې 

                                     

 چممې پممه مينممه کممې کوتمماه د چمما قممدم شممي

 مبمممتال بمممه لکمممه زه پمممه درد وغمممم شمممي
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 پمممه کلونمممو بمممه جمممدا ځنمممې صمممنم شمممي

 پممه جرګممه بممه د رښممتينو هسممې ګممرم شممي

 چممې بممه ممما غونممد  بممې شممرمه ګرځممي غلمم 

                                     

 کممه مممې مينممه پممه دروغ نممه و. رښممتيا و.

 پممه اسمميا کممې د هجممران تللمم  کسمميا و.

 کمممه دا نمممه و. لېمممون  سمممر پمممه صمممحرا و.

 چې هې  نه شموم کمه ممې څمه شمرم و حيما و.

 لمممه د  شمممرمه چاتمممه پورتمممه ممممه کتلممم 

                                     

 هممې  مممې خونممد نممه شممته د سممترګو غړولممو

 د. دوړولممممود. مممممې کمممماڼي پممممه تنمممم

 همممم ممممې پوسمممت دی پمممه وهمممل د لوړولمممو

 يممممم اليممممق د هممممر عمممم ا  د کړولممممو

 چممې بممې يمماره کممړم لممه خلکممو کممور و کلمم 

                                     

 نممور  چممار  کممړم همممه ناتراشممې لممواړ 

 پمممه مممم هب د عاشممم ۍ ورانمممې ويجممماړ 
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 کلممه کلممه مممې کممه اوښممې پممه مممخ الړ 

 (1)الړ  چممې لممه غمممه مممې شممي تممويې پممه مممخ

                                     

 يممو د يممار د جممدايۍ خمموار. نيسممتي شمموه

 بلمممه خپلمممه بمممې پتمممي بمممې همتمممي شممموه

 يممممو پلممممو د رقيبممممانو بممممدنيتي شمممموه

 بممل پلممو د تممور طممالع بممې شممف ي شممموه

 عشمممق پمممه دا همممومره بمممال يمممم ازممممويل 

                                     

 بمممې پتمممۍ تمممه ربمممه ممممه ګمممور  زمممما و

 مممما و ممممه سمممپار  زمممما بمممې همتمممۍ تمممه

 يممما ممممې راولمممې د سمممترګو وويسمممتۍ تمممه

 نممور مممې مممه نيسممې د هجممر و نېسممتۍ تممه

 وسممموم ډېمممر لکمممه کبممما  پمممه اور نيمممول 

                                     

 د اشممنا پممه ښممکلي مممخ مممې سممترګې وا کممړ 

 پممه ناسممور مممې د هجممران پممور  دوا کممړ 

 صممل خمموا پممه خمموا کممړ تللمم  يممار راسممره و
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 ژر پممممه ژر دا نمممماروا پممممه ممممما روا کممممړ 

 کممه مممې چېممر  لممه اخالصممه يممې بللمم 

                                     

 کممه هممر څممو يممار تممه نممږد  د زړه پممه يمماد يممم

 پممه صممورت چممې ځنممې لممر  پممه هېممواد يممم

 شممپه او ورځ د خممدای و داد تممه پممه فريمماد يممم

 يمممپممه تممد بمماد مممې تسمملي نممه شممي ناښمماد 

 کممه مممې يممار د سممر پممه سممترګو وليممدل 

                                     

 تور طمالع برګشمته بخمت د عشمق پمه کمار کمې

 بممد قسمممت او بممد شممامت پممه دغممه الر کممې

 بممر ناح ممه بممدری خممورم پممه سمممه الر کممې

 نه شته ما غونمد  هېڅموک پمه همې  ديمار کمې

 پممه څممه شمموم زبممون سمماعت يممم زېږېممدل 

                                     

 لممه هغممه چممې پوهېممدل  پممه ښممه بممد يممم

 رسمممېدل  د پنجممماه و پمممن) تمممر حمممد يمممم

 مبممتال د ښممکلي مممخ پممه خممال و خممد يممم

 کمممه د صمممدا شمممل سمممنده ښممميم رد يمممم

 يممموه ښمممکلي پمممه راسمممتۍ نمممه يمممم منلممم 
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 کممه مممې يممو ځلممه اشممنا لممه هنممده راشممي

 ه ګلممزار د غممم صممحرا شمميپممه همموس ورتمم

 لمممه هجرانمممه يمممې حاصمممله تبمممرا شمممي

 فراغمممت د جمممدايي لمممه چمممون چمممرا شمممي

 (٢٨نممور ))حميممد(( لممه اشممناييه الس وکښممل )

      

 شپږيز )مسدس(: -70

هغه ډول شعر. جوله ده، چې هر بند يې شپږ مسر  لر.، د سر     

لومړ. بند شپږ واړه مسر  يې په خپل منځ کې هم قافيه و.. رديم  

 ې اختيار. دی.ي

د نورو بندو پينځه مسر  په خپل منځ کې هم قافيه او هره شپږمه 

مسره يې په قافيه کې د لومړ. بند د مسرو د قافيې تابع ده. د مسدس 

ځينې بندونه کېدی شي ردي  ولر. او ځينې يې کېدی شي ردي  هم 

ونه لر.، خو قافيه د هر بند د هر  مسر  لپاره ضمرور. ده. دغمه راز 

ولې مسر  د څپو د شمېر له مخې سره مساو. و. او همم يمې وزن ټ

مشترک و.. له مربع څخه يې دوه او له مخمس څخه يې يموه مسمره 

 زياته و..

 د مسدس هندسي جوړښت داسې ترسيمېدی شي:

a_________________________ 

a_________________________ 
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a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

 

b_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 

a_________________________ 

 او همداسې نور بندونه                                                                                           

 

 داسې شکل هم غوره کوالی شي:

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 
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=a_________________________ 

=a_________________________ 

 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=a_________________________ 

 

 او د ردي  په تغير سره نور بندونه.

 اوړو:دلته به دد  شپږيز يوه بېلګه ر

 حي  په دا ژوندون شه چې لمه يماره يمم مهجموره

 هممر نفممس غمموڅېږم د هجممران پممه تېممره تمموره

 ژاړم پر په زړه کمې پمه خولمه خانمدم لمه ضمروره

 سممترګې مممې شممو  دواړه پممه ژړا ژړا بممې نمموره

 ع ممل لممه ممما الړ شممه لېممون  يممم بممې شممعوره

 دا قيممه زممما ده پممه تمممام جهممان مشممهوره
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 الس مې خپمل کوتماه کمړه د دنيما لمه همره کماره

 غمم الممم مممې نمه شممته لممه چما نممه يممم پممرواداره

 يممار سممره واصممل شمموم بممې تالشممه بممې ريبمماره

 نن چمې بهمره منمد يمم زه لمه بموس و لمه کنماره

 سترګې څه رنګ نيسمم د دلبمر لمه ښمه رخسماره

 تمممږی و اوبمممو تمممه همېشمممه و. ناصمممبوره

                                     

 ته په دا سرو سترګو چمې افمت پمر ځمان زمما يمې

 ځان مې درقربان شه چې تر ځانه ګران پمر مما يمې

 تممد پممه دا مممالل کاتممه لممه مانممه همموه ربمما يممې

 زه رنځممور د عشممق يممم تممه ثمماني د مسمميحا يممې

 حور  به زه څه کمړم ممال! څمه يمې راتمه سمتايې

 ماوتممه تممر حممورو خپلممه کښمملې ده منظمموره

                                     

 څممه وايممې ناصممحه زه مريممد د ممم  فممروه يممم

 هممر چممې راتممه وايممي زه د ده حل ممه بګمموه يممم

 پند کړه وهوښيار ته زه خو مست وبماده نموه يمم

 خلک د  تهممت رابانمد  وايمي زه خماموه يمم

 اوښې مې بهېږ. تر چشمې نه زيات پمه جموه يمم

 ورههممم لممرم لممه غمممه سممينه ګرمممه تممر تنمم

                                     



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 

75717 
 

 نمممه ده د سمممړيو ب ممما زياتمممه تمممر حبابمممه

 خونممه ال پخمموا لممه خپلممه مرګممه کممړ. خرابممه

 سمميند ده دا دنيمما چممې رغممړول کمما بممې سممېالبه

 کام د اژدها دی دنيما هسمک کمړه سمر لمه خوابمه

 ولممې ))معممزاپ(( پممه سمم ر درومممې بممې اسممبابه

 (٢۳پلمه پموره.)فکر د توښې کمړه هميمانۍ کمړه خ

 

 اوه يز )مسبع(: -77

دا هغه ډول شعر. جوله ده، چې هر بند يې اوه مسمر  لمر.، د     

لومړ. بند اوه واړه مسر  يې په خپل منځ کې هم قافيمه و.. د نمورو 

بندونو شپږ مسر  يې په خپل منځ کې هم قافيه خو اوومه مسره يمې 

. له مربمع، مخممس او په قافيه کې د سر د لومړ. بند د قافيې تابع و.

مسدس سره يې يواز  د مسرو په شمېر کې تفاوت و.. نور جوړښمت 

يې سره ورته دی. دلته هم ردي  اختيار. دی، يانې دا چې کېدی شي 

ځينې بندونه يې رديفونه ولر. او ځينې يې ونه لر.، خو که چېمر  د 

لومړ. بند مسرو تر قافيو وروسته ردي  درلمود، نمو د نمورو بنمدونو 

وروستۍ مسره بايد په قافيه او ردي  کې ضرور د لومړ. بند د قمافيې 

او ردي  تابع و.. دلته به د يو اوه يز )مسبع( بېلګمه راوړو، چمې همم 

ردي  لرونکي بندونه لر. او هم بې رديفه بند. هندسي جوړښمت يمې 

 دادی:
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=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=a_________________________ 

 همداسې نور بندونه...                                                                                    

 و ))ت(( لمممه تممموره وکممما ه چمممې سمممپين شمممي

 قمما  و ))س(( ورسممره واچمموه چممې شممين شممي
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 په تحيي  سره يې ممخ پريمينځمه چمې سمين شمي

 معممون يممې دوه سممو لممس کممه چممې رنګممين شممي

 ه يمموه نمميم ځممای شممين شممينممور د  ټولممه پمم

 جمموړ لممه دغممه يمموه نيمممه بممه امممين شممي

 بممې لممه ))نممه(( بممه و ذکممي و تممه ي ممين شممي

                                     

 څممه پممه کممار د. بممې لممه ده کممه جهممان سممتا شممي

 بممل د حکممم قمما  تممر قافممه پممر هممر چمما شممي

 د قمممارون تمممر دنيممما ډېمممره سمممتا دنيممما شمممي

 شممميتمممر سمممخا د  د حممماتم تېمممره سمممخا 

 بمممې ب ممما بمممه تمممر ماڼيمممه د کسمممری شمممي

 عاقبمممت بمممه د  پمممه ځمممان پمممور  بمممال شمممي

 سممخت مکممان بممه د  د اور جمموړ پممر سممجين شممي

                                     

 سمممر و ممممال واړه د ده تمممر ناممممه جمممار کمممه

 شمميرين ځممان يممې تممور  خمماور  د دربممار کممه

 تممل پممر ځممان بانممد  کنممدلې د پښممو الر کممه

 اشمم انو سممره شمممار کممهځممان لممه خاصممو ع

 خممط پممر ځممان دده د مينممې پممه پرکممار کمممه

 ممممه وځمممه لمممه دغمممه خطمممه زړه قمممرار کمممه

 چمممې ناممممه در بانمممد  جممموړه د کممممين شمممي
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 ښمممه تيمممديق بممماور. واړه پمممه اقممموال کمممړه

 موافممق يممې هممر يممو فعممل پممر افعممال کممړه

 ځمممان نګهمممه لمممه فسمممادونو د محمممال کمممړه

 حاصمممل د ده د ښمممه کممممال کمممړه کمممماالت

 پمممه دا حمممال سمممره موجمممود دده وصمممال کمممړه

 (1)زړه بممه چمماود لممه ډېممره غمممه د لعممين شممي

                                     

 لمممه اخالصمممه دوسمممت دار د چهمممار يمممار شمممه

 پمممر بزرګيمممه د حضمممرت صمممديق اقمممرار شمممه

 پمممس لمممه ده حضمممرت عممممر دی خبمممردار شمممه

 وښمميار شممهپممس لممه دوی حضممرت عنمممان ګڼممه ه

 کممل و ليممان د. تممر ده النممد  فهمميم دار شممه

 تمممر دا هسمممې بزرګمممۍ جمممار د کمممرار شمممه

 پيممرو. د دوی کمموه چممې ټينممګ د  ديممن شممي

                                     

 مخممال  چممې څمموک لممه دوی د. مممخ يممې تممور دی

 کمموم بممه زيممات تممر دوی ګڼممې مکممان يممې اور دی

 دی کممه بادشمماه شممي د اقلمميم ښممکاره سممرتور

                                                           
 



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 

75712 
 

 يمما عممادل تممر نوشمميروان شممي هممم منګممور دی

 ياممممدام کمممړ. سمممخاوت لعنمممت يمممې پمممور دی

 عاقبممت يممې تنهمما ټممک د ګممور پممه لممور دی

 کممم  څلمممور طرفمممه النمممد  تمممرنګين شمممي

                                     

 ممما ))جمعممه(( پممه خپممل قممدر د. دوی منلممي

 موهبممممات دور موهبممممات چممممې د. راغلممممي

 راسمممممتوليطبيعمممممت در طبيعمممممت يمممممې 

 وراثمممممت در وراثمممممت چمممممې د. ويلمممممي

 اصمممملي ولممممي مممممې پممممر زړه ښنيسممممتلي

 ښممماخ د پممماڼې ممممې تمممر تمممن ټولمممه وتلمممي

 (۹١چې مې جموړ عمين الي مين حمق الي مين شمي.)

 

 اته يز )مثمن(: -75

د نظم هغه ډول دی، چې هر بند يې اتمه مسمر  لمر.، اتمه واړه     

کې اختيمار. مسر  يې په خپل منځ کې يو شان قافيه لر.. ردي  په 

دی. د بل هر بند اوه مسر  يې په خپل منځ کې هم قافيه و. او اتممه 

 يې د لومړ. بند د مسرو قافيه تع يبو..

 هندسي شکل يې دادی:
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a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

 

b_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 

a_________________________ 
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او که ردي  ولر.، نو بڼه يې يواز  د ردي  په برخه کې بدلون مومي 

 نور چوکاټ همدا شان دی. د بندونو شمېر يې قيد نه لر..

 بېلګه يې داده:

 تمموره شممپه شممي ناليممدونکي شممان السممونه 

 ان تمممر لممممره راتمممه زبېښمممي ممممې رګونمممه

 لمممه ډبمممرو را بهمممر شمممي څمممو الښمممونه

 تممماوو. راتمممه پمممر ممممخ ممممخ دېوالونمممه

 ۍ شممي يممو توپممان شممي سممره تېغونممهترو ممم

 پرېکمممو. تمممر سمممرو النمممد  مړوندونمممه

 وريځممې وريځممې شممي زممما د خممولې اهونممه

 بيمما يممې سمميور. تممه شممي دمممه سممتا يادونممه

                                     

 يممو پممه بلممه کمماروان الړ شممي د سمملګيو

 يممو سممور الل راڅخممه ورک شممي لممه ککيممو 

 يممموپمممه لمحمممې سممميور. راپرېممموز. د پېړ

 پممه توټممو پممه سممر شممکاوه شممم لممه ګړيممو

 سممتا د څڼممو پممه شممړک بمماد شممي پممه مسممتيو

 دد  غممره غمموټې شممي تېممر  لممه پګړيممو

 مممممال شممممي ماتممممه د زړو زړو څېړيممممو

 سممترګې ډکممې او المممده شممي ګرېوانونممه

                                     



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75711 
 

 ستا پمه لمور. چمې ممې کلمه همم نظمر شمي

 ر شمميماتممه ووړ څمماڅک  د اوښممکو سمممند

 پمممولۍ وپړسمممېږ. لمممويې لکمممه غمممر شمممي

 هر يو ګل مې راتمه ممات ممات پمه ډنمډر شمي

 ستا په کور ممې چمې د خيمال کلمه سمفر شمي

 لممه ورېښمممو بممه مممخ جمموړ د هممر حجممر شممي

 په لممن کمې بمه ممې کماڼي ټمول مرممر شمي

 (۹۶نه يې پلورم که څوک راکمړ. پمر  اللونمه.)

 

 لسيز )معرش(: -73

د يې لس مسر  لر.، د لومړ. بنمد هغه ډول نظم دی، چې هر بن    

مسمره لس واړه مسر  يې په خپل منځ کې هم قافيه و. او بې قافيې 

په کې نه و.. د بل هر بند نهه مسر  يې په خپل منځ کې         هم قافيمه 

و. او لسمه مسره يې په قافيه کې د لومړ. بند د مسر  له قمافيې سمره 

 .زن تع يبو.يوشان و.. د معشر ټولې مسر  يو واحد و

په معشر کې هم ردي  اختيار. دی. که چېمر  د لمومړ. بنمد تمر 

قافيې وروسته ردي  راغل  و.،  نو نمور بندونمه اختيمار. د.، چمې 

ردي  ولر. او که يې ونه لر.، خو د هر بنمد وروسمتۍ مسمره چمې د 

لومړ. بند قافيه تع يبو. بايد ضرور د لومړ. بند قافيه تع يب کړ. او 

مړی بند ردي  ولر. نو بايد د هر بند وروستۍ مسره همم که چېر  لو

 ردي  ولر.. دلته يې هندسي جوړښت او يوه بېلګه وړاند  کېږ..
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 هندسي جوړښت يې دادی:

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 
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=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

a_________________________ 

 

c_________________________ 

c_________________________ 

c_________________________ 

c_________________________ 

c_________________________ 

c_________________________ 

c_________________________ 

c_________________________ 

c_________________________ 

a_________________________ 

 او نور بندونه                                                                                              
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 معشر:

 کمممه راکممموز شمممي مسممميحا

 اوبمممممه راکممممما د ب ممممما

 غوښممممې راکمممما د عن مممما

 سممم پممه صممدا و پممه صممفا

 الس کمممه پورتمممه پمممه دعممما

 شمممپه او ورځ ممممې کمممه دوا

 دعمما غممواړ. لممه هممر چمما

 څو ښمکل نمه کمړم لبمان سمتا

 هسمممې نمممه دی رنمممځ زمممما

 چممې شممفا يممې شممي پممه دا

                         

 خو  مې نه شته دی کمړمن يمم

 آه فريمماد کمموم دردمممن يممم

 په سمودا د عشمق سمودمن يمم

 يا مجنمون يمم يما کموهکن يمم

 پممه جمممال يممې چممې مممين يممم

 لممه خپممل يمماره روح او تممن يممم

 پممه وطممن کممې بممې وطممن يممم

 کممه دا نممه و. دروغممژن يممم
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 لکه مياشمت پمه ممرد وزن يمم

 سممتا پممه عشممق انګشممت نممما

                         

 زړه مممې چممو. د يممار لممه غمممه

 دود مممې درومممي لممه قلمممه

 دوه مممې سممترګې د. پممر غمممه

 غمممم زيممماتېږ. دم تمممر دممممه

 راپيممدا شممي غممم لممه غمممه

 قممدم  دم پممه غممره پممه سمممه

 دلربمممما خوښممممه خرمممممه

 زه پممممه دا هممممومره ماتمممممه

 چممې جممدا شمموم لممه عالمممه

 سممر مممې ونيممو پممه صممحرا

                         

 همېشممه شممورو غوغمما کممړم

 ورېمممځ پمممه دود ژړا کمممړم د

 نممه يممو ځلممه پممه بيابيمما کممړم

 د غمونمممو د  سمممودا کمممړم

 همېشمممه درتمممه دعممما کمممړم

 ياد په شپه و پمه ورځ سمتا کمړم
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 دا چممې ډېممر  زه بممال کممړم

 د وصمممال پمممه تمنممما کمممړم

 لکممه سممتا مينممې رسمموا کممړم

 مممه شممه بممل هسممې رسمموا

                         

 چممې د  بمماد د کمموڅې راشممي

 زړه وا شممي پممر  غنچممه مممې د

 چممې پممه کښممليو مبممتال شممي

 شممپه و ورځ پممه واويممال شممي

 پممه وګممړ. کممې رسمموا شممي

 مالمممت پممر  د هممر چمما شممي

 چممې حاصممل يممې مممدعا شممي

 غممم يممې هالممه انتهمما شممي

 معمممزاپ چمممې پمممه ژړا شمممي

 (۹٢ستا پر  پور  شمي خنمدا.)

 

 ترجيع بند: -74

دا هغه نظم دی، چې لومړی څو بيتونه وويل شي بيا ورپسمې يمو     

م ف  بيت ورلوېږ. او په د  ډول يو بند جوړو.، دغه راز بيا بمل بنمد 

پيلېږ. او بيا ورپسې همدا م ف  بيت تکرارېږ.. په ترجيع بنمد کمې د 
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هر بند لومړی بيت م ف  و. لکه د غزل په شان او د بل هر بيت لومړی 

مسره يې بې قافيه و. او دويمه يمې قافيمه لمر. او د مطلعمې قافيمه 

د بندونو د بيتونو شمېر يې سره مساو. و.. ټولې مسر  يو تع يبو.. 

متحد وزن تع يبو.. په ترجيع بند کې هم ردي  اخيتار. دی. ځينمې 

بندونه کېدی شي رديفونه ولر. او ځينمې يمې ونمه لمر.. هندسمي 

 جوړښت يې داسې دی:

 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

_________________________ 

=a_________________________ 

_________________________ 

=a_________________________ 

_________________________ 

=a_________________________ 

_________________________ 

=a_________________________ 

_________________________ 

=a_________________________ 
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=b_________________________ 

=b_________________________ 

 

c_________________________ 

c_________________________ 

_________________________ 

c_________________________ 

_________________________ 

c_________________________ 

_________________________ 

c_________________________ 

_________________________ 

c_________________________ 

_________________________ 

c_________________________ 

_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 
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 د ترجيع بند يوه بېلګه داده:

 شمميدا يمممسممتا پممر مممخ پممر تممورو زلفممو زه 

 صممبح و شممام پممه آه فغممان پممه واويممال يممم

 په فمراا کمې د  تمل خمورم د ځيګمر وينمې

 صبر و توان ممې بمې تما نمه شمته مبمتال يمم

 نممن فلممک رابانممد  تېممخ د جممور و کممېښ

 لممه سممرو وينممو ډک لړمممون لکممه حنممايم

 رقيبممان راسممره جنممګ و جممدل کانممد.

 پممه دربممار کممې د  د سممپيو مممدعا يممم

 مممه شممهغزالممه غونممد  وحشممي راڅخممه 

 زه صمممياد د  د ديمممدن پمممه تمنممما يمممم

 کممه شممل کالممه د  مممانې و. لممه ممما يمماره

 بېګانممه مممې هنمموز مممه ګڼممه اشممنا يممم

 لممه اشممنا مممه کممړه مممانې بممې وفممايي ده

 چممې سممېز  مممين بممې اوره جممدايي ده

                                

 غمممازان چممې روغممې چممار  کممړ. ويجمماړ  

 يماړ خوار عاشق به څرنمګ سمتا پمه وصمل و
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 چمممې احممموال د فراقمممت پمممر ژبمممه راوړم

 هغممه دم مممې وچممو. پممه خولممه کممې الړ 

 د اللممه پممه دود لممه عمممره ځګرخممون يممم

 پممه ګوګممل کممې مممې تممل وينممې د. والړ 

 يمما شممبنم دی چممې ورېممږ. پممه چمممن کممې

 يممما بلبمممل دی د سمممحر پمممر ګلمممو ژاړ 

 ګممرد غبممار د  د کمموڅې يممم ولممې درېغممه

 خيممال د وصممل د  لمممن راڅخممه نغمماړ 

 څممو د تامممانې د. نممن پخممال شممهکممه هممر 

 دل سمموخته اشممنا د  راغمم  عمم ر غممواړ 

 لممه اشممنا مممه کممړه مممانې بممې وفممايي ده

 چممې سممېز  مممين بممې اوره جممدايي ده

                                

 راشمممه راشمممه ای زمممما د زړه م يممموده

 ممما غريممب کممړه پممه وصممال سممره خوشممنوده

 يو ديدن د  په سمر غمواړم کمه مينمده شمي

 ر سممر يممم پممر دنيمما لممه بلممه سممودهالس پمم

 د وصممال قممدر لممه ممما زده چممې مشممتاا يممم

 د ايمماز لممه قممدره چمما زده بممې محممموده
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 لممه ممما تمممه سمميه پمموه لکممه سممکاره يممم

 تممر لېمممه مممې اوښممې ځممي د زړه لممه دوده

 لکممه زه يممم تممل دا سممتا پممه درد و غممم کممې

 بل څوک مه شمه هسمې شمان پمه غمم الموده

 پممه مممانې مممانې پممر څممه زېبمما نګمماره

 يرمحمممد غونممد  اشممنا د  کممړ نممابودهپ

 لممه اشممنا مممه کممړه مممانې بممې وفممايي ده

 (۹۹چممې سممېز. مممين بممې اوره جممدايي ده.)

 

د پورتني ترجيع بند په دويم بند کې د قافيې يو څه ستونز  او يما 

 هم پر قافيې لهجه يي تاثيرات او تحميالت ليدل کېږ..

 

 ذوالقافيتني ترکيب بند: -72

کې څو م ف  مسر  سره يو بنمد جموړو. بيما په د  ډول نظم      

وروسته يو بل م ف  بيت ورلوېږ.، چې د لومړ. بند له قافيو سره يمې 

قافيې يو شان نه و.. وروسته بيا نور بندونه راځي او د هر بند مسمر  

يې په خپل منځ کې هم قافيه و. او د بل بند له قافيو سره توپير لمر. 

انته بېل بېل م فم  بيتونمه راځمي. د او هم د بل هر بند په پای کې ځ

بندونو د مسرو شمېر يې سره مساو. او يمو متحمد وزن تع يبمو.. د 
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بيتونو او هم د بندو شمېر يې ټاکل  نه دی، خو ټول بندونه د مسمرو او 

 څپو د شمېر له مخې سره برابر و..

ردي  په کې اختيار. دی، ځينې بندونه کېدی شي ردي  ولمر. او 

لر.. دلته به د حنان بارکز. يو ترکيب بند راوړو، چمې د ځينې يې ونه 

)ترجيع بند( په نوم راغل  دی. خو په نورو ځايونو او دېوانونمو لکمه د 

خوشال بابا په ارمغان کې د  ډول نظم ته ذوال مافيتين ترکيمب ويمل 

شوی دی. له ترجيع بند څخه يې توپير دادی، چې په ترکيب بند کمې 

ر بند څخه وروسته يو شان نمه تکرارېمږ. او بمل بيا دا م ف  بيت تر ه

توپير يې دادی چې د ځينو ترکيب بندونو د هر بند ټولې مسمر  يمې 

قافيه لر. خو په ترجيع بند کې خبره داسې نه ده. هندسي جوړښمت 

 يې دادی:

 د حنان بارکز. د ترکيب بند شکل:

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

b_________________________ 

b_________________________ 
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c_________________________ 

c_________________________ 

c_________________________ 

c_________________________ 

c_________________________ 

c_________________________ 

=d_________________________ 

=d_________________________ 

 او نور بندونه                                                                     

د يادونې وړ ده، چې د ترکيب بند بل شکل هم شته. د خوشال پمه 

ارمغان کې داسې ترکيب بند هم شته، چې د هر بند ټولې مسمر  يمې 

م ف  نه د.، داسې و. لکه يو غزل چې يو بند جموړ کمړ. يمانې لمه 

لومړ. بيت پرته د هر بيت لومړۍ مسره له قافيې ازاده و.. کلمه چمې 

کېږ. بيا يو ځانګړی او بېل م فم  بيمت ورلموېږ.. د حنمان بند پوره 

 بارکز. ترکيب بند:

 يممار مممې والړ شممو پممه سممفر لممه د  وطنممه

 کممه ارواح و کمموا يممې وکممړ لممه بدنممه

 کممه بلبممل پممه انممدوه والمموت لممه ګلشممنه

 کممه وروسممت  دم و د مممړ. لممه دهنممه
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 چمما بمم  کممړ  و. د سممو. زړه پوښممتنه

 چمما بمم  ايښممي و. ملهممم پممر زړه دننممه

 وغجممن يمممه پممه مينممه کممې هممر ګممورهدر

 اشممنا والړ شممو زه ونممه وتممم لممه کمموره

                                  

 چممې خبممر يممې د تلممو وشممو ناګمممان

 لکممه تنممدر پممر چمما پرېمموز. لممه اسمممان

 چممې يوسمم  مممې شممو ملګممری د کمماروان

 شممو يع ممو  زممما د زړه پسممې پرېشممان

 پممه ارمممان ارمممان بممه ژاړم لممه هجممران

 ع مممې وختممه لممه ځمماند ژونممدون طممم

 چې تر  پاتې شموم پمه دا پېغمور ګنمده يمم

 سترګې نمه لمرم پمه سمر کمې شمرمنده يمم

                                  

 ورسممره بممه څمموک پممر الر  و. ملګممر 

 چې ويسا بمه يمې پمه نمه شمي نمژد  لمر 

 لممه سممتړيا بممه يممې زړه نممه غممواړ. خبممر 

 لممه ناکامممه تممر خممولې تممويې کممه شممکر 

 لعممل بممه پرولممي پممه کممودر  د سممرو لبممو

 اړو. بمممه بانمممد  تمممل د غممممو سمممر 
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 عاشممق نممه يممم اوس رښممتيا شمموه دا خبممره

 چمممې پرهمممر دربانمممد  ژاړم بمممې اثمممره

                                  

 خو  به نه ورځي مانده بمه تمر حمد تېمر و.

 خوشممالي همموا همموس بممه ځنممې هېممر و.

 سپين رخسار به يې له فکره پمه بمل پېمر و.

 تړيا بممه نيشممکر ورتممه ګنممډهېر و.لممه سمم

 په ديدن بمه يمې در  دوه ملګمر. سمېر و.

 پممر هممر ځممای بممه لکممه رو. پممر چممارپېر و.

 چې تر  پاتې شوم پمه کوممو سمترګو ګمورم

 پوزه نه لمرم پمه درسمت جهمان کمې ښمورم

                                  

 دی روان شممو زه پممر کممور پممه دا حيممران يممم

 نون سمر پمه بيمان يممچې نه مړ شوم نه مج

 نممه اسمميا رنګممه لممه غمممه سممرګردان يممم

 مالممممت د همممر هنمممدو د مسممملمان يمممم

 دی پخمموا را پوهېممده چممې دو زبممان يممم

 رحمتونممممه د  د ده پممممر زيرکممممۍ و.

 (1)لعنتونمممه د  زمممما پمممر خيمممره ګمممۍ و.
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 که ممې مينمه وای رښمتيا سموی پمه اور وای

 هجمر لکمه سمکور وای په نغمر. کمې بمه د

 پښې مې يبلې کالي څيمر  سمر سمرتور وای

 په انمدوه سمره ممې تمرک د دنيما کمور وای

 له د  غممه ممې تراوسمه سمر پمه ګمور وای

 ښايي دا چې مخ مې تور او پر خمره سمور وای

 صمممد رحممممت د  و. د ده پمممر دانمممايۍ

 صمممد لعنمممت د  و. زمممما پمممر اشمممنايۍ

                                  

 ر ممې والړ شمو پمه سمفر پسمې زهيمر يمميا

 له د  غممه تمل اختمه د ځمان پمه ويمر يمم

 ريشممخندی د هممر صممغير د هممر کبيممر يممم

 چممې پممه غممم ال د قليممل و د کنيممر يممم

 زخمممي کممړی بېلتانممه د غممم پممه تيممر يممم

 همېشممه د دغممې چممار  پممه تممدبير يممم

 چممې اجممل مممې عمم ر وکممه پممه عممالم کممې

 ګڼه ډېمر بمې آبمه پماتې شموم پمه غمم کمې
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 په خپل فضل خواست قبول زما غريمب کمړ 

 د وصال ښاد. ممې يمو وار پمه نيميب کمړ 

 تللممې يممار راسممره وصممل عن ريممب کممړ 

 مشممر  پممه دغممه ګممل دا عنممدليب کممړ 

 د هجران ناسور مې روغ پمه دا طبيمب کمړ 

 خوا په خوا راسمره ګمرم خپمل حبيمب کمړ 

 ېپمممه کمممرم سمممره د خمممو و زړو دوا يممم

 چممې الر ورکممه کممړ. هغممه پممر الر  بيممايې

                                  

 وسمميله مممې کممړ  مجمماز او ح ي ممت تممه

 خاموشممي مممې کاميممابي کممړ  معرفممت تممه

 مشک مې ورک کړ  له خماطره طري مت تمه

 راپممه غمماړه کممړ  زنځيممر سممتا و قربممت تممه

 کړ  طمامع ممې سمتا د وصمل و شمربت تمه

 جنممت تممهبممې پوښممتنې مممې الهممو کممړ  و 

 غير خيال ممې کمړه لمه زړه څخمه جمارو تمه

 دغممه زهممر مممې کممړه سممتوني کممې دارو تممه

                                  

 د سکوت په تمار ممې څيمر  زړه رفمو کمړ 

 رو بممرو مممې ائينممه د خپممل زانممو کممړ 
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 صممبر را د نممو خطممانو لممه جممادو کممړ 

 فسممادونه مممې لممه زړه څخممه جممارو کممړ 

 ارزو کممړ بممې ويلممو مممې پمموره هممره 

 مما حنممان د بمميم پممه اوبممو کممې الهممو کممړ 

 کممه مممې چېممر  يممې بللمم  لممه اخالصممه

 (۹٤په کرم مې کړه له غشو سمينه خالصمه.)

 

 ټول قافيز فورم: -71

دا هغه ډول فورم دی، چې هره مسره يمې قافيمه لمر. او ټمولې      

مسر  يې يوه قافيه تع يبو.. ردي  په کې اختيار. دی، خو کمه پمه 

ه کې تر قافيې وروسته راوړل شي، نو په همد  بڼه په نورو لومړۍ مسر

مسرو کې هم راځي. د هر  مسر  د څپو شمېر له بلې سمره مسماو. 

و. او يو ټاکل  وزن تع يبو.، د مسرو شمېر يې ټاکل  نمه دی، دا ډول 

شعر. فورم په پښتو کې د دود عربي فورمونو له بڼې سره يو څه توپير 

 دی:لر.. هندسي شکل يې دا

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75501 
 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

a_________________________ 

 

 يادګارونه يادګارونه

 مممما درتمممه ليکلمممي وای  شمممعرونه او شمممعرونه

 تممما زلفمممو کمممې ايښمممي وای ګلونمممه او ګلونمممه

 ما په وچو شونډو درنمه کمړ. وای سموالونه او سموالونه

 تممما پمممه زړه را ايښمممي وای زخمونمممه او زخمونمممه

 نمممد تمممه نيمممولي وای دارونمممه او دارونمممهمممما ژو

 سممتا شممونډو، خنممدا کممړای غورځنګونممه غورځنګونممه

 زړه کممې زممما بممل وای سممره اورونممه، سممره اورونممه

 سمممتا ژونمممدون ډيمممو  وای څراغونمممه څراغونمممه

 دغسممممې وای هيلممممې او همداسممممې ارمانونممممه
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 مممما ورتمممه ژړلممم  تممما خنمممدل  ولونمممه ولونمممه

 حسمممن بمممه د تممما و داسمممتانونه، داسمممتانونه

 (۹١د بممه ټممول زممما و يادګارونممه يادګارونممه.)ژونمم

 

 د ټول قافيز دويم ډول:

په پښتو ژبه کې د د  ډول فورمونو ترڅنګ يو بل فورم هم شته،    

چې د هر بيت لومړۍ مسره يې د بل بيت له لومړۍ مسمر  سمره پمه 

قافيه کې يو شان و. او د دويمو مسرو قافيه يې په خپل منځ کې سره 

ل د سر لومړی بيت يې م ف  نه و.. هره مسمره يمې يو شان و.، د غز

ځانته، ځانته قافيه لر.. يانې دا چې د هر بيت لومړۍ مسره له لمومړۍ 

او دويمه يې له دويمې سره په قافيه کې يو شان و. او رديفونه يې هم 

 همدا شان و.. هندسي جوړښت يې په د  ډول دی:

 

=a_________________________ 

=b_________________________ 

=a_________________________ 

=b_________________________ 

=a_________________________ 

=b_________________________ 
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=a_________________________ 

=b_________________________ 

=a_________________________ 

=b_________________________ 

 

 فورم يوه بېلګه وړاند  شي: دلته به د د  ډول

 له ستورو نه خالونه

 يو ځل مې د زړګمي پمه وران محمل کمه ګم ر وکمړ 

 قممدم تممه د  جانانممه د لمممدو سممترګو ګېممډۍ  دم

 وعممده راسممره نممن کممه د ماښممام پممه ګممودر وکممړ 

 له ستورو نه خالونمه درتمه ټيمک بمه د سمپو مۍ  دم

 کوچۍ لميال کمه کلمي تمه ممو بيما تمه سمفر وکمړ 

 ويه دښته کمې د لممر سمپينه کېمږدۍ  دمد شپو په ل

 د ناز پېغلې و ممې! کمه پېښمه زمما پمه سمهر وکمړ 

 ټممالو کممې د کمڅممو د  د پسممرلي تانممد  غمموټۍ  دم

 پممه برنممدو پښممتنو د  کممه دېخواتممه نظممر وکممړ 

 (۹۱د غره ورېښمينو څڼو نه پر سر لويمه پګمړۍ  دم.)
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 دويم څپرکى

 پښتو ازاد شعر

شعر څو ډولونه تر سترګو کېږ.. په د   په پښتو شاعرۍ کې د ازاد  

مانا چې پښتو بشپړ ازاد شعر تر څو پړاوونمو وروسمته د  شمکل تمه 

 رسېدل  دی. دلته به د ازاد شعر څو بېلګو ته اشاره وکړو.

هغه ډول ازاد شعر، چې د دوديز شعر. فورمونو په چوکاټ کمې  -۶

. ځينمې نه و. راغلي، په شکلي ډول په کې يو څه بمدلون راغلم  و.

مسر  يې له قافيې ازاد ، لنډ  يا او د  و.، په نورو اکنرو مسرو کې 

قافيه راغلې و.، خو دا قافيه په مسرو يا بيتونو کې يو شان نه و.، څو 

څو مسر  يا څو بيتونه په خپل منځ کې مشترکه قافيه لر.، بيا بېلمې 

 مسر  ورپسې لوېږ. او په د  ډول يو بند جوړو.. پمه د  ډول نظمم

کې اکنره مسر  ت ريباً يو متحد وزن تع يبو.. يانې له ځينو وړو مسرو 

پرته د نورو اکنرو مسرو د څپو شمېر سره برابر و.. په د  ډول فمورم 

کې د ځينو بندونو د مسرو تر قافيې وروسمته کېمدی شمي رديفونمه 

راغلي و. او ځينې هم کېدی شي هې  رديفونه ونه لر.. په پښتو ژبمه 

مېر نظمونه او شعرونه په همد  او يا د  ته ورته فورم کې کې ټاکلي ش

ويل شو. د.. د نيمه ازاد شعر دا فورم يا ډول عمام نمه دی، بلکمې د 
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کارونې ساحه يې ځانګړ  او خاصه ده، دلته به د بېلګمې پمه توګمه د 

 اسحق ننګيال د شعر يوه بېلګه راوړو:

 ښکار. ته!

 ای ښکار. اشنا! درته سالم کوم

 چې دا ښکلې مرغۍ والوز.پرېږده 

 الړ  شي جوړه جوړه ګلونه شي

 ښلکې شي ښايسته شي امېلونه شي

 واخلي په وزرونو کې تنکي بچي

 وموښي سينو کې ګاللي بچي

 سپينې سر  مښوکې زرکني بچي

 پام کوه!

 پام کوه ماشې له ګوتې مه وروړه!

 

 ای ښکار. اشنا! درته سالم کوم

 يپرېږده چې دا شنو جلګو کې وځغل

 پېغلې د هوسيو د دامان په لور
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 واړو. پيکي د شنه اسمان په لور

 وخاند. راتاو  شي مستي وکړ.

 ورغړ. نخر  وکړ. خوښي وکړ.

 شپو د پېغلتو  ته خوشالي وکړ.

 پام کوه!

 پام کوه ماشې له ګوتې مه وروړه!

 

 ای ښکار. اشنا! درته سالم کوم

 پرېږده د غونچو له لمن پرېوز.

 کې د سپرلي بلبل زمو  د کلي باغ

 زمو  د خمارونو شرابي بلبل

 پرېږده چې په سرو مښوکو وبولي

 زمو  د بام له پاسه د سپرلو سرود

 بڼ ته د غوټيو د ښکالو سرود

 ځمکې ته د ورېځو بارانو سرود

 پام کوه!
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 (۹٧پام کوه ماشې له ګوتې مه وروړه!)

دد  ډول شعر. فورم د هندسي جوړښت انځمور امکمان لمر.،     

ځکه چې د مسرو شمېر او د بندونو شمېر يې نسبتاً ټاکل  او څرګنمد 

 دی. د د  فورم هندسي جوړښت داسې ترسيمېدی شي:

_________________________ 

_________________________ 

=a_________________________ 

=a_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

=b_________________________ 

                     ______________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

=c_________________________ 

=c_________________________ 
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=d_________________________ 

=d_________________________ 

=d_________________________ 

                     ______________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

=e_________________________ 

=e_________________________ 

_________________________ 

=f_________________________ 

=f_________________________ 

=f_________________________ 

                     ______________ 

_________________________ 
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دا ډول شعرونه يا نظمونه چې تر زياته حده د يوه قيمد او سيسمتم 

و تابع و.، د هندسي شکل ترسيم يې ډېر سخت نه برېښي، خو د بشپړ

ازادو شعرونو د هندسي شکل ترسيم بيا د هر شمعر پمه خپمل خپمل 

 جوړښت پور  اړه پيدا کو..

د ازاد شعر بل ډول دادی، چې له مسرو څخه قافيه لمر  شمو   -٢

و.، يو متحد وزن تع يبو.، يانې د يو قمرارداد. وزن لرونکم  و.. د 

مسرو د څپو شمېر يې سمره مسماو. و.، خمو يموه ټماکلې موضموع 

و.. ځينې پښتانه اد  پوهان له هغې جملې نمه پوهانمد ډاکټمر تع يب

( نظمم) شمعر( ۹٨مجاوراحمد زيار د  ډول شعر )نظم( ته )مونمډی( )

ر لور. يو ګام دی. شاعر دلته د قافيې او پ شعر ازاد بشپړ د هم دا. وايي

ردي  له باره ځان ژغورل  دی، خو له غزلو او قافيه والو شعرونو سمره 

دی، چې دلته يوه ټاکلې موضموع تع يبېمږ.. د شمعر دوه يې توپير دا 

مسر  کومه خپلواکه او مست له مانا نه شي خندالی. د مسمرو شممېر 

 يې هم ټاکل  نه دی.

 د ښکال لمبې:

 جوړ زما د نظر سيوری

 ستا په دواړو اننګو کې

 دا چې ناڅي راته وايي

 په لمبو کې د ښکال د 

 د الفت د دوک په ګوتو
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 اړولم راړولم

 ستا له پامه چې ياغي شوم

 د کږو وروځو په ول مې

 د ارام زړګي کوډله

 د ماښام د اوښکو تل کې

 د کبا  زړګي له تاوه

 (۹۳په اميد د ژوند الهو کړه.)

 دلته به د د  شعر هندسي جوړښت يوه بېلګه راوړو:

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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د ازاد شعر يو بل ډول، ازاده منظومه ده، چمې   ازاده منظومه: -۹

يوه او ده موضوع او پېښه انځورو.. دا فورم داسمتاني بڼمه لمر.، پمه 

پېښو کې نور  پېښې هم انځورو.، په د  ډول فمورم کمې قافيمه او 

ردي  موجود نه و.، خو کله کله کېدی شي د خوند لپاره يو نيم ځمای 

م کې د مسرو د څپو شمېر سره په کې قافيه او ردي  راشي. په د  فور

يوشان نه و.. په پښمتو کمې دا ډول منظمومې ډېمر  د.. د اسمتاد 

بهاوالدين مجروح ځانځاني ښامار، نا اشنا سندر  هم د  فورم ته ورته 

د.، د پيرمحمد کاروان او ځينو نورو شماعرانو همم دا ډول منظمومې 

عبمدالغفور  شته. دلته به له د  ډول ازادو منظومو څخه د ځوان شاعر

 لېوال د منظومو يوه بېلګه وړاند  کړو.

 بممماد

کبرګل
(1)
 کبر وکړ 

 او خدای)ج( له باغ څخه تبعيد کړ اوس په غره کې اوسي

 باد راته تشه لپه بيا نيولې

 ستا مينه وړو او په تمه اننګو ته زما له شونډو نه سالم غواړ.

 باد زما پر مينه مين نه دی

 ستا ليدو ته درځي   
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 د د پلمو تږی دیبا

 باد ډېر هوښيار دی په کيسو کې راته خو  راولي

 غواړ. په خو  کې زما له شونډو نه سالم غال کړ.

 او باد کيسه کو. چې:

 هلته جنت کې کبرګل پر يو  ښلکې ښاپېرۍ مين و

 ګل ښاپېرۍ ته د هغې د ښايستونو د ستاينو کتا 

 په څومره مينه د لېمو په ژبه ختم کړلو

 ې په ښکلو سترګو کې يې ټک  د باور ونه ليدخو د هغ

 د ښاپېرۍ ايمان پر خپل حسن هنداره غوښته

 ګل د باغچې پر سينه خو  پرېښوده

 ګل لېون  شو د غره کاڼو ته يې غېږ پرانيسته

 چې ښاپېرۍ ور نه خپل حسن ته هنداره غوښته

 خو ګل جنت کې د و مو پر ښيښه کبر وکړ

 ئينه جوړومچې: زه مې ښکلې ته غزلو نه ا

                                         

 نو ای د باغ شهزاده!

 والړ شه د غرونو د کوڅو ملنګ شه
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 تر هغې ورځې چې شاعر شې

 تر څو مينه زده کړ 

 او ګل همداسې وکړل

 چې ال تراوسه د ډبرو د اوښانو په پيکي کې زانګي

 چې ال تراوسه يې په زړونو کې غزل لټو.

 اوښکو په تار او ال د

 د لمر د وړانګو پر ليک

 د خپل شهيد ګرځنده سيور. په نوم

 پر خپلو پاڼو شنه توغونه ليکي

 خو ګل ال نه دی شاعر

 باد مې د کلي پر کوڅو پېښ شو

 باد لکه ستړی ب ال

 د خپل شاعر زړګي بوخڅې راته پرانيستې

 د کيسو په بيه ما څخه سالم غواړ..

                                         

٢ 

 يو ببر سر. د پښو پر شونډو ښکل کړ 

 د ډبرو د زخمي او و سپېر  شونډ 
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 او هلته پاس يې د غره تور کاکل کې وليد د سپرلي شهزاده

 څه د. کوچيه ګله؟

 ولې د  خپل څير  ګرېوان کې اشرپۍ د اوښکو

 تر خپل قدم الند  د ورک قسمت د کرښو برج ته

 پټه خزانه شيند لکه د پښت بابا پر 

 او تد باڼه د  ورته نېخ لکه نېز  نيولي

 مګر ته هم لکه مومند بابا د خپل مراد د مخ جلوه خپل زړه کې ګور 

 بس ببر سريه څوک يې!

 او تاته چا ده درښودلې د ګلونو ژبه

 زما د زړه له راز نه چا خبر کړ ؟

 ماته شاعر ښکاره شو 

 لې کوچۍزه د  د سترګو د ايلبند له کومې پېغ

 د خپل ارمان پګړۍ ته ګل وغواړم

زه مې د مينې د ښکال قامت ته څه شي نه آينه جموړه کمړم او ببمر 

 سر. ورته

 الر د مينتو  وښوده...
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۹ 

 باد مې د عشق په غنم لور راغ 

 الم رېبيلکه لوګر مې د زړه للمو نه سترۍ، سترۍ س

 او سره غرمه کې زما د روح د شنه توت سيور. ته د باد لوګر 

 کيسو ستړی کړ

 چې د شنه باغ شهزاده

 د تورو غرونو ملنګ

 ها لېون  ګل خپل زلم  زړګ  کوچ  کړ

 چې د مينې له بادونو سره کډه وکړ.

 او د شپېلۍ کوډګر او مست غږ يې بيا 

 د ښاپېرۍ پر تور وربل وناڅي

 شنه تخته راپاڅي اللهانده شي کوچ  شيڅوک له خپل 

 او ګودر وويني

 څو شنه وياله کې د خپل حسن انځور وپېژني

 تر څو په مينه پوه شي

 څو يې چې مينه کړ. د تورو غرونو جېل کې بند.

 او څو د ګل له شنې اروا سره شي غاړه غړۍ
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 شپېلۍ پر شونډو يو کوچي د باران الر وهله

 ازو وليکل:او ماليکو د اسمان پر درو

 )) د ګل مين زړګ  پردېس شو د اسمان کلي ته((

                                          

 

 باد مې د اوښکو چم ته بيا راغل 

 زما پر ستومانه بڼو کاڼي تړ.

 باد شو د مينې د سالم د شنو مرغيو ښکار.

 باد د خو  باغ کې راته دام د کيسو بيا ايښ  دی.

٤ 

 و غمي وپېيل د غرونو هار کېوخت د پېړي

 او د زلمي کوچې کوډګر  شپېلۍ

 د ښاپېرۍ د شنې اروا په غوټۍ

 په څومره مسته مينه

 د لېونتو  شنې پرخې پڼ ولې

 او ښاپېرۍ يې اللهاند کړه کوچۍ شوه پر ګودر پېښه شوه

 يوه مينه کوچۍ
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 لکه ګل څانګه کې شبنم او لکه اوښکه ښکلې

 ه د ورېځو لړۍلکه پر شنه ځنګله خوره ور

 لکه د غره هسکه دره کې ړنګه بنګه د باران ګردله

 کوچۍ دنيا ته راغله

 خو د ګل زړه بېرته راونه ګرځېد

 هو د زلمي کوچي خبر رانه غ 

 لکه د ورېځو له خاطر څخه هېر شوی د باران څاڅک 

 لکه تاريخ څخه په جبر ويستل شوی اتل

 سيدال د سترګو ترمنځلکه سرحد د نادر. اور د سيخونو او پښتون 

 لکه ميوند کې د ماللې د لنډۍ انګاز 

 لکه زما مينې نه وتل  جنون

 لکه ستا سترګو څخه تلل  غرور

 کوچۍ دنيا ته راغله

 خو ګل هماغسې بې زړه پاتې شو.

                              

 باد شو لېمو کې د کيسو انځورګر

 دی لکه ستړی ماښامبيامې د خو  او ويښتابه پر پوله ناست 
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 زما د مستې بېخودۍ الر کې يې ايښ  نظر

 څو مې له ع ل څخه لر  د عشق کلي نه سالم غال کړ.

 او ښايي باد دی چې په خو  کې مې اروا سره

 د عره مېلمه شو.

١ 

 او زما د خو  د پاڼو سترګې ال کوچۍ پېژنې

 ها د شپېليو د کوډګرو سندريزو ميو مست ساقي

 ګل هغه د عشق د بېخوديو پاچاهغه اروا د کبر

 ها پر ښکال د سپين باور د آينو سوداګر

 ها له مجاز نه ح ي ت پور  د تږيو کاروانونو څاروان

 ها د سهار پر او و ناست هغه د ورځې دليل

 ها د ايمان په کروندو کې د شنې مينې بزګر

 ها د سپرلي عيس  چې زما د خو  صليب

 يې پر او و بار دی

 سترګو شپو کې تر معراجه تلل  ها د شاعر د

 ها را بېل شوی له اسمانه چې په خدای مين شو

 ها له خپل آر نه د بېلتون له چيغو جوړ انځور
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 د ښاپېرۍ د مينې الس نه دخدای مينې يووړ

 او د جنت مېلمه نه ځان هېر شو

 چې څنګه پاڼې پاڼې ژاړ. د اسمان الرو ته

 ری کو..چې يې ښکالو ته ال د غره په کاڼو سيو

                           

 ماته د خو  شهزادګۍ غېږ پرانيستې

 زه يې سينه باند  د غره د و مو مينه کوم

 دا راته سترګو کې کيسې د ښاپېريو کو.:

۱ 

 د ښاپېريو له ټبر نه يوه پېغله کوچۍ

 چې يې ورک کړی د خپل عشق د او د مزله ملګری

 لکه د ورېځو د کوڅو بوړبوکې

 د ګډو ستړ. فيل کېلکه 

 له خپلې خېلخانې نه پاتې شو  اللهانده زاڼه

 راغله د غرونو د کوڅو ليال شوه

 وخت د پېړيو له باران نه لپې ډکې کړلې

 پر ګل د ډېرو کوچانيو کميسونو د لمنو سيور. ورپېدل
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 ګل يو ځل نه څو ځلې هسک شو پر کمڅو د پېغلو ونڅېده

 خو نه ګلونه ښاپېرۍ پېژنده

 پېرۍ ګلونه وپېژندلنه ښا

 لکه ړانده غاټول نه ورک د پسرليو موسم

 لکه له تږ. چنار هېره د ګودر غاړه

 لکه شېبه د بېلتانه کې مروره سلګۍ

 لکه بېديا کې له چينې نه سيند ته پټه الره

 لکه زمو  د هر  ورځې د سپېدو له شونډو ورکه موسکا

 ورکه همداسې ورکه

 ۍ قامت تهخو ګل ال خپل غزل ساتل  د کوچ

 مينځي يې هره ورځ په سپينو اوښکو

 او ښاپېر  ال په د  نه پوهېږ..

                             

 مانه د خو  پرښتې والوتلې

 ال مې د سترګو د سپېرو مينو نغريو کې د خو 

 د سبايي اورونه بل د. ما تر  کډه کړ 

 او زه په برندو د ګل سيوری وينم
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 پلې مينې الر  څار..چې اللهانده دی د خ

٧ 

 او دا دی خپل يوازېتو  مې الس نيول  ځم د غرو څوکو ته

 هلته به ګل ته د کوچۍ د کوا کيسې وکړم

 زما دا اروا په ماته چيغه کې به ګل وويني

 چې زړه يې څنګه د اسمان کوربه شو

 چې ښاپېرۍ ورپسې څنګه اللهانده شوه، 

 کوچۍ شوه اوس پر غرونو ګرځي

 لي ګل پر هر  لېونۍ پاڼې څو چې د ښک

 زما د خو  يو تاج محل جوړ شي

 زه به کوچۍ ته کبرګل وښيم

 څو مې غزل شي د رښتيا هنداره

 خو  مې ساقي شي د راز جام به د کوچۍ تږ. خاطر ته ورکړ.

 څو يې اروا د باد په پټو کيسو وپوهېږ.

 زه به وصلت شم ښاپېرۍ او ګل به بېرته د جنت مېلمه کړم

 عش ه ستا دربار ته په غرور درځمهلته به 

 هلته به مينې ستا د ښکلي چم شاعر شم



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 

75551 
 

 لېون  به شم څو مينه زده کړم

 دا دی کوچۍ درغلم!

 او دا دی واوره ګله!

 آه خدايه! دا څه وينم

 باد مې سالم غال کړی

 (٤١باد رانه ژبه د ګلونو وړ .)

 

ې دا د ازادو منظومو هندسي جوړښت ټاکل  نه دی ځکه چې ټمول   

ډول منظومې يوه ټاکلې بڼه نه لر.. سره له د  چمې ازاد  منظمومې 

سره څه ناڅه ورته بڼه لر.، خو بيا هم د يو  او بلې ترمنځ د مسمرو د 

شمېر، د بندونو د څومره والي، د مسرو د او دوالي او لنډوالي له پلموه 

توپيرونه موجود د.، نو ځکه لکه د غزل، لنډۍ ، څلموريز  او يما همم 

طعې په شان د ټولو لپاره يوه ټاکلې هندسي بڼه نه شته، البته کېدی ق

شي هره ازاده منظومه په جدا او بېله توګمه ترسميم شمي او د همغمې 

 السلرلې منظومې شکل انځور شي.

بشپړ ازاد نظم هغه دی، چې په هغمه کمې   بشپړ ازاد شعر:  -٤

يمې م يمد او يوه ټاکلې موضوع انځورېږ.، د مسرو شمېر او او دوال  

ثابت نه دی. قافيه او ردي  په کې مطرح نه د.، البته کله يو نيم ځمای 

د خوند د زياتون لپاره راځي، خو وزن تراوسمه پمور  د ازاد شمعر پمه 

اساسي توکو کې راځي. لکه څنګه چمې د ازاد شمعر لمه ناممه څخمه 
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ښکار.؛ د يوه ټاکلي او ثابت شکل قيد نه زغمي؛ نو ځکه د ټولمو ازادو 

شعرونو لپاره يو ټاکل  ثابت او کوټل  هندسي شکل نمه شمته، چمې د 

ټولو ازادو شعرونو رغښت د  افاده کړ.. البته په ځانګړ. ډول د همر 

ازاد شعر د ځانګړ. هندسي شکل د ترسيم امکان شته. يمو ځمل بيما 

يادونه کېږ.، چې ازاد شعر د څپو او د مسمرو د شممېر او د مسمرو د 

ي له مخې ازاد دی، خو تراوسه ال د وزن له بند څخه، او دوالي او لنډوال

نه دی ازاد شوی او هم هماغه څپيز خجيمز جوړښمت، چمې د پښمتو 

شاعرۍ پر نورو شعر. فورمونو تطبي ېږ.، پر پښمتو ازاد شمعر همم د 

 تطبيق وړ دی. دلته به د ازاد شعر څو بېلګې وړاند  شي:

 د مور ليک ته!

 ليک مې د مور نه دی زده

 ب  ويلي و.چاته 

 چاته ب  زار. کړ.

 چې راشه زما ګران زوی ته

 وليکه!

 زه روغه يم ته څنګه يې!

 ياد خو به د  و.!

 چې يوه شنه پاڼه



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 

75551 
 

 زمو  د کور له ونې نه

 په زوره چا شکولې وه

 ژړل به د 

 تاتۍ، تاتۍ د  ډېره وکړه

 ويده شولې

 نو ګرانه مينه ګيرک  مې

 راوليکه!

 (٤۶زه روغه يم ته څنګه يې!)

هندسي جوړښت يې د مسرو د څومره والي، او دوالي او لنمډوالي   

 له مخې په د  ډول دی:

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

                        ____________ 

               _______________________________ 

                        ________________ 
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                        ____________________ 

                        ________________________ 

                        _______________________ 

                        ____________ 

                        _______________________ 

                        ____________ 

                        _______________________ 

                        ____________ 

                        ______________________ 

 

 بله بېلګه:

 ګيله

 دا منم چې پرښته يې

 د شنه سيور. په رڼا کې

 لويه شو  ښايسته يې

 مګره ګوره:

 ما د  څانګو ته
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 ال الس در وړی نه و

 (٤٢تا د سرو مڼو د غله په نوم رسوا کړم!!! )

 هندسي جوړښت يې دادی:

=a_______________________ 

                        _______________________ 

=a_______________________ 

                        _____________ 

                        ________________ 

                        ___________________ 

                        _____________________________ 

 

 د ازاد شعر بېلګه:

 کب

 بېچاره کب!

 هغه تور نه پېژنې

 او نه ب  وروسته له د  وپېژنې

 ځکه چې هر ځلې يې تور وليده
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 بيا يې د سترګو کنګل

 (٤۹د اوبو مخ ونه ليد. )

 هندسي جوړښت يې په د  ډول دی:

__________ 

______________ 

_______________________ 

_______________________ 

__________________ 

__________________ 
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 درېيم څپرکى

 د پښتو وليس شاعرۍ يا نظم فورمونه

 

 لنډۍ: -7

لنډۍ په پښتو شاعرۍ کې تر ټولو کوچن  شعر. فورم دی، خو د     

مانا د ځواک او لېږد له پلوه نه يواز  په پښتو شاعرۍ، بلکې په نړيواله 

 شاعرۍ کې يې ساری ليدل شوی نه دی.

و څپمو يما دو (٢٢)د لنډۍ کمال په د  کې دی، چې مجموعماً پمه 

 (۳)مسرو کې دروند مانيز بار او ښکال لېږدو.. د لنډۍ  لومړۍ مسمره 

څپې لر.، لنډۍ قافيه نه لر.، خو د دويمې مسر  پمه  (۶۹)او دويمه 

پای کې يوه اهنګينه کلمه لر.، چې د لنډۍ ټول اهنګ بشپړو.. همره 

لنډۍ بايد د زور )ه( په واول يا غږن اواز پايته رسېدلې و.. په پای کمې 

زور )ه( رانه شي نو اهنګ يې نيمګړی پاتې کېږ.. لنډۍ د پښتو ژبې دا 

د فونولوژيکي )غږيز( جوړښت تابع ده او د هغې پر بنسر جوړېږ.. په 

نورو ژبو کې د د  ډول شعر )البته په هممد  وزن او اهنمګ( څمرک 

ليدل شوی نه دی او نه نورو ژبو ته د لنډۍ په ژباړه کمې دد  اهنمګ 

 ساتل شوی دی.
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ټولو لنډيو باند  يو قانون د تطبيق وړ دی، يانې دا چمې د همر   پر

څپمې و.. د همر   (۶۹)او دويممه  (۳)لنډۍ لومړۍ مسره بايد حتمي 

لنډۍ د لومړۍ مسر  څلورمه او اتمه څپه او د دويمې مسر  څلورمه 

 اتمه او دولسمه څپه، خجنه و.. لکه:

 امانتي مې ګور کې کېږدئ

 خبر شي ما به خپل وطن ته وړينهکه يار                

 خجيز جوړښت په د  ډول دی: -دد  لنډۍ څپيز

U U U–U U U–U 

U U U–U U U-U U U–U 

له مانيز پلوه لنډۍ پر بېالبېلو ډولونو وېشل کېدی شمي. د پښمتني 

ټولنې د ژوند د ټولو ډګرونو انځورنه په کې کېدی شي او شو  همم ده، 

اکل  شمکل او قمانون خو د شکل او جوړښت له مخې لنډۍ همدا يو ټ

 لر..

 دلته به يو څو لنډۍ د بېلګې په توګه وړاند  کړو:

 يوه وعده راسره وکه

 چې د صراط په پله به يوځای سره ځونه         

 

 ستا به واده زما به مرګ و.

 ستا به ډولۍ زما به کر خاورو ته وړينه          
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 ولې د  بد راسره وکړه

 يار لرمهزما همدغه هيله وه چې 

 

څرنګه چې په لنډيو کې د وروستۍ مسر  وروستۍ کلمه اهنګينه   

و. او د وروستۍ څپې اهنګ يې لوړ او تر هغې دمخه څپې اهنګ يمې 

( نو دلته کېدی شمي د لنمډۍ هندسمي    لوېدل  شان و. )

 جوړښت داسې ترسيم شي:

_______________ 

______________________ 

 

سر ( او )ټپې( هم وايي، چې دا هر يو نوم خپل لنډيو ته )ټيکۍ(، )م

ځانګړی تعبير او لهجه يي استعمال لر.، خمو دد  ډول شمعر عمام او 

 منل شوی نوم همدا )لنډۍ( دی.

 رسوکى )نيمکۍ(: -5

سروک  د پښتو ولسي سندرو يو ځانګړی ډول دی، چې بېالبېمل    

ي او د فورمونه يا شکلونه لر.. ځينې پښتانه سمروک  )نيمکمۍ( بمول

 پکتيا په منګلو کې د )پام( په نوم يادېږ..

سروک  د پښتو ولسي سندرو د نورو اصنافو په څېر د پښتون قام د 
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زياترو کړو وړو انځورنه کو. او د خلکمو د ملمي، اجتمماعي او روحمي 

 ځانګړنو عکاسي په کې شو  ده.

سروک  معموالً د لنډيو په واسطه بشمپړېږ.، داسمې چمې لمومړی 

يل کېږ.، بيا ټيکۍ )لنډۍ( ور اچول کېږ.. له سمروکو سمره سروک  و

ټولې لنډۍ ويل کېږ.، خو هغه لنډۍ چې د سروکي له موضموع سمره 

ارتباط ولر.، خوندور  و.. لنډۍ وار په وار بمدلېږ.، خمو سمروک  د 

 هر  لنډۍ په پای کې مکرر راځي. لکه:

 

 خانه راځه دلبره

 ډکې الرۍ د جنکو لندن ته ځينه

 قدر يې کم کهد جنکو 

 امان اپ ته د  خدای لوڼې ورکوينه

 خانه راځه دلبره

 ډکې الرۍ د جنکو لندن ته ځينه

 

سروک  کله يو بيتيز و.، يانې دوه مسر  لر.، چې لمومړۍ مسمره 

يې او ده او دويمه يې لنډه و. او کله يې دويمه مسره او ده او لمومړۍ 

ينځه مسمريز همم و.، يې لنډه و.، کله در  مسريز، څلور مسريز او پ

 چې دلته به د هر يوه بېلګه راوړو:
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 دوه مسريز سروک  چې لنډۍ هم ورسره مله ده:

 

 اال يو غږ وشو

 راغلې مه وای د جبو په ميدانونه

 د لمندار کميس مېرمنې

 اال يو غږ وشو

 اور له لمنې بارو  ستي د  کړمه

 اال يو غږ وشو.

 

 در  مسريزه سروک :

 سونهپسې ورجګ کړه سره ال

 لنډ کړه د ټيکۍ مز. د 

 خال به د  وران شي.

 

 څلور مسريزه سروک :

 تور  سترګې خمار.
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 درته کړم ناله زار.

 د زړه زخم مې کار.

 شوم رسوا ستا په يار.

 

 پينځه مسريز سروک :

 

 بي بي شېرينې

 زېړ  ګلې

 راباند  واچوه

 يوه لونګۍ 

 جوړه السونه

 

بېالبېل فورمونه لر. چمې ښاغل  زلم  هېوادمل ليکي: )) سروک  

ځينې يې ډېر زاړه د. او د اوستايي ګاتونو له )هوخشتاتره( او )اهونار( 

 (٤٤سره په تول او وزن کې برابر خېږ.((. )

دد  ډول سروکوهندسي رغښت داسې انځورېدی شي. دوه مسريز 

 سروکي لږ تر لږه دغه الند  بڼې درلودالی شي:
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_______________ 

_____________________ 

 

a__________________________ 

                                 a_____________ 

a__________________________ 

a__________________________ 

 

 دويمه او درېيمه بېلګې يې داد.:

 شين کميس راوړی کمر بند مې دی تر مال

 مان اپو غاز. ا                                        

 

 مين چې شومه په ګل ببو

 (٤١ستي يې کړمه په سرو لمبو )

 

 د در  مسريز سروکي شکلونه:

يو ډول يې هغه د.، چې د سر لومړۍ مسره يې تر دويمې او ده و. 

او دويمه يې تر درېيمې. بل ډول يې دادی، چې د سر لومړۍ او درېيممه 
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قافيه و.، خو دويمه مسره يې د څپو د شمېر له مخې برابر  و. او هم 

 مسره يې قافيه نه لر. او هم لنډه و.. شکل يې دادی:

__________________________ 

_______________________ 

__________________ 

                           

a__________________________ 

______________ 

a__________________________ 

 ده:دويمه بېلګه يې دا

 پور  د جانان کډ  بارېږ.

 زم ورسره ځمه

 (٤۱کله مې مين زړګ  صبرېږ. )

 

 څلور مسرييز سروک :

هغه ډول چې ټولې مسر  يې قافيې ولر. او د څپو شمېر يې سمره 

 مساو. و.. لکه:

a__________________________ 

a__________________________ 
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a__________________________ 

a__________________________ 

بله بېلګه يې داده، چې څلور واړه مسر  يې ټولې قافيه والې نه و. 

 او هم يې د څپو شمېر سره برابر نه و.، لکه دا سروک :

 ګودر غاړه اجاره

 ما بې وروره مه کې

 ورور  ما سره جوړه

 (٤٧شرنګ د  د بنګړو )

 د پورتني سروکي شکل داسې دی:

a_______________________ 

___________________ 

a_______________________ 

____________ 

 

 د پينځه مسريز سروکي يو شکل په د  ډول دی:

_____________________ 

______________ 
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_________________________ 

____________ 

_____________________ 

سربېره پر د  د سروکو نور ډېر ډولونه هم شته لکه هغمه سمروکي 

 د ښځې او نارينه ترمنځ د سوال او ځوا  په توګه ويل کېږ. لکه: چې

 جانانه راشه ديدن وکړه ښځه:

 خفه زړګ  مې ښه کړه  

 سبا بېلتون دی  

 

 ګلې سبا ته به درځمه نارينه:

 تا نه خفه کومه  

 ښکل  ژوندون دی  

 بله بېلګه:

 ه.ښځه:     خان دالور خانه، توره د  لونګۍ شمله د  ال مزه کوين

 ګلې بي بي ګلې، تور  سترګې سره السونه ال مزه کوينه.     نارينه:

دغه راز يو شمېر ډول ډول سروکي هم شته، چې په بېالبېلو سميمو 

پور  اړه نيسي، په لنډ ډول هغه د سر مح ق زلمي هېوادمل په وينما: 

 ))د سروکو د فورمونو شمېر خورا زيات دی.((
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 کاکړي غاړې )کاکړۍ(: -3

کړ. غاړ  چې کاکړۍ لنډۍ يې هم بولي، د پښتو ولسي ادبياتو کا   

يو خو  ډول دی، چې راز راز موضوعات )رزم او بمزم د پښمتو ټمولنيز، 

اقتياد. شرايط، کلتور. پابند.، ديني او ع يده يي مسمايل، سماده 

ولسي افکار، ټوکې او ټکالې او د پښتني کلتور بېالبېل اړخونه، خويونه 

 پله لنډه تنګه غېږ کې رانغاړ..او رواجونه په خ

کاکړ. لنډۍ که څه هم له نامه څخمه يمې لمه کماکړو سمره تړلمې 

معلومېږ.، مګر د ټولو پښتنو اصيل مال دی او په پښتنو کې داسې کام 

نه شته چې دد  لنډيو په جوړولو کې يې لږه يما ډېمره ونمډه نمه و. 

، چمې اخيستې. دغه ډول له نورو ټپو څخه يو جمال او بېمل شم  دی

لومړی وار کاکړو نښلولي د. او تر ننه به زيات و کم پنځوس زره کاکړ. 

 لنډۍ جوړ  شو  و..

کاکړ. لنډۍ له دوو مسرو څخه جوړ  و.، چې کله کله يې د دواړو 

برخو سېالبونه سره برابر او کله کله توپير سمره لمر. او د دواړو برخمو 

چې هره مسمره وروستي تور. يې سره يو رنګ و.. هغه کاکړ. غاړ  

 يې اته اته سېالبه و.:

 ښايستې که ستا رضا ده

 ستا د قام بـدي پـر مــاده
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 هغه غاړ  چې يوه مسره يې اته او بله نهه سېالبه و.:

 ن خالۍ نجونې الښې ديــــشي

 پــه الره ځـي لــه خندا شنـې دي

 

 هغه غاړ  چې يوه مسره يې اوه سېالبه او بله يې اته سېالبه و.:

 س نه تړو ګړۍتر ال

 مو  ملنګان يو شين خالۍ

 اوه سېالبه غاړ :

 د بوټو تڼۍ تړم

 (٤٨د شاکار مېلې ته ځم )

 په عمومي ډول د د  ډول فورم هندسي جوړښت داسې دی:

 يو ډول:

                       =a_____________________ 

=a_____________________ 

 

 __________________a بل ډول:     

         a__________________ 
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 د اتڼ نارې: -4

د اتڼ نار ، لکه له نامه څخه يې چې معلومېږ.، يواز  په اتڼ کې    

ويل کېږ.، پر ناستې نه ويل کېږ.، که څوک يې ووايي هم خونمد نمه 

کو.. ښځې هم په ښاديو کې اتڼ کو. او نارينه هم. د نارينه وو د اتمڼ 

يي، خو ښځې ځانته بېلې مخيوصې نار  ښځې هم په خپل اتڼ کې وا

نار  هم لر.، چې هغه نارينه په خپل اتڼ کې نه وايمي. د نارينمه وو د 

اتڼ نار  پر ډول ډول او بېل بېل وزن د اتڼ چيانو له حرکاتو سره سمې 

ويل کېږ.، لکه ورو اتڼ، يو بغله اتڼ، دوه بغلمه اتمڼ، درسمت اتمڼ، د 

د پروتې دوه بغله اتمڼ، چپمه و ايشلي اتڼ، د ناستې اتڼ د پروتې اتڼ، 

 (٤۳راسته اتڼ، غل  اتڼ او... )

دد  هر ډول اتڼ له حرکاتو سره سم ناره له خپل وزن څخه اړو. او 

 په نو. وزن يې وايي.

د اتڼ نار  معموالً در  او څلور مسر  لر.، خو هم په در  مسريزه 

نمه او هم په څلور مسريزه ناره کې د مسرو د څپو شمېر سره مسماو. 

و.. په در  مسريزه ناره کې لومړۍ او درېيمه مسره سره هم قافيه يما 

هم اهنګه و.، وروستۍ يا درېيمه مسمره معمموالً لويمه و. او دويممه 

 مسره يې تر ټولو کوچنۍ و..

 چټې چې په پښو د  کړ  چوټې

 ځوانان د  لېوني کړه

 زاړه خواران د  وايستل له ګټې
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د قافيې کلمې د.. لومړۍ مسمره  په پورتنې ناره کې )چوټې، ګټې(

 څپې ده. ۶۶او درېيمه  ٧، دويمه مسره ۶١

 واوړئ د هوا مرغانو واوړئ

 مساپر مې دور  تللي

 مرغانو په وزرو کې يې راوړئ

 

 ده څپمې ۶۶ درېيممه او ٨، دويممه ۶١په د  ناره کې لومړۍ مسمره 

 داسمې يې جوړښت هندسي. د. کلمې قافيې د يې( راوړئ او واوړئ)

 :شي ورېدالیانځ

 

a__________________ 

______________ 

a______________________ 

 

ددر  مسريزو نارو بل ډول دادی، چې د قافيې ترڅنګ ردي  همم 

 لر. لکه:

 کميس مې تر لمنې ګالګل دی

 د خيال کميس مې دادی

 چې اورونه لګو. هغه ال بل دی
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دی( يې رديم   په د  ناره کې )ګل او بل( د قافيې کلمې د.. )دی،

څپې ده. هندسي جوړښت  ۶٢اودرېيمه  ٧، دويمه ۶۶دی. لومړۍ مسره 

 يې داسې دی:

=a__________________ 

_____________ 

=a_____________________ 

 

کله کله په در  مسريزه ناره کې داسې هم پېښېږ.، چې لمومړۍ او 

نماره وروستۍ مسره د څپو شمېر له مخې سره مساو. و.. لکه په د  

 کې:

 هلکه چې سپين موټ  د  چاړه ده

 ما به خولګۍ درکړه

 هلکه خو ريباره د  ميره ده

 څپې ده. ۶۶او درېيمه هم  ۱دويمه  ۶۶دد  نار  لومړۍ مسره 

 هندسي رغښت يې دادی.

=a__________________ 

___________ 

=a__________________ 



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75541 
 

 

د  هر  مسر  د اتڼ نارو بل شکل دادی، چې څلور مسر  ولر.، د

د څپو شمېر له بلې سره مساو. نه و.. لومړۍ او درېيممه مسمره يمې 

نسبتاً کوچنۍ او دويمه او څلورمه يمې تمر هغمو دوو نمورو لمويې و.. 

 معموالً لومړۍ، دويمه او څلورمه مسره يې سره هم قافيه و.. لکه:

 دله دله دله

 کوتره يم راغلې له کابله

 يا به کابل خپل کم

 م د کابل ژېړه بلبلهيا به راوړ

څپمې ده.  ۶٢او څلورممه  ۱درېيمه  ۶۶دويمه مسره  ۱لومړۍ مسره 

 )دله ، کابله او بلبله( د قافيې کلمې د.. بله بېلګه:

 خانه زمو  خانه

 دا ستا خاني د  خدای نه کي بېرانه

 ملکونه د  رعيت کړه

 د دښمن کال د  وکښه د ميدانه.

 ۶٢او څلورممه  ٧، درېيممه ۶۶ه ، دويم۱په د  ناره کې لومړۍ مسره 

څپې ده. )خانه، بېرانه او ميدانه( يې د قافيې کلمې د.، د لومړۍ نار  

 هندسي شکل دادی. لومړی شکل:
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a___________ 

a_______________ 

__________ 

a__________________ 

 دويم شکل:

a__________ 

a_______________ 

____________ 

a__________________ 

 

 ويمه بڼه:د

د څلور مسريزو نارو بل ډول دادی، چې د قافيې ترڅنګ ردي  هم  

 لر.. لکه:

 څه کم د چا څه کم

 پر خپل غولي والړه يم کاته کم

 يار که مې نادان دی

 د بل پر ښايستو به يې ور نه کم
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او څلورممه  ۱، درېيممه ۶١، دويمه ۱په پورتنۍ ناره کې لومړۍ مسره 

ه، ورنه( يې د قافيې کلمې د.. )کم، کم( يمې څپې ده. )څه، کات ۶۶يې 

 ردي  دی، هندسي شکل يې دادی:

=a______________ 

=a____________________ 

_____________ 

=a______________________ 

 

 والړه )دوه څپې( 

 د څلور مسريز  نار  بله بېلګه داده:

 پوړن  مې ابي دی

 له خياله مې غبرګ کړی پر تند. دی

 ڼ وکړایمابه ات

 (١١دا ستا د بابا کل  رخشند. دی )

 

او څلورممه  ۱، درېيمه ۶۶، دويمه ٧په پورتنۍ ناره کې لومړۍ مسره 

څپې ده. )ابي، تند. او رخشند.( د قمافيې کلممې د.. )دی، دی(  ۶۶

 ردي  دی. 
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 هندسي رغښت يې داسې راځي:

=a__________________ 

=a______________________ 

_______________ 

=a_____________________ 

پر پورتنيو يادو شکلونو سربېره د اتڼ په ځينو نارو کمې د قمافيې او 

څپو د شمېر په حسا  لږ شان بدلون ښکار.، خو ډېر عمام نمه دی. د 

 اتڼ د نارو اساسي شکلونه همدا وو، چې پورته يې يادونه وشوه.

 ببوالله: -2

م يا سندره ده، چې د ببوالله د پښتو اد  هغه مخيوا شعر. فور

واده پر لومړۍ ورځ، کله چې د ناو  سر وغوړو. او د واده پر مخيوا 

تخت يې کېنو.، د ورا او د ناو  تر خوا ښځې ګډ  وډ  شاوخوا سمره 

کېني او ناو  په منځ کې ناسته و.، نو دا ښځې دغه سندر  په ګمډه 

 وايي.

م يوځای کو. کله کله د ببواللې له اصلي متن سره يوه بله مسره ه

او بيا يې په ترنم کې وايي، دا مسر  بېالبېلې د.، چې د خپلې مانا لمه 

مخې ببوالله هم د هغې په نامه يادېږ.. لکه ) دوه دوه تاره اخلي( )خور 

 ښاد.( او )ښه رورا(، بېلګې يې داد.:

 دوه دوه تمممممماره اخلممممممي

 ګيسمممو ورو ورويمممې بېلويمممه
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 نمممماوکۍ ممممموده ناندانممممه

 ويممهتممر غرمممې مممې يممې ځنډ

                 

 خمور ښمماد. د  ممه سممه پاتممه

 خمور ښمماد. د  ممه سممه پاتممه

 خممممور ښمممماد. مممممو ده

 د کمپلمممې ژۍ يمممې تمممور 

 د کمپلمممې ژۍ يمممې تمممور 

 خممممور ښمممماد. مممممو ده

 اللممم  پمممر ننمممګ ممممين دی

 خېښممې نممه باسممي سممرتور 

 خممممور ښمممماد. مممممو ده

                   

 ښمممه رورا ښممماد. د  وسمممه

 شممماه سمممالمتي د  وسمممه

 بادرنمممګ او بمممورا وړیشمممين 

 شمممين بادرنمممګ اوبمممو راوړی

 (١٢چا په خو  نمه دی ليمدل )
 

ببواللې عموماً در  مسر  لر.. د مسرو د څپمو شممېر يمې سمره 
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مساو. و.، د پښتو اکنره ببواللې د څپو د شمېر له مخې )اته( څپمې 

و. او دا قانون ت ريباً پر ټولو ببواللو تطبي ېږ.. کېدی شي د لنډيو پمه 

ببواللو وزن هم ځانګړی و.، خو پر لنډيو بيا پر مطلق ډول يمو  شان د

 قانون تطبي ېږ.، خو په ببواللو کې يو څه شکلي بدلون شته.

په ببواللو کې قافيه شته. د ببواللو لومړۍ او درېيمه مسره په خپمل 

 منځ کې هم قافيه و.، خو دويمه يې له قافيې ازاده و.. يانې دا چې:

a______________________ 

______________________ 

a______________________ 

 

دغه راز ځينې ببواللې تر قافيې وروسته ردي  هم لر. چې دا بڼمه 

 غوره کو.:

=a______________________ 

________________________ 

=a______________________ 

په ځينو استننايي حاالتو کې کېدی شي دويمه مسمره همم قافيمه 

تيار کړ. او هم کېدی شي د څپو په شمېر کې کومه څپه زياته او يا اخ

کمه شي، خو د ببواللو عمومي شکل او جوړښت همدا دی، چمې در  

مسر  لر.، هره مسره يې اته څپې لر.، لومړۍ او درېيمه مسمره يمې 

هم قافيه و.، که د څپو په شمېر کې زيات  او کمښت راشمي، نمو لمه 
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  احساسېږ.. د ترنم او موسي ۍ پمر وخمت د ورايه يې په وزن کې کم

ببواللو له مسرو سره )ها ببوالله ال له وای( يو ځمای کېمږ. او د شمعر 

 کمپوز برابرېږ.؛ لکه:

 او  والړ زنګمممون تړلممم  )هممما( ببواللمممه

 او  والړ )وای، وای( زنګممممون تړلمممم  )وای(

 تر هغو به يې خالا نه کم )وای( ببواللمه، اللمه

 (١۹( نمه دی راغلم  )وای( )څو زما جان )وای وای

 

 

 دلته به د ببواللو څو بېلګې وړاند  کړو:

 پر کور سور زومبک ځړېږ.

 هغه لور د  سترګې وخور.

 ې د پالر په کور نازېږ.ممچ

 

 د يمې( نازېږ.) او( ځړېږ.) ،٨، د څپو شمېر يې ۹مسرو شمېر يې  د

 :دی داسې يې رغښت هندسي. د. کلمې قافيې

a______________________ 

______________________ 

a______________________ 
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 د همد  شکل بله بېلګه:

 پر کور دوه زرغونه شاله

 زمـــا جــان ورتــــه والړ دى

 الس يې نه ورځي د خياله

د ببواللې بل شکل دا دی، چې تر هماهنګو اهنګينو کلمو يا قمافيې 

 .:وروسته بله کلمه يا ردي  هم ولر.. دا يې بېلګې د

 تر بالښت الند  انار دی

 داسې زوم مو دروستل 

 چې نامتو د کندهار دی

 بله بېلګه:

 ناوک  ګوتې د سرو د.

 تر دسمال يې را ايستلي

 (١٤چې سکه لېورونه څو د.)          

په لومړۍ ببوالله کې )انار، کندهار( او په دويمه کې )سرو او څمو( د 

و په دويمه کمې )د.، د.( قافيې کلمې د.. په لومړۍ کې )دی، دی( ا

 رديفونه د.، هندسي بڼه يې داده:

=a______________________ 

______________________ 

=a______________________ 
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 چاربيته: -1

چاربيته د پښتو ملي شعر. فورمونو هغه ډول دی، چې هر بند يې    

ې تر څلور مسرو څخه کم نه و.. زياتره چاربيتې په ملي موسمي ۍ کم

ځانته په زړه پور  اهنګونه او خو   نغمې لر. او د د  لپاره چاربيتې 

بلل کېږ.، چې بندونه يې يا له څلور بيتو او يا تر څلورو مسمرو څخمه 

بېخي کم نه د.. په چاربيته کې همېشه يوه او ده موضوع چمې اکنمراً 

 عش ي او حماسي و. )لکه د قييد  او مننو. په شان( افاده کېږ..

ه د فورم له مخې په عمومي ډول پر دوو لويمو برخمو وېشمل چاربيت

 کېږ.:

 ساده چاربيته. -۶

 زنځير. چاربيته: -٢

دغه دوه ډوله چاربيتې بيما پمه خپمل وار سمره د مسمرو د شممېر 

برابروالي او دوالي او لنډوالي له مخې پر ډېرو نورو ډولو وېشل کېمږ.؛ 

مسماو. لنمډو يما او دو لکه: د څلورو، پينځو، شپږو، اتو، نهو او لسمو 

 مسرو زنځير. چاربيته.

له مانيز پلوه چاربيته پر عش ي، تاريخي، رزمي او نورو برخو وېشمل 

کېږ.. د ساده چاربيتې يوه بېلګه، دا چاربيته د نوښار د محممد ديمن 

 ده.

 څوک به پيدا نه شي د فرهاد او شيرينۍ په شانمطلع:    

 رخانۍ په شانيوځای به څوک نه شي د ادم او د      
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 بند:

 يوځاى به څوک نه شي لکه و عــاشق فـرهـاد

 تــــل بــــه يــــې کــولــو پــــه اشـنا پسې فرياد

 وه يې کړه خواري ځکه حاصل يې شــه مــراد

 کړې به يې خبرې د طوطا د ښارونۍ په شان

 

 کــړې بــه يــې خبرې د مجنون دا مشغوال وه نه      بند:

 يې څه نه وو خو په خوله به يې ليال وه نه بل به      

 وچ شه لــکه دړه د خــاونــد پــه دې رضــا وه نه      

 بيا به ګرځېده پــه دې پسې د لـــېونۍ پــه شان      

 

 راغــى قــطب خـان چې راروان له رانيزو نه شو     بند:

 سر په ټيک ويــده و ځــکه پـاتې لــه مزو نه شو      

 پروت و لکه مړى سرو کار يې لـه نــيازو نه شو      

 غوڅ يې په ځيګر که لکه تورې ايرانۍ په شان     
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 غوڅ يې په ځيګر که چې رانجا عاشق په هير شو بند:

 تــل يــې سر تــندى واهه همېش د ځان په وير شو 

 مـــړ مـــال بـــهادر نـــيمبو الځکـــه دستــګير شـــو     

 (٥٥ظلم نه شته دى شاګرده د خانۍ په شان)هلته    

 دد  ډول چاربيتې هندسي بڼه داسې انځورېدالی شي:

 مطلع:

=a______________________ 

=a______________________ 

 بند:

b______________________ 

b______________________ 

b______________________ 

=a______________________ 

 تر پايه                                                                    

په د  ډول ساده چاربيته کې له ځينې استننايي حالت پرته، د ټولو 

مسرو د څپو شمېر سره مساو. و.. د هر بند وروستۍ مسره په قافيه 

 کې د مطلعې له مسرو سره يو شان و..
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ګندونه کېږ.، چې پمه د پښتو ولسي شاعرۍ په با  ډېر ځله دا څر

د  فورمونو کې ويل شو. شعرونه اکنره د نالوستو شماعرانو زېږنمده 

د.. دا خبره مطل ه نه ده، په همد  فورمونو کې د هېمواد يمو شممېر 

نومياليو لوستو شاعرانو هم شاعر. کړ  ده، لمه هغمې جملمې نمه د 

ه همد  چاربيتې په فورم کې په ساده چاربيته کې له پورتني ډول پرتم

نور ډولونه هم راتالی شي. دلته به د ساده چاربيتې د يو بمل ډول دوه 

 بېلګې راوړو. لومړۍ بېلګه يې د جرار صيب ده:

 تک تور لکه ماغوت ه نورـــــــخ پـــد سترګو مخ مې وسو ياره ستا د م

 د سرو اوښکو ياقوت تاو کړى په ماغوت کې خپل اشنا ته وړم ضرور

 

 ې ويـــتاثير به د لمب دا جوړه کسي وريته ديکه وايم ستا په مخ مې 

 دا تاو به د شغلې وي ره پراته ديـــــــوېښته د مخ له تاوه تار په تار س

 دا زور به د حملې وي ه ديــــــاتــحبشو ته حيران يم په فرنګ يې ورخ

 (٥٥)معلوم به شي مزبوت  رورـــــــــړي ضــــــسپين مخ دې معرکه شو امتحان به ک

 

په د  ډول فورم کې د سر لومړۍ او درېيمه مسره د څپو د شمېر     

له مخې په خپل منځ کې سره برابر  د. او يو شان قافيمه تع يبمو.. 

دويمه او څلورمه مسره بيا په خپل منځ کې د يو شان قافيې لرونکې او 

د څپو د شمېر له مخې سره برابر  و.، د هر بند لويې مسر  په خپل 

پو د شمېر له مخې سره برابر  او په خپل منځ کې يو شان منځ کې دڅ

قافيه تع يبو. او وړ  مسر  يې په خپل منځ کې، خو د هر بند د پای 
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لويه او وړه مسره بيا د مطلعې د لويې او وړ  مسر  د قافيې او شکلي 

جوړښت تابع ده. په ټوليز ډول ټولې لويې مسر  له لويو او وړ  مسر  

 و د شمېر له مخې برابر  و..له وړو سره د څپ

 بڼه يې داسې انځورېدالی شي:

 a_________________           b___________         

b___________                     a_________________ 

 

=c_________________ =d___________                 

=c_________________ =d___________                 

=c_________________ =d___________                 

a_________________ b___________                 

د  ته د ورته چاربيتې يوه بله بېلګمه همم راوړو. دا د ممال م يمود 

 چاربيته ده:

 مطلع:

 ږ. زرافشانمممځلې شين خال د  په شمال ايښ  د وروځو په پيوند

 راپورته کړه چشمان دمممه بنممممل د  بند پاوربل د  الول لکه بخ

 بند:

 ل  کاممله ورايه تج شين خال د  په مشال ايښ  د وروځو په مابين

 ال کامزړګ  مې واوي نمممموا ه د  دواړه شفتيممممنرۍ پوزه ال  خ
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 څوک څه لره ګيلې کا زنخ لر  ګبين خوله د  شيرين سره د  عنين

 

 ت د  کمه خاقمانممماسمې څرګنمد     راير  نسب دمممجمال درکړی ر ، ل

 انو     روغ ځمان سماته کمبختمهممرم نسب د پاچايممممال راکړی ر  لمممج

 چمې رانمه شمې بمې وختمه    وبانومممعاجز غريب سړی يې يار. مه کړه د خ

 عه سمختهمممرمه طبملم      ادارانومنم د   ته خپل مساو. ګوره ستا دی ځوی

 (١٧ه واوره دا بيمان)ممت      ای په نوم سوګندژوندی به د  پر  نه  دم زما خد

 

زنځير. چاربيتې ته اته مسريزه چاربيتمه همم   زنځير. چاربيته:

 وايي، په د  با  يو ليکوال وايي:

هغه چاربيتې چې اته مسر  لر. هغې ته عوامي چاربيته ويل  شو، 

ځکه چې د عامو شاعرانو په اصطالح کې چاربيته وايي همد  ته چمې 

بيته او اته مسمر  و.، پمه د  ډول چماربيتو کمې د سمر دواړه څلور 

مسر  په خپل منځ کې هم قافيه نه و.، بلکې اوله يې په يموه قافيمه 

و. او دويمه يې په بله. او بيا د هر بند په پای کې چې کوم بيت راځي د 

هغه بيت د دواړو مسرو قافيه د مطلعې د دواړو مسرو له قمافيې سمره 

 در  پمر چاربيته مسرو ( ٨)لحکيم اثر هم همدا راز د يوشان و.. عبدا

 :وېشي باند  ډولونو

يو قسم هغه ده، چې د هر بند اول در  بيتونه يانې شپږ مسمر   -۶

يې په خپل کور کې سره په يوه قافيه و. او وروست  بيت د چماربيتې 

 له مطلعې سره موافق و.. دد  بېلګه داده:
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 مطلع:

 وردګممار دیشمماګرده اول نممص د الهمم  پر

 استاده بل حدي  د محممد نبمي حضمرت دی

 

 بند:

 شمماګرده پممه جهممان کممې جبرائيممل نمموم  ملممک دی

 اسممتاده خمماا م ممام د ده اووم اسمممان فلممک دی

 شاګرده ټول وجمود يمې د زنځيمر حديمده کلمک دی

 اسممتاده سممر تممر پايممه پممه وزرو بانممد  چممک دی

 شاګرده د رحممت پمه ر  کمې ډو  لکمه سممک دی

 د  خبممره هممم ويسممتل  شممک دیاسممتاده ممما پممه 

 بې حده ښايسمته د نمور پمه شمان شمعله انګمار دی

 د باد په شان تمه ګرځمي پمه هموا بانمد  اوچمت دی

 

 بند:

 شمماګرده زه يممې نمموم ويلمم  نممه شممم ويممرول کمما

 اسممتاده هغممه دادی چممې د روحممو قبضممول کمما

 شمماګرده قبضممول د ګنهکممارو پممه زلممزل کمما

 اسممتاده بختممورو تممه پممه پمموزه بممو د ګممل کمما

 اګرده غر ع ا  دی چې زورونمه پمه ګوګمل کماش
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 اسممتاده پممه سممختۍ د بممدو روحممو وښممکل کمما

 کمبختممو ګنهګممارو تممه پممه دغممه شممان قهممار دی

 چې سم يې پمه شمر  يمې م مرر ورلمه جنمت دی

 

 بند:

 شمماګرده زه ډو  شمموی د غمونممو پممه دريمما  يممم

 اسمتاده زه د غممره النمد  حيممار پمه پممېم و تما  يممم

 تمور لکمه غمرا  يممشاګرده پمه تهممت بانمد  تمک 

 اسممتاده الس مممې مممروړم پممه ارمممان لکممه ذبمما  يممم

 شمماګرده زه غريممب بنممده د پمماک غنممي وهمما  يممم

 اسممتاده شممکر وايممم چممې مسمملمو کممې حسمما  يممم

 مرګ  مې رانېمژد  شمو نمن سمبا لمه ممې رفتمار دی

 (١٨))مياګل(( د ګټکي ژاړ. چې په ممخ کمې ممې قياممت دی)

 

=a___________________ 

=b___________________ 

 

=c___________________ 

=c___________________ 

=c___________________ 
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=c___________________ 

=c___________________ 

=c___________________ 

=a___________________ 

=b___________________ 

 همداسې نور بندونه                                                                           

په پورتني فورم کې د ټولو مسرو د څپو شممېر سمره مسماو. دی. 

دسر لومړی بيت يا مطلع په خپل منځ کې د قافيې اختال  لر.. دواړو 

مسرو کې قافيه حتمي او ردي  اختيار. دی. د هر بند شپږ مسر  په 

قافيه کې د خپل منځ کې يوه قافيه تع يبو.؛ اومه او اتمه مسره يې په 

 مطلعې د لومړۍ او دويمې مسر  تابع ده.

 د اته مسريز  چاربيتې دويم ډول: -٢

په د  ډول چاربيته کې د سر يو بيت، چمې د مطلعمې پمه توګمه    

راځي. لومړۍ مسره يې ځانته قافيه لر.، د دويمې مسر  په منځ کمې 

 يې يوه قافيه راځي، چې د لومړۍ مسر  له قافيې سره سمون خور.،

خو د دويمې مسر  وروستۍ قافيه ځانته جال او د لومړۍ مسمر  لمه 

قافيې سره سمون نه لر.. د هر بند لومړۍ، درېيمه، پينځمه مسره، په 

خپل منځ کې هم قافيه و. او هم د دويمې، څلورمې او شپږمې مسر  

په منځ کې راغلې قافيې هم د نوموړو مسرو د قافيو بڼه تع يبو.، خمو 

رمې او شپږمې مسر  په پای کې نمور  قمافيې راځمي، د دويمې، څلو
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چې دا بيا د نوموړو مسرو خپلمنځي قافيې ګڼل کېږ.، د بند اوم او اتم 

 بيت د مطلعې د شکلي سکښت تابع و..

 لکه په د  الند  منال کې:

 د ښايسمت اواز د  الړو پمه عمالم کمې لمور پمه لممور

 زه د  سوی يم په اور، ټيک د  کوز کمړه لمه جبينمه

 د ښايسممت اواز د  الړو پممه کابممل پممه هندوسممتان

 ځکممه ناسممت يمممه حيممران، رارسممېږ. يمما نيمميبه

 عاشمم ي ده ډېممره ګرانممه ځممي د اوښممکو مممې بمماران

 پر  مې لوند شولو ګرېوان، پوه نمه شموم لمه ترتيبمه

 پممه هممر چمما بانممد  تېرېممږ. د فمماني دور دوران

 څوک راځي څوک تمر  روان، کانمد. ياروتمه قريبمه

 کمه پمردی دی راکمو. راتمه پېغممور بمار  خپمل دی

 سترګې نه شمه نيول  ګوره ډو  يم سمتا پمه مينمه.

                                       

 بار  خپل د. کمه پمرد. د. راکمو. راتمه تهممت

 کت  نه شممه اوچمت پمه يمارۍ کمې د بمې ننګمه

 چېر  تا کتل  نه د. لکه سپي ته چمې کمړ  سمت

 ه مانمه کمو  څنګمهتاو چې راغ  په صورت، تمه لم

 جاروت  نه شمه بېرته ر  د  نه کما څموک عمادت

 د سرو شونډو په شربت، کي  يې زيات ويمنم لمه بنګمه
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 پممه رڼممې زنممې دپاسممه د  خالونممه در  څلممور

 ما پر  تل کړی دی زور، خوند يې زيات دی لمه ګبينمه

 

 

 

 د نمممرۍ زنمممې لمممه پاسمممه د  خالونمممه د. قطمممار

 ې لکممه ورېځممېتممور  زلفممې د  تممار، تممار د. پرتمم

 پممه سممينه کممې د  پممخ شممو. د. د مينممې دوه انممار

 ورتممه پممروت يمممه بيمممار، دارو مممې د مممرض يممې

 ر  د  نه کا څوک په رنمځ کمې سمتا د مينمې ګرفتمار

 نن د  ځان کړلو سمينګار، بېګماه ممې پمه اور سموز 

 کله زېر شي کله بم شي سمره ګنګمر. د  کمو. شمور

 (١۳نمه.)قدم اخلي په ټکمور، ښماپېرۍ راغلمې لمه چي

 

a__________________________________ 

a____________                        b____________ 

 

c__________________________________ 

c____________                        d____________ 

c__________________________________ 
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c____________                        d____________ 

c__________________________________ 

c____________                        d____________ 

a__________________________________ 

a____________                        b____________ 

او همداسې نور                                                                                                   

 بندونه

د پورتنۍ چاربيتې د لومړ. بند د وروستۍ مسمر  پمه ممنځ کمې 

)سترګې نه شمه نيول  ګوره ډو  يم ستا په مينه( کې )سترګې نه شم 

نيول ( برخه کې قافيه خطا شو ، خو په نورو بندونو کې پورتن  شکل 

يادونې وړ ده، چمې پمه پمورتني ډول په پوره ډول تع يب شوی دی. د 

 چاربيته کې د مسرو د څپو شمېر سره مساو. و..

د اته مسريز  زنځير. چاربيتې بل ډول دادی، چې ټوله م فم   -۹

و. او هر بيت او هره مسره يې په خپل منځ کې قافيې لر.. يوه بېلګه 

 يې داده:

 پېزوان لکه ښامار و سورممممد ليال په لب

 نتکۍ نه يې باربار د اور  ترېنه ځي شغلې

 

 دی زما صورت کهمژون ينمممراوځي ماسپخ

 سرداره څه حکمت که زما زړه يې کړ غمګين
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 چې دا شي په رفتار ګونګر. يې کو. شور

                                         

 ازيګرم مه ممممورځ وندممرفتار مې کو. خ

 د سپين تند. په سر دمموربل مې بند په بن

 ه هنرمممکاته کړم پ ا  به د  کړم ژوندخر

 (۱١ذقن مې مزه دار) شين خال مې ادم خور

په د  ډول چاربيته کې له ځينو مسرو پرته د نورو اکنمرو مسمرو د 

څپو شمېر سره مساو. و.. په مطلع کمې د لمومړ. او دويمم بيمت د 

لومړيو مسرو قافيې سره يوشان و. او د دويمو مسرو قافيې په خپمل 

شان و.. د هر بند د درېو بيتونو د درېو لومړيو مسرو قافيه  منځ کې يو

يو شان او درېو نورو مسرو قافيه بل شان و.، خو د څلورم بيت رغښت 

 او بڼه د مطلع د بيت تابع و.. هندسي جوړښت يې په د  ډول دی:

 مطلع:

a____________                        b____________ 

a____________                        b____________ 

 بند:

c____________                        =d____________ 

c____________                        =d____________ 

c____________                        =d____________ 

a____________                         b____________ 

 همداسې نور بندونه...                                                                                
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 د ډېر  قافيه لرونکې زنځير. چاربيتې يوه بله بېلګه داده:

 مطلع:

 کله به راوړ  دواړه بس د  د. رنګمين شميرين

 سممپين د  جبممين زريممن مممخ د  ځلېممږ.

 

 بند:

 م صمنمکله بمه راکمړ  دواړه لمب شمات او ملهم

 مممه کممړه سممتم هممر دم پممه غضممب ښممور 

 سر  د  منګولې هممېد وړ  زړونمه قلمم قلمم

 اخلممې قممدم پممه چممم سممترګې د  تممور 

 په در د  پروت يم همېد غواړم سمتاکرم محکمم

 لممر  کممړه غممم الممم کممه ر  تممه ګممور 

 نن د  پمه غماړه بانمد  زانګمي لمونګين رنګمين

 (۱۶سممپين د  جبممين زريممن مممخ د  ځلېممږ..)

 

اربيتې کې د سر لومړی بيت يا مطلع په لومړۍ مسره په د  ډول چ

کې يو شان دوه قافيې موجود  و.. د دويمې مسر  تر نيمايي پمور  

بيا يو شان دوه قافيې چې د لومړۍ مسر  له قافيې سره يوشمان و.، 

راځي او د مسر  په پای کې اهنګينه کلمه راځي چمې لمه د  قمافيو 

 سره په جوړښت کې توپير لر..
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بند لومړۍ مسره ځانته يو شان دوه قافيمه لمر. او د دويممې د هر 

مسر  په پای کې يوه ځانګړ  قافيه؛ درېيمه مسره له لومړۍ مسمر  

سره په قافيه کې يو شان و. څلورمه د دويمې په شان و.، پينځممه د 

لومړۍ او شپږمه د دويمې په شمان و. او همم د څلمورمې او شمپږمې 

د بند د لومړۍ مسر  د قمافيې تمابع  مسر  په منځ کې راغلې قافيې

و.، اوومه مسره د لومړ. بيت يا مطلع د لومړۍ مسر  په شان و. او 

اتمې مسر  د منځ قافيې د مطلعې د لومړۍ مسر  د قافيو تابع و. او 

پاتې برخه يې د مطلعې د دويمې مسر  پاتې برخمه و.؛ د مطلعمې د 

بيت لمومړۍ مسمره  دويمې مسر  تکرار و.. په د  چاربيته کې د سر

څپې ده. د بند لومړۍ، درېيمه، پينځمه او اوممه مسمره  ۶۶او دويمه  ۶٤

 څپې لر.. ۶۶څپې او دويمه، څلورمه، شپږمه او اتمه مسره  ۶٤هم 

 هندسي بڼه يې داسې انځورېدالی شي:

 مطلع:

aa_____________________________ 

_______________________ 

 بند:

bb_____________________________ 

c_________________________ 

bb_____________________________ 

                  c_________________________ 

aa 

bb      ،  

bb      ،  
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bb_____________________________ 

                 c_________________________ 

aa_____________________________ 

_________________________ 

 مقام: -1

ځينې پښتانه يې رباعي هم بولي، پښتانه ولسي مجلسيان يمې د    

مجلسونو په پيل کې وايي، م امونه نسبتاً ورو، او ده او په داسې تال او 

اهنګ ويل کېږ.، چې ټول مجلس چوپ شي او پوره غو  يمې نيمول  

و.، کله چې م ام خالا شي نو سندرغاړی سمدستي لوبه، چاربيتمه 

ۍ يا غزله پيلو.، چې اورېدونکي سم له السه لمه هغمه ارام او او يا بګت

 غلي حالت نه راويښ او په شور او زو  يې راولي.

د م امونو مضمون معموالً ټولنيز او اخالقي و. او د پند او عبرت ښه 

مطالب لر.، عش ي م امونه هم شته، م امونمه لکمه د دېمواني غزلمو 

مسر  يې په يوه قافيه و. او  داسې جوړښت لر.، د لومړ. بيت دواړه

د نورو بيتونو لومړۍ مسر  يې له قافيې نه ازاد  او دويمې مسر  يې 

له لومړ. بيت سره قافيه تړ.. له درېو څخه نيولې تر پينځمو او شمپږو 

بيتونو پور  و.. د م ام هره مسره دولس يا يوولس څپې و. له دېواني 

 غزلو سره يې توپير دادی:

ره ساده، عام فهممه او ولسمي و. او بمل د ولسمي يو خو يې ژبه ډې

سندرو د قافيه تړنې پر اساس د سره ورته غږونه قافيه کمول پمه کمې 

aa      ،  

bb      ،  
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عاد. خبره ده، ځکه دغه سندر  په شفاهي بڼه منځته راغلي، نه پمه 

ليکنۍ بڼه. بل دا چې ويونک  يې ولسي شاعر و.، د سېالبونو شممېر 

سندرو دغه فورم ولمې م مام يې يوولس يا دولس و.. دا چې د ولسي 

 بولي بايد وويل شي چې د م ام نوم ورسره په څو سببه وړ دی:

دا چې د م ام لغو. مانا )ځای( دی او دغه سندر  د پښمتو پمه  -۶

ادبي مجلسونو کې د چاربيتو، غزلو، بګتيو او بدلو څخه مخکمې ويمل 

کېږ.، په د  حسا  نو م ام د مجلس پيل او د نمورو ولسمي نظمونمو 

لپاره انتظام برابرو. او خلک د  ته متوجه کو. چمې خپمل ځايونمه 

 ونيسي او په کرارۍ سره مجلس واور..

دا چې په م ام کې پندونه او نييحتونه بيانېږ.، نو کېدی شمي  -٢

چې سړی د م ام پر موضوعاتو عمل وکړ. او يمو لموړ اخالقمي م مام 

لرونکمې ده او ونيسي، له د  کبله چې دا وروستۍ خبره سمه او مانما 

نوم له نومول شو. سره برابر دی، دا سندر  په د  نامه يماد  شمو  

د.، که چېر  دا سندر  م ام وبولو، نو يوه بله ګټه به مو هم کړ  و. 

او هغه دا چې د دېواني سندرو له رباعي سره به مو د مغالطې مخنيوی 

م کې کړی و.. دلته به د ولسي شاعر ګلستان يو م ام چې په دغه م ا

د )بح ( دکلمې عاميانه تلفظ )باس( له لباس او خمالا سمره قافيمه 

 شوی دی. د بېلګې په توګه راوړو:

 

 د کممم اصمملو لممه يممارۍ نممه واخلممه الس

 مممه غممولېږه د هغممو پممه تممد لبمماس
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 د کممم اصمملو يارانممه د خممره سممورلي ده

 عاقبت به د  پمه کنمده کمړ. راخمالا

 شامدام بمه درنمه ګرځمي کموز او پماس

 لو نمه وفما کلمه مونمده شميله کم اصم

 دا متل دی په هر ځای کې عمام و خماا

 چې له لر  نمه يمې ګمور  ورنمه تښمته

 (۱٢ګلسممتانه ورسممره مممه کمموه بمماس)
 

 هندسي جوړښت يې دادی:

a_____________________ 

a_____________________ 

 

_____________________ 

a_____________________ 

 

_____________________ 

a_____________________ 

 

_____________________ 

a_____________________ 
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_____________________ 

a_____________________ 

 

سره له د  چې زمو  يو زيات شمېر ادبپوهانو او ليکوالمو   يادښت:

))م ام(( يو ځانګړی جال ادبي فورم بلل ، خمو زه چمې د  فمورم تمه 

ندسي جوړښت کې کوم خماا تموپير نمه ګورم، له غزل سره يې په ه

شته، نو ځکه ويالی شو، چې ))م ام(( يوه محتوا ده نه جمال ځمانګړی 

فورم. تر هغه پور  چې زمو  ادبپوهمان پمه مطلمق ډول )م مام( يموه 

محتوايي مسئله وګڼي نه شکلي، تر هغه پور  زه په دوديز ډول )م ام( 

يا هم زمما نظمر او د همد  فورمونو په چوکاټ کې محاسبه کوم، خو ب

 وړانديز دادی، چې م ام فورم نه دی، محتوا ده.

 :بدله -٨

د پښتو په ځينو سيمو کې په عام ډول ټولې ولسي سندر  لکمه:    

لنډۍ، سروکي، د واده سندر ، چاربيتې، نيمکۍ او نور  بدلې بمولي، 

خو دلته زمو  مطلب د ولسي خاصو سندرو له هغه ځانګړ. فورم څخه 

 ښتانه مجلسيان يې ملي غزلې يا ولسي غزلې بولي.دی، چې پ

دغه سندر  هم لکه د ولسي سندرو د نورو فورمونو په څېر د عربي 

عروضو او بحرونو په شعر. چوکاټ کې نه ايسارېږ. او د اريايي ژبمو د 

 شعرونو په شان د سېالبونو او څپو پر بنسر ويل کېږ..



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 

75512 
 

پر خوله يمو بمل تمه  بدلې عموماً شفاهي د. او مجلسيان يې خوله

سپار. خو د بدلو ليکلې او پخوانۍ بېلګې هم لرو؛ تراوسمه زممو  پمه 

ليکلو اسنادو کې د شيخ بستان بړې  بدله له لومړنيو السته راغلو بدلو 

څخه ده، چې د لسمې پېړۍ په وروستۍ لسيزه کې تر زرم کال وړاند  

 ويل شو  ده.

ه او سپرو بدلو وېشمل بدلې له شکلي پلوه په لومړ. سر کې پر ساد

کېږ. او بيا يې هر ډول په خپل کور کې د مسرو د شممېر او مسمرو د 

او دوالي لنډوالي او برابروالي پر اساس پر ډېرو نورو برخو وېشل کېږ.. 

د بدلو هر بند اکنراً تر دوو مسرو زيات و.، چې کله يې همر بنمد در  

، چې د )خلکمو مسر ، کله څلور مسر  اوکله ال زياتې مسر  هم لر.

سندر ( مول  په شکلي لحاظ بدلې پر پينځلسو ډولو وېشملي او کمه 

 پلټنه وشي ښايي تر د  هم زيات ډولونه ولر..

ولسي بدلې لومړی يو کسر )مطلع( لر. او ورپسې يې بندونمه و.، 

کسر يې له يو  او د  او يو  لنډ  مسر  څخه جوړ و.، چمې بيما د 

ند سره قسماً يا ټول تکرارېږ.. د سماده قافيه يي تړون له مخې له هر ب

ه کال مړ( د بدلې سر او يو ۶١١٢بدلې په بېلګه کې د شيخ بستان بړې  )

 بند راوړو:

 مطلع:

 راسه ګ ر که پر مااوښکې مې څاڅي پر ګرېوان يو وار نظر که پر ما

 بند:

 يې د بېوزلو همراه د خو و زړونو له حاله ته يې ای باداره اګاه
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 کړ. له ګناه ګواښل په روی)بستان( ته کړه مهر ښندلد خپل عزت 

 راسه ګ ر که پر ما اوښکې مې څاڅي پر ګرېوان يو وار نظر که پر ما

 

په د  ډول بدله کې يو ځل د سر لومړی بيت چې يموه مسمره يمې 

او ده او بله يې لنډه، يانې ت ريباً د هغې تر نيمايي و.. د بند هره او ده 

ومړ. بيت له او د  مسر  او لنډه يمې لمه لنمډ  مسره يې ت ريباً د ل

سره برابره و.. د بند هر بيت په خپل منځ کې هم قافيه و. او د بنمد 

په پای کې د بدلې لومړی بيت بيا تکرارېږ.. هندسي شکل يې داسمې 

 دی:

 مطلع:

=a_____________________ 

                 =a_____________ 

 بند:

b_____________________ 

                 b_____________ 

c_____________________ 

                 c_____________ 

=a_____________________ 

                 =a_____________ 
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سپره بدله، د بدلې بل ډول دی، د  کې ګڼ شمېر قافيې موجمود  

د و.، خو و.، د  ډول بدله کې هم د مسرو او دوال  او لنډوال  موجو

د سر د لومړ. بيت د مسرو له او ډوالي او لنډوالي سره يې د بندونو د 

مسرو او دوال  او لنډوال  برابر و.. دلته د ښاغلي جرار د سپر. بدلې 

 کسر او يو بند وړاند  کېږ.:

 مطلع:

 دا دی جنګېږ. د ګوګل دپاسه هار که مار

 چې لر. زار په خوار کو. تاثير

 بند:

 ی ستا په مينه کې خوارۍ زارۍپر ما شو  تېر

 الس د يارۍ جارۍ راکړه محکم

 پرسان مې وکړه ساه مې راغله تر مرۍ پرۍ

 زلفې چورۍ نرۍ رقم رقم

 ورکړه چې بايلو زړه صنم ستا په رخسار انار

 سينه ګلزار ))جرار(( مه کړه تاخير.

 هندسي جوړښت يې داسې دی:

a.a__________________________ 

                    b________a.a________ 
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c.c__________________________ 

                    d________c.c________ 

c.c__________________________ 

                    d________c.c________ 

a.a__________________________ 

                    b________a.a________ 

 لوبه: -1

بې هم د ولسي خاصو سندرو يو ځمانګړی او جمال شمعر. ډول لو   

دی، چې له بګتيو څخه هم چابکې ويل کېږ.. لوبې تمر ډېمره حمده د 

لنډيو په خم کې رنګ شو.، کله کله يې بندونه لنډيو ته ورته جوړښت 

خپلو. او کله بيا په وزن او رواني جوړښت کې لنډيو ته ورتمه بندونمه 

 لر..

بګتيو سره ورته بولي، په داسې حال کې چمې ځينې کسان لوبې له 

لوبې د يوه ځانګړ. شعر. فورم په توګه له بګتيو سره يمو د ويلمو پمر 

وخت توپير لر. او بل دا چې د لوبو دکسر مسر  اکنره وخت سره پمه 

يوه قافيه و. او بګتۍ ټول ټال دا شان نه د.. لوبې له نيمکۍ سره هم 

لنډۍ کر مر راوړل کېږ. او پمه جوت توپير لر.، ځکه په نيمکۍ کې 

لوبه کې په خپله لنډۍ نه راځي او بل دا چې لوبه د ولسي سمندرو لمه 

عمومي برخې سره چې ويونکي يې معلوم و.، اړه لر.. دلته به د لوبې 

 يوه بېلګه راوړو چې ولسي شاعر محمد نور ويلې ده:
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 لوبه:

 غمونه لر  کړه له ما عاجز غمګينه

 راتاو شه لونګيه   

 ود  ويشتم روغه د  نه کړم

 ړممممنوره يار. درسره نه ک     

 بل د  په سرو شونډو نتکۍ زانګي مينه

 راتاو شه لونګينه           

                            

 پاس په بامو ګرځې کوتر 

 ر ممزما د خو  زړګي دلب

 چې شال پر سر کړ  څنګه ښه ښکار  سنګينه

 راتاو شه لونګيه       

 

 د محمد نور ف يره بخته

 څنګه راپرېوتې له تخته

 بخت مې کوټه شو اس مې الړ سره له زينه

 (۱۹راتاو شه لونګينه )

په د  ډول لوبه کې د سر لومړۍ مسره او ده او دويمه لنډه و.. بيا 

د هر بند دوه لومړۍ مسر  په خپل منځ کې هم قافيه و. او همم يمې 

مسره د لوبې د سمر بيمت )کسمر( څپې سره برابر  و.. د بند درېيمه 



 نيمه پېړۍ يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښت

 

75510 
 

سره په قافيه او د څپو په شمېر کې يو شان و. او ورپسې د سر بيمت 

 دويمه مسره د تکرار په ډول راځي. شکل يې داسې دی:

a__________________________ 

                                   a____________ 

                     =b____________ 

                     =b____________ 

a__________________________ 

                                   a____________ 

                     c____________ 

                     c____________ 

a__________________________ 

                                   a____________ 

                     d____________ 

                     d____________ 

a__________________________ 

                                   a____________ 
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 داستان: -70

داستانونه د ولسي ځانګړو سندرو د يوه ځانګړ. فورم پمه توګمه د 

شکل او مضمون دواړو له پلوه ځانته خاا سکښت او بېمل جوړښمت 

لر. او د ولسي اد  هر څېړونک  پر د  پوهېږ.، چمې زممو  ولسمي 

ادبيات د مضمون له پلوه، زمو  د ولس د قامي ژوند هنداره او د شمکل 

مو  د ژبې خاا ملي اهنګونه د.، چې زوړ اريايي اسماس له پلوه هم ز

لر. او پښتانه مجلسيان يې په ځمانګړ. وزن او خاصمه لهجمه وايمي. 

داستانونه هم د ولسي خاصو سندور د نمورو فورمونمو پمه څېمر او ده 

ماضي لر. او د لومړ. ځل ويلو ځای او نېټه يې معلومه نه ده، يواز  د 

ې خزانې په واسطه السته راغلمي، څلمور داستانو هغه بېلګې چې د پټ

سوه کلن عمر لر.؛ په پټه خزانه کمې دحمافظ عبمدالطي  اڅکمز. د 

)سوی او او ( فولکوريک کوميډ. او انتباهي داستان راغلم ، چمې 

 دلته يې يو کسر او يو بند وړاند  کېږ.:

 غو  ونيسۍ يارانو د او  او سوی قيه سوه

 خورا ډېره خو ه سوه                                                

 يو سوی د او  اشنا سو  

 بې حده يې همرا سو   

 يار. به يې کوله يو له بله يې يارانه سوه

 خورا ډېره خو ه سوه                    
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داستان د ډېرو او دو مضامينو د بيان لپاره پوره زغم لمر.. مطالمب 

ي و.، لکه په اخالقي برخمه يې عموماً فولکور.، ديني، رزمي او تاريخ

 کې د ولسي شاعر غالم شاه د حاتم طايي د سخاوت روايتي داستان.

 په وړاند  زمانه کې يو ف ير و مستانه

 غوښته يې شهزادګۍ پاچا ته ودرېده

 په عش ي برخه کې د سي  الملوک او بدرۍ جمالې داستان:

 روان شو شهزاده سي  الملوک باغ ارم ته

 خيت غواړ. له پدرهسفر د جدايۍ دی ر

په ديني برخه کې د حضرت ابراهيم خليل اپ د صمداقت، حمق او 

 رښتيا ويلو روايتي فولکور. داستان

 د نمرود په زمانه کې

 راغل  په کيسه کې

 پيدا شو ابراهيم خليل اپ دوست د اکبر و

 بېشکه پيغمبر و              

او جلمب لپماره داستان ويونک  د داستان ويلو پر وخمت د تفمريح 

لنډۍ هم وايي، چې د داستان خوند نور هم زياتو.. ځينمې پوهمان او 

اديبان د ولسي خاصو سندرو دغه فورم عربي مننو. او قييدو سمره 

يوشان بولي او وايي چې ولسي داستانونه د عربي مننو. او قييد  په 
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پيروۍ ويل شو. د.. بايد ووايو چې دلته داسې ډېر داليل شته، چې د 

غو له مخې مو  ولسي داستانونه له کتابي مننو. سره يو ډول نه بولو ه

او لومړی اريايي فورم او دويم ت ليد. شمکل ګڼمو، لمومړی دا چمې د 

ولسي داستان د زنځير د سرکړۍ له لرغونمو اريمايي سمرودونو سمره 

نښلي او د عربي مننو. او قييدو په پيروۍ نه د. ويل شو.. د ولسي 

معموالً ولسي او نالوستي شاعران د.. دغه ولسمي  داستانونو ويونکي

سندر  ټولې قافيه يي ازادۍ لر. او هغه شرطونه چمې پمه مننمو. او 

 قييدو کې شته، ولسي داستانونه يې پر منلو مکل  نه د..

د ولسي مننو. ډوله داستانونو په څېر نور  سندر  هم په پښمتو 

نيکمه مناجمات، د اد  کې لرو، چې مننو. ته ورته د.، لکمه د بېمر 

شکلي جوړښت له مخې دغه مناجات هم د مننو. په ډول د.، خمو د 

ت کرة االوليا مول  يمې سمندره بمولي. دغمه ډول د کماکړيو فمورمي 

جوړښت هم د مننو. په ډول دی، مګر هېچا له مننو. سره يو ش  نه 

دی بلل  او نه يې مننو. ته غاړ  ويلې د.. دا هم د ولسي داستان يو 

 ونه:څو بيت

 خممان بابمما د چکممدر  چممې پممه سممفر الړ

 لممه دنيمما نممه د حممق لممور تممه برابممر الړ

 ظري  خان لعل بېګ تر  پماتې ماشمومان شمول

 ممموريې مخکممې مممړه وه دواړه يتيمممان شممول

 چې يې لمور بمي بمي کمو پماتې شموه يتيممه

 يرېمممده بمممه لمممه دښممممن ظمممالم غليممممه
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 دا هم د يوه بل داستان يوه برخه:

 ل  داسمتاننن مې وليد عجيبمه ښمک

 طلسمممات بممه درتممه واړه کممړم بيممان

 د يمممن يممو شممهزاده و زممما يمماره

 (۱٤يوه ورځ ښکار ته وواته لمه ښماره)
 

دا ډول داستان په پښمتو کمې پمه څمو ډولمه دی. ممنالً د حمافظ 

عبدالطي  خان اڅکمز. د )سموی او او ( فولکوريمک کوميمډ. او 

دويممه يمې  انتباهي داستان داسې دی، د کسر لومړۍ مسره او ده او

لنډه، خو دواړه په خپل منځ کې هم قافيه و.. ورپسې بنمد راځمي. د 

بند د سر لومړۍ دوه مسر  په خپل منځ کې هم قافيمه او لنمډ  د.. 

درېيمه مسره يې د کسر له لومړۍ مسر  سره په او دوالي او قافيه کې 

يو شان و.. د بند څلورمه مسره هماغه د کسر د دويمې مسر  تکرار 

 شکل يې داسې دی:دی. 

=a__________________________ 

                                         =a__________ 

     

=b__________________ 

=b__________________ 

=a_______________________ 

                            =a____________ 
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ن په د  فورم کې دی، د حضرت ابراهيم خليل اپ د صداقت داستا

چې لومړی دوه لنډ  هم قافيه مسر  چې ت ريباً په څپو کمې برابمر  

د.، ورپسې يوه او ده مسمره چمې د هغمو دواړو مسمرو د څپمو لمه 

مجموعي شمېر سره يې څپې برابر  د. او ځانته بېلمه قافيمه لمر.، 

ورپسې يوه لنډه مسره راځي، چې په قافيه کې له درېيمې او پمه څپمو 

 له دويمې مسر  سره برابره و.. سکښت يې په د  ډول دی:کې 

=a_________________ 

=a_________________ 

=b___________________________ 

=b_________________                     

 

بل ډول داستان چې زيات عموميت لر.، دا دی، چې هر بيمت يمې 

دڅپو شمېر يې سمره برابمر ځانته قافيه لر.، خو د ټولو بيتونو دمسرو 

 و.:

=a_________________ 

=a_________________ 

=b_________________ 

=b_________________ 

 او همدرانګه نور..                                                                                             
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ولمه و.، چمې ووايمو د داستان په با  بمه دا خبمره مع   يادښت:

داستان داسې يوه محتوا ده، چې په بېالبېلو شعر. فورمونو، لکه غزل، 

قييده، مننو. او د پښتو نظم په نورو ولسي فورمونو کې ځايېدالی او 

دا فورمونه ورته کارېدالی شي، خمو دد  ترڅنمګ داسمې ځمانګړ. 

فورمونه هم شته، چې د پښتو له نورو ولسمي شمعر. فورمونمو سمره 

توال  لر.، خو د داستان لپاره کمارول کېمږ.، خمو بيماهم د  ډول ور

ولسي فورمونو سره توپير په کې ليدل کېمږ.، کمه د  ډول فمورم يما 

 فورمونو ته د داستان فورم نوم ورکړل شي، مع وليت به ولر..

 

 بګتۍ: -77

په پښتو ولسي شعرونو کې دغه فورم ځانته د خونمد او رنمګ بېمل 

تانه مجلسيان او سازيان له م ام، چاربيتو او بمدلو بازار لر.، بګتۍ پښ

څخه کله وروسته او کله هم په منځ او پای کې په يوه ګرم تمال او وزن، 

خو په ورو او نرم اواز )اهنګ( د مجلس د رنګ د بدلولو او د اورېدونکو 

د خوښۍ او خوشالۍ زياتولو لپاره وايي. د بګتيو د اورېدلو پر وخت پمه 

حاضر کسان په ولولو راځي، اتومات ټول ښورېږ. او له مجلس کې ټول 

 مجلس نه خوند اخلي.

بګتۍ هم د بدلو او چاربيتو په څېر کسر لر.، خو کسر يې معموالً يو 

بيت )دوه مسر ( و.. بندونه يې هم ډېر  مسر  نه لر. او په عمومي 

توګه د څلورو مسرو په شاوخوا کې و.. د بندونو شمېر يې هم محدود 

خو بيا هم د بګتيو د بېالبېلو بېلګو خپلمنځي توپيرونه ډېر د.. په  و.،



 يون/ د پښتو شعر هنديس جوړښتنيمه پېړۍ 

75511 
 

بګتيو کې هم هر ډول عش ي، تاريخي او افسانو. کيسې په لنمډ ډول 

 بيانېږ.، دا يې هم يوه بېلګه ده:

 وزيرسممممممتان بانممممممد  جنګونممممممه

 انګرېزان وايي چې سمبا بمه جنمګ لمه ځونمه

 انګرېممز ويلممي چممې خاونممده څممه اسممرار دی

 نه وينم غازيمان، پمه مما ډزهمار دیپه سترګو 

 نييب مې نه شته، بری، بنمد ممې شمو توپونمه

 

 ف يمممر ويلمممي دا سمممتا الس د  را دراز و.

 کممه د بغممداد مېړنمم  ځمموان زممما همممراز و.

 پممه شممان د خټممو بممه د  بنممد کړمممه بمونممه

 

 وزيرسممتان بانممد  خممو نممن سممبا جګممړ  د.

 غازيممانو الس کممې پمموالد. تممور  تېممر  د.

 (۱١په شمعرو کمړل صمفتونه.) ما شېرافضل يې

 

دا ډول بګتۍ د سر بيت د څپو د شمېر له مخې له لنمډيو سمره يمو 

شان و.. يانې دا چې د لنډۍ لومړۍ مسره هم نهه او دويمه ديمارلس 

څپې ده، خو په وزن کې هغه وزن نه لر. چې لنډۍ يې لمر. خيوصماً 

او لومړۍ مسره د بندونو دوه مسر  يې په خپل منځ کمې همم قافيمه 
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درېيمه يې د کسر يا د سر بيت له قافيه سره يو شان و.. د بګتۍ سمر 

بيت له لومړۍ مسر  پرته نور  ټولې مسر  د څپو په شمېر کې سمره 

 مساو. و.. هندسي شکل يې داسې دی:

                                 a__________ 

a_________________ 

  =b_________________ 

  =b_________________ 

                                a_________________ 

 

  =c_________________ 

  =c_________________ 

                                a_________________ 

 

  =d_________________ 

  =d_________________ 

                                a_________________ 
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 لورم څپرکىڅ

د پښتو وليس شاعرۍ يا نظم 

 ځينې نور فورمونه

 

په پښتو ولسي ادبياتو کې د نظم يو شمېر نور داسې فورمونه شمته، 

چې په هغو کې د ولس ځينو ستونزو، ربړو، دودونو، تماريخي روايماتو، 

نيمګړتياوو، دردونو، ناخوالو او د چاپېريال پېښو انعکاس مونمدل  دی. 

   ډول د.:دا فورمونه په د

منظوم فالونه، د بي بي دستې سندر ، لنمډکۍ، سمولې، برغماز.، 

سلسلې، انګۍ يا چغيان، د ميندو سندر ، د ماشومانو سندر ، د وړو 

مشاعر ، کيسې، د ځوانانو سندر ، محلي پارچې يا ولسمي ننمدار ، 

ساند ، نکلونه، د ښادۍ سندر ، تاريخي نار ، سنځر خېلې نمار ، د 

، سوزخواني او ځينې نور. څرنګه چې د نظم دا پمورتني مروتو کسرونه

فورمونه د پښتو نظم د ځينو نورو ولسي فورمونو لکه لنډۍ، سمروکي، 

کاکړ. غاړ ، د اتڼ نار ، ببواللې، چماربيتې، بمدلې، لموبې، بګتمۍ او 

داستان په شان ډېر دود او اغېز نه لر.، نو دلته يې يواز  د هره يوه د 

 ره بسنه کوو.بېلګې په راوړلو س
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 منظوم متلونه:

 چې ډول د  و. په څنګ

 له وهلو يې څه ننګ

 

 امير چې ظلم کار و.

 اور بل پر ټول ديار و.

 

 فالونه:

 د جنت په منار 

 سور چرګ وهي نار 

 شېر د خدای تېرېږ.

 خلکو کاندئ نندار 

 د بي بي دستې سندر :

 د دوهۍ ملنګې سمر د  ولمې تمور دی

 ر ممو  هممسر ممې داسمې تمور دی پم

 ښمه لموی ديمن د محمدرسمول اپ دی

 ال الممممه اپ محمممممد رسممممول اپ
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 برايمممي د شمممېرعلي د لمممور واده و

 ملک  په ورا رالم  لمه ښمه زړګمي يمې

 د سمممممترګو کسمممممي سمممممره وو

 ښمه لموی ديمن د محمدرسمول اپ دی

 ال الممممممه اپ محمدرسممممممول اپ
 

 لنډکۍ:

 ته چې جوار. کړ  مما بمه بايمه کمړ  مينمه

 ه ووړکيممه نممه مممې درکوينممهمممه راپسممې ژاړ

 جګ کمړه مړوندونمه جلمۍ غېمږ  لمه درځممه

 

 شولې:

 شولې ټکومه ټکوم تا به واده کمه

 په خدای مې د  قسم و. وپالني ته به د  ورکمه

 شولې ټکومه ټکوم زه پالن  نه کوم

 په خدای مې د  قسم و. پالن  زوړ دی که يې وه کمه

 شولې ټکومه ټکوم تا به وده کړمه

 مې د  قسم و. و پالني ته به د  ورکمهپه خدای 
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 شولې ټکومه ټکوم زه پالن  نه کوم

 په خدای مې د  قسم و. پر ما لوی دی که يې وکمه.

 برغاز.:

 

 بممازار ميممان دی خممولګۍ راوړه

 چممرګ اذان دی خممولګۍ راوړه

 لمموړ سممهار دی خممولګۍ راوړه

 زممما تلمموار دی خممولګۍ راوړه

 

 

 راځممه وړ  راځممه چممې ځممو

 راځممه چممې ځممو د ګممل ګېممډۍ

 نممن سممبا راځممه چممې ځممو

 

 

 الکممانو کممور مممه چېممر  دی

 د الل ټکمممر ممممه چېمممر  دی

 دمستۍ غمول  ممه چېمر  دی
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 سلسلې:

 راوتلممم  پمممر سمممحر يمممم

 زه د ښممو نجونممو اجممل يممم

 پممه شممان د سممپينکي مممار يممم

 د هممر چمما تممر اوده تممر يممم

 

 انګۍ يا چغيان:

 زه په خپل کور کې وم په راحمت 

 دولمت بابک خرڅه کړم پمه ډېمر

 په پرد. کور کې مې نشمته عمزت

 خود به ژړا کمړم پمه همر سماعت

 

                   

 شممينکۍ کمموتره وم ښممورېدمه

 نممه چمما نيومممه نممه چمما کتمممه

 پممه هممر يممو ټکممي بممه پرېوتمممه

 نمممن ناولمممده يمممې کېنسمممتمه
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 د وړومشاعر :

 دد  ځمممممای اور سممممميچو

 چرګمممه راغلمممه بمممې بچمممو.

 

 دد  ځممممای او دد  ډنممممډه

 شممل برغنممډهتيممر پممروت دی 

 

 تممممممه وايممممممه غممممممنم

 خبمممممممر  د  ممممممممنم.

 

 کيسۍ:

 په يورپ ځي اسمان ته 

 چار چاپېره ټول جهان ته )د سترګو ليد( 

 

 دپاسه راغ  سور بلوڅ 

 اغوستي يې د. پنځه پنځوس )پياز( 
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 د ځوانانو سندر :

 ابکه له کمه رالې 

 له بلخ و بخارا 

 په شا د  څه ش  د.

 ورېځ او باران

 ماينې د  څو د.

 ل يې اووهوي

 نومونه يې څه د.

 ويل يوه چيخته ده

 يوه بخته ده

 يو ترګوګ الند  ورسته ده

 يوه اسمان ته غږېده

 پچکولمه يې وشلېده يوه سپينه زليخا ده.

 

 محلي پارچې يا ولسي نندار :

 تمنيلي پارچې: -۶

 وئ وئ مرم ابۍ

 بچ  کوم ځای د  خو ېږ.

 بچ  کوم ځای د  خو ېږ.
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 .ابۍ ګېډه مې خو ېږ

 ابۍ ګېډه مې خو ېږ.

 ګولۍ به درته راوړم

 نه خورمه ګولۍ

 دا ګولۍ له زارو ډکې د.

 نه خورمه ګولۍ

 دا ګولۍ له زارو ډکې د.

 ابۍ ګېډه مې خو ېږ.

 بچ  کوم طبيب د  خو  دی

 بچ  کوم طبيب دی خو  دی

 دا )پالنک ( خان طبيب مې خو  دی پر  رغېږمه

 نه خورمه ګولۍ دا ګولۍ...

 

 پارچې:کميډ.  -٢

 ما بور  نانګه خوړل

 زامن مې بال وخوړل

 ه  ه  اجي ډومبک

 ما بور  ګ ر راوړی
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 دوی د خاورو ډک خوړل 

 ه  ه  اجي ډومبک

 

 عاد. پارچې: -۹

 د يو  تاريخي پېښې په با :

 نمموا  مممړ کممړ پممه ځنګلممه کممې نوابممه ګممل

 وينممې يممې راغلممې پممه راده کممې نوابممه ګممل

 د نمممموا  سممممترګې غټممممې غټممممې نوابممممه

 ميدان يمې اړو. لکمه سمکروټې نوابمه ګملپه هر 

 نمممموا  د  پممممر مممممې تېرويممممه نوابممممه

 دلته مې خور ده او ورور ممه راخبمروئ نوابمه ګمل.

 

 ساند :

 په لنډيو کې ساند :

 )پالنک ( د خاورو اليق نه دی

 دا )پالنک ( د  ورته جوړه کړ. بالکۍ په سينګارونه

 که نور د  هر څه ميراتېږ.
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   تاويزونهميرات د  مه شه دا د غاړ

 بې وروره خور په کوڅه راغله

 ناره يې وکړه شپه به چا کره کومه

 

 د نکلونو نار  )غږونه(:

لکه د ادم او درخو په نکل کې چې د درخو رويبماره )اسمتاز ( ادم 

خان ته د درخو احوال وروړ.، نو ادم پر خپلې ښځې توتيا داسمې غمږ 

 کو.:

 )نکلچي وايي( ادم وويل:

 ې وکړهزما توتيا عزت ي

 دغه استازی د درخو راغل  تاته

کله چې درخانۍ د خپلې ملګر  بسوګۍ واده ته ځي، نمو ممور يمې 

 منع کو. او داسې غږ کو.:

 ته چې د  واده ته ځې سال مې نه ده

 اوس وتنه د همداسې نجونو نه ده

 درخو وايي:

 تر قيامته به کو  تور  ماتور 
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 ځان به جوړ کړم دواړه سترګې به کړم تور 

 د بسو واده ته ځم ادکۍ مور .

 د ښادۍ سندر :

 د کون) مېرمنې پاڅه که د  زړه شي

 هومره خو پانه څې چې پالنک  خان د  لونګۍ په الس درته رانه شي

 

 زمو ه ناو  تيله داره ده نه ژاړ.

 چې د )مېړه نوم يې اخلې( لغتې وخور. دا به ښه ژاړ..

 

 تاريخي نار :

 د هوتکو د دور :

 بر وو چې ت دير به کو. داسېڅوک خ

 شاه حسين به نادر نيسي

 بيا به يې نور  د ايران ته بند. باسي

 

 د احمدشاه بابا د وخت:

 که زمری دی شاه ولي د جنګ زمری دی
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 له سنګرو يې ايستل  مېړن  دی.

 

 سنځر خېلې نار :

 سعداپ ول په پښې کې مې اځغ  دی

 اځغ  مه راڅخه کا ۍ

 لو اوسل  دیتر ما الند  د اودو

 

 شاه نادر ويل زما له دا غونډيه ډار سي

 دوست محمد پروزل 

 دوست محمد پرېکړ  راولياړ سي

 

 د مروتو کسرونه:

 د سر )مطلع( يو دوه بېلګې:

 ډېر  اندېښنې مې په زړګي شو  راچاپېر 

 ښکلې محبوبه پېزوان په شونډو رپېده

 

 د مروتو يو کسر:

 چې په تا باند  بڼيا هغه به وشي

 چې په تا باند  بڼيا نوره به نه شي
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 سلطان خېل موسيان ګنجيو لشکر. شي

 الهي په تا باند  راولې خوار.

 خوار. په تا باند  راولې آه سخته

 

 سوز خواني:

 د نوراپ شاعر يوه سوز خواني:

 يارانو ټول په وسلې وو يو السونه

 نن بهار دی کربال

 شاميان نږد  شو ورته وتړو صفونه

 ار دی کربالتور غب

 ورځ د لسم دی د علي د زويو ننګ دی

 بېدار شو وخت د جنګ دی

 عباسه وروره مخکې واخله نشانونه

 (۱۱نن ګلزار دی کربال. )
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 پايله

کله چې ما د پښتو شعر د بېالبېلو فورمونو د لټون هڅه پيل کړه نمو 

پراخمه ده.   دا راته ال ښه څرګنده شوه، چې د پښتو شاعرۍ لمن ډېره

ښتو نه يواز  اکنره هغه شعر. فورمونه چې په عربمي ژبمه کمې دود پ

د.، راخپل کړ.، بلکې په همد  فورمونو کې يې ډېر جوليز زياتون هم 

 راوست  دی.

دد  شعر. فورمونو شمېر هم تر هغو زيات دی، چې فکر يې کېږ.. 

کله چې خپله د پښتو د ځانګړو شعر. فورمونو خبره رامنځته کېمږ.، 

هم سړ. ته په ډاګه کېږ.، چې تراوسه پور  دد  امکان برابر نو دلته 

شوی نه دی، چې د پښتو شاعرۍ ټول فورمونو د  معرفي شمو. و.. 

البته د پښتو د ولسي او لوستې شاعرۍ ځينې مشمهور فورمونمه لمه 

بېلګو سره معرفي شو.، خو بيا هم د پښتو ولسي شاعرۍ لممن ډېمره 

رم ټول ډولونه او د هغه بشپړ  بېلګمې پراخه ده او تر اوسه ال د هر فو

نه د. معرفي شو.. په ح ي ت کې د پښتو ولسي شاعرۍ همر فمورم 

بايد په جال جال ډول وڅېړل شي. ځکه چې د ټولو څېړل د يوه کتا  له 

 اوسېلې نه وځي.

په پښتو شاعرۍ کې د مشمترکو نظمونمو، ازادو شمعرونو او د ازادو 

. فورمونه همم شمته چمې پمه شعرونو ترڅنګ ځينې نور داسې شعر

پورتنيو يادو فورمونو کې نه راځي او پښتو شاعرانو د خپل فکر او ژوند 

د اړتيا له مخې د نورو شعر. فورمونو له په پام کې نيولو پرته رامنځتمه 
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کړ. او کومه ځانګړ  نومونه نه لر.. دا برخه هم يو جال با  غواړ.، له 

د نظم د ټولو فورمونمو او د  همد  کبله که چېر  مو  د پښتو شاعرۍ

هغو بېالبېل ډولونه په مجموعي ډول تر نظر تېر کړو، نو شمېر بمه يمې 

ت ريباً دوو سوو بېالبېلو جوړښتونو ته ورسېږ.. ګڼ شمېر نمور داسمې 

پښتو شعر. فورمونه شته، چې هغه زمو  په لوستې او ولسي شماعرۍ 

و څخه جوت توپير کې با  د. او په د  اثر کې له راغلو شعر. فورمون

لر.، په د  اثر کې نه د. څېړل شو.، يواز  هغه شمعر فورمونمه تمر 

شننې الند  نيول شو.، چې په پښتو شاعرۍ کې ډېر زيات بما  د. 

او يوه ټاکلې نومونه لر.. په پوره ډول د پښتو د ټولو شمعر. شمکلونو 

پېژندګلو.، د بېلګو راوړل او د هغو د هندسي جوړښت ترسيم د يموه 

 اکلي اثر په پاڼو کې نه ځايېږ..ټ

ما د خپلې علمي ترفيع )پوهنيار رتبې( لپاره د پښمتو شماعرۍ يمو 

شمېر مشهور فورمونه څېړلي او د هغو هندسي رغښت مې انځور کړی 

دی. کېدی شي د ځينو فورمونو د پېژندنې ترمنځ ټکر هم پېښ شموی 

او د علممي  و.، خو دا ټوله هڅه د وړانديز بڼه لر.. د وخت د لنمډون

ترفيع د معيار په پام کې ساتلو سره مې اوس پر هممد  بسمنه وکمړه. 

هيله ده وخت دد  امکان برابر کړ.، چې د خپلې ژبمې د نمورو درنمو 

 ليکوالو او پوهانو په مرسته دا هڅې نور  هم وغځوو.
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 رسيزه

کال پور  په کابل پوهنتمون،  (ل۶۹٨١)څخه تر  (۶۹٧۶)له 

پښتو څانګه کې پر تدريسي چارو بوخت وم، په څو سمسترونو کې 

د خوشال پېژندنې مضمون د تدريس چار  ماته راسمپارل شمو  

و ، خو د يادو کلونو په ترڅ کې دا مضمون چې په دوو سمسترونو 

کې تدريسېده،په متواتر ډول ماته نه و راسپارل شوی، نو ځکه خو 

يو منظم تدريسي کتا  د ليکلو چار  برابر  نمه شمو . مما د د 

تدريس پر مهال اکنره د خوشال بابا په اړه له متفرقه اثارو، د بابا له 

خپلو اثارو او د نورو اسمتادانو لمه هغمو لکچرنوټونمو څخمه ګټمه 

اخيسته، چې تر د  دمخه ليکل شو. وو او دا مهال زمو  په واک 

ال و، چې د بېالبېلو جګمړو او نمورو ډول کې وو. ياد کلونه هغه مه

ډول بنديزونو له امله پوهنتون لکه چمې پخموا و او يما اوس دی،  

هسې او داسې نه و، نږد  څلورنيم کلونه پوهنتون په مهاجرت او 

نږد  نور پنځه کلونه يې په بنديزونو کې تېر کړل. خو هغه وخت، 

د خپمل همر  کله چې هم د تدريس زمينه برابره شو ، له ماسمره

تدريسي مضمون لپاره د يوه تدريسي اثر د رامنځته کېمدو هيلمه 

پياوړ  شو  ده، د خوشال پېژندنې مضمون د تدريس پمر مهمال 

ماته دا څرګنده شوه چې محيلين د خوشال د ژوندانه او مبمارزو 

ل ۶۹٧۳ترڅنګ د هغه فکر. نړۍ ليد ته هم زيمات لېموال د.. د 
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علمي ترفيع )پوهنملۍ علمي رتبې(  کال په لومړيو کې ما د خپلې

لپاره د  ) خوشال اندو ژوند ته يوه لنډه کتنه( تمر عنموان النمد  

موضوع  ثبت کړه. د پوهنتوني ترفيعاتو له قانون سره سم د يو کال 

په موده کې بايد دترفيع  اثر بشپړ شي. د هغمه وخمت د حماالتو، 

ره مې کله کله د ستونزو، بوختياوو او تنګسياوو په پام کې نيولو س

ترفيع پر د  ټاکلې موضوع هم کار کاوه، نو کله چې د ترفيع ټاکل  

وخت راورسېد، دا اثر هم د ترفيعاتو له غوښتنو سره سم بشپړ شو. 

د علمي ترفيع په توګه دد  اثر د ټاکنې پر مهال، زمما همد  دا و 

چې دا اثر تر ترفيع وروسمته د يموه تدريسمي او يما همم د يموه 

وی تدريسي اثر په توګه محيملينو تمه وړانمد  کمړم، د مرستند

تدريس په بهير کې دد  اثر اډانه او منځپانګه ورو ورو پسې بډايه 

او بيا به يې وروسته د يوه مناسب تدريسي کتا  په توګمه چماپ 

کړم، خو د تېرو کلونو په بهير کمې ماتمه د ګڼمو نمورو عواملمو او 

نه شوه، چې يا پر د  اثر نمور بوختياوو له امله دد  زمينه برابره 

کار وکړم او نه هم د تدريس په بهير کې ماته د خوشمال پېژنمدنې 

مضمون را په برخه شي،  چې په عملي ډگر کې دد  اثر نيمګړتيما 

پوره او کره کړم او د بشپړتيا لپاره يې کار وکړم، نو په د  خماطر 

ناچماپ نږد  اته کلونه دا اثر همداسې پاتې شو. اوس ځينې هغه 

کتابونه چې ما په د  اثر کې معرفي کړ. و، چاپ شمو. همم د.، 

لکه د سرمح ق عبداپ بختاني خدمتګار )خوشال خان خټمک او 

څو نور فرهنګيالي خټک( او د مېمرمن خديجمه فيروزالمدين ) د 
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خوشال ژوند او مبارزه(، سربېره پر د  سرمح ق زلم  هېوادمل د 

و اثر چې د خوشال پېژندنې په برخه ))ننګيال  د زمانې(( په نامه ي

کې يو ډېر پراخ، هر اړخيز او شارح اثر ګڼل کېږ. او تر د  دمخه د 

بابا په اړه نورو اثارو ته يې هم په کې اشاره کړ ، ليکلم  او چماپ 

کړی دی. له د  اثر څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي 

ام  د محيلينو لپاره د کلونو د ماسترۍ پروګر ل(٨٧)او ( ۶۹٨۱)د 

خوشال پېژندنې مضمون د يوه تدريسي کتا  په توګه همم ګټمه 

پورته کېده. دغه راز په تېرو څو کلونو کې د بابا د فکر او ژوند پمه 

اړه نور  په لسګونو ليکنې هم شو. او د بابا د ژوند د څلورسومې 

له کليز  په وياړ په جرمني کې د افغانستان د کلتور. ود  ټولنې 

خوا يو نړيوال سيمينار هم جوړ شوی و او د بابا په اړه ځينې نمور 

 اثار هم چاپ شو. د..

په د  شپو ورځو کې زه غواړم خپلې تېر  ليکنې او کمړی 

کار يو ځل بيا له نظره تېر او ځينې ليکنې چاپ کړم، نو ) د خوشال 

د اند و ژوند ته يوه کتنه( اثر مې هم په د  لړ کې، د علمي ترفيع 

يو  ټايپي نسخې له مخې کمپوز ته برابر کړ. دا اثر مې په نو  بڼه 

کمپوز کړ، په متن کې مې ګوتې ونه وهلې او د هغه وخت د شرايطو 

د يوه محيول اثر په توګه مې هماغسې پرېښود، چاپ ممې ورتمه 

ځکه مناسب وګاڼه چې د خوشال بابا په با  چې هر څمومره اثمر 

، د خوشال بابا په جامع فکر کې داسې وليکل شي بيا به هم کم و.
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څه شته چې هر څوک تر  خپل خپل تعبير واخلي او يا هم بابا هر 

چاته د هغه د ذوا مطابق يو فکر ډالۍ کړ.. د چاپ بله اړتيا مې دا 

وګڼله چې ال اوس هم د ژبو او ادبياتو پوهنځيو د پښمتو څمانګې 

ريسي کتما  ليسانس دور  ته د خوشال پېژندنې د يوه بشپړ تد

اړتيا ده، نو که دا اثر لږ تر لږه د يوه مرستندوی درسي اثر په توګه 

 کار وکړ.، زما يو هد  به ترالسه شوی و..

د تدريس په بهير کې کېدی شي دا اثر بشپړ او د محيلينو 

اړتيا له د  اړخه تر يوه حده پوره کړ.. نور نو خوشال داسمې يمو 

کتابگوټي، کتا  او يا همم څوک نه دی چې څوک د   هغه په يو 

څو کتابو، تشريح کړ. او د هغه د فکر هر ژور ليمد تمه د  ځمان 

ورسو.، هر چا تر خپلې وسې د بابا  اندوژوند ته يوه کتنه کړ ، دا 

 لړۍ به روانه و. او  دا هم د همغو کتنو په لړۍ کې يوه کتنه ده.

 )) د خوشال بابا اندوژوند ته يوه کتنه(( څخه ممې )انمديال

خوشال( ته ځکه د اثر نوم ور بمدل کمړ چمې د انمديال، )مفکمر( 

 خوشال د فکر څېړنې ته ال ډېره اړتيا ده.

سره له د  چې د بابا د شخيي، ټولنيز او سياسي ژوندانمه 

دهر ډګر څېړنه مو  ته د ژوند او روزګار ډېر  تجربې را پمه برخمه 

په تېره بيا دا کو.  او دا برخه  نور  نور  څېړنې ته هم اړتيا لر.، 

چې دا تجربې تراوسه پور  راغځېږ. او تکرارېږ. او مو  بايد لمه 
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هغو څخه پند واخلو، خو د بابا فکر داسې دی، چې دوممره، بکمر، 

تازه او نايا  دی چې د زمانې پوړۍ او ګردونه يې ځمال او ښمکال، 

موثريت او ج ابيت کموالی نه شي، مو  د بابا له فکمر څخمه نمه 

غان ملت د يو معمار او بنسټګر عنيمر پمه توګمه کمار يواز  د اف

اخيستالی شو، بلکې د بابا فکر د بشر. نمړۍ د سموکالۍ لپماره 

داسې يو ځلند مشعل دی چې د نړۍ د هر وګمړ. ذهمن او فکمر 

روښانوالی شي. د بابا په تفکر کې داسې ستر مضمونونه، رازونه او 

ونه نه پېژني او ګنجونه پر د. چې هغه جغرافيايي او موسمي بريد

))انسان(( د ))انسان(( په توګه ورڅخه ګټه اخيستالی شمي، نمو 

ځکه خو زه د يوه وړانديز په توګه ټينګار کوم چې زمو  د انمديال 

 )مفکر( بابا د فکر خزانه بايد ال وپلټل شي او ال وشنل شي. 

 د همداسې ارمان د پوره کېدو په هيله

 پوهندوی محمد اسمعيل يون

 افغانستان -مهور. رياست ودانۍ،کابلد ج -ارګ

 ال ک ل ٧٨٨١
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 لومړى څپرکى

 د خوشال بابا پېژندګلوي

 ۶۱۶۹کال چې لمه ) (ا مه۶١٢٢خوشال خان پر ) ژوند: -ال 

ميالد. کال( سره سمون خور.، د اکوړ. په سرای کې زېږېمدل  

دی. خپله خوشال خان هم همدا نېټه په خپل يو بيت کې ثبت او د 

 يې کړی دی: هغې يادون

 د هجرت زر دوه ويشت سن و

 هانـــــــــلم په جــــــې زه راغــچ

خوشال خان د شهبازخان زوی، د يحي  خان لمس  او د ملمک 

اکوړ. کړوس  و. خوشال په خپله يموه قيميده کمې خپمل غمور 

 نيکه)ملک اکوړ.( پور  خپله پېژندنه داسې کړ  ده:

 

 

 

 

 

 چــې تــورزن يــم کــان پــه کــان 

ــوان   ــې ځـ ــه و هسـ ــل نـ ــې بـ  چـ

 چــې پــه تــوره شــو )ســلطان(  

ــان   ــ  تورخـ ــل ولـ ــو دخپـ  شـ

ــان   ــه جهــ ــم پــ ــې زه  راغلــ  چــ

 قـــــــــدردان شـــــــــاه جهـــــــــان

 (1)پــه ولـــ  شـــوم حکمـــران 

 

 ه خوشــال د شــهباز خــان يــمز

ــان  ــى خــ ــهبازخان د يحيــ  شــ

 يحيـــــى خـــــان د اکـــــوړي و  

ــه دور   ــاه پــــ ــر پادشــــ  د اکبــــ

 د هجرت زر دوه ويشـت سـن و  

ـــادشاه و  ــه دور بــــــــ  د هغــــــــ

 د پــــالر ځــــاى و مــــا راکــــړ    
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ر اثر دی او لومړی ځل افضل خان خو نسبنامه چې د خوشال بل مننو

په تاريخ مرصع کې ځ  کړی او بيا په مست ل ډول هم چاپ شوی دی، 

خوشال خپله پېژندګلو. په ترتيب سره په )شلم( پښت خرښبون بابا، ته 

 رسولې ده.

 خوشال په نسبنامه کې وايي:

)) خوشال خان د شهباز خان، شهبازخان د يحي  خان، يحيم  

ملک اکوړ د درويد چې مشهور په چنجو دی، خان دملک اکوړ.، 

چنجو د تمن، تمن د حسن، حسن د شيخ علي، شيخ علي د عطا، 

عطا د بټي، بټي د انو، انو د برګوير، برګوير د تر.، تر. د تورمان، 

تورمان د ل مان چې مشهور په خټک دی، ل مان د ککي، ککم  د 

د د سړبن دی کرال ، کرال  زوی د هوني دی او هوني داخل په اوال

)چې اوالد د شرکبون دی.((  1 ) 

دا د خوشال د زېږېدو او اصل و نسب په با   په خپله د خوشال 

 څرګندونې و  اوس راځو د خوشال ژوند پېښو ته:

خوشال بابا څو اړخيز شخيميت و؛ همم   ژوند پېښې: - 

شاعر و، هم ليکوال، هم تورزن و، هم توريال و، هم سياسمتپوه و، 

ل، هم ټولنپوه و، هم رنځپوه، هم عالم و، هم مارشال، هم سياستوا

هم ښکار. و، هم فلسفي، هم ټبر پوه و،  هم ملتپال، خو لنمډه دا 

چې هر څه و او ډېر زيات انساني ارزښتونه، صفتونه او هنرونه پمه 

                                                           
فضل خان، د حبيب اهلل رفيع سريزه، سمون او نسبنامه د خوشال خان خټک او ا  (1)

 مخونه.٣٧-٧ل کال، 1٧٣٨سپړنه 
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کې راټول شو. وو. خوشال خان د ژوند د هر ډګر د مبارز په توګه 

پېښو او کړاوونو سره مخامخ شوی و. په ژوند کې له زياتو ستونزو، 

دا پېښې اکنره ده په خپله هم په خپلو ليکنو کمې ځمای کمړ. او 

نورو ليکوالو او خوشالپوهانو هم د هغو يادون کړی او هغه يې ثبت 

 کړ. د..

مو  به دلته د همدغو ثبت شويو پېښو لنډيز را واخلمو. اسمتاد 

ال اوپه دويم محمد اص  صميم په لومړ. ګام کې په خپله دخوش

ګام کې د ځينو نورو ليکوالو اثار په ډېر دقت څېړلي او د خوشمال 

ژوند پېښې يې ګام پر ګام تع يب کړ. د.. دا پېښې چې د تاريخي 

 تسلسل له مخې څېړل شو.، دلته يې په ترتيب سره وړاند  کوو:

 ۶ع(:۶۱۶٨ا )١٢٨ 

 خوشال شپږ کلن و چې په لنډ. سيند کې الهو )ډو ( شو.

  (۶١۹ع(:۶۱٢١ا ، )١ 

 اته کلن و چې له څپر نه پر  کاڼ  راپرېوته او سخت ژوبل شو.

 ۶١۹ع(:۶۱٢١ا ) ١ 

په هغه بريد کې له خپل پالر )شمهباز( سمره ملګمری و، چمې د 

 باکوخان يوسفز. په مشرۍ  پر خټکو وشو.

 ۶ع(: ۶۱۹١ا ) ١٤١ 

د واده لومړی واده يې له توتيا ) د اشر  خان له مور( سره وشو، 

پر ورځ د سختې تبې له امله خسر کره هم د تګ نه و، ناو  يې نيا 
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 )ق يفې اد ( راوسته، د خان دا تبه د ولس ورځې او ده شوه.

 ۶جوالی(: -ع جون ۶۱۹١ا ) ١٤١ 

د واده پر ورځ يې دتبې له امله مور ته چا وويل چې بړستن پر  

ښځې پر  ټينګه کړ. چې خولې شي، بړستن يې پر  ټينګه کړه، 

کېناستې، ساه يې تنګه شوه، هالکت ته نږد  شو، بې حاله بې ساه 

 پروت و، ژړا انګوال شوه خو ساه په کې وغوړېده.

 ۶ع(:۶۱۹٢ا ) ١٤٢ 

په شل کلنۍ کې يې په شاعرۍ الس پور  کړ لومړی شعر يې دا 

 ګڼل کېږ.:

 اــــــــوړ کــــلحت بندونه جـــعقل سل د مص

 راشي واړه نوړ کا چې د عشق سيالب پرې

 ۶ع(:۶۱۹٢ا )١٤٢ 

 پر عيس  خېلو يې بريد وکړ.

 مارا(: ۶٧ع ۶۱۹١) ۳ا  رمضان ۶١٤٤

 اشر  خان زوی يې وزېږېد.

 ۶ع جوالی(: ۶۱٤١)  ۶٧ربيع الناني  ١١١ 

په تاراګړ کې د شاه جهان د زوی مراد بخد له دولس زريز لښکر 

ونو پمه ځپلمو سره ملګری شو او د مغولي حکومت د مخالفو ځواک

 کې يې لوی الس و.
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۶ع جنور.(: ۶۱٤۶ا دشوال لومړۍ ) ١١١ 

پالر يې له يوسفزيو سره په جګړه کې سخت ژوبل شو او له همغه 

 ټغ نه څو ورځې وروسته مړ شو.

 خان وايي:

 سن د هجر زر پنځوس

 چې شهيد شه شهبازخان

۶ع جنور.(: ۶۱٤۶جمعه ) ١شوال   ١١١ 

 خان د خټکو مشر شو.

۶ع(:۶۱٤١ا، ) ١١١ 

له شيخ رحمکار ) کاکا صاحب( سره تر مالقات او دعا  اخيسمتو 

وروسته يې لښکر تيار کړ او د يوسفزيو پر سيمه يې يرغل وکمړ او 

بری يې وګاټه او د خپل پالر تر بدل اخيستو وروسته بريال  کور ته 

 راستون شو.

 ۶ع(:۶۱٤۶ا ذي عده ) ١١١ 

ه ورته شاه جهان د يوه فرممان پر يوسفزيو باند  تر بر. وروست

 په ترڅ کې د شهبازخان رسمي او قومي م ام وسپاره.

 ۶(:٧ع اپريل ۶۱٤٢ا محرم شپږمه ) ١١١ 

سعادت خان زوی يې وزېږېد چې خان يمې د زوکمړ  مماده پمه 

 ))غاز. دل(( کې رانغښتې ده.
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 ۶ع(:۶۱٤٢ا )١١٢ 

جهان د کواټ د خټکو په شمال کې يې په ))رېسېۍ(( کې د شاه 

له مشر زوی دارالشکوه سره وکتل چې د ايرانيانو د م ابلې لپماره 

 )کندهار( ته روان و.

 ۶ع(:۶۱٤٢ا )١١٢ 

 د شاه جهان زوی دارالشکوه له ))محال(( نه بې برخې کړ.

 ۶١١۹ ( ۶۱٤۹ربيع االول يوولسمه :)جوالی دويمه 

بهرام خان ورکره وزېږېد، خان يې د زوکړ  مماده )) بخمت بابما 

 آمد(( ويلې ده.

 ۶(:٢٧/ جنور. ۶۱٤١ا/ ذوالحجه/ لومړۍ )١١١ 

د شاه جهان د کشر زوی مراد بخد په هغه لښکر کې دويم ځل 

ملګری شو چې د بلخ او بدخشان ماموريت ته د تګ پمه لمړ کمې 

 پېښور ته راغ .

 ۶ع(:۶۱٤١ا )  ١١١ 

 پر دغه کال يې دا قييده وويله:

 د ډهلممي د ښهرښممه شممان او شمموکت و

 لممور پممه لممور. ښممکلي ښممکلي عمممارت و

 کممه دد  ويلممو حممال لممه مانممه غممواړ 

 په حسما  کمې واوره کمال د ))قرشمت و((

 ابتمممدا دد  بيمممان پمممه نمازپښمممين وه

 د ماښممام پممه وخممت يممې شمموی نهايممت و
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 ۶ع(:۶۱٤١ا ) ١١١ 

لومړی ځل يې د بلخ او بدخشان په مهم د )اصمالت خمان( تمر 

 مشرۍ الند  برخه واخيسته.

 (۶١١۱  جون(: ۶۱٤۱)  ٢٧ربيع الناني 

له خپلو پليو )پياده( لښکريانو سره اصالت خمان پنجشمېر تمه 

 ورغ .

 ۶١١۱   جون وروستۍ(: ۶۱٤١)  ٤ - ۹جماد. االول 

تر دغه وخته يې د بهادرخان داودز. او اصالت تر مشرۍ الند  

 په بلخ او بدخشان کې د ستاينې وړ خدمتونه وکړل.

 ۶١١۱ جون وروستۍ(: ۶۱٤١) ۶١  جماد. االول 

د بلخ د مهم په لړ کې نهرين ) دکندوز په جنو  کې( نه نميال  

د افغانستان او تاجکستان پر پولمه پرتمې سميمې  ۶١١۱ته الړ. پر 

 حضرت امام صاحب ته الړ.

 ۶ع(:۶۱٤٧ا )  ١١٨ 

عابدخان ورکره وزېږېده چې خان يې تاريخ )) عابمدخاني زلم  

 رسيد(( ويل  دی.

  ۶١١۳ ع(:۶۱٤٨اپريل  -وری دولسمه ) مارا 

 دغه قييده يې وويله:
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 چممې موسممم مممې د ګلونممو د ګلممزار شممي

 نمممرم نمممرم ترشمممح پمممه مرغمممزار شمممي

 زر اتمممه پنځممموس کلونمممه د هجمممرت وو

 د نمموروز پممه دولسممم چممې دا ګفتممار شممي.

 

۶١١۳ ( ۶۱٤٨صفره وروستۍ:)ع د اپريل دويمه 

صم  خمان( د يمو  له اټک نه پورېوت او د ميرزا ابوالحسن ) ا

ښکلې ماڼۍ او باغونو د زړه راښکونکو منظرو په با  يې يمو او د 

 نظم ووايه.

 ۶١١۳  ( ۶۱٤٨ا:)ع 

 شاه جهان د يوسفزيو سردار کړ.

 ۶١١۳( ۶۱٤٨ا:)ع 

 دارالشکوه تر  منيب او سردار. واخيستل.

 ۶١١۳ ( ۶۱٤٨ا:)ع 

يولو په پر دغه کال چې شاه جهان له ايرانيانو څخه دکندهار د ن

نيت د مهم د انتظام په لړ کې کابل ته، ته او پر اباسمين پورېموت، 

خان يې هرکل  وکړ او تر )ډکمې( پمور  ورسمره ملګمری الړ بيما 

وروسته کابل ته هم ورغ  او هملته ورته شاه جهان د يوسمفزيو د 

 ملک انتظام وسپاره.
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 ۶١۱ع(:۶۱٤۳محرم ) ١ 

ړ  دا تاريخ ووايه:     )) نظام زوی يې وزېږېده چې خان يې د زوک

 نظام کل وجود((.

 ۶١۱۶  ع(: ۶۱١١مه )۶۹ا د صفر 

ظفر زوی يې وزېږېد چې خان يې د زوکړ  ماده ))کمل ريماض(( 

 ويلې ده.

 ۶١۱ع(:۶۱١٢ا جمادی االول  )٢ 

د خان دوه زامن سکندرخان او کممال خمان پمر همدغمه کمال 

 وزېږېدل.

 ۶١۱ع(:۶۱١٢ا، )٢ 

 غه کال ووايه.دا نظم يې پر همد

 کلممه ممما وتممه ويممل کممړ  چممې خممدمت کممړه

 په خمدمت کمې دل نشمين د شماه جهمان شمه

 حممق نمما حممق خونونممه کممړه د مسمملمانو

 په هر شمان يمې خمواروه د دوی حرممان شمه.

 

 ۶١۱ع   جون جمعه(:۶۱١٢)  ٢٤ا  رجب ٢ 

د خان مرشد حضرت شيخ رحمکار )کاکا صاحب( د اتياو کلونمو 

ې پر وخت وفات شو او ماښام يې جنمازه په عمر، د جمعې د خطب
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خاورو ته سپارل کېده، خان يمې همم د جنماز  د بمازو اوچتولمو 

 نېکمرغي ترالسه کړه.

 ۶١۱۹-۶١۱ع(:۶۱١٤-۶۱١٢ا ) ٤ 

 دغه يو کلنه موده يې له بنګښو سره په جنګونو تېره شوه.

 

 ۶١۱۹( ۶۱١٢ا:)ع 

ي مماد  د عبدال ادر خان زوکړه چې په خپله، نوم يې د تماريخ

 پرځای پر  ايښ  دی.

 ۶١۱۳  جون(: ۶۱١۳)  ٢٤ا  رمضان 

د اورنګ زېب د دويم ځل تخت ګټنې پر وخت خان له دارالشکوه 

 نه د خفګان له امله په پښتونخوا کې د اورنګ زېب مالتړ وکړ.

 ۶ع(:۶۱١۳ا )١٧١ 

د تيرا په مهم ووت او د اورنګزېب دمخالفو ځواکونمو تمر ځپلمو 

 خپلې سيمې ته راستون شو.وروسته بېرته 

 ۶ع(:۶۱١۳ا )١٧١ 

د جلبۍ پر ميدان يې د دارالشکوه دملګر. باکوخان تر مماتولو 

 ورورسته دا بيتونه وويل:

 ه دی که کوترهممکارغ امهر څوک د  خپل يون ک

 خپله چار کاند. اوتره څوک چې خپل هنر بدل کا
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 ۶ع(:۶۱١۳ا ) ١٧١ 

و ته ماته ورکړه، په دغه لښکر د تيرا تر پېښو وروسته يې يوسفزي

کې ورسره در  زامن ) اشر  خان، بهرام خان او سعادت خان( هم 

ملګر. وو او اشر  خان په لومړ. ځل د پالر تر بولۍ )قومانمد ( 

 الند  په جنګ کې برخه واخيسته.

 ۶ع فبرور.(:۶۱۱١پنجشنبه حمل )  ۱رجب  ١٧١ 

اټ کې ورته د بنګښو د تيرا له مهم نه بريال  راستون شو، په کو

دمشرانو شېرمحمدخان کواټي مور )بي بي دوره( چمې د زوی پمه 

 غيا  کې د قوم مشره وه، مېلمستيا وکړه.

 ۶اکتوبر نومبر(: ۶۱۱۶ا لړم ) ١٧٢ 

خيراباد ته مخامخ يې په اباسين کې بېړۍ د دوو ګټو ترمنځ دوه 

تې نيمه شوه، سعادت خان او بهادرخان ورسره وو، يوه تختمه پما

شوه، تخته اوبو ښکته پورته خوځوله، د شپې ناوخته پر  يوه پهره 

 رابرابره شوه او بم يې کړل.

 ۶فبرور.(: ۶۱۱١د جماد. الناني نيمايي جمعه ) ١٧٤ 

د پېښور دصوبه دار سيد امير خوافي خان په حکم پېښمور تمه 

راغ ، تر دريو ورځو وروسمته يمې ونيمو، پنځسمېرۍ بېمړۍ يمې 

ر دوو مياشتو ايسمارولو وروسمته يمې د روژ  پمه ورواچولې او ت

 نيمايي کې ډهلي ته واستاوه.
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 ۶فبرور.(: ۶۱۱١ا  جمادی الناني ) ١٧٤ 

 دا قييده يې پر همدغه وخت  وويله:

 و مغولمممو تمممه خبمممر  پمممه وربممموزکړم

 سر مې پرېوزه که به سمر ورتمه بيما کموز کمړم
 

 ۶اپريل(: ۶۱۱١شعبان ) ١٧٤ 

 تګ پر الر وويله: دا قييده يې ډهلي ته د

 زمممانې لممه ښممو يممارانو نممه مهجممور کممړم

 څمه بممال يممې مبممتال پممه ډېممر ضممرور کممړم

 دا بيممان مممې د غعممد پممه کممال ويلمم  

 په شعبان چې د الهور په سيندعبور کمړم.

 

 او دا قييده يې هم همدا وخت وويله چې م طع يې ده:

 ما خوشال په خو  داحال ليدل  نه و

 نجا  کښم.چې به دا د غم بيتونه په پ

 ۶ع(:۶۱۱١ا  رمضان نيمايي ) ١٧٤ 

 په ډيلي کې مغولي دربار ته وروستل شو.

 زه هم په وسط د رمضمان کوچممال کوچممال

 ورغلممم دربممار تممه زر څلممور اويمما و کممال
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 ۶جون(: ۶۱۱١ا شوال )  ١٧٤ 

مغولي دربار ته د پېښور دصوبه دار سيد اميرخمان هغمه ليمک 

وشحال بايد نمه پمه ضممانت ورغ  چې پکې غوښتل شو. وو؛ خ

 خوشې شي او نه په رعايت، ځکه دده خالصون ګډوډ. پيدا کو..

 ۶ع(: ۶۱۱١ا ) ١٧٤ 

 بختناک زوی يې وزېږېد.

 ۶جوالی(: ۶۱۱١ا ذي عده ) ١٧٤ 

 د رنتهبور له کوټ نه يې اګر  ته بوته.

 ۶ع(:۶۱۱١ا ) ١٧١ 

 فراقتنامه يې په رنتهبور کې بشپړه کړه:

 ونه د. يموولس بنمده ښمهدوه سوه شل بيت

 ما په رنتهبمور کمې د زړه تماو پمر  سمړاوه

 ۶ع(:۶۱۱١ا ) ١٧١ 

 له يې پر دغه کال وويله:مدا بول

 يوهسممې سممتوری وخمموت پممه دا بممده زمانممه

 چې ګز يې د لمبمه غونمد  تمر خولمه ځمي زبانمه

 دا کال مې په حسا  کې پوره )عمين غمين همې( و

 ه.پخپله به پمر   پموه شمي چمې سمړی و. فرزانم
 

 ۶ع(:۶۱۱١دنو. کال ورځ ) ١٧١ 

 دا بوپ يې هم د رنتهبور د ورځو پيدا وار دی:
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 هغه خدای چې بند. کړی يمې خوشمال

 هم هغه به يې خالص  کما پمه همر حمال

 زر پنځمممه اويممما کلونمممه د هجمممرت وو

 پممه اغمماز د نممو. کممال شممو دا م ممال
 

 ۶١٧۱ ( ۶۱۱۱ا رمضان /لسمه :)اپريل 

 بور نه دا وصيت نامه وليکله:اشر  خان ته يې له رنته

)) اووه پړکه وصيت نامه مؤکده په ډېر تاکيد موشحه په مبالغمه 

شديد، چې فرزند ارجمند، د اشمر  خمان واړه فرزنمدان جميمع 

خواهان، ياران د  په دا عمل و.، عمل د  د هر يوه پر  تل و.، 

 …((د ما د قيد په حادثه د اولس اووه قسمه عالم داخل دی

 ۶١٧۱  ( ۶۱۱١ا:)ع 

 خان خپله دستارنامه د رنتهبور د اورنګزېب په زندان کې وليکله:

 انشاء قطعه يې دا وويله:

 داکتا  چې په پښتو خوشال انشماء کمړ

 پخمموا نممه دی انشمماء کممړی پښممتانه

 که تاريخ يې د انشاء لمه مما نمه غمواړ 

 وايمممم دا بمممس دی محنمممت دبېلتانمممه
 

 ۶١٧۱ ( ۶۱۱۱ا ذي عده پنځمه :)ع جون 

له رنتهبور نه اګر  ته بوتلل شو او له همغه ځايمه بيما خوشمې 
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 کړای شو. 

 ۶فبرور.(: ۶۱۱٧ا  رجب لومړۍ ) ١٧٧ 

له زندان نه تر خالصمون وروسمته پمه ډهلمي کمې نظربنمد و، 

ماسخوتن مهال پر آس سپور و، له اسه پرېوت او پښه يمې ژوبلمه 

 شوه.

 ۶فبرور.( : ۶۱۱٧ا   رجب څلورمه ) ١٧٧ 

 ه تر پرېوتو در  ورځې وروسته يې دا قييده وويله:له آس

 چممې بهتممر تممر هممر نعمممت دی

 کممه نعمممت دی روغ صممورت دی

 ممممما چممممې دا قيمممميده وو 

 پمممه ډهلمممي ممممې اقاممممت دی

 څلورممممممممه د رجمممممممب وه

 زر اووه اويممممما هجمممممرت دی.

 

 ۶١٧۳  ع اګست(:7111)ربيع االول 

 فرحت خان زوی يې د هندۍ مور له غېږ  پيدا شو.

 ۶١٧۳  ع(:7111)ا لومړۍ خور لسمه 

 دويم ځل د اورنګزېب منيبدار شو.

 ۶١٧۳( ۶۱۱٨ا:)ع 

 له هند نه وطن ته راغ .
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 ۶١٧۳ ( ۶۱۱٨ا :)ع 

 د لنګر کوټ له جوړولو سره يې مخالفت وکړ.

 ع جون(:٧١ -۶۱۱۳ا ) ٧١٨١ 

مهابت خان لنګرکوټ جوړ کړ چې خان ورسره د خپل اختال  او 

 داسې کو.:ناخوښۍ يادونه 

 لنګممر کمموټ مغلممو سمماز کممړ

 زه پممه ننممګ بيمما د افغممان شمموم

 کمممه يوسممم  و کمممه منمممدړ و

 زه د دواړو نګهبمممممان شممممموم.

 

 ع(: ۶۱۱۳ا ) ٧١٨١ 

 پر دغه کال کابل ته الړ او دا غزل يې هم هلته ووايه:

 چې ښه ترويت دخپلې چار  ځيمر کمړ

 ځان مې واړه حبطه په خپل تمدبير کمړ

 کابممل کممېپمموره زر اتيمما کلونممه پممه 

 دا غزل مې په بياض باند  تحريمر کمړ.

 

 ع(: ۶۱۱۳ا )  ٧١٨١ 

 مشره بي بي )توتيا ګله( يې پر همدغه کال ومړه.
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 پمموره زر اتيمما کلونممه دهجممرت وو

 چې دمور په خوا مې ومړ مشر کمور.

 

 ع جوالی(: ۶۱۱۳ا صفر  ) ٧١٨١ 

 د پالر د وفات پر دېرشم کال يې مور وفات شوه.

 ګ  مې تېر شمو پموره قمرنچې د پالر د مر

 د صممفر  پممه مياشممت ومممړه زممما مممور.

 

 ع  جون(: ۶۱٧١ا صفر ) ٧١٨١ 

 دابوپ يې وويله:

 په ځان او په جهان کې مما دوه څيمزه د. وکښملي

 په ځان کې دواړه سترګې په جهان کې واړه کښملي

 دوه بهممره دوه مطلممع لممر. کممه دا قيمميده ګممور 

 ي.زر يممو اتيمما کلونممه پممه صممفر کممې ممما ويلمم

 

 ع مارا(: ۶۱٧۶شوال وروستۍ )  ٧١٨٧ 

 دا بوپ يې وويله:

 

 نمما خلمم  چممې حوالممه کممړ پممه ت ممدير

 نيممميحت وربانمممد  نمممه کانمممد. تممماثير

 دشمموال وروسممتۍ ورځ کممال د ))غفمما(( دی
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 ممما چممې دا شممپېته بيتونممه کممړل تحريممر.

 

 ع م  (:۶۱٧۶ا ذوالحجه ) ٧١٨٧ 

 له دوه کلنۍ نس ناستې )اسهال( نه روغ شو.

 دعممما ده کمممه توبمممه ده کمممه دارو کمممه

 و خوشال خټمک تمه خمدای ورکمړه شمفا

 پممه دوه کالممه د اسممهال پممه رنممځ اختممه و

 تممر  خالصمم  پممه ذوالحجممه و د غفمما

 

 فبرور.( -/جنور.۶۱٧۶بوکه )دلو( ) ٧١٨٧ 

 دد  کال د ودانۍ اټکل په د  قطعه کې کو.:

 د غفمما پممه بوکممه پرېمموتې پممه غرونممو

 ر تمممر کابلمممه تمممر اټکمممه سمممپينې واو

 شکر زر به درست جهان سمره ګلمزار شمي

 د بد کال په سرخو بيا شو  تمور  خماور .

 

 (:۹١ع اپريل  ۶۱٧٢ا محرم دويمه )جمع( ) ٧١٨٨ 

دخيبر جنګ په پښتونخوا کې دمغولي صوبه دار محمد امين په 

حکم وشو او خوشال پکې د يوه محسن په توګه د هغه مالتړ وکړ، 

او دريا خمان اپريمد. پمه مشمرۍ خو پښتنو د ايمل خان مومند 

 څلوېښت زره مغولي پوځ تس نس کړ.
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 ع اپريل م  دويمه(: ۶۱٧٢ا محرم درېيمه /شنبه ) ٧١٨٨ 

 دا قطعه يې د خيبر جنګ يوه لنډه خو ژوره ن شه انځورو.:

 دويممم د محممرم ورځ د شممنبې کممال د غفمم)

 نه غشي وو نمه تمور  چمې مغولمو وکمړ پم)

 ارو مومنمدوشينوارو افريدو يمو د ډکمې خمو

 روپۍ يې په خروار، يوړ  مهران واړه پمه چم)

 

 ۶١٨۹ ( ۶۱٧٢ا ربيع االول لومړۍ :)ع جون 

 بهرام ورپسې د مغولو په لمسون راواخيسته.

 ع مارا(: ۶۱٧۹ا ذ. ال عده وروستۍ ) ٧١٨٨ 

 له بهرام سره يې شخړ  وشو  چې خان په کې السبری و.

 (:٢٧ع اپريل  ۶۱٧۹ا محرم نهمه ) ٧١٨١ 

خان له نظامپور نه ډمبر  او غربين تمه لمه مغمولي پموځ سمره 

 دم ابلې لپاره اپريديو ته د جرګې په نيت ورغ .

 (:٢۳ع اپريل  ۶۱٧۹ا محرم يوولسمه ) ٧١٨١ 

مغولي پوځ له نظامپوره ولېښ، خان ورپسې د سوڼيالي پر غاښي 

ورواوښت، تر يوه پهره جنګ وشو. د دښمن دولس کسه مړه او تر 

لو زيات ټپيان شول. د خمان لښمکر ) خټمک او اپريمد.( تېمر س

 ماسپښين ګاړو ته کوز شو.
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 ع م  لومړۍ(: ۶۱٧۹ا محرم دولسمه ) ٧١٨١ 

له )ګاړو( نه د )نيال ( پر کليو ورغ  ))توهه(( او نور کلي له يو  

مخې ووهل شول، د کټروشل دېره ځوانان ومړل، بند او ولجه هم 

 ډېر شول.

 م  دويمه(: ۶۱۱۹ديارلسمه ) ا محرم ٧١٨١ 

 له نيال  نه ډمبر  ته روغ رمر راستون شو.

 ع اپريل م (: ۶۱٧۹ا محرم ) ٧١٨٨ 

 بيا يې له بهرام سره په جګړو کې بری په برخه شو.

 ع م  څلورمه(: ۶۱٧۹ا محرم څوارلسمه ) ٧١٨١  

د اپريديو مخور يې رخيت کړل او د جاروتو تړون السليک شو، 

 و عنماني يې درياخان ته ولېږل.نظام خان ا

 (:٢۱م   ۶۱٧۹ا صفره اتمه )  ٧١٨١ 

اشر  خان يې د دريا خان په ليکلې غوښتنه له مغولمو سمره د 

 روغې جوړ  په نيت خيبر ته ولېږه، خو روغه ونه شوه.

 (:٢١ع جون  ۶۱٧۹ا ربيع االول اوومه ) ٧١٨١ 

يم کډو راوباله، خان وايي: له بهرام سره مې د م ابلې لپاره ابراه

هغه رډ ځوا  راکه چې زما وسه نشته، ته توتک  پرېږده، زه هم يو 

څو ورځې وروسته درپسې درځم، م يود يې دا و چې که دی لمه 

مو  نه ورک شي، مو  به په خوړه کې له بهرام سره روزګار وکمړو، 

ماته ژړا راغله، مراد خان دميتو او مهمند. ممه خېل وقهرېمدل، 
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خو خپل سر دخدای رضا، ننګ او د خان د نمک لپاره په ويل، مونږ 

ميدان کې ايښ ، د جنګ حکم مې ورکړ، دېره څلوېښت سواره، 

د بهرام پر لښکر چې په يوه کروه فاصله کې پمروت و، ورغلمل، د 

 بهرام لښکر وبو نېد تار په تار شو.

 نومبر(: ۶۱٧۹ا شعبان اوولسمه ) ٧١٨١ 

او اپريديو په مرسته وشو. په دغمه  پر نوښار باند  بريد د خټکو

بريد کې د پښتنو م ابلې ته اورنګ زېب، شجاعت خان او مهاراجه 

 جسونت سنګه ورولېږل.

 ع(:۶۱٧۹ا ) ٧١٨١ 

 دا قييده يې په تخت کوټ کې د استوګنې پر وخت وويله:

 

 پممرورده کممه دمغولممو پممه نمممک يممم

 د اورنګ له جوره هم له غرېوه ډک يمم

 مممې وتړلممه تممورهد افغممان پممه ننممګ 

 ننګيال  د زمانې خوشمال خټمک يمم.

 

 دا قييده يې نظامپور نه د راتلو پر وخت وويله:

 د فساد فکر ممې نشمته خمدای حاضمر دی

 خپممل سمماعت بممه تېممروم عمممر اخممر دی

 د چمما زړه بممه هسممې روغ پممه دنيمما نممه و.
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 د خوشال خټک چې چاود ځنمې خماطر دی.

 

 ع(:۶۱٧۹ا ) ٧١٨١ 

ياخان، تاتارخان، شابيک خان کواټي او ملک په تيرا کې يې له در

خواس خان سره لويه جرګه وشوه او پر نوښار يې د بريمد پرېکمړه 

 وکړه.

 ع جون(: ۶۱٧٤ربيع االول لومړۍ ) ٧١٨١ 

له بهرام سره يې بيا په د  جنګ ونښت چې بهرام د مهابت خان 

په لمسون غوښتل چې خان د چراټ په جنو  کې له تموتکي نمه 

يانې مهابت خان به د بهرام پر ځای بيا مشر. اشر  خان وباسي، 

ته ورکړ.، خو بهرام بريال  نه شو، البته خان له بهرام سره په ټولو 

 نښتو کې سور مخ و.

 ع(:۶۱٧٤ا/ د محرم وروستۍ ورځې )٧١٨١ 

له خوړ  نه د تيرا پر لور وخوځېد، د ربيع االول پر لومړۍ ورځ د 

 تيرا ميدان ته روسېد.

 ع جون(: ۶۱٧٤)  ۶١ا ربيع االول  ٧١٨١ 

 د دريا خان افريد. د ورور تاتارخان فاتحې ته ورغ .

 ع(:۶۱٧٤ا د جمادی الناني وروستۍ ) ٧١٨١ 

په تيرا کې يې څلور مياشتې پوره کېدونکې و ، چې د يوسفزيو 

دملکانو )عبدال، طالي او اخترعلي( په بلنه د يوسفزيو پمر لمور. 
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 وخوځېد.

 ع(:۶۱٧٤رجب وروستۍ ) ا د ٧١٨١ 

بيتمه  ۳۶۳رستم ته الړ او هلته يې په شپږو ورځمو کمې خپلمه 

 منظومه پښتو بازنامه وليکله:

 پممه نهممه سمموه اونممولس بيتممه تممم شمموه

 خاتممممه دد  نظمممم پمممه رسمممتم شممموه

 زر پنځمممه اتيممما کلونمممه د هجمممرت د.

 د رجممب ورځممې اخممر شممو  نهايممت د.

 پممه لممړم کممې مممې شممروع بازنامممه کممړه

 مې تماممه پمه خاممه کمړه. په شپږ ورځې

 

 ع جون(: ۶۱٧٤ا ربيع االول ) ٧١٨١ 

 له خوړ  نه د تيرا ميدان ته ورسېد:

 ع اکتوبر(: ۶۱٧٤د جمادی الناني وروستۍ ) ٧١٨١ 

خان د راز علي او حسن علي پمه ملګرتيما او د او  سمورو پمه 

بدرګه له تيرا نه يوسفزيو ته روان شو، په بازار کې له ايممل خمان 

چې له تيرا نه يوسفزيو ته روان و، مخ شو، خان وايي چې سره سره 

کېناستو، خبر  مو سره وکړ ، د جاروتو يې راته وويل، خو ما ورته 

وويل، چې که زه پوهېدالی، چې ته به راځې، نو درته ايسار شموی 

به وای، اپريديو ډېر ستنولم، خو سمتون نمه شموم، اپريمد. ممې 

ايمل خان سړ. راسره ډکمې تمه رخيت کړل، د څڅوبي پر الر د 
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راغله، شپه مې هلته تېره کړه، سبا بېړۍ راغله، پکې پور  وتم، پر 

مومندو تېرېدو، ټولو ښه پښتونولي راسره کولمه، مېلمسمتيا يمې 

کوله، مومند مې ښه عالم وليد، خيوصاً نظرمومند عجب ځوان و، 

د  کمال خان يې ورور و، زما ډېر خو  شو، ډېر ننګيمال  مېمړه و،

پنډيالۍ پر الر تر سيند پور  وتو، په مالګوريو کې مو شپه کمړه، د 

 چنده په الر ټوټۍ او د خټکو سيمې ته راغلم.

 ع(:۶۱٧٤ا ) ٧١٨١ 

 خپله خاني يې اشر  خان ته وسپارله.

 ع م (: ۶۱٧١ا جمادی االول لومړۍ ) ٧١٨١ 

 ميلي کې، برمول ته الړ او دا بموپ ٢١دمردان په شمال لويديځ 

 يې وبوپ:

 بيممما لمممه کوممممه راپيمممدا شمممو دا بهمممار

 چممې پممه هممر لممور. يممې ملممک کړلممو ګلممزار

 د درېيممممې خمممور اول کمممال د غفمممو و

 ممما چممې و  پممه برمممول کممې دا اشممعار.

 

 ع دسمبر(: ۶٧٧٤ا د لوی اختر ورځ )٧١٨١ 

د ګومبت په جنګ کې چې بنګښو ګټل  و، ژوبل شو، عبدال ادر 

ټپي شمو، خمان دد  جنمګ  خان هم ورسره په همد  جنګ کې

 انځور داسې ايستل  دی:
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 همگممي ځوانممان زممما د زړه ارمممان د.

 پکممې بېلممه د عبممدال تانممده ځممواني وه

 د غلمميم سممره پممه آس غمماړه غممړۍ شممو

 د عبممدال د مړنتممو  بخممره کمماني وه.

 

 ع اګست(:۶۱٧١ا/ درېيمه خور/ جماد. االول )٧١٨١ 

 ې خان دا وويله:نظام زوی يې ومړ، چې تاريخي ماده او ويرنه ي

 خدايه وبخښې نظام ځای يې جنمت کمړ 

 کممه د پممالر پممه رضمما شممي ځنممې رضمما و

 په درېيمه خور کمې وممړ کمال ))غفمو(( و

 شممپږ ويشممت کالممه يممې د عمممر وو برنمما و
 

 

 د نظمممام د غشمممي يمممو برابمممر نمممه د.

 کممه خوشممال پممه زړه خمموړلي ډېممر تاوکممه

 مګر زړه يې د هماتي و. چمې زغممي يمې

 خوشال په زړه شموه لکمه.دا شيتۍ چې د 

 

 اګست(: ۶۱٧١درېيمه خور اوومه ) ٧١٨١ 

ملک عبدال، اختر علي او طالي برول ته ننواتې ورغلل او د همر 

ډول مرستې لوز او ژمنه يې ورسره وکړه، د سوات د تګ بلنه يمې 



 نيمه پېړۍ يون/ انديال خوشال

75347 
 

هم ورکړه چې خان وايي: )) زه هم د دوی په ميلحت دايم سوات 

 رضا شي، هغه به وشي((لره روان يم، هر چې د خدای 

 مارا(: ۶۱٧۱محرم ) ٧١٨٨ 

د مغولي صوبه دار سيد اميرخان خوافي د دوستۍ په ويماړ لمه 

څوتر  نه پېښور ته د پښتنو او مغولو ترمنځ د سولې راوستو لپاره 

راغ ، د شهزاده معظم شاه عالم هر کل  يې هم وکړ او دا غزله يې 

 هم په پېښور کې وويله:

 نو لممه غمممه ممماد بممې ننګممه پښممت

 لويمممه پرېښممموه ونيولمممه کممممه مممما

 هاتي ځکمه پمه سمرلوڼي تمور  خماور 

 چې خبمر کمړ د خوشمال لمه غممه مما.

 

 ع(: ۶۱٧۱ا ) ٧١٨٨ 

خان دد  کال د سولې او له هنده د شاه عالم د راتمګ يادونمه 

 داسې کو.:

 په دا کال چې شاه عمالم راغم  لمه هنمده

 صممملحه وشممموه دمغولمممو د افغمممان.

 

 مارا(: ۶۱٧۱) محرم ٧١٨٨ 

له امير خان خوافي سره تر فتح اباده ) دجالل اباد پمه لويمديځ 

 کې( پور  ملګرتيا وکړه.
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 ۶(:۶۱٧۱ا زمری ) ١٨٨ 

 دا يې ددغه کال ويلې څلوريزه ده:

 سږ کمال چمې کمال د ))رحممت تمم(( دی

 باران په همر چرتمه پمه غمره پمه سمم دی

 پس له شپږ مياشتو په چنګا  شروع شمو

ځممې، تممر نمميم ضمميغمپممه هممره ور
()

 دی. 

 

 دا بوپ يې هم پر همدغه کال وويله:

 شممپږ اووه مياشممتې پممه هنممد پممه خراسممان

 چرتممه ونممه شممه پممه سممم پممه غممره بمماران

 دا سږ کال چې يې تماريخ ))رحممت تمم(( دی

 په وګړ. مبارک دی په هر شان.

 ع( ۶۱٧۱) ٢۳زمری  ٧١٨٨ 

دونه داسې تر شپږ مياشتې وچکالۍ وروسته د مسلسل باران يا

 کو.:

 چې باران په جهان وشو پس له ياسمه

 فمتح البما  و پمه تحويمل د سمرطان

 د اسد تر نويشتمه ورځ پمه ورځ شمي

                                                           
() د زمري يا اسد مياشت  
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 په باران سره نهال شو درست جهمان.
 

 ع(:۶۱٧۱ا ) ٧١٨٨ 

د خپلو مړو هلکانو )زامنو او لمسو( غم په همد  بوپ کې داسې 

 ژاړ.:

 ډېممر زمممو  د خېلخممانې هلکممان ومممړل

 د زړه دی ))عبممداپ(( د يحيمم  خممان داغ

 په )) نيک نام(( پسې که زړه دراڼمۍ چمو.

 د باکو خاطر خوشال شمو پمه ))کمامران((
 

 ع اپريل(: ۶۱٧٧ا صفر د حمل دولسمه ) ٧١٨١ 

 د ګرانۍ او وچکالۍ ياد په د  قطعه کې داسې کو.:

 د نممممو روز پممممه دولسممممم

 مياشممت صممفر کممال د غفممط و

 غلممه ګرانممه کښممت زبممون شممو

 پمممه عمممالم نمممازل خمممط و
 

 ع جون(: ٧١١٨)ا رمضان  ٧١٨١ 

 فالنامه يې نظم کړه.

 ع جون(: ٧١١٨)جمادی االول اوومه  ٧١٨١ 

 سوات ته الړ او اووه مياشتې هلته پاتې شو.
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 ع فبرور.( ٧١١٨)ا د کمکي اختر ورځ  ٧١٨١ 

د خپل ف هي اثر ) فضلنامې( نظمول يې چې په روژه کې يې پيل 

 ختر پر ورځ پای ته ورسول.کړ. وو، د ا

 دا سممږ کممال چممې د غفممط دی

 يممو کتمما  مممې پممه نمممط دی

 پمممه روژه کمممې التيمممام شمممه

 د اختمممر پمممه ورځ تممممام شمممه

 

 ۶١۳ع(:٧١١٨ا ) ١ 

 دد  بې مطلعې بوللې د بوللو کال:

 قسممممت څمممو چمممار  راوکمممړ 

 ننممداره د درسممت جهممان شمموم

 نمممه ګنممماه نمممه ممممې ت يمممير و

 د بادشمماه پممه بنممد زنممدان شمموم

 زرنممو. کممال دهجممرت دی اوس

 چمممې بممماني دد  بيمممان شممموم.

 

 (۶١۳ع دسمبر(: ۶۱٧۳ا رجب درېيمه ) ١ 

د کواټ د ډوډ. په جنګ کې يې چمې د مغمولي السمپوڅو پمه 

لمسون ونښت، د مغولو د پلو. بنګښو لښکرو ته ماته ورکمړه، دا 

 سوبه يې داسې انځورلې ده:
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 د اسممد تحويممل زر يممو  نممو. رجممب و

 غمماز شممو دا کممالمپممه درېمميم د جنممګ ا

 په غليم بانمد  د  هسمې فمتح تمل وه

 لکممه دا فممتح چممې وشمموه والسممالم

 

 ۶١۳۶ ( ۶۱٧۳ا رمضان د ميزان لومړۍ )ع سپتمبر 

 دا قييده يې وويله:

 راشمممه واوره د داسمممتان

 نيممک و بممد پکممې بيممان

 د اويمما کلونممو اوس يممم

 پمممه دا مممماه رمضمممان

 کال زر يو نو. هجمرت دی

 هممم تحويممل دی د ميممزان

 

 کې وبوپ: ( )ا قييده يې هم پر همدغه کال په ))نړۍ((د

 چې ممې وليمده د خپلمو زويمو کمار

 زويه واړه ځګرخون د. د خپمل پمالر

 دهجرت زر سل کلونمه نمه تمر  کمم

 چې نړۍ کې مې اغماز کمړه دا اشمعار
 

                                                           
(


)

 د يو کلي نوم  
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 ۶١۳جون(: -ع  ۶۱٨١ا جمادی االول پنځمه ) ٢ 

 ارله.د اشر  خان پرځای يې بهرام خان ته مشر. وسپ

 ۶١۳ع(:۶۱٨١ا ) ٢ 

 دد  بې مطلعې بوللې يا قييد  د بوللو کال:

 زمممما مشمممران زويمممه

 چې يې کار شمو امتحمان

 زر دوه نمممو. د هجمممرت

 ګمموره څممه وکمما اسمممان
 

 ۶١۶۹ / ع:٧١٨٧ا 

 دا غزل يې د همد  کال وينا ده:

 پارينه چمار  چمې سمږ نمه شمته خوشماله

 دا د سممږ چممار  بممه هممم نممه و. تممر کالممه

 ال چې دغفم) دی چمې غفمد شميدا سږ ک

 اميممدوار اوسممه لممه بختممه لممه اقبالممه

 

 ۶١۳دسمبر(: ٧١٨٨)ا محرم  ١ 

 دا بوپ يې وبوپ:

 زه د شعر په کار همې  نمه يمم خوشمال

 ولې خمدای ممې کړپمه غماړه دا م مال
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 نو  مياشت دمحرم غيه يمې کمال دی

 پممه غلمميم مممې غيممه وورېممژه دا کممال

 کمېخدايه هومره مهلت ورکړ  په دنيا 

 چې کا ه کارونمه سمم کانمد. خوشمال

 

 ۶١۳ع(: ٧١٨٨)ا  ١ 

 پر دغه کال يې د پښتو اشعارو شمېره څلوېښت زرو ته ورسېده:

 ۶١۳ع(: ٧١٨٨)ا  شعبان  ١ 

 د برات دلومړۍ شپې د خو  انځور داسې کو.:

 شممپه د بممرات وه، يممو خممو  مممې وليممده

 کال يې ))غيه(( دی هر کور مې ښه ليمده

 شو ، يوه مې روغمه شموهدوه تور  ماتې 

 دويممم صميممام مممې پممه رغېممده وليممده
 

 ۶١۳ع(٧١٨١ا ) ٧ 

دد  کال د ټولنيز  وضعې انځورونه يې په د  بې مطلعې بوللې 

 کې داسې کړ  ده:

 سږ کمال چمې دغمواا دی

 پممه هممر لممور. د. تبممژن

 د مممرګ  تبمم  يممو څپممر دی

 د ژونممدون تبمم  بممل څېممر
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ينې ياد هم په همد  د خپل درويشت کلن ))بختناک(( زوی د مړ

 قييده کې کو.:

 بخت ناک پمه دوه هفتمې شمي

 تمممر فممماني جهانمممه سمممېر

 ژونمممدی و درويشمممت کالمممه

 زلميتممو  شممه بانممد  زلېممر

 

 ع(: ٧١٨١)ا  ٧١١٨ 

کال له وبا نه د خالصون او د خپل  ۶١۳٧دد  بوللې په ترڅ کې د 

يو  مېرمنې د بختناک دمور، د يوه زوی ))بختناک(( او يوه لمسي 

 رفراز( د وير ياد داسې کو.:)س

 د غمممواا د کمممال وبممما

 خممدای يممې مممه راولممه بيمما

 بختنمماک مممې پکممې ومممړ

 مممور مممې هممم بممو تممه قضمما

 يممو هلممک يممې و راپمماتې

 ورپسمممې شمممه زر فنممما

 سممممرفراز د سممممعادت و

 ښممه لمسمم  مممې و زېبمما

 په دا کمال لمه مما قضما کمړ
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 پممه ارمممان ارمممان جممدا

 کممال حيممخ شممو وبمما الړه

 هم عسمرت کمړه راتمه شما

 و خوشمال دا دعما نمه کممايم

 درسممت جهممان کمما دا دعمما
 

 ع(: ٧١٨١)ا  ٧١١٨ 

پر دغه کال يې يو زوی طاهرخان، مومند يو خټکو وواژه، )تاريخ 

(  يو يې لمس  د بهرام خان زوی معظم ومړ چې خان ۶٢١۶مرصع 

 يې وير په د  توګه کړی دی:

 ممما د معظممم پممه ليممدو مينممه ماتممه نممه کممړه

 ه کمې څمه و څمه شموڅه د قضا رنځ و پمه هفتم

 درېغه درېغه درېغه که يې ممرګ پمه بدلېمده وای

 څو به مې پر  ورکړل، ولې مرګ  مېلمه د ده شمه

 ښممه تمماريخ يممې راغمم  ) بممې بممدل معظممم(

 خوشال دده نيکه دی، دنيکه يې داغ په زړه شمه

 

 ۶١۳۳  ع جوالی(: ٧١٨٨)ا شعبان 

لويمديځ دېوان يې د اپريديو په چانکوړ کې ) د چراټ په جنو  

 کې( بشپړ شو.



  نيمه پېړۍ يون/ انديال خوشال

 

75320 
 

 ۶۶٧١١٨ع فبرور.( شلمه د  ٧١٨١)جمعه  ٨٨ا ربيع الناني  ١١ 

 د کب لومړۍ.

کالمه سمتړ. او  ٧٨زمو  ستر خان خوشال خان خټک اخر تمر 

نيمګړ. ژوندانه وروسته د ژوند امانت د خپمل ح ي مي څښمتن 

 حضور ته وسپاره. ) انا پ و انا اليه راجعون(

ږ دمخه هم د پښتنو بې ننګي په دغو ټکيو خان تر جامې بدلولو ل

 ژړله:

 پښتانه چې بې ننګي کا څوک يې څه کما

ګورستان لمره بمه دروممو لمه ارمانمه.
(1)
 

 

  

                                                           
(1)

 -محمد اصف صميم، ګام پر ګام له خوشال سره، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه  

 مخونه.٣٧-٧ل کال، 1٧٣٨جرمني، پېښور، 
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 دويم څپرکى

 د خوشال بابا اثار

خوشال بابا د ستر فکر. نبوغ او ژور تخيل خاوند و. له خپلو ګڼو 

م او سياسي اوټولنيزو بوختياوو سره سره يې يوه شمېبه همم قلم

 کاغ  له ګوتو لر  نه کړ او له شمېره وتي اثار يې وليکل.

که مو  د خوشال سياسي او ټولنيز ژوند وڅېړو او د هغه مبارز  

او ميرو  ژوند ته نظر وکړو او بيا د هغه ليکلو اثارو ته پام وکمړو، 

نو ويالی شو چې خوشال بابا د نړۍ داسې يو ستر ليکوال دی چې 

م په داسې يو سخت، تنګ او کړکېچن ټولنيز د نړۍ هې  ليکوال ه

 او سياسي چاپېريال کې دومره اثار نه د. ليکلي.

( ٢١١ختيځپوه ميجر راورټي انګريز د بابا د ټولو اثمارو شممېر )

عنوانه ښودل  دی. کله چې د بابا نبوغ او تخيل تمه ګمورو، نمو د 

رزښتمني راورټي خبره له مبالغې ډکه نه برېښي. د بابا د اثارو بله ا

په د  کې ده چې د ژوند بېالبېلو خواوو ته ځانګړ. شمو. او پمه 

هره خواکې په داسې ژور فکر ليکل شو. چې تر ده دمخه خو يې 

هې  ساری نه و آن تر ده وروسته هم، چا په هغو برخو کې داسمې 

 اثار نه د. پنځولي.
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ښکار، سياست، اد ، صحت، سمفر، فلسمفه، تيمو ، عرفمان، 

ه او روزنه، ټولنپوهنه او د ژوند نور  خواو ، ټولې په مبارزه، ښوون

کې رانغاړل شو  د.. د خوشال بابا ټول ليکل شو. اثار تراوسمه 

پور  السته نه د. راغلي، خو د وخت په تېرېدو سره کېدی شمي 

نور اثار يې هم السته راشي. مو  به دلته د بابا هغه اثار معرفي کړو 

يې يوه برخه د څېړونکو تمر ګوتمو  چې تراوسه السته راغلي او يا

 شو  ده:

 :د بابا منظوم اثار -الف

 دېوان خوشال خان خټک: -۶

دا دېوان د ډاکتر ايم ډبليو بيليو په سمون، اوډون او د سلطان   

بخشي داروغه په اهتمام د پېښور چلخانې په چاپخونمه کمې پمر 

( مخمه لمر.، بشمپړ ۱١٨کال چاپ شموی دی. ) م(7110يا  7111)

 نه دی، خو د خوشال د کالم د هر  برخې بېلګې لر.. دېوان

 دېوان خوشال خان خټک:

مخونو کې د الهور په کريمي چاپخونه کې چاپ شموی  (711)په 

دی. د چاپ نېټه يې څرګنده نه ده، خو داسمې ښمکار. چمې تمر 

 کال وروسته چاپ شوی دی. (7150)
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 دېوان خوشال خان خټک بزبان افغاني و فارسي:

ن خټک د کالم منتخب دی، چې دوه برخې لر.؛ دا د خوشال خا

مخمه ده. د  711مخه لر. او دويمه برخه يمې  ١۱لومړۍ برخه يې 

دېوان د منتخباتو اهتمام د پېښور د قيه خموانۍ بمازار د کتما  

سوداګر کهرک سنګه له خوا شوی دی. په د  انتخا  کې غزلونه، 

ډاکتر ايم  قييد ، قطعې او څه رباعي هم راغلي د.. دا منتخب د

 ډبليو بيليو له دېوان څخه راچا  شوی او بيا چاپ شوی دی.

 دېوان خوشال خټک بزبان افغاني و فارسي:

د خوشال بابا د کالم دا ټولګه هغه ټولګه ده، چې د سلطان بخد 

کمال د حماجي  م(۶۳٢۳)داروغه په اهتممام چماپ شموی و اوپمر 

ه م دمه يمو عبدالرحمن په غوښتنه د موالنا عبدالمجيد افغاني پ

 مخونو کې چاپ شو. (101)ځل بيا په 

 د خوشال مرغلر :

د بابا د کالم دا ټولګه چې غزلونه، قييد ، قطعې، رباعي او نور 

شعر. شکلونه په کې راغلي، د عالمه عبدالح  حبيبي په هڅه او 

م کال په کندهار کې چاپ شو  ده، دا ټولګه 7131ل  7371زيار پر 

 مخه لر.. 7751

 شال خان خټک:کليات خو

په د  کتا  کې د خوشال بابا غزلونه، قييد ، قطعمې او نمور 

متفرقه شعرونه راغلي د.. تکړه څېړونکي دوست محممد کاممل 
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ا  مهم۶۹٧۶)مومند پر  حاشيه او سريزه ليکلې ده. دا کتا  پمر 

کال د اداره اشاعت سرحد له خوا چماپ شموی او هممدا  (م۶۳١٢

 بيا چاپ شوی دی.کال  م(۶۳۱١)کتا  دويم ځل پر 

 د خوشال خان خټک کليات لومړی ټوک:

( کال د بابا د ۶۹١٧) ۶۳٧۳د خوشال بابا د شعرونو دا کليات پر 

در  سوه يم تلين په درناو.، د افغانستان د علومو اکاډمۍ له خوا 

( ١۶۳( غزلونه په کې خوند. شو. او )۳۶١چاپ شوی دی. د بابا )

کال بيا چاپ شوی  م(7110)ر مخونو کې چاپ شوی دی. دا کتا  پ

او پر دواړو چاپونو  يې ډاکتر ګل محمد نمورز. او محممد صمديق 

 روهي سريز  ليکلې د..

 منتخبات خوشال:

مخونمو کمې  (۹٢١)کال په  (م۶۳١۱)د پېښور پښتو اکېډمي، پر 

 چاپ کړی دی. سيد انورالحق يې په ننر، اردو ژباړه هم کړ  ده.

 کليات خوشال خان خټک:

ې د بابا غزلونه راغلي د.، شېرشاه ترخو. ترتيب په د  کتا  ک

کال په پيل  (7111)يا (7112)کړی، سريزه يې پر  هم ليکلې ده، د 

کې عظيم پبلشنګ هاوس پېښور کې چماپ کمړی دی. د مخونمو 

 ( دی.۹٧۱شمېر يې )
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 ارمغان خوشال:

د بابا د شعرونو دا کتا  سيد رسول رسا ترتيب کړی او يوه او ده 

م پر  ليکلې ده. دا کليات تر ټولو لوی دی، چې فضل سريزه يې ه

کال په  (م۶۳۱٤)نامه، بازنامه او سواتنامه نامه هم په کې د. او پر 

 ( دی.۶۶٧٧پېښور کې چاپ شوی دی، د مخونو شمېر يې )

 د خوشال رباعيات:

کال چاپ شموی،  (م۶۳٧١)په کابل کې د پښتو ټولنې له خوا په 

 ( مخونه لر..٢۳۳چې )

 ال خټک کليات دويم ټوک:د خوش -٢

کال د افغانستان د علومو اکاډمۍ له خوا په  (ل ۶۹٧١)دا اثر پر  

کابل کې خپور شوی او د خوشال بابا يمو شممېر داسمې غزلونمه، 

قييد  او نور شعرونه په کې راغلي، چې په لومړ. ټوک کمې نمه 

 شته.

 بازنامه: -۹

يمې  دا کتا  په مننو. فورم کې ليکل شموی او د ليکلمو کمال

کال د پښتو ټولنې له خموا  (م۶۳١۹)دی. دا کتا  پر  (ا مه7012)

مخونه لر.. پوهاند صمديق اپ رښمتين پمر   (۱٧)چاپ شوی او 

حاشيه ليکلې او سمون يې کړی دی. پمه کتما  کمې د بمازونو د 

روزنې، پالنې او  د رنځونو عالج په با  معلوممات راغلمي د.. دا 
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م کال د خوشال ۶۳٨١ کتا  دهمېد خليل په حاشيه او سمون پر

 ريسرا سيل له خوا هم چاپ شوی دی.

 سوات نامه: -۹

ه ا کال ليکل شو  او د  ۶١٨۱دا هم د بابا يوه مننو. ده، چې پر 

سوات د سيمې جغرافيايي، ټولنيز او کلتور. حال پمه کمې بيمان 

شوی دی. دا کتا  دخوشال د در  سوم تلين په مناسبت په کابل 

وا چاپ شوی دی. استاد عبدالح  حبيبي کې د پښتو ټولنې له خ

پر  سريزه ليکلې ده، د پېښور د اسالميه کال) د انګريمز. ژبمې 

پروفيسور شکيل احمد، سوات نامه په انګريز. ژباړلې او حاشميه 

يې پر  ليکلې ده، چې پېښور پوهنتون ورتمه پمر  د )ايمم فمل( 

 م۶۳٨۱ډګر. ورکړ  ده. سواتنامه د همېد خليل په سمريزه پمر 

کال  خوشال ادبي و ث افتي جرګې اکوړه خټک له خوا چاپ شو  

ده. سواتنامه په تاريخ مرصع کې هم راغلې او ارمغان خوشال کې 

 هم چاپ شو  ده.

 فضل نامه: -٤

دا کتا  هم په مننو. فورم کې ليکل شوی دی. د ليک نېټه يې 

کال دی. ف هي مسايل په کې څېړل شو. د.. يو څه  (ا مه۶١٨۳)

کمال د  (م۶۳١٢)کې د طب په با  هم شته. دا کتا  پمر  برخه په

محمد عبدالشکور په سريزه د اداره اشاعت سرحد پېښور له خموا 

 ( مخه دی.٢١١چاپ شوی دی. اصل متن يې )
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 طب نامه: -١

دا کتا  هم په لنډ بحر په مننو. فورم کې ليکل شوی او د بابا د 

لمه خموا چماپ تلين په مناسبت په کابل کې د پښتو ټولنې  ٢٨۱

شوی دی. دا کتا  بيا د همېد خليل په حاشيه، لټون او سممون 

په پېښور کې خوشال ادبي جرګې اکوړ  چاپ کړی دی او بل ځل 

بيا د ميا ت ويم الحق کاکاخېل په سمون د خوشال  ريسرا سميل 

کال چاپ شوی دی. طب نامه په نظم ليکل شو    ۶۳٨١له خوا پر 

 شو. د..او طبي مسايل په کې څېړل 

 اخالا نامه: -۱

دا هم يوه مننو. ده چې حمد و نعت، م هبي او اخالقي مسايل 

م کمال د پېښمور 7117په کې راغلي د.. دا کتا  لومړی ځل پمر 

پوهنتون د پاکستان د مطالعاتو مرکز له خوا په پاکستان مجله کې 

 چاپ شوی دی.

دا ( مخه لر.. همېد خليل يې لټون اوسمون کمړی. ۶٧۱دا اثر )

کتا  په جال بڼه،  د قامي مکتب پېښور له خوا هم چاپ شوی دی. 

اخالقنامه وروستي ځل د حبيب اپ رفيع پمه سمريزه، سممون او 

مخونو کې په الهمور کمې چماپ  (۶۱٧)کال په  (ل7310)سپړنو پر 

 شو  ده.

 فراا نامه:  -٧

دا هم منظوم اثر دی، بڼه يې زياتره د مننو. ده. د خوشال بابا د 
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کال د  م(٧١٨٨)ن د شپو ورځو اثر دی. دا کتا  لومړی ځل پر زندا

پېښور پوهنتون د پاکستان د مطالعاتو مرکز له خوا پمه پاکسمتان 

مجله کې چاپ شوی او بل په ځانګړ. ډول د هممېد خليمل پمه 

سمون، لمنليکونو هڅه او هاند دقامي مکتبه پېښور لمه خموا پمر 

 کال چاپ شوی دی. م(٧١٨٨)

کال چاپ شمو  ده. خمو  (ل۶۹۱۹)ې هم پر فراقنامه په کابل ک

کال د سرمح ق زلمي هېوادمل په سريزه،  (ل7310)درېيم ځل پر 

( ټوکو په شمېر پمه ١١١سمون او تعلي اتو د پښتون کور له خوا د )

 مخونو کې چاپ شو  ده. (٢۶٧)

 فالنامه: -٨

دا کتا  د فال کتلو او د هغې په پوهې پور  اړه لر.. د حبيمب 

کال  م(7112)ون د خوشال ريسرا سيل له خوا پر اپ رفيع په سم

مخونه لر.. دا اثر دويم ځل د همد  ليکوال له  (٨١)چاپ شو  او 

خوا د پښتني فرهنګ د ود  او پراختيما ټمولنې پمه لګښمت پمر 

ل کال په الهور کې چاپ شوی دی. دا اثر د مننو. په فمورم ۶۹٨١

 کې ليکل شوی دی.

 نام حق: -۳

غه اثر دی چې د فارسي له ) پن) ګمن)( نام حق د خوشال بابا ه

ه کمال کمې ۶١۱۱څخه ترجمه شوی دی. خوشال بابا دا ژباړه پمه 

بشپړ کړ  ده. په د  اثر کې ځينې ديني مسايل لکه روژه، لمونځ 
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او د هغو فرايض تشريح شو. د.. دا اثر د همېد خليل په سريزه 

 کال چاپ شوی دی. ۶۳۳۱مخونو کې په پېښور کې پر  ٤١په 

 :د بابا منثور اثار -ب

خوشال بابا د خپلو ډېرو منظومو اثارو تر څنګ، ګڼ شمېر مننور 

اثار هم لر.، چې د ژوندانه پر بېالبېلو خواوو رڼا اچو.، دلته يمې 

هغه اثار معرفي کوو چې د زمانې له بادونو او ګردونو خوند. پاتې 

 او يا يې څېړونکو او خوشالپوهانو ته څرک معلوم دی:

 تار نامه:دس -۶

د بابا د ننر کتا  دی چې په رنتهبور زندان کې يې د اسارت پمه 

م کال د ۶۳١٢ا،  مه ۶۹٧۶ورځو شپو کې ليکل  او لومړی ځل  پر 

اداره اشاعت سرحد پېښور له خوا چاپ شموی دی. عبدالشمکور 

صاحب پر  سريزه ليکلې ، سمندرخان سمندر او دوسمت محممد 

م ۶۳۱۱ -ل ۶۹٤١دا کتما  پمر  کامل مومند يې پېژندنه کړ  ده.

کال په کابل کې دپښتو ټولنې له خوا هم چاپ شوی، چې پوهانمد 

صديق اپ رښتين پر  سريزه ليکلې ده. د پېښور چاپ اصل متن 

مخمه دی. د دسمتارنامې اردو ژبمې  ۶٤١مخه او د کابل چاپ  511

کال پښتو اکډيمۍ پېښور  (م7110)ژباړه طاهر غزنو. کړ  ده او پر 

 ړ  ده.چاپ ک
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 زنځير. يا خط نامه: -٢

دا د ليک يو ډول دی چې د بابا له کورنۍ سره اړه لر.. دا کتا  

د حبيب اپ رفيع په حاشيه او هڅه د خوشال ريسرا سيل پېښور 

 مخونو کې چاپ شوی دی. (711)کال په  م(7112)له خوا پر 

 هدايه: -۹

ده چې له عربي ژبې څخه ف هي مسايلو په با  د بابا ننر. ژباړه 

 ديني مسايل پکې څېړل شو. د..

 بياض: -٤

په ننر کې د خوشال يو ډېر ښه اثر دی. ځينې تاريخي برخې هم 

 لر.، چې افضل خټک په تاريخ مرصع کې ن ل کړ. د..

 فرخ نامه: -١

 د تور  او قلم بح  دی چې تراوسه چاپ شوی نه دی.

 ائينه: -۱

 دی. دا هم يو ديني کتا  دی چې تراوسه چاپ شوی نه

 خټکنامه: -٧

د خوشال بابا بل اثر دی چې د خټکو د اصمل و نسمب پمه بما  

معلومات په کې راغلي د.. دا ليکنه په تاريخ مرصع کې هم راغلې 

او افضل خان خټک هم پر  خپل نظر ورکړی دی. د بابا دا اثر پمه 
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کال د حبيمب اپ رفيمع پمه سمريزه د  (ل7310)مست ل ډول پر 

و پراختيا ټولنې له خوا په الهور کې چاپ پښتني فرهنګ د ود  ا

 ( مخه لر..۹۳شوی دی. )

 نسبنامه: -٨

نسبنامه د خوشال خان خټک بل اثر دی چې افضل خان خټک 

په تاريخ مرصع کې راوړی او ځای پر ځای يې خپل نظر او فکر هم 

په کې ګډ کړی دی. دا اثر په مست ل ډول د حبيب اپ رفيمع پمه 

کال د پښتني فرهنګ د ود   (ل7310)نه پر سريزه، سمون او سپړ

او پراختيا ټولنې له خوا په الهور کې چاپ شوی او د ټولو مخونمو 

( دی. په د  کتا  کې خان د خپلې کورنۍ پېژندنه ۱۳شمېر يې )

 کړ  ده.

 ساعتنامه: -۳

د خوشال بابا يو بل ډېر کوچن  او مننور اثر ګڼمل شموی، چمې 

ې او سمون يې کړی. پمه د  اثمر حبيب اپ رفيع پر  سريزه ليکل

کې د ساعت او وخت او سفر په با  لنډ معلومات راغلي د.. دا اثر 

( مخمه لمر. او پمر ٢١له سمون، بشپړتيا او سريز  سمره ټمول )

کال د پښتني فرهنګ د ود  او پراختيا ټولنې له خوا د  (ل7310)

 الهور په ملت چاپخونه کې چاپ شوی دی.

 هندوکوهنامه: -۶١

ل بابا يو مننور يونليک دی، چې د دده دوو جګړه ييمزو د خوشا
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سفرونو بيان کو.. دد  يونليک متن هم له تاريخ مرصع څخمه را 

اخيستل شوی، دا کتا  د پښتني فرهنګ د ود  او پراختيا ټولنې 

کال چاپ شوی او  (ل7310)له خوا د الهور په ملت چاپخونه کې پر 

 ( مخه لر..۱١سريزو سره )

 ه:وصيتنام -۶۶

د خوشال بابا يوه بله ليکنه ده چې په تاريخ مرصع کمې د هغمه 

لمسي افضل خان خټک خوند  کړ  ده. دا ليکنه په مست ل ډول 

کال په الهور کې په ملت  (ل ٧٨٨١)د حبيب اپ رفيع په سريزه پر 

چاپخونه کې چاپ شو  ده. د کتا  لګښت د پښمتني فرهنمګ د 

شوی او د سريزو په ګډون يې د  ود  او پراختيا ټولنې له خوا برابر

( ته رسېږ.. په د  ليکنه کې خوشمال بابما ۶٧مخونو ټول شمېر )

خپلو زامنو او لمسو ته له نورو سره د چلنمد او سملوک پمه بما  

 نييحتونه کو..
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 درېيم څپرکى

 د خوشال بابا د اند ځينې خواوې

 

خوشال بابا د علم او تفکر يو کان دی، هر څوک چې پر خوشال 

څېړنه کو.، نو دده د فکر ژورليد ته متوجه کېږ.، د ژوند يو ډګر 

هم د بابا د فکر له پلوشو تياره پاتې شوی نه دی، خو د بابا د فکر د 

ټولو خواوو څېړنه، کتا  نه، کتابونو ته اړتيا لر.، مو  به دلته پمه 

 ډېر لنډيز او چاڼيز ډول د بابا د فکر ځينو خواوو ته نغوته وکړو:

 

 خوشال صويف

کله چې څوک د خوشال بابا د شعرونو ظاهر. ښکال او خپلمه د 

بابا رندانه او شاعرانه مزاج ته ګور.، نو داسې يو شخييت يې په 

ذهن کې تداعي کېږ. چې خوشال داسې يو رنمد، مسمت، ازاد او 

باغي شاعر دی، چې يواز  د ښکال په ميو مست دی او نمور نمو د 

ښکته شوی او د معرفت په خو لنيوکې ژوند د اسرارو تل ته نه دی 

يې خپل روح نه دی لمبوالی، خو کله چې د بابا  دکالم په سمندر 

کې او د سفر وکړ.، نو بيا ورته معلومېږ. چې د بابما د فکمر پمه 
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سمندر او د تخيل په اسمان کمې د معرفمت څمومره مرغلمر  او 

ام کوو، څومره ستور. بلېږ.، کله چې مو  د بابا صوفيانه کالم ته پ

نو يو داسې بشپړ صوفي زمو  په نظر راځمي چمې لمه عبمادت او 

رياضيت پرته يې بل هې  کار نه دی کړی. هغه د خدای معرفمت د 

بنده لويه نېکمرغي ګڼي او هغه چا ته چې خدای پماک دا ځمواک 

ورکړی و.، هغه د خدای خاا خاا بنده ګان د.. دی وايي کمه 

( وپېژني ښمه بمه دا و. جایانسان غواړ. چې هغه لوی ن اه )خد

چې خپل ځان وپېژني، چې څنګه او چا جوړ کمړی يمم، لکمه يمو 

انځورګر چې يو انځور جوړ کړ. او پر دېوال يې وځړو.، نو خلمک 

بيا ټول دهغه انځورګر صفتونه پيل کړ. ، دغسې چې خمدای)ج(  

په خپل کرم او پوهې انسان جوړ کړی، بايد مو  متوجمه شمو او د 

پېژندنې له  الر  خپل ر  او اصلي ن ماه وپېژنمو. همد  انسان 

 بابا په خپل يو کالم کې وايي:

 

 صورتګر چې ښه صورت پمه دېموال سماز کما

 کممل عممالم پممه صممفت زبممان د راز کمما

 د هغممه ن مماه پممه صممنع نظممر نممه کمما

 چې له څه څاڅکي نمه دا ن مد و طمراز کما

 سترګې، وروځې، پوزه نور کېمږد. پمه ممخ کمې

 خولمه سمره پمرداز کما غا  و شونډ ، ژبه،

 يو سر بل سر په سمر جموړ کما دوه غو ونمه

 چمممې پمممه دواړو اورېدنمممه د اواز کممما
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 بند پمه بنمد د السمو ګموتې و بلمه کېمږد.

 سر ترپايمه درسمت صمورت سمره يمو رازکما

 کممه څمموک زرکتابممه وکښممي لممه د  بابممه

 که په کښل شي زر بمه نمور پسمې اغماز کما

 هر وېښته چې په صورت بانمد  ليمده شمي

 پر  ځير شې د شناخت ور به درته وازکماکه 

 خمماا بنممده د خممدای هغممه ګڼممه خوشمماله

چې د ځمان پمه معرفمت يمې سمرفراز کما
(٧)

 

 

د تيو  ډېر تعريفونه شو. د.، چا ورته د فاضله اخالقو او چما 

ورته د رباني عشق حيول ويل  دی، څوک وايمي چمې لمه لموی 

عبدال ادر  خدای)ج( سره د مانا او معاملې ساتل  تيو  دی. شيخ

او بنده ترمنځ چې کوم حجابونه د. د  )ج(جيالني وايي چې د خدای

هغو لر  کول تيو  دی، حمزه بابا وايي: ))دانسانيت له عنير نه 

د حيوانيت او ملکيت تسلط پورته کول او دا دواړه د انسانيت تابع 

 کول تيو  دی((.

يا لر.، هر صوفي چې کله د تيو  الره نيسي، نو يو استاد ته اړت

چې د تيو  په اصطالح کې ورته شيخ ، مرشد او پير وايمي، چمې 

پرته له هغو ورته په د  الره تګ ډېر ګران او لمه خطمره ډک و.. 

خوشال بابا هم همداسې يو مرشمد درلمود، دی د حضمرت شميخ 

 رحمکار کاکا مريد و لکه چې وايي:

                                                           
(1)

 مخ1ل کال، 1٧٣٨وک، د علومو اکاډمۍ، د خوشال خټک کليات، لومړى ټ  
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 )) طري ت کې م لد د شيخ رحمکار يم((

 تر  مرستې غواړ.: او په يو بل ځای کې

 بيا په تا ده رحمکاره د خوشال تکيه په خدای ده

د تيو  له مخې که يو انسان د خدای)ج( د ټولو صفاتو هنداره 

و.، خو يو صفت يې دا هم دی چې هغه مرکز. حينيت او د نمورو 

ټولو صفتونو لپاره د محور حکم لر. او هغمه د انسمان د تخليمق 

 منشا ده چې مرکز. صفت لر..

په تيو  کې لومړی درجه د فنا ف  الشيخ ده او هر کله چې دا 

فنا حاصله شي نو بيا سالک د فنا ف  رسول مرحلې ته تيار شي او 

له د  مرحلې نه بيا د فنا ف  اپ او په پای کې بيا د ب ا باپ مرتبه 

 حاصلو.، چې د سالک ژوند ومر.. خوشال وايي:

 زه هاله د عاقبت ناو  قبول کړم

 يې خپله تمنا ورکړه په مهر چې

تر هغه چې انسان په خپل فطرت غالب نه شي، هغمه پمر خپمل 

وجود نه شي واکمنېدالی، د کائيناتو تسخير خمو ال ډېمره ګرانمه 

 خبره ده.

 خوشال وايي:

 بيمما هالممه د يګممانګۍ لممه حالممه ال  کممړه

 تممه د غيممرو اندېښممنې لممه زړه خممارج کممړه
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 تممر  پممه سممل رنګممه ګلونممه شممګفته شممي

 هر سړی چې خاکسار. واخلي ځان خاک کما

                                  

 چممې د  زړه هغممه بممه ووينممي خوشمماله

 خممو يمموه قطممره کممه تېممر شممي تممر درختممه

                                   

 تممر مطلوبممه پممور  شممرط د رسممېدو دی

 شممي المموده کممه تمامممه الر پممه وينممو

                                   

 نمممور څمممه نمممه شمممته النمممد  بانمممد  

 واړه دی دی چمممممې څمممممه کانمممممد.

                                  

 يو وهم که څه د. چې په خلکمو بانمد  پمېښ شمو

 دنيا دنيا هې  نشته که نممود کمه نما نمموده

                                      

 خ د يممار لممه خممط و خالممه مسممتغني دیممم

 د غنممي و. هممر اسممبا  لممه خپلممه کمموره

 

د خوشال په شعرونو کمې د تيمو  دواړه برخمې )وجمود.( او 

 )شهود.( تر سترګو کېږ.   او د دواړو ښودنه يې کړ  ده.

 جدايي نشته وصال ځينې بعد وهم وخيمال دی

 له هغه چې هم خانه وم هم خانه يم ال تراوسمه
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 خپله ياره بمې وکيلمه بمې ريبمارههغه شان له 

 زه خوشال چې يګانه وم يګانمه يمم ال تراوسمه

                                  

 يمار مممې هسمې رنګممه ځممای ونيمو پممه سممترګو

 چممې د هممر لممور. تممه ګممورم واړه دی  دی

                                         

 

 

 

 

  

 

 ت ويار د ما څه پمه کمور دننمه ناسم

 زه بې روحه ګرځېدم دده پمه مرسمته

                       

 يار په هر لور. جلوه کما ورتمه ګموره

 که د  نه د. د ليمدلو سمترګې پټمې

                        

 که د  سترګې د عرفان شته مبارک شمه

 د ګلزار په ننمداره چمې اسمت الل کمړ  
 

                            

ــو هســې   فکــر راکــړ  خــداى ي

 چې په ملک په ملکـوت دى 

ــفل واړه   ــه اســ ــى پــ ــه اعلــ  پــ

 کـــه پـــه نـــورو تـــوره شـــپه ده 

 

 چـــې يـــې ملـــک راتـــه ر ـــا کـــړ 

ــړ  ــا کــ ــر يــــې زړه زمــ  پــــرې خبــ

 راښـــکاره يـــې هـــر اشـــيا کـــړ    

 په خوشـال يـې سـپين سـبا کـړ     
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 بيامونممد پممه هممر څممه کممېيممو مممې 

 چممممې مممممې وکممممړ د زړه سممممير
 

                                               

 ذر  تممه چممې داسممې برېښممې منمموره

 که پموهېږ  دا برېښمنا د  ده لمه لممره
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 شاعر خوشال
 

د خوشال بابا د ليکوالۍ زياته برخه د هغه شماعر. ده، چمې ده 

. وو. خوشال د خپل ژونمد ( کلونه وق  کړ١٨ورته د خپل ژوند )

( عنوانو زيات اثار وليکل، ٢١١( کلن ادبي بهير کې تر )١٨په د  )

چې زياته برخه يې منظوم اثار وو. بابا په خپل د  منظوم کالم کې 

 د ژوند د بېالبېلو خواو منځپانګه خوند. کړ  ده.

خوشال په شل کلنۍ کې پر شعر ويلو پيل کړ او لومړن  شعر يې 

 کال ووايه چې داسې پيلېږ.: (ميالد. ۶۱۹١- ا۶١٤٢پر )

 ع ممل سممل د ميمملحت بندونممه جمموړ کمما

 چې د عشق سيال  پر  راشي واړه نوړ کما
 

خوشال بابا د خپلې شاعرۍ له پيله بيا تر پايه پور  په بېالبېلو 

شعر. فورمونو کې شعرونه وليکل چې په هغو کې قييده، غمزل، 

 فورمونه شامل د.. مستزاد، قطعه، رباعي او نور بېالبېل

بابا په پښتو شاعرۍ کې د نو  پښتو شاعرۍ بنسټونه کېښودل، 

د پښتو د شعر ماڼۍ يې ودانې کړ  او کله چې يې پښتو شماعر. 

 پيلوله نو دا ژمنه  او وړاندوهنه يې هم ورسره کړ  وه چې:

 د پښتو ژبه به اوس په آ  وتا  شي

 ما خوشال چې په پښتو شعر بيان کړ
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شال بابا د پښتو شاعرۍ عزم وکړ، نو بيما يمې ټمول کله چې خو

شاعران هم وتلل، د هغو نيمګړتياوو ته يې ګوته ونيولمه او دا يمې 

هم وويل چې پښتو شاعر. تر ده پخوا په تول تللمې نمه وه؛ وزن، 

 بحر او عروض يې معلوم نه وو او دا ټول ورته ده جوړ کړل.

 

 يو په حمال او پمه ماضمي کمې هسمې نمه و

 ره يمې د خبممرو راتمه خونممد کممړچمې ښممکا

 د ميممرزا دېمموان مممې ومانممډه پممه ګمموډ.

 مسممخره مممې ارزانممي خويشممک  زمنممد کممړ

 کممه دولممت و کممه واصممل و کممه دا نممور وو

 پممه خبممرو مممې د هممر يمموه ريشممخند کممړ

 کلمممې مممې ورتممه سمماز  کممړ  د قنممدو

 د وربشو په ډوډۍ به چمې يمې شمخوند کمړ

                            

 

خوشال بابا شاعر. وغوړېده، نو هنگامې يې لور پر لور کله چې د 

 خور  شو .

 بندوبسممت د پښممتو شممعر ممما پيممدا کممړ

 ګڼمممه شمممعر د پښمممتو و غيمممر سممميال

 نه يې وزن نمه ت طيمع نمه يمې عمروض وو

 دوه ميممرع يممې د ضممعي  بحممر دوه تممال
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 د غممزل يممې نممه م طممع نممه يممې مطلممع وه

 نممه صممفت نممه يممې تشممبيه نممه يممې منممال

 م شمممګفته شممموګلسمممتان زمممما د نظممم

 پمممر  وهمممي شممميدا بلبلمممه پروبمممال

 ګلدستې يې لور په لورپه ملک خور  شو 

 تممر کابلمممه تمممر کشممميره تمممر بنګمممال
 

خوشال خټک د خپلې دور  د کلتور او ث افت يو ځالند ستوری 

و او د خپلې زمانې د ډېرو علومو او څمانګو پمه بما  يمې زيمات 

څموک معلومات په خپله شاعرۍ کمې بيمان کمړ. د.. اوس کمه 

وغواړ. چې د خوشال خټک اشعار ترجمه کړ.، نمو بايمد دايمرة 

المعار  يې تر څنګ و.، ځکه چې د ترجمان لپاره نه يمواز  پمه 

شاعرۍ، تماريخ، ح موا، اسمالمپوهنه او جنګمي مهمارتونو کمې 

معلومات په کار د.، هغه بايد پر فلسفه، بيولوژ.، ښکارپېژندنه او 

 لومات ولر.. بابا وايي:د نورو علومو په څانګه کې هم مع

 درست دېوان مې لکه باغ د علم ګن) دی

 ر رنګه ګلونه هر نهالمممې همممه کممپ

 

خوشال بابا سره له د  چې پر عربي، فارسي او ځينو نمورو ژبمو 

پوهېده او په پارسي کې خو يې ښه شاعر. همم کمړ  ده، خمو د 
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يمې پښمتو شماعر. ډېمره زياتمه خپل ژور ملي شعور لمه مخمې 

 ځکه خو وايي:، نو خوښېږ.

 پارسممي شممعر مممې هممم زده

 سمممملي ه لممممرم د دواړه

 پښتو شعر ممې خمو  کمړ

 هر څوک خپل ګڼي ښماغل 
 

نو ځکه خو يې  بيا د پښتو شاعرۍ عروج ته مال وتړله او هغه يې 

 ډېره لوړه کړه:

 په وزن په مضمون په نزاکت هم په تشبيه کمې

 پښتو ويل ممې عمين تمر پارسمي د. رسمولي

                            

 هممر کممالم مممې واردات د. يمما ايهممام د.

 چې موزون ممې پمه ت طمع د بحمر بنمد کمړ

 پممه تممازه تممازه مضمممون د پښممتو شممعر

  پممه معنمم  مممې د شممېراز او د خجنممد کممړ
 

خوشال بابا د شعر يو ناپايه سرچينه لرله چې دده د ځموانۍ لمه 

همداسې کلونو دا چينه را وخوټېدله او بيا دده د عمر ترپايه پور  

رڼه او بهانده پاتې شوه، د عمر يې ال څو کلونه پاتې وو چې د خپل 

 ( زرو پورته شول.٤١دېوان بيتونه يې سره حسا  کړل او تر )

 د دېوان مې که بيت بيت سره حسا  کړ 

 تو زرو به تېر شي په سږ کالمممتر څلوېښ
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 خوشال بابا د يو اور  ژبي شاعر او ليکوال په توګه پر خپله ژبمه

داسې واکمن و چې له کلمو څخه يې شات ونبات جوړوالی شول. 

د ژبې پر جوړښت او د نظم او قافيې پر فن دومره برالس  او واکمن 

و چې ډېر تاريخي، طبي، ټولنيز، سياسي او نور مسايل يې د نظمم 

په تارپېيالی شول، ځکه خو يې که فراقنامه هم ليکله، نو په نظمم 

مه هم، طبنامه او سواتنامه همم داسمې او کې  يې اچوله، که بازنا

 همدارنګه نور بېالبېل منظوم اثار.

لنډه دا چې که مو  د دنيا له هر شاعر سره د خوشال بابا شاعر. 

پرتله کوو، نو څومره مانيزه رنګارنګي چمې د بابما پمه کمالم کمې 

خوند. ده، دنړۍ د هې  شاعر په کالم کې نه ليدل کېږ.. د هغمو 

مانيزه برخه رانغاړل شو  ده، يا به تيو  و. يا بمه اکنرو کې يوه 

رزم و. يابه بزم و. او يا به نور څه، خو د بابا په کالم کې دا ټولې 

 رنګارنګۍ شته، نو ځکه خو يو ايراني ليکوال ويلي د.:

)) که چېر  فردوسي په رزمي، حافظ په غنمايي او سمعد. پمه 

يو خوشال خټمک  تيوفي يا عرفاني برخه کې سره يوځای کړو، نو

 ځنې جوړېږ..((

دد  خبر  مانا دا ده چې خوشال داسې يو څو اړخيز شخييت 

دی چې يواز  په شاعرۍ کې يې د ژوند څو خواو  رانغاړلي د. او 

 دده د کار او مبارز  اند و ژوند نور  برخې خو ال پرځای پرېږده.
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 فلسفي خوشال

و.، نو هر کله چې څوک د خوشال څو اړخيز شخييت مطالعه ک

اړخ يې چې مطالعه کو.،  په پيل کې ورسمره  داسمې فکمر پيمدا 

کېږ.، چې خوشال به يواز  په همد  اړخ کې دومره رسېدل  و. 

او بس. خو کله چې ورته ځير شي په هره برخه کې د پوره فکمر او 

نظر خاوند دی او خبره يې د کاڼي کرښه ده. د خوشال فلسفي خوا 

د خوشال په اشعارو او کالم کې د هغمه هم همداسې ده، کله چې 

ژور فلسفي ليد ته متوجه کېږو، نو هلته مو يو ستر او ژور فلسفي 

خوشال تر سترګو کېږ.، چې ژوندني مسايل يمې تمر رياليسمتي 

 داير  اخوا په يو فلسفي نظر څېړلي د..

د خوشال خان فلسفي اند دومره ژور دی چې )) عالمه اقبمال د 

و نه ګټه پورته کړ  او د خودۍ فلسفه يمې د خوشال خټک له اثار

خوشال خان له افکارو نه اخيستې ده چې هېڅوک تمر  د انکمار 

کولو مجال نه لر.. عالمه مرحوم په خپلو اثارو کمې د خمان بابما 

افکار د بل مشعل په توګه ګڼلمي د. او د خوشمال خمان دملمي 

د  وحدت نظريه يې په د  ډول څرګنده کړه، چې )) بايمد قبايمل

ملت په وحدت کې ورک شي؛ ای ملګريه راشه چمې د زړه خبمره 

درته وکړم، د خوشال خان هغه قبر هم د ځان لپاره خو  نمه دی 

 چې د مغولو د آسونو ګرد پر  پرېوت  و..((

د فلسفې يو تعري  دا هم دی: )) څه چې د انسان په مماحول او 
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هغوی فضا کې موجود و. او حواس يې درک کوالی شي، انسان د 

 په با  فکر کو. او حکم پر  لګو..((

همدغه فکر او سوا خوشال بابا ته هم په مخه ورغل  او ويلمي 

 يې د.:

 ممما چممې نظممر وکممړ پممه ذرات پممه موجممودات

 ګول په جهان راغلم تر  به ګول دروممم هيهمات

 يو څادر ترميمان و. فهمم پماتې شمي لمه کماره

 دا هممومره کيسممې هممومره ادراک د سممموات

 لي يې درست اسمرار مونمدل  نمه دیهې  نبي و

 لويمممه کارخانمممه ده کمممه وګمممور  کاينمممات
 

ع ل چې ډېر الوت وکړ. او د کاينات د راز په لټون کمې خپلمې 

انتها ته ورسېږ.، نو له ماديت نه ماورا له هر څيز نه انکار. شمي، 

ځکه چې تر خپل حد نه پورته الوت ممکن نه و.، دلته فلسفه په 

ن خياالت چې هر څه و. دا د. چې کاينات ټپرېدو شي او د انسا

يو بې منع ده څيز دی، په اتفاا سره پيدا شو. د. او په اضطرار. 

ډول لګيا دی کار کو.، هې  غايه او م يد نه لر.، انسان د سارتر 

په وينا په فضا کې غورځېدل  خو غورځوونک  يې نمه شمته، نمو 

 يې د.:شايد خوشال خان ته هم دا سوا ورغل  و. او ويلي 

 دا عالم ريګ روان دی که يې ګور 

 خو هم هسې سره اوړ. الند  باند 



 نيمه پېړۍ يون/ انديال خوشال

75311 
 

خو انسان د يو څيز تر کتنې او مشاهد  وروسته له هغمه څيمز 

څخه انکار کوالی نه شي، يانې دا چې هغه شيان چمې تمر ايجماد 

 دمخه يې نه منل، تر ايجاد وروسته يې مني.

ې د ع ل واګې يې د خوشال بابا هم د ع ل د الوت په پای کې چ

انسان روح ته حواله کړ ، نو د ي ين رڼا يې زياته شوه او ويې ويل 

 چې:

 ډېمممر عمممالم زمممما پمممه يممماد

 راغممم  تېمممر شمممو لکمممه بممماد

 هممم دا هسممې راشممي تېممر شممي

 بمممس ځمممای نمممه لمممر. اسمممتاد 

 عجممممب لويممممه کارخانممممه ده 

 چمممې پيمممدا کمممړه لممموی اسمممتاد

 

 بيا وايي:

 هممر تنمما  يممې و دانمما وتممه معلمموم دی

 ېممممه والړه نمممه ده بمممې تنممما دا خ
 

 

 
 

 ګل ته چما دا هسمې زېمب او حسمن ورکمړ

 چا يمې هسمې نمه پمه نمه پماڼې پرانسمتې
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خو د ماورای طبعيمت يما مما بعمدالطبعيت د مشماهد  لپماره 

 مجاهد  ته ضرورت دی، لکه چې خان وايي:

 همېشه ژوندون که غواړ  درته وايم

 ره جهادمشه کوه له نفس سمممهمې

بيا د خدای پېژندنې په فلسفه کې دومره خپل نظمر خوشال بابا 

د نور ننداره کوله او  )ج(ژور ځغلوالی چې په هر څه کې يې د خدای

 په هر څه کې يې هغه ليده.

 په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم

 چې له ډېر  پيدا ييه ناپديد شو

حمزه بابا د خوشال بابا پر همدغه يوه بيت، يو کتا  ليکل  او د 

دا شعر يې له فلسفي او تيوفي نظره څېړلم  او شمنل  دی.  هغه

دد  خبر  مانا داده چې خوشال دومره ژور فلسفي او تيوفي ليد 

  لر. چې پر يوه بيت يې هم يو کتا  ليکل کېدالی شي.
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 کره کتونکى خوشال

لکه څنګه چې مو يادونه وکړه، د خوشال بابا ژور او تېمز نظمر د 

بېالبېل ډګرونه په خپل کالم کې رانغماړلي ژوند هره خوا او د هنر 

د.، داسې يې کره کتنه، نيوکه او بيا د سمون الره هم له ياده نمه 

د. ايستلې. خوشال بابا لکه څنګه چې د پښتو ژبې او اد  پمالر 

ګڼل کېږ.، داسې په علمي، ټولنيز، ادبي او سياسي ډګر کې هم يو 

 ستر او ژور کره کتونک  دی.

ارند  )شعر( څخه رانيولې بيا تر يمو  لموړ  له يو  هنر. ښک

ټولنيز  پېښې او عمل پور  چې هر يو دده په نظر نيمګړی معلوم 

شوی، هغو ته يې د انت اد ګوته نيولې او بيا يې د سمون الره همم 

 ورپه ګوته کړ  ده.

خوشال بابا يو زړور کره کتونک  و، نه يې د چا مدح کوله او نمه 

لرله، خوشال له فکر.، اقتياد. او ټولنيز  يې ځانستاينې ته اړتيا

پلوه په داسې يو دريځ کې و، چمې د سمالم انت ماد لپماره يمې وړ 

صفتونه او ظرفيتونه لرل، نو ځکه خو ده له خپل ځانه نيمولې تمر 

خپلو اوالدونو، کورنۍ، قبيلې او ټولو پښتنو پور  څه ش  چې په 

يمې پمر  کمړ ،  کې د انت اد وړ وو هغه يې څرګند کړ. او نيوکه

همداسې يې په ادبي او سياسي برخه کې د سمون او اصالح لپاره 

ډېر  نيوکې کړ  د.. د خوشال بابا د نيوکې محتوا ځکه پر خلکو 
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ښه لګېږ. چې ح ي تونه څرګندو. او د رښتياينې پر بنسر والړه 

 ده.

بابا دومره اخالقي جرئت لر.، چې که پمه ځمان کمې يمې همم 

 ه پټو. او په ډاګه يې وايي:نيمګړتيا و. هغه ن

 د مغممول نمممک مممې وخمموړ شممپږ پېممړۍ

 ممما د زرو پکممې روغممې کممړ  بيممړۍ

 رعيت ممې يوسمفزيه درسمت خټمک وو

 په عزت او په حرمت کې يې څمه شمک و

 د مغمممول لپممماره مممما تمممور  وهلمممې

 پښممتنو بممه راتممه کممړ  ډېممر  کنځلممې

 

 

 يادا چې:

 چې منيب مې د مغول خوړ يمو ملمک وم

 شته اوس ملمک يمم چې منيب دمغول نه
 

خوشال بابا بيا په دويم ګام کې پر خپلو ځينو زامنو او د کمورنۍ 

پر غړو چې دده پر وړاند  په ناح ه راوالړ شو. او يا يې نافرماني 

کړ  او يا هم د خپل ولس پرضد ودرېدلي، سخت انت ادونه کړ. او 

د هغو شخييتونه يې څېړلي، شنلي او څېر  يې ورته څرګنمد  

 :کړ  د.
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 نمما خلمم  مممې حوالممه کممړ پممه ت ممدير

 نيمميحت وربانممد  نممه کانممد. تمماثير

 خوی خيلت چمې ازلمي و. نمه نمورکېږ.

 پممه ارشمماد او پممه تل ممين د کامممل پيممر

 بد فرزند د  خدای د هېچما پيمدا نمه کما

 په خيلت يې پالر په ځان دی مور پمه ويمر

 

 يا دا چې:

 زممما زويممه د ننممګ نممه د. غړيټممار د.

 ړه ممردار د.پر  پموهېږم چمې هممه وا

 نه يې لويه اندېښنه نه يې لوی کمار شمته

 د مغولمممو وطبممماخ وتمممه تيمممار د.

 د منيمممب د اضمممافو خبمممر  کانمممد.

 په عمزت، پمه حرممت کلمه خبمردار د.

 اتفمماا، يګممانګي يممې سممره نممه شممته

 همګممي روان پممه بېلممه بېلممه الر د.

 نه د نوم د. نمه د شمرم نمه د ننمګ د.

 اندېښممنې يممې د نمماکس، د ناسممردار د.

 ايت لممه نممورو مممه کمموه خوشممالهشممک

 چې خپل زويه هم په ننګ له تما ويمزار د..
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 چممې پيممدا د. همګممي زممما لممه ځانممه

 که پنځوس د. کمه شمپېته د. داغ د زړه د.

                           

 يمممو و پمممالر نيکمممه تمممه نمممه شمممو

 همګممممي د ممممممور پمممممه شمممممان
 

                                            

 اشممر  سممر تممر سممره نفممس اممماره دی

 پممه حسممد پممه حماقممت کممې اواره دی
 

                                            
 

 د ممممور پمممالر نيکمممه تمممه نمممه د.

 دا نممممماکس د. البمممممل  شمممممان

 پممه ژونممدون مممې خپممل ځممای ورکممړ

 بانممممممد  زه شمممممموم مهربممممممان
 

                                            

 يو څو ال په کمې افمت شمول تمر دا ميانمه

 څوک ))بهرام(( غوند  بدبخت بخيل شمي
 

                                            

 چممې هممې  کممار نيممول  نممه شممي اسممتوار

 په شامت يې خېلخانمه شمي تمار پمه تمار
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 څوک ))سدو(( غوند  نامراد عبدالزوجه شمي

 ويممزار پممه تنګسممه لممه خپلممه پممالره شممي

 څوک ))مالو(( غوند ))جلو((غوند  پيداشمي

 سراسممممر واړه نممممابود او نمممما بکممممار
 

                                            

 مممرګ  د نمما اهلممو سممبا بېګمماه غممواړم

 دعمممممما مممممممې داده اپ اپ غممممممواړم

 زمممما توبمممه ده د بهمممرام لمممه خيمممره

 دده لمممه شمممره اممممان پنممماه غمممواړم
 

                                            

 زممما زړه لممه چمما نممه روغ نممه دی بهرامممه

 د هرچمما سممره مممې زيسممت دی لممه ناکامممه

 نور د  نوم زما په زويو کمې حسما  ممه شمه

 د خوشمممال خټمممک وينممما پمممه دا تماممممه
 

                                           

 چې پمه ځمای يمې نما قابمل زويمه خماني کما

 دا پمماره پممماره دید خوشممال خمماطر پممه 

 

لکه څنګه چې خوشال خان پر خپل ځان او هم پر خپلو زامنمو 

نيوکه کو. او نيمګړتياو  يې رابرڅېره کو. داسې پر خپلې قبيلې 
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)خټکو( هم نيوکې او انت ادونه لر. او د هغو له ځينمو عملونمو او 

 نيمګړتياوو څخه هم ناخوښي څرګندو..

 له خټکمو نمه ممې همومره زړه نماخو  دی

 چممې توبممه دهمګممي خټممک لممه نامممه

 د نعمممت پممه قممدر هممې  خبممردار نممه د.

 نوم خټک به مې خمالا نمه و. لمه انعاممه

 خټممک واړه د دودام د. کممه يممې ګممور 

 څوک بمه څمه غمواړ. د خپلمو لمه دوداممه

 د وفممما پمممه ځمممای هممممه واړه جفممما ده

 چممې بممه ماتممه رسممېده لممه خپلممه قامممه

 که په توره خټک خپل کړ  ګنې خپمل شمي

 به يې خپمل نمه کمړ  لمه اکراممه کنه هې 
 

 

 چمممې زمممما اختيمممار يمممې خممموار کمممړ

 خمممدای د  خممموار هغمممه خټمممک کممما
 

 

 درسمممممت خټمممممک زمممممما پمممممه دور

 نمممممممامور شمممممممو پمممممممه دوران

 کمممه خټمممک پمممه مځکمممه پمممروت و

 پمممماس مممممې يممممووړ پممممه اسمممممان
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 تفحممص کممه څمموک د خممو  زړونممو کانممد.

 د خپل قام له السه ورک خوشال خټمک دی

 

تر انت اد. داير  او نيوکې وروسته، پښتانه  خوشال بابا د خټکو

په خپله انت اد. دايره کې داخل کړ. او هغه نيمګړتياو  چې پمه 

پښتنو کې د. هغه يې يوه يوه څېړلې ده. پمه پښمتنو کمې بمه د 

خوشال بابا غوند  هې  داسې بل  لوی ليکوال تر سترګو نه شي، 

نيز ژوند بلد و. او چې د بابا په څېر د پښتنو پر رواني چلند او ټول

هغو ته يې په خپلو اثارو کې په د  کچه ځای ورکړی و.. خوشال 

بابا د خپل فطر. بغاوت او ژور فکر له مخې د پښتنو نيمګړتياو  

هم څېړلي او نيوکې يې پر  کړ. د.. د خوشال بابا اثار د پښتنو 

د ژوند هندار  د.، چې د هغوی ښېګڼې او بدګڼې ټولې په کې په 

 ښانه ډول څرګندېږ.:ښه رو

 لېمموني شممول پښممتانه پممه منيممبونو

 خدايممه ممما ژغممور  لممه هسممې غضممبونو
 

                           

 پښممتانه لکممه مګممس وربانممد  ګرځممي

 ورتممه ايښمم  دی مغممل د حلمموا تممال
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 شممرم دی ننممګ دی کممه ډار د سممر دی

 سمممه مممې پرېښمموه ځممای مممې غممر دی

 واړه دمغمممول شممموروا خمممور.پښمممتانه 

 ماتمممه يمممې پممماتې دا شمممور و شمممر دی
 

                         

 پښممتانه پممه ع ممل پوهممه څممه نمماکس د.

 کوټمممه سمممپي دقيمممابانو د جممموس د.

 او  له بماره پمه ولجمه پمه کمور ورغلم 

 پممه ولجممه د او  د غمماړ  د جممرس د.
 

                          

 ک دیدرست جهمان پمه ناپوهمانو سمره ډ

 ولممې زيممات کممه پکممې وګممور  افغممان دی
 

                        

 که رښمتيا وايمم شېرشماه دا هسمې نمه و

 لکممه مممو  يممو نممن پيممدا لممه کوهسممتانه

 پښتانه چې بې ننګي کا څوک يمې څمه کما

 ګورسممتان لممره بممه درومممو لممه ارمانممه
 

                         

 که په نور خلکو کې ښه سړ. مونمدل شمي

 ولممې ښممه سممړ. بممه لممږ و. افغانممان
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 هممره چممار د پښممتانه ترمغممل ښممه ده

 اتفمماا ورسممره نممه شممته ډېممر ارمممان

 د بهلمممول او د شېرشممماه خبمممر  اورم

 چې پمه هنمد کمې پښمتانه وو بادشماهان

 شپږ او اووه پيړۍ يې هسمې بادشماهي وه

 چې په دوی پور  درست خلک وو حيمران

 يا هغه پښمتانه نمور وو دا څمه نمور شمول

 دای دی اوس دا هسې شمان فرممانيا دخ

 کممه توفيممق د اتفمماا پښممتانه مممومي

 زوړ خوشال به دوبماره شمي پمه دا ځموان
 

                             

 پښممممتانه د ادم زاد لممممه زاده نممممه د.

 د عفريت دی کمه د ديمو د. کمه د دد د.
 

خوشال بابا د پښتنو ترڅنګ مغول هم د خپل انت اد په دايره کې 

د.. د خوشال بابا د ژوند او مبارز  يوه زياته برخه له  شامل کړ.

مغولو سره په دوستۍ اودښمنۍ کې تېره شو  ده. لکه څنګه چې 

بابا ته پښتانه معلوم وو، داسې ورته مغول هم ښه معلموم وو. نمو 

ځکه خو يې د هغوی ظلمونو، بدو عملونو او نورو نيمګړتياوو ته هم 

  کړ. د.. مغول پاچا )اورنګزېمب(، نغوته کړ  او انت ادونه يې پر

چې د خوشال بابا د سياسي مبارز  يو اړخ ورسره تړاو لر.، د بابا 
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په کالم کې ډېر زيات ياد شوی او غندل شوی دی او همدارنګه نور 

 مغول هم.

 تفاوت د خپمل پمرد. وربانمد  نمه شمته

 که يې ګور  اورنګزېب بادشماه ګممراه دی

 اره دهدا الڅه چمې هندوسمتان تموره تيم

 پممه هممر ځممای دده د خويممه بويممه اه دی

 د اورنممګ بادشمماه پممه دور ارام نممه شممته

 چا ويمل چمې جهمان ځمای د ارامګماه دی

 که زينمت و تمه يمې ګمور  يمو يزيمد دی

 کمه طاعمت وتممه يمې ګمور  اهممل اپ دی
 

 

 

 

 

 

 پالر يې پمه بنمد، ورور يمې بنمد بنمد کمړ

 ځان يمې همم شميخ، همم دانشممند کمړ

 ا کې خپمل ځمان غماز. بمولياوس په غز

 په څو څو رنګ يې، خپل ځان څرګند کمړ
 

 

ــاه دى   ــګ شــ ــت د اورنــ  وخــ

خــــــداى
)ج(
 ځينــــې خبــــر دى 

 

 د هــر چــا تســپې پــه الس دي 

 په اخالص کـه پـه لبـاس دي   
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 خانممان يممې واړه تممالوت خمموان کممړل

 د هنممد هنممدوان يممې دانشمممندان کممړل

 وخت داورنګ دی عمل يې هې  نه شمته

 خو کتابونمه يمې پمه عمالم ګمران کمړل
 

 

 دد  دور شيخان ډېمر د. لمور پمه لمور

 اورنګزېممب بادشمماه د واړو دی انځممور

 هغه چماړه قلمم سمازکا قمرآن کښمېپه 

 په هغه چماړه شمهرپ پمر  کما دروګمر
 

 

 

 نو ځکه خو خوشال بابا دداسې واکمن اطاعت نه کو.:

 اطاعت د اولواالمر ځکه نه کړم

 خليفه د زمانې په زړه کافر دی

 بابا د نورو مغولو په با  هم انت ادونه لر.:

 د هند په تخت چې عالمګير کېناست

 د اسمان پرېوتپه خلکو کاڼ  

بابا د مغولو پرضد په مبارزه الس پور  کو. او د پښتنو د يووالي 

هيله کو.، چې ټول پښتانه بايد له کندهار تر اټکه د ننګ په کمار 



  نيمه پېړۍ يون/ انديال خوشال

 

75310 
 

کې پر اوښکاره سره يو شي، چې د مغولو له ستم نه ځان خمالا 

 کړ..

 ټممول پښممتون لممه کنممدهاره تممر اټکممه

 سره يو د ننګ پمه کمار پمر او اشمکار
 

 

 ناګهانې په دا ملمک فسماد بنيماد شمو

 د ما هم د تالفمۍ کمار را پمه يماد شمو
 

 

 نمممن د واړو پښمممتنو پمممه ننمممګ والړ يمممم

 دا چې هسې په همر در همر درنمګ والړ يمم

 چې پښتون شوم پمه داهسمې سمپينه  يمره

 نور مې خدای مه کړه مغول وايمم پمه څيمره
 

 

 و مغممول و تممه بممه نممن کممړم اټممک پولممه

 ا کړم د مغول لمه غالمه غولمهملک به خال
 

خوشال بابا نه يواز  په ټولنيز ژوندانه کې د ټولنيزو نيمګړتياوو 

ن اد دی او پر دغو برخو يې نيوکې کړ.، بلکې پر هغه چا يې همم 

سختې نيوکې کړ.، چې د ريا عبادت يې د خپل ژوند د اړتيماوو د 

ول خړو  وسيله ګرځول  او خلک پر  تېرباسي. خوشال تل دا ډ

 شيخان غندلي او له د  ډول ماليانو سره يې ورانه ده.
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 ح ي ي سجده هغه ده چې د يار پمه لمور يمې کمړ 

 و کعبې ته چې سمجده شمي دا سمجود دی مجماز.
 

 

 هر چېرتمه چمې ګرځمې پمه الحمول ورنمه تېرېمږه

 سل بمال پمه زړه کمې سمل دانمې تسمپې پمه غماړه
 

 

 د ابلمميس غونممد  مکرونممه يممې پممه زړه کممې

 ريمممب کمممې تمممر ابليسمممه ال مممماهر دیپمممه ف
 

 

 ډېممر د. چممې تممر تمما نممه، خپممل ځممان ملممک کمما

 پمممه ښمممو خبمممرو، ځمممان پمممه فلمممک کممما

 

 

 نغممموذ بممماپ، چمممې ښمممه يمممې ځيمممر کمممړ 

 شمميطان تممر ځممان پممور ، لکممه کممودک کمما
 

 

 

 پممه خولممه يممې ذکممر پممه زړه کممې نممور فکممر

 فسممممممماد د دور دانممممممما شممممممميخان د.
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 چممې د کنممز د قممدور. شممي ځممان مممال کمما

 هممر حممالل حممرام پممه ځممان بانممد  روا کمما

 نممه د کنممز پممه دقي ممو څممه خبممر شممو.

 نمممه پمممه ممممخ د قمممدور. مبيمممر شمممو.

 کتابونممه پممه سممر کېممږد. ځممان مممال کمما

 پممه هممر کلممي علممت ګرځممي ټګممي غممال کمما

 کېنمممي شمممرع پرېکمممو. پمممه رشممموتونو

 ځمممان قاضمممي کممما پمممه غلمممط روايتونمممو

 و هرچاتممممه مسمممملې د سممممخاوت کمممما

 خپلمممه خونمممه ډکممموه بلمممه غمممارت کممما

 پممه مسممجد راځممي پنځممه وختممه اذان کمما

 چې ذکمات سرسمايه نمه و. مسمجد وران کما

 د ميمممراب مالونمممه خمممور. لمممه ظالممممانو

 نمموم پممه ځممان بانممد  کېممږد. د عالمممانو

 پممه دا هسممې علممم برنممد کېنممي مممال يممي

 و عمممالم تمممه ميمممراب خمممور د انبيممما يمممي

 نه يې کښل زده، نه لوسمتل زده، تمل ټګمل کما

 ل کممماتعوي ونمممه ورکمممو. پمممه دروغ کښممم

 په نماروغ يمې خوښمي ال زياتمه تمر روغ شمي

 څښت، تعوي ، دعا، هيکل کمې پمه دروغ شمي
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 ال رنځممور غريممب صممحت نممه و. مونممدالی

 چممې اخممون و. اخيسممتو تممه ور نيمموالی

 که په ورکړه کې څه درنګ څه خمو تعطيمل و.

 په غوغا پمه شمور و شمر يمې قمال و قيمل و.

 چمممې دا زر هسمممې ناسممماز  کممما اغممماز 

 و  حاصمل کما پمه ناسماز خپل م يود مطلم

 چې څوک ترس له خدايه نه کانمد. غلمول کما

 اس به پرېږد. زيمن بمه بانمد  پمه جاهمل کما
 

 

 مريممممد. پممممه کممممال پممممه نمبممممره ده

 کمممه پيمممر. مريمممد. دا ده مسمممخره ده

 څوک پمه پيمر او پمه مرشمد څمه لمره ويماړ.

 خپممل مممراد د  همګممي لممه علمممه غممواړ.

 ا کمړمشيخ په ګوټ کې ناست دی چې دنفس سره غمز

 چممې شممي تممورو تممه وړانممد  غممزا داده
 

 

 

 په خوله کليمه لولي نمونځ روژه کاند. کافر شمته

 دعممو  کمما د شمميخيه، تممر شمميطانه ال بتممر شممته

 له کموره لوټمه واخلمي، اسمتنجا لمره روان شمي

 ت وی تر هسې حده، په ولجه يې وړ. کمه زر شمته
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 يوځممای المموده نممه دی پممه دا هسممې دروېشممانو

 ګورئ دا ناپاک پمه همر کشمور شمتهپه دا دور که 

 چې خاا د زممانې د. حمال يمې دادی، نمور وګمړ.

 د غوا وو د خرو د کلي دی خمالي نموم بانمد  بشمر شمته

 چمې حممال د پرهېزګممار و سراسممر واړه دروغ شممو

 رښتيا غواړ. له چانه چيرتمه پماتې دا هنمر شمته

 

 

 شمميخان چممې هسممې او ده نمونځونممه کمما

 کممما پمممه کمممې باغونمممه اسمممونه جونمممه

 په کې رنګين رنګين ګنډ. وريښمين سکڼي

 پممه کممې د سممپينو د سممرو ګنجونممه کمما
 

 

 نمممونځ، روژه چممې د ريمما دپمماره کېممږ.

 لممه اسمممانه بممه لعنممت بانممد  اورېممږ.
 

 

 

 کتابونمممممه د اسممممممان د ځمکمممممې لمممممولي

 پممه عمممل يممې فممرا د ځمکممې د اسمممان دی

 پمممه بممماطن يمممې زړه ګوممممان سمممره تړلممم 

 مان دیپمممه ظممماهر ويمممل پمممه ژبمممه مسمممل
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 پممه خبممرو کممې يممې فمميض مونممده نممه شممي

 م بمم   پممه قممول پممه عهممد پممه پيمممان دی

 پممه طاعممت پممه عبممادت کممې کممه بلعممم شممي

 پمممه اخمممر انمممس پمممه نغوتمممه بمممې ايممممان دی

 زه خوشمممال خټمممک بنمممده د هغمممه چمممايم

 چممې يممې رو د زړه د خممولې سممره يکسممان دی.
 

 

 تممل قممرآن د وړانممد  ايښمم  قممرآن لممولي

 ه قممرآنولممې هممې  عمممل يممې نممه و. پمم
 

   
 

خوشال بابا د يو لوی مفکر او ساالر اديب په توګه، ادبي برخمې 

هم له نظره نه د. غورځولي، د خپلو ليکوالو ادبي نيمګړتياوو تمه 

يې هم ګوته نيولې، آن پر داسې ليکوالو يې نيوکې کړ.، چې تر ده 

وړاند  پر  چا د انت اد جرئت نه شو کوالی، خو ده د خپل فنمان 

و ژور ليد له مخې د هغوی اثار وتلل او نيمګړتياوو تمه يمې ذهن ا

 ګوته ونيوله.

تر بابا دمخه ډېر لوی شخص چې م هبي شهرت او اغېزيمې تمر 

ليکنو زيات و، هغه اخوند درويزه و چې چما پمر  د انت ماد کولمو 

جرئت نه شو کوالی او هغه وخت په ټولنه کمې مطمرح شمخص او 

ه اثار وتلل او بيا يمې پمر  داسمې ليکوال و، خو خوشال بابا د هغ

 نيوکه وکړه:
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 درويمممزه لمممه يممموه لمممور. راپيداشمممو

 په لږ علمم پمه دا ملمک کمې لموی ممال شمو

 د روښمممان خيرالبيمممان يمممې وليمممدل 

 هغممه هممم مجهممول بيممان و ناسممپندل 

 ده چې خوشې ميدان بيا موند سخنګوی شمو

 په ويل کې يمې چمې زړه و هسمې تموی شمو

 ا  دیدرويممزه چممې بيممان کممړی خپممل کتمم

 نمموم يممې مخممزن االسممالم کممړی جنمما  دی

 کممه يمموه مسممره پممه شممل بلممه پممه سممل ده

 نامربوطممممه ناموزونممممه پممممه ويممممل ده

 مسمملې لممس نظممم کممړ. پممه پښممتو دی

 درتمه څممه وايممم چمې څممه د. د ايسممتو د.
 

د اخوند درويزه د )مخزن( په با  زياتو. چې دا يو مجهول او بې 

 ترجمه ښيي. وزنه کتا  دی او هغه د عربي قييد  بوصير.

 هر هر بيت د قييد  چمې در مرجمان دی

 پممه پښممتو کممې تراوربشممو ال ارزان دی

 قيممميده د بوصمممير. ترجممممه کمممړ 

 عربممي يممې تممر پښممتو مضممحک راوړ 
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 مخزن مې د اخون چې تمامي په نظمر کښمېوت

 په د  کې عروض نه شته نه يو بحر ما مونمدل 

 يممو کتمما  دی درويممزه سممره جمموړ کممړی

 لمه کمل علممه مموړ کمړید سوات خلک يمې 

 نما مع ممول مجهمول بيممان پمه کممې بمې ځايممه

 پممه کممې بممد د حسممين وايممه يزيممد سممتايه

 پمممه حيمممرت بمممه واړو ګممموتې وچيچلمممې

 د اخممون پممه مخممزن چمماګوتې کښممېولې.
 

خو هغه چا چې پوره او کره شعر ويل ، خوشال بيا هغه سمتايل  

 دی، لکه ميرزا خان انيار.:

 ندل  نه دیله چانه په پښتو کې ما ميزان مي

 ميرزا په دا زبمان کمې ويمل کمړ. د. تللمي
 

 خوشال بابا په يوه قييده کې د ځينو نورو شاعرانو ارزونه داسې کو.:

 يو په حال او په ماضمي کمې داسمې نمه و

 چې ښکاره يمې د خبمرو راتمه خونمد کمړ

 د ميممرزا دېمموان مممې ومنممډه پممه ګمموډ.

 مسخره مې ارزانمي خويشمک  زمنمد کمړ

 ل و کممه دا نممور ووکممه دولممت و کممه واصمم

 پممه خبممرو مممې د هممر يمموه ريشممخند کممړ

 کلمممې مممې ورتممه سمماز  کممړ  د قنممدو

 د اوربشو په ډوډۍ چې به يې شمخوند کمړ
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 همممر چمممې ال  وهمممي د شمممعر

 نمممممن پمممممه دا دور د. ډېمممممر

 خممدای د  نممه کمما چممې بممه وايممم

 حممممال د ديممممو تېممممر و بېممممر

 څوک پماو. څموک نميم پماو. د.

 قلنمممدر پمممه کمممې نممميم سمممېر

 پمممه حسممما  د.چمممې د ممممو ه 

 هممې  مممې نممه دی واصممل هېممر

 بمممل دولمممت ف يمممر در  پممماوه

 نممه تممر  څممو سرشمماهي سممېر
 

 

 د هغممه شمماعر دانممې وشممه پممه ژبممه

 چممې د شممعر دردانممي پلممور. پممه مممال
 

 

 د هغه شاعر مخ تور شه چمې پمه طبعمه

 و هممر در و هممر دربممار و تممه والړ و..
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 ټولنپوه خوشال
 

فنان او هنرمند دی، بلکې د  خوشال نه يواز  د خپلې ټولنې يو

خپلې ټولنې او خپلو خلکو يو رنځپوه او اروا پوه هم دی. خوشمال 

بابا د خوی، خيلت، فن او مسلک له مخې د ټولنې وګمړ. سمره 

وېشلي، تللي او تجزيه کړ. يې د. او په ټولنه کې يې د هر چا کار 

 مشخص کړی دی.

ا  پمه خپمل خوشال بابا د يوه ټولنيز او سياسي شخييت په ب

کتا  )دستارنامه( کې دقيق معلومات وړاند  کړ.. د خوشال بابا 

په اند که څوک غواړ. په ټولنه کمې يمو لموړ سياسمي او ټمولنيز 

شخييت د )دستار سړی( شي نو بايد شل هنرونه او شل خيلتونه 

زده کړ.، ده دا شل هنرونه او شل خيملتونه همر يمو پمه خپلمه 

. په شلو خيلتونو کې خوشال بابا دستارنامه کې تشريح کړ. د.

د نارينه لپاره يو خيلت هم، شجاعت ضرور بمولي او دا د )ممرد( 

لپاره الزم ګڼي، ځکه خو نو په ټولنه کې دی د )ممرد( او )نمامرد( 

لپاره خاصې پولې ټاکي، چې د هغو له مخې يو بل سمره تموپيرو. 

 خوشال بابا وايي:
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 برکتنمماک مممرد هغممه چممې همممت نمماک

 لممه عالمممه سممره خممو  پممه زيسممت و ژواک

 مخ يې مخ، قول يمې قمول، عهمد يمې عهمد

 نممه دروغ نممه يممې فريممب نممه تممد تبمماک

 لږ ويمل ډېمر يمې کمول پمه خاموشمۍ کمې

 د غونچې غوند  خولمه ډکمه، سمينه چماک

 چممې خبممره د پسممتۍ د بلنممدۍ شممي 

 پممه لممويي لکممه اسمممان پممه پسممتۍ خمماک

 په تمکمين کمې لکمه سمبر، پمه سمخا کمې

 پممه هممر لممور څممانګې  نګممور  لکممه تمماک

څــو پيــدار نــه کــړي کــردار      

ــه  ار   ــه وي پـــ ــه تانـــ ــه لـــ کـــ  

ــار   ــار او بـــــ ــو کـــــ د مردانـــــ  

هغـــه مـــرد نـــه دى پـــه کـــار       

ــه  ــار ښــ ــه مــ ــردان دي لکــ مــ  

تــــــر هغــــــو مردانــــــو ځــــــار   

ــار  ــه دينــــــ ــه  د زرو، نــــــ نــــــ  

ــار  ــزت، د اعتبـــــــــــ  د عـــــــــــ

ــه مــور لــري، نــه پــالر   مــرد ن  

 

مـــرد بـــه نــه شــي په گفتار  

چې دې  وکنځي مرد نـه دى   

چې څه دى خـو انتقــــام دى   

چې عـــزت ورڅــخــه نه وي  

ـــر    ـــم زهـ ـــره هــ ـــره لـ ـــم مهـ هـ  

چــې هــم تندر هم بـاران دي   

مرد بـــه غــم د خـپل هنر کـا   

 مرد به غـم کــا د خــپل شـرم    

نــامــرد فـــخر پـــه نسب کـا   
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 لکممه ګممل شممګفته روی تممازه پممه بمماغ کممې

 همېشمممه د ښمممو بلبلمممو پمممر  بلغممماک

 چې دا هسمې ښمه ويمل کما زه حيمران يمم

 چمممې خوشمممال راوړ لمممه کوممممه دا ادراک

 

 د مرد په با  بيا په نورو شعرونو کې وايي:

 مممرد بممه غيممور و. مممرد بممه صممبور و.

 هممم بممه پممه عفممو پممه کممرم مشممهور و.

 مرد هغمممه دی پمممه ح ي مممت کمممېنممما

 چممې دا څممو توکممه يممې لممه دلممه دور و.
 

 

 کمممه د مردانمممو پمممه ديمممن ايمممين يمممې

 نه بند په سره يمې نمه بنمد پمه سمپين يمې

 که نمه د  تخمت شمته نمه د  افسمر شمته

 قييممر د روم يممې فغفممور د چممين يممې
 

 

 څمممو وانخلمممې لمممه غليممممه انت مممام

 مرد نمه خمو  کما نمه خموراک کما نمه ارام

 او د نماموس انمدوه يمې نمه و.چې د ننګ 

 د هغمممه سمممړ. بمممه نمممه و. احتمممرام
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 چممې د بممل تممر السممه ورغمم  د بممل شممو

 مممرد بممه خپممل لممر. د خپممل فکممر زمممام
 

 

 په جهان کې کمه ممردان د. همم هغمه د.

 چمممې و سمممختې تمممه ونيسمممي ځانونمممه
 

 

 واړه زړونممه فراغممت د. پممه ښممادۍ کممې

 چې پمه غمم کمې مردانمه شمي سمخا هغمه
 

 ر

 

تونو څخه معلومېږ. چې دی هغه چاته په درانمه نظمر له د  بي

ګور. چې له ګفتار سره کردار هم ولر. او د عمل جنبه يې ډېمره 

درنه و.، هغه څوک چې د چا سترګه ترېنمه نمه سموز. او خپمل 

انت ام په لوړه پيمانه نه شي اخيستالی، يايې د خپل فکر زمام په 

د سر و مال ښندلو ته خپل الس کې نه و. او پر پت او عزت باند ، 

 نه و. تيار، د ده د احترام وړ نه دی.

دی )مرد( له مار سره تشبيه کو. چې بايد هم زهر ولر. او هم د 

مهر موره، هم لکه داسمان ورېځ، د رحمت بارانونه ورسمره و. او 

هم اسماني تندر چې د سړ. ځوا  په توره ورکړ. او پمه سمختو 

 و.. حاالتو کې د صبر او متانت خاوند
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د اسمان په څېر لويي او بلند. او د ځمکې پمه شمان فروتنمي 

دواړه د يوه لوی شخييت لپاره ضرور. ګڼمي. پمر عهمد و قمول 

ټينګار، له چل ول او ټګۍ برګۍ نه ځان ساتل، د نارينه ژوند شعار 

بولي. که څوک د مردانو پر دين او ايين ټينګ و.، هغه تمه د روم 

د خوشال په نظر بريال  شخص بايد د قيير او د چين فغفور وايي، 

 تمکين او وقار خاوند و..

د خان په ټولنيزو نظرياتو کې دا ټک  هم نظر ته ډېر راځي چمې 

دی د انسان فطر. او طبيعي استعداد ته په ډېر اهميت قايمل دی 

او ذاتي استعداد د انسان په شخييت جوړونه او ټولنيز ژوندانه په 

 ه چې په د  الند  شعرونو کې وايي:سمون کې ډېر موثر ګڼي. لک

 چممې بنيمماديې پيممدا شمموی پممه نفمماا

 د هغممه نممه طمممع مممه کممړه اتفمماا

 چې وودلمې و. پمه ذات تموره شمړۍ

 سممپينول يممې و هرچاوتممه د. شمماا

 د عسل سره يې خوره خو ه به نه شمي

 مړغممونې چممې ترخممه د. پممه مينمماا

 که ))اخالا ناصر.(( پمه يمادو ووايمي

 ي بمد اخمالاپه اخالا کې به ښه نه ش
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دغه راز د خوشال بابا په کالم کې په لسګونو ځايه داسې مسايل 

څېړل شو. چې د ټولنپوهنې له نظره د انسان شخييت او ماهيت 

څېړ.، د خوشال د اثارو په هېنداره کې زمو  د ټولنې انسان له هر 

پلوه ډېر ځلېږ. او د هغه ښېګڼې او بمدګڼې پمه کمې لمه ورايمه 

کبله خوشال ته زمو  د ټولنې يو وتل  ټولنپموه ښکار.، نو له د  

 ويالی شو.
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 رنځپوه )طبيب( خوشال

 

 په دارو کمې چمې ښمه نيمت و.

 دارونمممممه و. عبمممممادت و.

 عبممادت پممه روغ صممورت شممي

 ګڼمممې کلمممه عبمممادت شمممي
 

خوشال بابا د علم او فن د نورو برخو په شان په طب او طبابمت 

طبي علومو خبر و،  کې هم لوی الس درلود، د خپل وخت پر زياتو

په طبي برخه کې يې زياته مطالعه کړ  وه. ځکه يې نو پمه خپمل 

کالم کې طب او طبابت ته هم زيات ځای ورکړی دی، ده  هم په يو 

شمېر شعرونو او ننرونو کې دا موضوع څېړلې او هم يمې د )طمب 

نامه( په نامه يو مست ل منظوم اثر ليکل  دی. له طبنامې پرته په 

ه( کې هم د طبي مسايلو په با  يمو شممېر الرښموونې )فضل نام

 شو  د..

خوشال بابا په طبي برخه کې تر هر څه وړاند  د انسان لپاره د 

ع ل او روغتيا د ساتنې الرښوونه کو.. د بابا په نظر کمه پمه يمو 

انسان کې ع ل او صحت دواړه ښه و.، نو ډېره خوبي ورسره ده او 

 ه شته:که دا نه و. نو خوبي ورسره ن
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 يمممو صمممحت بمممل ع مممل غمممواړه

 تمممه پمممه دا کمممې خممموبي غمممواړه

 کممممه دا دواړه توکممممه نممممه و.

 نممممموره همممممره خممممموبي والړه

 

پخوانيو حکيمانو او صوفيانو د روحاني قوت د پيمداکولو لپماره 

 در  شيان الزمي ګڼلي د.:

)کم ويل، کم خوړل او کم ويدېدل(. خوشال بابا دا موضوع داسې 

 يادو.:

 خويممه ابممدال دیابممدال پممه دا څلممور 

 کممم ويممل کمما کممم د چمما سممره ګممډون

 کم مالست  کا په خوراک کما کممه مينمه

 په دا شان يې په عمالم کمې دی ژونمدون

 

اوبه د ژوند لوی نعمت دی چې بې له اوبو ژوند امکان نه لر.، بابا 

 د صحي اوبو په با  وايي:

 کممه اوبممه و. د بمماران يمما د چينممې 

 د کممموهي اوبمممه ضمممرر دی د بشمممر

   خو   اوبه د سمړ. ځمان دیښې سړ

 ولممې تممود طعممام سممړ  اوبممه ضممرر



 نيمه پېړۍ يون/ انديال خوشال

75401 
 

 چې تود  اوبه څوک څښي غارمه وهلم 

 پر  ن يان د اشمتها شمي رنمګ اصمغر
 

 

 د خوراک په با  وايي:

 څو چې ډېر طلبګار نه شې طعام مه خموره

 هر زمان په شخوند کې مه شه لکمه سمتور

                     

 هډوډۍ غنمينممممه و. کممممه اوربشممممين

 پمممه وخمممت د لمممو   خمممو ه لګينمممه

 ممموړ د نبمماتو حلمموا تممه نممه ګممور.

 هوښمميار بممه پمموه شممي پممه دا رازونممه

 

خوشال بابا د سړ. ځواک او د مال د پياوړتيا لپاره نييحت کو. 

او د زياتې کوروالۍ نه کولو ته سړی رابولي، دخوشال بابا په نظمر 

 ))د صحت په کار کې ډېر فکر بايده و.((.

 يممې واړه در ګمموهر د. دا د مممال اوبممه

 کممه سممړی يممې شممي د قممدر نممه خبممر

 در ګوهر به هغه څموک لموني بمې ځايمه

 چې په پوهمه کمې ابلمه و. ګېمدی خمر
 

خوشال بابا په د  بيتونو کې هر څه بيان کړ.، خو ورسره يې د 
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 عالج او درملنې لپاره هم الرښوونه کړ  ده:

 که قوت زيماتو. تمل خموره شموده پمۍ

 ه معتبمممرچمممې تمممر دانمممه دارو نشمممت

 که يې ممومې اوړی ژمم  ګبينمه خموره

 خو په سود يې خبر ممه کمړه خپمل پمدر

 

خوشال بابا د انسان د بدن د زياتو برخو او د هغه د زياتو ناروغيو 

د عالج لپاره داسې الر  ښودلې د.، چې آن په ننني عير. طب 

کې هم ورڅخه ګټه اخيستل کېږ.: خوشال بابما اول دا نيميحت 

 طبيب ته مه ځر، چې دارو يې خطر لر.:کو. چې ناپوه 

 د طبيب دارو هاله خوره چې حاذا و.

 د ناقص طبيب دارو لر. خطر

د انسان د روحي ارامۍ لپاره وايي، چې سړی بايد په باد او غبار 

کې ونه ګرځي، ښه هوا او خوشبويي کې وګرځي چې صحت ته ګټه 

 لر.:

 ګرد، غبار، غارمه، چکړ هموا بمد بويمه

 ا پيممداکېږ. اکنممررنممځ علممت وبمم

                    

 خوشبويي څو لګو  همومره فايمده ده

 تندرسممتي ده هممم سممنت د پيغمبممر
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اوسن  طب وايي، د هغو انسانانو لپاره چې وينه يې زياته و. په 

کال کې بايد يو م دار وينه وباسي، دا کار يې صحت ته ګټه رسو.. 

 بابا وايي:

 فيد سړ. سره نافع دی

 دافع دیزار علت ممد ه

 د سترګو د عالج لپاره وايي:

 کمممه رانجمممه سمممړی تممماوده کممما

 اطريفمممل سمممره يمممې اوبمممه کممما

 پمممه کمممې ډو  تممماوده رانجمممه کممما

 اووه ځلممممممه دا رنممممممګ وکمممممما

 پممممه دارنممممګ د ښممممځې پممممۍ

 اووه ځلمممممه ډو  پمممممر  کمممممر

 بيمممما د  واړه ښممممه ميممممده کمممما

 پممه لېمممو د  يممې ښممه سمميده کمما

 چممې د سممترګو ګمموهر يممې زحمممت و.

 و. نمممور بمممه دا رانجمممه صمممحت

 

 :د ټوخي دارو

 ښمممه پخمممه کرکڼمممه ګممموره

 ځنمممممې زړی واخلمممممه وروره
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 هغمممه زړی ښمممه وريتمممه کمممړه

 آس يممې ګممډ پممه ګبينممه کممړه

 د همممممر ټممممموخي دارو دا د.

 چممممې آسممممان دارو د. دا د.

 

 د نس خو . دارو:

 ښمممممه دارو د. دا د ګېمممممډ 

 کمممه د  درد کېمممږ. د ګېمممډ 

 انګمممزه سمممپيرکۍ چوکمممار همممم

 نمممک سممنګ واخلممه  اشممخار هممم

 هليلمممه ګمممورهښمممه څربمممه 

 پوسممت يممې واخلممه زممما وروره

 دا پينځممممه توکممممه همدمممممه

 سمممممممره واړه دوه درممممممممه

 اوبمممه واخلمممه څلمممور سمممېره

 پمممر  د ارو لمبمممه کمممړه تېمممره

 سممممره واړه جوشمممميده کممممړه

 نمممرم اور پسمممې سممميده کمممړه

 چممې نمميم سممېر اوبممه شممي پمماتې

 اوبمممه نمممه و. کممممې زيممماتې
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 بيممما ور ګمممډ  کمممړه شمممکر 

 پمممه ناشمممتا بمممه يمممې ونغمممر 

 

 ر  دارو:د منانې ډب

 سمممممهاګه، چممممموکر، کمممممور زړ.

 لمممه تمممودو اوبمممو چمممې نغمممړ.

 که څلوېښمت ورځمې څموک وخمور.

 رنمممممځ د سمممممنګ منمممممانې وړ.
 

په طب نامه کې همدارنګه د سترګو د ځينمو نماروغيو، د ګنمده 

دانو، بواسيرو، اشتها، جالبو، د وجو د بادو، سردرد او ځينو نمورو 

 راغلي د.. ناروغيو په با  هم معلومات، عالج او الرښوونې
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 سياستپوه خوشال 
 

د خوشال بابا د ژوند يوه زياته برخه په سياسي مبمارزه، کمار او 

زيار تېره شو  ده. خوشال خان که خاني کولمه، کمه ملکمي، کمه 

جاګيردار. او يا هم قومي مشرتو ، نمو پمه ټولمو کمې سياسمت 

نغښت  و، خوشال بابا د ژوند د ډګر عملي سياسمتوال همم و او د 

 ې عملي او ذهني پوهې او تجربې له مخې سياستپوه هم و.خپل

ځکه خو په سياسي علومو او پوهنو کې د خوشال تجربه او نظر 

( کلنمۍ ۶٤د زياتې تاييدونې وړ دی. خوشال چې د خپل ژوند په )

کې له خپل پالر سره يوځای د خپلو رقيبانو پر ضد په جګړه کمې 

ي ژوند پيالمه ګڼمل شريک شو، په ح ي ت کې همدا دده د سياس

کېږ.. د خوشال سياسي مبارز  بيا آن دده د عمر تر پايه پمور  

دوام وکړ، آن تر د  پور  چې ده وصيت وکړ؛ ما داسې ځای کمې 

ښخ کړئ چې د مغولو د اسونو ګرد زما پر قبر پرېنوز.. مانا دا چې 

له تنکي زلميتوبه بيا تر بوډا توبه پور  د خوشال ژوند په سياسي 

 زه او هلو ځلو کې تېر شو.مبار

خوشال د خپلې سياسي مبارز  په ترڅ کې له ډېرو سمختيو او 

کړاوونو سره هم مخامخ شوی او يو ځل يې څلور کلمن بنمد همم 

ګالل  دی. خوشال د همد  څلور کلن بند په موده کې لمه خپمل 
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نبوغ نه ګټه واخيسته، د )دستار نامې( پر ليکلو يې پيل وکړ او په 

کې يې داسې يو جامع کتا  وليکه چمې د سياسمت،  ( ورځو۶۹)

 ټولنيزو چارو او قومي مشرتو  لپاره ډېر معتبر اثر ګڼل کېږ..

خوشال خان په د  اثر کې د لومړ. ځل لپاره د يو سياستوال او 

قومي مشر د )دستار سړی( لپاره يو لړ اصول وټاکل، چې د هغو د 

شر شي، سياستوال پوره کولو له مخې يو څوک کوالی شي د قوم م

شي او يا د دستار تړلو اليق وګڼل شي. د خوشال له نظره د دستار 

 سړی بايد دا شل هنرونه او شل خيلتونه ولر.:

 اول هنر د ځان د معرفت:

 دويم هنر د علم چې کسب کمال باله شي.

 درېيم هنر د خط چې الزم ملزوم د کسب کمال دی.

 څلورم هنر دشعر چې پيرو د علم دی.

 ځم هنر د تيراندازۍ دی.پن

 شپږم هنر د اسغ تازۍ دی.

 اووم هنر د ښکار دی.

 اتم هنر د شجاعت دی.

 نهم هنر د سخاوت دی.

 يوولسم هنر د ازدواج د معاشرت دی.

 دولسم هنر د اوالد د تربيت دی.
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 ديارلسم هنر د تاديب خدم و حشم دی.

 څوارلسم هنر د اسبا  معيشت دی.

 ه انيت دی.پنځلسم هنر د زراعت د د

 شپاړلسم هنر د تجارت دی.

 اولسم هنر د تح يق د نسب دی.

 اتلسم هنر د ترد د شطرن) دی.

 شلم هنر د تيوير د ن اه دی.

 او شل خيلتونه په د  ډول د.:

 خيلت دمشورت –اول 

 خيلت دعزيمت –دويم 

 خيلت د خاموشۍ –درېيم 

 خيلت د راستۍ –څلورم 

 خيلت د شرم و حيا –پنځم 

 خيلت د خلق نيکو و خلعت وخوشخويۍ –شپږم 

 خيلت د مروت –اووم 

 خيلت د عفو او کرم –اتم 

 خيلت د تميز –نهم 

 خيلت د عدل د انيا  –لسم 
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 خيلت د توکل –يوولسم 

 خيلت د خو  و د رجا –ديارلسم 

 خيلت دملک د انتظام –څوارلسم 

 خيلت د همت –پنځلسم 

 خيلت دحلم –شپاړلسم 

 رتخيلت د غي –اوولسم 

 خيلت د عزم و احتياط –اتلسم 

 خيلت د طاعت د ورع –نولسم 

 (1)خيلت د استغفار   -شلم 

خوشال بابا د يو سياستوال لپاره پورتني هنرونه او خيملتونه    

الزم بولي. دد  هنرونو او خيلتونو په واسمطه لمه ځماني ژونمده 

.. د نيولې بيا تر ټولنيز او هېوادني ژوند پور  ټولې چار  سمبالېږ

خوشال په نظر يو واکمن يا سياستوال بايد پمر دينمي او دنيمايي 

علومو دواړو پوه و.، چې د ملک د انتظام چار  سمبال کړ.، که 

چېر  يو سياستوال يواز  په ديني علومو پموه و.، نمو د ملمک 

ژوندنيو چارو ته به يې پام راکم شي او د ټولنې اقتياد. او د ژوند 

ه کړای شي او که چېر  يواز  دنيايي علموم نور ډګرونه به وده ون

يې زده و.، نو ټولنه به له دينه لر  شي او اخرو. نړۍ ته به يمې 

زيان ورسي، لنډه دا چې حاکم بايد د ټولنې د ښه نظمام لپماره دا 

                                                           
(1)

 ل کال.1٧٣٣د خوشال خټک دستارنامه، کابل چاپ،   



  نيمه پېړۍ يون/ انديال خوشال

 

75471 
 

دواړه علوم ياد کړ..  د خوشال په نظر هغه چې ظاهر. او باطني 

د.، هغه د اسالم د سياست يا ديني او دنيايي علوم يې زده کړ. 

څلورو خليفه ګانو په شان د. : )) هر چې ظاهر. او باطني دواړه 

لر. هغمه پمه سميرت د. د خلفمای اربعمه رضموان اپ علميهم 

 اجمعين((.

خوشال بابا وايي، چې يو ملک د حاکم په سياست ودان دی، که 

چېر  سياست کمزوری و. او حماکم نماپوه و.، ملمک خپلمه د 

 ي او ګډوډ. رامنځته کېږ.:کمزورۍ خواته ځ

 

 چې خالي شي د حاکم له سياسته

 هغه ملک په بال ياد شي

خوشال خان د يو ملک د مشر لپاره دا تدابير الزم ګڼي، چمې د 

ملک اقتياد ته پام وکړ.، پر خپل پوځ الس راکا . او خلمک لمه 

اقتياد. پلوه ښه وساتي، که چېر  داسې ونه شي، نو ملک کې به 

پوځ به يې متالشي او تيت و پرک شي، نو ځکه خو  ګډوډ. راشي،

 وايي:

 هر بادشاه چې خزانه ورڅخه نه و.

 عاقبت ورڅخه تار په تار لښکر دی
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خوشال بابا د يو ملت يووال  او پيوستون د دولت د ب ما ضمامن 

بولي او کله چې نفاا رامنځته کېږ. هغه سره بيا غربت او بدمرغي 

 په خپله راځي.

 خلکممو پممه اتفمماا دیدولتونممه چممې د 

 هغه به خموار شمي چمې پمه کمې نفماا دی

 دوه زړونه چې يو شي غر به هم پاره پاره کما

 ځار تر يګانګۍ چمې نعمتونمه راښمکاره کما
 

 

خوشال خان دغه راز د يو مشر او سردار لپاره ځينې شرايط هم 

ټاکلي چې علم، دين او مېړنتو  هم په کې راځي ، خوشال بابما د 

خان لپاره يو لړ نور  ځانګړنې هم ټماکلي، هغمه  يو قومي مشر او

وايي چې خان بايد د سيم و زر پروا ونه لمر. او يمواز  د شمرم و 

 ننګ په فکر کې و.:

 

 خاني کار د هر چا نه دی د هغه دی

 چې صرفه يې نه په زر و. نه په سر

 يکباره يې په نظر کې شرم ننګ و.

 د دنيا په سود و زيان نه دی خبر
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بيا د يو سردار او د هېواد د مشر لپماره همم غموره  همدا صفت

 بولي:

 سردار هغه دی چمې شمرم ننمګ لمر.

 مممدام د شممرم تمموره تممر څنممګ لممر.

 صرفه په زر نه کا صرفه په سمر نمه کما

 چې دشمنان و. له هغمو جنمګ لمر..

 

 

 چمممې صمممرفه کانمممد. پمممه سمممر

 يممممما صمممممرفه کانمممممد. پمممممه زر

 نممه بممه خممان نممه بممه سمملطان شممي

 کشمممور نمممه بمممه خپمممل کانمممد.

 چمممې پمممه ځمممان مړنممم  نمممه و.

 مړنتمممممو  نمممممه کممممما لښمممممکر

 

دد  ترڅنګ خوشال بابا د سردارۍ لپاره د يو لړ نورو ځمانګړنو 

 يادونه هم کو.:

 سمممردار د عفمممو  د کمممرم څښمممتن

 د جنګ تر کاره په اشمتي ممين ښمه دی

 ډېممممر هنرونممممه د مممممرد دارۍ د.

 چې واړه تېر شمي تېمر مبمرهن ښمه دی
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 ر  توکمممهسمممردار. لمممره بويمممه دا د

 يممو همممت دويمممه تمموره بممل اخممالا

 

خوشال، د حاکم يا سلطان لپاره نور ډېر ډېر هنرونه هم  

 الزم او ضرور بولي، وايي:

 د مارکممه نممه و. پممه تممن کممې زهممر

 سممردار کممه نممه لممر. خنجممر د قهممر

 دا دواړه توکممممه زممممما پممممه پوهممممه

نه ياد پمه کلمي و. نمه يماد پمه ښمهر
(1)
 

 

ابا په کالم کې ډېر  نور  زياتې د سياست او مشرتو  په با  د ب

 څرګندونې هم شته، خو مو  دلته يواز  پر همد  لنډيز بسنه کوو.

  

                                                           
(1)

 مخ.٣1ل کال، 1٧٣٣ګل پاچا الفت، ننګيالى پښتون، پښتو ټولنه،   
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 ليکګر )خطاط( خوشال
 

خوشممال بابمما د خپلممو ګڼممو کمممالونو ترڅنممګ يممو ډېممر ښممه 

ليکګر)خطاط( هم و. خط د هغه وخت په هنرونو کې يو مهم هنمر 

ې د خط هنر پمر ګڼل کېده. خوشال نه يواز  يو ښه خطاط و، بلک

ارزښت او ماهيت هم ډېر ښه پوهېده. خوشال د يو سياسمتوال او 

سياستپوه لپاره هم د خط او خطاطۍ هنر زده کول، الزم ګڼل، نمو 

ځکه خو يې د )دستار سړ.( لپاره په شلو هنرونو او شلو خيلتونو 

کې د خطاطۍ هنر په درېيمه کټګورۍ کې راوړی او وايي: ))درېيم 

 داخل د کسب کمال دی((. هنر د خط چې

خوشال بابا په دستارنامه کې د خط تعري ، ارزښت او د خطاطۍ 

فن په با  په زړه پور  او ژوره ليکنه کړ  ده. د ليک ارزښت يمې 

په د  شان څرګند کړی چې آن ډېرو ژبپوهان به هم ورته ګوته په 

غا  شي، هغه وايي: )) علم او خط سره الزم او ملزوم د.. علم په 

منال وحشي خط يې لکه کمند چې وحشي دی، پر  قيد شي. دا 

هومره کتابونه به نه وو که خط نه وی، په حسما ، پمه کتما  پمه 

سياا به څوک پوهېدل که خط نه وی، د جهان کار سره ټمول پمه 

خط دی، لوی هنر دی، منزلت، مرتبت يې هم ډېر دی، قدر قيممت 

زېب و زينت دی، که  يې تر حسا  تېر دی، که يې دولتمند زده کا

 يې دروېد زده کا د دروېد دولت دی.
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الحق څو چې څوک وايي دا هنر اليق د هغه تعري  دی، کار يې 

پر نه دی څرګند دی، ولې  حي  دا چې د هر چا په مياحبت تن 

ورکا، الر نه ګور.، هر څوک يې چې په الس واخلمي، نمور د هغمه 

 شي، د هرچا يار دی:

 يوه چار د  ده يکباره  رهدرسته ښه يې ته دلدا

 نوره يې د هغه ياره  چې و تا و ته نږد  شي 

 

کور دده ودان شه، چې دده دمخه  څه وران  ودان  پمه جهمان 

شي،  په هر چا چې دی دا تور مخ برابر کا، کيميا ګر دی، سيسمن 

يې زر کا. بې کامه و. هزار کمامراني ورکما،  د ډېمرو پمه سمرتاج 

په سر کا، په دا سبب چمې دو زبمان دی. د کېږد.، د ډېرو خاور  

جهان سرګرداني په ده، هر زمان يې سر په تېره تېخ واهه شي، چار 

پخپل سرکا، مراد و نامرادانو ورکما، ځمان ګمداز رفيمق نمواز دی. 

جوانمرد. ډېره، وفا يې تر حده تېره ده. درېغه چې د نا اهلمو پمه 

بال په بد ذاتمو پمه الس کې نه وی،  په الس د اهلو وی، دده د سر 

)سفله و په سهلو وی.  1 ) 

خوشال په دستارنامه کې د خط هنر د ارزښت د څرګنمدولو پمه 

ترڅ کې د هغه د زده کولو الر  چار  هم پمه ګوتمه کمو. او زده 

 کوونکو ته يې د زده کړ  الر  ښيي. وايي:

                                                           
(1)

 مخونه.1١-1٨ل کال، 1٧٣٣خوشال خټک، دستارنامه، پښتو ټولنه،   
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)) زده کول د خط موقو  د کاتب په تعليم دی، پخپل طور چمې 

ښې طبيعي باله. دا هم کښل زده کا امما شمنيده ښه خط ګور.، ک

چې کاتب خوه نويس ورتمه د خمط قواعمد  -ک  بود مانند ديده

ښيي اصالح ورکو. هغه خط په قواعمد زده شمي او زر زده شمي 

 خوه نويسي هم هغه باله شي چې خط د استاد زده کا.

د قلم سازول برابر د کټې ګوتې تر بند تراشه بويمه، شمګا  د  

. چې يو اړخ بل يې نری پېړ نه و.، د مشق قلم خو پېړ و. برابر و

 هومره ښه و. په محر  قلم زر خوه نويس شي.

محر  و نوک دار قلم و ته وايي. د خط مراد په مړونمد دی چمې 

مړوند قوت وشي، نور ګوتې په قلم و جوړېږ.. د مړوند قموت بمې 

غټه قلم نه شي چې قلم لک و.، ځينې حر  ورځنې ووځي قوت 

د مړوند کېږ.. که مشق ووړ  ډېر حر   و. د  کټه لکه کټه ګوته 

 هسې و..

مشق په تخته بدفتين بويه. که په د نر. قلم ډېر کښمې خموه 

نويس به نه شې که په غر قلم لږ کښې خوه نويس به شې، قلمم 

چې روغ کا په ن طه د  وازميي، که ن طه تر  ښه پرېوته او که نه 

 بيا د  قط کا.

د قلم ډېره تېره بويه، هاله به ښه روغ شي ښه په قط قلم تراه 

)شي ن طه به تر  ښه پرېوز.، دا کار واړه په چاړه تعلق لر.. 1 ) 

 همداسې د سياهي د جوړولو لپاره هم الرښوونې کو..

                                                           
(1)

 مخونه.٣1-٣٢ل کال، 1٧٣٣خوشال خان خټک، دستارنامه، پښتو ټولنه،   
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خوشال بابا نه يواز  د خط د هنر يو الرښود او خطاط و، بلکې د 

دا يمو ډول يو ځانګړ. خط موسس هم و، چې زنځيمر. نومېمده، 

ځانګړی ليک دی چې خپله د دوی د کورنۍ ترمنځ کارېده او بڼمه 

يې داسې وه چې د تورو يو سر له بل سمره نښملېده او همداسمې 

زنځير. شکل يې نيوه،  نو ځکه يې زنځير. باله. خوشمال بابما د 

))زنځير.(( په نامه يو اثر هم لر. چې  د حبيب اپ رفيع په زيمار 

 خپور شوی دی.

شال د فکر اوژوندانه د پورتنيو اړخونو ترڅنګ، چمې ممو  د خو

ورته اشاره وکړه، سياستوال خوشال، ټبرپموه خوشمال، ښمکار. 

خوشال، اسالمپوه خوشال، ارواپموه خوشمال، مارشمال خوشمال، 

ښوونپوه خوشال او داسې نور عنوانونه چې  هر يو د بابا د ژوند او 

و څېړنې وړ وو، خو لکه فکر يوه برخه رانغاړ. هم د زياتې شننې ا

څنګه چې د مخه مو يادونه کړ ، بابا يو څو اړخيز شخيميت اود 

علم يو داسې بحر دی، چې هر څومره پکې مزل وکړو، بيا يې همم 

پای ته نه شو رسېدالی، څکه خو مو پورتنيو څو برخو ته په لنډيز 

 سره په اجمالي ډول اشاره وکړه.
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 څلورم څپرکى

ګړي پر خوشال بابا ځان

 ليکل شوي کتابونه

 

خوشال بابا د نړۍ داسې يو سرت عظيم او لوى شاعر، عامل، انديال، 

مبارز او څو اړخيز شخصيت و، چې که هر اړخ يې په ځانګړي او جال 

ېول وڅېړل يش، نو په خپله يو بېل شخصيت، يو بـل خوشـال او لـه 

و نورو نه يو بېل او متاميز خوشال مـو تـر سـرتګو کېـږي. خوشـال يـ

داسې قوم او ملت ته منسوب شخصيت دى، چې نـه پـه کـې د ليـک 

لوست کچه ېېـره لـوړه ده، نـه د خپرنيـو رسـنيو لـه مخـې د نـورو د 

سيالۍ جوګه دى، نه يې ژبه د نړيوالو ژبو په کتار کـې ودرول شـوې 

ده، آن تر دې چې  په خپل ټاټويب کې هم د خپلـې ژبـې لـه نعمـت 

 څخه بې برخې دى.

وجه د ملت د ېېـرو وګـړو ذهنـي اړيکـي د هغـې لـه  د نالوستۍ په

ويــاړلې مــا  رسه غــوڅ شــوي دي. پــر دې تنګســيا رسبېــره پــردى 

فرهنګي يرغل ال بل المل دى چې، ان د لوستي پاړکي پـر ذهـن يـې 

 هم د پرديپالنې سيورى خپور کړى دى.

خــو ددې ټولــو الملونــو، تنګســياوو او نيمګړتيــاوو رسه رسه خپلــه د 

نانو او پرديو له خوا پر خوشال بابا په لسګونو مستقل اثار او پښتنو افغا
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( عنوانو پـورې بېالبېلـې ليکنـې خپـرې شـوې دي. د 5000اټکل تر )

لروبرو افغانانو هېڅ يوه داسې خپرونه او چاپپاڼـه بـه نـه وي چـې پـه 

هغې کې دې د بابا يادون نه وي راغـ.. اکـرثو هغـو بهرنيـو خپرونـو 

افغانانو يې ليکنې کـړي، رضور يـې د لـوى خـان  چې پر افغانستان يا

يادونه هم کړې او د هغه له افکارو او اشعارو څخه اغېزمن شـوي هـم 

دي، يو شمېر بهرنيو ختيځپوهانو او نورو ليکوالو د بابـا پـر اندوژونـد 

ېېرې په زړه پورې ليکنې کړي او مستقل اثـار يـې هـم خپـاره کـړي 

ۍ تيزسونه هم د بابا پر ژونـد او دي، ځينو د خپلې ماسرتۍ او ېاکرت 

اثارو ليکيل دي. لنډه دا چې د بابا پر ژوند اثارو او شخصيت بانـدې 

د ټولو شويو ليکنو شمېر څو زرو عنوانو تـه رسـېږي، چـې د هغـو پـه 

باب تراوسه پورې د خوشال بابا څو کتابښودونه جوړ شوي او نورو ته 

عـريف کـوو چـې د بابـا د هم اړتيا ده، خو موږ دلته يوازې هغه اثار م

ژوند، شخصيت او اثارو په باب ليکل شوي او پـه مسـتقل ېول چـاپ 

شوي دي، په دې اثارو کې يـا د اثـر ټولـه برخـه د بابـا اندوژونـد تـه 

ځانګړې شوې يا يې يوه برخه د هغه پر اند وژنـد متمرکـزه ده او بلـه 

ژبـاړل شـوي برخه يې خپله د بابا کالم دى. لکه په انګريزي ژبه د بابا 

شعرونه او بيا پر هغو تبرصې او شننې او يا د هغـه پېژندنـه. مـوږ دلتـه 

 همدغه ېول مستقل او يا نيمه مستقل اثار معريف کوو:

 خوشال خان خټک څه وايي؟ -7

دا کتاب د استاد عبدالروف بېنوا له خوا لومړى ځل په هندوستان   

تو ټولنې له کال، په کابل کې د پښ (م 7120)کې چاپ شوى دى. پر 

مخونه لري او د خوشال د فکر وفن پر  (721)خوا بيا چاپ شو. کتاب 

 بېالبېلو اړخونو په کې بحث شوى دى.
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 خوشال خان خټک او څو نور فرهنګياه خټک: -5

د رس محق  عبدهللا بختاين خدمتګار له خوا ليکل شوى. د خوشال 

يکـوال هـم بابا پر معرفۍ رسبېره يې يو شمېر نور خټـک شـاعران او ل

( مخه لري، خو تراوسه چاپ شوى نه 315معريف کړي دي. دا کتاب )

 دى.

 منتخبات خوشال خټک: -3

دا کتاب د سيد انورالح  له خوا ترتيب شـوى او د خوشـال بابـا د 

کالم غوړچا  په کې شوى دى، ددې کتاب اردو ترجمه هم شوې ده 

م 7121پـر مخه لـري او  317او په جال ېول چاپ شوې ده. دا کتاب 

کال د پېښور پښتو اکيډمۍ له خوا چاپ شوى دى. پـه کتـاب کـې د 

 بابا له کالم نه عالوه د هغه د ژوند حاالت هم بيان شوي دي.

 د تورې او قلم خاوند: -4

دا کتاب محمد نواز خټک ترتيب کړى، په دې کتاب کې ټول هغه 

ارت مضامني راټول شوي چې د خان علني مکان ) خوشال بابا( پر زي

باندې د يوې لويې او درنې غونډې په ترڅ کـې اورول شـوي وو. دا 

کـال چـاپ کـړى دى.  (م7117)کتاب اداره اشاعت رسحد پېښور پـر 

 ( مخه لري.710کتاب ټول )

 خوشال او پرسىل: -2

 (م7121)د خوشال بابا د پرسلنيو شعرونو يو غوړچا  دى، چـې پـر 

مخونو کې چـاپ  (31)کال په کابل کې د پښتون غږ مجلې له خوا په 

 شوى او  . نوري پرې يوه رسيزه کښلې ده.
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 ننګياىل پښتون: -1

کال په کابل کې د بابا په باب يو نړيوال سيمينار جوړ  (م7151)پر 

 (330)شوى و، ددې سيمينار مقالې د )ننګيـاه پښـتون( پـه نامـه پـه 

 مخونو کې د يوه ځانګړي کتاب په بڼه چاپ شوې دي.

 تورياىل پښتون: -1

کال د شوي سيمينار د  (م7117)هم په کابل کې د بابا په باب پر دا 

مخونو کې پـه کابـل کـې  (511)ليکنو ټولګه ده، چې په کتايب بڼه په 

 چاپ شوې ده.

 د خوشال خان خټک يوشعر: -1

 پــه هــر څــه کــې ننــداره د هغــه مــخ کــړم

ــو ــد ش ــه ناپدي ــه ن ــرې پيدايي ــه ېې  چــې ل
 

واري يـو تحلـييل کتـاب د بابا پر همدې يوه بيت باندې حمزه شين

کال په الهور کې د شاهني چـاپخونې لـه خـوا  (م7117)ليک. او پر 

 مخه لري. (714)چاپ شوى دى، چې 

 ارمغان خوشال: -1

ميا سيدرسول رسا دا کتاب ترتيب کړى، د خوشال بابا د کالم 

انتخاب دى چې غزلې، قصيدې، رباعيات، قطعې، بازنامه، سواتنامه، 

کال په پېښور  (م7114)ې شامل دي، دا کتاب پر فضلنامه او نور په ک

( مخه 7033کې د يونيورسټي بک ايجنيس له خوا چاپ شوى دى. )

 مخه رسيزه هم وررسه مله ده. (744)لري او د مرحوم رسا 
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 ميل قهرمان: -70

کال په کابل کې د  (م7112)استاد ګل پاچا الفت ترتيب کړى او پر 

( مخه لري په کتاب کې 774پوهنې په چاپخونه کې چاپ شوى دى. )

لومړى د خوشال بابا په باب د بېالبېلو پوهانو نظريـې راټـولې شـوي، 

ورپسې د خوشال بابا پر نظرياتو )عش ، چلند او ښـکار پوهنـه( بحـث 

 شوى او هم د هغه د کالم بېلګې راوړل شوي دي.

 خوشال خان خټک او دده اديب مکتب: -77

م کـال پـه 7115کړى او پر دا کتاب دوکتور عارف عثامنوف ترتيب 

دولتي چاپخونه کې د افغانستان د علومو اکاېمۍ له خوا چاپ شـوى 

( مخونه لري، کتاب درې څپرکي لري پـه لـومړي څپرکـي 574دى. )

ــاريخ جــاج  کــې يــې د شپاړلســمې او اولســمې پېــړۍ د پښــتو ادب ت

اخيستل شوى، په دويم څپرکي کې د خټکو د اصل، نسـب، قبيلـې د 

دود او د خوشال د فن پـه هکلـه خـربې شـوي دي. پـه خوشال ژوند

درېيم څپرکي کې د خوشال د اديب ښوونځي او د کتـاب د اخځونـو 

 يادونه راغلې ده.

 خوشال منرب: –پښتو  -75

 (م7117)دا د هغه سيمينار د ليکنو او نظمونـو ټولګـه ده، چـې پـر 

 مخه لري. (11)کال د پښتو اکاېمۍ پېښور له خوا شوى و، دا ټولګه 

 خوشال شنايس: -73

دا هم د ليکنو يوه ټولګه ده، چې د تاج سعيد او زيتون بانو له خوا 

مخونو کې په  (721)کال په کتايب بڼه ترتيب شوې او په  (م7110)پر 
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 شاهني برقي پريس کې چاپ شوې ده.

 خوشال کيست: -74

دا کتاب مېرمن معصومه عصمتي وردګ ليک. او په هغه کـې يـې د 

اثارو په باب معلومات وړاندې کړي، دا کتـاب پـه کابـل بابا د ژوند او 

 کې چاپ شوى دى.

 خوشال منرب: –پښتو  -72

دا د خوشال په باب د بېالبېلو ليکنو او نظمونو يـوه لويـه ټولګـه ده 

مى ګڼه کـې د خوشـال  -کال په مارچ (م7110)چې د پښتو مجلې د 

لـه خـوا پـه بابا د درې سووم تلني په درناوي، د پښتو اکيډمۍ پېښور 

 مخونو کې چاپ شوې ده. (401)

 خوشال ريويو: -71

دا د خوشال رسريچ سيل درې مياشتنۍ ګڼه ده، چې د خوشـال د 

فکر و فن په باب ليکنې په کې چاپېږي، په لومړۍ ګڼه کې يې څلور 

 مخونو کې چاپ شوې ده. (517)ګڼې رانغاړل شوي او په 

 خوشال ريويو: -71

هم دوه ګڼې راغيل دي. دا ګڼه پر  د خوشال ريويو دوميه ګڼه کې

 مخه لري. (711)کال چاپ شوې او  (م7112)

 خوشال ريويو: -71

د خوشال ريويو درېيمـه ګڼـه کـې دوه ګڼـې رانغـاړل شـوي او پـر 

 ( مخه لري.553کال چاپ شوې دي، ) (م7112)
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 خوشال او جامليات: -71

کال ليکل شوى  (م7113)د ېاکرت اقبال نسيم خټک اثر دى چې پر 

( مخه لري. ېاکرت اقبال نسيم خټک ته پـه دې اثـر د )پـي 411دى، )

ايچ ېي( ېګري ورکړل شوې ده. دا ليکنه دوه برخې لري، په لومړۍ 

برخه کې دجامليـاتو بنيـادي مباحـث او د جـامل )ښـکال( پـه بـاب د 

خوشال د تصور په اړه معلومات وړاندې شـوي دي، پـه دوميـه برخـه 

هغه په کالم کې د شعري محاسـنو  کې د خوشال د فن او نظريې او د

 په باب خربې شوي دي.

خوشال خان خټـک او د هغـه د کـورنۍ علمـي او  -50

 اديب خدمات:

( مخـه 301م کال په بهري کې بشپړ کړى، )7113شاه جهان دا اثر د 

 لري، خو تراوسه چاپ شوى نه دى.

 خوشال خان خټک باباى پشتو شاعري: -57

او د خوشال ريرسچ سيل لـه خـوا پـر شاه جهان دا اثر ترتيب کړى 

( مخه لـري، پـه دې کتـاب کـې د 713م کال چاپ شوى دى. )7112

 خوشال د ژوند او فن په باب معلومات راغيل دي.

 ښاغ. پښتون: -55

دا د هغو ليکنو  او منظومو پېرزوينو ټولګـه ده، چـې د نوښـار اديب 

ورځـې  کال د جون پر مياشت د خوشال بابا د ياد (م7131)جرګې د 

په مناسبت اورول شوې وې او بيا د نواز خټک پـه هڅـه او ترتيـب د 
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مخه  (10)کال د اګست پر مياشت  چاپ شوې ده، دا کتاب  (م7131)

 لري.

 اباسني خوشال منرب: -53

مى ګڼه د خوشال بابـا پـه  -کال اپريل (م 7111)د اباسني مجلې د 

ليکوالـو  تنـو (57)باب ليکل شويو مقالو او ليکنو ته ځانګړې شوې، د 

مخونـو کـې  چـاپ  (11)ليکنې او منظومې بېلګې په کې راغيل او په 

 شوې ده.

 خوشال خان خټک دمطبوعاتو په هنداره کې: -54

کال د کابل پوهنتون له خـوا خپـور  (ل7321)په دوو ټوکو کې پر 

شوى، په دې اثر کې هغه کتابونه او ليکنې معريف شوي چې د بابا په 

ل بابا د کتابښودنو په لړ کې دا ېېـر مهـم اړه ليکل شوي دي. د خوشا

مخه لري د خوشال په  (575)کتاب دى، په لومړي ټوک کې يې چې 

 (753)مخه لري،  (504)( عنوانه مقالې او په دويم کې چې 511باب ) 

 عنوانه مقالې او ځينې ځانګړي کتابونه معريف شوي دي.

 ګام پر ګام له خوشال رسه: -52

ېړنيـز  او تحلـييل اثـر دى چـې د د استاد محمد اصف صميم يو څ

کـال د  (ل7311)خوشال بابا پر ژوند ژوره څېړنه کوي، دا کتـاب پـر 

جرمني لـه خـوا پـه پېښـور کـې پـه  -افغانستان د کلتوري ودې ټولنې

مخونو کې د يو زر ټوکـو پـه شـمېر چـاپ شـوى دى. پـه دې  (710)

کتاب کې  خوشال او کتابونـه، خوشـال او شـاعران، خوشـال د ژبـې 

ک، خوشال او قرآن، ګام پر ګام  له خوشال رسه او يو شـمېر نـور ټوپ

 مسايل څېړل شوي دي.
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 خوشال خان د مغلو په دربار او د ادب په ېګر کې:- 51

دا د شرييندل ګرديوال مونوګراف دى، چې په دې کې د خوشال   

لنډه پېژندنه له مغولو رسه اړيکي او اديب کارنامې  څېړل شـوي دي. 

کال ليکل شوى، خو تر اوسـه ال چـاپ شـوى نـه  (ل 7325)دا اثر پر 

 دى.

 خوشالخان خټک: -51

دا کتاب  دو ست محمد کامل مومند د خان پـر ژونـد او کـالم، پـر 

( مخونـه لـري او )اداره 471( م کال په اردو ژبه لـيک. دى. )7127)

 اشاعت رسحد( پېښور، چاپ کړى دى.

 خوشال خان اور اقبال: -51

د خان په اردو ژبه ليک.، دبابـا پښـتو اشـعار هـم دا کتاب عبدالصم

کال د پېښور منظور عام پـريس کتـابتون   (م7140)وررسه مله دي. پر 

ــړى دى، ) ــه کــې ددې دواړو 311چــاپ ک ــوال پ ــري. ليک ــه ل (مخون

 شاعرانو  پرتلنه کړې ده.

 تعليامت خوشال: -51

 په دې نامه،  مري عبدالصمد خان يو کتاب په اردو ژبـه کـې لـيک.

کـال چـاپ  (م7111)دى، دا کتاب د عکاس پرنټرز پېښور له خوا پـر 

( مخونه لري او د خوشالخان د کالم پر ځينو  اړخونـو 14شوى دى، )

 په کې څېړنه شوې ده.
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 خوشال خټک کا مخترص تعارف: -30

ــيک. دى. د  ــه ل ــه اردو ژب ــک پ ــان خټ ــور پرېش ــاب پورفيس دا کت

ټ کونسل پېښور له خـوا کال د مارچ پر مياشت د اباسني ار  (م7110)

چاپ شوى دى، دې کتاب کې د خوشال پر فکر و فن خـربې  شـوې 

 دي.

 پشتنو کا عظيم شاعر خوشال خان خټک: -37

( مخه 715دغه کتاب پروفيسور نعيم تقوي په اردو ژبه ليک. دى. )

کال  په تجاريت پـريس نـارم ابـاد کراچـۍ کـې  (م7117)لري او پر 

د خوشـال د ژونـد و فـن پـه بـاب  چاپ شوى دى. په دې کتاب کې

 خربې شوي دي.

 پشتون کون؟ -35

ــر  ــيک. او پ ــال د  (م 7114)ښــاغيل پروفيســور پرېشــان خټــک ل ک

مخه لري او  (150)خوشال ريرسچ سيل له خوا چاپ شوى دى. ټول 

په اردو ژبه يې ليک. دى، په دې اثر کې د پښـتنو د اصـل ونسـل پـه 

ى  او بيا د خوشال د ژوند پـه باب د بېالبېلو نظريو  جاج اخيستل شو 

 باب تفصييل  خربې شوي دي.

 خوشالنامه: -33

 (م7110)دا د هغه  سيمينار د ليکنو او نظمونو جونګ دى، چې پر 

کال د خوشال بابا درې سووم تلني  په درناوي په اباسني ارټ کونسل 

کــې جــوړ شــوى و، د امقــالې پــه اردو ژبــه دي، دا کتــاب پروفيســور 

 مخه لري. (510)خاطر غزنوي ترتيب کړى او  پرېشان خټک او
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 د خوشال د کالم انګريزي ژباړه: -34

ميجر راورټي د خوشال بابا سل غزلونه او نظمونه  پـه انګريـزي ژبـه 

 ژباړه او خپاره کړي دي او تبرصه يې پرې کړې ده.

 د خوشال خټک شعرونه: -32

ه اولف کريو او يولن هاول دپوميزاف د خوشـال خټـک پـه نـوم پـ

انګريزي ژبه د خان د شپږويشتو غزلونو ژباړه کړې ده او خپل نظر يې 

مخـه لـري او پښـتو اکيـډمي پېښـور  (11)پرې لـيک. دى، دا کتـاب 

 کال چاپ شوى دى. (م7113)پوهنتون له خوا پر 

دوست محمد کامل، اولف کريو او يولن هاول دپـوميزاف پـه  -31

اثر کې د پوميزاف د رشيک کوشش په انګرېزي ژبه يو اثر ليک.، دې 

خوشال خان خټک په باب خپله اختاليف څېړنه وړاندې کړې ده، دا 

مخـه لـري، د کتـاب پـه  (721)کال چاپ شـوى ،  (م7111)کتاب پر 

 رسيزه کې د خوشال بابا پر ژوند وفن خربې شوي دي.

 په ېمنارکي ژبه د خوشال بابا شعرونه: -31

شت غزلونـه او نظمونـه د ېمنارک پادري جنيزانوالډسن د بابا اته وي

 په ېمنارکي ژبه ژباړه  او ديو کتاب په بڼه يې خپاره کړي دي.

په انګرېزي ژبه دخوشالخان خټـک د کـالم انتخـاب دى چـې  -31

اى بډلف له خـوا پـه -غزلونه، قصيدې او نور په کې شامل دي، د يس

انګريزي ژبه ژبـاړل شـوي او د اسـټفني او زامنـو پـه اهـتامم يـې پـر 

 مخونو کې چاپ شوي دي. (14)کال په  (م7110)
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اليـــف اينـــډ ورکـــس اف خوشـــالخان خټـــک ) د  -31

 خان ژوند او مبارزه(: خوشال

دا يوه څېړنيزه ليکنه ده، چې د الهور مېرمن خديجه فريوزالدين د 

کال په شاو خوا کې ليکلې ده اوبيا  (م7140)خوشال پر ژوند وفن، د 

وکتورا درجه تـر السـه يې وروسته پرې له پنجاب پوهنتون څخه د  د

 کړې ده.

( مخه لري، لـومړنۍ برخـه  د 441دا ليکنه په انګريزي ژبه شوې وه، )

خوشال له قـوم او قبيلـې، ژونـد او جګـړو او مړينـې رسه اړه لـري او 

دوميه برخه يې د خوشال له اثارو او فن رسه، دا ليکنه چاپ شوې نه 

ه ارزښـتناکه ده. ده، خو د خپل لومړيتوب او څرنګواه له مخې ېېـر 

داسې ويل کېږي چې عالمه اقبال مېـرمن خـديجې تـه ددې ليکنـې 

 سپارښتنه کړې وه.
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 پايله

څرنګه چې خوشال بابا يو عظيم او هر اړخيز شخييت دی او دده 

ژوند او اند د هر اړخ څېړنه ډېر کار و زيار ته اړتيا لر.، پمه لنمډو 

 را ګران کار دی.څېړنو کې د هغه د ټول ژوند او فکر څېړل خو

ما چې کله د بابا د اندو ژوند پر څېړنې پيل وکړ، نو دا راته ال زياته 

څرګنده شوه، چې بابا د پوهې او هنر يو بحر دی، ليکموال يمواز  

دومره کوالی شي چې دد  بحر پر يو  خوا يا يو  څپمې خبمر  

وکړ. او دزياتو موضوعګانو له څېړنې او شننې تېر شي، هغه څمه  

ه د  اثر کې ما انتخا  کړ. وو، هغه ممې  همم پمه لنمډ او چې پ

اجمالي ډول وڅېړل، ځکه دد  هر  موضوع پموره څېمړل د يمو 

ځانګړ. اثر د ليکلو غوښتنه کو.. زما په د  ليکنه او هڅه کې به 

ډېر  نيمګړتياو  و. او دبابا حق به مې نه و. ادا کړی. خو زما دا 

وند سره د يو  ژور  مينې نښه  او ليکنه لږ تر لږه دبابا له اند و ژ

د خوشالپوهنې  په برخه کې د نورو څېړنو او پلټنو لپاره يوه هڅه 

 او هيله ده.

خدای )ج(  د  وکړ. هغه څوک چې دا اثر لولي، د خوشال بابا په 

 با  د معلوماتو په برخه کې ورته ګټور تمام شي.

 په درناو.

 پوهنيار محمد اسمعيل يون

 لل کال، کاب٧٨٨١
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 اخځليک

 ل کال. 7342الفت، ګل پاچا، ننګياىل پښتون،. پښتو ټولنه  -7

 م کال. 7110مى ګڼه پېښور -انوارالح ، پښتو مجله، مارچ -5

 مى ګڼه.-م کال د مارچ7110تسنيم ګالب، پښتو مجله پېښور، -3

 ل کال.7321خټک،خوشال خان،کليات،لومړى ټوک دعلومواکاېمي  -4

 ل کال. 7342ستارنامه، پښتو ټولنه خټک خوشال خان، د -2

 مى ګڼه.-م کال اپريل7111خټک،اقبال نسيم،اباسني مجله پېښور  -1

روهي محمد صدي ، د خوشال کليات، لومړى ټوک دافغانستان د  -1

 ل کال. 7321علومو اکاېمي 

 ل کال.7342رښتني، صدي  هللا، د خوشال خټک طبنامه،پښتوټولنه،  -1

نسبنامه د خوشال خان خټک او افضل خان، الهور  = رفيع  حبيب هللا،1

 ل کال.7310

 ل کال.7310رفيع،حبيب هللا،دخوشال خان خټک  خټکنامه، الهور  -70

 ل کال.7310رفيع،حبيب هللا،دخوشال خان خټک وصيتنامه،الهور  -77

ل 7310رفيع،حبيب هللا،دخوشـال خـان خټـک هندکوهنامـه،الهور  -75

 کال.

 م کال.7114، ارمغان خوشال پېښور،  رسا،  سيد رسول -73

 ل کال. 7342شينوارى، حمزه، ننګياىل پښتون، پښتو ټولنه  -74

صـميم، محمـد اصــف، ګـام پــر ګـام لــه خوشـال رسه، د افغانســتان د  -72

 ل کال. 7311جرمني، پېښور –کلتوري ودې ټولنه 

 ل کال.  7342عثامنوف، عارف، ننګياىل پښتون، پښتو ټولنه -71
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 پښتو ليکنى سمون
 

 ) د پوهندوى علمي رتبې لپاره(

 

 

 ليکوال

 

 

 

 محمد اسمعيل يون
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

 کتاب پېژندنه
 
 

 پښتو ليکنى سمون د کتاب نوم:
 محمد اسمعيل يون  ليکوال:

 يون کلتوري يون  خپرندوى:

 ټوکه 7000  چاپشمېر:

 ل کال7311  چاپکال:

 د ليکوال

 (30)  نومره:پرله پسې  

 د خپرندوى

 ( 30)  پرله پسې نومره: 

 ضياءالرحمن ضياء  کمپوزر:
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 د لومړي چاپ رسيزه

پـه وروسـتيو کـې     کال (ل1٧٨٥دا اثر مې له نن څخه يو کال دمخه )

بشــپړ کــړى و،  وري هزيــت زمــا د ترفېــع لپــاره ومانــه، خــو مــا هغــه   

سـته يـې   وخت ځکه چاپ نه کړ، چې غوښتل مې تر علمي ترفېع ورو

يو ځل بيا وګورم او زياتونې پـه کـې وکـړم او هـم يـې ځينـو ليکوالـو        

ملګرو ته د کره والي لپاره وړاندې کړم. د تېرو کلونو په بهير کې کـه  

څه هم له ګڼو بوختياوو سره مخامخ وم، خو د دې تېـر يـو يـونيم کـال     

په بهير کې مې خپلو کلتوري کارونو ته تـر هرڅـه زياتـه توجـه وکـړه.      

اثر مې يو ځل بيا وکوت او ځينو ليکوالـو ملګـرو تـه مـې د کتنـې       دا

او کره کولو لپاره ورکړ، دا دى تر بيا کتنې او سـمون وروسـته يـې د    

قـــدرمنو لوســـتونکو مخـــې تـــه ودم، پـــوره بـــاور دى چـــې تـــر چـــاپ  

وروسته به مو قدرمن لوستونکي ال کره والي ته وهڅـوي او د وخـت   

 پښتو ليکدود د ال سمون سبب شي.په تېرېدو سره به دا بهير د 

 

 د همدې بهير د ال بري په هيله

 محمد اسمعيل يون

 مه نېټه٣٥ل کال د کب 1٧٨٣

 ارګ، د جمهوري رياست ما ۍ
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)) پښتو ليکنى سمون( ( 

 يوه په زړه پورې هڅه
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ک

ىکخوېش
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 :سريزه

 تو ليكني  سمون رضورتښد پ

 

يـې 
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ېـب ز

ىکړ
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ليکبڼو

اوونـه ړپ

ليکدود
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ليکــلليکبڼــېپښــتو

چـې کېـږي کـې 

بدلونونـه لـومړني ېکليکدودپښتو

پښـتو پيرروښـان ويکـ ړزمانې

يکړشکلونهځينېغږونو

چـې ىکـړ ړليکـدود ليکدودزنځيري

ليکــلځينــېکــورنۍ

مرکــېپښــتوواکمنــۍ

هڅــېځينــېړليکــدود

ټــولنېپښــتوکــېکابــلکــېکنــدهار

هڅـې کـړي ځلېهلېخپلېېکک

غځېــدلېګلــۍړ

څرګندونـه 

راوځيبېالبېلو
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ليکدوديزېګړدوديزې

ېکــنــاخپلوا

ناسمې

کـې 
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بڼـې 

پښـتو 
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 لومړی څپرکی

 او توري پښتو غږونه 

 

 :غږونه -الف

ګرځي

                                                           
(1)
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يگإيکوېشل

وېـش غږونـو کـې پښـتو 

 : يا واول غږونه نغږ  ،خپلواک -7

راوځـي 

غږ

-ā

-a

-

ə
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-

-i

-

-u

ليکــدود ونکىکارېــد  بــې پښــتو 

əږک

uغږونــوخپلواکــو

ړ

سېالب
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 :غږونه نټکانسونېيا  ناغږن، كنا خپلوا -5

غږونـه 

راوځي

---------

-------

-------

----
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کـم غبرګغږونهکه

کـې ځينوکهرسېږيغږونوشپېتو

کېږيشپېتو

 : غږونهواول  سيمييا  كنيمه خپلوا -3

ړيـادونې 
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ســېالب

-yyelbandyawāze

-wgwəldərwagh

y 

w

 ونه: ګيا ديفتون غربګغږونه -4
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راوځي

-āypāyčāy

-ayzmarayzalmay

-əyĵoləydodəy 

-uyxuybuy

-oyzoyloy

-āwkarāwparāw

-awlawpalaw

-əwkatəwbagəw

-iwtriwiw

-ewdew

ew,iw,əwوکــړه

uyoyaw,āw

. . 

. . . . . . 

. . 
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əw-

iwew

کارېـدونکي ځينـې کـې ګړدودونوځينو

کړړ 

شــپېتوکــم

  :ګرافیمل يا كور، شځتوری، حرف، ان -ب
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ــېبېڅــېا الفب

بېالبېلـــې

                                                           
   -  ( )  
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کلمــوډ

کلهړ

-

ړ

 تو توري او د هغو نومونه:ښپ -ج
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کړ ړ

لـــومړى بـــه د پـــوهنې وزارت لـــه خـــوا کارېـــدونکې پښـــتو الفبـــې   

 راوړو، چې په پښتو تعليمي کتابونو کې کارېږي.

ډ

ږړ

ک

ۍ
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 ې:تو الفبښپ -د
 

   بې 
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ے

 
 

کک

ک

ډ

ə
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w

ک

 :ابيڅې) فونيميكه(  غږيزه پښتو -ه

ېحتشـر 

ک
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ږ

ــه    وړانــدې کــړو، چــې د څــو بېالبېلــو   فــونيمکې الفبــې ليکبڼــې درت

پوهانو له خوا وړاندې شوې دي:

لومړى به هغه فونيمکه الفبې وړاندې کړو، چې ښـاغلي نوراحمـد   

 شاکر په خپل کتاب ) بنۍ څېړنې( کې راوړې ده .

 کانسونينټونه: -الف

bp  

t  d 

t  ډd 

j  r 

č  ړr 

ts  z 

dzږz

xž   

s  l 

šm

s  n  

ǥṇ

 k  hک

g

 

. 

. 

. 

. 

. 
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د پوهندوى نوراحمد شاکر په اثر کې د خاصو عربي تورو لپـاره دا  

 الندې ليکبڼې غوره شوې دي:

 .q، او ق  f، ف  ?، ع  z، ظ  t، ط  z، ض  s، ص  z، ذ h، ح  sث  

 د سيمې واول لپاره دا الندې بڼې غوره شوې دي:

 ( کې.walwάr( او )ولور= kandάw(: لکه په )کنډو = w)و 

 ( کې.agəy( او )اگۍ= yaxάy( لکه په )يخى= yى )

پوهنــدوى شــاکر پــه خپــل کتــاب کــې پښــتو واولونــو او د هغــوى     

 څرنګوالي ته په دې  ول ګوته نيولې ده:

 Vowelsواولونه:  -ب

 ( کې.por( او )پور= nor( : لکه په )نور= o) و

 (uلک : ) = پل( ه پهpul =( او )سورsur.کې ) 

( کـې لـومړي   tūru( او )تـورو=  nūru( : لکه پـه )نـورو=   ū) و  

 واوونه.

 ( کې.pir( او )پير= dzir( : لکه په )ځير= i) ي

 ( کې لومړۍ )ي(kizi( : لکه په )کيږي= í) ي

 ( کې.šmer( او )شمېر= der( : لکه په ) ېر= e) ې

 ( کې.lewə( او )لېوه= zra( : لکه په )زړه= əزورکى )

 ( کې.sar( او )سر= arx( : لکه په )اړخ= aا، يا زور )

 (1)( کې.ās( او )آس = kār( : لکه په )کار= āآ )

 

څېړنوال دوکتور عبدالحکيم هاللـي پـه خپـل اثـر ) د پښـتو  بـې د       

فونيميکې الفبې الرښود( کې دا الفبې په مفصـل  ول تشـرېح کـړې    

                                                           
(1)

 مخونه. 1٥-1٤ل کال، 1٧٥١پوهندوى نوراحمدشاکر،  بنۍ څېړنې،  

- 

. 

. 

. 

  ُ  

.. .. 

. 

. 
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ــر   ــر پ ــه خــوا چــاپ شــوى دى.     1٧٥٥ده. دا اث ــولنې ل ــال د پښــتو ټ ل ک

څېړنوال دوکتور هاللي چې کومه فونيميکه الفبې پـه خپـل اثـر کـې     

راوړې هغه د پښتو ټولنې د هغـه بحـا او توافـق نتيجـه ده، چـې دې      

 الندې پوهانو په کې ګډون کړى و:

پوهانــد عبــدالحى حبيبــي، پوهانــد عبدالشــکور رشــاد، پوهانــد   

ــد  ــام، عبــــ ــور  محمــــــدرحيم الهــــ ــد دوکتــــ ــوا، پوهانــــ الروف بېنــــ

سيدبهاوالدين مجـروح، څېړنـوال محمدصـديق روهـي، څېړنـدوى      

ــوال دوکتــور            عبــداهلل خــدمتګار، دوکتــور مجاوراحمــدزيار، څېړن

ــودين،      ــد لــ ــت محمــ ــور دولــ ــوال دوکتــ ــوالد، څېړنــ ــاه پــ سيدالشــ

 عبدالجليل وجدي، څېړنوال دوکتور عبدالحکيم هاللي.

 زه الفبې په دې  ول راغلې ده:په دې اثر کې پښتو غږي

 د پښتو  بې منلې شوې فونيمکه الفبې:

 

معمولي 

 توري

ې کدفونيمي

 الفبې توري

  مثالونه

 atal,sar,špa اتل، سر، شپه a ا

 ās,wyār,sabā آس، وياړ، سبا ā آ

 bār بار b ب

 pasto پښتو p پ

 tor تور t ت

 tol ټول t ټ

 jor جوړ J ج

 čākū چاکو č چ

. . 

. 

. 

. 
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 jāy ځاى j ځ

 cok څوک c څ

 xor خور x خ

 dod دود d د

  d ېر  der 

 rap رپ r ر

 rūnd ړوند r ړ

 zor زوړ z ز

  ž وند  žwənd 

 zağ وغ z و

 samūn سمون s س

 šəl شل š ش

 sāğəlay ښاغلى s ښ

 ğamay غمى ğ غ

 kār کار k ک

 gad گډ g گ

 lās الس l ل

 mor موړ m م

 nən نن n ن

 maṇa مڼه ṇ ڼ

 ,wādə واده،  ړول w و

žərawəl 

 har,sahār هر، سهار h ه

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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يور،  y ي

 مېلمستيا

yor, 

melmastyā 

 saray سړى ay ى

 hosəy هوسۍ əy ۍ

 wir وير i ي

 ter, maste تېر، مستې e ې

 kor کور o و)مجهول(

 lūr لور ū و )معروف(

سر )په  u پېښ

 موسيقۍ کې(

sur 

 ibra ابره )حاصل( i زېر

 nikə, lwastəl نيکه، لوستل ə زورکى

 دخج د ځاى د ښوولو لپاره دا الندې عالمه منل شوې ده:

 کوټه  خج

 

kota 

 

(، z(، ظ )t(، ط )z(، ض )s(، ص )δ(، ذ )h(، ح )өاحتيــاطي: ث )

(، انګليسـي  w( جرمنـي ) w( معدولـه واو ) '( ء )q(، ق )fع )؟(، ف )

(v( او روسي )B( په )v.)(1) 

ــدالحکيم      ــور عب ــوال دوکت ــدوى نوراحمــد شــاکر او څېړن ــر پوهن پ

پـه خپـل اثـر )پښـتو     هاللي سربېره پوهنوال محمـد صـابر خوېشـکي    

                                                           
(1)

ود، پښتو ټولنه، څېړنوال دوکتور عبدالحکيم هاللي، د فونيميکې الفبې الرښ 

 مخونه. 11-٣ل کال، 1٧٥٥

. 

. 
/ 

- 

. 
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ــه دې  ول       ــې پ ــې پښــتو فونيميکــه الفب ــه( ک ــه او وييپوهن غــږ پوهن

 تشرېح کړې ده: 

-

-u

-o

-i

eښځينه-

-a

 ( ā)يې د الف )ا( لپاره  -٥

 ي دي.شکلونه غوره کړ(  əيې )لپاره  (هاو د زورکي ) -٣

پوهنــــــوال محمــــــد صــــــابر خوېشــــــکي  کانســــــونينټونه:  -ب

 کانسونينټونه په دې  ول ښودلي دي:

 

 مثالونه فونيميکه الفبا پښتو مروجه الفبا ګڼه

 بڼ، بڼوال، باران b ب 7

 پند، پوپل، توپ p پ 5

 تور، تالو، توت t ت 3
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 ټول، پلټل، مټ t ټ 4

 جوړ، ناجوړ، تاج j ج 2

 ځ 1
j 

 انځکه، ورځځمکه، ن

 چار، مچ، پچه č چ 1

 څادر، څڅوىب، پايڅه c څ 1

 خواړه، يخ، اخ x خ 1

 دود، درد، پند d د 70

 ېګر، ېاې، هډ d ې 77

 رامبېل، ټرب، اوبه r ر 75

 ړنګ، تړل، ويجاړ r ړ 73

 زړه، تازه، راز z ز 74

 ژوند، لژند، روژه ž ژ 72

 ږمند، ږلۍ، کوږ z ږ 71

 لس، اس سل، s س 71

 شل،شپه š ش 71

 ښه، واښه، چنګاښ s ښ 71

50   ğ  غر، ټغر، با 

 کور، کرکيله، تاک k ک 57

. 

. 

. 

. 

. 
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 ګيله، بګۍ، پړانګ g ګ 55

 الرۍ، الر، څنګل l ل 53

 موړ، بامل، بام m م 54

 نن، پرون، اسان n ن 52

51   ṇ باڼه، کو ، پڼه 

 هلک، بهاند، مهال h ه 51

 

 عربي توري: -ج

 لکه ثابت، وارث، وراثت، باعا  ө ث

 لکه ذلت، مذکور، ماخذ  δ ذ

 لکه حوض، حاضر، حضور  h ح

 لکه صبر، بصر، صبور  s ص

 لکه ضرر، مضروب، غامض  z ض

 لکه طالب، باطل، ناطق  t ط

 لکه ظالم، مظلوم، ناظم  z ظ

 لکه عادت، طاعت، معلم  ؟ ع

 لکه فرمان، کافر، نافع  f ف

 وس، توافقلکه قاموس، ناق  q ق
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 سيمې واولونه: -د

 walwarولور  war( لکه ور  wو )

 yaw، يو yor( لکه يور yى )

 

 ديفتنګونه: -ه

ew لکه له لېو،lew کې 

aw لکه،law  لو او کنډوkandaw کې 

āw لکه په پړاو،parāw  او جړاوjarāw کې 

əw  لکه په کټوkatəw کې 

 ( غبرګغږونه په الندې  ول دي:ayد )ى = 

 saray، سړى mayrə، ميره aywānايوان  ayد 

āy  لکه آينهāyana ځايګنى ،jāygenay ځاى ،jāy 

əy  لکه نړۍnarəy و ۍ  ،ḍoḍəy کړکۍ ،karkəy 

uy  لکه خوىxuy بوى ،buy دوى ،duy 

oy  لکه زوىzoy سوى ،soy 

پوهانــد دوکتــور مجاوراحمــد زيــار پښــتو فونيميکــه الفبــې او د    

 الندې  ول راوړي دي:تورو نومونه په 

/
 

 
ṇ  

. . 

. . 

. 

. 

. 
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ā      

     

    

      č        

  
  ṛ  

    

ḍ   š   

e   s   

ə    

 t 

(ǧ)      

h    

     

      

ǰ     

k  z   

l   Ž   

      

   ə   

                                                           

(1)-
-

- 

. 

. 
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پوهاند زيار د پښتو فونيميکې الفبې او ورسره د هغو تـوري، چـې   

اصاًل عربي دي او پـه پښـتو کـې هـم کـارېږي، لـه فـونيميکې بڼـې او         

 مثالونو سره په خپل اثر )ليکالر ښود( کې په دې  ول راوړې دي:

غږيز  دوديز

 )فونيميک(

 غږيزليک بېلګه نوم

 ara,ar اړه، اړ زور a ا، ه

 zrə زړه زورکى ə ه،ه

 ār,ās آر اوود ā آ

 bar بر بې b ب

 poṛ پوړ پې p پ

 tal تل تې t ت

 tal ټل ټې t ټ

 ĵal جل جې)جيم( j ج

 čam چم چې č چ

 jal,wraj ځل،ورځ ځې j ځ

 carx,xarc څرخ،خرڅ څې c څ

 xar,xor خر،خور خې x خ

 dādā دادا دې)دال( d د

  ḍ )ول  ې) ال  ḍol 

 rag,tor ګ،تورر رې r ر

 ṛund ړوند ړې ṛ ړ

 zar زر زې z ز

  ž ر  ې  žar 

 žira ويره وې ž و

. . . 
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سې)سين s س

) 

 sam سم

شې)شين š ش

) 

 špa شپه

 sār ښار ښې s ښ

 δar غر غې)غېن( δ غ

 kar کر کې)کاف( k ک

 gaṇ ګڼ ګې)ګاف( g ګ

 lar لر لې)الم( l ل

 mor مور مې)ميم( m م

 nar نر نې)نون( n ن

 ruṇ روڼ  ې ṇ ڼ

 kor کور او ]اوود )و([ o (o) و

 zum زوم [(او]لنډ)و u و

 war ور (وې)بېوا w و

 ham هم هې h ه،ه

 her هېر اووده يې e ې

 wir وير لنډه يې i ي

 wray ورى زورواله يې ay ى

زروکي  əy ۍ ،ئ

 واله يې

 wṛəy,xwrəy وړۍ، خورئ

 بېلګه نوم غږيز عربي

 حديا ثاءثې، ө ث

 حليم حا h ح

. . 

. 
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 ذاکر ذال δ ذ

 صابر صاد s ص

 ضمير ضاد z ض

 طاهر طا،طې t ط

 ظاهر ظا،ظې z ظ

 عالم عين ς ع

 فاروق فاء،فې f ف

قرآن قاف q ق
(1)

 

 

 دڅلور پښتو پوهانو له نظره پښتو فونيميکه الفبې

 

  پوهندوى تورى ګڼه

 شاکر

څېړنوال 

 هاللي

پوهنوال 

 خويشکى

پوهاند 

 ارزي

 توپير

 متفق a a a a زور 7

 // ā ā ā ā الف 5

 // b B b b ب 3

 // p P p p پ 4

 // t T t t ت 2

 // t t t t ټ 1

 توپير j J j j ج 1

 // dz j j j ځ 1

 متفق č Č č č چ 1

 توپير ts c c c څ 70

 متفق x X x x خ 77

                                                           
(1)

 مخونه.1٨-1٣ل، 1٧٨١ليکالرښود، پوهاند مجاوراحمدزيار، دانش خپرندويه ټولنه، 

. . . . 

.. 
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. . 

 // d D d d د 75

73   ḍ ḍ ḍ ḍ // 

 // r R r r ر 74

 // r r r r ؤ 72

 // z Z z z ز 71

71   ž Ž ž ž // 

 // z z ẓ ẓ و 71

 // s S s s س 71

 // š Š š š ش 50

 // s s s s ښ 57

 توپير ǥ Ğ ğ  (ğ) غ 55

 متفق k K k k ک 53

 // g G g g ګ 54

 // l l l l ل 52

 // m m m m م 51

 // n n n n ن 51

 // ṇ ṇ ṇ ṇ ڼ 51

 // h h h h ه 51

ــې، لکــه: ۍ )     ــه ک ــه برخ ــو پ (، ay( ،)āy( ،)oy(، ى )eyد ديفتونګون

(uy( ،)ew( ،)əw( ،)iw.ليکنى توپير نه شته ) 

 

 

 په پښتو کې د خاصو عربي تورو فونيميکه ليکبڼه:

پوهندوى  تورى ګڼه

 شاکر

څېړنوال 

 هاللي

پوهنوال 

 خويشکى

 توپير پوهاند زيار

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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 توپير s ө ө ө ث 1

 // h h h h ح ٣

 // z δ δ δ ذ ٧

 // s s s s ص ٤

 // z z z z ض ٥

 متفق t t t t ط ٥

 توپير z z z z ظ ٣

 // ς ؟ ؟ ? ع ٨

 متفق f f f f ف 9

 متفق q q q q ق 1١

  

. 

.. 

.. 

- - - 
.. 
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 دويم څپرکى

په پښتو کې د )ياګانو( 

 او اړتيا سمه کارونه

 

يـا شـکل لـه پلـوه پـه پنځـه  ولـه        په پښتو  بـه کـې )ياګـانې( د بڼـې     

دي، چې پخوا د پښـتو  بپوهـانو او ليکپوهـانو لـه خـوا دا شـکلونه       

ــر    ــاړه ګلــۍ د ســيمينار پرېکــړه   1٧٥9غــوره شــوي او کــه پ ل کــال د ب

ورسره يوځاى کړو، نو دا شـمېر اوس شـپږو شـکلونو تـه رسـېږي. دا      

پنځــه يــا شــپږ شــکلونه پــه حقيقــت کــې د څلــورو بېالبېلــو اوازونــو    

کارندويي يــا اســتازي کــوي، چــې دوه يــې خپلــواک غږونــه يــا        ښــ

ــا     ــونې يـ ــزې نومـ ــوې دوديـ ــوهنې د يـ ــې د  بپـ ــور يـ ــه دي او نـ واولونـ

 اصطالح له مخې غبرګغږونه يا ديفتونګونه دي.

دپښــتو ياګــانو، دا څلــور اوازونــه پــه حقيقــت کــې څلــور مختلــف    

اوازونــه دي، چــې د پنځــو نــږدې همشــکله ګرافيمونــو پــه بڼــه افــاده   

کېږي، له همدې امله دا مختلف او بېالبېل اوازونه په دوديـز  ول د  

يوه ګرافيم )ى ګانو( په نامه يادېږي، که په پيـل کـې دپښـتو غږونـو     

ــورو       ــال دې څلـ ــودلو پرمهـ ــو د ايښـ ــا ګرافيمونـ ــو يـ ــاره دليکنښـ لپـ

بېالبېلـو اوازونــو تــه بېــل بېــل شـکلونه غــوره شــوي واى نــو نــن بــه د   
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ۍ او ګړنـۍ برخـه کـې هغـه سـتونزه او ناسـم       پښتو )ياګانو( په ليکنـ 

ــه کــې          ــه دې برخ ــه کلــه پ ــه کېــده، چــې اوس کل ــه رامنځت ــاوى ن پوه

پېښېږي، خـو لـه دې سـره سـره پښـتو  بپوهـانو او ليکپوهـانو هڅـه         

کړې د ټکو او ځينو نښـو پـه زيـاتون سـره د دې اوازونـو د افـادې پـه        

 .بڼه کې اسانتيا راولي او دپښتو ليک لوستنه اسانه کړي

( واولونـو لـه جملـې څخـه دوه يـې      ٣د يادونې وړ ده، چې د پښـتو ) 

همــدا )ياګــانې( دي، چــې دکــارونې خــورا زيــات ځايونــه او اړخونــه   

لري. له واول پرته طبعاً کلمه هډو جوړېدى نه شي، نـو ځکـه کـه مـوو     

( محاسبه کړو نو د پښـتو کلمـو پـه    eې = ( او )iدا دوه واولونه )ي = 

شتو زياته برخـه جـوړوي. د دې واولونـو ارزښـت     سلو کې تر پنځه وي

په دې کې دى چې نه يوازې د نـوم يـا فعـل پـه اصـلي بڼـه کـې راځـي،         

بلکــې پــه مغيــره حالــت کــې هــم راځــي او د پښــتو  بــې دګرامــر يــوه     

ځانګړتيا يا د  بني سکښت يو خصوصـيت دا دى، چـې فعـل، نـوم،     

حالـت هـم    صفت يا قيد پر خپل اصلي حالـت سـربېره دويـم يـا مغيـره     

لــري او د جمعــې هــم، نــو دا دوه واولونــه يــا )ى ګــانې( دکلمــو پــه         

دغسې اوښتون کې اساسي نقش لري. سربېره پر دې زورکي  واله يا 

ــا نرينــه )ى( هــم دپښــتو کلمــو پــه      ــه ي ــه )ۍ = ئ( او زوروال همــزه وال

جوړونه کې  ېر نقش لري، نو دا ټول چې سره يوځاى شي دا د پښـتو  

درنه او غوښنه برخه جوړوي. که چېـرې د هغـو د ټاکـل    کلمو يوه  ېره 

شويو شکلونو په واسطه دهغو د اوازونو سـمه افـاده او ليکنـۍ بڼـه     

ترسره نه شي او يا يوه د بلې پرځاى وکارول شي، نو يقيني خبـره ده،  

چې دپښتو متن په افاده او لوستنه کـې بـه  ېـرې سـتونزې رامنځتـه      

 شي.
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دمروجو پنځه واړو )ياګـانو( دسـمې    زه دلته غواړم لومړى دپښتو

کارونې ځايونه په ګوته کړم او بيا وروسـته د )يـا ګـانو( پـه اړه خپـل      

 يو نظر او وړانديز راوړم.

 

 (:ayنرمه، بې ټکو، زورواله يا نرينه )ى =  -7

ــي او د      ــه )ى( وايـ ــا نرينـ ــه يـ ــو، زوروالـ ــې ټکـ ــه، بـ ــه نرمـ دې )ى( تـ

ګغـږ يـا ديفتونـګ ګڼـل      بپوهنې لـه معمـول تعريـف سـره سـم يـو غبر      

( څخـه  y( او يو نيمه خپلـواک غـږ )  aکېږي، چې له يو خپلواک اواز )

رغېدلى دى. سره له دې چې يـو شـمېر اوسـني  بپوهـان د ديفتونـګ      

له معمول تعريف سره موافـق نـه دي او هـر يـو بېـل اواز ګڼـي، پـه هـر         

ترتيب زورواله يا نرينه )ى( لـه همـدغو دوو اوازونـو څخـه رغېـدلې      

او د يوې څپـې پـه شـان يـو ځـل لـه خـولې څخـه راوځـي. د دې )ى(           ده

 دکارونې ځايونه په دې  ول دي:

 

 دمفردو مذکرو نومونو په پاى کې راځي، لکه: –الف 

 سړى، منګى، لرګى، زمرى،  انګى، فرنګى او داسې نور...

 کېدى شي دا نومونه حقيقي مذکر وي يا لفظي.

مونو تـه ويـل کېـږي، چـې د     )حقيقي مذکر او حقيقي مونا هغو نو

نسل د توليد وړتيا ولـري او لفظـي مـذکر او مونـا هغـو نومونـو تـه        

ويــل کېــږي، چــې د نســل د توليــد وړتيــا نــه لــري، خــو لفظــاً نرينــه او  

 ښځينه ګڼل کېږي.(

 په ځينو نسبتي صفتونو يا ستاينومونو کې هم راځي، لکه: –ب 
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 توريالى، ننګيالى، زمريالى، بريالى او نور...

 

پــه هغــو فعلونــو کــې هــم راځــي، چــې د مفــرد مــذکر نــوم لپــاره     –ج 

 ګردان شوي يا اوښتي وي.

لکه: احمد  ېـر ځورېـدلى دى، محمـود  ېـر کړېـدلى دى، الس مـې       

 سوځېدلى دى.

 

 د ځينو امکاني فعلونو په پاى کې هم راځي. لکه: –د 

زړه مې په ښـو خبـرو رغېـدالى شـي، اسـتاد د زده کوونکـو پـه ښـو         

 و خوشالېدالى شي.اخالق

ــو     ــه د بزګــــر پــــه هڅــ وطــــن پــــه کــــارونو ابادېــــدالى شــــي، ځمکــ

 زرغونېدالى شي.

 

 (:iڅرګنده، لنډه يا معروفه )ي =  -5

دا )ي( په پښتو کې يو خپلواک غږ )واول( دى، چې په پښتو مـتن  

کې  ېر زيـات کـارېږي د کـارونې ځينـې مهـم ځايونـه يـې پـه دې  ول         

 دي:

 

يا نرينـه نومونـو دجمعـې لپـاره راځـي،       دهغو مفردو مذکرو –الف 

 چې په نرينه )ى( پاى ته رسېدلي وي، لکه:

 جمع   مفرد

 سړي   سړى

 زمري   زمرى
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 غويي   غويى

 منګي   منګى

 لرګي   لرګى

 او داسې نور...

 

ــا دويــم حالــت لپــاره      –ب  ــو دمغيــره ي دهغــو مفــردو مــذکرو نومون

 :راځي، چې په نرينه )ى( پاى ته رسېدلي وي، لکه

 )مغيره يا دويم حالت(  ) اصلي حالت(

 )سړي( کار وکړ.  )سړى( کار کوي.

 )بريالي( درس ولوست.  )بريالى( درس لولي.

 له )زمري( څخه نور حيوانات وېرېږي. )زمرى( د ځنګله پاچا دى.

 

 د نسبتي صفتونو يا نسبتي نومونو په پاى کې هم راځي، لکه: –ج 

 

 رحيمي  رحيم  خوشالي خوشال

  کريمي  کريم   خوښي  خوښ

 ابراهيمي          ابراهيم  سوکالي سوکال

 او نور...    هوسايي  هوسا

 

پــه يــو شــمېر کســبي نومونــو کــې، چــې ديــوې پېشــې يــا کســب   –د 

 ښکارندويي کوي، هم کارېږي، لکه:

  ولچي، سورنچي، توپچي، موچي، دوبي، جارچي او نور...

 



  نيمه پېړۍ يون/ پښتو ليکنی سمون

 

75414 
 

ال زمـانې پـه فعلونـو کـې هـم      په يو شمېر فعلونو په تېره بيـا د حـ   -ه 

 استعمالېږي.

لکه: ځي، راځي، خوري، کړي، څښي، وړي، لولي، نـاڅي، پـاڅي   

 او نور...

( پــه شــان نــور غبرګغږونــه  ayپــه پښــتو کــې د همــدې غبرګغــږ )  -و

(oy( ،)uy     هــم شــته، چــې تراوســه ال ورتــه پــه پښــتو ليکــدود کــې )

غږونـه  ېـر زيـات    کومه خاصه بڼه په پام کې نه ده نيول شوې. دا غبرګ

نه دي، نو هغه کلمې چې پر دې غبرګغږونو پايتـه رسـېدلې وې، هـم    

پـه همـدې )ى( وليکـل شـوې، نـامعقول کـار بـه ځکـه نـه وي، چـې دا           

(، بوى xuy ول غبرګغږونه تر نورو دې )ى( ته نږدې دي. لکه خوى )

(buy( يا زوى )zoy( لوى )loy   ځينې ضماير لکـه دوى، هغـوى او ،)

 ومونه.ځينې نور ن

 

 (:eاوږده، مجهوله يا ښځينه )ې =  -3

دا )ې( هم يو خپلواک اواز )واول( دى، چې په پښتو کلمو په تېـره  

بيا په ښځينه نومونو کې زيات کارېږي. دکارونې ځينې مهم ځايونه 

 به يې دلته په ګوته کړو:

دا ښــځينه )ې( دهغــو مفــردو مونثــو نومونــو دجمعــې لپــاره  –الـف  

 ( پاى ته رسېدلي وي. لکه:aګرده )ه( يا زور )کارېږي، چې په 

 جمع   مفرد

  يوې    يوه

 ښځې   ښځه
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 پا ې   پا ه

 مڼې   مڼه

 او داسې نور... زرکې   زرکه

ــاره        –ب  ــت لپ ــم حال ــا دوي ــره ي ــو دمغي ــو نومون ــردو مونث دهغــو مف

 راځي، چې په همدې ګرده )ه( يا زور پايته رسېدلي وي، لکه:

 تمغيره حال    اصلي حالت

 د ) يوې( ر ا تته ده.   ) يوه( ر ا کوي.

 بې له )ښځې(  وندون ګران دى. )ښځۀ( د  وند نيمه برخه ده.

 د توت )پا ې( رنګ مې خوښېږي.   )پا ه( ور ېده

 )پلوشې( درس ولوست.  )پلوشه( درس لولي.

 

دهغـــو ښـــځينه صـــفتونو دجمعـــې او مغيـــره حالـــت لپـــاره هـــم   –ج 

 ( پايته رسېدلي وي، لکه:aر )راځي، چې په ګرده )ه( يا زو

 مغيره او د جمعې حالت   مفرد او اصلي حالت

 )ښې ښځې(    )ښه ښځه(

 )د ښې ښځې( به ښه خوى وي  )ښه ښځه( ښه خوى لري

 )سرې  يوې(    )سره  يوه(

 

ــو کــې هــم کــارېږي، چــې د       –د  ــه هغــو نســبتي صــفتونو او فعلون پ

 وي وي.ښځينه نومونو لپاره کارول شوي او يا ګردان ش

 لکه:

 ) د ښې ورځې( خاوند شې.  له )بدې ورځې(  اړم.

 )خويندې خندېدلې(.  )نجونې  ړېدلې(.
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 )وراوې تېرېدلې(    )تورې نڅېدلې(.

 او داسې نور...

پــه ښــځينه ضــميرونو او مفــردو حقيقــي مونثــو نومونــو کــې هــم  -ه 

 کارېږي، لکه:

 او نور...  دې، هغې، ناوې، ادې، خواښې

بله ښه ځانګړنه په دې کې ده، چې دکلمو پـه مـنک کـې    د دې )ې( يو 

هم خپل هويت ساتالى شي او ان که څوک وغواړي په دقيق  ول يـې  

اسـتعمال کـړي، دکلمـې پـه سـر کـې هـم خپـل هويـت خونـدي کــوالى           

شي، خو د کلمې په سر کـې دومـره دود نـه ده، د کلمـې پـه مـنک کـې،        

 لکه:

 و لرګي په مانا)تېر( دپخوا تېر شوى او )تير( د دستک ا

 )پېر( دمهال په مانا او )پير( دالرښود يا مرشد په مانا.

 

 (:əyزورکيواله )ۍ =  -4

( د  بپـوهنې د معمولـو تعريفونـو لـه مخـې يـو       yəزورکيواله )ۍ = 

غبرګغږ دى، يانې له دوو اوازونو څخه رغېدلې ده، چـې يـو زورکـى    

(ə ( دى او بــل ســيمې واول )y دى، چــې يــو يــې خپلــواک )(ə دى او )

( بېواک يا نيمواک. په پښتو اوسـنۍ الفبـې کـې د زورکـي      yبل يې )

(ə( او زور )a     ،ليکـي )( تفاوت نه ليدل کېـږي او دواړه پـه دې بڼـه )ه

خو د باړه ګلۍ په سـيمينار کـې د زور او زورکـي لپـاره )ه او ښ( نښـې      

( yمنل شوي او دا يو ښه وړانديز دى. د زورکي والـه )ۍ( بلـه برخـه )   

 نيمه خپلواک غږ دى، د استعمال ځايونه يې په دې  ول دي:
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پـه پښـتو مفــردو مونثـو نومونـو کــې راځـي، کېـدى شــي دا        –الـف  

نومونــه يــا حقيقــي مونــا وي يــا نــا حقيقــي، خــو پــه لفظــي  ول پــرې 

 دمونا اطالق کېږي، لکه:

 ځولۍ ، زمرۍ ، نړۍ ، ګاللۍ ،  و ۍ ، څوکۍ ، او داسې نور...

 

غــو نســبتي صــفتونو دجمعــې او مغيــره حالــت لپــاره د ځينــو ه –ب 

 راځي، چې پر څرګنده )ي( پايته رسېدلي وي، لکه:

 مغيره حالت   اصلي حالت

 خوښۍ   خوښي

 تربګنۍ   تربګني

 دوستۍ   دوستي

 خوشالۍ   خوشالي

 دا به په يوه مثال کې هم واضح کړو:

 )مغيره حالت(     )اصلي حالت(

 د احمد او محمود د دوستۍ مزه نه شته تي ده. د احمد او محمود ترمنک دوس

 

 (:yəهمزه واله ئ ) -2

دا هم يو غبرګغږ دى او له زورکي والې )ۍ( سـره يـې پـه سکښـت،     

جوړښــت او تلفــ  کــې هــېن تــوپير نــه شــته، يــانې دا دوه غږونــه پــه     

حقيقت کې ديوې څپې په څېر يو ځل لـه خـولې څخـه راوځـي. پښـتو      

ۍ( او همـزه والـې )ئ( د بېلتـون نښـه او     ليکپوهانو د زورکي والې )
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ضرورت همدا ګڼلى، چې يوه په نومونو او بله په فعلونو کـې راځـي.   

ــه )ئ( د اوســني      زه بــه دلتــه د پښــتو ليکپوهــانو لــه خــوا د همــزه وال

 دوديز استعمال ځايونه په ګوته کړم:

 

ــف  ــې        –ال ــاى ک ــه پ ــو پ ــر او نهــې فعلون ــره د ام ــه )ئ( اکث همــزه وال

کېنئ، پاڅئ، وخـورئ، مـه خـورئ، الړشـئ، مـه ځـئ او        راځي، لکه:

 نور...

د ځينــو ســواليه جملــو پــه پــاى کــې هــم راځــي، البتــه دلتــه هــم    –ب 

فعلــي حالــت څرګنــدوي، لکــه: تاســو ټــولګي تــه راځــئ، تاســو درس  

 لولئ، په علمي غونډو کې برخه اخلئ او داسې نور...

( او زوروالـه  د يادونې وړ ده، چې همزه واله )ئ(، زورکي والـه )ۍ 

يا نرينه )ى( دکلمو په منک کې خپـل هويـت سـاتالى نـه شـي او ځـاى       

يې د څرګندې )ي( شکل نيسـي، يـوازې دکلمـو پـه پـاى کـې دا )ى(       

ګــانې د شــکل لــه پلــوه خپــل هويــت ســاتالى شــي،لکه: نــړۍ   وال =   

 نړيوال     يا کلى   وال  = کليوال

 

 ديز څرګندوم:اوس دپښتو ياګانو، په اړه خپل نظر او وړان

پښـــتو )ياګـــانې( طبعـــاً د بېالبېلـــو  لـــومړى دنومونـــو پـــه اړه: 

اوازونو ښکارندويي کوي، لکه څنګه چـې هـر اواز خپـل يـو بېـل او      

واحد نوم لري، نو په کار ده، چې د هغه ګرافيم يا شکل هم يـو واحـد   

او له اواز سره منطبق يو نوم ولري، لکه څنګه چې موو په خپله نـوره  

الفبې( کې دهر اواز لپاره دګـرافيم يـو مشـخو نـوم لـرو او      ابېڅې ) 

هېن ستونزه په کې نه وينو نـو دلتـه هـم بايـد دنومونـو د يـو والـي لـه         
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الرې دا ستونزه حـل شـي. پـه دې برخـه کـې زمـا مشـخو وړانـديز دا         

 دى، چې:

( تـــه دې نرينـــه )ى( وويـــل شـــي، ځکـــه چـــې دا د هغـــې       ay) ى = 

ره پــوره پـوره مطابقـت کــوي، پـه هــر    دکـارونې لـه ځــايونو او مانـا سـ    

ځاى کې چې دا )ى( کارېږي؛ فعل وي که صفت او يـا کـه نـوم وي، د    

هغو ټولو خصلت به نرينه وي يـا بـه لفظـًا او يـا بـه هـم د مانـا لـه پلـوه          

دنرينه ځانګړتيا ترې څرګنده شي، نـو د )زوروالـې( )نرمـې( او )بـې     

انـا سـره يـې  ېـر     ټکو( نور نومونه دې ترې حذف شي، ځکه چې لـه م 

 اړخ نه لګوي.

ــې )ى   e)ې =  ــه چـ ــه څنګـ ــفتونو او   ay(: لکـ ــو، صـ ــه نومونـ ( د نرينـ

( دمونثــو نومونــو، صــفتونو او eفعلونــو لپــاره راځــي دغســې ) ې = 

فعلونو لپاره راځي، نو په کار ده، چې ښځينه )ې( ورته وويـل شـي،   

چــې لــه مانــا ســره يــې مطابقــت پيــدا شــي. دمجهــولې يــا اوودې )ې(  

طالحګانې ځکــه ســمې نــه برېښــي، چــې د )مجهــولې( اصــطالح اصــ

موو ته مجهوله نه ده او کېدى شي دعربي او دري  بو ويونکو تـه دا  

)ې( مجهوله وي او همغه تعبير دلته سرايت کـړى وي، نـو کـوم شـى     

 چې موو ته مجهول نه وي، ولې د مجهول نوم پرې کېږدو؟

کې کـوم تغييـر نـه راولـي     د يوه واول اوود او لنډ تلف  کول په مانا 

نو ځکه دا اصطالح يا نوم هم لـه مانـا سـره اړخ نـه لګـوي، نـو کـه دې        
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)ې( تــه همغــه )ښــځينه ې( نــوم ورکــړل شــي، دا کــار بــه لــه مانــا ســره   

 مطابقت پيدا کړي.

( نومونه دومره بده نـه برېښـي، ځکـه    iد څرګندې يا معروفې ) ي = 

کـه  د لنـډې )ي ( پـر ځـاى      پښتنو او نا پښتنو ټولو ته څرګنده ده، نو

 همدا نوم غوره شي، څه ستونزه ترې نه پيداکېږي.

د زورکيوالې او همزه والې ) ۍ، ئ( په اړه زما نظـر دا دى، چـې دا   

دواړه په حقيقت کې يو اواز دى او يا د يوه غږ دوه شکلونه دي. موو 

په نـورو ځـايونو کـې د پښـتو الفبـې پـه برخـه کـې پـه واقعيـت کـې د            

و لپاره شکلونه نه لرو او د اوازونو باقي يا پـوروړي ياسـتو،   اوازون

( a( لپـاره هـم تراوسـه پـورې د )ه( شـکل او د زور )      əلکه د زورکـي ) 

لپاره هم دا )ه( شکل کاروو. سره لـه دې چـې د بـاړه ګلـۍ سـيمينار د      

زورکي لپاره )ښ( شـکل غـوره کـړ، خـو تراوسـه ال پـوره دود شـوى نـه         

( دوو اوازونو لپاره يو يـو شـکل ) و( لـرو، خـو     o( او )uدى او هم د )

ــوه اواز )  ــا د يـ ــه بيـ ــتو   yəدلتـ ــرو. پښـ ــکله )ۍ = ئ( لـ ــاره دوه شـ ( لپـ

ــې )ئ( د ضــرورت وجــه )فعلــي      بپوهــانو او ليکپوهــانو دهمــزه وال

ــوم او صــفت د تثبيــت لپــاره مــوو د        ــو کــه د فعــل، ن ــې، ن افــاده( ګڼل

ې،ي،ى( ګانې هم پـه  اوازونو شکلونه بدلوو، نو بيا خو هغه نورې )

فعلونو، صفتونو او نومونو کې راځي، نو هغو تـه مـو ولـې بېالبېـل     

 شکلونه غوره نه کړل؟ لکه:

 کړېدلى دى )فعل( بريالى )ستاينوم( سړى )نوم( ى =
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 ننګيالي )توصيفي يا ستاينوم( خوري، ځي )فعل( سړي )نوم( ي = 

 )فعل(خندېدلې، ګرځېدلې  سړې )صفت( /تودې ناوې )نوم( ې = 

نو دلته ولې دا )ى،ي،ې ګانې( دمحتوا لـه مخـې پـر شـکلونو ونـه      

وېشل شوې؟ زورکيواله او همزه واله )ۍ،ئ( پـه حقيقـت کـې د يـوه     

اواز ښـــکارندويي کـــوي او د يـــوه اواز د تثبيـــت لپـــاره يـــوازې يـــوه 

ګرافيم يا توري ته اړتيـا ده او بـ . د يـوه غـږ لپـاره د بېالبېلـو تـورو        

ورکـوي، چــې مــوو د يـوې  بــې لپــاره پـه يــوه واحــد    شـتوالى دا مانــا  

ــړه او تدريســي        ــې زده ک ــرو او دا د  ب ــو الفبــاوې ول ــې څ ليکــدود ک

چــارې ســختوي. زمــا وړانــديز دا دى، چــې همــزه والــې )ئ( تــه هــېن   

اړتيا نه شته او دا پر  به يو زياتى بـار دى، نـو ګټـه نـه لـري، بايـد لـه        

 پښتو الفبا څخه حذف شي.

ــۍ پــه    ــاړه ګل ــو بــل شــکل )     د ب ــې د )يــا( ي ( پــه ےســيمينار کــې چ

( ته هم هـېن اړتيـا نـه شـته او دا پـر      ےاختياري  ول منل شوى هغې )

پښـــتو  بـــه د اردو  بـــې د اغېـــز ښـــکارندويي کـــوي او د اســـتعمال  

 ځايونه يې په نورو )يا ګانو( افاده کېدى شي.

پښتو لوستونکو ته مې د )ياګانو( دزده کړې په برخه کې وړانديز 

دى چې د )ياګانو( نومونـو د زده کـړې پرځـاى د )ياګـانو( دتلفـ        دا

او د هغـــو د اســـتعمال ځـــايونو تـــه زياتـــه توجـــه وکـــړي، نومونـــه        

)اصطالح( کېدى شي، دسـړي لـه يـاده وځـي، خـو د )ياګـانو( دقيـق        

تلف  او پـه حافظـه کـې د هغـو د شـکل سـاتنه د )ياګـانو( لـه دقيقـې          



  نيمه پېړۍ يون/ پښتو ليکنی سمون

 

75415 
 

ــدې  کــارونې ســره مرســته کــوالى شــي. لوســتو    نکي کــوالى شــي الن

شعار د )ياګانو( د استعمال د يوه لنـډ فورمـول پـه توګـه پـه پـام کـې        

ونيسي او په هره کلمه کې چې ) يا ګانې( کارول شوې وي، د همدې 

ــو ســره وکــاروي: دا        ــام کــې نيول ــه پ ــې دتلفــ  پ ــه مخــې ي فورمــول ل

 فورمول دا دى:

 

 عار دى.سره يو شئ دا مو ش –تل دې وي سوله په ټوله نړۍ کې 

پورتني فورمول کې د هرې )يا( شکل او تلف  پـه پـام کـې ونيسـئ     

او په هره کلمه کې چې )يا( کارېدلې وي، هغه له دې تلفـ  او شـکل   

 سره منطبق کړئ، نو کېدى شي په سم  ول يې وکاروئ.
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 درېيم څپرکى

 د مغريه حالت سمه ليكنه کې پښتوپه 

 

درېـيم 

يـې ېکـ 
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 ثابت او نامغري نومونه:  -7

-

ə

-ā
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 دونيك نومونه:ېبدل -5

-
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ə

ۀ

ə

dars lwalihağa halək 

dağa halək dars lwali 

həğə halək dars wəlwast 

dəğə halək dars wəlwast 

hağadağa

ə
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 څلورم څپرکى

 د كلمو سمه ليكنهپښتو کې په 

ک

 :مېيا نا تركيبي كل خپلواکې  -7
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 انسونينټ پايته رسېدلې کلمې:پر ک -الف

 ( پايته رسېدلې کلمې: aاول )زور= پر و  -ب

ə

ŠnaŠnə

ğalağlə

srasrə
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praprə

zarazra

taratrə

ۀ

 پر )ياګانو( پايته رسېدلې کلمې: -ج 

. 

. . 

. 
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 :ېتركيبي كلمي – 5

ېشلو

 د پيوستون وړتيا ونه لري: ېچ ېهغه تركيبي كلم –الف 

که

ړ
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 هغه کلمې چې د پيوستون وړتيا لري: –ب 

ړ

ک

ک
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ړ

                                                           
 ک 
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--.  
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 :پښتو ټولنې پرېکړېه د اړ لمو په كاختاليف  ځينود  -3

 :لومړۍ پرېکړه -الف

-

-

-
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مېړونه-مېړونه
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 :پرېکړهدوميه  -ب

ړ
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 :درېيمه پرېکړه -ج

پښــتونخوا

ړ

هړا

وېستلو

کک
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ۀ

ۀ

ۀ

د پښتو ټولنې تر دې درېګونو پرېکړو وروسته دوه نورې  له ييـزه  

پرېکړې هم شوي، چې يوه د باړه ګلـۍ علمـي سـيمينار پرېکـړې دي     
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او بـــل د پـــوهنې وزارت د تعليمـــي نصـــاب لـــه خـــوا د رابلـــل شـــوي   

 ورکشاپ پرېکړې دي، چې دلته وړاندې کېږي:

 

يکدود او ليکالر لپاره د د پښتو د متحد ل -د

 ))باړه ګلۍ(( د غونډې متفقه پرېکړې:

( ٧٣د پښتو ليکـدود پـه اړه د پښـتو ټـولنې تـر درېيمـې پرېکـړې )       

کاله وروسته يو ځل بيا د دې شرايط برابـر شـول، چـې د پښـتو د يـو      

متحد ليکدود د رامنځته کولو لپاره عملي هلـې ځلـې وشـي. پـه دې     

ل 1٧٥9ښــتو اکيــډيمۍ پــه نوښــت د ) لــړ کــې د پېښــور پوهنتــون د پ 

( پــورې د ســوات پــه 1٣( تــر )1١م کــال د جــوالى لــه ) 199١کــال( يــا د 

))باړه ګلۍ(( کې يو درې ورځينى سيمينار جـوړ شـو، چـې پـه کـې د      

پښتونخوا له ګوټ ګوټ څخه تقريباً سـلو تنـو اديبـانو او  بپوهـانو     

شـل   ګډون کـړى و، دې غونـډې پـه خپلـې لـومړنۍ ناسـته کـې د کـار        

 کسيزه کمېټه وټاکله، چې په کې دغه ښاغلي شامل وو:

پروفيســور  -٣پروفيســور ســيد محمــدتقويم الحــق کاکاخېــل،   -1

 -٥حبيـب اهلل رفيـع،    -٤پروفيسور نصيرالدين،  -٧جهانزېب نياز، 

 اکتـر   -٨همـېش خليـل،    -٣عبـدالکريم بريـالى،    -٥منتظـر بيټنـى،   

محمـدپروېش   -1١،  اکتـر خالـد خـان خټـک     -9محمداعظم اعظـم،  

ــاهين،  ــړى(،    -11شـ ــا)اعزازي غـ ــل رضـ ــور محمدافضـ  -1٣پروفيسـ

 اکتـر   -1٤نورشاه جهان انور،  -1٧پروفيسور خواجه محمد سائل، 

 -1٣سـيداحمد مومنـد،    -1٥سيال کـاکړ،   -1٥وردګ )اعزازي غړى( 
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 اکتــر محمداســرار)اعزازي  -1٨ اکتــر محمــداقبال نســيم خټــک،  

 پروفيسور يارمحمد مغموم. -٣١خيبر اپريدى،  -19غړى( 

ــدود      ــتو ليکـ ــې د پښـ ــتو کـ ــو ناسـ ــه درېـ ــو پـ ــې غړيـ ــار د کمېټـ د کـ

ستونزې، کشالې او ګډو ۍ په هـر اړخيـزه توګـه وڅېړلـې، پـر ټولـو       

يې په سړه سينه غور وکړ او په هره برخه کې تر علمي بحـا وروسـته   

يوې نتيجې تـه ورسـېدل. کمېټـې د خپـل کـار وروسـتۍ پرېکـړې او        

لويه غونډه کې واورول چې د ټولو د تائيد وړ وګرځېـدل او   نتايج په

مالتـــړ يـــې تـــرې وکـــړ. د پښـــتو متحـــد ليکـــدود پـــه اړه يـــې خپلـــې   

 وروستۍ متفقه پرېکړې داسې صادرې کړې:

هغه کلمې چې د عربـۍ او فارسـۍ نـه پښـتو تـه راغلـې دي او        -1)) 

معنا يې هم هغه ساتلې ده، هغـه بـه پـه خپـل اصـل شـکل کـې ليکلـى         

ي، لکـه: قصـه، قمـي ، ضـعيف. او هغـه کلمـات چـې پښـتو خپـل          ش

کړي دي معنا يا شـکل يـې بـدل شـوى دى، هغـه بـه پـه پښـتو کـې پـه           

اوښتي شکل ليکل کېږي، لکه: تپـوس، پـام او د عربـۍ مخصـوص     

ټکــي بــه د پښــتو پــه کلمــاتو کــې نــه ليکــو، مــثالً: ))تــورخم(( بــه پــه   

 ))ت(( ليکو په ))ط(( به يې نه ليکو.

ت، يعنــې -ب-ڼ(( بــه د يــو تــوري پــه شــکل کــې د پښــتو پــه ا  )) -٣

ــې        ــه ي ــوم ب ــى شــي او ن ــه وروســته ليکل حــروف تهجــي کــې د ))ن(( ن

 ))نوڼ(( وي.

هغه  کلمې چې پـه اخـر کـې ))زور(( لـري هغـه ب پـه )ه( ليکلـى         -٧

ــه د        ــه )ه( ب ــا( او دغ ــذکر( خوشــحاله )مون شــي لکــه: خوشــحاله )م

 تانيا مخصوص عالمت نه شي ګڼلى.

 ))مد(( په پښتو کې نه شته. -٤
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(( چې په قطبي پښتونخوا کې پرته ليکل کېږي، ےمجهوله )) -٥

و غيــره، البتــه پــه   ےهغــه بــه همداســې پرتــه ليکلــى شــي، لکــه: ســړ   

افغانستان او سويلي پښتونخوا کې به د دوى د خپـل ليکـدود سـره    

 سمه د مخکې په شان ليکلى شي.

ې ))ې(( او اخر کـې ))ې((  مخصوصه )ى( به د کلمې په مينک ک -٥

(( ےليکلى شي، لکه سړې اوبۀ، خېر و غيره. مجهوله يعنـې پرتـه ))  

 به هم د کلمې په مينک کې د مخصوصې ))ې(( غوندې ليکلى شي.

د معروفـــې ))ي(( لپـــاره بـــه دوه څنـــګ پـــه څنـــګ ټکـــي ))ي((   -٣

 ليکلى شي، لکه: سړي، زمري او نور.

کـش سـره ليکلـى شـي، لکـه:       ياى تانيا ))ۍ(( به په اخـر کـې د   -٨

 کرسۍ، جينۍ و غيره.

د فعل لپاره بـه د مخکـې غونـدې د ))ى(( دپاسـه ))ء(( ليکـو،       -9

 لکه: وخورئ، وکړئ و غيره.

په ضمير متصل او ))ېئ(( کې به په ))ى(( باندې همزه ليکلـى   -1١

شي او مخصوصـه ))ې(( ليکلـى شـي او يـا بـه ))ى(( او مخصوصـه       

پــه ))يــئ(( کـې بــه يــوه ))ى(( او پــه دويمــه  ))ى(( ليکلـى شــي، لکــه  

 ))ى(( باندې همزه ليکلى شي.

په داسې ))ه(( کې، لکه: زړښ، ښـۀ، پـۀ، تـۀ د مخکـې پـه شـان د        -11

))ه(( دپاسه ))ء(( ليکـو، يعنـې زړښ، ښـۀ، څـۀ کـې بـه د ))ه(( دپاسـه        

))ء(( وي. په افغانستان او سوېلي پښتونخوا کـې بـه هـم دغـه رنـګ      

 ليکلى شي.

 ))ګ(( به په کونډ ليکلى شي. -1٣
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کښې، کښېناستل، نخښه، بخښـل او داسـې نـور ټکـي بـه هـم        -1٧

 دغه رنګ ليکلى شي.

معدولــه ))واو(( بــه د ټکــو نــه نشــي غورځــولى، لکــه: خولــۀ،     -1٤

 خواړښ، ګوند، غوندې وغيره.

هغه  ټکي يا کلمـې چـې د عربـۍ او فارسـۍ نـه د ))پـيش(( پـه         -1٥

)پيش(( به ليکلى شي يعنې پـه خپـل رنـګ    حالت کې راغلي دي په )

ــل، ببلبــل، هغــه پښــتو کلمــې چــې پــېښ لــري هغــه بــه پــه      کــې لکــه: ګب

 مجهوله ))واو(( ليکلى شي، لکه: پوښتنه، مور او نور.

معروف ))واو(( بـه د کلمـو نـه نـه غورځـول کېـږي او دپاسـه بـه          -1٥

 پېښ ورکولى شي، لکه: نبور، سبور او نور.

 ري څ،ځ،ښ،و به همدغسې ليکلى شي.د پښتو مخصوص تو -1٣

د کمېټــــې ســــفارش دى چــــې پښــــتو اکيــــډيمي دې د مرکــــزي او  

صــوبايي حکومــت پــه مــدد د اســتادانو او طالــب علمــانو لپــاره يــو    

رهنما کتاب تيار کړي، چې د دې ټکو په استعمال کې اشتباه ختمـه  

( کسـيزې کمېټـې د غـړو السـليکونه     ٣١شي. ) د فيصلې په پاى کې )

 .کړي دي(

مـه نېټـه، د افغانسـتان د پـوهنې وزارت     ٣٨ل کال د ثور پر 1٧٨٣د 

او درســي کتــابونو د تــاليف رياســت لــه  پراختيــاد تعليمــي نصــاب د 

خوا، د درسي نصـاب د پښـتو او دري کتـابونو د واحـد ليکـدود پـه       

ــه دې علمـــي       ــوړ شـــوى و. پـ ــي ورکشـــاپ جـ ــى علمـ اړه درې ورځينـ

يـا تـوپيري بڼـو بحـا وشـو      ورکشاپ کې د الندې کلمو پر اختالفـي  

 او په دې  ول يوې واحدې نتيجې ته ورسېدل:
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د پوهنې وزارت د تعليمي نصاب لپاره منل شوى  -ه

 واحد ليکدود:

 

ګ

  ه

 منل شوې بڼه بېالبېلې ليکلې بڼې

  درېيمه دويمه لومړۍ 

 اوويشتم  اوه ويشتم اوويشتم 1

 اغزى  ازغى اغزى ٣

 ايستلى  ويستلى ايستلى ٧

 هواره  هواره اواره ٤

 اوسپنه  وسپنه اوسپنه ٥

 ول   ول  اول  ٥

 انځوروالى  انځور کوالى انځوروالى ٣

 اوولسم  اولسم وولسم ٨

اول  مشر،  ولسمشر اولسمشر 9

 ول  مشر

 ولسمشر

 پرانيستل پرانيستل پرانستل پرانيزي 1١

 برېښنا  برښنا بريښنا 11

برخوال،  1٣

 برخليک

 برخمن منبرخه   برخمن

 باندنيو  باندينيو باندنيو 1٧
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 بوځي  بوځي بوزي 1٤

 بېځايه بې ځايه بيځايه بېځايه 1٥

 بې درنګه  بېدرنګه بې درنګه 1٥

 برخوال  برخوال برخه وال 1٣

 تليفون ټيليفون تليفون تېلفون 1٨

 تشبيه تشبې تشبيه تشبه 19

 تغيير  تغيير تغير ٣١

 تعيين  تعيين تعين ٣1

 تللى  تلى تللى ٣٣

 تېروونکى  تېروونکى تېرونکى ٣٧

 تنباکو تنباکو تماکو تمباکو ٣٤

 پسرلى  سپرلى پسرلى ٣٥

 په خپلو  پخپلو په خپلو ٣٥

 پنځل   پينځل  پنځل  ٣٣

 په ټولنه کې  په ټولنې کې په ټولنه کې ٣٨

 پاتې وو  پاته وو پاتې وو ٣9

 په دغه  په دغه پدغه ٧١

 په درناوي پدرناوې په درناوي ناوېپه در ٧1

 پاچايان بادشاهان پاچاهان پاچايان ٧٣

 په واسطه  پواسطه په واسطه ٧٧
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 (1)پترول پترول پټرول پطرول ٧٤

 فيل  فيل پيل ٧٥

 پتلون  پتلون پطلون ٧٥

 پول  پول پل ٧٣

 (٣)پکې  پکې په کې ٧٨

 پاسنى  پاسينى پاسنى ٧9

 نکوښوو  ښوونکيو ښوونکو ٤١

خوشحال   خوشال)نوم( خوشحال ٤1

)مرکب صفت( 

 خوشال )نوم(

 ختيک ٤٣

 )شرق(

 -ختيک  (ختيز)شرق

 ختيز

 خپلمنځي  خپلمنځي خپل منځي ٤٧

 ځبېښل  زبېښل ځبېښل ٤٤

 ځاېيداى ځاېيداى ځائيداى ځايداى ٤٥

 څلرويشت څلرويشت څلورويشت څلېريشت ٤٥

 څښاک-څښل څښاک څکل څښل ٤٣

 څېړونکو  څېړونکيو څېړونکو ٤٨

 چيلم  چيلم چلم ٤9

                                                           
(1)

تيني څخه عربي او له عربي څخه پښتو ته راغلې وي او ط ولري هغه کلمې چې له ال 

 ط په ت بدلېږي او په خپله اصلي بڼه ليکل کېږي.

(٣)
کله چې ))په(( د سربل بڼه ولري، بايد جال وليکل شي او که چېرې داسې نه و، نو يو   

 ځاى دې وليکل شي، لکه: )) په کور کې نه شته(( )) اوبه پکې نشته((.
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 چورت چبرت چروت چورت ٥١

 دوه ځله يې  دوه ځلې يې دوه ځله يې ٥1

 درانه  درانده درانه ٥٣

 دوکان  دکان دوکان ٥٧

 دعا  دوعا دعا ٥٤

 دولسم  دولسم دوولسم ٥٥

 دويم  دوهم دويم ٥٥

 درېم درېيم درېم دريم ٥٣

 هرغاون  رغونه رغاونه ٥٨

 رامنځته رامنک ته رامنځته رامينځته ٥9

 ريښتيا  رښتيا ريښتيا ٥١

 راکښل  راښکل راکښل ٥1

 زانګو  ځانګو زانګو ٥٣

 زنګل  ځانګل زنګل 

 زلمى  ځلمى زلمى ٥٧

 زوى  ځوى زوى ٥٤

 زنځير  ځنځير زنځير ٥٥

 ځوز ځوز ځوځ زوز ٥٥

  بدود   ب دود  بدود ٥٣

 ه باړ   باړه  باړنه ٥٨

راکړل  راکړاى شو راکړ شو ٥9

 شوى

راکړى شو)د مفرد 

لپاره(، راکړ شول) د 

جمعې لپاره( ښځينه او 

نرينه توپير يې له 

 مرستيال فعل څخه کېږي.
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 سوځي  سوځي سوزي ٣١

 سونګ  سونګ سون ٣1

 سيکه  سيکه سکه ٣٣

 سا ساء سا ساه ٣٧

 سويل  سويل سهيل ٣٤

 يزسيمه ي  سيمه ييز سيمه ايز ٣٥

 شورا  شورا شورى ٣٥

 شات  شهد شات ٣٣

 شېدې شودې، شېدې شيده شوده ٣٨

 توپان توپان طوپان طوفان ٣9

 توتي  توتي طوطي ٨١

 عاشورا  عاشورا عاشورى ٨1

 غوسه غوسه غصه غوصه ٨٣

 غونچه  غونچه غنچه ٨٧

 کيلي  کلي کيلي ٨٤

 کېووت  کېووت کښېوت ٨٥

 کلتور  کولتور کلتور ٨٥

 کندوز قندز کندوز کندز ٨٣

 کندهار  قندهار کندهار ٨٨

 کونړ  کنړ کونړ ٨9

 کرنه  کرهنه کرنه 9١

 کلمه  کليمه کلمه 91
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75251 
 

 کومک  کمک کومک 9٣

 کنځل  ښکنځل کنځل 9٧

 کړي دي  کړيدي کړي دي 9٤

 نه لري  نلري نه لري 9٥

 لپاره  له پاره لپاره 9٥

 ليمڅى  لمڅى ليمڅى 9٣

 لېرې لرې لېرې ليرې 9٨

 الل  الل لعل 99

 الر  ليار الر 1١١

 له پاسه دپاسه لپاسه له پاسه 1١1

 مسؤول مسؤل مسؤول مسوول 1١٣

 موو  موو مونږ 1١٧

 مؤلف  مولف مؤلف 1١٤

 مساله مسله مساله مسزله 1١٥

 منک  مينک منک 1١٥

 مانا مانا معنا معنى 1١٣

 ميليون ميلون ميليون مليون 1١٨

 9نهه   نه  9نهه  1١9

 نحو نحؤ نحو نحوه 11١

نرينه )صفت(   نارينه نرينه 111

 (نارينه )نوم

 نسوار  نسوار نصوار 11٣

 نشته نيشته نه شته نشته 11٧
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 نژدې نيږدې نږدې نژدې 11٤

 نړيوال  نړۍ وال نړيوال 11٥

 نږور نږور انږور نږور 11٥

 نشه  نيشه نشه 11٣

 نه شم کوالى نه شم کوالى م کوالىنش نه شم کولى 11٨

 نه کوي  نکوي نه کوي 119

 نه لري  نلري نه لري 1٣١

 واخيست  واخست واخيست 1٣1

 ورمېږ  اورمېږ ورمېږ 1٣٣

 وربشې  اوربشې وربشې 1٣٧

 وښاياست  وښياست وښاياست 1٣٤

 هندوا ه هندوا ه هيندوا ه هندوانه 1٣٥

 هنداره  هينداره هنداره 1٣٥

 هديره  اديره هديره 1٣٣

 استوګنه  استوګنه هستوګنه 1٣٨

 ياد داشت ياداشت يادښت 1٣9
يادښت) د ياد 

داشت پرځاى( او 

يادونه د )تذکر( پر 

 ځاى کارول کېږي.

 راغلى و راغلى ؤ راغلى وو راغلى و 1٧١

 کېږدي کېږدي کيدي کيږدي 1٧1

 کېنه کېنه کينه کښينه 1٧٣

  گوره ګوره 1٧٧
رځاى د )گ( پ

 )ګ( کره ومنل شو.
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 (1)علماوو  علماوو علماو 1٧٤

 منع کوي منه کوي منعه کوي منع کوي 1٧٥

 (٣)معلومات  مالومات معلومات 1٧٥

 (٧)ماغزه  ماغزه مازغه 1٧٣

 منځګړى منځه ګړى منک ګړى منځګړى 1٧٨

 (٤)نجلۍ جينۍ جلۍ نجلۍ 1٧9

 اوبدل اوبل اودل اوبدل 1٤١

 

اکثـره پرېکـړې    وګـورئ  

يــې ســمې کــارېږي،  ېــر کــم خلــک يــې تــر پرېکــړو دمخــه حالــت بڼــه   

ليکي.

پرېکړې

                                                           
(1)

(: د جمله وو a( وييونو جمع په دوو )واونو( جوړېږي، لکه )a،āلواک پاى )د خپ 

 پاى(، لکه اړتياوو، علماوو، سپېڅلتياوو... āمخلوقاتو پالر دى دا، )

(٣)
د پښتو کولو ) مفغنولو( په شرطونو کې د التباس يا ټکر نه رامنځته کېدو شرط  

 اړين دى.

(٧)
منځنى الف له منځه ځي، لکه: مغزو، مېلمنو، د الف منځو کلمو په مغيره کولو کې   

 پښتنو، درو )درملو( خوړو.

(٤)
د کلمو په منک کې )ى( ګانې د شک او التباس د له منځه وړلو لپاره حتمي دي، له  

 دې پرته د کلمو په منک کې بېخي حتمي نه دي.
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کلمــېځينــېســربېره

څـه يې

ک

-

em
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ə

dwaemdwaem

dreemdream

ātyaemātyāem

nawiemnawiem

āwyāemāwyāem

-

am

caloramcaloram

špazamšpazam

lasamlasam

yewwištamyewwištam

deršamderšam

cəlwistamڅلوېښتمcalwistam

panjosampanjosam

ــولکــېليکــدود-پښــتو ټ

انځورېدالى

. . 

. . 
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pinĵəampinĵam

owəamowəam

nəhəamnəham

špetəamšpetam

 ولترڅنـګ کلمو

ځينـې يېاکثره

يــې
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 له نورو ژبو څخه پښتو ته راغلې کلمې: -4

ک



  نيمه پېړۍ يون/ پښتو ليکنی سمون

 

75234 
 

 انګلييس ژبې څخه راغلې کلمې:له  -الف

يې

ليکنـــى
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کـې 

 ژبې څخه پښتو ته راغلې کلمې: له عريب -ب

پښــتو څخــه  بــې کلمــې ډ

ــتو ــړىپښـ ډکـ

کلمــوډکــېفونولو يــک

بڼـې پښـتو کېدىکليکنۍ

لکهورکړاى
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 ول

ارزښـت 

قـرآن 

کلمـې شـمېر چېکې

وليکـل بڼـه 

ريښهپښتوپښتوکلمېځينې

ډکاتبــانوزمــانې
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کــېيــېکــړي

کبڼـه پښـتو کړيورگډ

چې

کراځــيکــېکلمــهکومــهچــې

پښـتو کېکلمو

ريښه

بڼهبڼهپښتو

علينګارالينګار

شمېرګڼعليشنګاليشنګ

الى شـي، چـې عربـي وي، قطعـاً پـه هغـه       )ع( په هغو کلمو کـې راتـ  

ــه شــي          ــوري ن ــور ت ــه ن ــې وي، )ع( او دا نه ــه ک ــې چــې )ګ( پ ــه ک کلم

راتالى، نو ځکه د )ا( پر ځاى په )ع( د الينګار ليکل تېروتنـه ده، دا  

قاعده له )افغانستان( پرته چې )ف( په کې راځي او هغه هم اصـالً د  

ــرو  اوودو تعــامالتو نتيجــه ده د )افغــان( کلمــې اوســ    ــر  ې ــې ت نۍ بڼ

پړاوونو وروسته دا حالت غوره کړى، نور نو پـه پښـتو کلمـو کـې دا     

توري نه شي راتلالى، نو ځکه بايد پښتو کلمـې پـه خپلـه پښـتو بڼـه      

 وليکل شي.
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 پنځم څپرکى

 د رسبلونو او اوسرت بلونو سم استعامل پښتو کېپه 

 

 :snoiePpoperP  )پيشيني(رسبلونه -الف



 نيمه پېړۍ يون/ پښتو ليکنی سمون

75231 
 

 :Post Positions   اوسرتبلونه ) پسيني( -ب

ک

ړ

                                                           
ېشکىخو
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ړ
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ړ
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-
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-
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 -

- 
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ېشکىخو
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 شپږم څپرکى

 تياړ او ا سمه كارونه په پښتو کې د ليکنښو

ږ
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 ملن ليك ) حاشيه(: -7

٨
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 : (۶ېر ګڼه )شم -5

-

 شارحه):(: -3
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 ( : ) ۍليند -4

-

-

ۃ
-
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-

 (: /)ګولوير  -2

ړ

-

-
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۳-

 كامه )رسچپه واو( )،(: -1

يزوېـد لو

-

ړ
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ټلېفون

-

-

 (:0)ټکی -1

-

-
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-

ړ

-

 تنه )؟( :ښپو  -1
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 سيميکولن يا مميزه: )؛( -1

 (:000) درې ټکي -70
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انگلېسيېټسنسکر

 ))   (( :    نقلنښه -77
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۳
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ړ

 ( :-فاصله ) -75

٦۵ 
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-

ټلېفوني

 ستوری )* (:  -73
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 )!(: غږ نښه -74

 ]   [ :   لويې ليندۍ – 72
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 مركب شكل ) !؟(: سواليېاو  ېنداييد  -71

                                                           
کا مېسنا
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 درې ستوري ) *** ( : -71

 ({):هښته ورته ن وروځو -71

}
 

 :(  غيش )  -71

 انسان

 پوه

 ناپوه

 كمزوری
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ــر- ېحيتشـ

ېحتشرضېحتو

ضېحتو

ضـېح تو

ضـېح تو

-

                                                           
- 
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 وروستۍ يادونه

 

څېـر 
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هکيړا
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 اخځونه

-

-

 

-

1٧٨١ېشکىخو-

 

-

-

 

۷--

-

زيــار، مجاوراحمــد، ليکالرښــود، دانــش خپرندويــه ټولنــه،       -1١

 ل کال.1٧٨٥
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 ل کل.1٧٥١شاکر، پوهندوى نوراحمد،  بنۍ څېړنې،  -11

-

 

- 

ــونيميکې    - ــې د ف ــدالحکيم، د پښــتو  ب ــوال عب ــي، څېړن هالل

 ل کال.1٧٥٥الفبې الرښود، پښتو ټولنه، 

-

۴۳٨۱

-

 

 


