


  

  

 نيمه پېړۍ يون

 ټوک درېيم

 (راټولونې)

 

 محمد اسمعيل يون

 

 

 

 لمريز کال ۶۹۳۱

  



 

4112 

 

 

 نيمه پېړۍ يون
 ټوک درېيم

 (راټولونې)

 محمد اسمعيل يون :راټولوونکی

 د افغانستان ميل تحريک خپرندوى:

 : فياض حميدډيزاين

 ملريز ۶۹۳۱ چاپکال:

 ټوکه 1١١١ چاپشمېر:

 (۶۴۱) :د خپرونو لړ د خپرندوی 

 www.melitahrik.com وېبپاڼه:
 

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

  



 

4112 

 

 :ډالۍ

د افغانيت، اسالميت او انسانيت 

 !الرويانو تهرښتينو 

 

  



 / نيوليکنيمه پېړۍ يون

4112 

 نيوليک

 مخ      سرليک ګڼه

 ۱۶۹۶   د استاد يون پنځوس کلن يون 

 ۱۶۱۲    زما د نيمې پېړۍ يون 

 د نازو انا ياد

 ۱۶۱۱    دا اثر او دويم چاپ ۶

 ۱۶۱۲      سريزه ۱

 ۱۶۱۱  د خوشال فرهنګي ټولنې د رئيس وينا ۹

 ۱۶۲۶   وزيرې ويناد ښوونې او روزنې د  ۱

 ۱۶۲۱  پيام شوراى سراسرى زنان به مناسبت... ۱

 ۱۶۲۲  د نازو انا ژوند،سخاوت،شجاعت او شاعري ۱

 ۱۶۳۱     مخمس )شعر( ۲

 ۱۶۳۲    د يونس د يوې معما حل ٨

 ۱۱۲۲  محمدهوتک او محمد يو شاعر دى که... ۳

 ۱۱۱۱ سخن چند پيرامون ماخذ شناسى پټه خزانه ۶۲

 ۱۱۹۱  ګورګاني هند او صفوي ايران تر منځ...د   ۶۶

 ۱۱۱۲   د پښتو ادب ځالنده عرفاني نمونه ۶۱

 ۱۱۲۱ راوبط ميرويس هوتکى با شاهان ګورګاني هند ۶۹

 ۱۱۲۹  د پښتو په لرغونو ښځمنو شاعرانو کې... ۶۱

 ۱۱۳۲ د نازو انا په کورنۍ کې د پښتو شاعرۍ عنعنه ۶۱

 ۱۹۲۶ پښتو کتابونهد هوتکيانو په باب چاپ شوي  ۶۱

 ۱۹۶۶     د چا بدل )شعر(  ۶۲
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 د الفت نثري کليات

 ۴۹۶۴    د درېيم چاپ رسيزه 1

 ۴۹۶۲      يادون 4

 ۴۹۴۴      رسيزه 3

  ۴۹۳۹     غوره نرثونه:   2

 ۴۹۳۴     د پردې خربې 2

 ۴۹۳۲      الروى 2

 ۴۹۳۱      ژوند 2

 ۴۹۳۳     نوى نسل 8

 ۴۹۳۳     لوى او وړوکى 9

 ۴۹۳۶     د شاعر تحفه 1١

 ۴۹۳۴     خدمتګار 11

 ۴۹۳۹      عقل 14

 ۴۹۳۲     پوهه او هوښياري 13

 ۴۴۱۴    احمق څوک دى؟ 12

 ۴۴۶۶     نوى درس 12

 ۴۴۶۹     درې کاله 12

 ۴۴۶۲     قوي او ضعيف 12

 ۴۴۴۱      ښه ګټه 18

 ۴۴۴۴     د اخرت په ورځ 19

 ۴۴۴۲     خاين الړه 4١

 ۴۴۴۱      يوازې 41

 ۴۴۴۲      فاتح 44

 ۴۴۴۳      لباس 43

 ۴۴۹۲      خريات 42
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 ۴۴۹۲     د زيارت ډيوې 42

 ۴۴۹۳     د مزار لوحه 42

 ۴۴۹۳      لياقت 42

 ۴۴۴۲     کوچنيان 48

 ۴۴۴۳     جګ برجونه 49

 ۴۴۲۱      حقيقت 3١

 ۴۴۲۴     لويه خدايه 31

 ۴۴۲۱      ماشومان 34

 ۴۴۲۳     شعر او ادب 33

 ۴۴۱۴     د ادب راز 32

 ۴۴۱۳     نوى کال 32

 ۴۴۲۴     زما د الس نيالګيه! 32

 ۴۴۲۴     د فکر پالونکى 32

 ۴۴۲۱     د ژوند نغمه 38

 ۴۴۲۳      نوى فکر 39

 ۴۴۲۱      زوړ فکر 2١

 ۴۴۳۶     ناداين او ناداري 21

 ۴۴۳۹      سيند 24

 ۴۴۳۱      عقيده 23

 ۴۴۳۲      عمل 22

 ۴۴۳۳     عبادت او دعا 22

 ۴۴۳۱      بې زړه 22

 ۴۴۳۶     ملک او مال 22

 ۴۴۳۹      شاعر 28

 ۴۴۳۴      سبا 29

 ۴۴۳۲     د پرسيل ګله! 2١
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 ۴۴۳۳     رمې خاونده! د 21

 ۴۲۱۶     بې ګناه بندي 24

 ۴۲۱۹      نظر الال 23

 ۴۲۱۳     جرب او اختيار 22

 ۴۲۶۹     د خان واده 22

 ۴۲۶۴     غم او خوشحايل 22

 ۴۲۶۳     اخالقي اساس 22

 ۴۲۴۶      ښه او بد 28

 ۴۲۴۹     پخوانۍ ډيوې 29

 ۴۲۴۱      انتخاب 2١

 ۴۲۹۶    د عقل برخه په ژوندانه کې 21

 ۴۲۹۴     حسايب خربې 24

 ۴۲۹۲     فلسفهشعر او  23

 ۴۲۹۱     والړې اوبه 22

 ۴۲۴۱     ښه حاکم 22

 ۴۲۴۶    ليکوايل امال او انشا: 22

 ۴۲۴۴     دوه دهقانان 22

 ۴۲۴۱     دوه جنازې 28

 ۴۲۴۳    مليت او ميل استقالل 29

 ۴۲۲۲     ميل يوواىل 2١

 ۴۲۲۲      ژوند 21

 ۴۲۲۳     مرتقي ژوند 24

 ۴۲۱۹     د خلکو نظر 23

 ۴۲۱۳     د حق اظهار 22

 ۴۲۲۶      ډار 22

 ۴۲۲۴      حقيقت 22
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 ۴۲۲۱      زما نظر 22

 ۴۲۲۳     عشق او هوس 28

 ۴۲۳۴     مرض احتياط 29

 ۴۲۳۳     حاکامنو ته وايم 8١

 ۴۲۳۹     مليونر خرياتخور 81

 ۴۲۳۱     ګرانه ليکواله! 84

 ۴۱۱۴     بله ډيوه: 83

 ۴۱۱۹      خپله ژبه 82

 ۴۱۱۱     خپل مليت ساتل 82

 ۴۱۶۶    حرکت او ويښتوب 82

 ۴۱۶۴     لوئيدل او جديت 82

 ۴۱۶۳     پوره ژوندون 88

 ۴۱۴۹     د ژوند مقصد 89

 ۴۱۴۳      ګڼل 9١

 ۴۱۹۶     زړه او سرتګې 91

 ۴۱۹۴     زړه دې پېژنم 94

 ۴۱۹۱      حقيقت 93

 ۴۱۹۳     د محبت رڼا 92

 ۴۱۴۶     شعر او ادب 92

 ۴۱۴۹     شاعر او عامل 92

 ۴۱۴۳     د تورې رڼا 92

 ۴۱۲۱     کورىن مرغه 98

 ۴۱۲۳     خوږ ژوند 99

 ۴۱۱۹    پوهه:څه ليکل يا ليک  1١١

 ۴۱۱۴      دعا 1١1

 ۴۱۱۲     رحم وکړه! 1١4
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 ۴۱۱۳     سوداګره! 1١3

 ۴۱۲۶     خلک وپېژنئ! 1١2

 ۴۱۲۴     د کوم ځاى دى؟ 1١2

 ۴۱۲۱     کوم يو ښه دى؟ 1١2

 ۴۱۲۲     وښيه څوک دى؟ 1١2

 ۴۱۲۳   رشوت خوره! ته راپه ياد شوې 1١8

 ۴۱۲۳      سياست 1١9

 ۴۱۳۱     خلک څه وايي؟ 11١

 ۴۱۳۹     څوک وايي؟ 111

 ۴۱۳۴     څه وکړو؟ 114

 ۴۱۳۱    ووېرېږئ او مه وېرېږئ! 113

 ۴۱۳۴     استاذ ويل 112

 ۴۱۳۲     عجيب انسان 112

 ۴۱۳۱      خان الال 112

 ۴۱۳۳      رشوتونه 112

 ۴۲۱۱     د متملقينو منطق 118

 ۴۲۱۶     د ښځو ډار 119

 ۴۲۱۶    موږ په چا پسې نه ځو 14١

 ۴۲۱۴    په خرو کې هم الفت شته 141

 ۴۲۱۹    د رجب خان دعوتنامه 144

 ۴۲۱۴     نتيجه يعنې څه؟ 143

 ۴۲۱۱     انسان يعنې څه؟ 142

 ۴۲۱۳     خوشحايل او غم 142

 ۴۲۶۶      ارزو 142

 ۴۲۶۹    اجتامعي نظريات: 142

 ۴۲۶۴      فکر 148
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 ۴۲۴۲     کار او عمل 149

 ۴۲۹۹     له کار رسه عالقه 13١

 ۴۲۹۱      عقيده 131

 ۴۲۹۳      اخالق 134

 ۴۲۴۴     تعليم او تربيت 133

 ۴۲۴۲      ذوق 132

 ۴۲۴۱      خيال 132

 ۴۲۲۴     حرص او عشق 132

 ۴۲۲۲     د مرشانو عشق 132

 ۴۲۱۱     يوازېتوب 138

 ۴۲۱۴      زه او ته 139

 ۴۲۱۱     سرتګې مه پټوئ! 12١

 ۴۲۲۱     د زمانې تعبري 121

 4223     برابر نه دي 124

 4222     د اسالم دردمنو! 123

 4228     د سبا فکر 122

 428١     پخوانۍ ډيوې 122

 4282     اديب بحثونه: 122

 4282      ادب 122

 4288    د ادب د کلمې تاريخ  128

 4289     د ادب تعريف 129

 429١     د ادب تقسيم 12١

 4291      شعر 121

 4293    شعرد خوشال په نظر کې 124

 4292    شعر د حميد په نظر کې 123

 429۳    شعر د شيدا په نظر کې 122
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 4298   شعر د عيل خان په نظر کې 122

 48١1   ېزپه ژوند کې د شعر او ادب اغ 122

 484١    د ادب تاثري پر اسالمي فقه 122

 4842     کنايه رصيح او 128

 4842    ظاهر، نص مفرس، محکم 129

 4842     د استثنا بحث 12١

 4849     لغوي تدقيق 121

 4831   د ابن زبعري د اعرتاض ځواب 124

 4834     د ادب بڼه او ګاڼه 123

 4832      فصاحت 122

 4832      بالغت 122

 4832      عواطف 122

 4832     د عواطفو صدق 122

 4821    د عواطفو تجيل او ظهور 128

 4824   ه ثبات او نه رالوېدد عواطفو  129

 4823      خيال 12١

 4822     مبتکر خيال 121

 4822     مصور خيال 124

 4822      مفرس 123

 4821      متثيل 122

 4822     عاميانه بالغت 122

 4828     د پښتو څو لنډۍ 122

 4822    نوى سبک او نوى ادب: 122

 4822     د خداى قانون 128

 4828     د کار فکر 129

 488١     زه خرب نه وم 18١
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 4884     خاوندد خري  181

 4883     دميوکرايس 184

 4882      عشق  183

 4882      عمل 182

 4888    د اميان ځاى زړه دى 182

 489١      زموږ باغ 182

  4894     بې متيزي 182

 4893     د ظامل فلسفه 188

 4892     دستورالعمل 189

  4892     اصيل غل 19١

 4892     د غلو منطق 191

 4899     د غلو ډيوه 194

 49١١     د حاکم اشتباه 193

 49١1    لري او څه نه لريڅه  192

 49١3     آمر او مامور 192

  49١2     توره پرده 192

 49١2     د ژوند نغمه 192

 49١8      خوشايل 198

   49١9   لوړ خيالونه او ژور   فکرونه: 199

 491١      ازادي 4١١

 4913      ګل ويل 4١1

 4912     شپږ زره کاله پخوا 4١4

  4918    حرضت محمد )ص( 4١3

 4941     له مرګه نه وېرېږم 4١2

 4941     اجتامعي عيبونه 4١2

 4944     د غم خوښي 4١2
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 4943     د ژوند لوبه 4١2

 4943      پوهه 4١8

 4942     هر چا وځورومل 4١9

 4942      زما ترانې 41١

 4942     د هوسونو مرګ 411

 4942     د شاعر حال 414

 4942      شاعر ته 413

 4949     ادب ا و محبت 412

 4949     د حقيقت اظهار 412

 493١      پيغمرب 412

 4934     ارماند نېکانو  412

  4933     قرب او ګل 418

 4932      افتخار 419

  4932     څه غواړم 44١

 492١     د بډاى فقر 441

 492١      هېرول 444

 492١     له هرچا نه لرې 443

  4921    د شاعر خوشبختي 442

 4921        تسيل 442

 4924     هابيل او قابيل 442

 4922      سخاوت 442

  4922     بې  ارسې 448

 4922     خلک او شاعر 449

 4922      انسان 43١

 4922     په انګليستان کې 431

 4928      غويي 434
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 4929     د ټاګور نغمې 433

 4924     شاعر او پرښته 432

 4922     غم او خوشايل 432

 4922      پارملان 432

 4922      ژوند 432

 4922     قوت او جرئت 438

 4928      تاريخ 439

 4928      لوړه پايه 42١

 4929      بدبختي 421

 4929      عقل 424

 492١     ترقي  او تکامل 423

 492١    د ژوند رضوري رشطونه 422

 4921     علم او اخالق 422

 4923     فکر او  احساسات 422

 4922     متسخر او ترحم 422
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 4928     په ځان باور 424

 4928      تعصب 423

 4929     ځان وپېژنه! 422
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 4924      کب 422

 4923    هغه چې دنيا ته رانغله 428
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 4922     څنګه به يو؟ 429

 4922     ستاسو فکر 42١

 4922    که  طبابت ترقي وکړي 421

 4922     څه غواړئ؟ 424

 4922     پوه او ناپوه 423

 4928      مرګ 422

 4928      روح 422

 4929      افالطون 422

 498١     زموږ پوهه 422

 498١     بدې خربې 428

 4981     انساين سلوک 429

 4984     انساين کامل 42١

 4984     د فکر روزنه 421

 4983     ښکلېتوب 424

 4983      ښايست 423

 4983     سياستمدار 422

 4982      غولول 422

 4982     فکر په شعر کې 422

 4982     بدبختي او شعر 422

 4982     عشق او سعادت 428
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 4982      ښوونځى 48١

 4982     پانګهد فکر  481
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 4982     د ښه کار علت 482

 4982     تاج او قلم  482
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 استاد يون پنځوس کلن يون د
 

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

د افغانسرتان د کورنيرو او  سختو حراالتو يرو مخرکک فکرري مبرارز دی  ده

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

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

ژغورندويره الره او مبرارزه خلکو د اوږدو مبارزو تر ټولرو غروره، بريرالۍ او 

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

د  د دهفرهنګي هلو ځلو ته يې دوام ورکړی، همردا علرت و چرې افغانرانو 

مبارزې پر حقانيت، رښتينولۍ او زړورتيا باور پيدا کرړ، ډېرری افغانران پره 

ېدل او دې مبرارزې تره يرې ال نرور ځانګړې توګه ځوانان يې تر څنګ ودر 

ځوانانو په راټولېدو رسه پرځران ال براوري شرو  د دېځواک وروباښه  يون 

 او خپلې دې مبارزې ته يې په سيستامتيک ډول دوام ورکړ 

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

 د دېمرې نره وي کرړي   د غږ پورته کولو يو بريالی وياند دی، نو مبالغه به

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

 اثارو او افکارو پر بېالبېلو برخو لنډه رڼا واچوم:

محمرد اسرمعيل يرون د حراجي محمرد خرران زوی او د  زوکرړه:-۶

( مه نېټه د لغامن ۶۲ل( کال د کب پر )۶۹۴۱هدايت خان ملسی دی، پر )

پره يروې روښرنفکرې کرورنۍ کرې  )الوخېلرو(ينګار ولسروالۍ د واليت د ال

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

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

 يې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ  رسپرستي کوله او هم

ل(کرال د الينګرار ۶۹۲۹محمرد اسرمعيل يرون پرر ) زده کړې: -۴

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

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

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

ل(کال دې ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه شروه او د يرون کرور تره ۶۹۲۲)

ل( کرال دا ښروونځی د حکومرت د ۶۹۲۲نږدې ساحه کې ابراد شرو  پرر )

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

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

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

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

ل( کال د کابل پره خوشرال خران لېسره کرې شرامل او پرر ۶۹۱۴کړې  پر )

ل(کرال د کابرل ۶۹۱۲) ،ل( کال تررې پره دوميره نرومره فرارغ شرو۶۹۱۱)

ل( کرال تررې ۶۹۲۱ژبو او ادبياتو پوهنځي کې شرامل او پرر )پوهنتون په 

ل(کال يې د ياد پوهنځي پښتو څانګې کرې ۶۹۲۱پر ) ،اول نومره فارغ شو

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

)نررامزد پوهيررايل( پرره رتبرره د پښررتو څررانګې د کرردر غررړی شررو  يررون پررر 

وهنترون د ژبرو او ادبيراتو پروهنځي پره ماسررتۍ ل(کال د کابرل پ۶۹۲۲)

 ل(کال کې ترې فارغ شو ۶۹۳۲)پروګرام کې شامل او پر 
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يون د )کابل پوهنتون( علمي مجلې موسس هم دی او درې کاله يرې 

 مجلې مديريت هم ورپرغاړه و  د دې

ل( کررال د کابررل پوهنتررون د ژبررو او ۶۹۳۴محمررد اسررمعيل يررون پررر )

( پروګرام کرې شرامل شرو PhDڅانګې د دوکتورا )ادبياتو پوهنځي د پښتو 

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

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

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

 ونه يې هم تعقيب کړي دي او لنډ مهاله کورس

ل( کال څخه چې د کابل پوهنتون په کدر کرې شرامل ۶۹۲۱يون له )

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

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

شرپړې وروستۍ لوړې پوهنتوين رتبې پورې ټرولې رتبرې پره ترتيرب رسه ب

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

 ليکلی دی 

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

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

يې هم مينه درلودله، په ښوونځي کې د خپل عمر په هلکانو کې د واليبال 

ټيم غړی و، يون چې کلره لره لغرامن څخره کابرل تره راغری، نرو دلتره پره 

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

( ټولګي پورې موده کې لره يرو شرمېر اخبرارونو او مجلرو رسه ۶۴-۳مهال )
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قلمي همکاري درلودله او د ځينو چاپي خپرونو له خوا ورته حرق الزحمره 

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

انو ليکوالو د ټولنې د مرشتابه غړی، د خوشرال ليکوالو د ټولنې غړی، د ځو 

فرهنګي ټولنې د ځوانانو د برخې مسول او يو شرمېر نرورو فرهنګري ټولنرو 

 غړی پاتې شوی دی 

( ټولګي کې  و چې د )هيلې( په نامره يرې د لررو او بررو ۶۴يون ال په )

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

 اپ کړه چ

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

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

 ارمانونه( چاپ کړل 

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

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

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

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

 استازی هم و  

محمررد اسررمعيل يررون د طالبررانو د نظررام تررر ړنګېرردو وروسررته پررر 

ملتونرو د مرسرتو د  ل(کال لومړی په ختيزو واليتونو کرې د ملګررو۶۹۲۶)

مشاور او ډېر ژر په يرادو واليتونرو کرې د   (UNAMAځانګړي دفرت يوناما )
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بېړنۍ لويې جرګې لپاره د انتخاباتو د دفرت مرش شو  يون دا دنرده هرم پره 

 ښه ډول تررسه کړه  

( تنو پره ۶۱۱۱چې نږدې ) ېل(کال د بېړنۍ لويې جرګ۶۹۲۴يون پر )

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

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

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

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

 ګړی اثر هم وليکه زورواکي( تر نامه الندې يو ځان

ل(کال د افغانستان او پاکسرتان ترر مرن  د )امرن ګرډې ۶۹۳۲يون پر )

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

 هم په ښه ډول تررسه کړه 

ل(کال د جمهور ريريس حامرد کررزي د يروه ځرانګړي ۶۹۳۲يون پر )

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

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

 په ډېرو ميل او فرهنګي مسايلو کې خپلې مشورې ورکړې 

ل(کال په حکومت کې د ولسمرش له خوا جنګساالرانو او ۶۹۳۴يون پر )

لفرت لره املره لره خپلرې فسادګرو ته د زياتو امتيازاتو له ورکرړې رسه د مخا

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

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

 کېښود 
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 کورنی ژوند: -۴

ل( کرال لره )اريرن مومنرد( رسه واده وکرړ، اوس ۶۹۲۴استاد يون پر )

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

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

ښوونځي زده کوونکي دي او مېرمن يې )ارين يون( په وليس جرګه کرې د 

 ننګرهار د خلکو منتخبه استازې ده 

 فعاليتونه: -۲

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

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

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

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

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

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

هلمند، ننګرهار، پکتيا، خوست، لغامن، کونړ او د هېواد په نورو سيمو کرې 

يې زلزله ځپلو، سېالب ځپلو، جنګ ځپلو او نورو مصيبت ځپلو هېوادوالرو 

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

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

ميليونونو ډالرو مرستو د ور رسولو زمينه برابره کرړې ده  د مصريبت ځپلرو 

سربب  د دېخلکو لپاره يې لوی رسنيز کمپاينونه هم تررسه کړي او دا کار 

ورسروي  شوی چې هم دولت او هم خرييه ټولنې غمځپلو سيمو ته ځران 
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د جګړې ټپيانو ته د وينې د ورکړې لپاره يې څو پروګرامونه جوړ  کرړي او 

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

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

اتلو لپراره يرې لپاره يې د ژورو څاګانو په کيندنه او د چاپېريال د پراک سر

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

کلونرو ( ۹۱د ټولو هغو خرييه او ټولنيزو کارونو شمېر چرې يرون پره تېررو )

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

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

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

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

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

ه تحريک له الرې يې په هېواد کې يو شمېر سيايس فعاليتونره ترررس  د دې

 کړي دي 

يون له يو شمېر نورو افغانانو رسه په ګډه په هېرواد کرې د ولسرواکۍ د 

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

همدارنګه د عادالنه سيايس نظام د ټينګښت لپاره ګڼ شمېر الريونونه تررسه 

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

ې ټولې سولييزې او هدفمنې وې  د ټولرو هغرو غونرډو، الريونونرو، مظاهر 

جرګو، مرکو، سيايس سيمينارونو او ورکشاپونو  شمېر چې يون په مستقيم او 
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کلونرو ( ۹۱نامستقيم ډول او د نورو هېوادوالو په مرسته جوړ کړي په تېرو )

 بېالبېلو غونډو اوړي ( ۲۱۱کې تر )

تابه لپاره يې ټينګه او متواتره مبرارزه د ميل او اسالمي هويت د خوندي

 د ميل او سيايس مبارزو يوه بېلګه ده 

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

تررسه  ، علمي او اکاډميک خدمتونهفرهنګي کلونو کې ګڼ شمېر دېرشو

کړي،په ګڼو چاپي، راديويي او ټلويزيوين مرکو کې يې د واقعيتونو او حقايقو د 

کې ځاى نيوىل دى  که څه هم ډېر  بيان  له امله د خلکو په زړونو څرګند

خلک د يون ليکنې، مرکې او نظريات خوښوي، خو يو شمېر داسې خلک هم 

ورو نظرياتو ته هم  د هغه ميل او ګټ )شته، چې د يون رسسختي مخالفني دي

غلط رنګ  او تعبري ورکوي، دا ډول اشخاص، چې اکرثه يې زورواکي او د 

سيايس ډلو ټپلو غړي او مرشان دي، د يون نظريات خپلو شخيص او تنظيمي 

ګټو ته خطر بويل، نو ځکه  يې په ټينګه مخالفت کوي  هر کله چې يون کومه 

مثبت او منفي غربګونونه دواړه پر وړاندې يې  د دهليکنه او مرکه کړې، نو 

راپارويل دي، منفي غربګونونه اکرثه وخت د هغو اشخاصو او ډلو له خوا وي، 

چې په تېر کړکېچن سيايس بهري کې يې ډېرې نامرشوع ګټې ترالسه کړي او 

 ځانونه يې مطرح کړي دي 

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

فرهنګي،  وي، خو يون په دغسې سختو اغزنو او تنګو رشايطو کې بيا هم خپلو 

   ورکړی دیته دوام  ونوکار  وسيايس او ټولنيز 
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کلونو ( ۹۱د ټولو هغو ليکنو، مرکو او ويناوو شمېر چې استاد يون په تېرو )

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

 عنوانو ليکنو، مرکو او ويناوو اوړي   (۶۴۱۱ړي تر )رسه ک

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

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

عنوانو زيات اثار ليکيل چې نږدې ټول يې چاپ شوي، دا ( ۲۱کلونو کې تر )

( کې لوستونکو CDيې هم په برېښنايي ډول، هم په کتايب ډول او هم په ) اثار

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

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

انستان دکلتوري په پېښور کې يې د دوو املان مېشتو فرهنګي ټولنو )دافغ ،دی

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

سلګونو  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

 مينارونه او علمي ورکشاپونه جوړ کړي دي مشاعرې،سي سلګونوخپله يې هم په 

په رسنيزه برخه کې يې د )ژوندون( په نامه يو رسنيز مرکز جوړ کړی چې 

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

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

 رسېږي 

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

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

دغه راز  د يو شمېر خصويص ښوونځيو او پوهنتونونو په جوړونه کې يې هم 
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ه د درېو مجلو د مرسته کړې ده  يون د )هيلې، شمشاد او کابل پوهنتون( په نام

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

عنوانو بېالبېلو اثارو ته د چاپ زمينه برابره او د يو ( ۴۱۱بېالبېلو ليکوالو نږدې )

 شمېر نورو د سمون چارې يې هم پر مخ وړي دي 

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

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

 چاپ شوي اثار يې په دې ډول دي:

 پنځونې: -الف
 چاپکال                   څرنګواىل         کتاب نوم

 ل کال1382دويم چاپ           (لومړۍ شعري  ټولګه)     مټکور  

  ل کال1382دويم چاپ    (دوميه شعري ټولګه)سندرې په اورونو کې  

 راټولونې: -ب
 ل کال  1382دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) هيلې  

  ل کال1382دويم چاپ      (د حريان شعري ټولګه)نيمګړي ارمانونه  

 ل کال1382دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) د لوونو فصل  

 ل کال1382دويم چاپ   (د سيمينار د ليکنو ټولګه)   د نازو انا ياد  

   ل کال1382درېيم چاپ   (د الفت نرثونه)د الفت نرثي کليات  

 ل کال1382دويم چاپ  (د اسحق ننګيال شعري منتخبات) سيندونه هم مري  

 ل کال۶۹۲۲لومړی چاپ  (لومړی ټولګی) د پښتو ادب لرغونې دوره  
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 ژباړنې: -ج

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

  ل کال   1382دويم چاپ  اثر  (تره کي روستار

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

  ل کال 1382دويم چاپ 

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

  ل کال 1382دويم چاپ 

 ال ل ک  ۶۹۳۴لومړی چاپ    (د استاد افغانيار اثر) فلسفه او فلسفي بهري 

 يونليکنې: -د

 ل کال  1382دويم چاپ ( د اماراتو يونليک) د اماراتو سفر  

 ل کال1382لومړى چاپ   (د اروپا يونليک)  که يون دى يون دى  

  ل کال  1382لومړى چاپ ( د امريکا يونليک)دپنټاګون ترڅنډو  

 ل کال  ۶۹۲۳لومړی چاپ (د روسيې يونليک)  د کرملني په زړه کې  

 ل کال  ۶۹۲۳لومړی چاپ( د هند يونليک)  د ډييل تخت هېرومه  

 )لومړی چاپ  درې ورځې د افسانو په وطن کې )د هلمند يونليک

  ل کال ۶۹۳۴ 

 ل کال  ۶۹۳۴لومړی چاپ   (د حج يونليک) د خدای تر کوره  

 څېړنې او شننې: -هر
 څېړنيز اثر( د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه کتنه(

  ل کال  1382 چاپ دويم 

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

  ل کال  1382
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 دويم  )څېړنيز اثر( دکابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي پښتو کتابښود 

  ل کال  1382  چاپ

 ل کال1382چاپ دويم )څېړنيز اثر( د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه  

    ل کال1382 چاپ شپږم )علمي اثر(د پښتو شعر هنديس جوړښت  

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

  ل کال1382

 ل کال1382 چاپ دويم)څېړنيز اثر(  ساينيس پرمختياوې  

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

  ل کال1382

 ل کال  1382 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه(  انديال خوشال  

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

  ل کال  1382

 ل کال1382 چاپ لومړى)د اديب څېړنيزو ليکنو ټولګه( کلتوري يون  

 ل کال1382 چاپ لومړى  )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه(  فرهنګي فقر  

 کال ل1382 چاپ لومړى )له بېالبېلو ليکوالو رسه د مرکو ټولګه(  مرکه او مرکې  

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

  ل کال1382

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

  ل کال 1382 چاپ لومړى

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

  ل کال 1382 چاپ لومړى

 ل کال  1382 چاپ لومړى  )ژبنی څېړنيز اثر( پښتو ليکنى سمون  

 ل کال 1382 چاپ لومړى اثر()څېړنيز اوسنۍ رسنۍ  

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

  ل کال 1382
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 )جنګ او فرهنګ په افغانستان کې )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه

  ل کال  ۶۹۳۴لومړی چاپ  

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

  ل کال  ۶۹۳۴ 

 ل کال  ۶۹۳۴لومړی چاپ  )د  علمي څېړنيزو ليکنو ټولګه( کتاب الشعر  

 ل کال  ۶۹۳۴لومړی چاپ  )علمي اثر( کره کتنه  

 ل کال  ۶۹۳۴لومړی چاپ  )علمي اثر( ادب تاريخ  

 ل کال۶۹۳۴لومړی چاپ  )د سيايس ليکنو ټولګه(  ميل درسونه  

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

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

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ   )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  

(مره نېټره پره تر کره کرې د ۶۲کب پر ) ل( کال د۶۹۳۱استاد يون د )

ليکل شوي عمر له مخې پوره پنځوس کلن شو، ژونرد يرې د نيمرې پېرړۍ 

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

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

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

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

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

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

کړو ته دوام ورکړ، مسووليت ورپه غاړه شو، خو دې رسه رسه يې خپلو زده 

( ټولګي پره بهرري کرې ۶۴په همدې بهري کې يې اديب پنځونې وکړې او د )

يې د خپلو اديب هڅو يا راټولونو لومړی مثرر )هيلرې( ګرډه شرعري ټولګره 
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چاپ کړه  د ژوند درېيم پړاو يې د تحصيل دوره ده چې د څلرورو کلونرو 

ې )مټکرور(، )د په ترڅ کې يې په ښه ډول تررسه کړه  په دې بهرري کرې ير

لوونو فصل(، )نيمګړي ارمانونه( او )د نازو انا ياد( اثرار ټرولنې تره وړانردې 

ل( ۶۹۲۶کړل  د ژوند بله مرحله يې د ګڼو خردمتونو مرحلره ده چرې لره )

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

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

 د مخرهونيو او ده هم په کې ښې ډېرې هلې ځلرې وکرړې چرې مروږ يرې 

 يادونه وکړه 

مروږ د  د تېرو دېرشو کلونو په بهري کرې که يوازې په فرهنګي برخه کې

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

 د ده ( کتايب مخونو يې شمېر اوړي او دا بيا که۶۲۱۱۱محاسبه کړو، نو تر )

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

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

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

کميرت  پيغامونه، ويناوې، مرکې، مباحثې، منراظرې او لکچرونره ال پره دې

ترڅنګ هغه په سلګونو غونډې، مظاهرې، ټرولنيز  د دېکې شامل نه دي  

يادونه وکړه، هغه ال له  د مخهاو سيايس خدمتونه تررسه کړي، چې موږ يې 

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

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

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

استاد د کار اوسېله، زغم، هوډ او اراده معلومېږي  هر سړی وررسه کار هرم 

نه يش کوالی، يو ستړی، ستومانه او رسګردانه خو ګټور او مثمر ژوند لرري، 
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ل( کال راهيسې کار کوم، د کار او فشار کچه يرې ماتره ۶۹۲۹زه وررسه له )

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

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

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

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

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

و، د ميل هويت ت کرو کې د )دين( او )ملت( د سررتو ارزښرتونو د ليکلرو 

مخنيوی کېده، خو اسرتاد يرون او ملګررو يرې د اسرالميت او افغانيرت غرږ 

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

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

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

په شان د ځينو نرورو شخصريتونو برکرت و چرې د مريل  د دهاستاد يون او 

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

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

د په فعاليتونو او همدارنګه د استاد په ټولو اثارو کې انځرورېږي  خرو  د ده

څو ټکو يادونه مې ځکه وکړه چې زموږ راتلونکی نسل د استاد د مريل  دې

 فرهنګي مبارزو او د هغه د زمانې له چاپېريال څخه خرب يش او 

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

 ضياء الرحمن ضياء

 ژوندون راډيو ټلوېزیون -کابل

 (مه نېټه۴۲ل( کال د کب، )۶۹۳۱)
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 زما د نيمې پېړۍ يون

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

(مه نېټه زه د ت کرې د رسمي سن له مخې پوره پنځوس کلن شوم  ۶۲)

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

به ګوډ و مات و، له ستونزو او کړاوونو به ډک و، هدفمن او بې هدفه به 

ڼ هم و، خو هر څه چې و، ژوند و نو  له کومې ورځې چې مې ښي او کي

الس پېژندلی، کوښک مې کړی چې هدفمن ژوند تررسه کړم، خو ټول 

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

چې د ژوند بهري او د فکر مسري يې وربدل کا  له کومې ورځې چې مې 

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

ره ستونزې چې وي، وي دې، ملت ته بايد يو څه وکړم  د شعر په هر څوم

ی له ق دتليکلو مې شعور نور هم وده وکړه، خوشال بابا وايي چې شعر مش

کړې وي او احساس مې ځورېدلی  دهو شعوره، نو کېدی يش شعور مې 

وي چې د ژوند دې بلې نړۍ ته يې هم متاميل کړم  د ښوونځي په لسم 

پ شول، دا زما اټولګي کې وم چې د وخت په اخبارونو کې مې شعرونه چ

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

و اخبارونو رسه اديب انجمن مسول وم  دې رسه مې د خپل وخت له ځين

قلمي همکاري پيل شوه او په دې ډول مې په رسمي ډول اديب سفر هم 



                                                                               زما د نيمې پېړۍ يون /نيمه پېړۍ يون

4128 

پيل شو  خو له شعر او شاعرۍ رسه مې مينه ان له هغه وخته وه چې په 

 ښوونځي کې شامل شوم 

پښتنو  واو بر  وپه دولسم ټولګي کې وم چې د )هيلې( په نامه مې د لر 

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

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

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

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

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

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

پاتې شوی، مبالغه به مې نه وي کړې  البته په دې تېر دېرش کلن بهري کې 

ځينې سيايس کارونه له ناچارۍ څخه راباندې تحميل شوي او ځينې 

خوښه تررسه کړي، خو دا کارونه مې هم د خپل ټولنيز کارونه مې په خپله 

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

ل( کال زه د جمهوري رياست د ميل ۶۹۳۲لپاره تررسه کړي دي  په )

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

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

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

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

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

که لري يې هم کم دي، تنګنظره سيايس  کارونه جانبي عوارض نه لري او

اشخاص وررسه ژر حساسيت نه ښيي او که دوی حساسيت ښکاره هم 



 نيمه پېړۍ يون/زما د نيمې پېړۍ يون

4129 

فرهنګي کار لپاره مو يو  د دېکړي، نو موږ به خپل کار تررسه کړی وي  

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

ظم کړل  زما له خوا ټول ترڅ کې شوي فرهنګي کارونه راټول او من

او تر سمون  ېپخواين ليکل شوي کتابونه او راټولونې مې له رسه منظم

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

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

فرهنګي کارونو يو غوره کال ل( کال زما لپاره د ۶۹۳۲وخت چاپ کړل  )

و  د خوږې خاطرې په توګه مې په ذهن کې دی  هغه وخت مې هم په 

يادښتونو کې ليکيل او ملګرو ته مې هم وييل وو چې هېواد کې حاالت 

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

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

 چاپ کړي 

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

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

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

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

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

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

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

ږي، بيا له رسه منظم او کارونه چې دا وخت پوره دېرشو کلونو ته رسې

کلياتو په بڼه چاپ کړه  له دې کار څخه مې هد  دا و چې په ژوند کې 
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د چا د اوږو پېټی شم،  يامې نه دي غوښتي څوک راڅخه ازار يش او 

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

او پر  يش رسګردانهکمزوري دي که قوي، هرني دي که ناهرني، څوک 

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

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

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

ت ډالۍ ده، هر يې راته وخته ليکيل وي، نو ژوند خو د هغه لوی ذا

وخت يې اخيستالی يش  په دې خاطر مې يو ځل بيا پر ټولو پخوانيو 

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

مخې مې رسه منظم کړل، ټول پنځوس عنوانه شول چې راټولونې، 

انه پنځونې، ژباړنې او څېړنې ټولې په کې شاملې دي  دا ټول پنځوس عنو 

( بېالبېلو ټوکونو کې تنظيم ۶۴بيا د شکل او محتوايي وېش له مخې په )

 شول او )نيمه پېړۍ يون( نوم ورته ورکړل شو 

دا پنځوس بېالبېل اثار چې بڼه مې پورته ورته ياده کړه زما د نيمې 

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

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

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

تر  دا دیبدمرغه نسل وو چې له ډېر تنکي زمليتوبه مو جګړه پيل شوې او 

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

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

خو د پالر مرګ مې د پرونۍ ورځې د ترخې  ،( کاله تېرېږي۹۲پورې )
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خاطرې په شان په ذهن کې انځور دی  ما غوندې په مليونونو افغانانو د 

 جګړې ټپونه او دردونه ليديل دي 

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

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

عمرونو مېوه او مثره په يوه ساعت کې پوپناه کړي، نو په داسې يوه جګړه 

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

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

دې پوه  بايد پرچې زموږ راتلونکی نسل  دا دیجملې څخه مې هد  

بډايه   يش چې که ما او زما د عمر ټول پښت راتلونکي نسل ته څه ډېر

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

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

نه يش، چې د غنم د دانې په ګري  نو د ژرندو تر پلونو الندې ډول انقالبو 

شان يې ژوند محوه يش او يا يې هم اغزن چاپېريال د ژوند مېوه پخېدو 

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

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

 پرمختليل افغانستان لپاره ورته مناسب فرصتونه برابر يش  او

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

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

څخه مننه وکړم چې په يو نه يو ډول يې زما د فرهنګي مبارزې السنيوی 

وم پالر ته د دعا السونه پورته کوم چې زما مزل يې تر کړی دی  خپل مرح

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

مهال د هغه  يې د جنازې بازو ته اوږه ور نه کړای شوه او نه مې د مرګ پر
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دی  د ژوند يو ارمان مې دا و  نه معلوم بارکه څېره وليده، د پالر قرب مېم

چې کاشکې يې قرب معلوم وای چې لکه د مرغۍ د بچي په شان مې پرې 

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

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

يې بيولی وم، پټې به يې جيب بيولی وم، مېلې ته يې بيولی وم، ډاکرت ته 

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

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

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

ن يې خپل زوی مور مې رارسه ډېره په تکليف شوې، د ژوند ټول ارما

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

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

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

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

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

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

مې ورته ښکل کړې، سرتګې يې رڼې وې، لکه چې د خپل يوازيني زوی 

به ونيوله، داسې چې زه  غېږ کېليدو ته په طمع وې، مور مې ډېر وخت 

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

 انځور وکاږي  پوره

تابوت رس ته ناست وم، ډېر مې  دله جالل اباده تر لغامنه مې د مور 

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

  خدای په کور مې موښلی او د زمزم په اوبو مې مينځلی و
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له خپلو خوږو خويندو مې هم ډېره مننه کوم چې زما په روزنه او  

پالنه کې يې ډېر زيات زيار ګاللی، له مرشانو او کرشانو خويندو ټولو څخه 

ډېره مننه، خو ما يې ال د خدمت حق نه دی اداکړی، له خپلو ټولو 

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

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

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

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

( ۴۴له خپلې مېرمنې او اوالدونو څخه ډېره مننه کوم چې په تېرو )

ې رارسه د ژوند ډېرې سړې او تودې وګاللې او زما فرهنګي کلونو کې ي

 چارو کې يې له ما رسه تر وروستي بريده مرستې وکړې 

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

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

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

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

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

  واینور فرهنګي، ټولنيز او ميل کارونه تررسه شوي 

 له ټولو يوه نړۍ مننه

 ستاسو د ټولو يون

 (مه۶۳ل( کال د کب )۶۹۳۱)

 افغانستان -کابل
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :کتاب پېژندنه

 د نازو انا ياد   وم:د کتاب ن

 محمد اسمعيل يون   کى:راټولوون

 يون کلتوري يون   دوى:خپرن

 ټوکه ۶۲۲۲   چاپشمېر:

 ل کال۶۹۱۳   لومړى چاپ:

 کال ل٧٨٨١   دويم چاپ:

 د راټولوونکي

 (۱)   پرله پسې نومره: 

 د خپرندوى

 (۱)   پرله پسې نومره: 

 ضياءالرحمن ضياء   کمپوزر:
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 دا اثر او دويم چاپ

(مهه نېټهه پهه کابهل کهې ۱۱کال د لړم د مياشتې پر ) (ل۶۹۱۳)پر 

))خوشال فرهنګي ټولنه(( جوړه شوه، په دې ټولنه کې په لسګونو څه، 

چې په سلګونو هغه افغان ليکوال، شاعران او کلتورپالي راټهول شهوي 

وو، چې پر خپل هېواد او ملي کلتور يې تر هر چا زيات زړه سوزېده او د 

ټولنې د ځوانانو د ادبي انجمن  د دېدا مهال  ملي فکر څښتنان وو. زه

مسئول وم. دې ټولنې له خپل تاسيسه، بيا په کابل کې د جنګونهو تهر 

پيل، په نږدې يو کلن بهير کې ډېر مهم او په زړه پورې فرهنګي کارونه 

ترسره کړل، څو عنوانه کتابونه يې چاپ کړل او تر لسهو زيهات علمهي 

جوړ کړل، دا هغهه بهرى و، چهې پهه دې سيمينارونه او ورکشاپونه يې 

دومره کمه موده کې، په کابل کې هېڅ دولتي او نادولتي ټولنې تهر دې 

کال په بهيهر  (ل۶۹۲۲مهاله نه و ترالسه کړى. دې ټولنې د همدې يوه )

کې د نازو انا په ياد، په ملي کچه يو سيمينار جوړ کړ، ټولنې ماته دنهده 

اورول شوې او نا اورول شوې ټولې  راوسپارله، چې په دې سيمينار کې

ل کهال ۶۹۲۲ليکنې سره راټولې، ايډيټ او چاپ کړم. ما دا کار وکړ او د 

پر وروستيو مياشتو مې دا کتاب چاپ ته تيار کړ. دا په داسې حال کهې 

و، چې زه د پوهنځي د څلورم ټولګي محصل وم او د فراغت وخت مهو 
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او نهور ګهک کلتهوري  رانږدې کېهده، د پايليهک )مونهوګرال( ليکنهه

 -مصروفيتونه هم را ترغاړې و. هره ورځ به ماسپښهين مههال د کابهل

جالل اباد پر لويه الره، د کابل هوتخېلو سيمه کې اريانا چاپخونې ته ور 

روان وم. کله به په چاپخونه کې کاغذ نه و، کله به کاريګر نه و، کله بهه 

برښنا نهه وه او کلهه بهه نهورې ګڼهې 

ستونزې وې، خو فرهنگهي ولهولې، دا 

 د دېټولې  ستونزې  له موږه هېرولې، 

ترڅنه  سياسهي وضهعه ههم ډېهره 

وېروونکې وه، داسې اټکل کېده، چهې 

د ډاکټر نجيب اهلل  حکومت به نسکور 

شي او په کابل کهې بهه يهوه سهخته 

ګډوډي رامنځته شي، اريانا چاپخونهه 

دا مهال په افغانستان کې يوه ډېره لويه او مجهزه چاپخونهه وه خهو د 

خو دا چاپخونهه دومهره کاغذ د کمښت له ستونزې سره مخ وه، که نه 

مجهزه او سمباله وه، چې د ورځې يې هم يو کتاب چاپوالى شهو. مهوږ 

چې د افغانستان حالت ښه درک کړى و  او د راتلونکي اټکل مهو ههم 

کوالى شو، نو تر وروستي بريده مو هڅه کوله، چې کتاب شي،که څهه 

په  هم په چندان ښه کاغذ نه وي، سره له دې چې دا کتاب موږ د دولت

لګښت نه چاپوه او خوشال فرهنګي ټولنې چهاپوه، خهو بيها ههم کهه 

پخواني حاالت او امکانات واى، تر دې ښه چاپېدالى شو. پر کتاب مهې 
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کال پر وروستيو شپو ورځو؛  (ل۶۹۲۲)ډېر بېړنى او ضربتي کار وکړ او د 

مخکې تر دې چې کابل ته د جګړو فصل راورسي، چاپ کړ. دا نو زما په 

کال د ثور  (ل۶۹۲۶)ژوندانه کې د ډېرې خوښۍ يوه ورځ وه. د فرهنګي 

 د دې( مې نېټې وروسته، په کابل کې جګړې پيل شوې، بيها نهو ۱تر )

چاپخونې نښه او نبيره چا ونه ليدله، څه چې يې درلودل، ويجاړ، لهو  

اثر د لومړي چاپ داسهتان و. پهه  د دېاو پر پاکستان وپلورل شول. دا 

زما او زموږ د نورو ليکوالو په زيار اکثره چاپ اثهار، دا  کابل کې دا مهال

او دېته ورته داستان لري. له دې کيسې څخه مهې ههدل دا دى چهې 

 ېزموږ په هېواد کې فرهنګي کار، هغه هم د جګړې پر مهال او د جګهړ

نسل د واک په بهير کې، څه اسانه خبره نه ده. اوس چې د خهداى)(( 

امکانات او تخنيکي چارې اسهانه شهوي،  په فضل په هېواد کې د چاپ

موږ بايد پخوانى محروميت او اوسنى ضرورت دواړه خړوب کړو، خپهل 

ټول هغه اثار چې هنري، تاريخي، کلتوري، علمي او نور ارزښتونه لهري، 

بيا له سره چاپ او د مرګ له خطره وژغورو، اوس د کمپيوټر او انټرنيټ 

چې اوس هم موږ ګټه نه پورته کوو، زمانه ده، له دې تخنيکي امکاناتو، 

نو بيا خو بايد ځان په مړو او ويدو قومونو کې حساب کړو او مهرګ تهه 

پښې وغځوو. يو ځل چې د کمپيوټر او انټرنيټ څپو تهه يهو اثهر  ېخپل

ورسېد، بيا يې نو د مرګ قاصدان په اسانۍ نه شي وژالى، نو موږ بايد د 

پورتهه کهړو، ځکهه خهو زه دا  زمانې له همدغه رمز او امکان څخه ګټه

کتاب او نور کتابونه د همدغه رمز په رڼا کې، نه يوازې دا چې بيا له سره 
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چاپوم، بلکې سي ډي ګانو کې يې هم ثبتوم او د انټرنيټ په څپهو کهې 

يې بېالبېلو وېبپاڼو ته هم ورسپارم، چې د مرګ له بال څخهه وژغهورل 

 شي.

او راتلونکي نسل ته ګټور وي او دا چې دا اثار به څومره زموږ اوسني 

زموږ ټولنې ته به يې ګټه څه وي، دا قضاوت به لوستونکو ته پرېږدم، زه 

اوس خپل مسوليت رفع کوم، قضاوت د لوستونکو کار دى او زه ځهان 

ته د چا په قضاوت کې د مداخلې حق نه ورکوم، نو د يو ساده يا مبتدي 

ر او راتلونکي نسهل تهرمنځ ليکوال په توګه دومره وايم، چې د خپل تې

فرهنګيالي پښتانه ته په کهار  يکلتوري خال نه شم زغمالى، زموږ اوسن

دي، چې د تېر او راتلونکي نسل ترمنځ کلتوري پُل وغځوي او د پهوهې  

 په دې زمانه کې کلتوري خال ته اجازه ور نه کړي. 

 د همدې ارمان په ارمان

 پوهندوى محمد اسمعيل يون

 رياست ودانۍ د جمهوري -ارګ

 افغانستان -کابل

 مه۲ل کال، دسلواغې ۶۹٨۲
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 سريزه

څرنګه چې ټولو ته څرګنده ده، د هېواد يو شهمېر روښهانفکرانو او 

کهال د عرهرب  (لمريهز۶۹۱۳)فرهنګيانو په شعوري هڅه او هانهد، د 

( نېټه د خان علين مکان لوى خان، خان خوشال خان ۱۱مياشتې پر )

خټک فرهنګي ټولنه )د خوشال فرهنګي ټولنهه( د ډېهرې شهاندارې 

 غونډې په ترڅ کې په انټرکانټيننټال هوټل کې پرانستل شوه.

له هغه وخته راهيسې دا دى څه کم يو کال تېرېږي. پهه دې زمهاني 

نګي ټولنې نه يوازې په هېهواد کهې خپهل ملهي واټن کې خوشال فره

هويت وځالوه ، ټولنيز بنسټ يې پياوړى شو، بلکې پهه داسهې عملهي 

فعاليتونو يې الس پورې کړ، چې کولى شو، د هېواد د فرهنګهي تهاريخ 

کال تر عررب مياشتې وروسته د  (ل۶۹۱۳)يوه ځالنده پاڼه يې وبولو. د 

ادبي سيمنار جوړ شو، د لوونو فصل شعري  -کامل مومند په ياد علمي

جون  چاپ شو، د استاد اولمير تلين په درنښت غونډه جوړه شهوه، د 

ګل او غزل سندريز پروګرام د لومړي ځل لپاره ثبت شهو، د فرهنګهي 

ټولنې هنري ډله جوړه شوه، د هېواد د پياوړي شهاعر نصهراهلل حهاف  

ي او علمي موسسو کهې شپېتمه کليزه ونمانځل شوه، په ځينو  تحصيل

د ټولنې څانګې پرانيستل شهوې، د ملهي اتهل عجهب خهان اپريهدي 

سيمينار جوړ شو، د عجب خان اپريدي د سيمينار د مرهالو مجموعهه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د نازو انا ياد

 

4124 

چاپ شوه، د نازو انا د زوکړې د درې سوه پنځوسمې کليزې پهه ويهاړ 

علمي ادبي سيمينار جوړ شو، د خوشال خټک پسرلنۍ مشاعره جوړه 

 لړ نور ورته کارونه سرته ورسېدل. شوه او يو

او دادى اوس شمشاد مجله )د ټولنې خپرنى ارګان( له چاپه د راوتو 

په حال کې ده. د محترم استاد کاډميسين عبدالشکور رشاد د اويايمې 

کليزې د نمانځنې لپاره هلې ځلې روانې دي او د عبدالرادر خان خټک 

 کارونه پيل شوي دي. په باب د يو لوى سيمينار د جوړېدو لپاره

د خوشال فرهنګي ټولنې د کلني پالن له مخې يو هم د نهازو انها د 

ادبي سيمينار جوړېدل او -درې سوه پنځوسمې کليزې په وياړ د علمي

د يوه ځانګړي کتاب په شکل د هغه سيمينار د مرهالو چهاپول و. د دې 

ثرو غړو سيمينار د جوړېدو لپاره مخکې تر مخې کار پيل شو د ټولنې اک

خپلې هڅې ونه سپمولې، ښايسته ډېرو فرهنګهي دوسهتانو او پښهتو 

پالونکو، چې نومونه يې وروسته راوړم، له موږ سهره مهادي او معنهوي 

مرستې وکړې، خو زما د ډېر پرکاره استاد، د پښتو د خدمت او پالنې د 

عملي او نظري ډګر لوى اتل او يا هم زموږ د يوه ليکوال خبهره ))زمهوږ 

دۍ اکاډمي(( محترم )زلمي هېوادمل( منډو رامنهډو او هلهو ځلهو ژون

غوڅ او ټاکونکى رول ولوباوه، دى نه يوازې د مادي امکاناتو د برابرونې 

لپاره کوڅه پر کوڅه او کور پر کهور ګرځېهدلى دى، بلکهې د مرهالو د 

تنظيم لپاره هم په ليکوالو پسې ستړى شوى دى. استاد هېوادمل ماته 
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کتاب تدوين او چاپ ستا پر غهاړه دى، خهو پهه دې  د دېويلي و، چې 

برخه کې ده دومره کار سرته ورساوه، هغه د چا خبره ماتهه يهې تيهاره 

 مړۍ په خوله کې راکړه.

مهه نېټهه د (۶۲)کال د ميزان د مياشتې پر  (ل۶۹۲۲)دا سيمينار د 

 کابل پوهنتون د علمي شورا تاالر کې د سهار پر نهه نيمو بجو پيل او د

ماسپښين پر دوو بجو پاى ته ورسېد. د سيمينار کار د قران کريم د څو 

مبارکو ايتونو په تالوت سره پيل شو، تر وينهاوو او پيغهامونو وروسهته 

ليکوالو خپلې مرالې ولوستلې. د سيمينار په وروستۍ برخه کهې يهوه 

ازاده مشاعره وشوه او د ټولنې له خوا څو ټوکه کتابونه، د سيمينار پهر 

رخوالو ووېشل شول. څنګه چې ټول پهوهېږي، د خوشهال فرهنګهي ب

ټولنه يوه غير سياسي، غير دولتي او غير ګونهدي ټولنهه ده، يهوازينۍ 

تکيه يې د خپل هېواد پر فرهنګپالونکو او پښتو پالونکو ده، نو د مهالي 

کتهاب پهه  د دېامکاناتو په برخه کې هم پر همدوى تکيه کوي، نو که 

څه لنډون شانته راغلى وي، هغه به يهوازې د ټهولنې د ځينو مرالو کې 

 مالي امکاناتو له کبله وي.

دلته ضروري بولو، د هغو ښاغلو له مرستو څخه يادونه او مننه وکړو، 

سيمينار په جوړولو او د کتاب د چاپ لپاره يې له موږ سهره  د دېچې 

الندې  فرهنګپالونکو نومونه او د مرستو څومره والى په د دېکړې دي. 

 ډول دى:
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 محترم حاجي بابک کندهاري يو سلو پنځوس زره افغانۍ. -۶

 محترم حميدجان قادري، د قادري شرکت رئيس سل زره افغانۍ. -۱

 محترم هريش کمار کندهاري شل زره افغانۍ. -۹

محترم دوکتور شاه محمد ) په کابل کې د پښتونخوا سهټوډنټس  -۱

 شل زره افغانۍ.( د سازمان مشر( P.S.Oارګانيزيشن )

 محترم عمر معروفي لس زره افغانۍ. -۱

 محترم فدامحمد خوار يکښ لس زره افغانۍ. -۱

 محترم احسان ارينزي څلور زره افغانۍ. -۲

 محترم بسم اهلل حرمل دوه زره افغانۍ. -٨

 محترم علي محمد رسولي دوه زره افغانۍ. -۳

 محترم انجنير ګالب دوه زره افغانۍ. -۶۲

 جالت خان حکمتي دولس سوه افغانۍ. محترم -۶۶

 محترم پوهندوى شېراحمد ګرديوال زر افغانۍ. -۶۱

 محترم پوهنمل اصف بهاند زر افغانۍ. -۶۹
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دکابل پوهنتون د ژبو او ادبيهاتو پهوهنځي د پښهتو څهانګې د  -۶۱

 لومړي ټولګي محصلينو ټولې درې زره افغانۍ.

نې پهه يهو بهل اوس چې زه دغه سريزه ليکم، خوشال فرهنګي ټول

نوښت الس پورې کړ، هغه د خوشال فرهنګي ټولنې په چوکا  کهې د 

يوې طبي څانګې پرانيسهتل دي. پهه دې څانګهه کهې د کابهل طهب 

( تنو په شاوخوا کې محصلينو او استادانو غړيتهوب ۹۲۲انستيتيوت د )

څانګې د جوړېدو  د دېواخيسته، سره له دې چې يو شمېر لنډ فکرانو 

ره خپل لنډ فکره هويت په ډاګه څرګند کړ، خو له نېکهه د مخنيوي لپا

مرغه د کابل طب انستيتيوت د نوښتګرو محصلينو د پرله پسهې هلهو 

ځلو او کوښښونو له کبله، د هغو ټولې هڅې له ناکهامۍ سهره مخهامخ 

څانګې افتتاحيه غونډه په داسهې شهاندارو مراسهمو او  د دېشوې او 

 تى تصور يې نه کېده.احساساتو سره پرانيستل شوه چې ح

په دې مجموعه کې درې پيغامونهه، دوه ټهوټې شهعرونه او يهوولس 

مرالې راغلې دي. په مرالو کې ځينې مشخصې د نازو انا د فرهنګهي او 

ملي ژوند د بېالبېلو اړخونو په څېړنې او تحليل پورې اړه لري او ځينې 

يکهل نورې مرالې د هوتکو د ملي او فرهنګي غورځنه  پهه ارتبها  ل

 شوې دي، چې د ځينو ربړو په حل کې مرسته کولى شي.

مجموعې مرالې به د  د دېد خوشال فرهنګي ټولنه هيله لري، چې 

 هوتکي دورې د فرهنګي او ملي کارونو له څېړونکو سره مرسته وکړي. 
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په پاى کې زه دغه مجموعه خپلې فرهنګي ټولنې ته ډالهۍ کهوم او 

ه د فرهن  د يوې پيڅې په رڼولو کې د هيله لرم چې زما دا هاند او هڅ

 څېړونکو په درد ولګي.

 په ډېر درنښت

 له پښتو، پښتونولۍ او انسانيت نه په ډکو ولولو

 اسمعيل يون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې محصل
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د نازو انا د زوکړې د درې سوه پنځوسمې کاليزې په 

 ناغونډه کې د خوشال فرهنګي ټولنې د رئيس وي

 درنو پوهانو، مېرمنو او ښاغلو!

 د خوشال فرهنګي ټولنه له خپلې اساسنامې سره سهم د هېهواد د

علمي، فرهنګي او ټولنيزو شخصيتونو د کارنامو او خدمتونو د نمانځنې 

 لپاره علمي او فرهنګي غونډې جوړوي.

دا زموږ ملي وجيبهه ده، چهې د فرهنه  د رښهتينو خهدمتګارانو 

هغو تاريخي شخصيتونو ته، چې د ملي فرهن  د غني درناوى وکړو او 

 کولو په برخه کې يې ونډه اخيستې ده، د عريدت ګلونه وړاندې کړو.

د نن ورځې علمي غونډه د نازو انا د زوکړې د درې سوه پنځوسهمې 

جوړه شوې ده. په دغه علمي غونډه کې به د افغانستان  وياړکاليزې په 

ريخ پر بېالبېلو خواو رڼا واچولهه شهي، د سياسي، ټولنيز او فرهنګي تا

ګوندې د تاريخ په هېنداره کې موږ افغانان خپل صالحيتونه، خپل ملي 

کرکټر، خپلې برياوې او خپلې نيمګړتياوې يو ځل بيا لهه نظهره تېهرې 

کړو، تاريخ موږ ته اجازه نه راکوي، چې د حرارت عرده ولهرو، پرځهان 

ه خوب کې ووينو. افغانانو له پاريس باور له السه ورکړو او تورې تيارې پ
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څخه نيولې تر ډهلي او بنګاله پورې په اداره، سياست او فرهن  کهې 

ستره ونډه اخيستې ده. سره له دې، بايد وويل شي، چې د افغانانو پهه 

تاريخ کې له قلم څخه د تورې نرهش زيهات وو، دوى لهه مغهزو څخهه 

خپلهو مټهو څخهه  هغومره کار نه دى اخيستى لکه څومره يې چې لهه

اخيستى دى. د پښتنو په باره کې دا خبره ډېره مشهوره ده، چې وايي: 

 پښتانه يې په توره ګټي، په سياست يې بايلي.

که چېرې د اسيايي ملتونو سياسي تاريخ ته په ځير وکتل شهي، نهو 

نو چندانې انکشال نه  يو ځاى دلته سياسي فلسفي او سياسي ايډيالو

شرانو کې شېرشاه سوري، خوشال خان خټهک، دى کړى. په پښتنو م

افضل خان )د تاريخ مرصع مولف(، ميرويس هوتهک، احمدشهاه بابها، 

سيدجمال الدين افغهان او محمهود طهرزي د لهوړې سياسهي پهوهې 

خاوندان وو، دوى د خپل قام د لوړتيا لپاره لهه ځانهه سهره ايډيالونهه 

ل. له بهده مرغهه، د درلودل او د قامونو د عرو( او زوال علتونه يې پلټ

پښتنو د سياسي مشرانو نظريې په ځانګړي اثر کې نهه دي راغونهډې 

 شوې او په انترادي توګه نه دي تحليل شوي.

د نن ورځې علمي غونډه د  درنو پوهانو او د فرهن  مينه والو!

فرهنګيانو له نظره خاص ارزښت لري: لومړى دا چې نازو انا د ميرويس 

هغه ستر تاريخي شخصيت په پالنه کهې مههم  خان هوتک مور ده او د

دا چې نازو انا يوه شاعره وه او د شعر دېوان يې درلود.  دويمنرش لري. 
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درېيم دا چې نازو انا يوه مېهرمن وه او دا د ټولهو فرهنګيهانو انسهاني 

وظيفه ده چې د ښځو له حروقو څخه په کلکه مالتړ وکړي. که چېرې د 

ولنيز فعاليت کې له ونډې اخيستلو څخه يوې ټولنې نيمايي نفوس په ټ

محروم شي، نو دا به يوه لويهه فاجعهه وي. د ښهځو ښهوونه او روزنهه 

سربېره پر دې، چې يوه انساني او عاطفي مساله ده، د ټولنيز پرمخت  

ښهودلې ده چهې تعليميافتهه  تجربويوه نه بېلېدونکې موضوع هم ده. 

لري. همدارنګه په کومه  مېرمنې د ماشومانو په روزنه کې اساسي نرش

ټولنه کې، چې د تعليميافته ښځو شمېر زيهات وي هلتهه د نفوسهو د 

 ډېروالي پرابلم هم تر زياتې اندازې کنټرول کېدى شي.

خوشال فرهنګي ټولنه، د خوشال بابا تعليماتو ته په وفادارۍ سره، د 

 نجونو تعليم او تربيې ته خاص اهميت ورکوي. خوشال بابا په خپل اثهر

نجونو ښوونې او روزنې ته خاصهه پاملرنهه کهوي او  )دستارنامه( کې د

وايي، لکه څنګه چې د زامنو تربيهت الزم دى، لهوڼې ال حرهدارې دي. 

خوشال بابا د نجونو لپاره جال تعليمي نصاب ټاکلى دى، چې په هغه کې 

 ديني علوم، د منزل تدبير او اجتماعي سلوک ته ځاى ورکړ شوى دى.

تني کلتور په ژوره توګه مطالعه شي، هلته به د ښهځو که چېرې پښ

مرام او ونډه د يوه څرګند حريرت په توګه ځان ښکاره کړي. د پښهتنو 

په هنري فرهن  کې د ښځو ونډه ډېره زياته ده. ويهل کېهږي چهې د 

پښتو د فولکوري ادب زياتې بېلګې د ښځو ايجاد دى، په ليکنهي ادب 

ت شوي دي، چې شعرونه يې ويلهي کې هم د يو شمېر ښځو نومونه ثب
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دي او داستانونه يې ليکلي دي. نازو انا هم د هغو مېرمنهو لهه جملهې 

څخه ده، چې په ادبي تاريخ کې يې نوم راغلى دى. که څه هم د مېرمن 

د شهعرونو لهه دوو  د دېنازو د شعر دېوان الس ته نه دى راغلى، خهو 

ې ښکاري چې نهازو بيتونو څخه چې په پټه خزانه کې راغلي دي، داس

 انا د لوړې ادبي قريحې خاونده وه.

 هغه دوه بيتونه دادي:

 سهههحر ګهههه وه د نهههرګس ليمهههه النهههده

 څاڅکي څاڅکي يهې تهر سهترګو څڅېهده

 مهها وې څههه دي ښههکليه ګلههه ولههې ژاړې 

 دې ويل ژوند مې دى يهوه خولهه خنديهده.

 

دغه شعر د تصوير، تمثيل، لفظي صنايعو او د مضمون د نوښهت لهه 

ه د پښتو ژبې کالسيک اثر بلل کېږي. لهه دې شهعر څخهه دا ههم پلو

دوه په لهوديزه برخهه کهې يهو ځهانګړى سهبک د  څرګندېږي، چې د

پوخوالي درجې ته رسېدلى و او د شاه حسين هوتکي په دربار کې ههم 

 دغه سبک پالل کېده.

که چېرې د روښانيانو عرفاني اشعار، د خوشال خټک او رحمان بابها 

مېرمن نازو شعر هم د هغه عصر په  هغه عصر روح وبولو، نو دشعرونه د 

 چوکا  کې لوېږي او کومه نادره ادبي پديده نه ګڼله کېږي.
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د خوشال فرهنګي ټولنې په علمهي    درنو پوهانو او فرهنګيانو!

غونډو کې تراوسه پورې ډېرې تحريري مرالې لوستل شوي دي. زمهوږ 

 د دغهېڼه نه لري، سره له دې که غونډې يوازې تجليلي او تشريفاتي ب

فرهنګي ټولنې ځينې غړي د راتلونکو سهيمينارونو او سهمپوزيمونو د 

ماهيت په برخه کې کوم وړانديز لري او يا غواړي چې د کار پهه سهبک 

کې بدلون راشي، خپلې نظريې دې په ليکلې توګه الرښودې شورا تهه 

 راولېږي.

 تحريرهي-علمهيچې خپلې په پاى کې درنو پوهانو ته بلنه ورکوم، 

 مرالې واوروي. د فرهن  په چارو کې ستاسو د برياليتوب په هيله.

 په درناوي

 کانديد اکاډميسين محمد صديق روهي

 يسيد خوشال فرهنګي ټولنې ر
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د نازو انا د زوکړې د درې سوه پنځوسمې کاليزې 

دنمانځنې په مناسبت، د ښوونې او روزنې د وزيرې 

 عصمتي ))وردګ(( وينامېرمن معصومي 

 درنو پوهانو، محترمو حاضرينو او ښاغلو راغلو!

خوشاله يم، چې د افغانستان د روښانفکرو ښځو او ميندو په نيابهت 

د يوې داسې توريالۍ او فرهنګيالۍ افغهانې مېرمنهې د زېږېهدو د درې 

سوه پنځوسمې کاليزې په دې درنه  غونډه کې برخه اخلم، چې نوم به 

ستان ملي او فرهنګي تاريخ تل پهه ځالنهدو تهورو خونهدي يې د افغان

 وساتي، دا مېرمن نازو انا ده.

مېرمن نازو انا نه يوازې له دې جهته د درنهاوي وړ ده، چهې دا يهوه 

فرهنګي ښځه وه او په پښتو يې شعر وايه، بلکې لهه دې املهه ههم د 

درناوي وړ ده، چې د ميرويس نيکه غوندې يو لوى شخصهيت يهې پهه 

ي او وطني روحيه وروزه. ميرويس هغه څهوک و، چهې د دولسهمې مل

هجري پېړۍ د دوهمې لسيزې په وروستيو کلونو کې يې د خپل ټاټوبي 

د ازادۍ او د خلکو د نجات لپاره ملي او ولسي هلې ځلې پيل کړې، څو 

په پاى کې خپل مردس مرام ته ورسېد او په کندهار کې يې د يوه ملي 
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تر ده وروسته يې په کورنۍ کې ههم دغسهې  حکومت بنسټ کېښوده.

 مشرۍ د دولسمې هجري پېړۍ تر دويمې نيمايي پورې دوام وموند.

سره له دې چې د نازو د کورنۍ د تسلط او حکمرانۍ دوره لنهډه وه، 

مګر په سياسي، اجتماعي او فرهنګي ساحو کهې يهې مثمريهت ډېهر 

ې يې د يوه داسهې څرګند و او د افغانانو په سياسي او اجتماعي ژوند ک

تحرک زړى رازرغون کړ، چې د دوى د پاچهاهۍ تر ختمېدو لږ وروسته 

په سيمه کې د افغانانو د اقبال ستورى په ځلېدو شو او لوى احمدشهاه 

بابا د افغانستان د لويې امپراتورۍ د بنسهټ ډبهره کېښهوده او د يهو 

ه کړل. د پياوړي افغانستان د جوړېدو په الره کې يې متين ګامونه پورت

نازو انا کورنۍ سربېره پر خپل ملي او سياسهي هويهت يهوه فرهنګهي 

زوى ميرويس نيکهه، لمسهى شهاه  د دېکورنۍ هم وه. خپله نازو انا او 

حسين هوتک او لمسۍ مېرمن زينبه د پښتو ژبې شهاعران وو. دوى د 

شاعرۍ ترڅن  شعر دوستان او فرهن  پالونکي هم وو. په خاص ډول 

وتک پاچاهۍ دوره د افغاني فرهن  د ودې په پروسهه د شاه حسين ه

 کې د عطف ټکى دى.

د دوى په شاهي قصر کې د ادبي دربار موجوديت او په دې دربار کې 

کهورنۍ د علمدوسهتۍ او  د دېد شاعرانو، اديبانو او عالمانو راټولېدل 

کهورنۍ د  د دېفرهن  دوستۍ ښکاره ثبوت دى. سره لهه دې چهې 

وسته د دربار ډېر زيات اثار له منځهه والړل، خهو حکومت تر سرو  ور

څه چې را پاته دي، هغه هم خورا غنيمهت اثهار دي او اوس د همهدغو 
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محدودو راپاتو اثارو پر استناد موږ د خپهل فرهنګهي او ادبهي تهاريخ 

اساسات بنا کوو. د کندهار د هوتکو پاچاهانو دغو فرهنګي او ملي هڅو 

 ته د احترام سرونه ټيټوو.

سې چې د ميرويس خان هوتک تر مشهرۍ النهدې د کنهدهار د دغ

ولسونو ملي غورځن  د افغانانو د ملي تاريخ يو ښکلى فصل دى. دغه 

ډول د ده د زوى شاه حسين هوتک په دربار کې رامنځته شوى ادبهي 

غورځن  زموږ د ادبياتو په تاريخ کې خپل لوړ مرام لري. د نهازو انها د 

ې مورخينو دا مېرمن ډېره زړوره، بههادره شخصيت يو بل بعد دادى، چ

او د سخاوت او شجاعت خاونده مېرمن توصيف کړې ده. موږ نازو انا د 

افغانستان د ښځو نهضت په تاريخ کې د څو بعدي شخصهيت خاونهده 

 مېرمن ګڼو.

مېرمنې شجاعت او مېړانه دومره وه، چې په خپل وخهت کهې  د دې

دفاع کوله او په سخاوت کې ههم يې له خپل پلرني ټاټوبي څخه بريالۍ 

زيات شهرت لري. تر دې چې فکري او هنري استعداد يې تر دې حهده 

 و، چې په پښتو ژبه يې د شعر دفتر له ځانه په يادګار پرېښود.

 درنو پوهانو او ګرانو حاضرينو!

زه د نازو انا ملي، اجتماعي او فرهنګي کارنامو ته د احترام د وړاندې 

ال له فرهنګي ټولنې څخه د زړه له کهومي مننهه کولو ترڅن  د خوش
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نامهه د  فرهنګيهالۍ او توريهالۍ افغهانې مېرمنهې د د دغېکوم، چې 

هڅو ته د درناوي په منظور يې دغه درنه غونډه  د دېراژوندي کولو او 

 جوړه کړې ده.

 د نازو انا کارنامې دې تل د افغاني ميندو سر مشق وي

 ستاسو له توجه تشکر.
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 پيام شوراى سراسرى زنان به مناسبت 

 سه صد و پنجامين سال تولد نازو انا

مين( سالروزو تولد مادر گرامى وطن مېرمن نازو را از نهام ههر ۹۱۲)

 مادر و خواهر هموطن گرامى ميداريم.

( سال باز هم خاطره پرشهکوه ۹۱۲کامالً بجاست که پس از گذشت )

ناس مها بصهورت شايسهته مادر نامدار کشور بالوسيله مردم قدر شه

تجليل ميگردد، زيرا نرش اجتماعى و خانواده گى اين خانم رسهالتمند 

در برابهر همهت واال،  در ان سطح پر عظمت قرار دارد که هموطنان مها

سخاوت، شجاعت و طبع واالى اديبانه اش سر تعظيم فهرود مياورنهد. 

راد مهردى  هم او بود که در دامان پر محبت و پاک مادرانه اش فرزندان

را که در راه وحدت و همبستگى مردم ما همت گماشتند و مهردم را از 

نام پر اوازه ميرويس نيکه راحتى  دا دهشر ظالمين نجات دادند پرورش 

هر طفل از ين سرزمين باعزت و احترام بزبان مياورد و نرش ميهرويس 

 نيکه در تامين وحدت ملى و نجات مردم افتخار بزرگى است براى همه

ملت پښتون و بخصوص براى مادرش که همهه ارزويهش از اوان تولهد 

پسرش همين بود که او کارهاى بزرگ و مثمرى را براى مردمش انجهام 

دهد و مېرمن نازو همه نيروى مادرانه اش را در تربيت چنين فرزنهدى 
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بکار بست و مادر چنين فرزندى نيز شد و براى يک مادر افتخار بزرگتر 

و جود داشته باشد، مېرمن نازو انا در همه امور خهانواده  ازين نميتواند

گى زنه با فهم، باتروى و شجاعى بود که مدبرانه امور خانواده گى اشرا 

 تنظيم ميکرد.

 دوستان محترم!

خوبست که زن افغان را در نمونه زنان نامورى چهون مېهرمن نهازو 

جههت ديگهر مطالعه کرد. او اگر از يک سو مادر خوب و نمونه بهود از 

نرش پر بار اجتماعى اشرا نيز صميمانه درک ميکرد او ههم در ميهدان 

نبرد و هم در ساحه قلم مطمين و استوار قدم برميداشهت، و در عهين 

زمان قلب رول و مهربان يک زن را نيز در کمال صداقت باخود داشت. 

سخاوت و مهربانى او در ان حدودى بود که منزل او مهمانخانهه کليهه 

رين بود که از محل زندگى اش عبور ميکردند و پيوسته از فرر او مساف

نيازمندان دلجويى مينمود و برايشان نان و لباس تهيه مينمهود اينهها 

همه خصايل خوب انسانى اين زن دالور است. طبع والى اديبانهه او در 

کالم شرين او تجلى خوبى دارد و افکار عهالى، فلسهفى او را مهنعکس 

ن مناجاتى او در بر گيرنده دو هزار بيت است و اين بيانگر ميسازد، ديوا

 طبع شعرى بزرګ اوست.

همه گفته ها و مطالبى که در وصف مېرمن نازو گفته شد کافى است 

که او را در سطح يک انسان ارزشمند و با تمکين مهورد احتهرام همهه 
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بسازد و اين مسله خيلى قابل اهميت است زيرا از يکطرل او به حيه  

يک شخصيت مسترل از همه خصائيل على انسانى بر خوردار و مهورد 

احترام است و از جانب ديگر او نمونه خوبى از يهک زن افغهان بمثابهه 

 مادر و پرورش دهنده نسل اينده بشمار ميرود.

 دوستان گرامى!

ما در حاليکه اقدام بجا انجمن فرهنگى خوشال که پس از قرنههاى 

يک زن قهرمان همت گماشته است با حسن  متولى به منظور تجليل از

 توجه استربال مينمايم.

ارزو مند يم که اين اقدام بزرګ اغاز کار باشد تا همه انجمهن ههاى 

فرهنگى رسالت بزرگ خويش را در قبال زنهان و مهادران وطهن درک 

نمايند و با معرفى چنين زنان از يکطرل مردم با چنين شخصهيت هها 

ديگر اين امر ثابت ميگردد کهه در کنهار ههر  اشنا ميگردند و از جانب

شخصيت بزرگ يک مادر رسالتمند قرار دارد و تاکيد ايهن امهر باعه  

 ميگردد تاروان جامعه در برابر کمک به ترويت جنبش زنان اماده گردد.

يکبار ديگر از کار بس نيکوى انجمن فرهنگى خوشال اظهار سپاس 

محدوديت بود جهوى شهوراى مينمايم و درعين زمان با در نظر داشت 

( افغانى است جهت نشر کتهاب ۱۲۲۲۲زنان مبلغ نا چيزى را که حاوى )

مېرمن نازو به اين انجمن اهدا مينمايم، و انتظار چنين برگزاريههاى را 

 در اينده نيز داريم.
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 پوهنمل عبدالخالق رشيد

 

 د نازو انا ژوند، سخاوت، شجاعت او شاعري

رو د انجام وصيت کړى دى زه بايهد ))زما مور ماته د لويو کا

زيار وباسم چې د مور وصيت پر ځاى کهړم او لهه خهداى)(( 

 څخه توفيق غواړم((      ))ميرويس نيکه((

زموږ د خلکو د تاريخ په پاڼو کې که له يوې خوا د نارينه اتالنو نومونه 

تلپاتې شوي، مګر له بلې خوا دا نښې نښانې هم شته، چهې د همهدغو 

ترڅن  د اتلو ښځينه وو نومونه هم تلپاتې دي او درناوى يې  نارينه وو

په هم هغه اندازه دى، لکه د نومياليو نارينه وو. وايي چې پهه عباسهي 

واکمنانو کې تر هارون الرشيد وروسته مامون الرشيد د خپل عصر زبده 

لويۍ او پوهې يو سبب دا و، چهې دى د  د دغې د دهروزگار واکمن شو، 

خراسانۍ مېرمنې مرجيلې زوى و، هغې دى په پوره ترهوا  يوې نوميالۍ

او سپېڅلتيا سره وروزه، ځکه نو په خپل عصر کې يو نه ماتېهدونکى او 

پر ځان ډاډمن واکمن شو، د مامون په روزنه او پالنه کې د هغهه د مهور 

 مرجيلې خراسانۍ ونډه څرګنده وه.
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پاچهاهۍ د  د هند د مغولي لړۍ د بنسټوال ظهرالدين محمد بهابر د

د پښتني مېرمنې  د دهده ته د لويو وياړونو د بښلو په ترڅ کې  لويۍ او

بي بي مبارکې نوم او هلې ځلې په تاريخي لحها  د يهادونې وړي دي، 

همدغه پښتنه مېرمن وه، چې د يوه ځانګړي تاريخي نزاکت لهه مخهې 

يې د بابر غوندې لوى واکمن مړى سره له دې چې په هند کې ښخ شو 

هغه ځايه د شېرشاه په عصر کې راويوست او دلته يې په کابل کې په له 

اوسني بابر بک کې چې په ))هغه وخت کې د حضهرت رسهول)ص( پهه 

( خاورو ته وسپارل شو. د بابر ښخول پهه ۶قدم ګاه باندې مشهور و(( )

کابل کې د هغې سياسي او تاريخي ځيرکۍ نتيجه وه، چې زموږ د دغې 

غو تاريخي شرايطو کې ورپام شو، چهې پهه هغهو نوميالۍ پښتنې په ه

 شرايطو کې يې په سيمه ييز او ملي لحا  ستر اهميت درلود.

په همدې شان زموږ د هېواد په تاريخ کې درېيمهه تلپهاتې ښهځينه 

څېره، چې زموږ د ليکنې اصلي موضهوع ههم د هغهې ژونهد، ترهوا او 

يس خان مهور سپېڅلتيا ده هغه زموږ د ملي مشر او ملي الرښود ميرو

)نازو انا( ده. نازو انا د توخيو د څانګې د نوميالي مشر سهلطان ملخهي 

توخي لور وه، سلطان ملخى هغه نوميالى مشر و، چې د هند د مغهولي 

واکمن محى الدين اورن  زېب په عصر کې يې له غزني تر جلدکهه پهه 

بشپړه خپلواکۍ سره حکومت کاوه او د اورنګزېب د عصهر پهه نهامتو 

 (.۱نو کې يادېده )کسا
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ههه کهال ۶۲۱۶نازو انا د همدغه ملي مشر او واکمن په کاله کهې پهر 

وزېږېده، په همدغه واکمن کاله کې يې د هغه وخت له شهرايطو سهره 

سمې ديني زده کړې لکه چې دود وې، سرته ورسولې، نازو پهه خپهل 

عصر کې په رښتيا هم د يوه پښتون مشر د کاله روزنه په بشپړه توګهه 

اخيسته او ځان يې په تمامه مانا په ښځينه جامه کې داسې عيار کهړ، و

 چې هم د رزم شوه او هم د بزم، داسې چې:

 نازو انا د يوې سپېڅلې پښتنې مېرمنې په توګه:

نازو د لوى حکمران سلطان ملخي توخي لور وه، کرم خان نومهوړې 

کړه او د پښتنه پېغله د خپل زوى ښالم خان لپاره وغوښته او هغه يې و

ښالم خان د کاله مېرمن شوه، هغې له خپل ناوي توبه بيا تر زړه بهوډۍ 

توبه د خپل کاله چارې لکه د يوې رښتينې پښتنې پهه شهان سهمبال 

کړې، هغې په لومړي ګام کې د خپلو اوالدونو په روزنه کهې ډېهره ښهه 

ونډه واخيسته، دا ځکه چې دا کار په کهورني چاپېريهال کهې د يهوې 

له اساسي او مهمو دندو څخه ګڼل کېږي، نازو انا چهې د دواړو مېرمنې 

خاني کورنيو د پايښت پوښتنه ورسره وه دغه کار ته په دوه لحاظه پهه 

جدي توګه متوجه شوه. يو په دې لحا  چې هغه په داسهې چاپېريهال 

ايوادونو د واکمنانو  کې اوسېده، چې د هغو ناسته والړه، راشه درشه د

ه هم د داسې ايوادونو له واکمنانو سهره چهې هغهو د په سطحه وه. هغ

شوکت ډمامې پهه هغهو  ايران او هند په پرتمينو دربارونو کې د شان او
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شپو ورځو کې ګرمې کړې وې، چې د لويديز له پرتمه ډکه درباريان هم 

د هغو دربارونو جاه جالل ته ګوته په غاښ وو. نازو انا له داسې حاالتو او 

سره او د هغې خسر ګنۍ او پالرګنۍ د داسې ناستو داسې راشه درشه 

پاستو واکمن پښتانه وو. ځکه نو هغه په شعوري توګه تر هر څه لومړى 

دې ټکي ته ځير شوې وه، چې دا بايد خپل اوالدونهه څهه ډول او څهه 

ډول شرايطو لپاره وروزي. دا هغه اصل و، چې نازو انا يې ناچاروله، چې 

ګه بايد هغه ته ځير وي او هغه ته بايد تيارى د يوې دراکې پښتنې په تو

 ولري.

سبب شوه، چهې  د دېدويمه مهمه مسئله، چې هغه د نازو انا لپاره 

بايد د خپلو اوالدو روزنې ته مال وتړي، هغه د هغې هغه خوب ليدل وو، 

چې د هغه په ترڅ کې د پښتنو درانه بزرګ او منلې څېرې بېهټ نيکهه 

ر ميرويس خان وزېږېده وويل: ))دا زوى دې ته هغه وخت چې ملي مش

ښه تربيت که چې لوى شي، لوى کارونه به وکا او په زيارت د بيهت اهلل 

به ځان مشرل کا او له نسله به يې پيدا شي بادشاهان چهې ديهن بهه 

 (۹روښانه کا(( )

همدا وجه وه، چې نازو انا خپلو اوالدونو ته په اوداسه شدې ورکولې 

او هڅه يې کوله چې هغوى بايد پر مادي شهته والهي برسهېره داسهې 

انسانان شي، چې په معنوي ارزښتونو يې هم خلک او د هغهو فکرونهه 

پېړۍ پېړۍ روښانه او وياړمن وهڅول شي. نهازو انها خپهل مشهر زوى 
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لکه چې عصر غوښته کولهه او د بېهټ نيکهه حاجي ميرخان همداسې 

معنوي سپارښتنه وه، وروزه، ميرخان يې د پهوهې او زده کهړې لپهاره 

وګماره: ))څنګه چې يې مور په خپله عالمه او پوهه مېرمن وه، زوى يې 

په شپږ کلنۍ په روزنه او تعليم پيل وکړ په يوه کال کې يې د دين ټهول 

 (۱فرايض پرې زده کړل...(( )

انا ميرويس نيکه په هغو ټولو خويونو او خصهلتونو پهوره وروزه،  نازو

لکه چې لوى خوشال، مفکر خوشال په خپل نامتو اثر )) دستار نامهه(( 

( تر سر ليک الندې بيان کړى دى، کله چې موږ د ۱کې د دولسم هنر )

دستارنامې هنر لولو بيا په دې پوهېږو چې ميرويس خان هغه پښهتون 

خټک ايډيال روزنيز ښوونځى پهه مهنځ کهې روزل دى چې د خوشال 

شوى او راپورته شوى دى. نازو انا د کلمې په رښتينې مانا هغه پښهتنه 

مور ده، چې په پوره سپېڅلي احساس يې په دغه برخه کې خپله ونډه 

 په پښتني مينه سرته رسولې ده.

 نازو انا په ملي او سياسي څېره کې:

د  د دېورځو کې چې نازو انا او  په دې کې شک نه شته په هغو شپو

پالر د واکمنۍ شپې ورځې وې، هغه مهال او هغه وخت داسې وخت و، 

چې د افغانانو ملي غورځن ، هغه غورځن  چې د خپل قام تېر تاريخ، 

تېر برم او عظمت يې بيا را ژوندي کول، هغهه د بريهاليتوب پهولې تهه 

ورنږدې کېده، هغه رنګينه الره، چې د روښان او روښانيانو د قربانيو له 
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څخه د اکوړي په هسکو او ټيټو کې تر خوشال پورې راورسهېده،  کربال

هغه الره هغه د پت او خپلواکۍ الره بايد د پښتونخوا تر لويديزې پورې 

رسېدلې واى، ځکه چې د بري سر منزل يې تردير د پښتونخوا لويديزه 

څنډه کړى و، د خپلواکۍ د همدغې رنګينې ناوې د هرکلي په خاطر په 

ې نه يوازې د پښتنو زلميو هنګامې وې، بلکې پهه دغهو لوى کندهار ک

ځان تېرېدونو کې د پېغلو او ښځو د قربانيو د احساس شور او فريهاد د 

هوتکو په نارو کې بل ډول انګازې کولې، داسې انګهازې چهې اوس نهو 

زموږ لوى اتل جهان پهلوان کروړ هم ورته ځوانېده او د مخسهوري پهه 

پښتنو بيرغ اوچت ساته. نازو انا د همدغه  دغه بريمينه سوبه کې يې د

غورځن  پر ټولو اړخونو باندې پوهېده او د هغه پر وړاندې يې د قربانۍ 

ډګر ته توره په الس وردانګل، د پټې خزانې دروند ليکوال محمد هوتک 

 په دې برخه کې د نازو انا په باب کاږي چې:

انهه او شهجاعت او مېړه مخې  ارتينه وه، چې  نارينه يهې مېړ ))...او

سخاوت ته حيران وو. روايت دى چې له سهره راويهانو چهې سهلطان 

ملخى  د سور غره ته نژدې په جن   کې ومړ او حاجي عهادل  چهې د 

نازو انا ورور و د پالر په انترام جن  ته والړ، کال او کور يې نازو انها تهه 

يو ځوانهانو پرېښول، په هغه وخت نازو انا توره په مال کړه او د جنګيهال

 (۱له تړاک د دښمنانو وساتل...(( ) او کال سره يې کور
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بله د يادونې وړ مسئله، چې په پښتني ټولنه کهې پهه ملهي لحها  

ځانګړى ارزښت لري، هغه د قام په منځ کې د ډوډۍ مارۍ او سهخاوت 

لهه  د دېمسئله ده، دغې مسئلې د نازو انا په څېهره کهې څرګنهد او 

ونه ځانتهه غهوره کهړي دي. معمهوالً دې شخصيت سره تړلي ارزښهت

د شېرشهاه او خوشهال  د مخهځانګړتيا د پښتنو په منځ کې تر نازو انا 

خان په شخصيتونو او کردارونو کې ځاى نيولى دى، د شېرشاه په بهاب 

ليکل شوي چې: ))... ځانګړى لوى پخلنځى يې درلود چې په هغې کې 

، پهه يې پخېدل او ورکول به به په زرهاوو سورو او پلو عسکرو ته خواړه

دې برخه کې داسې حکم شوى و. که سپاهي دى، که حاکم دى او کهه 

رعيت چې وږى وي او پخلنځي ته راشي بايد دلته په خوړو باندې مهوړ 

شي. چې له دې ځايه بېرته وږى الړ نه شي، شېرخان په خپهل لښهکر 

چې خهواږه  کې د فريرانو او مسکينانو لپاره څو لنګرونه پرانيستي وو،

خواړه به پکې پخېدل ددغو لنګرونو ورځنى لګښت پنځه سوه اشرفۍ 

 (۲وو.)

د نازو انا په باب هم د هغې د سخاوت او ډوډۍ مارتوب خبره په پټه 

خزانه کې داسې کښل شوې ده: )) ما ته خپل پالر حکايت کا چې نهازو 

او هر وخهت انا په مېلمستيا او د غريبانو، مسافرانو په پالنه معروفه وه 

چې په ژمي به د مسافرانو قافلې راغلې، د نازو انا پر کاليهي اړول، پهه 

سوو سوو مېلمانه به يې روزل او دوى ته يې ډوډۍ ورکوله، چا چې بهه 

کالي نه درلودل. لباس يې ورکاوه او د سخاوت نوم يې لهه خيبهره تهر 
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اب اوسه هغې ته د انا خطه کوسانه خپور شوى دى(( دا چې پښتانه تر

کوي دا د هغې د ملي څېرې او د قربانۍ د ارزښتونو په خهاطر دى، پهه 

پښتنو کې هر څوک ))بابا(( کېدى نه شي او هر څوک ))د نازو انا(( پهه 

شان له مينې او عاطفې ډک نوم نه شي ترالسه کوالى، ځکه په پښتنو 

 کې ))بابا(( کېدل او ))انا(( کېدل د ټولو افغانانو د فتوا خبره ده.

 ازو انا يوه پښتنه اديبه:ن

د نازو انا نوم او شعر دومره سره نږدې دي، چې کله د نازوانا نوم اورو 

د هغې اوچت شعري استعداد او اديبهه طبعهه زمهوږ  د مخهتر هر څه 

درېږي. نازو انا په پښتنو ښځينه شاعرانو کې هغه شهاعره ده،  ته مخې

ني صهميميت چې له شعر څخه يې د ښکال، ښځينه عهاطفې او پښهت

اوسه خورا ډېرو ښځو د شعر او شاعرۍ  تعبير کېږي. په پښتو ژبه کې تر

په برخه کې طبعه ازمويلې، له ډېرو ښځو څخه ډېر شعرونه پهاتې دي، 

مګر په ادبي نړۍ کې يې هنګامه دومره توده نه ده. د نازو انا د شاعرۍ 

نهازو انها  په باب په پټه خزانه کې راغلي دي: ))زما پالر هسې ويل: چې

عالوه پر سخاوت او شجاعت او عبادت هسې ارتينه وه، چې د خهداى 

تعالى څخه په مناجات يې ډېر اشعار ويل او يو ديوان يې درلهود، چهې 

دوه زره بيتونه په کې و او هلته يې ښه نکات ادا کړي وو او داسې يهې 

 (.۳ويلي وو چې نارينه يې هم نه شي ويالى(( )
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لپاره  د دېر په برخه کې يوه څلوريځه پاتې ده، د نازو انا څخه د شع

څلوريځې په هنري ارزښت پوه شوي وو نو ښهه بهه دا وي  د دغېچې 

 چې دلته يې راواخلو:

 نهههرګس ليمهههه النهههده سهههحر ګهههه وه د

 څههاڅکي څههاڅکي يههې لههه سههترګو څڅېههده

 مهها ويههل څههه دې ښههکلي ګلههه ولههې ژاړې 

 ده ويههل ژونههد مههې دى يههوه خولههه خندېههده.

 

د هنر او هنري پديدې په باب يو شمېر پوهان داسې عريهده لهري، 

چې هنر بايد ښکلى وي او په عين حال کې هنر بايد د اخالقي روزنهې 

دنده هم په ټولنه کې ترسره کړي، د نازو انا څلوريځه زموږ پر وړانهدې 

د ټولنې د اساسي تهوک  د مخهيوه بشپړه ټولنيزه تابلو، چې تر هر څه 

يک انځوروي ږدي، دا چې د نازو انا نور شهعرونه زمهوږ پهه )فرد( برخل

واک کې نه شته، موږ به د هغې د شعر نور ټولنيز ارزښتونه بل وخت ته 

پرېږدو، خو دا بايد ووايو، چې د نهازو انها څلوريځهه زمهوږ د ختيهزې 

شاعرۍ د انسان په ار وايي سفر کې خپله الره په پوره او بشپړه انساني 

تلې شي، زه دلته يهو مثهال د بنګهالي نهامتو شهاعر او وړتيا سره ايس

ليکوال ټاګور له ګيتا نجلي څخه را اخلم، هغه د همدغه ))ګل(( په باب 

چې د يوې خولې خندا تمه لهري وايهي: دا کوچنيهوټى غونهدې ګهل 
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وشکوه، وايي خله، ځنډمه کوه، نه چې دا ګل مړاوى او په خاورو ولهړل 

 شي.

کې به ورته ځاى پاتې وي، خو ته يهې د کېدى شي چې ستا په امېل 

خپل الس د مښود په درد سر لوړى کړه او ويې شکوه، زه بېرېږم چهې 

د نذر وخت تېر نه شي زه دا منم چې رنه  يهې  د مخهزما تر خبرېدو 

ډېر تېز نه دى، خوشبو يې کمزورې ده خو ته د خپل خدمت کار ځينې 

 (۶۲واخله او ويې شکوه چې دغه يې وخت دى. )

ټاګور په هنري کالم کې هم ))ګل(( هم هغسې انځور شهوى لکهه  د

دنازو انا په څلوريځه کې، دلته هم ))ګل(( د يوه نيمهه خهوا برخليهک 

انځور دى او هلته هم، مګر پهه دواړو انځورونهو کهې د هنهر وړتيها او 

شاعرانه نزاکتونه په لوړه شاعرانه او انساني عاطفې سره خپله اغېهزه 

په لحا  موږ دنازو انا څلوريځې ته ورتهه خهورا زيهات  ښندي. د محتوا

له نامتو شاعر عالمه  ځشعرونه او هنري ارزښتونه موندالى شو، د ختي

 دي: اقبال څخه هم يو داسې شعر پاتې دى، چې څو بيتونه يې دا

 اليد ابههر بهههارهى زار نهههشبهه

 که اين زنده گى گريه پهيهم اسهت

 در خشيد برق سهبک سهير گفهت

 يى خنده يکهدم اسهتخطا کرده 

 ندانم به گلشن کى برد ايهن خبهر

 سخن هاميان گهل و شهبنم اسهت
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د شاعرانه طبعې ډېره مهمه او څرګنهده  د دېدنازو انا د شاعرۍ او 

د شاعرۍ اغېزې يهوازې پهر دې  د دې، چې دا دهځانګړتيا او ارزښتيا 

سپېڅلې شاعرې انا د شعر برکت و،  د دغېباندې پاى ته ونه رسېدې، 

اوالدونو په شعوري توګه د شهعر لهه پراخهې  د دېچې تر دې وروسته 

لمنې څخه ځانونه لرې ونه ساتل، د شجاعت، سهخاوت او دولهت تهر 

مهمې پديدې اهميت هم درک کهړ او  د دغېڅن  يې د انسان د ژوند 

ى ملهي اتهل د نازو انا د شعر او شعري طبعي برکت و، چې زموږ له لهو

ميرويس خان څخه هم شعرونه پاتې دي، شاه محمهود د خپهل بهري 

ترڅن  په ټولو سوبو کې نامتو شاعر ريدي خان مومند له ځهان سهره 

ملګرى کړى و او تر اصفهان پورې يې له ځان سره بوت، ههوتکي شهاه 

حسين هم په خپله شعر وايه او هم يې دربار لهه شهاعرانو او ليکوالهو 

 دى چې وايي: د دهښکلى شعر څخه ډک و دا 

 بېلتانهههه دې د غمهههو پهههه چپهههاو چهههور کهههړم

 پههه تيههارو کههې د هجههران يههې لههه تههادور کههړم

 بېلتانههه دې هسههې اوښههکې راخپههرې کههړې

 سههتا د فکههر پههه ګههرداب کههې تههل عبههور کههړم

 د فهههراق پهههړى مهههې کښهههېوت و مهههرۍ تهههه

 پههه جهههان کههې يههې رسههوا لکههه منصههور کههړم

 پهههه وصهههال دې ههههم ناښهههاد يمهههه دلبهههرې

 ېلتههون فکههر پههه زړه کههې ان صههبور کههړمد ب
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 د بههاڼو غشههى مههې وخههوړ پههه ځيګههر کههې

 غمهههازانو پهههه غمهههو غمهههزو مهجبهههور کهههړم

 خلهههک يهههاد زمههها د عشهههق پهههه لېونهههو کههها

 زه حسهههين محبهههت هسهههې مشههههور کهههړم.

 مخ(۱۶)پټه خزانه                                                        

ژبې شاعره شوه، د هغې د شاعرۍ  د نازو انا لور بي بي زينبه د پښتو

او شعر ويلو خبره هم په پټه خزانه کهې محمهد هوتهک ليکلهې ده، د 

شاهنشاه شاه محمود په مرګ د هغې د غم ويرنه هغه له سوز او ګدازه 

ډکه ويرنه ده، چې سارى يې په پښتو ادب کې خورا لهږ ليهدل کېهږي، 

 خولې راوځي: دغه ويرنه د ملي ماتم يوه ناره ده، چې د زينبې له

 ږغ سههو چههې ورور تېههر لههه دنيهها سههونا

 کنهههههدهار واړه پهههههه ژړا سهههههونا

 زړه مههې پههه ويههر کههې مبههتال سههو نهها

 (۶۶چې شاه محمود لهه مها جهال سهونا...)

 

دا چې نازو انا زموږ د پښتنو ښځينه وو په مهنځ کهې د څهو بعهدي 

شخصيت لرونکې ښځه ده، د هغهې نهوم، د هغهې شهجاعت، د هغهې 

سخاوت او باالخره د هغې شاعرانه احساس او تپلپهاتې عهاطفي دنيها 

زموږ له ژوند او زموږ د ژوند له تاريخ سره نه شلېدونکې اړيکي لهري، د 

ني پت هغې مجسمې ته ورته دي، چې د هغهې نازو انا خپلواکي او پښت
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ترڅن  به افغان بچى بې له درناوي تېر نه شي. هوتکيانو د افغانهانو د 

واکمنۍ، فرهنګي شته والي او لوړ افغاني کلتور د استازو په توګه زموږ 

خلکو او هېواد ته د سر لوړۍ نوم او وياړ ګټلى دى او دا ټول د نازو انا د 

زنې ثمره ده، ځکه چې ميرويس خان به د خپلهو سالمې او سپېڅلې رو

ټولو برياليتوبونو يو سبب خپله مور بلله او ويل به يې: )) زما مور ماته د 

لويو کارو د انجام وصيت کړى دى زه بايد زيار وباسم چې  د مور وصيت 

 (۶۱پرځاى کړم او له خداى)(( څخه توفيق غواړم(( )

 

 اخځونه

 ل کال۶۹۱۶ظهرالدين محمد بابرشاه، کابل عبدالحى حبيبي،  -۶

 هه ق کال۶۹۶۶شېرمحمد خان تواريخ خورشيد جهان الهور،  -۱

ل ۶۹۱۱محمد بن داود هوتک، پټه خزانه، کابهل څلهورم چهاپ  -۹

 ( مخ۶۲۱کال، )

 ل٧٨٣٨حاجي امان اهلل هوتک، د خپلواکۍ لمر څهرک، پېښهور  -۱

 .کال

 ( مخ.۱۱ل کال )۶۹۱۱خوشحال خان خټک، دستارنامه، کابل،  -۱

 ( مخ۶۲۶محمد هوتک، پټه خزانه ) -۱

 مخ.۱۲۱ل کال )۶۹۱۱عباس سروانى، شېرشاهي تاريخ، کابل،  -۲
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 .مخ(۶۲۱) چاپ څلورم خزانه، پټه -٨

 ( مخ۶۲۹همدغه اثر ) -۳

ل کهال ۶۹۱۱رابندراناتهه ټاگور، گيتانجلى، د بېنوا ژباړه، کابل  -۶۲

 (مخ.۱)

 مخ( ۶۲٨پټه خزانه ) -۶۶

ل ۶۹۱٨حاجي امان اهلل هوتک، د خپلواکۍ لمر څرک، پېښهور،  -۶۱

 ( مخ.۱۱کال، )
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 نصر اهلل )حاف (

 مخمس

 څهههوک زمههها د زړه پهههه خهههوږ څهههه پوهېهههده

 چهههې جانهههان زمههها لهههه خهههوا نهههه بېلېهههده

 را پههههه برخههههه شههههول د عمههههر کړېههههده

 پهههه نصهههيب مهههې بېلتانهههه کهههړه سهههوزېده

 رود د اوښهههکو مهههې ګرېهههوان کهههې بهېهههده.

                                   

 نههههه يههههې ومنههههل زمهههها زاري عذرونههههه

 پهههه ژړا مهههې کهههړه کاڼهههه اشهههنا غوږونهههه

 کههههه مههههې الړل تههههر اسههههمانه فريادونههههه

 سهههتورو ووههههل زمههها پهههه غهههم مخونهههه

 خههو د يههار غههوږ تههه مههې غههږ نههه رسههېده.

                                   

 د سهههره اور لمبهههه زمههها پهههه زړه شهههوه بلهههه

 شهههنه ډډوزه مهههې د دود تلهههه لهههه ګوګلهههه

 سههههوزېدم پههههه دغههههه اور لکههههه خځلههههه

 د فهههراق چغهههه زمههها لهههه خهههولې وتلهههه

 چهههې پهههه سهههرو سهههترګو جانهههان رخصهههتېده.
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 پههه زړه سههخت پههه هههېڅ رنهه  نههه شههو مهربانههه

 پههه دې خپلههه جفهها هههېڅ نههه شههو سههتومانه

 ههههى توبهههه شهههه لهههه دې هسهههې مسهههلمانه

 ې د غههم پېټههى وا نههه خلههي لههه انسههانهچهه

 مههههههها ژړل ورتهههههههه او دى روانېهههههههده.

                                   

 کههور مههې وران مههال مههې تههاال ژونههد مههې تبهها شههو

 چهههې د عمهههر وفهههادار مهههې بهههې وفههها شهههو

 د ګههههونګي ټپههههوس وزر راتههههه همهههها شههههو

 هغههه څههه چههې چهها ويلههي وو رښههتيا شههو

 دا چهههې يهههم د غهههم پهههه نهههم ليمهههه المهههده.

                                   

 نههه پههوهېږم چههې مههړ نههه شههوم څههه بههال يههم

 چهههې ګهههل الړه زه ژونهههدى پهههه دنيههها پهههايم

 د هغهههه سهههاعت لهههه خهههوږه بهههه څهههه وايهههم

 پوښههتې څههه چههې ولههې هسههې نيمههه خههوا يههم

 د غههههم غههههر زمهههها پههههه سههههرو نړېههههده

                                              

 پهههه دريهههاب يهههم الههههو شهههوى د غمونهههو

 بهههې بنيهههاد او بهههې برههها لکهههه حبهههاب يهههم
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 د فههراق د سههرو لمبههو پههه سههر کبههاب يههم

 يهههم ژونهههدى کنهههه د مهههړو پهههه حسهههاب يهههم

 دي هېههههر کههههړي مههههې د عمههههر خندېههههده.

                                    

 پههاس اسههمان او النههدې ځمکههه راتههه اور شههوه

 رابيهههداره شهههاوخوا زمههها پهههه شهههور شهههوه

 بېلتههون د زړه پههه کههور شههوهچههې مههې چغههه د 

 د کههور شههپه مههې لههه ناکامههه نههن پههه ګههور شههوه

 څهههومره سهههخت دى لهههه ژوندونهههه تېرېهههده.

                                    

 دواړه سههترګې مههې لمههدې ښههکاري پههه اوښههکو

 ځههاى پههر ځههاى پههه کههې تغمههې ښههکاري د اوښههکو

 پههه ګرېههوان مههې هههم ولههې ښههکاري د اوښههکو

 ښههکاري د اوښههکوپههه ژېههړ مههخ مههې سلسههلې 

 کههههاڼى هههههم راسههههره سههههم وژړېههههده.

                                   

 د هجهههران څپهههو اخيسهههتى يهههم ډوبېهههږم

 الس وههههم پښهههې وههههم کلهههه خالصهههېږم

 وار و پهههار مهههې خطههها شهههوي دي پهههوهېږم

 چههې لههه دې بههال مههې نههه شههته خالصههېده.
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 لهههه غمههههلېهههونى لکهههه مجنهههون ګهههرځم 

 يههم لوېههدلى مينههې سههتا لههه جههوش و جمههه

 پههههه اور وسههههوزې زمهههها نصههههيبه کمههههه

 چههې يههوه شههېبه مههې جههوړه نههه شههوه دمههه

 پههه شههپه ورځ مههې شههو پههه دښههتو ګرځېههده.

                                   

 چهههې رسهههوا يهههې راز زمههها د يهههارانې کهههړ

 رادوڅهههار يهههې نهههوى غهههم د زمهههانې کهههړ

 ې کهههړرانهههه بېهههل يهههې ګهههران زمههها د پيمهههان

 زمههها نهههوم يهههې سهههر د ههههرې افسهههانې کهههړ

 رقيههههب خپلههههه پههههه دې کههههار وشههههرمېده.

                                   

 نهها ارام چههې د پههارې پههه رنهه  تههه ښههورم

 د فهههراق دا اوږد مهههزل پهههه مخکهههې ګهههورم

 ديهههن دنيههها د يهههار د مهههخ پهههه بهههها پلهههورم

 بهههې لهههه مينهههې ههههر چهههې وايهههي هغهههه اورم

 ېههههده.پههههه سههههکروټو مههههې ده ناسههههته پاڅ

                                   

 راتههه يههاد چههې هغههه نههاز هغههه مکېههز شههي

 پهههه هغهههه دم مهههې بربهههاد واړه پرهېهههز شهههي



 نازو انا يادد   /نيمه پېړۍ يون

4192 

 کههه يههې ورک رانههه د عشههق دسههت اويههز شههي

 د غههرور بههب بههه مههې مههات او رېههز مرېههز شههي

 چاتههه پههېښ مههه شههه پههه عشههق کههې ماتېههده.

                                   

 نيسهههې طبيبهههه نهههه رغېهههږم الس مهههې څهههه

 ههههر قهههدم د نيسهههتۍ خواتهههه نهههږدې کېهههږم

 سههتا دارو مههې پههه کههار نههه دي نههه جههوړېږم

 زه د خپهههل زړه پهههه مهههرو بانهههدې پهههوهېږم

 چههې لههه دې رنځههه مههې نههه شههته رغېههده.

                                   

 خدايه! کهور د غمهاز وران کهړې مهخ يهې تهورکړې

 ور کهههړېد دوزخ لهههه اوره ډک يهههې ورتهههه ګههه

 پهههرې نازلهههه لهههه اسهههمانه هسهههې اور کهههړې

 لولپههه يههې پههه دې اور کههې د زړه کههور کههړې

 چهههې زمههها پهههر حهههال ههههېڅ ونهههه رحمېهههده.

                                   

 

 د ځهههوانۍ د بهههک ګهههالن مهههې شهههول خزلهههې

 د پيهههري خهههزان پهههرې کېښهههودې منګهههولې

 نهههه بهههورا ورتهههه راځهههي او نهههه بلبلهههې
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 وږې بهههدلېنهههه پهههرې وايهههي اوس خهههوږې خههه

 نهههه پهههرې شهههته دي د توتيهههانو چغېهههده.

                                   

 اى دنيههها دا مهههې ژونهههدون دا مهههې انجهههام دى

 د سههاقي پههه الس کههې تههش د ميههو جههام دى

 دا لههه کههومې خههوا پههه مهها راځههي الهههام دى

 دا چهههې خهههوږ دى د نهههازو انههها کهههالم دى

 چهههې د خيهههال پهههه غهههوږ زمههها ولګېهههده

 لېمهههههه المهههههده سهههههحرګه و د نهههههرګس

 څههاڅکي څههاڅکي يههې لههه سههترګو څڅېههده

 مههها وې څهههه دي ښهههکلى ګلهههه ولهههې ژاړې

 ده وې ژونههدې مههې دى يههوه خولههه خندېههده.

 

 راديو ۶۹۲۲/۲/۲                          
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 اکاډميسين پوهاند عبدالشکور رشاد

 

 د يونس د يوې معما حل

 

شاعر د دولسمې هجري سدۍ په لومړۍ نيمايي کې د پښتو ژبې يو 

د دېوان يوه خورا نفيسه  د دهو، محمد يونس نومېده، دېوان يې درلود، 

او طال کاره خطي نسخه د افغانستان د پايتخت )کابل( د پاچهاهۍ ارګ 

پهه  (1)په کتابتون کې خوندي وه، دا نسخه د فيض طلب خان اشهنغري

 (3)کال کښلى وه.  (هه.ق۶۶۲۱)په  (2)پرمايښت پېښوري خطا  زين الدين
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ع( کهال ۶۳۲۲ل )۶۹۱۱نسخې له مخې څخه د يونس دېوان په  دغې د

د پښتو ټولنې له خوا د کابل په دولتي چاپخانه کې چهاپ شهوى دى، 

خطا  يې نصير هنر پښتون دى، سريزه او حاشيه ښهاغلي څېړنهدوى 

په قول يې  د ده)سرمحرق( عبداهلل خدمتګار بختاني پرې ليکلې ده او 

ځينې تېروتنې هم سمې کړي او سهي کهړې له خپله انده سره د متن 

 ښاغلى څېړندوى خدمتګار په سريزه کې دا هم ليکلي دي: (4)دي

)) ) په اصل کې( دعلت د تورو هېڅ مراعات نه دى سوى ناسخ کلهه 

ليکلي دي کله نه، موږ د ليک دغه برخه هم د چاپي نسخې لپاره سمه 

 (5)کړې ده.(( 

مخ کې د شپاړسهمې غزلهې  چاپي دېوان په دولسم د دغهد يونس 

 مرطع داسې چاپ شوې ده:

 )) چه سل شپږ پنځوس و دوه اويا دوه نام که

 ه يوه ګڼه يونسه په ابجد ستا((هههههههغ
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دا بيت يوه معما ده او له معموله سره سم هېڅ ناسخ حهق نهه لهري 

چې په معما کې الس ووهي او د خپل وخت له ليک دود سره يې سهمه 

نه درلود چې دغه معما به د يونس په چاپي دېوان کې کړي، خو ما باور 

له الس وهلو خوندي پاته سوې وي، ځکه مې نو د يونس د دېوان خطي 

نسخه وکتله، هلته چې دا بيت د شپاړسم مخ درېيم بيت دى، ما وليد، 

چې د چاپي نسخې ))دوه(( ))دوه(( کلمو پرځاى په دغه خطي نسهخه 

ما په خيال د بيت په لومړي نهيم بيتهي کې ))دو(( ))دو(( ليکلي دي، ز

کې د دوهم ))دو(( تحريف د معما حل ته څه کړکېچ هم ورپېښ کهړى 

 دى.

د يونس په دېوان کې نورې معماوې هم شته، ددغو معماوو حل ته تر 

ههه  ۶۱۱۲د څمکنو ميامحمدي صاحبزاده رحمة اهلل عليه ) د مخهټولو 

ق مړ( ځير سوى او د ځينو معماوو حل ته يې وخت مونهدلى دى، خهو 

زموږ تر بح  الندې معمها پهه هغهو معمهاوو کهې ده، چهې نومهوړى 

ميامحمدي صاحبزاده)رح( نه ده حل کړې او د يونس د چهاپي دېهوان 

د دولسم مخ پهه پنځمهه  حاشيه ليکونکى ښاغلى څېړندوى خدمتګار

 معما د پرانيستلو په باب داسې کښلي دي: د دغېحاشيه کې 
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او په دې توګه حلېږي: که يو  (6))) دا بيت هم د يونس په نامه معما ده

سل و شپږ پنځوس له دو اويا سره يوځاى کړو، نو دوه سوه اته ويشهت 

وګڼهو ترې راوځي، که د ابجد کلمې تورى )اب ( د( د ابجد په حساب 

لس ترې جوړېږي، چې دا لس په پورتني عهدد واچهوو دوه سهوه اتهه 

دېرش کېږي، د يونس د کلمې تورى )ى و ن س( د ابجد په حساب يهو 

سل و شپږ ويشت کېږي چې دوه ځلې يې وګڼو نو هماغه دوه سوه اته 

 دېرش ترې جوړېږي، يعنې:

 ((يونس= ))۶۱۱(= ۱) ترسيم ۱۹٨= ۶۲+ ۲۱+ ۶۱۱

، چې د ښاغلي څېړندوى خدمتګار د فکر نوکهانو د زما خيال دادى

پهه حهل کهې يهوه  د دهمعما غوټه ښه نهه ده سهپڼلې،  د دغېيونس 

چې د تاريخي مهادې د  دا دهکمزوري او يوه تېروتنه سته، کمزوري يې 

 کلمهې ابجهد د يهې چې باندې( ۱۱٨( پر مجموعه )۲۱+۶۱۱عددونو )

 نهه قرينهه ههېڅ لپاره هغه د دى، کړى زيات لس يعنې ارزښت ابجدي

 دېرشهو اتهو سوه دوه د چې دا ده يې تېروتنه ده، ښوولې ده نه او شته

 په يا کېږي نولس و يوسل بلکې کېږي، نه ويشت شپږ و سل يو نيمايي

يونس د نامه ابجدي ارزښت، چې يوسهل و شهپږ ويشهت  د عبارت بل

کېږي که دوه چنده کړو، دوه سوه دو پنځوس ځنې جهوړېږي، مګهر د 

تاريخي مادې لپاره د ښاغلي څېړندوى خهدمتګار تکميلهي عهدد دوه 
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چې تر دوو سوو دوه پنځوسو څوارلس کمېهږي او  (7)سوه اته دېرش دى

ي ليکوال ښاغلي قلنهدرخان محتا( اليه عدنه پوره کوي. د يوه پېښور

مومند هم دغې تېروتنې ته پام شوى او په يوه مراله کهې يهې چهې د 

معمها د پهورتني حهل  د دغهېيونس د دېوان شهادت يې عنوان دى 

 تېروتنه داسې په ګوته کړې ده:

عدد  (8))) دا حساب په دې لحا  بېخي غلط دى، چې د يونس د نامه 

وه دو پنځوس تهرې جهوړېږي او چې دوه ځلې وشمارلى شي نو دوه س

چې د شعر دوه سوه اته دېرش په دوو ووېشلى شي نو يو سل و نهولس 

تېروتنې د ښوولو په څن  کې ښهاغلى قلنهدر خهان  د دې (9)کېږي.((

مومند د معما هغه حل هم وړاندې کوي، چې ده را ايستلى او په خپهل 

 ده:خيال يې سهي ګڼلى دى، په دغه باب د نوموړي ليکنه داسې 

کې د يونس د اب )پالر( او جد )نيکه( د نومونو عدد  (11))) په دې شعر

که د ترتيب په رعايت سل شپږ پنځوس د هغه د پالر  (11)ښيلى شوي دي
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نوم دى نو دوه اويا يې د نيکه نوم دى او که د شعر وزن له کبله ترتيب 

نيکه ساقط شوى وي، نو بيا دو اويا يې د پالر او سل شپږ پنځوس يې د 

 نوم دى...

د شعر مضمون کې ))دوه نام(( هم په دې داللت کوي، چې يو سل و 

شپږ پنځوس او دوه اويا دوه نومونه دي، )اوس نو څېړنه په کار ده چې( 

 د دېدا يو سل شپږ پنځوس او دوه اويا د چا نومونه دي  هسهې خهو 

عددونو ځينې ډېرې نامې جوړېدى شي خو هر کله چهې د دېهوان پهه 

يه دمعمو حل د محمدي په دستخط شوى دى، نو په کار دي، چې حاش

عدد اولنى تعلق ))محمدي(( سره فرو کړى شي او په دې لحا   د دې

چې موږ حساب وکړو، نو محمدي جان ټيک يوسهل و شهپږ پنځهوس 

راووځي او دا هم حسن اتفاق دى، چې د احمد جيو اعداد دوه او يا دې 

و الحري دا څرګندوي چې احمد جيهو له دې نومونو سره د جان او جي

مشر او محمدي جان کشر دى، نو په دې حساب احمهدجيو د يهونس 

نيکه او محمدي جان د هغه د پالر نوم کېدى شي او که د دوه او يا نهه 

مطلب يو سل و څلوېښت واخيستى شي نو سهل شهپږ پنځهوس نهه 

د چې د يونس په شهان  (12)يوسف او سل و څلوېښت نه يسع راوتى شي

 هغو نبيانو نومونه دي چې قران کريم کې يې ذکر راغلى دى.((
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زموږ تر بح  الندې معما چهې ښهاغلي قلنهدرخان پهر دوو برخهو 

وېشلې او د يونس شاعر د پالر و نيکه نومونه يې ترې زېږولي دي، ماته 

د بيا غور وړ ښکاري، زه ګومان کوم د ))نام(( په کلمه کې چهې کومهه 

اغلي قلندر خان فکر له الرې ايستلى او د ))نام(( توريه سته، هغې د ښ

غير مرصودي مګر نژدې معنا ته يې متوجه کړى دى، وړاندې تهر هغهه 

معما په باب زما حل، د مرالې ګرانو لوستونکو تهه وړانهدې  د دغېچې 

کړم الزمه بولم د ))نام(( کلمې پر توريه او ايهام وغږېږم ځکه چې زمها 

 يه برخه شته:توري لو د دغېپه حل کې 

نام کلمه د عربي ))اسم(( په معنا په خورا جزوي بدلون په ډېرو انډو 

د نامه معنها   nameاروپايي ژبو کې باب ده، حتى په جاپاني ژبه کې هم 

لري، زما په خيال په دغه تر بح  الندې معما کې د نام کلمې دغه معنا 

 غير مرصوده معنا ده.

))نام(( ) د ميم په زور( په عربي ژبه کې د ))بيده سو(( معنا لري پهه 

عربو کې متل دى: نام عصام ساعة الرحيل. يعنې عصا د کوچ په وخت 

عربان خوب ته نوم وايي، د نوم بله معنا بيهده کېهدل  (13)کې بيده شوه 

عربهان  (14)دي چې ))غشى(( يې هم بولي، نائمه مرګ ته هم ويل کېهږي

نومت النار يعنې اورمړ شو، نومت االبل: اوښ مړ شو، نومت الريح: وايي 

باد ودرېدى، )نومه( او )نوم( د ګمنام او بې اعتباره سړي معنا لري، نهام 
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الثوب: جامه زړه شوه، نامت السوق: د پالني شي بازار ولوېهدى ارزانهه 

شو، څوک يې نه رانيسي د نوم کلمې دغه وروستي معنا ګانې مجهازي 

 . (15)دي

بح  الندې معما کې د نام کلمې د عربهي  زما په خيال په دغه تر

معنا مجازي اړخ مرصوده ده خو دا معنا يې دومره لرې پرته ده چې 

د ډېرو ادبي څېړونکو له سترګو يې ځان نهام کړى دى او بې له ډېره 

 تتبعه چاته اسانه په الس نه ورځي.

دى: تهاريخي مهاده معما حل زما په خيال داسې  د دغېد يونس 

يوازې په لومړي نيم بيتي کې ده، دوهم نيم بيتى په تاريخي مهاده 

 هېڅ اړه نه لري.

يا چې سهره يوځهاى ي نيم بيتي سل شپږ پنځوس او دواود لومړ

کړو دوه سوه اته ويشهت السهته راځهي، ) دمهرګ، ګمنهامۍ، بهې 

اعتبارۍ، نام قرينه ده، چې په عربي کې مجازا ارزاني، کوټه کېهدلو 

)کساد( معناوې لري او دلته د نفى، ايسته کولو، له منځه وړلو او له 

 حکم )دونام که( په اغېزه د د دغهاعتباره لوېدلو حکم  کوي موږ به 

))دو کلمې يونس ابجدي ارزښت چې لس دى، له دوو سوو اتوويشتو 
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او د محمد ابجدي ارزښت  (16)څخه وباسو دوه سوه اتلس به پاتې شي

چې لس دى، الس ته راسي، د معما د حل صهورت بهه پهه اعهدادو 

 داسې وي:

د  کهې پهاى په(. محمديونس =٢٧٨)( = ۶۲=دو) -٢٢٨= ۲۱+ ۶۱۱

ښتو ادب د ښاغلو څېړونکو نظرونو الر پ د باب، په حل د معما دغې

 څارم، په درناوي.
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 کانديد اکاډميسين محمد رحيم الهام

  محمد هوتک او محمد يو شاعر دى که بېل  کسان دي

سرمحرق زلمى هېوادمل د ليننګراد د ختيځ پوهنې د انسهتيتيوت 

په خطي کتابونو کې د فوايدا شريعت د يوې خطي نسخې په پاى کې د 

ده دا غزلهه ))د  (1)مد(( په نامه د يوه شاعر يوه غزلهه مونهدلې ده.))مح

پښتو ادبي تاريخ خطي منابع(( په رساله کې رانرل کړې او ويلهې يهې 

دي، چې ښايي دغهه ))محمهد(( د ))پټهې خزانهې(( مولهف ))محمهد 

هوتک(( وي چې دغه يوه غزله يې په دې نسخه کې نرهل او خونهدي 

ه له هغې غزلې سره پرتله کهړې ده، چهې شوې ده. هېواد مل دغه غزل

محمد هوتک د پټې خزانې په پاى کې د خپل شعر د نمونې پهه توګهه 

راوړې ده او دې نتيجې ته رسېدلى دى، چې د فوايدا شريعت د قلمهي 

د کتاب ))د پنځمې برخې يوولسمه نمهره غزلهه  د دهنسخې غزله چې 

خو سره له  (2)ى.((ده، له محمد هوتک څخه پرته د بل شاعر نه شي کېد

دې هم، ښاغلى هېوادمل چې يو دقيق او ځيرک سرمحرق دى، غواړي 
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چې دغه مساله نوره هم وسپړله شي چهې مبهادا ده پهه خپهل دغهه 

قضاوت کې اشتباه کړې وي. نو له مانه يې هم وغوښتل چې خپله رايه 

په دې باب کې څرګنده کړم، چې که دى په خپل قضاوت کې تېروتلهى 

سهوه اصالح کړي. ما د سرمحرق هېوادمل دا غوښتنه ومنله وي خپله 

او دا دى هڅه کوم چې که وکوالى شهم د پرتليهزې سهبک پهوهنې د 

 اصولو په رڼا کې دغه مساله وڅېړم.

 سوال:

ايا هغه غزله چې هېوادمل په ليننګراد کې د فوايدا شريعت په خطي 

که د کوم  نسخه کې موندلې ده د پټې خزانې د مولف محمد هوتک ده

 بل محمد چې التراوسه پېژندلى شوى نه دى 

دې سوال ته د يوترريبي سم ځواب د موندلو لپهاره لهومړى د هغهه 

 ميتود چوکاټونه راوړم چې دلته يې تطبيرول غواړم.

د ځينو پوهانو په عريده، د سبک پوهنې ساحه پر نهو برخو بانهدې 

 په دې ډول وېشله کېږي:

 سيمه ييز واحد سبک -۶

 ملي سبک      -۱

 په يوه دوره کې د يو ملت د سبک شريکې ځانګړتياوې -۹
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 د يو دريځ، مکتب يا نهضت سبک -۱

 د يو ليکوال فردي سبک -۱

 د يو ليکوال فردي سبک د ليکوالۍ په يوه خاصه دوره کې. -۱

 د يو اثر سبک -۲

 سبک برخې يوې د اثر يو د -٨

پوړيو بانهدې اغېهزه  د يو عصر سبک چې پر ټولو يادشوو هنري -۳

 کوي.

 دوو غزلونو په برخه کې د دوو فرضيو د اقامې امکان شته: د دغه

 لومړۍ فرضيه:  دا دوې غزلې به د دوو تنو وي.

 دويمه فرضيه:  دا دوې غزلې به د يوه شاعر وي.

د دواړو فرضيو د ازمويلو لپاره له عين ميتود نه کار اخيستالى شهو. 

ه ګونو سهاحو کهې هغهه هچې په پاسنيو ن زموږ لومړۍ هڅه به دا وي

چوکا  پيدا کړو، چې دغه دوې غزلې د قرينې، منطهق او کميهت لهه 

د يوې علمي فرضيې د مخې په کې واچوالى شو. پاتې دې نه وي، چې 

 کميت ډېر اهميت لري. dataسموالي د ثابتولو لپاره د سموالي او نا

ېړنهې نتيجهه وي، همغهومره د څ هزياته dataيعنې هر څومره چهې 
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، يعنې صرل له دوو لنډو هد هکمه ډېر dataډاډمنه وي. خو له بده مرغه 

جوړښهت د کليهت  دغو عناصرو د غزلونو څخه د سبکي عناصرو او د

 پشانتيا او بېلوالى په يريني توګه نه شو معلوموالى.

 خو موږ به خپله هڅه ونه سپموو.

 رانرلوو: د محمد هوتک غزل: dataاوس خپله 

 ، پاڅهههه، د سهههرو ملهههو ډک يهههو جهههام راسهههاقي

 سههههتا لههههه غمههههه نهههها ارامههههه يههههم، ارام را

 بهههې لهههه ميهههوو د سههههار ننهههدارې څهههه کهههړم 

 پسههههرلى شههههو، د خوښههههۍ ښههههه پيغههههام را

 دنيههها پاتهههه ده، ښهههادي مهههو يهههو ګهههړۍ ده

 يههو ګههړۍ مههې خههوښ کههه، مههى کههړى انعههام را

 د بېلتههون پههه تههاريکو کههې مههې زړه شههين شههو

 رارڼهههها لمههههر د جههههام د ميههههوو پههههه ظههههالم 

 ناکههههاميو د دنيهههها مههههې کههههام راتههههريخ کهههها

 چههې مههې خههوږ کهها کههام، ترخههه و مانهها کههام را

 نههه نشهها  شههته، نههه مسههتي سههته، نههه رنههدي سههته

 چهههې سهههم رنهههد هغهههه اوبهههه علهههى الهههدوام را

 پههه اوبههو مههې سههوړ زړګههى لههږ څههه راتههود کههه

 محمههههد تههههه د اور ډک يههههو هسههههې جههههام را.
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 د محمد غزل:

 تههه نههه کههړې پههه هېچهها بانههدې صههرفه هجرانههه،

 يههار دې لههه مهها بېههل کههړ مهها پههه دوه سههترګو کاتههه

 دا ترابههه مهها نههه ول چههې بههه يههار لههه مهها جههدا کهها

 ځکههه مههې پههه ځيههر د يههار و مههخ وتههه کاتههه

 مههه وايههه خنههدان ګههل دې بېههل کههړى لههه بوسههتانه

 والړه پههههه ارمههههان بلبههههل لههههه ګلههههو الواتههههه

 تههور باڼههه دې غشههي نههاوکي کههړه مهها پههه وژنههې

 ې وخاتهههولههې صههرفه نههه کههړې، تههر زړګههي مهه

 نجونهههه زلمهههي واړه تهههورو خهههاورو لهههره درومهههي

 تهههور اوبهههل و څڼهههې و لحهههد تهههه پرېواتهههه

 والړه د ... کهههههههړه والړه نهههههههه سهههههههتنېږې

 يههار يههې ځنههې بېههل کههړو محمههد يههې وناتههه

 

په کومو چوکاټونو کې ازمويالى   dataاوس، راشئ وګورو چې خپله 

 شو:

پهه دې چوکها  کهې څېهړل   dataسيمه ييز واحد سبک: زموږ  -۶

 کېدى شي.
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 ملي سبک: په دې چوکا  کې څېړل کېدى نه شي. -۱

په يوه دوره کې د يو ملت د سبک شريک خصوصيتونه: پهه دې  -۹

 چوکا  کې هم څېړل کېدى نه شي.

د يو دريځ، مکتب، يا نهضت سبک: په دې چوکا  کې ههم نهه  -۱

 شي څېړل کېدى.

 چوکا  کې څېړل کېدى شي. د يو ليکوال فردي سبک: په دې -۱

د يو ليکوال فردي سبک د ليکوالۍ په يوه خاصه دوره کهې: پهه  -۱

 دې چوکا  کې نه شي څېړل کېدى.

د يو اثر سبک: په دې چوکا  کې هره غزله لومړى جهال څېهړل  -۲

 کېدالى او بيا دواړه سره پرتله کېدى شي.

 څېهړل شهي نه کې چوکا  دې په: سبک برخې يوې د اثر يو د -٨

 .کېدى

د يو عصر سبک چې پر ټولو ياد شوو هنري مرحلو باندې اغېهزه  -۳

 کوي. په دې چوکا  کې هم څېړل کېدى نه شي.

 لومړى:

 د سيمه ييز واحد سبک په چوکا  کې.
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دواړه غزلې د ژبنيز جوړښت له مخهې پهه لهجهوي لحها  پهه دې 

 الندينيو پوړيو کې تحليل او پرتله کوو:

 ښت.فونو لوژيک جوړ -۶

 لګزيک جوړښت -۱

 مورفولوژيک جوړښت -۹

 سنيتا کتيک جوړښت -۱

، چې په خپله دا دهموږ پوهېږو، چې د محمد هوتک لهجه د کندهار 

 د پټې خزانې د نثر متن يې ثابتوي.

 فونولوژيکه پرتله: -الف

ژبهې ټهولې فهونتيکي  د دېد پښتو پهه ګرافيمهي سيسهتم کهې 

ځانګړتياوې نه شي منعکسېدى. په غزله کې ، سره له دې هم، د پټهې 

خزانې د قلمي نسخې د ليک دود لهه مخهې يهوازې يهوه کنهدهارۍ 

 ځانګړنه موندالى شو:

))پسرل سو، زړه شين سو، نه نشا  سته، نه مستي سته، نه رنهدى 

 سته، چې سم رند.((
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مادي ټول مشترات په )س( ويل  دکندهار په لهجه کې د ))سول(( د

کېږي او دغه فونيم په همدې کلمه کې د نورو لهجو له )ش( سره ترابل 

 لري:

 نورې لهجې  کندهار

 شوم   سوم

 شوو   سوو

 شوى   سوى

 شوو  سواست

 شو   سو

 شول   سول

خو د محمد په غزله کې د کندهار د لهجهې د فونيميهک جوړښهت 

 بېلګې نه شته.

 لګزيکه پرتله: -ب

د محمد هوتک په غزله کې د کندهار د لهجې خاص لګزيکي عناصر 

نه ليدل کېږي. خو د محمد د غزلې د دويم بيت په لومړۍ مصرع کې د 

))ترا(( کلمه او د ))مانه ول(( جمله چې د نورو لهجو له ))ما نهه ويهل(( 

سره ترابل لري، د کندهار د لهجهې څرګنهدې لګزيکهې بېلګهې دي. 

 زلې په مرطع کې چې وايي:همدغسې د محمد دغ

 يار يې ځنې بېل کړو محمد يې وناته
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 د کندهار د لهجې دوې نورې بېلګې شته دي: ))کړو(( او ))ناته((.

کى(( شکل ) چې مورفولوژيک خصلت هم  -په کندهار کې د ))کړو

که(( سره ترابل  -دى( د واحد غايب د صيغې لپاره د نورو لهجو له ))کړ

)نتل(( له مادې څڅه ما په خپله په نورو لهجو کې نه لري او ))ناته(( د )

دى اورېدلى او زما له پوهې سره سم دغه شکل هم د کندهار د لهجهې 

 مميزه ګڼل کېدى شي.

 مورفولوژيکه پرتله: -(

د محمد هوتک په غزله کې د ))کا(( او ))را(( شهکلونه د ))کهړ(( او 

بېلتهون پهه  ده((؛ ))د راکه(( په ځاى؛ ))پاتهه ده(( د ))پهاتې –))راکړه 

تاريکو کې(( د ))بېلتانه په تاريکيو کې(( په ځاى ))کاته، الواته، وخاته، 

پرېواته، وناته(( د ))کوت، الوت، وخوت، پرېووت، وکوت ) چې مانه دى 

اورېدلى( په ځاى او ))وما ناکام را(( د ))ما ناکام ته راکه(( په ځاى ټهول 

ات څرګندوي. په دې غزلهه کهې د کندهار د لهجې مورفولوژيک مميز

))کا(( او ))کړ(( دواړه راغلې دي. په همدې توګه ))نجونه زلمهي واړه(( 

 بايد د نورو لهجو په شان ))نجونې زلمي واړه(( وي.

نو د مورفولوژيک جوړښت له مخې د محمد شعر د کندهار د لهجې 

 خورا زيات مميزات لري.
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 سنتاکتيکه پرتله: -د

ه کې ))يو ګړۍ دى(( د ))يوه ګهړۍ ده(( پهه د محمد هوتک په غزل

ځاى؛ او بله پال ))يوګړۍ(( د ))يوه ګړۍ(( په ځاى؛ ))رڼها لمهر(( د رو  

ناکاميو(( په ځاى ) چې په  دنيا(( د ))دنيا د لمر(( په ځاى، )) ناکاميو د

پټه خزانه کې ډېر زيات راغلى دى( کهارونې د کنهدهار د لهجهې او د 

 مميزاتو څخه دي.محمد هوتک د سبک له 

د محمد په غزله کې )) په دوه سترګو(( د )) پهه دوو سهترګو(( پهه 

ځاى؛ )) د يار ومخ وته(( د )) د يار مخ ته( په ځاى ))يار له ما جدا کها(( 

شکه( (( په ځاى او ))ولحد ته(( د ))لحد ته(( په ، د ))يار له مانه )څخه

 نې مميزې دي.ځاى کارونې د کندهار د لهجې د عباراتو د جوړو

له دې پرتلې څخه دا نتيجه الس ته راځي چې: د محمد په غزله کې 

د کندهار د لهجهې فونولوژيهک عنصهر نهه شهته، مګهر د لګزيهک، 

مورفولوژيک او سنتاکتيک جوړښتونو او عناصرو له مخې د سيمه ييز 

واحد سبک دومره کافي ځانګړنې لري چې په پوره يرين سهره ووايهو: 

هوتک په شان کندهارۍ لهجه لرله او نو ځکه کندهارى محمد د محمد 

 دى.
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 دويم: د فردي سبک په چوکا  کې

په متعارفه معنا دواړه ټوټې غزلهې دي. د  شکلي جوړښت: -الف

(( لري او وزن له مخهې ۱(( بيته او د محمد دا ))۲محمد هوتک غزله ))

د عبدالحميد مومند د هغې غزلې غبرګهون دى چهې داسهې شهروع 

 کېږي:

 الهههي د محبت سهههوزو ګههذار را

 په دې اور کې د سهي سمندر ساز را

چې د فاعالتن فاعالتن فاعالتن عروضي وزن لري. خو د محمد غزله 

بېل وزن او بېله قافيه لري او د مفتعن مفتعن مفتعن فع پهه عروضهي 

 وزن که ده.

د محمد هوتک د غزلې د مطلع لومړۍ مصرع او د مرطهع وروسهتۍ 

))جام(( شايګانه قافيه او د محمد د غزلې  مطلع او دويم بيت  مصرع د

د ))کاته(( شايګانه قافيه لري. د محمد هوتک د غزلهې د دويهم بيهت 

دويمه مصرع، يعنې ))پسرلى سو د خوښۍ ښه پيغام را(( د وزن سکته 

ګي لري او بايد داسې ولوستله شي: پسرلى سو د خوښيه ښهه پيغهام 

 د پنځم بيت دويمه مصرع، يعنې:را((. د محمد د غزلې 

))تور اوربل و څڼې و لحد ته پرېواته(( ګرامهري نيمګړتيهاوې لهري: 

لومړى دا چې ))تور اوربل و څڼې(( بايد ))تور اوربل او څڼې(( ولوسهتل 
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شي او دويم دا ))پرېواته(( فعل دوه فاعله: ))تور اوربل او څڼې(( لهري، 

دوو توکونو تهرمنځ  د دېملې خو فعل مفرد دى او د عدد له نظره د ج

مطابرت نه شته. د ګرامري جوړښت په لحا  بايد دغه مصهرع پهه دې 

 ډول وي: ))تور اوربل او څڼې و لحد ته پرېوتل((.

شکلي جوړښت په لحا  دواړه شعرونه نيمګړتياوې لهري، پهه  نو د

تېره بيا په دواړو غزلو کې د شايګانه څخه د ځان ژغورلهو پهروا نهه ده 

 وې. ساتل ش

دواړه غزلې لريک خصلت لهري؛ خهو د  محتوايي جوړښت: -ب

دواړو اصلي تيمونه سره توپير لري. د محمد هوتک په شعر کې، شهاعر 

ساقي ته خطاب کوي او شراب ترې غواړي او ډېر شراب غواړي او مدام 

يې غواړي او شراب ځکه غواړي چې شاعر د ساقي له غمه غمجن دى، 

بېلتانه په تاريکو کهې نو په پسرلي کې هم له ښادۍ نه برخه نه لري. د 

يې زړه شين دى. په دنيا کې ناکامه دى، نشا ، مستي او رندي نه لري 

او دنيا هم بې برا ده. په شعر کې د عرفاني روحيې سهوز او صهميميت 

منعکس شوى دى. د غم او ښادۍ د تضاد موضوع د شهعر محتهوا تهه 

کهوي، فلسفي رن  او د دنيا بې براتوب ورته ديني، عرفهاني پهرداز ور

دغه ټوټه که څه هم غزله ده او په غزلو کې عرفاً د موضوع وحدت، چې 

غوښتنې داليل دي، په ډېره ښه وجه سهاتل  د دغېشراب غوښتل او 

 عاطفي قوت ورکړى دى. -شوي دي او شعر ته يې منطري
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خو محمد په خپل شعر کې ))هجران(( ته خطاب کوي او سر ترپايهه 

دغه ټوټه په حريرت کهې ))مرثيهه(( دغې موضوع ته انکشال ورکوي. 

ده، ځکه د شاعر محبوبا داسې تللې ده، چې بيا نهه راسهتنېږي: تهور 

اوربل او څڼې يې په لحد کې پرېوتې دي. په دغه شعر کې ))هجران(( د 

))مرګ(( سمبول دى. شاعر هم  د خپلې محبوبې په مرګ کې غمجهن 

عر کهې ههم دى او هم په خپله خپل ځان ته تسل ورکوي. پهه دې شه

عرفاني روحيه منعکسه ده او دا چې وايي نجهونې او زلمهي واړه تهورو 

خاورو لره درومي د خپل ځان د تسل لپاره منطري استدالل کهوي او د 

عاطفي قوت ورکهوي. پهه  -محمد هوتک په شان خپل شعر ته منطري

دې شعر کې هم د موضوع وحدت او تماميت ساتل شوى دى. نو دواړه 

کي لحا  عمومي پشهانتياوې لهري او دا فرضهيه قهوي شعرونه په سب

 کوي، چې دواړه شعرونه به د يوه سړي وي.

 درېيم هنري جوړښت:

په دې برخه کې بايد ددغو دواړو غزلهو د خيهال صهورتونو )يعنهې 

ايماژونو( چې تشبيهاتو، اسهتعاراتو، کنايهاتو، اسهاطيرو سهمبولونو او 

 نګارلو( شرحه او پرتله وشي.تشخيصاتو )يعنې د بېځايه شيانو ذيروح ا

د محمد هوتک په شعر کې طباق، تجنيس او استعارې، مګر ډېر لهږ 

راغلي دي، يعنې ايماژونه په کې کم دي، خو د شعر ژبه، وزن، د الفاظو 
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انتخاب او رواني په دې حد کې دي، چې دغه ټوټه ماته سههل محتنهع 

 غوندې برېښي او په نسبي صورت يو ښه مکمل شعر دى.

و د محمد غزل ايماژونه ډېر لري. سمبول لري، تشهخي  لهري، د خ

اشعات صفت په کې شته او په عمومي توګه د محمد هوتک تهر شهعر 

هنري بډاليتوب لري، مګر د محمد هوتک د شعر په شان رواني نه لري. 

 زه د اختصار د رعايت په خاطر له تفصيل نه تېرېږم.

 نتيجه:

يمه ييز سبک پيهروان، يعنهې محمد هوتک او محمد د يوه س -۶

دواړه د خپلو شعرونو د فونولوژيک، مورفولوژيک، سنيتا کتيهک او 

لګزيک جوړښتونو په لحا  بېخي مشارکت لري. نهو دواړه د يهوې 

 ، يعنې د کندهار دي.سيمې

دواړه د غزلو په ويلو کې پوره مهارت لري او دواړو د شعر پهه  -۱

 سالتى دى.دې ډول کې د موضوع تماميت او کليت 

دواړه په خپلو شعرونو کې په قافيو کهې ))شهايګان(( لهري،  -۹

 يعنې په دې برخه کې بې پروا دي.

د دواړو د غزلو په محتوا کې په فکري، عاطفي لحا  يهو ډول  -۱

 طرز ليدل کېږي.
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دغه مشترک وجوهات دې فرضيې ته قوت ورکوي، چې ګونهدې 

دواړه د محمهد هوتهک د دغه دواړه غزلې د يوه شهاعر وي. يعنهې 

 قريحې محصوالت دي.

فرضيې قوت عجالتاً په سلو کې اتياو ته رسېږي، شهل پهه  د دې

سلو کې نور هغه وخت اثباتېدى يا زموږ دغه فرضهيه بالکهل نفهې 

کېدى شي، چې د محمد هوتک او د محمد نور منظوم يا منثور اثهار 

ي شي، چې د هم پيدا شي او زموږ د کميت د څېړنې لپاره دومره کاف

 غوڅ قضاوت علمي امکان ميسر شي.

 د مامورينو کارته

 کابل
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 سرڅېړونکى زلمى هېوادمل

 سخنى چند پيرامون ماخذ شناسى پټه خزانه

پټه خزانه تذکرة الشعراى قديم زبان پښتو است، که نمونه هاى کالم 

پنجاه ويک شاعر زبان پښتو با احوال مختصر انها درين تهذکره يافهت 

 .ميشود

بهه امهر  (ههه ق۶۶۱۱-۶۶۱۶)تذکرة الشعراى پټه خزانه بين سالهاى 

پادشاه فرهنگدوست و شاعر دودمان هوتکى شاه حسهين هوتهک در 

 کندهار تاليف شده است. 

مولف اين گنجينه پر بهايى ادبيات پښتو محمد هوتک نام دارد، که 

کهه ( درباره محمد هوتک باييست ياد اور شد ۶منشى ادبى، دربار بود)

وى پس از سرو  قصر نارنج از کندهار بهه منهاطق هوتهک نشهين رو 

اورده، و در دامنه هاى کوه مشهور )سورغر( در منطره سيورى از توابع 

کالت مسکن گزيده است. کاريزى و ديهى را اباد ساخته است، که ازين 

ده هنور هم بنام )مموکلى(( موجود بوده، و کاريز ده نيز بنام مموکاريز 

 استفاده باشنده گان ان ديار است. مورد

مطالعه و ارزيابى دقيق و بيطرفانه پټه خزانهه از نظهر ميتهود ههاى 

معاصر و پيشرفته، سبک شناسى ادبياتشناسى نشان ميدهد که ايهن 
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اثر کتابيست طبيعى، و بنا بر ضرورت فرهنگى ان روز کار تاليف شهده 

ى و ادبيهات است. پټه خزانه را بمعيهار ههاى امهروزى سهبک شناسه

شناختى پوهاند داکتر محمد رحيم بر رسى نموده و نتايج بررسى هاى 

استاد الهام حاکى از اصالت متن پټه خزانه از نظر سبک شناسى تواند 

بود، پژوهش نموده استاد الهام مارا باورمند مسيازد، که متن پټه خزانه 

 هدا داز لحا  سبک شناسى به هر گونه پرسشههايى نرهادان جهواب 

ميتواند در پهلوى ميتودهاى نوين سبک شناسى ميتوان پټه خزانه را 

 به شيوه هاى عنعنوي پژوهشهاى شرقى نيز مورد ارزشيابى قرار داد.

مطالعه عميق و بغير ضانه اين اثر و زين اشکار ميسازد، کهه مولهف 

دانشمند ان از عنعنه هاى تذکره نگارى مشرق زمين باخبر بود، و ازين 

ود وافر برده است. نشاندهى تعريب همه عنعنه هاى شيوه سنت ها س

هاى تذکره نگارى مشرق زمين در پټه خزانه کاريست سود مند و قابل 

ار(، امامن درين مختصر تنها بر شيوه کار برد او استفاده از ماخذ درين 

کتاب سخن خواهم گفت. نشهان دادن راويهان و ماخهذ يهک روشهن 

ى است که شمارى از دست اندر کهاران پسنديده در سبک تذکره نگار

 اين رشته کتاب نويسى از ديرينه زمانى به تعريب ان پرداخته اند.

محمد هوتک صاحب پټه خزانه نيز ازين رسم پيروى کرده، مطالهب 

تذکره اش را با باستناد ماخذ تحريرى ضبط نموده و هم بهه پيهروى از 
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اويان شينده و در( پيشينيان بخشى از مطالب را باستناد گفته هاى ر

 کتاب کرده است.

در ماخذ تحريرى پټه خزانه شمارى از کتب ياد شده در کتاب اکنون 

 موجود است. و بدسترس پژوهشگر ان قرار دارد.

امابرخى از اين کتب تا هنور کشف نه شده و يها ههم دور از امکهان 

نيست که محوه گرديده باشند، زمانى مغرضين چنين ميگفتند که چرا 

شى از ماخذ پټه خزانه بدسترس نيست، در پاسهخ بهاعتراو ههاى بخ

چنين اشخاص استاد بزرگوار پوهاند عبدالحى با استناد کتهب معتبهر 

تذکره اشکار ساخت که تذکره پټه خزانه يگانه تذکره يى نيسهت کهه 

برخى از ماخذ ان بدسترس ما قرار ندارد، بلکهه ده هها کتهاب تهذکره 

ارى از ماخذ موجود نيست و يها اينکهه تها راميتوان سراغ کرد که شم

هنوز کشف نه شده است. شا دروان استاد حبيبى در مردمه طبع سوم 

پټه خزانه و نگارنده در اثر )د محمد هوتک ژوند او مزار( چنين کتب را 

ايم. و در اينجا به تکرار ان ضرورتى حهس نميکهنم. نکتهه  دا دهنشان 

اينسهت کهه در اثهار مربوطهه بهه ديگرى راکه بايست در اينجا افزود 

فرهنگ پښتو زبانان نيز ميتوان اثارى را در يافت که اثار ياد شده در ان 

 گونه مثال:ه وهم شمارى از ماخذ ان تاهنوز کشف نگرديده. ب

على محمد مخل  شينوارى در حالنامه بايزيد روشان از کتبى چون 

ارزانى روښهانى، مرصود الطالبين خلفيه مودود، ترين، مراة المحررين 
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مراه العارفين )نام کتاب درنسخه دستنويس و گستتنر شده حالنامهه 

در جاى ديگر سرا( العارفين در( اسهت( ابهابکر قنهدهارى و ديهوان 

( اما کتب ياد شده تا هنوز بدسترس ۱خواجه محمد اقتباساتى نموده )

 نيست و دانشمند گرامى قلندر مومند نيز اين کتهب را از اثهار مفرهود

( نسخه دستنويس حالنامه نيز چهون پټهه خزانهه ۱قلمداد نمود اند )

واحد است. همه پژوهشگران به شمول دانشمند قلندر مومند ازوجود 

چنين کتب مفرود انکار نميکنند و قول على محمد مخل  را در زمينه 

معتبر ميپندارد و بان اعتماد مى نمايند درين اواخر کتابى را در يافهت 

 مهن و. اسهت يافتهه چاپ اقبال پشاور در ع۶۳٨٨در سال نمودم. که 

 شخصهى ان مولهف. کهردم مطالعهه را کتهاب ان، چاپ از بعد دوسال

 قطهور کتهاب دريهن. ست پشتونخوا نامور فرهنگيان از و دانشمندى

 ادبيهات پربههاى و ارزش بها الشعراى تذکرة پيرامون يى صفحه ۹۲۹

سزايى را به ادرس بعضى از رجل زانه سخنها گفته شده، نا خ پټه پښتو

 علم و فرهنگ ما حوالت نموده اند.

پس از خوانش اين کتاب دريافتم که سهخنى و گپهى دريهن کتهاب 

نيامده که انرا مستدل، علمى و موافق به موازين امروزى دانش ادبيات 

شناسى رد نتوان کرد. در برابر هر سوال نراد دانشمند ميتهوان ده هها 

ر جواب ان کتابها نوشهت. امها درد و افسهوس کهه سندپيش کرد، و د

مولف دانشمند همان کتاب و قتش را بى جا صرل بح  ب رمسهايلى 

نموده است، که در پژوهشهاى ادبيات شناسى نميتهوان بهان ارزشهى 
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قايل شد. او يک پرابلمى ديگرى را در ادبيات شناسى زبان پښتو ايجاد 

رفع پرابلم ايجهاد شهده  نمود، وچندان از پژوهشگران را مصرول حل

 خود کرده است.

اى کاش استاد موصول عوو اين اثر کم ارزش به تاليف تاريخ جامع 

ادبيات پښتو مې پرداخت، که يکى از ضروريات مبرم فرهنگى ماست و 

پښههتوزبانان در افغانسههتان، پښههتونخوا، بلوچسههتان، پاکسههتان، 

 دارند.هندوستان و همينگونه حلرات استشراق بان سخت نياز 

و نشر کرده، من نيز  دا دهبه هر صورت استاد موصول کارى را انجام 

پاسخ بپردازم و ه غرو رفع چنين اشتباهات خودرا مکلف ميدانم که ب

را در جواب کتابش تاليف نمايم، اين کار را من به استعانت ايهزد ى کتاب

پټهه متعال شروع کرده ايم. ولى در اين مراله به ارتبا  بح  بر ماخهذ 

خزانه در کتاب ياد شده ميپردازم و بح  کوتا و اجمالى ايرا بهه پهيش 

 ميبرم.

کتاب بحثى بر ماخهذ پټهه خزانهه صهورت  (۱۶۱-۶۲۱)در صفحات 

 گرفته و من فرو گذاشت هاى اين بح  راحسب ذيل بر ميشماريم:

نوسينده دانشمند در اغهاز ايهن سهخنهاى ايهن بحه  دچهار  -۶

است. زيرا ايشهان اثهر تهاليف شهده، در  اشتباهات پرنسيپى گرديده

اخرين دهه نيمه اول قرن دوازدهم هجرى را با معيار ههاى امهروز يهن 

تاليف يکسان ارزيابى نموده اند. و نردى را که يک نراد باييست بر اثهر 
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يک پژوهشگر ادبى امروزى انجام دهد وى چنين معيارها و مهوازين را 

 جستجو نموده است. در يک اثر تاليف شده در قرن دوازده

به گونه مثال ايشان گفته اند محمد هوتک در نرل فهالن مطلهب از 

است که سخنان راوى در کجا ختم  دا دهفالن راوى در کتابش نشان نه 

 شده است 

بايست خدمت استاد بزرگوار عرو کرد که در گذشهته هها چنهين 

ه رسمى وجود نداشت و نشان دادن شروع و ختم نرل قول ها از شهيو

هاى امروزى پژوهش است، اگر محمد هوتک خالل رسم اسالل چنين 

کار رامى نمود و به نشان دادن )تم کالمه( و يا عالمهات ديگهر اغهاز و 

انجام نرل قولهاى راويان و يا ماخذ تحريرى رانشان ميداد، مهمتهرين 

اعتراو دانشمند محترم کتاب نويس شايد همين ميبود، کهه نشهان 

انات و مطالب در تحريق روشن تهازه و نواسهت و در دادن و تفکيک بي

 قرن دوازده کجا مرو( بود 

در باره بايست اضافه کرد که در تذکره ههاى کههن پارسهى تهذکره 

نگاران به کثرت از قول راوى و يا ماخذ تحريرى نرل قهول کهرده انهد، 

 بدون اينکه بگويد قول فالن کتاب درينجا ختم شد به گونه مثال:

ن تذکره تا حال مکشول ادبيات پارسهى لبهاب االلبهاب در کهنتري

محمد عوفى در شرح حال شرل الدين حسام در بخشى از بح  چنين 

امده: ))از بزرگى شنيدم که در ان وقت که به سفر قبله رفته بود، چون 
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به رى برسيد، چنين اتفاق افتاده بود که خاقهانى در رى بهود، حسهام 

( ۲و به نزديک او شد و عمر نوقانى...(( ) زيارت او رغبت کرد،ه الدين ب

اين بح  چنين ادامه ميبايد و محمد عوفى هيچ جانشان نميدهد کهه 

 شنيده گى ام از بزرگى تا اينجا و انجا است.

با ارتبا  همين نرل قول تذکره الشعراى لباب االباب باييست تهذکر 

ردو در( داد، که نرل از راويان وشنيده گى تذکر نگاران در بسهى مهوا

دا کتب تذکره شده اند. و تذکره نگاران اکثر راويان خود را نيز نشان نه

اند، محمد هوتک در پټه خزانه چنين رسمى را پيروى کرده اسهت،  ده

شمارى از روايان خود را نهام گرفتهه اسهت، در بعضهى جاهها برسهم 

پييشنيان از ذکر نام راوى يا کسى که قولى شنيده است، صهرل نظهر 

وما نميتوان محمد هوتک را گناهنکار ثابت ساخت که چهرا در نموده، 

 بعضى موارد اسم راوى را نياورده است.

کتاب نويس فاضل گفته است که محمد هوتک در نوشتن شهرح  -۱

ولى نه گفته که شعر همان  دا دهحال برخى از شعراء ما خذش را نشان 

خنهده اور شاعر را از کدام منبع اخذ کرده، با خوانش چنهين مطلهب 

باييست سکوت اختيار کرد، ولى من خدمت استاد عرو ميکهنم کهه 

اگر شخصى با کتب قديم وروش تحريق در چنين کتابها اشنايى داشته 

 باشد، هر گز چنين سوالى را مطرح نميسازد.
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زيرا پژوهشگران ابتدايى نيز مى فهمند که تذکره نگاران قديم اگهر 

شد معنى ان اينست که گويها تمهام با دا دهدر يک مورد ماخذ رانشان 

مطالب در مورد همين شخ  يا موضوع را از همان کتاب گرفته است. 

محمد هوتک تذکره نگار بصيرى بود، وى اگر شرح حال يک شخ  را 

از يک منبع و کالمش را از منبع ديگر گرفته در هر دو مواردو ماخذش 

هى)رح( احوال ، چون در بخش احوال سلطان بهلول لوددا دهرا نشان 

اين مرد سياست و فرهنگ را از مخزن افغانى نعمت اهلل هروى و رباعى 

(. اگر شخصى پټه ٨ناب ويرا از بياو محمد رسول کالتوال اخذ کرده )

خزانه را بيطرفانه مورد ارزشيابى قرار دهد و دقيق انرا مطالعه فرمايهد 

 چنين سوالى در ذهنش خطور نخواهد کرد.

ى در همين بح  کتاب خهود نوشهته اسهت کهه دانشمند گرام -۹

سنوات تولد و وفات شمارى از سخنواران در( تذکره نسيت. مهن بهار 

ديگر به نهايت احترام خدمت ان بزرگوار عرو ميکهنم، اگهر مها يهان 

تذکره هاى قديم مشرق زمين را ورق بزنيم سنوات تولد و وفات اکثهر 

راله رامينويسم. بيش از شعرا در ان يافت نميشود. اکنون که من اين م

ده دوازده تذکره بدسترسم قرار دارد. از مطالعه همه ان بر مى ايد کهه 

در ضبط سنوات تولد و مرگ شعراء تذکر نگاران بيشتر پابند نيستند و 

سهبيل  سنوات تولد و مرگ اکثر شعرا در( اين  تذکره ها نيسهت. بهر

ى راتعريب نهه مثال در لباب الباب عوفى شرح حال شعراء چنين رسم
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اساس زمانه هاى خسر وان ه کرده، بلکه زمان زنده گى برخى از شعرا ب

 و امران محلى در( نموده است.

تذکره سرور تاليف نواب اعظم الدوله ميرمحمد محمدخان سهرور از 

ضخيمترين تذکرة الشعراى ريخته گويان است. تا جائيکهه مهن بهرين 

بيشتر از اکثريت شعراى ذکر تذکره مرور کردم ام سنوات تولد و مرگ 

 شده در تذکره در( نه شده است.

گر انرهدر در  بارتبا  همين موضوع باييست افزود که نرادبه ارتبا  

برخى از انترادات خود نبشته اسهت کهه شهمارى از شهاعران تهذکره 

معاصرين شاعر و دوستان وى بودند، مگر تاريخ تولد شانرا نهه نوشهته 

ل دانشمند گرامى عرو خواهم کرد، که در( نه است  در برابر اين سوا

کردن سنه تولد دوسهتان تهذکره نگهار از اعتبهار و اهميهت تهذکره 

نميکاهد، بلکه ارزش پژوهشى انرا متضرر خواهد ساخت. من در تذکره 

ميتهوانم کهه  دا دههاى زبان پارسى، اردو و پشتو صدها مورد را نشان 

 تذکره نگار سنوات تولد و مرگ دوستان خود را در( نه کرده است.

بطور مثال بهگونداس هندى در سفينه هندى احوال نواب محبهت 

کرده، و بهگونداس بانواب محبهت خهان روابهط دوسهتى  (خان را در

داشت. اما سنه تولد نواب را در تذکره اش نهه اورده در بهاره سهخنان 

است: )) ... چندروز مجلس مشهاعره در خانهه خهود  بهگونداس چنان
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ترتيب ميدادند، بسيار خليق، پسنديده مهزا( عهالى مهنش، شهيرين 

 (.۳گفتار اند. با مولف ربط دوستى دارند...(( )

اگر تذکره هاى کهن را يکسهو بگهذاريم، و در دوره معاصهر تهذکره 

م ديد که بها نگارى زبان پښتو را مورد ارزيابى و نرد قرار دهيم، خواهي

وجود انکشال شيوه هاى پژوهشى نهوين در حلرهات فرهنگهى مهان 

تذکره نگاران سال وفات و پيدايش شمارى از شعراء را در( نهه کهرده 

اند. درين مورد نيز ميتوان ده ها مثال پيش نمود، مگر من درين بخش 

 نيز دو سه مثال مياوريم:

خان محمد کاکړ، د کسى گالن تذکره ماند گاريست از مرحوم حاف  

کسى گالن در پهلوى شعرا و سخنوران قهديم بيشهترينه  در تذکره د

شاعران معرفى شده ان از معاصر ان حاف  است، حاف  سنوات دقيهق 

تولد اکثر شعراء را در( تذکره اش نه کرده، و در بعضهى مهوارد حتهى 

 (.۶۲هيچ ذکرى از سنه و تاريخ و سن شاعر ديده نميشود )

ان مسافر تذکره پربهايى را بنام ) د پښتو ادب ځلنهده اخونزاده فرم

ستوري( نگاشته اند در فهرست مطالب اين تذکره همهراه بها سهماى 

شريف فضل حق شيدا، محمد اشرل ځلمى و ولى محمد خان طوفهان 

کلمه مرحوم اضافه شده، ولى در متن تاريخ مرگ يکى از انها به چشم 

 (.۶۶نميخورد)
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در همين بخش در قسهمتى از گفتهه ههايى ) کتابنويس محترم  -۱

خود دچار سرا سيمگى و تضاد در گفتارهاى پيشين و نوين خود شهده 

است. در بخشى ازين بح  گفته اند که غزليات ضبط شهده خوشهال 

خان خټک در پټه خزانه با ضبط هاى ديگر همان غزلها دگر گونيههايى 

 است. لفظى دارد، و يک بيت غزل ان کمتر در کتاب ضبط شده

مورد نيز باعرو پوزش ياد اور ميشوم، اگر کسى اگهاهى  ينا من در

نهايت ابتدايى ازدانش متن شناسى داشته باشد، در ضبط هاى متهون 

را انگشت نخواهد گذاشت. زيرا اگر ماده ها نسخه يک متن واحد را از 

نظر بگذرانيم خواهيم ديد که جز از موارد استثنايى همه يى از نسهخه 

ق النرل بالنرل يک ديگر نيستيد، بل تحريفات تصحيحات، فهرو ها طاب

گذاشتها، حذل و اضافه، سرطات و کمبوتات در نسخه ههاى مختلهف 

همان متن واحد ديده ميشود، و زمانيکه تذکره نگار ضمن اوردن شرح 

احوال يک شاعر نمونه کالم اورا در( تذکره اش ميکند حتمهاً از يهک 

ط هاى همين نسخه ال بهد بانسهخه ههاى نسخه استفاده ميکند و ضب

ديگر تفاوتهاى دارد. اگر چنين تفاوتها در ضبط تذکره ها ديهده شهود، 

باع  کاهش اعتبار تذکره نميگردد، و نبايد دست اندر کاران نرد ادبى 

برين موضوع خورده گيرى کنند. پژوهشگران متن شناس در تصهحيح 

کره بحيه  و اريانهت و تحريق متون در اکثر موارد از ضبط ههاى تهذ

 استفاده مى برند.
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من به نراد محترم عرو ميکنم که اگر ايشان تنها منتخب چمن بى 

عديل و گلشن بى تمثيل )دستنوس اکاديمى پشتوى پشاور( را از نظر 

بگذرانند، منتخبات در( شده در ان مجموعهه را بها دو اويهن همهان 

زه دگر گونيها در ضبط شعراء مرابله فرمايند، خواهد ديد که تا چه اندا

گلشن و ضبط هاى ديگر همان متون ديده ميشود، موجوديت چنهين 

تفاوتها و تغييرات لفظى در ضبطهاى چمن بى عديل و متهون مشهابه 

 ديگر از اعتبار اين مجموعه کاسته نميتواند.

برهمين بخش اين اثر گپهايى زيادى گفته شده ميتواند، مگهر مهن 

هاى کوتاه رابسنده مى بيبنيم، اگر يهارى  درين مختصر همين ياد کرد

خداوند بزرگ همرا هم باشد، در تاليف ديگر خود که در جواب کتهاب 

استاد قلندر است حرل حرل اين بخش را مستند پاسخ ارايه خهواهم 

 کرد.

در اخير بايد ياد اور شد که پټه خزانه از نگاه ماخذ شناسهى کهدام 

اى تذکره نگهارى خهاور زمهين از خالى علمى ندارد، و برابر به سنت ه

ماخذ تحريرى و همينگونه روايات شفاهى سود برده که شيوه استفاده 

و کار برد ازين ماخذ با نورمهاى تذکره نگارى همگونى عام و تهام دارد، 

و ما اين تذکره را از نگاه ماخذ شناسى در تناسب باتذکره ههاى ديگهر 

 يابى کرده ميتوانيم.پيشين و پسين پټه خزانه در سطح عالى ازر
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 ماخذ

هوتک، محمد، پټه خزانه، به کوشش پوهاند عبهدالحى حبيبهى،  -۶

  1١8هه ق، ص ۶۹۹۳وزارت تعليم و تربيه، چاپ تهران 

الهام، پوهاند محمد رحيم، د پټې خزانې پهر سهبک بانهدې يهو  -۱

خوځنده نظر، د امير کروړ ياد، د زلمي هېواد مل په زيار پښهتو ټولنهه، 

 .مخونه 389-322هه ش، ۶۹۱۱کابل، د ښوونې او روزنې مطبعه، 

حبيبي، پوهاند عبدالحى، پټه خزانه )مردمهه(، طبهع سهوم، د  -۹

 هه ش.۶۹۱۱کابل، دولتي مطبعه،  اطالعاتو او کلتور وزارت،

رفيع، حبيب اهلل د پښتو پخوانۍ تذکرې )مردمه(، تاريخ ټولنهه،   -۱

 هه ش، ب مخ.۶۹۱۲کابل، دولتى مطبعه، 

هېوادمل، زلمى، د محمد هوتک ژوند او مزار، د بايزيهد روښهان  -۱

 ۱۹ -۱۱ههه ش، ۶۹۱۱پوهنتون، د لوړو او مسلکي تحصيالتو مطبعه، 

 مخونه.
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ل ، علي محمد، حالنامه بايزد روشان، بهه کوشهش نهوراهلل مخ -۱

 هه ش.۶۹۱۱اولسپال، اکاديمى علوم افغانستان، 

مومند، قلندر، د خيرالبيان تنريدي مطالعه، چاپ ځى، پېښهور،  -۲

 .۶۱۱ ص ع،1988

محمد عوىف، لباب االلباب، به کوشش سرعيد نفي،ر، تهرران، چراپ  -8

  122هر ش، ص  1332اتحاد، 

 مخ. ۲۱ه خزانه، پټ -۳

بهگونداس هندى، سفينه هندى، د عطها کهاکوهى پهه زيهار او  -۶۲

 .ع1928پلټنه، بهار، ليتهو پريس، 

کاکړ، خان محمد، د کسي ګالن، بلوچسهتان بکهډيپو، عهدنان  -۶۶

 .۶۱۲ ص ع،1989جهانگير پريس، الهور، 

اخنزاده فرمان مسافر، پښهتو ادب ځلنهده سهتوري، پېښهور،  -۶۱

 .۱۲۶-۶۳۳ ،82 ،82، ۲۱، ۲۹ ع،1982
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 کانديد اکاډميسين محمد ابراهيم عطايي

د ګورګاني هند او صفوي ايران ترمنځ د 

افغانستان د موجوديت په ساتلو کې د دوه لويو 

 افغاني قبيلوي اتحاديو نرش

توخي يا توخيان د پښتنو يوه لويهه قبيلهه ده، چهې د پنځلسهمې، 

په دورانونو کې يې کله لهه نهورو  شپاړسمې، اولسمې او اتلسمې پېړۍ

 قبيلو سره د موتلفى قبيلې په توګه او کله مسترله خاني درلوده.

دا قبيله چې د غلجيو کانفدريسهي )اتحهاديې( تهه منسهوبه ده د 

سليمان د غرونو له واديګانو څخه تر مهاجرت وروسته د کنهدهار پهه 

اوسېدله د  حوزه کې چې په هغه وخت کې ال د ارغستان پر ورشو ګانو

ابدالي قبايلو سره يوځاى وه، خو کله چې دغه غلجي او ابدالي پوونده 

قبايل د ارغنداب په حوزه کې استوګن کېدل او د دوى ترمنځ  به کلهه 

کله شخړې راوچتېدلې، ولې په جرګو او مرکهو بهه يهې خپهل منځهي 

 متنازع فيها مسايل حلول.

کله چې د کندهار د دوو لويو امپراطوريو، لويديځ تهه د صهفويانو او 

ختيځ ته د هندي ګورګانيانو د دولتونو ترمنځ د تجارتي او ستراتيژيکي 
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اهميت له پلوه حساس موقعيت ورپه برخه کېهدى، نهو ددغهو قبهايلو 

 ترمنځ هم قبيلوي شخړو د سياسي تمايالتو په وجه ژوروالى مونده.

ساسيت په خاصه توګه د ظهيرالدين محمد بابر لهه دغه منطروي ح

کهې د بهابر او  (۶۱۲۲)هغه لومړني يرغل سره را اوچت شو، چهې پهه 

شيباني خان اوزبک ترمنځ پر کندهار شخړه وشوه او د يوه دوو کالو په 

دوران کې د سيمې يو و بل ته دا انترال باالخره د بابريانو د تسهلط پهه 

 دايره کې پاته شو.

مهال چې بابر هند ته والړ او له هغه ځايه يې د افغانستان اداره هغه 

په الس کې ونيوله، نو د کندهار د ابداليانو او غلجيانو خانانو په داخلي 

سطح کې ازادي درلوده، کله چهې بهابر مهړ شهو او همهايون قهدرت 

واخيست او هغه هم په لنډه موده کې د سوري شېرشاه له خوا وشهړل 

هم ايران ته پنا يووړه، نو د شېرشاه د کورنۍ پهه وخهت شو او همايون 

کې کندهار د يوه مسلط سياسي پلوه په يوه خهال کهې واقهع و ځکهه 

سوريانو په هند کې درانه مصروفيتونه درلودل او دلته ال د قبهايلو پهه 

کانفدريسيو کې دومره توان نه و موجود شوى، چهې ځانتهه مسهترل 

دې له خوا لومړى ايران او بيا چې کله دولت تاسيس کړي، نو ځکه د بان

بېرته د ګورګاني جالل الدين اکبر د راپورته کېدو سره د هندي بهابري 

دولت ستنې ټينګې شولې نو د ايران او ګورګاني هند ترمنځ پر کندهار 

 کشمکش پيل شو.
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( ځله کنهدهار د صهفوي ۶۹ميالدي پېړيو کې ) (۶۲او  ۶۱)يوازې په 

ترمنځ کله د يوه الس او کله د بل الس ته ولوېهد  ايران او ګورګاني هند

او په دا هر ځل کې چې د لويو نظامي سوقياتو په تهرڅ کهې يرغلونهه 

ې يمسرته رسېدل د ځان سره يې بې شمېره تبهاهي، تلفهات او د سه

 د دېخرابي منځته راوړله. ددغو لويو تاريخي انتراالتو په ترڅ کې چې 

ح کې تهديدل، نو د مسلطو يرغلګرو ځاى قبايل په مادي او معنوي سط

سياستونو له خوا ځينې تفتينونه هم د قبايلو ترمنځ عملي کېدل، څو 

دوى له يوه مستحکم اتحاد څخه لرې وساتي او باالخره د اورن  زېهب 

په خوله هغه حريرت بيان شو چې ويل يې مهوږ بايهد د دغهو قبهايلو 

 ه مات شي.ترمنځ هډ له هډ سره په ټکر راولو څو دواړه هډ

د همدغسې توطيو په جريان کې د غلجي او ابدالي قبايلو تهرمنځ د 

کندهار پر سيمه ييز وېش جګړې راپورته شهوې، د کنهدهار مرزبهاني 

ايران له خوا  )سرحد داري( ))چې دا هم يو محکوم مابانه لرب و چې د

به پښتنو خانانو ته ورکول کېده(( کله يوه ته کله بل ته حوالهه کېهده 

جريانهاتو پهه تهرڅ کهې دوى لهويې قبيلهوي کانفدريسهي  الخره دبا

)اتحاديې( منځته راغلې چې د يوې مشري په ابداليانو کې سدوزو تهه 

يي مرکز و او مخ پر لويديځ يهې  ورپه برخه شوه چې د کندهار ښار صفا

تر فراه پورې تسلط درلود او د بلي مشري پهه غلجهو کهې توخهو تهه 

خه تر کابل پورې يې د حکمفرمايۍ سهاحه وسپارل شوه چې د زابل څ

 وه.
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ميالدي کې چې ګورګاني همايون کندهار ته راغى، نهو د  (۶۱۱۹)په 

کندهار حکمراني يې بهادرخان سيستاني ته وسپارله، خو دا کار د هغه 

قبيلوي نورم څخه مخالف و چې په دغه سيمه کې د دوو لويو سرداري 

نو ځکه کالتي شها محمهدخان  قبيلو سدوزو او توخو ترمنځ موجود و،

ت  وروسته پر کندهار حملهه وکهړه او بهادرخهان  توخي د همايون تر

 سيستانى يې وشاړه او په خپله حکمران شو.

د همايون تر مرګ وروسته ايران کندهار ته پاملرنه وکړه او له دغهه 

وخته نو د صفوي ايران او ګورګاني هند ترمنځ د کندهار پر سر شخړې 

و سم له دغه جريان سره د دغو دوو لويو قبيلو ترمنځ ههم پيل شوې ا

زړه بداوى پيدا شو. د دواړو خواوو خانان چې دراک شخصهيتونه وو، د 

مسالې د حل لپاره يې کوښښ کاوه خو متجاوز بېګانه مسلط قدرتونهه 

 سخت فعال وو چې د دوى ترمنځ د اختالل لمن پراخه کړي.

هند ترمنځ د کومې مراولې پر مخ  باالخره د صفوي ايران او ګورګاني

نه، بلکې په يوه فرضي کرښه کې د سياسي نفوذ ساحه داسهې وټاکهل 

شوه چې د اوسني )مرر( له حد څخه مخ پر لويديځ د صفوي ايهران او 

تر مرر راپورته مخ پر شمال او ختيځ سيمې د ګورګاني دولت د نفوذ په 

ور ولګهاوه پهه ساحه کې شاملې شي. د ايران شاهانو چهې ههر څهه ز

مسترله توګه يې ونه کوالى شول، چې خپل حکمران يها نايهب دغهو 

سيمو ته راولېږي، نو په خپله د سيمو خانانو ته يې د )مهرز بانهانو( پهه 
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نامه اداره سپارله او هغوى به يې د ايران په دولت کې شريک بلل. خهو 

نه بلهل، د  سيمو خانانو او خلکو په کُلي توګه ځانونه د ايران تابع د دې

کهې د  (۶۱۱۲)ګورګاني دولت سره به يې هم روابط پالل، لکه چهې پهه 

سدوزو حکمرانانو ملک مغدود خان او کامران خان چې د ايران له خوا 

د کندهار د حکمرانانو په صفت پېژندل کېدل او د ايهران او ګورګهاني 

هند ترمنځ سخت اختالل هم و، دغه دوه مشران د شاجهان دربار تهه 

غلل او هلته يې ډېر عزت وشو همدارنګه د توخو مشر سلطان ملخى ور

خو پرله پسې د ډهلي په دربار کې عزتمند موقف درلهود او د سهلطان 

لرب هم هغه دربار ورکړى و، هند ته ت  رات  کاوه. په دې کې شک نه 

شته چې دغسې روابط به پر ايران ښه نه تمامېدل، خو پښتنو سردارانو 

 تله او د وخت د قدرتونو د فشار پروا يې هم نه کوله.خپله ازادي سا

که څه هم ابدالي او غلجي قبايل د پرديو قدرتونو يعنې صفوي ايران 

او ګورګاني هند د تسلط پر وړاندې په مراومهت کهې د يهوې متحهدې 

دغو قبيلهو تهرمنځ  جبهې غړي وو، خو کله کله سيمه ييزې شخړې د

ه بهه متجهاوزو قوتونهو ګټهه دغسې شهخړو څخه راپورته کېدې او د

 اخيستله.

نو ددغسې معضلو د حل لپاره د ابداليانو او غلجيانو ترمنځ يوه ډېره 

لويه او دوستانه جرګه وشوه، چې د ابهداليانو د طهرل مشهري ملهک 

خضرخان مشر زوى خدايداد سلطان مشههور پهه )خهودکي( چهې د 

ه او د غلجهو د شېرخان ) د احمدشاه بابا د نيکه ګانو څخه و( ورور کول



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د نازو انا ياد

 

4424 

طرل مشري سلطان ملخي توخي ته سپارل شوې وه. په دې جرګه کې 

فيصله وشوه چې د جلدک د ګرماو په سيمه کې دې )پل سنګى( چهې 

د کندهار د ښار د ختيځ په پنځوس ميلۍ کې واقهع و داسهې سهرحد 

سيمې لويديځ ته ابداليان او ختيځ ته غلجيانو  د دغېوساتل شي چې 

وړه شي. همدارنګه په کندهار کې چهې ههم غلجيهانو د نفوذ ساحه ج

قومونو استوګنه درلوده، د ابداليانو سره دې د ورورۍ په حسهاب ګهډ 

 ژوند وکړي.

قبيلوي مشرانو درايت و، چې په يوه سهخته حساسهه و دو د دېدا 

مرحله کې يې د قبيلوي قتلونو د مخ نيوي په طرل کهې قهدم مختهه 

تمامه شوه او له دې وروسته د ايهران  واخيست ولې دا پر ايران سخته

په ديپلوماسۍ کې دا خبره شامله شهوه چهې پهه مسهتريمه توګهه د 

کندهار اداره خپلو درباري اداره چيانو ته وسپاري. دغه کار پر ابداليانو 

سخت تمام شو او د غلجيانو سره په تفاهم کهې د خدايهداد سهلطان 

ران سره وموښهت او د شېرخان )د احمد شاه بابا نيکه( د صفوي حکم

 کوږک په تنګي کې يې د صفويانو لښکر نيست او نابود کړ.

په دغه وخت کې په خپله د ابداليانو د تربهرو تهرمنځ ههم شهخړې 

روانې وې، چې زياتره يې ملتان يا هرات ته مهاجر شول او ايران د خپل 

نفوذ د قايمولو په خاطر چې کله ګرګين د کندهار حکمران کړ، نو هغهه 

کې د ابهداليانو مشهر دولهت خهان او د هغهه زوى  (ميالدي۶۲۲۹)ه پ
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نظرمحمدخان ووژل او د هغه کشر زوى زمان خان ) د احمدشهاه بابها 

 پالر( يې يرغمل ايران ته بوت.

تر پل سنګي پورته غلجي اقهوام او پهه کنهدهار کهې اوسهېدونکي 

رانهه غلجيان د خپلو ابدالي عزيزانو سره د صفوي ايران په دې جفا کا

 رويه سخت خواشيني وو.

د توخو مشر سلطان ملخي چې سيمه ييز موقعيهت يهې د صهفوي 

ايران او ګورګاني هند ترمنځ يو سخت برزخ تشکيل کړى و په قبيلوي 

 سطح کې ده هم تکاليف درلودل.

په زابل کې د توخو په اړخ کې هوتک هم لويه قبيله وه او د توخهو د 

طان ملخى چې د وضع حساسيت ته سردارۍ سره يې رقابت کاوه، سل

متوجه و، نو د يو سياسي مصلحت پر بنا يې د هوتکو و خان ښالم خان 

ته چې د ميرويس خان )نيکه( پالر و خپله لور )نهازو( ور واده کهړه. دا 

سياسي پيوند د ډېرو ښو نتيجو حامل و. سلطان ملخى چې د يوې خوا 

جهه ددغهو دوو لويهو له ابدالي قبايلو سهره د دوسهتانه تفهاهم پهه و

کانفدرسيو )اتحاديو( اتحاد منځته راوړى و، نو په خپله کانفدريسى ) د 

غلجو( په اتحاديه کې يې هوتک هم د ځان ملګري کړل او نور غلجهي 

قبايل لکه سلېمانخېل، اندړ، ناصر، ترکي او داسې نور يې هم يوه مرکز 

 ته راټول کړل.
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خهه سهخت تشهويش د ايران صفوي دولت چې د دغسې اتحهاد څ

درلود، نو د غلجو سره يې هم د جن  بنا وکړه چهې پهه يهوه سهخت 

جن  کې چې د دواړو خواو څخه تلفهات زيهات وو يهو ههم مشههور 

قهرمان جبار خان سليمانخېل و، په شهادت ورسېد او مړى يې د کابل 

په جنوب ختيځ خوا کې په يو ځاى کې خاورو ته وسپارل شو، چې نهن 

نامه يادېږي ) او نن د کابل په اداري تشهکيل کهې پهه د خاک جبار په 

دغه نامه يوه عالقه داري ده( سلطان ملخى ) دنازو پالر او د ميهرويس 

 قبيلهوي يوه په کې حدودو په کال ميالدي ۶۱٨٨خان مورنى نيکه( د 

 د ده. شهو ووژل وه شوې پېښه کې سيمه په دروازګۍ د چې کې جګړه

عادل مشر شو او دا هم په يوه قبيلوي ه يې زوى حاجي وروست مرګ تر

جګړه کې مړ شو، تر ده وروسته يې زامن او لمسهيان خانهان وو، خهو 

 زيات نفوذ يې نه درلود او قدرت د هوتکو قبيلې ته انترال شو.

ښالم خان هوتک د ميرويس خان پالر چې د نازو په نسبت د توخهو 

دراک مشهر و، پهر زوم ګڼل کېده د توخو اعتماد يې هم ملګرى و او يو 

زوى ميرويس خان چې د توخهو سهرداره  د دهده هم قوم راټول شو او 

 د دهد مور نازو په تهدبير هغهوى  د دهقبيله يې ماما خېل وه مخصوصاً 

مالتړ وو، دا رسالت پر غاړه واخيست چې د صفوي ايران نفوذ ته خاتمه 

 ورکړي.
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پهوپلزي خهان ميرويس د خاص تدبير په لحا  په ښار صفا کهې د يهوه 

)چې سدوزى يې يوه پښه ده( لور وغوښته. ده دا کار ځکه وکړ چې د يوې 

خوا ښار صفا د ابداليانو ) چې پهوپلزي او د هغهوى پښهه سهدوزي ورتهه 

وي، له بلې خوا په دغهه ځمنسوب دي( مرکز دى د خپل فعاليت مرکز وګر

خپلوۍ چې د ابداليانو ښځه يې غوښتې وه ځان د هغوى زوم کړى څو پهه 

دوه قوته چې د يوې خوا د توخو سرداران يې ماماګان وي او له بلهې خهوا 

ابداليان يې خسر خېل شي، په دې توګه ځان ته دا زمينه برابره کړې چهې 

. همداسې وشهوه، ځکهه د د دوى په اعتماد يوه لوى ماموريت ته تيار شي

ښار صفا ابداليان چې د ګورګين له خوا مشر دولهت خهان او د هغهه زوى 

نظرمحمد خان وژل شوي وو سخت عصهبي و او داسهې يهو څهوک يهې 

ستر کار لپاره نو ميرويس خهان  د دغهغوښت چې د دوى انترام واخلي او 

 ډېر مناسب شخصيت و.

اتدبيره مور )نازو( مصلحت ميرويس خان چې په ډېرو مواردو کې يې د ب

ورسره ملګرى و د يوه منظم پروګرام له مخې په کار پيل وکړ، څو دا و چهې 

په کندهار کې د صفوي دولت تسلط ته سرو  ورکړ. ګهرګين يهې وواژه او 

هېواد يې مسترل کړ. ميرويس خان د صفوي قدرت تر ختمېهدو وروسهته 

په عنوان ورکړى و هغه يې  ځان باچا ونه باله او هغه لرب چې قبيلو د مشر

وساته، ځکه دى پوهېده چې قبيلې ال تر دغهه وختهه د کانفدريسهي پهه 

مرحله کې وې او په کانفدريسي کې د باچايي عنصر نه يهوازې پيونهد نهه 

 اخيست، بلکې د قبيلو د اتحاد شيرازه يې هم ورړنګوله.
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 ده کوښښ وکړ چې دوه لويې کانفدريسي )غلجي او ابهدالي( پهه يهوه

اتحاد کې راولي او نو د يو دراک شخصيت په توګه يهې د مشهرۍ موقهف 

 وساته.

)ميرويس خان( د مشرۍ عمر ډېر لنډ و، که څه هم ده په کنهدهار  د ده

کې ددغو دوو لويو کانفدريسيو ترمنځ د اتحهاد مهزي قهوي کهړل خهو د 

ابداليانو کانفدريسي چې په هرات کې وه د هغې سره د تفاهم په حال کهې 

چې له دې دنيا يې سترګې پټې کړې، ولې اخالقو يې سره له دې چې په و 

قبيلوي سطح کې يې ځينې اختالفات درلودل، خو د بېګانهه قهدرت پهر 

وړاندې يې خپل اتحاد ته وفاداري ساتله، لکه چې کله نادر افشار پر هرات 

فشار راوړ، نو د کندهار څخه د غلجو او ابداليانو کومکونهه هغهوى تهه ور 

 لېږل شول، څو د نادر افشار پر وړاندې مراومت وکړي.و

دغه پروسه تر هغه وخته جاري وه څو احمدشاه بابا د لهوى افغانسهتان 

امپراطوري تاسيس کړه او هغه پخوانۍ وضع د يو نوي او لهوى تهدبير لهه 

 مخې و يوه نوي مسير ته ورولوېده چې دا د جال بح  موضوع ده.
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 پوهنمل بريالى باجوړى

 کندهار ادبي دربار د

تر کومه ځايه چې په پښتو کې د لومړني ادبي دربار خبره رامنځتهه 

کېږي، نو هغه د پښتون پاچا شاه حسين هوتک له نامه سره اړه لهري، 

چې دغه پښتو پالونکى پاچا په منظم ډول د پښتو ژبې او ادب په برخه 

کې هلې ځلې کولې. پښتانه شاعران او ليکواالن يې پيدا کول او هغوى 

د خپلو ادبي کارونو باندې ډېر زيات نازول او تشهويرول چهې به يې په 

تشويق په نتيجه کې په دغه ادبي دربار کې ارزښتمن کارونه سرته  دغه

 ورسېدل او مهم اثار رامنځته شول.

شاه حسين هوتک ته دغه ادب پالنه په ميراث کهې پهاتې وه ځکهه 

پهوره  چې په خپله ملي قايد ميرويس خان د پښتو ژبهې او ادب سهره

مينه درلودله او په ډېرو مهمو وختونو کې به يې د رحمان بابا کالم تهه 

 صوفي شاعر کالم به يې د خپلې الرې مشال باله. د دغهپناه وړله او 

همدارنګه د ميرويس نيکه مور په خپله د پښتو ژبې يهوه زبردسهته 

ګه شاعره وه او له پښتو ادب سره يې د زړه له تله مينه درلوده. همدارن

د ميرويس نيکه په وخت کې د پښتون سپه ساالر خان ناصر نوم هم د 

يادونې وړ دى، چې د خپلو پوځي کارونو ترڅنګهه د پښهتو ژبهې ښهه 
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شاعر و. په همدې ډول مالپير محمد مياجي چهې د حهاجي ميهرويس 

خان نږدى ملګرى و او د روم د علماوو له خوا ورته د پير افغهان لرهب 

کتابونههه ) افضههل الطرايههق( او ) الرههرايض فههى ورکههړ شههوى و او دوه 

ښه شاعر اشعار په پټه خزانه  د دغهردالروافض( په پښتو نظم کړي وو، 

کې راغلې دي. همدارنګه بابه جان بايي چې د ميرويس نيکه ډېر ښهه 

کال يې د ))شها او ګالن(( کيسه په پښتو نظم  (ل۶۶۱۳)ملګرى و او پر 

 شرين(( کېښود.کړه او نوم يې پرې ))قص  العا

داود هوتک د پټې خزانې د مولف پالر چې له ميرويس نيکهه سهره 

همېشه ملګرى و د پښتو ژبې ډېر ښه شاعر و چې د کالم نمونه يې پهه 

 پټه خزانه کې راغلې ده.

مال نورمحمد غلجى د نافع المسلمين ليکهونکى چهې د ميهرويس 

س خان يې ډېر نيکه په کاله کې د کوچنيانو ښوونکى و او حاجي ميروي

 احترام درلود.

له دغې لنډې يادونې نه زما مرصد دادى، چې پهه خپلهه ميهرويس 

نيکه هم په خپل وخت کې له عالمانو، ليکواالنو او شاعرانو سره نهږدې 

اړيکي او راشه درشه درلوده. په دغسې يو ماحول کهې شهاه حسهين 

هغه په هوتک سترګې وغړولې او را لوى شو، نو ځکه ويالى شو، چې د 

طبيعت او خټه کې له پښتو ژبې او ادب سره مينه اخښل شوې وه او له 

 خپلې کورنۍ نه ورته دا مينه په ميراث کې پاتې وه.
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د  (مهه۱۹)کال د لومړۍ خور پهه  (هه ق۶۶۶۱)شاه حسين هوتک د 

غلجيو د کالت د سيوري په سيمه کې د ميرويس نيکه کهره دنيها تهه 

پهل ورور شهامحمود هوتهک لهه خهوا د کال د خ (. ق۶۶۹۱)راغى. په 

کهال د نهادر  (هه ق ۶۶۱۱)کندهار او شاوخوا سيمو پاچا وټاکل شو. په 

افشار سره تر اوږدې جګړې وروسته په مازندران کې د تبعيد په حالت 

 (1)کې وفات شو.

کله چې شاه حسين هوتک د خپل ورور شاه محمود لهه خهوا پاچها 

يې د پښتو ژبې او ادب ته ههم پهوره وټاکل شو، نو له نورو کارونو سره 

توجه وکړه. پښتانه شاعران يې پر ځان راغونډ کړل او له هغو سره بهه 

 يې په ټاکلو وختونو کې ادبي جرګې او مجلسونه کول.

شاعرانو او ليکوالو ته به يې وخت پر وخت جايزې ورکولې او هغهوى 

کهې ډېهر به يې ادبي کارونو ته تشويرول. د همدغه تشويق په نتيجهه 

 شاعران او ليکوال رامنځته شول او ډېر مهم اثار يې ايجاد کړل. 

د پټې خزانې د روايت له مخې دغه ادبي غونډې، علمهي بحثونهه او 

مشاعرې د کندهار په سلطنتي کتابتون کې د شاه حسين هوتهک تهر 

مشرۍ الندې جوړېدې چې دغې ټولنې ته به يې ادبي دربار وايه. د پټې 

ه دې باب ليکي )پادشاه عالم پناه په ارګ کې د قنهدهار خزانې مولف پ
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هغه قصر چې نارنج باله شي، هلته په هفته يوه ورځ دربار کا پهه کتهب 

 ( ۶)خانه کې مجلس کې علما جمع کېږي او فضال ټولوي((

 د دغهههغو کسانو چې په دغه ادبي دربار کې يې ګډون کاوه او يها 

 دربار غړي وو په الندې ډول يې يادونه کوو.

شاه حسين هوتک چې د غونډو مشر و او په خپله به يې په علمي او 

ادبي بحثونو کې برخه اخيسته او د پښتو ژبې ښه شاعر و چې د کهالم 

دغه نمونه يې په پټه خزانه کې خوندي وه او د محمد هوتک په قهول د 

 ليکل:دېوان خاوند و چې ده به يې اشعار 

 بېلتانهههه دې د غمهههو پهههه چپهههاو چهههور کهههړم

 پههه تيههارو کههې د هجههران يههې لههه تههادور کههړم

 بېلتانهههه دې هسهههې اوښهههکې راخهههورې کهههړې

 سههتا د فکههر پههه ګههرداب کههې تههل عبههور کههړم

 د فهههراق پهههړى مهههې کښهههېوت و مهههرۍ تهههه

 پههه جهههان کههې يههې رسههوا لکههه منصههور کههړم

 پهههه وصهههال دې ههههم ناښهههاد يمهههه دلبهههرې

 ناصهههبور کهههړمد بېلتهههون فکهههر پهههه زړه کهههې 

 د بهههاڼو غشهههى مهههې وخهههوړ پهههه ځيګهههر کهههې

 غمهههازانو پهههه غمهههزو غمهههزو مهجهههور کهههړم
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 خلهههق يهههاد زمههها د عشهههق پهههه لېونهههو کههها

 زه حسهههين محبهههت هسهههې مشههههور کهههړم.

 

مال يارمحمد هوتک چې د خپل وخت لوى عهالم او د شهاه حسهين 

هوتک استاذ و ده په فرهه کې ))مسايل ارکان خمسه(( په نامه کتهاب 

 د پښتو ژبې ښه اديب و.کښلى دى او 

مال محمد يونس توخى چې د کندهار د جامع امام و او په پښتو کهې 

يې د ))جامع فرايض(( په نامه يو کتاب کښلى و او د پټې خزانې مولهف 

 (1)يې د ادبي دربار په علماوو کې نوم يادوي.

پاچا له خوا دربار ته وغوښتل شو او د هغه  د دغهمحمد هوتک چې 

ادبهي دربهار منشهي و د  د دغهپه هدايت يې پټه خزانه وکښله او هم 

محمد هوتک خپله وينا ده چې وايي ))... دا ډېر وقتونه تېر شول چهې 

ما غوښته چې زه د پښتو شاعرانو تذکره وکاږم او د دوى احوال سهره 

نه راکا او دا هيله مې په زړه کې وچه راټول کاندم مګر زمانې ماته فراغ 

شوه. ځکه چې پر قندهار د ظلم او جفا تورتم پروت و او هېچا ارام نهه 

درلود... اوس چې حق تعالى موږ خالص کړو له هغو ظلمو څخه او فارغ 

شوه زړونه زموږ او ملک حاجي ميرخان عليه الرحمه دوى له قنهدهار 

زاد کړل زما زړه فارغ البال شو له وياسته او پښتانه يې د دوى د جوره ا
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اندوهه او قلم مې راواخيست هغه وخت چې زما له ارادې خبر شو زموږ 

د پښتنخا د سترګو تور امام المسلمين... شاه حسهين ادام اهلل دولتهه 

الى يوم الدين... نو يې زه وغوښتم خپل دربار ته او ماته يې تشويق وکا 

اراده پوره کاندم او د پښتو شاعرانو  او الطال يې ښکاره کا چې دا خپله

 حال سره راټول کاندم.((

په دې توګه دغه مهم کتاب د شاه حسهين پهه ههدايت او تشهويق 

وکښل شو چې د پښتو ژبې تر ټولو مهمه او درنه تذکره ده همدارنګهه 

ادبي دربار دمنشي دنده په غاړه درلوده او د شهاه  د دغهمحمد هوتک 

ليکل چې دغه مطلب هم دى په خپلهه پهه  حسين هوتک اشعار به يې

پټه خزانه کې وايي ))... زه محمد هوتک کاتب د دې کتاب هم پهه دې 

مجلس کې يم او د بادشاه ظل اهلل اشعار او ادبيات په قلم کاږم او کتاب 

د دېوان يې مرتب شوى دى کله په پښتو اشعار وايي او کله پارسي ژبې 

ال يارمحمد ته يې قرائت کا چې سههو و ته هم ميل کا او استاد العلما م

سرم ځنې زايل کا، او د بادشاه په اشعارو کې لږ سهو ليده شي او علما 

 (1)يې په بالغت او فصاحت قايل دى او سماع ته مايل...(( 

محمد هوتک د خپل وخت مروجه علوم لوستى وو له شهعر او ادب 

په نورو څانګو کهې  سره اشنا و. په عروضو، قافيه، بيان معانى او د ادب

د مطالعې خاوند و، نو ځکه د شاه حسين د توجه وړ وګرځېد او د پټهې 
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هوتک بل کتهاب خالصهة الطهب  خزانې ليکلو ته يې وهڅاوه. د محمد

نومېږي. محمد هوتک د خپل دغه کتاب په باب ليکي ))بل کتاب مهې 

کښلى دى په بيان د طبابت او عال( چې خالصه الطب يې نوم دى پهه 

هجري چې مې دغه کتاب  پادشاه عالم پناه مدظله مخ تهه  ۶۶۹۳ه سن

د پېش کاسل طالوې يې ماته صله کا او هر کله داسې مراحم د پادشاه 

فرير غريب په حق ډېر دى او ارکان د دولت ابدت مدت هم پهردى  دې

فرير غريب نظر کا خاص بيا بهادرخان عالي مکهان چهې نهن ورځ پهه 

 (1)سر ظل د رحمت دى خالق دې عمر ډېر کا(( قندهار کې د غرباو پر 

د محمد هوتک ژوند او مزار د کتاب د ليکوال زلمى هېوادمل د وينا 

له مخې محمد هوتک درېيم سړى دى چې د زاړه طب اصهول يهې پهه 

ترمخه د خوشال خان خټهک  د دهپښتو ژبه د پښتنو لپاره کښلي دي، 

 (2)عي يادولى شو.طب نامه او ورپسې د عبدالحليم اختيارات بدي

همدارنګه محمد هوتک د دېوان خاوند شاعر و، چې په خپله د خپل 

دېوان په باره کې ليکي: ))ما له يو دېوان د اشعارو هم شته چې پهه دې 

وخت مردل او مدون شوى دى او غزلونه او قصايد او رباعي لهري کلهه 
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د روزګار چې طبع قاصر ميل د شعر او وينا کا شعرونه کاږم او موزونان 

 (۶)يې خوښوي(( 

کومه نمونه چې محمد هوتک د خپلې شاعرۍ څخه په پټهه خزانهه 

 کې ثبت کړې ده په دې ډول ده:

 سههاقي پاڅههه د سههرو ملههو ډک يههو جههام را

 سهههتا لهههه غمهههه نههها ارامهههه يهههم ارام را

 بههې لههه لههه ميههو د بهههار ننههدارې څههه کههړم

 پسهههرلى شهههو د خوښهههۍ ښهههه پيغهههام را

 يههو ګههړۍ دهدنيهها پاتههه ده څههو شههپې مههو 

 يههو ګههړۍ مههې خههوښ کههه مههى کههړى انعههام را

 د بېلتههون پههه تههاريکو کههې مههې زړه شههين شههو

 رڼها لمههر د جهام د ميههو پههه ظهالم را شههين شههو

 ناکهههاميو د دنيههها مهههې کهههام راتهههريخ کههها

 چههې مههې خههوږ کهها کههام ترخههه و مانهها کههام را

 نه نشا  شته نهه مسهتي شهته نهه رنهدي شهته

 چههې سههم رنههد هغههه اوبههه علههى الههدوام را

 اوبههو مههې سههوړ زړګههى لههږ څههه راتههود کههه پههه

 محمهههد تهههه د اور ډک يهههو هسهههې جهههام را.
 

د محمد هوتک بل کتاب خالصة الفصاحت نومېږي، چې د همدغهه 

د وينا له مخې د فصهاحت  د دهادبي دربار په رڼا کې ليکل شوى دى او 
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ادبي دربار بهل  د دغهعلوم يې د پښتنو طالبانو لپاره خالصه کړي دي. 

شاعر مال زعفران تره کى و چې د پټې خزانې مولف د پاچها  ښه عالم او

د کيک الس په نامه ياد کړى دى. دې عالم په حکمت، رياضهي او طهب 

کې پوره الس درلود او يو کتاب يې په طب او حکمت کې ليکلى و چهې 

 (1)))ګلدسته زعفراني(( نومېده او د پټې خزانې مولف ليدلى و 

ال پښتون سهاالر بهادرخهان و چهې د ادبي دربار بل برخه و د دغه

محمد هوتک په قول د پاچا بازو و او شاه حسين به پهه ))ورور(( ورتهه 

خطاب کاوه او د عوامو له خوا د ))امير االمهرا(( پهه لرهب يادېهده. دا 

پښتون ساالر عالوه پر مېړانه د سهخاوت او ښهه علهم خاونهد ههم و، 

ه به چې لهه جګهړې نهه ښکلي او خوندور شعرونه به يې ويل او هر کل

فاتح راغى نو شاعران به يې مېلمانه کړل او له هغوى سره به يې ادبهي 

تورزن شاعر د يوې بدلې څو بيتونه په دې ډول  د دغهمجلسونه کول. 

 دي:

 بېلتههون دې زور دى تههر ليمههو مههې سهههار نههم څههاڅي

 څههاڅيلکههه شههبنم                                                           

 دا سره ياقوت مهې پهه لمهن کهې سهتا پهه غهم څهاڅي

 پههه غههم الههم څههاڅي                                                          

 ګههوره ليلههى بههاران د وښههو چههم پههر چههم څههاڅي

 لکههه شههبنم څههاڅي                                                          
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 ه ګلههو کههويراغلههه ليلههى پههه شههينکي خههال نڅهها پهه

 پههه سههرو منګلههو کههوي                                                        

 سهههار چههې وځههي سههيل کهها، ږغ پههه بلبلههو کههوي

 ګههل پههه اوربلههو کههوي                                                        

 ماللهههې سهههترګې يهههې کاتهههه پهههه ويرژلهههو کهههوي

 زېههب پههه کجلههو کههوي                                                         

 د ژوبههل زړه وينههې پههه هههر ګههړۍ هههر دم څههاڅي

 لکههه شههبنم څههاڅي                                                        

 ښههکلې نجلههۍ د بههاغ پههه لههور مههه ځههه نڅهها مههه کههوه

 مههه کههوهعاشههق رسههوا                                                         

 وريههت شههوى زړه مههې دى مههين پههورې خنههدا مههه کههوه

 راشههه جفهها مههه کههوه                                                        

 زه يههم پتنهه  تههه يههې ډيههوه مهها جلههبال مههه کههوه

 نور ظلهم بيها مهه کهوه                                                        

 مهها مههاتم څههاڅييههم سههتا لههه عشههره لېههونى پههر 

 غهههم و الهههم څهههاڅي                                                        

 

ريدى خان مومند هم دغه ادبي دربار ته منسهوب شهاعر دى چهې 

محمود نامه يې وليکله او کله چې يې د پاچا په مخ کهې ولوسهتله نهو 

پهه  شاحسين زر طال وي ورکړې. دا شاعر د شاه محمود هوتهک سهره

کال کې اصفهان ته تللى و او کله چې راغى نو بيا يې محمود  (هه۶۶۹۱)
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نامه وليکله چې د شاه حسين له خهوا ونهازول شهو دا کتهاب چهې د 

مثنوي په شکل کې دى يو باب يې محمد هوتک پهه پټهه خزانهه کهې 

 راخيستى دى.

بل پښتون شاعر چې دغه دربار ته منسوب دى نصرالدين خان اندړ 

ډېر زړور پښتون و په اصل کې د غزني و د پاچها حسهين پهه نومېږي. 

وخت کې کندهار ته راغى او د خپلې مېړانې په اثر د پاچها د توجهه وړ 

وګرځېد. دې پښتون شاعر د اشعارو دېوان درلود په شعر کې يې )نصر( 

 (1)تخل  کاوه د کالم نمونه يې په پټه خزانه کې شته.

دادى، چې د کندهار ادبي دربار له دغو څرګندونو څخه زموږ مرصد 

چې د پښتون پاچا شاه حسين هوتک له خوا جوړېده. په منظم ډول د 

 د دغههپښتو ژبې او ادب د غوړېدنې لپاره عملي ګامونه اخيستل او دا 

پښتون پاچا هغه پښتو پالنه ده چې په تاريخ کې يې سارى لږ دى. پهه 

بې ښه شهاعر و، نهو خپله شاه حسين پښتو پالونکى پاچا او د پښتو ژ

همدارنګه يې پر ځان د هغه وخت ډېر ښه عالمان او شهاعران راغونهډ 

کړي وو، لکه محمهد هوتهک، مهال يارمحمهد هوتهک، محمهد يهونس 

توخى،مال زعفران تره کى، بهادر خان، ريدى خان مومند، نصهر الهدين 

خان اندړ، چې د پښتنو له بېالبېلو قومونو څخه وو، دغه ادبي دربار بهه 

جوړېده، هغه قصر چې نارنج يې باله په اوونۍ  کې ه سلطنتي کتابتونپ
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کې به يو ځل د پاچا تر مشهرۍ النهدې ټولېهدل او ادبهي بحثونهه  او 

مشاعرې به يې کولې. د پاچا له خوا به دوى تشويرېدل او جهايزې بهه 

 ورکول کېدلې.

ادبي دربار منشي ليکي  د دغهد مثال په توګه د پټې خزانې مولف او 

)) ... نو يې زه وغوښتم خپل دربار ته او ماته يې تشويق وکها او الطهال 

 يې ښکاره کا...((

همدارنګه محمد هوتک چې کله خپل کتاب خالصة الطب شاحسين 

هوتک ته ښکاره کړ نو سل طالوې يې ورکړې. په همهدې ډول ريهدى 

ته وړاندې کړ، نهو زر خان مومند چې کله خپل کتاب محمود نامه پاچا 

 طالوې يې ورکړې.

په همدې ارتبا  محمد هوتک ليکي: )) چې يوه ورځ د پاچا په قصر 

کې مجلس و، فضال او علما سره راټول شوي وو، ناڅاپه احوال وشو چې 

د قاصد راغلى دى او پيغام يې له لرې ځايه راوړى دى. مال زعفران چې 

دربار ښه شاعر د باندې ووت يو ګړۍ پس بېرتهه راغهى او د يهوې  دې

زېرې و دغهه بيتونهه  ېفتحې زېرى وکا چې هغه د شال او ږوب د فتح

 يې وويل:

 د حسين پادشاه د بخت ننداره ګورو

 چې يې فتح په لښکرو ږوب و شال کا
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ددغو بيتونو په اورولو سره پاچا ژېړ زعفرانهي شهال ورکهړ او بيهايې د 

 ټولو حاضرينو ته شالونه وبخښل.(( مجلس

دا وو د شاه حسين هوتک هغه تشويق چې د پښتنو شاعرانو سره يهې 

کاوه او پر هغو باندې يې تل مهرباني کوله او دغه تشويق په حريرت کهې د 

شاه حسين هوتک د خپلې ژبې او ادب سره د زړه له تهل نهه د رښهتينې 

 مينې يو څرګند ثبوت دى.

ې په دغه ادبي دربار کې د علم او ادب پهه مختلفهو همدغه وجه وه. چ

ساحو کې مهم اثار رامنځته شول. د همدغه پاچا په امهر د رحمهان بابها د 

دېوان زياتې نسخې کاتبانو وليکلې او په خلکو کې خهورې شهوې چهې د 

کار لپاره يې کاتبان پېښور تهه اسهتولي  د دغهپټې خزانې د مولف په قول 

پاچا بې سارې مينه لهه پښهتو سهره څرګنهدوي. د  د دغهوو. چې دا هم 

 د دېادبي دربار په باب کښلې دي ))... که څه ههم  د دغهژبپالنې ليکوال 

ادبي دربار کومه ليکله شوې کړنالره موږ ته نه ده راپاتې خو هغه علمهي او 

دربار په سيوري کې ترسره شهوي دي څرګنهدوي  د دېادبي کارونه چې 

پښتو کتبي ذخيره زياتول او پښتو ته په هره برخه  چې يو لوى هدل يې د

کې د اثارو منځته راوړل وو لکه د طب په برخه کهې ))خالصهة الطهب(( د 

حکمت په برخهه کهې ))ګلدسهته زعفرانهي(( د تهاريخ پهه برخهه کهې 

))محمودنامه(( د ادبي څېړنو په برخه کې ))پټه خزانه(( د دين پهه برخهه 

))جامع فرايض(( او نور کتابونهه يهې چهې کې ))مسايل ارکان خمسه(( او 

تاليف کړي او يا يې چاته لوړې جايزې پرې ورکړې دي. باور دى چې د شاه 
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حسين هوتک د وخت دې ادبي دربار به د پښهتو پهه الره کهې ډېهر نهور 

خدمتونو په برخه کهې پټهه  د دېخدمتونه هم کړې وي، خو څرنګه چې 

يې يادونه نه شته او ههم څرنګهه نى اخځ دى او بل ځاى يخزانه زموږ يواز

د کال پورې په کندهار کهې دوام کهړى نهو  (هه ق۶۶۱۱)چې پټه خزانې تر 

 (1)دربار د لسو پاتې کلو له کارونو هم بې خبره پاتې يو(( دې

پښتون واکمن په وخت کې پښتو ژبهې  د دغهپه پاى کې بايد ووايو چې 

البېلهو څهانګو کهې او ادب ته بنسټيز کارونهه شهوي دي او د ادب پهه بې

ادبي دربار له خهوا د پښهتو ژبهې  د دغهارزښتمن اثار رامنځته شوي دي. 

پالنه په ښه ډول سره کېدله، د اثارو په خپرولو کهې يهې الس درلهود او د 

ليکوالو او شاعرانو په ټولولو، روزلو او پاللو کې يې هم خپله دنده پهه ښهه 

 رښو کې وشوې.توګه سرته رسوله، چې يادونې يې په پورته ک

 

 

  

                                                           
 



 نازو انا يادد   /نيمه پېړۍ يون

4421 

 

 پوهنيار اکبر کرګر

 

 د شيخ متي يو شعر:

 د پښتو ادب ځالنده عرفاني نمونه

عرفاني فکري جريانونه په دوو  -زموږ په لرغوني فرهن  کې تصوفي

پړاوونو کې د څېړنې او مطالعې وړ دي. يهو تصهوفي، عرفهاني فکهري 

فرهنګونو د اغېزو  د مخهجريان په عامه او کُلي مانا چې تر اسالم څخه 

او تاثيراتو مثالونه لري او بل د اسالمي فرهن  تهر خپرېهدو وروسهته 

تصوفي، عرفاني جريانونه چې تر زياته حده د اسالمي او عربي فرهن  

 او قراني اياتونو او احکامو پر بنسټ تفسير او توجيه شوي دي.

 لومړى پړاو:

په تاريخي لحا  زموږ فرهن  او فرهنګي شتمني زموږ د ولسونو په 

مغز او روان کې د پېړيو پېړيو له خوا مدينتونو، فرهنګونهو، مهذهبونو، 

کيسونو، نړۍ ليدونو، اسطورو او افسانو داسې ترسب دى، چې د پلټنو 

په ترڅ کې د هغو په منشاء او سرچينو پوهېدى شو. تصهوفي عرفهاني 

نه د شرقي فلسفي نړۍ ليد سره په ترکيب کې راڅرګنهد فکري جريانو
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شوي. هېڅکله يې خال  او ناب شکل نه دى غوره کړى، بلکې يهو پهه 

بل کې او په ګډه سره د يوه فکري سيستم په توګه منځته راغلي، دوام 

يې کړى او د تر منځه تللو وروسته يې اوس هم نښې نښانې او اغېهزې 

ردشت د چوپاني دورو د افکارو له تکهوين ليدلى شو. په دغه پړاو کې ز

( يا ناپايه زمان راهيسې چهې نهور او Zar vanaڅخه راهيسې د زروان )

ظلمت، رڼا او تورتم د هغه مولود بولي او پهه فکهري لحها  د اههورا او 

اهريمن يا اهورا مزدا )يواځينى پوه خداى( او اهريمن د هغهه تخليهق 

توي، د څلورو پړاوونو ))يعنې د نېکو بولي، يو ډول مونيزم يا يووالي جو

افکارو مرام، د ښو خبرو مرام، د ښو کهارونو مرهام، د ابهدي عظمهت 

سيمې په فرهن  کې ډېهر لهوړ او عهالي  د دېلومړنى پيغام دى، چې 

مرام لري او انسان ښو چارو ته رابولي، انسان په دغو مراحلو کې اهورا 

 ته نژدې کوي.

خاوره د بهودايي مهدنيت لپهاره ښهه  د زردشت د افکارو د ټوکېدو

کرونده شوه. بودا هم د نېکو چارو وعه  وکهړ او د هغهه زده کهړي او 

تعليمات له هندوکش څخه اخوا تېر شول، کلونه کلونه يې دوام وکهړ. 

 بودا ويل:

)) اى زاهدانو هغه څوک چې ټول وخت سهار، غرمه او شپه يهوازې 

ثواب چې ترالسه کوي يهې يوه شېبه خپل زړه له نېکۍ ډک کړى، هغه 

د هغه چا تر ثواب نه ډېر زيات دى چې سهار، غرمه او شپه هره شېبه د 
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نېکۍ لپاره مينهه او غمهاو الزم  د دغېخوړو سل لوښي خيرن کړي. 

( د بودا دغه اخالقي زده کړې د يوه صوفي او عارل لپاره ۱۲، ۹دى.(( )

 چې خپل زړه يوازې د خداى کور بولي ډېر ښه درس دى.

د يوناني فلسفي  د مخهزموږ په فرهن  کې له اسالمي مدنيت څخه 

افالطوني افکارو له اغېزو هم سترګې نهه شهو  يافکارو افالطوني او نو

پټولى. لنډه دا چې شرقي افکارو له هند، چين، ايران، يونهان او نهورو 

فرهنګونو او مدنيتو څخه زموږ په فرهن  او تاريخ کې هم ترسب کړى 

 او خپله اغېزه يې پرې ايښې ده.

 دويم پړاو:

ېدنهه او زموږ له فرهن  سره د اسالمي مدنيت او فرهن  يوځاى ک

په دې سيمه کې د اسالم خپرېدل او نفوذ زموږ د سهيمې پهه فکهري 

 جريانونو کې يو بل پړاو پيل کړ. دا پړاو د اسالمي فرهن  پيل دى.

په دويمه او درېيمه هجري پېړۍ کې په بغداد يعنهې د خالفهت پهه 

 مرکز او نورو مراکزو کې تصوفي او عرفاني افکار منځته راغلل.

کې مشهورو عارفانو او صوفيانو د قراني احکامو پهر په اسالمي نړۍ 

سهتاويزونه و پلټهل د  يو ځهاى لپاره د طريرتبنسټ د خپلې الرې او 

مثال په ډول: په قران کې د ميثاق په باب ايت دى، چې صوفي ورتهه د 

))مينې پيمان(( وايي چهې د انسهان او خهداى تهرمنځ موجهود دى. 
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اشاره ده چې نړيوالو ته وړاندې شو  همدارنګه په قران کې ))امانت(( ته

)انسان(. ځمکې او اسمانونو دغه امانت نه شو سهاتلى، بلکهې انسهان 

ومانه. په قران کې مومن ته د ديدار وعده ده، چهې د قيامهت پهه ورځ 

خداى له انسان سره ګوري، له دې پرته خداى پهه دې نهړۍ کهې ههر 

ې انسهان مخهه چېرته وي، په مشرق کې په مغرب کې او هرځاى ته چ

کړي خداى شته او دا هغه ټکى دى چې انسان هر چېرته مخهه کهړي، 

کوالى شي دغه مفکوره په انسان کې وګوري او انسان تهه د شهاه رګ 

 څخه هم نږدې دى.

خو کله چې په پښتو ادب کې دا مساله مطالعه کوو، پښتني فرهن  

ي او هم په دغه پراخه سيمه ييز فرهنګي چوکا  کې مطالعه کېدى ش

 په دغه فرهن  کې فکري جريانونه هم ګوښي نه شي مطالعه کېدى.

شيخ متي يو له دغه ډول مبتکرو عارفانو او د شور او وجهد خاونهد 

 يمعلومېږي چې کېدى شي د هغه په يوه شعر کې د وخهت د السهبر

 فکري جريان اندازه ولګول شي.

لوى استاد مرحوم عبدالحى حبيبي د پټې خزانې په حواله ليکي: )) 

شيخ متي د عباس زوى و چې عباس د عمهر او عمهر د خليهل زوى و. 

خليل د غوريا او غوريا د کند ابن خرښبون زوى و.  دا مشهوره کهورنۍ 

د خرښبون تر مرګ وروسته په ارغستان، پښين او پېښور کهې خپهره 

رونه نور ههم درلهودل چهې حسهن او امهران شوه او شيخ متي دوه و
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پهه  د دهنومېدل د امران مزار تراوسه د کوږک پر غره دى چې هغه غر 

نامه )) خواجه امران غر(( هم بلل کېږي او يوه خور يې )) بي بي خالده 

نومېده چې قبر يې تراوسه هم په پښين کې مشهور دى او په کالت کې 

په نامه تراوسه باله شي چهې  د دېد ترن  پر غاړه د ))خاالکلي(( هم 

 دا په ژوند هلته اوسېده.

( کالو په عمر د ترنه  پهر ۱۱هه( زېږېدلى او د )۱۱۹شيخ متي پر )

 کنهدهار د ههم تراوسه مزار د ده دى، شوى وفات کال هه۱٨٨غاړه پر 

 چې دى واقع غونډۍ يوې پر لرې ميله( ۱۲) ترريباً خواته شرقي شمال

ى، ده خپهل ژونهد ههم د د مشههور بابا کالت په دى او بولي يې کالت

ترن  پر غاړو او د غونډان په غره او د کالت په حدودو کې تېهر کهړى 

 (.۶۱، ۱دى.(( )

دغه راز استاد حبيبي د نعمت اهلل هروي دمخزن افغاني په قول چې 

يو بل مشهور کالسيک اثر دى را نرلوي چهې : )) ان طالهب حرهايق و 

و خالصه اصرار شيخ متى خليل صاحب عبهادت کاشف معاني زبده ابرا

و رياضت بود. ايشانرا سر حلره دوازده سړبن ميگويند و افغانان بسيار 

ارادت مى اوردند و مريد ميشدند چنانچه غلغله کرامت ايشان در تمام 

( دغه راز استاد د شيخ متهي عهارل د عرفهاني ۶۱۱، ۱منتشر شد.(( )

په پټه خزانهه کهې لهه ))افضهل  شخصيت او مرام د اثبات په ترڅ کې

الطرايق(( څخه يو حکايت په دې عبارت رانرلوي: ))يوه ورځ شيخ متي 

پر الر تېرېده، چې هلته ډېرې ډبرې پرتې وې او الر يې بنهده کهړې وه. 
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چې دغه ځاى يې وليد، نو څو شپې متواتر راغى او له هغې الرې څخه 

خپله ځمکه اوبوله ده  يې ډبرې او کاڼي ايسته کړل. يوه دهران د شپې

ته يې وويل: ته د خداى دوست يې او ټول خلق ستا احترام کهوي. نهو 

دونې زحمت ولې پرځان تېروې او دغه الر پاکوې شهيخ متهي هسهې 

 (۶۱۱، ۱ځواب ورکړ،چې يوه ګړۍ د خلرو خدمت تر هرڅه ښه دى.(( )

دپټې خزانې مولف زياتوي، چې شيخ متي يو اثر هم کښهلى و چهې 

و )) د خداى مينه(( دغه کتاب په کالت کې د شهيخ متهي پهه  نوم يې

زيارت پروت و او زيارت کوونکو به لوستلو، په دغه اثر کې مناجاتونه او 

 دعائيه شعرونه و، خو دغه اثر تراوسه تر السه شوى نه دى.

ينۍ السته راغلي شعر څه زلپاره چې د عارل شيخ په يوا د دېاوس 

ه او صوفيانه افکارو جا( واخلو نومهوړى شهعر ووايو او د هغه د عارفان

 رانرلوو:

 پهههر لويهههو غهههرو ههههم پهههه دښهههتو کهههې

 پهههه لهههوى سههههار پهههه نيمهههو شهههپو کهههې

 پههههه غههههاړو ږغ او پههههه شههههپېلکو کههههې

 د ويرژليههههو پههههه شههههپېلو کههههې يهههها

 ټههههول سههههتا د يههههاد نههههارې سههههورې دي

 دا سهههههههتا د مينهههههههې ننهههههههدارې دي
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 جنههههډې زرغههههون کههههه پههههه بيههههديا دى

 د بهههههربک خواتهههههه پهههههه خنهههههدا دى

 ترنههههه  چهههههې خهههههړ دى پهههههه ژړا دى

 دا ټهههههول اغېهههههز د مينهههههې سهههههتا دى

 ټولههههه ښههههکال دې سههههتا لههههه السههههه

 اى د پاسهههههههوالو پاسهههههههه پاسهههههههه

 

 کهههه لمهههر روښهههانه مهههخ يهههې سهههپين دى

 د سهههههپوږميه تنهههههدى وريهههههن دى يههههها

 کهههههه غهههههر دى ښهههههکلى پهههههرتمين دى

 لکهههههه هنهههههداره مهههههخ د سهههههين دى

 سهههههههتا د ښهههههههکال دا پلوشهههههههه ده

 دا يهههههې يهههههو سهههههپکه ننهههههداره ده

 

 لهههههوى غرونهههههه زرغهههههونېږيدلتهههههه 

 د ژونههههد وږمههههې پههههه کههههې چلېههههږي

 بههههههههوراوې شههههههههاوخوا کړېههههههههږي

 سههههترګې ليههههدو نههههه يههههې هيښههههېږي

 تههههل د نههههړۍ پههههه ښههههکليده يههههې!

 لويههههه خاونههههده! ټولهههههه تههههه يهههههې!
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 خاونهههههده ښهههههکلى سهههههتا جمهههههال دى

 ښهههکاره يهههې لهههور پهههه لهههور کمهههال دى

 کهههه ورځ کهههه شهههپه کهههه پېهههړۍ کهههال دى

 رت کمکهههههى مثهههههال دىدقههههه سهههههتا د

 ه رڼهههههها دهسههههههتا د لورونههههههو يههههههو

 دلتهههههه چهههههې جهههههوړه تماشهههههاه ده

 

 زړه مههههې دا سههههتا د مينههههې کههههور دى

 سههههوى د عشههههق پههههه سههههوځند اور دى

 رپههههي و تاتههههه سههههتا پههههر لههههور دى

 بهههې لهههه دې ههههېڅ دى ورک يهههې پلهههور دى

 سههههتا د جمههههال پههههه ليههههدو ښههههاد دى

 کههههه نههههه وي دغههههه نههههور بربههههاد دى

 

 پههه غههرو کههې سههتا د عشههق شههپېلکى دى

 نهههههړۍ پهههههه عشهههههق سههههههى دى د دې

 ه وړ کهههه پڼهههد نهههرى دىکهههه غهههټ کههه

 سههههتا د جمههههال ځههههرى هههههر شههههى دى

 چههې پههر دنيهها مههې سههترګې پههرې سههوې

 سههههتا د جمههههال پههههه ننههههدارې سههههوې
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 نههههه هسههههک نههههه مځکههههه وه تههههورتم

 تيهههههاره خپهههههره وه ټهههههول عهههههدم و

 نههههههه دا ابلههههههيس نههههههه يههههههې ادم و

 سهههههتا د جمهههههال سهههههوچه پهههههرتم و

 ښهههکاره ښهههکلې دنيههها سهههوه چهههې سهههو

 د پههههنځ پههههر لههههوري يههههې رڼهههها سههههوه

 

 پههههر دې دنيهههها سههههومزه چههههې څرګنههههد 

 د ښههههکلي مههههخ پههههه تماشهههها سههههوم

 سهههتا پهههر جمهههال بانهههدې شهههيدا سهههوم

 لههههه خپلههههې سههههټې را جههههال سههههوم

 

 پهههههههه ژړا ژاړم چهههههههې بېلتهههههههون دى

 يمههههه پردېسههههي بههههل مههههې تههههون دى

 

 وګړيهههههههههههوالي )متهههههههههههي( ژاړي

 سهههههورې يهههههې دورې غهههههاړې غهههههاړې

 څهههه غهههواړې  څهههه وايهههې څهههه بهههاړي

 خپههههل تههههون او کههههور و کلههههى غههههواړي

 وا سههيچههوڼي چههې بېههل سههي نيمههه خهه

 تههههل يههههې د بههههک پههههه لههههور ژړا سههههي
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 د شيخ متي شعر څو اړخونه لري 

 _ د شيخ متي د شعر پوخوالى او شعريت.

 شعر تصوفي او عرفاني اړخ _ د

 عرفاني اړخ -_ د شعر فلسفي

 د شعر پوخوالى:

د شعر دا اړخ موږ ته راجوتوي چې په پښتو شعر او شعري کالم کهې 

په دې شعر کې موږ داسې پوخهوالى  فکري غنا ان له پخوا موجوده وه.

او فکري غنا ليدلى شو، چې د يوې پياوړې فرهنګي غنا نماينهده ګهي 

کوي. دا خبره هم راجوتوي، چې پښتانه شاعران له تصهول او عرفهان 

 سره اشنا و. په دې برخه کې يې زياتې شتمني درلودې، خو دا چهې ال

ى شهي، چهې د اوسه نه دى ترالسه شوي، يو عمده دليهل دا کېهد تر

پښتنو سيمه تل د لويديځ او ختيځ او منځنۍ اسيا له خوا د يرغلونو او 

تاړاکونو د تېرېدو الره ده او د اوسني جن  په څېر، په تېهرو جنګونهو 

کې هم زرګونه فرهنګي اثار د اسونو او کاروانونو په پښو کې لتاړ شوي 

انونو د او له منځه تللي دي. پر دې اساس ده چې مهوږ د فکهري جريه

 تحليل له پلوه لږ مواد او اثار لرو.



 نازو انا يادد   /نيمه پېړۍ يون

4421 

 د شعر تصوفي او عرفاني اړخ:

د شيخ متي په پورتني شعر کې يو ډول نه، بلکې په پوره ډول شرقي 

تصوفي فکري جريان ليدل کېږي. شعر د موالنا د مثنوي په ترليد پهه 

))غاړه ږغ(( يا ))نى(( د فراق په سندره پيل کېږي او ټول موجهودات د 

 يني ذات د موجوديت شهادت ته رابولي.زاحد او يواو

 خبرې يادونه کوي چې: د دېاستاد حبيبي هم 

)) شيخ متي له هغو لومړيو حلرو څخه دى، چې پښتو شعر ته يې يو 

فلسفي ښکلى رن  ورکړى او د جماليت ټکى يې ښهه رو  کهړى دى 

يل لري. فکر تل له مادي خوا څخه معنوي او الهي افکارو ته م د دهمګر 

له مادي اشعارو څخه تل معنوي او مافوق الطبيعه نتايج اخلي او يوازې 

 د چهې دې لهه سره( ۶۱٨، ۱د مادې په ستاينه کې ځان نه ډوبوي.(( )

نه شته، خو موږ کله چې د حد اقل تحليل په لټه کې  اثر ټول متي شيخ

يو. په همدې مطلوب شعر کې چې له طبيعت او د طبيعهي ښهکال لهه 

ستاينې پيل کوي، په جزئياتو غرونه، شپه او ورځ )زمان( غاړه )نهى( د 

غمجنو اوازونه، شنه شوي، بڼونه، ترن  سيند او هر څه چې ښهکال او 

 مثيل کوي.جمال لري، په واقعيت کې يو ت

دغه راز د لمر مخ، د سپوږمۍ ورين تندى، پرتمين غرونه، د سيند د 

هندارې په څېر مخ، زرغون غرونه، د ژونهد وږمهه، بوراګهان او د هغهو 

سندرې ټول او ټول د لوى ذات د يو واحد وجود پهه هسهتۍ شههادت 
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ورکوي. شاعر له دغه توصيف او تمثيل څخه د لوى ذات خاوند تعهالى 

ال، زمان او مکان د خداى له قدر ته بولي. کوم چې ځاى يې جمال، ښک

زړه کې دى، زړه چې د سير او ))قلب(( د خاوندانو په فکهر دخهداى د 

مينې کور دى. خو د شاعر ټوله اندېښنه او غمنامه په دې کې ده چهې 

 له بېلتونه ژاړي.

 بشههنو از نههى چههون حکايههت ميکنههد

 از جهههدايى هههها شهههکايت ميکنهههد

 

 چهههههې بېلتهههههون دى پهههههه ژړا ژاړم

 يمهههه پردېسهههي بهههل مهههې تهههون دى

 

نوموړى هم په فراق کې د چوڼي )بلبل( په څېر په دې خاطر په ژړا او 

ماتم کې دى، چې جال دى او دغه فراق او جالوالى د هغه د رواني رنهځ 

 او نارامۍ منبع ده چې يوازې په وصال سره رفع کېدى شي.

 

 عرفاني اړخ: -د  شعر فلسفي

ه شرقي دود فلسفي رن  هم لري. لکه څرنګه چهې د پورتنى شعر پ

ډاکټر عبدالحکيم په قول موالنا هېڅ کله د لرغونو يوناني فالسهفه وو 

لکه ارستو، اپالتون نوم نه يادوي او نه هم له قران پرتهه پهه بهل څهه 
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استناد کوي. د شيخ متي په شعر کې هم په ظاهر کې هېڅ نه شته خو 

 بيا هم لولو:

 

 ځمکههههه وه تههههورتم ونههههه هسههههک نههههه 

 تيههههههاره خپههههههره وه ټههههههول عههههههدم و

 نههههههه دا ابلههههههيس نههههههه يههههههې ادم و

 سهههههتا د جمهههههال سهههههوچه پهههههرتم و

 چهههې سهههو ښهههکاره ښهههکلې دنيههها سهههوه

 د پههههنځ پههههر لههههوري يههههې رڼهههها سههههوه.

 

)) په اريايي افکارو کې چې روح او فکر يې د واحد خداى اهورا مزدا 

او پوه )مزدا(  په باب و، په ستاينه يې پيل وکړ واحد خداى يې د )اهورا(

وباله چې ځمکه او اسمان يې هست کړه. د هخامنشيانو په کتيبو کهې 

لولو چې اهورا مزدا ځمکه دلته... اسمان هلته... انسهان... او د انسهان 

بنهد کهې هغهه د  (۱۱، ۱)لپاره خوښي هست کړه، زردشت د سينا په 

اوبو، ګياوو، باد، اسمان، رڼا او تورتم او په لنډه توګه د ټولهو موجوداتهو 

( افالطونيان هم نړۍ او موجهودات مثهل ۶۲۱، ۱هستوونکى بولي.(( )

بولي. نور فالسفه هم دغه ډول عرايد وړاندې کوي. يوناني فلسهفه پهه 

يې ژورې شرقي تصول کې بې اغېزې نه ده  ان په اسالمي فرهن  کې 

ريښې درلودې، په دويمه او درېيمه هجري پېړۍ کې زيات شمېر يوناني 
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فلسفي اثار په بغداد او اسکندريه کې په عربي وژبهاړل شهول، زيهاتره 

فالسفه وو په ارسطو او فلسفي افکارو د توضيح او تشهريح کهار وکهړ، 

ستر اسالمي پوهان له ابن سينا، فارابي امکندي، مههر وروى او نهور د 

اسالمي فلسفې افکارو ښهه متشهرحين وو، خهو تصهوفي او  -يوناني

ونې وس درلود. شهعر او ځعرفاني افکارو په اسالمي نړۍ کې د ازادۍ غ

ادب دغه ډلې يعنې عارل او صوفي د خپهل پيغهام بسهتر کهړ. شهعر 

فلسفه، عرفان او تصول وروزه، چې د شيخ متي شعر يو لهه دغهو دى. 

 ړو ويلى شو چې:اوس چې خپلې خبرې راټولې ک

پښتني فرهن  په فکري او معنهوي لحها  د ډېهرو ژورو فلسهفي، 

عرفاني او تصوفي افکارو جوګه دى، چې کتبي اثار يې پهه دې سهيمه 

کې د کوچېدلو، لېږدېدنو او جنګونو او خونړيو پېښو په تهرڅ کهې لهه 

منځه تللي، هر کله چې د راوروسته فرهن  د بيا زرغونېدو لپاره بيا او 

ا ماضي ته اړه پيدا شوې ده. فرهنګي جريان له انرطاع سره مخهامخ بي

 شوى او تر کلونو وروسته راټوکېدلى دى.

پښتو شعر د لسيزو او پېړيو په جريان کې د فکري جريانونو حاصل و 

او دى. دې شتمنۍ په خپله ځولۍ کې درې سيمې او د فرهنګي حوزې 

نسلونو ته يې انترال کهړي  افکار له ځانه سره ساتلي، روزلي او وروسته

دي. په دې ترڅ کې د شيخ متي مناجات داسې کوچنۍ نمونه ده، چې 

هم عرفاني او تصوفي رن  لري او هم فلسفي مفاهيم او فکري فلسفې 
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جريان راڅرګندوي. موږ په نهايت کې دې ته رابهولي، چهې پهه پښهتو 

نهدي کتبي کالسيکو متونو کې د فکري جريانونو څېړنه، د معنوي خو

مطالعې موږ السبري کوي. نويو نتايجو ته مو رسهوي  ېارزښتونو په نو

 هغه څه چې تراوسه پورې ورته لږه پاملرنه شوې ده. 

 يادښتونه

داکتر محمد اقبال، سير فلسفه در ايران. ))ترجمه امين حسهين  -۶

 مخ.۱۱اريانپور(( تهران 

 هنر و مردم شماره سي ويکم ، تهران -۱

 ين کوب، ارزش ميراث صوفيه، )تهران(عبدالحسين زر -۹

ټهوک )کابهل: پښهتو  ۱عبدالحى حبيبي، د پښتو ادبياتو تاريخ  -۱

 ل کال.(1384)ټولنه، 

مرالهه دوم، تههران،  –ديانت زردشتى، ترجمه فريدون وصهحن  -۱

  1328بنياد فرهنگ، 
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 پوهنمل شاه محمود ))محمود((

 روابط ميرويس هوتکى با شاهان گورگانى هند

 مردمه:

طوفان مغول و تاتار از جمله وقايعى بود که مثل اکثر بالد مشرق بهر 

پيکر افغانستان صدمات بزرگى وارد کرد و ملت شهجيع افغهان بهراى 

مدمت ترريباً پنج قرن با حکام مربوطه انها پنجه نرم کرد و پيوسته در 

 کوشش بود تا حکومات ملى خود رامجدداً تاسيس نمايد.

حکام مغول و تيمورى در طول قرنها با مردم افغانستان در مجادلهه 

بسر برده و صدمات بزرگى رامتحمل شدند و بعضاً با امتيازاتى کهه بهه 

افغانها دادند تا حدى توانستند خود را از صدماتى نجات دهند، در قرن 

دهم هجرى، صفوى هاى فارس و اوزبک هاى ماوراء النهر به تهاجمات 

فغانستان شهروع نمهوده در تجزيهه واليهات افغانسهتان بهه خود به ا

اقداماتى متوسل شدند. بابر که در کابل پاى خود را محکم کرد پسانتر 

با اشغال هند از خانواده افغان )لودى ها( پايتخت را به انجا انترهال داد 

و در نتيجه شکست اوزبکها از صفويان قسمت هاى غربى افغانسهتان 

اد. و به اينصهورت در طهول دوصهد سهال ديگهر بدست صفوي ها افت

واليات شرقى و کابل، بدخشان و مضافات ان در دست گورگانى ههاى 
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هند و واليت هرات و سيستان در قبشه صفوى ها بود، واليت قنهدهار 

منطره متنازع فيه هر دو دولت بو کهه زمهانى بدسهت يکهى و مهدتى 

 بدست ديگرى بود.

بهابر در بهدل معهاونتى کهه از همايون پسهر  (هجري۳۱۱)در سال 

طهماسب صفوى براى بدست اوردن اقتهدار از دسهت رفتهه حاصهل 

داشت قندهار را به فارس گذاشت ولى پس از چندى دوباره اين واليت 

به دولت گورگانى هند مربو  گرديد در دوران جالل الدين اکبر قندهار 

ر، شهاه در عهد جانگي (م۶۱۱۱)در دست گورگانى ها بود ولى در سال 

 با و نمود قندهار اشغال اراده( هجري ٧٣٨٨ -٨٥٨)عباس پادشاه فارس 

 را شههر ايهن روز چهل محاصره از پس شد قندهار عازم بزرگى اردوى

 بهراى ديگهر اقهدام کهدام ها گورگان جهانگير عهد در و اورد بدست

قيهام ميهرويس خهان  هنگام تا و نياوردند بعمل قندهار مجدد اشغال

 هوتکى تسلط صفوى ها بر قندهار بود.

 قيام ميرويس خان و تشکيل دولت هوتکى:

است مادرش نهازو  (م۶۱۲۹)ميرويس پسر شاه عالم متولد در سال 

دختر يکى از خان هاى عشيره توخى بود، ميرويس در محيط شههرى 

قندهار رشد کرد. اين شهر از نظهر صهنعت و تجهارت و پيشهه ورى و 

فرهنگ رونق داشت و نسهبت بهه فرهر و عسهرت زنهدگى مردمهان 

کوهستان شرق، مردم جنوب نسبتاً مرفه تر بودند و قندهار که در سر 
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هند و ايران قرار داشت براى تشکيل يک دولهت ملهى راه تجارتى بين 

 مساعدتر بود.

ميرويس از نزديک شاهد استبداد و ظلم و تبعيض حکومت خارجى 

( ميرويس بخاطر رهايى  مردم و کشهور ۶نسبت به هموطنانش گرديد )

خويش از دست صفويان چهار بار به دربهار شهاه حسهين صهفوي داد 

ر را مطالعه کرد. چون ميرويس از فرياد خواهى نمود و ضمناً اوضاع دربا

رسى و داد شنوى دربار اصفهان مايوس گشت از انجها عهزم بيهت اهلل 

نمود و از علماى عرب فتوا قتل گرگين و جواز جنگ را بدسهت اورد. و 

بدربار اصفهان نيز انردر نفوذ کرد که درباريهان را نسهبت بهه گهرگين 

قنهدهار برگشهت و جرگهه ظنين تر ساخت بعد ازين ميرويس خان به 

ملى بزرگ را در کوکران، مانجه جمع و سوگند نمودند تا تسلط اجنبى 

 را از کشور خويش بر اندازند.

بعد از ان ميرويس خان به مدد تمام اقوام قندهار گرگين خان بيگلر 

بيگى صفويان را با تمام لشکر او قتل کرده و شههر قنهدهار رابدسهت 

 (۱اوردند.)

 با دربار گورگان هند:روابط ميرويس 

قندهار از حي  جغرافياى در بين دو سلطنت ايران و هند اهميتهى 

به سزا داشت و وقتيکه مبارزين ملى به قيادت ميرويس خهان پهرچم 

استرالل را بر ان ديار افراشهتند از يکطهرل دربهار گورگهانى هنهد از 
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د خطهرى استماع اين خبر به تزلزل افتاد و استرالل افغانها را براى خو

بزرگ دانست زيرا که حکمداران گورگهانى هنهد از تجديهد عظمهت و 

 امپراطورى غوريان، خليجان و لوديان ترسيدند.

پوهاند عبدالحى حبيبي به نرل از صمصام الدوله و خافى خان مهى 

 نويسد.

وقتيکه خبر اعالن استرالل افغانها را تا جاى به رسميت شهناختند 

دفع اين واقعه که براى ملک و ه ه کردند تابولى با دربار اصفهان مفاهم

( امها حهاجى ۹ملت طرفين خالل راى صايب است به زودى بکوشند)

ميرويس خان که موقعيت خطرناک خود را در بين دو سهلطنت قهوى 

بخوبى درک کرده بود بزرگان ملت را در جرگه سهومين فهراهم اورد و 

دولهت شهرقى و  بعد از انکه موقف سياسى ملت افغهان را در بهين دو

غربى با قواى ايشان نشان داد گفت: )) اگر با من متفق باشيد و ياورى 

کنيد. همواره پرچم حريت را بلند خواهيم داشت و نخواهيم گذاشهت 

که باز )ربره( غالمى اجانب بگردن ما افتد. کسهانيکه غالمهى اجانهب 

سکونت  رامى پذيرند، ما را با ايشان ربطى و مودتى نيست و در ديار ما

 (۱نکنند(( )

جرگه ملى بعد از شنيدن خطابه زعيم ملى با وى موافرهت کهرده و 

مواعيد موکدى دادند کهه تها دم واپسهين از ازادى و اسهترالل ملهى 

 (۱خويش دفاع کنند. )
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دربار صفوى رسانيده شد و ميرويس ه ب به زودىاخبار وقايع قندهار 

شت. مرحوم حبيبى بهه خان هم نامه اى را به پادشاه صفوى ارسال دا

نرل از اثر جنگ افغان و فارس مى نگارد: ميرويس در نامه خويش يهاد 

اور شده بود: بادشاه از تدبير کار بگيرد و قشونى را به قندهار نفرستد. 

زيرا تمام افغانان به کشتار ايشان دست بر قبضه شمشير ايستاده اند و 

لي بسپارند، بنها بهر ان اگر مجبور شوند شايد قندهار را به پادشاه ده

 (۱پادشاه صفوى بايد موقع سياسى اين کشور را ملحو  دارد. )

تالش صفوى ها بخاطر اشغال  دوبهاره قنهدهار بهه ثمهر نرسهيد و 

صفوى ها ادامه داد  ميرويس خان درين هنگام از يک طرل جنگ را با

دربار گورگانى هند بهتر سهاخت و  و از جانبى روابط سياسى خود را با

براى تشييد روابط دوستانه سياسى حاجى امکو برادر خهود را بحيه  

دوستانه  هداياتىدربار دهلى نزد فرخ شيرگورگانى فرستاد و ه سفير ب

 (۲ذريعه وى ارسال داشت. )ه را ب

فرستادن سفير به هند، فهم سياسى و مهارت نظهامى ميهرويس را 

يهز بها هنهد نشان ميدهد بخاطر انکه ترس اين بود که دولت صفوى ن

همدست شود و خاک افغانى را بهين خهود ترسهيم نمايهد. از ايهن رو 

ميرويس نيکه با اينکه از نيت دربار گورگانى هند نسبت به افغانها بهى 

اطالع نبود وى باز هم براى اينکه وضعيت را خوبتر بخود روشن کند و 

به هم بنابر تراضا و وجيبه همسايگى خواست نيات دوستانه افغانان را 
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شاهان متذکره روشن بسازد و وهميکه از استرالل افغانها براى دربهار 

هند توليد شده بود رفع نمايد  و حتى يکردم فراتر گذاشهته از دربهار 

 هند در وقت ضرورت استعانت کند.

به اساس همين مفکوره سفير افغانى مکتوبى را مبنى بر خواهشات 

خواهان نسهبت بهه اسهترالل دوستانه افغانان و اطالع تصميم ازادى 

 :م( به عنوان شهزاده دربار هند نوشت۶۲۲۳خاک خود در سال )

)) ما افغانان نسبت به تمام همجواران به همسايگى شاه هندوستان 

افتخار داريم، زيرا همکيش و هم مذهب هستيم. و بهه همهين نسهبت 

 اعتماد قوى داريم که در موقع ضرورت با ما معاونت خواهد کرد.

عليه شاه فارس تصميم گرفته ايم زيهرا او بهراى تجهاوز و بهراى ما 

محاربه بر ضد مذهب ما قشون مى فرستند ازين جههت مها از مرتهدر 

ترين شهزاده خواهش ميکنيم تا حريرت حال ما را در پيشگاه معظهم 

 ترين پادشاه هند ترديم و روشن نمايند((.

است ههر گهاه در چون فعالً در ان وال )هند( امنيت به کلى حکمفرم

وقت ضرورت يکدسته قشون براى معاونت و پشتيبانى مها فرسهتاده 

شود به يمن و رحمت خداوند بر ضد دشمنان مهذهب خهود غالهب و 

 مظفر خواهيم شد.
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افغانها شجيع هستند و شايد بعض مرتضيات ما را مساعد نمايد که 

را  در هنگام يکجا شدن دو قشون )افغان و هند( بعض از توابع فهارس

و پادشاه هند انها را مددنمايند و اگر به ههيچ حهال  (٨)تحريک نمايم 

طاقت مراومت نيارند جمع تجدريف افغان کوچيده ورو به هندوسهتان 

 (۳اورند.)

وقتيکه اين مکتوب به شاه هند رسيد تو هم خطريکهه از اسهترالل 

زش افغانها نزدشان توليد شده بود رفع گرديد، نامه اوران را مورد نهوا

 قرار دادند باجواب اطمينان بخش مرخ  نمودند.

دربار دهلى حکمران قندهار به رسميت شناخت و خطهاب )حهاجي 

دربار ميرويس گسيل داشهت. ه امير خانى( را با تحف شمشير و فيل ب

( اما عمر اين زمامدار بزرگ افغان انردر طول نکشهيد کهه مراصهد ۶۲)

وى در طهول ، نستان عملي کندتوحيد واليات افغابزرگ خود را در راه 

هشت سال حکومت قندهار و واليات نزديک انهرا متحهد سهاخت تها 

 وفات يافت. (م۶۲۶۱)اينکه در نومبر 

روح ازادى خواهى و جذبه ملى را که او در ملت خود احيها نمهود از 

بين نرفت قيام ملى را که او بعمل اورد و احساسهاتى را کهه در ملهت 

ود موجب تشکيل مجدد سلطنت بزرگ افغانهها قهرمان افغان  احيا نم

 گرديد.
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 ماخذ

( ۶۹۱۱غبار، ميرغالم محمد، افغانستان در مسير تهاريخ، کابهل،  -۶

 ۹۶۲ص 

حبيبى، عبدالحى، تاريخ مختصر افغانسهتان جلهد دوم، کابهل  -۱

 ۲۱-۲۹، ص ۶۹۱۳

 حبيبي، عبدالحى، ايضاً، ص -۹

 ۱۱-۱۱ص  ،۶۹۹۱بېنوا، عبدالرول، هوتکى ها، کابل،  -۱

االفغان، ترجمهه افغانى سيد جمال الدين، تتمة البيان فى التاريخ  -۱

 ۲۳، ص ۶۹۶۲محمد امين خوگيانى ، کابل، 

 ۱۱حبيبى، اثر قبل الذکر، ص  -۱

 ۲۱ايضاً، ص  -۲

 ۱۱ ص الذکر، قبل اثر بېنوا، -٨

 ۱۱، ص۶۹۱۹کروينسکى، تاريخ سياح مسيحى، کابل،  -۳

 ۲٨، ص حبيبى، اثر قبل الذکر -۶۲
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 پوهنمل اصف بهاند

 

 د پښتو په لرغونو ښځمنو شاعرانو کې د نازو انا دريځ

کلونه پخوا عالمه عبدالحى حبيبي په ټولنيز ژونهد کهې د پښهتني 

مېرمنې د رول په باب ليکلي وو: )) پښتنه مېرمن د پښتنو د ټهولنې او 

خو د پښتنو د ژوند په تاريخ کې داسې  (1)اجتماعي سازمان شمرى وه.((

وختونه هم راغلي دي، چې پښتنه مېرمن کله کله د نورو قومونهو تهر 

 ښځو زياته نازول شوې او کله يې بيا حروق تر پښو الندې شوي دي.

سره له دې چې د ټولنيز ژوندانه پېښو پښتانه له ادب او هنر څخهه 

نه دى هېر کړى، د هنهر لرې ساتلي وو، خو بيا هم دوى ليک او لوست 

او علم په ډګر کې يې د قدر وړ تجربې کړې دي. کهه د پښهتو ادب پهه 

تاريخ کې په ځير سره وکتل شي د مېرمنو برخه په کې ځلنده ده. پهه 

دې مراله کې به په لنډ ډول د پښتو ژبې او ادب د سترې وثيرې يعنهې 

ه ډله کهې د پټې خزانې په استناد د پښتنو د لرغونو ښځمنو شاعرانو پ

 نازو انا پر دريځ خبرې وشي.
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د پټې خزانې د روايت له مخې د پښتو ادبياتو په لرغهونې دوره کهې 

 دغه مېرمنې شاعرانې تېرې شوې دي:

 زرغونه کاکړ -۶

 رابعه -۱

 نيکبخته -۹

 نازو انا -۱

 حليمه حاف  -۱

 بي بي زينب -۱

ونو شهاعرانو خو پرته له دغو ښځمنو شاعرانو د پښتو ادبياتو په لرغ 

کې نورې ښځمنې شاعرانې هم تېرې شوې دي، چهې ښهايي تراوسهه 

پورې يې حال موږ ته معلوم نه وي او يا د نورو ماخذونو په ارتبا  هغهه 

 وپېژنو لکه شهزاد ګله چې دحالنامې له مخې يې پېژنو.

د پښتنو په لرغونو ښځمنو شاعرانو کې تر ټولو قديمه شاعره زرغونه 

سترې شاعرې  د دغې (1)کندهار په پنجوايي کې اوسېده.کاکړ ده، چې د

. ده شهوې اټکهل ( کلونو په شاوخوا کهېهجري۳۲۲د )د ژوندانه موده 

کهال د شهيخ  (هه۳۲۹)ن  په ترڅ کارونو ادبي نورو د کاکړې زرغونې

د د پښهتو ادب د لرغونهو دورې  (۶)سعدي بوستان په پښتو نظم واړاوه.
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شاعرې نور څه نه دي راپاتې، يوازې محمد هوتک يهې لهه ژبهاړل  دې

شوي بوستان څخه يوحکايت رانرل کړى دى، چې د زرغهونې د ادبهې 

 قدرت څرنګوالى ورنه ښه ترا څرګندېدالى شي.

بله پښتنه شاعره چې د پښتو ادب لرغونې دوره کې اوسېده رابعهه 

د بابر په زمانه کهې نومېده. د پټې خزانې د روايت له مخې دغه شاعره 

له بده مرغه چې پرته له يوې رباعي څخه يهې  (۱)په کندهار کې اوسېده

 بله څه نه دى راپاتې.

دورې بله شاعره او پوه ښځه  نېکبخته وه چې په اشنغر کهې  د دې

هجري په شاوخوا کې اټکهل  (۳۱۲)اوسېدلې ده. د ژوندانه زمانه يې د 

مدبرې او پوه مېرمنې احهوال  د دېشوې ده.عالمه حبيبي ليکي چې 

نېهک  (۹)شيخ امام الدين په خپل کتاب اولياى افغان کهې ليکلهي دي.

بختې د خپل ادبي ژوند په موده کې يو شمېر موعظې او پندونهه نظهم 

کړل چې له هغه څخه يو کتاب جوړ شو او نوم يې ارشاد الفررا ورباندې 

محمد هوتهک پهه کېښود. د پټې خزانې د روايت له مخې دغه کتاب د 

الس کې و او له هغه څخه يې په خپله تذکره کې يو څو ټوټې خونهدي 

 (۶)کړې دي.
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د پښتو ادبياتو په لرغونو ښځمنو شاعرانو کې بله شهاعره بهي بهي 

زينبه ده چې د ميرويس خان لور او يوه هوښياره او عالمهه ښهځه وه. 

برخهه دغې اغلې مېرمنې د نورو پښتنو مېرمنو په تدريس کهې لويهه 

درلوده. له بي بي زينبې څخه يوه مرثيه راپاتې ده، چهې پټهې خزانهې 

خوندې کړې ده. له دغې مرثيهې څخهه د زينبهې ادبهي ځهواک ښهه 

 څرګندېدالى شي.

دورې بله باتدبيره او پوهه ښځه وه چهې شهعرونه  د دېشهزاد ګله 

يې هم ويل د ))فرهن  ادبيات پښتو(( ليکوال ليکي چې پهالر يهې د 

اد نومېده او د تيراه له اوسېدونکو څخه و، چې د جالل الهدين روېښ د

 (۱)اکبر په زمانې کې يې ژوند کاوه.

باتروا او پرهېزګارې ښځې د کالم نمونه اسهتاد هېوادمهل پهه  د دې

 فرهن  ادبيات پښتو کې خوندي کړې ده.

ددغو ښځمنو شاعرانو په څن  کې د پښهتو ادب او پښهتنو لويهه 

ه نازو انا نومېده. نازو انا د پښتو ادبيهاتو د لرغونهو شاعره او مدبره ښځ

ښځمنو شاعرانو په ډله کې ډېره مشهوره، مدبره او پوهه ښځه وه. پالر 

يې د پښتنو مشر و. دى هم په خپله سپېڅلې غېږه کې لکه ميهرويس 

نيکه ستر الرښود وروزه. نازو د علم ادب او تورې خاونده وه او د خپهل 
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لمرو کې په شجاعت او سخاوت مشهوره وه، لوسهت پالر د رياست په ق

 (1)يې په خپل محيط کې له لويو علماوو څخه کړى وى.

د نازو انا د مېړانې، سخاوت او خالص الس توب ذکهر نهور اثهارو او 

نازو انا که له يوې خوا د قيادت، پوهې او وطهن  (2)ليکوالو هم ثبت کړى

و نفيس ادبي ذوق خاونده دوستۍ ښه سمبول وه، نو له بلې خوا د لوړ ا

هم وه. د پټې خزانې ليکوال د نازو انا د ادبي دريځ په برخه کې داسهې 

ويلي دي: )) زما پالر هسې ويل چې نهازو انها عهالوه پهر سهخاوت او 

شجاعت او عبادت هسې ارتينهه وه چهې د خهداى تعهالى څخهه پهه 

يتونه په مناجات يې ډېر اشعار ويل او يو ديوان يې درلود چې دوه زره ب

کې وو او هلته يې ښه نکات ادا کړي وو او داسې يې ويلي و چې نارينه 

 (۶)يې هم نه شي ويالى.((

د نازو انا د راپاتې رباعي په برخه کې که چېهرې د نهورو ليکوالهو او 

ځينو اثارو له توصيفي خبرو تېر شو او د نازو انا د ادبي توان د معلومولو 

 نې الندې ونيسو ښه به وي:لپاره په خپله رباعي تر څېړ

 سههههحرګه وه د نههههرګس ليمههههه النههههده

 څههاڅکي څههاڅکي يههې لههه سههترګو څڅېههده
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 مهها ويههل څههه دي ښههکلي ګلههه ولههې ژاړې

 دې ويههل ژونههد مههې دى يههوه خولههه خندېههده.

 

په دې رباعي کې نازو انا د ژوند يو عمومي انځور په هنرمندانهه ډول 

وړاندې کوي. د نرګس د ګل غوړېدل او تر غوړېدو نهه يهو څهو لنهډې 

سبب شول چې نرګس  د دېشېبې وروسته يې د ژوند پاى ته رسېدل، 

د خپل ژوند پر لږه موده باندې وژاړي. که چېرې د نازو انا په دې شهعر 

ليز جوړښت له مخې شعري انځورونه ولټول شي داسې کې د شعر د جو

 به وي:

په دې شعر کې ګل له انسان سره تشهبيه شهوى دى. ګهل مشهبه 

انسان مشبه به، ښکال لطافت نازکي او لنډه موده ژوند يې وجهه شهبه 

 ده، چې يو عالي شعري انځور يې بلالى شو.

شهوى دغه راز په دې شعر کې ژوند له يوې خولې خندا سره تشبيه 

دى. ژوند مشبه، يوه خوله خندا مشبه به، لنډوالى او لږوالى يې وجهه 

شبه کېدالى شي. څنګه چې دغه انځور د تشبيه له اداتو پرتهه راوړل 

 شوى دى، ځکه لوړ او عالي يې ارزيابي کوالى شو.

د نازو انا په دغه شعر کې هم معنى او مفهوم شهته، ههم د شهعري 

د تخيل رنګيني او بهداعت پهه کهې ښهه  انځورونو له پلوه غني دى او

ښکاري، ځکه نو د نازو انا ادبي دريځ د نورو ښځمنو شاعرانو په ډله کې 

لوړ ارزيابي کوو. که چېرې نازو انا د هغه وخت له نورو ښځمنو شاعرانو 
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سره په جال جال ډول پرتله شي هلته هم د نهازو انها دريهځ څرګنهد او 

نو شاعرانو څخهه ځکهه لهوړه او ښهه ښکاره دى. نازو انا له نورو ښځم

ارزيابي کېږي، چې دا له يوې خوا په يوه ستره ادبي او سياسي کهورنۍ 

کې زېږېدلې او لويه شوې ده، ځکه يې ښوونه او روزنه ضروري او ډېهره 

ښه وه، چې د لوړې پوهې او ښې مطالعې درلودونکې وه، له بلهې خهوا 

مسهاعد و او دغهه  دې ته ډېر ښه علمي ادبهي او سياسهي چاپېريهال

سبب شو، چې نازو انا د لوړې او ښهې قريحهې او ښهه  د دېچاپېريال 

شعري ذوق خاونده شي، په دې صورت کې نو ښکاره خبهره ده، چهې 

دغسې يوې پوه او با مطالعې او د ښې قريحې خاوندې تخليق بهه ههم 

ې ښه او لوړ وي. نازو انا که له يوې خوا دلوړ ادبي ذوق خاونده وه، له بل

 د دغهخوا د خپل قام او خلکو په روحيه پوه او په درد يې متالمه وه او 

پهه راپهاتې  د دېپه تخليراتو کې څرګند و، چهې  د دېحالت انعکاس 

رباعي کې يې ښه ليدالى شو، ځکه نو د پښهتنو پهه لرغونهو ښهځمنو 

 شاعرانو کې د نازو انا دريځ ډېر لوړ او ښه ارزيابي کوو.
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 افضل ټکور

 

 د پښتو شاعرۍ عنعنه ېازو انا په کورنۍ کد ن

نازو انا د پښتنو د ملي قايد او مشر ميرويس خهان نيکهه عالمهه او 

فاضله مور ده. دا د خپل وخت د پښتو مېرمنو يهوه مېړنهۍ او بهاتوره 

څېره وه او د ژوند تر پايه پورې يې د پښهتنو د يهووالي او بريهاليتوب 

تلپاتې پښتنې مېرمنې د ژونهد  دغېد مينې په زړه کې ټوپونه وهل. زه 

لپاره نه غږېږم، چې يو خو زما د بح  موضهوع  د دېاو کار نامو په باب 

 د دغهېنه ده او بله دا چې دا کار ډېر زيات لټون ته اړتيا لري، زه يوازې 

د کورنۍ د پښتنو شاعرانو په باب څهو  د دېفاضلې مېرمنې په شمول 

 لنډې يادونې کوم.

کورنۍ کې که د پښتو شاعرۍ د مطالعې او څېړنې تکهل د نازو انا په 

وکړو، نو پيالمه يې په خپله له همدې فاضهلې او عهالمې مېرمنهې نهه 

راشروع کېږي. نازو انا په خپله يوه خوږژبې او نازکخياله شاعره وه. پهه 

 مېرمنې په هکله لولو: د دغېپټه خزانه کې 

ور وه چې تولد يې )) هسې نرل کا: چې نازو د سلطان ملخى توخي ل

هجري کې هغه ځاى ته نږدې و، چې تهازى نهومېږي. سهلطان  ۶۲۱۶په 
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ملخى په هغه وخت د غزني تر جلدکه د اقوامو مشر و او پهه اسهترالل 

يې حکومت کا. معارو او سارى يې نه درلود او نازو په کوچنيوالي لهه 

تينه مېرمنو پښتنو او سپين ږيرو علماوو څخه لوست وکا او مېړمخى ار

 (۶وه چې نارينه يې مېړانې اوشجاعت ته حيران و.)

نازو انا په دغسې يوه عالمه او فاضله کهورنۍ کهې زېږېهدلې وه او د 

خپل وخت مرو( علوم يې لوستلي وو. د پټې خزانې په حواله نازو انها 

يوه مشهوره رباعي يې د بېلګهې  د دېپه پښتو ژبه شاعري هم کوله او 

ه. دا ډول د پټې خزانې مولف د خپل پهالر پهه په توګه هم ثبت کړې د

 حواله د نازو انا د شاعرۍ په هکله ليکي:

)) چې نازو انا عالوه پر سخاوت او شجاعت او عبادت هسې ارتينهه 

ده. چې د خداى تعالى څخه په مناجات يې ډېر اشعار ويل او يو دېهوان 

ادا کهړي  يې درلود چې دوه زره بيتونه په کې وو او هلته يې ښه نکات

وو او داسې يې ويلي وو چې نارينه يې هم نسي ويلهى او دغهه ربهاعي 

چې د نازو انا ده ما له خپله پالره اورېدلې وه الحق چې ښه رباعي ده.(( 

(۱) 

د نازو انا د شاعرۍ د دوه زره بيتو څخه موږ ته يهوازې يهوه ربهاعي 

د دېهوان  راپاتې ده او هغه هم په پټه خزانه کې خوندي ده، خو د هغې

د هغې دغه رباعي د شعري تالزماتو له مخې  .پته تراوسه نه ده لګېدلې
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دومره قوي او زړه وړونکې ده، چې که هغې نوره شهاعري ههم نهه وي 

 کړي موږ يې د پښتو ژبې د ښو شاعرانو په کتار کې درولى شو.

 سهههههحرګه وه دنهههههرګس ليمهههههه النهههههده

 څههاڅکي څههاڅکي يههې لههه سههترګو څڅېههده

 ښههکلي ګلههه ولههې ژاړې مهها ويههل څههه دې 

 (۹ده ويههل ژونههد مههې دى يههوه خولههه خندېههده.)

 

رباعي د شعري قوت له مخې ويلى شو، چې نازو انا به د خپل  د دغې

عمر په اوږدو کې ښه او په زړه پورې شهاعري کهړې وي، لهوى اسهتاد 

پښتنې مېرمنې د شاعرۍ په هکلهه پهه  د دغېارواښاد عالمه حبيبي 

خپله يوه ليکنه کې داسې ليکي: ))دنازو ادبي مرام او هنري لياقت هم 

د کتلو وړ دى. محمد هوتک په پټه خزانه کې د نازو انا فرط يوه ربهاعي 

د خپل پالر له خولې رانرل کړې ده، خو دغه يوه ربهاعي ههم د نهازو د 

د معنا او مفهوم له پلوه ښه شعر  ادب او هنر ارزښت ښکاره کوي او هم

دى هم د صفت په ښکال مزين دى، د تخيل رنګيني او بداعت پهه کهې 

 (۱ښکاري، سالست يې په لوړه پوړۍ کې دى.(( )

د د نازو انا په کورنۍ کې که د پښتو شاعرۍ د عنعنې جا( اخلو نهو 

کورنۍ دويم پښتون شاعر د دغې عالمې او فاضلې نوميهالى زوى  دغې

يس خان نيکه دى. تر ډېره وخته پورې ميرويس نيکه يوازې د يوه ميرو

پښتون ملي قايد او نوميالي په توګه د پښتنو تاريخ ليکونکو له خهوا د 
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تاريخ په پاڼو کې ثبت و او هغه د خپلو پښتني خصوصياتو او کارنامو له 

مخې زموږ د تاريخ پاڼې ښکلې کړې وې، خو له نېکه مرغهه د محتهرم 

مي هېوادمل د لټون او زيار له مخې دا ثابته شهوه چهې دغهه استاد زل

باتور پښتون د خپلو سياسي او ملي مبارزو په څن  کې ځينې منظوم 

نوميهالي پښهتون   د دغههاثار هم ليکلي او شعرونه يې هم ويلهي دي. 

ل  ۶۹۱٨مشر د شاعرۍ په هکله استاد هېوادمل د ژونهدون مجلهې د 

کال په په دويمه او درېيمه ګڼه کې يهوه ګټهوره او ارزښهتناکه مرالهه 

کښلې ده، چې موږ د همدغې مرالې په حواله ميرويس نيکهه د خپهل 

 وخت ډېر ښه شاعر بللى شو.

محترم استاد زلمى هېوادمل په خپله مراله کې يوځاى کهاږي: )) ... 

رقي او اسالمي لنډه دا چې د ميرويس نيکه اسالل او اخالل ټول له ش

فرهن  سره اشنا وو او په يوه فرهنګي ماحول کې رالوى شوي او دوى 

فرهن  په وده کې برخه درلوده، خپلهه يهې ههم لهه فرهنګهي  د دې

مشاغلو سره مينه ښووله او نور يې هم دې خواته هڅول، د شاعرې او 

فرهنګيالې نازو انا زوى ميرويس چې پر سياسي او ملي کارنامو يې نهه 

ازې زموږ د هېواد، بلکې د سهيمې دهېهوادو تاريخونهه ډک دي تهر يو

سياسي او ملي مسايلو سربېره يې له فرهنګي مسايلو سره ههم مينهه 

درلوده او اوس ځينې داسې څرکونه له موږ سهره شهته چهې دا تهرې 

ښکاري چې زموږ دغه ملي مشر په خپله ملي ژبه ځينې منظومې ههم 
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د ځينو خطي اثارو په زړونو کې خوندي  ويلې وې چې يوه نيمه بېلګه ال

 (۱ده.)

محترم استاد زلمي هېوادمل په خپله دغه مرالهه کهې د ميهرويس 

د شهاعرۍ د نمهونې پهه  د دهنيکه يو بيت هم راوړى، چې زه يې دلته 

 توګه رانرلوم بيت دادى:

 عرو مې نه لګي پر ناتمام پاچا

 (۱ومه پر يادونه )هو به کهههڅ

خپلې ليکنې کې د ميرويس نيکه د شهاعرۍ پهه دا ډول ليکوال په 

ليکنې په يوه برخه کهې  د دېهکله ځينې ګټورې خبرې هم کړې دي 

 يې داسې لولو:

اما دا يو بيت هم موږ ته ډېر غنيمهت دى او دا ځکهه چهې د پښهتو 

تاريخ د يو لوى قهرمان د سخنورۍ څرک ځينې ايستل کېږي او دا موږ 

قايد حاجي ميرويس نيکهه د شهعر ته ښکاروي چې زموږ مرحوم ملي 

طبع درلوده او په پښتو يې نظمونه هم ويل، مهوږ د ميهرويس نيکهه د 

د شاعرۍ په باب خبهرې  د دههمدې يوه ترالسه شوي بيت په استناد 

 (۲وکړې....)

د ددغو ويناوو په حواله ويلى شو، چې د نازو انا د کورنۍ دويم شاعر 

دغه يو بيهت  د دهس نيکه دى او نوميالى او فرهنګيالى زوى ميروي دې

او د ده مينه د فرهنګيانو او شاعرانو سره دا ثابتوي، چې دغه لهوى او 

تلپاتې پښتون به د خپل ژوند په اوږدو کې زيات شهعرونه ليکلهي وي، 
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چې له بده مرغه د زمانې ناخوالو التراوسه له موږ نه لرې ساتلى او کهه 

زياتهه منظومهه  د دهبره چې پلټنه وشي، نو هغه د محترم هېوادمل خ

شعري عظمت به هم پښتنو تهه څرګنهد او  د دهوينا به وموندل شي او 

 روښانه شي.

د نازو انا په کورنۍ کې بله ادبي او فرهنګي څېره چې هم يې ژوند او 

هم يې شعر د ډېرې ستاينې او يادونې وړ دى هغه شاه حسين هوتهک 

س خان نيکه زوى دى. دى د دى. دى د نازو انا لمسى او د حاجي ميروي

خپل وخت يو عالم، عادل او فاضل پاچا و په خپل دربار کهې د علهم او 

ادب د ودې او پرمخت  لپاره يو فرهنګي مرکهز ههم جهوړ کهړى و او 

شاعران او ليکوال به يې په کې روزل. محمد هوتک چهې پټهه خزانهه 

  ېانهکښله نو دغه لوى پښتون پاچا دعمر له پلوه ځهوان و د پټهې خز

مولف د شاه حسين هوتک په هکله ليکي: ))پادشاه جمجاه ضل اللههه 

شاه حسين ښالم خېل هوتک او د مغفور جنت مکان حاجي ميرخهان 

زوى دى چې اوس په ځوانۍ کې پادشاهي کا او پښتانه يې په سهيوري 

سنه هجري پهه  ۶۶۶۱د ربيع االول په  ۱۹ارام دي، پادشاه عالم پناه په 

ت پيدا شو، هغه وخت چهې ميرخهان د بيهت اهلل او سيوري کې د کال

اصفهان سفر وکا، پادشاه ضهل اهلل کهوچنى و او لهه اعلهم علمها مهال 

يارمحمد هوتک څخه يې درس ولوست. او تر دولسو کالو پورې د عمهر 

يې د فره او تفسير او منطق او د بالغت کتب ولوستل او په کندهار کې 

 (٨ړل...(( )له پالره يې مصالح د امور زده ک
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دا ډول د پټې خزانې مولف زياتوي: )) د پادشاه عالم پناه پهه دربهار 

کې تل علما او صالحان الر لري افضل العلما مال يارمحمد هوتک چې د 

پادشاه استاد دى لوى عالم دى، په فره کې يې کتهاب مسهايل ارکهان 

 خمسه کښلى دى... پادشاه عالم پناه په ارګ کې د قندهار هغهه قصهر

چې نارنج باله شي هلته په هفته کې يوه ورځ دربار کا په کتب خانه کې 

کتاب هم پهه دې  د دېاو شعرا او فضالء ټولوي، زه محمد هوتک کاتب 

مجلس کې يم او د پادشاه ضل اهلل اشعار او ادبيهات پهه قلهم کهاږم او 

کتاب د دېوان يې مرتب شوى دى. کله په پښتو اشهعار وايهي او کلهه 

ې ته هم ميل کا او استاد العلما مال يارمحمد ته يې قرائت کها فارسي ژب

چې سهو وسرم ځنې زايل کا او د پادشاه په اشعارو کې لږ سهوه ليهده 

سي او علما يې ټول پهه بالغهت او فصهاحت قايهل دي او سهماع تهه 

 (۳مايل.(()

دا ډول لوى استاد عالمه عبدالحى حبيبي په پښتانه شهعرا لهومړى 

د لوى شاعر د ژوند او اثارو په باب خبرې کهړي او  دغهد ټوک کې هم 

يوه سندره يې هلته ثبت کړې. په پښتانه شهعرا کهې لهوى اسهتاد  ده

حبيبي د شاه حسين د شاعرۍ په هکلهه ليکهي: ) دا زمهوږ مړنهى او 

ننګيالى پاچا د ملي ژبې يو ښه شاعر هم دى، چې په ملهي لهجهه يهې 

او سپېڅلتوب او خوږ والهى پهه  اشعار عشري دي د دهبدلې ويلې دي. 

 ( ۶۲کې ليدل کېږي.(( )
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د پټې خزانې مولف د وينا له مخې شاه حسين هوتک د شعرونو يهو 

مکمل دېوان درلود او هغه يې ترتيب کړى هم و چهې لهه بهده مرغهه 

يوه شعري بېلګه يې په پټه خزانه کې خونهدي  د دهتراوسه ورک دى. 

 کړى چې دلته يې راوړل ضروري بولم.

 بېلتانهههه دې د غمهههو پهههه چپهههاو چهههور کهههړم

 پههه تيههارو کههې د هجههران يههې لههه تهها دور کههړم

 بېلتانههه دې هسههې اوښههکې راخپههرې کههړې

 سههتا د فکههر پههه ګههرداب کههې تههل عبههور کههړم

 د فهههراق پهههړى مهههې کښهههېوت و مهههرۍ تهههه

 پههه جهههان کههې يههې رسههوا لکههه منصههور کههړم

 پهههه وصهههال دې ههههم ناښهههاد يمهههه دلبهههرې

 ور کههړمد بېلتههون فکههر پههه زړه کههې ناصههب

 د بههاڼو عشههى مههې وخههوړ پههه ځيګههر کههې

 غمهههازانو پهههه غمهههزو غمهههزو مهجهههور کهههړم

 خلهههق يهههاد زمههها د عشهههق پهههه لېونهههو کههها

 (۶۶زه حسههين محبههت هسههې مشهههور کههړم)

 

کهورنۍ د پښهتنو د تهاريخ يهو رنګهين او  د دهد ميرويس نيکه نوم او 

سمسور څپرکى دى د دوى مبارزې او سرښندنې د پښتون ولهس پهه 

ځاى لري. دغهې عهالمې او فاضهلې کهورنۍ د خپهل  زړونو کې خاص
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سياسي جدو جهد او هلو ځلو په څن  کهې د پښهتو ادب لپهاره نهه 

کورنۍ بله  د دغېهېرېدونکې کارنامې موږ ته په ميراث پرې ايښي دي. 

عالمه او فاضله مېرمن زينبه هوتکه ده، لوى استاد عالمه حبيبهي پهه 

په دغه درنې کهورنۍ کهې مهوږ خپله يوه ليکنه کې کاږي: )) د هوتکو 

دوى د علم او ادب خاوندې مېرمنې هم پېژنو، چې يوه مېهرمن نهازو د 

حاجي ميرويس خان مور وه... بله عالمه او اديبه مېرمن بي بي زينبه د 

حاجي ميرويس خان لور ده، چې د مال نورمحمهد غلجهي څخهه يهې 

ه ښهځه لوست کړى و او د محمد هوتک په قول يوه هوښياره او عالمه

وه... دې مېرمن د خپل عصر مرو( علوم او ادبي او دينهي کتهب ټهول 

او پر دېوانو او اشعارو يې پوره عبور الره او د موذونانو  لوستي وو د شعر

 (۶۱او شاعرانو قدردانه وه.(( )

خوږ ژبې شاعر د ژوند او  د دغېدا ډول محمد هوتک په پټه خزانه کې 

شاعرۍ په هکله ګټورې خبرې کړې دي. ددغو خبرو په يوه برخه کهې 

لولو: )) هسې روايت کا: چې بي بي زينب ډېره هوښياره او په مهماتو د 

امورو عالمه ښځه وه او د پادشاه جمجاه شاه حسين په امورو کې تدبير 

او پادشهاه د زمهان  کا او هر کله په راى صايب مشکالت د امورو حل کا

يې په خبرو عمل کا او نصايح يې اوري دا درشهوار د صدل عظمت ښه 

ښه شعرونه هم وايي او د موزنانو او شاعراو قدر کا دو او ين د شعرا هم 

 (۶۹کله لولي او له مضامين شيرين بى کام شيرين کا...)
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پښتنې مېرمنې په هکله که پلټنه وشي، داسې ښهکاري چهې  د دغې

هم د خپل عمر په اوږدو کې ډېر شعرونه ويلي وي د پښتو شهعر  دې به

مرام ځکه زيات روښانه او ځلېدونکى دى، چهې دې  د دېپه تاريخ کې 

د خپل ورور په مړينه داسې ويرنه کښلې چې د پښتو ويرنو پهه تهاريخ 

پښتنې مېرمنې د شعر د  د دغېکې هم زيات ارزښت لري. موږ به دلته 

 مرثيې څو بيتونه راوړو: د دغېخاطر بېلګې د راوړلو په 

 ږغ سهههو چهههې ورور تېهههر لهههه دنيههها سهههونا

 قنههههههههدهار واړه پههههههههه ژړا سههههههههونا

 زړه مهههې پههههه ويهههر کههههې مبهههتال سههههونا

 چهههې شهههاه محمهههود لهههه مههها جهههال سهههونا

 دا رو  جههههههان راتهههههه تهههههورتم دى نههههها

 زړه د بېلتههههون پههههه تېههههغ کههههړم دى نهههها

 هوتههههک غمجههههن پههههه دې مههههاتم دى نهههها

 د پههههاچهى تهههها( مههههو بههههرهم دى نهههها

 چهههې شهههاه محمهههود تېهههر لهههه دنيههها سهههونا

 (۶۹قنههههههدهار واړه پههههههه ژړا سههههههونا...)
 

پهه شهمول  د دېپه لنډيز سره ويلى شو، چې د نازو انا په کورنۍ کهې 

څلور تنه پښتانه شاعران نازو انا، ميرويس نيکه، شاه حسين هوتک او 

زينبه هوتکه تېر شوي، چې موږ په ډېره مختصره توګه ددغو څلور تنو 

 شاعرانو يادونه وکړه. خوږ ژبو
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 اخځونه

ل کهال، د ادبيهاتو او ۶۹۱۱هوتک، محمد، پټه خزانه لومړى چهاپ،  -۶

 مخ.۶۲۶بشري علومو پوهنځى، 

 مخ۶۲۱همدغه اثر  -۱

 مخ ۶۲۹همدغه اثر  -۹

ل کال چاپ، په ۶۹۱۲د زېري کالنۍ، د افغانستان د علومو اکاډمي  -۱

 مخ۱۶عالمه حبيبي مراله، پښتو ادب کې د مېرمنې برخه د لوى استاد 

زلمى، هېوادمل، ژوندون مجلهه د افغانسهتان د ليکوالهو انجمهن  -۱

 .مخ۱٨يمه او درېيمه ګڼه دو کال ل٧٨٣٨خپرنى ارګان، 

 همدغه اثر همدا مخ -۱

 مخ ۱۳همدغه اثر  -۲

 مخ. ۱۲، ياد شوى اثر، شاه حسين هوتک خزانه پټه -٨

 مخ ٥٨همدغه اثر  -۳

ل پښتو ټولنهه ۶۹۱۲، پښتانه شعرا لومړى ټوک، حبيبي، عبدالحى -۶۲

 .مخ148

 مخ۱٨پټه خزانه، ياد شوى اثر  -۶۶

 د زېري کالنۍ ياد شوى اثر ياد شوى مخ. -۶۱

 مخ. ۶۲۲پټه خزانه  -۶۹

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د نازو انا ياد

 

43١4 

 

 اسمعيل يونمحمد 

 د هوتکيانو په باب چاپ شوي

 پښتو کتابونه 

نومهوړې  هه ق( کلونه د هوتکيانو د واکمنۍ عصر دى. لهه۶۶۱۶ -۶۶۶۳)

نېټې څخه بيا تر ننه پورې د هوتکيانو د عصر د سياسهي، فرهنګهي او 

ټولنيزو پېښو په باب بېالبېل اثار ليکل شوي دي. په دې کې د کورنيهو 

ليکوالو اثار هم شته او د بهرنيو هغو هم. پر پښتو او دري ژبو سربېره په 

ثهار انګليسي، جرمني، فرانسوي او روسي ژبو هم په دې برخهه کهې ا

 ليکل شوي دي.

زما د مرالې نوم دى، د هوتکيانو په باب چهاپ شهوي پښهتو کتابونهه. 

ل کال د ))هوتکيان کتابشناسى توصيفى(( په نوم ۶۹۱۲څرنګه چې پر 

يو کتابښود ترتيب شوى او په هغه کې يې ټول هغه اثار چې د هوتکيانو 

شوي، نو  په باب په پښتو، دري او هم په بهرنيو ژبو ليکل شوي، معرفي

زه د هغو کتابونو بيا معرفۍ څخه ډډه کوم، يهوازې هغهه اثهر چهې ))د 

خپلواکۍ لمر څرک(( نومېږي او د هوتکيانو په باب نسبتاً جامع اثر دى 

او نوى چاپ شوى، معرفي کهوم. لهومړى بهه پهه خپلهه د )هوتکيهان 
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کتابشناسى توصيفى(( اثر معرفي کهړم او بيها بهه ))د خپلهواکۍ لمهر 

 څرک((.

 هوتکيان کتابشناسى توصيفى:

دا د هغه اثر نوم دى، چې د محمد ابراهيم ستوده او احمدضيا مدرسې 

ل کال د کابل پوهنتهون لهه ۶۹۱۲له خوا تاليف شوى دى. دا کتاب پر 

خوا د پوهنتون په چاپخونه کې چاپ شوى دى. د کتاب د ټوکونو شمېر 

ه رسهېږي. پهه مخونو ت ۶۱۱څرګند نه دى، خو د مخونو ټول شمېر يې 

دې اثر کې هغه اثار، سرچينې او ماخذونه ښودل شوي، چې د هوتکو د 

سياسي او ادبي کارنامو په باب په کې څه راغلي دي. د اثر په پيل کې د 

))مردمه(( په نوم په دوو مخونو کې د پوهندوى دوکتهور عبدالرشهيد 

ود(( جليلي يوه ليکنه راغلې ده. ورپسې )) دهوتکيانو توصيفي کتابښه

په نوم په دوو مخونو کې د لوى استاد پوهاند عالمه عبدالحى حبيبهي 

ليکنه راغلې، چې د کتاب پر څرنګوالي، لنډې خو جامع خبرې کهوي. 

بيا د کتاب د څرنګوالي په باب د ))پيشگفتار(( په نوم په لسهو مخونهو 

کې په خپله د محمد ابراهيم ستوده او احمدضيا مدرسې خبرې راغلې 

 دي.

 ه کتابښود په څلورو برخو کې سره اوډل شوى دى:دغ

 لومړۍ برخه: کتابونه او کتابګوټي )رسالې(.

 دويمه برخه: مجلې، جريدې او ورځپاڼې.
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 درېيمه برخه ضميمي:

د مال خيراهلل هوتک کتابښود، چهې سهرڅېړونکى محتهرم زلمهى  -۶

 هېوادمل ترتيب کړى دى.

عبهدالکريم پتنه  د مولوي صالح محمد کتابښود، چهې محتهرم  -۱

 ترتيب کړى دى.

د شېرمحمد کتابښود، چې محترم حبيب اهلل رفيهع ترتيهب کهړى  -۹

 دى.

څلورمه برخه: ځينې انګرېزي، جرمنهي، روسهي، فرانسهوي او نهورې 

 خپرونې دي.

( ټوکهه بېالبېهل کتابونهه، ۶۲۶په لومړۍ برخه )د کتابونو( په برخه کې )

 اغلي، معرفي شوي دي.چې د هوتکيانو په باب يادونې په کې ر

( ماخهذونو تهه ۱۲په دويمه برخه )جريدو، مجلو او ورځپاڼو( کې ټولو )

 ګوته نيول شوې ده.

 د اثر درېيمه برخه )ضميمې(:

لومړۍ برخه د مال خيراهلل کتابښود دى، چې سرڅېړونکى محتهرم  -۶

زلمي هېوادمل د مال خيراهلل پر ژوند ليهک سهربېره، د هغهه د دېهوان 

ويم او درېيم ټوک، د دېوان قلمي نسخه او همدارنګهه د مهال لومړى، د

 خيراهلل ازبکى پښتو فرهن  هم معرفي کړي دي.
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د شېرمحمد هوتک کتابښود، چې محترم رفيع صيب ترتيب کړى،  -۱

د شېرمحمد هوتک پر ژوند ليک سهربېره يهې د هغهه دا النهدې اثهار 

 معرفي کړي دي:

 ين(.اسرار لسالکين يا )اسرار العارف -۶

د مستخل  د ادبيهاتو شهرح،  -۱رساله ميت،  -۹تجويداالفغانى،  -۱

 معجزات. -۱د بردى د قصيدې ژباړه،  -۱

 د مولوي صالح محمد هوتک کتاب پېژندنه. -۹

محترم عبدالکريم پتن  لومړى د مولوي ژوند ليک ليکلى او بيا يهې د 

 هغه دا الندې اثار راپېژندلي دي:

 منثور اثار: -ب   منظوم اثار: -الف

 لومړى کتاب د پښتو -۶   پښتو مثنوي. -۶

 دويم کتاب د پښتو -۱  پاشلې ويناوې. -۱

 دريم کتاب د پښتو -۹  پښتو عسکري لنډۍ -۹

 پښتو اطاعت اولى االمر -۱    

 پښتو ژبه لومړى ټوک -۱    

 پښتو ژبه دويم ټوک -۱    

  حصه اول رهنما يا خود                      -۲    

 اموز پښتو.                                                           

  خود يا رهنما دوم حصه -٨    

 اموز پښتو.                                                           
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( اثارو معرفي راغلې، چې پهه ۱۱د کتاب په وروستۍ برخه کې د هغو )

 او روسي ژبو ليکل شوي دي. انګليسي، جرمني، فرانسوي

اثر په باب يې يادول ضروري دي، هغه دادى، چې  د دېيو بل ټکى چې 

هغو کتابونو او ليکنو ته يې د انتراد ګوته نيولې، چې د بهرنيو ليکوالهو 

خصوصاً د ايراني ليکوالو له کينې، تعصب، جعل او غلبېل څخه منځته 

 ول رن  ورکړى دى.راغلى او د هوتکو د دورې پېښو ته يې بل ډ

 د خپلواکۍ لمر څرک:

لمر څرک د هوتکيانو په باب ډېر نوى او جامع اثر دى، چهې د محتهرم 

اثر د بشپړېدو نېټهه د  د دېالحا( امان اهلل هوتک له خوا ليکل شوى، 

ر همدې کهال پ او شوې ښودل نېټه مه٨ مياشتې د وري د کال ل۶۹۱٨

 شوى دى.په افسيت ډول په کوزه پښتونخوا کې چاپ 

د کتاب د چاپ معين ځاى )چاپخونه( او د ټوکونو شمېر معلوم نهه دى. 

دى، په معياري ليکدود او د ليکوال پهه خپهل  ۹۹۹د مخونو شمېر يې 

ههه . ۶۶۱۶ -۶۶۶۳سيمه ييز ګړدود ليکل شوى. دا اثر د هېواد تاريخ د )

. ق( يانې د هوتکو د افغاني دولت عرو( او نزول تر څېړنې الندې نيسي

دا اثر د خپلواکۍ د الرې مبارز ))د غازي سپه ساالر سيدال خان ناصهر 

په نوم چې د افغاني عزمت په الره کې يې تهوره او قلهم پهه مېړانهه او 
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ايماندارۍ چلولي دي( اهدا شوى دى. په دې تاريخي اثر کې ليکهوال د 

کورنيو او بهرنيو اخځونو له نويو سرچينو او هغو رواياتو څخهه چهې د 

تکو له وخته بيا تر ننه پهورې سهينه پهه سهينه رارسهېدلي، ګټهه هو

اخيستې ده. د ليکوال له ليکنې څخه ښکاري، چې پهه زياتهه کچهه د 

بېطرفې او بې غرضې تاريخ ليکنې اصل ته وفادار پاتې شوى او پېښې، 

 چې څنګه پېښې شوي، ده په همغه ډول ثبت کړې دي. 

والو په ځهانګړي ډول د ايرانهي حاجي صيب امان اهلل د هغو بهرنيو ليک

ليکوالو له غرو او کينې نه ډکې ليکنې، چهې د افغانهانو د اتلوليهو او 

وياړونو د نه زغملو له کبله منځته راغلي، تر انتراد النهدې نيهولې او د 

 قناعت بښوونکو داليلو په راوړلو يې، هغه رد کړې دي.

نوښتګر ليکوال او اثر په پيل کې په دولسو مخونو کې د هېواد د  د دې

څېړونکي حبيب اهلل رفيع يوه ګټوره سريزه راغلې، وايي: )) پخوانى او 

غير عادي حاالت که له يوې خوا ملتونهو تهه زيانونهه اړوي او ورانهې 

ويجاړې ورپېښوي له بلې خوا همداسې حهاالت د ملهي قهرمانهانو او 

مخکښهۍ پهه  اتالنو د تبارز او ودې لپاره الره هواروي او د ملي بهير د

 الره کې ملي مشران او نوابغ رامنځته کوي...

د ميرويس نيکه مبارزې د افغانستان د اسمان له افهق نهه د دونيمهو 

هېهواد پهه  د دېپېړيو په اوږدو کې غايب شوى د ازادۍ لمر يو ځل بيا 

يوه برخه کې وځهالوه او ملهي، د عهدل او د ولهس د خپلهې خوښهې 
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يتهه او حريصهو واکمنهو غهچ حکومت پيهل شهو، د صهفوي بهې کفا

اخيستونکې وسله والې هڅې يې هم وار په وار شنډې کړې او د ملي او 

 جمهوري حکومت د ودې او پرمخت  په لور يې ګامونه اخيستل.

زموږ د تاريخ دا روښانه دوره ډېره تاريکه پاتې وه، لکه د هر ناکام شوي 

ه دې بهاب نهضت خاصه چې ده، د هغه ډېرې کارنامې پټې شوې دي، پ

افغاني اسناد ډېر لږ  وو او هغه هم زياته برخه يې ورک وو، چې ورو ورو 

رابرسېره شول او ال د رابرسېره کېدو په حال کې دي، ايرانيانو چې پهه 

دې باب څه ليکلي وو مغرضانه او دښمنانه او حتى کله کله لوچکانه او 

و اوس که پهه الس بې ادبانه وو، دخارجيانو اثار زموږ په الس کې نه وو ا

کې شته هم د ايرانيانو تر غلبېل راتېر شوي يعنې د هغو له خوا له ناروا 

تصرل سره ژباړل شوي او خپاره شوي دي. چې پر دې کتاب کې پهرې 

 خبرې کېږي.((

دا اثر چې د هوتکو په باب نسبتاً جامع معلومات په الس راکوي، په دې 

 الندې موضوعګانو بح  کوي:

 لومړى څپرکى:

د ميرويس نيکه پاڅون، افغانستان په لويديځ کې د ازادۍ هلې ځلهې، 

شجرة النسب، ميرويس نيکه، ميرويس څوک و او څه يې وکړل، د نازو 

انا خوب ليدل، د ميرويس نيکه ازدوا(، د ميرويس نيکه کسب و کار، د 
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ميرويس نيکه شخصي صفتونه، دميرويس نيکه مرام د پښتنو په نهزد، 

ګرګين څوک و او څنګه کندهار ته راغى، حج ته د ميرويس نيکه ت ، 

د ميرويس نيکه خوب ليدل، د حاجي ميرويس نيکه بېرته راګرځېهدل 

له حج څخه، له موقع څخه د ميرويس نيکه استفاده، د ملي قايد رات  

ميرويس نيکه رسېدل قندهار تهه، دوهمهه ملهي  قندهار ته، د حاجي

اقدام تاثير، د ملي قايد مهراوده د  د دېجرګه، په کار پيل، په اصفهان 

زره عسکر د خسهروخان تهر قومانهدې  ۹۶هند له دربار سره، د پارس 

الندې، د خسرو خان نفهاق اچهول، د ميهرويس نيکهه امهاده ګهي، د 

فات، د ملهي قايهد وروسهتۍ پارسيانو د بل لښکر ماتې، د ملي قايد و

 خبرې، د حاجي ميرخان نيکه ورور عبدالعزيز.

 دوهم څپرکى، د شاه محمود هوتک سوبى:

د اصفهان محاصره، د محاصرې شدت، د شاهي سراى سن  بهاران، د 

شاهي اشپزخانې چور کول، په اصفهان قحطهي، خهارجي سهفيران، د 

د شاه حسهين  اصفهان د مړو شمېره، د محاصرې په دوران کې جګړه،

ګوښه کېدل، د قحطۍ اثارو له منځه وړل، د افغانانو له خوا د اصهفهان 

شاوخوا سيمو نيول، د شاه محمود سلطنت، د شاه محمود د حکومهت 

لومړۍ شپې، د شيراز فتح، د ګل يګان فتح، د کاشان فتح، د امهان اهلل 

 ه، دخان مرورېدل، د پادشاه د خپلوانو وژل، په ايران کې روسي مداخل

ترکانو او روسانو ترمنځ د تشنج زياتېدل، د خطرناک جن  سيورى، د 
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ايران په شمال کې د روسانو نور اقدامات، د اعليحضرت شاه اشهرل د 

سلطنت دوره، اعليحضرت شاه اشرل هوتک، له صفوي شهاه حسهين 

سره د شاه شرل وضع، طهماسپ ته د شاه اشرل خهط ليکهل، بېرتهه 

هلل خان ت ، د شاه اشرل او طهماسپ جن ، له افغانستان ته د امان ا

ترکانو او روسانو سره د شاه اشرل جنګونه، د شهاه اشهرل او روسهانو 

ترميان جن ، طهماسپ ځان روسانو ته سپاري، د نهادر او طهماسهپ 

اختالل، د ابداليانو تعههد او د صهفوي حکومهت تجريهد، لهه نهادر او 

 طهماسپ سره د مرابلې ترتيبات.

 کى:درېيم څپر

د نادر يرغل، اشرل خان توخى، د ولس خلک له خپلو کورو را ايستل. 

 د هوتکي دورې مشاهير.

 ضميمه:

 ميرويس نيکه مالقات. له جميل بي  سره د
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 احمد تکل

 د چا بدل

 انا ټټر دې څيرې

 انا د کور له داالنو نه دې لمبې جګېږي

 انا منګي کې د ماللې کوم چا زهر ګډ کړل

 نه دهاو دا خبره 

 ګوره ډوډۍ کې دې کوم الس دى چې رانجه ګډوي

 چې ستا اواز د خونړۍ پېړۍ د غبرګو دېوالونو له شا

 ماته را ونه رسي

 انا دا څه پېښ شوي...

 چې پښتانه لمسيان دې

 له يخدانو کليمه دارې مشهدي پټوي

 او د مغولو په بازار کې يې په نيمه، نيمه بيه پلوري

 انا دا څه پېښ شوي

 جرګو کړۍ کې چې د

 د ښو درنو درنو خبرو پر ځاى

 سپکې کنځلې کېږي

 انا دا څه پېښ شوي 

 چا درته ښېرې کړې دې 

 اهلل د چا بدل له تانه اخلي 
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 الفت نثري کليات استاد د

 

 

 

 

 

 سريزه او راټولونه

 

 

 

 محمد اسمعيل يون
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :کتاب پېژندنه

 

 د الفت نثري کليات  د کتاب نوم:

 محمد اسمعيل يون  راټولوونکى:

 يون کلتوري يون  خپرندوى:

 ټوکه ۶۲۲۲  چاپشمېر:

 ل کال۶۹۲۲  لومړى چاپ:

 کال ل٧٨١٨  دويم چاپ:

 کال ل٧٨٨١  درېيم چاپ:

 د راټولوونکي

 (۱)  پرله پسې نومره: 

 د خپرندوى

 (۱)  پرله پسې نومره: 

 اسداهلل توپان  کمپوزر:

 ضياءالرحمن ضياء  ډيزاينر:
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 د درېيم چاپ سريزه

( کلونه،  زه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پهوهنځي ۶۹۱۲-۶۹۲۲)  

محصل وم، دامهال دا فکر را سره و، چې  زه بايد داسهتاد الفهت نثهري 

کهال پهه  (ل۶۹۲۲)کليات راټول کړم. نږدې  دوه کاله مې پرې کار وکړ، د 

 بهير کې يې پر بشپړاوي بريالى شوم.

امکانهات  د دېډېرو منهډو تهرړو  د همغه کال په وروستيو کې مې  په

پيدا کړل، چې دا اثر د دولت په امکاناتو چاپ کړم. هغه وخت لهه چهاپ 

څخه زما مرصد دا و،چې  دا اثر له مرګه وژغورل شي، ځکه  ټولو دا اټکل 

کاوه، چې  نظام د ړنګېدو يا بدلون په حال کې دى اودا هم څرګنهده وه، 

 چې  ګډوډي به رامنځته کېږي.

مه نېټه کتاب چاپ اود دولتي چاپخونې په ۱کال د ثور پر  (ل۶۹۲۶)د 

يوه خونه کې  کېښودل شو، دوه درې ورځې وروسته پر دولتي چاپخونې 

توغندى ولګېد او هر څه لولپه شول، خو د خداى)(( په فضل، دا کتهاب 

يو چېرته په يوه ګو  کې خوندي پاتې شوى و. دا چې څهه ډول مهې دا 

ا يوه اوږده کيسه ده. خوشاله پر دې وم، چې کتاب له کتاب ترالسه کړ، د

 د  کهې پېښهور په( کال ل٧٨١٨)کاله وروسته  (۸)مرګه ژغورل شوى و. 

خدمتګار او د دانش خپرندويه ټولنې مشر )اسهداهلل دانهش(  تکړه پښتو
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مانه هيله وکړه، چې زه غواړم  دا کتاب له سره چاپ کړم، خهو کهه څهه 

وکړې. د هغه په وړانديز مې د استاد الفت ځينهې نوې زياتونې هم په کې 

هغه دا کتاب د تېر په انډول دا ځل  نورې ليکنې هم په کې زياتې کړې او

ډېر ښکلى چاپ کړ. تر هغه وروسته د همدې دويم چاپ له مخې داکتاب 

کتاب  د  د دېبيا هم چاپ شو، خو دې سره سره د څو کلونو په ترڅ کې  

دله. اوس چې ما خپهل  او زمها پهه زيهار د نهورو چاپ بيابيا غوښتنه کې

انټرنيټ څپو ته مې سهپارل،  ليکوالو راټول شوي اثار له سره چاپول او د

اثر بيا چاپ مې هم ډېر ضروري وګاڼه، دلتهه الزمهه او ضهروري  د دېنو 

بولم، چې  د هېواد له پياوړي شاعر ښاغلي صديق کهاوون څخهه مننهه 

پ کې يې د زړه له تله همکاري وکړه، کهه اثر لومړي چا د دېوکړم، چې 

پر هغه وخت، د کاوون صيب همکاري نه واى، نو خداى)(( خبر، چهې دا 
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اثر په دې بڼه تر موږه رارسېدالى واى. په دويم ګام کې لهه ګهران اسهد 

دانش څخه مننه کوم، چې دا اثر يې د دويم ځل لپاره، تر پخهوانۍ بڼهې 

اورسهاوه. د ګهران ورور، ځهوان او دمهه يهې ر تر دېډېر ښه چاپ کړ او 

اثهر  د دېځيرمن ليکوال سيدنظيم سيدي خو ال ډېر منندوى يم، چهې 

دواړه چاپي بڼې يې يو بل سره پرتله کړې، په دقيهق ډول يهې کمپهوز او 

ايډېټ کړې او د تېرو دواړو چاپونو اماليي او چاپي تېروتنې يې پهه پهوره 

نيرصهيب حهاجي نصهيب زغم او دقت سمې کړې، دغه راز قهدرمن انج

اثر د درېيم چاپ لګښت ته يهې  د دېاحمدي د زياتې مننې وړ دى، چې 

اوږه ورکړه. په پاى کې يو ځل بيا له ټولو هغو دوستانو څخه، چهې دا اثهر 

يې په بېالبېلو بڼو تر دې دمه راورساوه، مننه کوم، کور ودانى ورته وايهم، 

د ژبهې او ملهت ټهول  د لوى خداى)(( له درباره هيله لرم، چهې زمهوږ

تاريخي، هنري او علمي اثهار، د زمهانې لهه ډول ډول توپهانونو خونهدي 

 وساتي.

 په مينه او درناوي

 پوهندوى محمد اسمعيل يون

 ارګ، د جمهوري رياست ماڼۍ

 مه۱۹ کب د کال ل٧٨٨١د 
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 يادون

 زه ساقي يم....

 خو ساقي د مرګ  او ژوند زړو شرابو، 

 په هر وخت کې نا اشنا دى. خو هرچاته په هرځاى کې او

 )شهيد مجروح(

موږ په يوه جالبه او د حيرانتيا وړ زمانه کې ژوند کوو، د دغې زمانې  

هر ه خبره،  هره کتنه! باالخره هر ډول احساس، انسان  هغهه لهوړو او 

 ځينېکمرغۍ وزرونه  پراني هغه پړاو ته  الرښوونه کوي، چې هلته دې د

او سوکاله دې شي. تر اوسه په  ټوليز لحا   چا داسې نظام او جوړښت، 

چا داسې  ټولنيز تړون او قانون نه دى په ګوته کړى، چې هغه  به د دغه 

اواره او په ژوند بې ګودره انسان لپاره تلپاتې خندا ورپهه برخهه کهړي. 

 زموږ  زمانه د برالسۍ زمانه ده، زموږ په زمانهه کهې  د ماشهين سهتم

برالسى دى او زموږ زمانه د ظاهري سترګو زمانه ده، په هغه زمانه کهې 

يوازې هغوى ته شان وشوکت ورپه برخهه دى، چهې  لباسهي تظهاهر، 

لباسي ايمانداري، لباسي عبادت يې د کړو وړو او څرګندونې ځانګړتيا 

 ده.

په داسې چاپېريال کې هغوى، چې د ))معنويت(( په سمندر کهې د 

ژوند بېړۍ چلوي او په هغه پراخ بهير کې يهې د نېکمرغهۍ  خپل اندو

ساحل ته په امن رسوي، ډېړ رنځونه ګالي او له ډېهرو بهدمرغيو سهره 

د مخامخ کېږي، ځکه چې د ))معنويت(( د نړۍ فتح کول تر ههر څهه  

يوه اوچت معنوي غرور ته  اړتيا لهري، کهه دا ښهکلې نهاوې، دا   مخه

يې د ښايست او ښهکال پهه بهاب خولهه ښکلى پسول  ونه لري، نو بيا 
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تڼاکې کول، د ظالم واکمن د عمر د اوږدوالي هيله ده. په هر ډول هغهه 

انسانان، چې د خپل ژوند اوږد بهير، د معنويت په ناپايه سهمندر کهې،  

په لويه  حوصله تېروي، هغوى لوى انسانان دي، چهې  پهه هغهو لويهو 

د معنوي اروا پر  رمز پوهېدلى  کسانو کې  يو هم زموږ  د زمانې  او زموږ

 انسان ، استاد الفت دى!

نن سبا زموږ  په فرهنګي چاپېريال کې د ))الفهت((  کلمهې  خپهل  

رښتينى مفهوم د کلمې په رښتينې مانا سره تر السه کړى دى. اوس د 

الفت د کلمې اړيکي د هرې ورځې  په تېرېدو سره  د هغې لهه ظهاهري  

ى کېهږي او الفهت د زړونهواو فکرونهو  د څېرې)ګل پاچا( سره کمزور

 د دغهېپاچها  -معنويت اوچتې څوکې ته ځان رسوي، ځکه چې ګهل

اوچتې مرتبې په ارزښت ان هغه  وخت پوه و، چې  ملګهرو يهې ورتهه 

 ويلي وو:

 الفت صيب وګوره په خرو کې هم الفت شته.

 هو، لکه چې زه په تاسې کې يم. 

ه باب دا ټکى  روښانه دى، چهې د نظر خاوندانو پر وړاندې د الفت پ

الفت زموږ  د رنځونو د پېړۍ ليکوال  او شاعر دى. دا پېړۍ  په عمهومي 

لحا   داسې راغله، چې  د هغې په زړه کې  بيا ههم  پهه خهوب ويهده 

ملتونه قر باني شول. لويديځ په ټوله ځواکمنۍ سره په دې برخهه کهې  

دې خپهل فرهنګهي هلې ځلې وکړې، چې پر وروسته پاتې ملتونو بانه

او هغې ايډيولوژۍ تر طلسم الندې يې ان د  د دغېبرالسى هم وساتي. 

څپهاو پهر   د دغههخوارو ملتونو فرهنګي بهير ته هم زيهان  ورسهاوه، 

وړاندې  له ژونديو ليکوالو او شاعرانو پرته، څوک له کښلې تورې سهره 

پهر  ونه درېدل، ځکه چې  هر چا يوه لوري ته  د خوشبينۍ  پهه خهاطر

خپلو خولو السونه ونيول، الفت په دغه مهم پړاو کې  د افغاني ټهولنې، 
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افغاني احساس او رښتيني غرور بېلګه شو. ده وکهوالى شهول، چهې 

خپله ټولنه رابيداره کړي، ده وکوالى شول، هغه دردونه په ډاګه کهړي، 

چې انساني احساس له هغه څخه فريادونه کوي او ده وکهوالى شهول، 

ن د ملي او نړيوال فرهنګي اوسياسي ستم پر وړاندې، د يوه چې افغانا

واحد ځواک  په توګه بيدار وساتي. دومره فريادونه، چې  ده په شهلمه 

پېړۍ کې  د پښتنو د يووالي، ازادۍ، فرهنګي برالسۍ او پښتني کلتور 

د ودې په برخه کې  کړي، هغه  له هغو فريادونو سره يو شى دي، چهې 

الي خوشال خان په خپل عصر کې اوچت کړي وو. ځکه ننګيالي او توري

نو دى زموږ د عصر خوشال خان دى. له همدې کبله  موږ دا ويالى شو، 

چې الفت لوى انسان دى. شاندل وايي: )) کله چې يو لوى انسان پېژنو 

او په دې پوهېږو، چې هغه  پر ژوند برېمن راځلېهدلى دى، د هغهه روح 

ي، له هغه سره ژوند کوو او دا حالهت  مهوږ  زموږ په کالبد کې ځاى نيس

تر يهادون  د هغهته د بياځلې ژوند حيثيت لري((. موږ چې الفت يادوو، 

د هغه روح له موږ سره ملګرتيا کوي او زموږ معنهوي الرښهوونه  د مخه

 کوي.

د الفت په باب يو ټکى بايد  له يهاده ونهه باسهو، هغهه دا چهې دى 

د شاعري تر هر څهه  د دهليکوالي او  دهد ى، شاعر دى، ولې  ليکوال د

د اجتماعي  ټپ تر سيوري الندې را ايجادېږي، په حريرهت  د ده، مخه

 د دهکې  دى د خپلې ټولنې د داسې دقيق او ژور فکر خاوند دى، چې  

ټولنه او چاپېريال دومره دقيق مطالعهه  د دهپه افکارو او ايجادياتو کې 

ې هم په کې له پامه نه لوېږي. دى کېدى شي، چې  ډېر جزيي اړخونه ي

کوالى شي، چې  خپله  ټولنه  په اخالقي  لحا  تشريح کهړي او هغهه 

لپاره دلته د اخالقي روزنهې  د دهمعيارونه درته په ګوته کړي، چې هغه 

بنسټ جوړوي. دى په رواني لحا  کوالى شهي، د خپهل چاپېريهال د 
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ي، ځيي الفاظو کې پرانيانسان هغه غوټې، د خپلو افکارو  په ساده جادو

هېڅ  ډول جبر او فشار په وسيله طبعاً  نه پرانيستل کېږي.  چې هغه د

 دى پر دې ټکي کلک باوري دى:

 چې انساني رڼها پيهدا شهي پهه مغهزو کهې د چها

 هغه کوښښ کړي په عالم کهې انسهانان جهوړوي

 

 (مخ 84)دزړه وينا 

که چېرې موږ الفت په لږ دقت سره مطالعه کړو، د هغه  پهه افکهارو 

کې يوازې زموږ  د ادبي بهير مطالعه د بح  وړ نه ده، بلکې الفت يهوې 

ژونهد  د انهد و د دهبلې څېړنې او مطالعې ته هم اړتيا لري، چې  هغهه 

فلسفه ده، هغه  فلسفه، چهې ده ليکهوالي او شهاعري د هغهې لپهاره 

ا کار يوازې الفت نه دى ترسره کړى، بلکې  د نهړۍ ډېهرو کارولې ده، د

مهمو او نامتو مفکرينو  هم دا کار کړى دى، وايي چې : )) نيچه لهه دې 

سره مينه درلوده، چې  خپل نظريات په معمها او داسهې ډول وړانهدې 

کړي، چې  عادي لوستونکي د حيرانتيا په سمندر ور  الهو کهړي...(( د 

ډول شهکارونه وليکل، مارکس سره له دې چې  استايفسکي  په همدې

نوم بايد په ادبياتو کې  څوک وانخلهي، مګهر د هنهر او ادب  پهر  د ده

ارزښت ډېر ښه پوهېږي او شعر يې هم ويلى دى. دا ډول مثالونه خهورا 

زيات دي، زموږ په عصر کې تر اوسه د الفت په باب نوموړي ټکي ته ډېر 

همدا وجه ده، چهې  تهر اوسهه مهوږ لږ کسان هم نه دي متوجه شوي. 

هرڅه  د الفت په باب ليکو، په هغو کې  نوې خبرې ډېرې لږ دي.  بايد د 

الفت  پېژندنې تګالره يوازې د ليکوالۍ او شاعرۍ په بازار باندې پاى ته 

ونه رسوو، د الفت پېژندنې مسئله  د پوهې او څېړنو پرله پسې لهړۍ او 

 هلو ځلو ته  اړتيا لري.
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 لهههري حاصهههل کهههې ههههره ځمکهههه تفهههاوت 

 پههاره ښههه کههه تههه دې خپههل زړ ګههي دکههر د

 پهههه کهههې وکهههره ښهههه تخهههم د الفهههت

 نهههو بهههه ووينهههي لهههه ههههر چههها محبهههت.

 

 مخ(  ۱۱)د زړه وينا

ډېره موده وشوه، چې  د الفت صيب  نثري اثار سړي ته  په  نتيجه:

سختۍ سره الس ته ورځي،  اوس چې  د اطالعهاتو او کلتهور وزارت د 

نثري کليات، د ځوان شاعر او د پښتون  د ځهوان کالهه د  استاد الفت

بريمن اسمعيل يون په ستړيا او زيار خپروي، دا کار به زمهوږ د اوسهني 

فرهنګي بهير په ترڅ کې  يوه نه هېرېدونکې ملي او فرهنګهي خهاطره 

 وي، ځکه:

 خپههل او پههردي بههه پههه نظههر د محبههت ليههدلم

 پههه حريرههت کههې د تمههام کلههي لههيال ومههه زه

 ډېرو سترګو کې مې مينه د خپل ځهان ليهدلې په

 په زړه کې ګران د ډېرو خلکو په رښهتيا ومهه زه.

 په درناوي                                  

 پوهنمل عبدالخالق رشيد

 کال د سلواغۍ لومړۍ نېټه (ل۶۹۲۲)کابل، 
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 :سريزه

 داستاد الفت نثر، ژوند او اثار

 کينههې راسههي مههدار د " زمهها نههه چههې پههر

 د کمهههال پهههر منهههارو ټکهههې پرېباسهههي

 چههې پههه دې ملههک کههې ډېرکلونههه دي پههه کههار

 (1بيا )الفت ( غوندې شهيوا شهاعر پيهدا شهي " )

 

استاد ګل پاچا الفت د پښتو په معاصرو ادبياتو کې د راڼه زړه، ضمير 

او وجدان خاوند، يو داسې ځلېدونکى مخکښ ليکوال دى، چې په نظم 

ترپولې رسېدلى دى. هغه دخپل ټول ژونهد او نثر دواړو کې د استادۍ 

په اوږدو کې هر څه چې وليکل، په زغرده يې وليکهل، پهه مينهه يهې 

ههېڅ ډول  وليکل، د الفت په وړانګو يې وليکل، انترادي يې وليکل او د

تکلف او تصنع ګرد او غبار يې د ليکوالۍ پلو ګردجن نه کړ. په همهدې 

 ل خان ( بولي.وجه زموږ ليکوال هغه د خپل عصر) خوشا

د استاد د همدغه ستر انساني کرامت، مينې، الفت، د نفس پهاکۍ او 

يوه اوچهت معيهار  تذکيې، پښتو، پښتونولۍ او انسانيت ته د خدمت د

پايله وه، چې زما په زړه کې د هغه د تخليري نثرونو د کلياتو د راټولولو 

                                                           
(1)

ور رشاد، د الفت ياد، سرحدونو چارو وزارت د نشراتو رياست، پوهاند عبدالشک  

 مخ. ٦٣ل کال، 1٦٣١
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 د دېمهې  خپلو ځوانو ملګرو په مشوره او مرسته تکل راوټوکېده او د

 کار د سرته رسولو کار پيل کړ.

دلته غواړم په لومړي سرکې د استاد پر نثر تر خپله وسه لنهډه رڼها 

واچوم او وروسته به يې پر ژوند او اثارو څه ناڅه په بشپړه توګه خبرې 

وشي، که څه هم زما په شان د يوه مبتدي ليکوال لپاره، د اسهتاد پهر 

غه مينه او الفت، چې د الفت له نثرونو نثرڅه ويل ګرانه خبره ده، خو ه

څخه زما په زړه کې راټوکېدلي، نه شم کوالى پټه خوله پاتې شم، دلته 

يوازې د هغه څه بيان الزم بولم، چې د استاد له نثرونهو څخهه زمها د 

 فکراو ذهن د اخيستنې پايله ده.

))که څوک غواړي، چې د خلرت او فطرت په رمزونو او اسهرارو پهوه 

په يوه شنه پاڼه کې د معرفت دفتر وګوري، خپل عرل، شهعور او  شي او

احساس دې په کار واچوي او د زړه سترګې دې وغوړوي. پهه يهوه الره 

ډېر خلک تېرېږي، مګر يو نيم په کې چېرته يوه ښکلې مرغلهره پيهدا 

 (1)کړي، چې د چا له امېله پرېوتې او په خاورو کې پرته ده.(( 

ت د خلرت پر رمزونهو پهوه شهوى، د زړه پهه زموږ زمانه کې خو الف

سترګو يې دا رازونه ليدلي او د مينې، انسانيت او احساس مرغلره يهې 

فکر( په لوپټهه  ترې راکښلې ده او بيايې)د زړه دنيا( )د لوړ خيال او ژور

 کې تاوه کړې، چې اوس زموږ له مينې ډک زړونه ترېنه رڼا اخلي.

                                                           
(1)
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رعزيز معلومېږي، چې يوه ته زړه ))دانسان په وجود کې دوه شيه ډې

 او بل ته دماغ وايي.

 له دماغ نه علم او فلسفه پيدا شوه، له زړه نه شعر او ادب.....

صبر، رحم، کرم، شجاعت، سخاوت د زړه کار دى، عشق او مينه پهه 

 (1)زړه کې وي((. 

الفت هم خپلې د ))زړه وينا کې(( ))عالي افکار(( ننويستل،)) ښهه  

ترينه جوړ کړ، ))غوره اشعار(( شهول، ))د ازادۍ پيغهام(( لمسون(( يې 

لپاره ))د پسرلي نغمه(( شوه،په ))نوى سبک او نوى ادب(( يې ))غهوره 

 نثرونه(( وليکل او زموږ لپاره يې ترې ))بله ډيوه(( جوړه کړه.

ورسره يو ځاى يې د غريبانو له ملګرتيا، د عهاجزانو او خوارانهو لهه 

س نيالګي، د خادمانو له خدمت، ظالمانو ته لهه ورورۍ، د کاريګرو د ال

بدکتلو، پر مظلومانو له ژړېدلو او له بدو کارونو څخه د پردې له اوچتولو 

نه الس وانه خيست او د ژوند تر پايه يې د خپل دغه هوډ مزي ټينه  

 ونيول، )) کوم وخت يې چې اداري کارونه پرېښودل يوازېتوب ته وزګار

د روحانيت جهان ته ورننوت، سپين کالي، سپينه  شو، فريرانه ژوند او

خولۍ، نوراني مخ، خوږه موسکا، تسپې په الس فريرانه ژوند، د الفهت 

                                                           
(1)
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نه ډکې خبرې! ده له خدايه غوښتل چهې د فريرانهو او دروېشهانو پهه 

 (2)لباس کې له دنيا نه سترګې پټې کړي((.

د زړه د درد  الفت د ژوند تر پايه د خپلو خلکو په دردونو ودردېده او

ټولې خبرې يې له الفت نه به ډکو کلمو او تورو کې تاوې کړې او د کاغذ 

پرمخ يې موږ ته راوسپارلې. زموږ يو ليکوال هغه له ليف تولستوى سره 

ورته کوي: ))لکه څنګه چې ليف تولسهتوى تهه د روسهيې د انرهالب 

و او هنداره ويل کېږي هماغسې الفت د خپل ماحول د ټولنيزو جريانون

 (1)مسلطو کلتوري ارزښتونو په منعکسولو کې ستر نرش لوبولى دى.((

مخکښو ليکوالو څخه دى، چې د پښتو د معاصر ادب  الفت يوله هغو

په ويښتايي پېر کې يې د ښکلي  هنري نثر ماڼۍ تياره کهړه، د ښهکلو 

الفاظو او رنګينو ماناوو شال يې ورپه سر کړ، د غوره نثرونو زړي يې پهه 

ټوکول او د تل پاتې ژوند په هيله يې د ښايست مرغلرې پهه کهې کې و

 وکرلې.

لږه د پنځهه  تر الفت د خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند په بهير کې لږ 

دېرشو ادبي اثارو په منځ کې خپل درې تخليري نثري اثار: )بله ډيهوه، 

                                                           
(2)

 –

 
 مخ. ٣٦ل کال، 1٦٣١( محمد صديق روهي، ادبي څېړنې، ننګرهار پوهنتون، 1)
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نوى سبک او نوى ادب او غوره نثرونه( موږ ته راپرېښودل. د نثهر يهوه 

 :به يې دلته راوړو بېلګه

 بې ګناه بندي

  !دا بې ګناه بندي پرېږدو ،پرېږدو ،)) پرېږدو

 د ده په ازادولو کې هېڅ خول او خطر نه شته. !مه وېرېږو

 فساد او شرارت له ده څخه نه پيداکېږي.

 د ده بندي کول لويه ګناه ده.

دى هغه يوسف  دى، چې د بې ګناهۍ په سبب په زندان کې لوېدلى 

 دى.

ي ستاسې آينده سنجولى شي او ستاسې د ځکه دى له زندانه راوالو

 بلې ورځې غم خوړلى شي.

 !ودپرېږدو! دا بې ګناه بندي پرېږ

 شان وکړي.ډېر ښه  که دى خالص شو ستاسو انتظام به په

 ستاسې وږي به ماړه کړي، ستاسې بربنډ به پټ کاندي.

 !وتاسې دغه ښکلى موجود په تورو څاګانو کې مه غورځو
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 په زندانونوکې يې مه اچوو!

 پرېږدو دا بې ګناه بندي پرېږدو!

 دى به ستاسې د ګډو وډو او پرېشانه خوبونو صحيح تعبيرونه وکړي.

 ي.ځډېرې سختې، مبهمې او مجملې غوټې به پراني

 دى د راتلونکي حال پيشبيني کولى شي.

 وپوهېږي. د طبيعت په رمزونو او اسرار

 اقتضارات ورته معلوم دي.د جوي او فلکي اوضاعو 

 پرېږدو پرېږدو دا بې ګناه بندي پرېږدو!

 د ده په ازادولو باندې علم او پوهه زياتېږي.

 وطن رڼا کېږي او ړانده بينا کېږي.

 دى له خپلو جفا کارو ورونو سره هم ښه سلوک کوي.

 دى ډېر پېچومي اوارولى شي.

 دى ډېرې کږې سمولى او ډېر مشکالت حل کولى شي.

خوب ليدلى، چې دا بندي خالصهېږي او د سهلطنت پهه کرسهۍ  ما

 کېني.
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 ښه فکروکړو.

 دا بندي څوک دى.

 پس له ډېره فکره وايم 

 (1)فکر دى فکر!(( 

لوى استادپوهاند عالمه عبدالحى حبيبي د الفت نثر او نظهم دواړه 

 شعر بولي او وايي: 

ل ))د پښتو ادب چې په خپل سمسور بک کې يو ښکلى او رنګين ګه

غوړولى هغه بې له شکه)) ګل پاچا الفهت(( دى. دى فطرتهاً شهاعر و، 

شاعري او نازکخيالي په خټه ور اخښلې شوې وه. که به يې نظم ليکهه 

 هغه به ضرور خوږ، روان او له معانيو ډک و، خهو نثهر يهې تهر هغهه ال

ښکلى، لطيف او په ګټورو نرطو پسوللى او ګټور و، هغه لفظي او ښکلې 

ې ده په منثورو ابداعاتو کې ځايولى سواى کټ مهټ داسهې ماناوې، چ

وې، لکه سره اوډلى او پرله پسې شعر! د قلم رابطه يې يوازې له الفاظو 

سره نه وه، له زړه سره هم نغښتې وه، احساس او عاطفه يې دونهې پهه 

 (2)ادبي تخليراتو کې نغښتله، چې هره ټوټه به يې يو عاطفي شهکار و.(( 

                                                           
 مخ. ٣2غوره نثرونه،  ( 1)

 مخونه. ٤-٦د الفت ياد، ( 2)
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ت تر منظومې وينا د ده منثورې ټهوټې خوښهې دي. دى )) زما د الف

شاعر او فنان دى. د ده نثر هم شعر دى، خو نظم يهې هغسهې خونهد، 

ښکال او هغه جمال لري. دى د خاصو افکارو په پرورښت او تصوير کهې 

استاد دى او نوي نوي نکات پيدا کوي، د ژوندانه اسرارو ته ملتفت دى، 

د مطهالعې او غهاير نظهر جوالنګهاه  دهد د طبيعت بسيط او پلن ډګهر 

ده.((
(۶)
 

کانديد اکاډميسين محترم محمدصديق روهي وايي:))د الفت نثر په 

حريرت کې شعر دى... يو ځلې، چې څوک د الفت د کوم اثر په لوستلو 

پيل وکړي، نو د هغه مرناطيسي خاصيت يې نه پريږدي، چې په اسانۍ 

سره ځان ترې خالص کړي.((
(۱)
فرانسيس بيکن په هغو خبهرو  او بيا د 

کې، چې د ليکوالو په باره کې يهې کهړي دي، د الفهت موقهف داسهې 

 ځلوي:

))ځينې د مېږيانو په شهان ټهول وخهت دانهې راټولهوي، ځينهې د 

غڼو)عنکبوت( په څېر هر څه له ګېډې را وباسي او ځينې نور د مچيهو 

 په شان د ګالنو شيره راغونډوي او په شاتو يې بدلوي.

 ه الفت په دغه وروستۍ کټګورۍ کې راځي.((پلپه خ
(۹)

 

                                                           
(1)

  

(2)
  

 مخ. 1٦د الفت ياد، ( ٦)
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اجمل خټک وايي: ))پاچا صاحب يو لوى پښتون عالم او اديب شاعر 

دى، په نظم او نثر دواړو کې د دې دور په وړومبي صف کې پهه اوچتهو 

سترګو او دنګه غړانګه مخکې روان دى. ((
(۱)
  

نثهر د  محترم ليکوال کانديد اکاډميسين محمدابراهيم عطايي يهې

ويکتور هوګو له سبک سره ورته کوي: )) د ده نثر په ادبي ټوټو کې لهه 

يوه خاص سمبوليزم څخه مراعات کاوه، چې هغه ډېر خوږ او پهه دغهه 

سبک کې ويکتور هوګوته ورته و.(( 
(۶)
 

د هېواد ځوان نوښتګر ليکوال زرين انځور، د الفت نثر او نظم دواړه 

اى کې دې پايلې )نتيجهې ( تهه رسهېدلى د پرتلنې په تلې تللي او په پ

 دى، چې الفت تر شعره په نثرکې مخکې دى، نو ځکه وايي:

))د الفت نثر د هغه له نظم او شعر نه په زياته پيمانه د پښتو ژبهې د 

معاصر جريان لپاره اغېزمن جوت شوى او جوتېږي، ځکه نو يې بايهد د 

معاصر بشپړ انترادي نثر مخکښ وبولو.((
(۱)
 

پلو خبرو مزي را لنډکړو، نو د الفت صيب نثرونه خو د هنر يو که دخ

داسې کان دى، چې هرڅومره يې سړى سپړي هماغومره ورتهه خونهد 

                                                           
 مخ. ١1د الفت ياد، ( ٤)

(1)
  

(2)
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ورکوي. په ټوليز ډول په لنډيز سره کولى شو، د الفت صيب د نثرونو د 

 جوليز)شکلي( او محتوايي خواو ځينې ښکالوې په لنډ ډول بيان کړو:

 د جولې له مخې: -الف

په شکلي لحا  الفت غواړي خپله د خپل فکر مرغلره د عاطفې پهه 

اوبو ومينځي او د ساده، عام فهمه او روانو کلمو په لوپټه کې يهې تهاوه 

کړي، هغه ساده ګي يو صفت ګڼي، له تکلف، تصنع او ځهان جهوړونې 

څخه خپله الره بېلوي او وايي: )) هغه انشا چې ډېرې قلرلې پکهې وي 

لري، يعنې لکه رعد او برق يې ځلېدل او غرېهدل زيهات او ډېر جلبل و

وي، د ليکونکي عجز او تصنع ښيي، دا راز هنر ښهودنه د واعظانوکهار 

دى، په شعر او ادب کې ساده ګي لوى صهفت دى، نهه کاکهه تهوب او 

طمطراق، څومره چې د چا فکري او معنوي پانګه زياته وي، هغومره يې 

و پېچيده ليکل غالباً د ليکونکي لهه سبک ساده او روښانه وي. مغلق ا

علمي او معنوي فرر څخه پيدا کېږي، هغه څوک چې د عبارت په ډول 

په سينګار پسې ډېر ګرځي او له لفاظۍ څخه ډېهر کهار اخلهي، خپهل 

.(( معنوي فرر د الفاظو په برق او ذلق کې پټوي
(۶)
نو په دې وجه الفت ، 

لف نښې نښانې پکې نهه د روان او ساده نثر غوښتونکى دى، چې د تک

وي، خو))دا ساده ګي له ساده ګۍ څخه نه ده، بلکې د ليکوال له زيات 

قوت او حاکميت نه ساده ګي ده(( ليکوال کوالى شي په ډېهرو روانهو، 

                                                           
 مخ. ٤1ليکوالي امالء او انشاء،  ( 1)
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ساده او خوږو کلمو کې په ډېره دقيره، نازکه او باريکه بڼه د خپهل زړه 

دي لنډې لنډې  . د الفت صيب نثرونه هم په همدې ډولپرانيځيغوټه 

جملې يې راوړي، هره يوه يې تامه جمله ده، ټهاکلى اهنه  لهري ، لهه 

ذهني او عيني انځورونو څخه ډک، د ګرامري جوړښهت او معيهارتوب 

اوچتې نمونې دي. په نثرونو کې يې))د ادبي ټوټو، شعري او ادبي طرحو 

او همدارنګه  د داستاني لنډو طرحو نمونې ليدل کېږي.(( 
(۶)
 

 محتوا او فکر له پلوه:د  -ب

الفت د خپلو نثرونو د شکل او محتوا تله داسې برابهره کهړې، چهې 

سړى نه شي کوالى و وايي، کومه خوا يې درنه ده. دى په فکري لحها  

د نوښت، د مضمون د نوي والي او د فکر د ازادۍ سر سخت پلوى دى، 

 وايي:

لهه ذهنهي  ))څومره چې يو شاعر يا ليکوال ازاد فکر کوالى شهي او

اسارت نه خالص وي هماغومره يې انشا هم له ترليد او ابتهذال څخهه 

لرې وي.(( 
(۱)
 

په محتوايي لحا  يې په خپلو نثرونو کې زموږ د ټولنې او پهه ټهوليز 

ډول  د ټولې بشري ټولنې دومره بېالبېل کرکترونه ځلهولي، چهې کهه 

رمعلوم شي، سړى ورته به ځيرتيا سره وګوري، نو د الفت قوت به هله و

                                                           
 مخ. ٣١زرين انځور، د الفت ياد، ( 1)

 مخ. ٤١ليکوالي امالء او انشاء، ( 2)
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له يوه ساده بزګر نه نيولې بيا تر يوه حاکم پورې، د انساني ټولنې ټهول 

 اشخاص په کې ځلېږي.

د انسان او انسهانيت روح او روان يهې د خپلهو نثرونهو رګونهو تهه 

ننوېستى، په همدې وجه خو يې د تلپاتي ژوند او زړه راکښون ځهواک 

 ډېر زيات دى.

بشري ټولنې هر فرد په خپهل خهاص د ده د نثرونو په هنداره کې د 

کيفيت او کړنې خپل ځان ويني او داسې کوم څوک که پيدا شي، چهې 

 په دې هنداره کې دې د خپلو اعمالو څېره ونه ويني.

الفت هر څه د يوه باريک رمز او قوي استدالل په کړيهو کهې راګيهر 

کړي، خاص فلسفي فکر يې په کې ځلولى، انترادي الره يهې پهه کهې 

ستې، مينه يې په کې زرغونه کړې، د ټولنيز فکر لوپټه يې په کهې پراني

غوړولې، د نفس د تذکيې او روان د پهاکوالي الره چهاره يهې پهه کهې 

ښودلې او د انساني روح په داسې يو تمځي کې يې دا ټول سره راټهول 

کړي، چې نه يوازې زموږ د ټولنې انسان پرې خپل روح ارامولى او خپل 

بلکې د ټولې بشري ټولنې لپاره د ګټې اخېسهتنې  نفس وينځلى شي،

وړ دي، دا ځکه چې دا د نړيوالو انساني تجربو د رڼا په رن  ليکل شوي 

 دي.
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د الفت د نثر په باب که هر څهومره د خپلهو خبهرو مهزي وغځهوو 

هماغومره غځېږي، خو ښه به داوي، چې د الفت نثر په خپله د الفت د 

 :قوانينو په هېنداره کې وګورو

استاد الفت په خپل يو اثر)ليکوالۍ امال او انشاء( کې د يهوه ښهه او 

 غوره نثر او انشاء لپاره دغه الندې ځانګړنې ټاکلې دي:

 وضاحت: -۶

 صراحت، الفا  له مرصودو ماناګانو سره تناسب ولري. -۱

 ضبط ، په کالم کې زياتې او بې ضرورته برخې نه وي. -۹

 تکلف څخه کار وانه خيستل شي.طبيعت، په کالم کې له  -۱

 سهولت. -۱

 انسجام. -۱

 اتساق، د معانيو ټين  اتصال او ارتبا  ته اتساق وايي. -۲

 جزالت، ښه معاني په مناسبو الفاظو کې ادا کول دي. -۲

 ګرامري لحا . -۳

 د لغاتو استعمال. -۶۲
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 فعلونه. -۶۶

 استدالل او منطق. -۶۱

 آهن . -۶۹

 تول.د لف  او معنا  -۶۱

 د مضمون راښکون. -۶۱

 د ليکوال عريده. -۶۱

 نظم او ترتيب. -۶۲

 ابتکار. -۶۲

 تخيل. -۶۳

 ذوق. -۱۲

 حافظه. -۱۶

 احساس. -۱۱

 ذکا. -۱۹

 د ليکوال شخصيت او اخالقي شجاعت. -۱۱
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 د فکر ازادي. -۱۱

که د يوه غوره نثر لپاره د الفت صيب دا پورته څرګندونې په پام کې 

ې د الفت صيب له نثر پرته بهه داسهې لهږې بېلګهې ونيسو په پښتو ک

پيداکړو، چې پورتني ښايستونه او ښکالوې دې ولري، دا خو الفت دى، 

چې په طبيعي ډول يې د وضاحت او صراحت په جامهه کهې مضهمون 

راټوکولى، د منطق او استدالل په تار يې تړلى، نوى رن  يې ورکهړى، د 

مو د آهن  د لف  او مانا په تول ځانګړي ذوق په اوبو يې وينځلى، د کل

يې تللى، د فطري ذکاوت او احساس روح يې ورننوېستى، د ازاد فکر او 

رنګين تخيل د امېل لړ يې ور په غاړه کړى دى او ))کلهه چهې فکهر او 

.(( خيال سره يو ځاى شي، نو غرونه نړوي
(۶) 

الفت صيب هم خپل فکر 

وړ خيالونهه او ژور او خيال د احساس په مزو داسهې تړلهى، چهې ))له

 فکرونه(( ترېنه جوړ شوي دي.

))وګورو! ورېځې پاس په هوا کې دي، څاګانې ښکته په زمکه، هغهه 

څه چې په هسکو ورېځو کې شته، په ژورو څاګانو کې هم شته، په دغو 

اوبو باندې هم هماغه تنده ماتېږي، د لوړ خيال او ژور فکر نتيجه يهوه 

ده... (( 
(۱)
 

د دې خبرې يادون راوړ، د الفهت صهيب د  د مخه لکه څنګه چې مو

پنځه ويشتو په شاوخوا کې دا ټاکل شوې ځانګړنې کولى شو د ده پهه 

                                                           
 ذهدى، روانشناسى کودک،( 1)

 مخ. 11٤غوره نثرونه، ( 2)
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نثر کې ومومو، نورې داسې کمې بېلګې به پيهدا کهړو، چهې دا ټهولې 

ځانګړتياوې دې ولري. کېدى شي الفت صيب دا ځانګړتياوې د خپهل 

يوې غهوره انشها لپهاره د يهوه نثر له پلوه راټولې کړې وي او بيا يې د 

 ضرورت په توګه په نښه کړي وي.

د الفت صيب د نثر جادو، خوږوالى، زړه راکښهون، تلپهاتې تهوب او 

ښکال په دې کې ده، چې دا د څو هنرونو مجموعي پايله، شيره او شات 

دي او ))کله چې يو هنر له بل سره مل شي او يو ښايست په بل کې حل 

جوړ شي، چې سترګې يې په ليدلو او غوږونه يې  شي، نو هغه څه ترېنه

په اورېدلو او زړونه يې په مينه او محبت نه مړېږي...
(۶)
 

 اوس راځو د استاد ژوند او د اثارو پېژندنې ته:

د استاد د ژوند او اثارو په باب په بېالبېلهو کتهابونو او جريهدو کهې 

نهه وه، ليکنې شوي دي، خو يوه هم دومره مشرح او قناعت بښهونکې 

چې د الفت صيب د ژوند او اثارو ټول څرنګوالى موږ ته معلوم کړي، لهه 

نېکه مرغه زما ځوان مبتکر استاد محترم زلمي هېوادمل د الفت صيب 

د ژوند او اثارو په باب مفصله څېړنه کړې او د )الفت ياد( نومي کتها ب 

يب په کې يې خپره کړې ده. زما لپاره ډېر وخت په کار و، چې د الفت ص

باب دومره ګټور او مفصل معلومات ترالسه کړم او يا ههم کېهدى شهي 

هېڅ مې ترالسه کړي نه واى. هماغه و چې له محترم استاد هېوادمهل 

سره مې په دې باب خبرې وکړې او د دې ليکنې د لنډون او د ضرورت 

په صورت کې د ځينو ټکو د زياتونو په باب مې ورسره مشهوره وکهړه، 

 سترګو ومنله، چې دا دى دلته يې راوړم: هغه د سر په

                                                           
 د زړه وينا، ح مخ.( 1)
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 کورنۍ، زوکړه او ټاټوبى:

ع کال( د لغمان د عزيز خان کڅ د منصور  ۶۳۲۳ –ل کال  1١٨٨)])پر 

په کلي کې د سيد فريرپاچا د زوى ميرسيد پاچا په کور کهې يهو نهوي 

 ماشوم سترګې برانيستې.

 نوم، تخل  او مستعار نومونه:

ماشوم، ګل پاچا، نوم کېښود. ماشوم ګهل کورنۍ پردغه نوي زوکړي 

پاچا د خپلې کورنۍ په غېږه کې لويېده، تر هغې چې د ليهک لوسهت 

شو، د استعداد خاوند ځوان، د سر شارې شعري قريحې خاوند ځوان، 

دغه ځوان د الفت تخل  غوره کړ او چې پر کومو ليکنهو يهې د خپهل 

مسهتعارونومونو:  نامه څرګندول نه غوښتل، نو يې بيا پر دغهو النهدې

)ظريف افغان، کجوروال، عالقمند، محتا(، ستمديده، نوامهوز، نهادار، 

ارزومند، نکته رس، نکته دان، منتظر، مشاهد، حق بين، منصف، حهق 

پسند، دلسوز، امنيت خواه، لغت دان، پارلماني وکيهل، دقهت پسهند، 

 اعتدالي، ملتفت، قانوني، خپل، بې زړه ،ا، ، ګ( ليکنې وکړې.

 کړه: زده

ګل پاچا الفت د پښتو د اوسني ادب د نهورو سهرالرو پهه څېهر پهه 

سيستماتيک ډول کوم ښوونځى او يا د تحصيل کومه عالي موسسه نه 

ده لوستې، بلکې د لغمان، ننګرهار او کابل په ديني مدرسو کې يې لهه 

جيدو علماوو څخه زده کړه وکړه: صرل، نحو، منطق، تفسهير، معهاني، 
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ديثو کتابونه يې ولوستل. دغه زده کړې که څه هم غيهرې بيان او د احا

منظمې وې، خو د ده د څپاند فطري استعداد په تاندولو او روزلهو کهې 

يې ستر رول درلود. اما د الفت لپاره هماغه لومړنۍ زده کړې بسهيا نهه 

وې، بلکې ده  د ژوند تر پايه مطالعه کوله، نوي نوي شيان يې زده کول 

يې لوستل او د خپلو دغو مطالعو او لوستنو محصول  او نوي مضمونونه

يې د خپل ژوند په اوږودو کې په بېالبېلو بڼو خپلو هېوادوالو او  پښتنو 

 وروڼو ته  وړاندې کړى دى.

 ژبې:

د الفت مورنۍ ژبه پښتو وه، فارسي يې هم په ښه توګه زده کهړې وه 

ډول مضهامين ان تر دې حده، چې په ډېره لوړه ادبي پيرايه کې يې هر 

په دې ژبه کښل او داسې اشعار يې ويل، چې په لوړو پارسي اشعارو کې 

تهر حساب کېږي. سربېره پردې الفت په ديني مدارسو کې عربي ژبهه 

حده زده کړې وه، چې مضامين يې پرې ليکل او دغه ژبه يهې ههم  دې

 ښه زده  وه.

 رسمي مالزمتونه: 

الفت چې د کابل او ننګرهار په درس ځايونو کې دوديزې زده کهړې 

وکړې، د شپږويشتو کالو ځوان و، چې رسمي مالزمتونو تهه يهې مخهه 

کال د انيس اخبار په اداره کې د کاتب پهه  (ل۶۹۶۱)کړه، لومړى ځل پر 

توګه ومنل شو، خو ده په کتابت بسنه ونه کړه، بلکهې د ليکهوالۍ پهه 

پل استعداد څخه کار واخيست او ډېرې مرهالې يهې برخه کې يې له خ

وکښلې، نوي او تازه اشعار يې وويل او خپاره کړل، د ده دغهو ادبهي او 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4321 

 (ل۶۹۶۱)مطبوعاتي هڅو دى د کابل په ادبي انجمن کې جذب کړ او پر 

کال د ادبي انجمن د تاليف او ترجمې په څانګه کې د غهړي پهه توګهه 

ال پښتو ټولنه جوړه شوه او د زېهري ک (ل۶۹۶۱)ومنل شو. کله چې پر 

کال د زېري چلوونکى مررر  (ل۶۹۶۱)جريدې پر خپرولو يې پيل وکړ. پر 

کال د پښتو ټولنې د صحافت د مدير مرستيال مرهرر  (ل۶۹۶۱)شو، پر 

کال د اصالح ورځپاڼې مشهاور او د پښهتو ټهولنې  د  (ل۶۹۶۳)شو. پر 

رځپاڼې مشاور، د پښهتو کال د اصالح و (ل۶۹۱۲)قواعدو مدير شو. پر 

 ټولنې عمومي مبصر او د کابل مجلې د چلوونکي په توګه وټاکل شو.

کال د اتحاد مشهرقي جريهدې مهدير مرهرر شهو. پهر  (ل۶۹۱۱)پر 

کال په ننګرهار واليت کې د قبايلو عمومي مهدير شهو. پهر  (ل۶۹۱۲)

کال د شورى د اوومې دورې لپاره د جالل اباد د خلکهو لهه  (ل1٦١٨)

 خوا د وکيل په توګه انتخاب شو.

 دکال د لغمان د کرغيو د ولسهوالۍ خلکهو، د شهورى  (ل ۶۹۹۶)پر 

کهال د جهالل ابهاد د  (ل۶۹۹۱)ر پ. وټاکه وکيل خپل لپاره دورې اتمې

 خلکو له خوا د لويې جرګې وکيل شو.

ړۍ رتبه د پښتو ټولنې رئهيس او د پهوهنې کال په لوم (ل ۶۹۹۱)پر 

کال د پښتو ټولنې پهر  (ل 1338)وزارت د عالي شورا غړى مررر شو. پر 

رياست سربېره د افغان شوروي د دوستۍ ټهولنې د رئهيس پهه توګهه 

 وټاکل شو. 

ل کال دکابينې غړى شو او د قبهايلو د مسهترل رياسهت  ۶۹۱۱پر 

د ولسي جرګهې د دولسهمې ل کال  ۶۹۱۱چارې ور وسپارل شوې. پر 

 دورې لپاره د جالل اباد د خلکو له خوا د وکيل په توګه انتخاب شو.
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 نمانځنې:

ګل پاچا الفت د کار او مالزمتونو پهه دغهه اوږده  دوره کهې د ښهو 

کارونو، ابتکار او جديت له امله د مراماتو له خوا نمانځل شوى هم دى، 

 ډول دي:چې د ده اخيستنې او نمانځنې په الندې 

 د خوشال خان د ادبي جايزې ګټل.  -۶

 د ابوعلي سينا د علمي جايزې ترالسه کول.-۱

 د صدارت له خوا دويمه درجه ستاينليک.-۹

 د ستوري درېيمه درجه نښان. -۱

 د پوهنې دويمه درجه نښان. -۱

 د وکالت د دورو نښانونه. -۱

 د لويې جرګې يادګاري نښان. -۲

 سفرونه:

رسمي مالزمتونو په اوږدو کې ځينې سهفرونه ههم  ګل پاچا الفت د

 کړي دي، چې په الندې ډول ښوول کېږي:
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پېښور ته د يوه ادبي هيئت په مشرۍ، چهې پوهانهد رښهتين او  -۶

 مرحوم استاد خادم هم ور سره مله وو.

 مسکو ته د يو کلتوري هيئت په مشرۍ. -۱

ور د ختيځپوهانو پنځه ويشتم کانګرس کې د ګهډون پهه منظه -۹

مونشن ته سفر، چې په دې سفرکې يې د خوشال خان خټک او پښهتو 

 ټولنې په باب دوه کنفرانسونه ورکړي دي.

د آسيايي او افريرايي ليکوالو په کنفرانس کهې د ګهډون لپهاره  -۱

 تاشکند ته سفر. 

شوروي د دوستۍ ټولنې په بلنهه د يهوه هيئهت پهه  -د افغان   -۱

 ته سفر. مشرۍ مسکو

وهانو په شپږويشتم کانګرس کې د ګډون په منظهور د د ختيځپ -۱

يوه هيئت په مشرۍ مسکو ته سفر. په دې کانګرس کې يې د خوشهال 

 خان او رحمان بابا د شاعرۍ په باب کنفرانس ورکړى دى.

الفت په دغو سفرونوکې ويناوې کړي او کنفرانسونه يې ورکهړي دي 

 او دغه الندې ځايونه يې نورهم ليدلي دي:

ليننګراد، سوچي، باکو، دوشنبه، تاشکند، تهران، پېښهور او  مسکو،

 مونشن.
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 د حج سفر:

الفت د ژوند په وروستيو کلونو کې د حج د فريضې د ادا کولو لپهاره 

 بيت اهلل شريف ته هم تللى و.

 کړه وړه او عادات: 

الفت دنېکو اخالقو خاوند، مهربان، پر خوارانهو زړه  مرحوم ګل پاچا

 او وطني مصالحو مين شخصيت و. سواند، پر وطن

لوى استاد پوهاند عبدالحى حبيبي يو ځاى کښلي دي: ))الفت پهه 

رسمې چارو کې تکړه همکار او د ملګرو په جرګه کې خوږ او خندونکى 

او نکته رس ملګرى و. په مشاعره او نکته دانۍ کهې ترهېچها پهس نهه 

مهدبر، فکهور او  پاتېدى او کله چې به د ))جد(( ډګر ته راغى، نو به يهو

 وطنپال سړى و.((

استاد عبدالرول بېنوا په دې باب وايي: )) ښاغلى الفت په اجتماعي 

ژوند کې يو مخى، خوش خلره، متين او په عين حال کې د ورين تندي 

خاوند سړى دى. مجلس يې ډېرخوږ دى او خبرې يې مزاحيه روح ههم 

 لري...((

( نمبرکهې ۱اره )شهم ۱۱ټهوک پهه  ۹اجمل خټک د رهبر مجلې د 

 ليکلي دي:
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))...پاچا صاحب يو لوى پښتون، عالم او اديب او شاعر دى، په نظم او 

نثر دواړو کې د دې دور په وړومبي صف کې په اوچتو سترګو او دنګهه 

غړانګه مخکې روان دى، ولې تاسې ته به هومره غلى او خوله خاموشه 

ليکونهه يهې سهړى وي...د لغمان دا پياوړى اديب الفت، چې بيهان او 

ګوري، نو د اور لمبه محشرستان معلومېږي، ولې چې مجلس کهې يهې 

ووينې، نو دومره خاموش متين او قالر سړى، چې ته به ونه وايې، چهې 

الفت دى، چې قلم يې د ادب او شاعرۍ پيهداکولو نهه  دا هغه ګل پاچا

 هډو قالرېږي نه.

پهه خبهره ههم  د ده په ژبه به بې ضرورته خبره رانشي او د ضرورت

وار او خپل ځاى داسې په قالره کوي، چې ته بهه وايهې اول يهې  خپل

جووي او بيا يې په څه هنر، د مجلس ذهن ته د رسولو کوښښ کوي او 

دې سره سره موسکا د ده مسترل او حاوى صفت دى، چې دا فيصهله 

به د الفت ډېر کم دوستان وکړى شي، چې شونډې يهې موسهکا ډېهره 

 کوي که وينا!

ما خو په ډېر لنډ تن  مالقات کې دا محسوسه کهړه، چهې د الفهت 

صاحب موسکا هم له وينا نه خالي نه وي. ده خوږه موسکا څه داسهې 

په فن او هنر بلده کړې ده، چې ترې د موسکا کاراخيستى شي هم کهه 

څوک ډېر اهم  بح  کې را ونښلي، نو د ده  تشه موسکا هغه ته  داسې 

که د دليل ځاى پکې هم نه وي، نو د مينهې او جواب ورکولى شي، چې 

 خلوص په زور هغه  خبره په خوږوالي کې په بل فريق پرې کړي.((
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 فکري مسير، ملي او سياسي سرګرمي:

د پښتو ژبې يو معاصر ليکوال د استاد الفت د فکري مسير پهه بهاب 

 کښلي دي: 

يې  ))الفت يو انترادي رياست و، چې د حاکمې طبرې ارتجاعي څېره

افشا کوله او د فساد، اختناق او ارتجاع پرضد يې کله علني او کله پهه 

 رمزي توګه مبارزه کوله.((.

))الفت زموږ د هېواد له شرايطو سره سم د يوه نوي او مترقهي فکهر 

خاوند و. ده ته ملي او وطني مصالح تر هرڅه لوړ ښکارېدل او د وطهن 

کولو سره جدي عالقمند و،  له آبادۍ، ملي حاکميت او د رنځونو له لرې

د ظالمانو، رشوت خورو او د نورو په وينو او غوښو د چړچه مارو له سهر 

دښمن الفت د دغسې يو فکر په لرلو سره په هېواد کهې د سياسهي او 

 ملي غورځنګونو څخه لرې نه شو پاتېدى.((

))کله چې د ويښو ځلميانو نهضت شروع شو الفت په دې نهضت کې 

غه نهضت په خصوص کې د ده خپل هغه وختنى نظر دا شريک و او د د

 دى.((:

))زلمى دانه دى، چې د بلوغ سن تهه رسهېدلى وي او شهيطان يهې 

وغولوي، بلکې زلمى هغه دى چې په نفس و شيطان دواړو باندې غالب 
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وي او د هلکتوب له خويونو او خواهشاتو تېر شوى وي، د جديد عصهر 

ه ترويج کې يې کوښښ وکهړي، نهه دا فضايل او مدنيت دلته راولي او پ

چې تش يې زده کړي وي يا له جديد عصر نه غلهط تعلهيم واخلهي او 

حريت و ازادۍ ګمان په بې قيدۍ او بې مباالتۍ وکړي. موږ د زلميانو په 

مغزو کې نوي افکار، تازه نظريات د نورو علومو رڼا، د نوي عصر معانى او 

ق، يعنې د وطن مينه او ملي د جديد قرن عشق لټوو. د جديد قرن عش

محبت، مګر تش په خوله نه، بلکې هغه مينه او محبت، چې پهه کهار او 

 عمل کې ظاهرېږي...((

))الفت دغه مهال د سردار شاه محمودخان د حکومت له نيم بنهدې 

ازادۍ نه په ګټې اخيستنې سره وکوالى شول، چهې د هېهواد د نهورو 

په هېواد کې د سياسي مفکورو  فکورو او منورو شخصيتونو په ملګرتيا

 د پياوړتيا او د ملي غورځنګونو د پرمختيا لپاره کاروکړي.

هوکې! په همدې نيامت يې د))اولس(( ملي جريده را وايسته. د دې  

کهال د  (ل۶۹۹۲)جريدې د امتياز خاوند ګل پاچا الفت و، دا جريهده د 

کال د عررب تر اخره نوموړي الفت سرته  (ل۶۹۹۱)جوزا له مياشتې د 

 رسولې ده.

کال وروسته په هېواد کې د ملي جريدو خپرېهدل او د  (ل۶۹۹۱)تر 

سياسي مفکورو د تبليغ په باب علني فعاليتونه بند شول او الفت دغه 

وخت له خپل رسمي موقف نه په استفادې وړاندې د خپلو ادبي ليکنو 
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ملي او سياسي مبارزې سنګر تود وساته.  او تخليري ايجاداتو له الرې د

کال راوروسهته بيها پهه هېهواد کهې د قسهمي  (ل۶۹۱۱)کله چې تر 

ديموکراسۍ په رامنځته کېدو سهره د ملهي غورځنګونهو او سياسهي 

فعاليتونو د ودې لپاره زمينه برابره شوه، ملي مطبوعات منځته راغلل، 

ر سره سهم يهې د الفت بياهم غلى نه و، بلکې له خپل ملي فکري مسي

جامعې، د اصالح، د ظلم او بېعدالتۍ د له منځه وړلو لپاره، د قلهم پهه 

کلونو کې يې  (۶۹۱۱ -۶۹۱۲)ژبه، سياسي مبارزه پيل کړه، خصوصاً په 

په افغان جريده کې ډېر سياسي مضامين په پښتو او پارسهي ژبهو پهه 

 خپلو اصلي او مستعارو نومونو وليکل.((

شاره وکړه، الفت د خپل وخت يهو رياليسهت مو ا د مخهڅنګه، چې 

ليکوال او شاعر و او د خپل وخت د حاکمه طبرې لهه نهاوړو کهړو وړو 

څخه يې پرده او چته کړې،  د مظلومانو پر حال يې ژړلي او ظالمانو تهه 

يې بد کتلي. څومره روښنفکرانه افکار چې د الفت پهه اشهعارو کهې د 

کمو ليکوالو پهه اشهعارو کهې دا  ټولنې د ويښتيا لپاره ځلېدل، د ډېرو

 شان شور او زوږ  موجود و.

نو په دې وجه يې د خپل  عصر د نويو افکارو مخکښ او سهرغندوى 

بللى شو. دغه راز کله چې د ويښ زلميانو غورځن  جوړ شو الفت يهې 

کال وروسهته د ويښ   (ل۶۹۱۱)له مخکښانو څخه و او بيا کله، چې تر 

و ترمنځ درز پيدا کېږي او يهوازې د انګهار زلميانو غورځن  د ځينو غړ
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جريده تر پايه پورې د ويښ زلميانو نوم ساتي، الفت هم تر پايه پورې له 

نورو پښتنو فرهنګيانو، لکه: ساپي، خادم، انګار، رښهتين، تهره کهي او 

بېنوا سره په دې غورځن  پاتې کېږي. دې غورځن  د هېواد په ځينو 

، کابل او ننګرهار کې څانګې لرلې، چهې د واليتونو، لکه کندهار، پکتيا

کندهار د څانګې مشر استاد عبدالرول بېنوا، د پکتيا د څانګې مشهر 

غالم محى الدين زرمتى، د کابل د څانګې مشر نور محمدتره کهى او د 

 ننګرهار د څانګې مشر الفت او خادم  وو.

نو په دې ډول ويلى شو، چې د ويښ زلميانو په غورځن  کې ههم د 

 ستاد الفت رول ټاکونکى او بارز و.ا

 پارلماني مصروفيتونه:

ګل پاچا الفت د افغانستان د پارلمان ) ملي شورى( ولسي جرګې په 

اوومه، اتمه او دولسمه دوره کې د لغمان د کرغيو او د ننګرهار د جالل 

آباد خلکو و کيل و. د ملي شورى په اوومه دوره کې يې د شورى دويهم 

وى و. الفت د وکالت پهه ټولهو دورو کهې لهه خپلهو مرستيال ټاکل ش

پارلماني حروقو ناوړه استفاده نه ده کړې او د ملت حروق يې د خپلهو 

شخصي ګټو په منظور تر پښو الندې کړي نه دي، بلکې د يوه باديانتهه 

او با وجدانه وکيل په توګهه  يهې د خپلهو موکلينهو او د افغانسهتان د 

ى دى. د حکومتونو قدرت تهه، پهه دغهو محرومو خلکو د ګټو مالتړ کړ

دورو کې لکه د ډېرو وکيالنو په څېر نه دى تسليم شوى، د هغه وخهت 
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په جريدو او د شورى او ولسي جرګې په نشريو کې د ده خپرې شهوې 

 ويناوې او آراوې د دې وينا ښکارندويې دي.

 صحافي مصروفيتونه:

مجلهې او اتحهاد ګل پاچا الفت د زېري جرېدې د چلوونکي، د کابل 

مشرقي د مسوول مدير، د ولس جريدې د امتيهاز خاونهد او د ))کابهل 

کالنۍ(( د څو ګڼو د منتظم، مرتب او مههتمم پهه توګهه کهارکړى دى. 

دکابل مجلې د مديريت پر وخت يې څو کتابونه هم چاپ کړي دي، چې 

 په دې توګه موږ د ده هڅې د يوه صحافي په توګه هم نه شو هېروالى.

ت د زېري پر لومړۍ نشراتي دوره او پر اووم نشراتي کال ښايي تر الف

ل مهړ( وروسهته د زېهري جريهده  ۶۹۹۳مولوي صالح محمد هوتک )

 چلوله.

دغه وخت زېهرى دوه مخيهزه او د قلمهي اههدافو لپهاره خپرېهده، 

صحافت يې هم دوديز و، په ډبرين چاپ خپرېدله، کومهه فهوق العهاده 

سې مراصدو سربيره يې د هغهه وخهت ادبهي ښيګڼه يې نه لرله. پر دا

 مطالب هم خپرول.

دکابل مجلې مهديرو ټاکهل شهو او د دې  پاچا الفتخوکله چې ګل 

مجلې هغه ګڼې، چې د ده د معاصرو اصولو له معايرو سره برابرې دي او 

د دغو مجلو مطالعه د الفت څېره د يوه پياوړي مجله چلوونکي په توګه 

 رابرسېره کوي.
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ه مسووليت چاپ شوې ګڼې، د مسلکي اختصاصي مجلهې د الفت پ

ټولې ځانګړنې لري، که د کابل مجلې پنځوس کلن نشهراتي کلونهه، د 

مديرانو د کار د دورو پر اساس وڅېړو، نو د الفت دوره د برياليو مديرانو 

 کتار کې د اوليت حق لري.

د الفت د مسووليت پر وخهت کابهل مجلهې سهربېره پهر علمهي او 

وضوعاتو او ترجمو ځينې کتابونه هم په متفرق شکل خپهاره تحريري م

کړي دي، لکه د غنمو وږى، پښتو سندرې، د پيرمحمد کاکړ دېهوان، د 

 افغانستان پخوانى تاريخ او د پښتانه شعرا د درېيم ټوک لپاره مواد.

مسووليت وروسته الفت د اتحاد مشهرقي مسهوول  د کابل مجلې تر

ي اخبار و او د هماغهه وخهت د دولهت د مدير شو. اتحاد مشرقي دولت

پاليسيو او غوښتنو ښکارندويي يې کوله، الفت لکه نور اخبار ليکونکي 

د دولت مطرحو پاليسو په رڼا کې دغه اخبار چالوه، خو د ده ابتکار پهه 

دې کې دا و، چې ذوقي او ادبي موضوعات يې په کې زيات خپاره کړل. 

دغه اخبار کوم ابتکهاري اړخ نهه د ورځپاڼې ليکنې د اوصولو له مخې 

 لري، بلکې زموږ د هېواد له شرايطو سره سم دوديز اخبار دى.

الفت کابو دوه کاله د ولس د ملي جريدې د امتياز خاونهد و، چهې د 

چلونې او مضمون ليکنې زيات کار يې په ده پورې اړه درلوده، نو ځکهه 

رې اړه پيهدا د دغې جريدې خپرونې هم د ده په صحافي فعاليتونو پهو

کوي، د دې جريدې مضامين، ملي، اجتماعي، انترادي او سياسهي دي، 

فکري اشعار هم په کې په کافي اندازه خپاره شوي دي، خو دا چې دغه 

اخبار په ګستنري ډول چاپېده، نو يې صحافتي خوا ځکه نيمګهړې ده 

او له دې پلوه يې ارزښت دومره لوړ نه دى. سربېره پهر دغهو صهحافي 

يتونو، الفت د کابل کالنيو په ترتيب، تنظيم او چاپ کې ههم برخهه فعال
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اخيستې ده او دغه الندې کالنۍ د ده په اهتمهام او مسهووليت چهاپ 

 شوې دي:

 ل کال کالنۍ. ۶۹۱۶د  -۶

 ل کال کالنۍ. ۶۹۱۱د -۱

 ل کال کالنۍ. ۶۹۱۹د  -۹

د الفت په مسووليت خپرې شوې کالنۍ د کابل کالنيو په لړۍ کې تر 

نورو کالنيو پاتې نه دي، هم يې صحافي خوا بشپړه ده او هم يې علمي 

 او معلوماتي خوا.

 د تدريس چارې:

الفت د خپلو مصروفيتونو تر څن  د کابهل پوهنتهون د حروقهو او 

ادبياتو په پوهنځيو کې د استادۍ چهارې ههم سهرته  رسهولي او پهه 

ونو شاګردانو ته بېالبېلو مواقعوکې يې د دغو دوو پوهنځيو د ځينو صنف

 تدريس هم کړى دى.

 کې ګډون: په نړيوالو سيمنارونو

الفت په ځينو نړيوالو سيمنارونو کې د ګډون لپاره بهرنيو هېوادونهو 

ته هم تللى دى. پر دې سربيره په هېواد کهې د جهوړو شهويو نړيوالهو 

 سيمينارونو غړى هم و.
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يې لوسهتي په دغو سيمينارونو کې يې ويناوې کړي او علمي مرالې 

 دي، لکه:

ه ق مړ( د نهه سهوم تلهين پهه ه ٢٨٢)د خواجه عبداهلل انصاري  -۶

 نړيوال سيمينار.

ه ق مړ( د زوکړې د پنځهه ه ٨٨٨) جامې ند نورالدين عبدالرحم -۱

 سوه پنځوسمې کاليزې نړيوال سيمينار.

هه ق ( په کابل کهې جهوړ شهوى  ۶۶۲۲- ۶۲۱۱د خوشال خټک ) -۹

نار، په دې سيمينار کې يهې))د خوشهال خهان د لومړنى نړيوال سيمي

 اشعارو اجتماعي او اخالقي خوا(( ترسره ليک الندې مراله لوستې وه.

کهال راپهه دې خهوا د هېهواد پهه  (ل ۶۹۶۱)سربېره پردې الفت له 

موقوتو خپرونو کې پرله پسې خپلې مرهالې او اشهعارچاپ کهړي دي، 

يښي دي.که د الفت د ټولو غنيمت اثار او ليکنې يې پښتو ادب ته پرې ا

علمي او فرهنګي هڅو جا(  واخيستل شي، نو بې له شکه دى د پښتو 

د معاصر ادبي غورځن  په سر الرو کې د مشرتابه حق لري او پر ځهاى 

ده، چې موږ يې استاد وبولو او د ده درنو ادبهي او ګټهورو اثهارو تهه د 

 احترام سر ټيټ کړو.

 اثار او ليکنې:

ګل پاچا الفت د اثارو مطالعه ولري، نو بهه ور زبهاد  که سړى د استاد

پنځه کتګوريهو النهدې مطالعهه  شي، چې د ده اثار په عمومي ډول تر

 کېدى شي:
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 تخليري اثار. – ۶

 تحريري اثار. – ۱

 تحليلي اثار. – ۹

 ترجمې. – ۱

 ليکنې. په نورو ژبو -  ۱

 تخليري اثار: -۶

ارزښت وړ اثهار، د ده تخليرهي د استاد ګل پاچا الفت په اثارو کې د 

ايجاديات دي، چهې ههم د هنهري اړخ لهه پلهوه بشهپړ دي او ههم د 

موضوعي. د ده تلپاتې تخليري اثار زموږ د ژبې په معاصرو ادبهي اثهارو 

کې په ډېره او چته پوړۍ کې ځاى نيسي، لوى استاد پوهاند عبهدالحى 

 ي:حبيبي د ده په هنري تخليراتو کې الندې ښېګڼې ښوولې د

جمال چې د الفاظو او کلماتو غوره کول ) انتخاب( او بيها د هغهه  – ۶

 اوډنه )ترتيب( او پيودونه )نظم( يې غټې نښانې دي.

برهان او استدالل که د فطرت له هره مظهره څخه دى، يو منلى  – ۱

دليل جوړولى شي او د ده په نظر کې د دنيا ټهول مظهاهر د اسهتدالل 

 لپاره څرګندې نښې دي.
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د هنر غټه ښېګڼه ده. دى د مظلومو خواخوږى دى،  د دهانتراد  – ۹

د اجتماعي ظلمونو سخت دښمن دى، په خپل ليک کې که منظوم وي 

که ولسي، تجاوزاتو ته ګوته نيسي او د ده قلم په دې خوا کې ډېر تېهره 

دى، د ظالمانو اسهرار لټهوي او د مظلومهانو او لوڅهو لغهړو پهه کوټهو 

فالکت او بدبختۍ حهال ګهوري او هغهه د ولهس د  ورننوځي، د دوى د

عبرت لپاره په داسې ژبه بيانوي که د چا زړه ډېر کلک هم وي بيها بهه 

هم اغېزه پرې وکړي. د الفت هېڅ منظوم او منثور ليک نه شته، چې له 

دغو ښېګڼو ځنې تش وي، ځکه نن د پښتو ليکوالو په ډله کې الفت تر 

 ونه د پښتو ادب شمله ګڼلى شي.ټولو مخکې ودرېږي او د ده ليک

د استاد الفت تخليري اثار په لومړي سرکې پهه دوو عمهده څهانګو 

 بېلږي:

په هنري، ادبي او فکري لحا  د ده منظهوم  منظوم او منثور اثار:

او منثور اثار دواړه خاصې ښېګڼې او مزاياوې لري، چې يوله بله بېرتهه 

نه پاتېږي، خو ځنې خلک يې منظوم تر منثورو ښه ګڼي او ځينې نهور 

 يې بيا منثورو ته تر منظومو هغو ښه وايي.

 الف: منظوم اثار:

، قصيدې، رباعي، مثنوي او د ده منظوم اثار په شکلي لحا  په غزل

نورو فورمونو کې ويل شوي دي، کله کله يې د پښتو په خپلو اصهيلو او 
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ملي فورمونو کې هم ځينې اشعار ويلي دي، چې نمونې يې موږ د استاد 

 په ځينو مجموعو کې پيدا کوالى شو. 

په موضوعي لحا  د استاد اشعار اجتماعي، ملي، وطني او انترهادي 

مينې سندرې هم بولي او بعضهې وختونهه  کله کله د خواوې لري، خو

عرفاني تمايالت هم ښيي، خو فکري خوا د ده په ټولو تخليري اثارو کې 

 درنه ده.

 د استاد منظوم چاپي او ناچاپ اثارپه الندې ډول دي:

 د پسرلي نغمه:  -۶ 

تخليرهي اثهارو لهومړنۍ چهاپي  دغه مجموعه د اسهتاد د منظومهو

پسرلني او اجتماعي شعرونه په کې خونهدي دي. مجموعه ده، چې څو 

مخهه پهه دولتهي  ۱۲ل کال په وړه کچه، زر ټوکه،  ۶۹۱۲دا مجموعه پر 

 مطبعه کې چاپ شوې ده.

 ښه لمسون: -۱

( ټهوټې ۹٨دا د استاد دويمه راټوله شوې مجموعهه ده، چهې د ده )

ملي، وطني، پښتني او اجتماعي، اشعار په کهې خونهدي دي او خطهي 

(  مخه په ملي ارشيف کې خوندي  ده ۲۲ې د ده په خپل خط ) نسخه ي

( ده. مجموعهه  ۶۱۱، ۱او د ملي ارشيف په خطي کتابونوکې يې نومره )
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کال ترتيب شوې ده او په پيل کې يې استاد يهوه مردمهه  (ل۶۹۱۲)پر 

ګوټې هم کښلې، چې ځينې برخې يهې دا دي: )) کهه څهوک د شهعر 

او په نننۍ دنيها کهې ښهې سهترګې  اوسنى تعريف په نظر کې ونيسي

وغړوي، دابه ورته څرګنده شي، چې نن د دنيا ژوندي ملتونه له شعر او 

ځنې يوازې همدغه هيله نه لري، چې د خلکو سترګې د جمال  ۍشاعر

او طبيعي مظاهرو خواته راواړوي او د اورېدونکي په طبيعت کهې تهش 

التيا موجهب همومره قبض او بسط پيداکړي، چې د يوه ساعت خوشح

 وګرځي او نور څه اثر ورباندې مرتب نه شي. 

هو! نن شعرته په هغه پخوانۍ سترګه نه کتل کېږي، چهې يها بهه د 

شتمنو او لويو خلکو په دروازو کې ويل کېده او يا به ميخانو او خرابهاتو 

کې اورېدل کېده، ځکه چې نننى شعر له دې ابتدايي مراحلهو ځينهې 

د ملتو په حال کې مسيحايي تاثير لهري. نهن ډېر وړاندې شوى دى او 

شعر د اسرافيلي شپېلۍ داسې زړونه راويښېږي، چې سړى ورباندې د 

خپل حرارت او حرکت يو ملت ه مړو ګمان کوي، نن دا کولى شي چې پ

د هر چها  هر راز مشکالتو ته وړاندې کړي او د پارهد خپل حيات او برا 

 په زړه کې مړاوى اور تازه کړي.((

 عالي افکار: -۹

کال پر ثهور  (ل۶۹۱۲)د استاد د اشعارو درېيمه مجموعه ده، چې د  

ونو کهې چهاپ مخ (28)ننګرهار په دولتي مطبعه کې، په  ( ټوکه د۲۲۲)

شوې ده. د دې مجموعې  د روح او محتوى د څرګندونې لپهاره اړ يهم، 
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چې د دغې مجموعې دوه نمونې، چې يوه د پهښتو شهاعرۍ پهه ملهي 

 کې ويل شوې ده، تا سوته وړاندې کړم:اوزانو 

 وينا ته چې يې ګورې د وطن په غم غمجن دى

 پرې مه غولېږو غل دى                               

 په ژبه هرڅه وايههي، وطههن او ملت ستايي

 په دې غم مبتال يي                                        

 دىمجلس د صادقانو ته راغلى په څه چل 

 پرې مه غولېږو غل دى                                

 د خپل مطلب لپاره، هر ځاى ته لرې الره

 تل ګرځي ناقراره                                           

 د خپل شخصي غرو نه تېرېږي ګوډ او شل دى

 پرې مه غولېږو غل دى                                      

 په سر وي ،په غاړه يې کالر وي شپو يې که

 په پوهه معتبر وي                                           

 په بد نظر يې ګورو که يې بل شانې عمل دى

 پرې مه غولېږو غل دى                                     
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 بله بېلګه:

 زمهههوږ پهههه محلهههه کهههې يهههو دوه مهههاموران دي

 رق نهه لهري يهو شهان ديتنخوا او په رتبه کې څه ف

 خوراک د يهوه ههر شهپه نهرۍ وريجهې چرګهان دي

 د ورځهههې کبابونهههه سهههالنونه نورشهههيان دي

 د بل مامور پهه کهورکې ماشهومان ګهورم چهې ژاړي

 پخ کړي يې پيتي وي دوى شهوروا لهه مهوره غهواړي

 سههل رنګههه نعمتونههه د هغههه کههور کههې پخېههږي

 مېوې لمدې او وچې په کهې ههر وخهت پيهدا کېهږي

 مههامورين واړه د هغههه کههور کههې عههذرېږيد ښههار 

 د ښههې ډوډۍ صههفت يههې مجلسههونوکې تههل کېههږي

 سهار يهې پهه کالهه کهې پراټهې شهودې هګهۍ دي

 پههه هههره ورځ پېههروي شههيرچايونه پههه چرګههۍ دي

 دا بههل مههامورکره کلههه سههابه کلههه شههوروا وي

 به مياشت کې دې يو دوه ځلهه نهرۍ وريجهې روا وي

 مهههدام د پهههوروړو ورسهههره غهههم او سهههودا وي

 يههوه تنخههوا تههر بلههې نههه رسههېږي حههال يههې دا وي

 هغه څنګه مهامور دى د دې بهل ولهې دا حهال دى  

 د غههور خاوندانونههه زمهها دا رنګههه سههوال دى!.
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  د ازادۍ پيغام: – ۱

د استاد الفت د پښتني نن  او غيرت او د پښتنې او ملي احسهاس 

عه چې زېږنده اشعار،  د ازادۍ په پيغام کې راټول شوي دي. دغه مجمو

پښتنو شاعرانو ته يې اهدا کړې ده. دوه زره ټوکه په ښکلې قطهع، پهه 

 افسټ ډول، په دولتي مطبعه کې چاپ شوې ده. 

په مجموعه کې د استاد ديارلس پهاړکي خونهدي دي او د شهعرونو 

 :دا دهعمومي روحيه يې 

 د دې لوړغرونههههههو وږمههههههه يههههههم

 راويښ کهههههړى مهههههې پښهههههتون دى

 د مېړانهههههههې سهههههههرنامه يهههههههم

 زمهههههههههها مضههههههههههمون دىازادي 

 د غيهههههرت او ننههههه  نغمهههههه يهههههم

 هههههر آهنهههه  مههههې ډېرمههههوزون دى

 لړلهي د خيبر غرونه رغونهه ماپهه سهرو وينهو

 غليمان د پښهتنو مهې پښهتنو بانهدې وژلهي

 

 غوره اشعار:  -۱

د استاد الفت د اشعارو ترټو لويه مجموعهه ده. دغهه مجموعهه پهر 

مخه، دوه زره نسخې، د پښتو ټولنې لهه خهوا پهه  ۱۱۱ل کال،  ۶۹۹۱
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 افسيټ ډول، په دولتي مطبعه کې چاپ شوې ده.

 د زړه وينا: -۱

د استاد الفت د اشعارو وروسهتۍ چهاپي مجموعهه )) د زړه وينها(( 

مخه، پهه  (۶۱۱)له ) لويه او وړه کچه( نومېږي، دغه مجموعه په دوه ډو

 (ل۶۹۱۶)پوهنې مطبعه کې په افسيټ ډول چاپ شوې ده. مجموعه پر 

کال پښتو ټولنې خپره کړې ده. په پيهل کهې يهې د ځينهو اديبهانو او 

 شاعرانو ترريظونه هم چاپ شوي دي.

 ناچاپ اشعار: – ۲

کهه  د استاد ځينې نور اشعار، چې تر اوسه يا نه دي چاپ شهوي او

ځينې يې په ځينو مهالنيو خپرونو کې چاپ شوي هم وي، په يادو شوو 

 مجموعو کې نه دي راغلي.

د استاد الفت د اشعارو د مجموعو په باب يوه بله خبره هم د يادونې 

بهه پهه دې  وړ ده، چې ځينې مجموعې يې تکراري اشعار هم لري او دا

انتخهاب کهړي او مانا وي، چې د يوې مجموعې شعرونه يې بلې ته هم 

 راوړي دي.
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 ب: منثور تخليري اثار:

لکه چې ويل کېږي، د الفت منثورې ټوټې هم لکه اوډلى نظم هسهې 

خوند لري، بې ځايه خبره نه ده. د ده منثور تخليري اثارهم لکه منظوم 

اثار يې زړه وړونکي او جذاب دي. په موضوعي لحا  ههم دغهه اثهار د 

ي فسادونو ته ګوته نيسي او د کليوالهو ټولنې دردونه تمثيلوي، اجتماع

خلکو له ژوند سره اړه لري، بېوزلو بزګرانو او خواريکښو شپنو او نهورو 

خوارانو بد حال او د ظالمانو چړچې، مزې او ناروا دى پهه ډېهرو هنهري 

اشکالو کې څرګندوي. کله کله د طنهز او مهزاح روح، چهې اجتمهاعي 

 ټوټو کې تجلي مومي.مراصد پرې والړ وي، د ده په منثورو 

 د استاد الفت منثور تخليري ايجادات دادي:

 بله ډيوه: -۶

 (۳۱)کال  (ل۶۹۱۲)د استاد الفت د هنري نثر دغه ښکلې ګېډۍ پر 

مخه، پنځه سوه ټوکه په دولتي مطبعه کې د پښتو ټولنې له خوا چهاپ 

شوې ده. په مجموعه کې مضامين ترشلو بېلو بېلو سهرليکونو النهدې 

شوي دي او د کتاب له هغې مردمې څخه، چې  درانه ليکهوال خوندي 

ب( پرې کښلې داڅرګندېږي، چې د ښکلو نثرونو  -او محترم استاد )ع

 دغه مجموعه د درسي مراصدو لپاره کښل شوې ده.
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 نوى سبک او نوى ادب: -۱

د استاد الفت د هنري تخليري منثورو اثارو دويمه مجموعه ده، چې 

( ټوکه په دولتهي  ۱۲۲او د داخلي نشرياتو له خوا )مخونه لري   ۱۹ټول 

 مطبعه کې، په وړه کچه چاپ شوې ده.

 غوره نثرونه: -۹

د استاد الفت د هنري نثرونو لويه او بشپړه مجموعه غهوره نثرونهه 

( ټوکه پهه  ۱۱۲۲کال د پښتو ټولنې له خوا ) (ل۶۹۹۱)نومېږي، چې پر 

 اسهتاد. دي (٧٧٨)دولتي مطبعه کې چاپ شوې ده. د مجموعې مخونه 

اثر په پيل کې ليکلې، يو ځاى يې ليکلي  دغه د مردمه کومه چې الفت

 دي:

))...د دې کتاب پاڼې زما د ډېرې مودې د خاطراتو يوه برخه ده، چې 

 ه يې خپل غوره نثرونه ګڼم.((زما په نظر ادبي قېمت لري او ز

 

 ( تحريري اثار:۱)

استاد الفت د خپلو مهمو او جالبو تخليري اثارو تر څنګه په بېلوبېلو 

برخو کې تحريري اثار هم رامنځته کړي دي، چې الندې بهه د ده دغهه 

 ډول اثار په ګوته کړو:
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 الف: ژبنۍ څېړنې:

مسهايلو پهه بهاب ههم استاد ګل پاچا الفت په دوديزه توګه د ژبنيو 

څېړني او ليکنې کړې دي، چې زه بهه يهې د ځينهو مرهالو او پهه دې 

 خصوص کې د کتابونو معرفي وړاندې کړم:

 لغوي څېړنه: – ۶

د استاد ژبنيو څېړنو په باب مسترل چاپ شوى کتاب دى، چې دغه 

 موضوعات څېړي:

))په پښتو کې بدليدونکي توري، ځاى بدلوونکي تهوري، لوېهدونکي 

ري، پښتو لغوي استعداد، مرادل لغات، د ليکنو لغاتو معنوي سهوې، تو

ل کال په وړه کچهه، پهه  ۶۹۹۶ر پ لري، مخه ٨۱د لغاتو پلټنه(( دغه اثر 

 دولتي مطبعه کې، دپښتو ټولنې له خوا چاپ شوى دى.

او وروسته هم استاد  الفت  د مخهتر دغه مسترل چاپ شوي کتاب 

الو په ترڅ کې يې پهه کابهل کهالنيو او ژبنۍ څېړنې کړي دي، چې د مر

کابل مجلې کې خپرې کړي دي. زه به د استاد  د دغه ډول ځينو مرالو 

 يادونه وکړم.

په دې مراله کې پهر لغهاتو، پهر مصهادرو،  پښتو ته يوه کتنه: -۶

 قواعدو او محاورې باندې بحثونه شوي دي.
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بهرو په دې مراله کې تر مرهدماتي خ د پښتو په شاوخوا کې: -۱

 وروسته مترادل لغات د پښتو ادبي خصوصيات څېړل شوي دي.

پښتو ګرامر  دغه مراله د نکته در گرامر و لغت پشتو: چند  -۹

 ځينو خواو او لغاتو په باب استاد په پارسي ژبه کښلې ده. د

 پښتو مصدرونه: – ۱

 کړه او فعلونه: -۱

د ده نورې مرالې دي، چې ماليهدلي  متعدي او الزمي افعال: -۱

 دي او په دې خصوص کې نورې متفرقې ليکنې هم لري. 

 

 انشاء ( په باب څېړنې: -د ليکوالۍ ) امال –ب 

ګل پاچا الفت زموږ د پښتو د اوسني ادبي غورځن  په سرالرو کهې 

انشاء ( په باب ليکنې کړې دي. په دې  -تر هر چا زيات د ليکوالۍ )امال

سهرليک  کال ))د پښتو ليک(( تهر (ل۶۹۱۶)لومړنۍ مراله پر  باب د ده

کال ))د پښتو نثري سهبکونه((  (ل۶۹۱۹)الندې او بله مفصله مراله پر 

سرليک الندې خپره شوه. ده بيا په دې خصوص کهې مفصهل اثهار  تر

 وليکل او نشر کړل، چې زه يې الندې معرفي کوم:
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 څه ليک يا ليک پوهه: – ۶

په باب د استاد الفت لومړنى اثر دغهه دى، چهې پهر د امال او انشاء 

مخه، په جالل اباد کهې چهاپ شهوى  (۳۱)ټوکه،  (۱۲۲)کال،  (ل1348)

 دى.

 ه داسې بيانوي:په خپلاستاد د دغه کتاب د ليکلو هدل 

))الزمه ايسي، چې ليکهونکى د خپلهې ژبهې لهه ادبهي قواعهدو او 

ليک ښه کړي، فصاحت له اصولو خبر شي او کوښښ وکړي، چې خپل 

يعنې يو څه ښه صحيح، سليس، خهوږ، عهام فهمهه، فصهيح او بليهغ 

وليکي. د همدې مطلب لپاره زه غواړم، چې د پښتو د ابتدايي او نويهو 

پاره څه ناڅه الرښوونه وکړم او پهه دې الره کهې لهږه رڼها  ليکونکو د

پيداکړم، ګوندې د پښتو د امال او انشاء د تعليم پهه سلسهله کهې يهو 

 وټى خدمت وباله شي او لږ غوندې مفيد واقع شي((.کوچن

د استاد تر مردمې وروسته بيا پر امهال د تنرهيط عالمهات، انشهاء، 

مهخ وروسهته))د  ۱۲فصاحت، معاني او بالغت بيان شوي او دکتاب تر 

انشاء او څه ليکلو نمونې(( تر سرليک الندې، پر دې کتاب د لوى استاد 

او  نهوا، اسهتاد خهادم، مرحهوم سهعيدپوهاند حبيبي، س،م، استاد بې

 پوهاند رښتين ترريظونه او نظريات چاپ شوي دي.
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ل مړ( د دغهه اثهر پهه بهاب  1328)قيام الدين خادم  ارواښاد استاد

ليک پوهه مې له اوله تر اخره وکتله، پس لهه  کښلي دي: ))څه ليکل يا

شهاء، په کې له ورايه نارې وهي، د امهال، ان يوې مردمې، چې د قلم زور

فصاحت، بالغت، کنايې، استعارې، مجاز، بحثونه، د کهالم محاسهن او 

مصايب، د تنريط اصول او داسې نور ادبي مباح  په ښه خهوږه ادبهي 

ژبه او خوندورې لهجې سره، د ښو مثالونو او تمثيالتو په وجيهز او لنهډ 

صورت شوي دي، کتاب مختصر ولې معنا دار دى، زه يهې يهو مغتهنم 

 (.تاليف بولم(

 ( امال او انشاء:۱)

د استاد د دې سلسلې دويم کتاب دى، چې د لومړي کتاب مطالهب 

کهال  (ل٧٨٨٨)يې په څه بشپړ شکل په کې راوړي دي، دغه کتاب پهر 

 پښتو ټولنې خپور کړى دى.

 ( ليکوالي ) امال او انشاء(:۹)

 د دېپه دې لړکې د استاد درېيم کتاب پهه دې نامهه يهادېږي او دا  

سلسلې د دويم نومره کتاب بشپړ شکل او دويم چهاپ دى، چهې تهر 

لومړي چاپ څخه زياتونې هم په کې شوي او زياتې برخې لهري. دغهه 

مخه پښتو ټولنې  درې زره نسخې( پهه  (۱۱۲)کال،  (ل۶۹۱۳)کتاب پر 

دولتي مطبعه کې چاپ کړى دى. د دې کتاب مطالب دادي: ))امال ټکي 
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باب  د پښتو ټولنې فيصلې، پښتو امال په پښتو  او ليک نښې، د امال په 

کتابو کې، انشاء )ليکوالي( سبک، دخوشحال سبک، دحميهد سهبک، 

پښتو څنګه وليکو، په پښتو کهې ځينهې لغهوي او ګرامهري تغيرونهه، 

ګرامري اختالل، ادبي انتراد، شعر او ادب، د ادب راز د پښهتو پخهواني 

نمهونې  ې ترپايهه د اوسهني نثهرنثرونه، اوسنى نثر(( او بيا په کتاب ک

 راوړل شوي دي.

دا اثر نه يوازې د زده کوونکو او محصلينو لپاره د اړتيا وړ يو مهم اثر 

دى، بلکې د ټولو هغوکسانو لپاره، چې ليک ليکي د يهوه الرښهود اثهر 

 ارزښت لري.

په دې اثر کې د يوې ښې ادبي ليکنې او اثر لپاره د شپږويشهتو پهه 

کي په ګوته شوي، چې د هغو په تطبيهق او مراعهات شاوخوا کې مهم ټ

 سره کېدى شي، يوه ادبي ليکنه خپل لوړ معيار ته ورسېږي.

 (: ادبي څېړنې:

استاد ګل پاچا الفت د ادبياتو او ادبي مطالعاتو په باب هم تحريرهي 

څېړنې کړي دي، چې په هغوکې يې تر ټولو مهم اثر))ادبهي بحثونهه(( 

مخهه، دکابهل پهه عمهومي  (۶۱۱)کال،  (ل۶۹۹۱)نومېږي. دغه اثر پر 

مطبعه کې، د پښتو ټولنې له خوا چاپ شوى دى. ادبي بحثونه لهومړى 

 په کابل مجله کې پرله پسې خپور شوى و، بيا په کتابي بڼه راټول شو.

 د:  دپښتو ادبي تاريخ او ادبي مشاهيرو په باب ليکنې:
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پښهتو ادب  د استاد الفت دخپل ادبي زيار او کوښښ په لهړۍ کهې

 تاريخ او ادبي مشاهيرو په باب هم ليکنې کړې دي لکه:

 کې برخه اخيستنه: د پښتانه شعرا په ليکلو – ۶

لومړي ټوک په ليکنه او پلټنه کې، د پښتانه شعرا د  د پښتانه شعرا د

دويم ټوک لپاره د نياز محمد ګوجر، محمد ولي، حضرت علي او اکهرم 

ښتانه شعرا درېيم ټوک لپاره هم څلور جان سوانح دوى کښلي دي، د پ

 تنه شاعران دوى معرفي کړي دي.

 پښتو سندرې: – ۱

، د پښهتو ټهولنې لهه مخهه (148)کال کې،  (ل۶۹۱۱)دغه کتاب پر 

خواچاپ شوى دى، لومړى په متفرق شکل کابل مجلې چاپ کړ، بيا يې 

 کتابي شکل غوره کړ.

الفاظو کې ولولئ: ))په دې خپله د استاد الفت په ه د کتاب پېژندنه پ

پښتو غوره او منتخب اشعار او هر ډول سندرې ټولې شوې  کتاب کې د

دي، خو يوازې منتخب اشعار ورته نشو ويلى، ځکه چې اشعارو بانهدې 

ده او  د ادبي انتراد روح هم په کې ليده شهي، د  ادبي تبصره هم شوې

او د شهاعرانو پښتو سندرو تاريخ هم په کې په اجمالي ډول پروت دى 

 مرابله او موازنه هم په صريح ډول تريوه حده شوې ده((.

څخهه  (ههه ق ۶۹۳)په دې کتاب کې د پښتو، شعر د تاريخ په لحا  

پورې تر نظر الندې نيول شوى دى او د دې له امله، چې  (هه ق ۶۹۲۲)تر
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 د پښتو شعر سير او تحول له هغه وخته تردغه وخته معلوم شي.

 (38)کوم شاعران، چې دې کتاب کې يې د کالم نمهونې راغلهې دي 

، وروسته تر دې د پښتو څه غوره او منتخبې لنهډۍ راغلهې کېږي تنه

دي او ورپسې د شاعرانو قضاوتونه، د پښتو شاعرانو په باب را اخيستل 

 شوي دي.

 ملي قهرمان: – ۹

 د پښتو د اوڅار شاعرخوشال خان خټک په باب ليکل شوى کتهاب

کال د قبايلو رياست له خهوا، دوه زره ټوکهه پهه  (ل۶۹۱۱) دى، چې پر

دي. د  ۶۱۱شمېر، د پوهنې مطبعه کې چاپ شوى دى. ټول مخونه يهې 

استاد دغه لوړ ياد شوي دوه کتابونه )پښتو سندرې او ملهي قهرمهان( 

 دوه برخې لري: يوه يې تحريري برخه ده او بله يې تحليلي.

 اثار:هه : اجتماعي او ديني 

څنګه تهل پهر  استاد ګل پاچا الفت د ادبي اثارو د ايجاد او تحريق تر

مختلفو اجتماعي موضوعاتو اثار، کتابونه او مرهالې ليکلهې دي، چهې 

 لنډيز يې الندې وړاندې کېږي:
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 منطق: – ۶

ل کال  ۶۹۹۱مخه، پر  ۱۲په دې نامه د استاد الفت يوه رساله، زر ټوکه، 

 د دې رسالې عناوين دا دي: پښتو ټولنې خپره کړې ده.

نطق، د منطق لنډ تعريف، منطق، شرح تفسير او ترجمه، هغه تفسير 

چې په غرب کې منطهق تهه ورکهړ شهوى دى. د نهوي او زاړه منطهق 

 اختالفات، د منطق مدخل، پنځه کليات او نور...

: د استاد ديوې مرالې عنهوان دى، چهې پهه کابهل پښتونولي – ۱

 .کالنۍ کې خپره شوې ده

 ديني مرالې او کتابونه: -۹

استاد الفت د اسالم د مردس دين د اساساتو په باب ډېهرې مرهالې 

کښلې دي، چې د هېواد خپرونهو پهه متفهرق ډول خپهرې کهړې دي، 

اسهالمي  خپل ژوند په وروستيو کلونهو کهې د سربېره پر دې استاد د

تهاب جوړښت او ټولنېزو مسهايلو يهو مههم ک ټولنې پر نظرياتو پر بنا د

کال په افسيټ ډول پهه الههور  (ل1328 –م  ۶۳۲۳)کښلې دى، چې پر 

 .کې چاپ شوى دى

 

  ښايي له دې کتاب څخه د استاد هېوادمل مرصد هغه کتاب وي، چې[

استاد الفت د خپل ژوند د وروستيو کلونو په بهير کهې ليکلهى دى. دا اثهر "  
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اسالم او د اسالم نرش د فرد او جامعې په جوړولهو کهې (( نهومېږي، چهې د 

استاد تر مړينې وروسته د هغه د زوى مرحوم عزيزالهرحمن الفهت پهه زيهار 

 مخونه لري. (۱۱۶)ترتيب او چاپ شوى دى. دا اثر ټول 

په افسيټ ډول، په ښکلې قطع او صحافت خپور شوى دى. د کتاب شمېر 

د چاپ کال او ځاى نه دى معلوم، خو د کتهاب د پښهتۍ پهر لهومړۍ مهخ  د 

 حوت مياشت نېټه  ليکل شوې ده. کال د ل(۶۹۱۱)

دلته دا نه معلومېږي، چې دا د چاپ کال دى که د مدون د کار د پاى نېټه 

قهوس تهر مياشهتې  کهال د ل(۶۹۱۱)کهار د  ده، ځکه چې د کتاب دترتيب

وروسته، چې د الفت صيب د ژوند وروستي وختونه دي، پيهل شهوى دى. د 

دوو مياشتو په موده کې يې ايله که ترتيب کړي وي او د چاپ کار يې ممکهن 

نه بريښي. بله دا چې د کتاب له چاپي چارو څخه داسهې بريښهي، چهې پهه 

ه ښايي د هېوادمل صيب خبره صهدق افغانستان کې نه دى چاپ شوى، دلت

کال په افسيټ ډوله په الههور کهې  (ل1328م  ۶۳۲۳)وکړي، چې وايي: )) پر 

 چاپ شوى دى.((

مخونو کې د مرحهوم عزيهز الهرحمن  (۶۱)د نوموړي کتاب په پيل کې په 

الفت له خوا د دې کتاب په باب يو ګټور او معلوماتي ترري  ليکل شهوى دى. 

 ې مطالبو باندې بح  او څېړنه کوي:داکتاب پر دې الند

اسالمي جامعه جهوړول،  -۱اسالم او ايمان،  – ۹صالح عمل،  -۱اسالم  – ۶

 امر په معهرول او نههې لهه منکهر – ۱اسالم په نظرکې،  طبراتي جامعه د -۱

مالکيت  -۶۲د فرد جوړول،  – ۳ تعاون، او مرسته -٨د ظلم مخنيوى،  ۲څخه، 
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جود  -۶۱غايه او اغېزه،  د اسالمي اخالقو -۶۶کې، او مالي سياست په اسالم 

 ۶۱، شريعت او حريرت يا تشريع او تحريهق. ۶۱اسالمي تصول،  – ۶۹او سخا، 

د تصول مدرسهې،  – ۶۲د تصول طريرې،  – ۶۱د صوفيانو مرامونه او احوال.  –

متکلمين او علم کهالم،  – ۶۳د تصول په باب ځينې  ايتونه او حديثونه،  – 18

 هه مخونه([. –اجتهاد. ) د ترري  د  -۱۲

 

 درسي ليکنې: -و

استاد ګل پاچا الفت د پښتو ژبې دکورسونو لپاره دوه درسي کتابونه 

لومړى ټوک((  -هم ليکلي دي، چې لومړى يې )) پښتو کلي پنځم جلد

مخهه، د  (۱۱)کهال،  (ل۶۹۱۶)دى دغه کتاب دېرش لوسته لري او پهر 

 پښتو ټولنې له خوا دکابل په عمومي مطبعه کې چاپ شوى دى.

دويم ټوک(( نهومېږي، چهې دا  -دويم يې: ))د پښتو کلي پنځم جلد

مخه، دکابل په عمومي مطبعه کهې  ۱۱هم پښتو ټولنې پر همدې کال، 

 لوسته راغلي دي. ۹۱چاپ کړى دى. په دې کتاب کې 

 

 تحليلي ليکنې او اثار: – ۹

د الفت ځينې اثار او ليکنې تحليلي بڼهه لهري، د موضهوعاتو د استا

د مهې ههم  د مخهتفصيل او تفسير يې د ده خپل تحليل دى، لکه چې 

خبرې ذکر وکړو، چې په )ادبي بحثونه(،) ملهي قهرمهان(، )پښهتو  دې

سندرې( او قسماً په ليکوالي نومي اثر کې ځينې داسې برخهې شهته، 
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. پر دې سهربېره اسهتاد پهر بېالبېلهو چې د استاد دتحليل زېږنده دي

وختونو تحليلي څېړنې او مرالې وړاندې کړې دي، چې د مثال لپاره يې 

 د څو ليکنو يادونه کوم:

 ( زموږ ادبي نهضت يا اوسنى ادب:۶)

په دې ليکنه کې د پښتو پر معاصر ادب يوه تحليلي څېړنه وړانهدې 

تين، جاللهي او شوې ده، د مخل ، پوهاند حبيبي، خادم، پژواک، رښه

 بېنوا اشعار يې په موضوعي لحا  تحليل کړي دي.

 (د پښتو اوسنۍ مشاعرې:۱)

په دې مراله کې د پښتو پر دوو مشهاعرو تحليلهي څېړنهه وړانهدې 

کهال د ثهور پهر مياشهت  (ل۶۹۱۹)شوې ده، د دې مرالې تحليلونه د 

کال د سنبلې پر مياشت  (ل۶۹۱۱)پرجوړه شوې پسرلنۍ مشاعره او د 

کهال پسهرلنۍ  (ل۶۹۱۹)پرجوړې شوې مشهاعرې بانهدې والړ دي. د 

 مشاعره د ښکارندوى غوري.

 پردۍ قصيده:

 )) د پسههههرلي ښههههکلونکې بيههههاکړل سههههينګارونه

 بههههيا يهههې ولهههونههههل په غرونهو کهې اللونهه((

 باندې شوې وه.

اسهتاد يهوه  ( د شعر او ادب په مجموعه کې د )شعر( پهه بهاب د۱)

تحليلي مراله چاپ شوې ده، سر بېره پر ادبي تحليلي څېړنو اسهتاد، د 

سياسي پېښو او اجتماعي مسايلو په باب هم ځينې تحليلي څېړنې او 

 ليکنې لري.
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 لکه:

په )ولس(، )افغان( او نورو ملي او دولتهي جريهدوکې د ورځنيهو  -

 پېښو، سياسي او اجتماعي مسايلو په باب تحليلونه.

شورى د دولسمې دورې ورځپېښې او تحليل د دوى بل دغه ډول  د

 اثردى.

 ( ترجمې:۱)

 ترڅن  ځينې ترجمې هم لري، چهې د د ليکنو پاچا الفتاستاد ګل 

 يادونه دلته الزمه ايسي: ځينو هغو

 ( لوړ خيالونه او ژورفکرونه:۶)

د استاد د دغه اثر پر پښتۍ کښهل شهوي دي: انتخهاب، تهاليف او 

دې اثرکې د نړۍ د بېالبېلو هېوادو مفکرينو او پوهانو لنډې  ترجمه، په

مخه، زرټوکهه،  (۳۲)ويناوې، وجيزې او کښنې ترجمه شوې دي. کتاب 

 ل کال د پښتو ټولنې له خوا چاپ شوى دى. ۶۹۹۱پر 

 (د ټولنې علم:۱)

د استاد دوه نور اثار دي، چې له نورو ژبو يې  ( د موفريت الره:۹)

 ترجمه کړي، خو چاپ شوي نه دي.

 (د احمدشاه بابا افغان ترجمه او لنډيز:۱)

ل مړ( په پارسهي ژبهه کښهلى  ۶۹۱۱دغه اثر مرحوم ميرغالم غبار )

دى، استاد دغه کتاب لنډ کړى او په پښتو يې ژباړلى دى، د ده ترجمهه 

 کې خپره شوې ده. ګڼو د کابل  مجلې په دوو
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 (په نورو ژبو ليکنې:۱)

اد الفهت پهر خپلهې مهورنۍ ژبهې مې ويلي وو، است د مخهلکه چې 

( سربېره په نورو ژبو هم پوهېده، په دغو ژبو يې ليکنې کهړي او )پښتو

 اشعار يې ويلي دي:

 ( پاړسي ليکنې: ۶)

په پارسي ژبه د استاد کوم مسترل اثر مها تهه نهه دى معلهوم، خهو 

ځينو يادونه يې په تېرو برخو کهې  ليکنې يې زياتې دي، چې د متفرقه

علمي، سياسي او ادبي مسايل، په دې ژبه کښلي دي  وشوه. استاد ډېر

او ښه اشعار يې هم په دې ژبه ويلي دي، چې د نمونې لپاره يې النهدې 

 پاړکي وګورو:

 لحظه درباغ ايهن سهخن مى شنيدم از نسيم هر

 بلبهل اى چمهن چهو بهو قيد رنهگ و نيستم در

 مانع سيرم نهه کهوه و دشهت وصهحرا ميشهود

 انجمههن ميتههوان رفههتن بههه يکههدم از چمههن در

 متهاب  بهر گر ميدانى نهه پهايم هيچگونهه سهر

 و زن مى بهرم بهوى خوشهت را درمشهام مهرد

 مکههان تنههها مههنم     از فههارغ از قيههد زمههان و 

 دمههن بههاغ مههى گههردم گهههى انههدر گههاه انههدر

 ميدههههد رفهههتن بهههاال و پهههايينم نشهههانت

 مهن. کاين فراز و اين نشيب هېچست اندر نهزد
 

مرحوم خان محمد خسته د ده پر پارسي اشعارو د تبصرې پهه تهرڅ 

کې يو ځاى کښلي دي: )) ابتکار مضامين ازخصوصهيات طبهع عهالى 
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اوست در پشتو و فارسى با اقتدار تمام شعر ميگويد  و در اشعار خهود 

 رز ميدهد.((بسا فلسفه حيات و ممات انساني راتبا

 ( عربي ليکنې:۱)

استاد الفت په عربي ژبه هم ليکنې لري، د ده عربي ليکنې په الفالح 

ځايه ما د استاد اثهار معرفهي کهړل،  تر دېمجله کې چاپ شوې دي. 

استاد پر دغو اثارو سربېره نور ډېرکتابونه هم ليکلي دي، چهې ناچهاپ 

 دي، لکه:

 ( نوى څرک.۶)

 ( اجتماعي نظريات.۱)

 ( څه ګورم.۹) 

 ( د اشعارو مجموعې:۱) 

هغه مرالې چې استاد پر مختلفو موضوعاتو په زېري، کابهل مجلهه، 

اصالح، انيس، کالينو، ژوندون، طلهوع افغهان، وږمهه، الفهالح، اتحهاد 

 مشرقي او نورو کې ليکلي، شمېر يې ترزرو زياتېږي.

 

  د استاد الفت دا اثر ) اجتماعي نظريات( د هغه تر مرګه وروسته، د هغه

زوى عزيرالرحمن الفت په هڅه او هاند په پېښهور کهې چهاپ شهوى دى. دا 

کتاب ما يوه شپه له يو چا سره وليد، خو د لوستلو فرصت راتهه مسهاعد نهه 

ال يهې شو، بيا مې ډېره هڅه وکړه، خو تراوسه پورې السته رانغى، د چاپ که
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راته په ياد پاتې نه دى، د کتاب قطع او صحافت نسبتاً کوچني وو، پر پښهتۍ 

 يې ليکل شوي وو: )) د افغانستان د مجاهدينو د اطالعتي مرکز له خوا((.

 تر رسمي مالزمتونو وروسته:

ګل پاچا الفت وروستى دولتي ماموريت د قبهايلو مسهترل  د استاد

 تهر. و وکالهت کې دوره دولسمهوروسته د شورى  تر دېرياست او بيا 

ته کاله پرکور ناسهت او د زړه پهر ا کابو ورځې تر مرګ د وروسته وکالت

رنځ اخته و. د  ډاکترانو  له خوا له سختو بنديزونو سره سهره ههم، ده 

دغه اته کاله وخت خوشې تيرنه کړ، بلکې مطالعهه يهې درلهوده او تهر 

جريهدو کهې سياسهي، اجتمهاعي او ل کال پورې يې په ملهي  ۶۹۱۱

 انترادي مضامين خپرول، شعر خو يې د مرګ تر ورځې پورې وايه.

به د لغمان په کڅ او جالل اباد کې و، اوړى به کله کوهستان کې  ىژم

 اوسېده او کله به هم په کابل کې په خپل کور کې دېره و.

 مړينه او مزار:

ي، ملهي او اجتمهاعي کلنو ادب ترکابو څلوېښت پاچا الفتګل  استاد

مه نېټهه لهه (48) ل کال ليندۍ د مياشتې پر ۶۹۱۱خدماتو وروسته د 

نړۍ نه سترګې پټې کړې او د هېواد ټول ادبي او علمي محافل يهې پهه 

 مړينه ويرمن شول.

ننګرهار د  –دى د عزيز خان کڅ د منصور کلي په هديره کې د کابل 

جنازه کې يهې پهر خپلوانهو لوى وا  پر غاړه خاورو ته وسپارل شو. په 

سربېره دکابل او ننګرهار ادبا وو، شاعرانو او دولتي عالي رتبه مامورينو 

 ګډون کړى و.
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د پښتو ټولنې غړي يې جنازې ته تللي وو او پښتو ټولنې له خوا يهې 

سوانح پرمزار ولوستل شوې او د ګالنو ګېډۍ پرې د پښتو ټولنې رئيس 

سې له خوا واخيستل شوه، اروايې کېښوده، فاتحه يې هم د دغې موس

 ښاده.

 کورنۍ:

هغه څوک چې د  (1)استاد الفت يوه مېرمن، پنځه زامن او يوه لور لري[

بشريت، انساني کرامت او خپهل ولهس د خهدمت لپهاره خپهل ژونهد 

 قربانوي، که د نړۍ په هرګو  کې وي، د زړه خبره يې يوه وي.

ه ټولو دورو کې هغهوى، د نړۍ يوه مبازر شخ  به ويل: )) د تاريخ پ

کلنۍ سن ته رسېدلي دي، ډېر لږ پيداکېږي، زه چې سهږکال  ۲۲چې د 

کلنۍ سن ته رسيدلى يم د دغوو ) لږ پيدا( کسانو پهه ډلهه کهې  ۲۳د 

راځم، که څه هم روغتيا مې د تېرو کلونو په پرتلهه يهو څهه کمزورتيها 

 موندلې ده، لېکن ضمېر مې هماغسې روښانه دى. 

ه په دوران کې په صميمانه ډول خپل ملت او هېهواد تهه ما د ژوندان

خدمت کړى دى، که اوس له نړۍ څخه والړ شم، نو شرمنده نهه يهم او 

يوازې په دې کار افسوس کوم، چې نور نه شم کهوالى زيهات خهدمت 

 وکړم.

زما تر مرګه وروسته دې د ماتمي تشريفاتو له سرته رسولو څخه ډډه 

 (2)ې بې ځايه مصرل نه شي.((وشي، چې د خلکو وخت او پيس

                                                           
(1)

 – 

(2)
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الفت صيب د احساس، مينې او عاطفې د سمبول په توګه په خپهل 

ژوند کې هرڅه چې له السه وشول، د خپل ولس د خدمت لپهاره يهې 

ترې کار واخيست او په خپل وصيت ليک کې يې داسې څه ويلي، چې 

ه وروسته تر مرګه هم د خلکو د خدمت لپاره په کې د ده مينه له ورايه

 ښکاري.

 وصيت                                                

 غههواړم چههې مههرګ مههې وي پههه شههان د يههو فريههر

 نههه دې پههه کههې ويههر وي نههه د خلکههو ډېههر بهيههر

 نههه دې راډيههو کههې وي زمهها د مههرګ اعههالن

 بيههک اميههر نههه دې وي زمهها پههه قبههر خههان و

 خههاورو تههه دې وسههپاري مهها هغههه دهرانههان 

 او وړي خيههر يههې کثيههرهغههه چههې کههري تخههم 

 نههور څههه وړم عجههز نيههاز بههه وړمههه خههداى تههه 

 وترصههير رحههم او کههرم تههه بههه يههې وړم عههذر

 چههې نهههر وږي مههاړه کههړم  الس کههې څههه نههه و

 زړه کې خهو څهه و چهې يهې پهه دوى کړمهه ذهيهر

 مهې دا تيهاره قبهر رڼها کانهدي ښه بهه وي کهه لهږ

 ضههمير کههه مههې رڼهها کههړي وي د چهها ذهههن و

 ه ماپسهههې خيهههرات مهههه کهههړو د ريههها لپهههار

 ځههان پسههې نههه غههواړم خيراتونههه چشههمګير

 ورکههړو غريبههانو تههه کههه وي زمهها څههه مهههال 

 پټ غونهدې لهه خلکهو چهې پکهې نهه وي تشههير

 خداى ته ډېر ډېر نږدې وي لهه ههر چها څخهه الفتهه 

 هغههه چههې دنيهها کههې وي غريههب خههوار و حريههر.
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ل الفت صيب د دې نثرونو په باب يهې يهادو کومه بله خبره، چې د

ضروري برېښي هغه د هېواد په بېالبېلو خپرونو کې د هغه د ليکنو او 

نثرونو خپرېدل دي. ماچې له کومهو خپرونهو څخهه د هغهه نثرونهه 

راکښل، نو کله کله به له ډېرو مشکالتو سهره مخهامخ شهوم، د هغهه 

نورې ليکنې هم دومره خوږې وې، چې سړي فکرکاوه داهم تخليرهي 

تاب له تبصرې څخه نيولې تر ژباړې، تحريري، نثرونه دي، د يو چا پرک

انترادي او تحليلي ليکنو پورې ټولې دومره خوږې دي، چهې کېهدى 

 شي د الفت صيب دويم تخليري نثرونه يې وبولو.

ماچې د دې اثر د ټولولو په ترڅ کې کومې ژباړې ولوستلې، نو دومره 

ستونزو په لذت مې ترې واخيست، چې حد نه لري. که چېرې د ژوند د 

نورو برخو کې مصرول نه شوم، نو ضرور به د ادبياتو پهه برخهه کهې د 

الفت صيب د ژباړې يوه مجموعه ترې جوړوم، چې ټولنه او خلک ترې، 

 لکه ) لوړ خيالونه او ژورفکرونه( ګټه واخلي.

د استاد الفت يو شمېر ليکنې د هغه په مستعارو نومونو هم خپهرې 

ه يې اکثراً په خپل اصلي نوم او لنهډ نهوم شوې دي، خو تخليري نثرون

دي، ما د هغه په مستعارو نومونهو د هغهه ې ( خپرې کړپاچا الفت)ګل 

دتخليري نثرونو لټون هم وکړ، نورې ليکنې مې زياتې پيدا کهړې، خهو 

ګوتو په شمار وموندل، چې لهه هغهو څخهه ههم  تخليري نثرونه مې د

 دي.ې ځينې د هغه په اصلي نوم خپاره شو

الفت صيب په دې نثرونهو کهې داسهې نثرونهه ههم شهته، چهې  د

سرليکونه يې يو شان وو، خو متن او تريوې اندازې يهې محتهوا تغيهر 
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موندلى دى، ما دا واړه متنوته راوړي، لکه )شعر او ادب( او )ماشومان ( 

داسې نثرونه هم په کې وو، چې عنوانونه يې بېل بېل وو، خهو مهتن او 

 ، له هغو څخه مې يو متن را اخيستى. بل ټکهى دامحتوا يې يو شان وه

دى، چې ترخپله وسه وسه مې کوښښ کړى، چې د الفت صيب نثرونه 

په همغه خپله بڼه او اصالت سره رانترهال کهړم او پهه مهتن کهې لهه 

امانتکارۍ څخه کار واخلم، يوازې په څو برخو کې د ضرورت له مخهې 

 څه تغير ته مجبور شوى يم.

مې يو نثر لوست، که له کتاب څخه مې اخيسهته، نهو يو دا چې کله 

متن مې د سمون ليک له مخې ښهه کهره کهاوه بيها مهې را انترهالوه، 

همدارنګه دکابل مجلې ځينو ګڼو هم په پاى کې سمونليکونه درلودل، 

د طباعتي تېروتنو په صورت کې مې له هغو څخه استفاده کوله، دغهه 

يا کلمهه ماتهه طبهاعتي تېروتنهه کې چې کوم ټکى  راز په نورو نثرونو

 ښکارېده، په هغو کې مې هم سمون راوړى دى.

(  په مخنهي ليکهدود کهې ۱۲ -۱۲دويم دا چې د پښتو د څو کلونو)

ځينې کلمې په يوه بڼه ليکل کېدلې، خو اوس په بله بڼه ليکل کېهږي، 

چې ما د دغو کلمو اوسنى شکل راوړى دى، لکه: )چه، بلکهه، کښهې، 

نور، چې اوس يې د)چې، بلکې، کې او خلک ( پهه بڼهه  خلق( او داسې

 ليکي.

دي. ما تر ي نور مې د الفت صيب نثرونه په پوره امانت را انترهال کړ

ډېره حده زيار ووېست، چې د الفت صيب ټول تخليري نثرونهه راټهول 

کړم او د هغه د نثري کلياتو په نوم يې ونوموم، خو زما لهه هڅهو سهره 

 ت صيب ځينې نثرونه پاتې شوي وي.سره کېدى شي د الف
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په پاى کې غواړم د هېواد د نوميالي شاعر محتهرم صهديق کهاوون 

توپاني، چې د کتاب د چاپ په برخه کې يې له ماسره ډېره ډېره مرسته 

وکړه، د پښتو ادب د پالونکي او لوى خدمتګار محترم زلمي هېوادمهل 

کهړې، ګهران ورور نه، چې ماته يې په دې برخه کې دقيرې الرښوونې و

همټولګيانو)کريمې،  ځوان او نوښتګرشاعر الل پاچها ازمون، خپل درنو

ګل غوټۍ، انجيال جليلي او بلريس اندړ( نه، چې د دې اثر په را ټولېدنه 

کې يې تر خپله وسه له ماسهره مرسهته کهړې، د زړه لهه کهومې او د 

 احساس له تله مننه وکړم.

 په ډېر درنښت

 او انسانيت نه په ډکو ولولو له پښتو، پښتونولۍ

 يون يلاسمعمحمد 

 د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو

 څانګې محصل

 لمريزکال، چنګاښ ۶۹۲۲
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 غوره نثرونه
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 د پردې خبرې

ترڅو، چې د ښځو مخونه پټ وي خبرې به هم په پرده کې وي، ځکه 

 چې په پښتو کې خبره هم مونثه ده.

خطابه، مرالهه ههم د تانيه   ،اژبه، وينا، معن الڅه، چېيوازې خبره 

 عالمې لري.

 ډېر ضرورت لري.  هغه وېنا، چې ابتکار په کې وي د ادب پردې ته ال

 تاسې زما خبرو ته لږ غوندې باريک شئ!

 د ادب او سياست خبره ډېره باريکه ده. 

باريهک زه په ډېره نرۍ او باريکه الر الړم، خداى دې وکړي، چې ډېر 

 ځير وګوري.  بين خلک پر دغه الر راشي او په ځير

مچيو ده، چې د ګلونو له پاڼو نه  ما اوښان نه دي بارکړي، زما قافله د

 په هوا څه راوړي او عسل جوړوي.

له دې قافلې سره د سبا وږمو خوشبويي بار کړې ده، چې څوک يې 

 .په سترګو نه ويني، مګر حساس دماغونه يې احساس کولى شي

هو! زما کار له احساس سره دى، زما خريدار  بايد ډېر حساس وي يا 

 ډېر حساس شي.
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 الروى

 کورونو له څنګه په دېره کې ناست وو. مونږ د خپلو

 له پاسه يو الروى راغى  د ونې  ډډ ته يې ډډه ولګوله. 

نه يې ډوډۍ پرانيستله او له څه شي سره يې په خوند خونهد  له مال

 خوړله مونږ وږي تږي وو، هغه ځان موړ کړ او يخې اوبه يې وڅښلې. 

 مونږ روژه وو. هغه بوزه و، ځکه چې په مسافرو باندې روژې نشته.

 خوړلو اجازه شته او تاسو ته نشته. الروي وويل: ماته د

ماته خداى خواړه او اوبه رواکړي دي، په رمز او معنى پوهېدل په کار 

 دي. 

د خداى کارونه بې حکمته نه دي، تاسې د دغهه عملهي تعلهيم پهه 

 ښه فکر وکړو! ىاصلي معن

 تاسې ولې وږي ياست او زه موړ يم 

 زه په کار او مرصد پسې روان يم او تاسې ځاى پر ځاى پراته ياست.

 ى، ځکه يې وږي کړو!ستاسو حرکت لنډ د

 تاسې د خداى قانون منلى دى، مګر  پوه شوي پرې نه ياست. 

نجهات  ېزه راوګرځېدم، چې تاسې په دغه راز پوه کهړم او لهه لهوږ

 ومومئ، پاڅيږو روان شئ او لرې ځاى په نظر کې ونيسئ!

 لوږه او تنده په توقف او سکون کې ده به حرکت کې نشته. 
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 ژوند

 

دي، څوک يې د زرو په جام کې څښي، څوک يهې د يوې چينې اوبه 

 د خاورو په کنډولي کې.

 هغه، چې نه دا لري نه  هغه، په  لپه کې يې را اخلي. 

 په اوبو کې هېڅ  فرق نشته، فرق په لوښو کې دى. 

 د شاه او  ګدا  فرق  په لوښوکېږي.

 د اوبو په خوند هغه څوک پوهېږي، چې ډېرتږى وي. 

ديا نه ستړى ستومانه راځي او تنده يهې ډېهره هغه الروى، چې له بي

 زياته ده، دا اوبه ډېر خوند ورکوي. 

هغه دهران، چې په سره غرمه کې يوې کوي او خولې پهرې رامهاتي 

 پاره ډېر لوى نعمت دى. دا اوبه د هغه د ،دي

يو شپون، چې له غره نه تږى راکوزېږي او په چينې باندې خوله ږدي 

 پوهېږي. د اوبو په خوند ډېر ښه
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يوبل سړى چې يخ سيوري ته په ارامه چوکۍ ناسهت دى، ښايسهته 

ګيالسونو کې اوبه څښهي لهه  صراحي يې له څنګه ايښې ده او په ښو

 نه هغه خوند نشي اخيستلى. اوبو

 هو! ده دالرويو او شپنو تنده نه ده ليدلې. 

په سره او ټکنده غرمه کې يې لو نه دى کړى، ځکه هغه تلوسه په ده 

 نشي پيداکېداى. کې

چا، چې لوږه او تنده نه ده ليدلې، هغه د خوړو او اوبو پوره خوند هم 

 نه دى لېدلى او  د ژوند په کيف نه دى پوه شوى.

 

  



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4389 

 نوى نسل

 له زمکې نه بخار پورته شو. 

 له بخار نه ورېځ  پيداشوه.

 له ورېځې نه باران وورېده. 

 له بارانه د پسرلي ګلونه پيدا شول.

 دګلونو نه  خوشبويي پيداشوه.

 وګورو! مور او لور يا پالر  او  زوى څومره فرق لري 

د  ،هغه تفاوت، چې د باران او ګلونو يا د زمکې او  بوټو ترمنځ  وينهئ

 يوه او بل نسل تفاوت هم دومره دى. 

که اوالدونه ميندو غوندې واى، نو له غرونو څخه به لعلونه نه پيهدا 

و څخه به مرغلرې نه راوتلې، له ابشار نه به برېښنا نهه کېده، له دريابون

 راتله، د ړندو  اوالدونه به ړانده وو، له کڼو نه به کاڼه زېږېدل. 

 اوس پوه شوو! چې نوى نسل او زوړ نسل يو رنګه نه وي. 

که څوک خپل زوى ته زړه بوډۍ به نکاح اخلي يا خپله پېغلهه لهور 

 کوي.اتيا کلن  بوډا ته  ورکوي ښه نه 

 زړه تربيه او نوى نسل همدغسې وګڼئ.
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 لوى او  وړوکى

 

 په شفتالو کې زړى دى په زړي کې ونه والړه ده. 

 د غنمو په وږو کې دانه شته، په دانو کې همدغسې وږي شته. 

 په چرګه کې هګۍ ده په هګۍ کې چرګه ده.

دغه يوه دانه پندانه، چې ګورې تېل او پلته دواړه لري او په حريرهت 

 کې بله ډيوه ده، مګرستا سترګې دغه رڼا نه ويني. 

نه يې، چې په يوه دانه او په يو څاڅکي کهې عالمونهه پراتهه  ته خبر

 دي. 

خپله هم دغنم په دانه کې وېده وې بيا دې پهه يهوه څهاڅکي ه ته پ

په لويه بېړۍ کې ناست يې او په لويو دريهابونو اوبو کې المبو وهله نن 

 کې ګرځې.

څه شى، چې ته وړوکى ګڼې هغه هم لوى دى يا هغه څه، چې تا تهه 

 لوى ښکاري هغه هم کوچنى او وړوکى دى. 
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 ته  ونه لويه ګڼې هغه په يوه زړي کې ده. 

 تا ته زړى وړوکى معلومېږي په هغه کې غټه ونه ځاى شوې ده.

ه، چې ګورې کال ته نه پاتې کېږي او عمر يهې ډېهر دغه غټه هندواڼ

لنډ دى، دغه د هندواڼې کوچنى زړى تا تهه ههر کهال تهازه هنهدواڼې 

 درکوي. 

 نه دى. د زړي قيمت له هندواڼې نه لږ

 که زړى ورک شو هندواڼه ورکېږي. 

نو راشه هېڅ شى وړوکى او کوچنى مه ګڼه، ځکه چې دلته غهټ او 

يوازې خهداى لهوى دى او  ،نشته، ټول برابر ديکوچنى لوى او وړوکى 

 بس.

کتنې څخه پيدا شوې او  د نن ورځې ديموکراسي له همدغسې ژوند

 د ډېر دقت نتيجه ده. 
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 تحفه د شاعر

 

زه چې ورغلم هغه په کوټنۍکې ناست و، سر يهې پهه ګرېوانهه کهې 

 ښکته کړى و، فکري عبادت يې کاوه. 

پر ما يې نظر ولوېده، ما خپله تحفه يو کله چې هغه سر راپورته کړ او 

 د پړان  پوستکى او يو غزنيچى پوستين د هغه په مخ کې کېښوده.

هغه وويل: دا يو د ظالم پوټکى دى، ځکه له پښو الندې لوېږي، دا بل 

 د ضعيفانو له پوستکو نه جوړ دى او پر غاړې پورې تعلق نيسي.

 ولري. د شاعر تحفه بايد همدغسې وي او همدغه معنى 

دى بايد دا دوه منظرې همدغه راز وښيي او خلک په دغه رمهز ښهه 

 پوه کړي.

په دغو خبرو زه له خوبه راويښ شوم او په خوب کې د خپل خهوب 

 په تعبير پوهيدلى وم.
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 خدمتګار

هلته يو ړوند بې الرې روان و، هغه پر سمه الره برابرکړ، مګهر ړونهد 

 پوه نشو چې زما رهبرڅوک دي.

په خواږه خوب وېده و، په خوا کې يې يوه منګري سر را اوچت يو بل 

 کړ، هغه په بيړه وواژه او ويده هماغسې ناخبره پاتې شو.

د شپې په مسجد کې ناروغه مسافر زګېهروي کهول، هغهه يهې پهه 

خدمت کې شپه سبا کړه، مسافر سباوون خواته مهړ شهو او خپهل زړه 

ره روان و، يو ماشوم ته يې سواندى خدمتګار يې ونه پېژانده، هغه پر ال

 يو موټى ميوه ورکړه، مګر يوه هم ونه پيژانده، چې دى څوک دى.

له دې لويې الرې نه هغه ډېر اغزي او کاڼي لرې کړه، مګر څوک چې 

سبا ته پر دې الره راځي د هغه له خدمت څخه نه خبرېږي او هغهه نهه 

 پېژني.

ښهه  بهاداران ډېهر په رښتيا، چې مونږ خپل خدمتګاران نه پيژنو او

 پيژنو.
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 عرل

 ډېر لږ خلک دي، چې کله کله يو نيم کار د عرل په خوښه کوي.

پهاره، د  پاره، د حسد او عنهاد د نور ټول کارونه د مينې او محبت د

پاره وي يا د کوم زورور په امر او د نادانۍ پهه فرمهان  حرس او هوس د

ژوندانه کې ډېره لږه ده بيا اجرا کېږي. سره له دې چې د عرل برخه په 

هم هر څوک د عرل ستاينه کوي او د عرل دښمن هم عرل ښه ګڼي او 

 بې عرلي نه خوښوي.

ښايې، چې عرل په همدغه سبب د هر چاخوښ وي، چې د چها پهه 

 کار کې کارنه لري او د زورورو خوي په کې نشته.

 عرل زمونږ تابع دى او زمونږ زړه ته ګوري هغسهې مشهوره راکهوي،

 ځکه يې ستايو او صفت يې کوو.

که عرل پر مونږ باندې حاکم واى او اقتدار يې درلوداى مونږ به ترينه 

ډېر سرټکاوه او بد به مو ګاڼه، ځکه چې تر اوسه مونږ له يوه حهاکم نهه 

هم زړه کې ډېر خوښ نه يو او ډېر ښه حاکم هم ډېهر خلهک لهه ځانهه 

 خوابدي کړي دي.

 نشته. ىې ضرره شپه رښتيا، چې عرل غوندې ب
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عرل هر کله زمونږ خير او ګټه راښيي او عرل د همدغه شي نوم دى. 

که مونږ د عرل يوه خبره هم ونه منو بيا هم عرل رانه نهه ځهي او بهد 

راسره نه کوي که مونږ په ناکاره کار پسې په بهده الره روان شهو عرهل 

 راسره ملګرى دى او څومره، چې کېداى شي له خطر نه مو ساتي.

ډېرې غالګانې د عرل په مرسته کېږي، که څه هم غال ته په ښه نظر  

 نه ګوري او غال يې نه ده خوښه. 

هغه شيطاني چلونه، چې انسان کشف کړي دي او شيطان هم ورتهه 

 ګانو او احمرانو کارنه دى.هحيران دى د ساد

فرېب او ټګي سره له دې، چې سم او صحيح عرل ورته بد ګوري بيها 

سړي له عرل څخه دغهه راز  ارۍ بد عمله اوالد دى او د بدهم د هوښي

بد اوالد پيداکېږي، همدغسې عرل يوه غله ته هم د تېښتې الره ښيي 

د ځان د خالصولو چلونه  ،هم يې د ماړه کاله ته بيايي او که حاکم ونيوه

 هم ورښيي.

که سړى هرڅومره ګنهکار و عرل ورتهه د نجهات الره لټهوي او لهه 

يې الس نه اخلي. په رښتيا، چې دومره مهربانه ملګرى بل همدردۍ نه 

 نشته.

هغه وخت، چې څوک عرل له ځانه شړي او په عرل هجهوم ور وړي 

ورته ال يهو داسهې ځهاى  د مخهباده او پياله دى په الس کې ورکوي او 
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پيدا کاندي، چې ډېر رسهوا نشهي او محتسهب يهې ګرېهوان تهه الس 

 وانچوي.

هيچا کې نشته په زړه کې حسد او عنهاد  د عرل خوى او خصلت په

لري، لکه ماشوم مرور کېږي، نه ظلم او نه يې ناروا خوښه ده، مګر له ه ن

ظالم سره دښمني هم نه کوي، فسق او فجور ورته بد معلومېږي، خو د 

نه نه تښتي، هر چا تهه د خېرخهواه پهه  اهد په شان له فاسق او فاجرز

 ښه خبر دى. ډېرنظرګوري او د انسان په مجبوريت 

خپلو کهړو کهې ه عرل په دې خبره ډېر زور اچولى دى، چې انسان پ

 لري او د مجبوريت جنبه يې ډېره غالبه ده.ه پوره ازادي او اختيار ن

هو! عرل دا غواړي، چې د انسان له ضعف او ناتوانۍ نه يو داسې قوي 

دليل جوړ کړي، چې د هغه بل جهان له مالمتۍ نهه يهې ههم خهالص 

 دي.کان

عرل په دې پوهېږي، چې انسان د خپلو غرايزو او احساسهاتو تهابع 

 پاره استعمالوي. دى او منطق هر کله د خپلو اغراضو د

د انسان له منطري تعريف څخهه ههم دا معلهومېږي، چهې دى اول 

حيوان او بيا عاقل دى، يعنې د ده نطق او عرل د حيوانيت تهابع دى او 

 لري. حيواني غرايز پکې د اوليت حق
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دا يو منلى حريرت دى، چې عرل زمونږ تابع دى، مونږ د عرل تهابع 

 نه يو.

 پاره پيدا شوى دى مونږ د عرل د پاره نه يو پيدا.  عرل زمونږ د

که مونږ په عرل باندې د ليونو او ماشومانو کار کوو، کوي يې او زمونږ 

 له امر نه غاړه نه غړوي. 

 عرل هم دوستي کوي.که زه او ته دوستان يو زما او ستا 

که مونږ غليمان شو زمونږ عرلونه يو له بل سره دښمني کوي او پهه 

 جګړه اخته کېږي.

ښه عرل هماغه دى، چې د مينې او محبت په غېږ کې وده وکهړي او 

 د ښو عواطفو او احساساتو په لمن کې وروزل شي.

که اخالق بد  ،تابع دى، که اخالق ښه و عرل ښه کېږي عرل د اخالقو

 عرل په بده الر روانېږي او بده الره ښيي.  ،و
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 پوهه او هوښياري

زه چې وړوکى وم، اګر چې اوس هم لوى نه يم له هر چانهه بهه مهې 

 اورېدل:

فالنى بې عرله دى، په څه نه پوهېږي، د عرل په پوله هم نه دى تېهر 

چيرتهه داسهې شوى او د دوه خرو اوربشې نشي بيلولى، مګر يو يو به 

هم پيدا کېده، چې خلکو به ورته پوه او هوښيار ويلې. زه همدغه وخت 

په دې خبره پوه شوم، چې پوهان او هوښياران په دنيا کې ډېر لږ دي او 

 ناپوهان ډېر زيات دي. کله چې زه په سبق کښېناستم ماته يې وويل:

 سبق ووايه، چې پوه او هوښيار سړى درنه جوړشي. 

ما باندې ښه ولګيده او پوه شوم، چې پوهه او هوښهياري دا خبره په 

مې خوښه ده، هغه وخت زه هوښيار نه وم، مګر هوښياري مې ښه ګڼله 

او ناپوهي راته بده ښکارېده، نه پوهېږم چې دغه تميز ما له کومه کهړى 

و او يو بې عرل څنګه پوهېدى شي، چې عرل ښه دى او بې عرلي ښهه 

ې ماشومانو ته که څوک هر څهه ههر رنګهه نه ده، خو اوس پوه شوم چ

 شي کولى.ه ن وښيي هماغسې يې ګڼي او له ځانه څه فکر
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ماشومان ال پرېږده، چې د ږېرو خاوندان هم دغه شهان دي او لهوى 

 ي.ځسړي د يو او بل په خبرو تېرو

پاره سر ونيوه، چې  ما هغه وخت د مال صاحب سوکانو ته د همدې د

 پوه او هوښيار شم.

پوهې او هوښيارۍ ځاى سهر او د مهاغ و، مګهر پوههه د مهال هو! د 

 صاحب په الس کې وه او له هر چا سره نه وه.

ما ته هوښياري، ځکه ښه ښکارېده، چې ډېره لږه وه او له لږو خلکهو 

سره وه، هر څه چې لږ وي قيمت يې ډېر وي او خلک يې ارمان کهوي، 

 هر څوک هغه څه غواړي، چې نه يې لري.

 او هوښيار واى په پوهې او هوښيارۍ پسې به نه ګرځېدم.که زه پوه 

ته د ناپوهۍ په سبب هڅه کوي او ډېر کارونهه  خلک ډېرو شيانو ډېر

 له ناپوهۍ والړېږي، زه هم نه پوهېدم چې پوهه مې غوښتله.

هرڅه، چې وو او هر څنګه چې وو ما به ليک او لوست کهې دانهايي 

ې د رحمان بابا پهه کتهاب کهې لټوله او سبق مې وايه، چې يوه ورځ م

 ولوستل: 

 دا دنيا په احمرانو ده ودانه    دانها نهه کها پهه دنيها بانهدې غهرو

مګر، چې شاوخوا مې ښه وکتل په رښتيا، چې د کلي خان به ټوله ورځ 
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په دېره کې يخ سيوري ته پروت و او هېڅ به يې نهه کهول دهرانهانو او 

نهه کهول، زحمهت او غوبلوسره غرمه کې يهوې، لوونهه او مزدورانو به 

 ګټه به د خان کورته راتله. ،خواري به د دوى وه

زه دغه وخت د عرل او هوښيارۍ په کرامت او برکت نهور ههم پهوه 

شوم او باور مې راغى، چې زمونږ په کلهي کهې يهوازې خهان صهاحب 

هوښيار دى، چې هېڅ نه کوي او نور ټول بې عرله او ناپوهه دي، چې د 

د ده د پوهې او هوښيارۍ يو بل دليل هم له ما سره و  دنيا کارونه کوي.

هغه دا، چې دى به په ژمي پيتاوي ته کښېناسته او پهه اوړي کهې يهخ 

سيوري ته، هغه نور به  په سره اوړي کې سره لمر ته والړ وو او کهار بهه 

 يې کاوه ما به په جومات کې په زوره زوره ويل:

 دانا نه کا پهه دنيها بانهدې غهرو  دا دنيا په احمرانو ده ودانه         

 خو هغوى په دې خبره نه پوهېدل او زما چيغې عب  وې. 

ډېره موده وروسته زه له کلي کوره راووتم ښار ته راغلم په دفتر کې 

مرزا شوم د مرزايانو له څنګه کښېناستم، په چپړاسيانو به مې حکمونه 

 کول او په هر کار پسې به مې لېږل.

قانون جاري و او د رحمان بابا خبهره راتهه د کهاڼي دلته هم هماغه 

کرښه ښکاره شوه، چپړاسيان به ټوله ورځ په سره ژمي او په واورو کې 

ېدل، مکتوبونه به يې رسول مونږ به په توده کوټه کې ځدېره په دېره ګر

 ليکل. ناست وو مکتوبونه به مو
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زمونږ مدېر صاحب به نور څه نه کول يوازې دسخط بهه يهې کهاوه، 

يعنې زمونږ کار به د ده په نامه ختمېده. که د دسهخط پهه ځهاى مههر 

لګول روا( واى دا کار به هم کاتبانوکړى و، مګر نه پوهېږم چې مديران 

ولې مهرونه نه جوړوي  که يو کاتب خپل کار د مدېر په نامه ختم کړي 

ه د هغه مهر د مکتوب په اخر کې ولګوي دا کهار اخالقهاً په خپلاو دى 

په ښه دى، ځکه چې د ايثار او فداکارۍ معنى لري، که څوک پردى کار 

نامه ختموي ښه نه معلومېږي له چپړاسيانو نه زمهونږ کهار لهږ او  خپل

اسانه و او له مونږ د مدير صاحب کارسپک و. رئيس صاحب، چې عاقل 

ه کاوه او کله کله بهه د يهوه سهاعت لهه مخهې عالم و هغه بېخي کار ن

رياست ته راغى ځينې خو به يې خپل مبارک نوم هم په کوم مکتوب يا 

ي او ځد ده په نامه پرېنو ىحاضرۍ په کتاب کې نه ليکه، چې د کار کم

 هوښيارۍ ته يې زيان ونه رسيږي. 

زمونږ مکتوبونه ځينې داسې وو، چې چپړاسي ته به مو ورکول، چې 

 ضاءه رئيس صاحب ته د امپه خپلدير يې امضا کړي، ځينې به مونږ په م

 وړل. د پاره

د رئيس صاحب حضور ته چپړاسي مکتوبونه نشو وړلى، چې د ادب 

تراضا دا نه وه، چې يو خوار چپړاسي په خواره جامه کهې د يهوه لهوى 

سړي په حضور کې ودرېږي که څه هم د خداى حضور تهه پهه لمانځهه 

 درېږي. 
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دربار په ادابو هر څوک نه پوهېږي او درباري پوهه له ههر چها  هو! د

سره نشته، هلته موقع شناسي له هر کار نهه زيهات قيمهت لهري او د 

نزاکت مراعات ډېر په کار دى. په رمز او اشاره پوهېدل، مزا( پېژندل، د 

بل په خوښه خبرې کول، د بل په نظر هر څهه ليهدل، ډېهر لياقهت او 

وک نشي کولى، چې له ځانه به هېڅ فکر او ههېڅ مهارت غواړي هر څ

و پهه منطهق تلري، مګر د بل هر فکر او هره نظريه به د ارسهه عريده ن

 ثابتوي.

خپلو اوږو باندې هر څوک د بل پېټى وړلى شي، مګر له زړه نهه د ه پ

 نورو يابو جوړول اسانه کارنه دي.

بين خلهک تاسې درباريانو ته په عادي نظر مه ګورو، دومره باريک 

بل چيرته نشته، د دوى ډېر لږ کار د پوهې او هوښيارۍ له برکته د نورو 

له ډېرو درنو کارونو نه دروند خېژي. د دوى مثرال او د نورو خروار برابر 

نه دي. که د نورو د فعاليت دوړې او ګردونه اسمان ته ورسيږي او دوى 

يات دى او لهه محض د چا د بوټونو ګرد پاک کړي، د دوى د کار قيمت ز

 هغوى نه يې محتوا ډبله ده.

دوى په جنګونو او جګړو کې د سربازۍ ميدان ته نه حاضرېږي. پهه 

فابريکو او کارخانو کې کارونه نه کوي، لوړې ژورې نه اوروي، معدنونهه  

نه سوري کوي، مګر ګټه يې له نورو نه زياته ده او په لوړ مرام کې ځاى 

 لري.
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دى، چې هر چا ته نه معلوميږي، مګر لياقت د دوى کار دومره باريک 

يې معلوم دى او په هوښيارۍ کې يې څه شک او شبه نشهته. څهومره، 

چې پوهه او هوښياري زياتېږي هغهومره فعاليهت او د کهار سهتوماني 

کمېږي. نه ګورو چې ماشومان له لويو او درنو خلکو څخه ډېر حرکهت 

 کوي دا باشي والړ دى او مزدوران تېږې چلوي.

که لهرې  ،مشران له ځايه نه ښوري او کشران په مخکې منډې وهي

نه ګورو د خپل الس ساعت ته وګورو ثانيهه ګهرد، چهې وړوکهى دى 

 څومره ژر ګرځي دقيره ګرد، چې  لوى دى ورو روان دى.

 کوچني موټر ډېر ګړندي ځي او لويه الرۍ هغسې نشي تللى. 

همدارنګه عرهل او پوههه اوس پوه شوو، چې لويوالى او دروندوالى 

 فعاليت کوي او منډې رامنډې د بې عرلو کاردى.

هوښياران کار نه کوي، فکر کوي او چرت وهي ناپوهان جبل وهي او 

 غرونه سوري کوي.

يو مرزا هېڅکله په خپل کار کې د يوه جوالي غوندې نه دى سهتړى 

لري او رحمان بابها د  ىشوى )عرل نيست جان در عذاب( همدغه معن

مدې له امله وايي، چې دنيا په احمرانو ودانه ده او دانا د دنيا په کهار ه

 لري.ه څه غرو ن
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تاسې له هوښيارانو او پوهانو ډېر کار مه غواړو، دوى پريهږدو چهې 

 فکر وکړي او بې کاره بې زياره ګټه خپل کاله ته راوړي.  

ا هوښياري او پوهه همدغه ده، چې کار يې لږ او ګټه يې ډېره وي يه 

په بل عبارت هېڅ نه کوي او هر څه  د ده وي، د نورو لهه زيهار او کهار 

څخه ګټه اخيستل، بل غولول او ځانته ګټه اړول پوهه او هوښياري ده. 

دا د پوهې او هوښيارۍ برکت دى، چې ډېر لږ خلک، يعنى هغه چهې د 

نن ورځې په اصطالح به اقليت کې دي او لږه کي ورتهه ويهل کېهږي د 

له ستړيا او ستومانۍ نه ډېره زياته استفاده کوي. که تاسهې  ډېرو خلکو

د هر وطن د ناز او نعمت خاوندان او شتمن وګورو، دوى ډېهر لهږ دي، 

استعماليږي. معنى دا، چې د  د پارهمګر ډېر زيات خلک د دوى د ګټې 

دوى سمسور بک د نورو په خولو وده کهوي او د دوى راحهت د نهورو د 

 زحمت نتيجه ده.

ده هغه پوهه او هوښياري، چې ما په ليک او لوست کې لټولهه او  دا 

 زه يې له کاره وايستم.

هو! پوهه او هوښياري سړى له کاره باسهي، د کهار خلهک نهور دي، 

 پوهان او هوښياران ځان ته خير رسوي او خپل خير لټوي. 

جنت اکثره خلک ساده ګان دي او دنيها  همدې ال مله وايي چې د د

 ګانو او احمرانو ودانه ده. هم به ساده
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 احمق څوک دى 

 

هغه چې د دنيا په سود او زيان نه پوهېږي او د ګټې په ځهاى تهاوان 

 کوي، خلک  ورته احمق، بې عرل او ساده وايي.

دا درې نومونه، لکه د يوه سړي مختلف عکسونه، چې پهه بېلوبېلهو 

په عين اتفهاق کمرو او مختلفو احوالو کې بېلو عکاسانو اخيستې وي. 

 کې اختالل هم لري او په يووالي کې يې يو څه بېلوالى معلومېږي.

که څوک کوم بې عرل سړى سپکوي احمق ورته وايهي او کهه يهې 

ستايي، نو ساده يې بولي. د وينا او بيان سحر د الفاظو پهه همدغسهې 

 فريب کې پټ دي. 

ان ويلې او په کتابونو کې راغلي دي، چې پخوا به يې ټوقيانو ته احمر

خپلو خبهرو بهه يهې خلهک ه د دربار احمران به هغه کسان وو، چې پ
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خندول او په مجلس کې به يې خوشحالي پيدا کوله، د احمق او سهاده 

يو مثال مالنصرالدين دى، چې په ظرافت او مسخره توب ههم شههرت 

لري. د دغه مرحوم د حماقت دليل د خلکو په نزد دا دى، چې ده به په 

څلور دانې هګۍ واخيستلې هغه به يې وخوټولې په رن  بهه  يوه روپۍ

يې سرې او شنې کړې بيا به يې د روپۍ پنځه دانې خرڅهولې، يعنهې د 

 ګټې په ځاى به يې تاوان کاوه او خپل مال به يې ارزانه خرڅاوه.

اوس چې څوک له چا نه څه شي ارزانه وغواړي هغه وايي: څهه مهال 

وس دومره عام شهوى دى، چهې کهه ههر نصرالدين خو نه يم. دا نوم ا

څوک يو شى ګران واخلهي او ارزانهه يهې خهرڅ کهړي خلهک ورتهه 

 مالنصرالدين وايي.

مونږ په خوله وايو، چې عرل بېل شى دى او د دنيا مال بېل شى دى، 

لري، ځينو نورو سره به مال وي او عرل به ه څوک به عرل لري مال به ن

رل او بې عرلي د دنيها د ګټهې او نه وي، مګر په عملي ډول د هر چا ع

زيان له مخې معلومو او په حريرت کې ګټې ته عرل وايو او تهاوان بهې 

 عرلي يا حماقت  بولو.

زمونږ په خيال او تصور کې دا نشي راتلى، چې مالنصرالدين دا کار د 

کاوه، چې نرخ ارزانه کړي او خپل احسان په دغه تجارت کې  د پارهدى 

يې په سخاوت هېڅ پوه نشي او کرامت حماقهت  پټ کړي، چې خريدار

 وګڼل شي.
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که زمونږ ګمان نېک او ښه واى مالنصرالدين به مو د خيهر او فهيض 

 خاوند ګاڼه او د هغه په عرل پورې به مو نه خندل.

هغه بل کال زمونږ په هېواد کې قحطي او ګراني وه يوه لوى سوداګر 

ه خلکو يې د بازار لهه نرخهه له هرات نه ډېره غله کندهار ته راوړه او پ

کړه تاوان يې وکړ. دا کهار هېچها د ه ارزانه خرڅه کړه، يعنې ګټه يې ون

کړ او په اخبارونو کې يې ډېره ستاينه وشهوه، ه هغه په بې عرلۍ حمل ن

 هغه ته چا مالنصرالدين ونه ويلې، بلکې د خير او برکت خاوند يې وباله.

شوم د هغه په کاله کې هر  يو وخت زه د يوه شتمن سړي کره مېلمه

څه پاخه شوه، مګر سوکړک يې نه درلود، د کاله خاونهد څهو غنميهې 

 کړکان يې راوړه. وډوډۍ خپلو همسايه ګانو ته ولېږلې او هماغومره س

پهه ما ته دا معلومه شوه، چې دوى هره ورځ دغه راز تجارت کوي او 

د او غريبهانو  کاله کې جوارى نه پخوي. دا سودا ما ته د خوارانهو خپل

 سودمنه ښکاره شوه او مرحوم مالنصرالدين راپه ياد شو. پاره

 زه دا جرئت نه شم کولى، چې دغه راز ښه کار احمرانه وګڼم. 

نهه دغومره لږ تاوان هېڅ تاثير  ،په کوم کاله کې، چې هر څه ډېر وي

 .لري
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بډايان له دغسې تظاهر نه يو مخصوص خوند اخلي، چې مونږ هغهه 

کلى. که دغه راز کار يو خوار او غريب وکړي حماقت دى، مګر نه دى څ

 صفت دى. د پارهد بډايانو 

عرل او پوهه خوارانو او فريرانو ته دا اجازه نه ورکوي، چې ډوډۍ په 

جواري باندې سر په سر ورکړي او خپل حماقهت ښهکاره کهړي، مګهر 

ه بډايان په دغسې کارونو ښه ښکاري او څوک ورته مالنصهر الهدين نه

 وايي، بلکې حاتم طايې يې بولي.

که خواران او غريبان له اسرال او تبذير نه کار واخلهي ډېهره لويهه 

ناپوهي او نادانۍ ده، مګر بډايان په اسهرال او تبهذير د جهود او کهرم 

 خاوندان ګڼل کېږي.

نهه دي  د پارهدغه عرل، چې د خوار او غريب رهبري کوي د بډايانو 

 په کار.

ه، چې ګوډ او ضعيف انسان ورته اړ دى، هغه چهې د هو! عرل امسا د

قوت او قدرت خاوند دى، دغه د ضعيفانو وسله ورته نه ښايې، د عرهل 

عينکې د کمزوري نظر بينايي زياتوي او د تېز نظر خاوندان يې کله کله 

 په سترګو کوي. د پارهد ډول او فېشن 

کهې دې  که څوک عرل او هوښياري لټوي د خوارو او غريبو په کهور

 ولټوي زورور او بډايان له دغه شي نه بې نيازه دي.
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تاسې يوه انسان يا يوه حيوان ته، چې څه نه ويني ړوند وېلى شهئ، 

مګر سيند او سيالب ته ړوند ويل غلطه خبره ده. که څه هم په نهااواره 

ېهدل او ځالره روان وي او په سمه الره نه درومي، دا ځکه چې دغهه پر

هم په نها اواره الره روان وي او پهه سهمه الره نهه  جګېدل هغه ته څه

ېدل او جګېدل هغه تهه څهه زيهان نهه ځدرومي، دا ځکه چې دغه پر

 رسوي او بې سترګو هم ډېر ګړندۍ تللى شي.

که مونږ د خپل هېواد په خلکو کې فکر وکهړو هغهه کارونهه، چهې  

وکهړو يان يې کوي په عرل برابر نه دي، که مونږ يهې اځينې زورور او بډ

بد ښکارو او ضرر وينو، ځکه زمونږ د عرل مخه نيسي، مګر زورورو او د 

قوت خاوندانو ته زيان او ضرر نه رسوي، ځکه يې عرل ههم مخهه نهه 

 . نه لرينيسي او دغه د غريبانو ناصح د هغوى حضور ته الره 

د زورورو په مخکې عرل ګون  وي او ډېر مزخرل معلومېږي، هر څه 

او احتيا( ورته نه وي بد ښکاري او قيمت يهې لهږ  چې بې ضرورته وي

 وي.

که چېرې په انسان کې ډېره نيمګړتيا او کمزوري نه واى او عرل تهه 

 يې احتيا( نه درلوداى عرل او پوهې به دغومره قدر نه درلوده.

اوس پوه شوو  چې هر خوار او غريب سړى که ځان ته څپلۍ يا پڼۍ 

ۍ پکې وغوليږي هر څوک پا درې رولږې غوندې ګرانې واخلي او دوه ي

ورته احمق وايي. يو بډاى که په زرهاو روپۍ  په يوه شپه په قمهار کهې 
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وبايلي احمق نه دى، هغه چې د ورځې د شلو يا دېرشو روپو په سګرټو 

اور لګوي يا د سينما او تياتر په تشه ننداره پيسې ورکوي څوک ورتهه 

ي ځکړي او وزګار وګره کار ون احمق نه وايي، مګر که يو مزدور يوه ورځ

 او وږى پاته کېږي. نه لرياحمق دى، ځکه چې بيګا ته په کور کې څه 

يو بډاى ګړندي موټر کې ډېر لرې ځاى ته په ښکار پسې ځي په الره  

کمانۍ ماته شي او ټاير هم بچ کانهدي،  کې ډېر تېل مصرل شي، د موټر

شپو پنځه يا شپږ دانهې مګر د ښکار برابري رانشي او پس له دوه درې 

ي. ځزرکې له ځان سره کاله ته راوړي، چې دانه په سلو روپو هم نه پرېو

هغه ته څوک مالنصرالدين نه وايي، ځکه چې ژوند دغسې تفريح او پام 

مال تاوانول ناپوهي نهه  د پارهغلطولو ته احتيا( لري او د شوق او ذوق 

 ده.

ډېرو روپو اخلي يا ځينې  کله چې يو بډاى يوه ښکلې نفيسه تابلو په

په ډېر لوړ قيمت رانيسهي هغهه  د پارهانتيک او زاړه شيان د تش نمود 

بل، چې يو زوړ قلمي کتاب چې ذوق او صنعت پکې خهرڅ شهوى پهه 

ګرانه بيه اخلي او د هماغه کتاب چاپي نسخې ډېهرې ارزانهه الس تهه 

 دي  د پارهراځي، ته وايه چې دغه راز تاوانونه د څه 

و معنوي استفاده وي هماغه معنى په چاپي کتاب کهې ههم که غر

 شته.
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د شوق او ذوق  د پارهمعلومه شوه، چې مال تاوانول د نامه او شهرت 

حماقت نه دى، صنعت دى او سهتاينه يهې  د پارهد هوا او هوس  د پاره

کېږي، مګر په دې شر  چې سړي خور او فريهر نهه وي، بهډاى وي او 

 ډېرې پيسې ولري.

به پوهيدلي ياست، چې احمق څوک دى او مهونږ چها تهه  اوس خو

 احمق وايو 
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 نوى درس

چيرته مې د چا په کوم کتاب کې ولوستل، استاد خپل شاګرد تهه دا 

 درس ورکاوه: 

له خدايه ډېر خوښ اوسه! چې ته يې بې هنر پيدا کړې او تا تهه يهې 

لويه بال درنهه جهوړه  د پارههغه استعداد درنکړ، چې يوه ورځ د خلکو 

شي. ته په دې پوه شه، چې خداى ته هماغه څوک ډېر نږدې دي چهې 

 له ذوق او هنر نه ډېر لرې وي.

هغه تند او تېز فکر، چې زما په برخه رسېدلى دى ما ته پهه دنيها او 

 اخرت کې زيان رسوي او زما اسايش خرابوي.

اص لهري ډېر فکر کول ډېر بد مرو دى، چې په څو تنو پورې اختص

 به يې د بشر نسل تباه کړى و. که دا مرو خپرېدلى ډېر ژر

 زه پدې ښه پوه يم، چې په ژور فکر او عرل کې د روح تباهي ده 

 نه دى. طبيعي کار د پارهژور فکر د بشر 

 همدغه شى دى، چې په سړي کې د عمل اقدام وژني.
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هېڅوک هېڅ کار نشي کولى، ترڅو چې څه قدر تن  نظهره او لنهډ 

 ډېره لويه بد بختي ده. د پارهفکره نه وي تفکر د انسان 

هغه چې لږ فکر کوي يا هېڅ فکر نه کهوي پهه دواړو جههانونو کهې 

کامياب دي، مګر د ډېر فکر او عرل خاوندان هر چيرته او هر کلهه لهه 

 ي.جسمي او روحي هالکت سره مخامخ د

 په رښتيا، چې فکر او عرل کې ډېر خباثت پټ دى.

پوهه او فلسفه په حريرت کې پر ذهن باندې د شهيطان اسهتيال ده. 

بشر په اصل کې يو احمهق حيهوان دى او د ده معنهوي ترقهي د ده د 

 فکري اضطراب د پوچو اثارو نوم دى.

هغه څوک، چې د نبوغ او قريحې خاوند دى د معشرت پهه درد نهه 

 و د معاملې خاوند نه دى.خوري ا

زه د فکر ازادي له هرڅه پورته ګڼم هر څوک له ځانه خوابدي کهوم، 

 مګر خپل ځان او خپل وجدان خوشحاله ساتم.
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 درې کاله

ه موقهع په خپلهبارانونه وخت په وخت  ،راغىډېر ښه  يو کال موسم

 وشول، چې نه له ضرورته زيات و او نه کم.

هېڅ زيان ونه رسېده او للمه ډېره ښه راغلهه د زميندارو فصلونو ته 

ښهه  ښه دي او کهال ډېهر خوشحال وو، چې فصلونه ډېر دهرانان ډېر

 راغلى دى.

کله چې درمندونه تيار شوو خلک په رښتيا د غلې په چلولو سهتړي 

 شوو او په کورونوکې د غلې ځاى نه و.

په خهوب  په دغه کال په ملک کې ارزاني راغله او دغسې ارزاني چا

کې هم نه وه ليدلې. د غلې خريدار، لکه د انځرګل چا پهه سهترګو نهه 

 ليده زميندارو به تېل او مالګه په غنمو اخيسته او جنس بدليده. 

د زميندارو په کور کې مړى نه و او وير يې و، دوى د پاک خهداى پهه 

دغې مهربانۍ خوشحاله نه وو او د شکر په ځاى به يې شهکايت کهاوه 

اشکري وه، چې بل کال هغسې رانغى او غله بېخي ورکه شوه. همدغه ن

 ځينو ويل چې تخم هم په الس رانغى او خروار په چارک ولګيده.
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په دغه کال پر وطن باندې قحطي او ګراني راغله هرڅوک به په غلې 

ېده او د چا په کور کې د مږک لکۍ نهه ځپسې اللهانده او سرګردانه ګر

 سپېره کېده. 

بيا خپه وو او ډېر افسوسونه يهې کهول، چهې ګرانهي او زمينداران 

قيمتي د دې کال واى او غله د پروسږکال، مګر دا اجتماع محالهه وه او 

دغه کال هم په افسوس او ارماندو تېر شو دريم کال له دواړو کلونو نهه 

مخالف راغى، يعنې د ځينو زميندارو غلهه ډېهره زياتهه وه او د ځينهو 

ورسېده، ځکه نرخونه ج  شوو، مګر قحطي نهه کښت ته زيان او اپت 

غله، چې ډېره وه او په ګران نرخ يې وپلورله هغهه لهه ډېهرې  د چا ،وه

خوشحالۍ په جامو کې نه ځايده او چا چې د خرڅون غله نه درلوده په 

 کاله يې دغم کاڼي ورېدل.

زه دغه وخت په دې پوه شوم، چې مونږ ټول نشو خوشهحاليدلى او 

کې واقع يو، چې که يو خوشحاليږي هغه بهل بهه خپهه په داسې حال 

د  ،کېږي، يعنې د ځينو خوشحالۍ د ځينهو نهورو د خپکهان نهوم دى

 همدې المله وايي، چې يو مړ نشي بل نه مړيږي.

د دنيا په بازار کې داسې سود نشته، چهې پلهورنکي او پيرودونکهي 

يهې  دواړه ګټه وکړي، يعنې يو خپل مال ګران خرڅ کهړي او هغهه بهل

ارزانه واخلي په کومه سودا کې، چې سود او زيان نه وي او خريهدار يها 

خرڅوونکى يو هم ونه غولېږي يو هم نشي خوشحالېدلى که يو سهړى 
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خپل سل ګون نو  په شلو پنځه ګونو بدل کړي په دغه تجهارت کهې 

خوشحالي او خپګان نشته، ځکه چې سود او زيان پکې نشته که يو په 

، دى به خپه شي او هغه بهل تهه بهه خوشهحالي حساب کې وغوليږي

پيداشي اوس پوه شوو، چې مونږ په څه خوشحاليږو او پهه څهه خپهه 

 کيږو 

که ښه فکر وکړو ايا د يوه ګټه د بل د تهاوان نهوم نهه دى  زمها يهو 

ملګرى دومره شته او جايهداد لهري، چهې جامهه او ډوډۍ ډېهر ښهه 

غهوا ورتهه والړه ده،  ورسېږي. کور لري، ځمکه لري، باغ لهري، لنګهه

موټريې شته او د هېچا پوروړى نه دى په بان  کې يې هم پيسې پرتهې 

دي او له هرې هوا بېغمه معلومېږي، مګر يو بل سړى له ده نهه هرڅهه 

ډېر لري او ځمکې، باغونه، کورونه او نغدې پيسې يې له ده زيهاتې دي. 

دا بهل هغه خپه دى، چې زه ولې دغه بهل قهدر تهه جايهداد نهه لهرم 

خوشحاله دى، چې له هغه نه يې جايداد ډېر دى. زمونږ اکثهره غمونهه 

همدغه راز دي، چې د يو بل سړي له خوشحالۍ پيدا شوي دي او ډېرې 

خوشحالۍ هم شته، چې د نورو له خپګانه پيدا کېږي. دغه يهو چهې د 

زړه په جونګړه کې اوسي دغه بل، چې په لوړه ماڼۍ کې استوګنه لري، 

جونګړه ويني، ځکه خوشحاله دى هغه د ده قهر ويني، ځکه  دى د هغه

خپه دى که چيرې مونږ ټول په جونګړو کې اوسيدلى يا ټول لوړو ماڼيو 

کې واى نه به جونګړه کې د غم کوډۍ وه نه به لوړه ماڼۍ د خوشهحالۍ 

 ځاى و.
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که حريرت ته ځيرشو، يو ګوډ پدې نه دى خپه چې ولهې ګهوډ دى، 

چې ولې نور ده غوندې نه دي. هغه چې پهر آس بلکې پدې غمجن دى 

باندې سپور دى او نور يې په مخکې منهډې وههي د آس پهه سهپرلۍ 

دومره نه دى خوښ، لکه چې د نورو له پلې توب څخه خوند اخلهي. دا 

وه زما د درو کالو مطالعه، چې ته يې په لږ ساعت کې مطالعه کوې. دغه 

او ستا په نظهر کهې ډېهره  لږه پوهه چې ته ورته په سرسري نظرګورې

ډېره عميره فلسفه ده زه په ډېره موده کې دغه  د پارهسادګي لري زما 

حريرت ته رسېدالى يم ته به په ګړندي ګاډي کې يوه ځاى ته ډېهر ژر 

بې تکليفه ورسېږي، مګر هغه  څه چې په الره کې يو پلى ويني ته يهې 

کوي او کندې کپرې  پوره نشې ليداى ستا نظر په دغه الره ډېر ژر عبور

دا خوا هغه خوا نه ګوري. ستا سير ډېر ګړندى دى او په دغومره سرعت 

 کې دقت او تعمق نه ځايېږي.
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 قوي او ضعيف

 

د دنيا دود او دستور خهو دا دى، چهې زورور بهه کمهزوري وههي او 

ضعيف به د قوي له السه په عذاب وي، مګر په کورونو کهې د مينهې او 

ز ده، هلته يو کوچنى  ماشوم خپهل مشهر ورور پهه محبت تراضا بل را

 څپړو وهي او خاندي، يعنې له ټولو نه کمزورى په ټولو زورور دى. 

ما ته دغه کورنى دود او دستور ډېر ښه ښکاري او له خدايه غهواړم، 

چې د اروا( عام شي. پدې پوهېږم چې په هر کاله کې همدغه حال دى 

 ويانو زورور او زړور دي.او په هره کورنۍ کې کوچنيان په ل

د ګيرا او ترسا په کاله کې ههم د کوچينهانو زور چلېهږي او جهوړ د 

ناجوړه په مخکې منډې وهي، مګر چې له کورونو نه  د باندې وګورو، نو 

بيا قوي پرضعيف مسلط دى. د دنيا طبيعي قهانون همدغهه دى، چهې 

غټان او لويان به په وړو او بيوزلو سوک او څپېړه پورته کوي او د قهوت 

 .نه لريڅ تحمل او حوصله خاوند به هې

، چې پاک خداى څه شهى پيهدا د پارهد دغه ظالمانه قانون د ماتولو 

 کړى هغه مينه او عاطفه ده. 
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د مينې او محبت په نړۍ کې ضعيف او کوچنى د لهوى او قهوي تهر 

څپېړو الندې نه دى، بلکې کوچنيان په لويانو حکومهت کهوي او د وړو 

 پادشاهي ده.

لو، مګر مينې او محبت ډېهر زورور او پيهاوړي د مونږ ښځه عاجزه بو

 دوى دخوښې او رضا تابع کړي دي.

څنګه چې په زړه زمانه کې ديوان د ښاپېريو تابع وو اوس هم د قوت 

او قدرت خاوندان د دغه ضعيف او لطيف جنس پهه مرابهل کهې ډېهر 

 ضعيف معلومېږي.

زور که عشق او مينه په مينځ کهې نهه وي، نهو د ديهو او ښهاپېرۍ 

هېڅکله برابر نه دى او يو ماشوم هېڅ وخت د سپين ږيرو په ږيره لوبې 

نشي کوالى او نه د مشرانو پر اوږو سپريدلى شي. يوه ورځ يو ماشوم يو 

غټ سړى له لمنې ټين  نيولى و او کاله ته يې په زوره بيوه هغه خپله 

زور لمن د ده له السه خالصه نکړى شوه که څه هم د ده زور او د هغهه 

برابر نه و د ماشوم مينې او محبت د ماشوم پهه پنجهوکې دغهه قهوت 

ايښى و، چې يو لوى سړى يې ځان پسې راښکوده او هغه هم ځان نشو 

 خالصولى.

که زما فکر صحيح وي، نو قوت او قدرت هماغه د پخوا زمهانې ديهو 

 دى او مينه هماغه ښاپېرۍ ده، چې ديوان يې د فرمان الندې وو.
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او عاطفې ماشوم د هر څنګه لوى سړي ګرېوان تهه الس که د مينې 

واچوي يا يې لمن ټينګه ونيسي څوک ترينه ځهان نشهي خالصهولى، 

 ځکه چې دا قوت په ټولو قوتونو زورور دى.

زه مينه او عاطفه د زور او قوت په مرابل کې، ځکه ماشهومان بهولم 

ني رحم چې زور او قوت ډېر پخوا پيدا شوي دي او انساني عاطف، انسا

شو، يعنې هماغه شان چې فرعون له موسى نه  او شفرت وروسته پيدا

دنيا ته راغى، حيواني غرايز هم لهه انسهاني عواطفهو نهه ډېهر  د مخه

پخواني دي او د عمر په لحا  عواطفو ته کوچنيان ويلى شو، مګر دغو 

کوچينانو ته پاک خداى هغه قوت ورکړي دى، چې فرعونيان ترينه پهه 

 م وېرېږي او بد بد خوبونه ويني.خوب کې ه

که څوک په دنيا کې د صلح او سالم غوښتونکي دي او غواړي، چې  

د ناروا او ظلم مخ ونيسي، نو يوه داسې اختراع په کار ده، چې د عشق 

 او مينې له عنصر نه پکې کار واخيستل شي. 

دا اختراع د دماغ کار نه دى د زړه کار دى او د زړه توجه ته ضرورت 

لري. پدې باب کې ساينس او تخنيک ته رجوع نه ده په کار دا افتخهار 

که هر وخت دنيا ته حاصليږي، نو د شعر او ادب په لمن کې به وي او د 

 زړونو په مملکت کې به پيدا شي.
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 ښه ګټه

 قصابي پرېږدو له مېږو او پسونو نه بل شان ګټه واخلئ!

وړيو يې ښهه تهوکي  د وريو له پوستکو نه پوستينونه مه جوړوو له

 جوړ کړو. که تاسې وړين کالي واغوندو پوستين ته څه حاجت نشته.

هغه وخت، چې انسهان نهه پوهېهده د مېهږو او وزو پوسهتکي يهې 

اغوستل، کله چې انسانيت ترقي وکړه او شهپون د رمهې خاونهد شهو 

 پشمينه پوشي روا( شوه او د زاهد خرقه له وړيو نه جوړه شوه.

له غوښو نه د غرو لېوان او پړانګان استفاده کوي او  د مېږو او پسونو

 شپانه ترينه يوازې پۍ او وړۍ اخلي.

د وحشي او مدني انسان فرق همدغه دى، چې هغه د ونهې ښهاخ را 

ماتوي او ميوه يې خوري، دى ترينه يوازې ميوه ټولوي او ونې ته زيهان 

 نه رسوي.

 وي. دا ګټه ښه ګټه ده. د انسان ګټه بايد همدغه راز

دى، ګټه به کهار او زيهار  يژندل د انسان کارپد ګټې ښه او بده الره 

 پاکېږي او بې کاره ګټه ښه نه ده.

 د ګټې الره. چې هر څومره او ږده وي هغومره ښه وي.

د هغه کسان، چې د نورو په تيارو درمندونو داړې غورځوي او د ګټې 

 د تړلو دي. پښې يې السونه او ،يې لنډه الره غوره کړې ده پاره
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تاسې کوښښ وکړو، چې ګټه له لرې ځايه راوړو او د کار برخه پکې 

زياته وي. هغه چې د کلي په دکان کې سودا کوي او هغه چې لهه لهرې 

 ښاره سودا راوړي په متاع او بها کې يې ډېر فرق موجود دى.

 باښو او بازانو د همسايه ګانو چرګوړي مه نيسئ! په خپلوتاسې 

 او د غرونو زرکې اوسيسۍ ونيسئ!د هوا مرغان 

له نږدې ډنډونو څخه ناپاکې اوبه مه راوړو، لږ لرې الړشئ لهه هغهه 

سيند يا له هغې چينې نه رڼې او پاکې اوبه راوړو، چې رنه  او خونهد 

 يې ډېر ښه دى.

دا ښه ګټه نه ده، چې يوه روپۍ په دوو روپو ورکهوو او خوشهې پهه 

 خوشې د ګټې خاوندان شئ. 

 د په غيرې مستريم ډول وي او کار په کې ډېر دخل ولري.ګټه باي

په مستريم ډول هېڅوک څره او پارو د غلې پهه کنهدوانو کهې نهه 

اچوي، مګر هغه غله چې له همدغه ناپاک جنس څخه د کار په وسهيله 

پيدا کېږي پاکه او حالله ده. لنډه  دا چې بې کاره ګټه که په غال وي، که 

وي انسان ته نه ښايې او هغه ګټه، چې په کهار په سوال وي، که په زور 

او زيار پيداکېږي ډېره ښه ګټه ده. ښه کار او ښه عمل د خداى په دربار 

 لري او په مشالونو خرڅيږي. کې ډېر قدر
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 د اختر په ورځ

د اختر په ورځ ځينو کورونو ته الړم، چې د ښايست او ښهکال پکهې 

ناوې نه يې هم ډول او سينګار  هېڅ نيمګړتيا نه وه او له ډېرې خيالورې

 زيات معلومېده.

د کور په نرشه او هندسي شکل کې د جمال مظاهر له ورا معلوم وو، 

 رن  امېزي په ذوق او سيلره برابره وه. 

 د کور پردې ډېرې ښکلې وې.

 قالينې، ميزونه، چوکۍ او هر څه ډېر نفيس او ښکلي معلومېدل.

راز راز ميوې به په بلوري لوښو کې ايښې وي او بې له اشتها نه د بل 

 شي نيستي نه وه. 

 د ثروت او غنا ټولې کرشمې موجودې وي.

ش او نعمت، لکه د سيدمحمود پاچا لټان له دغه کاله څخهه نهه يع

وتل که د دنيا جنت ورته ووايم، څه ډېره مبالغه به نه وي، مګر دومهره 

و ګنهکارو ته يې ور بېرتهه وو او سهاده مسهلمانان فرق و، چې ډېرو غټ

 نشو ورتلى.

هلته ما ته دا فکر پيدا شو، چې مونږ ولې هغو کورونو ته نهه ورځهو، 

چې دغه راز شيان پکې نشته او يهوازې همهدردي او انسهاني عاطفهه 

کله، چې له دغه کاله په خبرو راووتم، نو فکر مې وکړ چې  .سړى ورولي

ووينم په دې کې يو فرير وطن دوست سترګو تهه  چا ته ورشم او څوک
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ودرېده، چې نس يې وږى، مګر سترګې يې ډېرې مړې وې، په کور کهې 

هېڅ نه و، مګر په زړه کې يې د وطن  مينه او د خدمت ارزو ډېره زياتهه 

 وه.

زه، چې د هغه دروازې ته ورسېدم پنځه تنه نور هم پهه دروازه کهې 

په ټکولو راووت او له مونږ سره يهې پهه ودرېدل د کور خاوند د دروازې 

په ډېره مينه روغبړ وکړ، د هغه له وضع دا معلومېده، چې له مونږ سره 

کور کې کښېناستو ته نه دى جوړ او غواړي، چې خبهره پهه والړو  خپل

پښو خالصه شي، مګر زمونږ زړه غوښتل چې څه شېبه ورسره کښېنو 

 ده او د ده له حاله ځان ښه خبرکړو.

له ناکامه مونږ خپل کاله ته بوتلو، د کالهه پهه مخکهې يهوه زړه هغه 

و او  د پهارهچوکۍ او يو زوړ شکېدلى کټ پروت و، چې خاص د مېلمنو 

تحمل هم نه درلهود. مهونږ دوه درې  يبې له مېلمه څخه يې د يوه پوز

تنه د کټ په بازو ګانو کښېناستو او نور پهه خهاورو کښېناسهتل، څهو 

هغه مونږ رخصت کړو او نور يې نه غوښتل، چې  دقيرې چې تېرې شوې

 خپل اشنايان په سپېره ډاګ کښېنوي.

پدې کاله کې د اختر ورځ، لکه د روژې ورځ داسهې وه او پهه تمامهه 

معنى د يو غريب سړي کور و. د ده د دروېشانه ژوند او صهبرو قناعهت 

ار، ماته ډېر معظم او محترم ښکارېده او له ځانه سره مې ويل هغه افتخ

چې د دې کاله په برخه رسېدلى دى هغه بل کهور ترينهه محهروم دى 
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ينت ښيي دلته تروى او پاکنفسهي زهلته که غنا او ثروت خپل زيب و 

 خپل شهامت څرګندوي او قلندرانه استغنى سترګو ته ودرېږي. 

دا هغه سړى دى، چې د يوه ستر شرکت لويه سرمايه يې په الس کې 

 ى رياستونه په اختيارکې و.وه او کله به يې دوه لو

که چيرې ده ناجايزه استفاده کولى يا يې جايزه استفاده ههم پهوره 

کړى واى نن به دغسې نه و او د ده د کوټو فرش به د نيستۍ باد دومره 

ژرنه واى وړى، مګر ګورو چې پدې سړي باندې زړه ونه سهېزو او پهه 

نهه لهيکم،  پاره دحرارت ورته هېڅکله ونه ګورو. زه هم دا حال د دې 

چې د چا توجه ورته جلب کړم، ځکه چې دې دنيا ته په حرارت ګهوري 

 او له ده سره د بې نيازۍ غرور ملګرى دى.

د ده په نظر کې خپله تروى ډېره درنه معلوميږي. دى ځانته په ډېهر 

درانه نظر ګوري او نورو ته هم ډېر دروند ښکاري. مونږ بايد په هغه چها 

ډېر مال او دولت سره هم ځانتهه دغهه حيثيهت او  زړه وسيزو، چې له

شخصيت نشي پيدا کولى، يعنې په لهوړ مرهام کهې خلکهو تهه ټيهټ 

معلوميږي او په ډېر لوى کور کې هر چا ته وړوکى په نظر ورځي. څهوک 

عزة النفس لري او د خلکو په نظر کې د شخصيت خاوند دى پهه هغهه 

 زړه سوى نه دى په کار.

 کههې دي مونههدليخرقههه پوشههو پههه خرقههه 

 هغههه حهه  چههې پههه دنيهها کههې دنيهها دار کهها 
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 خاني الړه

 

په موټر کې سپاره وو، يو خانزاده غوندې سړى هم په موټر کې ناست 

 وو، د تېر وخت زړې قصې يې کولې. 

هغه وويل: پخوا موټرونه نه وو، مونږ به په آسونو سواره وو، نوکرانهو 

او غريهب معلهوم و، به مو په مخکې منډې وهلې. هغهه وخهت خهان 

خانزاده او د اب سړى پېژندل کېده، عام او خاص يو رنګهه نهه و. اوس 

 ر له څنګه ناست وي.اهرسړى په موټر کې سپرېږي او نوکر د باد

چې موټرونه راغله او غريبان پکې سپاره شوه، خاني الړه او بهاداري 

چهې  بې رونره شوه. د خان قصه ډېره اوږده وه، خو د مطلب ټکى دا و،

 خاني الړه، ځکه چې خواران او غريبان په موټرو کې سپاره شوه.
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 يوازې

 

ماشومان، ځوانان، سپين ږيري د پسرلي مېلې ته روان وو. زه هم له 

 دوى سره الړم او په ډېرو ګڼو خلکو کې ننوتم.

هلته د پښې د ايښودو ځاى نه و او بې حسابه مخلوق راغونډ و، نهه 

پوښتنه وکړه، چې ته يوازې يې که څهوک درسهره  پوهېږم چا له ما نه

  شته

 ما وويل: زه يوازې يم.

همدغه وخت زه د يوازې په معنى پوه شوم او دا راته معلومه شهوه، 

 چې په ډېرو ګڼو خلکو کې هم سړى ځانته يوازې ويلى شو.

 

 

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

4248 

 

 فاتح

 

سکندر له ډېر قوت او ډېرو لښکرو سره ښار تهه راغهى، د ښهار لهه 

 يې څو ځله زورور جنګونه وکړه. خلکو سره

له دواړو خواوو نه ډېر خلک ووژل شوه، ډېرې وينهې تهويې شهوې، 

ډېرې ککرۍ تر پښو الندې شوې، وروسته له ډېرو جګړو هغه د مړو پهه 

 سرونو پښې کېښودې او د لوى فاتح په حي  ښار ته ننوت.

دى ډېر په قهر و. ده غوښتل چې ښار لو  کړي او قتهل عهام جهوړ 

ي، مګر دا کار ده ونشو کړى، ځکه چې په ښار کهې يهو پهټ قهوت کړ

موجود و، چې ده ورسره مرابله نشوه کوالى. دى چې ښار ته ننوت پهه 

يوې ډېرې ښکلې پېغله يې سترګې ونښتې او په يو ځل ليهدو يهې زړه 

 بايلود. 

څوک، چې بې زړه شي هغه بيا جن  او جګړه نشي کولى، ځکهه ده 

 او قدرت سره ځان دغې پېغلې ته وسپاره.هم له خپل ټول قوت 
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دغه لوى فاتح، چې عشق او مينې په پنجو کې ګېر شو بل راز شو او 

يې د ښار د خلکو خهدمت تهه مهال  د پاره ۍد خپلې معشوقې د خوښ

 وتړله. 

دغه وخت دا معلومه شوه، چې دى فاتح نه و فاتح بل څهوک و. دى 

خپل ځان يوه قوت او قهدرت په دې نه پوهيده، چې په ډېر زور او قوت 

 ته سپاري، چې له سلطان او شهنشاه نه د خلکو خدمتګار جوړوي.

په رښتيا، چې د عشق مرام ته رسېدل هم څه اسانه کار نه دى او د 

 ښکال په دربار کې پادشاهي هم په تعظيم او احترام سرټيټوي.

ي او هلته محمود د اياز تابع دى او سکندر هم په يوه نظر بل راز کېږ

 قهر و غضب خپل ځاى مينې او محبت ته پريږدي.
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 لباس

ګنهډل. د ډېر ښهه  بدرنګه خيا  وه، مګر کار يې ښايسته و او کالي يې

فېشن خاوندانو خپلې درېشۍ په بل چا نه جوړولې، هر چا بهه ويهل چهې 

 فالنکى ډېر ښه خيا  دى، د ده په شان لباس بل څوک نشي جوړولى.

سړي کې ډېر غرور او تند خوي پيهدا کهړي و، يعنهې دغه هنر په دغه 

څومره چې د ده څېره سپۍ وه هغومره يې خوى هم سهپى و، مګهر دغهو 

دوو سپو د چامخه نشوه نيولى او د خلکو هجوم په ده باندې ورځ پهه ورځ 

 زياتېده، ځکه چې صفت او هنر په ده باندې د ښه خيا  نوم ايښى و. 

رې او خپل بد عادت سره ښه خيا  نه که دا سړى له دغې ناشولتې څې

واى، له ده نه به بد بخته انسان بل نه و يا به دى هغه وخت د ښه سهلوک 

او ښه خوى خاوند او سيرت به يې بل راز و، يعنې ښه خيا  به نهه و ښهه 

سړى به و، مګر اوس د ده هنر او کمال ښه خوى ته ضرورت نه لري او د ده 

ره پرده غوړولې ده، ځکه ههر چها تهه ښهه په بد خوي او بده څېره يې ډې

 ښکاري او هر څوک ورته په قدر او عزت ګوري.

فن او صنعت ډېر ښکلي شاګردان د ده الس الندې کړه او د ډېرو ښکلو 

د قد او اندام اندازه اخلي. زه دغه خيا  په دې حريرت ډېر ښه پهوه کهړم، 

د خلکو پهه چې د انسان حريرت په صنعت او هنر پټېږي، ځکه دغه سړى 

نظر کې محبوب دى او هر څوک يې د زړه ساتلو کوښهښ کهوي. همدغهه 

شان چې يو بدرنګه مخ له ښايسته پلو الندې پهټ دى او د ههر چها نظهر 

ځانته را کاږي.  دا خيا  هم د ښه لباس په جوړولو کې پټ دى، چې څوک 

 يې حريرت ته نه ګوري کار او لياقت ته يې ګوري.
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خو په ځاى پرېږده جوړل يې هم دغومره اثر لري، د ښه لباس اغوستل، 

 چې بد ښه کولى شي.

جوړ شو، چهې پخهوا يهې  د پارهلباس په لومړي وخت کې د ځان پټولو 

ه دومهره پهه خپلهښايست هم پټاوه او د ښکال مخه يې نيوله خووروسته 

شو، چې د انسان اصلي او حريري ښايست يې له هر چا هېرکړ او د  ىښکل

 تاوس بڼو کار ترينه واخيستل شوه. 

د انسان لباسونه ډېر زيات او څو رازه دي، چې ځينو ته مونږ د لباس په 

نظر نه ګورو، هغه ښايست او ښکليتوب چې د انسان په څېره کې وينهئ، 

ه هم په ډېر ج  نرخ خرڅېږي او که څ نه لريله يوه لباس نه زيات قيمت 

 له انسان نه يې قيمت ډېر لوړ شوى دى.

په دغه قيمتي لباس کې هم د انسان عيبونه پټ دي او سهتا دا عيهوب 

 د انسان په معايبو اچولې ده.  د پارهدا ښکلې پرده د ستر 

هغه، چې مونږ ورته خوبان وايو او ډېر ښکلي په نظر راځهي مهونږ پهرې 

عشق ور سره لرو، مګر په دې نه پهوهېږو، چهې څهومره بهد  زړونه بايلو او

خويونه او ناکاره عادتونه په دغه ښکليتوب کې پټ دي. کهه دا خبهرې او 

عادات په بل چا کې وي ډېر بد ورته ګورو،  مګر دلته د صورت ښايسهت د 

سيرت عيب پت کړى او په همدغه وجه د ليلى سپى د مجنون په نظر کې 

المله د معشوقو جفا له وفا نه ښايسته ده او د ښکلو ښاغلى دى. د همدې 

 ظلم او ستم ظالمانو ظلم غوندې بدرنګه نه دى.

مونږ عالوه په دغو ظاهري لباسونو معنوي لباسونه هم ځانته پيدا کړي 

دي، چې يو له بله پکې ځان پټوو او په دغه وسيله خپل حريرت له پوهانو 

 او هوښيارانو نه هم پټ ساتلى شو. 
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دغه لباس نوم پوهه او هوښياري ده، چې د علم او معرفهت پهه نامهه  د

 يادېږي.

هغه چې زمونږ په نظر کې عالم، فيلسول يا اديب او هنرمند معلومېږي 

د هغه عيبونه د علم او پوهې د پردې الندې پټ دي، چې مونږ يې ښه نهه 

 ښه وينو او نر  راته کمال معلومېږي. وينو يا يې ډېر

حت او بالغت کله حق ناحره کوي او غلط صحيح ښيي څنګه چې فصا

د فصاحت او بالغت خاوندان هم له ډېرو عيبونو سره زمونږ په نظر ښاغلي 

 ښکاري او اصلي حريرت يې رانه پټ دى. 

هو! د جمال او کمال خاوندان او د علم او معنى صاحبان د ډېرو ښهکلو 

 ه نه شو ليدلى.او ښايستو پردو تر شا پټ دي، چې مونږ يې اصلي بڼ

د منطق او بيان خاوندان خپله بدي هم نېکهي ښهودلى شهى او د بهل 

 نېکي بدرنګولى شي.

د دې عصر سحر او جادو په دغه ډول زمونږ پهه سهترګو او نظهر لهوبې 

 کوي.

ډېر وخت په کار دى، چې انسان طلسم هم مات کهړي او حريرهت تهه 

 .ورسېږي يا له يو بل طلسم او بل سحر سره مخامخ شي

مونږ اوس انسان نه وينو يا د انسان رن  او صورت وينو يا يې په وينا او 

 خبرو کې ګورو، که ډېر وړاندې الړ شو، نو کار او هنر کې يې وينو.

د انسان حريرت صورت نه دى، پوهه نه ده فصاحت او بالغهت نهه دى. 

په کار او صنعت کې هم د انسان فطرت او نفسي کيفيات څوک نهه شهي 

 ليداى.
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دا ټول شيان د انساني حريرهت د پټولهو او ښهه ښهودلو رنه  رنه  

لباسونه او حجابونه دي. د انسان غراېز او خوبونه د انسان اصلي حريرهت 

ې په قبر کهې دى، چې ډېرې پردې يې په مخ پرتې دي. انسان پس له مړين

او نهه بهل  يسېدلى او چېرته، چې دى نه ځان وينههم بې پردې نه شي او

هم بايد په کفن کې پټ وي، ځکه چې د ده ټول عزت او حرمهت بيا  يوين

 په دې کې دى، چې بې پردې نه شي او څوک يې بې پردې ونه ويني.

هغه انسان، چې په عبادت کې يې ريا پټه ده، پهه هوښهيارۍ کهې يهې 

نت پټ دى او سخاوت يې هم د يوه داسې پټ تجارت نوم دى، چهې اشيط

يت لري، هغه تر قيامته له نورو نهه ځهان له ګمرکي محصوالتو نه هم معاف

 پټولى شي.

دا ستر، لکه د ښځو حجاب او حيا هغه شى نهه دى، چهې د مهدنيت او 

 تجدد شمال يې له مخه لرې کړي. په دغه ستر ډېر بې پردې خلک هم ډېر

 ټين  دي. 

 

چېر ته، چې د نن جامې ډېهرې لنهډې شهوې دي او خلهک د صهورت 

ه هم د انسان سيرت او حريرت په ډېرو پهردو بربنډولو ډېر هوس لري، هلت

 کې پټ دى.

په انسان کې ځينې داسې ضعيفې جنبې شته، چې له ډېهرې حيها نهه 

خپل خاوند ته هم ځان پوره نه ښيي او انسان ورته له ډېره خجالته سم نه 

شي کتلى، همدغه سبب دى چې هر څوک خپل ځينې شيان هېهروي او 

نګونه ورکوي، چې پهه خپهل ځهان يهې خپلو عيبونو ته داسې اصالحي ر

ګمان بل راز شي او خپل شعور هم وغولوي. نن د انسان څېره په تلهويزون 
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کې له ډېر لرې ځايه ښکاري، مګر د انسان معنوي څېره او بهاطني تصهوير 

دومره پټ دى، چې سړى په خپله خپل ځان پوره نه شهي ليهدلى، بلکهې 

ه چا ښه ويل هغه ځهان ښهه خپل عکس د نورو په نظر کې ويني. که چا ت

ګڼي او خوشحالېږي، که خلکو څوک بد وګاڼه له بدو خلکو سره په زنهدان 

 .ىکې لوېږي، که څه هم يوسف يا سررا  د

همدغه وجه ده، چې له ډېهرو خلکهو نهه د سهتايونکو پهه سهتاينو د  

متملرينو په منطق ځانونه ورکېږي او خپل ځان بل شان ويني. د همهدغې 

اوس د ځينو رنځورانو عال( په خبرو کوي او ډاکټران ورته  اغيزې په سبب

وايي، چې ډېر ښه يې او هېڅ مرو درکې نه شته، يعنهې د دغهه دروغهو 

 شاهدي ناروغ هم ښه کولى شي او يو طبي عال( ګرځيدلى دى.

زه دا منم، چې په دنيا کې ښه او بد شته، مګر د ښو او بدو پهه پېژنهدلو 

چې دغه تميز رانه ورک غوندې دى. کيهداى  کې دومره سودايي شوى يم،

شي، چې مونږ ډېرو کسانو ته په دروغو ښه ووايو او هغه ښه شهي يها ډېهر 

ښه بد ګڼو او هغه بد شى، چې زمونږ ښهه او بهد زمهونږ د تصهور او تفکهر 

نومونه دي نه د حرايرو.مونږ هغه چا ته ښه وايو، چې زمونږ ښه او بد زمونږ 

دي نه د حرايرو. مونږ هغه چاته ښه وايو، چې زمونږ  د تصور او تفکر نومونه

په ذهن او نظر کې ښه وي نه دا، چې په خار( کې ښه وي يا يهې حريرهت 

 ښه وي

مونږ څومره او څو زره کاله پخوا هم د ښو او بدو په نامه ځينې شيان له 

ځينو نه ښه ګڼل او اوس هم ښه او بد يو راز ګڼو، ښايي چې بد ښه وګڼو او 

 ه بد ووايو، په همدغسې تميز ځان له بې تميزۍ نه وژغورو.ښو ت
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، مګر ځينې مظالم راته د عدالت پهه ومونږ ظلم بد ګڼو او عدالت خوښو

څېر ښودل شوي دي او ډېرو بدو خلکو راته ځانونه ښه ښکاره کهړي دي، 

يعنې منطق او استدالل، ريا او تذوير، شعر او ادب، عرل او فلسفه، عرل او 

سياست او تمدن، کله له سمې الرې نه اړولي يو او زمونږ په شهعور عادت، 

او احساس يې هر راز لوبې کړې دي. دا کار هر کله او هر چېرته پوهانو او د 

هنر خاوندانو کړى دى، احمران او ساده ګان خهداى لهه دغسهې سهترو 

، د هغوى اغراو او مطلب دومهره لهوڅ دى، لکهه د يد يګناهانو نه ساتل

خلکو مېرمنې، هغوى د حرايرو په پټولو کې ډېره لږه برخه لهري او  متمدنو

ژبې يې له زړونو سره ډېر غدر او خيانت نه کوي. هلته دوستي او دښمني، 

 ګناه او تعدي  ظلم او رحم ځان بل راز ښيي.

 ريا او ټګي د هغوى کاله ته ډېره الره نه لري. 

 هلته د صداقت ځاى سياست نيولى دى.

 ېر لباسي خلک نه دي او په ډېرساده لباس کې ژوند کوي.هلته خلک ډ
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 خيرات

 

ډېر غټ سړى مړ و او په بدرګه کې يې ډېر پسونه، غوايان او چرګان 

حالل شو، دا خيهرات ډېهر لهوى او زورور خيهرات و، چهې د شهاهانه 

ډېر خلک مرهرر وو  د پارهمېلمستيا رن  يې درلود. د خيرات د انتظام 

راز راز نعمتونه او  د پارهپزانو پخلى کاوه، د خداى د رضا او ډېرو ښو اش

هر رنګه طعامونه تيار شوه، خلک لکه مېلمانه په ټکټو را وبلل شوه او د 

هر چا ځاى معلوم و، هغه چې په ګړنديو ګاډيو کې راغلل دننه قصر تهه 

 ننوتل.

 يبېل ځاى و، مهامورين او ميرزايهان ګوښه د پارهد خانانو او ملکانو 

 ناست وو. 

 بل ځاى جوړ شوى و. د پارهد سوداګرو او زميندارو 

 هر چا ته د هغه په اندازه برابره ډوډۍ راتله.

 د هر چا درجه او مرتبه معلومه وه.

 غټې وريجې وې او له معتبرو نه بېل ناست وو. د پارهد عامو وګړو 
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 بل ځاى جوړ شوى و. د پارهد سوداګرو او زميندارو 

 هر چا ته درجه او مرتبه معلومه وه. 

 غټې وريجې وې او له معتبرو نه بېل ناست وو. د پارهد عامو وګړو 

ځينې خواران او فريران که څه هم وږي پاتې شوه او چا هلته پهرې 

نښودل، مګر د اب او عزت خلک په ډېر ښه شان عذر شوه او د زورورو 

 قدر او عزت پوره شو.

ره وخته کېدلې! هر چا به ويهل، چهې ډېهر د دې خيرات قصې تر ډې

 زورور خيرات و، ډېرې پيسې پکې ولګېدې.

هلته يو ړوند او يو شل ناست و هغوى وويل: افسوس، چې زمونږ څه 

 پکې نه وه او مونږ هلته چا پرې نښودو. 
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 د زيارت ډيوې

 

د جمعې مبارکه شپه وه، خلک زيارت ته راتلل او شمع به يې بلولې، 

په خاورينو ډيوو کې تېل اچول او ډيوې ټولې د زيهات پهه اروا  ځينو به

بلې وې. زه چې کور او کلي ته راغلم په کلي کې د غريبانو کورونه تياره 

 وو، هغوى تېل نه درلوده، ځکه په تور تم کې ناست وو.

څوک چې په ثواب پسې ګرځېده ټولو د زيارت ډيهوې ولګهولې او د 

 خبره وو.خوارانو غرېبانو له حاله نا

 هو! دغريبانو په کورونو کې تياره وه، ځکه چا نه ليدل.

 په دوى باندې يوازې د خداى نظر و او بس.

 د دوى ډيوې دې خداى ولګوي، مونږ به د زيارت ډيوې بلوو.
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 د مزار لوحه

 

کور په کور او کلي په کلي به ګرځېدمه او د خداى په نامه به مې څه 

 ناپاکه غله راکړه او چا به سوې ډوډۍ راکوله.غوښتل چا به يو موټى 

ډېرو کورونو به جواب راکاوه او ځينهو بهه پهه دروازو کهې ههم نهه 

 پرېښودم.

 يوه او بل له درګاه نه وږي او بېنوا راغلم.  څو ورځې د

هېچا هېڅ رانکړه له ټولو خلکو نه مې زړه بد شو دنيا ته مې په کرکه 

 په دغې کوټنۍ )قبر( کې پرېوتم.وکتل، خداى ته مې رجوع وکړه او 

هغه چې زه به يې په دروازه کې چا نه پرېښودم اوس ماتهه الس پهه 

 نامه والړ وي له ما نه څه غواړي.

زما په نامه زما کوټنۍ ته هرڅه راوړي او د خداى په نامه خوارانهو او 

 غريبانو ته سوې مړۍ هم نه ورکوي.
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 لياقت

اقت لري او هغه وزير بې لياقته لهوړ يوه وويل: دغه مدير د وزارت لي

 مرام ته ختلى دى. 

زما ملګري په دې خبره هماغومره خوشحاله شو، لکه زه چې خپهه 

 شوم.

 ما ويل: لياقت بايد دومره بې قدره نه شي.

هغه ويل: د يو مملکت د ترقۍ او لوړتيا دليل همدغه دى، چې لياقت 

ډېهره ترقهي وکهړي،  پکې ډېر قيمت ونه لري، چېرته چې علم او پوهه

هلته بيا ډاکټران او پوهان ځان ته کار او ډوډۍ نه شي پيدا کهولى او د 

لوړو شهادتنامو خاوندان يا وزګار ګرځهي يها چېرتهه ټېپهر او ګهازرې 

 خرڅوي.

په مترقي هېوادونو کې يو پوليس او ډرېور هم لوړ تعليم لهري او يهو 

نهه ډېهر پهوه دهران د کرهڼې په کار کې زمهونږ لهه رئهيس زراعهت 

معلومېږي. دلته چې لياقت ډېر لږ دى او له لږو خلکو سره دى، نهو يهو 

سړى په لږ غوندې پوهه خداى نظرخان شي او لوړ مرام ته وخېهژي. زه 
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په دې ارماند يم، چې زمونږ په هېواد کې هم لياقت ډېر ارزانه شي او له 

 خار( نه يوه عالي شهادتنامه راوړل څه ډېر قيمت ونه لري.

زه به هغه وخت ډېرخوښ يم، چې يو سړى د وزارت لياقت ولهري او 

په ډېره ټيټه رتبه کار وکړي. زما ملګرى د خبرو په چل ډېر ښه پوهېده 

او د بل خوله کې يې خبره وچوله، ما ته د څه ويلو موقع ډېره لږه پيهدا 

 کيده، هغه ماته ايله همدغومره وويل: 

د وزارت لياقت لري او وزيهر نهه زه پدې نه يم خوابدى، چې يو مدير 

دى، ځکه چې وزارتونه هر چېرته لږ دي او اليق کسان بايد په هر ځاى 

کې دومره ډېر وي، چې هر يوه ته مديريت هم ونه رسيږي، مګر دا بلهه 

خبره که رښتيا وي، چې يو سړى بې لياقته لوړ مرام ته ختلى دى، پهه 

تۍ په سرو سهترګو ژړل ډېرې خوابدۍ ارزي او د لياقت په دغسې بې پ

که چېرې د دنيا ټول کارونه د اليرو خلکو په الس کې وي او ، په کار دي

ځينې اليق او وړکسان وزګار پاته شي يا دهراني وکړي څه بده خبره نه 

 ده. 

هغه ويل: زه نه پوهېږم، چې ته لياقت څهه تهه وايهي، ځکهه چهې 

نهه لهري او يهو سياسي او اداري لياقت، لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګو

 هوايي نمايش ورته ويلى شو. 

، نه لهريدا لياقت، لکه علمي او فني لياقت يو ټاکلى او معين شکل 

چې هر وخت او هر کله هر چا ته يو شان ښکاره شي او ټول ورته په يوه 
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نظر وګوري، چې عملي، فني لياقت، سياسي او اداري لياقت، اخالقي او 

او دغه ټول لياقتونه په يوه سړي کهې  روحي لياقت يو له بله فرق لري

 لېدل کېږي. ډېر لږ

کار نه دى، چې مونږ له هر سياسهي او اداري شهخ  نهه د په دلته 

 اخالقي لوړتيا انتظار ولرو يا ترينه علمي او فني لياقت وغواړو.

د يوه سياستمدار او اداره چي سړي لياقت دا دى، چهې خلکهو تهه 

 د پهارهڅه، چې ځانته روا ګڼي د نورو  ځان او جهان په بل راز وښيي او

يې ناروا وګڼي، يعنې په خپله هره شپه قمار ووهي او نورو جوارګرو تهه 

سزا ورکړي، د بزم په مجلس کې هر څه وکړي او په نورو بانهدې ټنه  

 ټکور ودروي.

ده ويل: ما د خپل ماموريت په وخت کهې خپهل لهوى لهوى امهران 

اب يې ما ته هدايتونه را کول، مګهر وليدل، چې د مطبوعاتي چارو په ب

 پهه خپلهونو په ورځ به يهې ودغه کلمه يې)مطبوعاطي( ليکله. د اختر

 رسمي نطرونو کې د عدالت ګستر په ځاى رعيت ګستر ويلې.

مېلمستيا کهړې وه،  د پارهد ده  ښه مې په ياد دي، چې يوه ورځ چا 

 ه.چې هر څه ډېر زيات و، مګر د کيفيت په لحا  يې مزه نشت

زمونږ آمر، چې ډېر لوى کاردار و، مګر د کم او کيف په معنى ښه نهه 

پوهېده، هغه ته وويل چې:)کميت نګو کثرت بګو( زه دغه وخت پهدې 
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، نهه لهريپوه شوم، چې اداري او سياسي اشخاص علم ته ډېر احتيا( 

قوت او قدرت لوړ مرام ته رسېدلى شهي او پوههه د الس  په خپلدوى 

 ډېره په کار ده. پارهد الندې خلکو 

ما ته دا معلومه شوه، چې علم عادي لياقت دى او قوت د فوق العاده 

لياقت نوم دى، په فوق العاده لياقتونو کې ځينهې هغهه لياقتونهه ههم 

داخل دي، چې هر څوک يې نشي ليهداى او بهال تشهبه لهه سهحر او 

ساحرۍ سره شباهت لري، چې زرنګي، چاالکي، خود نمهايي او عهوام 

 ريبي ورته ويل کېږي او د چانس او تصادل برخه پکې زياته ده.ف

کوم قوت او قدرت چې د اداري او سياسي کسانو په برخه رسهېدلى 

دى، هغه د يوه روحي تاثير په وجه د فوق العاده لياقت رن  پيدا کوي 

او د جالل او عظمت په رڼا کهې ډېهر معمهولي لياقتونهه فهوق العهاده 

 معلوميږي.

وکړو او ونه غوليږو، نو لياقهت او کفايهت د زور او قهوت  که ښه فکر

دوهم نوم دى او علمي يا فني لياقت به هر وخت په ههر ځهاى کهې د 

 قوت او قدرت تابع دى.

افالطون او ارسطو که په هر ځاى کې وي د سکندر الس النهدې بهه 

 وي او سررا  به په زندان کې د زهرو کنډول په سر اړوي.
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په مدني دنيا کې د ديموکراسۍ په اساس دارا  هغه کسان، چې اوس

په کثرت لوړ مرامونه نيسي هغه په علمي لحا  نه وي، بلکي له ځينې 

نورو نه يې لياقت ښکته وي. په اخالقي لحا  هم دوى پهه نهورو څهه 

، مګر په يوه ساحرانه قوت له خپلو حريفانو نه ميدان وړي نه لريتفوق 

 وي.ځشيانو عمومي توجه ځانته راګر او په ځينو وسايلو يا غولونکو

دا د منلو خبره ده، چې ځان د خلکو په سترګو کې ښه ښودل او لوړ 

مرام ته رسېدل ډېر ځله د خلکو د غولولو او ځان بل رازښودلو نتيحهه 

وي او ډېر لږ کسان دي، چې د يوه حريري لياقت په مرسته يهوه مهالي 

 عالم کې مجبوريت پيدا کوي.مرام ته رسيږي او په اخالقي فضايلو په 

 يو اجتماعي عالم د خپل علمي تحريق په رڼارکې وايي:

هغه څوک، چې په رښتيا له ټولو اجتماعي عيبونو، يعنهې لهه خهود 

پرستۍ له تعصب، له خطا کارۍ او له ريا او دروغو نهه خهالص وي، لهه 

 اجتماع سره به هېڅکله مو افرت ونه کړي او هر ګوره انزوا بهه اختيهار

کړي. که دغه خبره رښتيا وګڼو، نو هغه لياقت چې خلک يې خوښهوي 

او په خلکو اغيزه لري بله قيافه پيدا کوي او داسې مثال لري، لکه چې 

يو بدرنګه مخ په ډول او سينګار ښايسته وښودل شهي. همهدا سهبب 

دى، چې ځينې بدرنګه مخونه خلکو ته ښه ښهکاره کېهږي او ځينهې 

ا او عفت په پرده کې پټ دي د چا توجه نهه ښايسته مخونه، چې د حي

 جلبوي.
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لياقت کله کله يو لوړ بر( له ډېر لرې ځايه نظر جلبوي، مګهر ههېڅ 

 . نه لريپکې نه وي او بې له نموده نور څه 

 کله لکه ورانه کنډواله ګنجونه پکې وي او څوک يې نه ويني.

وهېږم، چې ما دغه راز  ډېر مختلف او متضاد لياقتونه ليدلي دي او پ 

هر لياقت ښاغلي نه دي. ډېر خلک دا هم لياقت بولي، چې سړى قلپهه 

روپۍ په بازار کې وچلوي او په يوه روپۍ د دوو روپو مال واخلي، ځکهه 

لرم او ډېر ځله راته دغه متاع، لکهه ه په لياقت باندې ډېره ښه عريده ن

 ږي.د غال مال که هر څومره قيمتي وي ارزانه او بې قيمته معلومې
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 کوچنيان

زه نه پوهېږم، چې مونږ ولې کوچنيانو ته په کوچني نظر ګورو، يعنې 

ولې ځانونه لوى ګڼو او دوى کوچني بولو  ښايې چې پهه دې خبهره زه 

ساده غوندې ښکاره شم او زما دغه خبره د کوچنيانو خبره وي، مګهر 

 څه وکړم  زه په رښتيا تر اوسه ښه نه يم پوه شوى، چې لوى څوک دى

او کوچنى څوک دى  ځينې کسان چې د لويوالي دعوا کوي او ځانونه 

 لوى ګڼي ما ته کوچني او واړه په نظر راځي.

ښايې د دې سبب همدا وي، چې زه پهه خپلهه کهوچنى يهم. د يهو 

کوچني ماشوم ځمکه او اسمان هم ډېر لوى نه وي او لمر او سهپوږمۍ 

روړونه هم د ماشومانو په ورته يو ټيکلى ښکاره کېږي، د دنيا لکونه او ک

نظر کې له څو شلو نه زيات نه دي او هر څه کم په نظر ورځي. پاته شوه 

دا بله خبره، چې کوچنيان زما په نظر کې خداى ولې لوى کهړي دي او 

زه څله هغه چا ته په لويوالي قايل يم، چې نورو تهه واړه معلهومېږي. دا 

داسې لوى خويونه او ستر  هم بې دليله نه ده زه په ماشومانو کې ځينې

صفتونه وينم، چې هغه )ستاسو په اصطالح( په ډېرو لويانو کې نشهته. 

هغه کسان، چې لويي لري او ځانونه ورتهه لهوى او زورور معلهوميږي د 

 خپلې کينې او بغض په مرابل کې ډېر کمزوري دي.

که زه او ته هر څه لوى شو او قوت ومومو په خپلو غليمانو رحم نهه 

ولى په زورورو باندې قهر او غضب ډېر زورور وي، مګر ماشهومان شو ک
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دغه راز نه دي، د دوى په زړونو کې که کله عناد او کينه پيدا شي ډېهر 

ژر يې محوه کولى شي او يوه شېبه وروسته له هغه چا سره مينه کوي، 

 يې ورسره منګولې لګولې. د مخهچې يو ساعت 

د خپل قهر او غضب په مرابهل  دا کار لويان نه شي کولى، لوى خلک

کې ډېر واړه او ډېر کمزوري دي دا زور او قوت د کوچينهانو پهه برخهه 

رسېدلى دى، چې د حسد او عناد اور مړ کړي او دا جهنم په ګلزار بدل 

 کاندي. 

د دنيا لوى لوى غمونه او مصيبتونه، چې د لويهانو مهال مهاتوي پهه 

ډېره زوروره سيلۍ د دوى لهه کوچنيانو ډېر تسلط نه لري او د حوادثو 

شونډو خندا او خوشحالي  نه شي وړلى. دوى په همدغهه جګهړه کهې 

خپل کاغذي پتنګان په هوا کوي او خاندي، دوى تصهور او تخيهل لهه 

دوزخ نه فردوس جوړولى شي او مونږ په جنت کهې ههم لهه مهارانو او 

 لړمانونه نه شو خالصيدى.

ي، يعنهې ډېهره زياتهه دوى په ډېر لږ څهه ډېهر زيهات خوشهحالېږ

خوشحالي په ډېر لږ شي اخيستلى شي، مګر لويان په ډېر څه هغهومره 

 نه خوشحاليږي.

په دي سودا دوى له هر چا نه ښه پوهېدلي دي او نور پکې غولېدلي 

 دي.
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لى شهي، يد کوچنيانو په زړه کې، چې هر څه وي هغه په خوله هم و

اجتماعي اداب او قيود، عهرل او مګر لويانو ته دغه پوره حاصل نه دى، 

عادات، اصول او قوانين په لويانو حکومت کهوي او کوچنيهان د عرهل 

 غالمۍ نه هم خالص دي.

دا خبره صحيح ده، چې انسان اول په جنت کې و، وروسته  بيا دغه 

نيمګړي جهان ته راغى، د هر ماشوم سرګذشت همدغه دى، ماشومان 

جنهت  د پهارهاو کوچينان ټول په جنت کې دي، د مور غېږه د ماشوم 

، د ميندو تيونه د شودو لښتي دي، د حيات اوبه همدغهه سهپينې ىد

رو پلونو الندې پټې دي، ترڅو چې ماشهوم، پۍ دي، چې د ميندو له تو

ماشوم دى او اندېښنو سره نه دى اشنا، د دنيا له غمونو نه داسې بهې 

غمه دى، لکه چې په دې دنيا کې بيخي نه وي او پهه بهل جههان کهې 

 اوسي.

کله چې له دغه معصوميت نه لږ غوندې لرې شهي او شهيطان يهې 

 راشي.وغواړي، نو له جنت نه بهر شي او دنيا ته 

اوس پوه شوو! چې د بلوغ او لويوالي عالمه له شيطان سهره اشهنا 

 کېدل او غولېدل دي. 
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 ج  برجونه

ژور  د کال برجونه او دېوالونه ډېرج  وو، د کال شاوخوا ته خندق ډېر

 و.

له دغه جګوالي سره دغه ټيټوالى تړلى و او د لوړتيا راز په همدغهه 

ر ژور نه شهي د چها برجونهه نهه کنده کې پټ و، ترڅو چې يو ځاى ډې

 جګېږي.

 د يوه لوړېدل او د بل ټيټېدل يو له بله تړلي دي. 

دا ج  برجونه هر چا له لرې ليدل، مګر دا لويه کنده له لرې چا نهه 

 پام ورته نه و. ليده او د نژدې خلکو هم ډېر

زمونږ سترګې له ډېر لرې ځايه لوړ څلي او ج  برجونه ويني،  مګهر 

 ې او لويې کندې څو قدمه هغه خوا نه ويني. ژورې څاګان

د دې هسکو دېوالونو او لوړو برجونو خټه لهه همدغهه ټيهټ ځايهه 

اخيستل شوې ده. دا خټه د سنډا له پښو الندې پخهه شهوه او ډېهرو 

 خلکو په لتو ووهله، بې له دېنه دا ديوالونه او برجونه نه لوړېده.

مخکهې لهري او ټيهټ  يو لوړ مرام ته رسېدل دغهه راز کارونهه پهه

 همدغسې جګېږي.

د دنيا جاه و جالل، عزت او منزلت هماغهه لهوړ برجونهه دي، چهې 

 سرګذشت يې له ډېر ټيټ ځايه شروع کېږي.
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کوم سر، چې د ډېرو خلکو مخکې په تعظيم ټيټ نه شي نور سهرونه 

ورته په احترام نه ټيټېږي. هغه چې بل ته الس په نامه نه وي والړ نهور 

 په نامه نه درېږي. ورته الس 

 دا هغه پور دى، چې سړى يې يوه ته ورکوي او له بل نه يې غواړي.

ان نوکران وګورو! هغه چهې د خکه دا خبره تاسې منلې، نو راشئ د 

خان په مخکې خپل سر ډېر ټيټوي، په نورو باندې تفوق لري او درجهه 

الړ دى په کمند کې و د پارهيې لوړه ده، هغه آس چې د ارباب د سپرلۍ 

 خدمت کوي.ډېر ښه  له نورو آسونو نه ډېر قدر لري او ميتران يې

که مونږ حريرت ته ځير شو، عزت ډېر ځله پهه ذلهت ګاټهه شهي او 

 ري د غالمۍ نتيجه ده.اباد

خپل شخصيت له پښهو  د پارهډېر خلک شته، چې د شخصيت ګټلو 

 عزة النفس قربانوي. د پارهالندې کوي او د عزت 

دهرانان غنم پهه خهاورو کهې شهيندي او بيها د غنمهو څنګه چې 

درمندونه اخلي دوى هم عزت او شخصيت له خهاورو النهدې کهوي او 

 دويۍ ته يې منتظر وي.

الى په بهل وپه دنيا کې لږ کسان دي، چې خپل فطري او طبيعي لوړ

شان ساتي او د لوړو برجونو غوندې نه دي، بلکې د غرو له جګو څوکو 

                                      سره شباهت لري. 
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 حريرت

 

 نت په هوښيارۍ کې.الکه، چې ريا په عبادت کې وي او شيط

دښمني هم که د دوستۍ په جامه کې پټه وي او رقابهت د محبهت پهه 

 څېر ښکاري. ډېر محبتونه دي، چې ډېرې پټې کينې په کې پټې دي.

 دي. ټپه ډېرو احساساتو کې ډېر زيانونه پ

دې زماني خندا د ماشومانو او ساده ګانو خندا نهه ده، چهې يهوازې د د 

مينې او محبت له پښته وي، د دې وخت ښېګڼه هم که هر څومره ښکلې 

 وي، عفت او تروى پکې نه شته او ډېره رسوايي ورسره ملګرې ده.

د رقيبانو احسان او مهرباني د خلکو په نظر کې ځوانمردي معلهومېږي، 

 ان سره تندر، ږلۍ او سېالبونه ملګري دي.مګر له دغه بار

زه د دښمنانو مروت عاليجنابي ګڼم، مګر صداقت او محبت ورته نه شم 

وېلى، همدغه سبب دى، چې زه دروغ او ريا بېخي نه شم ويلى او په ځينو 

 مواردو کې ورته ډېر ښه ښه نومونه هم پيدا کوم.
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  ما ته معلومه ده، زه پوهېږم، چې عاليجنابان خپل رقيبان څنګه وژني

چې قاتالن ټول يو راز نه دي. ځينې خپل رقيب په توره وژني، ځينهې پهه 

شې چې د خپل رقيب سر د احسان پهه  ىټګۍ او ځينې په احسان، ته کول

زور ځانته ټيټ کړې او له خپل حره هم ورته تېر شې، مګر لهه رقابهت نهه 

 نشې تېرېدلى. 

، مګر رقابت نه محهوه کېهږي، په احسان او مهربانۍ رقيب محوه کېږي

رقيب وژل او رقابت وژل ډېر فرق لري، ډېرو خلکو خپل دښمنان مړه کړه، 

 مګر دښمني يې مړه نه شوه.

د پهلوانۍ په ميدان کې يو پهلوان بهل تهه د ملګرتيها الس غځهوي او 

 احترام په ځاى کوي، مګر ځان ورته نه څملوي.

چا سره نه شي کولى دا نېکي دغه راز احسان د زور او قوت خاوندان له 

 يوازې د ضعيفانو کار دى.

هغه، چې خلک ورته سخي وايي او ستاينه يې کوي، عاليجناب بهه وي، 

 مګر د خير خاوند نه دى. 

د خان او ملک دا لويه او ښکلې مهمانخانه)مېلمستون( چې ګورو پهه 

وران کړي  د پارهزور او جبر جوړه شوې ده او ډېرکورونه يې د خپلې ودانۍ 

 دي.
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دا راز سخيان د خوارانو او غريبانو ګېډې نه مهړوي، بلکهې خهواروي او 

وږي کوي يې. حجره چلول او مېلمانه پالل په حريرهت کهې د ډېهرو وږي 

کول او د لږو مړول دي. دغه اسرال او تبذير چهې تها تهه جهواد او سهخا 

 معلومېږي، د پاکې او حاللې ګټې نتيجه نه ده.

م او زور په چل او فرېب پردي مالونه خپل نه کړي دغهه که څوک په ظل 

 راز لوى دسترخان نه شي غوړولى.

د چا په کور کې، چې هره ورځ پسونه او چرګان حاللېږي له هغهه سهره 

 ارومرو يا د لېوانو قوت ملګرى دى يا د ګيدړانو چل او فريب.

که څوک غواړي، چې رښتيانى سخي او د خير خاوند وګهوري، نهو الړ 

دې شي هغه دهران دې وګوري، چې يوه الروي ته يې سکړک او شړومبې 

 په مخکې ايښې دي او په خپله يې هم همدغه خوراک دى.

څوک چې پردي مالونه په چا باندې نه خوري او د خپل زيهار او زحمهت 

په ګټه مېلمه او مسافر پالي په سخاوت نه دي مشهور، مګر د خير خاونهد 

 ورته يلى شو.

انراه چلوي او په لنګر کې يې ډېر وږي مړېږي، په ظاهره خهو هغه چې خ

 دې نورو ته ډوډۍ ورکوي، مګر په حريرت کې دى د نورو ډوډۍ خوري.
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دغسې پير او فرير ته که ډېر خلک ډېهر څهه راوړي او لهه ډېهرو غټهو 

سوداګرو نه په تول کې دروند وخېژي، رښتيانى فرير ورته ويلى شو، ځکه 

 مال وي او په خپله هېڅ نه لري. د ده هر څه د نورو

څنګه چې د خان او ملک سخاوت د پردي مهال برکهت دى، د شهيخ  

 کرامت هم د نورو د کرم نتيجه ده.

هغه څه، چې مونږ ته په ظاهر ه ښه ښکاري په حريرت کې ښه نهه دى  

او اصلي څېره يې ډېره بده ده. مونږ د يوه لښتې روانې اوبه پاکې ګڼهو کهه 

و د کوڅو ډېرې پليتې اوبه ورسره ګډې شوي او ډېهرو څهارويو څه د الرو ا

 پکې بولې کړې دي.

نهه دي پيهدا او  د پارهډېره ښه ده، چې زمونږ سترګې د حريرت د ليدو 

 هر وخت ظاهر ته ګورو.
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 لويه خدايه

 که زه ښه وکړم، ته راسره ښه کوې، که بد وکړم د بدو سزا را کوې. 

 کې وي، په محبت راګورې.که ستا مينه زما په زړه 

 که زه بې مينې شم، ستا مهرباني کمېږي. 

ستا د محبت بارانونه په ما باندې هغه وخت ورېږي، چې زما پهه زړه 

 کې رحم وي. زه چې هر څه وکړم ته هماغسې راسره کوي.

زما نېکبختي او بدتختي زما په عمل پورې اړه لري او جنهت تهه يها 

 دورخ ته ت  زما د ښه عمل او بد عمل نتيجه ده. 

زمونږ عرل او فکر همدغه دى، مونږ چې تا ته په خپلهه آئينهه کهې 

وګورو ستا په باب دغه شان فکر کوو، که مونږ ځانته ونه ګورو ستا لوى 

 ل او فکر نه ډېر لوى يې.شان ته وګورو، ته زمونږ له خيا

کالي نيسو او هغهه د سهر پهه  د پارهمونږ، چې د ځان غوندې خلکو 

سترګو نه وينو يا لنډ وي يا اوږده مونږ پوهېږو چې ستا ستاينه له مونږ 

 نه پوره نه ده. 
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 مونږ ډېر واړه او کوچني يو، ته ډېر لوى يې.

بدو په  مرابل  دا زمونږ کار دى، چې د ښو په مرابل کې ښه وکړو او د

 کې بد. که مونږ څوک ووهو حاکمان هم مونږ وهي.

که مونږ په ځمکه کې غنم وشيندو او اوبه ورکړو ډېر غنم راکهوي او 

زمونږ اب و دانه ځمکه هم بې عوضه نه پرېږدي، که د يوه نيالګي پالنه 

 او روزنه وکړو، خوږه ميوه او يخ سيورى راکوي.

 څه، چې وغواړو راوړي يې.که سوداګر ته پيسې ورکړو هر 

 که له يو ماشوم سره مينه وکړو له مونږ سره مينه کوي.

 ستا شان له ټول مخلوق نه ډېر اوچت دى.

 ستا اراده زمونږ د ارادې تابع نه ده. 

 ستا کړه زمونږ له کړو نه، نه پيدا کېږي. 

 ستا محبت زمونږ د محبت مولود نه دى.

 ته خالق يې او مونږ مخلوق.
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 ومانماش

 

 مونږ ناست وو، ماشومانو زمونږ له څنګه لوبې کولې.

 کله به يو له بله ونښتل، چغې به جګې شوې ژړا انګوال به وه.

کله به د خندا شور او زوږ دومره او چت شو، چې په عهذاب بهه يهې 

 کړو.

يوه به، چې د بل د لوبو شيان ګډوډ کړه، هغهه بهه پهه قههر شهو او 

پام نه و، يو راپاڅېده د بل مخ يې شهوکارې کنځلې به يې کولې. زمونږ 

 کړ، د هغه په مخ وېنې وبهېدې او له مستۍ به جن  جوړ شو.

 مونږ ويل: خير دى واړه دي نه پوهېږي.

زمونږ لويوالي دا تراضا درلوده، چې د کوچنيانو طفالنه لهوبې ههېڅ 

وګڼو او مالمت يې نه کړو، ماشومان د عمر او وجود په لحا  په رښهتيا 

له مونږ نه واړه دي، مګر دومره واړه نه لکه مونږ، چې د خداى په دربهار 

 کې واړه يو.
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د ماشومانو پوهه به له مونږ نه لږه وي، مګر زمونږ پوهه ډېره لهږه ده، 

 زمونږ لوبې هم د وړو غوندې دي، زمونږ خندا او ژړا هماغسې ده،

 ماشومان پوهېږي، چې واړه يو او مونږ نه پوهيږو. 

چې په دې خبره ډېر خوشحال شو او د لوى خهداى لويهوالي  راشئ!

 ته په ډېر اميد و ګورو.
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 شعر او ادب

 

د انسان په وجود کې دوه شيه ډېر عزيز معلوميږي، چې يوه تهه زړه 

او بل ته دماغ وايي. له دماغ نه علم او فلسفه پيداشوه له زړه نه شعر او 

 ادب.

حوالو ځاى ګڼي، مسلمانان د ايمان اروپايان زړه د عواطفو او نفسي ا

او عريدې ځاى ته زړه وايي. صبر، رحم، کرم، شجاعت، سهخاوت د زړه 

 کار دى، عشق او مينه په زړه کې وي.

 شعر له زړه نه الهام اخلي او له زړه سره کار لري.

ډاروين وايي:))هغه لوى کمال، چې د تحول او تکامهل پهه الره کهې 

ېدلى او نور ژوي ترېنه محروم دي، د انسان يوازې د انسان په برخه رس

قلبي عواطف دي، چې په رحم، مروت، کرم، شجاعت، نوعهه پرسهتي 

 ترېنه تعبير کېږي.((
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انسان غواړي، چې له حيوانيت نه لرې وي، بايد دغه عواطهف ښهه 

وروزي، د عواطفههو روزل د شههعر کههار دى او شههعر تههه د عواطفههو او 

 ه طور ويلى شو.احساساتو د ظهور او تجلياتو کو

څنګه چې د لمر وړانګې او پلوشې لومړى ځل د لوړو غرو په څوکهو 

ي او وروستۍ وداع هم د غرو له څوکهو سهره کهوي، دغسهې د ځپرېو

هم د شاعر په زړه له نورو نه زيات لهوېږي او  عواطفو او احساساتو پرتو

يا  ځينې زړونه، لکه د غرونو سمڅې او غارونه دغه رڼا يا بېخي نه ويني

يې ډېره لږه ويني. همدغه عواطف او احساسات، چې د شاعر له زړه نه 

 الفاظو ته رانرل شي شعر ترې جوړ شي او په زړونو اثرکوي.

هو! د شعر موضوع ښکلي خياالت، عالي احساسات، د زړه تاثرات، د 

غم او خوشحالۍ خوبونه، روحي او جسمي ښکال، اغېهزې او عشهق او 

 محبت دى.

په يوه ښکلي تعبير او ښو الفاظو کې بيان شي، چې د  که دغه شيان

فصاحت او بالغت مراعات پکې په ښه شان شوي وي شعر ترينه جهوړ 

 شي او ډېر ښه شعر هماغه دى، چې په دغه معيار برابر وي.

څومره، چې د يوه شاعر فکر او خيهال ازاد وي او د محهدوديت لهه 

 الي وي.قيوداتو راوتلى وي هغومره يې شعر لوړ او ع
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که يو شاعر د نورو په شان هر چا ته او هر شي ته سر ټيټهوي او پهه 

فکر کې يې د بغاوت جذبه نه وي موجوده له هغه نه د ښه شعر هيله نه 

 شي کېداى.

 شاعر بايد د فکري انرالب علمبردار او بت شکن وي.

شاعر ته نه ښايي، چې د زاړه منطق درس د عرل لهه زاړه بهوډا نهه 

 په زړه الره په زاړه فکر پسې الړ شي.واخلي او 

د شاعر خيال بايد ډېر لوړ پرواز وکړي او له ډېر هسک ځايهه دغهه 

 جهان ته وګوري.

د شاعر نظم بايد د نورو غوندې نه وي او هر څه په بل شان وويني. د 

شعر او ادب ژوند د فکر په ابتکار کې دى او ترليد يها ابتهذال د شهاعر 

 مرګ دى.

ب دنيا په دلدارۍ والړه ده، شاعر بايد په هرڅهه او ههر د شعر او اد

 وخت کې زړه ته رجوع وکړي او ډېر حساس زړه ولري.

هغه چې په زړونو کې هيجان، تاثر او حساسيت نه شي پيدا کولى او 

 زړونه نه خوځوي شاعر ورته نه شو ويلى.

که دا خبره رښتيا وي، چې انسان په هر وخت او په هر حهال کهې د 

په خوښې پسې روان دى او زړه په دماغ باندې حکومت لري،  يعنې زړه 
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د عرل ادراک د قلبي تمايالتو له تاثير الندې وي، نو ويلى شهو. چهې د 

يوه ملت عرلي او ذهني سير او حرکت هم د شهعر او ادب تهابع وي او 

 شاعران په نفسياتو او روحياتو کې تغير او تحول راوستلى شي.

په زړو کې زلزلې او طوفانونه پيدا کوي او کله همدغه شعر دى، چې 

پکې داسې صبر او سکون دى، چې غرونه يې ثبهات او اسهترامت تهه 

 حيران وي.

که دا رښتيا وي، چې د چرګانو په نار ويده خلک له خوبه پهاڅېږي، 

نو دا بايد ومنو چې د شاعرانو په نغمو د يوه ملهت مهړه احساسهات او 

اسرافيلي شهپېلۍ کهې بهل راز تهاثيرات  جذبات را ويښېږي او په دې

 موجود دي.

کوم فيلسول، چې هر څه بد ګڼي او زندګي توره په نظر ورغلهى ده، 

 يوه ښه پناګاه بولي.  د پارههغه هم شعر ته ښه ګوري او شعر د انسان 

شوپنهاور وايي: ټولې بدبختۍ د انسان له نفس څخه نشئت کوي او 

ونه ملګري دي، که څوک يوه داسهې له ژوند سره ډېر مصيبتونه او غم

چاره لټوي، چې له بدبختيو نه لږ غوندې په امن کې شي بايد په صنعت 

 او هنر کې مستغرق شي او د ښکال په مظاهرو کې ځان ورک کړي.
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په دغه حال کې سړى په ظاهره له خلکو سره وي، مګر په معنى کې 

ده لمنه نه شي  يوازې وي او دنيا ورته، لکه يو سراب معلومېږي، چې د

 لمدولى.

په همدغه بيخودۍ کې انسان د دنيا له شر او شوره اسوده کېږي او 

له حرايرو بل شي ته متوجه  د بې نيازۍ مرام ته نږدې کېږي، چې غيرر

نه وي. دغه صنعت او هنر، چې د شوپنهاور په نظر کې د ښهکال مظههر 

ه غهم لړلهي دى او دى ورته ښه پناګاه وايي شعر دى. که چېرې په دغ

پلوشو کله کوم کور رڼا کړى وي هغهه  ۍجهان کې د سعادت او نېکبخت

 به د شعر کور)بيت( وي.

د شاعر خيالي دنيا تر ډېره حده له غمونو او مصيبتونو نه پټهه ده او 

هلته داسې بې دردۍ سره بيخودي شته، چې له سهړي نهه ههر څهه 

د شعر  ،مه ګورو هېروي، تاسې شعر او ادب ته په عادي او معمولي نظر

تومنه او قدسيت په نظر کې ونيسئ، هغه څه چې په زړونهو کهې پيهدا 

 کېږي او په زړونو اثر کوي هغه عادي او معمولي څيز نه وي.

غم او خوشحالۍ ترانه د انسان په ژوندانه کې ډېره زياته اغيزه  دا د 

 لري او انسان ترينه هېڅکله نه شي بې نيازه کېدى، د يوه ملهت ژبهه،

کلتور، اخالق په شعر او ادب ساتل کېږي، د يوه ولس د ذوق او شعور، د 

فکر او خيال، د احساساتو او عواطفهو هنهداره شهعر او ادب دى، ههر 

هغومره يې اخالق، نظر او  ،څومره چې د يوه ملت شعر او ادب عالي وي
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روحيات لوړ وي او له لوړو ملکاتو او انساني فضايلو سره يې ارتبها  او 

لق زيات وي، شعر او ادب د بشهرعاليق لهه ديهن او مهذهب سهره تع

کله چهې زړونهه  .ټينګوي او په هوښيارۍ کې بينايي او همدردي کوي

کلکېږي يا تورېږي، نو شعر پکې دقت او صفايې پيدا کولى شهي، هغهه 

څه چې انسان د ماديت له غالمۍ او بت پرسهتۍ نهه سهاتي شهعر دى 

کيمانه شعور د شعر په نغمو وده کوي او عارفانه ذوق، انساني عاطفه، ح

د حسن و نظر عاليق همدغه شى ساتي. کوم ملت چې شاعر نهه لهري 

زړه نه لري، سترګې نه لري، عواطف نه لري او د ذوق و تمنا له خونهده 

 محروم دي.

شاعران دا کولى شي، چې د انسان فرعوني غرور پهه تواضهع بهدل 

 وي او مړې سترګې ورکړي.کړي او د دوهۍ ملن  ته د شاه جهان خ

نهو وغم او سرور د شاعر هديه ده، چې له زړونو څخه يې اخلي او زړ

ته يې ورکوي، نو کوم قدر او قېمت چې د انسان په بدن کې زړه لري په 

 يوه جامعه کې يې شعر او شاعر لري.
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 د ادب راز

 

 چا چې د شعر او شاعر په باب ډېر فکر کړى دى او دواړه يې ډېر ښه

پېژندلي دي، هغه وايي ډېر ښه شاعر هماغه دى، چې ډېر خود پرسهت 

 وي او بې له ځانه په بل هېڅ شي کې فکر نه کوي.

دغه راز شاعر خپل ځان په خپل شعر کې ښيي او مونږ ګمان کهوو، 

چې زمونږ تصوير يې ايستلي دى. شاعر ځکه په مونږ ګهران دى چهې 

رايادوي، شعر د زړه غږ دى او زمونږ د زړه خبرې کوي او زمونږ خاطرات 

 د زړه غږ نه ډېر قوي دي.

شاعر پوهېږي، چې عرل او منطق، دليل او برهان پهه مهونږ بانهدې 

حاکم نه دى، بلکې غرايز او احساسات زمونږ رهبري کوي. د همهدې ال 

مله هغه له اساس او غريزې سره خپل تعلرات ټين  سهاتي او لهه زړه 

 سره کار لري.

ړونهو تهه ښهه ښهه پيغامونهه راوړي او زړونهه هغه څهوک، چهې ز

خوشحالوي شاعر دى، هغه پيغام چې د معشوقې له خهوا عاشهق تهه 

 راځي شعر دى. 
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شاعر له مونږ سره د عشق او مينې په کار کې کومک کوي او له دېنه 

ښه کومک بل نه شته. شاعر پوهېږي، چې له نا اميدي نه څنګه لهذت 

 ى پيدا کوي.اخيستل کېږي او غم څنګه خوږوال

شاعران، لکه ماشومان ډېر ښه ښه خوبونهه وينهي او پهه همهدغو 

خوبونو د زړونو تسلي کوي، که خواږه رويا او ښکلي تخيالت نهه وي د 

 ژوندانه تحمل ډېر ګران دى.

څه شى، چې مونږ ته ژوند خوږ او ښه ښکاره کوي د هغه شي تصهور 

 دى، چې په ژوند کې بېخي نه شته.

شاعر نه علمي حرايق مهه غهواړو، د شهعر ههدل  تاسې له شعر او

حريرت نه دى، جمال دى. ښکال او جمال لکه علم په ټين  اساس نهه 

 دي والړ.

د علم په دنيا کې په يو څه پوهېدل خوند لري او په شعر او ادب کې 

ابهام او ايهام مزه دار وي. دلته سر او راز، پهرده او حجهاب کمهال دى، 

ليل او تجربې ته ضرورت دى. هغه جذبه، چې هلته تشريح، تفصيل، تح

 جذبه ده. ح ډېر اثر لري د سررود انسان په 

 هېڅ ښکليتوب بې پرې او بې حجابه نه دى.
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هر څه چې مونږ خوښوو ارومرو يې په مخ باندې د سر پرده پرته ده. 

انسان له هغو اشعارو سره شديده عالقه لري، چې ځينهې برخهې يهې 

 عبيرونه پکې کېدلى شي.ابهام لري او مختلف ت

 په شعر کې يوازې د غريزې رهبري کافي ده.

شاعر بايد د خپل فن په قوانينو کې ډېر تاو راتاو نه شي، چې لطف او 

 زيبايي خپل معصوميت له السه ورنه کړي.

د لوړ او عالي شعر د پېژندلو معيار بل شى نهه دى، لهه ژونهد سهره 

ژوندانه سره ښه ارتبها  ولهري ارتبا  دى. هر څومره چې ادبي اثر له 

هماغومره ورسره عالقمندي زياته وي. په شعر او ادب کې ساده انشهاء 

له نورو سبکونو نه زيات پايښت لري، مګر ساده انشاء دا نهه ده، چهې 

بېخي بې پروايي وي او مختلف اجزاو عناصر پکې نه وي. هغهه انشهاء 

ډ شوي وي، چې چې مختلف اجزا او عناصر پکې داسې ويلې شوي او ګ

 تشخي  او تجزيه يې نشي کيدى ساده انشاء ورته ويلى شو.

څنګه د لمر رڼا ظاهراً سپينه او يو رنګه معلومېږي، مګر په حريرهت 

کې له اوو رنګونو څخه جوړه ده، ساده انشاء هم له دغسې ترکيبه پيدا 

 کېږي.

هغه انشاء، چې ډېرې قلرلې پکې وي او ډېر جلبل لري، يعنهې لکهه 

 عد او برق داسې وي د ليکونکي عجز او تصنع ښيي.ر
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دغه راز هنر ښودنه له واعظانو سره ښهايي، پهه شهعر او ادب کهې 

 سادګي لوى صفت دى نه کاکه توب او طمطراق.

شعر له علم او فلسفې نه دين او مذهب ته ډېر نژدې دى او الههامي 

 څيز دى.

 .په شعر کې عواطف او خدايي فکرونه ډېره اغيزه لري 

 په شعر او ادب کې يوازې بشر ولټوو او بس.

اناتول فرانس چې په ادب کې ډېر ژور فکر لري شعر او شاعر، ادب او 

 اديب ته په دغه نظر ګوري او دغسې يې معرفي کوي.
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 نوى کال

 مونږ حسابي خلک يو او له ځان سره يو حساب لرو.

باندې مو قهدم زمونږ حسابي زوړ کال ختم شو او د نوي کال په سر 

 کېښود.

 مونږ پوهيږو، چې زمونږ حساب نورو غوندې نه دى.

د هغوى نوى کال د شلم قهرن شپږپينځوسهم کهال دى او مهونږ د 

 څوارلسم قرن پنځه دېرشم کال ته نوى وايو.

په رښتيا، چې مونږ په خپل حساب ډېر ښه پوهېدلي يو او پهوهيږو، 

 ېرته پاتي يو.چې په کومه زمانه کې ژوند کوو او څومره ب

مونږ هم د زمانې په ګړندۍ ګاډۍ کې سپاره يهو او چېرتهه ځهو، دا 

ګاډۍ لکه د وزيرانو موټر کال په کال نوى کېږي، مګر پهه زړو او خرابهو 

 الرو روان يو، ځکه ګړندي نه شو تللى. 

مونږ په کال، کاله او کالو کې ژوند کوو او ډېر خوشحالېږو، چهې لهه 

 ه او له زاړه کال نه نوي کال ته الړ شو.زاړه کوره نوي کاله ت
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هو! مونږ نوي کال ته خوشحاليږو او هر کله غواړو، چې نوي لوښهي 

پيدا کړو او په نوي پياله خوله کېږدو که څه هم د زړې زماني د قرمز او 

 چاپان لوښي د دې وخت له لوښو نه ډېر ښه دي.

ورپهورې  زمان او مکان هم دوه ظرفه )لوښي( دي، چې زمونږ ژونهد

تړلى دى او په دواړو کې مو نويتوب خوښ دى، مګر د امکان په سهاحه 

کې زوړ او نوى ښه پېژنو او پوهيږو، چې دغه ښار نوى او هغهه زوړ دى، 

دا ودانۍ زړه او دا بله نوې ده، خو د زمانې په زړښت او ځوانۍ کې، لکه 

 چې تېر وتلي غوندې يو.

نږ په حسهاب همهدغومره د زمانې ظرل، چې هر څومره زړېږي زمو

 نوي کېږي.

مونږ د زمانې اغاز تهه نهږدې وختونهه زړه زمانهه بولهو او د زمهانې 

 او نوې زمانه وايو. وروستيو پيړيو ته نوى عصر

 نوى کال هم په همدغه حساب بنا دى.

وروستى کال نوى ګڼي او د خپهل ماشهومتوب  خپلد اتيا کالو بوډا 

چې نوى کېږي له ځان سره څه نوي زمانه ورته زړه معلومېږي، هر کال 

شيان راوړي، ځکه يې نوى ګڼو، له نوي کال سره نوي خيالونهه، نهوي 

 فکرونه، نوي کارونه ملګري وي 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4221 

که نوى کال خپل ټول کالي نوي نه کړي، يو څه نوي کوي او ځينهې 

 زړې جامې له ځانه لرې غورځوي.

و او ډېر نهوي مونږ هيله لرو، چې نوى کال په ډېرو نوو جامو کې ووين

شيان ورسره وي، مونږ له نوي کال نه په رښتيا نوي څه غواړو او په دې 

پوهېږو، چې زوړ بوډا په نوي جامه کې هم زوړ دى او نوى ځلمى په زړو 

 جامو کې زوړ نه دى.

که نوى کال زړو ښکاريانو ته نوې مرغۍ راولي، نوى کال ورته نه شو 

هم څه نويتوب نه لهري، ځکهه  ويلى، د نوي کال د لومړۍ ورځې مېله

چې زمونږ په هېواد کې د هر نوي کال شروع په مېلو او سهاعت تېريهو 

 کېږي او قلبه کشي، يعنې د کار اغاز رسماً يوه نمايشي لوبه وي.

مونږ بايد په دې پوه شو، چې نوى کال له مونږ نه څه غهواړي او پهه 

 خپله څه کوي.

و د شپو په لنډولو پيل کوي، نوى کال سمدالسه د ورځو په اوږدولو ا

 د پهارهيعنې د خوبونو وخت کموي او د بېدارۍ وخت د کهار فعاليهت 

 زياتوي. د تيارې او تورتم عمر لنډوي او د رڼا عمر اوږدوي.

که مونږ د نوي کال په رمز او اشاره پوه شو او د پسرلي برېښهناګانې 

او برښهنا همدغه مطلب ته اشاره کوي، چې د نوي ژوند اساس په برق 
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په تهور  بهاېښودل شوى دى او هغه زمانه تېره شوه، چې د حيات اوبه 

 تم کې وې او ژوند په تيارو کې و. 

د نوي کال له شروع کېدو سره سم په هوا کې اعتدال پيدا کېږي او 

 د ژمي سوړوالى ورکېږي.

 د نوي کال لومړى درس همدغه دى او ساړه زړونه يې نه دي خوښ.

 راشئ، چې د زمانې په تراضاء ځان پوه کړو  او پيروي يې وکړو. 
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 زما د الس نيالګيه!

 زه نه وم خبر، چې ته چېرته وې او له کوم ځايه راغلې 

دومره پوهېږم، چې له نورو ګڼو نيالګيو سره په يوه تن  ځهاى کهې 

زمينه مساعده نه وه، ځکه  د پارهلوېدو او غټېدو  والړ وې، هلته ستا د

ستا تعلق له هغه ځايه قطع شو او دلته راغلې، زه ستا پهه راتلهو ډېهر 

 خوشحاله يم او تا ته په خپل انګړکې ځاى درکوم.

زه غواړم، چې ستا تعلق او ارتبا  له دغه کاله سره ښه ټين  شهي، 

ستا نيلې او ريښې هرې خواته وغځېږي، ستا څهانکې او ښهاخونه پهه 

وا او فضاکې ډېره وده وکړي او له تانه غټه ونه جوړه شي، زه بهه دغه ه

له اوالدونو سهره پهه  زيار کاږم، ته دلته زما د پارهستا د ترقۍ او لوېدو 

دغه کاله کې او سېږه! دا ځاى په تا باندې نه تنګېږي، دا ستا کهور دى، 

 يو ماشوم يې. ماشومانوته د دغه کاله له 

 سيورې الندې ډېر خلک کښېني. زه هيله لرم، چې ستا له

ستا شګوفه او خوږه ميوه هر څوک وويني، ستا له څانګو او ښاخونو 

 نه د مرغانو خوږې نغمې واورم.

زما نيالګيه! که زه تا شين او سمسور ووينم څومره به ښه وي، سهتا 

ډېر لوى نعمهت  د پارهښايسته شګوفه ستا سيورى او ستا ميوه به زما 

ثر او دغه شان نېک عمل له ما نه يادګار پاته شي، وي، که دغسې ښه ا

دا به زما نېکبختي وي. زه دغه د ګالبو بوټى او دغه د عکاسۍ نيهالګى 
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 د پارههم ستا له څنګه ږدم او تا ته درښيم، چې زما زيار يوازې د ميوې 

 نه دى، زه ستا له شګوفې او شنو پاڼو سره هم ډېره مينه لرم.

او بې خوراکه ژوند نه شم کولى له ما سهره  که له ما سره ګېډه شته

 سترګې هم شته او په مخ باندې پوزه هم لرم.

څومره به ښه وي، چې سبا يې ستا له څانګو د مرغيو خواږه اوازونه 

 واورم او په خوږو نغمو يې را ويښ شم. 

زما نيالګيه! ته په دغه هوا کې وده کوې بايد خپله خوشبويې هوا ته 

 هوا مرغان له تانه استفاده وکړي.وسپارې او د 

هغه وږمه، چې ستا کاله ته راځي بايد له ځان سره يو څه يوسهي، د 

 شاتو مچۍ بايد ستا له کوره بېنوا الړې نه شي.

کاشکې زما دوستان او ملګري ستا له سهيوري النهدې خوشهحاله 

 کښېني او دلته د خوشحالۍ خندا واورم.

لي په دې ارزي، چې زه څو کاله يوه خوله خندا او يوه شېبه خوشحا

 ستا خدمت وکړم او له لرې ځايه اوبه درته راوړم.
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 د فکر پالونکى

د تسلۍ  د پارهپير او فرير نه يې، چې خلکو ته دعا وکړې او د هر چا 

 زيارت شې.

 فيلسول او عالم نه يې، چې خلک درنه علم او پوهه يوسي. 

 وکړې.طبيب نه يې، چې د رنځورانو عال( 

 .ېپيسې نه لرې، چې حاتم طايې شې او وږي ماړه کړ

 شې. ىقاضي يا حاکم نه يې، چې عدالت وچلوې او د حق ملګر

 دغه راز افتخارات ستا په برخه يو هم ونه رسيده.

ته يو شاعر او ليکونکى يې، مګر له تا نه ښه شاعران او ښه ليکواالن 

قدر ګورم او په ډېر لوى حق ډېر پيدا کېږي، سره له دې زه تا ته په ډېر 

 قايل يم.

دلته د فکر او قلم خاوندان ډېهر دي، مګهر د فکهر او قلهم د ازادۍ 

 علمبرداران ډېر لږ دي، ځکه ستا مرام له نورو نه هسک ګڼمه.
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که څوک تا ته د فکر خاوند ونه وايي زه ورسره کار نه لرم، مګر  که د 

 ه بې انصافه ووايم.فکر خاوند تا خپل حردار ونه ګڼي، زه به ورت

 د پهارههغه څوک، چې په وطن کې هېڅ نه لري او د وطهن د ازادۍ 

 سر ورکوي په وطن باندې حق لري.

همدغه وجه ده، چې د فکر پالونکي مرام له فکر لرونکي څخه ډېهر 

 اوچت دى او زه هم دواړو ته په يوه نظر نه ګورم. 
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 د ژوند نغمه

 د ژوندانه نغمه غلې ده. ټول غلي دي، هېڅوک څه نه وايي،

په دغسې چوپه چوپتيا کې ذوقونه مري، فکرونه محوه کېږي نشا  

 او خوښي، لکه وحشي مرغه له انسانانو نه تښتي.

 زه غواړم د دغه سکوت طلسم مات کړم او خپله سرينده وغږوم. 

 سرينده ما د عشق له هېواده او د بلبلو له کوره راوړې ده. دا

 ډېر خوږ دى. زما د سريندې اواز

راشئ! کښېنئ زما نغمې واورو، زه نه غواړم، چې ارزوګانې مهړې او 

 زړونه ساړه وي.

 راغلى يم. د پارهزه د احساساتو او جذباتو د ښودولو 

 دغه ده ما خپله سرينده را واخيستله او خپلې نغمې شروع کوم. 

 آه، داڅه وشه  له دې سريندې نه خو هېڅ اواز نه پورته کېږي.

 نده خو نه ده، ما ته تارونه يې هم په ځاى دي دا ولې نه غږيږي سري

 ولې بې سره ده  له دېنه لويه ضايعه بله نشته.
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پوه شوم او پوهېدم دا سرينده د بلبلو له کوره ده او بې د ګلونو لهه 

 خوا بل چېرته نه غږېږي.

دا سرينده له عشق سره ارتبا  لري او تارونه يې پهه هماغهه مرهام 

 ړلي دي. پورې ت

م او د ګلونو په حرم کې د خپلې سريندې اواز ځته ننو زه بايد ګلزارو

 واورم.

زه بايد د نرګس سترګې د غوټۍ خندا، د چندړو لښهتې، د سهنبلو 

 پرېشانه زلفې وګورم او د حسن ګلزار کې خپله سرېنده وغږوم. 

 بې له دېنه دا خاموشي نه ورکېږي او خوشحالي نه پيدا کېږي.

 ورېځې بايد د لمر او سپوږمۍ له مخې لرې شي. دا تورې

 د بلبلو پنجرې او قفسونه بايد مات شي.

د باغ تړلى ور بايد بېرته شي، چې خوشحالي راشي او ذوق و شهعور 

سترګې وغوړوي، د ژوند نغمه دغه تراضا لري او بې له دېنه په ژوندانهه 

 کې نشا  او سرور نه پيدا کېږي.
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 نوى فکر

 الړم، هر چا ته ورغلم ښکته پورته ډېر وګرځيدم.هر چېرته 

 ښارونه مې ولټول په هېخ ځاى کې يې له هېچا سره پته نه وه.

هغه څه، چې زه غواړم دلته نه پيدا کېږي، چها چهې غټهه څهوکۍ 

غوښتله پيدا يې کړه، څوک چې په نوي موټر پسې ګرځېهده هغهه دى 

 انکونه يې ډک کړه.پکې ناست دى، هغه چې په پيسو پسې اللهانده و ب

يوازې زه خپلې ارزو ته ونه رسېدم، په رښتيا چې زه په ډېر نهادار او 

 ناياب څيز پسې ګرځم او زما حرص له ټولو نه زيات دى.

 هو! زه نوى فکر، نوى خيال او نوى جهان غواړم.

دلته نوې راډيوګاڼې، نوي فلمونه، نوي ساعتونه، نوي فېشنونه پيدا 

 او مضمون نه شي پيدا کېدى.کېږي، مګر نوى فکر 

 دلته شاعرانو ډېرې سندرې وويلې، خو نوى فکر پکې نه و.

پسرلي بيا هماغه ګلونه راوړل، چې مونږ څو ځله ليدلي او بوي کړي 

دي، مونږ په قرنو قرنو د ګل او بلبل زوړ مضمون اړوو رااړوو، مګر نهوي 

انو کې لټهوو څه نه شو پيدا کولى، مونږ نوي مضمونونه په زړو موضوعګ

 او د زړې بوډۍ په سر نوې دړۍ ږدو.

دلته ميندې نوي اوالدونه راوړي، مګر دماغونه نوي فکرونهه نشهي 

 راوړى.
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دماغونو څخه دلته ښځې له کورونو نه وتلې شي، خو نوى مضمون له 

ي، دلته دا عادت دى، چې پېغله د پالر په کاله کهې زړېهږي او بيها ځنه راو

زړو فکرونو کاله ته ريباران ځي راځي او له نوو نهه  ودېږي، دلته اوس هم د

 زړې خبرې ښې خرڅېږي.

 بوډۍ په ټال کې زړې ارزو ګانې زانګي او زاړه سرودونه غږېږي. دلته د

 دلته به خيرات خواره مليونران شي، بيسواده به رئيسان شي.

زمونږ کوچنيان، چې پيدا شي، نو سپين ږيري وي او په ډېره زړه ځانګو 

کې څملي او زمونږ للو ډېره زړه ده او زړه دايۍ زمهونږ د ماشهومانو تربيهت 

 کوي، زمونږ ځوانان که ږيرې ونه خريي، نو سپين ږيري ورته ويلى شو. 

 مونږ نوې خولۍ په سر کړې، مګر نوى فکر مو رد کړ، نهوي ښهارونه مهو

 جوړکړه، مګر زاړه بوډاګان پکې ناست دي زړې کيسې کوي.

مونږ د زړو بوډاګانو په محفل کې زوړ راګ غږوو او له سپين ږيهرو نهه د 

 ځوانانو اتک غواړو.

 دا ارزو بېهوده ده. زه بايد په نوي فکر پسې بل چېرته الړشم.

 دا شى له زړو شاجانيانو سره نه شته.

ه وکهړي ههم زوړ دى. کهه زړو سهړى نهوى که د اتيا کالو بوډا نوى واد

پوستين واغوندي بيا هم زوړ دى. که له زاړه ښاره نوي ښار ته راشهي ههم 

 زوړوالى ورسره دى.

هو! کور يې نوى دى، مګر فکر يې زوړ دى، دغسې نوي کور کهې نهوى 

 فکر او نوى مضمون نه پيدا کېږي.
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 زوړ فکر

 ليوني به شي.سترګې يې مه خالصوو! کوم ښکلى مخ به وويني 

 ميخانه به وګوري مست به شي، ځان به وويني خودبين به شي.

 د بل عيب به وويني بدبين به شي.

 پريږدو، چې سترګې يې پټې وي او څه نه ويني.

 کوښښ وکړو! چې په ښو او بدو پوه شئ او څه زده کړو.

 که دى د سواد او علم خاوند شو، که دى په سمه الره روان شو.

 ځو.او بدو تميز وکړ، بيا به يې سترګې پراني که ده د ښو

 د سترګو پردې به يې غوڅې کړو، د سترګو غړولو اجازه به ورکړو.

 پخوا له وخته د ده سترګې مه خالصوو.

 نشي. رىدى بايد هر څه په پټو سترګو قبول کړي او سپينږي

 دى بايد هر څه د زړه په سترګو وويني او د سر سترګې يې تړلي وي.
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 ناداني او ناداري

 په کور کې غله نه وه، جامې يې هم زړې اوشکېدلې وې.

پور چا نه ورکاوه، مزدوري نه پيدا کېده حيران و، چې څه وکهړي او 

ډوډو ځانته څنګه پيدا کړي. وروسته له ډېرو اندېښنو له کوره راووت 

 او شپه ډېره تياره. 

په يوه کاله ننهوت  نه وه کړې، ځکه زړه نازړه يې کله غال تر دېپخوا 

 او پس له  ډېر تردد نه يې غال ته زړه ښه کړ.

 په دغه شپه د ده بخت بيدار و، ځکه چې دکاله خاوند ويده و.

 ده په بيړه يو څه مال راټول کړ او په ويره ويره يې کورته راوړ.

وايي چې د غله په غره کې ځاى نه شته، نو په کاله کې به يهې څهه 

 حال وي.

ا سودا ډېره زياته وه، چې که سبا تهه يهې خلهک کهور له ده سره د

ي څوکاله به په جېل کې پروت وي او له ځولټوي او د غال مال ترينه راو

 دېنه به هم بدبخته وي.

ده بله چاره ونه ليده د کوټې په يوه کنج کې يې د ځمکې په کيندلو 

شروع وکړه، چې د غال مال خوندي کړي، مګر يو ساعت وروسهته لهه 
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و الندې يو داسې ګنج راښکاره شو، چهې د سهرو او سهپينو زرو خاور

 دولت پکې پروت و.

کله چې دا پټه خزانه راښکاره شوه غل و پوهېده، چې په ټول کلهي 

کې د ده غوندې بل بډاى نه و او ده غوندې د ذلت شپې هم بل چا نهه 

 دي تېرې کړي.

کاله کې هر څه هو! ده د خزانې د پاسه په لوږه شپې تېرولې، د ده په 

 معلوم. وه، مګر دى ناخبره و او خپل شته ورته نه و

 دى نه پوهېده، چې زه لوى بډاى يم او زما په کور کې هر څه شته.

 د ده ناداري په حريرت کې ناداني وه نور څه نه و.

د دغسې سړي په حال افسوس په کار دى او که د يهوه ملهت دغهه 

 افسوس خبره بله نشته.حال وي له دېنه لويه بد بختې او د 

د ناپوهانو فطري او معنوي استعداد همدغسې له خاورو الندې پهټ 

پاته کېږي، لکه چې د ناپوهه ولس معدنونه پټ پاته وي او څه کار ترينه 

 نه اخيستل کېږي.
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 سيند

د وچو ډاګونو د دښتو او مېرو له څنګه لوى سيند بهيږي، مګر دغې 

په دغسې وچکالۍ کې، چې په اوبو باندې وچې بيديا ته اوبه نه ورکوي. 

سرونه ماتېږي سيند، لکه شوم بخيل په شتاب درومي او زمونږ تنهدى 

 نه ګوري.

کله چې سيند په چپو راشي کورونه او اباد پټي هم لهه ځهان سهره 

 يوسي.

همدغه سيند له مونږ هغه خوا بل راز روان دى او له نورو سهره يهې 

انى نه کوي. دومره بخل نه لري. دغه راز رويه بل راز ده، هلته دغسې ور

بې رحمي پکې نه شته. هلته د سيند په غاړه زرشهويان د سهيند لهه 

 شګوفو زر راباسي.

ماهيګران پکې په خروارو کبان نيسي او ښکاريان يې په لوى او ستر 

ډنډ کې هيلۍ ولي، هلته له سيند نه ډېرې لويې ويالې بيلې شوې دي، 

ه اوبو الندې شو، کلي او ښارونه اباد شوه. شهاړې ډېر لوى لوى ډاګونه ل

ځمکې په ثمر راغلې، د غلو او ميوو پکې څه کمهى نهه شهته. هلتهه د 

سيند په مخکې لوى لوى بندونه جوړ شوه. د برېښنا ماشينونه ودرېده، 

 فابريکې او کارخانې په کار ولوېدې، خلک اباد او ماړه شوه.

 سې دى.دا سيند ولې دلته دغسې او هلته هغ

مونږ ته په قهر دى او په هغوى پيرزوينه لري، دلته ډېر تند او په څپو 

 روان دى، هلته غلى او ارام بهيږي. 
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دلته سيند کوږ وږ ځي او خپله مجرا بدلوي هلته پهه خپلهه ټهاکلي 

الره روان دى او بې الرې نه ځي په رښتيا، چې سيند دلته ډېهر ورانهى 

 ې نه پريږدي.يته  ورانييوه نظام او قانون تابع دى، چې  کوي او هلته د

زمونږ ګناه د سيند په غاړه ده. سيند له مونږ نه ډېر څهه وړي دي او 

ډېر يې رانه وژلي دي. دا سيند خوني سيند دى او له مونږ سره يې زړه 

دښمني ده، څو ځله يې زمونږ کورونه وران کړي او اباد پټي يې رانه پهه 

 ي دي.وار وارو وړ

زمونږ ټوله ګناه د سيند په غهاړه ده. سهيند زورور دى او پهه مهونږ 

 باندې هر وخت ظلم او تيرى کوي.

اه! مونږ څومره ناپوه يو، چې دغه راز فکر کوو او په خپلهه ګنهاه نهه 

پوهيږو، مونږ خپله ګناه د سيند په غاړه اچوو، د سيند په غاړه خو مونږ 

 ګناه ده د سيند نه ده. پراته يو، په رښتيا چې دا زمونږ

سيند له چاسره دښمني نه لري، سيند هر تږي ته اوبه ورکهوي او د 

هر چا خيرنې جامې پاکوي. سيند پوخ کار غواړي او پاخه بندونه ورتهه 

 په کار دي.

که زمونږ کار پوخ واى او زمونږ بندونه پاخهه واى زمهونږ ويهالې نهه 

 وچېدى او زمونږ پټي اوبو نه وړل.

سيند په بندوبست پوه نهه شهو او لهه سهيند نهه مهو کهار مونږ د 

 وانخيست،

دا سيند د ژوند او حيات سيند دى په ده کې د ورانۍ او ودانۍ دواړه 

 قوتونه موجود دي.

 سيند د هر چا ظرل او استعداد ته ګوري هغومره اوبه ورکوي.
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د منګي خاوند او د منګوټي خاوند ته سيند برابره برخه نه ورکوي او 

 وړو لښتو ته د لويو ويالو په اندازه څه ورکولى شي. نه

سيند د هر چا کار ته ګوري او هغسې ورسره کوي، يعنې خام بندونه 

 ورانوي او پاخه بند ته ځان تسليموي.

هغه څوک، چې د ژوندانه سيند په خپل سر پرېږدي او يهوه معينهه 

 مجرا ورته نه شي ټاکلى له ژوند نه استفاده نه شي کولى.
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 عريده

 

په سترګو يې څه ليدل، مګر د خداى کتاب يې ترڅنګه و او مسهجد 

 ته راغى.

ده هغه اسماني کتاب په تاخچه کېښود او په لمانځه ودرېهده. کلهه 

چې له عبادت نه فارغ شو او له مسجد نه روانيده هغه کتاب پاته شو او 

ه کتاب نهه يو بل کتاب الس ته ورغى. دى ړوند و کتاب يې نه ليده او پ

پوهيده، مګر ډېر ټين  يې په غيږکې نيولى و. ده ته دا نه وه معلومهه، 

چې په کتاب کې څه دي او د چا کتاب دى  له ده سره ټينګهه عريهده 

 وه، مګر پوهه او بينايي ورسره نه وه.

دغه کتاب ښکالوه او لکه تعويذ له ځان سره يهې  د پارهده د خداى 

 ګرځاوه.
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 عمل

 

خپله امسا ټکوله او بازار ته راغى. په سترګو يې څه نهه ليهدل، هغه 

مګر په نامه يې هر څه پېژندل له ده نه خپلو ماشومانو وڅکې غوښتې 

 وې.

 دى په همدغه شي پسې راغلى و.

د دنيا بازار ته ډېر ړانده راځي او څه اخلي. دکانداران د هغهوى پهه 

 مالونه ورکوي. پرديسترګو کې خاورې اچوي او 

ده ته هم دکاندار له خاورو ډکې وڅکي ورکړي، چې هر څه ورسهره 

 .ګډوو

 دى روان شو او په الره کې يې ځولۍ له السه خوشې شوه.

 ده ځمکې په مخ الس وګرځاوه او هر څه يې راټول کړه.

دى نه پوهيده، چې خپل کاله ته څهه وړي  او د ده وڅکهۍ څنګهه 

 دي 

 هغه څه وړي، چې د وړلو نه دي.ده غوندې ډېر ړانده دلته راځي او 

هو! د ړندو عمل همدغسې دى، مګر ړانده له دېنه زيات څهه کهولى 

 شي  ړوند که په سمه الره الړ نه شي بايد معذور يې وګڼو!
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 عبادت او دعا

 

د رحمت بارانونه ونه اورېدل، چينې وچې شوې، په کاريزونو کهې د 

 مرغۍ مښوکه نه لمدېده.

وې. پهه سمسهورو بهاغونو خهزان  زېهړىلي کې د ونو پاڼې په پسر

 ولګېده. په خلکو دلوږې هيبت راغى.

ۍ ځهاربيديا ته ووتل، پاک خداى ته يې  د پارهټول د عبادت او دعا 

کولې، لمونځونه يې کول، درودونه يې ويل، دعاګانې يې کولې د بهاران 

 تږي وو، زورور بارانونه يې غوښتل. دغسې د اخالص عبادت، دغه راز د

سوز دعاګانې کله دوى نه وې کړې، په دغه وخت کې د دوى تعلق لهه 

درلود، چې روزي له خداى سهره ده،  باورخداى سره ډېر زيات و. دوى 

 ډوډۍ له اسمانه راځي او ځمکه د خداى دسترخان دى.

هر چا له خپلو بدو عملونو توبې ايستلې، د هر يوه له سترګو اوښکې 

 و يوه اوښکه هم تويه نه شوه.بهيدې، مګر د اسمان له سترګ

د باران په انتظار کې ورځ بېګاه شوه، ماښام هر څوک خپلو کورونهو 

ته الړل. د قبلې له خوا توره ورېځ راښکاره شوه، پوه نشهوم څهه شهى 

زياته ورسره وه، خلکو ويل د حيات اوبه په تورتم کې دي. زمهونږ دعها 

قبوله شوه اوس به داسې زورور باران وورېږي، چې غرونه رغونه به پهه 

ه شي او د ځمکې تنده به ماته شي. دا تيهاره ورو ورو زياتيهده، اوبو ماړ
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کلي، کورونه، غرونه، رغونه په دغه تورتم کې ورک شوه. له اسمانه ډېر 

ګانې له هيبته ډک غږونه ان راښکته شو، چې تالندې، بريښنازورور بار

 او زورور سېالبونه ورسره وو.

ران د يوه زورور اپت دهوا موجونه په دغه شپه طوفاني معلومېده، با

هيبت درولود، سېالب له غره نه ډېرې غټې تيږې رغړولې، د هر چها دا 

يرين و، چې هر څه به سېالب يوسي، مالونه، اوالدونه، ښځې او نهر بهه 

ټول تباه شي. د مړو پته به نه وي معلومه، کلي کورونه به له خړو الندې 

 شي او هېڅوک به هېڅ پيدانه کړي.

ه کلي د ژړا انګوال اوازونه اوچت کړه، خلکهو بيها پهاک دغه ډار بيا پ

دونه بيا لوستل کېهده، وخداى ته رجوع وکړه هماغه اوراد او هماغه در

 هر چا به دعا کوله، چې باران ودرېږي او د خداى له قهره نجات ومومي.
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 بې زړه

 

 د ايمان ځاى زړه دى او دى بې زړه دى.

پېريانو ډاريده، چې لږ غوندې لوى شو د چې وړوکى و له شيشکو او 

 مالصاحب له ډاره په سبق نه پوهېده.

اوس، چې لوى دى د خان ډار، د ملک ډار، د حاکم ډار يې په زړه کې 

ټين  ځاى نيولى دى. په الره کې ورسره د غلو وېره ده او په کور کې د 

 غليمانو له ويرې ډېر ځاى نه شي پيدا کولى.

خوب ته ډېر لږ ځاى پيداکېږي، که ستا ډار او  په دغسې زړه کې ستا

د ظالمانو ډار په يوه زړه کې يو شان موجود وي له دينه لويه ګناه بله نه 

 شته.

کاشکې دوى يوازې له تا ويرېدلى او ستا د دښمنانو ډار يهې پهه زړه 

کې نه واى. د خلکو ډار ستا وېره په زړونوکې کموي او ايمان تهه زيهان 

نه نه وېرېږي له نهورو نهه ههم  ه بندګان يوازې له تارسوي، ستا ضعيف

وېريږي، دوى اوس د زورورو په مخ کې حق نه شي ويلى او تهه د حهق 

 طرفدار يې. ته په دروغو خپه کېږي او دوى له ډاره رښتيا نه شي ويلى.

ستا ظلم نه دى خوښ، دوى له ويرې د ظالمانو خدمتونه او صفتونه 

دى، چې  يوازې له تا نه ډارېږي او بس.  کوي. هغه مسلمان اوس چېرته

ستا بنده بايد د ډار بنده نه وي او د نمهرود لهه اوره يهې سهترګه ونهه 

 سوځي.
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 ملک او مال

 

د کلي ملک به، چې هر څه کول څوک يې مخې ته نه شو ورتلهى. زر 

و که زور دواړه له ده سره وو. هر څه د ده په الس کې و او هر څهوک د 

وو. هېچا د خپلې خور او لور واک نهه درلهوده. د کلهي  ده الس الندې

غوړي او چرګان هر څه د ده و، ښايسته ښځې به ده کهره وې، ښهکلي 

 هلکان به د ده په مخکې ګرځېدل او هر چا به د ده خدمت کاوه.

يوه ورځ په کور او کلي کې دا اوازه خوره شوه، چې هغه بې مهوره او 

لى و د علم او کمال خاوند شو، هغه بې پالره هلک، چې په علم پسې تل

اوس له ډېرې پوهې سره بېرته وطن ته راځي، ههر چها تهه سهمه الره 

ښيي، هر څوک په حق پوه کوي او هر چا ته حق وايي، ځکه چې هغه د 

 حق ملګرى دى او له ظلم سره دښمني لري.

 اوازه په ملک باندې ښه ونه لګېده. اد

شانه خوبونه يې وليهدل. ملهک ملک له دغه هلک نه وډار شو او پرې

پوهېده، چې هغه خيرات خور مالنه دى، د هغه سترګې ډېرې مړې دي 

 او په زړه کې يې د زورورو ډارنه شته.

هغه هېڅکله بې له خدايه بل چا ته سر نه ټيټوي، له هغه سره د حق 

 جذبه او حراني قدرت شته او په وينا کې يې بل شان تاثير موجود دى.
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مال له يوې امسا سره راغى، ظلم او ناروا تهه يهې بهد څو ورځې پس 

وويل د زور او قوت مخه يې ونيوله خلک يې په خپل حق پوه کړل او د 

 مظلومانو ملګرى شو.

د ده ملګري ورځ په ورځ زياتېدل او په ولس کې پوهه او بيداري پيدا 

شوه. هغه ملک لرې شو او په ځاى يې بل ودرېده. دغه بل ملک هغسې 

نه کوله او ډېر به سم چلېده، چې علم او پوهه پيدا شي ملکهان  ملکي

 سمېږي او خلک دروي.

 د فرعون او موسى کيسه، د ملک او مال افسانه همدغه معنى لري.

 هلکان بايد په علم پسې الړ شي او د علم رڼا له ځانه سره راوړي.
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 شاعر

 سړى نه دى.شاعر يوازې پرېږدو، ځکه چې دى د جرګو او مرکو 

 هغه چې له نورو نه ګټه کوي بايد نورو ته ورشي.

 دى غواړي، چې له ځانه استفاده وکړي، نه له بل چا نه.

هغه وخت، چې برخې وېشل کېدې سهازنده يهې د سهاز او سهرود 

مجلس ته را وباله او شاعر يې له خلکو نه لرې يوازې کښهېناوه، شهعر 

 ي ورسېده.اجتماعي شو، مګر د شاعر په برخه تنهاي

 څوک، چې په ازادۍ مين وي هغه هېڅکله ځان نه شي مريدکولى.

د ازادۍ معشوقه هغه وخت چا ته ځان ښيي، چې له نورو نه بېهل او 

 يوازې وي. شاعر له ځان سره عشق لري او په ځان مين دى.

 دى نه غواړي، چې په نورو کې ورک شي او نورو غوندې شي.

ه خلکو سره ناسته والړه نه شهي دى له خلکو سره همدردي لري، ل

 کولى، عاشق دى، خو معشوقه نه لري.

 درد لري، مګر دوا نه خوري.

 ذلت يې نه دى خوښ او عزت ته هم به ښه سترګه نه ګوري.

 د ده طبيعت بل شان دى.

 دى تاسې ته الره ښيي، مګر په الره درسره نه شي تللى. 
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 سبا

 

وړانګې د غرونو په سرو لوېهدلي هغه ورځ، چې تر اوسه يې نه د لمر 

دي او نه يې د پېښو او واقعاتو مطلع چا ته معلومه ده، د سبا پهه نامهه 

 ياديږي.

دا ورځ لکه يوه پټه معشوقه له هر چا نه پټه ده او د سحر نسيم يهې 

 هم له مخه پوړنى نه دى لرې کړى.

دا نه ده معلومه، چې دغه ورځ به څه له ځان څه سره راوړي او څهه 

 به له ځان سره يوسي.

 د چمن په ګلونو به شبنم وروي او که ږلۍ 

يو اشنا به په سرو سترګو له بل نه بېل کړي او که دوه خواږه يهاران 

 به غاړه په غاړه کړي.

دا ورځ له دغه مجهوليت او معماتوب سهره د ههر چها پهه زړه کهې 

 محبوبيت لري او هر څوک ورته په اُميد ګوري.

دى او د نن ورځې  د پارهيار د سبا ورځې د ښه والي د هر چا کار او ز

 د عمل نتيجه د سبا ورځې په لمن کې لټوي.

هر څوک هيله لري، چې د نن ورځې زحمت بهه د سهبا ورځهې پهه 

 راحت بدل شي او سبا به له نن نه ښه وي.
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په همدغه اسره د ژوندانه مشرت سپکېږي او د اُميد مزې غځېهږي، 

ورځې ازادي په خوب کې ويني او همدغهه راز د نن ورځې بندي د سبا 

 خوبونه د غمونو تله سپکوي.

چا چې نن د خوښۍ او خوشحالۍ ډولۍ کاله ته راوړې ده، هغه يرين 

لري، چې سبا ته به د زوى پالر شي او له دغې خوشحالۍ نهه بهه بلهه 

خوشحالۍ پيدا شي، دا غولونکى سبا هېڅکله نهه سهبا کېهږي او تهر 

 .قيامته دوام لري

د ژوندانه ټول خوږوالى په همدغه شي کې پټ دى، که دغسې سهبا 

 ته څه اميدونه لرو د ژوندانه تحمل هېڅکله نه شو کولى.

ځمکه او اسمان په همدغې ورځې پسې سر پهه څېهړۍ سهرګردانه 

 ګرځي او د اتيا کالو بوډا هم له دغې ورځې نه نا اميده نه دى.

مونږ بيا ژوند نه شو  راووځيه که د سبا ورځې مينه زمونږ له زړونو ن

 کولى، ځکه چې زړونه سړيږي او ارزوګانې مري.

که مونږ له سبا سره خپل تعلرات قطع کړو ډېر تاوان به وکړو او خپل 

 ژوند به فاني وګڼو.

په دغسې حال کې مونږ بيا اوږده فکرونه نه شهو کهولى او د مهريخ 

 سفر رانه پاته کېږي.

خالقي ژوند کې هم ډېره اغېزه لري او د د سبا ورځې فکر زمونږ په ا

 بشر هر راز مادي او معنوي ترقيات ور پورې تړلي دي.

کار کوي او باغوان په باغ کې نيالګي  د پارهدهران د همدغې ورځې 

ږدي، د خرما زړي په ځمکه کې کرل او د خرما له ونو نه خرما ټولهول د 

ن ورځهې پهه تنګهه هغوکسانو کار دى، چې سبا ته اميدونه لري او د ن

 دايره کې ايسار نه دي.
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څومره، چې د انسان ذهن او دماغ ترقي کړې ده. په هره اندازه چې 

انسان لوى شوى او پوه شوى دى هغومره يې له سبا سره تعلهق زيهات 

فکر کول د سبا ورځې  د پارهشوى دى، د سبا ورځې غم خوړل، د سبا 

ضرورت او احتيا( په نظر کې نيول د ډېرو پوهانو او د ډېرو لويهانو کهار 

دى. زه لوى او کوچنى په همدې پېژنم، چې يو ډېر لرې ګوري او بل ډېر 

 نږدې ګوري. د يوه سبا هم ډېر لرې او د بل لنډ دى.

د مسلمان سبا پس له مرګه هم شته، د ده نظر بايد ډېهر لهرې څهار 

 وکړي او ابدي ژوند په نظر کې ونيسي.

ابدي ژوند همدغه دى، چې سړى له سبا نه غافل نهه وي او د سهبا 

 اندېښنه ورسره وي.

مونږ له يوه سهره وداع  ينن او سبا هغه دوه مېلمانه دي، چې يو ځ 

 کوو او د بل په خدمت مشغوليږو.

ظر کهې وي او خپله اينده په ن د پارهزمونږ خدمت بايد د سبا ورځې 

 ونيسو، د عرل او دور انديشئ تراضا همدغه ده.
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 د پسرلي ګله!

 

ستا ښايسته او ګاللۍ څېره په جهان کهې څهومره قهدر لهري او د 

اسمان له دومره لويوالي سره هر سحر د شبنم په پاکو او رڼهو څهاڅکو 

 ستا ښکلى مخ وينځي او ځمکه د خپل زړه له نمه اوبه ورکوي.

هو! ستا په وږمو معطره شوه، د بلبل  ،په تا ښايسته دىد ځمکې مخ 

خوږه نغمه ستا د جلوې برکت دى، شاعران ستا په ستاينه پهه جامعهه 

کې مربول وو، ښکلو پېغلو تا ته په خپل اوربل باندې ځاى درکهړ، بهورا 

ستا په مينه په غزلو کې وستايل شو. په شعر او ادب کهې سهتا برخهه 

 او محبت ډېر ښه سوغات ته يې. ډېره زياته ده، د مينې

مګر ګوره، چې په خپل جمال او کمال مغرور نه شې او له باغهه ونهه 

 ې.ځو

تا غوندې ډېر ښکلي او ښايسته ګلونه د هېواد په غرو رغو کې پيهدا 

 شوه، چې نه چا وليدل او نه وستايل.

که ته هم له دغه چمن نه ووتلې او په غرونو کې دې ځاى ونيو نه به 

 پيدا کړې او نه ماليار.بلبل 

 ته د خلکو له نظره مه لرې کېږه  او ځانته ماليار پيدا کړه.

د انسان دا عادت دى، چې مطلق ښه نه ستايي او هر ښه څيز ښه نه 

 ګڼي.
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هو! دى هماغه شى ښه بولي، چې ده تهه نهږدې وي او د ده خپهل  

 وبلل شي.

 ګلونه ستايي.دلته هر څوک خپل ښاغلى ګڼي او هر يو د خپل باغ 

 نه هېڅکله د خلکو له نظره لرې کېږه مه!

 ستا ښايست د خلکو د توجه او التفات نتيجه ده.

پاسهه  که ته غواړې، چې هر څوک دې قدر وکړي او په خپل سهر د

ځاى در کړي، لکه نرګس هر چا ته په ښه سترګه ګهوره او لکهه د بهاغ 

 غوټۍ هر سحر خلکو ته خانده! 

يوه خوله خندا سړى د خلکهو زړونهه خپلهولى په دغسې التفات او 

 شي.

په يوازې ګلتوب او ګالليتوب هېڅوک قدر او منزلت نه مومي او نهه 

 دلبري او دلربايي کېږي. ښايستپه تش 

 راشه زما د باغچې ګل شه.

 دې په ديدن اوبه کومه. چې هر سحر
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 د رمې خاونده

 

 د تورې کېږدۍ او د لويې رمې خاونده!

سره او ټکنده غرمه کې، په دې وچه بيديا او سهپېره صهحرا په دې 

کې، چې يخې اوبه، يخ سيورى، توده ډوډۍ، شودې او مستې، کهوچ او 

پېروى، کورت او غوړي، پوڅې او پنيرونه هر څهه لهه تاسهره دي. پهه 

 خوارانو او بيوزلو رحم وکړه!

هر څوک، چې ستا کيږدۍ ته په هيله او اسره راځي هغه لهه خپلهو 

 سپيو نه ساته او قدر يې کوه! 

په دې وچ ډاګ کې بل سيورى نه شته يوازې ستا سيورى ته هيله او 

 اسره کېږي.

 که ته خپل سپي ونه نيسې له دينه لويه بې رحمي بله نه شته.

 اى د خروړو سپيو خاونده!

 ته مسوول يې. ته رسېږي او د دوى په ضررستا د سپيو تاوان تا 

 سپى او نفس دواړه يو شانته دي.

 ته خپل سپي ونيسه! او په مونږ رحم وکړه!

ته په خپلو سپو دا ګمان مه کوه، چې دوى به هر وخت ستا غليمانو 

 ته وغاپي.
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 دوى ډېر ځله د اسمان ستورو او سسپوږمۍ ته هم غاپي.

 او غوټې وهي. يڅستا په ملګرو او دوستانو هم بلو

 هېڅوک زما نارې نه اوري.  –آه 

 .يد خپلو سپيو حملې هم نه وين

 زما غږ تر کېږدۍ نه رسېږي.

 دوى ولې څه نه اوري 

 ولې څه نه ويني 

 ولې په چا رحم نه کوي  پردي خو به نه وي 

 کېږدۍ خو د پښتنو معلومېږي.
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 بې ګناه بندي

 پرېږدو! دا بې ګناه بندي پريږدو. 

 مه وېريږو، د ده په ازادولو کې هېڅ خول او خطر نه شته.

 فساد او شرارت له ده څخه نه پيداکېږي.

 د ده بندي کول لويه ګناه ده.

دى هغه يوسف دى، چې د بې ګناهۍ په سبب په زندان کې لوېدلى 

 دى.

ي او ستاسې د ستاسې اينده سنجولي ش ځيکه دى له زندانه راوالو

 بلې ورځې غم خوړلى شي.

 پريږدو! دا بې ګناه بندي پريږو.

 که دى خالص شو ستاسو انتظام به په ډېر ښه شان وکړي.

 ستاسې وږي به ماړه کړي، ستاسې بربنډ به پټ کاندي.

 تاسې دغه ښکلى موجود په تورو څاګانو کې مه غورځوو.

 په زندانونو کې يې مه اچوو!

 بندي پريږدۍ! پريږدۍ دابې ګناه

 دى به ستاسې د ګډو وډو او پرېشانه خوبونو صحيح تعبيرونه وکړي.

 .ځيډېرې سختې مبهمې او مجملې غوټې به پرانې
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 دى د راتلونکي حال پيشبيني کولى شي.

 د طبيعت په رمزونو او اسرارو پوهېږي.

 د جوي او فلکي اوضاعو اقتضارات ورته معلوم دي.

 پريږدو!پريږدو! دا بې ګناه بندي 

 د ده پر ازادولو باندې علم او پوهه زياتېږي.

 وطن رڼا کېږي او ړانده بينا کېږي.

 دى له خپلو جفا کارو ورونو سره هم ښه سلوک کوي.

 دى ډېر پېچومي اوارولى شي.

 دى ډېرې کږې سمولى او ډېر مشکالت حل کولى شي.

ما خوب ليدلى، چې دا بندي خالصهيږي او د سهلطنت پهه کرسهۍ 

 کېني.

 ښه فکر وکړو!

 دا بندي څوک دى 

 پس له ډېر فکره وايم!

 فکر دى فکر!
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 نظر الال

 

په يوه ستانه کورنۍ کې يو سپين ږيرى خدمتګار اوسېده، چې ههر 

 چا به ورته نظر الال ويل.

دا سړى د ماشومتوب له وخته د بوډاتوب تر زمانې په دغه کاله کهې 

 کې خاورې کړ. و او خپل ژوند يې په همدغه کاله

د دې کاله نسبې سړى نه و او د خدمتګار په حې  يې کار کاوه، مګر 

 مزدور ورته نه شو ويلى، ځکه چې د مزدور په شان کار يې نه کاوه.

په کار کې دغومره سهتړى نهه  د پارههېڅوک به خپل ځان  د ځان 

کړي، لکه چې نظرالال د دغې کورنۍ په خدمت کې ستړى او سهتومانه 

 و.

کوي ههېڅ  د پارهم کار، چې څوک د يوې ټينګې او لوړې عريدې کو

 نه شي کولى. د پارهحري  او په ګټه مين سړى يې د پيسو 

کاوه او په داسې جذبه يې کاوه، چهې  د پارهده دغه خدمت د خداى 

 لمانځه د قضا کېدو هم څه ډېره پروا ورسره نه وه.

صداقت موجهود و، په دغه سړي کې ډېر زيات اخالص، امين توب او 

چې په دې وخت کې بې مثل او نظير نه شي پيدا کېدى يا ډېر لږ پيهدا 

 کېږي.
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دا سړى بې نامه او بې نشانه سړى و، جامې به يې تهل زړې او خهړې 

وې، مګر د زړه صفايي يې دومره زياته وه، چې زه ورتهه حهد او انهدازه 

 نشم ټاکلى.

و جهالل خاونهدان او د په کوم کلي کې، چې نظرالال اوسېده د جاه ا

علم وفضل صاحبان هم پکې اوسېدل، چې ځينو مريدان ههم نيهول، 

 مګر زه له هغو ټولو نه نظرالال انتخابوم او له نورو نه په ادب تېرېږم.

زما دا عادت دى، چې له مخدوم نه خادم ته په محبت ګورم او له پير 

 نه مې مريد خوښ دى. 

دى، چهې د خيهر او برکهت  له ماسره اوس دا فکر ډېر پهوخ شهوى

خاوندان په ساده مسلمانانو کې ډېر موندلى شو او پوهان او هوښياران 

 د خپلې ګټې نه نشي تېرېدلى. د پارهد بل 

د نورو خدمت کوي او خپل ژوند د نهورو  د پارهڅوک، چې د خداى 

له ژونده قربانوي هغه لکه نظرالال داسې وي، چې خپله مادي ګټه هېڅ 

په پردي کاله دومره زهير وي، چې له هېچا سره به د خپهل  نه پېژني او

کاله دغومره غم نه وي، دا سړى په تور او سپين نه پوهېده، الف او بهې 

يې نه و لوستي، د لف  او معنى فرق يې نه شو کولى، مګهر د نېکهۍ او 

خير رسولو په لوړه مبدا يې ټينګه عريده لرله او دا جذبه پکې د عشق 

وه. نظرالال د هر چا په نظر کهې ډېهر سهخت او بخيهل  حد ته رسېدلې

سړى معلومېده، هر چا به ويل چې ده غوندې سخت سړى بل نه پيهدا 

کېږي، په رښتيا چې د ده پېرزوينه په ځان باندې ډېهره لهږه وه، مګهر 

 بخيل ورته نشم ويلى او ډېر حاتمان زه ورځنې ځاروم.

ه ننګرهار ته استاوه، چهې کله به، چې د کاله خاوند، نظرالال له کابل

، نو يو څو ډوډۍ به يې پخې کړې او ډېرې لهږې بوځيڅاروي او پسونه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

42١2 

پيسې به يې هم ورکړې، چې په الره کې ځان ته کوم وخت څه نګهولى 

څه واښه پرې رانيسي. دا سهړى بهه لهه  د پارهواخلي يا چېرته د څارو 

وه مياشت يا دوه کابله لغمان ته والړ او څاروي به يې هم ورسول، مګر ي

مياشتې پس به، چې څوک مېلمانه راغلل او چهرګ بهه پهه کهار شهو 

نظرالال به هغه پيسې په چرګوړو ورکړې، چې ميلمانه په ښه شان عذر 

 شي او د کاله د خاوند ښه نوم وساتل شي.

دى هغه راز خدمتګار نه و، چې له خپل مخدوم نه څهه واخلهي او د 

کې ده به هغه ته څه ورکهول او خهدمت يې ذخيره کړي، بل د پارهځان 

 يې بيخي وړيا و.

د ده خور او خوريى ډېر غريبان وو، مګر هېڅ بدګمانه سهړى ههم دا 

 ګمان نه شو کولى، چې دى هغوى ته څه ورکړي.

که کله به د کاله خاوند د ده په خاطر هغوى ته څه ورکهړه، دى بهه 

 يان معلومېده.خپه کېده او د دغه کاله زيان ورته، لکه د ايمان ز

د نظرالال دا عادت و، چې کله به له خوبه پاڅېده او د سپېدو به رڼها 

کې به غره ته روان و، ترڅو به چې لمر څرک واهه ده به له غهره نهه د 

خسو ګېډى راوړو، چې سبا نارى به يې وکړ، نو بيا به په نورو کارو پسې 

 روان شو او ډېر ناوخته به ويده کېده.

 د پارهد ده په کار کې د رخصتۍ او تعطيل ورځې نه وې او د ناروغۍ 

 يې هم فرصت نه درلود.

 دى د عادت او ډېرکار کولو په وجه له پوالدو نه هم کلک و.

هغه ګېډۍ، چې ده د شپېتو کالو په عمر پهه شها بانهدې راوړ د دې 

 زمانې ښه ښه ځوانان يې نه شي وړلى.
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کالي اغوستل او خوراک هم ډېر خوړو، ده به هرکله د خمتا پيوندي 

ترڅو به چې  ډېر مجبور نه شو، نو د اختر په ورځ به يې هم نوي کهالي 

نه اغوستل. په دغه کاله کې به، چې هر څومره ښه څه پاخه شوو د ده 

وه، ځکه چې ښه ډوډۍ د ده له ستونې څخه  خوارهبرخه به پکې ډېره 

 رمېږ د ده برخه وه.نه تېرېده او په همدغه وجه به د چرګ و

نظرالال له تودې ډوډۍ سره هم دښمني درلوده او چې په کور کهې  

 به سړه پرته وه تودې ته به يې الس نه وروړو.

په همدغه سبب دى په بخيل مشهور و او هر چا به ورتهه سهخت او 

 .بخيل ويل

دا و د خلکو قضاوت، چې له حريرت نه ډېر لرې و او په ډېرې ظهاهر 

وقهف کهړي او ههېڅ  د پارهبينۍ بنا و، هغه څوک چې خپل ژوند د بل 

 دنيايي ګټه پکې له نظر الندې نه وي هغه ته به څنګه بخيل ووايو.

هو! نظرالال په ځان باندې بخيل و، ځکه چې له ځانه تېهر و او خپهل 

 خښلى و.ځان يې بل  ته ب

 د پهارهڅهه ورکهړه هغهه يهې د بهل  د پارهده ته به که چا د خداى 

 اخيستل او بل ته يې ورکول. 

دا ايثار او فدا کاري، چې په دې وخت کې لکه د اينځرګل يا د مرغۍ 

پۍ ډېر نادر څيز معلوميږي، له انساني غرايزو سره ډېر موافرت نه لهري 

 او مثالونه يې ورک دي. 

 لکو په نظر کې ډېر ساده او ډېر احمق معلوميږي.دا راز سړى د خ

په عرل او پوهه دا ګمان نه شي کېدى، چې چا ته د دغسې ايثهار او 

 فدا کارۍ اجازه ورکړي. 
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خپل ځان خوارول او بل پالل، له ځانه تېرېدل او د بل په ښه ورتلل د 

يو لوړ معنوي عشق پهه  د پارهعرل او فکر کار نه دى، د دغسې کارونو 

ار دى او د نظرالال اخالص غواړي. د دغه کاله هر څه د نظرالال په الس ک

کې وو او د ده په امانت دارۍ هر چا داسې يرين درلود، چې هېڅ شک 

 پکې چا نه شو کولى.

زه د هغه چا ستاينه نه کوم، چې نظرالال ورته ډېر اخالص او عريدت 

 درلود.

ده په ښه سړيتوب ټينګه  زما په نظر کې د ستايلو وړ نظرالال دى او د

 عريده لرم.

دى اوس له نظره پناه دى او زه د ده زيارت ته په ډېر اخالص ورځهم، 

په هغه اديره کې چې دى ښخ دى نور قبرونه هم ډېر دي او پهه ځينهو 

باندې ال جنډې هم والړې دي، مګر زه خپل مهراد لهه نظهر الال څخهه 

 ږي.غواړم او د ده حسنات راته ډېر درانه معلومې

په رښتيا، چې زما خادمان خوښ دي او ښه خلک پهه خهدمتګارانو 

 کې وينم.
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 جبر او اختيار

هغه کار، چې د انسان په اراده او اختيار نه وي شوى د فخهر وړ نهه 

دى او د مالمتۍ موجب هم نه ګرځي، يعنې که د چا ونه ټيټه وه، ګهرم 

شو ويلى چې ډېر ښه نه دى که چا متوسطه قد او قامت درلود، ورته نه 

 کار دې کړى او اندازه دې ساتلې ده.

که يو سړى خپل سپين مخ تور کړي مالمت دى، مګر د حهبش مهخ 

که هر څومره تور وي څوک يې نه شي مالمتولى، ځکه چې د ده اختيار 

 او اراده پکې دخل نه لري.

که يو سړى خپل غليم په جن  کې مړ کړي او خپل شجاعت ښکاره 

لري، چې په خپله توره او تورياليتوب فخر وکهړي، مګهر کهه کړي حق 

مرغۍ ولي او سړى ولګېده که څه هم د ده ډېهر زورور او زړور دښهمن 

وي، خپل بريت نه شي تاوولى او توريالى ورته نشو ويلى. هېڅهوک يهو 

ګون  په حق نه ويلو نه ګرموي، ځکه چې هغه مجبهور او معهذور دى، 

ډاره حق نه وايي له مالمتۍ نه نه خالصيږي  مګر هغه چې ژبه لري او له

 که څه هم يو څه مجبوريت دلته هم شته او اختيار نيمګړى دى.

د جبر او اختيار مسله ډېر اړخونه لري او دغه فيصله څه اسانه خبره 

 نه ده.

زه په دې ځاى کې دا اراده نه لرم، چې لهه علمهي څېړڼهې نهه کهار 

 نو په کار کې کار نه لرم.واخلم، زما مرصد بل دى او د ماليا

زه حتى االمکان له فلسفې بحثونو نه ډډه کوم، مګر کله کله مهې د 

موضوع تعلق او ارتبا  مجبوروي، چې په وچه مزل وکړو، ځکهه چهې 

 ي.ځدلته بحر نه شته او زمونږ په هېواد کې بېړۍ نه ګر
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همدغه شان مونږ له کابله ننګرهار ته په هوا نه شو تلى، ځکه چهې 

يي سرويس نه دى جاري، مګر دغه راز مجبوريتونه په ځينهو نهورو هوا

ځايو کې نه شته، هلته يو سړى اختيار لري، چې په هوا ځي که به بحر 

 کې او که په وچه.

اوس پوه شوو! چې جبر او اختيار په هر ځاى کې يو شانته نه دي او 

 ټول انسانان يو راز مجبور نه دي.

اوس نه شته او خپل ځاى يې اختيهار  ډېر مجبوريتونه پخوا وو، چې

ته پرې ايښي دي. يو ماشوم چې اول پيدا شي هېڅ اختيار ورسهره نهه 

وي او د بل په غېږ کې ژوند کوي. په خپله نه چېرته تلهى شهي او نهه 

راتلى شي. څملول او پاڅول يې د بل په الس کې وي او کالي بل څوک 

مره د مور لهه غېهږې وراغوندي، مګر څومره چې لوېږي او غټيږي هغو

لرې کېږي او له مجبوريت نه د اختيار خوا ته درومي. کله چې په خپلو 

ه خوښهه لهه په خپله وينځي او پښو روان شي، نو بيا خپل مخ په خپل

 ي يا کاله ته راځي.وځکاله 

شي، د کاله واک او اختيار هم د ده شي او د  ىکله چې ځوان او ځلم

 پالر په جايداد تصرل وکړي.

ه هره اندازه، چې د ژوندانه درجه او مرتبه لوړيږي مجبوريت کېږي پ

او اختيار زياتېږي، يو کاڼى که څوک هرې خواتهه غورځهوي او ههر راز 

لوبې پرې کوي کولى يې شي، مګر ونې او بوټي دغسې نهه دي، يعنهې 

دنيا ته مجبوريت له جماد نه لږ دى، ځکه چې د حيات اثر پهه ده کهې 

 زيات دى.

او بوټو نه بيا د څارويو اختيار ډېر دى او جبر نور هم تخفيهف  له ونو

موندلى دى، انسان چې له حيوان نه پورته مرام لري او د تکامل په الره 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4211 

کې وړاندې دى د ده اختيار نور هم زيات شوى او له خپلې ارادې نه ډېر 

 کار اخلي.

ان، د په انسانانو کې هم د وحشي او مدني انسان، عالم او جاهل انس

قوي او ضعيف انسان په اختيار کې ډېر فرق موجود دى، مګر بيا هم په 

هر حال کې يو څه مجبوريتونه شته او پهه جبهر او اختيهار کهې ډېهر 

فلسفي بحثونه کيدى شي. د دنيا ډېر پوهان پدې عريهده دي، چهې د 

انسان ډېر لږ کارونه په ظاهره ارادې او اختياري معلهومېږي، مګهر پهه 

د مجبوريت اثر دى او خبرې له اختيهاره وتلهې دي. دوى  حريرت کې

وايي هغه سړى، چې ډېر په غي  او غضب کې وي او په همدغه وجهه د 

چا د وژلو اراده وکړي مونږ ورته د اختيار خاوند نه شو ويلى، ځکه چې 

دى په دغه حال کې د داسې اغېزو او نفسي تاثراتو محکوم دى، چې له 

احساساتو حاکميت نه لهري.  په خپلوغورلى او دغه کاره ځان نه شي ژ

که مونږ پوه شو چې دى په دغه وخت کې له يوه لېوني نه څه فرق نهه 

لري او په طبيعي حال کې نه دى، دى به ارومرو مجبوره ګڼو او دغه کار 

 ته به غير اختياري ووايو.

کهوي  د پارههمدارنګه هغه څه، چې يو عاشق په جذبه کې د عشق 

 يت نه نه وي خالص او اختياري ورته نه شو ويلى.له مجبور

، چې شديد محبت او شديد بغض دا دهد دغو خبرو خالصه او نتيجه 

د انسان اختيار سلبوي او هغه څه ورباندې کهوي، چهې پهه عهادي او 

طبيعي حال کې يې يو عاقل انسان ته کوي. د همدې المله ډېر خلهک 

کېږي او پوهېږي، چې ښه يهې په خپلو ځينو کارونو بل وخت پښېمانه 

 نه دي کړي.
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ځينې نور په دې عريده دي، چې انسان د اختيار خاوند دى، که ښه 

کوي بايد ښه ورته ووايو او که بد وکړي بايد بد يې وګڼو، دوى وايي که 

پهه دواړو  د پهارهکوم کار کوي او که د دښهمنۍ  د پارهانسان د عشق 

ه ده پورې تعلق نيسي، ځکه چې حالو کې دغه کار د ده ګڼل کېږي او پ

دغه مختلف احوال چې د زورورې مينې يا د شديد عناد په اثهر پيهدا 

کېږي او نفسي يا روحي اغيزې ورته ويل کېږي په خپله له نفس څخهه 

عبارت دى او نفس د همدغو احوالو او کيفياتو نوم دى. هسې نه چهې 

 .کوم بل شى په نفس اغېزه کوي او دا اختيار مې سلبوي

بهاب کهې  په دېارسطو د جبر او اختيار حدود ډېر ښه ټاکلي دي او 

يې ډېره ښه فيصله کړې ده، دى وايي هغه کار چې يو سړى پهه خپلهه 

اراده نه کوي او د ده اختيار پکې هېڅ دخل نه لري ښه او بد يې ده تهه 

نه دي راجع او د ده کار ورته نه شو ويلى، يعنې کهه يهو زورور بهاد يهو 

ې خواته يوسى يا يې څوک الس او پښې وتړي او له يوه ځايه سړى کوم

يې بل ځاى ته وړي، نو دلته اختياري سلب دى او پهه مجبوريهت کهې 

د هېڅ شک او شبه نه شته، مګر که يو سړى د خپل شرافت د سهاتلو 

کوم کار کوي او خپل عزت او وقار يې يوه کار ته مجبوروي، نو دغه  پاره

 له قانون الندې نه راځي. راز مجبوريتونه د جبر

دى د مثال په ډول وايي: که د يوه سړي مور او پالر يا اوالدونه د يوه 

ظالم او مستبد له تهديد الندې وي، چې د ده په تسهلمېدو او اطاعهت 

هغوى له زيان او ضرره محفو  پاته کېږي او که اطاعت ونه کړي هغوى 

ي، چې که دغه سړى ضايع کېږي، نو دغه صورت کې دا سوال پيدا کېږ

د هغه ظالم له خوا په يوه ناوړه کار مامور شي دى پهه دغهه بهاب کهې 

مجبور دى او که مختار  ارسطو وايي چې دلته جبر او اختيار مخلهو  
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شانته دي، مګر د اختيار جنبه غلبه ده، ځکه چې د دغه کار په کولو او 

ره خوا چهې ته راځي، نو ه منځنه کولو کې د ترجيح او انتخاب مسئله 

دى انتخابوي او ترجيح ورکوي هغه د ده خوښې او ارادې ته راجهع ده 

 او د ده کار ګڼل کېږي. 

دى وايي په دغسې مواردو کې که سړى ناوړه او بد کار وکهړي دغهه 

راز مجبوريتونه معرول عذر نه شي کيداى، په دغسې مجبوريهت بايهد 

او وجدان يې  سړي پښې کېږدي او هغه څه وکړي، چې انساني شرافت

 تراضا لري.

شجاعت او شهامت، چې يو اخالقهي فضهيلت دى پهه همدغسهې 

 مواردو کې ځان ښيي او د افتخار حق پيدا کوي.

هغه د سر خطر، چې په جن  او جګړه کې يو بې زړه سړى تېښهتې 

ته مجبوروي. د خلکو په نظر کې څه اعتبار نه لري په همدغه وجه لهه 

کي هر چا ته سپک ښکاري او هغه، چې لهه تعدد او ټوپکو نه تښتېدون

مرګ نه وېريږي او په ايستلو تورو ورځي د خلکو پهه نظهر کهې درانهه 

 معلوميږي. 

که په دغسې مجبوريت خلک قابل واى هر څوک به له جګړې څخه 

 تښتېده او هېچا به هغه ته په سپکه نه کتل.

هغه افتخار، چې د شجاعت او شهامت خاوندان يې ګټي د دغسهې 

مجبوريتونو په نافرمانۍ کې پټ دي، لکه چې عهار او ذلهت د دغهه راز 

 مجبوريت اطاعت او انرياد ته ويل کېږي.
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 د خان واده

له خوبه راپاڅېدم، د ډول او سرني اواز مې ترغوږ شو او ډېهره لويهه ورا 

راښکاره شوه، چې ډېر خلک ورسره خوشحاله روان وو او د خان پهه واده 

غورځول، زه هم لهه دوى سهره ملګهرى شهوم او پهه دې کې يې السونه 

خوشحالۍ کې مې ځان شريک کړ. د دې ښادۍ د ډول او سرني غږ تر ډېر 

 لرې ځايه رسېده او ډېرو خلکو پکې اتڼونه کول.

چا به ډزې کولې، چا به اسونه، ځغلول، ځينهو بهه ټهوکې او مسهخرې 

دو او ډولهۍ د کولې. په دغسې خوشحاليو کې ماښام تياره کلي ته ورسهې

 کاله په مخکې ښکته شوه.

د کلي ښځې په ډېرې خوشحالۍ راغلې او د ډولۍ پردې يې جګې کړې 

همدغه وخت خندا او خوشحالۍ خپل ځاى غهم او ژړا تهه پرېښهود او دا 

ډېره لويه قرباني  د پارهمعلومه شوه، چې دغې ښکلې ناوې د خپلې ازادۍ 

 ړه.ورکړه او د اجباري واده مال يې ماته ک

د دغه حال په ليدلو د هر چا په احساس کهې بهدلون راغهى  او مهونږ 

وپوهېدو، چې کله خلک جنازه ههم پهه ډول او سهرني وړي او پهه غهم د 

 ښادۍ ګومان کوي.

په دنيا کې ډېر داسې غمونه شته، چې د خوشحالۍ په ډولۍ کهې پهټ 

 دي او د خلکو په شعور او تميز مسخرې کوي.

ورځ وويل: په رښتيا چې خوشحالي څهوک پهه  زما پوه ملګري په دغه

، مګر خان ال تر اوسه په دغهه ىزور او جبر يا په ډېرو پيسو کور ته نشي وړل

 خپله خوشحالي په دغه ډول غواړي. حريرت نه دى پوه او
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 غم او خوشحالي

زما اشنا له ډېرو غمونو سره نااشنا دى. د هغه پهه کالهه کهې چها د 

ژړا نه ده اورېدلې او خپلهو ماشهومانو پهه مهرګ او درد يهې  نوماشوما

هېڅکله نه دي ژړلي، هغه حال چې يو پالر يې د خپل کوچني زوى يها 

 ځلمي زوى د ځانګدن په وخت کې وينې، دى ترينه ناخبره دى.

ده غوندې بې غمه سړى ډېر لږ پيدا کېږي او په همدغه سبب يهې د 

 خوشحالۍ برخه هم ډېره لږه ده.

په زړه کې ډېر  يچې په خپل کاله کې خپل خلف الصديق نه وين دى

ځوريږي او ځان بدبخته ګڼي، مګر د ده دغه غم زمونږ په نظهر کهې د 

سپک دى، چې دوه زامن يې ژوندي دي او يوه د ده  هغه چا له غمه ډېر

د په غېږ کې خداى ته ځان سپارلى دى، ځکه مونږ هغه تهه د فهاتحې 

 نه ورځو.ورځو او ده ته  پاره

اوالد مهړ  ىزمونږ دا عادت دى، چې که د چا په کاله کې نهه مياشتن

پيدا شي وير ورسره نه کوو او هغه هم د غم کمپله نه غوړوي، مګر پهه 

کوم کاله کې چې د دوه ورځو ماشوم مړ شي، هلتهه د غهم او مصهيب 

 مجلس جوړېږي او خلک ورسره همدردي کوي.

ملياردونو نطفې ضايع کوو، مګهر موريس مترلين  وايي:))تاسې په 

خوابدي کېږو نه او دغه راز ضياع د چا د غهم او خپګهان موجهب نهه 

 ګرځي((.
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، چې زمونږ غمونه معرول نه دي، محسوس دا دهد دې خبرې معنى 

دي. هره ضايعه، چې يوازې عرل پهرې پوهېهدى شهي او احساسهات 

 ورسره تعلق نه لري همدغسې بې اثره وي.

م، لکه زمونږ غم په عرل او منطق اتکا نهه لهري، زمونږ خوشحالۍ ه

 بلکې د شعور او احساس نتيجه ده.

غم او خوشحالي يوه په بل پورې تړلي دي او يو له بله نهه بېلېهږي، 

ځينې ګمان کوي، چې خوشحالي له بې غمه خلکهو سهره زياتهه ده او 

هغه څوک ډېر نېکبخت دى، چې هېڅ غم نه لري، مګر حريرت دغسې 

 او ښادي هر چېرې د غم په اندازه ده.نه دى 

حريري بدبختي په بې غمۍ کې ځاى لري او بې غمه سړي تهه کهه 

 ه نه شو ويلى.لسړى وويلى شو، نېکبخت خو ورته هېڅک

غم او خوشحالي، لکه د يوې ټوټې دوه مختلف مخونه دي، چې اصل 

يې يو دي. څنګه چې شپه او ورځ يو په بل پورې نښتي دي او هر کالهه 

ته دواړه وړاندې وروسته راځي، د غم او خوشحالۍ ارتبا   هم دغه راز 

ټين  دى. که څوک وغواړي، چې هغه يو خپل کاله ته پرېږدي او دا بل 

 ايسار کړي، له دينه لويه اشتباه بله نه شته.

داسې کېدلى شي، چې ورځ اوږده شي او شپه لنډه، يا شپه لويه وي 

چې شپه ونه لري يا داسې شپه، چهې او ورځ وړه وي، مګر داسې ورځ 

 ورځ ورپسې نه وي په دنيا کې نه شته. 

که لمر تر اخرته پاس په سر ځاى په ځاى والړ واى د زمانې په رنه  

کې هېڅ تغير او تحول نه واى موجود هېڅوک به نه پوهېده چې شهپه 

څنګه وي او د همدې المله، چې شپه به چا نه پېژندله په دې به هم نه 

ه، چې ورځ څنګه وي او څه کيف لري. غم او خوشحالي هم، لکه پوهېد
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شي خوشهحالي  شپه او ورځ يو په بل پېژنو، که غم له دنيا نه بېخي الړ

 هم ورسره ځي که ژړا نه وي خندا هم نه شته.

هماغسې، چې هګۍ له چرګې پيدا کېږي او چرګه له هګۍ نه غم او 

 خوشحالي هم يو د بل اوالد دي.

په دې پوه شي، چې غهم او خوشهحالي يهو ظهاهري او  انسان بايد

اعتباري فرق لري، يعنې دا فرق هم لکهه د شهپې او د ورځهې فهرق د 

سترګو او نظر فريب پيدا کړى دى، چې د عرل او بصيرت خاوندان پرې 

نه غولېږي، بلکې ړانده هم دواړه يو ګڼي. څوک چې د عرهل سهترګې 

انې ته په بل شان ګهوري او د لري او د فلسفې شعور خاوند دى هغه زم

شپو ورځو له سپينو او تورو پردو نه هغه خوا بې رنګه زمانه په بل ډول 

ويني، هغه پوهېږي چې د زمانې دواړه مخونه يوه شي ته منسهوب دي 

 او يو حريرت دوه رنګه ښيي.

ډېره ښه ده، چې عرل او پوهه په مونږ ډېر تسلط نه لري او مونږ يهې 

ه لري کړي نه يو، ګني اوس به شهپه او ورځ را بانهدې له وهم او خيال ن

 يوه وه او خوشحالي به هم راباندې غمېدلې وه.

زمونږ غمونه او زمونږ خوشحالي زمونږ په ژوند کې هغه سوز او سهاز 

 پيدا کوي، چې بې له هغه د ژوند کيف او خوند نه پاته کېږي.

، لکهه د غم د خوشحالۍ څکلو ذايره او احساس روزي او خوشحالي

 خوږو ميوو خوراک ترخو مرچو ته ضرورت لري.

که په دنيا کې ترخه شيان نه وي خواږه ډېر ژر زړه وهي او بې خونده 

 کېږي.

د ژوندانه خوند، غم او خوشحالۍ ته ډېر ضرورت لهري او پهه دغهه 

خوند کې د عواطفو او احساساتو خاوندان ډېره برخه لري، هغه ړانهده 

رو نه غولېږي او د غم او خوشحالۍ په فرق نهه هوښياران، چې په ظواه
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دي قايل، له دغه نعمته محروم دي، که مونږ ډېهر عميهق فکهر وکهړو 

هماغه شى مونږ ډېر خوشحالوي، چې مونږ يې ډېر خپه کړي يو او ډېهر 

ځله هغه شي ته خو شحالېږو، چې زمونږ غم پکې پټ دى، ال ډېره ښهه 

ډېر لږ دي او احساسات مهونږ  ده چې په جهان کې دغه راز ژور فکرونه

ته دغه موقع راکوي، چې د غمونو او خوشحاليو حريرت ته ډېهر ځيهر 

 شو.

ډېر خلک دي، چې يوه ورځ يې ګرانهه ښهځه مهري او دى غمجهن 

کېږي، مګر بله ورځ نوى واده کوي او د خوشحالۍ هغه زوړ غم بېخهي 

ه ډېر ربط هېروي، نو دغه د خوشحالۍ ډولۍ او هغه د غم جنازه يو له بل

 لري، که هغه غم دغه کاله ته رانه شي دغه ښادي هم نه شي راتلى. 

دا وصال په حريرت کې د هغه فراق نتيجه ده او په هغه وير کې دغه 

سرور او سرود پټ دى. هر څومره چې د خوشحالۍ د پسهرلي بارانونهه 

زورور وي هغومره يې سېالبونه هم زورور دي. له دغې زورورو باروانونو 

سره تندر او ږلۍ هم شته، لکه چې له ډېرو نويو افتخاراتو سره ډېر لوى 

خطرات ملګري  دي. همدغه وجه ده چهې زه لهه سهپکو او کوچنيهو 

 غمونو څخه لوى او ستر غمونه ډېر ښه ګڼم.
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 اخالقي اساس

له ترحم نه ښهه اسهاس نهه شهته،  د پارهشوپنهاور وايي: د اخالقو 

 انساني اخالق بايد په همدغه اساس قايم وي.

د ده په نظرکې اخالقي عمل هغه دى، چې د شخصي ګټې هېڅ اثهر 

 وي.  د پارهپکې نه  وي او محض د بل د خير 

کانت وايي: د انسان هغه عمل اخالقي ارزښت لهري، چهې خهاص د 

 وي. د پارهانساني تکليف 

نسانيت يو قانون لري، چې مخالفت ترېنه ښه نه دى او د ده په نزد ا

انسان مکلف دى، چې له دغه قانون سره سم وچلېږي. د ده پهه نظهر 

نه وي  د پارهکېږي او هغه کار چې د قانون  د پارههغه کار، چې د قانون 

 شوى، مګر له قانون سره موافق دى يو له بله فرق لري.

ه ګڼي، د ده په فکهر اخالقهي دى هر نېک او ښه کار اخالقي عمل ن

عمل هغه دى، چې خاص د قانون د پېروى او د انسهاني تکليهف د پهر 

پهه همدغهه  .د پارهاجرا شوى وي، نه د شخصي ګټي  د پارهځاى کولو 

نېک  د پارهسبب د يوه سوداګر صداقت او راستي، چې د تجارتي ګټې 

وک، چهې کار ګڼي، مګر اخالقي عمل ورته نه وايي، همدارنګه هغه څه

ډېر زړه سواندى وي او په همدغه سبب له خلکو سره نېکي او احسان 

 کوي، دغه راز نېکي او احسان د کانت په عريده اخالقي عمل نه دى.
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دى وايي که دغه سړى له خلکو نه ډېرې جفاګانې ووينې زړه به يهې 

سخت شي بيا به له چا سره احسان او نېکي نه کوي، مګر هغه څهوک 

له خلکو سره ښه  د پارهفاګانې وښي او محض د تکليف چې د خلکو ج

 کوي، دا کار اخالقي قيمت لري او اخالقي عمل ورته ويل کېږي.

مترلين  وايي: هغه مينه چې انسان يې له انسان سره لري بايد لهه 

ډېر لوړ او هسک ځاى نه اخيستل شوې وي، که يو انسان وکړى شهي 

دوسهتي د عشهق لهه کهوره  چې له انسانانو سره عشق ولري او بشر

واخلي نه ښايي، چې له ترحم نه کار واخلي او مينه يهې د مرحمهت او 

 مهربانۍ رن  پيدا کړي.

که څوک چا ته د عدالت له مخې څه ورکولى شي د احسان له الرې 

دې څه نه ورکوي، که د چا له السه پهوره وي، چهې د انسهان احتهرام 

 د پهارهه شته. دى د انسان وکړي دلجويي او تسلي ورکولو ته حاجت ن

له چا نه رحم او شفرت نه غواړي، عشق غواړي د احسان له ورکړې نه 

غوره  د پارهد عدالت ورکړه ښه ګڼې او له نوازش نه يې احترام د انسان 

 ګڼلى دى. 

دا سړى د عشق طرفدار دى، د ده په مذهب بايد بادشاه او ګدا يو له 

فيق ښه ښکاري او له هغې مينهې بله عشق ولري. ده ته له شفيق نه ر

نه کرکه کوي، چې يو مهربان بادار يې له خپل صادق خهدمتګار سهره 

لري، دغه راز مينه چې د ترحم او شفرت رن  لري يو انسان لوى او بل 

کوچنى ښيي، په دې مينه کې چې هر څومره مهرباني پرته ده هغومره 

لهويي نهه  پکې د محبوب حرارت هم شته، مګر په عشق کهې کبهر او

ځايږي او اغاتوب نه مني، دى انسان  ته په ډېر لوى حق او ډېهر زيهات 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4241 

ام لهه حتهراحترام قايل دى، مګر دغه حق ورته په سوال او ګهدايۍ د ا

 الرې نه غواړې، د عدالت په اساس يې غواړي.

که بشر ښه انصال وکړي خواران او مزدوران په بډايانو بانهدې ډېهر 

 پټ پاته دى او خلکو هېرکړى دى.لوى حق لري، خو دغه حق 

روسو وايي: )هر وخت چې تاسې يو اسمان خراش قصر وينئ، يرهين 

وران شوي دي(  د پارهوکړو چې د يوه واليت کورونه د دغه قصر د بنا 

که چېرې سم او صحيح حساب منځ ته راشي ډېر لوى بډايان د ډېهرو 

دغهه پهور  زياتو خلکو پوروړي دي او د دوى خيرات په حريرت کهې د

نيمګړې ادا ده، که يو سړى په دغسې احساس خوار او غريب تهه څهه 

ورکوي احساس يې ډېر لوړ او عالي دى او له هغه بل نهه، چهې دا کهار 

 خپل رحم او کرم ګڼي عالي همت او لوړ شعور لري. 

د چا پوهه چې د عشق په اب و هوا کهې وده وکهړي او عواطهف او 

هغه د مترلين  په شان فکر کهوي او احساسات يې په عرل غالب وي، 

 له نورو پوهانو نه يې فکر بل راز وي.
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 ښه او بد

خداى خبر دى، چې غل وکه خوني، يا يې کوم ډېر د شرم کار کهړى 

و، هر څه چې و، خو خلکو يې مټې تړلې وې او حاکم ته يې راوست، هر 

يوه ويل: دى ډېر بد سړى دى مونږ د ده له السه ډېره په عذاب يو، دى 

 بايد بندي شي او ډېره سخته سزا وويني. 

يږه، د هغه خپلوان اخنهدازاده حاکم هغه بد وګاڼه او زندان ته يې ول

صاحب ته ورغلل او هغه يې حهاکم تهه وروسهت، کلهه چهې حهاکم د 

اخندزاده صاحب له راتګه خبر شو يوه ټوټه مخې تهه ورغهى، د هغهه 

 السونه يې ښکل کړه او په ډېر عزت يې خپل ځاى ته راوست.

د اخندزاده صاحب له خبرې هېڅوک نه شو وتلى، حهاکم ههم د ده 

 ړه  کېښوده او بندي يې خوشې کړ. امر ته غا

ما چې دغه حال وليد په دې پوه شوم، چې دلته د ښو او بدو فرق نه 

شته، ځکه د ښه سړي السونه ښکلوي او د بدو سړو السونه تړي، مګر 

ټول د ښو او بدو په فرق يو شان نه دي پوه شوي. د همدې له امله هغه 

صاحب ښه وګاڼهه او لهه سړى، چې د خلکو په نظر کې بد و اخندزاده 

 بنده يې خالص کړ.

زما ملګري وويل: دوى د ښواو بدو په تميز کې ډېهر غولېهدلي دي،  

وايي زمونږ ملک ډېر بد سړى دى، ځکه چې د غلو ملګرى دى او غلهه 
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په حاکم باندې خوشې کوي، مګر همدغه کار چې اخنهدزاده صهاحب 

 وکړ هغه ته بد نه وايي.

مار بنديان شي د ده پهه برکهت خوشهې  هرکله چې خونيان او داړه

کېږي او د ګنهاکارو شفاعت د ده کار دى. دى يوازې له حاکمانو نه غله 

نه خالصوي. که شکرانه غټه وه په اخرت کې يې هم د خالصهولو ذمهه 

 کوي او پس له مرګه يې هم ملګري دي.

که يو حاکم يو غل د ملک په خوله خوشې کړي دا کار دوى تهه بهد 

ګر که د اخندزاده صاحب سفارش يې پرېږدي، نو بيا په ښهه ښکاري، م

سړيتوب او ديندارۍ کې حسابيږي. د هر چا بدي که په ډېهرو پهردو او 

رنګونو کې پټه وه هغه د دوى په نظر کې ښه سړى دى او که چا خپلهه 

بدي نه پټوله يا يې نه شوه پتولى دوى ورته بد وايي او په بد نامه  يهې 

 يادوي. 

څوک غل ګڼي، چې د سوداګرو قافلې وهي او د بډايانو په  دوى هغه

کورونو داړې غورځوي، مګر د هغه چا السونه او پښې ښکلوي چې پهه 

راتونو قافلې خپل کاله ته راګرځهوي او د مسهکينانو يچل او فرېب د خ

 حق غصبوي.
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 پخوانۍ ډيوې

سهينه په کاله کې برق لګېده، مګر پاس په رل باندې د تورو تېلو م 

ډيوه ايښې وه، په څن  کې يې يوه بله ډيوه هم وه، چې يو وخت پکې 

 شمع بلېده.

هغه خوا د خاوريونو تېلو الټين ښکارېده او داسې معلومېهده، چهې 

هرې ډيوې په خپل وخت کې دا کور رڼا کړى او د کاله خلکو يې په رڼها 

کې ډيوې شپې سبا کړي دي، مګر اوس ترېنه څهه کهار نهه اخيسهتل 

 ږي او د شپې په کور کې برقونه بلېږي.کې

د زمانې دا عادت دى، چې زاړه شيان له کاره باسي او نوي شيان په 

کار اچوي، مګر خلک خپل زوړ حال نه هيروي او زړو شيانو ته په جګو 

 رفونو باندې ځاى ورکوي.

دا عادت بد نه دى، چې څوک زاړه خدمتونه هېهر نهه کهړي او زړو 

در وګوري، مګر کار بايد له نوو شيانو واخيستل شي خدمتګارانو ته په ق

 او په کورونو کې وخت په وخت نوې رڼا ګانې پيدا شي.

انسان په هر وخت کې يوې رڼا ته محتا( دى او دا رڼها د ههر کالهه 

خپله څېره او خپله وضع بدلوي. د عالم تغير چې د دنيا يو قهانون دى 

همدغه تراضا لري، چې هر څه بايد يو راز او بل راز شي او يوازې لهوى 

خداى تل تر تله په يوه حال باقي وي. د همدغه بدلون او تغير په وجه د 

او پوهې رڼا هم هر وخت خپل فانوس بدلوي او د لوښو په بهدلون علم 

په لوښو کې پراته شيان هم بل راز کېږي. هغه رڼا چې د خاورو له تېلهو 
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پيدا کېږي هغه نور، چې د لمر او سپوږمۍ له کوره راځي، هغه برېښهنا 

چې د اوبو له ابشار څخه حاصليږي د ظرل  او محل په اعتبار يو له بله 

. که څوک په دغو ظاهري صورتونو ونه غولېږي او حريرهت تهه بېلېږي

ځير شي، نو د شړشمو او پښې په بوټو د غوزانو او زيتونو په ونو کې يوه 

رڼا موجوده ده، چې په هر راز ډيوه کې بېل کيف پيدا کوي. که څهوک 

هغه تيل چې په ډيوه کې ويني يا دغه سيزونکى برق، چهې پهه برقهي 

اوبو کې وليدى شي هغه ته اور او اوبه دومره فرق نه نغريو کې ګوري په 

لري او د جهان په هره زره کې يو ه رڼا ويني، چې د صحرا په کاڼو کهې 

هم شته. هغه نور چې کليم په کوه طور کې ليده، په هره ونه کې شهته، 

 مګر محرمانه سترګې غواړي.

ههم )که څه راووځيکه د انسان تعرل قوي شي او د حواسو له قيده 

د بشر اوسنۍ پوهه هماغه  رڼا ده، چې د حواسو له کړکيو راننوتلې ده( 

په هر شي کې به يو نور ګوري او د وجود په نړۍ کې به دا تور او سپين 

نه وي! اوس مونږ د حواسو له تاثير الندې يو، چې په تېلو غوړ السهونه 

 په پندانه وچوو.

په هر کور کې د يوې  که لوښي او ظرول زمونږ د نظر مانع نه شي، نو

 ويالې يا د يوې چينې اوبه دي او د ټولو مشرب يو دى.

که مونږ د سيند او ويالې، د کهوهي او کهاريز، د واورې او بهاران پهه 

لېږو، نو واوره، ږلۍ او بهاران د يهوې کهورنۍ ونومونو او صورتونو ونه غ

ه خلک دي او اور او اوبه هم دومره پردي نه دي، په حريرت کې همدغه

خوږوالى دى، چې په خټکي، هندواڼه، توت، انګور، ناک او مڼه کې يهې 

حلول کړي او په هر محل کې يې بېل صورت بېل خوند او بېل نوم پيدا 

 کړى دى.
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هغه لوى او واړه خمونه، چې د بېلوبېلهو ميهوو او دانهو شهربتونه او 

 ځمهنعرقونه پکې پراته دي ټول يو کيف لري او د کجورو او اوربشو په 

کې څه فرق نه شته. په دغسې کتنه چې سړى له اشکالو او صهورتونو 

نه هغه خوا وګوري سړي ته دا معلوميږي، چې کورت  او شهړومبې لهه 

يوې غړکې راوتلي دي او مايعات او جمادات زمونږ ظاهري حواسو بېهل 

 کړي دي. 

هغه وخت چې زمونږ تماس او تعلق له مادياتو نه قطع شو او مجهرد 

، چې د نن ورځې علم او معرفت بل راز شي او دغهه رڼها بهل شو ښايې

شانته ووينو، دغه وخت به د نن ورځې وسايل لکه د دې کوټې بېکهاره 

ډيوې په کارنه وي او علهم و پوههه بهه پهه نهورو قلبونهو کهې ځهان 

 څرګندکړي، چې اوس يې مونږ نه شو ليدلى.
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 انتخاب

 

زياته عالقه لري، کله چې زما ملګرى له اجتماعي مسايلو سره ډېره 

وکيالن انتخابوي يا د حکومت مشر خپهل وزيهران  د پاره شوراولس د 

 ټاکي دى په انتخاباتو باندې په زړه کې سل اعتراضه لري.

د ده په نزد سم او صحيح انتخاب ډېر مشکل کار دى او که دغه کار 

بل څوک  کوي، دى پکې ډېهر عيبونهه پيهداکولى شهي. دى وايهي د 

ګوستاولوبون دا خبره رښتيا ده، چې په خلکو بانهدې حکومهت کهول 

نه دى، لکه چې په خلکو کې اليق کسهان پېژنهدل او  دومره ګران کار

 انتخابول مشکل کار دى.

زما ملګرى دا يوه لويه اشتباه ګڼي، چې اجتمهاعي کارونهه داسهې 

ته وسپارل شي، چې هغوى په خبرو کې ډېر مهارت لهري او پهه  کسانو

برو ډېر ښه پوهېږي. ده د کوم عالم خبره ډېره خوښه کړې ده چې په خ

 خبرلوڅو نطاقانو کې د فکر خاوندان ډېر لږ پيدا کېږي.

د ده په نزد هغه څوک، چې ډېرې ښې خبرې کولي شهي ښهه ښهه 

 کارونه نه شي کولى او ډېر فکرکونکي هم د کار خک نه دي.

د فکرخاونهد دى او  زه د ده داخبره ځکه ښه ګڼم، چې دى په خپله

دى، هغه څوک چې د ځان په باب کې هم لهه ډېر ښه  په خبرو کې هم

حره نه تېرېږي او د قضاوت په وخت کې په ځان هم حکم کهولى شهي 
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بايد ښه يې وګڼو او په قدر ورته وګورو. اوس خو به پوه شهوي ياسهت، 

چې زما ملګرى په اجتماعي مسايلو کې څومره عميق فکر لهري، مګهر 

عالقه له ده سره په فکري او علمي دقت نه ده بنا، بلکې د ده شعر  زما

 او ادبي جنبه مې ډېره خوښه ده.

دې عالوه په دې، چې شاعر او ليکونکى دى په شعر او ادب کې ډېره 

ښه نرادي هم کولى شي، يعنې که هرڅومره ښه شعر بد په نظر ورغهى 

عيبونهه پيهدا  يا د شعر خاوند ښه سړى نه و، دى پکې داسې باريهک

کولى شي، چې نور يې په ذره بين هم نه شي ليدلى، مګر کوم شعر چې 

دى په خپله انتخاب کړي هغه هم ډېر ښه نه وي يا يې نور په ښه والهي 

نه شي پوهېداى. ګورو! زما مرصد دا نه دى، چې ښه شعر او بد شعر نه 

معلهوم ډېر ښه  پېژني، بلکې يرين لرم چې ادبي محاسن او معايب ورته

کې دى ډېر ښه شاعر دى، مګر د ده له باريک نظر څخه  دي، زما په نظر

په وېره کې يم، چې دا خبره يې په مزا( بده ونه لګېهږي، ځکهه چهې 

اناتول فرانس په خپل يوه کتاب کې ليکلي دي، چې ډېهر ښهه شهاعر 

هماغه دى چې ډېر خودپرست وي او بې له ځانه بل څوک په نظر کهې 

 نه لري.

غه ملګري يوه ورځ د وطن په کاردارنو باندې بح  کاوه، چهې زما د

ځينې يې ښه ګڼل او ځينې بد، ما چې د ده دغه انتخاب وليهد پهه دې 

پوه شوم، چې د شعر له پېژندلو نه د سړو پېژنهدل ګهران کهار دى او د 

 اشخاصو په عمل کې دومره اختالل نه شته، لکه چې په نظرکې شته.

دا کېدى شي چې ډېر خلک په يوه چلم خوله کيږدي، مګر فکرونهه 

او نظرونه يو راز نه دي، د حسن انتخهاب، د شهعر انتخهاب، د شهخ  

انتخاب په هر ځاى کې يوه اختالفي مسله ده، چې د هر چها د ذوق او 
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شئ او هر چا ته الړ شئ يو به  نظر په لحا  فرق کوي. که هر چېرته الړ

 عتراو کوي او دغه شکايت به هر ځاى موجود وي.د بل په انتخاب ا

حجازي د ايران ډېر ښه او مشهور ليکوال ليکي: زما يو دوست چهې 

له ډېرو ښو ليکوالو څخه دى د ايران په فرهنګستان انتراد کاوه، چهې 

په دغه علمي او ادبي انجمن کې ولې ځينهې بېسهواده اشهخاص پهه 

کتل شوي، مګر څهومره  عضويت انتخاب شوي دي او لياقت ته نه دي

چې ده د ايران د فرهنګستان اعضاوو ته بد ويل هغومره يې د فرانسې 

د اکاډمۍ اعضاء ستايل او د هغوى انتخاب يې ډېر صهحيح ګاڼهه، څهو 

ورځههې وروسههته چههې زه)حجههازي( د فرانسههې د اکههاډمۍ لههه يههوه 

غړي)مسيوماسين يون( سره په پاريس کې مخامخ شوم، نو د اکهاډمۍ 

ته راغى او هغه په ډېر قهر وويل: )د فرانسې له اکهاډمۍ نهه  بح  منځ

خرابه دستکاه بله نشته. څو ورځهې پخهوا يهو تهن د کتهابونو ناشهر، 

يعنې)کتاب پېرودونکي(کتاب فروش، چې د اکاډمۍ د ځينهو اعضهاوو 

چاپوي او خرڅوي يې د اکاډمۍ غړى شوى، چې  د پارهکتابونه د تملق 

 دى تېر شوى((.د ادبياتو په پوله هم نه 

دا کيسه همدغلته پرېږدو، چې د فرانسهې د اکهاډمۍ انتخابهات د 

 اناتول فرانس په وخت کې وګورو.

دغه لوى او مشهور ليکوال په خپل يوه کتاب کې د دوو تنو )شاګرد 

 او استاد( مذاکره د اکاډمۍ د يوه غړي په باب داسې ليکي.

او دا انتخهاب زه  شاګرد: مسيو... د اکاډمۍ په عضويت انتخاب شهو

ډېر بد ګڼم. دا سړى د معاشرت په ادابو ډېر ښه پوهېږي او له هر حزب 

سره ت  رات  لري، سربېره په دې يوې لوړې کورنۍ ته ههم منسهوب 

دى او وراره يې د کليسا واکدار دى. دى په خپله هم ډېر څه لري او پهه 
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او د  رينهه لهکاله کې يې ډېر ښه شراب پيدا کېږي، مګر ذوق او هنهر 

لوړې قريحې خاوند نه دى، ځکه راته دغه انتخاب ډېر ناوړه معلومېږي 

او په بد نظر ورته ګورم. استاد: ناوړه انتخاب ته هېڅکله بد مه وايهه او 

برخهه ډېهره  ۱ -۶په دې پوه شه، چې په کارونو کې د تصادل او انفاق 

زياته ده، هغه کار چې تاسو ته مسخره معلومېږي په حريرهت کهې يهو 

د عرل او تدبير لهه خاونهدانو  د پارهانترام وي، چې تردير يې د تفريح 

 څخه اخلي.

تاته دې دا معلومه وي، چې په دغسې انجمنونو کې د هوس او تفنن 

ندان غالباًًٌ هم ځاى پرېښودل په کار دي. د قريحې او نبوغ خاو د پاره

 د معاشرت او ګذران خلک نه وي.

تا ته دې، د قريحې او نبوغ خاونهدان غالبهاً د معاشهرت او ګهذران 

 خلک نه وي.

که يوه جامعه سل په سلو کې عرلي او منطري وي سل په سلو کهې 

به د تحمل وړنه وي او د عدالت له ساړه فشار الندې به هر څهه سهاړه 

لويو او فوق العاده اشخاصو جهوړ شهوى وي. کوم انجمن چې يوازې له 

دى ډېر لږ خلک به ورسره عالقه ولري. ډېره ښه ده چې ټيټ او حريهر 

اشخاص له دوى سره ګډ شي او د تفريح باع  وګرځي. په دغه صورت 

کې به ټيټ کسان له لوړو کسانو نه علمي او معنوي اسهتفاده کهوي او 

نظر کې نيسهي خونهد  لويانو به هم، چې خپله مرايسه له دوى سره په

اخلي. دا کار د دواړو په ګټه دى او اکاډمي په دغه ډول د خپلهو مهمهو 

غړو اهميت نورو ته ورکولى شي. څنګه چهې د لمهر او سهتورو څخهه 

ځينې ذاتي او ځينې اکتسابي ځلښت لري، د اکاډمۍ اعضاء ههم بايهد 

 .دغه راز وي، چې د ځينو رڼا ځينو نورو ته انترال او سرايت وکړي
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ډېر ضرور  د پارهدغه راز ناوړه انتخابات د دغه انجمن د حيات او برا 

معلوميږي او ډېره ښه ده، چې اکاډمي د خپلو غهړو پهه انتخهاب کهې 

اشتباه وکړي يا د تصادل له تاثير الندې راشي او دغه راز خلهک ههم 

 انتخاب کړي.

 که ناوړه اشخاص هېڅکله د اکاډمۍ په غړيتوب نه انتخابېهدلى، نهو

هغو کسانو ته به ډېر لوى توهين او تحرير متوجه و، چهې اکهاډمۍ نهه 

قبلولې. مونږ بايد دغه راز ظاهري اشتباهات حريري هوښياري وګڼو او 

 په نفرت ورته ونه ګورو.
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 د عرل برخه په ژوندانه کې

 

پاک خداى چې ژوند پيدا کړ غرايز يې هم ورسره پيدا کړه، چې ژوند 

 حيات شمع مړه کېدو ته پرې نږدي.وساتي او د 

همدغه غرايز دي، چې د هوا مرغان او د ځمکې ځناور يې د زيږولهو 

او نسل سالتو کار ته داسې متوجه کړي، چې ههېڅ غفلهت پکهې نهه 

ځاييږي. د همدې المله د هوا مرغان هر کال نوي کورونهه جهوړوي او 

دانه په خوله نوې هګۍ پکې ږدي. له هګيو نه بچي را ايستل او بچو ته 

 کې راوړل د غريزې کار دى.

يو کوچنى ماشوم، چې په لومړۍ ورځ د مور په تي باندې خوله ږدي 

يې بې له غريزې بل الرښونکې نه لري، هغه پاملرنهه چهې يهوه  روياو 

چرګه يې د خپلو بچيو په نسبت لري کوم تعليمي کار نه  دى، بلکهې د 

غريزې او فطرت په تراضا اجرا کېږي. کومه شهواني قهوه، چهې نهر او 

ښځه يې يو د بل په نسبت لري د غريهزې غوښهتنه ده، چهې د ژونهد 

په انسان او حيوان کې وجود لري، يعنې د  پاره دساتلو او د نسل د براء 

ژوندانه ساتنه او د نوع پايښت د غرايزو وظيفه ده. هر کله چې غرايهز 

په حيوان کې ډېر قوي وي او په انسان کهې ضهعيف غونهدې دي، نهو 

انسان ته عرل هم ورکړ شو، چې د ژوند په کار کهې لهه غرايهزو سهره 

عمال شي، يعنې عرل يوه آلهه ه وکړي او د غريزې په خوښه استتمرس
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ده چې غريزه يې استعمالوي، نو عرل بايد د ژوندانه د وسايلو برابرولهو 

په کار کې صرل شي او د ژوند اسباب برابر کړي، نه دا چې د حرايرو او 

پټو اسرارو د کشفولو په کار کې صرل شي او د ژوند اسباب برابر کړي، 

شفولو کار ترېنه واخلو او بېځايهه نه دا چې د حرايرو او پټو اسرارو د ک

يې استعمال کړو. د عرل اصلي کار همدغه دى، چې له مادې سره تعلق 

پيدا کړي او په موادو کې تصرل وکړي. طبيعي علوم او رياضي علوم دا 

مدعا ډېره ښه ثابتوي، چې د عرل کار له جسم او مادې سره دى چهې 

ه چې د کيفيت پېژندنهه بايد ابعاد وپيژني او کميت ته متوجه شي، ځک

نه دى پيدا شوى همدغهه  د پارهد عرل کارنه دى او عرل د دغه مرصد 

سبب دى، چې انسان يا له کيفيت نه بېخي غافل دى يا کيفيت ته هم 

د کميت په نظر ګوري، مثالً: زمانه په اصل کې کيفيت دى او د کيف لهه 

، چهې د هد پهارمرولې الندې راځي، مګر انسان د خپلې ساعت تيهرۍ 

ژوندانه يکنواختي ورکه کړي دغه کيفيت له مرولې الندې راووسهت او 

د ځمکې حرکت د ستورو حرکت او نور حرکتونه يې زمانه وبلله، هئيت 

نجوم  رياضيات په همدغه مفيده اشتباه بنهاه شهوه او د دغهې لهويې 

 غلطۍ په وسيله لوى لوى مرصدونه حاصل شول.

 د پهاره، چې عرل انسان تهه د دې وکړي پوهېږي که انسان ښه غور

ورکړشوى دى، چې د االتو او مصنوعاتو پهه جوړولهو کهې ترېنهه کهار 

واخيستل شي او يو څه جوړ کړي، نه دا چې په څه پوه شي او د کميت 

 ادراک وکړي.

د عرب پوهان په دغه راز ښه پوهېدلي دي، ځکه يهې د ژونهد ښهه 

اخيستى دى او زمونږ پوهان  کولو په کار کې له عرل او پوهې نه ډېر کار

 په نورو تصوراتو کې غرق دي.
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 مونږ بايد د جوړولو او پوهېدلو په فرق قايل شو.

 جوړول اسانه کار دى، مګر پوهېدل ګران کار دى.

 د شاتو مچۍ عسل جوړوي، مګر په حريرت يې نه پوهېږي.

 مونږ ژوند کوو او د ژوند وسايل برابروو، مګر د ژوندانه په حريرت نه

 يو پوه شوي. 

ډاکټران او طبيبان د ژوند په خدمت تر ډېره حده موفق شوي دي او 

د زړه حال، د سږو حال ورته معلوم دى، مګر ژوند نه پېژني او لهه روح 

 نه ناخبره دي.

 د انسان ډېره لويه او مهمه وظيفه د ژوندانه ساتنه او روزنه ده.

، چهې د ژوندانهه دي د پارهعرل او فکر، علم و فن د همدغه مرصد 

اسباب او وسايل برابر کړي او په همدغه الره کې ترېنه کار واخيسهتل 

 شي.
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 حسابي خبرې

 

استاد ويل: تاسې بايد هر وخت لهه ځهان سهره حسهاب وکهړو او 

 حسابي خلک اوسئ!

د ده يو حسابي درس دا و: که يو عدد له بل سره داسې يو ځاى کړو، 

چې يو پاس او بل الندې وي لکه 
۱
جوړېږي او دواړو  ترېنه( ۱نو څلور) ۱

وجود هم په خپل حال نه پاتې کېږي، که دواړه څن  په څن  يو ځاى 

دوه ويشت ورنهه جهوړېږي او دوه شهلې کېهږي. د دواړو  ۱۱کړو لکه:

عددونو شکلونه او صورتونه هم په خپل حال پاتې کېهږي، ځکهه چهې 

دلته د ملګرتيا او ورورولۍ راز پټ  دى او په هغه بل صورت کهې تفهوق 

 تسلط او محوه کول معلومېږي. 

ل ( هريو له ب3-3( ) 2-2( )1-1ده ويل: که دوه مساوي عددونه لکه: )

نه وړاندې يا وروسته کړو نتيجه يهې يهوه ده، مګهر پهه دوه متفهاوتو 

عددونو کې تردم او تاخير ډېر زيات فرق راولي او په مرهدار کهې ډېهر 

( ۶۳يو ځاى کوو او داسې يهې ليکهو )( نه)تفاوت راځي. که مونږ)يو( او 

نونس کېږي، مګر شل کېهږي نهه، کهه همدغهه دوه عددونهه داسهې 

 ته نږدې کېږي او ډېر زياتوالى پکې راځي. و(خبره سل۳۶وليکو)
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 شعر او فلسفه

 

 ورېځې پورته په هوا کې دي، څاګانې ښکته په ځمکه کې.

کې شته په ژورو څاګانو کې هم شهته  هغه څه چې په هسکو ورېځو

 په دغو اوبو باندې هم هماغه تنده ماتېږي.

 د لوړخيال او د ژور فکر نتيجه يوه ده.

 ډېر لوړ کړه يا په خپل ګرېوان کې ډېر سر ښکته کړه:ته: يا خپل نظر 

زه شعهر او فلسهفه دغهه ، شاعر او فيلسول فرق هههمدغه دى د 

  .شان ګههڼم 
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 والړې اوبه

 

له ښاره ووتم سمه او ودانۍ مې پرېښوده، د لوړو غرونو سر ته وختم، 

دې پهوه له هغه ځايه ستاسې لوړې ماڼۍ ډېرې ټيټې ښکارېدې او پهه 

 شوم، چې مونږ په ډېر ټيټ محيط او ټيټه هوا کې ژوند کوو.

د غره له سره ډېر لرې ځايونه ليدل کېږي او نظر ډېر لرې څار کوي، 

ځکه ما هم د زمان او مکان په لرې ګو  کې هغه څه ليده، چې د کهور 

 او کلي خلکو نه شو ليدلى.

او ښهارونو همدغه وخت زه وپوهېدم، چې فرعون او قارون په کلهو 

کې پيدا کېږي، مګر خدايي تجلي په غرونو کې ځان ښي او کلهيم لهه 

ي او ځکوه طور نه الهام اخلي. د لمر لومړۍ رڼا د غرو پهه څوکهو پرېهو

سره کوي. شپانه په غرونوکې دي او  وروستۍ وداع هم د غرو له څوکو

 کې. قصابان په ښارونو

او فرهاد د عشق د د بودا او زردشت نښې ننښانې په غرونو کې دي 

 غره ازانګه ده.

د غرونو اوبه ډېرې پاکې او ډېرې رڼې دي. د غرونو هوا ډېره صافه او 

 بې دوړو ده.

تاسې غرونو ته يوازې د کميت په لحا  مه ګورو، د کيفيت په لحا  

 هم دلته ډېر څه شته، چې په سمه کې نه شته. 
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لي او ښايسهته که په غرونو کې قيمتي لعلونه شته، نو د غرونو ښهک

 منظرې هم په ښارونو کې نه پيدا کېږي. 

تللى وم او د والړو اوبو سيل مهې  د پارهزه غرونو ته نندارو او تماشو 

کاوه، ما ته چا ويلي و، چې هلته يو ډېر لوى ډنډ دى، چې پخوا به پکهې 

 ښاپېريو لمبل او ملوک به له بدرۍ سره همدغلته کتل.

د ډنډ په غاړه ډېر ساعت کښېناستم او  زه الړم او دغه ډنډ مې وليد

 تر ډېره وخته له فکر او خيال سره مشغول وم.

دغه لوى ډنډ د صبر او سکون په مرام کې څه شور او فرياد نه کاوه، 

 د حال په ژبه يې خپل عميق احساسات داسې ښکاره کول.

زه د لويو غرونو په ډېره لويه کنده کې ايسار يم او د والړو اوبهو پهه 

مه يادېږم، زما ليدو ته خلک راځي او زما مهيبه منظره وينهي. ههېڅ نا

المبوزن دا جرئت نه کوي، چې زما په سر ودانګي او زما مخ په څپېهړو 

زما کبان څوک نشي نيولى( د )ګرځي  بېړۍ نه ووهي. په ما باندې د چا

هيچا جال په ما باندې نه دى لوېدلى. زه د هېچا په واک او اختيار کهې 

م، مګر په عين حال کې بې واکه او بې اختياره يم. زما په پښو کهې نه ي

لکه غرونه لوى لوى زنځيرونه پراته دي او زه يې ځاى په ځهاى درولهى 

 يم.

هغه ازادي، چې له مستو سيندونو او زورورو سېالبونو سره شته لهه 

 ما سره نه شته.

 زه عمق لرم، شور او مستي لرم، مو( او حرکت لرم.

 لک غرقولى شم، مګر ځان له قيده نه شم خالصولى.زه ډېر خ

زما قوت او طاقت ايسار دى، ما ځان ته د يوې چينې او يهوه لښهتي 

قدر ته مجرا پيدا نه کړه او د دغو ماشومانو ازادي هم زما په برخه ونهه 
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رسيده. زه ډېر لوى قوت يم، مګر ازاد نه يم، ايسار يم، ځکه  ههېڅ نهه 

 وړ نه شوه.شم کولى او هېڅ رانه ج

زما عمر عب  تېرېږي، نه رانه برق او بريښنا پيدا شوه نهه سمسهور 

باغونه، نه مې جهان وليده او نه جهان وليدم. زه ښارونو او ودانهۍ تهه 

ښکته نه شوم. ما خپل مو( او حرکت ونه ليد او د شور او مسهتۍ پهه 

نه کيف ونه پوهېدم. زه د ځان غوندې نورو ډنډونو سره يو ځاى کېداى 

شم، مګر د کابل سيند د کونړ له سيند سره يو ځاى کېږي او دواړه لهه 

 اباسين سره خپل موجونه خپل شور او خپله مستي يو ځاى کوي.

قيد او اسارت عزيزان له عزيزانو نه لرې ساتي، ځکه د يهوه کهوهي 

اوبه له بل سره نه شي ګډېدلى. لوى ډنډ ته الره نه لري، مګر د اسهمان 

 يوه باغ مرغۍ بل باغ ته ځي. بله ګډېږي او د ورېځې يو له

والړ يهم او ههېڅ  ىزما طبيعي ميل دانه دى، چې ځاى په ځاى غله

 حرکت نه کوم. زه د سېالني حرکت او توپاني قوت غوښتونکې يم.

 زه بايد دغه سکندري ضد مات کړم او ځانته الره پيدا کړم.

وويريهږي او  که زه له دغه قيده خالص شم. زما له طوفان به خلهک

 زما له فيضه به ملکونه اباد شي.

 زه به بحر او درياب ته الره پيدا کړم او هلته به بې برخې نه يم.

 زما په زړه کې ډېر څه نه شته، مګر د شور او غوغا ژبه نه شته.

 ته زما د حال په ژبه پوه شه او زما په حال کې عميق فکر وکړه.

وم، لکه صحب حال پهه بهل  هغه وخت، چې زه د ډنډ په غاړه ناست

 حال کې وم او د خيال پروازونه ډېر او چت وو.

په دغه وخت کې زه له لوړو خيالونو او ژورو فکرونو سره اشنا شهوم 

او ډېر لرې به مې کتل همدغه وخت ما ته د پسرلي زورور بارانونه راياد 
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شوه، چې له دې لوړو غرونو په ډېر شور او زوږ مهخ ښهکته روان وو او 

 يچا يې مخه نه شوه نيولى.ه

د هغه سېالب تعلق د اسمان له ورېځو او اسماني برېښنا ګانو سهره 

 وه، ځکه يې ډېرې ځمکې الندې کړې او له هره قيده ازاد و.

دا ډنډ له ټيټ او ژور محيط سره عالقه لري، ځکه په ځهاى والړ دى 

ته  کسانو، چې د پوهې او هوښيارۍ عمق او عمري قيد تېروي. اى هغو

پريوتي ياست او په اسفل السافلين کې ژوند کوو! په دې پوه شئ، چې 

دغه راز لوى ډنډونه د هغه شبنم مرام او منزلت نه شي پيدا کولى، چې 

ي او سحر د لمر د وړانګهو او حهرارت ځد شپې د ګل په نازکو پاڼو پرېو

 سره اسمان ته خېژي.

دي، په دې نهه شهي هغه اوبه چې د نورو څاګانو په تل او تورتم کې 

 پوهېدى چې د پسرلي بارانونه او سېالبونه څنګه دي او څه کوي 

دغه راز لوړ مضمون دغسې ټيټو ته نه شو ويلى او د ژورو څاګانو پهه 

 اوبو کې د دنيا زورور بارانونه هم مو( او حرکت نه شي پيدا کولى.
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 ښه حاکم

 هغه چې نه نفس لري، نه نفسي خواهشات.

 زړه کې ډار شته، نه طمع.نه يې په 

 نه له موقوفۍ وېرېږي، نه د ترفيع پروا لري. 

 نه رشوت اخلي، نه تنخواه. 

 نه له چا سره عناد لري، نه د چامراعات کوي. 

 نه د چا مخ ګوري، نه چا څټ.

 نه زور ور پېژني، نه غريب. 

 نه يې څوک خپل دي او نه پردي. 

 نه سپارش مني، نه تملق اوري. 

 خاندي، نه چا ته وچولى تريووي. نه چاته

 پوهيږو دا حاکم څوک دى 

 هو! قانون او عدالت. 
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 امالء انشا ،ليکوالي
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 دوه دهرانان

دهرانانو د مني فصلونه ټول کړه او د کروندې کارونه تمام شوه، ههر 

چا خپله غله کور ته ويوړه او خپل واښه يې په ځاى کړه، د ژمي واورې 

هر څوک تيارې غلې ته کښېناست نرخونه لهه پخهوا نهه  شروع شوې.

 ج  الړل، د پروړې قيمت يو په دوه شو.

يوه دهران فکر وکړ، چې اوس د قلبې غوايان خپله نيمه بيه په نس 

خوري او يو پنډ واښه په پنځه روپۍ خرڅېږي، ښه به دا وي چې خپهل 

، چهې غوايان خرڅ کړم او په وښو خرڅولو هم ډېرې پيسې پيدا کهړم

غوايان واخلهم خپلهه  د پارهژمى تېر شو او پسرلى راغى بيا به د يوې 

 دهراني به کوم.

بل دهران غوايي نه درلودل هغه هم ده غوندې هوښهيار او د فکهر 

خاوند و، هغه وويل چې اوس ژمې دى غوايان پهه نيمهه بيهه الس تهه 

راځي، نو راشه همدغه اوس غوايان واخله او پسرلي ته مه ګوره، ځکهه 

چې هغه وخت دغه نرخونه نه پاتې کېږي. دا دوه هوښيار دهرانان پهه 

 د پهارههر يوه دا ومنله، چهې دغهه سهودا د ده  سودا کې جوړ شوو او

 سودمنه ده. 
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په دې سودا کې دواړو خپل عرل او فکر ښه جنګولي دي، مګر دا يو 

قمار دى، چې وړونکى يې النه دى معلوم، انسان که هر څومره عميهق 

او دقيق فکر وکړي بيا هم ديوه شطرنج باز مثال لري، چې ټول فکر يې 

څيږي او بې د چا نس له موافره لوبه نه شي وړلى. د قمار په لوبه کې خر

دا دوه دهرانان هم په حريرت کې شطرنج بهازان دي او هغهه چالونهه 

شطرنج بازان يې داسې او پيل په وړانهدې کولهو او بېرتهه کولهو کهې 

سنجوي. دوى يې د غوايانو په خرڅولو او اخيستلو کې له نظر النهدې 

لهه يهوه چالهه زيهات نهه شهي نيسي، مګر دومره خبره ده چې دوى 

سنجولى او فکرونه يې له ابتدا او انتها نه تجاوز نه کوي. هغه يو د وښو 

ګراني ويني، د غوايانو ارزاني نه ويني، دغه بل دغويو ارزانۍ ته ملتفت 

 دۍ، د وښو قيمت ته يې پام نه دى.

د غويو خاوند، چې خپل غوايي يې په هغه بل خرڅ کړ، هغه مجبهور 

 واښه هم په ګران قيمت واخلي او کڅوړه تشه کړي.شو د ده 

ونيوه وبه ګورو، چې چانس او طالع له کوم يهوه  د دوى سودا خوسر

 سره ملګرتيا کوي او دا بيع د چا په ګټه تمامېږي.

په دې انتظار کې څه موده تېره شوه، پسرلى ال نه و راغلى، چې ټاکو 

حالل شوه. لهومړي پهه  راغى او د دهران دواړه غوايان په تېره چوړکۍ

خپلې هوښيارۍ شکرونه ويستل او ويل يې زه پوهېدم، چې زنده جان 

مال مرګ او درد لري، هسې نه چې د څارويو مرو راشي او لوى تاوان 
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راواوړي، نو راشه خپل غوايي پرې خرڅ کړه او پيسې نغدې کړه. په کور 

و ګټهه يهې  او کلي کې به يوه او بل ويل، چې د غويو پلورنکى هوښيار

 وکړه هغه بل کم عرل و، ځکه  يې تاوان وکړ.

هر کله چې د لومړي دهران هوښياري ټولو ومنله، نو هغه بل خپلهې 

ناپوهۍ ته ملتفت شو او ګمان يې کاوه، چې هغه په رښهتيا دغهه ورځ 

 د مخههليدله  او زه خداى ړوند او کو  کړم، چې له پسهرلي نهه مهې 

 غوايي واخيستل.

نورې هم تېرې شوې د لومړي دهران په کور غهدۍ څو ورځې، چې 

ولوېده. دى کم بخت ووژل شو او پيسې غلو ويوړې دا ټاکو د غوايي له 

ټاکو نه هم بتر و، چې هم سر الړ او هم مال. يه کور کهې يهې کونهډه او 

يتيمان پاتې شول، چې خپل خوراک او پوښاک ته حيران و. هر چا بهه 

سهاتل همدغسهې کارونهه لهري. ده  ويل، چې نغدې پيسې په کور کې

يو مرګ او درد ليده او خپل مرګ يې نه ليده دغه وخهت وغريب د څار

غويهو اخيسهتونکى تهرده  دا معلومه شوه، چې دويم دهران، يعنهې د

هوښيار و، د هغه بال په مال ولګېده او د ده په ځان شهوه اوس، نهو ده 

 خپل برېت تاوول او ځان ته يې عاقل خان ويلې.

وخت پېښو او حوادثو دا څرګنده کړه، چې د دهرانانو په پوههه دغه 

او سنجش کې څه ډېر فرق نه و، دواړه لکه د يوه خره غوږونه برابهر وو، 
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يوه که د غويو مرو ليده، د تورې شپې غله يې نه ليدل هغه بل، چهې 

 له غلو نه خبر و د غويو مرو ورته نه و معلوم. 

قضاوتونو او فيصلو کهې څهومره  وګورو! پېښې او حوادث زمونږ په

دخل لري که دهران په کاله غدۍ نه واى لوېدلى هوښياري ترېنه هېچا 

مال ويوړه هر چا پرې د بهې  نه شوه وړلى، مګر کله چې غلو د ده سر او

 عرل فتوا وکړه. 

 دا ده زمونږ پوهه او هوښياري.
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 دوه جنازې

نهه دوه جنهازې په يوه ورځ په يوه ساعت کې لهه يهوې شهفاخانې 

راووتلې هغه يو د کم خونۍ په وجه او دا بل د فشار خون په سبب مهړ 

شوى و، هغه جنازه څلورو تنو په اوږه رااخستې وه. د دې بل په جنازې 

 پسې بې حسابه لوى او واړه موټرونه روان وو.

هغه يوه وينه نه درلوده، ځکه مړ شو، د دغه بل وينه زياته شهوې او 

 ځکه يې ژوند ونه شو کړاى.تېزه شوې وه، 

دوى دواړه مړه شول، مګر مرګونه يې يو راز نه وو او مرضونه بېل وو، 

يو د نورو وينې هم څکلې وې او دېته محتا( و، چې ډاکټهران يهې لهه 

 وجوده وينه وباسي. بل ته چا خپله وينه نه وه پرېښې او بې وينې و. 

چې فرير و او په فرهر  يو د افرا  او بل د تفريط له السه مړ شو، هغه

شو، د هغه  له مرګه د باختر اژانس هېڅ خبر نه شو، د دې بهل د  الم مړ

مرګ اطالع اخبارونو په ډېر تاسف اخستې وه او د جرايدو مخونه يې په 

 ماتم کې تور شوه.

دوى دواړه يو بادار او بل مزدور و، څه موده پخوا ښاغلى بادار رنځور 

رنځور وجود کې انجکشن کړه، د مزدور قوي  شو، ډاکټر د مزدور وينه د
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وجود کمزورى شو او بادار په لږ وخت کې د هر راز خوراکونو په زور او د 

 عياشي په وجه په فشار خون مبتال شو. 

چېرته چې دغه شان باداري او مزدوري وي دغه شان کارونه کېهږي 

 او د يوه په ځاى دوه مري.

اړو په مړينه تمامېږي او د ظالم يو کمزورى کول او بل قوي کول د دو

 او مظلوم عاقبت همدغه شان وي.

مونږ دا راز مرګونه طبيعي ګڼو، مګر په حريرت کې قتل او مراتله ده، 

 چې د وينو پور ورته ويلى شو.

په دغسې مرګونو کې هم قاتل او ههم مرتهول شهته، مګهر زمهونږ 

ه له نورو نه پوليسان او حاکمان پرې نه خبرېږي او داسې معنوي قتلون

 دوى ډېرکوي.

ادت دى که چا څوک په ټوپک وويشت يا يې په چړو وواهه ته دا عدل

پوښتنه يې کېږي، مګر که چا د چا ډوډۍ وخوړه او هغه له لوږې مړشو، 

 دغسې قاتل ته سزا نه ورکوي.
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 مليت او ملي استرالل

 

هغه وخت چې يو کوچنى ماشوم په خبرو نه پوهېږي او خبهرې نهه 

کولى، نو د مور او پالر نومونه هم نه پېژني او په ذههن کهې يهې د شي 

خپل او پردي مفهوم نه وي ناست. د کورنۍ او قبيلې، د قام او ملت څه 

فکر له ده سره نه وي او له دغو الفاظو سره وروسته اشنا شي، مګر پهه 

همدغه حال کې هم دومره تميز لري، چې خپله مور پيژني او خپل پالر 

 غلطوي.هم نه 

دا د پوهې لومړۍ نښه ده، چې د ماشوم په سترګو کې ظهور کوي او 

 دايره يې ورځ په ورځ لويېږي.

دا احساس له عرل او تفکر نه پخوا پيدا کېږي او د مشرۍ حق لري. 

د انسان د معرفت اساس همدغه دى او له همدغې نرطې نه د بصهيرت 

ومره وده کهوي او بصارت ليکه شروع کېږي. د ماشوم فکر چې هر څه

، يهغومره د خپلوانو په پيژندلو زيات موفق کيږي او خپلوان يې ډېرېږ

يعنې له کوره کورنۍ ته راشي او له کورنۍ  نه قبيلې ته ورننوزي او بيها 
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له ملت او مليت سره اشنا شي، يعنې د خپل ولس ټهول افهراد خپهل 

 وګڼي او د يوه بېل ملت ټول افراد ورته  پردي ښکاره شي.

د خپلو او پردو د پېژندلو وروستۍ حد همدغه دى او د دنيا ملتونهه 

 په همدغه حد والړ دي. 

د يوه متمدن او مترقي انسان معيهار همدغهه دى، چهې د قرابهت 

سلسله يې دغه حد ته ورسيږي او د کور او کورنۍ، د قام او قبيلې پهه 

چې نږدې تنګه دايره کې ايسار پاته نه شي. د دې خبرې معنى دانه ده، 

خپل او لرې خپل په منځ کې به څه فرق نه وي او د ملت ههر فهرد بهه 

عيناً خپل سکنى ورور ګڼي يا به د کور او کورنۍ دايره محوه کوي او په 

 دغه لويه دايره کې به اوسي.

نه هېڅکله داسې نه شي کيداى، بلکې څنګه چې هر سړى په خپل 

وي او ښار په يوه مملکهت کور کې اوسي او کور يې په يوه لوى ښار کې 

کې واقع دى هر فرد به په خپل ملت کې همدغه شان وي او پهه دغهه 

ډول به ځان يو واړه ملت جز ګڼي. خپل ځان د ملت جز ګڼهل او دغهه 

کل پېژندل همدغه معنى لري، چې د خپل پردي فرق به کهوي او دواړو 

رق نهه ته به په يوه نظر نه ګوري. که څوک د خپل ملت او پردي ملت ف

کوي يا يې نه شي کولى هغه د کوم ملت جز نه ګڼل کېږي. کهه څهوک 

هېڅوک پردې نه ګڼي هغه په حريرت کې هېڅوک خپهل نهه ګڼهي او 

 خپلوان نه لري. که پرديتوب په دنيا کې نه واى خپلتوب به هم نه و.
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مليت او ملي وحدت په همدغه احساس بنا دي، چې سړى د خپهل 

اړو ته په يوه نظر ونه ګوري دا حس په انسهان او پردي فرق وکړي او دو

کې ډېر قوي او ډېر طبيعي دي. د انسان په فطرت کې دا خبره پرته ده 

 له پردي زويه به خپله لور ښه ګڼې او خپل به ورته ښاغلي معلوميږي.

 دغه احساس په يوه قام او يوه ملت پورې اختصاص نه لري.

ې د مشورې او سهال څهه هر چېرته همدغه حال دى او په دې کار ک

فرق نه شته. د خپل او پردي تميز په ډېرو بې تميزو خلکو کې هم شته. 

 مسلمان او کافر پو او ناپوه د خپل او پردي په فرق قايل دي.

څو زر کاله پخوا هم خپل خپل و او پهردي پهردي و، څهو زره کالهه 

وروسته به هم دغه شعور او دغه احساس موجود وي دا هغه حريرهت 

ي چې، په شرق او غرب کې نه بدلېږي او په هر دين او هر آئهين کهې د

شته هغه زمانه په خيال او تصهور کهې نهه راځهي، چهې يها وروري او 

عزيزګلوي دومره بېخونده شي، چې د يوه پالر زامن ځانونه پردي ګڼي 

يا پردي خلک د عشق او محبت هغه جذبه پيدا کړې، چې هر څوک هر 

ووايي او د يوه ميراث د ټول عالم حهق وګرځهي، زه چا ته ورور او عزيز 

الد ته په هغه نظهر له به ميندې او پلرونه د نورو اويرين لرم چې هېڅک

 ونه ګوري، لکه چې خپل بچو ته ګوري.

زه دا نه شم منلى، چې د خپل او پردي مرګ به په خلکو يو شان  اثر 

 وجود.وکړي او په دغه وير او هغه وير کې به څه فرق نه وي م
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په عمرونو به د مور ژړا او د خور ژړا له نورو نه فرق لري او هر څهوک 

 به د خپل پالر په مرګ يتيم کېږي.

هغه زمانه د هېچا په تخمين کې نه راځي، چې د خپل او پردي کالهه 

توپير او تميز له منځه الړشي او ټول کورونه خپل شي يها ټهول پهردي 

 شي.

ره نه ورکوي او څاروي ههم ماښهام اوس خو ړوند هم د خپل کاله ال

خپل کاله ته راځي، په دې بې ثباته دنيا کې، چې کوم  شى ډېر ثابت او 

 پايدار معلومېږي هغه د خپل او پردي فرق دى.

مليت او قوميت په همدغه ټين  اساس والړ دي او ملهي وحهدت د 

 فطرت د تشکيالتو فصل او باب دي.

و مملکتو کې وينئ ډېر پاخه دي دغه متمايز رنګونه، چې په اقوامو ا

 او هېڅوک يې نه شي بدلولى.

له دغه وحدت سره، چې په يوه ملت کې يې وينئ، هغه غيرت تړلى 

 دى چې يو ملت يې د بل په نسبت احساس کوي.

که چا د خپلو او پردو فرق نه کولى، ملتونه به نهه وو جهوړ شهوي او 

 ډول به نه وو. دغه سياسي او ملي تشکيالت، چې نن وينئ په دغه
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همدغه د ځان او د بل فرق دى، چې يو ملت د بهل ملهت سهلطه او 

 ډېرې لويې قربانۍ ورکوي. د پارهنفوذ نه مني او د خپل ملي استرالل 

مراکش او تونس همدغه احساس له فرانسهويانو نهه بېهل کهړل او 

الجزاير هم  د دغه حس او شعور په قوت د فرانسې له لوى قوت سهره 

 اخته دي.په جګړه 

د پښتونستان توريالي ملهت د پاکسهتان پهه مرابهل کهې همدغهه 

تهرمنځ  احساس ټين  درولى دى، هغه پرديتوب چې د دې دواړو ملتو

موجود دى ارومرو دوى يو له بله بېلهوي او دا بېلتهون ډېهر حتمهي او 

 يرينى دي.

دغه راز ترکيب او تاليف، چې په زور او جبر بنا وي او انساني فطرت 

 نه کرکه کوي ډېر بې برا او بې وفا معلومېږي.ترې

د خپل او پردي تميز د فطرت قانون دى او هر سياست، چې له دغه 

 قانون څخه مخالف وي هېڅ قوت يې حمايت نه شي کولى.

د بشر فطرت او طبيعت په بله خوا ګرځول د انسهان کهار نهه دى او 

وندلى دى او عرل يې نه مني. نن ملي شعور او ملي احساس ډېر قوت م

له دغه قوت سره هېڅ قوت مرابله نه شي کولى، ځينې ګمان کوي چې 

که علم ډېره ترقي وکړي او د ګډ ژوند وسايل زيات شهي، نهو ملهي او 

قومي تعصبات به ورک شي او ټول عالم به د بشريت په نامه يو وجهود 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

4222 

شي، يعنې بيا به د خپل او پردي فرق نه وي او درست ملتونهه بهه يهو 

شي. دا ارزو په اول نظر ډېره ښکلې معلومېږي، مګر له حريرت نه  ملت

دومره لرې ده، چې مونږ د مريخ له کرې نه هم دومره لري نه يهو. اوس 

خو مونږ وينو او ګورو، چې د دنيا ډېر پوه او مترقي ملتونه له نورو نه په 

خپل مليت ډېر ټين  دي او ملي احساس په متمدنو قومونو کهې ډېهر 

 ى.قوي د

همدغه احساس د نن ورځې په ادب او فلسفه کې ډېر اثر لري او پهه 

انسان کې يې ډېره خودي او خود شناسي پيدا کړې ده. د جهان د څو 

زرو کالو تاريخ په همدغه بنسټ والړ دى او دغه بنياد يې ډېر مضهبو  

 کړى دى.

نن د هر ملت په نظر کې خپل ملي استرالل د يوه ډېر لهوى نهاموس 

 د پهارهلري او له دې نه لوى افتخار بل نه شته. د دغه مرصهد  حيثيت

خلک سونه اوالدونه قربانوي او بې استرالله ژوند ډېرلوى ذلهت ګڼهي، 

که چېرې ملي احساس او ملي شعور په ډېهر قهوت موجهود نهه واى د 

استرالل قيمت به ډېر لږ و او د دنيا لويې امپراطورۍ به نهه ړنګېهدى، 

ده قيافه نه درلوده او يو ملت بهه د بهل ملهت لهه استعمار به دغسې ب

 سيوري الندې خوشحاله و.

دغه ملي جشنونه، چې هر مسترل ملت يې د خپل استرالل په يهاد 

کوي او په ډېر قدر ورته ګوري د مليت تجليل او احترام په کهې پهروت 
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دى او همدغه معنى لري، چې يو ملت د بل ملت حاکميت په ځهان نهه 

بايد په دې خبره ډېر فکر وکړو، چې ملهي اسهترالل د  شي منلى. مونږ

ملي احساس او شعور محصول دى. هر څومره چې دغه حس قوي وي 

هغومره به زمونږ استرالل هم قوي وي. د استرالل ساتنه د مليت قوي 

جذبې ته ډېر شديد ضرورت لري، که دغه احساس په يهوه ملهت کهې 

ت نهه شهي پوهېهدلى او د کمزوري شي هغه د استرالل په قدر او قيم

 همدغې ناپوهۍ په وجه دغه لوى نعمت ساتلى هم نه شي.

مونږ بايد خپل ملي امتيازات ملي شعور او ملي احساس ډېر ټينه  

 وساتو او د خپل استرالل ترويه ورپورې مربو  وګڼو.
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 ملي يو والى

 

هغه خلک، چې په يوه وطن کې اوسېږي ګټه او زيان يهې يهو وي، د 

يوه واکمن امر ته يې غاړه ايښې وي له يوه بېهرغ النهدې راټهوليږي او 

 مشترک تاريخ لري يو ملت بلل کېږي.

افغانستان يو وطن دى، د دې وطن اوسيدونکي يو ملهت دى، د دې 

ملت نوم افغان دى، لکه چې په افغانستان کې سهاړه او تهاوده،  وچ او 

کهې يهو راز غلهې او المده، هسک او ټيټ ځايونه شته، چې په ځينهو 

ميوې کيږي، په ځينو کې بل راز. په ملت کې هم راز راز خلهک شهته، 

چې کړه وړه يې يو بله ځيني فرقونه لري. مونږ ته په کار دي، چهې پهه 

دې خبره ښه ځان پوه کړو، چې وطن هغه تن  او ګوچنى کور نهه دى، 

و نهه هغهه چې د يوه پالر او د يوې مور او الدونه به پکې استوګنه لري ا

کلى دى، چې ټول اوسېدونکي به يې يو خپل يا يهو قهوم وي. پهه دې 

اوسنۍ زمانه کې اوس ځينې داسې کورونه هم شته، چې يو مسهلمان 
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پښتون له يوې روسۍ يا امريکايۍ مېرمنې سره پکې اوسهي او دواړه د 

 يوه او الد مور او پالر وي.

ه لوى وطن کهې بهه هر کله چې په يوه کاله کې دا حال وي، نو په يو

ولې هندو او مسلمان، شعيه او سني، پښتون او تاجک د يو ملهت پهه 

 حي  نه اوسيږي.

 زه ډېر داسې دوه وروڼه پيژنم،  چې يو پښتو وايي او بل پاړسي.
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 ژوند

ښايي چې تاسې به کله داسې سړي ليدلى وي، چې الس او پښې نه 

 وندى وي.لري، سترګې يې ړندې او ژبه يې ګونګه وي، مګر ژ

دغه راز سړى که په ګېډه موړ او په تن پټ وي او په ښهه کهور کهې 

اوسي، يعنې د شتمنۍ کورنۍ غړى وي بيا هم د ده ژوند بې خونهده او 

 بې اهميته دى.

په ژوند کې چې حرکت او فعاليت نه وي او لهه قهوت او قهدرت نهه 

 محروم وي، څه ارزښت نه لري. هغه ژوند چې پوهه او بصيرت ورسهره

نه وي او د شعور او احساس برخه يې نيمګړې وي ښه ژوند ورته نه شو 

ويلى. ګېډه مړول، په ښه کور کې اوسهېدل او ښهه اغوسهتل د ژونهد 

لومړي ضرورتونه دي، مګر کافي نه دي. په ژونهد کهې د ذههن او روح 

اطمينان د اينده په نسبت ښه انتظار، د انساني ازادۍ او بشري حروقو 

 ل ډېر مهم ضرورتونه دي. تامين او تکمي

په ژوند کې له کميت نه کيفيت ډېر مهم دى. ژونهد بايهد ښهکلى او 

 ښاغلى وي. 

 جمال او جالل دواړه په کار دي. د پارهد ژوند 

 لذت او افتخار د ژوند الس او پښې يا د الوتلو وزرونه دي.
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 که ژوند خوار او غريب وي دا دومره ډېره د افسوس خبره نه ده.

افسوس هغه وخت په کار دى، چې له ژوند نه د خلکو زړونه تور ډېر 

شي او ژوند ته په کرکه وګوري. د يوه هېواد د واکمنهو او مشهرانو کهار 

يوازې دا نه دى، چې د خلکو ژوند ښه کړي، بلکې ستر او مهم خهدمت 

دا دى، چې د ژوند مينه په زړونو کې زياتهه کهړي او هيلهې، اسهرې را 

 ژوندۍ کړي.

ى شي، چې په جنت غوندې ځاى کې سړى له ژوند بېزاره شي کېدا

يا په جونګړه کې له ژوندانه سره مينه ولري. په ژوند کهې يهو معتهدل 

حالت ډېر ښه دى او ښه ژوند هماغه دى، چې اعتدال پکې وي، يعنهې 

نه ظالم وي او نه مظلوم، نه د چابادار وي او نه يې څوک بادار وي. ههو! 

ډېر ضرور دى، د ژوند ساتنه، د ژوند  د پارهد ژوند اجتماعي عدالت تل 

وده او د ژوند خوشحالي په همدغسې معتدله ههوا کهې امکهان پيهدا 

 کوي.

چېرته چې عدالت او عدل نه وي هلته ژوند خوښ او ښاغلى نه وي 

 او په دغسې ځاى کې ژوند ډېر لوى عذاب دى.)وقناعذاب النار(.
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 مترقي ژوند

کاڼي چې په پېړيو په يوه حال  صحرا ،مل نوم دىژوند د تحول او تکا

 پاتي دي، ژوندي  ورته نه شو ويلى.

د پسرلي ګلونه، چې له ځمکې را ټوکيږي، لويېږي، غوړېږي، مهړاوي 

کېږي او خاورې کېږي په ژوندانه کې برخه لري او ژونهد د همدغسهې 

او  تغير او تحول نوم دى. هغه غله چې په کندو يا په ګوډي کې پرته ده

 هغه، چې دهران يې په ځمکه کې کري د ژوند په لحا  ډېر فرق لري.

يدل او پخېدل د ژوند انتظهار يهمدغه له خاورو الندې زرغونېدل، لو

 دى او مترقي ژوند همدغه دى.

که مونږ انساني او حيواني ژوند مرايسه کړو، پوهېږو چې په انسهاني 

ډېر زيات دى او غيهر لهه ژوند کې تغير او تحول، يعنې د حاالتو بدلون 

انسانه په نورو حيواناتو کې تحوالت ډېر لږ دي. حيوانات په زرګونو کالو 

 کې هغومره فرق نه کوي، لکه چې انسانان يې په څوکالو کې کوي.

انسان په مرور د زمان خپل لباس، خپل کور، خپل خوى خپل فکهر 

 ي.ځبدلوي او وخت په وخت په بل رن  او بله بڼه را او
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 عصر له بل نه د همدغو تحوالتو په بنا بېلېږي او بدليږي. يو

د عصر او زمانې په اقتضاء له ماضي نه مستربل ته رات ، زوړ حهال 

 پرېښودل او د نوي حال قبلول مترقي ژوند دى.

هغه قام چې د حاالتو په بدلون قادر نهه وي او خپهل زوړ فکهر، زوړ 

 بدلولى مترقي ژوند نه لري.خيال، زوړ عادت، زړه پوهه په نوي نه شي 

د انسان پهه طبيعهت کهې د تحهول او  د پارهد ژوند د براء او لوړتيا 

تجدد غوښتنه پرته ده او قدرت هم د تغير او تحهول قهانون پهه ټولهو 

 مخلوقاتو جاري کړى دى.

هغه ژوند، چې د ودى او لوړتيا په حال کې وي د تجدد خوا تهه ډېهر 

 تمايل لري.

ته نږدې وي  طبعاً د مړينې خوى او عادات پيدا کوم ژوند چې مرګ 

 کوي.

همدغه سبب دى، چې کوچنيان او ځوانان نوو شيانو ته ډېره هڅهه 

کوي. نوى لباس ښه ګڼي او نوې کورنۍ لهه زړې  جهونګړې نهه ډېهره 

خوښوي، مګر زاړه او سپين ږيري له زړو شيانو او زړښت سهره خهداى 

 پامانۍ ته نه دي تيار.
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که مونږ د دنيا مترقي ملتونه له هغو قومونو سره مرايسه کړو، چهې 

ژوند يې د ترقۍ په حال کې نه دى، دا به ومنو چې د مترقي حالت تغير 

او تحول ډېر ګړندى او په بېرته پاتې قومونو کې تحوالت ډېهر ځنهډني 

دي. د جهان تاريخ همدا ښيي، چې د بشري ټولنو تحوالت په لومړيهو 

 ډېر سست وو او اوس پکې ډېر ګړنديتوب راغلى دى. مرحلو کې 

که څوک غواړي، چې خپل ارترايي سهير او حرکهت ځانتهه معلهوم 

کړي، خپلو اجتماعي تحوالتوته دې ځير شي او ودې ګوري، چهې پهه 

 عمومي او ضاعو او حاالتو کې څومره فرق راغلى دى.

اعي ههم اجتمه د پهارهد يوه ملت د پوهې او هوښيارۍ د معلومولو 

تحوالتو ته دې ځير شي او ودې ګوري، چهې پهه عمهومي اوضهاعو او 

 حاالتو کې څومره فرق راغلى دى.

اجتماعي تحوالتو  د پارهد يوه ملت د پوهې او هوښيارۍ د معلومولو 

 او تجدد پسندۍ ته کتل په کار دي.

د علم او پوهې خاصه او مميزه همدغه ده، چې په انسان کهې د زړو 

جونو پابندي کموي او د نوي عصر ضرورت او احتيا( تهه دودونو او روا

يې متوجه کوي، يعنې د ترليد پېټى سپکوي او د عرهل او منطهق پهه 

اساس د نوو افکارواو نوو خياالتو د قبلولو استعداد ته ترقي ورکهوي او 

 ابتکاري قوه زياتوي.
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د عرل او عادت له غالمۍ څخه ازادي، د مدنې پېشرفت پهه برکهت 

 او زاړه ناکاره رواجونه د همدغې رڼا په مرسته له مينځه ځي. حاصليږي

حهق کهې  په خپلراشئ! چې اوس خپل ځانته په ډېر ځير وګورو او 

قضاوت وکړو، چې مونږ د نوي ژوند په قبلولو کې څنګهه يهو او د نهوو 

 افکارو په څرګندولو کې څومره جرئت او همت لرو.

نتيجه ده ترکومه حهده ده  زمونږ ذهني ازادي، چې د پوهې او تنوير

 سره څومره عالقه لرو  او له اجتماعي نهضتونو
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 د خلکو نظر

 

انسان ډېر زيار کاږي، چې د نورو په نظر کې ښه شي او خلک ورتهه 

 ښه ووايي.

ډېر ځله سمه الره پرېږدي او پهه کهږه الره  ىد د پارهد دغه مطلب 

چې د خلکو په نظهر ، د پارهځي، يعنې حريري ښه والى بدلوي او د دې 

 کې ښه معلوم شي، نو د ريا او ټګۍ رنګونه هم په ځان پورې مښي.

د خلکو نظر هم عموماً سم نه وي او ښه يا بد پېژندل د هر چا کار نه 

 دى، ځکه ځينې بد کسان هم د خلکو په نظر ښه ورغلي دي.

 زه دانه وايم، چې سړى دې د نورو د نظرمراعات نه کوي.

ه دې نه ګوري، ځکه دا کار هر څوک نه شي کولى او او دود دستور ت

 عال االطالق ښه هم نه دى. 

ما ته معلومه ده، چې د نورو ښه او بد نظر د انسهان پهه ژونهد کهې 

څومره اثر لري. د ډېرو خلکو ډېرې خوشحالۍ او ډېر خپګانونه د نورو د 

 نظر اغېزه ده او د خلکو نظر په سړي باندې هر څه کولى شي.
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چې د يوه نظر باز نظر روغ سړي رنځور کوي او ډېره ښه ماڼۍ څنګه 

را نړوي دغسې د اجتماع نظر هم ډېر قوت لري او ډېر خلک يې ځانته 

 تابع کړي دي.

سترګو څه نه ګوري او ښه و بد د نورو  په خپلوډېر کسان شته، چې 

 په نظر پېژني.

ړي يها د خلکو نظرونو ډېر ښه شيان او ډېر ښه خلک هم بد معلوم ک

يې بد ښه ښودلي دي، خلک ال پريږ ده چې يوازې د حاکم په نظهر بهه 

هم ښه سړى بديږي، نو بد سړى ښه کېږي، يعنې د نورو نظر په سهړي 

اثر اچوي او په ژوندانه کې ډېر دخل لري. که هرڅنګهه سهړى وي او د 

مودو ځوان وي بيا هم د نورو په ښه نظر خوشحالېږي او پهه بهد نظهر 

، چې د خلکو ښه نظر ځانته د پارهي، کله کله  سړى د دې خوابدي کيږ

جلب کړي د هغوى نظر ته دومره ورجذب شي، چې هر څه د نهورو پهه 

کلهه  د پهارهخوښه کوي او له هر څه ورته تېريږي، د همدغې جهذبې 

انسان ځينې ښه کارونه هم کوي او له ناوړو کهارونو نهه ځهان سهاتي، 

ر غوښتل او نورو ته ګټه رسول، په فن او قرباني او فدا کاري، د نورو خي

هنر کې نوم ايستل، د نورو د ښه نظر د جلبولو اثهر او برکهت دى. کهه 

چېرې چا د نورو نظر ته په اعتنا نه کتلى انسانان به لکه د صحرا کهاڼي 

ښه ده چې  هيو له بله بې تعلره وو او بل شان ژوند به يې کاوه، مګر ډېر

نظريه هم کار کوي. دا کار د اخالقو د اصالح  دغسې نه دي او د نورو په

 هم ښه دى او د بې مباالتۍ مخه نيسي  د پاره
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زه دغه کار ته ښه وايم، مګر داسې چې په هېڅ حد او انهدازه ورتهه 

 قايل نشم. 

سړى بايد په دغه باب کې دومره افرا  ونه کړي، چې د نورو د نظهر 

داسې بايلي، چې د ده حلره بګوش غالم شي او خپل فکر او شعر پکې 

 شخصيت او حريت محوه شي او هېڅ ورته پاته نه شي.

څومره چې د انسان د شخصيت تجلي ته د نورو حسن نظر پهه کهار 

دى، هغومره د نورو نظر ته ځان سپارل د انسان شخصيت ههم محهوه 

 کوي.

د هر مجلس په رن  رنګين کېدل او د هر چا فکر او نظر ته خضهوع 

او خشوع د سړي شخصيت راټيټوي او د عادي انسانانو په ډله کې يهې 

دروي. انسان بايد ډېر کوښښ وکړي، چهې خپلهه ازادي ورځ پهه ورځ 

شخصهيت  په خپهلخدمت وکړي او  د پارهزياته کړي. د فکر د حريت 

 متکي شي.

هر څومره له ابديت نه زياته استفاده وکړي او لهه  د هنر خاوند، چې

انسانيت سره زيات تعلق پيدا کړي، هماغومره له خپل عصر او محهيط 

 څخه لوړېږي او معاصرين ورته په ښه نظر نه ګوري. 

د عصر او زمانې له خلکو سره غوږ په غوږ تلل او د هغهوى پهه فکهر 

اشخاص او د لهوړ فکهر ځان برابرول د عادي خلکو کار دى. فوق العاده 
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خاوندان هېڅ کله په دغسې قيد او زندان کې نهه اوسهي او د خلکهو 

 ستاينې ته دغومره سر نه ټيټوي.

پوهان هر وخت په هر څه کې د خپل وجدان او ضمير غهږ تهه غهوږ 

 ږدي او ناپوهان له اندازې نه زيات د يوه او بل نظر ته ګوري.

ډېره عالقه نه لري، چې  د بصيرت خاوندان له دې خبرې سره دومره

د خلکو په نظر کې ښه ښکاره شي، بلکې کوښښ کوي، چهې د خلکهو 

 نظر ښه کړي او ښه نظر پيدا شي.

د جامعې اصالح او د فکر خدمت سړى مجبوروي، چې له هغو خبرو 

او هغو شيانو سره مبارزه وکړي، چې هغه په جامعه کې ښه ګڼل شهوي 

 دي، مګر ښه نه دي.

د نظر مراعات کوي، نو هغه بتان نه شي مهاتولى، که څوک د خلکو 

خلک ورته په ښه نظر ګوري، بلکې مجبورېږي چې سر ورته ټيټ کهړي 

 او خلک ده ته هم په ښه نظر وګوري.

خواهي او خودپرستي، چې ظاهراً غير پرستي ده بايهد  ددغه راز خو

 سړى پرېږدي او د نورو د نظر مراعات له اندازې نه زيات ونهه کهړي. د

خلکو قضاوتونه اکثراً صحيح نه دي او پدې نه ارزي، چې سړى هر څهه 

 ترېنه قربان کړي.
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د د خلکو خدمت دا نه دى، چې سړى به ارومرو د دوى د خوشحالۍ 

کار کوي، بلکې حريري خدمت دا دى، چې د خلکو خير او ګټه پهه  پاره

کهه  نظر کې ونيول شي او فکرونه، نظرونه، کارونه، خويونه اصالح شي.

سړى د هر چا کار ته ښه وايي، چې هغه خوشحاله شي او ده ته په ښهه 

ترينه ځي. که څوک  ىنظر وګوري دا ډېره ټيټه سودا ده او د غالمۍ بو

خپه کېږي او خوشحالېږي، که خلک سړي ته په ښه نظر ګوري که پهه 

بد نظر، سړى بايد ښو ته ښه او بدو ته بد ووايي. د بيهان او وينها ازادي 

 غه ده، د فکر او قلم ازادي همدغه تراضا لري.همد

د يوه او بل ښه نظر دومره قيمت نه لري، چې د انسان ازادي سهلب 

کړي او په غوږ کې يې د غالمۍ کړۍ واچوي. د نورو نظر که هر څهومره 

سترګو بينا دى او له خپل نظر نه کهار  په خپلوښه وي بيا هم هر سړى 

ه د نورو په نظر ګوري خپل نظر تهه اخيستل په کار دي. که څوک هر څ

 به شرمنده وي او د بصيرت حق به يې نه وي ادا کړى.

 سړى بايد يوازې د پوهانو نظر په نظر کې ونيسي او بس. 
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 د حق اظهار

 

په هر هېواد کې، په هر ولس کې، په هر عصرکې ځينې اشخاص پهه 

، کار دي، چې د حق اظهار خپل فرو وګڼي او خپل مهال، خپهل سهر

 خپل مرام ونه ساتي حق او حريرت وساتي.

ولسونه دغسې خلکو ته له حده زيات محتا( دي، د ظلم د جبر او د 

 ناروا مال همدغه کسان ماتوي.

که دغسې خلک په يوه محيط کې نه وي، هلته داسې تيهاره او تهور 

تم وي، چې د حق او باطلو فرق نه شي کېداى، خدمت او خيانت، روا او 

کو په نظر کې يو شان جلوه کوي. هغه اشخاص بايد له سهرو ناروا د خل

او سپينو سره وتلل شي، چې د زور او قهوت يها د مهال او دولهت پهه 

خاوندانو پسې نه وي روان، بلکې په حق او حريرهت پسهې درومهي او 

 حرايق څرګندوي.

ولسونه د همدغسې ايماندارو خلکو په بدرګهه منهزل مرصهود تهه 

 اشخاص دي، چې ظلم او استبداد محوه کوي.رسېږي او همدغه 
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که دغسې خلک چېرته نه وي، نو هلته عدالت نه شته، انصهال نهه 

 شته، حريرت شته او انسانيت هم بل راز څېره لري. 

هر څوک بايد په دې پوه شي، چې حق ويل لوى عبادت دى او حهق 

رنګهه نه پالل لويه ګناه ده، دا ګناه په دنيا کې ههم انسهانان پهه سهل 

عذابونو ګرفتاره کوي او په ژوندونې بنيادمان په دوزخونو کهې اچهوي. 

که د حق او حريرت رڼا مړه کېږي دا مرګ د ملت او ولس مرګ دى او د 

 ي.ځعدالت جنازه هم سمه ورسره و

ځينې کسان وايي، چې د حرايرو په اظهار کې د وخت او زمهان او د 

او هغه  حرايق، چې ويل يهې محيط اقتصاد په نظر کې نيول په کار دي 

 زيان او ضرر لري او نتايج يې بد دي بايد ونه ويل شي.

مونږ دوى ته نه وايو د حق او حريرت شان له دې نه ډېر پورتهه دى، 

چې موقع شناسي وپېژني او د اشخاصو د اقتضاتو قيد او شر  ته غاړه 

 کېږدي.

النهدې يهې  حدود ټاکل او له قيد او شهر  د پارهد حرايرو د اظهار 

 راوستل له حرايرو سره مجاد له او مبارزه ده.

حق او حريرت هر کله او هر چېرته د هر چا لهه خهولې، چهې وي د 

اورېدولو او منلو شى دى. د حرايرو پيروي په هر کار کې او په هر حهال 

په کارده، ترڅو چې يو قام او ولس پهه حريرهي الره  د پارهکې د هر چا 
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ي اساسونه قبول نه کاندې توره شپه به يې سبا نه روان نه شي او حرير

 شي. 

يو مملکت هغه وخت سعادت، قوت او شهامت پيدا کولى شي، چهې 

حرايرو ته نژدې شي. په حرايرو پوه شي او په حريري اساساتو استفاده 

او اتکا ولري. حريرت لکه د مداريانو ننداره نه ده، چې هر ساعت بېهل 

ه سمه او مستريمه الره که لږه غوندې کهږه رن  او بېل شکل ولري. يو

شي بيا ورته سمه نشو ويلى او تور هر کله تور او سپين هر کله سهپين 

 دي.
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 ډار

ړۍ د تناره په غاړه د پېريانو، زه چې وړوکى وم، د شپې به بيبکې تو

 يوانو يا دروو او شيشکو کيسې کولې او ما به ورته غوږ ايښى و.د

ه وېره پيدا کړه، چې زه يې د شپو له تورتمه، دې کيسو په ما کې ډېر

له ورانو کنډوالو، له قبرونو او هديرو نه ډېر وډار کړم او هره شپه به مې 

 پرېشانه او وېرونکي خوبونه ليدل.

 اوس چې لوى شوى او پوه شوى يم هغسې نه يم.

هغه ويره اوس زما په زړه کې نه شته او د شهپې لهه تيهارې نهه نهه 

 ډارېږم.

زه کومه شپه د هديرې او يا ورانې کال له څنګه تېر شم پېريان را که 

باندې نه کښېني، مړي مې مخې ته نه پاڅېږي، د قبرونو له شناختو نه 

 راته بالګانې نه پيدا کېږي.

ما اوس د شادمان ديو کيسه هېره کړې ده او د شيشکو ډار مې لهه 

وېره به اوس بېخي زړه وتلى دى، مګر ګورو! دا ګمان ونه کړو، چې زما 

ورکه وي او هېڅ ډار به راسره نه وي. څنګه چې بې وېرې ژوند انسهان 
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ته نه ښايي او هغه انسان، چې په زړه کې يې هېڅ ډار نه لري، لهه يهوه 

 ځناور نه  ډېر فرق نه لري.

زما ډار اوس له پخوا نه ډېر شوى دى، پخوا زه د شپې ډارېدم اوس د 

 ې ډار د شپې له ډار نه ډېر هيبت لري. ورځې هم ډارېږم، د رڼا ورځ

څومره ويره، چې له ښاغلي انسان نه په کار ده له ديو او پيري نه نهه 

 ده په کار.

 پخوا زه له مرګه وېرېدم، اوس ژوند زما په نظر کې ډېر مصيبت دى.

 زه اوس له مړو نه نه وېريږم له ژوندو ويرېږم.

 کله چې زه کوچنى وم زما ډار هم کوچنى و.

هغه وخت، چې زه ناپوه وم زما ډار هم ناپوه و او د ډارولهو پهه چهل 

دومره ډېر نه پوهېدم، يو کوچنى ماشوم د خلکو لهه څپيهړو او قههرو 

غضب څخه ويريږي، مګر لويان او پوهان د خلکهو لهه خنهدا نهه ههم 

 ډاريږي.

نهه ههم يو پوه او هوښيار سړى له مکروبونو او د مالريا لهه مياشهو 

 پوهان له دغسې ډار سره اشنا نه دي.ماشومان او نا ډاريږي، مګر

تعويذونه هم شته، مګر د لويانو ډار  د پارهد يوه کوچني ماشوم د ډار 

په تعويذ هم نه ورکيږي. د واهمې ډار دومره دوام نه لري، لکه د عرل او 
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پوهې ډار، چې دروند او دوام دار دى. پخوا مونږ له هغهه جنه  څخهه 

ر او کلي کې به پېښ شو اوس له هغو جنګونو نه ههم وېرېدو، چې په کو

 په وېره کې يو، چې د دنيا په يوه سر او بل سر کې پيدا کيږي.

يو وخت زه نورو څخه ويرېدم اوس له خپل ځانه او لهه خپهل عمهل 

څخه هم وېرېږم. پخوا به چې چا د الرې ملګرى پيدا کړ، وېره بهه يهې 

ږي او ورور له ورور نه په خول کمه شوه، مګر اوس له خپل ملګري ويري

 کې دى.

مونږ اوس پوهېږو، چې شيشکې او ديوان او پېريان انسانانو ته څهه 

 زيان او ضرر نه رسوي، لکه چې خپله انسانان يې يو بل ته رسوي.

زمونږ دښمنان په کور و کلي کې نه، بلکې زمونږ په ځان کې موجود 

 دي.

 ډار شو. مونږ بايد له ځانه وډار شو او په ځان و
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 حريرت

دا کلمه زمونږ په نظر کې ډېره ښکلي معلومېږي او په ترهدس ورتهه 

 ګورو، مګر څومره چې حريرت ستايو هغومره حريرت نه وايو.

 که حريرت ستايو هغومره حريرت نه وايو.

که حريرت رښتيا وبولو، نو رښتيا خو يا لېونۍ وايهي يها زورور او دا 

 ډېر لږ دي.دواړه زمونږ په هېواد کې 

 د حريرت له لف  سره ډېر ځله تريخ کلمه يو ځاى کوي او وايي:

 )دا يو تريخ حريرت دى((

 هو! حرايق اکثره ترخه وي او حق په تريخوالي ستايل کيږي.

په علمي اصطالح حريرت په درې ډوله دى، مهجور حريرت، متعهذر 

خبرو  حريرت او متعارل حريرت. په دغه لحا  ويلى شو، چې زمونږ په

 اترو کې د حريرت برخه ډېره لږه ده.

په شعر او ادب کې، خو معلومه ده چهې لهه حريرهت نهه مجهاز او 

استعماري پله ډېره درنه ده، د ادب ژبه د حريرت ژبه نه ده او ډېر خوږ 

شعر هماغه دى، چې د حريرت له اظهار سره ډېر موافرت نه لري او ډېر 

 ه معلوميږي.ځله يو سړى د حريرت په ويلو بې ادب
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مضمون، چې څوک يې په معنى  ىيوه ورځ يوه لوى سړي خپل ليکل

ښه نه پوهيدل څو تنو پوهانو ته لوسته او خلک يې په ستاينه مجبهور 

کړي وو په هغه مجلس کې، خو هېچا څه انتراد ونه شو کړاى، مګر پهه 

بل مجلس کې چې هغه جناب نهه و د حهق ويلهو او حريرهت بيهانولو 

شوه او له ډېر اخالقي جرئت نه کار واخيستل شو. يهوه  مسابره شروع

ويل چې په ټول مضمون کې له سره تر اخره د مبتداګانو يو سلسله وه، 

ه مبتهدي په خپلهچې هېڅ خبر يې نه درلود، بل ويل دا ځکه چې دى 

دى او له هېڅ نه خبر نه دى، دغه راز حرايق چې د ښاغلي... په غيهاب 

يې پيدا کړ، چې شرعي جواز يې نه درلود  کې وويل شوه د غيبت رن 

 اخالقاً ممنوع و.

اوس چې زه دغه حريرت داسې بيانوم، چې نه د هغه لوى سړي نوم 

اخلم او نه د غيبت کوونکو پته درښيم دا بيا يو بل ډول حريرهت دى، 

 چې بايد ګون  حريرت ورته ووايم.

ده، چهې هو! د حريرت ژبه ګونګه ده او فصاحت وبالغت د ادب ژبه 

 په مجاز، کنايه، اشاره او استعاره چليږي.

اوس پوه شوو، چې زمونږ په وينا کې د حريرت برخه څومره خواره 

 څومره موانع موجود دي  د پارهده او د حريرت د اظهار 
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 زما نظر

 صحرا ته الړم يو کاڼى له بل سره برابر نه و.

 غرونو ته وختلم، ځينې ج  او ځينې ټيټ وو.

 مې وکتل ځينې کورونه لوى او ځينې واړه وو. ښارونه

 په باغونو وګرځېدم ټولې ونې په يوه مېچ نه وې.

 د سيندونو کبان مې وليدل يو له بل سره په تول کې برابر نه ختل.

 د هوا مرغان هم ځينې غټ او ځينې کوچني وو.

 ماليان مې وليدل د چا پګړۍ غټې او د چا وړې وې.

 هم ډېر تفاوت موجود و. کتابونه مې ولټول هلته

له يوه هېواده بل ته الړم او له بل نه بل ته په هر ځهاى کهې ټيهټ و 

 پاس او لوړې ژورې وې. 

په هېڅ ځاى کې نه د يوه الس ګوتې برابرې وې او نه د يوې خهولې 

 غاښونه. 
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 د لوى خداى کتاب مې بېرته کړ او دا مې پکې ولوستل.

ړانده او بينا څه فرق نهه شهته  ايها د  ايا پوه او ناپوه برابر دي  ايا د

نه لري  ايا نور او ظلمت يهو راز دي   جنت او دوزخ خاوندان څه توپير

په دې پوښتنو د غفلت له خوبه راويښ شوم او هرې خوا تهه مهې پهه 

ځيرځير وکتل، څنګه چې د يوه پټي ټېپر او د يوه بوټي کدوان يو راز نه 

 ه او د ټولو خولۍ برابرې نه وې.و، د انسانانو سرونه هم غټ او واړ

په دې عالم کې په وارو وارو سترګې وغړولې او هرچا ته مهې لهه  ما

 پوههرې خوا په غور وکتل همدغه وخت زه د پرښتو او لعينانو په معنى 

شوم، قصابان او شپانه مې وپېژندل، د عدل او ظلم، د خيهر او شهر، د 

 علم او جهل فرقونه راته ښکاره شوه. 

ديوان، چې خلکو له کوه قال نه هغه خوا ګڼل، ما دلته په کهور هغه 

 او کلي کې وليدل.

د انسان په بڼه شيطان او د پرښتو په صورت د يو سيرت انسان تهه 

 مې پام شو. 

اوس زما له سترګو نه ډار په کار دى، ته زما له حريرت بين نظهر نهه 

 وډار شه!

  



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4229 

 

 عشق او هوس

 

 هر چا هر څه يو شانته نه دي ليدلي.نظرونه ټول يو راز نه دي، 

د عشق نظر او د هوس نظر يو لهه بلهه ډېهر فهرق کهوي. د مهين او 

بوالهوس ترمنځ د ځمکې او اسمان قدر فاصله موجهوده ده. مهين يهو 

ليلى لري او هغه يې هم داسې ليدلې ده، لکه چې په توره شهپه کهې د 

مدالسهه پهه غر له څوکې سپوږمۍ لږ غوندې سر ښکاره کړي او بيا س

 تورو ورېځو کې پټه شي.

عشق د همدغسې اسماني پرښتې يوه جلوه ده، چې د عاشق په زړه 

کې طوفانونه پيدا کوي او د انسان نظر يوې نرطې ته داسهې جلبهوي، 

چې نور څه بيا نه شي ليدلى او هغه هم نه ويني، نور خوندونه او نورې 

ي، ځاق په لمبو سونندارې د سړي هېرې شي او شپه ورځ د هجر او فر

مګر د هوا او هوس خاوندان د عشق له غمه بهې غمهه دي. دوى ههره 

شپه په خرابات او ميکده کې بل شان لوبې کوي او د عشق او عشهرت 

 په باده مست دي. 
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عشق د ناکامۍ او محروميت نوم دى. هوا او هوس بې مشرته لهذت 

 او بې هجرانه وصال ته وايي.

ن کهار دى، چهې د جههان لهوى لهوى معشوقو ته رسېدل هغه ګرا

امپراتوران يې هم له حده زيات سرګردانه کړي وي او ځينې کسهان د 

ډېرو لښکرو په زور هم دغه سعادت ته نه دي رسهېدلي، مګهر ههوس 

پالونکي هره شپه يوه نوې ليلى په غيږ کهې نيسهي او هغهه شهونډې 

چهې د  . هغهىد ىښکلوي، چې ډېرو نورو يې هم په وار وار خوند ليدل

ځان سينګاروي او د يوه په غېږ کې بل ته خانهدي، د  د پارههر خريدار 

 . د پارهپيدا ده، نه د عشق  د پارههوسرانۍ 

لهږ نهه دي، لهه  د پهارهدغه راز مبتذل خوندونه د هوسناکو خلکو 

دغسې ناپاکې يارانې نه د عشق داستان نه جوړيږي، د دوه مينو وصال 

هر څوک د مجنون او ليلې په فراق متاثر  معلوميږي او ىهر چا ته ښکل

کېږي، مګر د هوس د خاوندانو معامله بده ګڼي او په نفرت ورته ګوري, 

دا ځکه چې عشق د خلکو په نظر کې دروند معلومېږي او هوس ته پهه 

سپکه سترګه ګوري. هغه د پتنګانو کار بولي او دا د مچانو هر کار, چې 

مرو يو څه فوق العادګي موجهوده وي وي په هغه کې ارو  د پارهد عشق 

او د هوس د خاوندانو کارونه ټيټ او عادي معلهوميږي، هغهه قهوت او 

قدرت، چې له عشق سره شهته ههوس ترېنهه محهروم دى. فرههادي  

عزمتونه د عشق د خاوندانو په برخه رسېدلي دي. ايثار او فهداکاري د 
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له عشق سهره  هوس د خاوندانو کار نه دى، سربازي او سرفرازي دواړه

ملګري دي، په شعر او ادب کې هم د عشق برخه معلومه ده، هغه څهه 

چې په يوه عالي احساس او لوړ خيال بنا وي او هغه چې د هوا او هوس 

وي او په ټيټ غرو بنا وي برابرنه دي، چا چې دغه هنر)ادب( ته  د پاره

نه کهوي  دا کار د پارهد عشق په نظر کتلي دي او د دنيا د سود او ګټې 

هغه کله کله په ډېرو جګرخونيو يو ادبي شهکار د ابتکهار ميهدان تهه 

راباسي او ډنډه وينې يې خوراک وي، څوک چې د بازار رونق ته ګهوري 

څه ليکي هغه ههره ورځ بهې زيهار او  د پارهاو د خپلو هوسونو د تامين 

زحمته مبتذل مضامين بازار ته وړاندې کوي او ظهاهري ډول برابهروي. 

 ه هېڅکله عميق فکر نه کوي او په لوړو خياالتو پسې نه ګرځي.هغ

ژورو فکرونو او د لوړو خيالونو خريداران  هر کله او هر چېرته ډېر لږ 

 دي.

دا راز متاع د خرڅولو هم نه ده، څه شى چې په دنيا کې ډېر نادر وي 

بې له احمرانو نه يې بل څوک نه خرڅوي. د ذوق او هنر په خاوندانو که 

ر رنګه بده ورځ راشي خپل ګران او ډېر بها شيان نه خرڅهوي، مګهر ه

 عادي او معمولي شيان له کوره باسي.

فن مين دى او له خپل کار سره عشق لري ههر راز  په خپلهغه چې 

 ناکامي او محروميت قبلوي، مګر عشق په هوس نه بدلوي.
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زه دا منم، چې د هوس خاوندان له روحي عهذابونو او شهکنجو نهه 

خالص دي او د دنيا په خوږو کې له نورو نه ډېره برخه لري. په دې ههم 

پوهېږم، چې د عشق په کار کې څومره مشکالت موجود دي او په دغه 

خطرناکه الره ت  څه مصيبتونه په مخ کې لري او دغه افتخار په ډېهرو 

، د فن او هنر خاوند بايد له هوا او هوس ىبدبختيو او کړاوونو کې پټ د

ان وژغوري او له عشره برخه ولري. په خپل کار کهې عشهق ګهډ نه ځ

 هر څه قبول کړي.  د پارهکړي او د عشق 

د حريرت عشق د ازادۍ عشق، د جمهال عشهق، د وطهن او ملهت 

عشق که په شعر او ادب کې ځاى ونه لري، نو هوا او هوس پکې ځهاى 

ابتذال نيسي نيسي او تجارتي متاع ترېنه جوړيږي، يعنې د ابتکار ځاى 

 او شهوات په عواطفو او احساساتو غلبه پيدا کوي.

څهه وليکهي او د آنهي  د پهارهشاعر او اديب بايد د ذوق او قريحې 

مصلحت په قيد کې ځان ايسار ونه ګڼي، که دغه راز متاع نن خريهدار 

ونه لري او څوک ورته په قدر ونه ګوري، له دېنه لويه مساله بله نشهته. 

څون فکر ورټو او کوچنۍ سودا پريږدو. د شهعر او ادب راشئ! چې د خر

ازادي همدغه ده، چې هېڅ قيمت ونه لري او د مال په نظر ورتهه ونهه 

، وک چې خيال او فکر خرڅويکتل شي، ذوق د خرڅولو شى نه دى څ

هغه د دغه شي ازادي نه شي ساتالى او خپله ازادي ارومرو لهه السهه 

 ورکوي.
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وي او د هوس په نظر ورته نه ګوري، کهه  که ازادي د انسان معشوقه

څوک غواړي چې خپله ازادي په خپلو اثارو، په خپلو افکارو، په خپلهو 

خياالتو کې وساتي مادي سودا دې له زړه نه وباسي او د سود و زيان د 

 ډار او اميد غالمي دي پريږدي.

( د شعر او ادب ارترا او اعتال له هر څه نه دغې ازادۍ ته زيات احتيا

 لري او له معنى نه د مادياتو قربانول  غواړي.

دا قرباني د هغه چا له السه پوره ده، چې شعر او ادب ته د عشق پهه 

نظر ګوري نه د هوا او هوس په نظر، عشق ډېر خطرات، ډېهر زيانونهه او 

ډېرې ګټې له پښو الندې کوي او په همدغه وسيله لوړيږي او د لوړتيها 

او عشق د قربهانۍ او  ىپه قربانولو کې پټ د حريري راز د هوا او هوس

 فدا کارۍ نوم دى.

قرباني او فدا کاري د لوړو احساساتو او عواطفو کار دى، چې په يهوه 

شاعر او اديب کې بايد ارومرو موجود وي، که دغه کسان دغه کهار نهه 

شي کولى او نه يې کوي هر څوک پهوهيږي لهه دېنهه زيهات معنهوي 

انحطا  په تصور کې نه راځي. د فکر او ادب حريري پالنه د ډېهرو پهاڼو 

ي کيداى او مريد ذهنونه دغه کار نهه شهي کهولى، دا د په تورولو نه ش

هغو کسانو کار دى، چې د لوړ شعور او ادراک خاوندان دي او د عريدې 

له مخې کار کوي، دا کار زما په ګمان دلته ښهه نهه دى شهوى او دغهه 

وظيفه چا ښه نه ده په ځاى کړې. دلته د وطن مزدورانو او کاريګرو څه 
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او مونږ وينهو، چهې څهوک الرې جهوړوي او  نا څه خپل  کار کړى دى

پېچومي اواروي، څوک کارخانو او فابريکو کې خهدمت کهوي، ځينهې 

ماڼۍ او قصرونه ابادوي, ځينې نور د ورانولو په کار بوخهت دي، ځکهه 

وايم چې دلته ناپوهانو ډېر کار کړى او دا بيان يا ډېر لهږ دى يها خپلهې 

 حروم دى.وظيفي ته ښه ملتفت نه دى او له عشره م

څومره توجه، چې معنى ته په کار ده اهل معنى يې معنى ته نه لهري 

او په دې باندې ډېر افوس او حسرت په کار دى، مګهر دغهه کهار ههم  

 بوالهوس نه شي کوالى او د درد خاوندانو ته ضرورت لري.
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 مضر احتيا 

که رښتيا ووايم مونږ ډېرې هوښيارۍ او ډېرو احتياطونو برباد کهړي 

و. يو چا زمونږ په حق کې ويلي وو، دا خلک له ضرورته زيات هوښهيار ي

 او محتا  دي. 

 راځئ چې په دې خبره کې فکر وکړو.

 هوښياري، چې له اندازې نه زياته شي اوهام قوي کوي.

 احتيا ، چې ډېر زيات شي السونه او پښې شلوي. 

او هر شمي اکا زمونږ په کور او کلي کې په ډېرې هوښيارۍ مشهور و 

 چا به، چې کومه مشوره غوښتله ده ته به راتلل.

د ده د هوښيارۍ او احتيا  يوه نښه دا وه، چې ده تهر اخهره پهورې 

خپل کور ته برق را نه ووست او ويل به يې که کله برق شار  شي، نهو 

 ي.ځحريق به واقع او کور به مې وسو

د ده دا عدت و، چې په موټر کې به نه سورېده او ډېر لرې ځاى ته به 

هم پياده روان و، ځکه چې د موټر له چپه کېدلو وېرېده او احتيا  يهې 

 کاوه. 
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هو! دى له ډېره عرله پياده ګرځېده او کور کې به يې رښتيا هم ډېهر 

 لږ وه.

ې دغه شان هوښياران او د احتيا  خاوندان زمونږ پهه مملکهت که

زښت ډېر دي او د نوي تهذيب او تمدن قبلول له برق او موټر نهه ههم 

 زيات مضر بولي.

زمونږ په ادارو او شعباتو کې ډېر هوښيار او ډېر محتا  اشخاص زيات 

ليدل کېږي، د دوى د نوي نهضت او نوې رڼا په قبلولو کې ډېر سهخت 

ارو مراومت کوي او هغه کسان، چې له ځينو مزخرفهاتو او مضهرو افکه

سره مجادله کوي بې تجربې او افراطې هلکان ګڼي، دوى وايي پهه ههر 

کار کې اعتدال ښه دى او بايد په هر څه کې له ډېهر احتيها  نهه کهار 

 واخيستل شي.

هغه څوک، چې يو قدم د عصر خوا ته نږدې کيږي او ارزو لري چې د 

دنيا له سير سره موافرت وشي، دوى ورباندې سترګې سهرې کهړي او 

يدوي يې, چې تاسې د قوم له روحيهاتو، د محهيط لهه مرتضهياتو تهد

 ناخبره ياست او جامعه بربادوو.

دوى ځانونه داسې ښيي، لکه چې د علم او عرل او تجاربو سهرمايه 

داران همدوى وي او دنيا د دوى  په ښکر والړه، په دوى ودانه وي، مګر 

 رحمان بابا وايي:
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 دانا نهه کها پهه دنيها بانهدې غهرو   دا دنيا په احمرانو ده ودانه     

دوى هر وخت د اعتدال پسندۍ په نامه د نوي نهضت او مدنيت مخهه 

نيسي او غواړي، چې وړاندې تلونکي او پېشرفت غوښتونکي په څهټ 

 او بېرته يې وګرځوي. بوځي

دوى خيال کوي, چې اعتدال او احتيا ، سکون او جمود قبلول دي 

 احتيا  او اعتدال نه وتل دي.او يو قدم وړاندې ايښودل له 

تاسې پدې پوه شئ، چې همدغه کسان په څټ تلهونکي)مرتجعين( 

دي, چې اعتدال په حريرت کې نه پيژني او يا په دغهه نامهه د ملهت د 

 پېشرفت مخه نيسي.

دغه محتا  او اعتدال پسنده طبره، چې په اصل کې له اعتدال نهه 

او سازشونو اسهتعداد ډېر لرې دي دوى کې د مسامحه کارۍ مماسات 

موجود دى، په کوم ځاى کې چې د حق او حريرت اظهار پهه کهار وي، 

دوى غلي او خاموشه ناست وي او هر څوک، چې ههر څهه وايهي دوى 

 وي او خپل محبوبيت ساتي.ځورسره سرخو

د دوى دا عادت دومره قوي شوى، چې د خداى رضا هم د خلکو پهه 

نارضايۍ کې نه خوښوي او که د قوم له روحياتو نه خالل وي د دين او 

 عريدې اظهار هم نه کوي. 
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له يوه خان او ملک سره دومره ناجايزه مراعاتونه کوي، چې طوايهف 

ماشهات الملوکۍ ته خبره ورسيږي، له سپين پگړيو سره تر دې حده م

اختيار کړي، چې د حريري اسالم په عوو ورسره جعلي او موضهوعي 

 خبرې ومني.

هو! دوى له هر چا سره سازش کوي، مګر له عصري ترقياتو سره يې 

جوړه نه راځي، دوى په عين حال کې چې د نوي نهضت او عصريت لهه 

مضر ګڼي، ځلمو او ځوانهانو  د پارهزړه نه مخالف دي يا يې د خپل مفاد 

ه داسې ښکاره کوي چې تاسې نه پوهيږو او پخوا له وخته دنيها تهه ت

راغلي ياست، مونږ غواړو چې مخکې والړ شو او ترقي وکړو، مګر قهوم 

 جاهل دى او بايد له ډېر احتيا  او اعتدال نه کار واخيستل شي.

دوى ته بايد وويل شي، چې که تاسو غوندې محتها  او اعتهداليون 

ناپوهي به هېڅکله نه ورکيږي او څهوک بهه يهو موجود وو، دا جهل او 

 قدم وړاندې وانخلي.

مګر که تاسو خلکو وپيژندلئ او زمانې ستاسې حال ښکاره کړ بيا به 

ډېر ګړندي منزل مرصود ته ورسيږو او تاسو ته به د پښتنو په تاريخ کې 

 بې مالمتۍ نور څه پاتي نشي.

نورو مغزو کې مهو  ولي دي او پهځهغه ځوانان، چې تاسو بېرته را ګر

زاړه فکرونه اچولي دي، تاسو سره به په خجالت کې شريک او سههيم 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4289 

وي او ستاسې د خوشحالۍ او هوښيارۍ او مضر احتيا  سر به ډېهر ژر 

 ښکاره شي.

زه خپل وجداني مسهئوليت رفع کوم او وايم: کومه رويه چې تاسې 

اسې هېڅ نه نيولې ده، اعتدال نه دى تفريط دى، بلکې هېڅ نه دي او ت

 کوو، مونږ تاسې پېژنو او پدې خبرو نه غوليږو.

ستاسې هوښياري او احتيا  ډېر ضعيف احتماالت او توهمات غټوي 

 او تاسې وېروي. 

خپلو اسهونو جلبونهه  قافله ځاى په ځاى درولې ده او د تاسې زمونږ

 سته او په شا ځي.يولي، چې يو يو قدم ورومو دومره ټين  ن

ونه مونږ ته ډېر مضر تمهاميږي. تاسهې د کهاروان او دا ارتجاعي قدم

قافلې مخه نيولې ده او ستاسې توقف د ټولو د معطلۍ سبب ګرځهي. د 

چې وړانهدې والړ  و،تاسې له مخې لرې شئ او مونږ پرېږد د پارهخداى 

 شو او يو ځاى ته ورسيږو.
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 حاکمانو ته وايم

لښهته ده اى هغو کسانو، چې ستاسهې پهه الس کهې د حکومهت 

مه کيږ او ههر څهه يستاسې په امر يو سړى وهل کيږي، تړل کيږي، جر

 کيږي.

ستاسې په نظر يو بې ګناه په محبس کې لويږي او يهو ګناهګهار لهه 

بنده خالصيږي. ستاسې په عدالت مظلومان له ظلمونونه نجات مهومي 

 او ستاسې په بې انصافۍ ظلمونه، جبرونه په عالم کې خرڅيږي.

او بې خبهري عالمونهه تبهاه کهوي او ستاسهې پهه  ستاسې غفلت

 ويښتوب او هوښيارتوب ډېر ښه ښه کارونه کېدلى شي.

که تاسې په سمه او صحيح الر روان شئ ډېر بې الرې خلک پهه پهه 

ه د نفس او شيطان په الره درومهئ، نهو پهه په خپلالر کيږي. که تاسې 

انهه محشهر عالم کې د ظلمونو له السه بې تميهزه قيامهت او بهې ميز

 جوړيږي.

ستاسې په الس کې د حکومت زور او قوت موجود دى, کهه تاسهې 

 لېوان يا لېونيان شئ د خداى مخلوق تباه کيږي.
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که تاسې ماشومان او اطفال اوسئ ستاسې پهه طفالنهه لوبهو ډېهر 

کورونه خرابېږي، که تاسې ړانده او کاڼه شئ حهق او عهدالت مهري او 

 کارونه روا( مومي.ظلمونه، فسادونه، بدبد 

خهداى دوه  د پهارهتاسې پدې پوه شئ، چې د دنيا د نظام او انتظام 

 شيه پيدا کړي دي، چې يوه ته حکمت او بل ته حکومت وايي.

حکومت هېڅکله بې له علم او پوهې، بې له تدبير او سياست څخهه 

چې له دې ټولو نه په حکمت تعبير کېدلى شي، مخکې نه ځي او تهش 

 يا کې نه چليږي.کوتک په دن

اوس په متمدنه او مترقي دنيا کې يو سړى په ډېر علمي لياقت او لوړ 

شخصيت حاکم کېدلى شي او هغه څوک دغه رتبه او مرتبه ګټلى شي، 

چې په تدبير اوسياست کې اوله درجه مهارت ولري او د مهمهو صهفاتو 

مه, خاوند وي، مګر په تاسې کې ال اوس هم بې سواده، بې ذوقه، بې عل

بې رحمه، بې انصافه او له جهانه ناخبره اشخاص پيدا کېږي، چهې بهې 

ستلو، وهلو او ټکولو،کنځلو او بدو ويلهو پهه نهور څهه نهه يرشوت اخ

 .ىپوهېږي او نه شي پوهېدل

تاسې پدې پوه شئ، چې حکومت له دې نه پس تجارتي متاع نشهي 

 کيدلى، چې څوک يې په پيسو او رشتونو واخلي.
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زمانه په تېرېدو کې ده، چې څوک د حکومت چوکۍ په هغه وخت او 

وساتلى شي يا ظلم او بې شعوره قهوت پهه يهوه  نوخوشامندو او تملرو

 منطره کې حاکميت وکړاى شي.

مونږ د دې عصر په شپو کهې دا خوبونهه ليهدلي دي، چهې علهم او 

لياقت، خير او اصالح به ډېر ژر خپله کرسۍ اشهغال کهړي او جههل او 

ظلم، ستم، ريا کارۍ او فريب کهارۍ بهه لهه خپلهې چهوکۍ را ناداني، 

 ولويږي.

ځان ګوتې ووهئ، مرصهد  په خپلتاسې خپل ځانونه اصالح کړو او 

ظاهري فېشن او ارايش نه دى، بلکې د عيبونو اصالح او د ځان معنوي 

 جوړول مې مراد دى.

 راشئ دا زړه طريره نوره پريږدو او هر کار د سوټي په زور مه کوو!

 نه دي پيدا کړي. د پارهانسانان خداى د وهلو او ټکولو 

 د مجرمينو د قايلولو او اصالح کولو د پاره نور وسايل هم شته.

 ظلم په ظلم باندې هېڅ کله نه ورکيږي.

 تاسې به ډېر خلک په وهلو معيوپ کړي وي.

ډېر کسان به ستاسې د شدت او تشدد له السهه تښهتيدلي او ورک 

 ايم او جنايتونه نه دي ورک شوي.، مګر جرشوي وي
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 يو شاعر وايي:

 يد انسان اصالح په پوهه انسان کړ

 ناپوهان يې په وهلو د انسان کړي

 نو راشئ له علم او پوهې نه کار واخلئ، ظلمونه او جبرونه پريږدو!

 بې ګناه خلک په وهلو او ټکولو مه قايلوو!

ږو او د يهوه پهه په رشتونو او لحاظونو له حق او حريرت نه مه تيري

نفهس او خپلهو خواهشهاتو  په خپلګناه بل ته جزاء مه ورکوو! تاسې 

حاکميت پيداکړو او د همدغه حاکميت په اثر ځانونه د دې اليق کړو، 

زامنهو  په خپلهوچې په نورو داسې حکومت وکړو، لکه چى يو پالر يې 

 کور کې کوي او هېڅ راز ظلمونه پکې نه وي. په خپلباندې 
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 ميلونر خيرات خور

که څوک خپه کېږي که خوشحالېږي زه خو څه وايم او خپله غهاړه 

 خالصوم، ګوندې دا ساده مخلوق لږ غوندې پوه شي او فکر وکړي.

زه اروپا ته نه يم تللى، امريکا مې نه ده ليدلې، په افريرا کې نهه يهم 

ګرځيدلى او هېچرې نه يم تللى، مګر يو عجيب مملکت مې ليدلى دى 

و عجيب مخلوق پکې اوسي. په دې مملکت کې د دې  په ځهاى، چهې ا

بډايان او مالداران خوارانو او غريبانو ته څه ورکړي  خوران مسکينان د 

ډېر مال او دولت خاوندانو ته څه ورکوي او هغوى هم نه شرمېږي اخلي 

 يې.

ته به وايي دى رشوت خواره ماموران او حاکمان يها دوي، چهې پهه 

او بې حسابه جايدادونه لري له يوه ډېر عاجز سړي  نه ههم  لکونو روپۍ

په ډېره جزيي فرره کې ترڅو سهل دوه سهوه روپهۍ وانخلهي نهه يهې 

 پريږدي.

نه زه دغه بې رحمه، بې انصافه رشوت خواره نه ښيم، خيرات خواره 

 ښيم.
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په دې مملکت کې، چې زه ورته عجيب مملکت وايم مليونر خيهرات 

و ډېر غنيهان د خوارانهو او مسهکينانو خيراتونهه خور هم پيدا کيږي ا

 خوري.

په دغه وطن کې ما داسې خلک وليدل، چې اسهونه ورتهه والړ دي 

موټر لري، قصرونه او باغونه، ځمکې او پټي يې په هر ځاى کهې شهته، 

مګر له داسې خلکو نه خيراتونه او شکرانې اخلي، چې هغوى د خپهل 

 و د دوى نوکرو ته هم نه رسيږي.اوالد نفري او جامې ته حيران دي ا

په دغه مملکت کې معکوس وضيعت دى او وږي، بربنډ يې له مړو او 

 کومک کوي. دولتمنو سره مالي مرسته او

په کوم ځاى کې، چې د بې وزلو او خورانو پهه خيراتونهو او شهکرانو 

او باغونهه، مهوټر او  کورونههغنيان او متمولين ځمکې او جايدادونهه، 

 .اسونه اخلي

 ايا د هغوى په حال افسوس او حسرت نه دى په کار 

اى خوارو او بې وزلو پښتنو! هر څوک چې غني او دولتمن شي ميها 

کهاتونو زوي که مال، سيد وي کهه پيهر او پېشهوا هغهه د خيراتونهو او 

 مستحق نه دى.

هغوى بايد تاسې غوندې عاجزانو ته زکاتونه درکهړي او پهه تاسهې 

تاسې نه دريږو او ارومرو نورو ته څه ورکوو د وي،که ځباندې زړه وسو
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، بلکې ګوډ، ړانده، کونډې، وقصرونو او باغونو خاوندانو ته څه مه ورکو

 يتيم، بندي او مسافر ته يې ورکړو، چې په اخرت کې په ښه درشي.

مزې، چړچې او ورميږونهه  ستاسې په خيراتونو په عمرو عمرو خلکو

هم پرې واخيستل شوه او فحاشي پرې  وکړه، که رښتيا وايم نو شرابونه

 وشوه، لږې سترګې وغړوو او لږ غوندې هوښيار شي.

 اخر ړانده خو نه ياست دا څه درباندې کيږي. 

شکېدلو جامو، خپل فرر او مسهکنت او د دوى مهال او  تاسې خپلو

 دولت وګورو! 

 تاسې څنګه ياست   چې دوى څنګه دي او

خيراتونه قبلوي، بلکې غهواړي يهې که دوى نه شرميږي او ستاسې 

تاسې د دوى له حيثيت او شان نه وشرميږي او دوى تر قيامتهه او پهه 

 قيامت کې مه شرموو.
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 ګرانه ليکواله!

د دې عصر قافله ډېره ګړندۍ ده، له دې کاروان سره برابر ت  نهوې 

 او د انسان په ظاهري او معنوي حال کې بدلون غواړي. ياقتضاګانې لر

پخوا به يو کارواني له ځان سره پتيرې اخيستي او پهه پڼهو بهه يهې 

ميخونه او نالونه وهل، مګر اوس د الوتکو په سفر کې دغه شيان نه دي 

 په کار او د دې وخت مسافرت هغسې نه دى.

مونږ اوس د ژوندانه په نوې مرحله کې داخليږو او له يوه حاله بل ته 

ره راکوزيږي او پهه الوتکهه کهې انترال کوو. هغه څوک چې له خپل خ

 ي بايد فکر او نظر يې بل راز شي او ناسته والړه يې هغسې نه وي.ځالو

ېدلى او لهه عرلهه پيهاده دى د آس يها ځګر ىهغه چې ټول عمر پل

بايسکل سپرلي هم ورته ډېره ګرانه معلوميږي، د سهپوږمۍ کهرې تهه 

 ختل خوال څه کوې.

رت  او په نوو توغنهديو سهپرېدل له يوه زاړه جهان نه نوې دنيا ته و

 ډېر مراحل په مخکې لري او نوې عصري پوهه غواړي.

 ېانسان لکه د تجارت مال داسې نه دى، چې د اوښ له شانه الهوتک

 ته رانرل شي او هېڅ تغير پکې رانه شي.
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تجارتي مالونه هم د اوښانو په شا په څټو او غونهدو کهې وي او پهه 

بدلوي. هغه وخت چې مونږ د خپل کلي  الوتکو کې خپله جامه او ظرل

او کور له څو تنو کاروانيو سره به خهرو پسهې روان وو او اوس، چهې د 

مختلفو ملتونو له افرادو سره په الوتکو کې لرې هېوادو ته ځو او راځهو 

 بايد له هغه حاله ډېر فرق ولرو او هغسې نه اوسو.

ډ و، مګهر اوس که هغه وخت زمونږ نظر محدود و زمونږ مزلونه هم لن

له دغه اوږدو مزلونو او لوړو پروازونو سره لوړ فکر او لرې نظر هم په کار 

 دى.

اوس د هوايي سرويسونو له برکته لهه ځمکهې نهه  زمونږ خلک خو

لوړې فضا ته هسک شوه او وزرونه يې پيدا کړه، مګر د خلکو فکرونه او 

خهارجي  اخالق لوړول دغومره اسانه کار نه دى، چې کهوم داخلهي يها

 شرکت يې سرته ورسوي.

 دا کار تر ډېره حده د هېواد د پوهانو اوليکوالو کار دى.

دا د دوى وظيفه ده، چې د يهوه نهوي نهضهت او ارترهايي حرکهت 

ملګرتيا وکړي او د خلکو ذهنونه د نهورو افکهارو او عصهري ايجابهاتو 

قبلولو ته تيار کړي. نوي نهضتونه په هر ځهاى او پهه ههر وخهت کهې 

 پالونکي او رټونکي لري.

 په هر ملت کې)نوې خوښي( او )زړه خوښي( شته.
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زاړه هر چېرته زاړه رواجونه او عادتونه خوښوي، ځوانان ههر کلهه د 

 نوي فکر او د نوي ژوند طرفدار وي.

د دې دواړو ډلو ترمينځ يوه بله ډله مينځګړيتوب کوي، يعنې ځينې 

ړو شهيانو کهې ههم ځينهې نوي شيان ښه ګڼي او ځينې بد بولي. په ز

 خوښوي او ځينې نه.

دا دريمه ډله په جامعه کې معتدل اشخاص ګڼل کيهږي او هغهه دوه 

 نور د افرا  او تفريط خاوندان بولي.

زه دلته دانه وايم، چې د افرا  طرفداران ښه دي که اعتدال پسهند، 

مګر په ليکوالو دا پيرزوېنه لرم، چې دوى بايد هر کله او ههر چېرتهه د 

نوو نهضتونو ټين  طرفدار وي او هغهه زاړه رسهمونه او رواجونهه بهد 

 وګڼي، چې د يوې جامعې د بېرته پاتې کيدو موجب دي.

ليکوال بايد خلک پدې پوه کړي، چې د دوى اجتماعي او انفهرادي  

 ژوند څه راز دى  دوى څه کوي  

د دوى خويونه، فکرونه، عملونه او نېتونه څنګه دي  د نن ورځهې د 

 څه په کار دي او د سبا ورځې ضرورتونه څه دي  د پارهوند ژ

له هر چا نه د پوههانو او  د پارهد يوه ولس د حريري سعادت د تامين 

ليکوالو مرسته ډېره په کار ده، دوى بايد خلک د اصالحي فعهاليتونو او 
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پروګوامونو په ښېګڼو پوه کړي او په عالم کې داسې خوشهبيني پيهدا 

 ينۍ ته زيان ونه رسوي.کړي، چې واقع ب

مونږ لکه چې د ښو او سموالرو جوړولو ته ډېر ضرورت لرو دېته ههم 

 اړ يو، چې په ښه الره ت  خلکو ته وښيو او ښه حرکت را پيدا کړو.

که سړک هر څومره ښه جوړ شي او لياره ډېهره اواره ههم وي، چهې 

 څوک په سمه الره نه ځي او د حرکت اراده نه لري څوک بهه يهې څهه

 کړي 

 ىکه د چا صحت هر څومره ښه وي او په وجود تکړه وي، چهې خهو

، نو څه فايده  ترڅو چهې زمهونږ عهادات او ييې وران او عمل يې بد و

اخالق سم نه شي او بد ذهنيتونه راسره ملګري وي، که دا ملک جنهت 

هم شي زمونږ بد عملونه او بد رواجونه به يې په جهنم بدل کړي او پهه 

ي، چې زمونږ له نفسونو نهه يهې لهوخړې او لمبهې ځبه سوهغو اورونو 

پورته کېږي که مونږ خپل ځانته متوجه شو او خپل کردار او رفتهار پهه 

نظر کې ونيسو زمونږ هغه ظلمونه او جهالتونه، چهې د رسهم و روا( او 

عرل او عادات نوم پرې ايښودل شوى دى، زمونږ د بدبختۍ ډېر مههم 

 جادله او قلمي مبارزه ورسره په کار ده.عوامل دي، چې يوه اساسي م

په دې اوس وخت کې، چې د تحول وږمه، رسم و روا( پوړنى له مخه 

اخلي او محبوبيت لهه مينځهه ځهي د ليکوالهو پهه غهاړه ډېهر مههم 

مسئوليتونه پراته دي، چې د حرايرو له مخې پرده لرې کړي او ښو تهه 
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چې له عهرل و  ،ي حتىښه بدو ته بد ووايي، يعنې له هېچانه ونه وېريږ

او د حرانيت په جذبه د ناپوهۍ لهه  سوځيعادت نه يې هم سترګه ونه 

هغه بد ذهنيت سره مجادله وکړي، چې قوت او قدرت يې د زړې زمانې 

له فرعونيانو کم نه دى او يوازې ابراهيمي جرئت ورسره مرابلهه کهولى 

 شي.

معې عرل د ليکوال لويوالى په همدغه ټکي کې پروت دى، چې د جا

 و عادت ته په انترادي نظر وګوري او خپله عريده پټه نه کړي.

هغه څوک چې خپل صحيح فکر او نظر د عام ذهنيت په مخالفت نه 

شي څرګندولى څوک ورته په نفرت نه ګوري، مګر کهوم ارزش ههم د 

 جامعې په نظر کې نه لرې.

ل رښتيانى ليکوال او ستر ليکوال هماغه دى، چې د راتلهونکي نسه

قضاوت په نظر کې ونيسي او له سبا ورځې وډار شي، نه له نهن ورځهې 

 نه.

يو مسلمان بايد هغه ورځ په نظر کې ولري، چې يو صهحيح قضهاوت 

پکې کېدونکى دى او حريرت پکې له رسمونو او رواجونو نه لهوړ مرهام 

 لري.

څنګه چې په يوه باغ کې هر وخت ناکاره بوټي، درب او کبلهې پيهدا 

په  ،انان يې له بېخه باسي، چې له باغ نه ځنګل جوړ نه شيکيږي باغب
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يوه ولس کې هم په مرور د زمان ځينې وران خويونه او بد عادتونه پيدا 

کېږي، چې انساني باغ و بک ته زيان رسوي. هغه اصالحي نهضتونه چې 

وي، چې دغهه  د پارهپه ملتونو کې وخت په وخت پيدا کېږي د همدې 

 ړي او د خلکو په ذهن کې نوې رڼا پيدا شي.راز بد بوټي ورک ک

د جهان تاريخ، چې سهړى ګهوري او د سهترو ليکوالهو او پوههانو د 

ژوندانه مطالعه کوي دا ورته معلومېږي، چې د فکر او پوهې مشهرانو او 

لويانو د خپلې عريدې او فکر د نظر په اظهار او ابالغ کې څومره جرئت 

د ستى او خپل ژوند يې د نورو د ژوند ښهه کولهو ياو جسارت نه کار اخ

 څومره خوار کړى، بلکې قربان کړى يې دى. پاره

د راتلونکي نسل په نظر کې خپله لويي ثابتول څه اسانه کار نه دى، 

چې خوشې په خوشې الس ته راشي. که سړى د پوهې او فکر پهه رڼها 

ام ذهن و نظر کې د حرايرو په اظهار نن هر څومره منفور واقع شي او ع

ورته په کرکه وګوري هغومره به دغه سړى د سبا ورځهې پهه رڼها او د 

 راتلونکي نسل په نظر کې ښکلى او محبوب ښکاري.
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 بله ډيوه
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 خپله ژبه

 

نور  په خپلپاسه ځليږي او  دغه لمر، چې پاس په اسمان کې زمونږ د

او حرارت د ځمکې د مخ په بوټو او ژونديو شيانو کې د نشوې نما قوت 

پيدا کوي. همدغه شان يو بل معنوي لمر ههم شهته، چهې وړانګهې او 

پلوشې يې د انسان په زړه او دماغ وليږي او له انعکاس څخه يې افکهار 

او خياالت پيدا کېږي، دا افکار يا خياالت چې د الفهاظو او کلمهاتو پهه 

مه کې څرګند شي نطق، خطابه، شعر، موعظه، نصيحت او داسې نور جا

ورته ويل کيږي، چې دا ټول د ژبې تر عمومي عنوان النهدې راځهي او 

 انسان ورباندې له نورو حيواناتو امتياز پيدا کوي.

نو ويلى شو، چې زمونږ الفا  او کلمات تش هغه اصوات نه دي، چې 

ل کيږي، بلکې دا زمونږ د زړه غهږ او د له مرغانو او نورو حيواناتو اوريد

فکر فانوس دى، چې زمونږ فکري رڼا او نور وزياتوي او مونږ په همدغهه 

وسيله کولى شو، چې يو د بل په مرصد پوه شو او يو له بلهه فکهري او 

معنوي استفاده وکړو. دا بايد مونږ ومنو چې که انسان د نطهق او وينها 

نهه  يهې دا مجهرا د پهارهالتو د جريان قوت نه لرلي او د افکارو او خيا

درلودى، هېڅکله به يې دغه ذهني او عرلي ارترا نه وه کړې او نهه بهه 

يې له نورو حيواناتو دومره توپير درلود، نو زمونږ وينا که څه هم د هغې 
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رڼا زيږيدنه ده، چې له يوه ډېر لوړ اسمانه زمونږ ذهن ته راښکته کيږي، 

کې زښت ډېر تاثير او دخل هم لري، چې بايد  مګر د دې رڼا په زياتوالي

 په ډېر زيات اهميت ورته قايل شو.

داهم بايد وويل شي، چې د دغه معنوي لمهر فيضهان چهې انسهان 

ورځنې فکري رڼا اخلي او ژبه ورځنې پيدا شوې ده او هم لکه، چې يهو 

مخصوصو بوټو او حيواناتو امتياز پيدا کوي  په خپلومملکت له بل ځنې 

ه ملي او مخصوصه ژبه جال په خپلعنى بيليږي، قامونه هم يو له بله او م

، چې د مځکې د مخ ټول انسانان په يهوه نه لريکېږي او دا هېڅ امکان 

ژبه وګړيږي، بلکې دا طبيعي او منل شوى قانون دى، چې هر ملت بهه 

ه ژبه کې به علمي او معنوي ارترا کوي. همدغه په خپلځانته ژبه لري او 

ى چې يو سړى په ډېر زيار او زحمت هم په پردۍ ژبه کې داسې سبب د

اديب کيدى نشي، چې له اهل زبانو څخه يې هېڅ فرق ونشي. دا ځکه 

چې د بلې ژبې الفا  او کلمات د ده د هغو دقيرو الرااتو ترجماني نشي 

ه ژبه کې ورځينې تعبيرکولى شي، نو ضرور د ده په خپلکولى، چې دى 

ردات بې تعبيره پاتي کيږي او د فکر الر يې بنديږي، ذهني او دماغي وا

 چې ديته بايد فکري او معنوي اختناق ووايو. 

 نو ملتونه هم لکه اقليمونه او مناطق د اجتماعي ناموس او طبيعهي

ه  ورځنې سر نشهي غړولهى او کلنظام تر اغيزې الندې دي، چې هېڅ

ت کهوي او حتماً ورسره موافرت کوي. که څوک له دې قهانون مخالفه

غواړي چې په بله ژبه کې د علم او عرفان، ادب او بصيرت خاوند شهي 
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هغه داسې مثال لري، لکه چې د تودو ملکو مخصوص بهوټي پهه سهړو 

 ملکو کې کري يا د يوه موسم کرهڼه په بل کې کوي.

دا څرګنده ده، چې له دغسې سعي او عمل ځينې هېڅ نتيجهه نهه  

 زحمت انسان نشي مسعود کولى. اخيستل کېږي او دا راز زيار او

که يو ملت وغواړي، چې خپل احتياجات په بله ژبه پوره کاندې او په 

جهدو  پهه خپهلپردۍ ژبه کې د علم او معارل خاوند شي، ښايي چې 

جهد ځينې معلومات الس ته راولي او لږ څه خپله مخه رڼا کړي، مګهر 

په نري شمال بهه  دا رڼا به لکه د غلو ډيوه ډېره ضعيفه او خړه وي، چې

. که ملت د بل په ژبه څه زده کوي هغه زده نه لريمري او هېڅ دوام به 

کړه به لکه د طوطي او مينا زده کړه تش د ژبې په سر وي او زړه ته بهه 

، په داسې ملت کې هېڅکله د فکهري نشهوې او ارترها نه لريهېڅ الر 

ورتهه پيهدا  هيله نه کيږي او نه په علم او ادب کې سمه او صهحيح الر

کيږي، دا راز ملتونه همېشه خپلې سترګې غړوي، مګر څهه نهه وينهې 

نومونږ بايد ارومرو خپله ژبه ژوندۍ کړو او د علم وعرفان ډيوه پکې بله 

کړو، ځکه چې دا ژبه د ملت په ذهن او زړه کې ځاى لري او په رڼا باندې 

ر د معارل يې طبعاً د ملت ذهني او دماغي خونه روښانه کيږي او ډېر ژ

 پلوشې د وطن په هره خوا کې خپريږي.
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 خپل مليت ساتل

هر ملت بعضې مخصوص شيان لري، چې که سړى هغه ورځني لهرې 

 کړي هېڅ امتياز ورته نه پاته کېږي.

 د همدې المله هر ژوندى او بېدار ملت خپل ټول ملي شيان لکه:

روايهات، رسوم او اداب، ملي موسيري او ملي ادب، ملي ژبه او ملهي 

ملي ذوق او ملي اخالق په ډېر ښه شان ساتي او هېڅکله ځهان د بهل 

قوم په څير نه ښکاره کوي، بعضي ملتونه پدې بهاب کهې دومهره ډېهر 

احتيا  کوي، چې خپل خرافات او بې معنى شيان، چهې ههېڅ فايهده 

پکې نه وي هم له السه نه باسي او ډېر احتيا  کهوي، چهې وربانهدې 

له بل ځنې علم و فهن، صهنعت اخلهي، خهو ملهي وي. يو ملت   ټين

خصاي  يې هېڅکله نه قبلوي، مګر ځينې ضعيف النفس ملتونه چهې 

د نورو تر تاثير الندې راغلي او خپل ملي ذوق او احساس يې ورک کړى 

دى، ځکه چې هغوى ته خپل هرڅه بد معلومېږي او پردي هرڅه ورتهه 

او د مليت پهه معنهى  ښه ښکاري، نو په هر شي کې د نورو ترليد کوي

ښکته ښکاري، ښه او  هم هېڅ نه پوهېږي خپل ځانونه ورته ډېر ټيټ او

 نشي کولى. بد د نورو په ذوق ځانته معلوموي او له ځانه هېڅ فکر
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که سړى د يوه قام ازادي او خپلواکي د روح او نفس له خوا په نظهر 

پهه چهې کې ونيسي، نو پوره ازادي او حريري خپلواکي هغه قوم لري، 

فکر کې د بل قوم تر تاثيرالندې نه وي راغلهى، يعنهې پهه غيهر  خپل

شعوري طور په بل قام پسې نه وي روان، نه يې ذوق د بل د ذوق تهابع 

 وي او نه د بل قوم فکر له خپل فکره ښه ګڼي.

اوسه پهه دنيها  هر کله پښتون يو توريالى او ننګيالى ټبر دى، چې تر

ي او هېڅکله ورته بل څوک له ځانه لهوړ کې په جګو او هسکو ژوند کو

او ستر نه ښکاره کيږي، نو طبعاً بايد خپل ملي خصوصيات او پښهتني 

 مميزات په ښه شان وساتي او هېڅکله يې له السه ونه باسي.

د پښهتنو ملههي اخههالق او خويونههه، چههې پههه پښههتونواله ورځنههې 

يهات تعبيرکيږي د مليت ستنې او مهم ارکان دي، چې په اجتمهاعي ح

کې ډېر زيات قيمت او اهميت لري او حريري تهذيب پکې ليدل کېږي، 

عهد او قول له سر او ماله تېرېدل،  په خپلد پښتنو صال اورښتيا ويل، 

له ضعيفانو او بې وزلو سره مرسته او کومک کول دا ټول هغه صفات او 

 خويونه دي، چې پښتانه يې د پښتونولۍ ارکان او شرو  ګڼي.

ي تربيه هم پر يوه داسې اساس باندې قايمه ده، چې لهه د پښتنو مل

نني حيات او ژوندون سره پوره موافرت لري. دا قوم اوس ديته نهه دى 

محتا(, چې څوک ورته د شجاعت او زړورتوب درس ورکړي يها يهې د 

تربيه کاندي، ځکه چې دوى ته خپل  د پارهزيار ايستلو او زحمت ګاللو 
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چې بايد هېڅ کار ورته په دنيا کې ګهران او مليت دا تعليم ورکړى دى، 

. وګورو! يو سوځيمشکل معلوم نشي او له هيچا ځنې يې سترګه ونه 

پښتون چې کله خپل ځان ستايي، نو وايي چهې زه اسهمان تهه تيهږه 

او سر ورته نيسم، صفتونه خو نور هم ډېر دي، مګر هر قوم او  غورځوم

هر څوک له خپل ملي ذوق او احساس سره سره يو صفت ځانته غهوره 

 کوي او فخر ورباندې کوي.

نو معلومه شوه، چې پښتنو ته له مشکالتو سره مرابله کول او ګرانو 

مرابلې ته کارو ته سر نيول ډېر ښه ښکاريږي او دا قوم د هر راز سختيو 

تيار او مستعد دى. دې قوم ته له هر چا ځنې خپل ځان لوړ ښهکاري او 

مليت او پښتنواله افتخار کوي، د همدې المله د قسهم پهه  په خپلتل 

 ځاى کې وايي:

 پښتون به نه يم که دا کار مې ونکړ.

مليهت بانهدې  په خپلنو قومونه که عزته النفس او ځان ښه ګڼل يا 

کوي، دوى ته خپل محيط او مليت دا ورښهيي او فخر کول کسبي زده 

 بل معلم ته يې هېڅ حاجت نه پيښيږي.

 د پښتنو مليت او ملي اخالق  د دوى له نامه سره تړل شوي دي.

دا به ورته معلومهه او  وګرځيکه څوک د پښتنو په کلو او قبايلو کې 

څرګنده شي، چې پښتانه هغه چا ته پښتون نه وايي، چې هغه يهوازې 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

421١ 

پښتو خبرې کولى شي او نه پښتو يوازې د دغو مخصوصو الفهاظو او په 

استعماليږي، ځکه چې د دوى د محاوراتو او اصهطالحاتو  د پارهکلماتو 

په ناليکل شوي قاموس کې دا دوه کلمې خورا ډېرې معناوې لري، چې 

 د دې قوم ټول صفات او مميزات پکې راځي.

له په ښهه شهان وروزو او د نو مونږ بايد خپل ملي اخالق او پښتونوا

خپلو تېرو پښتنو هغه خويونه، چې بايد انسانان او انسهانيت وربانهدې 

 فخر وکړي تل په نظر کې ونيسو.

برسېره پهه دې، چهې تهوره او توريهاليتوب  پخوانيزمونږ اسالل او 

ورځنې په ميراث پاتې دى، د نورو لوړو او ښو صفتونو خاوندان ههم و، 

 طبيعي او غريزي ډول نه ليدل کيږي. چې په هېڅ قوم کې په

ناموس ډېر ټين  وو او بل  په خپلاو خوشبين وو، دوى  مهذبدوى 

چا ته يې هم هېڅکله په سپکه سترګه نه کتل، په هر ميدان او هر ډګر 

کې د ظالمانو دښمن او د مظلومانو ملګري وو، هر چا به چهې دوى تهه 

نن  راوړ له سر او ماله به ورباندې تېرېدل او هغهه بهه يهې تهر خپهل 

 سيوري الندې په ډېر ښه شان ساته.

ه يوه لويشت مځکه به په خپلې ډېره درنه ساتله او خپله سيمه به ي

يې خپل سرونه ورکول، هېڅکله يې په دنيا کې د بې ننګۍ ژوندون نهه 

کاوه او نه به يې د چا پېغور خپل ځانته پرېښوده، خپل نوم ورته له ههر 

چا ځنې ښه ښکاريده او د پښتونولۍ اب و ابرو يې په ډېهر ښهه شهان 
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ټول ملي شيان او ملي اخالق له هر چا ځينهې  ساتله، نو مونږ بايد خپل

ه پښتونواله ونازيږو، کوم طبيعي جهوهر او معنهوي په خپلښه وګڼو او 

ښېګڼې چې مونږ لرو، هغه په بل هېڅ قوم کې نشهته او نهه يهې پيهدا 

کولى شي، که څه هم په فن او صنعت کې له مونږ ځنې ډېر وړانهدې او 

 مخکې وي.

امو ځنې فنون او صهنايع، علهوم او معهارل نو مونږ بايد له نورو اقو

واخلو. د نورو سياست او معاشرت، کړه وړه هر څه ځانته معلهوم کهړو، 

مګر د هغوى په ظاهري ښايست او ښکليتوب خپل زړه باى نلهو او نهه 

خپل ملي ذوق د چا په ترليد کې ورکړو، مونږ بايد د پښتونولۍ بک خور 

 ګالنو ونه ټپيږو.کړو او لکه بلبالن د نورو د باغ په 

سره سم خپل معنويهت  مونږ بايد د خپلې ملي ژبې له ژوندون کولو

او مليت پوره ژوندي کړو او لفظاً او معنى له پلوه ځانونه پښهتانه کهړو، 

مونږ بايد د خپلې ملي ژبې په قانون کهې د پښهتونولۍ رڼها او د علهم 

وزو او وعرفان نور دواړه جمع کهړو او پښهتو و پښهتنواله يهو ځهاى ور

عريده ولرو، چې زمونږ خاوره د تهذيب او ښهو صهفتونو زانګهو وه او د 

تاريخ په حق شهادت تهذيب پلوشې زمونږ د ملک او زمهونږ د پلهرو د 

 اعمالو د هندارې څخه په دنيا کې منعکس شوي دي.
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 حرکت او پښتون

لمر ختلى او وړانګې يې له درونڅې نه کوټې ته را پرې وتلي دي، يهو 

وړوکى ماشوم، چې نوى له خوبه راپاڅيدلى په کټ کې ناسهت دى او د 

لمر پلوشو ته هر ساعت الس وراچوي، مګر هېڅ شى په الس نه ورځي 

او موټي يې هماغسې تش پاتي کېږي. دى پدې نهه پهوهېږي، چهې دا 

 وړانګې زما په سترګو کې ځاى لري او هيچا ته الس نه ورکوي.

جيبه طايفهه ده او څنګهه شهيانو پسهې  اوه! واړه او کوچنيان څه ع

هڅه کوي، دوى چې کله خپل ځان په هنداره کې وويني ههم الس ور 

اچوي او منګولې ورسره لګوي، دوى ته خپل ځان هم پردى ښکاري او 

د خپل سر خولۍ هم د بل ګڼي. که ښه فکر وکړو مونږ هم لکه دوى له 

پسې هڅه کوو،  خپل ځان سره په جګړه اخته يو او په همدغسې شيانو

خو دومره فرق شته چې دوى ته خپل شى هم د بل ښکاري او مهونږ د 

نورو مال هم خپل ګڼو، دوى په اورني کې کلک تړلي وي سهره لهه دې 

الس او پښې خوزوي او خپل ځان خالصوي، مګر مونږ بې تړلو هم هېڅ 

 حرکت نه کوو او ځاى پر ځاى پراته يو.
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که موږ لکه دوى د خپل ځان  نه لرو.رق مونږ او واړه دومره ډېر ف هو! 

 او وطن لپاره څه نشو کولى يا واړه يو او يا ويده.

هو! خوب هم يو عجيب کيفيت دى يوه شپه، چې زه په درانه خهوب 

ويده وم او تندې راباندې ډېره غلبه کهړې وه، نهو مها بهه لهوى لهوى 

به نه سيندونه او ولې ليدلې او هرساعت به مې اوبه څښلې، خو مړېدم 

او تنده مې نه ماتيدله. کله به مې په لويو ډنډو کې لمبل او کله به مهې 

په لوى سيند کې غوټې وهلې، مګر له خوبه را پاڅيهدم الس مهې ههم 

 لوند نه و او سخت تږى وم.

د ويدو قومونو ټول کارونه به البته همدغه شان وي، چې هېڅ نتيجه 

، مګهر پهه ګرځهوکهوو او دوى. به ګمان کوي چې مونږ کهار  نه لريبه 

 حريرت کې به ځاى په ځاى پراته وي او هېڅ به يې نه وي کړي.

خوبونه هم ټول يوراز نه دي ځينې خلک ويده دي او په خهوب کهې 

ي، ځهخبرې کوي، بعضې ال داسې هم وي چې له ځايهه پهاڅېږي او ګر

مګر ويښ نه وي. د چا خوب ډېر زيات او دروند وي، چې په چيغو هم نه 

ېږي او ځينې کسان په يوه نري ګنګوسې ويښ شي، نو ويښهول راويښ

که څه هم د ويښوونکي کار دى، مګر د ويدو حال پکې ډېر تاثير لهري. 

همدغه سبب دى چې د يوه ځاى شاعران ډېر ژر خپل قهام پرېښهولى 

شي او د بل ځاى شاعران دا افتخار نشي ګټلى او د سوز نارې يې د هوا 

 ورکيږي.په امواجو کې بې فايدې 
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ويښول هم ډېر اقسام لري، سړى ټول په يو شان نه ويښوي،کشرانو 

ته سړى نارې وهي او ښوروي يې، مګر ځينې کسان په چهاپي کولهو او 

 ى.کښېمنډلو بيدارېږي. پدې عصر کې چې ويښتوب تر هر څه ضرور د

بايد هېڅوک ويده پاتې نشي، هر څوک که د خپلو خواخوږو په نارو نه 

په څوکو ويښهوي. او هسهې يهې نهه  برچو دښمنان يې دويښيږي، نو 

پرېږدي، نو دښمنان يې د برچو په څوکهو ويښهوي او هسهې يهې نهه 

، چې لهه نپرېږدي، نو بايد ويښ شو، مګر داسې ويښ نه لکه واړه هلکا

يوه خوبه راپاڅيدلي او په بل شان خوب کې پراتهه دي. الس او پښهې 

د وړانګهو پهه نيولهو خپهل نه چې سړى  ښورول ضرور دي، خو دا سې

وخت تير کړي، وړانګې هم سړى نيولي شي او پوره اسهتفاده ورځنهې 

کېږي، مګر هله چې سړى پهوره وېښ وي او د زړه سهترګې يهې ههم 

 غړولې وي.
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 لوئيدل او جديت

ږي او وده کهوي ويېلکه چې د باغ بوټي او نيهالګي ورځ پهه ورځ له

تکامهل لهور تهه روان دى، مګهر همدغه شان انسان همهه د رشهد او 

هېڅوک دا مسير په سترګو نشي ليدى او هره شهېبه پهه تفهاوت نهه 

پوهېږي. کله چې نباتات له مځکې نوي راج  شهي لهه خهاورو سهره 

برابروي او ښه النه ليدل کېږي، مګر څه موده وروسهته ښايسهته ډېهر 

 لوى شوى وي او ښه وده يې کړې وي، دا لويوالى يو ځل نه پېښهېږي،

بلکې له ابتدا ځنې په يوه داسې تدريجي صورت جاري وي، چې څوک 

يې هره ورځ فرق نشي محسوس کولى، مګر هېڅهوک ورځنهې انکهار 

نشي کولى، دنيا هم له خپلو ټولو موجوداتو سره همدغه شان د ترقهۍ 

په لور روانه ده، که څه هم مونږ پکې پټې سترګې پراته يو او حرکت يې 

نما، چې په کايناتو کې په طبيعي صورت جريان لري نه وينو دغه نشو و 

او هېڅوک يې مخه نشي نيولى کله کله د بعضې عواملو په اثهر کهې د 

 ي او تغير پکې پېښېږي.ځطبيعي حاله و

هو! انسان دا اقتدار لري، چې د طبيعهت سهېر د خپهل تهدبير پهه 

سور ه روزنه او زيار يو باغ ډېر ژر سمپه خپلموسسه کې ګړندى کړي او 

کاندي. د انسان جديت او فعاليت هم په حريرت کهې همدغهه معنهى 

 لري، چې دى له طبيعت سره يو الس شي او خپل تاثير څرګند وښيي.

کله کله سړى پدې راز بحثونو کې له ځينو کسانو اوري، چې په ههر 

 کار کې اعتدال ښه دى او ډېره بېړه ښه نه ده...
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دومره بيړه نه ده په کار، چهې  هو! اعتدال ښه دى او په هېڅ کار کې

سړى پخوا له فکر کولو يوه کار ته مال وتړي او داسې منډې پکې ووهي، 

چې په يوه شېبه کې ځان دومره ستومانه کړي، چهې بيها دوه سهاعته 

ځاى پرځاى پروت وي او د حرکت نه وي، مګر داسې هم بايهد ونشهي 

ه طبيعي جريان پلمه کړي او ټول کارون د پارهچې سړى اعتدال د ځان 

 ته وسپاري.

وګورو! اوسپنه يا نورو فلزات پس لهه ډېهرو قرنهو او پيړيهو د يهوه 

مناسب حرارت او طبيعي تحول په اثر کې دا صالحيت پيدا کوي، چهې 

جوړ شي، مګر کوم وخت چې صناعتي  ېبعضې االت او اسبابونه ورځن

بلوي او د فابريکې د انسان الس ته را ورسېږي ډېر ژر هر راز تحوالت ق

 انسان جديت او فعاليت ته ځان تسلېموي.

داسې طور جاري وي، چې ليدل کېهږي ه نو د طبعيت سير همېشه پ

 نه، مګر د انسان د فعاليت اغېزه ښکاره او څرګندوي.

په هرځاى او هر مملکت کې، چې د جديت څرخونه په بيړه چلېهږي 

ځ په ورځ پهه هلته په ټولو شعبو کې ښکاره پېشرفت ليدل کېږي او ور

کارونو کې تفاوت محسوس کېږي، نو بايد هر سړى د خپهل جهديت او 

فعاليت له مخې هر راز موانع لرې کړي او مخ پر وړاندې الړ شي، پهدې 

الره کې که سړي ته هر څومره پېچومي مخې ته راشي بايد سترګې يې 

 ورته سپېنې نشي او اسانه يې وګڼي.

سړى که په يوه قوي زړه او د امکان په سترګه هر شي ته ګوري هغه 

ته ډېر موانع پيښيږي او څه شى يې مخه نشي نيولى، مګر هغه کسهان 

ه ځانته موانع پيدا کوي او دومهره په خپلچې ضعيف النفس دي هغوى 
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اهميت ورکوي، چې د اقدام تصور هم نشي کولى. ډېر خلهک يهوازې د 

خراب نشي هېڅ کار ته زړه نه ښه کوي  ورځنېار همدې المله چې يو ک

او له هر شي ځنې ډډه کوي. زما په خيال دغه راز ذهني موانع له ټولهو 

موانعو ځنې ډېر تاثير لري، څوک چې له خپل پيشرفت سهره مينهه او 

عالقه لري هغه بايد دا راز فکرونه بيخي له ځانه لرې کړي او خپل هغه 

وان موجب کېږي ههم لهه سهکونه ښهه حرکت، چې د ده نرصان او تا

 وګڼي.

سړى بايد په لوى الس خپل ځان يا بل ته ضرر ونه رسوي، مګهر لهه 

شي، چې هېڅ کار ته الس وړاندې  موهوم ضرر ځنې هم دومره ونه ډار

 کړي او الس تر زنې ناست وي.ه ن

انسان له ډېرو زيانونو او تاوانونو ځنې يوه ډېره قيمتي او مهمه فايده 

چې هغه تجربه ده، څوک چې د ژونهدون پهه حريرهي مفههوم اخلي، 

پوهېدلى وي، چې حيات بې له حرکت او جديت ځنې بل شى نه دى او 

دا هم ورته معلومه وي، چې د دنيا ټول ژوندي شيان د همدغهه ورزش 

په مرسته قوت او طاقت مومي، هغه هېڅکله ځاى په ځاى کښېناسته 

دلو په ذريعه خپل ېخڅد خاپوړو او  نه قبلوي. وګورو! کوچنيان او واړه

 غړي قوي کوي او په سکون نه راضي کېږي.

په دا ځکه چې د حيات له قانونه خپل سر نه غړوي او که هر څومره 

حرکاتو کې تکليف وويني او هر سهاعت پهر مهخ ولهوېيږي بيها  خپلو

يده اوښوريده دوى خپل کهار ځپښو درېږي. دا ګر په خپلوراپاڅېږي او 

 ېڅکله له خپلې مور يا پالر ځنې پکې مرسته نه غواړي.ګڼي او ه
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هر څوک چې غواړي له خاورو ځنې خپل سر را هسک کړي او پورته 

ځان قوي کړي هغهه بايهد لهه  د پارهشي يا په بل عبارت د بلې ورځې 

دلو او وليدو ونه ډار شي او نه پهه دا راز واقعهاتو، چهې د ځېدغسې پر

ښېږي دومره متاثر شي، چې له ههر څهه حيات په الره کې هر چا ته پې

 الس واخلي او په هسې کښيناستو راضي شي.

نو اعتدال پسندي بايد زمونږ د پياوړو ملګهرو د جهديت او فعاليهت 

کړى شي او نه بايد د احتيا  نوم پهه دوى دومهره اغيهزه نه سير ورو 

کهړي، ځکهه چهې ه وکړي، چې غړي يې بيخي سست شي او هېڅ ون

وايي، چې سړى هېڅ نه کوي او نه اعتدال دغهه شهى  احتيا  ديته نه

نهوم ورکهړى،  د پهارهدى، لکه چې بعضې خلکو د خپلو داسې حرکاتو 

 چې په سترګو نه ليدل کېږي او نه يې چا ته تاثير معلومېږي.

 د مخههکوم قومونه چې د ترقۍ په الر کې له نورو ځنې وړانهدې او 

څه ورو کوي او په وقهار و  دي که هغوى د اعتدال په نامه خپل سير لږ

متانت و تکامل سير قطع کوي، ورته ښايې، مګر يو داسې قام چهې لهه 

نورو ځنې بيرته پاتې وي هغوى بايد له منډو کار واخلي او په نورو پسې 

 ځان ورسوي.
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 پوره ژوندون

دغه شپې او ورځې چې زمانه او وخت بلل کېږي، د نهړۍ پهر ټولهو 

او تيريږي، مګر کوم تاثير چې په حيوانهاتو کهې موجوداتو باندې راځي 

 کوي هغه د صحرا په کاڼو کې نشي کولى.

زمانه او وخت د باغ په ونو او بوټو خزان او بهار راولي، چهې بعضهې 

بوټي ورکوي او بعضې نوي پيداکوي، همدغه شهان پهه حيوانهاتو کهې 

کهه ههر  ياڼکهزړښت او ځواني، قوت او ضعف پيښوي، مګهر د بيهديا 

مره وخت ورباندې تېر شي هماغه شان وي، د پسهرلي نسهيم او د څو

منې بادونه پکې هېڅ توپير نه ښکاره کوي، نو ويلى شو چهې عصهر او 

زمانه په ژونديو شيانو کې تاثير کوي او ژونهدون ههم د زمهانې تهاثير 

 ته وايي. قبلولو

هو! زمانه او عصر په ژونديو شيانو کې د هر شي د احساس په اندازه 

غيزه او عمل کوي او په هغه ځمکه کې ښايسهته او ميهوه داره بهوټي ا

زرغونوي، چې هلته د حيات ماده او ژوندي ذرات موجود وي، په شنډه 

مځکه او وچ ډګر کې هېڅکله هغه تاثير نشي کولى چې په بهاغ او بهک 

کې يې کوي. همدارنګه کوم تاثيرات، چې زمانه او وخت د انسانانو پهه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

424١ 

، نهو نهه لهريهغه د غرو او رغو په حيواناتو کې  يکې لرډله او ټولګي 

ويلى شو چې انسان د زمانې له تاثيره نسبت ټولو موجوداتو تهه زياتهه 

استفاده کوي او لکه څنګه، چې زمان په ده کې تاثير او عمل کوي، دى 

هم په زمان کې عمل او اغيزه کوي، همدغه انسان دى، چهې د ده پهه 

بېلېږي او د ده په شاهکار يو قهرن  ځنېصر له بل افعالو او اعمالو يو ع

 کوي. بيسرلو په بل باندې افتخار او

زمانه ځي او تېرېږي، مګر د انسان اعمال او افعهال لهه ځانهه سهره 

 ي.ووځداسې نشي وړى، چې د خلکو هېر شي او د چا له ياده 

کړي او لهه دې  ىزمانه دا کولى شي، چې انسان له ځان سره ملګر 

يا په بل عبارت د ده وجود خاورې کړي، مګر د ده  بوځييې  نړۍ څخه

 کولى.ه ښه نوم او ښه عمل هېڅکله او په هېڅ شان نشي محو

ښايي، چې بعضې کسانو ته د ښه عمل په نسبت دا سودا پيدا شهي 

چې مونږ ښه عمل څه شي ته وايو  او زمونږ مرصد پدې ټکي کې څهه 

 شى دى 

لنډ او اسانه ښه وي: هرکار چې د د دې پوښتنې ځواب به همدومره 

امېږي او خلکو ته يې فايهده رسهيږي منورو انسانانو په خير او فايده ت

 هغه ښه عمل او ښه کار دى.
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زمونږ دا لنډ عبارت البته هر راز مادي او معنوي امور چې د بشهريت 

په فايده باندې تمامېږي د ښه عمل په نامه خلکو ته معرفي کولى شي. 

ل دى، چې د بشر په تهذيب او تمدن کهې لويهه برخهه همدغه ښه عم

 لري، چې بايد زمان او مکان ورباندې فخر او لويي وکړي.

سوانحو کې لري هغه بهه پهه  په خپلودغه راز ښه عمل که هر څوک 

ي ځاخرت کې هم د ده په مخکې لکه د جنت ښکلې او ګاللۍ حوره ګر

 ح  اخلي. او دى به ورځنې خوند او

زمونږ دا بح  د ژوندون په شاو خوا کې دى او هغه انسان ور بانهدې 

عصهر او زمانهه کهې  په خپهلستايو، چې دغه راز ښه عملونه ورځنې 

وليدل شي. مونږ مخکې وويل چې ژوندون د زمانې تهاثير قبلولهو تهه 

، مګر دا د حيواني او نباتي ژوندون تعريهف دى، چهې د انسهاني ييوا

ړى او ناق  معلوميږي، مونږ هغهه انسهان پهه ژوندون په نسبت نيمګ

انساني ژوندون باندې ستايو، چې هغه هم د زمانې عمل او تاثير قبلوي 

ه په نورو شيانو کې اغيزه او عمل کوي، مونږ هېڅکله هغه په خپلاو هم 

قوم يا هغه ملت ژوندى نشو بللى، چې زمان ورباندې راځي او تېرېهږي 

 او دوى پکې هېڅ نه کوي.

ې عمر يا شپې او ورځې خو په حيواناتو او باغ و بک باندې ههم دغس

استفاده کوي او لوېږي، مګر دغه لوييده د   ېتېرېږي، چې هغوى ورځن
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دوى کار او عمل نه بلل کېږي، ځکه چې دوى يهوازې د زمهانې تهاثير 

 ه څه نه کوي.په خپلقبلوي او 

ې لهه ده مونږ غواړو چې انسان پداسې حيات او ژوندون وستايو، چ

سره وړ او مناسب وي. انسان بايد په دنيا کې داسې ژونهدون وکهړي، 

 چې د نورو په ژوند کې هم برخه واخلي او خپل قرن ژوندى کړي.

نکي، لوړ او نوموړي فيلسوفان چې د ود دنيا لوى مصلحين او الرښو

بشريت کاروان يې د جهالت په توره شپه کې په سمه الر روان کړي دي 

ت په توره شپه کې يې، لکه د اسمان ځليدونکي ستوري ههر او د جهال

چا ته لورى او لودن ښودلى دى، چې د بشر د مادي او معنوي حيات د 

دوى مرهون دى او تر اوسه پورې د دوى په نامه په دنيا کې ژوندي دي. 

همدوى د انساني ژوندون مثالونه او ښې ښې نمونې دي، چې په لوړ او 

ي. دا راز حيات نه د زمانې سيالب وړلى شي او نه تام حيات ستايل کېږ

يې قرنونه او عصرونه په اثرو باندې خاورې اړولى شهي، دا راز ژونهدون 

دومره قدر او قيمت لري، چې زمان او مکان ورباندې وياړي او د مځکې 

سنګينه ده، چې پرښتې ورتهه د  پله په همدغسې کسانو باندې درنه او

 س والړې دي او ننداره يې کوي.لمر اوسپوږمۍ ډيوه په ال

موږ غواړو چې انسان خپله انهدازه او خپهل اسهتعداد پهه نظرکهې 

ونيسي او ځانته هغسې ژوندون غوره کړي، يعنهې هېڅکلهه پهه يهوه 

 داسې ټيټ او ناوړه حيات، چې حيوانات يې هم لري راضي نشي. 
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حيات او ژوندون ځانته مدار( او مراتب لري، چې مونږ يې دلته پهه 

نباتي، حيواني او انساني ژوندون ستايو، چې نباتي حيات بې شعوره او 

حيواني حيات ته شعوري ژوندون ويل کېږي، هر کار چهې انسهان لهه 

شعوره ورتېر د عرل او فکر خاوند هم دى بايد د ده حيات او ژونهدون 

د علم او پوهې په رڼا ښايسهته او روښهانه وي، چهې د هم لکه فانوس 

زمانې په حال تاثير وکړى شي او تياره يې په رڼا بدلهه کهړي. همدغهه 

ه پهه زمانهه کهې پهه خپلهحيات چې هم د زمانې تاثير قبلوي او ههم 

 د پهارهتاثيرکول دي، کامل او پوره حيات بلل کېهږي، چهې د انسهان 

کې د نورو موجوداتو ژوندون ههم مناسب دى، که مونږ غور وکړو د مځ

په حريرت کې د انسان په حيات پورې تړلي دى. که د انسهان حيهاتي 

فعاليتونه نه وي، د حيات او ژوندون ماده به د مځکې له مخه که بېخي 

ورکه نشي، نو دومره خوبه کمه شي چې له دې وخت سره هېڅ نسبت 

 کړي.ه پيدا ن

او روښانه ژوندون ولري، چې د ده  نو انسان بايد لکه لمر يو با حرارته

 په تاثير د مځکې د مخ ټول شيان وروزل شي او وده وکړي.

هو! انسان بايد لکه لمر داسې وي، چې د ده په تلو د مځکهې نيمهه 

کره د غم او ماتم تور کالي واغوندي او هر څوک د ده ت  له دنيا ځنې 

 پوره حس کړي.
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 د ژوند مرصد

شي سره مينه لري، هماغه شى  يا له هر هر سړى چې هر څه غواړي

د ده مرصد او مطلب يا په بله ژبه خواهش او ارزو بلل کېږي، هغه مهين 

او خپله محبوبه يې په داسې  ىاو عاشق چې خپلې معشوقې ته رسېدل

خوشحالۍ په غېږ کې نيولې ده، چې بې شرابو مست او مدهوش دى يا 

د و او اعتبار پيدا کولهو هغه څوک، چې شپه او ورځ يې د شهرت د ګټل

يوه کړې او لوړې رتبې ته رسېدلى دى، همدارنګه هغهه د علهم او  پاره

عرفان د ډيوې پتن ، چې د جهالت په توره شپه يې ځان د معرفت رڼا 

ته رسولى دى او له هر چا ځنې خپل ځان مسهعود ګڼهي، دا ټهول پهه 

نهه م حريرت کې بې له دېنه چې خپل مرصد ته رسېدلي دي بل مفهو

 .لري

نو د دنيا هره خوشحالي يوه ګرانه او قيمتي مرغلره ده، چې د مرصد 

 په لمن کې موندل کېږي.

دنيا په حريرت کې يو نندارتون دى، چې انسان ته هر راز ښهکلي او 

ښايسته شيان ورښيي، چې هر څوک له خپل ذوق او خهواهش سهره 

الڅه چې  سم يو شي پسې هڅه وکړي او ځان ور ورسوي، بلکې انسان
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حيوانات او د هوا مرغان يې هم هسې نه دي پرې اېښي، بورا يې د ګل 

په ګالليو پاڼو مين کړى او د پتن  په زړه کې يې د شمع د محبت ډيوه 

بله کړې ده، نو چې سړى خپلې سترګې ښې وغړوي او هر طرل ته ښه 

زيار  د پارهپه ځيرځير وګوري هر شى او هر څه د خپل مطلب او مرصد 

اسي او په هر شواخون، چې وي ځان ورسوي، نو بيا ويلهى شهو چهې ب

حرکهت او جهديت دى  د پهارهژوندون په حريرت کې د خپل مرصهد 

په زيهار  د پارهخوشحالي يا سعادت هم د مرصد په رسېدلو يا د مرصد 

ايستلو کې دى، بلکې هغه کسان چې خپل مرصد ته النه  دي رسېدلي 

شحالتيا ال يو بل شان کيف لري، چې پهه او په الره کې دي د هغوى خو

 کاميابۍ کې نه پيدا کېږي.

مونږ مخکې وويل، چې ژوندون هغه حرکت دى، چې د خپل مرصهد 

وي، ځکه چې هر حرکت او ژوندون سند او دليل نشي  د پارهاو مطلب 

کيدى، هغه ګټه چې څوک يې له غره ورغړوي او پهه ډېهره بېهړه مهخ 

ې پاڼه، چې د مني باد يې لهه ونهې بيلهه ښکته راځي يا هغه خزان وهل

کړي او يوه خوا بله خوا يې وړي دا هم حرکت دى، خو ژوندون ورته نه 

وېل کېږي، همدارنګه موټر، بايسکل، طياره او داسې نهور، چهې د بهل 

ژونهدون  نه لريه کوم مرصد په خپلپه حرکت کې دي او  د پارهمرصد 

نه بلل کېږي. مونږ دلته په مطلق حرکت کې بح  نه کوو او نهه مطلهق 

حيات زمونږ  د بح  موضوع ده، زمونږ غرو انساني ژوندون او انساني 

حرکت دى، چې عالي يا حريري حيات ورته ويل کېږي، نو ههر انسهان 
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چې په هغه کې دغه راز حرکت نه وي هغه ژوندى نه بلل کېږي، مګر په 

ي ژوندون قاېليدى شو. د انسان حرکت د حريري ژوندون نښهه حيوان

نه ده. هغه انسان چې ګوزنگ وهلى دى شپه او ورځ په حرکت دى يا د 

سړو له السه او د چا له ډاره، لکه پاڼه رپېږي. دا هم حرکت دى، خهو د 

نه، همدارنګه هغه څوک چې پټې سترګې پروت دى او په  د پارهمرصد 

خوا الس اچهوي يها ډډه پهه ډډه اوړي راوړي دا ههم ويدو يوه خوا بله 

حرکت دى، مګر داسې ناق  حرکات د حريري او انساني ژوندون دليل 

نشي کيدى. مونږ هغه انسان ته په حريري ژوندون قايليدلى شو، چهې 

ه اراده او مينه د خپل مرصد، خپهل ملهت او په خپلپه خالصو سترګو 

که داسې نه وي، نهو د دغسهې  کار او حرکت کوي او د پارهخپل وطن 

، ځکه چې د دغسې کسانو حيهات نه لريکسانو مرګ او ژوند څه فرق 

او پهه دې هرڅهوک  نهه لهرياو ژوندون بې له خوراکه بله هېڅ نتيجه 

پوهېږي، چې ژوندون په نامه خوشحال وي، ځکه چې دا راز ژوندون د 

نهدې حيواناتو په برخه رسېدلى دى، چې بايهد انسهان هېڅکلهه وربا

خوشحاله نشې. زمونږ له دې تېر بح  ځنې به دا څرګنده شهوې وي، 

چې زمونږ مرصد په دې وينا کې د حريري او انساني ژوندون تعريهف او 

ښودنه ده، چې د هر چا ورته پام شي او پيدا يې کړي، نو بيا د نتيجهې 

په ډول وايو، چې حريري يا انساني ژوندون هغهه حرکهت دى چهې د 

وي او هر څومره، چې د سړي  مرصد لوړ او ښهه وي  ارهد پخپل مرصد 

 هغومره يې ژوندون هم ښه او د ستايلو وړ وي.
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که ديو سړي مرصد له خپل شخصي مفاد ځنهې لهوړ او پورتهه وي، 

د يعنې يوازې د خپل ځان په غم نه وي اخته او د اجتمهاعي سهعادت 

قدر او قيمت هم زيار باسي، البته د دې سړي ژوندون او حيات ډېر  پاره

لري، چې بايد هر څوک يې وستايي او ور باندې خوشهحاله وي، ځکهه 

چې حيات د مرصد حاصلولو وسيله ده او قيمت هم د مرصد په اعتبار 

ټاکل کېږي، مګر دا هم بايد ووايو چې لوړ او ښه مرصد هر څوک د ځان 

نشي ټاکلى او نه د هر چا سترګې ورباندې نښلي، ځکه چې ههر  د پاره

ک د خپلې پوهې او خپل فکر په اندازه يو شى خوښوي، چې هغهه څو

يې مرصد بلل کېږي، نو هر څومره چې د يوه سهړي تعلهيم لهوړ وي او 

تربيه يې ښه وي او په هره اندازه، چې د چا بصيرت او بصارت زيات وي 

هماغومره يې مرصد هم ښه او عالي وي، نو مونږ هېڅکله له يوه داسې 

رادي حيات له دايرې ځنې دباندې نه وي وتلى او د سړي چې هغه د انف

اجتماعي  حيات تصور هم نشي کولى، دا اميد نشو کول چې هغهه دې 

دې  زيهار وباسهي، نهو  د پارهيو اجتماعي مرصد ولري او د هغه مرصد 

زمونږ د پوهانو او ليکوالو دا وظيفه ده، چې خلکو ته لوړ او عالي مراصد 

يات سره يهې اشهنا کهړي، يعنهې د لهوړو ور وښېي او له اجتماعي ح

مراصدو محاسن او ښېګڼې ورته پوره ښکاره کړي، چې هر څهوک پهه 

ډېره مينه او محبت د يوه ښه او لوړ مرصد په لور روان شهي او دومهره 

شوق ورسره ولري، چې هېڅکله ستړى او ستومانه نشي او نه يې هېڅ 

په برخه لهه اولهې  راز تکليف او زحمت مخه ونيولى شي. هو! د پوهانو
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ورځې دغه وظيفه رسېدلې ده، چې د خلکو له سترګو د جهالت پردې 

لرې کړي او له درانه خوبه يې راج  کاندي، چې ههر څهوک د خپهل 

حرکت وکړي او له دغو شپو او ورځو، چې په ههر  د پارهحيات او ژوند 

چا باندې تېريږي استفاده وکړي، ځکه چې زمانه په حريرت کې لکه يو 

حر داسې دى، چې هر څوک ورځنې د خپل مرصد په اندازه اسهتفاده ب

وکړي څوک ورځني ښايسته او قيمتي مرغلرې راوړي او څهوک پکهې 

يوازې کبان نيسي. بعضي ال داسې هم وي چې بې له اوبو څښلو نهوره 

استفاده نه کوي. مونږ بايد د زمانې له دريابه پوره استفاده وکړو او پهه 

، زمونږ ښاغلي او پوه اديبان بايد لکه وګرځووالس  قيمتي مرغلرو پسې

د پښتو او پښتونولي حامي خوشحال خان خټک خلکو ته د سعې جدو 

 جهد درس په دې ډول ورکړي.

 کههه غههوټۍ پسههې وهههې پههه الس بههه درشههي 

 چهها وې دا چههې پههه دريههاب کههې ګههوهر نشههته 

 

 

دا دا راز صحيح افکار که د چا په مغزو کې ځهاى ونيسهي او يرهين پيه

کړي، چې په سعيه او کوشش، جدو جهد هر راز مطلهب حاصهلېږي او 

زيار و زحمت له وخت او زمانې ځنې ههر ډول مهادې او  په خپلسړى 

معنوي استفاده کولى شي، هغه هېڅکله محروم نه پاتې کېږي او ههرو 

مرو د زمانې له ډکه دريابه خپل مرصد او د مراد ګوهر الس ته راوستلى 

 شي.
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 ګڼل

ده او د اسمان ځليدونکي ستوري درګرده سترګکونه وهي. زه شپه 

پورته پاس په اسمان کې د سپوږمۍ او ستورو ننداره کوم يو بل هلهک، 

 چې د يوه لوى ډنډ پر غاړه ناست دى هماغه  سهپوږمۍ او رېږيهدونکي

ښکته د مځکهې پهه تهل کهې  ستوري په رڼو اوبو کې ډېر رېږدېدونکي

 وينې.

ظر څومره توپير لري، چې يو شى په يوه وخت کې ګورو! د انسانانو ن

سر ويني او څوک يې ټيټ په مځکهه کهې مهومي،  په خپلڅوک پاس 

همدغه يوه رڼا ده چې هم پورته په شنه اسمان کې او ههم ښهکته پهه 

مځکه کې ترسترګو کېږي، نه همدغه يو شين ډنډ دى چې هم پاس په 

ر که سهړى لهږ څهه د سر والړ دى او هم ترپښو الندې ليدل کېږي، مګ

شپږو جهانو او خواو له قيده ځان خالص کړي او د خپلو اعتبهاراتو لهه 

 ىدايرې ځنې بهر شي، نو بيا د حريرت په لويه او اليتناهي فضا کې لور

 او لودن ورکوي او خپل ځان هم ورځنې ورکېږي.

نو انسان په حريرت کې تل د خپل اعتبار او ګمان په نړۍ کې ژونهد 

 څه په هغه جامه کې ويني، چې دى يې وراغوندي.کوي او هر
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هو! د دنيا ټيټوالى او پورته والى زمونږ سترګو او اعتبار پيدا کړى دى 

 شنه رنګونه زمونږ د دوو سترګو مولود ګڼل کېږي. سره او او دا

سهره او سهپين، زيهړ او  نه لريکه زمونږ اعتبار او ګڼل څه قيمت و 

 .نه لري ګليټ څه توپير

ه خپل ګمان بعضې واړه شيان غټوي او بعضي غټ شيان راته مونږ ت

واړه ښکاره کوي، د کار ګرانتيا او اسانتيا زمونږ په الس کې ده او د ههر 

 شي قيمت او اهميت زمونږ په اعتبار او ګڼلو پورې اړه لري.

همدغه زمونږ ګڼل او اعتبار په هر څه کې تاثير کوي او په دنيا کهې 

 ونه پيدا کوي.نوي دودونه او ذهنېت

همدغه شى دى، چې کله انسان له يو موهوم شکل ځنې ويهروي او 

تياروي. د انسان ګمان او اعتبار  د پارهکله يې د توپ خولې ته د حملې 

کړي هېڅوک يې ه ه مات نپه خپليو داسې طلسم دى، چې که دى يې 

 نشي ماتولى.

خپهل ه پههغه وخته لوړ او غښتلى وي، چې  نو هر قام او هر ملت تر

ځان ويسا او اعتماد لري او هر کله، چې خپل ځان ضعيف وګڼي نو بيها 

 پهه خپلهويې هېڅکله پښې نه ټېنګېږي او نه د سيالۍ په ميدان کهې 

 پښو درېدلى شي.

همدغه سبب دى، چې نن د هر ملت پوه او پياوړي واکهداران خپهل 

ملت ته د غرور ملي او اعتمهاد بهنفس درس ورکهوي او پهه دغهه راز 

تلريناتو کې يو قوي زړه پيدا کوي، چې بعضې ورځنې په خودي باندې 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4231 

تعبير کوي او د ملتو په لوړوالي او ارترا کې زښت ډېر تاثير او اغيزه لري 

او اجتماعي پوهان يې خورا ډېر ستايي، ځکه چهې حريرهت تهر يهوې 

 اندازې زمونږ د اعتبار او نظر په واک دى او لوړوالى يا ټيټوالى هم زمونږ

 په ليدو پورې اړه لري.

هو! همدغه انسان دى، چې کله حرايق باطلوي او کله د خپهل الس 

په بوتانو خپل ځان غولوي، همدغه انسان دى چې کله سومنات ماتوي 

خپله جوړوي، همدغهه انسهان دى چهې کلهه د ديهن او ه او کله يې پ

او کله د عرل او عادت پهه لومهه کهې داسهې  وځيشريعت له دايرې 

 ، چې هېڅکله ځان نشي خالصولى.نښلي

هو! انسان کله د الس غوټه په خوله خالصوي او اسهانه کهار ځانتهه 

ګرانوي. کله ډېر مشکل او ګران کارونه اسان شمېري او د خپل ګمهان 

په مرسته يې په اسانه سرته رسوي، نو ويلى شو چهې د انسهان خپهل 

پهه و ځهل ګمان د ده په حق  کې منلى او صحيح حريرت دى او که يه

ګمان بد ګمان شو، نو بيا په هېڅ ځاى کې حريرهت نشهي پيهدا  خپل

 وجود هم نه قايلېږي. په خپلکولى او 

 څومره به ښه وي، چې زمونږ او ستاسې ګمانونه ښه وي.
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 زړه او سترګې

کله چې يو شى په سترګو کې ښه ښکاره شي او پهه زړه کهې ځهاى 

ښکاره کوي. د سترګو کار لهه ونيسي او کله زړه يو شى سترګو ته ښه 

ښايست سره دى او د زړه له مينې او محبت سره، کله مينه د ښايست 

په اثر کې پيدا شي او کله د مينې په سبب سړي ته يو شى ښايسهته او 

او بعضې  ىګاللى ښکاري. بعضې خلک دي چې زړه يې په سترګو کې د

 وړوکهىلکه په زړه کې سترګې لري، ډېر ځله د سر سترګې غولېږي او 

هلک په يوه ښايسته مار خپل زړه بايلي، لکه د هوا مرغه شنه پټي تهه 

ځان په لومه کې نښلوي، مګهر د زړه  د پارهراښکته کېږي او د څو دانو 

سترګې په داسې شيانو نه غولېږي او هر شي کې د نر  او مفهاد ډېهر 

واړه ذرات ويني، يوازې ظهاهري ښهکليتوب او داسهې ګالليتهوب نهه 

وي، چې عاقبت او نتيجه يې ښه نه وي. دغه د سر سترګې چې د خوښ

لمر او سپوږمۍ په رڼا کې يو شى او بل شى ويني هر څوک لهري، مګهر 

ليدلى نه شي، ځکه چې  ىډېر لږ خلک دي چې د زړه په سترګو څه ش

دا سترګې د علم او عرفان رڼا غواړي او بې له دغې رڼا هېڅ نه ويني او 

کله کله سره د علم له رڼا هم دا سهترګې څهه نهه  ورباندې تورتم وي.

ويني، ځکه چې بعضې داسې پردې ورباندې پرتې وي، چې بې د هغهو 
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له پريکولو هېڅ کار ورځنې نه اخيستل کېږي، دا پردې زياتره د ترليهد 

په سبب پيدا شوې دي يا د اوهامو او خرافاتو ګرد او غبار پيهدا کهړي 

 لى.دي، چې علم يې هم عال( نشي کو

دا سترګې د انسان هغه پټ استعداد دى، چې په مختلفهو نومونهو، 

 لکه عرل، بصيرت، فکر او داسې نوو ورځنې تعبير کېږي.

او انسان ورباندې له نورو حيواناتو پېژندل کېږي. انسان بايد ارومرو 

خپلې دغه سترګې وغړوي او کار ورځنې واخلي. سترګې پټول چهې د 

عيب دى، هغه د همهدغو سهترګو پټهول او پښتنو په محاوره کې لوى 

حريرت ته نه کتل دي. کوم ضعف يا عيب که په دغو سهترګو کهې وي 

دغه عال( ضهرور  د مخههغه بايد حتماً اصالح شي، ځکه چې تر هرڅه 

او الزم دى. که دا سترګې روغې نه وي د علم رڼا هېڅ او بې فايدې ده، 

نهه څوک چې دا سترکې لکه چې يوه ړانده ته د لمر پلوشې هېڅ دي، 

هغه لکه ښاپيرک د علم له  رڼا تښتي او ځان ورنه پټهوي يها لکهه  لري

هغه بوټى، چې د لمر رڼا ور باندې بده لګېږي او په سيوري کې ښه وده 

 کوي، دى هم په تورتم او تياره کې خوښ او خوشحاله وي.

چا چې د زړه له سترګو کار اخيستى او په همدغه نظر يې دنيها تهه 

ه په خپلتلي هغوى د دنيا په صحنه کې ډېر شيان ليدلي او هر څه يې ک

لمن کې راغونډ کړي دي، ځکه چې د دې سترګو مخه هېڅ شى نشهي 

نيولى او تر ډېرو لرې ځايو پورې رسيږي، که انسان له دې سترګو کهار 
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مال تر يوې  واخلي او دا سترګې وروزي، نو خپل وړاندې وروسته حال و

و خپل ښه او بد تر هغه حده چهې د بشهر الس رسهيږي اندازې ويني ا

 سنجولى شي.

څوک چې دا سترګې لري هغه له هغو شيانو، چې مهونږ تهه عهادي 

معلومېږي ښه لوړ مطلب معلومولى شي او د يوې مڼې له لويدلو ځنهې 

د مځکې د قوې جاذبه معلوموي، د داسې کسانو په نظر کې د ونې يوه 

کتاب وي، چې ډېر حرايق پکې ويني او ښه شنه پاڼه د معرفت دفتر او 

 ښه نتايج ورځنې اخلي.
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 زه دې پېژنم

که ته سل ځله ځان راته په بل څېر وښيې او خپله جامه بدله کهړې، 

زړه کې ستا حريرت ته په ځير ځير ګورم، سهتا  په خپلزه دې پېژنم او 

ظاهري وضعيت کهې  په خپلخوښه چې ځان هر څنګه ښکاره کوې او 

هرڅه تغير کوي، مګر پدې پوه شه چې نه به د چا په ادراک او بصهيرت 

، لکه چې يو مهين خپلهه ېپرده وغوړوې او نه به خپل حريرت بدل کړ

ليلې په لوى ټولګي کې پېژني يا لکه يو حريرت ليدونکي، چې ريا کهار 

غه زاهد تر سپين څادر الندې ويني چې دا څوک دى او څه کوي، همد

 شان ته هم هېڅکله نه پټېږي او زه دې پېژنم.

ته په خپله چاالکۍ خپل ځان بل راز ښکاره کوې او زه هم سهتا پهه 

مخکې څه نه وايم، مګر په زړه کې پوهېږم چې ته څوک يې   ته پهدې 

پوه شه، چې ښه لباس، ښه وينا، ښه شهرت، عزت او اعتبار همدارنګه 

د سړي معنهوي معيهار نشهي  يو هسک او ج  مرام ته ختل هېڅکله

لوړولى که څه هم د ځېنو په نظر کې لوړ ښکاري. ته پدې پوه شه، چې 

که خلک ستا له ظاهري حاله متاثر کېږي او تا بې موجبهه سهتايې، دا 

ستاينه تاته هېڅ فايده نشي رسولى او نه ستاپه حريرت کې څه تغيهر 

 او تحول پېښوي.
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 هو! که يې سل ځله څوک لعل لعل بولي

 لعپه ستايلو به لعل نشي کوتى ل

ه  مصهنوعي خوشهحالي ځهان نشهي په خپلهلکه يو غمجن سړى 

خوشحالولى همدغه شان ټول ظواهر د حريرت په تبديل کې بې دخله 

 او بې تاثيره دي.

غره سر او ج  ځاى ته وخېژي هغه ته ههر څهه  يو ټيټ سړى که د

ه وي لهوړ ټيټ ښکاري، مګر دى هم ټيټ وي او په حريرت کې هېڅ نه

 شوى.

نو دا راز لوړوالى بې له دېنه، چې د سړي په نظر کې نور ټيټ ښکاره 

 .نه لريکړي او غرور پيدا کړي بله فايده 

راز لوړوالى سړى له نورو خلکو ځنې لرې کوي او لويهوي يهې  هو! دا

 نه!
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 حريرت

لکه چې کله کله سړي ته خپله واهمه پهه تهوره شهپه کهې بعضهې 

پيدا کوي، چې هغه يوازې د ده په سترګو کې ځاى لري ډارونکي شيان 

او بل څوک يې نه ويني. دښمنان او معاندين هم بعضې داسې عيبونه د 

سړي په شان کې ويني، چې نور خلک يهې نشهي ليهدلى او يهوازې د 

تخيل پيدا کړى وي، نو لکه څنګه چې عشهق او محبهت زمهونږ  همدو

ب له محاسنو ځنې نشهو سترګې داسې تړي، چې د خپل محبوب معاې

بيلولى، حسد او عناد هم زمونږ او د حريرت ترمنځ حايل کېږي او لکه 

د جهل حجاب ډېر حرايق له مونږ ځنې پټوي يا يې په بل رن  ښهکاره 

 کوي.

سپي کوي  نو نه هغه ستاينه حريرت لري، چې مجنون يې د ليلې د

 او نه هغع عيب، چې دښمنان يې  په سړي پسې تړي.

ې مونږ خپل ځان د عشق او محبت لهه پنجهو او د عنهاد او ترڅو چ

کړو، څنګه به حريرت ته ورسيږو او پهه څهه ه حسد له منګلو خالص ن

 شان به د حريرت په شاو خوا کې ازاد فکر وکړى شو  

نو ارومرو به يا د عشق او محبت الملهه د يهوه شهي پهه حهق کهې 

فرت له کبله بد بهين خوشبين يو او ښه ګمان به ورباندې کوو يا به د ن

ليدلى او هر شي ته به د بد ګمانۍ پهه  يو، چې هېڅکله به محاسن نشو
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سترګه ګورو په دغه دواړو حالو کې به مونږ تهه خپهل ګمهان حريرهت 

 ښکاري، مګر له حريرت نه به ډېر لرې يو.

زماپه ګمان ځنې کسان ډېر زيات غولېدلي دي، چې خپلو عيبو پهه 

حره ګڼې او دا ګمان يې کړى، چې دښهمن  پلټنه کې خپل دښمنان په

لکه ائينه د سړي عيب په رښتياني صورت سړى ته ورښيي، ځکه چې 

حسد او عناد ارومرو د دښمنانو ذوق او ذايرهه دومهره خرابهوي، چهې 

 انګبين ورته سکنجبين ښکاره شي، لکه چې شيدا وايي:

 هکاسد  ده          ښه متاع کاندييم له حاس  له منيګ       

 انګبين سکنجبين  کا          په مزه يې تريو جبين کا        

نوکه مونږ خپل عيب د دښمن په ذوق پيژنو او د حاسدانو ذايرې تهه 

اعتبار ورکوو، کېداى شي چې خپل خواږه تروه وګڼو او د دې په ځهاى، 

چې ځان اصالح کړو له ښو ځنې بدو ته واوړو، نو بيا به هم حريرت تهه 

 لى او غوليدلي به يو.نه يو رسېد

هرکله که له دغو شيانو مجرد شو او د خپلو احساساتو او اعباراتو له 

دايرې بهر شو، مګر پدې شر  چې د همدغې بې اعتبارۍ په نړۍ کهې 

پاتي نشو او لوړ مرام پيدا کړو، يعنې مايوس نه شهو او ال پهه حريرهت 

حريرهت ، ښايې چې هغه وخت مو سهترګې پخهې وي او وګرځوپسې 

 ومومو.

نو زمونږ او د حريرت ترمنځ ډېره الره ده او هغه وخهت ور رسهيږو، 

او د کور کورانه ترليد بوتان مات کړو او له  ووځوچې د جهل له تورتمه 
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خپلو هغو نفسي کيفياتو ځنې هم ځان خالص کړو، چې بعضې شهيان 

 مونږ ته ښايسته کوي يا يې بد راته ښکاره کوي.

ره تجربه ههم حاصهله کهړو، چهې رښهتيانۍ او او برسېره پدې دوم

غولوونکې رڼا وپېژنو او پدې پوه شو، چې د اسمان دغه راڼه ستوري يا 

لمر او سپوږمۍ وليدونکي او پريوتونکي دي او يوه بله رڼها شهته، چهې 

هغه د زړه په سترګو ليدل کېږي او دا ټول شيان د هماغې رڼا په اثر کې 

و غمى تر لوړو غرو الندې نه دى او نهه پيدا شوي دي، نو حريرت لکه ي

لکه د حيات اوبه په تورتم کې ځاى لري، چې مونږ يې په هېڅ شان ونه 

ليدلى شو، بلکې د حريرت رڼا دومره ځالنده ده، چې بعضې نورشهيان 

هم ځليدونکي ښکاره کوي او مونږ، لکه چهې د سهپوږمۍ پهه شهپه د 

حريرت د رڼها امتيهاز  سحر او سپوږمۍ رڼا نشو بيلولى، همدغه شان د

هم نشو کولى که څه هم له هرې خوايي په مونږ احاطه کړې او مونږ يې 

په غېږ کې نيولي يو، نو مونږ هر وخت د حريرت په رڼا کهې يهو او ههر 

وخت له خپل فکر او بصيرت سره سم يو شى د حريرت مثل او نظير يا 

باغ سهروه د عين حريرت ګڼو، لکه يو مين چې کله د غره زرکه او کله 

خپلې معشوقې نظير ګڼي او د هوسۍ سترګې د ليلې سترګې بهولي او 

او له حريرته په  يډېر ځله ال خپله معشوقه هم په دغه راز نومونو ستاي

لوى الس ځان لرې کوي. انسان ته خداى دا استعداد ورکړى، چې پهه 

، ووځهيحريرت پسې له هرې حلرې او د جامعې او محيط لهه غهولي 

 حريرت پيدا کړي او يوه ملت ته د هدايت رڼا شي. ترڅو چې
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 محبت رڼاد 

سړى چې د محبت رانجه په سترګو پورې کړې هغه بيا هر شهى پهه 

 يوه ښه رڼا کې ويني او د هر شي ښه ډډه ګوري.

هو! دا راز خلک هېڅ شي ته د تنريد په سترګه نشي کتلى او نهه د  

 اعتراو او عيب لټولو افکارو ته پاتي کېږي.

محبت تراغېزې الندې راشي هغه لکه بلبل او بورا د ګل  څوک چې د

په يوه پاڼه خوښ او خوشحال وي او ټول باغ په همدغه يوه پاڼهه کهې 

لى او نه ورته دنيها بهې وفها ويني، هغه هېڅکله د خزان تصور نشي کو

معلومېږي، مينه او محبت هر محبت سړى ړوند او ګن  کړي، چې پهه 

سترګو عيب ليدلى او په خوله يې ويلى نشي، ځکه چې د هغه زړه لکه 

يوه پاکه مرغۍ په يوه داسې فضا کې طيران کهوي، چهې هلتهه د بهد 

کله لکه ګمانۍ ګرد او غبار هېڅ نه ليدل کېږي، د محبت خاوندان هېڅ

منطريان د چا د داليلو منطري ضعف ته نه ملتفت کېږي او نه د چا وينا 

 ورته د سياست او منافرت له مخې معلومېږي.

هغه هره خبره رښتيا او صدق ګڼي او په هېچا کې د غدر، خيانهت او 

فريب عالمې نشي ليدلى. مينه ناک خلک به هېڅکله لکهه فالسهفه د 

ناتو کې نه ويني، لکه هغوى چې د محبت عيب او نرصان ذرات په کائي
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او عشق نازک او خوندور کيفيتونه، لکه يو مين او عاشق نشهي حهس 

 کولى او عشق ته مرو يا جنون وايي.

د محبت لرونکى لکه يو صوفي د مينهې پهه رڼها کهې حريرهت تهه 

رسېدلى وي او نور خلک د خپلو اوهامو او ګمانونو په ګرد او غبار کهې 

 ورکوي.

که مونږ له چاسره مينه او محبت لرو هرومرو به د هغه په حهق کهې 

خوشبين يو او لکه پتن ، چې هېڅکله د شمعې حهرارت او سهوزېده 

نشي حس کولى، مونږ به هم د خپل محبوب په شاو خوا کې هېڅ عيب 

نشو ليدلى، مګر څوک چې د خپلو دوستانو په حال کې لکه يو مفتش 

قراين لټوي هغه  د پارهو د هغوى د مالمتۍ داسې غور او تعملق کموي ا

خپل اجتهاد کهې ه که څه هم کله کله حريرت ته رسېږي ډېر ځله به پ

سهوه کېږي او د دې المله، چې په سلو کې يو ځل حريرت ته رسېدلى 

 دى، هر وخت به خپل فکر صحيح او صايب ګڼي.
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 شعر او ادب

رڼا د مځکهې مهخ  چپه چپي او قراره قراري ده، سپوږمۍ په سپينه

نشهته او د شهپې اولهه  ږښايسته  او روښنايي ده، هېڅ طرل زور او زو

چې په شنه ګياه پټ او پوښلى دى له اوبهو نهه  ىشومه ده. يو ژور لښت

ډک او غلى روان دى، سړى چې دا وضعيت ګوري ګمان کهوي چهې دا 

 اوبه بې شعوره نه دي، چې په عزم او اراده کوم طرل ته ځي.

همدغه ګمان ورپسې روان شوم او تلم څه شېبه وروسهته  زه هم په

م او قدم وهم پدې باغ کهې ههر راز ځګورم، چې په يوه شنه باغ کې ګر

بوټي والړ دي، دا اوبه چې له ډېرې مودې را ايسي دې باغ تهه راغلهي 

دي د دې باغ په شنو پاڼو، خوږو ميوو، ښايسته ګالنو کهې يهې حلهول 

 د پهارهمن يې د انسانانو او د هوا د مرغهانو کړي. دا شين بک او تازه چ

سمسور کړى دى، دا اوبه کله د تاک په رګو کې ننوتلي او ډېر خلک يې 

خوند مست کړي او د ډېرو نشه يې د بنګو په پاڼو زياتهه کهړې  په خپل

ده. په يوه بوټي کې يې ځان لکه عسل خوږ کړى او په بهل کهې يهې د 

 سرکې تريوالى پيدا کړى دى.

وبه برسيره پهدې، چهې د دې ميهوو او ګالنهو د وجهود سهبب دا ا

ېدلي دي په عمران او ابادۍ کې يې هم زياته برخهه اخيسهتې، د ځګر
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دې باغ ديوال او ګرد چاپير سرايونه يې سهرته رسهولي دي، دې اوبهو 

يوازې د مځکې تردد نه دى کړى، کله يې چې په زړه کهې د همهدردۍ 

ريابه راجګې شوي او په وچو ميهرو حرارت پيدا شوى د اوقيانوس له د

يې د رحمت څاڅکي ورولي دي او کله د ګل له پاڼو ههوا تهه هسهکې 

 شوې دي.

همدغه اوبه دي )د نوعيت په لحا ( چې کله ږلهۍ ورځنهې جهوړه 

شوې ده او کله شبنم شوي دي، همدغه اوبه دي چهې د ډېهرو خلکهو 

او له مرګه يې نجات ورکړى دى او کله يې لوى لهوى  يتنده يې ماته کړ

 دي.  فرعونيان غرق کړي

هو! پدې  اوبو کې هر راز صالحيت شته، چې کله په تېغ کهې ځهاى 

نېسي او د تورې اب په ځاى کوي او کله د ګل په پاڼو )ښايسته جامهه( 

ي د حسن او جمال مظاهره کوي. ځينهې وخهت ال د صهدل ځکې ننو

ه کړي او د جوهري په دکان کې د تجارت بازار تودوي. کى ځان تربيووړ

ښه فکروکړو  په دنيا کې بل شى هم شته، چې دا ټول کارونه ورځنې 

 واخيستل شي.

 هو!
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 شاعر او عالم

دوه شيه دي، چې يوه شعر او بل ته حکمت يا علم وايي، يو په عرلي 

استدالل او منطري قياس د حق او حريرت اثبات کوي بل پهه تخيلهي 

داليلو او سحري کيف سړى حريرت ته رسوي، شعر د عشق او مينهې 

رڼا په زړونو کې پيدا کوي او علم و حکمهت د عرهل پهه نهور ذهنونهه 

که څه هم د خپل تعريف په لحا  سره بېل او  روښانه کوي، دا دوه شيه

جال دي، مګر لکه اوبه او هوا کله کله يو په بل باندې بدليږي او دا دواړه 

 ضرور دي. د پارهزمونږ د حيات 

نو کېدى شي، چې شعر حکمت او حکمت شعر شي،  لکه چې زمونږ 

اسماني کتاب هم له ځينو اشعارو په حکمت سهره تعبيهر کهړى او پهه 

ه سبب زمونږ ډېر مشاهير هم د شعر په تذکره کې راغلي او هم د همدغ

علم او عرفان بېرغ جګوونکي دي، نو هغه څه چې د شاعر لهه خهولې 

اوريدل کېږي هغه هم حق او حکمت وي، مګر د زړه له سوزه سره، لکه 

 چې عالمه اقبال وايي:

 نهههدارد حکمهههت اسهههت سهههوځيحهههق اګهههر 

 شهههعر ميگهههردد چهههو سهههوز از دل گرفهههت  
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نو دا بايد ومنو، چې شعر او حکمت کله لکه د سهپوږمۍ او سهحر رڼها، 

چې په يوه افق کې جمع کېږي دا دواړه هم په يوه ذهن او دماغ کې يو 

ځاى کېږي، چې يو بيان هم شعر او هم حکمت ګڼل کېږي او يو سهړى 

هم شاعر او هم عالم يا حکيم کېدى شي، مګر له دې خبرې ههم بايهد 

کړو، چې شعري تعبير او علمي تعبير ډېر فرق سره لري  هسترګې پټې ن

علمي تعبير له هرې خوا په حق او حريرت احاطه کهړې وي او دقيهق 

، مګر شعري تعبير او قافيې پهه محهدوده ېنکات هم ورځنې نه وي پات

وي، خو دا اشارت لکه د معشهوقو  ىدايره کې حريرت ته يو اشارت کړ

، چې له يوه علمي کنفرانس ځنهې سترګک دومره پرکيف او جذاب وي

 لري. عميق او با دوامه تاثير

ه په خپلهعلم او حکمت د حريرت له مخه ټول لباسونه لرې کوي او 

تشريح او تجزيه د يوې موضوع عروق او شرائين او ټول فررات ښهکاره 

کوي، مګر شعر يې پس له تزئين او ارايش ځنې په يوه ښه لبهاس کهې 

روي، چې هر څوک  ورباندې زړه بهايلي، تعبيهر نيم پټ او نيم لوڅ ظاه

هم لکه شعري تعبير داسې وي، چې په يوه فلسفې او علمي تحريق نه 

 وي بنا، بلکې کله کله په علمي لحا  غلط هم بلل کېږي.

ما په مصري مجالتو کې يوه جمله د اقتهراح پهه ډول  د مخهڅومره 

ې وه او سره لهه وليده، چې د ښو ښو ليکوالو توجه يې ځانته جلب کړ
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دې، چې هر يوه په علمي لحا  غلطه ګڼلي وه، ښه څه يې پکې ليکلي 

 جمله داوه: ،و

عمل څه کوي او مونږ کومې خوا ته بيايي، د سعادت لهور تهه او کهه 

هالکت ته  په دې عبارت کې علم لکه يو قايد داسې ښودل شوى، چې 

ده چهې علهم دا ولي يو او چېرته مو بيايي او دا څرګنده ځمونږ يې خو

، بلکې د يوه موټر يا بيړۍ مثال لري، چې مهونږ وربانهدې نه لرياقتدار 

ه ادبي په خپلخپل ځان رسوو، مګر دا جمله سره له دغه علمي نرصانه 

جاذبه ليکوال مجبوروي، چې په دغه موضوع کې څهه وليکهي او ههر 

سړى دې خبرې ته ملتفت کړي، چې نن د دنيا متمدن او علم لرونکهي 

ومونه له خپل علم او تخنيکي معلوماتو څخهه د خپهل اسهتهالک او ق

بربادۍ په الره کې کار اخلي، نو ويلى شو چې اکثهره شهعري او ادبهي 

تعبيرونه همدغه شان جاذبيت لري او يوې مهمې موضوع ته د خلکهو 

 وي، مګر علمي تدقيق پکې نه وي شوى.ځمخه راګر

حکمت يا علم په ټکو لهږه  هر کله چې مونږ تر يوې اندازې د شعر او

هم لږه څرګنده کړه، چې شهعر او حکمهت  وله او دا خبره موځرڼا وغور

څومره بيلوالى او څومره نږديوالى لري، نو اوس راځهو د هغهې ورځهې 

بح  ته، چې د څو کسو پوهانو په مجلهس کهې د شهاعر او عهالم پهه 

درلوده شاوخوا کېده، په هغه ورځ يو عالم چې شعري برخه يې هېڅ نه 
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يو مجلس  د پارهشاعر ته په همدومره اهميت قايليده، چې د لږ ساعت 

 ته يوه شېبه راټول شي او بس. تودولى شي، چې څوکسه يې خوا

ده ويل، چې شاعر يو بې ثباته شخ  دى، چې په يوه اساس بانهدې 

نه وي روان او هر ساعت يې فکر او حال بدلېږي، مګر عالم لکه يو غهر 

 حال کې ثبات او استرامت لري او د يوه فکر خاوند وي. په وخت او هر

لنډه يې دا، چې ده عالم ته دا حق ورکاوه، چې د يوه قوم مرتدا شي 

، مګر شاعر ته په دغه مرام نه و قايل، لهه بوځياو د سعادت لور ته يې 

، چې دى څه داليل لهري، مګهر نه کړهده ځنې که څه هم چا پوښتنه و

ه همدا و، چې د شعر اساس تخيل دى او هغه يو ښايي چې د ده دليل ب

اساسي شى نه دى، هر ساعت بدلېږي او بېل رن  پيدا کوي او د علهم 

اساس هغه يريني مردمات او داليل دي، چې عرل يې تزکيه او تصهدق 

کوي او هر ه شېبه نه بدلېږي.  د ده دغه وينا د مجلس اکثرو خلکو پهه 

کهړه، مګهر زمهونږ د مجلهس يهوه ښه وايي او حق وايي باندې بدرګه 

ښاغلي ملګري له شعر او شاعر ځنې تر يوه حده مدافعه وکړه او يوه بل 

مشر سړي د فيصلې په ډول وويل، چې شعر يو قالهب دى ښهه او بهد، 

او بد يې بد دي،  يې ښه صحيح او غلط هر څه پکې اچول کېږي، نو ښه

ه وويهل: ههو! مګر هغه چا چې شعر او شاعر ته په کمه سترګه کتل هغ

شعر يو نېمګړې قالب دى، چې حريرت پکې پوره نهه راوړل کېهږي. د 

دې خبرې ځواب خو مونږ مخکې ورکړ، چې شعر يو حريرت پوره نشي 

راوړلى، مګر داسې جذاب اشارت ورکوي چې تاثير يې له عام بيهان او 
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تعبير ځنې ډېر زيات او بادوامه وي، نو اوس به راشو دې خبرې ته، چې 

 دغه فيصله مونږ منلى شو که نه ايا 

له دې فيصلې ځنې معلومېږي، چې شعر د يوه ظرل حيثيهت لهري 

ه هېڅ شى نه دى، که په خپلچې دارو او زهر دواړه پکې اچول کېږي او 

د فيصله کوونکي غرو همدغه وي مونږ هېڅکله دا نشو منلهى، چهې 

ه په خپل ، ځکه چې شعرنه کړوشعر لکه يو لوښى وګڼو او نور اهميت ور

دوا ده، چې دوايي خاصيت او تاثير پکې حلول کهړي او يهو لهه بلهه د 

صورت نسبت لري او که کله کله له شعر ځنې يو ضرر وليدل  هيولي او

شي، نو دا راز مخالف تاثير په هره دوا کې کله کله د بعضې موجباتو په 

سبب ليدل کېږي او علم هم ځينې وختونه د فکري او اجتهادي سهوو 

ه سبب ضرر رسوي، نو مونږ پدې ځاى کې هم فيصله کوونکي خپلهې پ

فيصلې ته ملتفت کوو او هم هغه چا ته، چې شعر او شاعر تهه پهه ښهه 

سترګه نه ګوري وايو، چې که دى ټول شاعران په نظر کې ونيسي او يو 

شاعر د تمامو شاعرانو نمونه ونه ګڼي، دى به د فيلسوفانو او متصوفينو 

حکيمانو په ډله کې ښه ښه شاعران پيدا کړي او دا به ورته  د عالمانو او

معلومه شي، چې شاعر هم لکه يو ډېر لوى سړى يو داسهې اسهترامت 

لري، چې نه وي لکه ده چې تصور کړى دى، شاعر هم لکه يو لوى سړى 

يو داسې استرامت لري چې نه يې د زمانې بهار له چتې باسي او نه يې 

 لکه چې رحمان بابا چې وايي:خزان سر راټيټولى شي، 
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 مکههان يههم پههه خپههللکههه ونههه مسههتريم 

 کهههه خهههزان رابانهههدې راشهههي کهههه بههههار

 

 

په شاعرانو کې هم لوى لوى خلک او لکهه خوشهحال خهان خټهک د 

ټين  عزم خاوندان پيدا کېږي چې نهه د دښهمنانو لښهکرې او نهه د 

حاسدانو خبرې د ده په قوي او غټ زړه کې څه وېهره او حرکهت پيهدا 

 ه وايي:په خپلکولى شي، لکه چې 

 د علههم ډېههرې خبههرې دنيهها تههورې لښههکرې

 هسې وي کهه نهه خو زړه مې نه ښوري له ځايه غر

 

 

که شاعران يوازې د تخيل خاوندان واى او نورو اساسي افکارو يې پهه 

ذهن کې ځاى نه نيولى هېڅکله به لکه اقهبال ديهوه نصهب العهين او 

مستريم فکر خاوند سړى په شاعرانو کې نه پيدا کېده او لکهه حکهيم 

سنايي او عطار، سعدي او رومي غوندې اشهخاص بهه د شهاعرانو پهه 

نه به لکه بوعلي د عمېرو افکارو خاوند د  ټولګي کې نه ښکاره کېدل او

شعر ويلو اقتدار درلود، شاعر هم انسان  دى او انسان ته خداى هر راز 

استعداد ورکړى، که شاعر له نورو خلکهو ځنهې زياتهه برخهه نهه وي 

 ، نو نيمګړې خو به نه وي پاتې شوى.ېاخيست
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 د تورې رڼا

د زمانې اميل چې شپې او ورځې يې لکه د زنځيرکړۍ يو له بله تړلې 

دي او د شپو او ورځو، مياشتو او کلونو، قراينو او پيړيو په حساب لويې 

او وړې حلرې لري سړى پکې عجيهب و غريهب واقعهات او مختلفهې 

صحنې ويني، نن چې مونږ د استرالل په نامه يو داسې ورځ لهرو، چهې 

رو ورځو نه روښانه ده او د دې  ورځې په لمن کې مونږ شپه يې هم له نو

د خپلواکۍ او ازادۍ شرل او وقار موندلى او هره شېبه يې زمونږ په نظر 

کې ډېر قدر او قېمت لري، دا ورځ مونږ ته يوه داسې شپه هم رايادوي، 

چې له ډېرې تيارې سترګه په سترګه نه ښکاريده او بيخې تور تم و. دا 

او طلسم يوه داسې تياره وه، چې مونږ يې په غټو سترګو تورتم د سحر 

ويده کړي وو او خلکو به راباندې لوبې کولى، پدې تياره کهې بهه د دې  

غرو رغو په هغو زمريانو د استعمار الس راښکول کېده، چې پخوا به يې 

خلک له تش صورته وېرېدل او چا به ورته په زغهرده نشهو کتلهى، دې 

اسمان لمنې په تورو وريځهو لړلهې وې او داسهې تيارې د پښتونخوا د

معلوميده لکه چې پښتانه پاس په اسمان کې يو ستورى نه  لهري، پهه 

دغه شپه د بدبختۍ يوه داسې سيلۍ را الهوتې وه، چهې زمهونږ ټهولې 

ډيوې يې وژلې وې او په هېڅ ځاى کې د اميد رڼها نهه ځليهده، زمهونږ 
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خالي و او د مليت په کهالبوت زوړونه لکه ساړه نغري له حرارته تش او 

کې مو د حيات او ژوند ګرمي بيخي لږه وه، پدې وخت کې ناڅاپه زمونږ 

ښېده، چې زمونږ حال او استربال يې رو  ېپه مخکې يوه داسې رڼا وبر

 او روښانه کړ او زمونږ توره شپه يې په سحر بدله کړه.

ربانهدې دا رڼا زمونږ د هغې تورې برق او برېښنا وه، چې هر وخهت و

او د خپلې بدبختۍ تورې تيارې يې پهرې   کړې دهپښتنو خپله مخه رڼا 

په  . په دې رڼا کې دومره تودوالى او حرارت و، چې زمونږکړې ديورکې 

ګوګل کې يې سړه وينه توده کړه او ډېر ژر يې زمونږ په حال او استربال 

 او تحول پيښ کړ. تغيرکې 

د تورې په خوله کې پيدا کړي،  په دې رڼا کې مونږ د حيات هغه اوبه

چې سکندر په تورتم کې لټولي. کله چې مونږ له دغې تيهارې رڼها تهه 

راووتو او د پښتونخوا د غرو پهه څوکهو بانهدې د سهعادت وړانګهې او 

پلوشې وڅرکېدې زمونږ په زړو کې د حيات مينهه، د وطهن محبهت، د 

او  مليت احساس، د علهم او ترقهۍ شهوق او د ژوندانهه ټهول صهفات

خواهشات پيدا شوه، د وطن ښايسته غرونو او ناوونو، ډکو سيندونو او 

ګڼو ځنګلو زمونږ په زړه کې وطني عشق پيدا کړ مونږ په همدغهه رڼها 

کې خپل ځان پېژانده او په ځان مو ويسا پيدا شوه، چې ملي غهرور او 

 افتخار هم ورسره تړلي دي.
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څکله مونږ د نهړۍ لهه مونږ په دې وپوهيدو، چې د دنيا طوفانونه هې

مخې نشي ورکولى او نه دغه راز لرې او تورې ورېځې زمونږ د سعادت د 

 رڼا مخه نيولى شي.

قوي او متهين موجوديهت ونهازېږو او  په خپلهو! مونږ حق لرو چې 

ووايو، چې مونږ هغه خس او خاشاک نه يو، چې د حوادثهو سهيلۍ مهو 

او پښتونواله د ههر راز ه پښتو په خپلتيت په پرک کړي، ځکه چې مونږ 

و ځمشکالتو مرابله کولى شو او د پښتنو په اصطالح اسمان ته تېږه غور

 او سر ورته نيسو.

مونږ هغه ښاغلي پښتانه يو، چې ځان راته ډېر لوى او ستر ښهکاري 

او د خپلې سيمې درنښت، خپل ملهي افتخهار، د پښهتونولۍ ننه  او 

ساتو لکه چې يو ډېر پهاک ناموس د تېرو پښتنو ښه نوم په داسې ډول 

 او له مېنې ډک مين د خپل مردس عشق احترام او حرمت ساتي.

مونږ خپل ځان او خپله خپلواکي، خپل پښتنې موجوديهت ارومهرو 

ساتو او له سروماله ورباندې تېرېږو، مګر بايد په دې پوه شو چې مونږ دا 

ا په څه شان ساتلى شو  د دې  پوښتنې په ځواب کې څه شى، چې زم

، خويونه او يپه نظر کې ډېر مهم معلومېږي هغه زمونږ ملي تربيه پښتن

پښتنواله ده، ترڅو چې مونږ پښهتانه يهو او پښهتونولي لهرو زمهونږ د 

خپلواکۍ او لوړتيا جنډه به ارومرو پورته وي او په ازاده ههوا کهې بهه د 

 ازدۍ په وږمه رپېږي.
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هو! دا رښتيا او کټ مټ حريرت دى، ترڅو چې د يوه قام په نفسهي  

کيفيت او حال کې تغير پيښ نشي د هغوى په حال کې خداى هم تغير 

لوى څښتن  غورځويه ځان څاه ته ونه په خپلنه پېښوي، ترڅو څوک 

يې د ذلت او انحطا  په کنډو کپرو کې نه اچوي، زمونږ ملي او پښهتنې 

ه په خپلهي، چې که مونږ يې ځاو هسکه فضا کې ګر روح په دومره لوړه

نه وررسېږي او نه د چا لهه تيهر  شىغ ۍکړو د هېچا د لېنده راښکته ن

 اخالقو يالندې راځي. وروسته تر دې چې زه د ځان په ساتلو کې پښتن

ه په اوله درجه اهميت قايلېږم، نو بيا علم او د نن ورځې مختلف فنون ت

نور شيان هم ضروري ګڼم. کهه مهونږ علهم او ثروت او بډايي او ځينې 

لرو خلک مو په سحر او چل ترخپلې اغيزې الندې راولهي او ه بصيرت ن

زمانه مو وږي کوي او د  نه لرولوبې راباندې کوي، که مونږ شته او ثروت 

 په خپهل نه لرونورو دام و دانې ته مو را ټيټوي، که مونږ فن او تخنيک 

له ځان سره دښمني کوو، نن خلک د حربي  الس ځان اور ته غوروزو او

دښهمنانو  په خپلوفنونو په قوت د اسمان له ورېځو او لوړو کار اخلي او 

باندې تندر اوږلۍ وروي، نن خلک د صنعت او حکمت په مرسته هغهه 

وي او د دښمن په حق ځهوا، چې د حيات مهم عنصر دى د مرګ اله ګر

ړي چې پهه دې عصهر کهې کې ورځنې د زهرو کار اخلي. که څوک غوا

خپل ځان او خپله خپلواکي وساتي هغه بايد دومره کامل انسهان وي، 

الر کې وي او د خپل هر مرو عال( وکړى  په خپلچې خپل هر څه يې 

د شي. پدې وخت کې که نور هېڅ نه وي، خلک د يوه قام الندې کولهو 
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بعضې داسې مکروبونه د هغوى په وجود کې انجکشن کهوي چهې  پاره

ر ژر يې ملي وينه فاسدوي او روح يې وژني، نو برسېره په نورو خبرو ډې

 ډاکټري هم الزمه ده. د پارهنن د ازادۍ ساتلو 

خپل ځانونه ښايسته کوي او  د پارهنن ځينې کسان د نورو د اسارت 

ښکليتوب ورځنې زړه وړي، نو سړى بايد هېڅکله لکه بلبل د  په خپل

ي او په پردي باغ کې اسير نشي، بلکهې چا په ښايسته ګالنو زړه باى نل

خپل ځان، خپل مليت، خپل دودونه، خپله ناسته والړه له هر چا ځنې 

ښه وګڼي او خود يې ولري، ترڅو چې يو ملت خپلې ټولې نيمګړتياوې 

او خپل ځان د بل له احتياجه ونه ژغوروي هغه په دنيا کې  نه کړيپوره 

چې وي د نورو تر تاثير النهدې  حريري ژوندون نشي کولى او په هر راز،

 راځي.

سړي بايد دې  ټکې ته ښه متوجه شي، انسان چې هر څومره مدني 

شوي او مدنيت ته ورنزدې شو دى هماغومره يې ډار او وېره ورکه شوې 

شيان يې خپل الس الندې کړي دي او له خپلې  ذيروحاو نور ژوندي او 

ت په مرسته په وحشت اغېزې الندې يې راوستلي، يعنې انسان د مدني

باندې غالب شوى او قوت يې موندلى، لکه چې اوس هم د دنيا متمدن 

قومونه په وحشيانو او نيمه وحشيانو باندې حکومت او حکمراني کوي، 

که څوک غواړي چې د نن ورځې مدني اقوامو تر تاثير النهدې رانشهي 
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تهه پهه بايد ارومرو په مدني سير کې ځان ور سره برابر کړي او تمهدن 

 سپکه سترګه ونه ګوري. 

په دنيا کې دا صلح يو طبعي قانون دى او لوى څښتن هم مونږ پهوه 

کړي يو، چې دا مځکه د صالحانو ميراث دى او صهالحان بهه ور بانهدې 

مخ حکمراني  مځکې د تسلط لري، دلته غرو هغه صالحيت دى چې د

پيهدا  پرې کېږي، چې دا صالحيت د اسالم په ابتدا کې پهه عربهو کهې

 شوى او زمونږ پښتنو په مليت او پښتنولۍ کې اغږل شوى دى.

مونږ بايد دا صالحيت هېڅکله له السه ونه باسو او ورباندې ټينه   

، چهې مهونږ بهه پهه حهق او دا دهد دې  صالحيت لومړۍ نښه  -اوسو

حريرت ټين  والړ يو او ملګرتيا به يې کوو، هېڅکله به مو زړه ته خول 

ه وېني تويول راتهه ههېڅ باو د ضرورت په وخت کې  لري نهاو ويره الر 

ښکاري او له مرګه به نه وېرېږو، بلکې د خپلې اسالمي او ملي لوړتيها د 

مرګ، ابدي ژوندون او خپل سعادت بولو او د دنيا د هر راز  د پارهساتلو 

سختيو او مشکالتو په مرابل کې به لکه د خپل وطهن لهوړ او هسهک 

غرونه په هر ميدان سر لوړي والړ يو، عزم او اقدام به مهو ډېهر ټېنه  

 اوکلک وي.

اېثار او قرباني به ډېر لوى افتخار ګڼو، اتفاق او اتحاد بهه ههېڅ شهى 

کې به يو له بله مېنه او محبت، پېروزېنه او  منځ په خپلبولى، نشي خرا

رواداري لرو او د خپل مردس دين او ګران وطن د دښمنانو پهه مرابهل 
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يو. د لوى څښتن پهه ضهعيفو مخلوقهاتو  خاوندانکې به د سختو زړو 

شي ښه ښکاري، د  باندې به زړه سوى لرو، عدل او انصال به راته له هر

به په هېڅ شان نه قبلوو او د خپهل مرهدس او پهاک  بې ننګۍ ژوندون

به له سر او ماله تېرېږو، خپل ځان او اوالد بهه د خهداى د  د پارهمرصد 

قربانوو او بې له خدايه به بل هېچا ته سر نه ټيټوو، دا ځکهه  د پاره رضا

چې د خداى له بندګۍ سره بله بندګي نه کېږي او نه خداى پاک په دې 

 ، چې د ده بنده د بل چا بندګي وکړي.باندې راضي کېږي

هو! مومن او مسلمان بايد ارومرو آرام او ازاد وي او پښتون بايد تهل 

ازاد او مسترل وي، نو تل دې وي زمونږ ازادي او خپلهواکي او همېشهه 

 دې وي پښتو او پښتنواله.
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 کورنى مرغه

کله چې سړى ستورو سره خبرې کوي او د خپلې پوهې په رڼها کهې 

خبرو نه پوهېږي او په رڼا ورځ بې له خپل  په خپلوبله نړۍ ويني او کله 

ځانه نور څه نشي ليدى، که سړى ښه ځير شهي چرګهان ههم خبهرې 

هو! يوه ورځ چې زه د چا مېلمه  –کوي، خو د زړه په غوږو اورېدل کېږي 

هغه غټ چرګ، چې ډېهر وخهت يهې  د پارهچې زما وم او هغه غوښته 

ساتلى و پوخ کړي، نو يې خپل زوى ته د هغه د نيولو وويل، زوى يې په 

کوڅو کې ورپسې منډې وهلې او له ډېرو منډو وروسته يې چرګ ونيهو 

 او کور ته ستړى ستومانه سانيولى راغى.

وه او د دې سړي په کاله کې يوه باښه هم لرله، چې په يوه دړه ناسته 

ه ژبه چرګ ګرماوه او ورته يې په خپلچرګ منډې يې ليدلې وې، نو يې 

کهور کهې سهاتلى وې او  په خپلويل، چې ته خو ډېر وخت دې سړي 

وخت په وخت به يې ډوډۍ او هرڅه درکول او ستا روزنه به يهې کولهه 

کوم وخت، چې ده ته نيولې، نو تا د ده ټول ښه هېرکړه او الس دې نهه 

 ورکاوه.
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وګوره! زما په غاړه کې يې مزى اچولى، سترګې يې راته پټهې کهړي 

دې کله چې مها پرېهږدي او ه دو او الوتو ته مې نه پرېږدي، سره لځېګر

م هر راز لويې او وړې مرغۍ نيسم او ده ته يې راوړم، خپل ځهان ځوالو

 بېرته د ده منګولو ته سپارم او دى نه خوابدى کوم. 

رته يې وويل، چې سهتا سهترګې پټهې دي، چرګ ورته مخ راواړه او و

 تېره کړى دى ته يې نه وينې. د پارههغه لور چې ده زما 

يوه شېبه وروسته، چې دى زما بڼکې وشکوي او خپل ځان ته ترېنهه 

بالښت او سروېږدى جوړ کړي او ما په اورباندې دا پلو هغه پلو واړوي او 

ندې کړي، نو چې تهه بيا مې ټوټې ټوټې کړي او په کټو کې مې الندې با

د مې ژړا او کوکارې واورې، ما به هېڅ ګرم نه کړې او پوه به شې، چهې 

ټول ښه زما سره د خپل ځان لپاره و او زه يې د همدغې ورځې لپاره  ده

 لټولم.

هو! هر څوک او هر څه چې د بل د الس الندې وي هغه د همدغسهې 

ښه ساتي، پهه  ورځې د پاره روزل کېږي، وګوره بزګر خپل غويي څنګه

سره غرمه کې ورته واښه کوي، اوبه ورکوي، چې بيا پرې جغ کېږدي او 

مځکه پرې واړوي. همدغه شان خپل کښت وخت په وخت پڼه کوي، له 

 غويو او پهسو يې ساتي، چې له مځکې هسک او ژر ورېبل شي.

ام چې خپل واک نه لري او د بهل الس النهدې ژونهد قهمدارنګه هر 

لکه چرګان او غويي ساتل کېهږي او  د پارهکوي، هغو د نورو د ژوندون 
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روزل کېږي، نو دوى ته که هر څومره ښه خواړه ورکول کېهږي، همغهه 

خواړه دوى د مړينې د پاره غټوي او نژدې کوي يې، دوى ته هغه څه نه 

ان ويسا پيدا کړى شي او په نهړۍ ورښودل کېږي،چې دوى په خپل ځ

کې په خپل واک ژوندون وکړى شي او د بل پاتې شونکو ته سترګې ونه 

 نيسي.

هو! دوى هېڅکله نه شي کوالى، چې هر څه په خپلهه وګټهي او بهل 

 چاته هيله او اسره ونه کړي.
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 خوږ ژوند

د همدغه ت  له کبله،  –غر په غره نه ورځي او سړى په سړي ورځي 

سهړي تهه د نهورو ژونهدون څهه نها څهه  لريچې وګړى يې يو له بله 

 څرګندېږي او راز راز وګړي ويني.

يوه ورځ زه يو داسې سړي کره پېښ شوم چې پوله او پټي يې ههېڅ 

 نه درلودل او په کور کې يې د مږک لکۍ هم نه سپېره کيده.

 يده خپلې شپې او ورځې په لو او لور تېرولې او د کاله ټول خرڅهوړ

 يې دومره نه و، چې د يوه بډاى او شتمن سړي د غاړې کالي شي.

پدې کاله کې بې له سپوږمۍ بله ډيوه نه وه او نه چا بې له خپل الس 

 او مړونده بلې سر و کېږدۍ درلوده. 

کټوري( ته يهوه دې سړي په دغه ورځ برسېره پدې چې خپل زوى )

سدرۍ او يوه سره خولۍ راوړې وه، کور ته يې هم څه غوښه اخېسهتې 

خولۍ موندلې او نوې  يوه، کټوري چې وروسته له ډېرو وختونو نوې نز

سدرۍ اغوستې وه له هلکانو سره په کوڅو کې  منډې رامنډې وهلهې، 

 په منهډه هپه نغري باندې وليد ۍکله چې کاله ته راغى او د غوښو کټو
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 بېرته الړ او په نورو هلکانو يې زيرى وکړ چې مونږ نن غوښه پهخ کهړې

 ده.

هغوى که څه هم په دغه ورځ ال څه ډېهرې ورځهې يهې غوښهه پهه 

سترګو نه ده لېدلې، خو د پښتنو زامن دي دا ورته ښه نه ښکاري چهې 

د دوى له کاله نه په بل کور کې ښه څه پاخه شوي دي او نه دا زغملهى 

 ې له چا نه ښکته او ټيټ وي.شي، چې دوى د

نو هر يوه به چا يو څه او چا بل څه ښودل او خپهل نګهولي بهه يهې 

، چا به ويلې چې مونږ لړمون پوخ کړى او چابه ويلې، چې مهونږ لستاي

داسې خوند کولې لکه چې ه دى، دا خبرې دوى پ نن چرګ باندې کړي

خونهد نشهته لګيا وي او خوري يې، نه خداېږو په خوړلو کې يې دومره 

 ستلو خوند اخلي.يلکه دوى يې چې له نوم اخ

يوازې کټورى له هلکانو سره دا خوږې خبرې نه کوي مور يې هم لهه 

، سوځيښځو سره ناسته ده او وايي: الړه شم چې د غوښو کټو مې ونه 

، ځکه چې کټوه تر خولۍ له اوبهو ډکهه ده، هغهه سوځيغوښه خو نه 

ترسبا هم نه وچېږي، خو دا غواړي چې نورې ښهځې خبهرې کهړي. د 

کټوري پالر چې خپل ګاللى ځوى په ښو کاليو کې ويني من من غوښې 

اخلي او په کاليو کې نه ځايېږي، خو له بلې خوا چهې د خپلهې ښهځې 

تور ټول يې په زړه کې زاړه ټيکرى او شکېدلي کميس ته ګوري سور او 
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، خو چې هر څومره خپلې سترګې يوه خوا بله خوا غړوي داسې ګرځي

 څوک نه ويني، چې د ده زړه پرې ورشي او څه پور ترې وغواړي.

سره له دې، چې پدې کاله کې هېڅ نه و، خو خوښي او ژوندانه خوند 

چې و، ځکه و وپکې زښت ډېر و او له بډايانو ځنې د دوى ژوند ډېر خوږ 

زړونه تل هغه څه غواړي چې هېڅکله يهې الس نهه  بډايانود شتمنو او 

 ورسېږي.

هو! د دوى خوښي او زړه ښه والى دومره وړيا نه وي، چې په دومهره 

وړو وړو خبرو الس ته راشي، د دوى سترګې په ټوله نړۍ هم نه مړېږي، 

د لويو او شتمنو کورو لوى ال څه، چې وړو تهه يهې ههم ډېهر خونهدور 

څيزونه بېخونده شوي وي او ورېښمينې ټوټې ورته، لکه بيتهي داسهې 

ښکاري. د دوى نرۍ وريجې که هر څومره غوړې او غوښې پکې ډېهرې 

وي، د نورو سوکړک او شنو سبو يا شړومبو ته په خوند کې نه رسېږي، 

نه پوهېږم چې دا ولې  نو ښه ده که ښه څېزونه د نورو په مخکې اېښي 

وى په برخه رسېدلى دى او خوښهي ههم د دوى پهه وي، خو خوند د د

 کاله کې ده.

روغتيا او جوړوالى هم دوى تهه ورکهړل شهوى دى،  ،نه يوازې دا نه

دوى هېڅکله لکه بډايان په لوړو وريجو او کلکو غوښو نه نس خهوږي 

څيزونهو  ترووکېږي او نه هغومره ژر ژر ناروغتيا ورته پېښېږي، دوى بې 

پرګي، نانګه  لى شي او که نور څه نه وي د غروښايسته ډېره ډوډۍ خوړ
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او مماڼې، شنې او داسې نور...هم خهوړلى شهي، ځکهه چهې دوى ال د 

 پستو او خوندورو څېزونو خوند نه دى ليدلى. 

نه نه لېدلى يې دى، خو په همدغو ځينې ونو کې لکه چهې رحمهان 

 وايي: بابا

 ))پتنګهههانو لهههره خهههداى پهههه اور کهههې ورکهههړ 

 ې بلبلههې پههه ګلههزار کههاهغههه عههيش چههې يهه

 خرقههه پوشههو پههه خرقههه کههې دي مونههدلي 

 هغههه حهه  چههې پههه دنيهها کههې دنيهها دار کهها((
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 څه ليکل يا ليک پوهه
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 دعا

د ټول جهان واکداره! ته هر څه لرې او هر څه کولى شې، د ههر چها 

اميد تا ته کېږي او څوک څه له تا غواړي. ستا خزانې او کارخانې ډکهې 

  .دي، ستا په باغونو کې د شودو، شرابو او عسلو وېالې بهېږي

ستا بخششونه او انعامونه بې پايانه دي، ستا د رحمت نور په ځمکهو 

 او اسمانو کې نه ځايېږي.

 فريران او مسکينان درنه د ډوډۍ سوال کوي.

 ماړه او بډايان درنه اشتهاء او د هضمولو قوت غواړي.

ګانو اوالدونه غواړي، ځنې وايي چې مال او دعا ځاريوڅوک درنه په 

 او دولت راکړه!

 يو وايي جنت مې په کار دى، بل وايي له دوزخه امان او پناه غواړم.

 څوک د حورو شوقمن دي او د چا غالمانو ته نيم زړه نشته.

مرتبې او لوړې درجې له تاسره دي، کاميهابي او موفريهت سهتا پهه 

 توفيق حاصلېږي.



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

4222 

په الس کې دي، راحت او زحمت، عزت او ذلت ستا دين او دنيا ستا 

 له خوا انسان ته رسي.

 بهار او خزان ته راولې، مرګ و ژوند ستا په اختيار کې دي.

 هر څه ته کوې او هر څه له تا غوښتل کېږي.

د دې  جهان او د هغه جهان اجرونه، خيرونه، خوندونه او خوشحالي 

 څه شته.خلکو ته ته ورکوي زه. پوهېږم چې تاسره 

 زما دعا او د زاهدانو دعا. 

 زما ارزو او د پادشاهانو ارزو يو راز نه ده.

 ډېر فرق لري. سره مسکينانو له سوالاو  زما سوال د بډايانو

 زه نه وايم، چې ځمکې او پيسې راکړه.

 نه غواړم، چې عزت مې ډېر لوړ، رتبه مې لوړه شي.

 دي په کار.ه موټرونه او اسونه مې ن

 او عمارتونه نورو ته ورکړه!قصرونه 

 پټي او باغوونه هغه چا ته وبخښه، چې په خاورو نه مړېږي.

 په بانکونو کې د سوداګرو پيسې زياتې کړه.
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د بزرګۍ اعتبار مه راکوه! ځکه چې ستا پهه اطاعهت او عبهادت لهه 

 خلکو نه اجر او عزت غوښتل را ته ښه نه ښکاره کېږي.

 ر څه غواړم.زه له دې ټولو نه تېر يم او نو

 زه وايم په جهان کې د ظلم بېرغ نسکور کړه.

 حق او عدالت ته قوت ورکړه!

 په زړونو کې رحم او د خير مينه واچوه!

 په دماغونو کې د حق نور او د حريرت رڼا پيدا کړه!

ته کولى شې چې د ظلم قوت په وړو وړو کهاڼو ميهده ميهده او ذرې 

 ه کړې.ذرې کړې يا د هوا په ماشو ظالمان تبا

 مګر مونږ د اتوم په بمونو هم دا کار نشو کولى.
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 رحم وکړه

 تورې کېږدۍ او د ډېرو رموخاونده! د

 پدې سره او ټکنده غرمه کې.

پدې وچه بيديا او سپېره صحرا کې، چې يخې اوبه، يخ سيورى، توده 

ډوډۍ، شودې او مستې کوچ او پېهروى، کهورت او غهوړي، بهوڅې او 

 تاسره دي.پنيرونه هر څه له 

 په خوارانو او بې وزلو رحم وکړه!

 له مسافرو او الرويو نه خپل خوړونکي سپې ايسار کړه!

هر څوک چې راځي او ستا د کېږدۍ تر سيوري الندې کېږي، هغه له 

 خپلو سپيو نه وساته او قدر يې کوه!

 اى د خروړو سپيو خاونده!

 باندې ته نيولى يې.له رسېږي او د دوى په ضرر  ستا د سپيو تاوان تا

 سپي او نفس دواړه يو شان دي او هر شي ته خوله اچوي.
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 ته خپل سپي ونيسه او په مونږ رحم وکړه.

وى به هر وخت ستا دښمنو ته په خپلو سپيو دا ګمان مه کوه، چې د

نو ته غاپي. دوى ډېرځله د اسمان ستورو او سپوږمۍ  تهه ههم او غليما

 او غوټې وهي. ىيانو هم بلوسغاپي او ستا په ملګرو او اشنا

 هېڅوک زما نارې نه اوري.  –آه 

 د خپلو سپيو حملې نه ويني.

 زما غږ ترکېږدۍ نه رسيږي.

 دوى ولې څه نه اوري 

 ولې څه نه ويني 

 ولې په چا رحم نه کوي 

 خو به نه وي  يپرد

 کېږدۍ خو د پښتنو معلومېږي. 
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 سوداګر

 خپل دين او ايمان مه خرڅوه!هر څه چې خرڅوې هغه خرڅ کړه، مګر 

هر څه چې خورې هغه وخوره، مګر سود مه خوره او پنځه ګوتې په خولهه 

 مه منډه. هر څه چې اخلې هغه واخله، مګر د خوار وغريب ازار مه اخله!

له هر ځايه چې هرڅه راوړې رايې وړه، مګر ګهوره چهې بهې انصهافي او 

 بيرحمي درسره رانوړې.

 سورېږه! خو د چا په اوږو مه سپرېږه!په اسونو او موټرو 

 ه!ځوه نرخه او له چتې مه ه، خو لوځله ښاره 

جوړ کړه، خو د خپل بام واورې د بل په بهام  د پارهلوى لوى کورونه د ځان 

 مه غورځوه!

 پېټي ډېر پيداکړه، مګر خپل پېټى مه درنوه او ځانته اغزي مه کره.

 ه!د ځان غم دې وخوړ اوس د نورو غم هم وخور

 لوې بنګلې دې پيدا کړې، لوړ همت هم پيدا کړه!

خلک وايي په ډېرو ليوني خوښ دي، ته هم په لږه ګټه قانع شه او ليهونى 

 کېږه مه!
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 ، مګر خوار او غريب دې نه پېژني.ېبډايانو وېيژندل

 راشه! دوى ته ځان وښيه د دوى په غم کې شرکت وکړه!

هېڅکلهه نهه ضهايع  پدې شرکت کې که هر څومره سهمونه ولري هغهه

مګهر دا سهود روا دى، بهې  ،کېږي او ګټه يې يو په لسه، بلکې بې حسابه ده

 انصافي نه ده انصال دى.
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 خلک وپېژنئ!

هغه څوک چې د مملکت کارونه يهې پهه الس کهې دي او د واک و 

 اختيار خاوندان بلل کېږي يا په وطن کې تاثير او نفوذ لري پوره وپېژنئ!

خدمت کوي يا زمونږ په سر تجارت کوي  د پارههغه کسان چې زمونږ 

 بايد وپېژنو او ښه يې وپېژنو.

پېژندل دانه دي، چې فالنکى رئيس يا وزير دى، هغه بل په ملهک او 

وطن کې ډېر عزت او اعتبار لري، د دې  بل مال او دولت ډېر دى. يا پهه 

ژنهدل زه نهه وايهم زمها لوړو ځايو کې په ښه نظر ليدل کېږي. دا راز پې

مرصد انسان شناسي او د سړو پېژنهدل دي، نهه د چوکيهو او نومونهو 

 پېژنندنه. 

مخه سړي وپېژنو او دا معرفت يه صهحيح ډول  څه د هر مونږ بايد تر

 حاصل کړو.

 ډېرې پخې سترګې او صايب نظر په کار دى. د پارهد دې  معرفت 

رو له پېژندلو يهو پهه د انسان جوهر او ذاتي قيمت معلومول د جواه

څو ګران او مهم کار دى، انسان په ډېرو پردو او ډېرو رنګونو کې پټ دى 
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او غير له دغو جامو نه، ده نور کالي هم زښت ډېر اغوستي دي او ډېهر 

 لباسي مخلوق دى.

دى په هر ځاى کې بېله جلوه لري د منبر په سر يو راز او په خلهوت 

 کې بل راز دى.

ر نه خوري په کور کې بوتلونهه پهه سهر اړوي او پهه په بازار کې انګو

 دوايرو کې د خلکو ويني څښي.

مونږ بايد د هر چا معنى او حريرت ته وګورو او په لباسهونو، نومونهو 

رنګونو ونه غولېږو. که تاسې زما منئ! د چا قصرونو، منصبونو تهه مهه 

 ګورو، بلکې کار، فکر، ارادې، عمل او ارزوګانو ته يې وګورو!

 ئ او سړي ولټوو!ځاسو بايد په سړو پسې وګرت

هغه کسان، چې د ممکت بهبود او سعادت غواړي او د اجتماعي درد 

 او احساس خاوندان دي هغه وپېژنئ او په محبت ورته وګورو!

اوس هغه وخت تېر شو، چې يو سړى به د معاش او رتبهې، عهزت او 

دار لهه خهوا ورتهه اعتبار له مخې پېژندل کېده او بيا به د قوت او اقته

عصر هغه باداران او اغاګان له اعتبهاره وغورځهول او د ې خلکو کتل د

 وطن خدمتګارانو ته په قدر او احترام ګوري.

 د دې  وخت انسان په انسان کې معنويت او فضيلت لټوي.
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پدې وخت کې هماغه سهړى ښهاغلى او منلهى دى، چهې وطهن او 

وختونه الړل چې خلکو به مملکت ته يې خير او نفع رسېږي، اوس هغه 

ريا او تدوير په طلسم کې ځانونه پټ کړل او چا به يې  د جاه وجالل يا د

 کار او عمل ته نه کتل.

د دې  زمانې ائينه بل راز ده او عالوه د لباس او جامو پهه صهفايۍ او 

 خيرنتوب د انسان معنوي توروالى او سپينوالى هم سړي ته ښيي.

خلک او د رتبو او مرهامونو خاونهدان  شئ! دغه لوى تاسې ښه ځېر

ټول په رښتيا لوى نه دي او نه ټول واړه خلک حريرتاً واړه او کهوچني 

 دي.

اوس مونږ پوهېدلى شو، چې په مشرانو کې کشهران او پهه کشهرانو  

 مشران شته.

له لرې او له ورايه خلکو ته مه ګورو او محض امريت او ماموريت پهه 

 نظر کې مه نيسئ!

مملکت صادق خدمتګاران له دروغجنو او مظاهره کوونکو  د وطن او

 نه بېل کړو او خلک وپېژنئ!
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 د کوم ځاى دى 

 يو کور يې دلته دى بل په کابل کې، بل په يو بل ځاى کې.

څه ځمکه په کوهدامن کې لري، څه په بغالن کې څه په يو بل ځهاى 

 کې.

وربانهدې نهور نغدې روپۍ يې په رشوتونو دلته پيدا کړې، مګر ګټهه 

 بانکونه کوي په يوبل ځاى کې.

 ته ووايه چې دا دکوم ځاى دى 

مېنه يې له دې خلکو سره نشته او د نورو ملکونو خلک ورتهه ډېهر 

 ګران دي.

د دې  وطن له شعر او موسيري نهه خونهد نهه اخلهي او د خهارجي 

موزيک په صفت مړېږي نهه، مهونږ تهه پهه نفهرت ګهوري او د پرديهو 

 مرابل کې ډېره تواضع کوي.  مستخدمينو په

 ته ووايه چې دا دکوم ځاى دى 
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دى د هېڅ ځاى نه دى، ځکه چې هر ځاى د ده دى او سړى ورته هر 

 ځايي ويلى شي.

هو! دا هغه مرغان دي، چې څلور فصلونه په څلورو مملکتونهو کهې 

ي ځ، وطن نه پېژني، د يوه وطن په هوا کې نه الهونه لريتېروي او وطن 

سړې او تودې نشې تېرولى. دا هغه عياشان دي چې بهې لهه او د وطن 

عيش او راحت نه نور څه نه پېژني او له وطن سره هېڅ مينه او عالقهه 

 .نه لري

مونږ هغه کسان د دې  وطن بللي وو، چې د وطن په کاڼو او بوټو سر 

ورکوي او په سختو ورځو کې د وطن په کارېږي، که څه هم پوله او پټى 

 ه زړو کوډلو او جونګړو کې اوسي.او پ نه لري

هو! زما په عريده دا وطن د هغه چا نه دى، چې د ډېرو ځمکو قبالې  

ستې دي، بلکې د هغه چا دى، چې د وطن مينه يې په زړه کهې ييې اخ

 ده او له وطن سره عالقه لري.
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 کوم يو ښه دى 

پېرايهه ښه   ډېر د پارهيو دى چې په خبرو ډېر ښه پوهېږي د هر مطلب 

او ښه داليل پيدا کولى شي، د خپل منطق په زور هر څوک تېرباسي او لهه 

 ډېره عرله وېښته چئ.

نه دى، مګر يو شى په بل راز ښودلى شي او خلکو پهه اذههانو او  ساحر

 نظرونو هر راز لوبې کوي. 

 .يعمالً هېڅ نه کوي، مګر په خوله هر څه کوي او هر کار ځانته منسوبو

ې ډېرې خبرې او مبالغې نشي کولى، د ځهان ښهودلو او ، چىبل هغه د

، په هره خبره کې لکه د شړومبو مچ نه لهوېږي، نه لريځان ستايلو اقتدار 

د هر چا توجه ځانته نشي جلبولى، په مجلوسونو کې پهه وچ زور ځانتهه د 

خبرو موقع نه پيداکوي او په پټه خوله کار کوي، په دماغ کې يې ښهه ښهه 

زړه کې يې د وطن او قام مينه ډېره ده، مګر په خوله څهه نهه فکرونه او په 

 وايي او خپل صفتونه نشي کولى.

 ښه دى  ته ووايه چې کوم يو

 زه خو وايم، چې دى ښه دى، مګر د هغه قدر کېږي او د ده نه کېږي.

هغه پېژنو او دا نه، د هغه ساحرانه کلمهات رابانهدې اثهر کهوي او د ده 

 را نه پټ دى.صفايي او معنوي فضيلت 

 هو! مونږ په خبرو غولېږو او حرايق نشو ليدلى.

 مونږ بايد دا نريصه رفع کړو او د خپل احساس او ادراک عال( وکړو.

مونږ په غوږو اورو او په سترګو څه نه وينو، ځکه کارونه خراب او خبرې 

 ښې دي.
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 وښيه څوک دى 

 صاحب دى.ستلى، مګر رسمي نوم يې مامور ياصلي نوم يې نشم اخ

 په کار نه پوهېږي، مګر په خوشامدو او چاپلوسۍ ډېر ښه پوهېږي.

د لويو او معتبرينو په مخ کې د حاضرباش او خانه سامان کار کهوي، 

 مګر د خوارانو او غريبانو سالم هم نه اخلي.

، مکتب يې نه دى لوستى، مدرسه يهې نهه ده لېهدلې، نه لريسواد 

 ماموريت کولى او ساتلى شي.اخبار او کتاب نشي لوستلى، مګر

په درباري اوضاعو کې د ټولو استاذ دى، مګر انسهانيت او سهړيتوب 

 يې هېڅ نزده، مکتوب نشي ليکلى، مګر شطرنج کولى شي.

 ، مګر ډوډۍ لري.نه لريلياقت 

د خداى اطاعت ته يې مال ماته ده، مګر د امرانو په اطاعت کهې اول 

 مت يې کم دى.نمبر اخلي، دنيا يې ډېره ده، مګر ه

 تنخوا يې لږه ده او جايداد يې ډېر دى.

مسافر او فرير ته يوه سوې مړۍ نه ورکوي، مګر مېلمنو ته هره شپه 

 چرګان حاللوي.

نه دى، مګر  غل نه دى، مګر له غلو سره سمه نيمه برخه لري. ساحر

 په يو څو خبرو لوى لوى خلک ړانده او کاڼه کړي.

 وښيه! څوک دى 
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 ! ته راپه ياد شوېرشوت خوره

 شوې. چاوويل: ټندېږي، مګر مړيږي نه، ما ته سمدالسه ته راپه ياد

بل وويل: ګېډه خو يې مړه ده، مګر سترګې يې وږې دي، بيا ته را په 

 ياد شوې.

دي،  ييوه وويل: قصاب نه دى، مګر ډېر خلک يې بې تيغه حالل کړ

 دلته هم ته را په ياد شوې.

پنجې يې د لېوانو نه دي او خونخهوار دى،  هغه بل وويل: منګولې او

 دا ځل هم ته را په ياد شوې.

 بې ګناه خلک مې په زندان کې وليدل، ته را په ياد شوې.

هغه ورځ چا پوښتنه وکړه، چې په غلو زهېر، د مجرمينو طرفهدار د 

 ، د قاتالنو حامي څوک دى ىمظلومانو دښمن، د نا حرۍ ملګر

 شوې. ماته ته را په ياد
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 سياست

 

 وايه يو څه کوه بل څه.

 ه هېڅ مه وايه!په خپلله بل نه پوښتنه کوه! 

 په شپه کې د لمر وړانګې ښيه! په ورځ کې د تورتم نښې.

 که خبر وې ځان ناخبره کړه! که خبر نه وې د باخبرۍ مظاهره کوه!

 شکره لکه مرچ خوره، مرچ لکه شکره.
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 خلک څه وايي 

پيسو د چا کار نه کېږي، بل وايي د خان او  يو وايي په دوايرو کې بې

ملک رسوخ او اعتبار ورځ په ورځ زياتېږي او ضعيفانو ته پنجهې تېهرې 

 کېږي.

نې وايهي صهحيح يڅوک وايي دلته نوى نهضت او فعاليت نشته، ځ

 اشخاص او د فکر خاوندان نشته.

شاعر وايي: نشا  او طراوت، ذوق او سرور، احساسهات او جهذبات 

 نشته. 

 وايي: د جالل اباد په نوي ښار کې مسجد او د اذان غږ نشته. مال

رجب خان وايي: د جالل اباد نوى ښار جوړ نشو او زوړ ښار په لهوى 

 الس وران شو.

د نوي ښار نرشه لکه د سيدجمال الدين قبر، يا د قرغې بند هېڅ نه 

جوړېږي او هېڅوک نشي پوهېدلى، چې د ښار مخه کومې خوا ته ده او 

 ګه يا کله جوړېږي.څن
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 حميد وايي:

 کههړ پههه نيکيههو ننهه  و نههام لههوړ ه چههې دې نهه

 پههه دوه چمههه دې د خټههو مشههه بههام لههوړ

 

 

 بل ځاى وايي :

 د ريههها پهههه حهههق پرسهههتو پهههورې خانهههدې 

 بههههرهمن بههههت پرسههههتي  پههههه هههههردم د 

 يونس وايي:

 بنههههدګي چههههې د ريهههها کههههوي يونسههههه!

 ي اړد هغهههه ږيهههره خيشهههته ده نهههايي غهههو

 خههداى بنههدګي نشههي ښههه لبههاس کههې څههه د 

 چهههې جامهههه دې د ريههها واغوسهههته برګهههه

 علي خان وايي :

 علههي خانههه! نههه کههړيژوبههل زړه بههه دې روغ 

 پسههې مههه ځههه جراحههان دي طبيههب نشههته 

 د بغههل پههه کتههاب څههه شههى علههم بويههه 

 هههر صههحال پههه ماليههانو حسههاب نههه دى
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 پيرمحمد وايي:

 فلکهههه نهههه رسهههېږي   داد فريهههاد مهههې تهههر

 م خمهههوش ځکهههه د پتنههه  پهههه دود ورېتېهههږ

 شيدا وايي:

 چهههې لېهههده پکهههې اثهههر د الهههم نشهههي 

 څههه حاصههل لکههه شههبنم لههه چشههم تههره 
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  څوک وايي

 زل لنډ دى.تر منزله نه رسېږي او د دروغو م څوک وايي چې کوږ بار

هماغه وختهه  او کاږه بارونه تر ىد دروغو مزل خو تر اخرته پورې د

 ې.ځپر ې بدځمزله ته رسېږي. څوک وايي چې بد ګر

 که دا خبره رښتيا واى اوس، خو به يو سړى روغ نه و پاته.

څوک وايي چې د دروغجن مخ تور دى. ما خو ډېر دروغجن وليدل، 

 چې مخونه يې تک سپين دي.

 څوک وايي، چې د شيطانانو دې کور وران شي.

 څوک وايي، چې د غله په غره کې ځاى نشته.

 ترې نه دي ډک  رادې شي ودې ګوري، چې ښارونه بازارونه

 څو ک وايي چې غل نه يې له پاچا مه ډارېږه!

 ايا د ناحرۍ له شاهدانو نه ويره نه ده په کار 

څه  څوک وايي چې په تشو خبرو کار نه کېږي  دلته خو په خبرو هر

 کېږي او بې خبرو هېڅ نه کېږي.

څوک وايي چې د غله په ږېره خلى وي، ډېر غله شهته چهې بيخهي 

 . نه لريږېره 

څوک وايي چې ډېر وايي لږ ترې خېږي، ما خو وليدل چې هېڅ ترې 

 نه خېږي. 
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 څه وکړو  

 مونږ ډېر کارونه لرو او زمونږ وظايف ډېر سنګين دي.

 هر څه چې کوو، هېڅ نه کېږي او هېڅ نشو کوى دا ولې 

 . نه لرودا ځکه چې: کار په سړيو کېږي او مونږ ډېر د کارسړي 

څوک چې لږ غوندې سم او صحيح کارکولى شهي، خلهک يهې نهه 

خوښوي او ناکامه کوي يې، هغه چې د خلکو خوښوي هغه يې د خلکو 

هرڅهه  د پهارهله مراعاتونو نور هېڅ نه کوي او د خلکهو د خوشهحالۍ 

 کوي.

 د څنګه خلکو مراعات او خوشحالي 

 خير و شر هېڅ نه پوهېږي. په خپلد هغو خلکو چې 

 ت نه پېژني.عجما ژرنده او

 لکه ګډې او اوزې په قصاب او شپون پسې يو راز منډې وهي.

 دوه ملکان يې يو د بل سيورى په ډانګونو وهي.

 د دوه خانانو خوسي يې يو ځاى نه څري.

 دښمني کوي. د پارهد دوه پيرانو مريدان يې يو له بل سره د خداى 
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 دوه ماليان يې يو په بل پسې نه ځي. 

 شعور او احساس پکې نشته.اجتماعي 

 .نه لريله حق او حريرت، انصال او عدالت سره مينه 

 مونږ څه وکړو  ښه نو

 مونږ بايد يو څو تنه د کار سړي پيدا کړو.

چې هم کار وکړي هم په کار پوه وي هم د کار کولو صهحيح طريرهه 

 ورته معلومه وي.

مملکهت  ځينې کسان وايي په يو څو ګالنو نه پسرلى کېږي، په يهوه

کې څو تنه هېڅ نشي کولى. څو تنه به کوم ځاى ته ورسهېږي، ترڅهو 

 ټول ښه نه شي کارونه نه ښه کېږي.

په دغسې خبرو ساده ګان ډېر ژرغولېږي او هغه کسان، چې انسهان 

جسمانيت له خوا نه ګوري، بلکې تهدبير، فکهر او د ادراک  ته يوازې د

انسان د يوې سهمې  قوت ته ګوري هغه پوهېږي، چې يو سم او صحيح

صحيح نرشې او صحيح پروګرام په طرح کولو په دنيا کې لوى لهوى  او

کارونه کوي او ډېر خلک په سمه الره د عالي مرصد په لوري روانولى او 

 بيولى شي.

د دغه شان څو تنو سړو له السه ډېر ډېر کارونهه کېهږي او دغسهې 

 اشخاص هر ځاى ته رسېدلى شي.



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4282 

سل پسرليه جوړېږي، مګر په څهو پسهرليو  په دغسې يوه ګل باندې

کې مونږ دغه شان څو ګلونه نشو پيدا کولى، ځکه چهې نهه يهې شهو 

 پېژندلى.

، ىد زه دا نه وايم، چې نشته يا پدې خاورو کې استعداد محوه شوي 

و او د وطهن غرونهه ځهبلکې وايم چې بايد په دغسې سړو پسهې وګر

 رغونه، کلي او کورونه ورپسې ولټوو.

نه  يو خبر، چې زمونږ په غرونو کې څهه راز ګنجونهه ترخهاورو مونږ 

الندې پټ پراته دي  پدې وچې او سپېره بيديا کې کوم ځاى د حيهات 

دي  په دغو خوارو او زړو جامو کې څه ې اوبه تر ځمکې الندې غلې شو

 راز انسانان پيدا کېږي 

او په دغو خلکو کې چې زمونږ نظر او توجه نه جلبوي، څه فکرونهه 

 څه ارزوګانې موجودې دي که مونږ په دې پوه شو چې.

 يوسههف څېههرو جههامو کههې څههه ګنههاه ده  د

 ده  ښههه لبههاس کههې چههې ګنههاه کههړې زليخهها

 راځههئ، څېههرې کههړو دا ښههې جههامې رنګينههې 

 پکهههې وګهههورو څېهههرې ډېهههرې ننګينهههې

 

 

  

نو هله به داشخاصو حريرت او ماهيت ته ورسېږو او زمونږ انتخاب به د 
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وږو خبرو له مخې نه وي، بلکې د معنى او حريري هويت لباس او څو خ

 له حيثه به وي.

 مونږ بايد هر چا ته په ځيرځير وګورو او په خلکو کې سترګې وغړوو.

سترګې غړول يا کتل دانه دي، لکه چهې اوس ههم ځينهې د جهاه 

 وجالل خاوندان نورو ته به حرارت ګوري.

کلونهه  تيرکهړي، مګهر ډېر خلک شته چې د چا تر ږېرې الندې يې 

 ليدلي يې نه دي.

ډېر خلک وايي او زه هم وايم، چې د کار سړي نشته، ځکهه کارونهه 

 خراب دي.

دا خبره له لويو نه نيولې تر وړو پورې هر يو کوي، مګر سهوال دا دى 

کې نشته  که  چې چېرته او په کوم ځاى کې  په يوه کورنۍ او يوه ښار 

کله کله خو  د کلي او کور خبره وي، نو که چېرې. په وطن او هېواد کې

په يوه کاله کې د څښلو اوبه هم نه وي، مګر په بهل ځهاى کهې سهيند 

 بهېږي او په ځينو کورونو کې ويالې روانې وي.

، نو په ګوشته کې هم ځوانان شته وکه په وطن او مملکت کې يې لټو

 او لعل پوره خو په مېړو پوره ده.

! کهه صهحيح نيهت او ښهې نه لهريکه په زړه کې فساد او خيانت 

 ارزوګانې درسره وي، که د حق او حريرت په قوت عريده لري.
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له حق وېلو او حريرت ښکاره کولو مه وېرېږو او په حرهاني جرئهت 

 ناحره ظلمونه او د اوهامو بوتان مات کړو!

نهه او بهد په هر ځاى او هر چا کې، چې خيانتونه او فسهادونه، ظلمو

کارونه، ريا او تزوير، بې کفايتي او نااليري وينئ ورسره جهاد وکهړو او 

 په هر مورد کې خپل صحيح او انترادي نظريات ښکاره کړو!

 له هېچا مه وېرېږو او هېڅکله سترګې مه پټوو!

 کارکوو! د پارهکه د خپل شخصي او نفسي اغراضو 

 که د وطن او مملکت په نامه خلک غولوو!

 ه زړه کې ټګي او برګي لرو!که پ

 چې کهاږه بارونهه تهر ئنو د دې  عصر بصيرت نه وويرېږو او پوه ش

 زله نه رسېږي او بې اساسه عمارتونه ډېر ژر نړېږي.نم

که يو امر په تاسې باندې سترګې سرې کړي او له قانون او عدالت نه 

نهه خالل امرونه کوي، که يو خان او ملک په خپل زور او قوت له تاسې 

بيځايه لحاظونه او مراعاتونه غواړي، که څوک لوړو مراماتو ته الره لري 

او پهه حهق ټينه   واو په تاسې د سفارش خطونه راوړي مهه وېرېهږ

 ودرېږو.

حهق  د پهارهکه تاسې خيانت ته اقدام کوو يها د نفهس د شهيطان 

باطلوو که هر څومره موافرتونه درسره وي او قهوي السهونه درسهره 
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ټول عمر مو يوه او بل ته تملرونه کهړي وي، نهو د سهبا شريک وي،که 

 ورځې له باز خواست نه ووېرېږو!  

هو! دمظلومانو او بې وزلو له آه و فرياد نه وويرېږو! هغه کسان چهې 

تاسې خپلو معايبو ته ملتفت کوي او ستاسې نراي  درښيي له هغهوى 

انهت شهئ، چهې ستاسهې خي نه مه وېرېږو، مګر له هغو تملرينو وډار

 ستايي او ستاسې په سترګو پردې غوړوي.

چا چې په مملکتي دواېرو کې لکه د شرکتو امران يوازې پهه پيسهو 

ده يا يې په خوشامدو او تملرونو ځان يوه حد تهه  کومه رتبه پيدا کړې

رسولى دى او وظيفه نه پېژني، بلکې اشخاص او درباريان پېژنهي هغهه 

 ېږي.بايد له خپل اينده سرنوشت څخه ووېر

هغه کسان چې پخواني يې پېژنئ او له وطن او مليت سره عالقمنهد 

وي د مملکت له تخت و تا( او له خپل اولوالمر او پادشاه سره رښتيانۍ 

 د پهارهمينه او عالقه لري، د حق او عدالت له مرتضا سره سم د خداى 

 نو : ،کارکوي

 )الخول عليهم والهم يحزنون(
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 !ووېرېږو او مه ورېږو

که په زړه کې فساد او خيانت نه لرو! که صحيح نيت او ښې ارزوګهانې 

 درسره وي، که د حق او حريرت په قوت عريده لرو.

له حق ويلو او حريرت ښکاره کولو مه وېرېهږو او پهه حرهاني جرئهت 

 ناحره ظلمونه او د اوهامو بوتان مات کړو!

ه او بدکارونه، په هر ځاى او هر چا کې چې خيانتونه او فسادونه، ظلمون

ريا او تزوير، بې کفايتي او نااليري وينئ، ورسره جهاد وکړو او پهه ههر 

 مورد کې خپل صحيح او انترادي نظريات ښکاره کړو!

 هېڅکله سترګې مه پټوو! له هېچا مه وېرېږئي او

 که د خپل شخصي او نفسي اغراضو لپاره کار کوو!

 که د وطن او مملکت په نامه خلک غولوو!

 ه زړه کې ټګي او برګي لرو!که پ

عصر له بصيرت نه ووېرېږو او پوه شئ چهې کهاږه بارونهه تهر  د دېنو 

 منزله نه رسېږي او بې اساسه عمارتونه ډېر ژر نړېږي.
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که يو آمر په تاسې باندې سترګې سرې کړي او له قانون او عدالت نهه 

ې نهه خالل امرونه کوي، که يو خان او ملک په خپل زور او قوت له تاس

بېځايه لحاظونه او مراعاتونه غواړي، که څوک لوړو مراماتو ته الره لري 

او په تاسې د سفارش خطونه راوړي مهه وېرېهږو او پهه حهق ټينه  

 ودرېږو.

 وکه تاسې خيانت ته اقدام کوو يا د نفس د شيطان لپاره حهق بهاطلو

که هر څومره موافرتونه درسره وي او قوي السونه درسره شريک وي، 

ه ټول عمر مو يوه او بل ته تملرونه کهړي وي، نهو د سهبا ورځهې لهه ک

 بازخواست نه ووېرېږو!

 هو! د مظلومانو او بېوزلو له آه و فرياد نه ووېرېږو!

هغه کسان چې تاسې خپلو معايبو ته متلفت کوي او ستاسهې نرهاي  

درښيي له هغوى نه مه وېرېږو! مګر له هغو متملرينو نه وډارشئ چهې 

 فلت او خيانت ستايي او ستاسې په سترګو پردې غوړوي.ستاسې غ

چې په مملکتي دوايرو کې لکه د شرکتو امران يوازې په پيسو کومه  چا

رتبه پيدا کړې ده يا يې په خوشامدو او تملرونو ځان يوه حد ته رسولى 

دى او وظيفه نه پېژني، بلکې اشخاص او درباريان پېژني هغه  بايهد لهه 

 ت څخه ووېرېږو.خپل اينده سرنوش
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 استاذ ويل!

 

 استاذ مونږ ته درس راکاوه او مونږ يې ډېر ښه پوه کولو. 

د ده په تعليمونو اجتماعي شعور او احساس ډېر قهوي کېهده او پهه 

مغزو کې بيداري پيدا کېدله، ده مونږ ته د حساب او محاسهبې اصهول 

وکهړو او هم ښودل او ويل يې تاسو بايد هر وخت له ځانه سره حساب 

 حسابي خلک اوسئ!

 يوه ورځ يې د حساب په درس کې مونږ ته وويل:

که يو عدد له بل عدد سره داسې يو ځاى کړو، چې يهو پهاس او بهل 

الندې وي، لکه 
۱
ېنه جوړېږي او د يوه وجود په بل کې ر( ت۱څلور ) نو ،۱

 محوه کېږي او استرالل يې ورکېږي.

( نودوه وېشهت ۱۱لکه ) مګر که دواړه څن  په څن  يو ځاى کړو،

 ورځنې جهوړېږي او دوه او شهل کېهږي د دواړو عهددونو شهکلونه او

صورتونه هم په خپل حال پاته کېږي، ځکه چهې پهدې صهورت کهې د 
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ملګرتيا، اتفاق او ورورولۍ راز پټ دى او په هغه بل صورت کهې تفهوق 

 تسلط او محوه کول مضمر دي.

يو تن په ځان پسې بل روان ده ويل که د اتفاق او ملګرتيا په صورت 

 کړى شي، نو قدر او مردر يې ډېر زياتېږي او مرتبه يې لوړېږي.

 ماتو او لوفو...ته خبره رسېږي ( ،)يعنې له احادو نه، عشراتو

که پنځه الفونه يو د بل په سر د پاسه کېږدو هماغه پنځهه ورځنهې 

صورت يې هم محوه کېږي. زمونږ استاذ مونږ ته پهه  جوړېږي او شکل و

حساب او رياضي کې هم د اجتماعياتو او سياسياتو د فلسفې درسونه 

راکول او مونږ يې پوه کولو، چې بايد يو له بل سره داسې يو ځهاى شهو 

چې د تنازع...په ميدان کې څن  په څن  ودرېږو او څوک د چا په سر 

، د ال نوي کولهو نه کړياسترالل سلب باندې پښې کښېنږدي، يو د بل 

او محوه کولو غرو په کې نه وي، بلکې يوه د بل درجه او مرتبهه لهوړه 

کړي. ده ويل: مونږ به يو مخکې کوو او مشر کوو به يې، مګر يو د بل په 

 سر نه سورېږو او د بل د ټيټولو چم به نه کوو.

-(۶)-(1)زمونږ استاد دا هم ويل:که مونږ دوه مسهاوي عدونهه لکهه

( هر يو له بل نه وړاندې وروسته کړو نتيجه يې يهوه ۹)-(۹)-(۱)-(۱)

ده، مګر په دوه متفاوتو عددنو کې ترديم و تهاخېر ډېهر فهاحش فهرق 

 راولي او په مردار کې ډېر تفاوت راځي.
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( نهولس کېهږي، ۶۳که مونږ يو او نه يو ځاى کوو او داسې يې ليکو )

( ۳۶عددونه داسهې وليکهل شهي )مګر شل کېږي نه، که هم دغه دوه 

خبره سلوته نږدې کېږي او ډېر زيادت پکې راځي. همدغهه سهبب دى 

کېږي چې قدر او مرهدار يهې لهه  د مخهچې په جوامعو کې هغه څوک 

جهامعې قهدر او  هغه بل نه زيات وي او د ده په مخکې تهوب بانهدې د

 ،تعدادقيمت ډېر لوړېږي، مونږ بايد په دې سره پوه شو او د هر چها اسه

 معيار، مبلغ او مردار ته وګورو.
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 عجيب انسان

 ړوند نه دى، مګر خپل عيبونه نه ويني. 

 کو  نه دى، مګر خپله اوري او د بل نه. 

 . نه لريزړه لري زړه سوى 

 خپله لږه پوهه ورته ډېره ښکاري، د بل ډېر علم ورته لږ معلومېږي. 

مالونهه ورتهه لهږ ښهکاره د بل لږ مال ډېر په نظر ورځي او خپل ډېر 

 کېږي.

، چې خلک ورته الس په نامه و درېږي، خلکو تهه الس د پارهد دې  

ذلهت  د پارهغالمي قبلوي او د عزت  د پارهپه نامه درېږي، د فرعونيت 

 ته غاړه ږدي.

 دين په دنيا خرڅوي او دنيا په پوچو اعتباراتو پلوري.

 او خلک ورته بې لکۍ نه وايي. نه لريلکۍ 

 او په څلورو روان دى. نه لرير پښې څلو

 آس نه دى، مګر خلک په لغتو وهي.

 ، مګر سرتمبه دى.نه لريښکر 

او په مهوټرکې ههم د  ګرځيله عرله پياده دى، مګر هېڅکله پلى نه 

 خپل جهل په خره سپور وي.

 څوک دى  زه وايم: بې پوهې زورور. ته به وايې دا
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 خان الال

 

 .ګرځيخان الال هېڅکله بې نوکرو او سړيو نه 

 يوازې نه دى لېدلى.  دى هېچا

 اوصهافوصفت هر وخت خوشحالېږي، مګر دى بې له خپلو  په خپل

 بله خبره نشي اورېدلى.

ه صفت پهه ښهه په خپلدى  نه کړيکه بل څوک د ده صفتونه بيان 

 ه ځان ستايې.په خپلشان کولى شي او لکه سپايي 

و روپهۍ نرهد او وبخششونه هم کوي او په کال کې په زرهاخان الل 

جنس يوه او بل ته ورکوي، مګر خوار او غريب ته سوې مهړۍ ههم نهه 

 ورکوي.

حاکم او عالقه دار، مدير او مامور، خهان او ملهک تهه سهل قسهمه 

کړک ههم نشهي وطعامونه تياروي، مګر مسافر، کونډې او يتيم ته يو س

 ورکولى.

خوشحالوو، نهو قلهم او کاغهذ راواخلهئ او د ده که تاسې خان الال 

بخششونه حساب کړو يا يې خرڅ يو په لسه زيات وښهيي، مهثالً د ده 

په مخکې ووايئ، چې د خان په کور کې يو کور کمند د کال څلويښهت 

 منه کلګېږي او د غوړيو خو يې هېڅ حساب  نشته.
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ياقهت خان الل نور صفتونه هېڅ نه پېژني، پام کوو چې د فضهل و ل

کړو او د اجتماعي خدماتو اخالقي فضهايلو ه خبرې د ده په مخکې ون

بلد نهه ياسهت،  ىاو بو ىنوم په خوله وانخلئ، تاسې به د خانانو په خو

 مګر ما له رجب خان سره ډېر صحبتونه کړي او دوى ډېر ښه پېژنم.

ما ځينې داسې خانان هم لېدلي دي، چې له خوارۍ ژرندې ساتي او 

 نه اخلي. له کبره مز
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 رشوتونه

 

رسمي رشوت: هغهه رشهوت چهې حاکمهان، مهاموران، قاضهيان، 

 منصبداران يې اخلي.

 غير رسمي: هغه چې خان، ملک، ناظر او نورو ته ورکول کېږي.

 مخامخ صفتونه، دعاګانې او داسې نور. ،معنوي رشوت: تملق

 مېلمستيا. ،د پاک نفسو رشوت: دا يکه، د حروقو پيسې، خدمتونه

 ظالمانو رشوت: هغه رشوت چې حق باطلوي او باطل حق کوي. د

د هوښيارانو رشوت: چې کار له حق او اصهولو سهره سهم وکهړي او 

 رشوت پکې واخلي.

 وي. د پارهستلو يافراطي رشوت: چې د بانکونو د سعامو اخ

 وي. د پارهغير افراطي رشوت: چې د نس مړولو او تن پټولو 
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دول او په مجلسونو کې يادول او په ډېرو د رياکارانو رشوت: لږ شى ر

 باندې غلي کېدل.

 د فاسرانو رشوت: پېمخي 

د احمرانو رشوت: د رشوت په طمع او اميد لهه حهق او قهانون نهه 

 تېرېدل.

 د محطاطو رشوت: د يوه او بل لحاظونه او مراعاتونه.

  



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

42١1 

 

 د متملرينو منطق

باندې ولې وېښهته يوه پاچا له چانه پوښتنه وکړه، چې زما په ورغوو 

 نشته.

السونو باندې په لپهو لپهو روپهۍ  په خپلوهغه وويل: ځکه چې پاچا 

 خلکو ته ورکوي او ورغوي يې سولېږي.

 پاچا وويل: چې د نورو خلکو ورغوي، خو هم ماغوندي دي.

لپو ستا له لپو نه څه اخلي او ورغهوي  په خپلوهغه وويل: هغوى هم 

 يې سوليږي.

چې زه هېڅ نه ورکوم د هغوى ورغوي ههم دغهه  پاچا بيا وويل: هغه

 شان دي 

هغه په ځواب کې وويل: هغوى چې ستا بخششونه د نورو پهه حهق 

نهه خپهل ورغهوي سهولوي او  ارمهانکې ويني، نو له ډېر حسهرت او 

 افسوسونه کوي.
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 دښځو ډار

يوه وويل: زه له خپلې ښځې دومره ورېږم، چې هر څهه وايهي هغهه 

 کوم.

 بل وويل: زه بې له ويلو هم د هغې په رضا کار کوم. 

درېم غږ کړ، چې زه هېڅکله بې له څه تحفې او سوغاته کورته نشم 

 تللى. 

 څلورم وويل: ما له  ډاره بيخي ښځه نه ده کړې 

 

 مونږ په هر چاپسې نه ځو

 يو ملګرى په الره کې مخکې شو. 

و او څوک نه پرېهږدو بل ورته وويل: مونږ پښتانه يو په چا پسې نه ځ

 شي. د مخهچې له مونږ نه 

هغه وويل: رښتيا چې تاسې په خرو پسې ځئ او خره په مخکهې وي 

 يا د اسونو په مخکې منډې وهئ او په سړو پسې هېڅکله نه ځئ.
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 په خرو کې هم الفت شته

 

له يوه ليکونکي سره، چې تخل  يې الفت و، څو تنه ملګهري والړ و، 

الره تېرېدل چې وربوزونه يې يو له بله نزدې کهړي و او څو تنه خره په 

 څټو نه يې ګرول. 

 يوه غږ کړ، چې په خرو کې هم الفت شته. 

 الفت سمدالسه وويل:هو! لکه زه چې په تاسې کې يم.
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 د رجب خان دعوتنامه

ښاغلى...له ډېرې مودې مې دا سودا وه، چې يوه شپه تاسې مېلمانه 

 کړم، مګر جرئت مې نشو کولى ځکه چې اوړه ډېر ګران دي. 

نن سهار ستاسې طالع بيدارې وې، چې د حاتم طايي کتاب الس ته 

راغى او تر تاثير الندې يې راغلم په همدغه وخت کې دا مشههور بيهت 

 هم راپه يادشو.

 بخههود ميههارود    بههس ګنههاه ميزبههان رامههي بههرد ميهمههان روزي

نو مې له ځان سره فيصله وکړه، چې د ګل کرم وخت هم دى او د پهنج 

 کتاب مال صاحب هم ويلي دي:

 کههرم مايههد شههادماني بههود          کههرم حصههل زنههده گههانى بههود 

نو راشه! په يوه دانه ګل کرم به جناب قاضي صاحب او دوه نور ملګري 

ضمناً بهه د خپهل جهواد او سهخا يهوه دوه نهاحري  خوشحاله کړې او

شاهدان هم د قاضي په مخکې تېر کړې، نو اى له ګرانو اوړو نهه ګرانهو 

 ملګرو! 

 )توکل په خداى ( بيګا ته زما ځاى ته راشئ!

 مګر ګورو! خداى پاک فرمايلي دي: )کلوا و اشربواوالتسرفوا( 

متل دى)نهيم  نو تاسې هم بې امري مه کوو! ځکه چې د هوښيارانو

 نان، راحت جان (. 

 بله داچې:

 طمههههع رانيايههههد کههههه چنههههدان کنههههى     

 کهههه صهههاحب کهههرم راپيشهههمان کنهههى  

 )الهور رجب (                                                         
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 نتيجه يعنې څه 

رجب خان: دا مامورين او ميرزايان چې نتيجه وايي د دې  څه معنى 

 شي ته وايي  او نتيجه څه

عجب خان: لکه له شودونه چې څوک پېروى ټول کړي يا له مسهتو 

نه کوچ وباسي نتيجه هم دغه شان شى دى. کوم مامور، چهې د يهوې 

فررې تحريق او تفتيش ته مررر شي او له خلکو سره دومهره سهوال او 

جواب وکړي، چې مرصد او مدعا ورکه شي، نو بيا چې له هغو پهاڼو نهه 

 ي نتيجه ورته وايي.مطلب راباس

رجب خان: ښه دې پوه کړم هغه ورځ، چې زمونږ کلي کې مړى شوى 

تښيدلي وو، مګهر  و او حاکم صاحب له مېرزايانو سره راغى قاتالن خو

 . ال يو سوال به يې څولجواب الندې ونيو دوى دا نور خلک له سوال و

او  څو ځله کاوه. زه حېران يم چې ولې دوى يوه خبره دومهره شهاربي

خلک په تور او سپين اړوي. اوس پوه شم چې دوى کوچ ورځنې ايستل 

ستلې، نو هر کله چې نتيجهه او پيسهې الس تهه ياو پيسې يې پکې اخ

 پوښتنه وکړه. ېدل او نه يې  چاځورغلې بيا څوک په مړي پسې ونه ګر
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ښه د ميرزايانو په نتيجه خو دې پوه کړم اوس يو څو نهورې نتيجهې 

 هم راوښيه.

خان: که نتيجه په يوه ځاى کې فرق کوي، ځکهه وايهم چهې  عجب

 زمونږ په ملک کې:

 د علم نتيجه:                        امامتي کول او خيراتونه خوړل 

 ستل يد ماموريت نتيجه:             رشوتونه اخ

 د مال او ثروت نتيجه:       سود کول 

 د هوښيارۍ نتيجه:             چل او فريب 

 ناپوهۍ نتيجه:                  شرارتونه او فسادونه د 

 د نادارۍ نتيجه:                   غال او ناحره دعوې 

 د قوت نتيجه:                        ظلم او تعدي 

 د چاالکۍ نتيجه:                 معتبري 

 د چاپلوسۍ نتيجه:            د امرينو خوشحالي
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 څه انسان يعنې 

 

رجب خان خو به تاسې پېژنئ، چې وظيفې يې نه دي خوړلي، مګهر 

مال شوى دى، د ادبياتو په فاکولته کې يې څه نه دي لوستي، خو مرالې 

 شي.  ىليکلي او شعرونه ويل

د استدالل قوت يې هم بد نه دى او په فيلولوجۍ کې الس څه، چې 

پښې هم لري، څنګه چې د ده خبرې عجيبې غريبي دي هغسهې يهې 

 داليل هم دي. 

 هغه ورځ چا ورنه پوښتنه وکړه، چې انسان يعنې څه 

 ده وويل: 

 منطريان ورته حيوان ناطق وايي، يعنې هغه حيوان چې خبرې  کوي 

 شاعران وايي:

 نههاطق حيههوان تعريههف چههې د انسههان کههړي  پههه

 پهههههه خبهههههرو غوليهههههدلي هلکهههههان دي 
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 سههړي نههه دي چههې يههې کههار د سههړونه وي 

 څههومره ښههه پههوهېږي هههر هپههه خبههرو کهه

 

 

  

ډاروين وايي: انسان د بيزو زوى يا لمسى دى، مګر زه بې خان صهاحبه 

بل چا ته انسان نشم ويلى، ځکه چې پاک خداى انسهان تهه ظلهوم او 

 دي او له خان نه زيات ظالم او جاهل نه پيدا کېږي.جهول ويلي 

رجب خان د لغوي تحريق په وخت کې کله، چې پښهتو يها فارسهي 

لغتونه عربي ته راکاږي، نو خان او خاين له يوې مادې نه مشتق بهولي، 

مګر کوم وخت چې عربي لغتونه پښتو کوي، نوبيا وايي چې )انس( يها 

چا چې نس لوى وي او پهه پرديهو  انسان له )نس( نه ماخوذ دى، د هر

 مالونو هم نه مړېږي هغه خان او حضرت انسان دى.
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 خوشحالي او غم

له خوبه راپاڅيدلم، سترګې مې ومښلې د ډول او سرنې اواز مې تهر 

 غوږه شو.

يوه شېبه وروسته سره ډولۍ او لويه ورا راښکاره شوه چې ډېر خلک 

 ورسره خوشحاله روان وو.

دوى سره ملګرى شوم او په دغه خوشحالۍ کې مې ځهان زه هم له 

 شريک کړ.

ما غوندې نورهم ډېرخلک له دې ډولۍ سره روان و او په پردي واده 

کې يې السونه غورځول. څوک چې د دنيا په خوشحاليو کهې مطالعهه 

 .نه کړيلري هغه به ماته هېڅ تعجب و

يهوه کهور تهه  که مونږ د دنيا لويه ورا وګورو، نو د خوشحالي ناوې د

 ورځي، مګر وچولي د ډېرو غوړېدلي وي.

د ډولۍ دننه حال چاته نه وي معلوم، ډولۍ خاوند په راز راز تصوراتو 

 کې ورک وي او نه پوهېږي چې، بېګا ته به څه راز بشر ويني 
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دغه مجهوله ليلې او نامعلوم حريرت په ښايسته حجابونو کهې پهټ 

 لي کې وي. وي او ټوله ساحري يې په همدغه پټوا

په دغه حال کې، چې د واده خاوند ال د حسهن او جمهال لهه مخهه 

ستى او يوازې د مينې او محبت په کيف مست و، خپهل يپوړنى نه و اخ

ځان يې د سعادت او نېکمرغۍ رڼا ته ډېر نږدې ګاڼه، مګر پهه حريرهت 

کې و او د خوشحالۍ پلوشو يې  کې همدغه شېبه دى د سعادت په غېږ

 رڼا کړې وه.شاو وخوا 

د دنيا هر راز نيکبختي او هر ډول خوشحالي د انسان  په احساس او 

 ۍتصور کې ځاى لري، همدغه احساس دى چې د غم شهپې خوشهحال

 ورځې يو له بله بېلوي.

خوشحالوي او بل يهې خپهه  ىهمدغه سبب دى چې يو شى يو سړ

 غم د بل ښادي شي. د پارهيوه  کوي، د

 ۍخپل يوه ملګري کور ته د خوشحالۍ ډولمونږ په دغه ګمان، چې د 

ينهو ځوړو ټول خوشحاله و  چا اسونه ځغلول، چابهه نښهې ويشهتلې 

اتڼونه کول، ځينو ټوکې او مسخرې کولې او په همدغه شهان وضهعيت 

ماښام تېاره کلي ته ورسېدلو او ډولۍ د کاله په مخکهې ښهکته شهوه، 

دينه چې يهوه  ښځې راغلې او د ډولۍ پردې يې جګې کړې، مګر بې له

 ښايسته مړه ناوې وويني نور څه پکې نه و.
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او خپل ګران  ننوځيدغې ښکلې پېغلې نه غوښتل چې په دغه کاله 

 ملګرى په بل چا بدل کړي.

دغه اجباري واده دا مجبوره کړه، چې په زهرو ځهان ووژنهي او لهه 

ډولۍ نه جنازه جوړه کړي، د دې حال له ليدو سره سهم د ژړا اوازونهه 

، هم دغه وخت مونږ راغىپه احساس کې بدلون  ته شوه او د هر چاپور

حاله شهوپوهېدو، چې مونږ له يوې جنازې سره خپل تصور او ګمان  خو

 او په خندا روان کړي وو.

درلود، چې مړى يې راباندې په ډول او  زمونږ ګمان دومره قوي تاثير

الي څهوک سرني کور ته وړ، زما يوه ملګري وويل: په رښتيا چې خوشح

په زور او اقتدار يا په ډېرو پيسو کورته نشهي راوړلهى، بلکهې د زړونهو 

 موافرت غواړي.

يو بل ملګرى)چې د دې  واقعې له عکس سره مخامخ شوى و( هغهه 

وويل: هر کله چې ګمان دومره موثر دى، څومره به ښه وي چې دا قوت 

 شامدام پاک وساتو او په ښه الره کې يې صرل کړو.

 

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

4214 

 

 ارزو

هلته لرې د غره په لمن کې د لمر پلوشو ته څه وځليدل، لکه چې په 

 اسمان کې ستوري او په زړونو کې د ارزو ښکلى مخ ځلېږي.

 ځليدونکى شى څه شى دى  د پارهزه نه پوهېږم چې دا د سترګو  

غهاړې  کومې معشوقې د د کومې مستې پېغلې دالس ائينه ده، که د

 لويدلې ده  امېل نه کومه قيمت بها مرغلره

د هغې تجلي پلوشه ده، چې په کوه طور کې يې ځان ښکاره کړ کهه 

  ىد ىراوتل ىغم ىله کوم کان او معدن کوم ښکل

ې په هغه لهوري ي به دغه شان ډېر فکرونه او ګمانونه پېدا شول او زه

روان کړم، زه نه پوهېدم چې په څه شي پسې ځم او څهه بهه پهه الس 

 راشي 

کې ډېر ښايسته  االتو دغه مجهول شى زما په نظرزما تصوراتو او خي

 لوړ قيمت قايل وم. کړى و، زه خپل مطلوب ته په ډېر

له ځانه سره ويل، چې په غرونوکې هرڅه موندل کېږي او په دنيا  ما

نيهاز  کې ځينې داسې غرونه هم شته چې د خداى استازو پکهې راز و
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ده. د لمر او سهپوږمۍ نګېدلې زانګو پکې زفرمانونو  درلود او د خداى د

لومړۍ پلوشې په دوى لوېږي او د خداى د رحمت ورېځې مهدام د دوى 

 .ګرځيپه سر

دغه راز ډېر خيالونه او تصورات راسره ملګري و، چې زه هلته ورغلم 

او خپل مرصد ته ورسېدم، هغه شى په حريرت کې هېڅ شى نهه و او د 

ه شوم چې دنيا مونږ هر دنيا په بازار کې يې هېڅ قيمت نه درلوده. زه پو

 وخت په همدغسې شيانو غولوي او ډېر خوشې شيان يې راتهه لهه ورا

 ځلولي دي.

له مونږ سره هر وخت لوړ فکرونه او سترخياالت ملګهري وي، مګهر 

 عمالً په دغسې ناوړه او خوشې شيانو پسې روان يو.

هغه څه چې مونږ له لرې وينو او نه يهو ور رسهېدلي مهونږ تهه ډېهر 

، مګر پس له رسېدلو وته ښکاره کېږي او په لوړ قيمت ورته قايلېږښايس

پوهېږو چې مونږ په هسې او خوشې شيانو پسې هڅه کوو او په داسهې 

شي پسې ځو چې هېڅ نه په کارېږي. هماغه ليلى چې خلهک يهې پهه 

دي هغوى يې اوس له کټهه  وررسېدليديدن پسې ړندېږي، ځينې نور 

 ه نشته.غورځوي او هېڅ قدر يې ورسر

دا ليلې د انسان هماغه ارزو ده، چې مخکې له رسېدلو يهو راز وي او 

 وروسته تر رسېدلو بل راز کېږي او د زړونو له کوره ايستل کېږي.
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 اجتماعي نظريات

  



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4212 

 

 فکر
 

 –په هغه تورتم کې چې شعوراو احساس د ړندو په شان امسا ټکهوي 

هرڅه مجهوله وي. پهه شرق و غرب امتياز نشي کېداى او  هلته چې د

ځان کې چې د اسمان ستوري چا ته لوري او لودن نه ښي او سترګه نه 

ښکاري، په هغه وخت کې چې بې له حيرت او ابهامه بل هېڅ شهى نهه 

قبلې پته نه وي معلومه، سړى به کومې خوا ته درېږي   د وي موجود او

 او کوم لوري ته به سجده کوي 

ه خواته والړ وي، ده ته د لمر بنده نه لمر خات ىپه دغه وخت کې که د

 ويل کېږي، بلکې د قبلې اهل باله شي.

( په لوري انترال کهوي ۶د ده قبله او کعبه په دغه حال کې د مشرق )

فکر په نغوته مهخ ور  او په دغسې مواقعو کې چې انسان هرې خواته د

 ته بويه. لاړوي د لوى څښتن مخ هماغه لور وي او د خداى کور هماغ

خپل فکر پهه  ته د وپه دغه شان موقف کې که څلور تنه څلورو خواو

ه دوه تنو فکر هم په يوه خهوا اتفهاق ونه او د ياشاره او اجازه مخه کړ

کهې وي او ههر  منځکړي، څلور واړه داسې حال لري لکه چې کعبه په 

 يوه يې يوه ديوال ته مخامخ والړ وي.
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ا وايي، چې پدې څلهورو دلته منطق او برهان سړي ته په يرين سره د

دربار کې قبلوي او ديوه لمهونځ  په خپلواړو مختلف او مخالف فکرونه 

 هم له قبلې نه چپ نه ګڼي.

دلته منطري قياس د درو تنو په غلطوالي قطعي حکهم کهوي او پهه 

يوه تن د فکر  په صحت قايلېږي، ځکه چې کهه دغهه  احتمالي ډول د

ته نه وي والړ، بلکې په څلهورو غرب،جنوب او شمال  تنه، شرق و څلور

کنجونو درېدلي وي ټول په غطه والړ دي او يوه هم صحيح لورى نه دى 

نهه موندلى، مګر دغه علمي او عربي فيصله سره له دغه برهانه اعتبار 

او د هر يوه فکر حق ګڼل کېږي، ځکه چې په دغه حهين کهې لهه  لري

انسان سره بې له فکر کولو او تجربې څخه بله وسيله نشته او هېڅ يهو 

نه دي مکلف،که په دوى کې يو تهن ډېهر  د بل د فکر په منلو او قبلولو

هوښيار وي هغه نور د خپل فکر په پيروۍ نشي مجبورولى او نهه هغهه 

ې ده ته به يوه خوا حره معلومېږي او سره له دې به بل دا کولى شي، چ

 د بل په فکر پسې درومي او کعبه به د بل په نظرګوري.

ه فکهر په خپلدلته د هر يوه فکري او عرلي تکليف همدغه دى، چې 

 وکړي او له خپل فکر نه کار واخلي.

څلورو مذهبونو حرانيت په همدغه اساس بنها دى او  په اسالم کې د

کې موجهود دى د ههېڅ  منځاختالل، چې د څلورو امامانو  هغه فکري

 يوه د فکر حرانيت نه سلبوي. 

له دېنه انکار نشي کېداى، چې د انسان فکر قاصر او ضهعيف دى، د 

ده په نظر کې يو شى په بل راز معلومېږي په ډېرو شيانو کهې د انسهان 

پهه فکر غولېږي، سهوه کېږي او غلطېږي، مګر سره له دې لوى خداى 
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حق او صحيح کتاب کې هر ځاى انسان ته د تفکهر او تعرهل امهر  خپل

 کوي او هغه څوک، چې فکر نه کوي مالمت بولي.

له همدغه ځايه مونږ د فکر د ازادۍ په ضرورت پوهېدلى شهو او پهه 

اجتماعي مسايلو کې فکر کول او فکر ښکاره کول يو ډېر ضروري امهر 

 ګڼو.

نو ته موقع ورکړو، چې خپل کار وکړي مونږ بايد فکر او د فکر خاوندا

 او خپله وظيفه په ازادانه ډول اجرا کړي.

نن ورځې دېموکراسي هم انسان ته همدغه توصيه کوي چهې ههر  د

څوک بايد خپل اجتماعي افکهار او نظريهات څرګنهدکړي او فکرونهه 

 مختنق نشي. 

، نهه لهريکه څوک کوم ناشنا او نوى فکر ښکاره کوي څوک دا حق 

ه له ستوني کلک ونيسي او مالمت يې کړي، ځکه چې هر فکهر چې هغ

ارومرو حق نه وي او حق ته نشي رسېدلى. هر سړي په دې مکلف ههم 

رسهوي او وفکر کهې حريرهت تهه ځهان  په خپلنه دى، چې هر ګوره 

هېڅکله به نه سهوه کېږي، مګر دا د هر يوه وظيفه ده چې فکر به کوي 

 حريرت به لټوي. او

کې دوه اجهره دي او  ګرځېدورکولو او په حرايرو پسې په زمونږ به فک

ه يو ښه کار دى او انسان له غفلتهه په خپلکه سهوه شوو، نو فکر کول 

 پرې خالصېږي.
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فکهر کهې  په خپلد دنيا ډېر لوى مفکرين او مشهور پوهان ډېر ځله 

پاته دي، چې انسان د بدبختۍ خواته  ېسهوه شوي او غلط افکار ورځن

 ر سره له دې د فکر ازادي يو ضروري امر دى. بيايي، مګ

که څوک ووايي چې انسانانو په دنيا کې ډېر بدبد کارونه وکړه او ډېهر 

ضررونه او فسادونه يې انساني جوامعو ته ورسول، راځئ چې دغه نسل 

قطع کړو او انسان پرې نږدو چې دى دنيا ته راشي، دا خبره عيناً داسې 

فکر غلطي او اضرار په نظر کهې نيسهې او د معلومېږي لکه چه سړى د 

 فکر ازادي سلبوي.

 د پهارهدوى دومره فکر نه کوي، چې د انساني جوامعو ورکول د دې  

چې دوى ته ضرر رسېږي يا دوى چاته ضرر ونه رسوي څهومره غلطهه 

 خبره ده.

د فکر مختنق کول او محوه کول د انسانيت په ستوني پښې اېښودل 

 حيوانيت خواته رابلل دي.او انساني جامعه د 

مونږ باېد فکر وکړو او بې فکره ازادي که د خاينهانو، غهدارانو او ريها 

ډېهر مفيهد معلهومېږي او د  د پهارهضرر لري ديوه ملهت  د پارهکارانو 

 سړيتوب تر قيود پورې موقوفه ده.

که فکرونه ازاد شي او هر څوک خپل نظريهات ښهکاره کهړى شهي 

مفکرين او فکري مشغله پيدا کېږي، دغه د مملکت مهم مسهائل چهې 

اوس پکې فکرونه ګنګس او حيران دي او د مشکالتو عال( رانهه ورک 

دى، اصلي علت يې همدغه دى چې په کلونو کلونو فکرونه ايسار شوي 
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وس او مريد فکهر نهه د حهل الره او مختنق شوي دي، له دغسې محب

 .نه لريغوښتل هېڅ معنى 

مملکت کې لوى لوى خلق لرو او عالمان هم شته،  په خپلمونږ اوس 

مګر د فکر خاوندان ورته نشو وېلى، ځکه چې دوى فکهر نشهوکولى او 

فکر يې نشو ښکاره کولى. دلته تفکر مشق او تمرين چا ته نه دى کړى 

نه دي تربيه شوي، دلته ډېرو پوهانو د ډېرو خلق  د پارهاو د دې  ورزش 

ناپوهو خلرو خبرو ته ښه ويلي او د دې  په ځاى چې څوک له چها نهه 

دى، پدې ځاى ى فکر وغواړي کور کورانه تسليم او اطاعت غوښتل شو

دي چې د دين او مهذهب مخهالف تهه دديهن  کې پوهان مجبور شوي

پدې هېواد  چا د مخهه حامي ووايي او تل د زورورو فکر وستايې. څوکال

کې ښو ته ښه او بدو ته بد نشهو ويلهي، څهوک چهې د فکهر او رايهې 

خاوندان بلل کېده په زندانونو کې واچول شوه او فکرونه پکې مضمحل 

شوه او د دې  عصر کارونه له مونږ نه فکر غهواړي  شوه اوس دنيا بل راز

او د فکهر او د پخو فکرونو تراضا کوي، مونږ اوس مجبور يو چهې فکهر 

خاوندان پيدا کړو، يعنې د فکر کولو مشق او تمرين وکړو، د دې  مشق 

ميدان او غولى په کار دى، چې هغهه جرايهد او مطبوعهات دي.  د پاره

مطبوعات بايد ازاد وي او ازاد فکرونه پکې ځاى پيدا کړي پدې کار کې 

ونږ ډېره ضرور ده. اوس زمه د پارهډېرې فايدې دي او دغه ازادي زمونږ 

په مغزو کې فکرونه وچ شوي او لکه هغه جنين، چې ډېره موده د مهور 

په ګېډه کې مړ پاته شي او نشي متولد کېداى، مونږ هم د فکر په توليد 

قادر نه يو، که چېرې د جرايدو او مطبوعاتو ازادي ديوه قانون له مخهې 

 پيدا شوه له دماغونو نه به څه وزېږي او سرګرداني به ورکه شي.
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يو به د خپل فکر په صحت او غلطۍ پوه شي، ځکه چې فکهر ازاد  هر

 شي انتراد هم ازادېږي او هر څوک ښو ته ښه او بدو ته بد ويلى شي.

دغه د فکر مشق او تمرين به په فکر کې قوت او رشهد پيهدا کهړي. 

زمونږ مفکرين به په اجتماعياتو، اقتصادياتو او سياسياتو کې سهمې او 

 و زمونږ مشکالت به خداى )(( حل کاندي.صحيح الرې ومومي ا

مونږ به د سمو او صحيح فکرونو  قدر وکړو او د فکر خريداران به پهه 

وطن کې پيدا شي، مفکرين به علم او عرفان تهه راغهب شهي چهې د 

 علمي تتبعاتو په رڼا کې ښه فکرونه ومومي او ښې الرې وپلټي.

ي او خپل حق به که فکر ازاد شو هر څوک به د خپل حق مطالبه وکړ

 وغواړي. 

عدالت په همدغه وسيله په يوه مملکت کې قايمېدلى شي او مظهالم 

ورکېږي مونږ بايد مظلوم ته داحق ورکړو، چې د ظالم ظلم او د خهاين 

خيانت بيان کړي او حق وويلى شي، همدغه شى فکر ازادولهى شهي. 

ا بهه دلته به اخالقي شجاعت او اسالمي جرئت او حرانيت پيدا شي بيه

ظالمان د دغومره ظلم او خاينان د دغومره خيانت جرئت نشي کولى او 

 هر څوک به خپله چاړه په اوبو کې ويني.

فکر او قلم چې هر څومره ازاد شي هغومره اعمهال او افعهال مريهد 

کېږي او قوانين تطبيق پيدا کوي، يعنې له اصولو او قوانينو نهه خهالل 

 عمل او تکرار کې محتا  وي. په خپلڅوک نشي کولى او هر سړى 

په هرځاى کې چې ښو ته ښه او بدو ته بد نه ويل کېږي هلته ښهه او 

ه ځي، په دغسې ځايوکې د ظلم او منځبد مشتبه کېږي او امتياز يې له 
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زمېنه مساعده کېږي او عدالت مري، د همدې، المله پهه  د پارهخيانت 

او ظالمانو ته حق ويل ډېر لوى عبادت او فضهليت  يياسالم کې حق ګو

 ګڼل شوى او له هرڅه نه زيات اجر او ثواب لري.

د اسالم په ارکانو کې د ژبې اقرار او د زړه تصديق دواړه ضهرور ګڼهل 

 او عرايهد خپل سړى بايد چې ده،شوي او د دې  خبرې همدغه معنى 

 هغهه کهړي، مساعده هنيزم د پاره اظهار د افکارو د او کړي ظاهر افکار

 نشي نما و نشو نظريات او افکار کې مملکت دېموکراسي غير په ته څه

 .کېږي پيدا نه خاوندان فکر د او ىکول

 ييديموکراسۍ او دکتاتورۍ په بح  کې ځينې پوهان وايي په ابتدا د

ه فکهر پهه خپلهاو بې علمه ملتونو کې يو ښه دکتاتور په کار دى، چې 

بيان  په خپله نظريه روان شي او پيشرفت وکړي، دوى په خپلواخلي، 

کهړي او ه کار ون د پارهکې دا يو شر  زياتوي، چې دکتاتور بايد د ځان 

ملت خواه سړى وي، د دې  نظريې خاونهدان داليهل ههم  وطن خواه و

لري او وايي په کوم هېواد کې چې عمومي فکر ړوند او کو  وي، د خير 

بهبود نه پوهېږي، هلته  په خپلنشي کولى او ز په ښه شان ياو د شر تم

تهه درومهي او  که ديموکراسي رايجه شهي مملکهت د انحطها  خهوا

 پرمخت  يې له عرله لرې خبره ده.

دا نظريه زمونږ په وطن کې د ډاکتر اقبال له اشعارو او د ځينهو نهورو 

پوهان په هرځهاى او  ده، مګر د دنيا ډېر مفکرينو له اثارو اقتباس شوې

وخت کې ديموکراسي او د افکارو ازادي له بل شان حکومتونو غوره  هر

ګڼي او د ديموکراسۍ او دکتاتورۍ په باب کې وايي))د مېلمستيا ډېهره 

 ده((ه خرابه کوټه د انتظار له ډېرې ښې کوټې نه بهتر
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پدې باندې بايد سړى اعترال وکړي، چې هر فکر حق نه وي او ډېهر 

يوه دکتاتور فکر به څنګهه  طا کېږي، نو دځله د ډېرو کسانو فکر هم خ

 او خطانه خالص وي. سهوېهر وخت او په هره مسئله کې له 

په مرسته حق او  دا ممکنه ده چې د ډېرو پوهانو او هوښيارانو د فکر

حريرت ته ورسېږو، مګر په يوه فکر باندې هر وخت د حرايرو کشهفول 

 .نه لريامکان 

ده، چهې  هم داخبهره منهل شهوېد يوه مجتهد او اماک په حق کې 

 شېخ کله سهوه کېږي او کله حق ته رسېږي.

د يوه سړي فکر او د ډېرو فکر هېڅکله يو راز قيمت او يو حق نشهي  

پيدا کولى. که يو تن فکر وکړي او فکر يې له عرل او قياس سهره برابهر 

هم وي بيا هم د اجتماع، يعنې د ډېرو خلرو د فکر په مرابل کې ضعيف 

د جماعت د فرد له فيصلې نه قوت لري، پدې خبهره کهې ههېڅ  دى او

اصول هرګوره ښه وي او  يتردد نه دى پکار، چې ديموکراسۍ او شوراي

ښکاره کولو حق لري  په هغه ځاى کې چې هر څوک د فکر کولو او فکر

عدالت امکان له هغه ځاى نهه  او کارونه دجماعت په فکر کېږي هلته د

فکر حاکميت او تسلط لري او ټهول کارونهه د زيات موجود دى، چې يو 

يوه سړي خوښې ته سپارل شوي وي، د يوه سړي فکر د اعتماد وړنهه 

دى، انسان سره له دې چې خداى ډېر فضايل ورکړي بيا هم يوازې پهه 

په ه په خپلانفرادي صورت يو ضعيف متحير او متردد مخلوق دى، چې 

و په هر شي کې د اجتماع فکر باندې اعتماد او تکيه نشي کولى ا خپل

 شاګرد دى او د جماعت تاثير الندې وي.
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تنهاقض رنه  پيهدا  راً دهلري، چې ظا يکيزمونږ دا خبره بله يوه بار

کوي، ځکه چې کله فرد ستايو او حق يې ګڼو کله ورته قاصر او ضعيفه 

پرې ښکاره کوو، د همدې الملهه د جماعهت فکهر  وايو او عدم اعتماد

و، مګر که څوک دقت وکړي هغه پوهېږي چې د فهرد مرجح او غوره ګڼ

خيرو شر، د ښو او بدو مميز دى، کهه  فکر سره له نېمګړتيا او قصوره د

فکر کې غلط شي بيا هم بايد په هره خبره کهې  په خپلسړى سل ځله 

 فکر وکړي او فکر پرې نږدي.

څهومره سههوې او  فکر د انسان يو داسې ملګري دى، چې کهه ههر

وويني او ډېر تاوانونه ور ورسوي بياهم الس ورځنې نهه غلطي ورځنې 

يوه  چې مونږ د اخلي او په هره برخه کې ترېنه سال او مشوره غواړي، دا

سړي فکر د نورو افرادو دفکر په مرابل کې نه منو، معنى يهې دانهه ده 

چې د فرد فکر ته زياته اعتنا نه لرو، که مونږ د يوه سړي فکر ته هرڅهه 

نورو افهرادو فکهر تهه څهه  بل فرد او د مه خبره ده چې دوسپارو معلو

 اهميت نه ورکوو او په احترام ورته نه ګورو.

غلط فکر ډېر ټين  درېږي او د  په خپلځينې داسې افراد شته چې 

يهوه مملکهت  همدې المله وايو چې د ته نه ور اوړي، د بل صحيح فکر

 ته هر څه ونه سپارل شي.  کارونه بايد په يوه فکر اجرا نشي او يوه فکر

د هر سړي فکر د هغه د تصوراتو او شغل و مصروفيت له تاثير الندې 

تبليغات فکر اړوي رااړوي، حهب او  وي او واقعات و حوادث، تلرينات او

 د فکر په بدلون کې ډېر دخل لري. يبد بين بغض، خوشبيني او

ته متوجه شي پهه هغهه خهواکې ډېهر  يوه سړي فکر چې يوې خوا د

باريک شيان هم ويني، مګر په بله خوا کې ډېهر واضهح شهيان نشهي 
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يې نشي منلى، نو هر کله چې څو تنه په يوه موضوع کې فکهر  ليداى يا

، نو موضوعاتو ته لهه مختلفهو يو وکړي او هر يو د مختلف نظر خاوند

د دغهو ټولهو خواو کتل کېږي او ټول اطرال او جوانب سنجول کېږي، 

فکرونو له مراريې او مرابلې څخه يوه معتدله فيصله په الس راځهي او 

 له انفرادي فکرڅخه افرا  او تفريط ورکېږي 

په حق ورته قايل شهو،  مونږ بايد د هر فرد فکر ته په احترام وګورو او

د هيچا فکر بې له قوي او منطري داليلو د بل د فکرتابع ونه ګڼهو او دا 

پسې په پټو سترګو او بې دليليه روان  چې يو دې د بل په فکرونه وايو، 

شي، مګر د فکرونو شريکول او د فکر ټولول يوه ضروري خبهره ده او د 

برهان يا صحيح استدالل په مرابل کې له خپل فکره تېرېهدل  منطق و

 او د بل فکر منل په کار دي.

پهه يو بهه تنو نه قبله ورکه شي هر  د اشتباه په وخت کې چې له څو

فکر يوې خواته درېږي، مګر که له يوه سړي سره قطهب نمها يها  خپل

 او لودن معلوموي هلته به هر ىداسې صحيح اله موجوده وي، چې لور

 .ګرځويڅوک هر طرل ته مخ نه 

شي، ډېر خلق  اخيستلپه فکر کولو کې بايد له دقت او تملق نه کار و

د چا خبهره پهه نيمهه  وي چې فکر يې يوې خبرې ته ډېر ژر رسېږي او

پوهېږي، مګر په مسائلو سطحي او سرسري تېرېږي دغسې کسان پهه 

رشتيا، چې په نيمه پوهېږي او پوره نه دي پوهېدلي، د يوه عالم او بهې 

کې همدغومره فرق وي، چې د هغه پهه فکهر کهې دقهت  علمه په فکر

 موجود وي او د دې بل نظر برسېره او څرښنده تېرېږي. 
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تجهاربو پهه  فعل او عمل سره تماس او تعلهق ولهري او د فکر بايد له

محک يې صحت او سرم معلوم شي، تجربه په حيات کې ډېر تاثير لري 

او پس له کړو او کارکولو الس ته راځي. هر کله چې افکار عملي شي او 

پس له تجربې نه يې صحت معلوم شي هغه وخت د علم درجه مومي او 

 قوت پيدا کوي.

 چهههې لهههه لهههرې سهههړي کانهههدې سنجشهههونه 

 کارتهههه نهههه رانهههږدې کېهههږي کهههړي فکرونهههه 

 لهههه دې فکهههر او سنجشهههه پيهههدا کېهههږي 

 دمهههاغونو کهههې سهههودا زړو کهههې غمونهههه

 

 بې له فکره چې څوک کار کړي خوشهې زيهار کهړي 

 چههې بههې کههاره کههړي فکرونههه ځههان خههوار کههړي 

 چههې عمههل او فکههر يههو لههه بلههه بېههل شههي 

 الر کههړي عمههل خههوار شههي فکههر ورکههه سههمه 
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 کار او عمل

دى، بې عمله فکر او بې فکره  عمل په کار وروسته له فکر کولو کار او

دى چهې  د پارههمدې  ، فکر دنه لريعمل يوهم سمه او صحيح نتيجه 

ي. د انسان صالحيت او قابليت د يکار سمه طريره وښ سړي ته کار او د

 کار او عمل له مخې معلومېږي.

م او فسق د انسان په اعمالو او کردار کهې ځهان تروى او عدالت، ظل

ي، له ښه فکر ښه اراده او له ښې ارادې نه ښه عمهل پيهدا کېهږي، يښ

 فکر نتيجه او غايه وايو او اصلي مرصديې بولو. ځکه کار او عمل ته د

پخوا له عمله د يوه مړي مثال لري او مفکهوره پهه عمهل پيهدا  فکر

ار او عمله معلومېږي، هغه فکهر کېږي، د فکر صحت او غلطي پس له ک

 .نه لريچې عملي کېداى نشي څه قيمت 

نشي کولى هغهه لکهه ګهوډ او شهل  څوک چې فکرکولى شي او کار

داسې دى، چې هېڅ ځاى ته نه رسېږي او په ههر وخهت کهې بهل تهه 

 محتا( دى.

هغه چې کار کولى شي او فکر نشي کولى د ړندو مثهال لهري، چهې 

 ليار ه تللى شي.لياره نه ويني او په 
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انسان هغه اقتدار څرګندوي، چې د لوى څښتن له قدرت څخه  کار د

 فيض او برخه لري او انسان ته د خالفت حق ورکوي.

له نهورو حيوانهانو بېهل  منطق پوهانو انسان په نطق )عرل( او فکر د

او فعاليت يهې  کړى، مګر که نوي اصطالحات جايز وګڼل شي نو په کار

  بېلول بهتر دي.

د ځمکې په ټولو ژوو او حيواناتو کې انسان يو فعال او کاريګر مخلوق 

دى، چې د ده په کارونو او فعاليتونو دا دنيا معمهوره او ودانهه ده دغهه 

لوى لوى ښارونه او لوړې ماڼۍ دغه د کار  فابريکې او ماشهينونه، دغهه 

رې سمسور باغونه او شنه فصلونه، دغه لوى جهازونه د اورګاډي او طيا

 فعاليت او کار شواهد دي، چې انکار ترېنه نشي کېدلى. انسانيد 

خلرت او ايجاد قوت ايښهى دى او  پاک خداى په کار او فعاليت کې د

 يې تصور هم نشي کېداى. د مخهداسې څه ترېنه پيداکېږي چې 

غرونهو کهاڼي تمهام شهي، د  دا ممکنه ده چې دريابونه وچ شهي، د

معادنو کې څه پاتهه نشهي او ههر څهه  پادشاهانو خزانې تشې شي،په

خالص شي، مګر هغه څه چې د کار او عمل په کڅهوړه کهې دي هغهه 

 ي. وځاو وخت په وخت نوي شيان ترې را نه لريتمامېده 

د انسان اصلي او حريري ثروت کار او د کار استعداد دى، په همدغهه 

کوي،  دنيا او اخرت استفاده شي انسان هر څه پيدا کوي او له جهانه د
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انسان دکار او فعاليت په مرسته مړه مواد هم په کار اچوي او د ژونهديو 

شيانو کارترېنه اخلي، دغه ماشينونه چې ده په حرکت راوستلي دي او 

شپه ورځ کار کوي، دا خبره ثابتوي چې انسان په نورو شيانو کهې ههم 

 دکار او فعاليت استعداد پيداکولى شي.

ه چې بې روحه شيان ژوندي کړي، مګر نشت د انسان په قدرت کې دا

دا کولى شي چې له ژونديو شيانو نه پکې زيهات قهوت او ګړنهديتوب 

 .ګرځويپيداکړي او په هوا کې يې و

اخرت پانګه همدغه  دنيا و په کار باندې اثار او نتايج  مرتب کېږي او د

 شى دى.

پهه لهري او  قدر ښه کارونه د خداى په دربار کې ډېر صالح عملونه او

خرڅېږي.په فعاليت او کار کې پاک خداى دومره برکت ايښى  مثرالونو

دى چې سړى ورته په يوه معين مرهدار او معيهار نشهي قايليهدلى، دا 

کېداى شي چې د کار او زيار په اثر له يوه زړي نه سمسور باغونه جهوړ 

 نه خروارونه پيداشي. شي او له لږو دانو

سوري شوه، بيا باغونه زرغون شوه په د انسانانو په کار او عمل غرونه 

النهدې شهوه، د  دريابونو کې الرې جوړې شوې هوا او فضاء لهه پښهو

 ځمکې له سينې نه پټ شيان راووتل او د اتوم بمونه پيدا شوه.
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که اوس هم څوک د کار په قوت او قدرت نه قايلېږي هغه به ډېر بهې 

 شعوره وي.

کار او عمل يو د راز قوت او  د د انسان په مټ او بازو، زړه او دماغ کې

استعداد موجود دى، چې له هر څه نهه هرڅهه جهوړولى شهي او پهه 

 عناصرو کې تغېر او تحول راولي.

د انسان په خورا قوي اختراعاتو کې کار ډېره مهمهه او سهتره برخهه 

 لري.

دنيا له ايجاد نه تر اخرته پورې په دغهه اوږده او طهوالني سهفرکې د 

فعاليت قوت او طاقت دى،  پانګه همدغه دکار او ښه وانسان د الرې تو

چې ورځ په ورځ يې اثر او برکت زياتېږي. په دغهه څهوري کهې ههېڅ 

 نرصان نه راځي.

په کوم هېواد کې چې د کار او عمل خاونهدان موجهود دي هلتهه  د 

ې انسانانو جونګړې او کنډرې په عالي قصرونو او لوړو ماڼيو بدلې شهو

ندونو مخه نيول شوې او دانسان په خوښه يې مجرا دي، هلته تل د سي

ده، په هغه ځاى کهې غرونهه او رغونهه شهق شهوي او ډېهر  کړې پيدا

يهو پهه ځهاى وپېچومي اوار شوي، هلته په سرکونو باندې د خهرو او غ

اورګاډي او موټرونه چلېږي او په حيات کې سل رازه راحت او سههولت 

 ليده شي.
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ان اوس ههم پهه سهمڅو او غهارونو کهې بېکاره او بې فعاليته انسان

استوګنه لري او د حيواناتو څرمنې اغوندي، د هغوى خوراک اوس ههم 

 د غرو بوټي دي او له وحشيانو نه د ژوند په لحا  ډېر لږ فرق لري.

د انسانانو ډېر مشکالت او احتياجات رفع کوي او ډېهرې اسهانۍ  کار

ملګري وي او يهو لهه پېښوي، مګر دا حله چې له کار سره فکر او عرل 

 بله مرسته وکړي. د پوهانو او ناپوهانو کار د فايدې او نتېجې په لحا  د

ځمکې او اسمان قدر ته فرق لري. هغه کارونه چې فکر او عرل يې نهه 

 ګټې په ځاى زيان او ضرر لري.  خوښوي د

په کار او عمل کې بايد اشتراک او اجتماعي تعاون موجود وي، ځکهه 

عاليت ډېر لږ متافع لري او لکه انفرادي محهدود تجهارت چې انفرادي ف

سرګرداني يې ډېره او ګټه يې لږه وي. يو سړى دا کهولى شهي، چهې د 

کهړي، مګهر هغهه  ېحيات او ژوند له ليارې يوازې واړه واړه کهاڼي لهر

ډېرو خلرو مشترک فعاليت  پېچومي چې په دغه الره کې موجود دي د

هغه وخت اوارېږي، چهې ټهول ورتهه  او ګډه سعيه غواړي، دا پېچومي

 متوجه شي او په ګډه کار وکړي.

ترڅو چې په يوه ملت کې اجتماعي همکهاري پيهدا نشهي د حيهات 

 لوړې ژورې نه ورکېږي او پوره راحت او سهولت نشي پيدا کېدلى.

مونږ بايد اول د فکر او عمل موافره حاصله کړو او بيا د ډېهرو افهرادو 

 ې يوې سمې او صحيح نتيجې ته ورسېږو.فعاليتونه متفق کړو، چ
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وايي چې په يوه وچه بيديا کې يو شل او يو ړوند يو ځاى شوه، هلتهه 

 اوبه نه وې،  سيورى نه و، ډوډۍ نه وه او د دواړو ژوند په خطر کې و.

 ړانده لياره نه ليده او نه پوهيده چې کومې خواته وداني او ابادي ده   

 و، مګر تللى نشو او پښې يې نه وې.شل ته لوري او لودن معلوم 

دوى دواړه وروسته له مفاهمي او موافري نه پدې راضي شهوه، چهې 

 په شاشي. شل ړانده ته ور

 دى  به هغه ته لياره ښي او هغه به ځي.

په دغه ډول دواړه ودانۍ او ابادۍ ته ورسهېدل او يخهې اوبهه تهوده 

يح نسخه ده او ډوډۍ يې پيدا کړه. دغه شان د عمل اشتراک ډېره صح

 مشکالت پرې حل کېږي. ډېر

 نتېجې او فايدې په لحا  په دوه ډوله دي: کارونه د

يو هغه کارونه دي چې نتيجه يې ژر الس ته راځي او ګټه يې پهه لهږ 

وخت کې معلومېږي ځينې نور داسې دي، چې نفع او فايده يهې ځنهډ 

 ي.ځغواړي او پس له ډېر انتظار يې نتيجه راو

کارونو مثال داسې دى، لکه ځېني نور په ډېر وخت کهې د دي دواړو 

 کمال ته رسېږي او ثمره يې پس له ډېر وخته څرګندېږي. 

مېاشتو کې پهه  ي او په څوځيو چرګوړى په څو ورځو کې له هګۍ راو

راوړي، يوه اسپه پس له څو مياشتو يهو بچهى  يبچ او ډېر يهګيو راځ
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سپرلى کېږي او ډېر انتظار پهه راوړي او هغه هم پس له ډېرو مېاشتو د 

 کار دى، چې يو سړى يوه ځاى ته ورسوي.

کې بلوغ او کمال ته رسېږي او  همدغه شان يو حيوان په څو مياشتو

يو انسان پس له ډېرو کلونو رشد او ځلميتوب ته رسيږي، نو هغه نتايج 

وخته په الس راځي له هغو نتايجو نه ستر او مههم دي،  چې پس له ډېر

څو ورځو کې حاصليږي. کارونه او اعمال هم د نتايجو او فوايدو چې په 

 په اعتبار ځينې اني او ځينې ځنډني دي.

څنګه چې عالجونه او چارې په فوري او اساسي عالجونو بېلېهږي او 

خپلو رنځورانو اساسي عال( تهه  بې له يوه فوري او اني ضرورته مونږ د

شروع کړو او هغه کارونهه،  متوجه کېږو بايد کارونه هم په اساسي ډول

 .چې پس له ځنډه ځنډني فوايد لري له نظره ونه غورځوو

کوم ملتونه چې کار ته د اني او فوري منافعو په لحا  ګوري او نتايجو 

منافعو محروم دي او تل يې  ته انتظار نشي اېستلى هغه له لويو او مهمو

 د پارهو کالو څ په چرګو او چرګوړو نظر وي، هغوى د دې  په ځاى چې د

کې  اساسي پالنونه طرح کړي او هغه عملي کړي شپې او ورځې په نظر

 نېسي او د چا خبره خپلې شپې تېروي.

هغوى پدې باندې ښه نه دي پوه شوي، چې د ملتونو عمر لکه د يهوه 

نه دى، چې په دغسې لنډو پروګرامونهو سهرته  فرد عمر لنډ او محدود

 نيسي.کې و ورسېږي او اني ګټې په نظر
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هر کله چې يو دهران تخم کري او نه مياشتي وروسته حاصل اخلهي 

يو ملت بايد هم داسې تخمونه وکري، چې شل دېرش کاله يا يو قرن او 

 دوه قرنه وروسته نتايج ورکوي او فوايديې ظاهرېږي.

د دې ديموکراسي حکومتونو او استبدادي حکومتونو يو فرق همدغه 

شورا ګاني موجودې وي او د ملت وکالء دى، په کوم ځاى کې چې ملي 

د ملت خير و شر سنجوي، نو د ملت عمر او پاېښت په نظر کې نيسې او 

د نرشو طرحه کولو په وخت کې د ملت خيرو شر سهنجوي، مګهر يهو 

مستبد حکومت چې هر څه کوي خپلې شخصي ګټهې تهه ګهوري او د 

ماعي امهورو ځان ګټه لټوي. مونږ بايد په اجت خپل عمر په احاطه کې د

او کارونو کې اساس بهبود له نظره ونهه غورځهوو او لوټهه ايښهودل او 

پهه . که يو فرد دا نشي کولى، چې نه کړوتېرېدل په هېڅ کار کې غوره 

کې  ونيسې يو ملت خهو  کار او عمل کې سل کاله وروسته په نظر خپل

وکهړي، کړي او داسې کار ونه ه بايد خپله اينده او راتلونکى نسل هېر ن

چې  لمسو او کړوسو ته يې هم نفع او فايده ورسېږي او د ودانۍ اساس 

يې ډېر ټين  او متين وي، هر کله چې يو سپين ږيرى دهران پهه اخهر 

عمر کې نوي نيالګۍ ږدي، چې روستنى يې سيوري ته کښيني او ميوه 

يې وخوري يو ملت به ولې داسې کوي، چې لکه يو دکاندار ههر وخهت 

 ازاره ميوه واخلي او د باغ جوړولو په فکر کې نه وي.ځانته له ب
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 له کار سره عالقه

په کتابونو کې يې راوړيدي، چې له کار سره عالقه د سړي ټول فکر د 

کار خواته متوجه کوي او هر څومره چې د کار مينه په زړه کهې زياتهه 

 انسان په کوښښ کې هغومره زياتوالى راځي او کار ښه کېږي. شي د

مزدورانو  په خپلوخبره محض کتابي خبره هم نه ده کله که تاسې  دا

به درته معلومه شوي وي،  پسې د کار کولو په وخت کې څار کړى وي دا

چې ناراسته لوګرى خپل لور په لوټه تېره کوي او هېڅ کهار نهه کهوي، 

او د کار شوق يې په زړه  نه لريځکه چې هغه له کار سره مينه او عالقه 

ډېر خلق دي چې سړى ورځني تېرېږي، نو هغه څوک چهې کې نشته. 

او شکرونه باسي هغه به کار  ڼيمحض د شپو او ورځو تېرېدل غنيمت ګ

 سره به څه عالقه لري  کار ته په څه نظر ګوري او له

نکي هغه کسان دي چې په حاضرۍ وزمونږ ډېر ښه مامورين او کار کو

هېڅ کار نه کوي او قصې  ټين  دي او په وخت کار ته راځي که څه هم 

 کوي.

ي پدې ټکهي ډېهر ياکثره خلق چې له اجتماعي امورو سره عالقه ښ

 .نه لريسره عالقه  زور اچوي، چې څوک کار نه کوي او له کار
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که رښتيا ووايو تشخي  بد تشخي  نه دى، خلرو مهرو  پېژنهدلى 

 دى، مګر په عال( کې نه دي کړېدلي چې له کار سره عالقه څه وخت او

 څنګه پيداکېږي 

تعليم او تربيت په اثر يو اجتماعي شعور او  پخوا له دېنه چې وګړي د

نه احساس پيداکړي او وطن خپل کور وګڼي او د مزدورانو چم ورسره و

مونږ څه کولى شو  او دکار عالقه څنګه پيهدا کهولى شهو  د دې   کړي

 سوال په جواب کې د هر چا خوښه چې هر څه وايي.

م ټکي ته اشاره کوم او وايم که دلته غړيهدونکې او بينها زه خو يو مه

سترګې پيدا شوې او کار ته يې کتل ارومرو له کهار سهره عالقهه پيهدا 

کېږي او کارونه ښه کېږي، تر اوسه پورې خو په هره اداره کې يو امهر او 

سمدالسه حاضري ګوري او بهل ههېڅ  ،يځمشر د تفتيش په ډول ننوو

و او حاضهرۍ اخيستلاضرۍ حته خو مونږ د وخ تر دېشي نشي ليدلى 

نه نه يو اوښتي او کار ته نه ګورو، په هېڅ اداراه کې هېڅوک پهه  ليدلو

وزګار کښېناستلو او کار نه کولهو لهه جهزا النهدې نهه دي راغلهي او 

 دي. حاضرګڼل شوي

ته يې کتل، د  ېدل او کارځهر کله که د کار مبصرين په کار پسې وګر

رقي د کار له مخې وشوه او نور شهيان لهه مينځهه چا پېشرفت او ت هر

نه او محبت خلق يته به په م ووتل له کار سره به عالقه پيدا شي او کار

 وګوري.
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نګه عالقهه لهري کهه يانسان له خپل پېشرفت او خپلې ترقۍ سره ټ

ترقي بې له کارکولو په بل راز ممکنه نه وه او د چا کار نه ورکېده د کهار 

 کې ځاى نيسي او له کار سره عالقه پيداکېږي.مينه په زړونو 

په هر بازار کې چې هره متاع ښه خرڅېږي خلق هماغه شهى ورتهه 

کهار خريهداران پيداشهوه او  ،که دګرځيراوړي او په هماغه شي پسې 

کارونو قدر او قيمت پيدا کړ، د خلرو په مټو کې به زور او قوت پيدا شي 

توي، بيا به زړونه دغسې ساړه نه وي او ډېر درانه پېټي به په اسانه اوچ

او خلق به د تملق او چاپلوسي به عوو کار کوي او هرڅه به د کار پهه 

 ريهلمن کې غواړي. خلق به پدې پوه شي چې کار او زيار لکه يو کامل پ

خپل مريد لوړو مراتبو او مدارجو ته رسولى شي او په کار باندې هر راز 

 کارونه کېږي.

و نوى کاروان راغهى او د کهار ښايسهته او ښهکلې که زمونږ ښار ته ي

منظره يې خلرو ته وښودله بيا به د کار غالمي په بهادارۍ  او سهردارۍ 

 خپله بڼه بدله کړي او پادشاهان به يې خريداران شي. 

مزدورانو کار دى، مګر که اصلي او حريرهي  اوس خو کار د نوکرانو او

او محبت افتخار وکهړي او  څېره يې څرګنده شوه زليخا به يې په مينه

 .غالم به زښت ډېر عزيز شي
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 عريده

له دې حربي ټانکونو نه هغه خوا، د ډېرو توپونو او ډېرو لښکرو ترشا، 

له هوايي طيارو نه ډېر پورته يو دا راز قوت ليدل کېږي، چهې پهه ټولهو 

قوتونو غالب دى. له دې قوت سره نه اور او نه اوبه مراومت کولى شهي 

 ورسره په توره او علم مرابله کېږي.او نه 

دا قوت هغه عرېده ده چې انسان هر راز ايثار او قربانۍ ته تيهاروي او 

په ملتونو کې يو فعال عرل نهه وېرېهدونکى عشهق فرههادي عهزم او 

سيالبي حرکت پيدا کوي، چې هېڅوک او هېڅ شى يهې مخهه نشهي 

عرېده او  نيولى، که تاسې کوم داسې ملت ګورو چې هغه په هېڅ شي

له سراو ماله نشي تېرېدلى يرين وکړو،  د پارهاو دهېڅ شي  نه لري باور

 چې هغه ملت لکه د اوبو ځ  ډېر ژر ورکېږي او محوه کېږي.

هغه د روح خوشحالي او د زړه اطمينان چې سړى يې نه پهه مهال او 

دولت کې موندلى شي او نه يې د علم و فلسفې په رڼا کې څوک مومي 

جهالل کهې  زينت او جهاه و لوړو ماڼيو کې پيداکېږي نه په زيب ونه په 

خاوندان يې د عريدې په الره کې په هر قدم کهې  ېليده شي، د عريد

 مومي او هر ساعت يې استربال کوي.

نه پهه اخالقهي او  کوم کسان چې نه په ديني اساسونو ايمان لري او

شهعاير څهه  روحاني نواميسو ګروهېدلي دي، نه يې په نظر کهې ملهي

 قېمت لري هغه په هېڅ مه حسابوو او هېڅ يې وګڼئ.

انسان يوازې دغه چاته نه وايي چې شکل او بڼه يې د بنيادمو وي او 

د انسانانو جامې يې اغوستي وي. هغه اشهخاص چهې لهه خهوراک او 

خوندونو نهه غېهر بلهه  يڅښاک نه هغه خوا نور څه نه پېژني او له ماد



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

4238 

مرغانو په شمېرکې راشي، چې د  هوا د غه بايد ده نه لريقبله او کعبه 

ڼونو کې اوسهي بشنو  دنيا له باغ وبک نه ميوې او دانې ټولوي،په ګڼو او

 کوي.ه او هېڅ کار ن نه لرياو نور هېڅ کار 

بې عريدې خلک لکه د الرو کوڅو خځلې داسهې وي، چهې ههوايي 

ده لري يعرته وړي او لوبې پرې کوي، مګر هغه چې  بادونه يې هرې خوا

ده ټين  والړ وي د هغوى عزم او اراده دومره قهوي وي، ياو په يوه عر

 .يچې د نمرود له اوره هم نه وېرېږي او په  خطراتو ډېر زړور ورځ

غواړي، چهې  ىدې پيداکول او ټينګول يو قوي او مرتدر پالونکيد عر

دې عاشهق يهعمالً د عريدې به نشر او تحکيم کې برخه واخلهي او عر

 شي. وبلل

په ټينګوالي او کلکوالي کې ادبيات ډېره حصه لري، بلکهې  عريدېد 

ځينهو شهيانو معترهد  ملهت د کېداى شي چې عرايد ايجاد کړي او يو

 .ګرځويو

ده يهعر د پهارهځېنو اقوامهو  دغه د وطنيت او ملېت مفکوره چې د

ګرزېدلې ده په اصل کې د دې  عصر د ادب مولهود دى او شهعر و ادب 

قوت پيداکړېدى. څنګه چې شعر او ادب عرايد ټينګوي  دوييپکې عر

دو کې ضعف او فتور راولي او له خرافاتو سره يفلسفه او سياست په عرا

يې برابر وي. د شعر او ادب دا وظيفه ده چې معترد او اخالقي مبهادي 

ن  وساتي او په دغسې ذهني روابطو د يوه ملت ارتبها  او اتصهال يټ

 قوي کړي.
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 اخالق

ي چې دا عنوان د هر چا خوښ نشي او هر څوک دغه مضمون تر ښاي

اخره ونه لولي،مګر رنځورانو ته سهړى بېخونهده دارو ههم ورکهوي او 

 دواګانې اکثره بدخونده او بې مزې وي.

مونږ ډېر سره او سپين مخونه، غټ  څټونه او قوي وجودونهه ګهورو 

ټرانو ته ځانونهه چې په راز راز روحي او اخالقي مرضونو اخته دي او ډاک

 نه ښيي.

زمونږ طبيبان هم په دغسې ناجوړيو ښه نهه شهي پوهېهدلى او لهه 

 مريض نه د طبيب حال ډېر بتر معلومېږي.

دا په کار دي، چې خپهل اخالقهي  د مخهڅه  هر تر د پارهد يوه ملت 

شان او وضعيت ته ملتفت شي او خپهل زړه او دمهاغ معاېنهه کهړي، د 

اخالقو رڼا زمونږ په هېواد کې لکه د غلو ډيوه ډېره خړه او کم نهوره ده 

په دغسې تياره او تورتم کې د انسانيت او سړيتوب صهفات او خويونهه 

 ورکېږي او سړي ته څه نه پاته کېږي.

اوس نږدې داسې مرحلې ته رسېدلي يو چې بد اخالق  ښه ګڼو مونږ 

ده او  ېاو په ناوړه خويونو افتخار کوو، ځکه چې اخالقي ذايره مو بهايلل

 خواږه راباندې ترخه لګېږي.
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اوس مونږ فريب چل او ټګي هوښياري بولو، له يوه او بل سره مجامله 

کهې چهوپ او منافرت، بېځايه مراعاتونهه او د حهق ويلهو پهه ځهاى 

او  ىګانو خهوهکښېناستل مهارت او هنر ګڼو. صهداقت راتهه د سهاد

 خصلت معلومېږي او سخاوت د بدوي او ابتدايې اقوامو عادت شمېرو. 

ډېر خلق شته چې له اخالقي مباحثو څخهه مړښهت او بهې نيهازي 

ښکاره کوي او وايي هغه خويونه، چې پخوا ستايل کېهده اوس نهه پهه 

ړه تعليمونه پرېږدو او پهدې اقتصهادي عصهرکې د کارېږي، مونږ بايد زا

 جود او سخا سندرې ونه وايو.

منم چې د دې  عصر اقتضاء په اخالقو او عاداتو کې څهه تغيهر  زه دا

 ، پدې وخهت کهې دىد ىپېښ کړي او اخالقي ذوق يې څه قدر ته لړل

صداقت او سخاوت عناوين د چا توجه نه جلبوي، مګر دا نشهم منلهى 

 ضرورت ورته نشته. فايدې دى اوې عليم بچې اخالقي ت

هغه وخته چې يو انسان  ترڅو پورې چې انسان په دروغو شرمېږي تر

د بل انسان صميميت او ملګرتېا ته محتا( دى، تهر هغهه زمانهه چهې 

نه او معاونت خوشحالېږي او د دوستۍ قدر کوي مونږ بهه يانسان په م

ستايو او احسان او نېکهۍ  رښتيا او وفا، اخالص او محبت، ايثار او سخا

 ته به په ښه سترګه ګورو.

ځينې کسان چې په دوايرو کې کارونه کوي او رسمي وظهايف لهري 

 هغوى د اخالقو له کتابه يوه يا دوه شيه غوره کړي او هماغه کافي ګڼي.

دوى ډېرځله په وظيفه شناسۍ او پاک نفسۍ وياړي او د چا اخالقهي 

ورته ښهه  ياو بې اعتناي يلکې بې پروايمراعات په ځان الزم نه ګڼي، ب
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راز خلق سره  معلومېږي او له لحا  و خاطر سره مجادله ضرور بولي. دا

له جديت او فعاليته او سره له دې چې له چا نه رشوتونه نه اخلي او له 

حره نه تېرېږي، خلرو ته ښه نه معلومېږي او په نفهرت لېهدل کېهږي، 

، چې د خلرو توجهه نه لريجاذبه  ځکه چې دوى هغه انسان او اخالقي

 جلبوي او په زړونو تسلط پيداکوي.

دوى پدې رازنه دي پوهېدلي، چې ژوندون يوازې فعاليت او ماشيني 

څهه پسهې ونهه  حرکت نه دى، چې سړى پرې اکتفاء وکړي او په نهور

   ګرځي

کهار کهوو او  د پهارهبل  څنګه چې مونږ په اجتماعي حيات کې يو د

تعاون ته اړ يو، يو د بل تزکيې ته هم محتا( يو او د دوستانه عاليرهو او 

 رابطو په ساتلو تر هغه حده، چې اخالق اجازه راکوي مکلف ګڼل کېږو.

اجتماعي ژوند له مونږ نه دا غواړي چې له خلرهو سهره يهو ښهه راز 

ې محبتونهه اتصال او قرابت پيدا کړو او د اخالقو په مرسته په زړونو که

 توليدکړو.

که دغه انساني جاذبه نه وي موجوده، نو دغه کلهي او ښهارونه چهې 

مونږ پکې اوسو مونږ نشهي راټولهولى او د دوه وروڼهو ژونهد ههم ډېهر 

 تريخېږي او بېخونده کېږي.

، له زړونو او سينو ياخالق بايد په مونږ کې لورينه او پېرزوينه پيداکړ

اسي. ژبه په رښتيا ويلو او حق بيانولو څخه عنادونه او ضد وکدورت وب

 وچلوي او د حرص او شهواتو مخه ونيسي.

انحطها  او  يوه ملت اخالق چې فاسد او خراب شي هغه ارومهرو د د

 ته درومي او له ډېرو بدبختيو سره مواجه کېږي. ټيټوالي خوا

په يوه ملت کې که اخالقي پابندي نه وي موجهوده هلتهه قهوانين او 

ام د مفاسدو او مظالمو مخه ښه نيولى او عدالت ښهه نهه اجتماعي نظ
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نه دي او اخالقي تربېه  شوي اخالقو تېر قايمېږي. هغه خلق چې له ښو

هلته ډېر فجايع او مصيبتونه لېدل کېهږي او انسهانان سهمه الره  لري

   .پرېږدي په نفس وشيطان، هوا اوهوس پسې درومي

حهق پټهول روا( پيهدا هلته عياشي او شهوت پرستي، دروغ ويل او 

ي، په انسهاني شهعور او ځر و صالح مينه له زړونو څخه ويکوي او د خ

ادراک کې تغيېر پېښېږي، د ښو او بدو تميهز څهوک نشهي کهولى، د 

فضايلو قدر او قېمت کمېږي، صبر و ثبهات اسهترامت او حرانيهت پهه 

له سهترګو  افرادو کې نه پاته کېږي، هرڅوک هرڅه کوي او شرم و حيا

او عفت چې انسان له هالکت او رذالهت څخهه سهاتي  اي. هغه تروځو

 ضاېع کېږي او افرا  و تفريط د عدالت او مساوات ځاى نيسي.

د دغو ټولو مالحظاتو په اثر يو ملت بايد خپلې خزانې دومره ټينګهې 

 .يونه ساتي، لکه چې خپل ملي او عالي اخالق سات

اخالق نه و، هېڅ نشته او  د اخالقو ساتنه تر هرڅه زياته ضرور ده،که

هېڅ نه پکارېږي. بې اخالقو ژوند د مريضانو او رنځورانو ژوند دى، چهې 

 له ډېرو شتو سره بېخونده او بې مزې دى.

شي او د  ىاو کمول ىدغه راز ناجوړتيا صحيح ادېبان او ليکوال ورکول

همدوى کار دى، چې لوړ او عالي اخالق په ملت کې وسهاتي او محهوه 

 کېدو ته يې پرې نږدي.
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 تعليم او تربيت

چا چې د تعليم او تربيت ټکى اورېدلى او د دواړو په مفهوم او معنهى 

 او شهى بېهل تعلهيم چهې پوهېږي، هغه دىى کړ دقت او غور يې کې

 . دى شى بېل تربيت

نړۍ کې ترريباً يو راز وي، مګر تربيت په هر ملهت او ههر  علم په ټوله

مملکت کې بل راز کېږي. علم په لږ وخت کې د يو څه کتابونو په وړلهو 

او ترجمه کولو له يوه ځايه بل ځاى ته نرل شي، مګر د تربيهت انتفهال 

 عمرونه او ډېر وسايل غواړي.

محهيط او  ل دد علم ښودنه د يوه مال او معلم کار دى، مګر تربيه کهو

 جامعې، د مور او پالر، د کور او کورنۍ د يوه قايد او مرشد وظيفه ده. 

علم په الفاظو او کلماتو کې ځاى لري، مګر تربيت په عمهل او کهردار 

 او سړى کولى شي چې د يکې ځان ښيي دغه راز تعبيرات زښت ډېر د

 هته پهه ههرتعليم او تربيت راز راز تعريفونه وکړي او بېل بېل لفظونه ور

ژبه کې پيدا کړي، تعليم ته ښودنه يا پوهونه ووايي او تربيهت روزنهه او 

پالنه وبولي، هغه اسان او دا ګران کهار وګڼهي. د مهدنيت او تههذيب، 
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کهې  او عاداتو اساس تربيت وبولي او په اختراعاتو او اکتشافاتو اخالقو

 علم ته زياته برخه ورکړي.

او هوښياري زياتهه  هاو ادراک پوهدا کېدى شي چې د يوه سړي فهم 

وي کتابونه يې ډېر لوستي وي معلومات يې له مدني اشخاصو نه ههېڅ 

کم نه وي، مګر د تهذيب او تمدن په لحا  په ډېرو ابتدايي مراحلو کهې 

 پاته دي.

يو سړى دا کولى شي چې د معلوماتو او نظرياتو په اعتبهار د خپلهې 

لوړ شي خپهل لبهاس او خپهل  جامعې او محيط له عمومي سطحې ډېر 

ظواهر بل راز کړي، مګر خپله محيطي او نژادي تربيهه هغهومره نشهي 

اړولى او هغه ترقي چې په هغه خوا کې کوي دلته يې لسمه برخهه ههم 

نشي کړاى. رښتيا وايي چې څنګه غر هغسې يې کربوړي، که يو سهړى 

واد هر څه وکړي او سل رازه صابون په ځان ووهي بياهم  د خپهل هېه

تربيوي رن  له ځانه نشي لرې کولى او خپله ملي تربيه نشهي اړولهى. 

ښايې چې تاسې په غرونو کې له سمې نه ښه ښه ماليهان پيهدا کهړو، 

چې د کتاب په حاشيو او نکتو به ډېر ښه پوهېږي، په منطق او فلسهفه 

رسهېدلى وي، مګهر وضهعيت او  ته بهکې به يې شهرت لري او يوځاى 

يې د غره والو غوندې وي او په اخالقو او عاداتو کې بهه  ناسته والړه به

کې ډېرې شپې تېرې  .هغه به په ښارونونه لريله هغوى نه څه ډېرفرق 

وي، مګهر د  ىاو اوارې نه غره تهه خېژوله ېوي علم به يې له سم ېکړ

ښاروالو او سمه والو تربيت به يې له ځانه سره نه وي وړى، ډېر پوههان 

دقيرو علمي مسايلو به پوهېږي، مګر کوم نواق  او  به وي چې په ډېرو
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عيبونه چې د محيط په تربيه کې وي هغه به نشي ليداى او پدې بهاب 

. دلته هغه مشهوره قصه را يادېږي چې نه لريکې به له عوامو ډېر فرق 

 ىپښتنو په سيمه کې دوه غرونه دي يو ته ايلهم او بهل تهه دوه سهر د

لمنه کې اوسي هغوى خپل غر ج  ګڼي،  وايي، څه خلق چې د ايلم په

څه نور چې د دوه سري په اړخ پراته دي هغوى وايي دوه سرى هسهک 

وخت يو طالب العلم له خپل استاذ سهره  کې هر منځغر دى. د دوى په 

دا بح  راواخيست چې مونږ ولې ټول عمر په خوشې خبهره جنګونهه 

ت ګاڼه پدې بح  کوو او دا جنګونه يې د حماقت او نادانۍ سند او حج

کې له طالب نه وويل شو: معلومه خبره ده چې د ايلم غهر جه  دى او 

دوه سرى ټيټ دى، دلته د مالصاحب هغه ټولې خبرې هېرې او طالهب 

ته يې په بدو او ردو ويلو شروع وکړه، طالب هم د ايلم په غهره ټينه  

م او والړ و او له استاذ سره په جګړه اخته شو.وګورو! دوى دواړه د عله

پوهې له خوا پوهېدل چې دا جګړه د ناپوهۍ عالمه ده، مګر د محيط له 

تاثيره يې ځانونه خالص نشو کړاى او که هرڅه و بيا هم يو د))ايلهم او 

بل دوه سري و((. علم او پوهه سړى پوه کولى شي، مګر منع کولى يې 

نشي ځکه چې تربيه په علم باندې غلبه لري. يو سړى دا کهولى شهي 

ل په خبره پوه کړي، مګر ښه کولى يې نه شي، انسهان پهه ډېهرو چې ب

شيانو پوهېږي، مګر پوهول يې د علم کار دى، خو ښه کول او پهه ښهه 

 الره بيول صحيح تربيت غواړي.
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 ذوق

، اورېدلوڅوک چې د يوه ښه شعر په لوستلو، د يوې ښکلې نغمې په 

نفسي حالت او کيفيت کهې تغيهر  په خپلد يوې ښې منظرې په ليدلو 

ويني او د خوشحالۍ احساس کوي هغه ته د ذوق خاوند ويل کېهږي او 

هغه چې له دې ټولو شيانو پټي سترګې تېرېږي او په بې اعتنايۍ ورتهه 

 ګوري د بې ذوقو په ټولګي کښې راځي.

د يوه مدني او بدوي انسان فرق هم د ذوق او حساسيت پهه اعتبهار 

 ي.ډېر ښه معلومېږ

هغه څه چې يو شاعر او د شعور خاوند يې د اسمان په رڼو سهتورو، د 

بڼونو په سمسورتيا،  سپوږمۍ په سپينه رڼا، د درياب په مستۍ، د شنو

د بلبلو په نغمو، د ښکلو په ناز او خندا کې ګوري د غرو شپانه او ساده 

 ، مګر په دواړو يو شان اثر نه کوي او پهه احسهاسينيانسانان يې هم و

 کې يې ډېرتفاوت موجود وي.

هغه کسان چې د شعر او ادب له اغېزي الندې نه دي راغلي او دغهه 

ځان ووېرېږي او پهوه شهي  په خپلنه کوي بايد  پرې تاثير حالل سحر

چې انساني احساس يې ډېر کمزورى دى او له ذوق څخهه لهږه برخهه 

 لري. 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4222 

ات يې ههم هغه ذوق چې انسان ته د خوږو او تروو خوند ښيي حيوان

لري او مچان هم د خوږو احساس کولى شي، مګر هغه بل ذوق چهې د 

لطايفو او محاسنو په خوند باندې پوهېدل دي هغه يو بل شهان تلهذذ 

شههواني  لهه دى، چې په خوراکونو کې هېڅکله نه موندل کېږي او تل

 نه هسک مرام لري.  خوندونو

ق کارغهه پهه مهردارو دا ذوق بلبله د ګلزار لور ته بيايي او د هغه ذو

لوى عيهب دى او هغهه څهوک  د پاره. بې ذوقي د انسان ګرځويپسې 

لهه  ىپه خوند او کيف نشي پوهېهدل وچې د ښو خبرو او انساني فضايل

ډېر لوى نعمته محروم دى. هغه چاته د زرکهو لهه اوازه د زرکهو کبهاب 

خوند ورکوي او د رباب له ترنګه د غوري شرن  ته زيات خوشحالېږي. 

 دى. د هغه په حال افسوس او حسرت په کار

خپه  وطن له خرابۍ نه دخپلې اشتها په خرابۍ ډېر دغه شان خلق د

نشي پوهېدلى، څوک چې د خير کېږي او بې له شخوند وهلو په خوند 

رسولو او عواطفو ذوق پيداکړي هغه بياله دېنه، چې ځان وږي پرېږدي 

او بل موړکړي ډېر خوند اخلي او دغه مزه په ډېرو خونهدورو طعهامونو 

 کې نه مومي.

پوهان او مشران بايد د صحيح او انساني ذوق په پيدا کولو او روزلهو 

نساني ذوقونو بدل کانهدي. هغهه کوښښ وکړي او حيواني ذوقونه په ا

 شهواتو په استسرا اخته دي او دا تنده پکې زياته شهوې کسان چې د
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ده که هغوى هر څومره خړوب او سېراب شي، نوسونه يهې پړسهېږي، 

 مګر تنده يې نه ماتېږي او قناعت يې نه حاصلېږي. 

د دوى اساسي عال( دانه دى، چې خواړه او اوبهه پهرې زيهات کهړو، 

 ي چاره يې پرهېز او د رنځور ذوق مخالفت دى.بلکې اصل

که ذوق مريض او عليل وي يا له فسق او فجور سره اشنا شهي دغهه 

ملکوتي انسان د حيواناتو په غوجل کې تړلى او مرام يې ټيټوي، مګهر 

ذوق له معنوي عالم سهره اشهنايي پيهدا کهړي او نهور  يکه دغه ماد

الي اخالق پهه محبهت کهې خوندونه وپېژني انساني سويه لوړېږي او ع

روا( مومي، د ذوق تربيه او پالنه د عالي ادب او شعر کار دى او په ادبي 

 درسونو ذوق عرفاني کېږي.

هغه روحي امراو چې ډاکټران يې عال( نشي کهړاى د شهعر او ادب 

 خاوندان يې په اسانۍ چاره کولى شي.

او  که په شعر او ادب کې معنوي ذوق او عرفاني شعور حلهول کهړي

شاعر د ظواهرو په ځاى حرايق او معاني وستايي کېداى شهي، چهې د 

يوه ملت په روحياتو، اخالقو او عاداتو کې تغير پېښ کړي او ذوق يې ور 

 واړوي.
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 خيال

خيال يو پټ معنوي قوت دى، چې له واقعاتو او محسوساتو نهه هغهه 

 خوا ځينې شيان ويني او په غيبي حرايرو پورې زړه تړي.

کومه الره چې خيال تلى شي هلته عرل د ړندو په شان ټپېهږي او په 

څه نه ويني. د انسان د فکر او عرل ماڼۍ په خيال والړه ده او د ملتونو 

 په حيات کې ډېره ستره او مهمه برخه لري.

دى او د خيال برخه پکې ډېره ى چې عرل پرې يرين کړ وعلومکومو 

 ل پکې ډېره برخه لري.لږه معلومېږي که غور او دقت وکړو خيا

که تاسې له يوه رياضي دان څخه د)واحد( تعريهف وغهواړو، چهې د 

رياضياتو ابتداء او انتها ګڼل کېږي يا د هندسې له يهوه عهالم څخهه د 

پيهدا شهوي او لهه  ې)نرطې( پوښتنه وکړو، چې ټول خطهو  ورځنه

، يخطوطو څخه بيا طول، عرو او عمق، يعنې مرائيس ثالثه پيدا شهو

 د صحرا کاڼي چې مونږ يې په حجريت او کاڼيتوب پېژنهو داههم ددغه 

انسان تخيل د تحجر او تجمد په صورت ورته قايل  خيال اغېزه ده او د

 دى.ى شو
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که چېرې انسان د خيال له قوته محروم واى او بې له محسوساتو يې 

نور څه نه ليدلى عرل او فکر يې دغې درجې ته نشهو رسهېدلى او پهه 

ان نشو راوړلى. خيال په انساني ژوند کې نشها  او سهرور غيب يې ايم

عواطف روي. هغه شى چې د انسان پهه نظهر  پيدا کوي او احساسات و

کې معنوي محسنات او روحي امال ځلوي هغه خيهال دى او همدغهه 

شى، لکه يوه ښکلې حوره انسان په هرحال کې خهوښ او خوشهحاله 

 ساتي.

د شهرت تمنها د انسهان يهوه  د وطنخواهۍ احساس، د ازادۍ ارزو،

خيالي معشوقه ده او همدغه شى يې يوې خوا او بلې خواتهه بيهايي او 

لوى لوى کارونه پرې کوي. همدغه انساني تخيالت دي چې د يوه ملت 

خواره واره افراد راغونډوي او اجتماعي جذبات و احساسهات ژونهدي 

ادبا د خيهال کوي. خيال په شعر او ادب کې ډېر دخل لري او شعراء او 

 په مرسته عواطف او مشاعر راويښوي.

چېرته چې شعر او ادب کمزوري او خياالت مړه وي هغهه ملهت ههم 

نهو ومړبلل کېږي او انسانان د مادياتو په مينه کې ورکېږي، هلته پهه زړ

باندې مايوسي او افسردګي غلبه پيدا کوي او د عرفان نهضت او ارترها 

 ي.ځمينه له مغزو نه و

ځايونو کې خلق په مساجدو کې ناست وي سرونه يې پهه  په دغسې

زنګنو ايښې وي. خطيبان خطبې او خطابې لولى، مګر د دوى په زړونهو 
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کې هېڅ جذبه، هېڅ جوش او حرکت نه پيداکېږي او ټول په مراقبه کې 

 ويده وي.

مجالس او محافل بې روحه وي، جرايد او مطبوعات څوک نه لهولي، 

ښارونو کې اوسي، مګر په زړونو کې سهره بېهل او  خلق ظاهراً په کلو او

 جدا وي.

د هر چا غم او خوشحالي ځانته وي، هېڅوک له هېچا سره رابطهه او 

همدردي او غمشريکي له منځه ځهي او يهوه بېشهعوره  ،نه لريعالقه 

 ړنده دنيا جوړېږي.

که په شعر او ادب کې له خيال او تخيل څخه کار واخيستل شي او له 

استفاده وشي له ړندو سترګو نه هم اوښکې تويوي او له کهاڼو خيال نه 

 سيالب زورور ځاى يو په چې و،نه سخت زړونه نرموي. تاسې فرو کړ

 لهه انسهانان ډېر او مالونه ډېر کړي، خراب کورونه خلرو ډېرو او راشي

بهو کهې او پهه ږېري سپين او ماشومان نر، و ښځې او يوسي سره ځانه

دغه حادثه د يوه خبر او اطالق په صورت شايع کړو، الهو کړي که مونږ 

لکه چې يو اديب دغه واقعه په يهوه ډرام کهې  نه کړيبه و دومره تاثير

تصوير کړي يا يو شاعر ورځنې موثر او مهېج شعر جوړ کهړي او خيهال 

پکې خپله ساحري صرل کاندي. دا واضحه خبره ده چهې خيهال پهه 

لري او تعرل محض دغومره رقهت عواطفو او احساساتو باندې حاکميت 

جلبولى. که انسان يوازې د عرل په نغوته کار کولى، نهو د  ياو دقت نش
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سېالب يو مختصر خبر او د تلفاتو احصائيه کافي وه، چهې د مصهيبت 

حاصله کهړي او د شهعر و  سوځيد نورو همدردي او دل د پارهلېدونکو 

وه سهړه بهې هېڅکله نشي چې يه رومان وظيفه په ځاى کړي، مګر دا

روحه معروله خبره لکه يو شعر او ادبي شاهکار چې له خيال او تخيهل 

 نه پکې کار اخيستل شوى په زړونو اثر وکړي او عواطف وخوځوي.
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 حرص او عشق

 چههې انسههان ګههداى کههوي حههرص د دنيهها دى

 چههې ګههدا کانههدي سههلطان عشههق د لههيال دى

) 

 

  

به چهې څهه پهه خهداى  چاېدمه ،د هر ځکورپه کور او کلي په کلي ګر

او  ېلوريدل هغه به يې زما په ځولۍ کې غورځول، رن  پهه رنه  غله

او په کچکول کې به مهې څهو ډولهه  ېدېپه ګوډي کې ټول دانې به زما

سر ګرداني يې نشهوه  ټوکان جمع شوه، مګر زه يې نه قانع کولم او زما

ه وم خبر، چې له يوه کلي به بل ته تلم او له بل نه بل ته، هېڅ ن .ورکولى

 يم. ىزما ليلې په کوم کور کې ده او څه شي سرګردانه کړ

ېهدم او ههېڅ نهه ځهو! زه لکه د هوا مرغه همدغسې سهرګردانه ګر

د پوهېدم، چې د کوم دام او کوم ښکاري ښکار يم، دا د نس او غلو دانو 

سرګرداني به کله او څنګه قطع شي  په هر پټي، هر باغ او هر کور  پاره

حرص عال(  کې څه خورم، مګر مړېږم نه، دا ټول عالم او ټوله دنيا زما د

 نه زما د غوښتنو تنده ماتېږي. نه شي کولى او
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لکه چې يو هوايي مرغه په يوه پټي، يهوه بهاغ او يهوه بهک کهې نهه 

يهوه  نه بسيا کېږي زه هم هېڅکلهه د ايسارېږي او د يوې ونې په ميوو

ېدو ستړى کېږم لکهه ځخيرات نه مړېږم او نه په ډېرو ګر و کلي په خېر

 چې د دې  سرګردانۍ او نه مړېدو عال( هډو بېخي شته نه 

زه په دې نه پوهېدم، چې د ګلزار بلبلې ولې لکه نهور مرغهان پهدې 

کارغهان پهه   يا لکهه د مهردارې ګرځيځينو پټو کې په دانو پسې نه 

 نه کوي. مردارو غوښو پسې څار

ډېرګران و او د دنيا په دغسې رموزاتهو  د پارهد دې  سر کشفول زما 

پوهېدل څه اسان کار هم نه دى. د علم او پوهې ريباران د هر چا کهور 

او په يوه قرن کې که ايله يو ځل د چا کورته کهوم نهوى  نه لريته الره 

و ټولې دنيا نه هم پټ و، چې د حرص عهال( نه ا خبر راوړي، دا راز له ما

په څه شي کېږي  او څه چې د انسان مخه له ټولو شيانو يوه شهي تهه 

هغه څه شى دى  هغه وخت چې زه هلتهه ورسهېدم بهې د  ګرځويرا

 ښيښې له يوې ماتې ټوټې نور هېڅ نه و.

ما ته نه پوهېږم چا په غوږ کې وويل، چې دنيا ههر وخهت مهونږ پهه 

 ېدونکو شيانو غولوي او ډېرخوشې شيان راته ځلوي.همداسې برېښ

له مونږ سره هر وخت لوړ فکرونه او لوړ خيهاالت ملګهري وي، مګهر 

ته ور روان يو، مګر ترڅو چې نه يهو  عمالً دغسې ناوړه او خوشې شيانو
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خپل خوشې ت  او بې فايدو منډو په حريرت نه پوهېږو  ور رسېدلي د

 ه شيانو پسې هڅه کوو او نه يو خبر، چې مونږ په څنګ

ښيښه، چې ماتهه خپلهو تصهوراتو او خيهاالتو ډېهره  ېدا ځلېدونک

ښايسته کړې وه زما هماغه ارزو وه چې وروسته تر رسېدلو يهې ههېڅ 

قيمت نه درلود. که تاسې خپلو ارزوګانو ته کله رسېدلي ياست او خپله 

ر ټوله کېسه در په ياد وي يرين به وکړو، چهې ههېڅ ارزو وروسهته ته

 .نه لريموندلو هغه پخوانۍ قدر او قيمت 

ډېر ښکلي شته چې د يوه او بل په نظر کې به يې همدغومره ښهکال 

 وه. ېدرلوده، لکه چې ماته خپله مجهوله ارزو ترڅه وخته ښکل

 نظهر په رويه عالم د او وکه تاسې لږ څه خپلو خاطراتو ته رجوع وکړ

 لهه زړه خپهل د موندلو تر وروسته يې تاسې چې ارزو، هره ونيسئ کې

د همهدې  ئموم يې نه او ګرځي در په در لوغړن پسې نورو ئباس کوره

 له امله وايي:

 څههههوک يههههې ديههههدن پسههههې ړنههههديږي 

 څوک يې له کټهه غورځهوي چهې خهوب راځينهه 
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 د مشرانو عشق

څوک چې لوى شي او د مشرتوب لوړې درجې ته ورسېږي هغهه بيها 

بلېږي ځان نه سهېزي او نهه لکهه په دغسې ډيوو، چې په يوه کورکې 

 هلکان په کوم سپين مخ يا ماللو سترګو خپل زړه بايلي.

نو داسې نه مين کېږي، لکهه پهه يهغه هېڅکله د دنيا په سرو او سپ

دنيا په غم کې ورک وي او بل هېڅ  مال مين سوداګر چې شپه او ورځ د

و زامنو، شي ته يې پام نه وي، مال ال څه چې د خپل ځان د خپلو لوڼو ا

د خپل ټبر او کهول مينه او دوستۍ هم پرې دومره غلبه نه کوي، چهې 

 نور هر څه هېرکړي او يوازې خپل غم وژاړي.

مشران او لوى خلق دغه ټول محبتونه چې واړه خلق يهې لهري پهه 

 هېواد عشق دى. عشق  قربانوي، چې هغه د ملت او

اکوي او د د همدغه عشق په اثر د ملتو مشران د مشرتوب حق پيهد

 باباتوب مرام او منزلت مومي.

څنګه چې يو طفل او کوچنى د ډېرې ناپوهۍ په وخت کې خپل پهالر 

پېژني او په غېږ کې ځان ورغورځوي ملتونهه ههم کهه هرڅهومره بهې 

تعليمه وي د خپلو خواخوږو مشرانو تميز کولى شي او د دوى په ځولۍ 
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پهه دوى اعتمهاد  کې ځان اچوي، خپل ټول مردرات دوى ته سپاري او

 کوي.

د عشق په جاذبه کې دغه قوت موجود دى، چې احمدشاه غوندې د 

او د ډيلي په تخت يهې  يټولو پښتنو بابا کړ پنځه ويشت کالو ځلمى د

کښېنوي. د پښتونخوا او پښتنو عشق احمدشاه بابا ته لويه شهنشاهي 

انى ورکړه او ډېرو سپين ږېرو د ده باباتوب ومانه، ځکه چهې دى رښهتي

 مشر و او هغه عشق چې په مشرانو کې پيدا کېږي په ده کې موجود و.

 ده په دروغو خپل وطن او هېواد ته دانه دي ويلي:

 سههتا د عشههق لههه وينههو ډک شههوه ځېګرونههه 

 پهههه الره کهههې بهههايلي ځلمهههي سهههرونه سهههتا

 تاتهههه راشهههمه زړګهههى زمههها فهههارغ شهههي 

 زړه مارونهههه د بهههې لهههه تههها مهههې اندېښهههنې

 چهههې رايهههاد کهههړم د ډيلهههې تخهههت هېرومهههه

 سهههرونه  پښهههتونخوا د غهههرو ېښهههکل زمههها د

 تههه بههل ځههواني کههه تمامههه دنيهها يههو خههوا

 زمههها خهههوښ دي سهههتا خهههالي تهههش ډګرونهههه

 نههه کهها احمدشههاه بههه دغههه سههتا قههدر هېههر

 کههههه ونيسههههي د تمههههام جهههههان ملکونههههه 

 

 

څوک چې معنوي رشد او بلوغ ته ورسېږي او د مشرتوب درجه ومومي 
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همدغسې عشق پيدا کهوي او وطهن تهه د هغه له وطن او هېواد سره 

عشق په نظر ګوري، هغه بيا د غرو په څوکو يې نشي ليداى او هر چاته 

 ځان نه ښيي.

څنګه چې يو ښاپېرک ځالنده لمر نشهي ليهداى، يهو د ځلميتهوب 

احساس نشي کړاى. د دغو ټيټو ډيوو پتنګان د سهتورو ډيهوو تهه نهه 

 ېږي او نشي رسېدلى.رسېږي، دغه عالي عشق ته هم هر څوک نه رس

 دا عشق د مشرانو او لويو خلرو په برخه دى او بېل کيف لري.

د دې  عشق نښې او عالمې بل راز دي او ځانته شواهد لهري. تاسهې 

 د او هغهه چهې ودغه عشق او د حسن وجمال عشق سهره بېهل کهړ

 .وکړ ېلر سترګو له وينئ يې کې عشق پهمجنون او ليلى 

د پالر او ځوى، د مرشد او مريد، د شهاګرد او  دا هغه راز مينه ده، چې

 .نه لريوي او بې له غمخورۍ او خيرخواهۍ نور مظاهر  منځاستاذ تر

نياز، بې پروايي او تغافل نه ځايېږي او نهه پکهې  و پدې عشق کې راز

رقيب او ريبار شته. له دې عشق سره رحم وعاطفهه، ثبهات او متانهت 

 راز تهمتونو يې لمن پاکه ده. هرهمدردي او ايثار ملګري وي او له 

دلته ليونتوب او له خپلو پرديو بېلېده نشته او نه پکې د معشوقو لهه 

 السه شکايت او له رقيبانو سره حسد ليدل کېږي.
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له دې عشق سره د پيسو مينه او د مادياتو محبت نه يو ځاى کېږي. 

 هغه څوک چې په پيسو مين وي او پيسې ټولوي هغه هېڅکله يو قهام

په ځان باندې نشي راټولولى هغه کسان چې قومونه پرې غونډېږي هغه 

 پيسې نه غونډوي او دغه مينه له زړه څخه باسي.

کوم اشخاص چې قصې ګټي هغه پيسې نه ګټي او پهه بهت شهکنۍ  

 افتخار کوي.

دا کېداى شي چې قلندران او دروېشان د ملت مشران شي او خلهق 

مينان او سودخواره يا بډې خهواره يې په مشرتوب ومني، مګر د پيسو 

هېڅکله د مشرتوب درجه نه مومي او نه د مشرانو عشق پيهدا کهولى 

 شي.

 کسانو، چې د مشرتوب ارزو لرو او لويوالى غواړو! اى هغو

تنابونه پرې کړو او د  راشئ! چې د خودخواهۍ او ټيټو مينو مراندې او

 و سپوږمۍ په خوا کې خپلې خيمې ودروو. لمر

چې يو ملي او وطني شعور پيدا کړو او د وطهن غهرو او رغهو، راشئ! 

 کاڼو او بوټو ته په مينه او محبت وګورو.

که دغه شعور او دغه احساس ژوندى شو بيا هر يو بهل تهه محبهوب 

 معلومېږي او هېڅوک به هېچا ته په نفرت نه ګوري.
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ره خوارانو دلداري کوي، يو عالم به ناپوهانو ته سهمه ال يو بډاى به د

، يهو قهوي بهه د ګرځهيښيي، يو طبېب به د رنځورانو په عال( پسهې 

 ضعيف پېټى په اوږو اخلي او ټول به يو له بله ځارېږي.

وژاړو، د يتيمانو  راشئ! چې همدغسې وکړو او د دې ځاى په يتيمانو

 اوښکې پاکې کړو او د دردمنو له حاله ځان خبرکړو.
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 يوازېتوب

چې ټوله ورځ به مې ورسره لوبې کهولې هغه خواږه ملګري څه شوو، 

 او يو ساعت به هم نه بېلېدو.

هغه کاڼي به اوس چېرته وي چې د شپې به مې هم پهه جيهب کهې 

 يوه شېبه په مې له ځانه نه بېلول. ساتل او

هغه ونې به اوس څنګه وي، چې مونږ پکې ټالونه اچهول لهه ملګهرو 

 سره به مو يو ځاى ځنګل.

 ته او زه بېخي يوازې يم.دا شيان اوس يو هم نش

هغه خاورې چې ما به په کوڅو کې ورسره لوبې کولې بهاد ويهوړې او 

 زما خوشحالي هم ورسره الړه.

هغه د ګاټو او لوبو ميدان به هم وران شهوي وي، د ګهودر غهاړه بهه 

 هغسې نه وي، د خيزونو ځاى به هم بل راز وي.

و بېهل کهړم او داڅه وشوه  او څه راپېښ شوه چې زه يې له دې ټوله

 بېخي يوازې شوم.

زه خو به يوساعت له خپلو ملګرو نه بېلېدم او بهې لهه هغهوى مهې 

 لرم او چاته نه نزدې کېږم.ه ساعت نه تېرېده اوس، ولې يو ملګرى ن
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هغه بله ورځ چې زما يو پخوانى ملګرى دلتهه راغلهى و. مها ورسهره 

غه بهه څهومره او بل راز راته ښکارېده، ه نه کړههغسې د مينې مرکه و

خپه شوى وي او په زړه  کې به يې څه تېرشوي وي، هغه بهه وايهي ده 

 اوس خپله جامه بدله کړه او خپل پخواني اشنايان يې پرېښودل.

ما ته خو دى زښت ډېرګران و او له هرچا نه بهه مهې ښهه ګاڼهه، ده 

هېڅکله دا ګمان نه کاوه، چې زه به له ده سره دغسې بې پروايي کهوم 

 مېنه او محبت به هېروم. او د ده

ماهم دغه تصور هېڅکله نه کاوه، چې موږ او دى بهه دومهره پهردي 

 کېږو او زړه ملګرتيا به پرېږدو.

ولې او زمونږ زړونه ځنه پوهېږم زما او د ده ترمنځ چا تورې کټوې وګر

 يې يو له بله تور کړه.

ده کړ، ولهې مهې ه دى خو زما ډېرخوږ ملګرى وو، ما ولې د ده قدر ون

ته په مينه او محبت ونه کتل  کالي يې زاړه و او څه يې نه درلوده که د 

 ناپوهۍ په وجه راته بل راز ښکاره شو .

زه اوس د عزت او اعتبار خاوند يم او دى الچا نه دى پېژندلى که کوم 

سبب موجود دى، چې زه او دى يې له زړونو نه لرې کهړو او  بل علت او

 کړه.پخوانۍ رابطه يې قطع 

ښايي چې دغه خبرې ټولې رښتيا وي، ما ډېره موده څه تور اوسپين 

ولوستل او دى په هماغه پخواني حال پاته دى. زه اوس لهه کتهابونو او 

اخبارونو سره اشنا شوم او دى يوه چټۍ نشي لوستلى. زه په يوه مهاڼۍ 
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. نه لريکور کې پوزى  په خپلکې د ماموريت په چوکۍ ناست يم او دى 

خلق قدر کوي او د ده سالم هم نه اخلي، مګر دا نو ولې زما او د ده زما 

تن څهه  د بېلتون سبب کېږي، ولې زما او د ده مګرتيا قطع کوي، که يو

او غرېب وي هغه سره به سړى خپله اشنايي قطع کوي او که به  نه لري

 مرسته او کومک ورسره کوي.

ږي هغه به پوه کهوي که د سړي يو ملګرى ناپوه وي او په څه نه پوهې

 او که به يې له خپل مجلسه شړي.

هغه انسان چې د پوهې او لياقت دعوه کوي او ځان د پوهانو د ډلهې 

شي چې د خپل هېواد خهواران او غريبهان لهه  ىګڼي، څنګه دا قبلول

خپلې مينې او محبته محروم کړي او علم و پوهه د بېلتون او لرې والي 

 يو ځلمې انسان سره نه ښايى.موجب وګڼي، دا عادات خو له 

او نه د دنيها  نه کړييو سړى له نورو نه بيل او لرې  علم او پوهه بايد

 عزت او اعتبار يو انسان له خوار او غريبانو نه وشکوي.

غهرور موجهب  هغه علم چې د کوډو په شان دوه خواږه ملګري او د

لهه  ىسړله ناپوهۍ نه يې زيان او ضرر ډېر دى او هغه سواد چې  ګرځي

کوي او له نهورو نهه د سهړي زړه تهوروي پهه  ېمحيط او اجتماع نه لر

 حريرت کې همدغه توره کټو ده او ماتول يې پکار دي.

که څوک غواړي، چې په اجتماع کې ژوند وکهړي او لهه محهيط نهه 

استفاده وکړي، د علم او لياقت غرور دې له ځانه لرې خپله هوښهياري 

 ګڼي.او د بل ناپوهي دې حايل نه 
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نهه بهايلي،  ېنه هېروي، اجتماعي مېالن د ېسړيتوب او انسانيت د

، له ملګرو دې پهه ههېڅ ګوريخوار و غريب ته دې په خوارو سترګو نه 

وخت او هېڅ حال کې نه بېلېږي، بلکې رادې شي او له جماعهت سهره 

دې خپل غم شرېک کهړي او خپلهه خوشهحالي دې ههم د نهورو پهه 

زړه او فکر دې له نورو نه نه بېلوي، يو ځاى خوشحالۍ کې ولټوي، خپل 

دى ورسره خاندي او يو ځاى دې ورسره ژاړي، د دوى پهه خوښهه دې 

 کار کوي، چې د ده په خوښه کار وشي.

خوشحالي او کاميابي همدلته ده او په يوازې تهوب کهې نشهته ههر 

څوک چې لهه نهورو نهه پهردى او لهرې شهو، هغهه هېڅکلهه نشهي 

 .سوځيوه پټ اورخوشحالېدلى او په ي

 همدغهه دوزخ دنيها د او دهد )من شذشذفي النار( همدغهه معنهى 

 .دى يوازېتوب
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 زه او ته

ي او ځ، چې کلي او ښارونه وسېنه کړومونږ بايد دلته داسې اورونه بل 

په لوګي يې د بصيرت سترګې ړندې شي، ځکه چې دا اور د حسهد اور 

 او د شيطان له کوره دي.

ډيوې له هغه اوره لګوو چې په کوه طور کې يهې ځهان مونږ به خپلې 

 ښکاره کړى او د زړونو او داغونو خونې روښانه کوي.

عمهل او يرهين سهور اور  په خپلد حضرت ابراهېم )ع( پېروان باېد 

 دوزخونه جوړ د پارهلو ځالس د عالم د سې په خپلځانته ګلزار کړي او 

 .نه کړي

کړ د دوزخ اور يهې نشهي  مړ زړه کې د حسد اور په خپلچې  هر چا

 لى او په سرو لمبو کې سالمت پاته کېږي.ځسې

ي ځههغه څوک چې له يوه جماعت او جمعيت نه په نفرت او عنهاد و

 او تل په اورکې وي. سوځيهغه هر وخت په سره اور کې 

 ستا بېلتون لويه ګناه ده. ته پدې پوه شه چې زما او
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چې عشق او محبت يهې  که دوه مين سره بېل شي پروا نشته، ځکه

نور هم زياتېږي او د وصال ارزو قوي کېږي، مګر د دوه وروڼو بېلتون او 

هغه بېلتون چې د بغض وحسد په سبب پيدا شي عالمونه تباه کوي او 

 ملتونه بربادوي.

زما او ستا نزدې کېدل، يوکېدل، پخالکېدل، ملګري کېدل، ډېر لهوى 

 اجر لري.

 شيطان کار دى. يو، ځکه چې فصل او بېلول د د پارهزه او ته د وصل 

ژر به قدمونه اخلو چې دغه فاصله د  زه او ته به سره نزدې کېږو او ژر

 شي. اخيستله ومنځلوى خداى په فضل او مرحمت له 

زه او ته که هر څومره نزدې شو هماغومره خداى ته هم نزدې کېهږو، 

نفسي او شخصي  و لهځکه چې ارومرو به په نفس و شيطان پښې ږدو ا

ېږو. زه او ته به ځانته نه ګهورو د ملهت مملکهت خېهر و اغراضو به تېر

 سعادت ته به ګورو.

مونږ بايد ملي اجتماعي ګټې په نظر کې ونيسو او له لوړ افهق څخهه 

خپل هرڅه له تا قربهان  د پارهنظر وکړو. زه به د يو کېدو او نزدې کېدو 

کهې  ه او عمومي مصلحت په نظرکړم، مګر ته هر څه له ځانه مه قربانو

 نيسه.
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 سترګې مه پټوو!

ښه وګورو! سترګې مه پټوو! خداى تهه ورته  دى د قيامهت ورځ 

حق پهه ځهاى کهې چهوپ  راتلونکې ده. سترګې پټول، حق نه ويل، د

 کښېناستل ډېره لويه او عظيمه ګناه ده.

وګورو! او په ځيرځير وګورو، که ستاسې سترګې خالصې شوې کهه 

هرڅه ولېداى شوه،که ستاسې بينايي معلومه شوه ډېره لويهه او تاسې 

 ستره ګټه به وکړو.

 ستاسې ډېرې بدبختۍ په سترګو غړولو، ليدلو او کتلو ورکېږي.

تاسې د سترګو په حکمت ښه نه ياست پوه شوي او پوره کار مهو لهه 

 ستى.يخپلو سترګو نه دى اخ

ټولى او غهدۍ هغه کسان چې ګوري او ويني غله ورځنې څه نشي پ

 پرې نه لوېږي.

تاسې خپلې سترګې غړوو او ګورو،  مګر څه نه وينئ او څهه نشهي 

ليداى، تاسې به واياست چې مونږ شهپه او ورځ پېژنهو، تهور او سهپين 

بېلوو، د انسان او حيوان فرق کولى شو،که مونږ څه نه ليدلى هر ګهوره 

کې لوېدلي وو، پهه الندې به شوي وو يا به په کندو او کپرو  د چا د موټر

 سم سرک به نه وو روان او بې الرې به تللو.
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زه وايم چې اوس هم ډېر خلق بې الرې روان دي اوسمه الر يې پهرې 

ايښې ده، ډېر خلق له ګړنګونو لويدلي دي، مګرځانته نهه دي ملتفهت. 

دغه شان ليدل او کتل چې مونږ کولى شو حيوانات يې هم کولى شهي 

ښان هم ځانونه په څنګوي، واښه او اوبه ويني، له او د موټرو له مخې او

 پاڼو او کمرو ځان نه غورځوي او له حسې خطراتو نه ډډه کوي.

د انسان ليده او کاته بايد له حيوان نه ډېر فرق ولري. د بنيادم نظهر 

 بايد دومره سطحي او سرسري نه وي.

راځئ! چې مونږ او تاسې د خپل نظر امتحان ورکړو، چهې مهونږ څهه 

ليدلى شوکه نه. مرصد مې دانه دى چهې دا ولهې شهپې مياشهت پهه 

کروه لرې يو شهى معلومهوو، چهې  غرمه کې ګورو، يا به څو مازديګر يا

دى که ښځه  سپور دى که پلى زما مطلب بل  انسان دى که حيوان، نر

 شان امتحان دى او بل راز سترګې مې په کار دي. 

، ريها، ټګهي، ظلهم او هو! زه هغه سترګې غواړم چې غهدر، خيانهت

 تلبيس، بلکې ابليس ورنه ډډه کوي او دغه شيان ليدلى شي.

زه وايم دغه خلق چې تاسې پهه الرو او کوڅهو کهې پهه بهازارونو او 

مساجدو کې يا په دوايرو او وزارتو کې په کراتو او مراتو ليدلي او کتلهي 

 ده. دي ايا تاسې دوى په رښتيا ليدلي او که اشتباه مو کړې
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ګمان کوم چې ډېرو خلرو ډېرخلق نه دي ليدلي او ورسره اشنايان زه 

 دي.ي شو

نهي، يدغه سترګې چې له مونږ سره شته له کاره وتلي دي او څه نه و

ځمکې لهه ځنهاورو او حيوانهاتو  دغه شان سترګې دهوا له مرغانو او د

 سره هم شته.

 شيان ليهدلى شهي هغه سترګې چې له رنګونو او اجسامونه پرته نور

څهه نهه  هغه زمونږ په کور او کلي کې له چاسره نشته او مونږ په رښتيا

خبهره لوېهدلې  وينو. ما ته دا سودا په ټينګه پيدا شوې او زړه ته مې دا

ده، چې مونږ څه نشو ليدلى که زه غلط شوى يم زما سهودا وباسهئ او 

 .وماپوه کړ

وويل، چې زه له تاسې نه په رڼا ورځ د ستورو ليدل نهه  د مخهما خو 

غواړم زه وايم دغه کسان، چې تاسهې يهې ههره ورځ خبهرې کهوو او 

کې ستاله مخه تېرېهږي تاسهې  ورسره مخامخ کېږو يا په موټر او بګيو

 چې دا څوک دي او څنګه خلق دي  ئيې پېژن

 سهپرېږي کهې موټرونوښو ماڼيو کې اوسي، په اعلى  هغه چې په ښو

 کهې دوى پهه ايها خهوري خوراکونه ښه ښه او اغوندي لباسونه نفيس

 ظالمان او منافران نشته  ،ينين، غدارانخا
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دوى  ټول کاريګر اليق او صحيح اشخاص دي  دوى دغه جايدادونهه 

ې او دا دومره ډېرې پيسې په مشروع ډول، په کار او لياقهت پيهدا کهړ

 دي 

په تن لغهړ او پهه  نه لريتې ځاى دغه نور چې ډوډۍ نه مومي، د ناس

خېټه وږي دي په دوى کې د وطن صهادق خهدمتګاران، پهاک نفسهه 

بېکهاره او  يزحمت کشه او اليق اشخاص بيخي نشته  دوى ټول څرم

 غيرمستحق اشخاص دي 

کهه دلتهه خاينهانو، غهدارانو او  !غور وکړو تاسې ښه وګورو! او ډېر

، نفيس موټرونهه هعالي قصرون ظالمانو په ظلمونو، رشوتونو اوخيانتونو

پاخه جايدادونه او لوړ مرامونهه پيهدا کهړي وي او ډېرخلهق او صهالح 

 ۍاشخاص چې لس، شل کاله يې د وطن خدمت په صداقت او پاک نفس

، نه لهرياو هېڅ  ګرځيزار، بې کوره او بې اوره  وي هغه نن خوار و ىکړ

که چېرې د ړنهدو  ،نوتاسې يرين وکړو چې مونږ ړانده يو او څه نه وينو

بازار نه واى او خلرو ښه او بد ليدلى هېڅکله به دغسې نه کېدلى او نه 

 .وى واىبه ش

که زمونږ په سترګو پردې نه واى د رشوت خورو په کهور کهې بهه دا 

خاوندان به په قصهرونو او مهاڼيو  صروښايسته پردې نه ځړيدلې او د ق

 کې نه اوسېدل.
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 د زمانې تعبير

زړي نه ياست او سترګې نه پټوو، نو په دغو لږو کلونهو  که تاسې هېر

ې کې په عالم کې ډېر لوى تغير پېښ شوى او زمانه بېخي بهل راز شهو

،  مګر دا تغير محسوس نه دى معرول دى او د عرل خاونهدان پهرې ده

 ډېر ښه پوهېدلى شي.

د انسان وجود که څه هم په هماغه پخهواني حهال دى، هماغهه دوه 

غوږونه او دوه پښې لري، مګر هغه څه چې نن ليدلى شي سترګې، دوه 

پخوا يې نشو ليدلى، هغه څه چې نن يې اوري پخوا يې نشو اورېدلى، تر 

هغه ځايه چې نن رسېږي پخوا نشو رسېدلى، په هغهه شهي چهې نهن 

 .ىنه پوهېده، هغه څه چې نن ويلى شي پخوا يې نشو ويل پوهېږي پخوا

و مزدورانو زمونږ له جلب النهدې منهډې څوکاله پخوا زمونږ نوکرانو ا

نهه وهلې، مګر نن راسره په موټر کې يو ځاى سپاره دي او هغومره فرق 

 .لرو

يو وخت و، چې مابه هغه څوک ښه ګاڼه چې چاته به يې زيان او ضرر 

نه رسېده، مګر څه موده وروسته په دغومره ښه توب نه قانع کېهدم او 

ارزوګانې هم غوښتلي، مابه ويل ښه سهړى  ېښ ېله ښوخلرو نه مې ښ
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ارزوګهانې او  ېښه د پارههماغه دى، چې په زړه کې يې د وطن او ملت 

ښه نيتونه موجود وي، مګر نن پدې هم نه يم قانع او هغه څهوک ښهه 

بولم چې ښه ښه کارونه کوي او د ايثار او فدا کارۍ په ميدان کې داخل 

 وي.

ملګري شته چې بې عمله ايمهان  ېرهم ډ دا يوازې زماحال نه دى نور

 کافي نه ګڼي او تشو ارزوګانو ته په څه قيمت نه دي قايل.

که څوک نن له مونږ نه ستاينه او محبوبيت غواړي او ارزو لري، چهې 

مونږ ورته ښه ووايو او ښه يې وګڼو هغه دې پدې باندې پوه شي، چهې 

ر او عمل تهه تش لستوڼي او بې السه لستوڼي مونږ نه خوښوو، بلکې کا

کې نيسو. مهونږ  جهد، قرباني او فداکاري په نظر و ګورو او د هر چا جد

ګان نه يو. مونږ خلق پېژنو او هشوي يو او ساد نه هوښيار اوس له پخوا

 پوهېږو.ډېر ښه  په زړونو کې

مونږ رښتيا ويلى شو. زمونږ په زړونو کې بې د خداى له وېرې بله وېره 

پهه يهوه  د پارهو او حق وايو، مګر د دې  کار نشته،مونږ حرايق څرګندو

 ترتيب قايل يو او هغومره څه وايو چې خلق پرې پوه کولى شو.

مونږ د ځان او د بل د پوهولو او ويښهولو ټېنګهه اراده لهرو او داکهار 

 هېڅکله نه پرېږدو.
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او  ېمونږ غواړو چې اعمالو او افکارو نه د لوى خداى په توفيق خيهر

ضرورت په وخت کې ډېرې ناپاکه جامې پهه  کې کړو او دناولتيا ګانې ور

 تېږو وټکوو او په څوباړو يې ووهو.

مونږ ځينې لوړ کسان وينو چې اخالق يې ډېر ټيهټ دي، پهه بهدو او 

، خيانت ورته بد نه لري ناوړه اعمالو نه شرمېږي، د فسق په شهرت پروا

قصهرونه او  ،ناموس ډېر زړور ورځي، په رشوتونو ينه معلومېږي، په پرد

 ماڼۍ ابادوي او په ډېرو هسکو ځايونو کې ناست دي.

مونږ غواړو چې دوى خپل ځانونه اصالح کهړي او پهه رښهتيا تهوبې 

وباسي، خپل خداى ته رجوع وکړي او په نيکو اعمالو خپهل نفسهيات 

 او پخواني عادتونه پرېږدي. يووينځ

څخهه دغهه د دې  زمانې همدغه تراضا ده او د زمانې تغير لهه دوى 

او څوک  نه کړينفسي تغير غواړي.که دوى غواړي چې زمانه يې رسوا 

ور نه وړي بايد خپل ځانونه اصالح کړي او پوه شهي  ىيې سترګو ته خل

 چې زمانه بل راز شوه او بل راز خلق غواړي.
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 برابر نه دي

صحرا ته والړم هېڅ کاڼى له بل سره برابرنه و، غرونو ته وختلم ځينې 

 ټولو بوټو وده او لوړتيا يهو ېدم دځځينې ټيټ و، په باغونو وګرج  او 

راز نه وه، د درياب کبان مې وليدل يو له بله په تول کې برابر نه ختل، د 

هوا مرغان هم ځينې غټ او ځينې واړه وو، ښارونه مې وکتل د ځينهو 

ه ننوتم، ځينهې غهولي لهوى، ت کورو ديوالونه و او د ځينو نه و، کورونو

ېدم ټول مېزونه او ټولې چهوکۍ يهو ځو، په دوايرو کې وګروواړه  ځينې

نهه  کتابو قطع او حجم برابر شان نه وې، کتابخانې مې وکتلې د درستو

و، ځينهې سهاړه، انسهانان مهې وو، هېوادونه مې وليدل ځينې تاوده و

 و او څوک بينا.واو څوک ناجوړه، څوک ړانده  ووکتل څوک جوړ و

 بېرته کړ داخبرې مې پکې وليدې.د لوى خداى کتاب مې 

څهه فهرق نشهته  د  منځايا پوه او ناپوه برابر دي  د ړانده او بينا تهر

  نور او ظلمت يو راز دى  پدې نه لريوزخ او جنت خاوندان څه توپېر د

پوښتنو راويښ شوم او په عالم کې مې بيا سترګې وغړولي. هغه فرقونه 

په انسانانو کې يو پهه سهله زيهات او اجناسو کې و،  چې په نورو انواعو

 معلومېده.
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په  هغه ښاپېريان او ديوان چې خلرو له کوه قال نه هغه خوا لټول ما

 شپانه او قصابان شوم، پوهدوى کې وليدل د پرښتو او لعينانو په معنى 

 او سهعادت شهر، او خيهر جههل، او علم ظلم، او عدل د. وپېژندل مې

 ه راته واضح شوه.فرقون شراوت

 ې ښه وپوهېدم چې:پد

 جو دانې قدر يهو لعهل پکهې مونهده شهي 

 نههور جهههان واړه د تههورو کههاڼو غههر دى 

 

ماته دامعلومه شوه چې د ډېرو لويو ملتو او لويو ټولنو قدر او قيمهت 

ليرې شي هېڅ ورتهه  ېپه يو څو تنو پورې تړلې وي، چې که هغه ورځن

تنو باندې  ه په يو څونه پاته کېږي او د متمدنو اقوامو فرق له وحشيانو ن

کېږي، لکه چې د انسان په جسم کې مخ سترګې، پوزه چې پهه وجهود 

کې ډېره محدوده او لږه حصه ده يو انسان له بل ځنې بېلهوي دغسهې 

ملتونه او ټولنې هم ديو څو محدودو اشخاصو په وجود امتياز پيدا کوي 

 او بېلېږي. 

د هغه مملکت تنه محدود اشخاص وي، چې  په هرمملکت کې يو څو

 سترګې او پوزه ګڼل کېږي او د يوه هېواد نوم او نشان لوړوي.

ټول وجود کې دوه سترګې لري چې د هغو  په خپللکه چې يو انسان 

په بينايي او بصيرت يوې خوا او بلې خوا تهه حرکهت کهوي او د ملهت 
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 سترګې ګڼل کېږي.

فکرکولهو او بد د دوى په سترګو ليدل کېږي، د  د همدې المله ښه او

سنجولو اميد دوى ته کېږي، د هېواد ترقي او لوړتيا د دوى د  خيرو شر

سعې او عمل محصول باله شي او هرڅه په دوى پورې مربو  او موقول 

وي. کله چې په توره شپه کې يو ټولګى خلق چېرته روان وي، نو ډيهوه 

روان  يا چراغ له يوه يادوه تنو سره وي او نور ټول د هغوى په رڼها کهې

وي الره ګوري،که دغه د رڼا خاوندان له دوى نه بېل شي ټول په تورتم 

کې پاته کېږي او بيا څوک کندې کپرې نشي لېداى. د عرل او فکر رڼها 

هم له محدودو اشخاصو سره وي، مګر فايده يې عامه وي او هر چاتهه 

 الره نښي.

بهې لهه  يو ملت بايد د رڼا د خاوندانو قدر وکړي او پدې پوه شي چې

 دوى نه په ټولو تورتم او تياره راځي او الره ورکېږي.

الرې ټيټ وپاس راښي او زمونږ مخهه رڼها  هغه مشعل چې مونږ ته د

،که دوى نه و رڼا نشهته او ىاو دوى پيداکړ ىکوي د دوى په الس کې د

 په هر قدم کې د لويدلو او پريوتلو خطرات موجود دى.
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 د اسالم دردمنو!

د خداى   ېفو او نوافلو کې لټويه څه چې ته يې په ډېرو وظاعابده! هغ

 د مخلوق په خدمت کې ډېر ښه موندل کېږي.

کولو او نفلي روژو نيولو کې  يزاهده! څه شى چې ته يې د ځان په وږ

 غواړې د مساکينو او فرېرانو په مړولو هم الس ته درځي.

مشهغولېدل  خهداى پهه فکهر او ذکهر عارفه! چوپ کښېناستل او د

عبادت دى، مګر زورورو ته حق ويل او حق بيانول ډېهر لهوى او سهتر 

عبادت دى. مسلمانه! دقران تالوت ثواب لري، مګر په قران باندې عمل 

 کوټنيهو خپلهو له تاسې! خاونانو رياضت اوکول فرو دى. اى د تروى 

 علم په او کړو راښکاره مخونه څادرونو سپينو دې له وباسئ را سرونه

 سترګې وغړوو، چې د خداى د مخلوق څه حال دى  کې

 غرمو سرو په که لري ثواب ډېر اړول تسبيح چې و،تاسې انصال وکړ

 کښيناستل قرار باندې نماز جاى په مړول  مسکين يو او کول يوې کې

 کېدل  ستړي کې الره په خداى د که دي  ښه

کهه  بل په خيرات روژه ماتول ډېر ثواب لهري رښتيا وواياست چې د

 خپل مال له مسکين او فرير سره خوړل 
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و ډېهر اخيسهتلماپوه کړو! چې پاک خداى د خيرات او شکرانو پهه 

 يې  که په ورکولو ،خوشحالېږي

په ګرانو او سختو کارونو کهې  هشئ  د خداى رضا او د اخرت ثوابونرا

ظالم له منګولهو خهالص  او دمخلوق په خدمت کې ولټوو! يو مظلوم د

کونډې په سر پوړنى واچوو، د يوه يتهيم اوښهکې پهاکې کړو، د يوې 

 کړو!

يوه رنځور دارو او درمهل وکهړو. دغهه  يوه پوروړي ته پور ورکړو، د

پاک خداى صادق او ساده بنهدګان دي خپهل  خواران او غريبان چې د

، بلکې تاسې د دوى مريدان وخدمت ته مه رابولئ او مه يې مريدان کو

اى رضا او د خداى جنت پهه دغهه ډول شئ او خدمت يې وکړو، د خد

حاصلولى شئ او د دنيا ګټه په هغه بل صورت الس تهه نهه درځهي او 

 درغلي ده.

  



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4229 

 

 د سبا فکر

هغه څه چې د ريا او تذوير پهه پهردو کهې پهټ و اوس څرګنهدېږي. 

هېڅ نه ليهدل هرڅهه د  تراوسه پورې شپه وه، تورتم و، تياره وه، هېچا

 الندې پټ و.تورې شپې له تورې پردې 

په مخ پهردې  ما ته نه ليدې، تا زه نشوم ليداى، زما په سترګو او ستا

ما ته نه پېژندلى او تا هم خپل ځهان نشهو پېژنهدلى، نهن د  ،رتې وېپ

حرايرو له مخې پوړنى پورته کېږي او ښه و بد ځان ښهکاره کهوي، تهه 

ولى. که څوک ټپدې پوه شه! چې پس له دېنه څوک خپل معايب نشي پ

ر څومره کوښښ وکړي چې خپل نواق  پټ کړي او ښايسته رنګونهه ه

 ورپورې ومښي کاميابېدلى نشي او خواري يې څه ځاى نه نيسي. 

وي هغه بايد د ځان اصالح ته اساساً متوجه شي او  که څوک هوښيار

ځان ونه غولوي، هغه ودانۍ چې نن سبا نړېږي په اخېړونو نه ټينګېږي 

 دې معلومېږي.روغن يې بيفاي او رن  و

پاخه ديوالونه ج  کړو او پوخ  د پارهخپل راتلونکي ژوند  مونږ بايد د

و چې نن سبا لهوېږي او رنګېهږي، ځتعمير بنا کړو، له هغه کوره بايد وو

سړى بايد داسې کور جوړ کړي چې د زامنو او لمسيانو شپې يې پکهې 

 هم تېرې شي او ودانۍ يې پخه وي.

مطلب دانه دى چې ټول به له کاڼو او ګټو جوړ شوى وي او د خټو پهه 

ځاى به پکې سمټ لګېدلي وي، ځکه چې دغه راز کورونهه خهواران او 

غريبان نشي جوړولى. زما مرصد بل راز کور دى. داسې کور چهې يهوه 
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خښته به يې هم د ظلم او خيانت په پيسهونه وي جهوړه شهوې او پهه 

 نه وي ازار شوي. ودانولو کې يې مظلومان

نهه وي رسهېدلى او  هو! ښه کور هماغه دى چې همسايه ته يې ضرر

، لوى لوى ګناهونهه ېبام واورې د بل په بام نه وي لوېدل هېڅکله يې د

 پکې نه وي شوي. د فساد او ضرر فکرونه پکې نه وي موجود.

وړنهدې وي او ځښه کور دانه دى چې ښايسته او رنګېنې پردې پکې 

 اکونه پکې وخوړل شي يا ډېر نفيس سامان او ولوازم ولري.ښه ښه خور

حق قناعت، رحم او عاطفهه،  په خپلدا شيان وي او که نه وي، مګر 

عفت او فضيلت چې په کوم کور کې وي هغه ښه کور دى او هېڅکله نه 

کوم کور چې اهل او صالح اوالد لري او ماران و لړمان پکې نهه  .ورانېږي

ه هغه کور ښه کور دى او سعادت په همدغسهې وي قصر وي که جونګړ

کورونو کې دى. دغه راز کور خواران او غريبان هم جوړولى شي، مګهر 

 يو غيرصالح انسان هېڅکله نشي پيدا کولى.

بيهت  حميهد دا هرڅوک چې ځانته په دنيا کې کور جوړوي بايهد د

 واوري: 

 کههړ پههه نېکيههو ننهه  ونههام لههوړ ه کههه دې نهه

 و مشهههه بهههام لهههوړپهههه دوه چومهههه دې د خټههه
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 پخوانۍ ډيوې

کله چې سړى يوازې شي او څوک نه وي نوله خيال او تصور سره يې 

 شي او راز راز فکرونه کوي. و کار زيات سر

څوک چې له دغې فکري مراقبې سره اشناوي هغهه پهوهېږي چهې 

جهان ههره ذره  انسان  په دغسې وخت کې هر څه په بل راز ويني او د

 آئينه شي.ورته دسکندر 

کې سړى په پچه خېهژي او کشهمېر وينهي او د  په همدغسې مواقعو

کې راز راز نغمې اوري. زه هم په کوټه کې يوازې ناست  مرغانو په هګيو

څه پکې ايښى  هروم او فکرو يوړم، مخامخ يو منرش رل ښکارېده چې 

خياالتو له تلون سره يې ډېره مرسته کولهه، دغهه راز رفونهه  و او زما د

ري يهکې نهه وينهي او د پخهوا وخهت تعم ۍړى د دې وخت په ودانس

وضعيت سړي ته ښيي. دا کور کهه څهه ههم زوړ او د پخهواني وخهت 

تعميري وضعيت سړي ته ښيي. دا کور که څه ههم زوړ او پخهوانى دى، 

دى. ى مګر د برق مزي ورته راننوتلي دي او سامان يې ههم نهوى شهو

 شيان يو ځاى شوي او عجيب منظر دلته پخواني او اوسني نوي او زاړه

 لري.
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د تجدد او نوي عصر اثار او استازي دې کاله ته راغلي دي، مګر د کور 

 ساختمان يې النه دى بدل کړى.

په کور کې که څه هم برق لګېږي، مګر پاس په رل باندې د تورو تېلو 

نګهار لهري او دوه درې  مسينه ډيوه ايښې ده چې مخصهوص نرهش و

 کړي دي. طبرې يې تشکيل

 د پهارهبلولو  ېپه څن  کې يې يو بل ډول چراغ هم شته چې د شمع

او اوس په لږو کورونو کې پيدا کېږي. هغهه خهوا ورځنهې د  ىجوړ شو

پهه خاورينو تېلو الټين ايښى او سړى پوهېږي، چې دغو چراغو هر يوه 

وخت کې دا کور رڼا کړى او دې خلرو يې  رڼها کهې ډېهرې شهپې  خپل

تېرې کړي دي، مګر اوس د ټولو دوره تېره شوې ده او د شپې په کوټهه 

 کې برق لګېږي.

زمانه وخت په وخت نوي شيان له ځان سهره راوړي، مګهر زاړه ههم 

نه غورځوي او په جګو ځايونو کې ځاى ورکوي. دا عهادت  ايستهڅوک 

دى بايد په هر کور او هر هېواد کې همدغه عهادت جهاري بد عادت نه 

، مګر کارونه بايد وخت پهه نه کړيوي او څوک د چا زاړه خدمتونه هېر 

شي او په کورونو کهې نهوې رڼاګهانې  اخيستلوخت له نورو شيانو نه و

 شي. پيدا
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 يزمانه ښايي چې زاړه شيان له کاره وغورځوي او نوي هم زاړه کاند

ي، مګر انسانان يې د زمانې پهه تهاخچو او رفونهو، د چې د غورځولو ش

 تاريخ په پاڼو کې ساتي او په اوچتو ځايونو کې يې ږدي.

هغه چاچې لومړى ځل د تېلو خاورينه ډيوه بله کړې د برق له مخترع 

 نه يې پوهان په کمه سترګه نه ګوري او قدر يې کوي.

محتها( دى او وخت او هر حال کې يوې رڼا ته  انسان او جهان په هر

دا رڼا وخت په وخت خپل شان او صورت بدلوي او په ظروفو کهې يهې 

تغير راځي د همدغه بدلون او تغير په اثر انسان د علم، د معرفهت پهه 

 پوهې په زياتولو او تجلي کې زيار کاږي. لوړوالي او د

هغه چا چې د خاورو ډيوه جوړه کړې او هغه چې د مسو ډيوه سهازه 

ښيښې په فانوس کې کومه شمع لګهولې ده د بهرق او  کړې ده يا يې د

يهوه  د پهاره، چهې د رڼها ىبرېښنا تر مخترع پورې هر يوه کوښښ کړ

يهو نهور او رڼها  وسيله پيداکړي او بشپړه تياره خونه رڼا کړي، دوى هر

قهدر او  بصيرت خاوندان ورته پهه ډېهر پالونکي او روزونکي دي چې د

 احترام ګوري.

رو له تېلو پيهداکېږي، هغهه نهور چهې لهه لمهر او هغه رڼا چې د خاو

سپوږمۍ څخه راځي هغه برق چې د اوبو له جريانهه حاصهلېږي بهې د 

 .نه لريفرق  ظرل او محل له تبديله څه ډېر
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که څوک په دغو ظاهري صورتونو نه غولېږي دغو نوو احاديثو قالبونو 

او زيتون پهه او ظروفو ته نه ګوري، د شړشمو او پنبې په بوټو، د غوزانو 

راز تېل موجود دي چې په هرراز ډيهوه کهې بېهل  ونو کې يوه رڼا او يو

 کېفيت پيدا کوي.

هغه نور چې کليم په کوه طور کې ليده د زيتون په هره ونه کې شته، 

انسان تعرل قوي شي او د حواسو له  مګر محرمانه سترګې غواړي.که د

شهي  توره شپه ده په هر کړکيو راننوتلې ده او بې له دېنه په ده باندې

 کې به  يو نور ګوري او د وجود په نړۍ کې به دا تور او سپين نه وي.

الندې راغلي يو چې په تېلو غوړ السهونه  حواسو له تاثير اوس مونږ د

په پنبه او پندانه وچوو او د سترګو کتل يا المسه قوه مونږ ته حريرهت 

 س په مخکې دروي.بل راز کوي او ظرل راته مختلف انواع او اجنا

کې په بېل بېل صهورت  که دغه راز راز لوښي او منګي چې په هر کور

نهي يمانع نشي، نو په هر کور کې د يوې ويهالې او چ وينو زمونږ د نظر

اوبه دي او د ټولو مشرب يو دى،که مونږ د سهيند او ويهالې کهوهي او 

ولېږو پوهېږو کارېز، واورې او باران په شکلونو، صورتونو او نومونو ونه غ

راتهه واوره او  چې همدغه يو شى په څو نومونو يادوو او زمونږ حواسهو

دي. په حريرت کې همدغه يو حالوت دى، چې په ې باران دوه شيه کړ

خټکي، هندوانه، توت،انګور، ناک، مڼه، شفتالو او نورو کې يهې حلهول 
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دا او په هر محل کې يې بېل صورت بېل رن  بېل خوند بېل نوم پي ىکړ

 کړى دى. 

دغه لوى او واړه خمونه چې د بېلوبېلهو ميهوو او دانهو شهربتونه او 

ربشهو پهه وي او کجور عرقونه پکې پراته دي ټول يو راز کيف لري او د

 کې څه ډېر فرق نشته. منځ

په دغسې کتنه چې سړى له صورتونو هغه خوا وګوري پوهېږي چهې 

عات و جمادات زمونږ دي او ماي ېکورت او شړومبې له يوې غړکې راوتل

 احساس او شعور بېل کړى.

هغه وخت چې زمونږ تماس له مادياتو نه قطهع شهي او مجهرد شهو 

ښايي، چې د نن ورځې علم او معرفت بل راز شي او دغه رڼا بل  شهانې 

ووينو، د نن ورځې تنويري وسايل به لکه د دې  کوټې بې کاره ډيوې له 

 رو قالبونو کې ځان ښکاره کړي.کاره ولوېږي او علم و پوهه به په نو
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 ادبي بحثونه
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 ادب

 د ادب د کلمې اصل:

 اصل يې)هذب( دى د بې عيبه په معنى.

استعماليدله چې ځينهې  د پارهد هذب کلمه په اصل کې د هغې ونې 

څانګې او ځينې ښاخونه به يې قطع شوه او صافه به شوه. وروسهته دا 

ته رانرل شوه او هغه چاته ههم وويهل  کلمه له محسوساتو نه معنوياتو

 شوه، چې عيبونه به يې ورک شوه، يعنې مهذب به شو.

يوه کامل  اهل لغت ټول په دې باندې متفق دي، چې د مهذب کلمه د

د ونې له تهذيبه رانرل شهوې ده، ځکهه چهې معنهوي او  د پارهانسان 

عرلي امور له حسي اشياو څخه ماخوذ دي لکه د عرهل کلمهه چهې د 

 اوښ له جلب او عرل څخه ماخوذه ده.

کلمې )ذ( په )د( بدل شو او دغه ابدال پهه عربهي کهې  نو د هذب د

)همهزه( ( په هډېرمثالونه لري لکه: هذم، هدم، جدم، د قطع په معنى )

بدله شوه او دا ابدال هم په عربي کې متعارل دى لکه: اهل، آل، مهاده 

 او داسې نور....
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 نو هذب هدب شو او هدب په ادب بدل شو.

ځينې وايي چې په يوناني ژبه کې اديب هغه چاته ويل کېده، چهې د 

 دى شهوى ذکهر ههم معنهى پهه شان و حال د او دىعادت په معنى 

عون( مګر دغه راز اشتراق په عربي کې ډېر نظاير نهه فر ال کداب:)لکه

 لري. 
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 د ادب د کلمې تاريخ

ځينې وايي چې دا کلمه د جاهليت په زمانه او د اسالم په ابتدا کهې 

هغه وخت په ادبي اثارو کې راغلهې ده او نهه پهه  نه وه، ځکه چې نه د

)ادبنهي قران کې شته، بلکې لومړى ځل دا کلمه په دې نبوي حهدي  

ربي فاحسن تاديبي( کې ذکر شوې ده)داحهدي  محهدثينو پهه دغهو 

الفاظو نه دى ظبط کړې( ځينې نور وايي: چې دا کلمه د جاهليهت پهه 

زمانه کې هم وه او دا چې دا کلمه په اشعارو او قران کريم کې نشهته د 

دې  دليل نشي کيداى چې دا کلمه په هغه وخت کې هډو موجوده نهه 

 وه.

دا دليل راوړي کوم وخهت چهې دا  د پارهلې مدعا د ثبوت خپ دوى د

کلمه په حدي  او د اصحابو يا د تابعينو په اقوالو کې راغله او هېچهايې 

 او وه پخهواهم چهې ده معلومهه ،نهه کهړهو پوښتنه مفهوم اود معنى 

ې دا کلمهه د حضهرت علهي )رو ( پهه چه وايي. شوې ويل ارتجاالنه

او د جاهليت په وخت کې هم )اکهثم( بهن اقوالوکې هم ډېره راغلې ده 

 صيفي د بني تميمو مشهور خطيب ذکر کړې ده.
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 د ادب تعريف

 کهوم يالهه سره چا له چې شى څه او دى تهذيب يې خو ىلغوي معن

جلهس م د: لکهه کېږي ويل ورته ادب هم وي مناسب او اليق سره شي

 اداب د معاشرت اداب او داسې نور....

ه وينا او بيان کهې لهه په خپلاصطالحاً ادب هغه پوهه ده چې انسان 

خطا او غلطۍ څخه ساتي، ځکه ادبي علوم هماغه علوم بلل کېږي چې 

د وينا ښه والى او بدوالى، غلط او صحيح، خوږوالى او پيکه توب ښهيي 

او په تعريف کې ويل شوي دي چې ادب د ښو الفاظو په وسيله د خپلو 

ادراکاتو يا د زړه د خبرو ښکاره کول او د اوريهدونکو پهه احساساتو او 

ذهن کې يې کښيښول دي، يعنې ادب يوازې د افکارو او روحي حاالتو 

اظهار نه دى، بلکې له يوه ذهنه بل ذهن ته انترال او ابهالغ ههم پکهې 

ملحو  دى. دا انترال که په ښه ډول او مهارت سره وي چې هم په کې 

 وي او ههم د کلمهاتو د ښهه ترکيهب او ښهه ښه کلمات انتخاب شوي

مراعهات شهوى وي ادب ورتهه  الغتاستعمال په لحا   د فصاحت او ب

 ويل کېږي او که داسې نه وي، نو عادي خبرې دي.
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 د ادب ترسيم

 ادب د خپل جوهري او ذاتي ترسيم په لحا  دوه ډوله دى.

 ادب محض، ادب مخلو :

لطف او خوږوالي څخه او بې د ادب محض هغه دى چې بې د بيان له 

بديع احساس له تحريک بل مرصد او بله غايه پکې نه وي، لکه ځينهې 

عشري غزلې چې د رحمان بابا يا د حميد او خوشحال او نورو شاعرانو 

په ديوانو کې ګورو يا ځينې منثور اشعار چې د طبيعهې منهاظرو يها د 

 احساساتو او عواطفو تمثيل پکې وي.

ه وايي چې يو اديب کوم تاريخي، علمي، اجتمهاعي مخلو  ادب دېت

مطلب په ادبي پيرايه کې راوړي او ادبي رنه  ورکهړي، نهو دلتهه ادب 

 واسطه ده او په لومړي صورت کې غايه ده.

د لومړي قسم ادب په لحا  د ادب موضوع شهاعرانه احساسهات او 

عواطف، روحي کيفيتونه، حسن او جمال، د طبيعت ښکلي مظهاهر او 

اظر، نفسي اغېزې، قلبې تمايالت ګڼل کېږي، مګر دوهم قسهم ادب من

هر څه په غېږ کې نيسې او کېدى شي چې سړى ساينس او تخنيکي يا 

 رياضي مسايلو ته هم ادبي رن  ورکړي او ادب پهه ههر څهه کهې ګهډ

 کاندي.
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 شعر

څوک وايي هغه موزون کالم دى چهې د انسهان  پهه احساسهاتو او 

ا کوي ځينې نور وايي هر کالم چې دغهه کهار عواطفو کې تحريک پيد

 کولى شي وزن او قافيه ولري او که نه هغه شعر دى.

څوک بيا وايي: نه هر څه چې په زړه اثر کوي او په انسان کې تعجهب 

يا جوش او جذبه پيدا کوي هغه شعر دى، نو د دوى په نظرکهې جههان 

ډکهو او ټول شعر دى چې سړى يې د اسمان په ستورو او شفق کهې د 

مستو سيندونو په څپو، د ګلونو چمنونو په رن  او طراوت کې، د غهرو 

په لوړو څوکو، د ابشارونو په مسهتۍ، د بلبلهو پهه شهور د ښهکلو پهه 

ښايسته سترګو کې ګوري، نه يهوازې دا د مهجهورو او ارزومنهدو پهه 

فرياد د مظلومانو پهه ژړا کهې ههم شهعري  په اه و اوسيليو، د دردمنو

 ود دى.کيفيت موج

له دغسې مختلفو تعريفونو څخه معلومېږي چې يو داسې کالم چهې 

په زړه او احساساتو تاثير کوي او په کالسيکي تعبير )بديعي احساسات 

په شور راولي( هغه ارومرو شعر دى، نو که ځينې نور شيان هم شعر وي 

وي به، مګر هغه شعر چې خلق پرې يو شاعر ستايي هغه همدغه شهى 

الفاظو کې ځاى لري. د دې  شعر د عناصرو او اصلي اجزاو پهه دى او په 

په شعرکې وزن ډېر مهم جهز بللهى  دي چا باب کې ډېرې خبرې شوي
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دى او چا ادبي صنعتونو ته په ډېر اعتنا کتلي دي،پخوا به خلکهو دغهه 

شعري صنايع چې ځينې لفظي او ځينې معنوي دي د شعر په ماهيهت 

اوس يې د شعر لبهاس او زيهور بهولي، او حريرت کې داخل ګڼل، مګر 

همدغه سبب دى چې د پخوا وخت ادبي مبصهرينو او منرهدينو دغهو 

صنعتو ته په اصلي نظر کتل او د شعر قيمهت يهې پهه همدغهه معيهار 

، چهې کهوم معنهوي وکې به ښه شعر هماغهه  سنجاوه. د دوى په نظر

صهنعت مرابلهه، مراعهات النظيهر،  ،لکه: صنعت طبهاق صنعت پکې و

صنعت طباق، صنعت عکس، صهنعت  ،نعت مشاکله، صنعت مزاوجهص

جمع او تفريق، جمع او ترسيم، جمع او تفريق وترسيم، حسن تعليهل، 

 استتباع، اطراد، تعجب او داسې نور...

شوى و، لکه: تجنيس، قلهب  اخيستليا به پکې له لفظي صنايعوکار 

 او داسې نور... متلونهاشتراق، ردالعجز علي الصدر، ذوالرافيتين، 

په مګر اوس څوک په دغه راز جامو او کالو نه غولېږي او د شعر ناوې 

ه ګوري. په دې کې څه شک نشته چې  يو ښه لباس په هر وخهت خپل

او بې لباسه شيان ښه نه ښکاره کېهږي، مګهر  ىکې هر چا ته ضرور د

زينهت سهامان وخهت پهه  لباس په هر وخت کې تغير کوي او د زيب و

کله لنډې، يو وخت  يراز کېږي کله خلک اوږدې جامې اغوند وخت بل

ه پهبخۍ او چکنونه روا( وي بل وخت ساده لباس ښه ګڼل کېږي،کله 

کالو کې ډېر افرا  کېږي او کله بيا هغه پايزيبونه او د سهرو نتکهۍ لهه 

نهه  رواجه ولوېږي، شعر هم په دې وخت کې خپل لباس او زيور له پخوا



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

4292 

غه ټول پخواني کالي نه اغوندي که څوک يې په ډېر دى او هى بل راز کړ

 زور او تکلف ور واغوندي، نو خلک يې نه خوښوي بلکې عيب يې ګڼي.

دغه اوسنۍ نظريه چې د شعر به باب کې پيدا شوې او شعر غيهر لهه 

بولي د پښتو په اشعارو کهې  ىدغو ادبي صنايعو څخه يو بل معنوي ش

انو يبهږ د دې  وخت ځينو ښهاغلو ادنه تطبيق وينو او زمون يې له پخوا

په ډېر تکليف يو يو بيت چېرته په دېوانونو کې  د پارهچې د دغه صنعتو 

د مثال او نمونې په ډول پيدا کړى دا هماغه صنعتونه دي چې په غيهر 

او څهه ډېهر زيهات  ياو ازاد ډول په پښتو اشعارو کې پيدا شهو يقصد

نو د خپل زړه، خپلهو کوښښ ورپسې نه دى شوى، يعنې پښتنو شاعرا

 احساساتو او عواطفو ترجماني کوله او خپلې سندرې به يې ويلهې، نهو

راتله به، مګر دوى اصلي شى نه  ،که به ځينې صنعتونه هم په کې راغله

ګاڼه او همدغه شي ته يې شعر نه ويلې، بلکې د زيور او لباس پهه نظهر 

 يې ورته کتل. 

او محض تعبيراتو حمل نشي چې دا خبره په خوشبېنۍ  د پارهد دې  

ځينو پښتنو شاعرانو په نظرکې وښيو، چې دوى شهعرته پهه  شعر به د

 کومه سترګه کتلي دي او د شعر ماهيت دوى ته څنګه جلوه کړې ده 

 شعر د خوشحال خان په نظر کې:

 ر انههههدازيههههلکههههه غشههههي لههههره بويههههه ت

 هسهههې شهههعر لهههره بويهههه سهههحر سهههاز 
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 همېشههههههه د زړه پههههههه الس تلههههههه د وزن

 غمهههاز ىو کهههم لهههه وزنهههه يهههو تهههور زيهههات

 پهههه تهههور اس د حريرهههت نهههاوې سهههپره کههها

 پهههه سهههپين مهههخ پلهههو نيهههولى د مجهههاز

 سههل جلههوې سههل کرشههمې سههل مکيزونههه 

 پههه نظههر کههې يههې ښههکاره د سههترګو نههاز

 د صهههنعت زيهههور پهههه څهههو رنګهههه ورپهههورې 

 د تشهههبيه چنهههد  چهههووه بانهههدې طهههراز

 د مضههههمون د نزاکههههت غمههههزه ورڅخههههه

 ه يههو رازسههر تههر پايههه درسههت صههورت سههر

 کهههه پهههه نظهههم کهههې کارګهههه او ټپهههوس راوړي 

 هههم د زړونههو پههه ښههکار ګرځههي لکههه بههاز

 چههې يههوه وينهها يههې وکههړه هوښههيار هغههه

 عهههاقالن بهههه ويهههل کانهههدي پهههه ايجهههاز

                                                     *** 

خوشحال په دې بيتو کې کمال کوي چې خپهل اغهاز پهه غشهي او 

ي، ځکه چې د شعر غشى هم په زړونو لګېږي او همدغهه راندازۍ کويت

يې هدل دى، سحر ويل ورته که څه هم نوى تعبير نه دى، مګر منلې او 

کم تورى غماز بهولي ډېهره  مسلمه خبره ده، دا چې له وزنه يو زيات يا
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نه ورته بله ښه کلمه نشو پيدا کولى، که ووايهو  ښه خبره ده او له غماز

هيچا دغسې په ځاى نه وي اسهتعمال کهړې څهه چې د غماز کلمه به 

غلطه خبره به نه وي، د خوشحال له دغه شعر څخه معلهومېږي، چهې 

دى بې وزنه کالم ته شعر نه وايي، په دريم بيت کهې، چهې د حريرهت 

ې د مجاز پلو نيسهي څهومره يناوې په تور اس سپروي او په سپين مخ 

دغه مفههوم، چهې د ښه تعبير دى، ځکه چې حريرت و مجاز عالوه په 

بالغت په فن کې يې لري او د يوې کلمې استعمال په موضوع له معنى 

 عرفهان او تصول د. ګڼي مجاز يې کې ځايو نورو په او بولي حريرت کې

 مهونږ صورت هر په. شي لېده پکې کوايف نور او لري معنى بله لحا  په

نهه وايهي او بهې د  شهعر ته کالم حريرته بې خوشحال چې شو، ويلى

حريرت له سپين مخه د مجاز ښايسته پلو او رنګين پهوړنى ههم څهه 

 اصلي غايه نه بولي.

د خوشحال په نظر کې شعر يوه حريري ناوې ده، چې هم سپين مهخ 

لري هم مجازي پلو، چې له سلو جلوو، سلو کرشمو مکيزونو سره يې په 

 ورې دى.شته او د صنعت څورنګه زيور ورپ سترګو کې هم ناز

وګورو! چې خوشحال صنعت ته د زيور په سهترګه ګهوري او اصهلي 

زه هم بې له صنعته يهو بهل معشوقه يې نه ګڼي د مضمون د نزاکت غم

پايه د شعر په صورت کهې تناسهب او يهوراز والهى  او سر تر شى ګڼي
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غواړي بيا نو وايي، چې په دغسې نظم کې که کارګهه او ټپهوس راوړل 

 شي، چې د زړونو ښکار کوي. ځنې جوړشي هم داسې باز ور

پيدا شهوى  د پارههو! د شعر له زړونو سره کار دى او د همدغه ښکار 

دى. په دې بيت کې عالوه په دې لطف چې له کارغه او ټپهوس نهه زړه 

باز جوړوي دا لطف هم شته چې د زړه د ښکار په يادولو سړي  ىوړونک

ته د خپلې اولې مسرۍ تېر اندازي او غشي هم يهادوي، پهه وروسهتي 

بيت کې چې ايجاز يوه شاعرانه او ادبي هوښياري بولي ښهايي، چهې د 

خپل دغه شعر ايجاز او زياتو داللتونو ته به هم اشاره کوي، چې څومره 

کې يې دومره څهه  بيتو ى کړي  دي او په يو څوښه مطالب يې پکې ځا

 ويلي دي چې يوه لويه مراله يا يوه رساله ورځنې جوړيدى شي.

 شعر د حميد په نظر کې:

 شهههعر نهههه دى دا خونهههاب د زخمهههي زړه دى

 يهها دسههتي وتلههى دم لههه خههولې د مههړه دى

 يهها نغمههه  د نههيم بسههمل مرغههه د خههولې ده

  دهيهها مجنههون تههه معمهها ښههکلې ليلههى 

 دى فههو( وتلههى حيههرت د ښههاره هلهه يهها

 

  

دلته که څه هم حميد په ظاهره کې وايي، چې شعر نه دى، مګر مطلب 

يې دا دى چې همدغه شى شعر دى او په دې درې بيتو کې دى خپلهه 
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نظريه د شعر په باب کې پوره ښکاره کوي که څوک دا بيتونه په دقهت 

ده په نظريه  وګوري هغه پوهېږي، چې حميد شعر ته څه وايي او شعر د

کې څنګه ښکاره شوى دى  )د دې  بيتو په مورد به خهاص وي، مګهر 

حکم يې عام دى ( دى وايي شعر يا د زخمي زړه خونهاب دى يها هغهه 

وروستى دم دى، چې له صورت او کالبوت څخه په ډېر حسهرت وتلهى 

وي او ډېرې ارزوګانې پرې ايښي وي يا د عشق د نيم بسمل مرغهه يها 

ده يا د وينو د جوش مو( يا يو عهالم حيهرت دى،  معما مجنون د ليلې

 ورته فو( وايي او حيرت له ښاره يې راوتلى ګڼي. ىچې د

د حميد زيات مهارت په دې کې دى، چې د شعر په تعريهف کهې يهو 

 عالم تردد ښکاره کوي او سړى پوهوي چې شعر پېژندل څه اسانه کهار

د انسهان بهديعي  نه دى. دا اسانه خبره ده چې سهړى ووايهي: شهعر

احساسات خوځوي، مګر که پوښتنه وشي چې څنګه او پهه څهه راز او 

شعر دومره اغيزه له کومه کړه  نو خبهره ډېهره ګرانيهږي او د حميهد 

غوندې يو موشګال بويه چې دا ځواب ووايي او د شعر په معرفي کې د 

 شعر د تاثير علت او سبب هم بيان کړي.

شاعرانه تعريف دى مهونږ دې  پاره دد حمېد دغه تعريف چې د شعر 

ته ملتفت کوي، چې شعر يو درد او احساس، يو د عشق او جمال پيغام 

د يوه هېجان او اعجاب او تحبر مو( دى، چې په الفاظو او کلماتو کهې 

 يې ګورو.
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 شعر د شيدا په نظر کې:

 مضهههههمون د شهههههعر لکهههههه پيکهههههر دى 

 رنګهههين الفههها  يهههې رخهههت و زيهههور دى

 زه يههههههدواړه څ ورتههههههه ضههههههرور دي دا 

 پېکهههر کهههه ههههر څهههو دلربههها تهههر دى 

                                                             *** 

او داسهې نهه  يد يشيدا هم په شعر کې پيکر او زيور سره بېل کهړ

کوي، چې يوازې رنګېنو الفاظو ته شعر ووايي او شاعري په الفاظو کهې 

ولټوي، مګر بې رخت و زيوره پېکر هم نه خوښوي او پهه دې ضهرورت 

اقرار کوي. که رښتيا ووايو له دغه ضهرورته هېڅهوک سهترګې نشهي 

پټولى او رنګين الفا  دا حق لري، چې رخت و زيور يې وبولو، ځکه چې 

فاظو تاثير يوه منلې خبره ده او هر څوک پوهېږي، چې ادبي کلمات د ال

 په هر چا او هر ځاى کې قوي حاکميت لري.

ډېر شعرونه شته چې يو مضمون پکې راغلى دى او د توارد په اثر کې 

هغه څه چې يوه شاعر ويلي بل هم ويلي دي، مګر د يوه الفا  شاعرانه 

 ګڼل کېږي او د بل هغومره نه. دي او د بل نه دي، ځکه د يوه شعر ښه

 شعر د علي خان په نظر کې:

 عههذاب نههه دى نههه ثههواب، شههعر خههو ثههوب دى 

 ګههاه يههې اغونههدي انسههان ګههاه يههې سههبوع
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 عنوانههههات دي د ابيههههات معنههههون حکههههم 

 ښهههه بهههد ګهههوره محمهههول او د موضهههوع 

 

 

 

د علي خان له دې دوه بيتو معلومېږي، چې دى منظوم الفا  شعرګڼي 

شعر يو لباس دى چې کله به يې ښه سړى اغوندي او کله او وايي، چې 

بد، يعنې دى لکه خوشحال او شيدا شعر يو پيکر نه بولي چې لباس ته 

محتا( وي، بلکې لباس يې ګڼي  چې کله يو ښه شي او کله بد شي تهه 

په غاړه کېږي، د علي خان نظريه هم د شعر په نسبت لکهه د پخوانيهو 

ې کسان شته چې وايي شعر يو ښايسهته نظريه داسې ده اوس هم ځين

لوښى دى، چې کله پکې دوا او کله پکې زهر لوېږي يا شعر يو زيور دى 

 (۶چې کله ښې ښځې او کله بدې ته په غاړه کېږي.)

مګر د علي خان په نظر کې يو شى شته، چې دى يې دې خبرې ته اړ 

ته لباس ووايي، هغه شى دا دى چې علي خهان لهه  کړى دى چې شعر

ينو داسې ماليانو سره خبرې کوي، چې هغوى شعر ممنوع ګڼي، نهو ځ

ووايي، بلکې ثوب يهې 1دى مجبور دى چې شعر ته نه ثواب او نه عذاب 

وبولي او د شعر لمنه د دوى له السه خالصه کهړي، د همهدې الملهه د 

 دغو بيتو اغاز هم په دې ډول کوي:

 عالمهههان شهههعر پهههه څهههه ګڼهههي ممنهههوع

 ه دي مسهههموعډېهههر ابيهههات لهههه آنحضهههرت

                                                           
1

 .رانقلوم بيا نه يې دلته چې ،شته مضمون يو کې (يوهډ بله) په باب دې په( 1) 
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 عههذاب نههه دى نههه ثههواب شههعر خههو ثههوب دى

 ګههاه يههې اغونههدي انسههان ګههاهې سههبوع

 

 

دغسې کوم عامله د شعر حريرت بيانولى يها  که چېرې علي خان يې د

چا ترېنه پوښتنه کړى واى چې شعر څه شى دى  يرين دى چې شهعر 

نه  به يې تش لستوڼى نه و ګڼلى، ځکه چې علي خان کوم داسې شاعر

د شعر حريرت او معنويت ته نه وي پريوتلى او محض منظهوم  دى، چې

الفا  ورته شعر ښکاره شوي وي،که څوک د ده ديوان وګهوري او د ده 

شعرونه له نظره تېرکړي يرين به وکړي چې د سړي مطلب په يوه شهي 

 کې بل شانته وي، نظريه يې هم بل راز شي.

ى لهري او سهړى د رحمان بابا چې د شعر او ادب په مرام کې لوړځها

يرين کولى شي، چې د ده له نظره د شعر حريرت پټ نه دى پاته، خهو 

ما ته يې په ديوان کې کوم شعر مخې ته نه دى راغلى، چې ده د شهعر 

په نسبت خپله نظريه پکې ښکاره کړي وي او مونږ پوه شو چې شهعرد 

ده په نظر کې څه راز و  مګر چې د شعر رن  و صورت ته يې ګهورو او 

هم په نظر کې نيسو چې دى خپل شعر په ساده انشاء او سوزان شعر دا

ستايي پوهېږو چې دى په شعر کې معنوي حريرت او سوز خوښهوي او 

 ساده جمال ورته ښه ښکاره کېږي.
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 په ژوند کې د شعر او ادب اغېزه:

شو او د انسانانو کاميابي او ناکهامي پهه  که ژوند او حيات ته ښه ځير

بدبختيو او نيکبختيو پهه پټهو پټهو سهببونو پسهې  کې ونيسو. د نظر

سترګې وغړوو پوهېږو، چې ادب او ادبي رجال په دنيا کې موفق دى او 

ژوند د ادب په ادابو روان دى. هغه اشخاص چې په جامعه کې مربهول 

نظر کتل کېږي په عرهل او فکهر عمهل او  دي او هغه کسان چې په بد

 ادبي لحا  به ډېر تفاوت لري.کردار کې به يې لږ فرق وي، مګر په 

چې له يوه بل نه اورو فالنکى په خبره پوهېږي يها د ښهه سهلوک  دا

سړيتوب لري، د دې  ټولو خبرو راجع د هغهه ادبهي  ىخاوند دى، فالن

حيثيت او شخصيت ته وي او د هغه له ادبهي اوصهافو څخهه مختلهف 

 تعبيرونه دي.

ل صفتونه چې د که سړى د اشخاصو شخصيت تحليل کړي او هغه ټو

اشخاصو شخصيت ترې نه تشکيليږي، تجزيه کاندې هېڅ شک نشهته 

چې ادبي خصاي  او مميزات پکې سهتره برخهه لهري او د اجتمهاعي 

سعادت او شراوت سر په همدغه ځاى کې دى، دلتهه تاسهې د ځينهو 

بدبختو شاعرانو حال او حيات په نظر کې مه نيسئ، ځکه چهې دوى د 

ې له مواقعو نه په خوږو، ظرافتونو او لطايفو، ادبي هغو ادباو په نسبت چ

حکاياتو او اشعارو استفادې کوي خورا لږ دي او هېڅ په حساب کې نهه 

 راځي.
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دلته غرو له ادب او ادباو څخه يواځې شعر او شاعران نه دي، بلکې 

هغه اشخاص دي، چې د وخت او حال له مرتضا سره سم له خپل ادبي 

عو او حرکاتو لهه خپلهو خبهرو او اظههاراتو کهار اقتداره له خپلو اوضا

اخيستلى شي او کله کله مناسب بيتونه هم په ځينو مواردو کې ويلهى 

شي، نو دغه راز ادبا تاسې د شعر او په تذکرو او جرايدو يا مجلو کې مه 

کلهي کهې يهې  و لټوو، بلکې په مجالسو او محافلو الرو او کوڅو کهور

 .يره موفق دوګوري، چې څومره ډېر او څوم

که چېرې شعر و ادب يو وبولو او شاعرانو تهه د دغهې ډيهوې سهوي 

پتنګان ووايو ويلى يې شو، مګر کوم اشخاص چې د دغهې ډيهوې پهه 

په نسهبت او  ېرڼاکې ناست دي او ادبي محفل يې جوړکړى کله د شمع

ت ښه ښه بيتونه وايي او په مخکې ورتهه کتهاب و بکله د پتن  په نس

ښي وي، دا هماغه ادبا دي چې له شهعر او ادبهه ګټهه او کباب دواړه اي

 استفاده کوي.

کلي کې ځينې کسان معلوم وي چې هغوى  و کور په خپلهر چاته به 

په خلرو کې نفوذ او تاثير لري او دغه نفوذ د دوى له ادبي اقتداره پيهدا 

 پهه خپهلوي، څوک چې له خلرو سره په خوږه ژبه خبرې کوي،  ىشو

 مرصد او مطلب هر څوک ښه پوهولى شي.

ادبي داليل چې په عامه طبره، بلکې په خواصهو  د پارهد خپلې مدعا 

هم ډېر تاثير لري. پيداکولى شي هغه هر ګوره په جامعه کې مربوليهت 
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لري او په ادبي مهارت باندې عزت، ثروت، شخصهيت، ښهه شهعريت، 

يات کې حاکميهت هرڅه ګټلى شي، ځکه چې ادب زمونږ په ژوند او ح

 لري او په دغو خوږو پسې هر څوک هڅه کوي.

ه يو او خپګان راپيښ شوي وي يا کهوم مصهيبت او کله چې مونږ خپ

خپله تسلي کوو او پهه شهعرونو  وبدبختي راغلې وي، نو په ادبي ويناو

خپل غم غلطوو، په دغسې احوالو کې که پهه يهوه داسهې صهحبت او 

او  غمڅوک  يف او ظرافتونه وي يامجلس کې ګډون وکړو چې هلته لطا

صبر و استرامت په نسبت شعرونه وايهي او راز راز حکايتونهه  ،مصيبت

يهر يکوي، ضرور هغه پخوانى حال نه پاته کېږي او په وضهعيت کهې تغ

راځي. که چېرې کوم د ښادۍ مجلس وي يا د دوه تنهو د پخالکولهو او 

م ادبي منطهق او کوم مجلس منعرد شوى وي هلته ه د پارهنژدې کولو 

خوشالۍ شعرونه ډېر کار کوي. که د دوه تنو څه جګړه  ادبي استدالل د

او دعوه وي، نو هم په ادبي براهينو او شواهدو ښې ښې فيصلې کېږي. 

کې ونيسهو ويلهى شهو چهې ادب  دغه راز حياتي جريانات چې په نظر

 او يوه خوږه ىزمونږ هغه ملګرى دى، چې په غم او ښادۍ کې راسره د

يارانه راسره لري کله چې تياره او تورتم له هرې خوا زمهونږ پهه ژونهد 

احاطه وکړي او د علم، د عرل رڼا زيرى راکوي په همدغومره وينا هم د 

کې شاهد  ادب تعريف نه تمامېږي بايد ووايو چې ادب په جګړو او دعو

کم هم دى، ځکه چې په اکثرو مجالسو کې چې يوه خبهره د څهو ااو ح

قضاوت فيصله کېږي هلته ادب او ادبي اقتدار ډېر ډېر کومکونه تنو په 
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کوي، که خبره دواېرو ته والړه شي هغه ځاى کې ههم ادب الر لهري او 

هرڅوک يې له تاثير الندې راځي، له دغسې محافلو او مجالسو چې تير 

و هلته هم دغه د پوهانو او صوفيانو اشنا )شعر و ځشو او خرابات ته ننو

سره ډېرې پټې او ښکاره خبهرې لهري او پهوره محهرم  دانوادب( له رن

چې دغه بهزم او بزميهانو همنشهين د  دا دهمعلومېږي، مګر عجيبه ال 

خطابو په ممبرونو هم درېږي او په مکتبو او مدرسو کې د اخالقو درس 

وطن او مليت د ناموس ساتلو وخت راشهي بيها  هم ورکوي.کله چې د

يو او ننګياليو وينې په جوش راځي او داسې سندرې وايي چې د توريال

کهې  ځکه چې شعر و ادب د حيات هره خوا ځانونه اورته غورځوي، دا

و اختصاص نه قبلوي. هر شاعر چې ګورې په يوه شعر  کار لري او حصر

راز ښيي او په بل کې به بهل شهان معلهومېږي همدغهه  کې به ځان يو

 بانهدې( المرزا( متلون) پهسبب دى، چې ځينې کسان د شاعر معنى 

 او وي تهابع احساساتو خپلو د چې دى، څوک هغه شاعر وايي او کوي

 .وايي هغه وګرځي زړه په چې يې څه هر

رښتيا وايي شاعران خپل احساسات او عواطف نهه شهي پټهولى او 

ارومرو يې خلکو ته په شعر کې ښکاره کوي، مګهر دا تعريهف يهوازې د 

 نه دى او هر انسان همدغسې شى دى. د پارهشاعر 

هرڅوک چې تاسې ګورو د خپلو احساساتو لږ او ډېر تابع دى او لهه  

خپل زړه څخه ترجماني کوي، خو د نورو خلکهو خبهرې بهاد وړي او د 

شاعر پاتې کېږي، ځکه د مزا( په تلون يوازې دى يادېږي او بهل چاتهه 
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په دغه صهفت  څوک ګوته نه نيسي. که چېرې همدغه سړى چې شاعر

پېژني خپل ځانته وګوري او هير زړى نه وي پوه به شي چې انسان پهه 

ټوله اوقاتو کې يوازې نه وي او په ډېرو شيانو کې يې فکر يهو راز او بهل 

راز کېږي، ډېر ځله په کوم مجلس کې په کومه موضوع بح  کېهږي او 

اکثهرو مخالف نظريات او دليلونه راوړل کېږي، چهې د  راز راز مختلف و

اشخاصو فکرونه هم ورسره اوړي را اوړي او خيالونه بل راز کېږي. ډېهر 

اشخاص شته چې يوه ورځ يوه سړي ته ښه وايي بله ورځ يې بد بهولي 

يو وخت د يوې مفکورې طرفدار وي، بل وخت د بلې. کله چې څوک د 

ده احساسات او جذبات راويښ کړي بل شان شهي، چهې پهه طبعهي 

د يوه کتاب او بل کتاب په کتلو ډېر فهرق پهه کهې  احوالو کې بل ډول،

راځي او واقعات وحوادث بيخي بل شى ورځنې جوړوي، نو کهه څهوک 

خپل نفسي احوال او روحي کيفيات په نظر کې ونيسي ارومرو به اقرار 

وکړي چې زه پرون بل څوک وم نن بل څوک يم سبا به بل څوک شهم، 

و په کور وخلوت کې بل شهان په محراب و ممبر کې يو راز جلوې کوم ا

نه دى د ډېرو دى. هر انسان، چې  کارونه لرم! نو دا خوي يوازې د شاعر

شي اخرت په خوب کې ويني کله بيها د دنيها يهوه  کله له دنيا نه مرور

 شېبه عيش او عشرت له جنتونو سره نه برابروي.

له  انسان په ډېرو احوالو کې د احساسي او ادبي اغيزو تابع وي او کله

څخه کار اخلي، ځکه چې ژوندون د اکثريت پهه اعتبهار  تعرل او تفکر

ادبي دى نه عرالني، ادب او احساس د زماني او مکاني اغېزو او حوادثو 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

48١2 

له تاثير الندې وي او تعرل هم دغو اغيزو او تاثيراتو ته غاړه اېښهې ده، 

پيدا نو هر کله چې ژوند د مختلفو احوالو نوم دى او شعر د شاعر رن  

 کوي. يو وخت به پکې د نن ، د غيرت خبرې وي بل وخت به ننه  و

غيرت په ډبرو ولي، نو هېڅ تعجب نشته که خوشحال خان يهو وخهت 

 وايي:

 مخ د هغو تهور شهه چهې يهې مينهې نفسهاني دي 

 يههوه مينههه بههاقي ده نههورې کههل مينههې فههاني دي 

 مکههړه د نفههس نغوتههه د هههوا پههه لههوري مههه ځههه

 طاني، نههه رحمههاني دي واړه د نفههس چههارې شههي

 کههر د بههدو مکههړه بههد کههاران د بههدو کههر کهها

 هههر چههې نېکوکههار دي د نېکههۍ پههه دهرههاني دي 

 نههه دى فکههر نههه دى ذکههر ېپههاڅ ېوخههورې څملهه

 تههه څههه سههړى نههه يههې دا خويونههه حيههواني دي 

 مههه اوسههه بههې ذکههره همېشههه اوسههه پههه فکههر

 ذکهههر فکهههر واړه د زړه کهههار دى روحهههاني دي

 يهې ډار نهه شهي لهه مرګهه ډېر خلق ناپوه دي چې 

  دي خاندي هوسهيږي پهه څهه خهوښ پهه نهاداني

                                        *** 
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همدغه واع  په بل وخت کې د نفساني مينو او خواهشهاتو لهه اثهر 

 النههدې راځههي او پههه ښههکاره نههارې وهههي، چههې خولههه يههې راکههړه.

 يا وايي:

 ت يهمپرست يم همېشه اياغ په دسه ىمست يم م

 يو ساعت چې ځي رابها نهدې غهم دى بهې اياغهه 

 اولهه يهو پهه لهس کهړه  تل ههوا ههوس کهړه تهر

 لههه غمههه څههه دي کههه زه والړم لههه فراغههه سههتا

 

 

مګر په دې ويلو يې هم تنده نه ماتېږي او په ډېرو صريحو الفاظو د هغه 

خبره ده، نو هرکله چهې انسهان  جهان سفرهم قبلوي، خو د الس بريو

دى چې کله طاعت کوي کله ګناه او هېڅ انسان داسې همدغسې شى 

 ورځنه شي کېداى چې دنفس له خواهشاتو چور الس واخلي يا شپه او 

لعب مصرول شي او هېڅکله ورته د مړينې فکر پيدانهه شهي.  و په لهو

شعر هم نه بشپړ اخالقي کېږي او نه بيخې شهواني کيدى شي، نوکهه 

ايد مطلق انسهان مالمهت کهړي مالمتوي ب څوک په دې باب کې شاعر

چې ولې کله داسې او کله هغسې وي يا په بل عبارت هم دا کهوي ههم 

نورو غوندې ټ  يا هوښيار شي چهې د زړه  هم د که چېرې شاعر .هغه

راز او نغمه يې بل راز وي پهه  يې يو خبرې او خپل تمايل پټ کړي ژوند

شي، ځکه چې شعر خو  اته نهند او کيف پا شعر کې به هرګوره دغه خو

مله په همدغه وجه د تاثير او اغېزې په لحا  لهه علهم او ه اهمدې ل د
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فلسفې نه ميدان وړى دى او هغه کسان چې ادبهي او خطهابي اقتهدار 

لري او د خپل ادبي استدالل او ادبي سحر په اثر د خلرو په احساسهاتو 

ع ته توجه کسانو غلبه مومي، چې د خلکو عرلي اقنا لوبې کوي په هغو

لري او له علمي براهينو کار اخلي، د همدې المله د اجتماعياتو يو لوى 

 ( وايي:ګوستالويونعالم )

څه چهې  هر الندې راولې، نو که غواړې چې يو جمعيت له خپل تاثير

کوه.! صحيح مه  حراراتي مکر ورته وايي په تاکېدي ډول يې وايه او ډېر

مه  ه علمي او منطري جدل څخه کارمثبت حرايق پرېږده او ل براهين او

 اخله چهې حهواس لهه تهاثير کار حرکاتو او تمثيلونو ډېر اخله، له هغو

سهاحرانه کلمهات لکهه  ،تشهبيهات الندې مجازي عبارات،جالب نظر

خبرو  په خپلووايه!  ډېر ولي،علم حريرت،مساوات ډېررحريت،وطن ورو

 .دې نيسه نه عرلونهنال خلرو خواهشات له نظر کې د

خبرو به معلومه شوې وي، چې د ادب تاثير  له دې څو د ګوستالويون

په خلرو باندې له علم او تعرل نه زيات دى او صحيح براهين يا مثبهت 

نهه لهري، لکهه چهې مجهازي عبهارت او جالهب  حرايق دومهره اثهر

 نظرتشبيهات يې لري.

ه هم په حيات کې دقت وکړو راتهه معلهومېږي چهې په خپلکه مونږ 

بيرات او ادبي براهين په رښتيا ډېرقوي دي او دغهه راز ادبهي ادبي تع

جمعيتونو د متاثرکولو په چل پوه شهوى  دجال چې لکه ګوستالويون د
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خپلهو اوضهاعو او حرکهاتو پهه  دى او د خپلې وينا په ادبي جاذبه يا د

وي او کهه نهه وي،  ىهغه که ليکونک ،اچولى شي مرسته په خلکو تاثير

اخلي په جامعه کې نفهوذ  او که د نورو له اشعارو کاره شعر وايي په خپل

 پيداکوي او له علمي او عملي رجالو څخه برکښېني.

دغه راز اشخاص چې مثالونو ښودلو ته يې ضرورت نشته پرېهږدي او 

اشهعارو يهې لهه  په خپلهويوازې هغه شاعران په نظر کې نيسي، چې 

دي او ډېر قدرونهه  ستييانعامونه اخ پادشاهانو او لويو خلرو څخه ډېر

يې ليدلي دي د دوى شمېر هم دومره زيات دى، چې لکه خزانه هومره 

 تنه يې دلته يادوو: يو لوى کتاب پرې ډک دى او څو

اميرخسرو: دې شهاعر لهه ډېهرو پادشهاهانو او لويهو خلکهو څخهه 

بخششونه لېدلي، چې د ټولو بيان اوږدېږي يهوه صهله يهې، چهې لهه 

ستې ده هغه د يوه هاتي )فيل ( په تهول يسلطان قطب الدين څخه اخ

 سپين وو. سره او

ابوالمظفر ناصرالدين طغهاني  فرخي سيستاني: په يوه قصيده له امير

 دوه څلويښت اسونه په جايزه کې واخيستل. ،بلخ حاکم و څخه چې د

فطرتي کشمېري: په دوه بېتو له اکبر بادشاه څخه دوولس زره روپهۍ 

 انعام واخيست.
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( خرواره  ۲رار شرواني ته په يوه مدحيه قصيده يوه وزير )سيد ذوالف

 ورېښم ورکړه.

 دانشي مشهدي ته شهزاده دارالشکوه په دې يوه بيت:

 بهههار  تاکههه را سههر سههبز کههن اى ابرنيسههان در

 شهد چهرا گهوهر شهود  قطره تها مهى ميتهو انهد

                                *** 

 يو لک روپۍ وبخښلې:

ده ته جهانګير پادشاه د تغلق نهامې پهه يهوه مبحه   حياتي کاشي:

 باندې د ده په تول سره او سپين ورکړه.

ارزقي وايي: چې طفانشاه سلجوقي کومه ورځ د تخته نرد لوبه کوله، 

مګر لوبه يې ښه نه وه او ده ته دومره قهر ورغلى و، چې هر ساعت بهه 

وو، پهه دې يې تورې ته الس کاوه او د مجلس خلق ډېر پهه ويهره کهې 

وخت کې ارزقي يوه رباعي وويله چې د ده له لوبې يې د حسن تعليهل 

په ډول ښه تعبير وکړ او دى پرې دومره خوشحاله شو، چې پنځه سهوه 

دا يې ور وبخښلې او لوبه کونکي هم له خطره خالص شول، رباعي  طال

 :ده

 شاه سه شش خواست سه يهک نرشهى فتهاد ګر

 اد تهههوظن نبهههرى کهههه کعبتهههين دا دنهههد
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 شههش چههون نگريسههت حشههمت حضههرت شههاه 

 از حشههههمت شههههاه روى برخههههاک نهههههاد

 

 

 

په دې رباعي کې نه کومه فلسفه شته نه څه علم، فرط همدومره خبره 

ي، مګر ترهدير ځخاله راوو ده چې طغانشاه کعبتين غورځوي چې شپږ

داسې پېښوي، چې د شپږو خالو مخ د ځمکې لهور تهه کېهږي او درې 

پادشاه غواړي هغسې نه کېږي، ځکه ده ته قههر ي، څه چې ځخاله راو

ورځي او وضعيت يې بل رازکېږي. ارزقي په دغه وخت کې وايهي هغهه 

شپږ خاله چې شاه يې غواړي د شاه له هېبته مخ په خاورو ږدي او د ده 

حشمت احترام کوي، پادشاه لکه چې په هېڅ خپه شوى و دغسې په  د

س چې تهورې تهه يهې وړ هېڅ او خوشې خبره خوشحالېږي او هغه ال

 بخشش ته يې اوږدوي.

دې خبرې ته څه ډېر تعجب مه کوو انسان په همدغسې خبرو يو راز 

 او بل راز کېږي او ادب دغسې ډېرې اغيزې لري.

سلطان محمود هم کوم وخت په بل حال کې و او د اياز د څڼو لنډولو 

حکهم ورتهه  په خپهلکړ، چې د هغه څڼې لنډې شوې  حکم يې صادر

مې څه وکړه  او څه رانه وشوه  سلطان که  ښېمانتيا پيدا شوه چې داپ

څه هم ډېر ډېر کارونه کولى شو، مګر هغه څڼې يې په هغه سهاعت نهه 

 جمال يې بېرته ژرنه شو راګرځولى. شوې اوږدولى او حسن و
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دا پښېماني ورو ورو زياتيده او دى يې دې حد ته ورسهاوه، چهې پهه 

شوې کولى پوهان او هوښياران حيهران وو مجلس کې هېچا خبرې نه 

ا نه شو کولى او د منطق په دې وخت کې څه کار چې څه وکړي، عرل و

ده. د ټولو سترګې عنصري ته اوښتې غم بې له شعره په بل شي نه سړې

او هغه څه چې په سلطانانو هم اثر او غلبه لري د عنصري په برخهه وه، 

 نو هغه راغى او دا رباعي يې وويله: 

 عيههب سههر زلههف بههت از کاسههتن اسههت  گههر

 چههه جههاى بغههم نشههتن و خاسههتن اسههت

 وقههت طههرب و نشهها  و مههى خواسههتن اسههت 

 اسهههتن اسهههت کاراسهههتن سهههر و زپيهههر

 

 

د دې  رباعي په ويلو غهم ورک شهو او خوشهحالي راغلهه سهلطان د 

عنصري خوله درې ځله له جواهرو ډکه کړه که څوک دې رباعي تهه د 

سترګه ګوري هېڅ به په نظر ورشي او وايهي کوم حريرت يا د تعرل په 

به، چې په دې کې نوڅه دي  مګر دا هم د شعر لوى قوت دى چې هېڅ 

پکې نه وي هم يو لوى سلطان له خپل اثر النهدې راولهي او پهه ډېهرو 

 جواهرو ځان خرڅوي.

 ديوه بل بادشاه نرل کوي، چې خپلې عملې ته يې وويل:
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 د مخههځو، مګر هر څوک کهه  رهد پابه فالنکي ځاى ته د ښکار  سبا

پادشاه له خپلې عملې سهره روان تللى و سر يې د وهلو دى، سبا چې 

روان دى او ښګار ته ځي پادشاه په ډېهر  د مخهچې يو سړى  يګورشو

سزا څهه ده   قهر وويل: ته نه يې خبر چې ما پرون څه ويلي وو او ستا

پادشاهانو د قهر سړى شاعر و او پوه شو چې بې له شعره بل هېڅوک د 

 د عتاب ځواب نه شي ويلى، نو يې دا بيت ووايه:

 مههن ان سههتاره صههبحم کههه از طريههق ادب 

 همېشهههه پيشهههرو افتهههاب مهههى باشهههم 

                               *** 

 

 

دا بيت نه و بيخې اوبه وې چې د قهر و غضب په اورتهويې شهوې او 

 مرحمت بدل شو. عتاب په لطف و

اغېزې اوس هم شته، مګر په بهل رنه  اوس ههم کهه دغه راز ادبي 

څوک چاته په دغسې خبرو سمدالسه جواهر او طال ورکوي، نو پهه زړه 

کې خوځاى ورکوي او څو ورځې پس يې په غير مستريم ډول تهاثيرات 

څرګندېږي. اوس هم مونږ ملتف نه يو کنه هر څهوک تهر يهوه حهده د 

راځي او د دغسې کسانو قدر  خوږو خبرو او ادبي تعبيراتو له اثر الندې

کوي. يوه ورځ چا حکايت کاوه، چې زه وروسته له څه مودې مسهافرت 

کلي ته راغلم او تردير پهه دواړو سهترګو پهه غومبسهو  و نه خپل کور
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وچيچلم، نو څوک به چې ليدو ته راته ورته به ويل کيده، چهې صهحت 

له ورځ يو اشنا يې ښه نه دى او د راوتلو يا کښيناستلو توان يې نشته  ب

ې راغى چې د خواږه صحبت خاوند و او د هغه د خوږو خبرو خاطرات م

 مانه وو هيرکړي.

نو هر څه مې چې وکړه د هغه له صحبته مې زړه صبر نه شو کړاى او 

ه دې حال وليدم راته پهغه چې زه  ،په پټو سترګو يې مجلس ته ورغلم

غومبسې ههم درپسهې يې وويل: ډېره موده نه وې راغلى د دې  ځاى 

خپه شوې وې او په سترګو يې ښکل کړې! کهه سهړى فکهر وکهړي دا 

اره دا کهارکوي  مګهر ادبهي په څه د او د يخبره، چې مونږ ولې چيچ

تعبيرات که څه هم واقعيت پکې نه وي، خو اثر پکې وي او ويلى شهو، 

چې د دغه سړي ليده به هم په دغسې حال کې د همدغه راز خبرو په 

 و او په حريرت کې همدغه خبره د ليدو واسطه شوه.کې و اثر

ونه ګوري، ځکه چهې مهونږ  ۍدې راز خبروته بايد سړى په بې اعتناي

کې په همدغسې خبرو هم خوشحالېږو او هم قهانع  هر يو په مجلسونو

کېږو، چې که څوک ورته د علم او علمي استدالل په عينکو ګهوري. د 

له قضاوت او حکمت نهه کهار نهه به نه وي، مګر څوک پکې  قناعت وړ

 اخلي او په پټو سترګو يې مني.

مشهوره ده، چې کوم وخت شېخ بوعلي سينا د بو سعيد ابوالخير په 

مې خوږېږي، هغهه يهې پهه  مجلس کې ناست و او څوک راغى چې سر
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دمولو شروع وکړه بوعلي سينا په خندا شو، بوسهعيد ابهوالخير تهرې 

وويل چې د سر درد ښهايي، چهې د پوښتنه وکړه چې ولې خاندې ده 

صفرا په اثر وي، نو دم يې څه چاره کولى شي  سعيد ابوالخير ورته يوه 

خپه او متاثر شو او بيا يهې  سخته خبره له خولې وايسته چې شيخ ډېر

 ورته وويل په تاغوندې  لوى حکيم باندې يوه عادي کلمه دومره تهاثير

نه کوي شېخ چهوپ شهه او د کوي، نو په دې سړي به ولې اسمااهلل اثر 

دې  خبرې په جواب کې يې هېڅ ونه شو ويلى. سړى چې د ابوسهعيد 

ابوالخير په خبره کې غور کوي پوهېږې چې ده له ادبي استدالل څخه 

ستى، مګر ابوعلي غوندې يو لوى سړى پرې قهانع شهوى او د يکار اخ

دى  سعيد ابوالخير په نسبت يې ويلي دي: هغه څه چې زه پرې پوهېږم

 يې ويني.

په دې کې څه شک نشته چې دمونه ډېر تاثير لري او ډېرخلق پهرې 

بح  ډېهر  سمدالسه جوړېږي، مګر دغه دليل دعلم ومنطق په لحا  د

مجال لري، خو ادبي داليل بې بحثه منل کېږي او هغه جهدل چهې پهه 

 علمي براهينو کې کېږي دلته نه کېږي.

وک به يې د خبرو ترديهد نهه خطابې مرام دا امتياز پيدا کړى، چې څ

او ادب کې ډېرې خبرې شهته چهې  کوي او هرڅه به يې اوري، په شعر

منطق له مخې اثبات نه شي کولى، مګر د دې  المله  څوک يې د عمل و

 چې منکر او معترو نه لري، نو سړى ورته مسلمان ويلى شي.
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 د رحمان بابا دا بيت:

 کهړ ت د پرېشهانۍيهباد چې ستا په زلفو باندې ن

 ځکههه يههې ګردونههه د جهههان واړه پههه سههر دي

 

د واقعيت او حريرت په لحا  هماغسې خبهره ده لکهه د غومبسهو  

تېره شوه، ځکه چې دلته هم د باد په سر  د مخهچيچلو په نسبت چې 

 د شهاعر يهو ،چې زلفې پرېشانوي د پارهد جهان ګردونه کېدل د دې  

مګر د رحمابابا ديهوان  تصور دى، چې دى به يې هم په زړه کې نه مني،

به په زرهاو تنو لوستى وي او هېڅ فکر به ورته د دې  خبرې په ترديهد 

کې نه وي پيدا شوى، ځکه چې ادبي لذت يې سړى دغسې سهوداګانو 

ته نه پرېږدي. په يوه بيت کې خوشحال خان خټک هم خپلې معشوقې 

 ته وايي:

 پهههه مهههالل مهههالل کاتهههه عاشهههران وژنهههې 

 چههړې دي د قصههاب سههتا پههه سههترګو کههې 

                               *** 

مګر هېڅوک نه وايي چې په سترګو کې خو چړې نه ځايېږي او که په 

سترګو کې چړې وي، نو چې عاشران وژني خو سترګې به مړې کړي، دا 

بيت سره له دغه اعتراضه چې هېڅوک يې نه شي کولى او نه يې کوي 

اري، د دې  سهبب کنتخاب وړ ورتهه ښهکوي او د ا په اورېدونکو تاثير
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همدا دى چې شعر و ادب بېل ځاى لري او څوک ورته په هغه سهترګه 

 نه ګوري چې نورو خبرو ته ګوري.

 په شعر کې لکه چې خوشحال ويلي:

 کههه پههه نظههم کههې کارګههه او ټپههوس راوړي 

 هههم د زړونههو پههه ښههکار ګرځههي لکههه بههاز 

 

 

بلکې باز زړونه نهه شهي وړلهى او ټپوسان او کارغان د بازانو کار کوي، 

 دوى زړونه وړي.

په کومو خبرو کې چې د ادب مالګه ګډه شي هغه په هر چا اثر کهوي 

او هر څوک يې خوښوي. وايي چې د)هارون الرشيد( دوه زامن وو، چې 

يو پرې ډېرګران و او بل لږ، چا ورځنې د سبب علهت پوښهتنه وکهړه، 

، هلته څهو دانهې راوغوښتى پادشاه د هغه په مخکې خپل ناګران زو

څهه دي   مسواکونه هم پراته وو، نو خپل دغه زوى ته يې وويل چې دا

 هغه وويل:

)مساويک( يعنې مسواکونه، دى يې رخصت کړ او خپل ګران زوى يې 

جمله اسهتعمال نهه کهړه،  راوباله له هغه نه يې چې تپوس وکړ، هغه دا

چاته پهه عربهي ځکه چې دې جملې سره يې التباس درلود چې سړى 

ووايي، چې ستا مساوي، يعنې کال پکې خطابي شي او اضافي ترکيهب 

 شي.
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نو خپل مرصد يې په بهل راز ادا کهړ او ويهې ويهل چهې مفهرد يهې 

، پادشاه هغه سړي ته وويل چې اوس خوبهه د دواړو پهه ى)مسواک( د

فرق پوه شوى يې. له دې واقعې او دې جواب څخه معلهومېږي چهې د 

ى اديب و او په ادبي دقايرو له هغه بل نهه ښهه پوهيهده، پادشاه يو زو

 ځکه ورته ګران و.

پهالر پهه  وګورو! ادب او ادبي خبرې په زامنو کې هم فرق راولي او د

 نظرکې هم يو زوى له بل څخه ښه کوي.

له کوم با ادبه سړي نه چاپوښتنه وکړه چې ته لوى يې کهه فالنکهى  

له هغه نه زيات دي او داسهې يهې ده په ځواب کې وويل چې زما کلونه 

هغه لوى يم، ځکه چې ځانته لوى ويل ورته مناسهب  ونه ويل چې زه تر

 نه ښکارېده.

خپل ادبهي  په دا خبره البته څه علمي او فلسفي قيمت نه لري، مګر

 نه وړله. و وېقيمت په کتابونو کې ژوندى پاته شوه او د زمانې يادون

ړه او ورته يې وويل چې انګور خو په يوه ښه سړي چا څو اعتراضه وک

پاک او حالل دي او د انګورو اوبه هم پاکې دي، نو شراب ولې ناپهاک او 

چې سړى که څه په سترګو نه ويني نو څهه پهوهېږي  نجس دي  بل دا

چې هغه شته )غرو يې له خداى څخه انکار و( دريم اعتراو يې دا و، 

تهه مرهرر وي هغهه چې کارونه خو ټول تردير کوي او هر څه چې چها 

رسيږي، نو يو سړى ولې د چا په وژلو قصاص کېږي او مالمتېږي  د ښه 
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سړي په مخکې يوه خښته پرته وه هغه يې را واخيسته او دى يې پهرې 

وويشت، سړى والړه عرو يې وکړ او د هغه وخت حاکم دى راوغوښت، 

 چې که تا د ده جواب نه شو ويلى، نو په خښته دې ولې ويشته او ولهې

 دې ژوبالوه 

ښه سړي  ورته وويل: ما خو نورڅهه نهه دي کهړي او د ده درې واړو 

 سوالونو ځواب مې ورکړى دى.

دى وايي انګور او د انګورو اوبه پاکې دي، نو شراب ولې مردار دي، ما 

دې پوه کړ چې دغه خښته خو له خاورو او اوبهو جهوړه شهوه کهه دې 

ږي که خاورې او اوبه يهو ځهاى څوک په خاورو يا په اوبو وولي نه ژوبلې

کړي او خټه شي، نو په خټه هم څوک نه دي ژوبل شوي، مګر چې لمر 

ته يې کېږدي او وچې شي، نو بيا سړى ژوبلهوي. بهل دى وايهي چهې 

کارونه، خو ټول تردير کوي نو يو سړى ولهې پهه بهل مالمتېهږي  د ده 

ايت ژوبليده خو هم د تردير کار و دى ولې زمها دالسهه عهرو او شهک

کوي. داچې وايي څه چې سړى په سترګو نه ويني هغه نشته، نو دغهه 

 هم څوک په سترګه نه ويني. درد چې دى ورځنې فرياد کوي دا خو

په دې خبرو حاکم هم قانع شو او عارو هم نور څه ونه شوه ويلهى، 

علم و  مګر چې سړى ګوري دا ځوابونه ادبي دي او دغه ښه سړي که د

نه  ره بح  کړى واى ښايي چې هغه يې دومره ژرفسلفې په اساس ورس

 واى قانع کړى او نه يې ځان دغسې په اسانه خالص کړى واى.
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يوه حاکم په حضور کې ناست  يوه بل چا قصه کوله چې زه يوه ورځ د

له السه يې په سهر خهاورې بهاد کهړې،  وم، چې يو سړى راغى او د چا

دروغ وايهي او پهه حاکم ته د ده عرو بې اساسه معلوم شو چهې دى 

ناحره عرضونه کوي، نوحکم يې وکړ چې ويې وهئ! سړي چې پهه مهخ 

 څپېړې وخوړې بيا را وړاندې شو او ويې ويل: حاکم صاحب! 

 تههها چهههې پهههه مهههخ څپېهههړه راکهههړه 

 لههه اوښههکو ډکههې سههترګې چاتههه واړومههه

 

  

د دې  لنډۍ په اورېدو د حاکم وضعيت او فکر بدل شو او امر يې وکهړ، 

 په عرو کې دې غور او تحريق وشي.چې د ده 

  د ادب تاثير په اسالمي فره او ديني احکامو کې:

يوه ښه وسهيله  د پارهادب او ادبي فنون خو د هر علم او هرې پوهې 

ده بشر په علم و معرفت کې اصلي او اساسي برخه لري، مګر په دينهي 

يو ادبهي  احکامو او مسايلو کې يې دومره تاثير وينو، چې ټوله فره راته

 استنبا  معلومېږي.

که چېرې د اسالم علماو ادبي قوانين نه واى کشف کړى او په ادبهي 

و راجتهاداتو نه واى موفق شوي هېڅکله به څوک د قران کريم په اسرا

او معانيو نه وو پوه شوي او دغه موجوده تفاسېر به ميهدان تهه نهه وو 

نه ومعلهوم، اسهالمي  راوتلي. د قران اعجاز او فصاحت، بالغت به چاته
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فره به نه وه تدوين شوې فرايض او واجبات به له مستحباتو او مباحاتو 

چا نه وو بېل کړي، هغه اوامر چې يوازې اباحت ترې معلومېږي او هغهه 

دي دواړه به يو راز ګڼل کېهده او د  د پارهامرونه، چې د سوال و جواب 

ي اصول او قهوانين دي، ډېرو حرايرو په مخ به پرده پرته وه. همدغه ادب

چې خلک يې د خداى د کتاب په فصاحت و بالغت وپوهول او د خداى 

احکام يې ور ښوول، د اصول الفره، اصول البيان، اصول البالغت، فرهه 

 د او کړه پيدا الر تهاللغه او صرفي او نحوي مسايلو په مرسته يې معنى 

 . شول پيدا خاوندان اجتهاد او فکر

زمونږ ديني کتاب)قرآن کريم( د فصاحت او بالغهت لهه هر کله چې 

حيثه د اعجاز حد ته  رسېدلى او زمونږ ښکلى رسول )ص( هم افصهح 

العرب بلل کېږي، نو د دغسې کتاب او دغه راز پيغمبر پهه وينها پهوره 

پوهېدل ډېره ادبي پوهه غواړي او هر څومره، چهې څهوک د ادب پهه 

آن په شاعراتو او عباراتو، داللتونو دقايرو زيات پوه شي، هوغومره د قر

او اقتضاآتو ښه پوهېږي او په نبوي احاديثو کې بصيرت پيداکوي. کهه 

مونږ اصول الفره په غور وگورو، بې له ادبي مسايلو چهې پهه نصوصهو 

پورې تعلق او اختصاص لري، بل شى نه دى. که چېرې د دين امامان له 

دغه صحيح اجتهادونه به نهه  عربي لغت او ادب سره پوره نه واى اشنا،

 وو شوي.
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په اصول الفره کې د شرعي احکامو پېژندل پهه څلهورو ترسهيمونو 

 پورې اړه لري:

اول ترسيم: د لف  په اعتبار دى د صيغې او لغت له حيثه چې اقسام 

دي: خاص، عام، مشترک، ماول، دا ترسيم د کلمې په اصل وضع  يې دا

 پورې تعلق لري.

 ظههور)هريو چې دى، اعتبار په خفا او ظهور دنى دوهم ترسيم: د مع

 ونه لري:قسم څلور څلور( خفا –

 د ظهور اقسام: ظاهر، ن ، مفسر، محکم.

 د خفا اقسام:خفي، مشکل، مجمل، متشابه.

 دريم ترسيم :د لف  د استعمال په اعتبار دى اقسام يې دادي: 

 حريت، مجاز، صريح، کنايه.

پېژندلو اعتبار دى چې قسمونه يې دا څلورم ترسيم: د مراد او مرصد 

 (۶ن  ) ن ، اقتضا د ن ، داللت د ن ، اشارت د دي: عبارت د

لومړى او دريم ترسيم په کلمه پورې تعلق لري او دوهم د څلورم پهه 

وروسته تر دغو ترسيماتو اوس د مثهال پهه ډول د ځينهو  .کالم پورې

 اختصار په ډول ښيو.کې د  اقسامو تاثير او اغېزه په فره او احکامو
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حريرت او مجاز: حريرت په درې ډوله دى: متعذر حريرهت، مهجهور 

 متعهذرهيوه لف  حريري معنهى  حريرت، متعارل حريرت، که چېرې د

 2حريرت نه مرادېږي مجاز اتفاق په ټولو د وي مهجوره  يا

نوکه يو سړى قسم وخوري، چې زه به د فالنکي کره قدم کښهېنږدم 

ي قسم پرې اوړي، که څهه ههم ځکاله ته په اس سپور ننوهغه  بيا داو 

حريرتاً يې قدم نه دى ايښى که چېرې له دروازې نه قدم دننه کهړي او 

ي  هغه کره قدم کښېنږدي قسم پرې نه اوړي که ځبې له دېنه چې ننو

، ځکهه چهې دلتهه لهه قهدم ىڅه هم حريرتاً يې قدم ورکره ايښې د

، نهو ښودليا قدم نه دي ننوتل چې مرادېږيايښودلو نه مجازي معنى 

حريرت دلته عرفاً مهجهور دى، همدغهه شهان پهه دې حهدي  کهې 

)التبيعوالدرهم بالدر همين والالصاع بالصاعين( چې يوه روپۍ پهه  دوو 

روپو او يوه پيمانه په  دوو پيمانو خرڅهول منهع شهوي دي. د پيمهانې 

 پيمهانو دوه او پيمانې يوې د ورځنې غرو او ده متروکهحريري معنى 

، نو که څوک د لرګي يا د کوم بل شي يوه کونډۍ او کاسهه پهه ده غله

دوو باندې خرڅوي سود او ربا ورته نه ويل کېږي، ځکه چې له يوه لف  

 څخه به يوه حال کې حريري او مجازي دواړه معناوې نه مراديږې.

که يو لف  مستعمل حريرت لري او په مرابل کې يې متعارل مجاز نه 

موجود د ټولو په اتفاق حريرت مراد دى نه مجاز او که متعارل ههم  وي

                                                           
 نشي کې بحث ضمني  دغسې په او اوږدېږي رډې زښت تفصيل ددغوټولو چې هرکله( 1)

 .شوصرفنظر  به يې خهڅ تفصيل له ټول نو ،راتالى
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 او محمد امام د او دىدى، نو امام ابوحنيفه رح وايي چې حريرت اولى 

 . کېږي عمل باندې عموم په مجاز د نزد په يوسف ابو

د دوى اختالل هلته معلومېږي چې يو سړى قسم ياد کړي چهې زه  

خوري، نو د امام ابو حنيفهه نينې يا ډوډۍ ونه خورم او بيايې دغه غنم 

په نزد د نينو په خوراک حان  کېږي او د ډوډۍ متعارل مجاز دى، نهو 

دى حريرت ته په مجاز باندې ترجيح ورکوي، مګهر د هغهو دوو نهورو 

 عموم په ډول حان  کېږي. امامانو په نزد د دواړو خوراک د مجاز د

 صريح او کنايه:

 هغه کنايه او وي ښکاره او څرګنده يېعنى سريح هغه لف  دى چې م

ي، د فره په احکامو کهې دا دوه و پټه قدرته څه يې معنى چې ده کلمه

ي لکه طهالق او ځلفظونه ډېر فرق لري،که صريح الفا  د چاله خولې وو

عتاق که د ټوکو په قسم وي او که په زړه کې يې کوم بل مطلب نيهولي 

وي هم خپل کار کوي او طالق يا عتاق واقع کېهږي او نيهت تهه ههېڅ 

ضرورت نشته، مګر په کناياتو کې نېت يا د حال داللت ضرور دى، کهه 

الفها  يو سړى په غال)سرقد( يا زنا اقرار وکړي، نو د دې  المله  چې دا 

صريح دي حد کېږي، يعنې د غال په اقرار يې که له لسو روپو کمهه نهه 

وي الس غوڅېږي او په دې بل اقرار په دُرو کېږي يا سنګسارېږي، مګر 

که د زنا د کلمې په عوو جماع ووايي يا د غال او سرقې په ځاى )مثالً( 
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 ډېر هم اخيستل او لري همووايې چې جماع هسې يو ځاى کېدو معنى 

 .وي ستيياخ ورنه يې به بيع په چې لري احتمال او لري ډولونه

 ظاهر ن ، مفسر محکم:

هغه کالم چې مراد يې ښکاره وي او تامل او پوښتنې ته پکې حاجت 

نه وي او له صيغې څخه مطلب او مراد معلومېږي ظاهر ورته ويل کېږي 

 نه پکې وضاحت زيات وي. او ن  هغه وي چې له ظاهر

کلي خلک راغله، نو احمد مې وليد. دلته  ووايي: ماته چې دکه څوک 

د کلي د خلکو رات  يوه ظاهره خبره ده چې څه خفا نه لهري، مګهر د 

 ښهکاره پههاحمد ليدل نصي بلل کېږي، ځکه چې دلته عالوه د معنى 

تهه دى او خبهره اصهالً د  ليهدلو خهوا صوق هم د احمد د کالم د والي

 شوې ده.روانه  د پارههمدغه مطلب 

مفسر هغه کالم دى چې له ن  نه هم پکې زيهات وضهاحت وي او د  

تخصي  احتمال پکې هېڅ نه وي موجود لکه دا ايت: ))فسجد  تاويل و

الملکة کلهم اجمعون(( په دې ايت کې د ماليکو سجده کول ظاهر بلل 

کېږي، مګر د ادم عليه السالم تعظيم پکې ن  دى ځکه چهې د کهالم 

دى، يعنې همدغه تعظيم بيهانول  د پارهتعظيم د بيان سياق د همدغه 

 پکې اصلي مرصد دى.
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هرکله چې)) فسجد الملکة (( وويل شوه دا  احتمال پيدا شهو، چهې 

ټولو ماليکو به سجده کړې وي  او که ځينو  ځکه چې د جمع اطالق په 

درې تنو او دوو باندې الهم کله کله کيږي بل دا احتمهال ههم و، چهې 

به يوازې يوازې ورته سجده کړې وي که ټولو به يهو ځهاى  هرې مالکې

سر په ځمکه ايښهى وي  چهې))کلهم اجمعهون(( وويهل شهوه دغهه 

 (۶احتماالت رفع او کالم مفسر شو )

دغو درې قسمو)ظاهر، ن ، مفسر( يو لهه بلهه تعهارو  که چېرې د

پېښ شي، نو مفسر په ن  او ن  په ظاهر قوي دى، لکهه پهه دې  دوو 

 ې:اياتو ک

))واحل لکم ماوراخالکم ان تبتغوابا موالکم((،))فانکحواماطاب لکهم 

من النسامثنې وثل  ورباع(( چې په لومړي ايت کې بې له محرماتو چې 

ذکرشوي دي د نورو ښځو روا والى هر څو چې وي د  د مخهپه ايت کې 

عدد له تعينه ترې معلومېږي او دوهم ايت لهه څلهورو نهه زيهاتې نهه 

دلته د دواړو اياتو مرابله راغله، مګر د دې  المله چې دوهم  رواکوي، نو

ن  او لومړى ظاهر دى دا حکم په هغه زورور شو او له څلورو نه تجاوز 

 نه دى روا.

 د استثنا بح :

د دين د مجتهدينو اکثر مذهبي اختالقات په ادبي اختالل مهين وي 

بح  کې د چې يو له دغسې اختالفونو څخه د استثنا بح  دى،په دې 
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امام اعظم)ابوحنيفه( او امام شافعي رحمة اهلل على هما ترمنځ اختالل 

 دى.

امام اعظم صاحب وايي که يو سړى اقرار وکړي، چې په مها بانهدې د 

کالم په حريرت کې  داسهې  فالنکي سل روپۍ دي، مګر لس کمې نو دا

 دى، لکه چې ده ويلي دي د فالنکي پر ما باندې نوي روپۍ دي، يعنهې

امها شهافعي  ىلکه چې په لسو باندې بيخي له اصله اقرار نه وي شهو

صاحب وايي چې نه، ده يو ځل په سلو اقرار کړى وروسته يهې لهس د 

 جګړې او معارضي په ډول ترېنه کمې کړي.

دا اختالل ښايې چې ځينو کسانو ته لکه يهوه لفظهي نهزاع داسهې 

تفسير کې دخل  ښکاره شي، مګر په شرعي احکامو او د قران کريم په

او تاثير لري شافعي)رح(وايي: که مونږ استثناً داسې وګڼو لکه چې پهه 

مستثنا بيخي اقرار نه وي شوى، نو د توحيد د کلمې )الاله اهلل ( معنهى 

، يعنې د نوروخدايانو نفي بهه يهې نشته خدايان نور چې شي، داسې به

عارضهې پهه ، مګر که مستثنى د مشي نه را پکې به اثبات او شيمعنى 

 خدايان نور: شي داسې يې بهډول له مستثنى منه څخه جال کړو معنى 

، مګر يو خداى شته، نو هم نه نفي شي او هم به اثبات شي امهام نشته

اعظم صاحب په ځواب کې وايي، چې په کلمه توحيد کې مرصد د نورو 

خديانو نفي ده، ځکه چې د خداى په وجود، خو مشرکان هم قايل دي، 

ريکان ورسره پيداکوي او که مونږ په استثنا کې په معارضه قايل مګر ش
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ې وباسو، نو په دې نورځ اشو، چې لومړى په ټولو حکم وکړو بيا مستثن

ايت کې )) فلب  فيهم الف سنة االخمسين عاما(( چهې خهداى پهاک 

 فرمايي:

قوم کې پنځوس کم زرکاله تېر کړه که اول  په خپلنوح عليه السالم 

په زرو کالو حکم وکړو او بيا پنځوس ترينه وباسو د خداى په کالم کهې 

به کذب راشي)نعوذباهلل منها((همدغه د استثنا په مساله کې يهو بهل 

ځاى هم دا دواړه امامان اختالل لري که يو سړى ووايي، چهې پهه مها 

مود دي زر د زيهد دي، مګهر سهل باندې زر روپۍ د احمد دي، زر د مح

کمې. امام شافعي صاحب  وايي چې د هر يوه لکه شر  چې له هر يهوه 

معطول سره تعلق پيدا کوي دغسې استثناء هم ده، مګر امهام اعظهم 

صاحب وايي چې سل روپۍ يوازې له وروستي سړي څخهه کمېهږي او 

ړى شر  او استثنا يو له بله فرق لري، ځکه چې که د شر  په ډول سه

ووايي زه به يوه مياشت روژې ونيسم يو ځل به پسه خيرات کهړم، يهو 

ځل به قران ختم کړم که فالنکى راغى، نو شهر  لهه درې واړو جملهو 

سره تعلق پيدا کوي، مګر استثنا يو له بله فرق لري، ځکه چهې کهه د 

شر  په ډول سړى ووايي زه به يوه مياشت روژې ونيسم يهو ځهل بهه 

ځل به قران ختم کړم که فالنکى راغى، نو شر  له  پسه خيرات کړم يو

درې واړو جملو سره تعلق پيداکوي، مګر استثنا هغسې نهه ده او بېهل 

عربي ادب به لحا  ډېر دقيق نکات  د منځحکم لري دا بح  د دوى تر

 .  پکې د طوالت موجب ګرځيحلري، چې نور ب
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 لغوي تدقيق:

تاثيرکړى دى، چې د نمونې لغوي تدقيق هم په ديني احکامو کې ډېر 

 نه ښيو:  يوځاى په ډول يې دا څومثالو

پالر په حق  په دې ايت کې )) والترل لهماال(( چې خداى پاک د مور

کې ))ال(( ويل منع کړه. د لغوي تدقيق خاوندان په دې پوه شول چې 

 دې پههله دې کلمې  څخه غرو اذيت او ضرر دى، ځکه چې دا معنى 

اهل لغت پرې پوهېږي، نو د دغه لغت په تراضها پهه  ته ده اوپر کې لغت

و پالر وهل  او رټل هم منع شول، ځکه چې پهه دې  همدغه ايت د مور

کې اذي او ضرر الزيات دي، مګر که په کوم قهوم کهې د)ال( کلمهه د 

استعمالېږي او څه ضرر پکې نه وي، نو بيها ال ويهل  د پارهخوشحالتيا 

 څه ګناه نه لري.

ه بولي له )التحهام( ښ)لحم( کلمه چې په پښتو يې غو په عربي کې د

څخه مشتره ده څوک، چې په دغه ژبه کهې د لغهوي ذوق خاونهد دى 

 چهې ده، پرتهشدت او قوت معنى  هغه پوهېږي چې په دې کلمه کې د

، نو که څوک قسم وخوري نشته کې غوښه په( ماهي) کب د معنى هغه

( نه خورم او بيا کب وخوري قسم پرې نه اوړي، ځکهه ۶چې زه )لحم( )

 ( ۱چې دې ته د لغوي تدقيق په لحا  لحم نه ويل کېږي )

همدغه شان که کوم عرب ووايي چې زه )فاکهة( نه خورم او بيا انګور 

خوري، ده فکهه چې مونږ ورته ميوه وايو نه ده خوړلې ځکهه چهې پهه 
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شيانو ته وايي چې تلذذ پکې وي او غذا  خوراک هغو ربي کې فاکهه دع

 نه وي، نو د دې  المله چې په انګور کې غذايت شته له فاکهې څخهه د

 ي.ځلغوې تحريق په لحا   و

فرهي مسالې له ادبي مسايلو بيان او معانې يا نهورو ادبهي علومهو او 

بلهه نهه شهي  لهه سره داسې تاوې راتاوې دي، چې څوک يې يو فنونو

بيلولى او د همدغسې قوي ارتبا  په اثر کې  ويلى شو، چې د اسهالمي 

فرهې زياته برخه له هغو ادبي تدقيراتو راوتلې ده چې د دين امامانو او 

 عالمانو په عربي لغت او ادب کې کړي دي.

که څوک غواړي، چې د خداى په کالم پوه شي په فره کې د بصيرت 

فلسفه ورمعلومه شي بايد اديب شى او په ادبهي پيدا کړي او د احکامو 

ل، حريرت ووسدقايرو وپوهېږي په کلماتو کې عام وخاص، مشترک و م

و مجاز صريح وکنايه وپېژني، د کالم سياق و سهباق، د ظههور او خفها 

مراتب ورمعلوم شي. د ن  په عبارت او اشارت داللت و اقتضا پوه شي 

ړي. همدغه سبب دى چې لهه دينهي او په استعاراتو کې بينايي پيدا ک

پوهې سره ادبي پوهه هم تړلې ده او يو بينا فريه هېڅکلهه لهه ادب او 

ادبي علومو نه شي مستغني کيداى. که دغه احتيا( او دغه تهالزم پهه 

تفصيل سره وښودل شي يو کتاب پرې ډکېږي او په دغسې فصهل يها 

 م.کو باب کې نه ځاېيږي، ځکه په همدغومره لږ بح  اکتفا
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 د ابن زبعري د اعتراو ځواب:

د دې  ايت په استناد )انکم وماتعبدون حصب جهنم( ابهن زبعهري د 

 اعتراو په ډول د رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم په حضور کې وويل:

چې عيسى )ع( او عزير)ع( ته خو هم عبادت شوى دى، نو دوى بهه 

: )ما اجهلک سوځي  رسول اهلل )ص( ورته په جواب کې وويل هم په اور

خپل قوم په ژبه نه پوهېږي او د دې امتياز نه  بلغة قومک( يعنې ولې د

 د پهارهشې کولى چې )ما( په )ما تعبهدون( کهې د غيهر ذوي العرولهو 

په ژبه کې )من( اسهتعمالېږي، نهو  د پارهاستعمالېږي او د ذوى العرولو 

 دلته غرو بوتان او اصنام دي. 

د دې  اعتراو ځواب د ادب په  پېغمبروګورو په دې ځاى کې زمونږ 

اصولو او د لغت د تدقيق په اساس څنګه ښه کړى دى او پهه دغسهې 

قران په لحا  څومره ضرور دي. دغه راز ادبهي  ادبي دقايرو پوهېدل د

پوهه معرفت کې ډېره اغېزه  لهري او معلهومېږي چهې د ډېهرو دينهي 

 او ريښې ورپورې تړلي دي. يمسايلو نيل

 :او ګاڼهد ادب بڼه 

په يوه ادبي کالم او شعر کې دوه ډوله ښکليتوب وينو چې يهو د ادب 

په معنوي او حريري پيکر او صورت کې ځاى لري بل يې پهه لبهاس او 

زيور کې. دا دوه جماله بايد يو له بله وپېژندل شي او ههر يهو د خپهل 

قيمت په لحا  اهميت ولري  ځينې اشخاص ښهايي، چهې يهوازې پهه 
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اظو او دکالم په اقسامو باندې لوبې کول ادب وبولي، مګهر د رنګينو الف

اد د معنا په لحا  په نهورو شهيانو والړ دى، چهې عواطهف او نيادب ب

پخوانيو ادباو او د ادب مبصرينو او  ،احساسات، خيال او تمثيل يې بولي

څه احکام او اصهول مرررکهړي دي، چهې بايهد  د پارهمنردينو د ادب 

ترکيب له هغو مررراتو سره سم وي او کهالم ههم د  کلمات او د کلماتو

بديع په زيور او ګاڼهه ښايسهته  دوى د موضوعه اصولو په قرار د بيان و

 شي.

په دې کې هېڅ شک نشته چې دا شيان د کالم په محاسبو کې تاثير 

لري او څوک چې په  ادب باندې بح  کوي او ادبي خصهاي   بيهانوي 

و احکامو هم بح  کوي، مګر حريري ادب ضرور به په دغو ادبي اصولو ا

ورته په ډېهره  نوشى دى او څه چې پخواد اوسني پوهانو په نظرکې بل 

 اعتنا او مرصودي نظر کتل دوى ورته د اداتو او ادواتو په نظرګوري.

اوس خلک د ادب ذاتياتو او ذاتي خصايصوته ډېر اهمېت ورکهوي او 

ندې وه.که څهوک د اوسهني او پخوا د ادب حليه او ګاڼه ډېره له نظر ال

پخواني ادب فرق  د اسلوب په ضعف او تانت باندې کوي دا فرق صحيح 

نه دى، ځکه چې په دواړو کې ضعف او متانت پيداکولى شو، د دې  دوو 

هغه څه چې په پخواني ادب کې غايه وه  ،ډولو ادب صحيح فرق دا دى

پهه قهديم اوس واسطه ګڼل کېږي، يعنې لفظي او معنوي صنايع چهې 

ادب کې د غايې په حي  ليدل کېده اوس د واسطې حي  لهري او پهه 
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ته د کايناتو او حيات خفا يا او دقايق په وسهيع او  ادب کې نسبت پخوا

 کتل کېږي. اصلي نظر

څه ادبي فنون او ادبي مسايل چې پهه بيهان وبهديع او معهانې کهې 

النهدې فصاحت او بالغهت لهه عنهوان  ورڅخه بح  کېږي هغه ټول د

 راځي او همدغه دوه شيه اصلي او اساسي بلل کېږي.

 کهالم يها کلمه هر او ديد ظهور او څرګند والي په معنى  فصاحت:

 ورتهه کهالم فصيح او کلمه فصيحه وي ښکاره يې معنى او مطلب چې

، يعنهې کېهږي ويهل فصهيح ههم ته ويونکي کالم دغسې د. شو ويلى

متکلم درې واړه پهرې سهتايلى فصاحت يو صفت دى چې کلمه، کالم، 

شو، دکلمې فصاحت دا دى چې غير مانوسه او له لغوي قياسه مخالفهه 

نه وي او حرول يې هم  تنافر ونه لري، نو کومه کلمه چې په ژبهه کهې 

مانوسه نه وي او استعمال يې نادر وي لکه: بژه کيدل غير فصيحه کلمه 

اخلئ( په ځاى د دې  ورته ويلى شو همدغه شان )واخاڼي( )وکاڼي( د )و

المله چې له لغوي او صرفي قانونه مخالفت لري غېرفصيح الفا  دي، د 

حروفو تنافر او ثرل په صحيح ذوق معلومېږي او کم معين قانون ورتهه 

 نه شو ټاکلى.

د کالم فصاحت دا دى چې له فصيحو کلماتو يې ترکيب راغلى وي او 

نرصان يې په تاليف  عف ودغه ترکيب په نحوي قانون برابر وي او څه ض

کې نه وي، يعنې لکه چې د کلمې په فصاحت کې له صهرفي او لغهوي 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4832 

قانون سره مطابرت الزم دى دغسې په کالم کې ههم د نحهوي قهانون 

 .ىمراعات ضرور د

يهې  که چېرې کوم کالم په ترکيب او تاليف کې څه نرصان ولري يها

و پهه کهالم کهې ، نکوي نه داللت واضحمعنى  ېکومه کلمه په مرصود

، يعنهې د فصهيح کهالم لهه کېږي مبهمه يېتعريد پيدا کېږي او معنى 

 ي.ځتعريفه و

ې بهد فصيح کالم په تعريف کې ځينې دا ټکي هم زياتوي چې بايهد 

 فايدې تکرار پکې نه وي.

 بالغت:

 په خپل، نوکه څوک  دي رسېدل ته انتها و اخرد بالغت لغوي معنى 

خپل مرصد او مراد انتهايي حد تهه ورسهيږي دا  خپله وينا د عبارت او

 .دههم بالغت بلل کېږي او د ادب په اصطالح همدغه د بالغت معنى 

بالغت دکالم او متکلم صفت کېدى شي، مګر يوې کلمې تهه بليغهه 

فصهاحت  کلمه نه ويل کېږي د فصاحت او بالغت بل فرق دا دى چې د

 ارومهرو کهې کهالم ېهغبل ههر په تهبالغت معنى  رجع لف  ته ده او د

، مګر ىويل شي نه بليغ ته  کالم يوه فصاحته بې او وي موجود فصاحت

بالغت له فصاحت سهره نهه دى تړلهى او بهې بالغتهه ههم فصهاحت 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

4832 

موجودېدلى شي او دا دواړه د بسيط او مرکب مثال لري يا لکه جهنس 

 او نوعه داسې دي.

مطابرهت دى بالغت په تعريف کې ويل شوي چې بالغت ديوه کالم  د

له مرتضاى حال سره، يعنې هغه کالم چې له محل او موقع د مخاطهب 

او ويونکي له حال سره سم او مناسب وي هغه بليهغ کهالم دى. د دې  

المله چې د فصاحت او بالغت بح   د ټولو ادبي فنونو پهه بحه  کهې 

شامل دي او مسترل کتاب غواړي او په دې باب کې څه ليکل شوي هم 

ه د ادب د ګاڼې برخه )ادبي فنون او صنايع( پرېږدو او د ادب دي، نو دغ

 په بڼه او اصلي وجود څه خبرې کوو.

اوسني ادبيان او ادب څيړونکي په ادب کې اصلي او جوهري شهيان 

وويل شوه عواطف او احساسات، تخيل او تمثيل ګڼهي او د  د مخهلکه 

 شعر او ادب تاثير او اغيزه هم په همدغو شيانو کې ګوري نه په صنايعو

 کې.

 عواطف:

عاطفه هغه داخلي قوه ده، چې په نفس کې تهاثير لهري او نفسهونه 

متاثر کوي، مګر دا هم بايد ووايو چې ټول هغه شيان چې په نفس اثهر 

ادب يې نه شو بللى، ځکه چې ځينې شاعران او خطيبان کوي حريري 

ځينو  چې عمومي اميال ور معلوم دي د عوامو په شعور لوبې کوي او د

پهه اسهتعمال لکهه: وطنيهت، مليهت، قهومي لوړتيها... د دوى  کلماتو
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کوي يې، مګر دا تاثير د اني اقتضاتو تهابع  احساسات راويښوي او متاثر

راز شي د دوى وينا بيا هېڅ قيمت نه لري  وي، نو چې هغه اترضاات بل

او في الحاله له اعتباره لوېږي، دغه راز عواطف چې يو ټينه  حريرهي 

اساس نه لري د بليغ ادب مميزه نه شي کېداى، نو په عواطفو کې څهو 

 شيه ضروردي چې دلته پرې بح  کوو.

 د عواطفو صدق:

شهاعر د  د عاطفې صدق دا دى، عاطفه يو حريري اساس ولهري او د

کې دا شى نه وي، نو ساړه تشهبيهات، پيکهه  زړه غږ وي. که په يو شعر

 توصيفونه، تکلفي مبالغې څه تاثير نه لري او ذوق ورځنې نفرت کوي.

بليغ او عالي ادب کله چې ځينې کسان ګومان کوي په وهم او کذب 

. که تاسې يو غزل را وخلهئ ى، بلکې دعواطفو په صدق مبني دىنه د

پکې د زړه په شعور د جمال لوړو مدارجو ته رسهېدلى وي او  چې شاعر

سه کړو، چې يدعاطفې صداقت پکې وي او له يوه بل غزل سره يې مرا

په تکلف او تصنع جوړ شوى وي او لهه مبهالغو نهه ډک وي رښهتياني 

عواطف پکې نه وي او محض لفاظي وي، درته معلومه بهه شهي چهې د 

 قدر فرق لري.ځمکې او اسمان  تاثير په لحا  د

د ځينو عروضي شهاعرانو ځينهې اشهعار چهې د ادبهي صهنعتونو، 

تشبيهاتو او استعارو زور پکې ليده شي او له مبهالغو نهه ډک وي هغهو 

ته خوند او تاثير نه لري، چې شاعرانو جوړې کهړي او  ملي سندرو قدر
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ډېرې ساده وي، ځکه چې په دې راز سندرو کې يوه صادقه مينهه، يهو 

 کوي. وش او عواطف موجود وي، چې په زړونو اثررښتيانى ج

 د مثال په ډول دا دوه نمونې وګورو:

 (۶شوى:) اخيستللومړى نمونه چې له صنعت او تشبيه پکې کار 

 روغ بههه نههه شههم بههې وصههاله راشههه کښههينه 

 شههه خبههر زمهها لههه حالههه راشههه کښههينه 

 اخهههر کهههړى دى فهههرار  رم سهههر شهههتانو 

 د وحشههت پههه خههوى غزالههه راشههه کښههينه 

 پهههه مهههراد د عنهههدليب بهههې وفههها ګلهههه 

 جلههوه ګرشههوې پههس لههه کالههه راشههه کښههينه 

 زه ارام لکهههه بسهههمل پهههه پرههههار مهههومم

 د خپههل يههار شههام وهاللههه راشههه کښههينه 

 د يهههار د طبهههع کهههړه موزونهههه ينهههازک

 اى شههههيدا نازکخيالههههه راشههههه کښههههينه 

 

 

 

 دوهمه نمونه د ملي سندرې يوه ټوټه:

 تههه امېههل پههه غههاړه راځههه  د پههارهنههن زمهها 

 لهههه هوسهههه غورځهههوه لسهههتوڼي دواړه راځهههه 

 په کالو چهې ځهان سهنبال کهړي زينهت ناکهه شهې 

 تههه لههه نههورو بخونههو زياتههه ښههيوه ناکههه شههې 
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 د عاشههههرو لړمانههههه لههههره قصههههابه شههههې

 تههه امېههل پههه غههاړه راځههه  د پههارهنههن زمهها 

 ............لههههههه هوسههههههه.......................................

                                    *** 

 چههې بورجههل لههره راځههي عههالم خبههر کههه تههه 

 پههه زلفههانو ورتههه پههورې مښههک عنبههر کههه تههه 

 يههو ځلههي خههو پههه عجههم ځههان برابههر کههه تههه 

 چههې مههوزي کههره شههوې بنههده ژاړه ژاړه راځههه

 تههه امېههل پههه غههاړه راځههه  د پههارهنههن زمهها 

 .........................لهههههههه هوسهههههههه....................

                                   *** 

وګورو! په دې دوه نمونه کې يوه ارزو او يو هوس ليهدل کېهږي پهه 

لومړۍ نمونه کې شاعر خپلې معشوقې  ته وايي، چې راشه کښهينه او 

په دوهمه نمونه کې ورته وايي چې  امېل په غاړه او په ډېر هوس راځه! 

 لري. اواز، چې د زړه غږ دى ډېر خوږ لګي او يو بل شان اثرمګر دوهم 

لومړنى شاعر له خپلې نازکخيالۍ کار اخلي او خپلې محبوبې تهه رم 

 او شام و ېبې وفا ګل، د خمو ابرو او شهال سترګو لرونک ،سرشته غزال

هالک وايي او خپله ځان ورته بسمل معرفي کوي، مګر سره له دې ټولو 

 ىکې يو مهړاو ارو بې له دې نه چې ووايو په دې شعرعتتشبيهاتو او اس

 نور به څه ووايو. ،بې روحه جمال پروت دى
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په دوهم شعرکې چې يو ه رښتيانۍ ارزو او حريري عاطفهه موجهوده 

شوى لکه هر څهه چهې  اخيستلده او له ساختګي خبرو نه کارنه دى 

زړه غوښتي دي هغه ويل شوي. شعر يو مستي او جذابيت پيدا کړى او 

 په عواطفو کې تحريک پيداکوي.

يو شاعر بايد په دې پوه شهي چهې شهعر او غهزل د زړه لهه ارزو او 

احساسه د اثر اقتباس کوي نه له ادبي صنايعو او هماغه شعر په زړونهو 

لي وي، نو بايد سړى زړه د شعر ماخهذ ډېره اغيزه کوي چې له زړه راوت

وګڼي او له احساساتو او عواطفو، قلبي تمايالتو او رښتيانيو جذباتو پهه 

تشبيه او استعاره، تخيل وتمثيهل  کې کار واخلي. په دې صورت کې نو

پيداکوي او په ادبي صنعتونو کې هم يو حريرهي کيهف  پيهدا  روحهم 

بي فنون استخدام کړي او بې کېږي، مګر که سړى په شعر کې يوازې اد

له کوم قلبي تاثره رنګين الفا  پيدا کوي او سره نښلوي يې نظهم بهه 

صنعت به پکې وي، مګر د زړه متحس کولو او د بهديعي  شي، فن و جوړ

 تحريک قوت به پکې نه وي. احساساتو د

همدغه ټکي ته )سرفليپ سيدني( پريوتى دى چې وايي، ما غوښتل 

عشق نه يو غزل جوړکړم او خپل ټهول رنځونهه  چې له خپل رښتياني

پکې ځاى کړم ګوندې زما په عزيز اشنا اثر وکړ او زړه سوى پکې پيهدا 

کاندي په دې فکر راپاڅيدم څه بديعي صنايع چې ذوق خوښول هغهه 

ه ښکلي کلمهات او تعبيهرات مې مطالعه کړه کتابونه مې ولټول چې څ
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او هر کلمه د ذوق انتخاب ته  کلمات په ډېر تکليف پيدا کېدل، پيداکړم

اړه وه، بديعي صنعت چې د فطرت مولود و د دقت او مطالعې په مخکې 

يې ځاى نه درلوده، د نورو بحرونه او اوزان او د موسيري څپې ماتهه نها 

اشنا ايسېدې، چې کتل مې زما طبعي د فصيحي وينا توان نه درلود او 

غاښ کهړ او شهونډې عاجزۍ په ميدان کښېښود، قلم مې په  سريې د

مې له قهره  وچيچلې په دغه وخت کې راته ذوق وويل: ليونيهه! خپهل 

زړه ته رجوع وکړه او هرڅه چې وايي هغه ليکه! د دې  نوموړي شهاعر 

له وينا  څخه هم پوره نه لټوي، چې ښکلي کلمات او تعبيرات پيدا کړي 

تهه  بې له دې نه چې قلم په غاښ کړي او شونډې وچيچي نور څه الس

نه ورځي، مګر که زړه ته مراجعه وکړي او د زړه د وينا ريکارډ ثبت کړي 

هغه چې هر څه وي ساده خبرې وي که تشبيهات او استعارې وي پهه 

 دواړو حالونو کې ورته شعر ويلى شو او تاثير پکې وينو.

د مثال په ډول يو څو نور شعرونه هم وګورو، چې په ځينو کې ادبهي 

زړه نارې دي پهه  همدې المله چې د ته او يوازې دنش دومره ډېر فنون

زړه اثرکوي، مګر ځينې نور چې  څه قدرته په تکليف او د صهنعت پهه 

 زور جوړ شوي ښايست لري، خو دلبري او دلربايي نه لري:

 (۶)لومړى قسم شعرونه: 

 ونههه کنههه پههه سههرو لبههانو دې پېههزوان وهههي ټال

 زلفههههههههههې جالونههههههههههه کنههههههههههه 

                                     *** 
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 زلفهې سمسهورې جلههۍ –سهترګې دې تهورې جلههۍ 

 شهنه خالونهه کنهه  ستاپه تندي کې عجهب خونهدکا

 زلفههههههههههې جالونههههههههههه کنههههههههههه 

                                  *** 

 وطههن ګلههزار دى جلههۍ –وخههت د بهههار دى جلههۍ 

 راځههه شهها کههړي سههتا غمونههه غرونههه غرونههه کنههه 

 الونههههههههههه کنههههههههههه زلفههههههههههې ج

                                       *** 

 پههه مههاکې اب وي کلههه  –بههې تهها مههې تههاب وي کلههه 

 غمونههه غرونههه کنههه  مهها پههه شهها کههړي سههتا

 زلفههههههههههې جالونههههههههههه کنههههههههههه

                                         *** 

 مرجهههان خبهههرې ذر و  –د بهههاره خهههان خبهههرې 

 ه کنههه زمهها د شههعر نههه قربههان شههه نههور شههعرون

 زلفههههههههههې جالونههههههههههه کنههههههههههه

 )باره خان (                                                     
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(۱) 

 غههم داسههې داسههې  چپههې مههې پههه زړه ځههي د

 ژونههدون مههې کههړ تنهه  سههتا سههتم داسههې داسههې 

 نههه پههاتې مجنههون نههه فرهههاد نههه شههيرين شههه 

 فنهها شههو پههه عشههق کههې عههالم داسههې داسههې 

 همههېش سههيالب مههې د اوښههکو پههه مههخ ځههي 

 بهيههږي لههه سههترګو مههې نههم داسههې داسههې 

 مهههههين دې د در يهههههم اى مهههههاه جبينهههههې 

 کړيهههږم مهههدام خهههورم قسهههم داسهههې داسهههې 

 غمههاز مههې پريباسههي د غههم پههه خنههدق کههې 

 اړم مهههدام سهههتا کهههرم داسهههې داسهههې زه غهههو

 وزه! مشهههال د عمهههل ځانتهههه بهههل کهههړه نهههور

 خطههر پههه تههورتم داسههې داسههې  شههته ځههاى د

 )نوروز(                                                          

(۹) 

 مسههته پههه خنههدا د جينکههو پههه مخکههې ميههره ځههي 

 خيال يې پهه چها نشهته دى د ټهول مالهت کجيهره ځهي 

                                     *** 

 مسته چې منګى پهه تنهدي کښهېږدي نېغهه نېغهه ځهي 

 مخکې شهي لهه نجونهو ګهودر غهاړې تهه بېدريغهه ځهي 

 عاشههران يههې لههه دنيهها څخههه بههې تېغههه ځههيواړه 

 دا لکهههه کهههوتره لهههه دې ټولهههو ههههوا ګيهههره ځهههي

                                   *** 
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 مههه کههوه خونکههارې دومههره کبههر پههه خوارانههو تههه 

 رحهههم کهههرم بويهههه پهههه بهههې وزلهههو عاشهههرانو تهههه 

 مهههه اخلهههه ازار د کبهههاب شهههوو پتنګهههانو تهههه 

 ي ودې سهوم پهه شههمع سهرې لمبهې مههې د ضهميره ځهه

                                *** 

 وه د نجونههو ميههرې تههه ال څههومره لههوى دمههاغ لههرې 

 زه د بههک طههوطي يههم تههه د سههرو ګلونههو بههاغ لههرې 

 تهها تههه کتههى نههه شههم پههه تنههدي کههې بههل چههراغ لههرې 

 نجههونې د مالههت واړه دا سههتا د وروسههته څيههره ځههي

                                  *** 

 وطههن ټههول د ګههل پههه څېههر شههنهوخههت د پسههرلي دى 

 سخت سهاعت د ژمهي د ههر چها لهه زړګهي هيهر شهنه 

 

 وږى چههې بلبههل و د ګههالب پههه پرخههه سههير شههنه 

 نههن د بههاغ پههه لههوري هغههه سههتا اشههنا خههانميره ځههي 

 )خان مير(                               

 

 دوهم قسم اشعار چې دصنعت په زور جوړشوي:

                                                  (۶) 

 خط په مخ د صنم راغى که مياشت ګير شوه پهه هالهه کهې 

 دا يې غاښ په خوله کې زيب کا که ژاله شوه پهه اللهه کهې 

 هسههې رنهه  سههحر جههادو کهها پههه نظههر د شهههال سههترګو 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4822 

 نه يې سيال په هند کې شته دى نه ثهاني پهه بنګالهه کهې 

 لکههه ونښههلي مرغههۍ چههې پههه سسههت دام د سههلو لومههو 

 هسههې زه پرېشههانو زلفههو کههې ايسههتم پههه کشههاله کههې

 شهونډو دا زما له غمه شين زړه پکهې خيهال د يهار د زلفهو

 هسې رن  زيب و زينت کا لکهه مهى پهه شهنه پيالهه کهې 

 ما ويهل عهين ګڼهه ګهل دى د غنچهې پهه لمهن نغښهتي 

 که مې کوت يو ګل اندام و پهروت پهه سهبزه دوشهاله کهې 

 سهورى سهورى کهړم نهي  سر تر پايهه تيهغ د هجهر لکهه

 ځکههه يههم مههدام دا هسههې پههه فريههاد و پههه نالههه کههې

 کههه يههار غههواړې هههومره ژاړه څههو درځههي عبدالحميههده

 دا په دا چې در مونده شهي پهه دريهاب نهه پهه نالهه کهې 

 )حميد (                                                    

                                   (۱) 

 ري مسههههته پههههه خههههوا راغلههههه دا حسههههينه پهههه

 ې تهههه سهههپوږمۍ د سهههما راغلهههه کهههه دې مځکههه

 وب زمههها د اوښهههکو شهههبنم نهههه دى تهههپهههه روڼ

 غنچههې خولههه چههې د ګههل رخ پههه خنههدا راغلههه 

 جنهههون زنځيهههر مهههې پريهههووت وګهههردن تهههه  د
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 چهههې پهههه زړه مهههې سهههتا د زلفهههو سهههودا راغلهههه 

 څنههه  تهههه  غمهههزي واچهههاوه و چهههې دې تيهههغ د

 راغلهههه زه هغهههه سهههاعت شهههوم پهههوه چهههې قضههها 

 پههههه ژړا بههههه مههههې لمههههن لنههههده وي ډېههههره 

 راغلهههه  کهههه څرګنهههده مهههې پهههه سهههترګو شهههها

 کههړ هسههې حههد مضههمون ټههول تههر خانګههل ګههل د

 چهههههې بلبلهههههه د فارسهههههي پهههههه ژړا راغلهههههه 

 )خانګل (                                                                                

                                            (۹   ) 

 دا پهههه خهههوب کهههې راښهههکاره شهههو د دلبهههر مهههخ

 کهههه پهههه ابهههر کهههې ښهههکاره شهههو د قمهههر مهههخ 

 چهههې يهههې وليهههده دا سهههتا جهههوهر د غاښهههو 

 اب کههې کههړ ګههوهر مههخ پههه خپههلپههټ لههه شههرمه 

 لهههه حيههها دې غهههټ مهههخ تهههه کتهههى نهههه شهههم 

 کلههه ليههده پههه خههوږو سههترګو شههي د لمههر مههخ

 را پههه يههاد چههې دې د سههرو شههونډو خههواږه کههړم 

 ټکهههوم لکهههه مګهههس عبههه  خپهههل سهههر مهههخ

 قلنهههههدر د مبهههههرا هلتهههههه عاشهههههق بولهههههه 

 کهههه يهههې ونيهههو سهههتا بهههاڼو تهههه د ټټهههر مهههخ

 )قلندر (                                                                                            
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معلومه شوې وي چې ځينې شاعران له دې دوه ډوله اشعاروڅخه به 

لو کې لکه صنعتګران فکرکوي چې يوه کلمه له ود ځينو اشعارو په جوړ

يوه ځايه او بله ځايه  را پيدا کړي او پيوند يې کاندي، نهو وروسهته تهر 

شي چې تکلف او صنعت پکې له  ډېرو فکرونو او کوښښونو يو نظم جوړ

 وايي: ورا معلوم وي او لکه چې يو شاعر

 کهههه سهههخن را بسهههخن ضهههم کنهههد ههههر

 قطههههره اى از خههههون جگههههر کههههم کنههههد

                                   *** 

دا منظومه هم په ډېرې جګرخونۍ او ډېرو فکرونو جوړه شوې ده، نو 

 دغسې شاعرته لکه چې خواجه حاف  وايي:

 "صنعتگر است، اما طبع روان ندارد." 

 يې نه شو بللى. صنعتګر ويلي شو، مګر د روانې طبع خاوند

جمال يا حريرت پلوشهه  ځينې نور شاعران داسې وي چې دوى ته د

په يوه شي کې ځان ښکاره کړي يا يو بل نفسي او قوي عامل پيدا شي، 

نو عواطف او احساسات په جوش راشي او بې له څه بندش او تاملهه د 

زړه الهامات په خوله راځي. دا راز اشعار سهاده وي او کهه رنګهين پهه 

 کوي، بلکې اثر نه چې سحر وجادو وي. اورېدونکو اثر

دغه راز شعرونه لکه چې پهه ملهي سهندرو کهې وينهو د ديهو ان د  

خاوندانو په اشعارو کې يې هم ډېرې نمونې مومهو او د رحمهان بابها او 
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حميد، د خوشحال او د عبدالرادر، د علي خان او ډېرو نورو شاعرانو په 

ر شعرونه شته او دا څوک نهه شهي ويلهى، ديوانو کې ډېرسوزان او موث

 چې عروضي اشعار له صادقو احساساتو او عواطفو خالي دي.

ارات وي، مګهر هم کله کله ډېر تشبيهات  او استعپه ملي سندرو کې 

سړى پوهېږي چې په دې شعرکې سالست او رواني، جهوش او مسهتي 

ډول دا عواطف او جذبات شته او د شاعر د زړه نغمه ده، د نمهونې پهه 

 څو بيته وګورو:

 يههههها ټيهههههک سهههههتا پهههههه جبهههههين دى 

 ده  يههههههههها سهههههههههترګه د سهههههههههبا

 ياجههههههههام د چههههههههين مههههههههاچين دى 

 يهههههها سههههههپينه خولههههههه زيبهههههها ده 

                                        *** 

 يهها سههتا د مههخ خههولې دي  –يهها عطههر د ګالنههو 

 يهها سههترګې د ليلههې دي  –يهها تههورې د فههوالدو 

 يهها بنهه  د بنګههالي دي  –يهها کيههف دى د شههرابو 

 يهها تبههه يهها وبهها ده    -هجههر سههخترين دى   يهها

                                      ** * 
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 کاکههل دى  ىيهها سههتا ښههکل –يههابغ د ښههکلو ګلههو 

 يهههها زړه د حميههههد ګههههل دى  –د بلبلههههو  ېاواز

 يهها سههتا خههوني چارګههل دى  –يهها تېههغ د غوڅولههو 

 يهها هغههه محبوبهها ده  –ى يهها دا مرغههه زريههن د

 )حميدګل (                                                                              

کې ويهل شهوي دي پهه  بې له دغسې ملي اشعارو چې په ملي اوزانو

عروضي اشعارو کې هم ډېر ساده او بې تکلفه اشعار مومو، چې د زړه له 

 :دا دهاثرکوي چې يوه نمونه يې تاثيره پيدا شوي او په زړه 

 سهههحر بهههاده! د اشهههنا پهههه کوڅهههه ورشهههه 

 پهههه کهههې وګرځهههه کهههوتر شهههه  د پهههارهزمههها 

 لههوى وکههم چههې وي ټههول ووينههه پههه سههترګو

 پهههه احهههوال سهههره د ههههر يهههوه خبهههر شهههه

  ىههههر يهههوه چهههې زمههها لهههه حالهههه پوښهههتېدل

 پهههه ژړا ورتهههه پهههه اوښهههکو کهههې احمهههر شهههه

 درتهههه وکهههړي  د پهههارهکهههه خبهههرې زمههها 

 لههوري تههه چپههر شههه  راکههوز کههړه زمهها ومههخ 

 د نسههيم پههه رپههار دې ښههه نههه شههي رحيمههه 

 ه قلنهههدر شهههه پهههه خپلهههد دلهههدار پهههه لهههور 

 )عبدالرحيم هوتک(                                                                
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 بله نمونه:

 راشههه راشههه سههتا تههر دواړو سههترګو ځههار شههم 

 ههههم مهههخ دې پروانهههه غونهههدې نثهههار شهههم 

 د زړه ولهههې مهههې پهههه تاپسهههې پهههرې کيهههږي 

 راتهههه وګهههوره قربهههان دې تهههر ديهههدار شهههم 

 شهههېريني بهههه دې د وصهههل هيهههره نهههه کهههړم 

 کهههه ههههر څهههو غربهههت زده او خهههوار و زار شهههم 

 چهههې دې خيهههال پهههه زړه کهههې رايشهههي دننهههه 

 اور مههې واخلههي پههه نههارو او پههه کوکههار شههم 

 تههه ښههکاره کههړې د اختههر پههه ورځ کههه مههخ را

 قربهههاني بهههه دې پهههه مينهههه د رخسهههار شهههم 

 جنتونههههه پههههه خههههاطر کلههههه را درومههههي 

 چههې پههه شههوق ګههډ سههتا د حسههن پههه ګلههزار شههم 

 سههتا وصههال پههه بخههارا کههې رحههيم بيهها مونههد

 صهههدقه تهههر ټولهههو ځمکهههو د بخهههار شهههم

 )عبدالريحم هوتک(                                                                

دغه دوه ډوله شعرونه چې په يوه ډول کې رښتياني عواطٌهف  وي او 

په بل کې نه وي داسې مثال لري: لکه چې يو شاعر د خپلې محبوبې يا 

د خپل اوالد په مړينه کې مرثيه جوړه کړي او يو بل شاعر د کوم لوى او 
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مرثيهه وليکهي او کوښهښ  د پهارهمعتبر سړي په مرګ کې د مکافاتو 

اوصال ورپورې وتړي او ډېر شعري صنعتونه پکې ځاى  وکړي، چې ډېر

، مګر هغه د زړه درد او رښتيانۍ عاطفه چې په لومړنۍ مرثيه کې يکاند

وي په دې کې نه وي، يعنې دوهمه مرثيه نور هر څه لهري، مګهر د زړه 

رښتيانى تاثير نه لري او په پردي غم ژاړي، نو دا شعر هېڅکله هغسهې 

ام ته نه شي رسېدلى، ځکه چې هغهه روحهي نه شي کېداى او هغه مر

نځ موجهوده ده په لوړ شعر کې د مړي او شاعر ترماتصال او رابطه چې 

دلته نشته او همدغه شى حريري او غيرحريري ادب يوله بله بيلوي او 

 بيل بيل قيمت ورته ټاکي.

 د عواطفو تجلي او ظهور:

نه شهي کهولى تامل او فکر خاوند وي، مګر داډېر ښه  کله يو شاعر د

خپلو افکارو او تامالتو په ښه والي او ښايسهت متهاثر  چې نور خلک د

د ده عواطف که څه هم صدق پکې وي مګر د تجلهي ، ځکه چې يکاند

او ظهور درجې ته نه وي رسهېدلي. دلتهه  تهر يهوه حهده د موضهوع 

خصوصيت هم دخل لري. ځينې موضوعات دي چې عواطف پکې لکهه 

نيت، حب، غم او داسې و نارې طبيعت لري لکه: وطد اور لمبه رڼا کوي ا

ې موضوعات لکه فلسفې افکار او اجتماعي نظريات يخ او يننور، مګر ځ

ساړه وي، چې په هغه اندازه تودوالى او حرارت پکې نه پيدا کېږي، نهو 

مونږ دانه وايو چې يو اديب دې دغه راز موضوعات هم هغسې کهړي او 
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پکې پيدا کاندي، بلکې دا وايو چې پهه هغومره جذابيت او هيجان دې 

کومه موضوع کهې چهې دى داخلېهږي څهومره کيهداى شهي خپهل 

لوستونکي دې له تاثير الندې راولي او يا په دې کېږي چې خپهل تهاثر 

 پوره او واضح وښودلي شي.

په همدغه برخه کې اديبان او شاعران يو له بله فرق او تفاوت لري د 

ز وي د ځينو نه وي، په ځينهو کهې شهعري ځينو عواطف ډېر تيز او بار

 طبيعت قوي وي او په ځېنو کې ضعيف وي.

دوه تنه اديبان به وي چې په تاريخي رجالو کې به په کهوم يهوه څهه 

يو به يې لکه يو مورخ داسې تصوير کړي، چهې خپهل دغهه  وي ليکلي

تاريخي نګارش ته به ادبي رن  هم ورکړي هغه بل به ورته پهه شهعري 

سترګه وګوري او نفسيت به يې په نظهر کهې ونيسهې، لکهه چهې پهه 

سيدجمال الدين ډېرې مرالې او نظمونه وليکل شوه چې په ځېنو کهې 

ځينو کې تاريخي خوا قوي ده او د ته تمايل ليدل کېږي او په  ادبي خوا

 هر چا شاعرانه مزا( پکې خپل خصوصيت ښيي.

 د عواطفو ثبات او نه رالويده:

ځينې ليکونکي او شاعران وي چې عواطف يې ثبات او دوام نه لري، 

يعنې ديوه مضمون او يوه شعر اغاز او انجام يې ډېر فرق لري او کالم يې 

ل او پيکه توب ته رالوېږي، يو بيت له خپل حسن او خوږوالي څخه ابتذا
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ياديوه مصرع يې ډېره ښه او موثره وي، مګر بل بيت او بله مصرع به يې 

هغسې نه وي او په وينا کې يې د ادبي قيمت په لحا  لوړې ژورې، تيټ 

وپاس وموجود وي دلته مرصد دانه دى چې په دغه ډول يو راز والي هم 

و لکه چې دکالم رالويده او ټيټوالى د بالغت له اصولو مخالفه خبره ده ا

عيب دى يو رازوالى يې هم عيب دى او مالل راولي، نهو پهه ليکهونکي 

 پهه خپهلالزمه ده چې له يوه صورت نه بل صورت ته انترال وکړي او 

کالم کې له تفنن څخه کار واخلي. دا کار البته په تغزلهي اشهعارو کهې 

ار لنډ وي بل پکهې د يهوه راز اشع اسان معلومېږي،  ځکه چې يو خو دا

 مطلب ارتبا  ساتل هم الزم نه وي، مګر په قصايدو کې ګران ښکاري.

 خيال:

شيان او هغه شهيان چهې  يوايي چې خيال يوه قوه ده چې غير مري

مشاهده يې نه شو کولى زمونږ له نظره تېروي، مګر دا تعريف پهوره نهه 

 کېږي هم نه. دى او دغه راز معاني په يوه منطري تعريف کې راوړل

څهه  ابح  په ضمن کې رنګونه او ډولونه څهه نه نو وروسته به يې د 

وښيو، خيال په ادب کې يو خاص مرام لري او په عواطفو کې ډېر تهاثير 

پيدا کوي که فرضاً کله مونږ يو خبر اورو، چې په کوم ځهاى کهې څهه 

طوفان پيښ شوى، چې دومره اثر نه کوي لکه چې دغه حادثه د کهوم 

 اخيستلب او شاعر له قلمه په ادبي رسم شي او تخيل نه پکې کار وادي

 شي.
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  ادبي خيال په درې ډوله دى:

 ( مبتکر خيال:۶)

دا هغه شى دى چې د انسان ادراکاتو ته يو نهوى صهورت ورکهوي او 

کالم کې پيهدا  په خپلاکثره شاعران يې د تشبيه او استعارې په ډول 

 کوي لکه د حميد دابيت:

 له غمهه شهين زړه پکهې خيهال د يهار د شهونډودا زما 

 هسې رن  زيب و زينت کا لکه مى پهه شهنه پيالهه کهې 

                                   *** 

تخيل له ابتکهار او  مګر که څوک  د کالم په موضوع او اسلوب کې د

شي نسبت هغه تخيل تهه چهې پهه تشهبيه او  ىنويتوبه کار واخيستل

تخيل دغه  راز بداعت ډېر لهږ او  استعاره کې وي زيات اهميت لري او د

نادر هم وي، چې يو مثال يې ديوه انګليسي شاعر يو شعر دى، چهې د 

 سعادت په طلب کې په دې ډول تصويروي: دنيا لوى لوى خلک د

يې ډېره وړه او تنګهه  يو ښار دى چې ديوالونه يې ډېر ج   او دروازه

ده، دا ښار د سعادت ښار دى، چې د جهان نوموړي او لوى لوى خلهک 

ورپسې ګرځي. دې دروازې ته يو لوى حربي سهړى راځهي چهې ډېهر 

هېوادونه يې فتح کړي دي او په ډېرو دښمنو يې برې موندلى، مګهر د 
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دې  المله چې عسکري لباسونه او اسلحې يې په غهاړه دي پهه دغهه 

 ه نه شي ننوتلى او حيران درېږي.درواز

وروسته ترده يو لوى عالم له خپل علمي لباس او غټو غټهو تاليفهاتو 

خپل ځهان ځاييهدو امکهان نهه  سره راځي او دى هم په دغه دروازه د

يهو  ويني، په ده پسې نور د سياست او مال خاوندان رارسهېږي او ههر

کهوچنۍ جنهۍ دلته حيران درېږي چې څه وکړي  په دې حال کې يوه 

راپيدا کېږي او په ډېرې خوشحالۍ په دغه دروازه ننهوځي او بيها څهه 

شېبه وروسته بېرته راوځي دوى ته وايي چې ولهې والړ ياسهت  دوى 

وايي دروازه وړه ده او مونږ نشو ننوتلى. هغه وايهي کهالي او اسهبابونه 

! دوى يو بل ته ګوري او متردد کېږي، مګر جينهۍ ځئاو ننو ووغورځو

رار کوي چې هلئ زرشئ، چې ډېر عجيب ښهار دى او هرڅهه پکهې اص

ههم  شته، په دې ډله کې يو تن خپل کالي غورځوي او ننوځي هغه نور

 چې ده ته ګوري هر څه له ځانه لرې کوي او ښار ته داخلېږي.

                                              *** 

تخيل  ره پيدا شوى او دد دې  شعر ښايست او جمال د تخيل له ابتکا

 ابتکار په اصل مضمون او د بيان په اسلوب کې ځاى لري.

 :دا دهپه ارزو باندې څه ليکلي چې خالصه يې  په پښتو کې هم چا
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هلته لرې دغره په لمن کې د لمر پلوشو ته څه شى ځليده، ما ګومان 

کاوه چې کوم ډېر قيمتي څيز دى او له کوم معدن څخه کومهه قيمهت 

انه راوتلې ده په همدې ګومان ور روان شوم او ډېر خوشهحاله وم، بها د

چې هلته ورسېدم ګورم چې دښيښې يوه ماته ټوټه پرته ده او نور هېڅ 

 نشته. دا وه زما ارزو او د ارزو اغاز او انجام.

 دلته هم په اصل موضوع کې يو تخيلي ابتکار ليده شى.

 ( مصور خيال: ۱)

و ويني او پرې پوهېږي، نو چې هغهه د څه شى چې يوا ديب په سترګ

خپل خيال په مرسته تصويرکړي مصورخيال ورته وايهي مثهال يهې دا 

 دى:

يوه سړي د شپې له مخې تبې کولې او هره شپه به يې تر سبا پهورې 

چا ورځنې د احوال پوښتنه وکړه چهې تبهه دې څهه وخهت او  ،تبه وه

په توره پرده کې شپې  څنګه وي  ده وويل يوه حياناکه ښځه ده چې د

 وخته بېرته ځي. زيارت ته راځي او سبا د

 ( مفسر خيال:۹)

کله چې کوم اديب په يوه شي کې څه روحي يا ادبي کيفيهت حهس 

کړي او له مادې مشاهداتو نه پټو او معنوي مشاهداتو ته انترال وکړي، 
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تهاريخي  ينو ځينود يوه سيند يا يوه غره له ليدو ځلکه چې ځينې ادبا 

واقعاتو ته والړ شي او د تېرو حوادثهو او زاړه عظمهت تجليهات پکهې 

 وګوري، نو دا مفسرخيال باله شي، چې يومثال يې دا دى:

 

 پهههه لمهههن د تهههورو غرونهههو د خيبهههر وادي راګېهههره 

 لکهه تههور ديههوان چههې کښههيني لههه پههرې نههه ګېرچههاپېره 

 پههټ پنهههان هههره ذره کههې د خيبههر خههوني داسههتان دى 

 تېهر دوران دى  ليک دى يهو ياداشهت د يو تاريخ يې په مخ

 کهې يهو کهاروان روان سهفر کهړي  ورو په ورو د غرونو خوا

 دا را ياد مهې پهه زړګهي کهې تېهر شهوى دور منظهر کهړي 

 يههوه ورځ بههه چېههرې دلتههه د محمههود کههاروان روان و

 تههر اسههمان و  ىګههرد غبههار د ده د فههو( بههه رسههېدل

  ېد تکبيهههر نهههارې اوچتهههې اوريهههدلې دې جههههان و

  ېدې  ملههک ذرې ذرې بههه لههه دهشههته پههه لههړزان ود 

 پههه دې خههاوره دي تېههر شههوي د بههابر، غههوري فوجونههه 

 ابههدالي، نههادر  راغلههى پههرې بههه فخههر کههړي دا غرونههه

 سيد رسول )رسا(                                                                             

څه وښودل شوه بايد ووايو،  انچې د خيال ډولونه څه  تر دېوروسته  

چې تخيل د شعر يو داسې عنصر او رکن دى، چې که ووايهو شهعر پهه 
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حريرت کې بې له تخيله بل شى  نه دى، هم ورسهره ښهايي. همدغهه 

ته له نور عالمه پهه بهل  تخيل دى چې جهان او د جهان هره ذره شاعر

ښيي، چې کله يې له لمر او سپوږمۍ سره په خبرو راولي او کله يهې  راز

د ګل په خندا، د شمع په ژړا، د نسيم په پيغامونو پوهوي. يو وخت ورته 

به ښکاره کړي بهل وخهت ورتهه د يهوه آډک سيندونه لکه سراب بې 

ي. کهه دغهه يمظلوم څو قطرې اوښکې لکه يهو سهيالب داسهې وښه

ملګرى نه وي شاعر به هم لکه نهور دغهه  شاعرانه خيال له شاعر سره

جهان ته په عادي نظر ګوري او هېڅ شى به پرې دومره اثهر نهه کهوي. 

همدغه خيال دى چې شاعر ته ډېر پټ او مرموز شيان ښکاره کهوي او 

او  يې وينهيهغه څه چې عوام، بلکې خواص يې هم نه شي ليداى، دى 

فلسهفه دواړه  تعبيرونه ورځنې کوي همدغه تخيهل دى چهې شهعر او

ترينه پيداکېږي او په شاعر و فيلسهول دواړو کهې ليهدل کېږي.کهوم 

تخيهل خاونهدان  فالسفه چې د ابتکار و ايجاد قوت لري هغه ارومرو د

دي او له تخيل نه ډېر کار اخلي، نو ويلى شو چې په نيهوتن او ارسهطو 

کې هماغه قوي تخيل موجود و، چې په هومر او فردوسي کې موجود و، 

غرو پکې بيل و. د يوه  ګر د استعمال په طريره کې فرق و او مرصد وم

فيلسول تخيل د مسايلو په حل کولو او تحريق کې سهرفېږي، مګهر د 

په کار لهوېږي.  د پارهتحريک  يوه شاعر تخيل د احساساتو او عواطفو د

نه فلسفه پيداکېږي او لهه  التواځينې محررين وايي چې له شعري خي

علم پيداشي، يعنې شاعرانه خياالت او فلسهفه او علهم  فلسفې نه بيا
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داسې مثال لري لکه د سپيدو چاودلو د وخت، د لمانځهه د وخهت او د 

لمر ختو رڼا، نو په دغه ترتيب هماغه شاعرانه خياالت چهې څهه قهدر 

پيدا شهي  يزيات روښانه شي فلسفه شي او فلسفه کې چې زياته رڼاي

لى شي، چهې د بشهر د معرفهت علم شي په دې اساس سړى حکم کو

 تاريخچه له شعره څخه شروع کېږي او په علم ختمېږي.

هومر د يونان معرول شاعر په داسې عصر کې پيدا شو چې د فلسفې 

 د مخههڅه پته نه لګېده او دغه نوموړى شاعر له حکمت او فلسفې نه 

دنيا ته راغلى، مګر وروسته ترده ارسهطو د ده د طبهع لهه اکتشهافاتو 

اسونه کوي او د ده په کلماتو استشهاد کوي. کېزو د فرانسهې يهو اقتب

ليکونکى ليکي، چې د هومر په اشعارو کې د انسان او عالم حريرهت او 

 د هر شي اساس موجود دى.

که سړى څه قدر ته دقيق شي، نو د عرل او فکر ماڼۍ په خيال والړه 

الپرېهږده ده او خيال په علومو کې زښت ډېر دخل لري، نور علوم خهو 

، لکه رياضي او هندسه. يهغه علمونه چې د عرل په نزد بيخي منلى د

انسان له خياله پيدا شوي دي،که چېرې له يهوه رياضهي دان  دا هم د

( د تعريف پوښتنه وکړو چې د رياضياتو ابتدا او انتها ګڼهل دڅخه )واح

يوه عالم څخه د )نرطې( تعريف و غواړو چې ټول  کېږي يا د هندسې د

نرطهه (  –طو  ورځنې پيدا دي يرين دى چې دا دواړه شيان ) واحد خ

به يو داسې شى راوښيي چې بې له خياله به بل وجود نهه لهري او يهو 

 تخيلي شي به وي.
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دا چې مونږ يو کاڼى د حس او عرل په مرسته په تحجر او تجمد پېژنو 

 داهم يو خيال دى. د انسان تخيل دغه صورت ورکړى دى.

و ادب کې يهې لهري کهه  ه دغومره اهميته چې په شعرتخيل سره ل

 ونهه کهړىڅوک يې په تشخي  کې وغولېږي او له اوهامونو يې فهرق 

شي يا يې بېځايه استعمال کړي، نو شعر بېخونده کوي او قيمهت يهې 

شعر کهې راوړي دي  په خپلراټيټوي ځينې اوهام، چې ځينو شاعرانو 

ي ويلى، بلکې واهمي کالم دومره بې لطفه دي، چې سړى ورته شعر نش

 يوه شعر کې  وايي: په خپليې بللى شي لکه امرا الريس چې 

 اترتلنههههي والمثههههر فههههي مضههههاجعې 

 د مسههههههنونة زرق کانيههههههان اغههههههوال

 

 

  

کهې د  څنګه مړکړي، چې زما په خوا مطلب يې دا دى چې رقيب به ما

يمن مشرقي توره اېښې ده او داسې نېزې راسهره دي لکهه د غوالنهو 

محض وهمي شى دى، چې ښايي  نو دلته غول او د هغه داړې يو داړې،

بې امرالريس بل څوک ترې ونه وېرېږي کهه څهوک تخيهل بهې ځايهه 

استعمال کړي، نو هم ښه نه ښکارېږي، مثالً يو شاعر د بهار او پسهرلي 

په صفت کې د دې  په ځاى، چې شهنه چمنونهه، زيهړ او سهره ګهالن، 

څخه  کهار واخلهي د تخيهل خواتهه زور ابشارونه وستايي او له تمثيل 

وکړي او خيالي شيان تصويروي يا ديوه چا په مهدح او سهتاينه کهې د 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4821 

هغه واقعي او حريري صفات پرېږدي او د تخيل پهه زور ورتهه خيهالي 

اوصال پيدا کوي او ورپورې تړي يې، چې هېڅ حريرت او واقعيت پکې 

ال بېځايه اسهتعمال نه وي، نو دا هم په شعر کې عيب باله شي او د خي

 بلل کېږي.

 تمثيل:

 داسهېتمثيل دې ته وايي، چې شاعر او اديب يو مضمون يايوه معنى 

 .درېږي ته سترګو يې صورت اصلي چې کړي بيان

ګڼل کېږي او زښت ډېر اهميهت  تمثيل هم په شعر کې يو اساسي جز

لري، ارسطو وايي چې شعر په تمثيل او محاکات والړ دى، نو که په کوم 

 په خپهلکالم کې دا شى نه وي هغه شعر نه بلل کېږي د همدې المله 

کې ليکي چې يو له هغو شيانو څخه چې انساني غرايهز  (کتاب الشعر)

له چې شعر هم يو بلل کېږي د ترليد حس او د تمثيل ذوق دى، نو هر ک

ډول نرل او تمثيل دى د انسان په طبيعت ارومرو اثهر کهوي او انسهان 

ورځنې خوند و ح  اخلي، نو د ارسطو په نظر به د شهعر د تاثيرسهبب 

 تمثيل دى.

يوه رسهم  هغه د ،کېږي اخيستلکوم شعر چې له تمثيل نه پکې کار 

شي او لهه مثال لري چې بايد د موضوع دقيق نکات په نظر کې ونيول 

 اصل سره مطابرت ولري.
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شعر موضوع يوه منظره يا واقعه وي او کله  په تمثيلي شعر کې کله د

احساساتو او تمايالتو تمثيل  په نظر کې وي په دغه وروسهتي حصهه  د

کې شاعر له رسام څخه موفق دى او ځينې نفسي کيفيات شته چې په 

دي چهې  اشهعاررسم کې نه راځي او په شعر کې راځي ځينې تمثيلي 

شاعر پکې له تخيل څخه هم ډېر کاراخلي، مګر په ځينهو کهې يهوازې 

 شوى. اخيستلتمثيل وي او له تخيل نه هېڅ کارنه وي 

وي چې تمثيل ښه قهوي  په ځينو مواردو کې د شعر لوى صفت همدا

 وي او حريرت په نظرکې ښه مجسم شي.

غلي رښتين د د تمثيل په باب کې که د شعر ښه نمونه ګورو، نو د ښا

شهوې او د  ( ګڼه کې نشر۶۲۱باغ ننداره وګورو چې دکابل مجلې په )

 تمثيل پوره اقتدار پکې معلومېږي.

د تخيل زور او قوت که په پښتو اشعارو کې لټوو، نو د ښاغلي خادم 

په اشعارو کې يې ښې ښې نمونې شته، د احساساتو او عواطفو صدق او 

شرق( کې وګورو، چې د شهاعر درد  تجلي د ښاغلي بېنوا په )بې وزلي

او رښتيانۍ تاثر پکې له ورا معلوم دى او په همدغه شي دې شهعر لهوړ 

 قيمت پيدا کړى دى.
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 د دې  بح  خالصه:

معنويهت پهه لحها  دا  د شعر او ادب اصلي عناصر او اساسي اجزا د

 دي:

تمثيل، نو په هر شعر کې چې دغه شيان يها  ،عاطفه، احساس، خيال

يو له دغو څخه موجود وي هغه شعر دى او په انسان باندې اثرکوي پهه 

کوم شعرکې چې دغه شيان نشته او يوازې رنګهين الفها  او شهعري 

صنعتونه پکې دي هغه لکه يو تش ښايسته لستوڼى داسې وي او کهوم 

ې کوي، مګر څوک چهې حريري کيف پکې نه ليدل کېږي او ننداره به ي

 لهه يهو او کېږي قانع نه پرې هغه لټويپه شعر او ادب کې کومه معنى 

 .غواړي پکې څخه عناصرو او اجزاو معنوي دغو

 پهه لحها  پهد پښتو اشعارو ته چې سړى ګوري او د صنعت او معنى 

 د او شهوي نظرکتهل ضهمني په ته صنعت چې معلومېږي غورکوي کې

، يعنې ضرور پکې يا نور عواطهف او ده موجوده توجه زياته ته لور معنى

لهه  احساسات وي يا يو عالي تخيل او لوړه مفکوره پکې ليدل کېږي يا

وي او ځينې اشهعار،  ىشو اخيستل ښه تمثېل او تصوير څخه پکې کار

خو ال داسې وي چې دغه ټول معنوي مزايا او ښېګڼې پکې سړى مومي 

 (۶ڼلى شو.)او د بليغ او عالي ادب ښي نمونې يې ګ
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 عاميانه بالغت:

ديوه لوى سړي په مجلس کې د غرو د خلکو په پوههه  د مخهڅوکاله 

او هوښيارۍ خبرې کېدې، دې سړي چې د هېواد په يوه غرنهۍ حصهه 

يوه سترحاکم په حي  شپې ورځې تېرې کړې وې هغه خلک يې  کې د

ه ډېر زيات ستايل او مکرر به يې ويل چې دوى په خبرو له هر چانه ښه

پوهېږي، خو که څوک له دوى سره د دوى په ژبه وغږېهږي او مفاهمهه 

ورسره وکړي. په همدې غرو رغو کې داسې خلق شته چې سهړى يهې 

خبرو ته حيران پاته کېږي او د تعليم له خاوندانو نه يې په وينا کې څه 

 فرق نه ليدل کېږي.

تنهه تهور ږيهږي او  دا بح  النه وقطع شوى چې د هماغه ځاى څهو

پين ږيري راغلل او د مجلس خلک د دوى اوضاعو او خبرو ته د تېهر س

کې ښه متوجه شوه، چې ودرې دوى څه وايهي  او څنګهه  بح  په اثر

ګړېږي  دوى د خپل دغه حاکم له څه مهودې مفارقهت څخهه چهې د 

رنځورتيا په اثرکې پېښ شوى و خپل خپګان ښهکاره کهړ او بيها يهې 

وکړ، چې که صحت يې ښه وي بېرته ورشهي او د دوى اداره 3 (۶)خواهش

الس کې ونيسي، مګر دا مرصد يې پهه دې ډول ادا کهړ،  چهې  په خپل

( کالو پهورې ۲زمونږ په ملک کې مشهوره ده چې په يوه غره کې که تر)

 په خپلد سړي غږ وانه ورېدل شي د هغه غرو ماران ښاماران کېږي او 

                                                           
دښاعيل )مجروح (،)بېنوا(،)خادم (،)رښتني ( اشعار د دې  خربې تصديق په ښه شان   (۶)

 .كوىل يش
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ري، نو که ستاسې غږ هلته نه وي له مونږ نه مينځ کې يو له بله سره خو

 بل غوښې خورو. د بل شى جوړېږي او يو

دې خبرې په ما اثر وکړ او زه يې دې لورې ته ملتف کهړم چهې عهام 

بالغهت  فصاحت و خلک او هغه کسان چې په تورو ټکو نه پوهېږي او د

ه ه وينا کې دبالغت خاوندان دي او پپه خپلدلى ورېنوم يې هم نه دى ا

 خبرو کې يې شعري او ادبي کيف ليده شي.

وګورو دغه سړى له يوه ادبي منطق او تمثيل او تشبيه نهه څهومره 

ښه کار واخيست او خپل مرصد او مطلب يې  د بالغت له اصولو سهره 

سم داسې ادا کړ، چې د خپل مراد کنه او انتها يې حد ته ورسېده چهې 

ويونکي تهه يهې بليهغ ويهل يوه مرصد همدغه راز بيان ته بالغت او  د

 کېږي.

که څوک د پښتنو په جرګو او مرکو کې ناست وي او د دوى خطبهې 

يې اورېدلي وي هغه ته به په عاميانه محاورو کې دغسې ډېرې نمهونې 

مرکو کهې ههر  په خپلويادې وي او دا به ورته معلومه وي، چې پښتانه 

ي. د خپهل ښو تمثيلونو او ملي روايهاتو کهار اخله وخت له دغسې ښو

لومړى يو موافق تمثيل  او ادبي استدالل پيدا کهوي بيها  د پارهمرصد 

بالغت زور او قوت په همدغو تمثيلو  خپله خبره پرې سپروي، د دوى د

او رواياتو يا متلونو کې وي او تشبيهات او استعارې يې هم خورا قهوي 

وي، هغه څوک چې په مرکو کې د خبرو حق لهري او د ملهي مجالسهو 
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يو حکايهت  د مخهيبان او بلغا بلل کېږي د خپل مرصد له شروع نه خط

يو ښه تمهيد  د پارهکوي يا له ملي رواياتو او عنعناتو څخه د خپل بيان 

پيداکوي وروسته بيا خپل مرصد ته راځي او خپل مطلب بيانوي، نو په 

 دې صورت کې د دوى وينا دومره قوت مومي چې څوک ورځنې انکهار

نشي کولى او هر څوک يې په معروليت باور کوي. کهه څهوک پهه دې 

مجلس کې د دوى د خبرې ترديد کوي او مخالفه نظريه قهايموي هغهه 

مجبور دى، چې د ده مدعا په خالل به يو قوي تمهيد او حکايت پيهدا 

کوي او خپله خبره به قوي ښيي. په دې وخت کې نو يوه ادبي مبهارزه 

زيات فصاحت او بالغت په کهار دى،  د پارهړلو شروع شي او د ميدان و

مګر هغه بالغت چې عوام پرې پوهېږي او په عاميانهه ادب کهې ځهاى 

لري. په همدغه قوت د مرکو مشران او وکيالن غټې غټې خبرې اواروي 

پښهتنو  قوي منطق او ادبي استدالل قانع کهوي. د په خپلاو هرڅوک 

ايد له ملهې عنعنهاتو او دمشرۍ راز هم په همدې کې دى، چې سړى ب

رواياتو نه ښه خبر وي، هغه خبرې چې دوى پرې قهانع کېهږي او هغهه 

لري ځانتهه معلهوم  استدالل چې د دوى په افکارو او روحياتو قوي اثر

دغه راز خبرې ښايي چې مونږ او تاسې ته ههېڅ ښهکاره شهي،  يکاند

ت وم مګر په عامه طبره ډېر اثر کوي،په ځينو مجالسو کې چې زه ناسه

او هلته د پښتنو د روغې د اصولو پوهان راټول شوي وو. ډېر ځله مهې 

په داسې مواردو کې چې خلک به يې د خپلو عزيزانو احترام ته رابلهل 

خپل کام او خپلو عزيزانو تهه پهه  به يې ورته ويل چې خپل کام او او دا
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، واو ننواتو ته په درنه سترګه ګهور ويو د بل عذر قبلو وسپکه مه ګور

د خپهل کهام  ښيسلم دليل په ډول به يې ويل چې لود يوه منلي او م

سپکه  غوښته  سر يې په درياب کې وچ شو. دې خبرې به خلک ډېهر 

نه يهم  و بر متحس کړه او زيات تاثير به يې وکړ، زه د دې  خبرې په سر

چې ګهورم  ښيچې عنعنوي اصل او اساس به يې څه وي  مګر لو خبر

والړ وي او سرونه يې وچ وي، نو دا خبرې که څه هم رښتيا په اوبو کې 

تاثير، خو لري او له يهوې ډېهرې صهحيح  نه لريڅه اصل او حريرت و

 فلسفې نه په عوامو باندې زيات اثرکوي.

که څوک غواړي چې خپل مخاطب او اوريدونکي د خپلو خبهرو لهه 

 تاثير الندې راولي، نو بايد له هغه سره داسې وغږېهږي چهې منطهق او

ادب يې په هغه تاثير وکړي. تشبيهات او استعارات، تخيهل او تصهوير، 

استدالل او استشهاد يې د هغه له فکهر او ذوق سهره سهم وي او پهه 

 نظرکې يې له مسلمانو څخه وي.

او ادب  زمونږ ادبا او شعرا بايد دې خواته ملتفت وي او په خپل شهعر

متلونو او رواياتو، قصو او کې له عاميانه بالغت نه چې د عوامو په ويناو، 

افسانو کې ځاى لري پوره کار واخلي، په هغو تشبيهاتو او استعارو خپل 

کالم رنګين کړي چې دوى ورسره اشنادي او پرې پوهېږي چې زمهونږ 

 ادب هم ملي رن  پيدا کوي او د ملت په ذوق برابر شي.
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ښهې لګېهږي او عمهومي  د پښتو لنډۍ او چاربيتې چې په ههر چها

مربوليت لري يو سبب يې همدغه دى چې له عاميانه بالغت نهه پکهې 

تعبيرات داسې دي چې عام خلهق پهرې  کار اخيستلى شو او کلمات و

ښه پوهېدلى شي او هېڅ نا اشنايي پکې نه ګوري وينا يې هم د حال له 

مثال پهه ډول  مرتضا سره سمه وي او له حيات سره پوره تطبيق لري د

 :راوړولنډۍ هم  به يو څو

 د پښتو څو لنډۍ:

وچيانو ټپې اورو پهوهېږو چهې دا ککله چې مونږ کوچيانۍ لنډۍ او د 

لنډۍ د کوچيانو له حال او حيات سره څهومره اتصهال لهري او د دوى 

 حياتي وضعيت څنګه ښه تصوېروي لکه دا لنډۍ:

 اوښهههههانو بيههههها غهههههاړې کهههههږې کهههههړې

 چې پرې سهپرې دي سهپينې خهولې زېهړ پېزوانونهه 

 

 

 

کله د کوچيانو روانې کډې ليدلي وي چهې پهه اوښهانو بانهدې  که چا

پښتنې پېغلې سپرې وي او اوښان يوه خوا بلهه خهوا غهاړه کهږوي او 

ترشاګوري هغه د دې  لنډۍ په بالغتي کيف ښه پوهيهدلى شهي چهې 

، چهې لهه ى دىدلته ويونکي څه شاعرانه او ساحرانه مهارت خرڅ کړ

ه تمثيلوي او لهه بلهې خهوادې يوې خوا دغه منظره او وضعيت ډېر ښ
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خبرې ته هم تلميح او اشارت کوي چهې اوښهان ههم ددغهو پېغلهو د 

 ښايست او جمال احساس کوي او د دوى نندارو ته مخ راګرځوي.

په دغسې مواردو کې چې مطلب د دغو پېغلو ستاينه ده ښايې چهې 

 له حال او حيات سره ډېر تعبيرات پيدا شي، مګر هر تعبير به دکوچيانو

 دغومره موافق نه وي او نه به پکې دغومره بالغت موجود وي.

 په يوه بله لنډۍ کې يوه کوچۍ پېغله خپل اشنا ته وايي:

 راتېههههر شههههه  يتههههر دې خههههروړي سههههپ

 خههولې بههه زه درتېههره شههمه  ېتههر دې ماللهه

 

 

په دې لنډۍ کې يو شر  او تعليق ليدل کېږي، چهې بايهد مهين يهې 

خولې په مرابل کې يو ګران کار قبول کړي، چې  ېپرځاى کړي او د مالل

هغه له خروړي سپي څخه تېريدل دي. په دې ځهاى کهې البتهه ډېهر 

مشکل شرطونه پيدا کېده چې بايد په مين تحميل شوي واى، مګهر د 

کوچيانو له حال او ژوند سره به يې دغومره موافرت نه درلود لکه چهې 

 دا شر  يې لري.

څوک له خپل خروړي سپي څخه وډار کړي  يوه کوچۍ پېغله بايد هر

او خپل سپى لکه لېوه يا زمرى خلکو ته وښيي. دلته ټوپک يها توپونهه 

او نه دغه ادبي لطهف  نه لرييادول له حيات سره مناسبت او موافرت 

 پکې شته چې د خروړي سپي په لف  کې موجود دى.
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ۍ دا د همدغه لف  اثر دى  چې ځينې د تصول خاوندان له دې لنهډ

 نفس سپى خروړى چې وايي او اخلينه د حريرت په نامه يوه بله معنى 

 توپخانې او توپ دلته که دي رسېدل ته خداى تېريدل نه دې له او دى

 دومهره او و نهه مجال څه هم به د پاره تاويل دغسې د واى شوې يادې

 کېده. پيدا نه کې لنډۍ دې په ظرفيت

خاوند او توريالى مهين خپلهې د دې  لنډۍ په ځواب کې يوه د تورې 

 معشوقې ته وايي:

 د سهههپينې خهههولې تهههن راتهههه کېهههده 

 کههه د چههړو پههه څوکههو الر وي دربههه شههمه

 

 

چهړو پهه  دا هم يو بليغ تعبير دى او له ده سره مناسب ايسي، ځکه د

څوکو تېرېدل انتهايي مشکالت قبلول دي او سهړى پهوهېږي، چهې د 

له خروړو سپو تېرېهدل  دغسې سختې الرې يون دومره ګران دى چې

ورته هېڅ دي او څوک چې دا قبلوي هغه پهه خهروړو سهپيو ههم نهه 

 ايسارېږي.

که سړى په شعر و ادب کې ښه غور وکړي د دې  فن ټوله ساحري په 

يهو  د پارهيوه ښه او بليغ تعبير کې مضمره ده که څوک د خپل مرصد 

پهه  يسهړقوي او لطيف تعبير ومومي چې مبتذل او پيکه نه وي، دې 

يرين سره د شعر او ادب حق په ځاى کړى او د بالغت سکه يې قايمهه 
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کړيده. په دې تعبير کې دانه ده الزمه چې ارومهرو بهه پکهې اغهراق او 

مبالغه وي، بلکې الزمه ده چې لطف او مالحت او حسن به پکهې وي او 

 يو نوى تعبير او ښه تصوير ورته ويل کېږي، لکه په دې لنډۍ کې:

 ړونههههد کلههههه پټېههههږي مههههخ پههههه م

 ظالمهههههه يهههههاره سهههههالمي والړه يمهههههه 

 

 

وګورو دلته يوازې يو ښه تصوير او ښه تعبير پهه سهړي اثرکهوي. دا د 

حياناکو پېغلو عادت دى چې منګى به يې په اوږه وي او ګهودر لهه بهه 

ځي، نو چې څوک نارينه په مخه ورشي خپل مړوند مخې ته نيسهي او 

له يم اشنا متاثر شوى وي او څه ګدرېږي، په دې وضعيت  ښايي چې کو

يې ورلېږلي وي، نو دا ورته وايي چې زه تاته سالمي والړه يم هسې نهه 

چې خپل مخ پټوم، ځکه چې مخ په مړوند نه پټېږي. رښتيا وايهي لمهر 

 به د سالمي په وضعيت والړه وي. په ګوته نه دى پټ کړى دا چا

ره نتکۍ ګوري او س هپوز پهپه يوه بله لنډۍ کې يو مين د خپلې ليلى 

سپينې خولې تهه يهې زړه کېهږي، نهو خپلهه ارزو پهه دې ډول ورتهه 

 څرګندوي:

 سههتا پههه نتکههۍ کههې شههيطان ناسههت دى

 هههره شههېبه مههې سههتا خههولګۍ تههه لمسههوينه
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خو معلومه خبره ده چې دى په چل کې ورځنې خوله غواړي مګر که  دا

ورته ووايي چې خوله راکړه يا مې ستا خولې ته ډېر زړه کېږي دابه يهوه 

بې لطفه غوښتنه وي او شعر به نه وي، نو دا د شاعر کار دى، چهې پهه 

دې خبره کې خوند پيدا کړي او شعر ورځني جوړ کاندي، نو اول نتکۍ 

نو ورته وايهي چهې  تر دېکې شيطان کښيښوي، وروسته ستايي بيا پ

له خپله کوره  دى چې ما په کراره نه پرېږدي او ستا خولګۍ ته مې  ستا

لمسوي. ښايي چې خبرې د شعري سحر په مرسته په هغې اثهر کهړى 

 وي او هغې هم ويلي وي:

 د سپينې خولې واک مې درکړى......

راز نازکي او باريکې هم  په پښتو کې اکثره لنډۍ داسې وي چې دغه

شوى وي، مګهر  اخيستلپکې نه وي او نه له دغسې پيرايو نه پکې کار 

په زړه خوږې لګي او ښه لطف لري لکه چې يو مين خپلهې مينهې تهه 

 وايي:

 کهههههه دنيهههههايي شهههههرمونه نهههههه واى 

 تهها بههه منګههى ووړ زه بههه تههش درسههره تلمههه

 

 

نشته او بې  دا لنډۍ څومره ساده ده چې هېڅ صنعت هېڅ تخيل پکې

له تشو تللو هغه هم هله چې دنيايي شرم نه واى نور څه نه لري، مګهر 

مينه او محبت پکې ځاى لري او د عاطفې ترجماني کوي، نو د محبهت 
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تش ت ، بلکې د ت  ارزو هم لطف لري او پهه  د پارهمينې  په الره او د

 زړه اثرکوي.

م استوي چهې په يوه بله لنډۍ کې يو عاشق خپلې معشوقې ته پيغا

 زه ستا د خولګۍ په اميد درځم او په هرقيمت چې وي غواړم يې وايي:

 کهههه مهههې اجهههل سهههتا پهههه خهههولګۍ وي 

 سههبا کفههن پههه سههر تههړم تالههه درځمههه 

                                   *** 

په دې لنډۍ کې هم د تشبيهاتو او نازکخيالۍ څه رن  نشهته، مګهر 

خپلې محبوبې بورجل ته بهه ډېهر  رن  يې څه کوې خوند يې ګوره! د

خلک په مختلرو الرو تللي وي، خو پهه دغهه ډول چهې د دې  لنهډۍ 

خاوند او ويونکي ورځي بل څوک به نهه وي ورغلهي ههر څهوک چهې 

چېرته ځي او سفرکوي، نو د الرې توښه او د سفر سامان له ځانه سهره 

ى  اخلي، مګر دى کفن په سرتړي او روانېږي، دا ته  شهاعرانه ته  د

بل چا ورته نه پام کېږي او ده به هم له پتنګهه زده  چې بې له شاعره د

 کړي وي.

د مينې او محبت خبرې که ههر څهومره سهاده او بهې سهاخته وي 

کهور ورانهۍ  هغومره ښې وي په يوه لنډۍ کې يو مين خپلې مينې ته د

 ښېرا کوي او ورته وايي:
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 کههههور دې نههههژدې ديههههدن دې لههههرې

  وړيهها دې ووينمهههېههوال دې ړنهه  شههه چههې د

 

 

 

مګر سړى پوهېږي چې دا ښېرا له مينې او محبته ده او په دې ښهيراو 

کې عشق او محبت مضمر دى داهم هماغه شان ښېرا دي لکه چې يوه 

 مينه خپل مين ته وايي:

 ټههههوټې ټههههوټې پههههه تههههورو راشههههې 

 چهههې پرهارونهههه دې ګنهههډم خولهههه درکومهههه 

                                   *** 

وکوم زخمونه چې دغسې ملهم پيداکوي سړى بهه پهرې ولهې نهه ن

چې  دا دهخوشحالېږي او ولې به دغسې ښې دعاګانې ښيرا بولي  هم 

محبت خبرې ډېرې خوږې دي که داخبره هر څومره مکهرره  د مينې او

 شي بد مه وړو، ځکه چې مينه په همدغو مکررو توصيفونو ارزي.

محبت جلوه وي هغه کهه پهه ههر په کومه خبره کې چې د مينې او 

 عبارت وي شعر دى او همدغسې خبرو ته شعر ويل  کېږي.

 يوه معشوقه بې له کومې تشبيه او استعاري خپل مين ته وايي:

 سهههههترګې مهههههې تاتهههههه تهههههورولې 

 چهههې تهههه رانغلهههې پهههه سهههالويې پاکومهههه 

                                   *** 
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د شعر حريرت او هويهت تهه څوک چې په مينه او محبت پوهېږي او 

رسېدلي وي هغه به دا لنډۍ هېڅکله هېره نه کړي او د لهوړو اشهعارو 

نمونه به يې وګڼي، ځکه چې د عشق او محبهت پهه عهالم کهې چاتهه 

سترګې تورول او د هغه د نه راتلو په سبب يې بېرته پهاکول ډېهر لهوړ 

 قيمت لري.

 يو بل ځاى يو ارمانجن مين وايي:

 هره وياسههههههههزمهههههها جانههههههان دې ر

 پهههه مههها دې تيهههږې د مېهههرو راچلوينهههه

 

 

تېهږي چلهوي او  د پهارهسړى چې ګوري ډېر خلک ويني چې د پيسو 

څوک ورته هېڅ نه ملتفت کېږي، مګر يو مين چهې د خپهل جانهان د 

تيږي د عشق  وصال په مرابل کې تيږو چلولو ته تن ږدي، د ده ناراوړې

 ورځنې پاته کېږي.ېږي او يو يادګار ګاو شعر په ماڼۍ کې ل

 پاى   
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 نوى سبک او نوى ادب
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 د خداى قانون

مونږ د خپلو کورونو له څنګه په دېره کې ناست وو. له پاسه يو الروى 

ته يې ډډه ولګوله، ډوډۍ يې له مال نه پرانيسهتله پهه  راغى، د ونى ډډ

مزه مزه يې له څه شي سره خوړله مونږه ډېر وږي تږي وو، هغهه ځهان 

کړ او يخې اوبه يې وڅکلې، مونږ روژه ووه هغه بوزه وه، ځکه چهې موړ 

 په مسافرو باندې روژې نشته.

 الروي وويل: ماته د خوړلو اجازه شته تاسو ته نشته.

 ماته خداى خواړه اوبه رواکړي دي په تاسو يې ايسار کړي دي.

 دا د خداى قانون دى، د دې قانون په رمز او معنى تاسې نه پوهېږو.

 داى کارونه بې حکمته نه دي.د خ

 ولهې تاسې! وکړو فکر ښهتاسې د دغه عملي تعليم په اصلي معنى 

 ه ولې موړ يم ز ياست وږي

زه په کار او او مرصد پسې روان يم، ناست نه يم زمها پهه ژونهد کهې 

 درېدل نشته، ځکه ما نه وږى کوي.

تاسې ځاى په ځاى پراته ياست ستاسې حرکت لنهډ دى، ځکهه يهې 

 کړو.وږي 

تاسې د خداى قانون منلى دى، مګر پوه شوى پرې نهه ياسهت. زه د 

 ېدم، چې تاسې پوه کړم او له لوږې نجات ومومئ.ځراو ګر د پارهدې 

پاڅېږو روان شئ او لرې ځاى په نظرکې ونيسئ لهوږه او تنهده پهه 

 توقف او سکون کې ده په حرکت کې نشته.
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 د کار فکر

پيسي نه وې، غله خالصه وه ماشومان  دکور مېرمن ناروغه وه، د دوا

 وږي وو، په کور کې څه نه وو پاته چې پيسې پرنغدې شي.

د کور خاوند يوه ورځ په پهور پسهې وګرځيهده دوسهتانو، اشهنايانو 

کړه، بله روځ پهه ګهدايۍ پسهې ووت، د سهخيانو او ه خپلوانو هېڅ ورن

 غنيانو له کورونو نه نا اميده راغى.

ر فکر پيدا شو کار ته يې مال وتړله په کار پسهې درېمه ورځ ورته د کا

 روان شو، کار يې وکړ په دغه ورځ يې کورتهه دوا او ډوډۍ راوړه د کهور

 مېرمن او ماشومان ډېرخوشحاله شوه.

چې رنځور جوړ شي او وږى موړ شي له دېنه لويهه خوشهحالي بلهه 

 نشته.

 که څوک خوشحالي غواړي په کار کې دې ولټوي.

 عال( په کار باندې کېږي.د رنځورانو 

 چې وږي مړوي هغه کار دى.

 چې سړى خوار شي او خپلوان ترېنه الس واخلي.
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 کړي او اشنايان نا اشناشي. ه چې څوک پور ورن

 چې سخيان ورته ووايي خداى دې درکړي.

 چې  له هر چا او له هرې خوا نااميده شي.

 په دغه وخت کې کار په کارېږي.

 ته تر يوه وخته ډوډۍ ورکوي بيا يې له ځانه بېلوي. زوىپالر خپل 

 لوى شو بيا مور هم شيدې نه ورکوي. زوىچې 

 مګر د کار مهربانې او احسان په هر وخت کې وي.

 د کار برکت په هېچا کې نشته.

 هغه چې د خان مزدوري کوي خان څه نه ورکوي کار يې ورکوي.

 نو راشه، د کار سړى شه!

 ار سړى ډېر فرق لري. د کار سړى او د سرد
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 زه خبرنه وم

 له خوبه راويښ شوم ډېر وږى وم. 

 تا زما له سرالندې ډوډۍ ايښې وه مانه ليده په دسترخان کې پټه وه.

 ما ستا دسترخان ونه لټاوه د خلرو درګاه ته ودرېدم.

الندې ده او ما پردي کور ته الس  له پښو زه خبرنه وم چې ډوډۍ زما

 نيولى دى.

ډېر وروسته پوه شوم، چې د ځمکې دسترخان لهه ډوډۍ ډک دى زه 

 او زه ګدايۍ کوم.

 ځانته دومره باداران نه پيدا کول. د پارهکه زه پوه واى ما به د ډوډۍ 

زه ستا د درګاه د خاورو په قدر پوه نشوم زه نه وم خبهر چهې پهدې 

 خاورو کې هرڅه شته.

 ډېرڅه پيدا کړېدي، مګر مونږ نه يو پوه شوي. د پارههو! تا زمونږ 

ډکې ويالې او ډک سيندونه بهېږي د   د پارهلکه چې د ځمکې د تيږو 

 وږو د پاره هم په هره پوله ډوډۍ ايښې ده.
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هلئ! زر کوو! دغه وږي فريران خبرکړو، چې د خهداى دسهترخان 

 ولټوي.

 ټول نعمتونه همدغلته دي.

 ې له زياره څه نشته.له خلرو سره بې له کاره او ب

 تاسې د خداى په نامه له چانه څه مه غواړو.

د خداى په نامه څه ورکهړو، ځکهه چهې خهداى تاسهو تهه هرڅهه 

 درکړيدي. که تاسې هر څه ولټوو په دغو خاورو کې يې ومومئ.

 په لټولو هر څه پيداکېږي.

هر څه له ځانه وغواړو هر څهه شهته کهه  که تاسې وزګار کښېنئ او

 و هېڅ نشته. ګدايي کو
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 د خيرخاوند

 هغه خپله غوا په پولو او لښتيو پووله.

 دهرانان پوهېدل چې دى پردى کښت په غوا باندې نه خوري.

 غوا به کله کله د خلرو کښت ته خوله اچوله، مګر ده يې جلب نيوه.

 دغه لږ زيان د قصد له مخې نه نه و، ځکه چاڅه نه ويل.

 او لښتيو باندې غوا ښه مړېږي. د غوا خاوند پوهېده چې په پولو

که غوا خوشې وي او پردۍ شوتله خوري يا ټنډېږي يا لنډۍ او بوچۍ 

کور ته راځي. د ده غوا کټاره نه وه، ډېرې ښې شودې يې کولې، هر چها 

به ويل چې ډېره ښه غوا ده، د غوا شودې او شړومبې هغه يهواځې نهه 

 ه هم پکې وه.خوړلې د مېلمنو، د مسافرو، د همسايه ګانو برخ

 سړى ډېر ښه سړى دى دا کور د خير او برکت کور دى. ويل: دا خلرو

هو! څوک چې خپل نفس دغسې وساتي او جلب يې خوشهې نکهړي 

 هغه د خير او برکت خاوند دى.

 د هغه ضرر چا ته نه رسېږي خير يې رسېږي.

 د هغه غوا هم وږې نه پاته کېږي او شودې يې ډېرې دي.
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 ديموکراسي

شفتالو کې زړى دى په زړي کې د شفتالو ونه ده،  د غنمو پهه وږو په 

 کې دانې شته په دانوکې همدغسې وږى شته.

 په چرګه کې هګۍ ده په هګۍ کې چرګه.

دغه يوه دانه پندانه چې ګورې تېل او پلته دواړه لري او پهه حريرهت 

 کې بله ډيوه ده، مګر ستا سترګې پټې دي دغه رڼا نه ويني. 

 خبر چې په يوه دانه او په يوه څاڅکي کې عالمونه پراته دي. ته نه يې

 بوويده وې بيا دې په يوه څاڅکي او ه هم دغنم په دانه کېپه خپلته 

کې المبو وهله نن ځانته لوى سړى وايې او په لويه بېړۍ کې ناست پهه 

 کې حرکت کوې.  لويو سيندونو

 څه شى چې ته وړوکى ګڼې هغه هم لوى دى.

 تاته لوى ښکاري هغه هم لوى دى. يا هغه چې

 ته ونه لويه ګڼې هغه په يوه زړي کې ده.

تاته زړى وړوکى معلومېږي په هغه کې غټه ونه ځاى شهوېده، دغهه 

 دى. غټه هنداوڼه چې ګورې کال ته نشي پاته کېداى او عمر يې ډېر لږ
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 دغه د هندواڼې کوچنى زړى تاته هر کال تازه هندواڼې درکوي.

 له هندواڼې نه لږ نه دى.د زړي قيمت 

 هنداوڼه په زړي کې ساتلې ده که زړى ورک شو هندواڼه ورکېږي.

که ميندې او پلرونه خپل واړه ماشومان ساتي واړه او کوچني هم قام 

 او ټبر ساتي.

نو راشه! هېڅ شى وړوکى او کوچنى مه ګڼه، ځکه چې دلته غهټ او 

خهداى لهوى دى او کوچنى لوى او وړوکى نشته ټول برابر دي يهواځې 

 بس.

د نن ورځې ديموکراسي له همدغسې کتنې پيدا شوه او د ډېر دقهت 

 نتيجه ده.
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 عشق

 قوت او ډېرو لښکرو سره په دغه ښار راغلې. ته له ډېر

 د دې  ښار له خلرو سره دې ډېر جنګونه وکړه.

له دې خوا له هغې خوا ډېر خلق و وژل شوه، ډېرې وينې تويې شوې، 

 له پښو الندې شوې.ډېرې ککرۍ 

 ستا مخه چا ونشوه نيولى.

تا د ډېرو مړو به سرونو پښې کېښودې او پهه ډېهر قهوت  لهه خپلهو 

 لښکرو سره د لوى فاتح په شان ښار ته راننوتلې.

ته ډېر په قار وې تا غوښتل، چې ښار لو  کړې او قتل عام جوړ کړې، 

 مګر دا کار تا ونشو کړاى.

 پېغله راغله ستا زړه يې ويووړ.مخې ته د ښار يو ښکلې  ستا

کړاى شو او له خپل ټول قهوت ه خپل زړه د هغې له پنجو خالص ن تا

 سره يوې پېغلې ته تسليم شوې.

 تاپه ځان باندې د يو فاتح ګمان کاوه، مګر فاتح بل څوک و.
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 ته نه وې خبر چې دننه په ښار کې بل راز قوت موجود دى.

دې ډېهرې  د پارهتاپه ډېر زور او قوت ځان اسير کړ او د خپل اسارت 

 قربانۍ ورکړې.

که له تا سره دغه قوت نه واى او شکسهت دې خهوړلى واى تهه نهه 

 عشق مرام ته رسېدل څه اسانه کار نه دى. اسيرکېدى، د

ته اوس دا ښار نشې لوټولى، دا خلق نشې وژلى، ځکه چې عشهق او 

 وي.محبت اجازه نه در ک

 ته بايد د دوى خدمت وکړې او د دوى خدمتګار شې.

 هو! عشق له پادشاهانو نه خدمتګاران جوړولى شي.

 دلته سکندر بل راز کېږي او د جهانګېرۍ حرص نه پاته کېږي.

 سنګر څوک نشي ماتولى دلته زور او قوت ماتېږي.
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 عمل

 ټکوله او بازار ته راغى. هغه خپله امسا

 ليدل، خو په نامه يې هرڅه پېژندل.په سترګو يې څه نه 

 له ده نه خپلو ماشومانو وڅکي غوښتې وې.

 دى په وڅکو پسې راغلى و.

 دغسې ډېر ړانده بازار ته راځي او څه اخلي. 

هغوى په سترګو کهې خهاورې اچهوي او پهردي مالونهه  دکانداران د

 ورکوي. 

 وو.ده ته يې هم له خاورو نه ډکې وڅکې ورکړې او هرڅه پکې ګډ 

 هغه روان وو او ځولۍ يې له السه خوشې شوه.

 د هغه ارزو له خاورو سره برابره شوه.

 وه او هر څه يې ټول کړه.ځهغه د زمکې په سرالس وګر

 هغه نه پوهېده چې خپل کور ته څه شى وړي 

ده غوندې ډېر ړانده دلته راځي او له ځانه سره څه وړي، چې د وړلهو 

 نه دي.

 سې وي.هو! د ړندو عمل همدغ
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 د ايمان ځاى زړه دى او دى بې زړه دى

 

 چې وړوکى و له شيشکو او پېريانو ډارېده.

چې لږ غوندې غټ شو د مالصاحب له ډاره په سبق نه پوهېهده پهه 

کوروکلي کې له غليمانو په ښار کې له پوليسانو، د ايمان ځهاى زړه دى 

 او دى ډېر بې زړه دى.

 خپسکى يې نيسي.د شپې په خوب کې هم ډارېږي او 

لويه خدايه! په کوم زړه کې چې دومره وېره وي ستا وېهره ډېهره نهه 

 ځاېيږي، ستا خول ته ډېر لږ ځاى پاته کېږي.

که ستا ډار او د ظالمانو ډار په يو زړه کې يو شان موجود وي له دېنهه 

 لويه ګناه بله نشته.

زړه کهې کاشکې دوى يوازې له تا ډارېدلى او ستا دښمنانو ډار يې په 

 نه واى.

 د خلرو ډار ستا وېره په زړونو کې کموي او ايمان ته زيان رسوي.

ستا ضعيفه بنده ګان يوازې له تانه نه وېرېږي له نورو نه هم وېرېهږي 

 دوى اوس د زورورو له ډاره حق نشي ويلى او ته دحق طرفداريې.
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 ته په دروغو خپه کېږې دوى له ډاره رښتيا نشي ويلى.

ستا ظلم نه دى خوښ دوى له وېرې د ظالمانو خدمتونهه او صهفتونه 

 کوي. 

 بس. هغه مسلمان چېرته دى چې يوازې له تا ډارېږي او

 سهوځيبنده وي. د نمرود له ډاره يې سترګه ونه  ستا بنده بايد د ډار

 د فرعون په مرابل کې مغلوب نشي، له مرګه ونه وېريږي.
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 زمونږ باغ

لې زړې دي، ډډونه او ښاخونه يې وچ دي په ميهوو د دې  باغ ونې ټو

کې يې زښت ډېر فرق راغلى دى، ميوو الڅه چې سيورى هم نهيم نهه 

دى پاته، تازګي نشته، خيابانونه او چمنونه خراب دي باغ ټول اغهزو او 

 ناکاره بوټو نيولى دى.

د ګالنو يو نيم بوټى که وي هغه دربو او کبلو الندې کړيدي دلته اوس 

ان او بلبلې نه راځي، پدې چمن کې اوس څهاروي څهري، د ونهو طوطي

 پاڼې په پسرلي کې زېړې ښکاري دا ونې د وهلو دي.

د دې  زړو  ونو نيلو او ريښو ټوله ځمکه نيولې ده د ځمکې قوت يهې 

ډېر کم کړيدى، مګر څانګو او ښاخونو ته يې فايده ډېره لږه رسېږي، دا 

 ونې اوس بې ثمره او بې حاصله دي. 

د باغ خاوند بايد ټولې له بيخه وباسي، په ځهاى يهې نهوى نيهالګي 

لته بيا سيورى او ميهوه پيهدا کېږدي. مونږ بايد ډېر انتظار وکاږو، چې د

شي، په دې باغ و بک کې بيا تازه ګي ووينو، که ماليهار کهال پهه کهال 

چينجنې زړې ونې ايستلى او نوي نيالګي يې په ځاى ايښودلى باغ  به 

 اوس هم هماغسې سمسور و.
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 د باغ عمر او د ونو عمر به يو شان نه و.

 ونې به ورکېدى باغ به نه ورکېده.

 د به له فردي او شخصي ژوند نه نه قربانيده.اجتماعي ژون

 څوک چې زړې ونې په باغ کې ساتي باغ به يې همدغسې وي.
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 بې تميزي

 ډېر ښه اس و، خو د بې تميزو په الس کې وو.

 څوک يې په قدر پوه نشوه باوغان پرې موړه کېښوده.

 د يابوکار يې ترې واخيست. 

پادشاهانو په کمند کې هم نشته او هغه خبر نه و، چې دغسې اس د 

 قيمت يې ډېر زيات دى.

چېرته چې علم او فراست نه وي خلق د اس او يابو فرق نشي کهولى 

هلته عربي اسونه له موړو الندې زخميان شي او د خرو په غهاړه د زرو  

 کټورى وي.

 په دغسې وخت کې چې عمومي شعور ړوند وي او څه نه ويني.

 يزي اعالن کوي:حاف  د خلرو د بي تم

 اسههپ تههازى شههده مجههروح بزيههر پههاالن

  طوق زريهن همهه در گهردن خهر مهى بيهنم
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 د ظالم فلسفه

 يو سړى د غليمانو په خوله شل کاله بندي شو.

 هر چابه ويل: حاکم ناروا وکړه. دومره ظلم هېڅوک نه کوي.

دلته عدالت نشته، قانون ته څوک نه ګوري، په بډو او رشوتونو هرڅه 

 کېږي، مونږ له دې حاکم سره نور ګذران نشو کولى.

بندي چې له زندان نه را ووت د هنر او کمال نوم يې پهه وطهن کهې 

 سړى وخوت. او ډېر د کار خپور شو

حاکم ويل: زه پوهېدم چې دى بې ګناه دى، مګر کهه مهادى نهه واى 

شو بندي کړى غليمانو واژه يا به  ده څوک وژلي و،  ده بې زندانه ژوند ن

کولى  د ده حيات په خطر کې و، د ده دغه هنر او کمال د زندان برکهت 

پهه دى که دى پوه شي ماله ده سره ډېر لوى احسان کړى دى، انسهان 

 باندې د بدو ګمان کوي. خير و شر نه پوهېږي، ډېرځله په ښو خپل

خير و، ما د ده خير پهه زنهدان  د پارهکه دى پوه شي بنديتوب د ده 

 کې ليده.

رکارونه دي چې په ظاهره بد معلومېږي په حريرت کې ښهه وي د ډې

 وي. سوځيخلرو په نظر کې ظلم وي چې فلسفه  يې ولټوي رحم او دل

ناپوهه خلق خيرخواهان نه پيژني، په احسان نه پهوهېږي، دوسهتي 

 ورته دښمني ښکاري په مدرسه باندې د زندان ګمان کوي.

 و.ځدوى  په خير پسې ګر و دځمونږ د دوى په خوشحالۍ پسې نه ګر

 خير نه پوهېږي او خپل خير نشي سنجولى. په خپلدوى 
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 دستور العمل

خاص مجلس و، ټول غلي ناست وو، يو هم خبر نه و چې څه به وايي  

 مهم دى. دومره پوهېدل چې مطلب ډېر

پس له څه قدر سکوت نه، هغه وويل: غير لهه سهرو او سهپينو ډېهر 

 .نه لريقيمت بها نه شته، چې جواهر او الماس هغومره قېمت 

 حکومت بايد هغه ډېر ټين  وساتي. 

حکومت اسهاس او  هېڅ نشته، د که هغه و، هر څه شته، که هغه نه و

 بنياد هماغه دى، بې له هغه حکومت نشي قايمېدلى.

 ساتنه هغومره ضرورنه ده، د هغه شي ساتل فرو دي.د خزانو 

 .نه لريد سياست په دنياکې هېڅ شى هغومره قيمت 

 په دې خبره ټول په فکر کې شوه.

چا ګمان کاوه چې مراد عدالت دى حکومت بايد دغه شى ډېر ټين   

 وساتي او له الماس  نه يې بهتر وګڼي. 

هر څه نه زيات قيمهت د ځينو دا خيال و، چې د مملکت استرالل له 

لري. يو سياستمدار بايد د همدغه شي د ساتلو ډېهره ټينګهه توصهيه 

 وکړي.
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 ملت خوشحالي ده. څه نورو تصور کاوه چې مرصد د

يوه ديموکرات حکومت اساس همدغه دى جواهر او الماس دومهره  د

 .نه لريقيمت 

 پس له يو څه وقفې هغه خپل مطلب ښکاره کړ.

 ه خبرو پوهېدل څه اسانه کار نه دى.هغه پوهېده چې زما پ

هغه وويل: د حکومت ډار بايد ډېر ټين  وساتل شي او حاکمهان لهه 

خلرو پهه سهترګو کهې و  ډېر تشدد نه کار واخلي. د حکومت ډار که د

خزانو ته څوک کاږه نشي کتلى له ګدامونو نه مږک هم غله نشي وړلى، 

 ګوري. که دا ويهره د سره او سپين که  په ډاګ پراته وي څوک ورته نه

 خلرو په زړه کې وه ظلم ته به عدالت وايي بې رحمي به رحم ګڼي.

 که ډار نه و او خلق سپين سترګې شوه، نو بيا ګذاره ډېر مشکله ده.

تاسې کوښښ وکړو، چې دغه ډار د خلرو په زړونهو او سهترګو کهې 

وساتئ او دا قيمت بها څيز ضايع نشي، د دې شي په قيمت باندې ښهه 

 پوه شي!

دا هغه شى دى چې په وينو تويولو، په کورونهو ورانولهو، پهه مهالونو 

 لوټولو الس ته راغلي دي تاسې يې په اسانه مه ورکوو!
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 اصلي غل

 ستا خوښه چې غل  ورته وايې که د غلو مل  زه يې غل بولم.

 د دې  غله الس  قاضي يا مفتي نشي پرېکولى.

 قوت ورسره دى.د ده له السه هر څه کېږي او ډېر 

 حاکمان ده ته څه نشي ويلى.

 د پوليسانو زور په ده نه رسېږي.

 د دې  غله احترام قوماندان هم کوي.

 دا غل ډېر زورور غل دى.

 د ده مخه څوک د ورځې هم نشي نيولى.

 دى د سرکار په مال کې هم برخه لري او په خزانه  شريک دى.

 ار دى.په ده باندې حره شاهدي اداکول ډېر ګران ک

 په ده باندې هېڅوک دعوه نشي کولى.

 ده ته يواځې زه غل ويلى شم او بس.

 دا هغه غل دى چې له سترګو نه رانجه نه پټوي سترګې پټوي.

 غله پيسې پټوي.

 غله پټوي. خيانتونه پټوي، ظلمونه پټوي. ىد

 اصلي غل همدغه دى.

 نور غله د ده په سيوري کې پټ دي.

 ورکېږي.ترڅو دى ورک نشي غله نه 
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 د غلو منطق

 له ورځې نه شپه ښه ده او له رڼا نه تورتم.

 .د پارهده ورځ د زحمت  د پارهشپه د راحت 

 د عيش او عشرت وخت شپه ده.

 سازونه سرودونه په شپه کې وي.

 وصالونه په شپه کې صورت نيسي.

 ساقي او شاهد د شپې ښه ښکاره کېږي.

 بزمي محفلونه د شپې وي.

 په تورتم کې دي.د حيات اوبه 

 په تياره کې د ستر او پرده پوشۍ راز پټ دى.

 تاسې د تورتم په قدر نه پوهېږو.

 شپې لکه د خوبانو زلفې چې هر څومره اوږدې وي هغومره ښې وي.

 په سپينو مخونو باندې بايد تورې زلفې خورې وي.
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 ښکلي او ښايسته مېرمنې په تورو پردو کې پټې ښې دي.

 دې ترشا په تياره کې هر څه کولى شو.مونږ او دوى د پر

که زمونږ له عملونو پرده لرې شوه او هر چاپه رڼا کې وليدو مونږ ته به 

 په نفرت وګوري.

 شپه ډېره ښه ده. د پارهزمونږ 

 تاسې کوښښ وکړو، چې د ورځې هم تورتم او تياره وي.

 د وهم او خول تياره د ورځو رڼا کموي.

 ړلى دى.له ظلم سره ظلمت او تورتم ت

 د وږو خلرو په سترګو باندې توره شپه وي.

 د ناپوهۍ تياره له شپې نه کمه نه ده.

 بايد تل ترتله تياره وي، ځکه چې د حيات اوبه په تورتم کې دي.
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 د غلو ډيوه

 

م کې راغلهه پهه تسپوږمۍ ورکه شوه، شپه ډېره تياره وه، غله په تور

 کاله ننوتل. 

مالونه چېرته ايښي دي، ځکه يهې ډيهوه دوى خبرنه و، چې ښه ښه 

 ولګوله او مال يې لټاوه.

غلو مخه يې ونيولهه او  د کورو کلي خلرو چې رڼا وليده را پاڅېدل د

 غله يې وپېژندل يوه وويل: له تورتم نه د غلو ډيوه هم ښه ده.

 مونږ غله په رڼا کې وليدل او راويښ شوو.

 هو! مونږ غلو راويښ کړو.

 غلو ډيوه ولګوله. زمونږ په کور کې
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 د حاکم اشتباه

 دومره ظلم او ستم. دومره تغافل او بې روايي. دومره کبر او غرور.

 داسې سخت  زړه 

 بې رحمي او بې غوري انتها ته ورسېده.

 د زړونو له ازاره هېڅ نه وېرېږي.

 زما په ژړا يې زړه نرم نشو.

 زما فريادونه نه اوري.

 .لري نهزما عذرونه او زارۍ تاثير 

 زه په ډېر اميد ورشم. زما په زړه کې ډېرې خبرې وي.

 زه وايم خپل ټول عرضونه به وکړم.

 هغه لکه برېښنا د سترګو په رپ کې له سترګو پناشي.

 له ډېرې استغنا راته ګوري هم نه.

 عاشق د معشوقې له السه دغه راز شکايتونه کول.

ه سياسهي بنهديانو حاکم اشتباه وکړه، هغه يې سياستاً بندي کړ او پ

 کې حساب شو. 

 .ځي ته زندان خبرو دغسې په مينان وطن دآه! 
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 څه لري او څه نه لري 

 

 ځمکې لري، ژرندې لري، قالګانې لري.

 نه لري، چوکۍ نه لري. راډيو نه لري، موټر

 سر لري، سترګې لري، زړه لري، غوږونه لري.

 لري.ذوق نه لري، فکر نه لري، شعور نه لري، احساس نه 

 ټغرونه لري، توشکونه لري، رخت خوابونه لري.

 جارو نه لري، څنډل نه لري، مينځل نه لري.

 ګوخانې لري، طبېلي لري،تحويلخانې لري.

 ، صابون نه لري.نه لريحمام نه لري، تشنات 

 جوار لري، غنم لري، وريجې لري، پيسې لري،

 خيرات نه لري، زکات نه لري، صحت نه لري، راحت نه لري.

 حرص لري، غم لري، سودا لري ظلم لري و ناروا لري.
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 قناعت نه لري، صبرنه لري فضيلت نه لري، رحم نه لري.

 جهل لري، بخل لري، حسد لري، رقيبان لري، دښمنان لري.

 علم نه لري، اخالق نه لري، سواد نه لري.

 زامن لري، نمسۍ لري، لوڼې لري، وروڼه لري.

 مال نه لري، مېرزا نه لري.مکتب نه لري، معلم نه لري، 

 کبرلري، غرور لري، بدبيني لري، بدګماني لري.

 انصال نه لري، ضمير نه لري، وجدان نه لري.

 څوک 

 زمونږ خان او زمونږ ملک. 
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 آمر او مامور

 

 زه به په  تريو وچولي خبرې  کوم.

 مېږ والړ يې بلې صاحب به وايې.رته به لکه مجرم کوږ و

 لرم. کې کارزه به په هر کار 

 ته به زما په کار کې د فکر کولو حق هم نه لرې.

 زه به هېڅ نه کوم، ته به زما په امر هر څه کوې.

 خدمت به ته کوې نام نېکي به زما وي.

 کار به زه ورانوم مالمت به ته يې.

 منډې به ته وهې ستومانه به زه يم. 

 څومره چې له مرګه وېرېږې له مانه به هم ډارېږې.

 سره به يې هم لرې. هره اندازه چې له ژوند سره عالقه لرې له ماپه 

 يوازې محبت مې نه دى په کار زما له خوفه بايد زړونه ورپېږي.
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 زما په حضور کې بې له عجز، نيازه هېڅ خدمت نه قبلېږي.

 که عاجزي او د غالمۍ  خوى درسره و هر راز خيانتونه معافېږي.

 خدمت او لياقت مغرور نشې. په خپلپام کوه! چې 

هر کله  چې راځې که هر څومره مهم کارونه دې کړي و لکه ګنهګهار 

 سر ټيټى راځه!

 خپل خدمتونه مه يادوه!

 په قانون استناد مه کوه!

ترقي زمها  ماته ځان وسپاره، زما په خوشحالۍ کې هرڅه ولټوه! ستا

 په اطاعت پورې تړلې ده.

پټه ده، ته خپل ځان او خپل حد  ستا ترفېع په همدغسې تواضع کې

 وپېژنه.

 ته ښه فکر وکړه چې زه څوک يم او ته څوک يې!
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 توره پرده

سپوږمۍ چې په تورو ورېځو کې پټه شي په جهان باندې تهوره پهرده 

 غوړېږي او هر څه په تور تم کې ورک وي.

په دغسې توره تياره کې د انسان بينايي کار نه کوي، ړانده او د نظهر 

دان يو راز وي، ښه مخونه او بد مخونه فرق نه لري، د سپين او تور خاون

 تمېز نشي کېداى خپل او پردي پېژندل کېږي.

د حريرت او جمال رڼا له سپوږمۍ پټوالي په سترګو الڅهه چهې پهه 

زړونو هم تياره  راولي که دا تياره ورکه نشي او دغه رڼا له تورې پهردې 

 نو شپه نه سباکېږي.الندې وي د ذوق او نظر د خاوندا

 د شعر او ادب دنيا نه جوړېږي.

 فکر، شعور او احساس نه ويښېږي.

 د کار او حرکت اراده نه پېدا کېږي.
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 د ژوند نغمه

ټول غلي دي، هېڅوک څه نه وايي، د ژوند نغمه غلې ده په دغسهې 

خاموشۍ کې ذوقونه مري، فکرونه محوه کېږي، نشا  او فرحهت لکهه 

 وحشي مرغه له انسانانو نه تښتي. 

زه غواړم د دغه سکوت طلسم مات کړم او خپله سرينده وغهږوم دا 

 بلبلو له کوره راوړيده. عشق له هېواده او د د سرينده ما

 زما د سريندې اواز ډېرخوږ دى.

 راشئ! کښېنئ زما نغمې واورو!

 زه نه غواړم چې ارزو ګانې مړې او زړونه ساړه وي.

 راغلم. د پارهزه د احساساتو اوجذباتو د ويښولو 

 خپله سرينده راواخيستله خپلې نغمې شروع کوم. دغه ده ما

 ه کېږي.هېڅ اواز نه پورت څه وشوه  له دې سريندې نه خو دا –آه 

 نه يې ټول په ځاى دي.روسورۍ نه خونه ده ما ته ښکاري تا

 دا ولې نه غږيږي! له دېنه لويه ضايعه بله نشته.
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پوه شوم، وپوهېدم دا سرينده د بلبلو د کور ده او بې د ګلونو له خوا 

 بل چېرته نه غږيږي.

دا سرينده له عشق سره تعلق او ارتبا  لري. تارونه يې هم په هماغه 

 ام پورې تړلي دي.مر

م او د ګلونو په حرم کې د خپلې سريندې اواز ځزه بايد ګل زار ته ننو

 واورم.

زه بايد د نرګس سترګې، د غوټۍ خندا، د چندړو لښهتې، د سهنبلو 

پرېشانه زلفې وګورم او د حسن په ګل زار کې خپله سرينده وغږوم بې 

 کېږي.له دېنه دغه خاموشي نه ورکېږي او خوشحالي نه پيدا 

 لمر  او سپوږمۍ له مخې لري شي. دا تورې ورېځې بايد د

 د بلبالنو پنجرې او قفسونه بايد مات شي.

شهعور  د باغ تړلى ور بايد بېرته شي چې خوشحالي راشهي او ذوق و

 سترګې  وغړوي.

 

 

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

49١8 

 

 خوشحالي

 ستا د شجاعت او شهامت ترانه ډېره خوږه ده.

اهنه  ډېر ښه  سازندګانو ورتهدا ترانه ډېر مشهور شاعر جوړه کړه، 

پيداکړ اوس يې د وطن جونه او پېغلې په ډېرشوق وايي او تهه يهې پهه 

 اورېدو ډېرخوشحاله يې.

ټول خلق تاته په ډېر قدر او احترام ګوري، دا نه هلته يهو ځهاى بهل 

ځاى ستا د تورې او سربازۍ صفتونه دي او ته له ډېرې خوشهحالۍ پهه 

 جامو کې نه ځايېږې.

ستا په  ېورځ چې ته د جن  او جګړې له ميدانه بريالى راغل په هغه

افتخار جشن ونيول شو په تا باندې له هر خوا ګلونه شيندل کېده ستا 

په غاړه کې خلرو د ګلو هارونه اچول ټولې سترګې تاته متوجه وې او په 

له هغهه ځايهه راوړه، چهې  تا باندې خوشحالي ورېدله. دا خوشحالي تا

او بمنو باران ورېده او ژوند ډېر په خطر کې و، ته بهه ههر هلته دګوليو 

 ساعت له مرګ سره مخامخ کېدې او ډېر لوى غم درسره و.

خطراتو او غمونهو هو! د مشرانو خوشحالي په همدغسې مشکالتو او 

 چنيان خوشې په خوشې خوشحاله وي.کې پټه وي او کو
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 لوړ خيالونه او ژور فکرونه
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 زاديا

 حق د هوا ازاد مرغان په  پنجرو کې اچوي  په کوم

څه حق لري چې دغه اسماني نغمه وال له ګوښه ځايونو، له چينهو او 

لښتيو، د سپيدو له رڼا او  د ونو له څانګو څخه بيلوي او د ژوند پانګهه 

 ترېنه اخلي.

داى دغهه ښايسهته انسانه! ته په رښتيا داګومان لرې چې لهوى خه

دي چهې تهه يهې ې ورکهړ د پهارهبڼکې د دې  نه او زرومخلوق ته دا و

 وشکوې 

 ايا بې له دغه ظلم او ستمه ته ښه ژوند نشې کولى 

دي چې ټول عمر به ستا پهه زنهدان کهې  اخر دغو بېګناهو څه کړي

 تېروي. 

دا څه معلومه ده چې د دغو بيګنهاه بنهديانو سرنوشهت زمهونږ لهه 

 سرنوشت سره نه دي تړلي.

دغومرغيو آه به د ظالمانو حاکمانو په څېهر دا چاته معلومه ده چې د 

 په مونږ راونه ګرځي او مونږ به ونه ځوروي.

هېڅوک نه پوهېږي چې په دغه جهان کې زمونږ له کړو نهه څهه  -آه

 نتيجه والړېږي 
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زمونږ له هغو جنايتونو چې په خنهدا او خوشهحالۍ انجهام مهومي د 

 اسرارو په چارراهۍ کې څه پيدا کېږي 

اسمان سپک وزره مرغان چې د دې  لويې فضا الوتلو  کله چې دشنه

ته پيدا دي په پنجرو کې ايساروي، هغه وخت چهې د اسهمان د نېلهي 

خپل ظلم په زندان کې اچهوي دا فکهر نهه  درياب ښايسته المبوزن د

کوي چې يوه ورځ به د دوى په وينو لړلي نوکهان لهه قفسهونو څخهه 

 ي او تاسو ته به در ورسېږي.ځراوو

چېرته چې يو بندي د ظلم او ستم لهه  تاسو دا فکرنه کوو چې هرايا 

 السه فرياد کوي خداى ورته په رحم او مهربانۍ ګوري.

د شنو فصلونو او کښتونو کونجي دغهو بنهديانو تهه  د پارهد خداى 

 وسپارو.

 بلبالن ازاد کړو مرغۍ خوشې کړو.

ېږي ستاسو په کورونو کې ځړ د پارهدغه ښکلې پنجرې چې د زينت 

 په ډېردقت وګورو.

                                              د جهان هغه تله چې تاسې يې نه وينئ دوه پلې لري.                                                                               

همدغه د قفس نري او زري مزي دي چهې د زنهدانو او جېلونهو تهور 

 خونه ترينه جوړېږي.آهنين سي

د اسمانونو، د چمنونو، د سيندونو بې ازاره الرويو ته زيان مه رسهوو 

 او ازادۍ ته يې په احترام وګورو.
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د دغو بېوزلو او بې ګناهو ازادي مه ايساروو، چهې د ترهدير او سهر 

 حاکم ستاسو ازادي سلب نه کړي. نوشت قاضي او

 ىه ههم ظلهم او تېهرپلپه خهغه چې د ظالمانو له ظلمه فرياد کوي 

 کوي.

 انسانه! ته په رښتيا ازادي غواړې او ازادي دې خوښه ده 

که دغسې وي، نو بيا ولې دغه بندي او د خپل ظلم پټه خوله شهاهد 

 کور کې ساتې. په خپل

 ندې ظلم او تېرى کوي.اب ظالمه! ولې فرياد کوې چې په ما

ا بانهدې لږ څه خو دغه بيوزلى بندي وګوره چې سيورى يهې پهه ته

 پرېوتى دى.

کې  ځوړند دى  دغه قفس ته خو لږ غوندې ځير شه، چې ستا په کور

او ته نه پوهېږې چې د دې  پنجرې د سيخونو ترشا، چې اوس په کې يو 

بې ګناه مرغه نغمه سرايي کوي د يوه زندان اساس او بنيهاد ايښهودل 

 کېږي.

 ) هو ګو(                  
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 ګل ويل

 

 ګل بورا ته ويل: 

زه او ته تردير يو له بله بيل کړي يو. زه دلته پاته کېږم، مګر ته ههرې 

ې  او هر لور ته تلى شې، سره له دې ما او تا يو په بل پهورې ځخواته الو

 زړه تړلى او له خلکو نه لرې خوا په خوا ژوندکوو.

کېږي،  زه او ته دومره يو بل ته ورته يو چې کله کله دواړو ته ګل ويل

افسوس دى چې ته له نسيم سره پرواز کوې او زه په زمکه کې زنهداني 

 يم.

پهه مخکهې خپلهه  م او سهتاځما څومره ارزو لرله چې له تاسره والو

خوشبويي خپره کړم، مګر ته دومره لرې ځې چې زه درسهره ملګرتيها 

 نشم کولى.

ه ته همېشه په ګلونو کې پرواز کوې، زه يوازې د خپل سيوري ننهدار

 دو سره زما شاوخوا ګرځي.ګرځيکوم، چې د لمر له 
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ته ځې او بيا راځې بيا بېرته ځې او د بل ځاى قصد کهوې، مګهر مها 

 ځاى ټين  والړيم  او اوښکې تويوم. په خپلوينې چې هر سحر 

چې زما او ستا يارانه ټينګه پاته شي يا تهه مها  د پارهبوراګله! د دې  

ې کړه يا ماته بڼې او وزرونه راکړه، غوندې خپلې نيلې په زمکه کې خښ

 م او له تاسو سره پرواز کړم.ځچې تاغوندې والو

 )هوګو(                                            
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 شپږ زره کاله پخوا

 

 شپږزره کاله کېږي، چې سړى د سړو په وژنه لګيا دي.

پهه ...اسمان هر کله د زنبق د ګلونهو او د ښايسهته مرغيهو د ځهالو 

صورت خپل استازي را استوي، چهې دوى د صهلح  او محبهت خواتهه 

راوبولي، مګر دغه د مينې پېغامونه د خلرو له زړونو څخهه د لېونتهوب 

 اثر نه وړي.

له ډېره وخته د ځمکې د خلکو زوروره مينه له وژلو او وينهو تويولهو 

سره پيدا شوې ده. ډېره موده کېږي چهې د ملتونهو خهوږه او جذابهه 

 ري د جن  او جګړې ساز او سرود دى. موسي

ډېروخت دى چې افتخار د وېروونکي خپسکې بڼه پيدا کړې ده، چې 

په ديو هيکله  ارابه په الره تېرېږي او ښځې، نران، لوى، واړه لهه پښهو 

 الندې چيتوي. 
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اوس زمونږ سعادت او نېکبختي له ډېرې مشکل پسندۍ نه کار اخلي 

ځانونهه ، وي، چې خلک ووايي )ځهو او هغه وخت يې وچولى غوړيدلى

 د جن  نغاره وډنګېږي. د پارهوژنو( اوس بايد د سعادت ګټلو 

هر چېرته د پوالدو برق په چليدو دى، په هر ځاى کهې د بلهو لمبهو 

 لوګي او لوخړې پورته کېږي.

د جنه  ميهدان تهه  د پارههغه خلک چې ډلې ډلې د خلکو  د وژلو 

د توپونو د خولهو لمبهو تهه  د پارهروان دي د خپلو تورو شپو د روڼولو 

 ضرورت لري.

 دي. د پارهدا ټول  کارونه يوازې د قومونو د مشرانو  د جاه طلبۍ 

هغوى الپه مونږ باندې خاورې نه وې اړولې چهې زمهونږ پهه قبرونهو 

 باندې د دوستۍ معاهدې کوي.

جن  په ميدان کې زمونږ پهه وينهو او ههډوکو  ځناور او مرغان ال د

 پسې ګرځي او دغه اقايان يو له بله سالمونه او احترامونه مبادله کوي.

زمونږ په نننۍ دنيا کې هېڅ ملت نه غواړي چې يو بهل ملهت خپهل 

 ګاونډ وويني.
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هغه کسان چې د دوى د حکومت دوام زمونږ د حماقهت نتيجهه ده 

زمونږ په روح کې ترويه کوي او هغهه  هره ورځ د قهر او کينې احساس

 .ىد ىه بل کړپه خپلاور ته لمن وهي چې دوى 

ښايي چې له يوه سيوري الندې ارام کښېناستل د يوې چينې خوږې 

اوبه څښل، له يوې ګڼې او ګورې ونې الندې له خپلو روياو سره مشغوال 

خوند او لذت ولري، مګر د نن ورځې انسان له دې ټولهو خونهدونو نهه 

 په وژله کې مومي. زيات خوند د خپلو وروڼو

هغه وخت چې سپېدې چوي او د رڼا پېغام  جههان تهه راوړي، هغهه 

وخت چې د سحر مرغه نغمه سرايي کوي دغه جګړه مار انسان د وژلو 

 او وينو تويولو په فکر کې وي او له کينې نه کار اخلي. 

 )هوګو(                                                    
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 حضرت محمد"ص"

 

هغه )ص( پوهيده چې د عمر وروستۍ سلګۍ ده او د ژوند رڼا کلهه د 

 رن  ساعت له سترګو پنا کېږي. زېړى لمر د مازيګر

 به يې پړه نه اچوله. دى به تل په فکر کې ډوب و او په هېچا

چې په الره به روان و. له هرې خوا سالمونه پرې ويل کېده، ده به هم 

 اته په مهربانۍ ځواب وايه.هرچ

په ږيره کې يې شل ويښتان سپين نه ليدل کېده او زهيرتيا يهې ورځ 

په ورځ زياتېده کله به چې اوښانو اوبه څښلې دى به ورتهه  ودريهده او 

 هغه ورځې به يې په زړه ګرځېدې، چې ده به د خپل تره اوښان څرول.

 شعول و.خداى په درګا کې په راز او نياز م هر وخت به د 

 خوراک يې بيخي لږ و او ډېر ځله به يې په نس پورې تېږي تړلې.

الس به يې خپلې مېږې لوڅلې، چې جامې به يې و شکېدې  په خپل

 ه ګنډل.په خپلپه زمکه به کښېناست او خپل کالي به يې 
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د ځوانۍ قوت يې نه و پاته، ډېرو روژو د ده بدن کمزورى کړى و. پهه 

يې د رمضان ټولې روژې نيولې. د درې شهپيتو  ډېرو اوږدو ورځو کې به

 کالو و چې ناځاپه تبه پرې راغله.

هغه قران چې د خداى له لوري پرې نازل شوى و، ټول يې ولوسهت د 

 اسالم بېرغ يې سعيد ته په الس کې ورکړ او هغه ته يې وويل:

دا زما د ژوند وروستۍ ورځ ده ته په دې پوه شه چې بې له يوه خدايه 

 ى نشته، ته د هغه په الره کې جهاد وکړه.بل خدا

دى ډېر ارام معلومېده، مګر نظر يې د هغه لوړ پرواز عراب غونهدې و، 

 چې د لوړې فضا په ترکولو مجبور شوى وي.

مسهجد تهه  د پارهپه دغه ورځ هم دى د هر وخت په شان د لمانځه 

ې راغى او په حضرت علي يې تکيه کړې وه، مومنان او مسلمانان ورپس

 را روان وو او په مخکې يې مردس بېرغ رپيده.

 ته يې وويل:  چې مسجد ته ورسېده رن  يې الوتى و او خلکو

اى خلکو! که چېرې دپاک خداى ( اراده نه واى ما به له يو ړانهده  او 

 ناپوه نه څه فرق نه درلود.

زمونږ سرنوشت يې د دې  له سرنوشت سره په يوه ملکهوتي پيونهد 

 ې په غم او ښادۍ کې راسره وي.کلک وتاړه، چ
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په دغه ښکلي بخشش بايد ډېر خوشحاله شو او دا ښايسهته حهوره 

ډېره وستايو، د زړه په کور کې د کور د مېرمنې ځاى بايد ديته پرېږدو او 

ډېر پام وکړو، چې هغه بد ګذرانه او بد خويه خواښې، يعنې عرل د دې  

 کړي.ه ښکلي نازنينې ناوې زړه ازار ن

يوازې همدغه جنۍ په ما باندې نه ده ګرانه د دې  له خهور سهره اوه! 

 هم زه ډېره ټينګه عالقه لرم.

 خور يې له دينه لږ څه لويه او جدي شانته ده چې )اميد( ورته وايي:

څومره به ښه وي چې دغه مهربانه ملګرې چې له ډېرې مودې زمها د 

ډيوه مړه شي سعادت پانګه ده تر هغه وخت راسره وي، چې زما د ژوند 

 او ژوند خاتمه ومومي. 

 )ګوېته (                                      
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 له مرګه نه وېرېږم

له مرګه نه وېرېږم، که څوک راته ووايي چې نهن شهپه مهرې زه بهه 

ووايم، چې د خداى رضا مې قبوله ده، مګر خداى دې نه کا چې څهوک 

 تريخ دي.له السه  راته ووايي د يوه تن ژوند ستا

 )کانت                             

 

 اجتماعي عيبونه

هغه څوک چې له ټولو اجتمهاعي عيبونهو، يعنهې لهه خودپرسهتۍ، 

تعصب، خطا کارۍ او دروغو نه خالص وي له اجتماع سهره بهه دومهره 

 کړى شي.   ه مخالف وي، چې بې له انزوا نه به هېڅکله ژوند ون

 )ګوستاولويون(     
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 خوښيد غم 

زما دا خبره بې له پوهانو بل چاته مه کوو، ځکه چې ناپوهان بې لهه 

 ملنډو په نور څه نه پوهېږي.

 زه غواړم هغه څوک وستايم چې ځانته اور لټوي او لکه پتن  سهره 

 اور ته ځان غورځوي.

د عشق په شپو کې چې د ژوند نيالګي کرل کېږي او د حيات ډيهوه 

ږمۍ په ليدلو ستا پهه روح کهې يهو نې سپويسپ الس په الس ګرځي د

مرموز هيجان پيدا کېږي، ته بيا خپل ځان د تورتم په زندان کې بنهدي 

 کړې، ځکه چې هره ګړۍ د يوه مرام ارزو درسره وي.

ته بيا د اوږدې الرې او د ګران سفر له غمه خالصيږې او خپله اروا په 

کهه پتنه  لمبه ل په صفا چينې ته استوې، چې د شوق بيړه د نورو او

 ځان ستي کړي.

ترڅو چې په دغه نکته پوه نشې )مړشه چې ژوندى شهې( پهه دغهه 

 مېلمه او سېږې. ىتورتم او تياره جهان کې به لکه نوم ورک

 )ګوېته (                                         
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 د ژوند لوبه

څه موده ما او تا يو له بله زړونه تړلهي وو او پهه غهم او ښهادۍ کهې 

 ملګري وو.

په وارو وارو مو د ښځې او مېړه لوبه شروع کړه بې لهه دې نهه چهې 

 ي.ځخبره جګړو او دعوو ته وو

ډېر ځله مو يو له بل سره وخندل د دوو مينو غوندې د بل پهه مهخ د 

ه او اخيسهتلمينې السونه راښکل، شوخي مو وکړه يو له بله مو خوله و

 خوله مو ورکړه.

االداد او  کهې د ن په ځنګلونهو او کښهتونوپه اخرکې مو د وړو په شا

پټپټاني لوبه شروع کړه او يو له بله داسې پټ شوو، چې تر اوسهه مهو 

 سره نه دي موندلي.              )هاينه (

 پوهه

 د پوهې قوت ته وزرونه مه پيداکوو، بلکې څه سرپ ورپورې وتړو.      

 )بيکن( 
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 هر چا وځورولم

 عشق وځورولم، ځينو په کينه زما زړه ازار کړ. په خپلځينو 

 چا د عشق په زهرو زما ډوډۍ ولړله.

 چا زما د شرابو په پياله کې د کينې زهر توى کړه.

مګر له هر چانه هغه چا ډېر وځورولم چې نه يې راسهره کينهه پيهدا 

 شوه او نه مينه. 

 ))هاينه ((                       

 زما ترانې

 لې په زهرو لړلې دي.زما ترانې ټو

 کړه ه ولې به نه وي لړلي، ايا تا زما د زنده ګۍ په جام کې زهر توى ن

زړه  په خپلزما ترانې ټولې په زهر ولړې دي، ولې به نه وي لړلي ايا زه 

 لرم ه کې په زرهاو ماران ن

ايا له دغو ټولو مارانو عالوه ته زما په زړه کې ځاى نهه لهرې، اى زمها 

 دلداره!

 )هاينه (                                    

  



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4942 

 

 د هوسونو مرګ

 ژوندى يم. زما هوسونه مړه شوه، مګر زه ال

 نه شوم. مړ ما خپل زړه له خوږو او خوندورو روياو څخه وشکاوه او

 اوس ماته بې له رنځ تېرولو او غم خوړلو نه نور څه نه دي پاته.

 د اميدو له تودوالي محروم دى. د پارهزما غلى او چوپ زړه د همېشه 

زما د سرنوشت طوفانونو زما د ژوند تر او تازه ګل مړاوى کهړ اوس زه 

يوازې له نا اميدۍ او افسرده ګۍ سره مخامخ يم او د نجهات وروسهتۍ 

 ګړۍ ته ګورم. 

زه هغه وچه پاڼه يم، چې منى او خزان يې ليدلى، مګهر دا ال پهه لغهړ 

 بادونه يې رېږدوي.     )پوشکين (ښاخ پاتې ده او د ساړه ژمي 
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 د شاعر حال

ترڅو چې د هنر رب النوع تازه طعمه ونه غواړي شهاعر غلهى او ارام 

 دى.

دى هم د نورو غوندې په خوړو او اوبو پسې هڅه کوي او د وګړو پهه 

 شان په ډېرو وړوکارونو باندې بوخت وي.

 د ده اسماني سرينده غلي وي او هېڅ غږ ترينه نه خيژي.

زړه يې له غم او رنځه فارغ وي او د ژوند له مبتذلو خوښيو سره يهې 

 تعلق وي.

 لنډه دا چې د جهان بې هنره خلکو غوندې عادي ژوند لري.

کله چې ناڅاپه د هنر رب النوع د شاعر په زړه کې څه واچهوي روح 

يې لکه ګربته، چې له درانه خوبه پاڅېږي ريږدي او له  دغهه احمرانهه 

 څخه خوابدي کېږي. وخت تېرولو

د جهان له عادي شور او غوغا څخه تښهتي او خپهل سهر د خلکهو 

ناڅيزه بوتانو ته نه ټيټوي، بلکې په ډېر قار او ټينګار لهه دغهه عالمهه 

زمهو کناره کېږي. د ډکو سيندونو په موجونو او د ځنګلو په شاعرانه زم

 ېږيپسې روان

 )پوشکين(
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 شاعر ته

مه غولېږه! ځکه چې د مهدح او تحسهين  شاعره! د خلکو په ستاينه

 نغاره ژرغلي کېږي.

 د احمرانو او بېشعوره خلکو خندا او وينا ته غوږ مه ږده!

 تل غلى، جدي او ټين  اوسه!

 ته پادشاه يې بايد د شاهانو غوندې په انزوا کې ژوند وکړې.

ته خپله الره مه پرېږده او هغه ځاى ته والړ شه، چې ستا ازاد طبيعت 

 رښيي.يې د

ته د خپلو هغو اندېښنو او خياالتو محصول، چې په تا باندې ډېر قدر 

 لري خلکو ته وړيا ورکړه او په خپله دغه بخشش له چا نه مه غواړه.

اجر او مزدوري مه غواړه، ځکه چې ستا مکافات بې له تا نه بل څوک 

 تا ته نشي درکولى.

په باب کې ه د خپل ځان قاضي يې، ځکه چې هېڅوک ستاپه خپلته 

 تا غوندې سختګير نه دى.
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ه خوښ يې  ايها په خپلکار  په خپلاى مشکل پسند هنرمنده! ايا ته 

ستا زړه خوشحاله دى  که دغسې وي نو بيا څه پروا ده که خلک له تا 

 ووايي.  سره دښمني وکړي او تاته بد

پرېږده چې احمران د هغه معبد په غولي کې الړې توکړي، چهې پهه 

يې ستا د نبوغ اور لمبې کوي. پرېهږده دوى د خپلهې بهې محراب کې 

 عرلۍ په وجه ستا د ځالند مشعل پايې ولړزوي.

 )پوشکين (                                           
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 ادب او محبت

پام يې نه و، د دې  په ځاى چې په ډېر ادب راته )تاسهو( ووايهي، پهه 

 ډېره مينه يې راته وويل: )ته(

خيال زمها مضهطرب او  ۍوخت کې د خوشحالۍ او خوشبختپه دغه 

 ه.اخيستلپرېشانه روح ونمانځه او عاشرانه مچې يې ترې و

زه اوس د هغې په مخکې والړ يم او يوه شېبه ترېنهه سهترګې نشهم 

 اړولى.

په خوله وايم: اى ښکلې پېغلې )تاسو( څومره په ادب ياست، مګر په 

 زړه کې وايم:

 ګرانه يې.  ته پر ما باندې څومره

 )پوشکين (

 د حريرت اظهار

که زه د حريرت په اظهار کې زيان ووينم پروا نشته، خو چې حريرت 

 زما د چوپوالي په وجه زيان ونه ويني.   

 )مترلين  (                                                
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 پيغمبر

 .وه راسره تلوسه او تندهد معنى 

 کې اللهانده ګرځېدم.په چوپه او غلې بيديا 

هغه پرښته چې شپږ وزرونه لري له پاسه راکوزه شوه او خپلې ګهوتې 

 يې چې له خوب او خياله سپکې وې زما سترګو ته رانږدې کړې.

 يستې.اننووارخطا ګربتي غوندې خپلې سترګې رما د 

د هغې الس زما د غوږونو له څنګه تېر شو زما په غوږونو کې ناڅاپهه 

 پيدا شو. يو مرموز اواز

 همدغه وخت ما د اسمان دړه د تپېدو اواز واورېده.

 د درياب له موجونو الندې مې د بحري حيواناتو ت  رات  وليده.

د کورو په بوټوکې مې د تاک څانګې  او پاڼې ليدې، چې وده کهوي او 

 لويېږي.

پرښته زما شونډو ته رانزدې شوه زما هغه ژبه يې رانه پريکړه چې کار 

 هل وو. يې نيش و
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السونو چې په وينو لړلي وو يوه بله ژبه زما پهه خولهه  په خپلوبيا يې 

 کې کښېښوده.

زما په ځيګر يې تېره توره ومنډله زما رپيدونکى زړه يې راوايسهت او 

 د اور سوځوونکې لمبه يې زما په سينه کې ننويستله.

زه د يوه مړي په شان غلې او بې حرکته د بيابان په شګو کې پرېهوتم 

دغه وخت مې ناڅاپه خدايي غږ تر غوږه شو، چې ماته يې ويل: پاڅېږه! 

يهې  د پهارهسترګې وغوړوه، د خداى فرمان ته غوږ ونيسه او د اجهرا 

خبهرو د  په خپلوسمدالسه روان شه له بيابانونو او دريابونو نه تېر شه 

 اور د خلکو په زړو کې بل کړه!  ايمان

 ) پوشکين (                                                                                     
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 د نېکانو ارمان

د نيکانو لوى ارمان دا دى، چې د سړو جوړولو په کار کې برخه ولري 

 که څه هم د دوى کار پټ پاته شي او څوک پرې پوه نشي. 

 )سپنسر(                                                                                              

 قبر او ګل

 قبرسره ګل ته ويل:

اى د عاشرانو ګله! هغه د اوښکو څاڅکي چې هره شپه د چرګ غهږ 

 او سحر له سترګو ستا په ښکلي بڼه راتويېږي ته پرې څه کوې 

 ګل وويل:

ته راته ووايه! هغه چې ته يې هر وخت خپلې ګيډې ته ننباسهې اول 

 څه ورسره کوې 

قبروويل: ګله! زه له هرې اروا نه چې ماته يې سپاري پرښته جوړوم او 

 اسمان ته يې لېږم.

ګل وويل: قبره! زه دغه اوښکې ورو ورو د عطرو او عسلو په صهورت 

 تبديلوم او خلکو ته يې ورکوم!            

 )هوګو(                           
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 افتخار

دا طاليي سکه چې د دنيا په بازار کې د افتخار په نامهه چلنهد لهري 

 هېڅ ګڼمه.

 الندې يې کوم. هو! زه ورته په کرکه ګورم او له پښو

 هغه چې د خپل هنر مزدوري غواړي د ټيټ فطرت خاوند دى.

دى پرېږدو، چهې هغه چې د دغه بازار په سرو او سپينو پسې لېوال 

 دې بې ارزشه سکې ته الس وغځوي.

 دا سکه هغه څوک اخلي چې ځان خرڅوي.

که ته غواړې چې دغه خلهق وپېهرې، نهو راشهه دوى ټهول ځانونهه 

 خرڅوي.

 وشرنګوې.  هميانۍته بايد دوى ته يو مناسب قيمت وټاکې او خپله 

 .کوې اعترالکړې، نو د دوى په تروى ه که داسې ون

 .دي خاوندانېږې چې دوى ټول د تروى اياته نه پوه

 .ځي وړاندې اوږه په اوږه تلافتخار او تروى 
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 .کوي تاديه افتخار په بهاترڅو چې دنيا شته خلق د تروى 

 ، چې دنيا يې په پښو ودرولې ده.ىد افتخار د سکې اواز د

 ماپرېږدو، چې د جهان د پرهېزګارانو په مرابل  کې بد معامله اوسم.

 زه د افتخار خاوندانو ته هېڅ ښکاره شم.پرېږدو چې 

زه چې ځان د دغسې خلکو په مخکې وينم زړه مې خپلې اندازې نهه 

 زيات د حرارت تمنا لري.

زه دغه طاليي سکه چې د جهان په بازار کې روا( لري او د افتخار په 

 نامه يادېږي هېڅ ګڼمه او په نفرت ورته ګورم.

 و څيزونو په مخکې نه يم والړ.وندې وړغزه اوس د افتخار او تروى 

زه دغه وخت له ډېرو لويو حرايرو سره مخامخ يم، چې يا بايد غلى او 

 چوپ پاته شم يا بايد ډېرې لويې خبرې وکړم.

اى زما پوهې او هوښارۍ! راشه هغه څه ووايه چې د نورو په فکر کهې 

 نه راځي.                                

 يچه ()ن                   
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 څه غواړم 

 

 نه يم. شوم، مګر له ځانه ال خبر د ډېرو خلکو له پټو رازونو خبر

 نشي ليداى. زما سترګې ماته دومره نزدې دي چې ما

زما زړه غواړي چې له ځانه څه قدر لرې شم او خپله څېهره وويهنم، 

 مګر دومره لرې نه لکه چې له غليم نه لرې يم.

 لري دي. له مانه ډېراوس زما ډېر نژدې دوستان هم 

زه غواړم د دوست او دښمن ترمنځ يوه فاصله ولرم، ترڅو چې هغهه 

 څه په ځان کې وليدى شم چې په ماکې شته. 

 اوس پوه شوې! چې زما زړه څه غواړي      

 )نيچه (                                                           
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 د بډاى فرر

 څاڅکى باران په ما باندې ونه ورېده.لس کاله کېږي چې يو 

د يوه سړي وږمه  په ما ونه لګېده، د مينې او محبت پرخه زمها د زړه 

 په کښت پرې نه وته، ځکه چې په دغه ځمکه هېڅکله باران نه ورېږي.

زما پوهې! زه اوس تاته مخ اړوم او تاته اسهره لهرم چهې پهه داسهې 

 کړې.ه وچکالۍ کې ته وچتوب غوره ن

وږمهه، زړه  ېروح خوښهونک د پهارهه هيلهه لهرم چهې زمها له تا نه

 او ريا شي. ېپرخه، ژوند پالوونک ېخوشحالوونک

ما ورېځو ته ويل چې زما له مخې نه لرې شي، چې د رڼها  تر دېپخوا 

 ي او مخه مې ښه رڼا کوي.ځپلوشه په ما باندې ډېره پرېو

اوس د هغو ورېځو په الره کې دامونه ږدم، چې ګوندې يوه شېبه زما  

 په سر باندې سيورى شي او زما خبر واخلي.

پخوا له دېنه په تريخ حريرت پسې ګرځېدم اوس د تصادل څڼو تهه 

الس غځوم او غواړم، چې ميلمه پالونکى شم، خپلهه برخهه او دخپهل 

لهې سهختې نهه الس وچولي ليک له ځانه ونه شړم، نن زرتش لهه خپ

ستى دى او لکه تود باد، چې کنګهل ويلهې کهوي خپهل ماليمهت ياخ

 څرګندوي.

کوهستان کې انتظار کاږي، مګر د غره لهه لهوړې  په خپلتر اوسه ال 

کنګلو نه چې تل ترتله ساړه او تړلهي  له هغو ى،د ىڅوکې راښکته شو
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، مګهر خوشهحاله ىسهتومانه د ىد ىپاته کېږي يو قدم را ټيهټ شهو

 لومېږي.مع

غلى شه! چې حريرت لکه ټينګه وريځ زما په سر تېرېږي د ورېځې له 

 زړه نه  يو غير مريي برق ځليدونکى دى.

 يحريرت ورو ورو له ډېرو لويو  پټه پايو او پلهو څخهه زمها پهه لهور

 راښکته کېږي راشه! راشه! ګرانه حريرته.

راته  چوپ شه! دا زما حريرت دى، چې په ځيرځير او خواږه اضطراب

او کتل يې لکه د ستورو کتل جذاب او شيطنت اميز معلهومېږي  يګور

حدس موندلى دى او پوه  په خپلته به وايي چې زما د نېکمرغۍ راز يې 

شوى دى، چې نن ولې د غره له لوړې څوکې راښکته شوى يهم، ولهې 

تهه  ماليم او ارام يم  ته به وايې چې له ليدو او کتو يې يو ګلرنګه ښامار

 .کړې دهه وازه خول

  غلى شه! چې زما حريرت څه وايي

افسوس دى ستا په حال اى زرتشته! ستا حال د هغه چا غوندې دى 

 چې سوچه زر يې خوړلي وي، اخر به ستا ګيډه څېرې کړي او دغهه زر

 .يبه ترېنه وباس

زرتشته! ته له اندازې نه زيات بډاى، له حده زيات د خلکهو سهترګې 

 کې ځانته حسد پيدا کوې.برېښوې او په زړونو 

زه د ستا د ځليدونکي رڼا په مخکې درېداى نشم او سيوري ته پنهاه  

 وړم او رېږدم.
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بډايه! ځه والړشه! ځه روانېږه اى زرتشته له خپل لمر نه لرې شه! ته 

غواړې چې له خپلې هغې رڼا نه چې له سره ډېره زياته ده نورو تهه پهه 

 لپو څه ورکړې. لپو

ته په دې نه پوهېږې، چې هغه شى چې له تاسره په رښتيا زيهات دى 

 ه ته يې. په خپل

که غواړې چې چاته څه ورکړې له ځانه تېرشه خپل ځان ورکهړه اى 

 زرتشته!

بانهدې نهه دى  ته وايې لس کاله کېږي چې يو څاڅکى باران پهه مها

زما پهه وريدلى. د يوه سړي وږمه راباندې نه ده لګېدلى، د مينې شبنم 

 زړه نه دى پرېوتى.

 ته دا اسره لرې چې په مينه درته وګوري او تا ښه وګڼي.

ايا ته نه پوهېږې چې د خوشبختۍ پلوشو او حرارت شاوخوا ځمکهه 

ولې هغه زمکه چې له بارانه محرومه ده له عشره هم څه برخه نه ځسو

 لري.

 اوس ستا ستاينه څوک نه کوي، بلکې ته د خپل دسترخوان د پوټهو

 ټولوونکو ستاينه کوې. 

 فرير بډاى يې. زه تاپېژنم چې ډېر

په عذابوي، ته خپل ځان په ډېهره ورکهړه سهتومانه  ستا ډېر شته تا

 کوې، خپلې ارامتيا نه ګورې له خپل ځان سره عالقه نه ښيې.
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ستا باطن همېشه هماغه شان په شکنجه کې دى، لکه چهې پهه يهو 

په يو زړه کې  يات غنم واچول شي ياانبار کې له اندازې او ګنجايش نه ز

له حده زياته مينه پيدا شي. ته خپل ځان قربانوې، خهو څهوک سهتا، 

 ستاينه نه کوي!

اى بې پوهې هوښياره! که غواړې چې په  نورو ګران شهې بايهد ډېهر 

 فرير شي.

دا خلک له هغه چاسره مينه کوي، چې په زحمت کې وي هغه چا تهه 

 وي. يوه مړۍ ډوډۍ ورکوي چې وږى

اى زرتشته! که غواړې چې چاته څه ورکړې، نو خپل ځان ورکړه او له 

 شه! زما خبره واوره، زه ستا حريرت يم!    ځانه تېر

 )نيچه(
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 هېرول

 هغه څوک چې څه نشي هېرولى ښه سړى نه دى.

څوک چې همېشه د بل د مالمتۍ له خاطره له ځان سره څه ساتي د 

 ښه زړه خاوند نه دى.

 نه لرېله هر چا 

 رټل او رټل کېده يو هم ښه نه گڼم او له دواړو نه کرکه لرم.

 د چا اطاعت نشم کولى او له چانه اطاعت هم نه غواړم.

 هغه چې له ځانه نه وېرېږي بل هم نه ويروي.

 په نورو باندې هماغه څوک حکومت کولى شي چې نور ويروي.

اداره هم نهه زه به څنګه دغه کارته زړه ښه کړم چې د خپل ژوند په 

 يم خوښ.

زه غواړم چې د ځنګله يا د سيند حيواناتو غوندې يوه شهيبه ځهان 

 هېرکړم چېرته يوازې کښينم.

 له خپلو لرې اوږدو روياو سره مشغول شم.

 خپل ځان له ډېر لرې ځايه دلته راوبولم.

  له بل چاسره څه مشغوال ونه لرم. له ځانه زړه وشکوم او بې له ځانه

 )نيچه (
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 شاعر خوشبختيد 

د کلي رونق اوښتى دى، د خزان سيلۍ ټوله ښهکال لهه ځهان سهره 

 وړېده، مګر شاعر د تېرو په يا د خپل غم سپکوي.

دى فکر کوي چې له داسې بدايعو نه يوه ښکلې تابلو جوړه کړي چې 

 هېڅ خارجي وجود نه لري.

خوشبخت دى چې برباد شوى ښايست دخپل خيهال  دى رښتيا ډېر

 په دام کې نيولى او ساتلى شي.            

 )ايشندرل (

 تسلي

د ژوند پاڼه زيړه  ده. اوس تا تورو خاورو تهه سهپاري او دى د خهاورو 

داسې نيالګى زرغون  نه به يو له خاورو اوالد دى، مګر غم مه کوه! ستا

او هر پسرلى به ستا په ياد عطهر شي، چې هر کال به نوي ګلونه نيسي 

 افشاني کوي.  

 )ورکرت (
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 هابيل او قابيل

د قابيل نسله! ته ارام ويده شه! ښه څکه، تل موړ او خوشحاله اوسه! 

 ځکه چې ژوند تاته په ډېره مينه خاندي.

مګر ته اى د هابيل نسله! ټول عمر په خوارۍ او بدبختۍ کهې غوټهه 

 شه! اوسه او په زحمت مړ

ډېر ښهه  قابيل اوالده! ډېرخوشحاله اوسه ځکه چې اسمان تاته پهد 

 يې. ىنظرکتلي دي  او ته يې خوښ کړ

د هابيل اوالده! ته همدغسې په غمونو، زحمتونو او سختيو کهې تهل 

 ترتله ژوندکوه!

د قابيل زوزاده! خانده او خوشحالېږه، ځکه چې ستا کښت ډېر ښهه 

 ږي.راغلى او ستا رمې کال په کال زياتې

مګر ته اى د هابيل زوزاده! همدغه شان په لهوږه شهپې سهباکوه او 

 فرياد کوه.

د قابيل بچيو! تاسې تودو نغريو ته نزدې کښهېنۍ او ځانونهه تهاوده 

کړو، مګر تاسې اى د هابيل بچيانو! لکه ګېدړان په سهمڅو او غهارونو 

نوي کې له سړو نه ورېږدو او ورپيږي خپل ټبر هم زيات کړو او هرکال 

 اوالودنه راوړو.
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مګر تاسو اى د هابيل نمسيانو! خپله اشتها وسهېځئ او لهه خپلهې  

 کمپلې نه هېڅکله پښې مه باسئ!

 ره!  ته د ځنګلونو د حشراتو غوندې تل خوره او غټېږه!بد قابيل ټ

مګرته د هابيل ټبره! له خپلو اوالدونو سره په کورونو او کوڅهو کهې 

 سرګردانه ګرځه!

په غوښو و هډوکو به ځمکهه  نسله! که ته مړهم شې ستا اه! د قابيل

هابيل نسهله! پهه  تياره شي او کښت به يې ډېر ښه راشي، مګر ته اى د

 ژوند هم څه حاصل نه لرې او هېڅ الس ته نه درځي.

مګر ګوره! اى د قابيل نسله سره له دغو ټولو شيانو يو لوى شرم ههم 

په حکومهت کهې )پالهه او  په برخه رسېدلى دى، هغه دا چې ستا ستا

 کرکۍ د سرنېزي په مرابل کې مغلوبه ده.(

ته! اى د هابيل نسله، دا ځمکه پرېږده او اسمان ته خېژه ځکهه چهې 

 نه ده پيدا کړې.            د پارهځمکه يې ستا 

 ) بودلر( 
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 سخاوت

سخاوت دا نه دى چې سړى چاته ډېر څه ورکړي، بلکهې پهه ځهاى  

 ورکړه سخاوت دى.  

 )الربروبر( 

 بې اسرې

يتيم هلک وم، د دنيا له شتو نه مې دوه رڼې سترګې درلودې چهې د 

 زړه ارامتيا پکې ليدل کېده.

زه په ډېر اميد د لويو ښارونو خلکو ته ورغلم، مګهر دوى ماتهه څهه 

 کړه ځکه چې دوى ته ډېر زرن  ښکاره نشوم.ه اعتنا ون

شو او يو ناڅاپه چې راته شل کلن وم چې يو پټ اور زما په زړه کې بل 

ټولې ښځې ښکلې او ښايسته ښکاره شوې زه په ټولو مين شوم، مګهر 

په دوى کې يوه هم په ما مينه نه شوه او يوې ته هم زه ښکلى ښهکاره 

نشوم. که څه هم ما وطن او پادشاه نه درلود، مګهر بيها ههم د جنه  

 کړم.ه شم، خو مرګ قبول ن ميدان ته ورغلم چې مړ

يم  ماته دانهه  د پارهه پوهېږم چې دلته څه کار لرم او د څه زه اوس ن

له وختهه راغلهى يهم او کهه وخهت رانهه  ده معلومه چې دنيا ته پخوا

 تېرشوى دى.  

 )ورلن ( 
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 خلک او شاعر

 يوه ورځ هغه لوى او پراخه ميدان هغه لوړ او اوچت غره ته وويل: 

باندې همېشه د )ستاپه وچولي کې د ژوند نخه هېڅ نشته، ستا پرمخ 

 سيليو او بادونو څپپړي لګېږي(

په همدغه وخت کې د اولس خلکو شاعر ته وويل: ستا سرو کار تل له 

 خيال او اندېښنو سره دى او ستا د وجود هېڅ نه دي په کار.

 سنګين غره په ځوا ب کې وويل:

له سينې نه هر راز بوټي راکاږم، د غرمې سهوځونکي  )زه يم چې ستا

په ساړه دم باندې سړومه، د طوفاني ورېځو مخه نيسم  خپلپه تودوخه 

ګوتو د واورو بڅري جوړوم او ذخيره کوم يې زما له سينې څخه د  خپلو

 اوبو لښتي روانېږي او تاته د ژوند پيغام دروړي( 

ته وويل: )پرېږدو چې زه سر په زنګانهه کښهيږدم او  هم خلکو شاعر

زړه له چينې نه ډېرې خوږې اوبه  فکر وکړم ايا تاسو نه وينئ، چې زما د

 راخوټېږي، چې د بشرتنده ماتوي.     

 )ګويته (                                      
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 انسان

همېشه وېرېدل، په هر وخت کې هيلهه او اسهره لهرل، ههر کلهه د  

پخوانيو خاطراتو يادونه، دايمهي شهکايتونه، مسلسهله ناراضهايتي، د 

دروغو په لذت پسې افسوس او ارمان، په حريرت پسهې هېڅکلهه نهه 

ګرځېدل، خپل ځان له خپل اصلي قېمت نه کله زېات او کله کم ګڼهل، 

ن پېژندنه او د ګور په غهاړه د ژونهد پهه يوازې په غم او محنت کې ځا

 ماهيت پوهېدل.

 دغهو لهه سرهدا دى د انسان حريرت يا لږ تر لږه زما مفهوم او معنى 

 د چهې دا هغهه لهرم افتخار حريري يو کې ژوند  په خپل زه خبرو ټولو

 .ګرځيدلى يم نه هېڅکله پسې شهرت په دروغو

دى ټيټ کړى. زه هېڅکله مې بې د عشق له درشله بل شي ته سرنه 

ه نامه تنده يهې عشق همېشه له ځانه لرې کړى او بېل کړي يم او د ښ

مګر عشق او افتخار يوه هم تر اوسه پورې بې د  ،دهې په  ماکې پيدا کړ

 زړه له غمه نور څه نه دي راکړي      

 ) الفيري ( 
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 په انګلستان کې

د غم داستان بيانول او داسې څوک لرل چې په دغهه داسهتان پهوه 

ډېره ښه تسلي  د پارهشي او خپل پټ غمونه پکې وويني د غمجن زړه 

 ده.

 يوه وخت دغه تسلي زما په برخه رسېدلې وه، مګر کلهه چهې مها د

 انګلستان په خاوره کې قدم کيښوده.

و او تهورو هغه وخت چې ما د دې  ځاى خلک وليدل، چې ډېرو ټينګ

دى، نو زه له دغې تسهلۍ ى و د دوى له نظره شين اسمان پټ کړورېځ

 نه محروم شوم. دلته هېڅوک نشته چې د زړه په ژبه پوه شي.

اوه! دا ساړه خلک، دا يخ زړونه چې د خداى )(( له نامه نه هم غافل 

پاته دي بې له طالو څخه بل خداى نه پيژني او بې له پيسونه بل شي ته 

 تردس نه دي قايل.په 

الپ د کوهسهتان  شي چې د کشکې زما د زړه اهونه دومره پورته الړ

لمنو ته ورسېږي، ښايي چې هلته داسې خلک ومومي چې د عاشهرانو 

 د زړه په غمونو او رازونو پوهېږي. 

 )الفيري (                                           
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 غويي

 پالونکيه!اى د فصلونو اوکښتونو 

 اى وفادار خدمتګاره! ته د ډېر لوى او ارام قوت ښکارندوى يې.

 زه له تاسره ډېره مينه لرم ته په  ما باندې ډېر ګران يې.

 له تاسره د صلح غوښتلو او عزة النفس روح موجود دى.

 د پارهته لکه يوه خاموشه مجسمه خپلې کروندې ته ګورې او د دې  

ه خوښه درانه جهغ تهه سهر په خپلکړې  چې د فداکارۍ وظيفه ترسره

 ټيټوې.

ته د انسان په خدمت کې د موقر فرمان بهردار پهه ډول خپهل عمهر 

تېروې، هر وخت چې هغه تا وهي او ژوبلوي دې ته ورته سر راګرځهوې  

 او په صبر او تحمل ورته غلى او ارام ګورې.

 ته پوهېږې چې د جهان ودانول ستا وظيفه ده.

په مرابل کې څه نه وايې او شکايت ستا عادت نه  ږييت انسان د ته د

 دى.

ته سرکشي او نافرماني  نه کوې، مګر زه ستا د دردمند روح اواز اورم 

 بخار په ډول اسمان ته خېژي. چې د

زه ستا د درد خفيفه ناله  اوروم، چې د اسماني سرود او د فداکارۍ د 

 سرود په شان په دغه فضا کې خپرېږي.

 دغه شنه او غلي کښت کې ځاى لري.ستا حريرت په 

 زه په همدغه هنداره کې وينم اى وفا دار خدمتګاره!

 )کاردوچې(  
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 د ټاګور نغمې

هغه ماشوم چې ډېرې ښايسهته شهاهانه جهامې اغوسهتې دي او د 

جواهرو قېمتي اميل يې په غاړه دى ډېر ښکلى ښکاري، مګهر د نهورو 

ده هېره  ياو هغه خوشحالماشومانو غوندې معصومانه لوبې نشي کولى 

 ده.ې کړ

 دى چې هر قدم اخلي ښايسته جامې يې په پښو کې نښلي.

له ده سره تل دغه ډار ملګرى دى، چې کالي يې په خاورو نشي ځکه 

 له نورو نه لېرې  لېرې ګرځي او يوازې  معلومېږي.

 نه ډېره ډډه کوي. د ده حرکت ازاد نه دى او له خاورو

م دغه راز پاک ساتل چهې دغهومره قيهد او د ماشوم مورې! د ماشو

 تکليف ورسره وي ماشوم ته زيان رسوي او له ډېرڅه يې محروموي.

همدغه شى دى نه  پرېږدي  چې د ژوند په صحنه او د انسانانو په ډله 

 کې داخل شي.

(۱) 

چېرته چې زړونه له ډار او وېرې څخه په امن کې دي سرونه هر ځاى 

 ته هسکيدلي شي.

 علم او فکر ازاد دى. چېرته چې

 چېرته چې دغه لوى جهان په وړو وړو فکرونو نه کوچنى کېږي.

 ي.ځچېرته چې کلمات د حريرت او راستۍ له کومي څخه راو
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 چېرته چې بې نتيجې کوښښونه الس غځوي او مطلب ته رسېږي 

 هلته چې د کار او عمل السونه نه دي تړلي.

عنعناتو وچ ځنګله تهه الره هلته چې د استدالل د چينې رڼې اوبه د 

 نه لري.

 هلته چې ذهنونه او دماغونه نشو و نما کوي.

لويه خدايه! ته ماپه دغسې فردوس او ازاد جهان کې له خوبه روايښ 

 کړه.

(۹) 

 دي. لويه خدايه! زما مناجات دا  

 وشکوه او لرې يې وغورځوه. نه زړه لهد افالس نيلې زما 

ۍ او مصيبتونه په  اسانۍ وزغملى ماته توفيق راکړه چې خپلې خوښ

 شم.

توفيق راکړه چې غريب او بېنوا له نظره ونه غورځوم او د ډېر بې باکه 

 قوت په مخکې هم سرټيټ نه کړم.

زه دا توان غواړم، چې د دنيا له خسيسو شيانو نه ځهان وژغهورم او 

 ته وسپارم. ۍخپل قوت، خپله مينه ستا خوښ

(۱) 

 پرېږده چې هر لورته تا پرې وليداى شم.بس همدغومره ارزو راته 

 کړم.ه په هرڅه کې تاووينم او بيله تا نه بل چاته خپله مينه وړاندې ن
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ه ارزو غواړم چې يوازې له تاسره زما تعلهق وسهاتي رهو! زه همدغوم

نور څه نه غواړم، ايکې يو زور النه غواړم چې ما ستا د رضا پابند کهړي 

 ا سروکار له تاسره وي. او په دغه نيمګړي ژوند کې زم

 دا  زولنه د مينې او محبت زولنه ده.

هغه چې له ماسره مينه لري غواړي چې له هرې خوا نهه زمها مخهه 

 سره دغه راز نه دى  ځانته راوګرځوي ايا ستا محبت له ما

ته پوهېږې چې ستا مينه له ماسره ډېره زياته ده، مګر بيا دې ههم زه 

 ازاد پريښى يم.

 کړم.ه ما ځکه يوازې نه پرېږدي چې زه دوى هېر نزما دوستان 

 سترګو ونه ليدې. په خپلوځل هم ته  ډېرې ورځې وشوې، مګر ما يو

زړه کې مې تاتهه  په خپلکړه او ه که څه هم ما ستا نمانځنه په ځاى ن

کړى شو، مګر بيا هم ستا مينه زما مينې ته انتظار ه مناسب ځاى جوړ ن

 لري.
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 شاعر او پرښته

 

شاعر: د اسمان پرښتې! که زما د سترګو يوه اوښکه او زما د شهونډو 

 کافي وي زه دا دواړه له تانه نه دريغوم.  د پارهيوه بوسه ستا 

چې که ته بېرته اسمان ته وخېژې، چې زما د عشهق  د پارهدا د دې  

هيلهې او  يادګار درسره وي، مګر له مانه دا اميد مه کوه چهې زه بهه د

 د پاره غم او رنځ د چې ،حتى د پارهيا د افتخار او سعادت  د پارهاسرې 

 .کړم سازه نغمه کومه

 زه غواړم چې خپله ژبه غلې وساتم او د زړه خبرې واورم.

خزان سيلۍ نه يم چې اوښهکې  څه وايي  زه خو د پرښته: شاعره دا

 خپله غذا وګڼم او دغه دغم اوالد د اوبو څاڅکي وبولم.

هغه بوسه چې ته يې ستايې له تانه نه غواړم، ځکهه چهې د بوسهې 

زه تاته راغلې يم او غواړم چې ستا د وجود له  کښت نهه  د پارهدرکولو 

بيحاصله ګياه لري کړم، چې هغه د تنګدستۍ او تنبلۍ بهوټي دي او د 

 زړه غم نه دى.

 ستا غم يوازې په خداى پورې تعلق لري.
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وي ته د خپهل زړه دغهه مرهدس زخهم  که ستا غم هر څومره زيات 

همدغسې پرېږده پټۍ او ملهم پرې هېڅکله مه ږده، ځکه چې د بشر د 

لوى لوى غمونه په کار دي او بل هېڅ شى يهې دغهومره  د پارهلويوالي 

 نشي لويولى.

شاعره! ته داګومان مه کوه چې د غم د ښهکال ادراک تهه خاموشهي 

هماغه ده چې ډېره نا اميدي  ضرور ده، ځکه چې له ټولو نه ښکلې نغمه

 په کې وي.

د زړه شاعرانو جاويدانه اواز زما په ياد دى چې بوده او تنسته يې لهه 

 اوښکو او اهونو څخه اوبدلې ده.

ماهيخور مرغه ستړې او ستومانه د ماښام په تياره کې خپل ځنګلهه 

او ځالې ته راشي او خپل بچې وږي وويني، چې د سهاحل لهه څنهډې 

نيولې وي، نو دى په يوه  د پارهډې وهي او خولې يې د طعمې ورته رامن

 لويه تېږه کښېني او اسمان ته په ډېر حسرت ګوري.

دى پوهيږي چې بيهوده، د بيحاصله ساحل او خاموش درياب په سر 

 پرواز کړى او هېڅ يې نه دي موندلي. د پارهباندې د طعمې 

خهونين زړه  لسره له دې بيا هم دى تش الس نه دى راغلهى او خپه

 ورسره شته، چې خپلو بچيو ته يې اخرينه طعمه کړي.
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دا مرغه غلى او ارام په ګټه پر يوازې او خپل څېرې ځيګر خپلهو وږو 

بچيانو ته وړاندې کوي په دغه وخت کې يې له څنګه وينهې بهېهږي او 

 ي.ځدى د مينې په ميو مست په ځمکه  پريو

شکنجې النهدې سهتړى په دې فداکارۍ کې کله د تدريجي مرګ له 

کړي، ه شي او ويره ورته پيدا شي چې د ژوند اخيرين رمق له السه ورن

نو ځکه نيم ژواندى را پورته شي او خپل وزرونه وڅنډي په دغه وخهت 

کې چې د شپې وروستۍ شومه وي د وداع يو داسې مرګاني فرياد لهه 

د  زړه راوباسي چې دريايي مرغان له ساحله تښتي او هغه مسافر چهې

 سيند په غاړه تېرېږي له وحشته رېږدي او خداى ته ځان سپاري.

شاعره! ته په دې پوه شه، چې د ټولو حريرهي شهاعرانو سرنوشهت 

همدغه دى چې د ماهيخور مرغه په شان د خپل زړه د وينو دسترخان 

 خپورکړي او خلک په دغه دسترخان ميلمانه او خوشحاله کړي.

سرو، له رنځونو او غمونو له عشق او کله چې شاعران له خاورو شوو ا

نا اميدۍ نه حکايت کوي د دوى خبرې که هر څومره ښکلي وي بيا هم 

 له زړونو نه غم نه وړي.

د شاعر خبره لکه تېره توره داسې ده، چې په هوا کې حرکت کوي او 

يوه ځالنده حلره تشکيلوي، مګر په څوکه کهې يهې همېشهه د وينهو 

 څاڅي ليدى شي.

 دوموسه (()) الفرد 
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 غم او خوشحالي

 خوشحالي هغه غم دى چې پلو يې له مخه لرې شوى دى.

هغه چينه چې ستاسې خوښۍ او خوشحالۍ ترينهه راخهوټېږي پهه 

 نه ډکه ده. حريرت کې ستاسو له اوښکو

هرڅومره چې د غم شوکارې ستاسو د وجود لوښهي وګهروي او ژور 

ډېهر ځهاى  پهارهد ځاى پکې جوړ کړي، هغهومره پکهې د خوشهحالۍ 

 پيداکېږي.

ايا ستاسو دغه کنډول چې له شرابو نه ډک دى د کالم په داش کهې 

 په اور باندې نه و ايښى 

ايا دغه د دورې شپېلۍ چې په اواز يې ستاسې روح خوشحالېږي پهه 

 تېره تېغ غوڅه شوې او جوړه شوې نه ده 

 کله چې جوړه شوې نه ده 

که خپل زړه وګورو دا بهه  زړه کې خوشحالي وينئ په خپلکله چې 

درته څرګنده شي، چې هماغه څيز چې تاسو يې غمجن کهړي ياسهت 

 تاسې خوشحاله کوي.

زړه کې سهترګې  په خپلکله چې ستاسو په زړه کې غم پيدا شي که 

اوښکې تويوي چهې  د پارهوغړوو په دې به پوه شئ، چې د هاغه شي 

 تاسې يې خوشحاله کړي ياست.
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ڼي او غم وړوکى، ځينې غهم لهوى ګڼهي او ځينې خوشحالي لويه ګ

خوشحالي ته په کمه سترګه ګوري. زه وايم دوى داوړه يو له بله بيل نه 

له تاسو سره مخامخ کښيني هغه بل  دي او دواړه يو ځاى راځي کله يو

ستاسو په بستر کې ويده وي تاسهې لکهه د تهرازو شهاهين د غهم او 

لې تشې وي تاسو غلي لې پ واقع ياست کله چې دت منځخوشحالۍ تر

 ياست.

کله چې زرګر په تاسو باندې خپل زرتلي، نو د غم يا خوشهحالۍ پلهه 

 درنيږي او سپکېږي.             

 )) خليل جبران (( 

 پارلمان

پارلمان د دولت زړه دى او د حکومت مثال لري چې په ټولو غړو يهې 

لکهه فرمان چلېږي.که دماغ له کاره ولوېږي سړى ژونهد کهولى شهي 

کړى شي ژونهد ه لېونيان او احمران چې ژوندي دي، مګر که زړه کار ون

 ختمېږي. 

 )روسو((
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 ژوند

دا مه وايه چې ژوند يو دايمي بزم دى، ځکه چهې دا خبهره احمرهان 

 کوي.

بهې زړه او  دا هم مه وايه چې ژوند تل تر تله مصيبت دى، ځکهه دا د

 ضعيفو خلکو خبره ده.

په پسرلي کهې لهه خوشهحالۍ رېهږدي،  لکه چې د ونو شنې څانګې

خانده! لکه چې د سيند موجونه په لويو ګټو لګېهږي  او فريهاد کهوي. 

ژاړه!د جهان ټول خوندونه وڅکه او ټول دردونه وزغمه بيا ووايه هرڅه 

چههې دي ډېههر دي، مګههر لههه خههوب او خيههال سههره شههباهت لههري.  

 ))پاديامانتوپولس ((

 قوت او جرئت

مخ پورته ت  قوت او جرئت غواړي او د اوبهو لهه کې  د سيند په اوبو

 جريان سره موافق ت  مړه کبان  هم کولى شي.
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 تاريخ

 

هغه ماته لوى او واړه څه فرق نه لري چې هر څه ده پيدا کهړي دي او 

د ټولو خالق دى. هر چېرته چې هغه شته هر څه شهته او ههېڅ ځهاى 

سره، چې هېڅ نهه نشته چې هغه په کې نشته زه له دومره کوچنيتوب 

 يم هرڅه يمه.

 يم. شمسي کال او الد ځکه چې د ځمکې، د ستورو او د

زه له هغې خاورې پيدا يم چې د قيصهر الس، د افالطهون مهاغزه، د 

 مسيح زړه او د شکسپير نبوغ يې په ذراتو کې ګډ دي.   )امرسن(

 لوړه پايه

يوه پله او پايه په کهار ده،  د پارهپه دغه جهان کې د هر چا د لوړيدو 

 چې هغه درد او الم دى.            

 )) اناتول فرانس ((
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 بدبختي

 بدبختي ده، چې عرل او پوهه تربيه کوي.              

 ))هوګو((   

 عرل

چې عرل هغه  ئکه غواړې چې دعرل په زيان او ضرر پوه شې، دا ومن

 قوتونه په سړي کې وژني چې ژوند پرې والړ دى.

 دى. ژوندون په عمل او اراده والړ

 غوښتنه او اراده د هر پيشرفت اصل او اساس دى.

 څومره چې عرل زياتېږي هغومره اراده ضعيفه کېږي.

که انسان په هرڅه پوه شي يرين وکړه چې بيابه هېڅ نهه غهواړي او 

 وي، يعنې اراده به نه لري. هېڅ ارزو به ورسره نه

 څخه. عمل له ارادې څخه پيدا کېږي او اراده له ارزو

دا دواړه له هغه شي سره نه يهو ځهاى کېهږي، چهې د حکيمهانو او 

 فيلسوفانو په برخه رسېدلي دي، يعنې تردد او تامل.

 زه ډېرې پوهې له ژوند څخه عاجز کړى يم.

 ډېر فکر د سړي قوت او مراومت کموي.

ون، سزار او د دوى امثال هغه کسان نه وو چې ډېر فکهر کهوي، ناپلي

 ځکه يې هغه څه وکړى شو چې زړه يې غوښتل.

 ))اناتول فرانس((        
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 ترقي او تکامل

 زه په دې عريده يم، چې د بشر تکامل به په ډېر ځنډ انجام مومي.

د دنيا سير ډېر بطي دى، د بشر نبوغ پهه ترليهد کهې دى، د ابتکهار 

خونده يې نشته، لکه چې په فزيک کې د ثرل قانون موجهود دى چهې 

زمونږ تعلق د ځمکې له زړې کرې سره ساتي په روان شناسۍ کې ههم 

 دغه قانون وجود لري او زمونږ دلچسپي د زاړه جهان سره ټينګوي.

ګويټې هم ويلي دي چې خلق ال د اصهلي ګنهاه د اتمهي برخهې پهه 

 اختراع نه دي بريالي شوي.             

 )) اناتول فرانس (( 

 د ژوند ضروري شر 

ناپوهي يوازې د نېکبختۍ الزمي شر  نه دى، د ژوند ضروري شهر  

ژونهد تحمهل  نشهو  هم دى. که مونږ په هرڅه پوه شو يو ساعت هم د

 کولى.

ساسات چې ژوند مونږ ته ښه ښکاره کهوي يها ژونهد راتهه د هغه اح

 تحمل وړښيي له دروغو څخه زېږي او په موهوماتو باندې تغذيه کېږي.    

 ))اناتول فرانس(    
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 علم او اخالق

 يوې اخالقي نتيجې اميد لرل ډېره لويه اشتباه ده. له علم څخه د

د خلرهت او درې سوه کاله پخوا خلک په دې عريده وو. چې ځمکهه 

 کېدو مرکز دى او نن مونږ پوهېږو، چې د لمر يوه منجمده ټوټه ده.  پيدا

 اوس پوهېږو، چې د ستورو په سطحه کې څه ګازونه سوځي.

په دې هم پوه شوي يو چې دغه جهان چې مونږ پکې د ګرد او غبهار 

 يوې ذرې غوندې يو تل د جوړولو او ورانولو په حال کې دى.

شوه چې پرله پسې ځينې سهتوري پيهداکېږي او  مونږ ته دا معلومه

ځي، مګر دغو خارق العاده اکتشافاتو زمونږ په اخالقهو  منځهځينې له 

 کې څه تغير رانووست.

 نه  زياته مينه لري  ايا نن ميندې له خپلو بچيانو سره له پخوا

ده  ايا اوس دښکال په احساس کهې ېيا دغه مينه له پخوانه کمه شوا

زيادت يا نرصان راغلى دى  ايا نن د زړورو قهرمانانو پهه  نه څه له پخوا

 نه څه فرق ليدل کېږي  زړه کې له پخوا
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ځمکه لويه وي او که کوچنۍ وي د بشر په حال کهې څهه تغيهر نهه 

راولي. ځمکه لويه ده په دې شر  چې غم او رنهځ پکهې وي او عشهق 

 موجود وي.

 دي.غم او عشق د غير فاني ښکال جاويداني مرکزونه 

 غم يو داسې نعمت دى چې قيمت نه لري.

هغه ښيګڼې چې په ځان کې وينو او هغه څه چې ژوند زمونږ په نظهر 

 همدغه لوى نعمت اغېزه ده. کې ښه ښکاره کوي د

شهامت او نور فضايل او ملکات د همدغه شي  ،زمونږ ترحم، شجاعت

 مرهون دي.

 .    اخالق طبيعتاً په احساساتو باندې تکيه لري او بهس

 ))اناتول فرانس ((                        
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 فکر او احساسات

تاسې واياست، چې د ټولو مصيبتونو او بدبختيو علت زمونږ فکر دى، 

که غواړو چې د فکر په نحوست قايل شئ بايد په قدرت او عظمت کې 

يې ډېره مبالغه وکړو، مګر په دې خبره بايد پوه شهئ چهې فکهر پهه 

 غرايزو باندې ډېر لږ تسلط لري. احساساتو او

هغه خلک چې د فکر له تاثير الندې ډېر زيات راغلي دي هغوى هم د 

 نورو په شان متکبر شهواني او بخيالن دي.

چېرته چې تمدن ډېر وړاندې تللى هلته هم هغه کارونه ډېهر لهږ دي 

 چې په فلسفې اصولو اجرا کېږي.

دومره ضعيف او ذليهل يهو مونږ د غرايزو او احساساتو په مرابل کې 

چې زه هېڅکله يوه داسې شعوري حالت ته نه شم قايلېدلى چهې لهه 

 طبيعي حالت سره مخالف وي.              

 )) اناتول فرانس ((    
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 تمسخر او ترحم

هر څومره چې د انسان په ژوندانه کې ډېر فکر کوم هغومره راسره دا 

اعمالو شاهد او قاضي تمسخر او عريده ټينګېږي، چې بايد د بنيادم د 

 ترحم وي.

ه د خندا ژونهد زمهونږ پهه نظهر کهې په خپلدا دوه ښه مشاوران يو 

 ه ژړا ژوند را ته مردس ښکاره کوي.په خپلمحبوب کوي او بل 

هغه تمسخر چې زه يې لرم بې رحمه نه دى په عشق او ښکال باندې  

 ملنډې نه وهي، بلکې ډېر ماليم او نېکوکار دى.

ښيي چهې بايهد د اشهرارو او  ه په خندا قهر سړېږي او مونږ ته داد د

 احمرانو په مرابل کې له تمسخر نه کار واخلو.

که دا حس له مونږ سره نه وي، نو زمونږ په زړه کهې هرګهوره نفهرت 

 پيداکېږي  

 )اناتول فرانس (
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 د خلکو انتظار

 انتظار لري.خلک هر وخت په اجتماعي چارو کې ډېرو لويو تغييراتو ته 

 دى.ى غيب ويلو له روح نه يې نشات کړ دا هغه دايمې اشتباه ده چې د

منم  چې ژوند په رښتيا بې ثباته دى او ژوندي شيان تل تغيېر کهوي،  زه دا

 مګر د تغير محسوس نه دي.

 هره ترقي ډېره ځنډنۍ او منظمه ده. د دنيا

شي پيدا کيهداى، ناڅاپي او سريع تغييرات هېڅکله نه دي پيدا شوي او ن

 طبيعي قواو په رحيمانه ځنډ انجام مومي. ټول اقتصادي تحوالت د

دا خبره زمونږ له احساساتو سره مخالفه وي او که موافره، مګر يهو منلهى 

 حريرت دى چې هرڅه هماغه شان دي چې پخوا وو.

 د مخهههماغه دماغو او کيفياتو نتيجهه ده چهې  زمونږ اجتماعي و ضع د

تهر چې علت او سبب هغو احوالو ته ويل کېږي چې وروسهته  موجود و، لکه

 به موجود شي. دې

دا تسلسل تر ډېره وخته ديوه حال ثبات ساتي او پهه ژونهد کهې نظهم او 

 ارامتيا پيدا کوي.

دا خبره رښتيا ده، چې دغه حال نه هغه ارواګانې خوشالوي چهې د نهورو 

خوښي اچوي، چې شفرت  نو کېوشيانو ډېره تنده ورسره ده او نه په هغو زړ

مهونږ بايهد تهن ورتهه  په کې نشته، مګر  د جهان  نظم همدغه تراضا لري او

زړه کې يو څه حهرارت او لهه ځهان سهره څهه  په خپلکښيږدو. مونږ بايد 

غريهب موفريتونهه ونهه غهواړو او د  اشتباهات ولرو، مګر اني او عجيهب و

 معجزې انتظاار ونه لرو. 

 )اناتول فرانس (  
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 خطرناک

مونږ ته هغه کسان خطرناک ښکاري، چې روحيه يې زمونږ له روحيې 

 نه مخالفه وي.

 ونه پکې نشته مونږ ورته بدا اخالقه وايو.يهغه چې زمونږ خو

څوک چې زمونږ په اشتباهاتو مبتال نه دي مونږ ته شکاک معلومېږي 

 او دا فکر نه کوو، چې هغوى به په نورو شبهاتو مبتال وي.    

 )اناتول فرانس (

 

 د ژوندانه مخ او څټ

ې مخ او څټ لري. هغه ښکال چې په مخ کې چ ېژوند لکه د زري ټوټ

شته په څټ کې نشته مګر، د ټوټې اوبدانه )بافت ( له مخ نه پهه څهټ 

 کې ښه ليدل کېږي. 

 )شوپنهاور(                 
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 ليونتوب او حماقت

د زه باور لرم چې بشر په هر وخت او په هرځاى کې د خپهل مصهرل 

 د جنون او حماقت کافي ذخيره لري. پاره

 دا سرمايه هر څنګه چې وي بې حاصله نه ده.

کله چې ګورم چې يوه پخوانۍ اشتباه ورکه شوه بې له دينه، چې پهه 

دغه کار خوشحاله شم د بلې اشتباه په باب  کې فکر کوم چهې د زړې 

 تباه ځاى نيسي.اش

زه په ډېر تشويش له ځانه پوښتنه کوم چې ايا دغه نوې اشتباه به له 

زړې نه ډېره خطرناکه نه وي  که ښهه فکهر وکهړو زاړه اوههام او زاړه 

نه لږ زيات دي، ځکه چې هغه د زمانې په مرور صهيرل و خرافات له نور

 دي او ضرر يې کم شوى دى.    شوي

 ))اناتول فرانس (( 
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 ځان باورپه 

هر څوک چې په ځان باندې اطمينهان او بهاور لهري خلهک د هغهه 

 ملګري کېږي. په ځان باور يو داسې صفت دى چې د هر چا خوښيږي.

خلک له قطعي او يريني مطالبو سره مينه لري نه لهه داليلهو سهره، 

 دليل او برهان د وګړو اندېښې او پرېشاني زياتوي.

 خبرو پوهېږي.اوس ساده ګي  خوښوي او په ساده 

خلکو ته بايد څنګه او څه راز ونه وايو، بلکې هو يا نه ورتهه ووايهو او 

 بس.

 )اناتول فرانس (              

 تعصب

 کې شته. تعصب او عدم اغماو په هر عصر

هر څه چې زمونږ خوښ وي زمونږ پهه نظهر کهې لهوړ معلهومېږي او 

ښهکاره کهړي  نمانځنه يې کوو. که څوک مونږ ته زمونږ د بتهانو عيهب

 خوابدي کېږو.

خلک په مشکله دې ته حاضرېږي، چې د خپلو عرايدو پهه منشها او 

 منبع کې لږ غوندې ايراد قبول کړي.

اصولو او معترداتو کې غور او فکر کولى هېڅکله به نه  په خپلوکه چا

 وو معترد شوي.            

 ) اناتوس فرانس ( 
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 ځان وپېژنه!

د يوناني فلسفې له حماقتونو څخه يو لوى  دا خبره چې ځان وپېژنه  

 حماقت دى، مونږ به هېڅکله نه ځان وپېژنو او نه نور.

ټول مشکالت په همدغه ځاى کې دي او په همدغې موضهوع پهورې 

 ارتبا  لري.

د دنيا جوړول دومره ګران کار نه دى لکه پېژندل يې چې ګهران کهار 

 دى.

ى شي، مګر دا توفيهق ښايې چې بشري نبوغ يوه ورځ دنيا جوړه کړ

 به هېڅکله ونه مومي چې پرې پوه هم شي.

د بشر په پوهه او نبوغ باندې دا ډېره لويه تعدي ده، چې د حريرت په 

ه کار ولوېږي. څه شى چې له پوهې نه پکې استفاده کېږي د پلټون کې 

 دي.   اخيستلاشياو لږ غوندې حريرت پېژندل او ترينه خوند 

 ) اناتول فرانس (
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 شخصيت

مونږ غواړو چې خپل شخصيت له ځان سره هغه بل جههان تهه ههم 

يوسو، له مونږ سره دا عريده موجوده ده چې که څوک ځان هلته ونهه 

پېژني هر سعادت چې د ده په برخه وي په ده پورې به څه ربط نه لري، 

 بلکې د بل چامال به وي.

ههم  له دينه غافل يو، چې زمونږ شخصيت دلته په دغه جههان کهې

 او بل راز کېږي. راز ځله يو څو محفو  نه دى او په ژوندانه کې څو

زه چې اوس له اتيا کالو نه اوښتى يم له هغه شهل کلهن، )) مهوريس 

 ميترلين  (( سره هېڅ شباهت نه لرم، بلکې هغه هېڅ نه پېژنم.

همدارنګه له هغه لس کلن هلک سره هم مشابه نه يم چې يوه  شېبه 

 ناست او تل به په لوبه مشغول و.هم په ځاى نه و 

 ما ته اوس هغه پردې او بيگانه معلومېږي.

هرکله چې په دې نړۍ کې زمونږ شخصيت بدلېږي، نهو بيها ولهې دا 

 انتظار لرو، چې هغه بل جهان ته به يې هم له ځان سره وړو. 

 )) مترلين  ((                                  
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 برا

 

د سختيو په مرابل کې مراومت نشي کولى که انسهان  اًپسونه طبيعت

نه واى ساتلى اوس به يې نسل ورک و،  د پارهدغه نوع د خپل خوراک 

مګر اوس چې دغه حيوان په دنيا کې ژوندى  پاته دى سعادت يهې پهه 

 يې ساتلي دي. د پارهبرخه نه دى ځکه چې د وژلو او خوړلو 

سر نوشت يې هم دغهه دى  هر حيوان او هر يو بوټى چې دلته وينئ،

کاڼي او معدنيات هم دغه راز دي، مګر زمونږ غم دومره نهه دى چهې د 

 دوى تغير ووينو او په بدبختۍ يې پوه شو.

 ))مترلين  ((                         
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 کب

هغه کب چې يوازې ژوند کوي او هغه کبان چې پهه يهوه ځهاى کهې 

سره له دې ډېرکبان شته چهې  ګډژوند کوي يوه اندازه پوهه لري، مګر

 يوازې نه اوسيږي.

 مونږ نه پوهېږو، چې د دوى د اجتماع سبب څه شى دى 

د ښايې چې دوى به د ځينو ځناورو او بالګانو له ډاره او د ځان ساتلو 

د دې   ېدنهيو ځاى شوي وي، مګر همدغه ګډ ژوند او يو ځاى اوسه پاره

 سبب وګرځيده چې انسان يې ژر ښکارکړي.

 )) مترلين  ((                               

 

 

  



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4923 

 هغه چې دنيا ته رانغله

په ملياردونو نطفې ضايع کېږي او په دې باب کې تاسې ډېهر افهرا  

 کوو.

ستاسو ښځې ډېرې لږې نطفې قبلوي چې هغه په انسانانو بهدليږي، 

هغه نطفې چې ضايع کېږي او څه ترينه نه جوړېږي ستاسو د خوابهدۍ 

ن موجب نه ګرځي، تاسو ته معلومه ده چې دغه په سهلهاو زرو او خپګا

ملياردونو نطفې، چې په هره پيړۍ يا نيمه پېړۍ کې له دې جهانه ځهي 

او هېڅ ترينه نه جوړيږي د انسانيت توان په کې شته او بالروه انسانان 

ورته ويلى شو، مګر دوى ته هغه چانس نه پيداکېږي چې مونږ غونهدې 

ه چې مونږ ته هغه چانس پهه الس نهه راځهي چهې د انسانان شي، لک

 مشتري کره رانه جوړه شي او هغومره عمر ولرو.

ايا دغه بالروه انسانان د فکري او معنوي ژوند خاوندان وو او که نهه  

 که نه وو، نو څنګه ورته بالروه انسانان ويلى شو 

 اوس چې دوى مړه شو او مونږ غوندې نشو ايا د دنيا په اوضاعو کهې

څه تغير راغى  ايا د دوى ځاى تش پاته شو او هغه کار، چې بايهد دوى 

 سرته رسولى واى سر ته ونه رسېده.

 ))مترلين  ((                  
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 څنګه به يو 

مونږ غواړو چې  په هغه بل عالم کې هم خپل ځان وپېژنو او پوه شهو، 

هلته بهه چې ته )اسميت( بې زه )موريس( يم، مګر دانه ده معلومه چې 

 خپل کوم شخصيت غوره کوو 

ايا ته به دا غواړې چې زمهونږ د بهدو کهارونو سهزا بهه زمهونږ کهوم  

شخصيت ويني  هغه موريس چې اوس له اتياکالو نه اوښهتى دى، کهه 

 هغه شل کلن موريس به وي چې بېل شخيصت يې درلود.

په رښتيا چې مونږ تر اوسه نه يو پوه شوي، چې په څه صهورت بهه د 

ى حضور ته وړاندې کېږو، سپين ږيهري بهه يوکهه ځوانهان او کهه خدا

 ماشومان.

 )مترلين ( 

 ستاسو فکر

 ستاسې فکر چې هرڅه وي تاسو هماغه ياست.

هېڅ امکان نه لري، چې څوک له خپل فکره لوى شي يا د خپل فکهر 

 له حدودو څخه تجاوز وکړي.         

 ) مترلين  (   
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 که طبابت ترقي وکړي

سهړي  يوه ورځ طبابت دومره ترقي وکړي چې طبيبهان د ښايي چې

زړه او نور زاړه له کاره وتلي شيان بدل کړي او د سر په کوپړۍ کې ههم 

 نور ماغزه واچوي.

لکه چې زاړه ماغزه بدل شي، نو طبعاً دغه حافظه هم نه پاته کېهږي  

نهور خهاطرات پکهې  چې د تېر ژوند پوهه او معلومات،کينه او مينه يا

ي دي، چې دا حافظه الړه شي هغه شخصيت هم درومي چهې لهه ساتل

 دغې حافظې سره ټين  تعلق لري.

په دغه صورت کې بيا څوک خپل ځان نشي پيژنهدلى او پهه دې نهه 

يوه مړي ترمنځ به څه فرق نه  پوهېږي چې زه څوک يم  يعنې د ده او د

 وي، مګر څېره او تنه به يې په کوڅو او بازارو کې حرکت کوي.

ا زيان چې د مغزو له بدولون څخه سهړي تهه رسهيږي د مهرګ او د

دلته او هلتهه  تر دېکم نه دي، دغه جسد چې وروسته  نمړينې له زيا

ګرځي هغه پخوانى سړى نه دى بل څوک  دى. ههر تنهدر چهې پهه ده 

، بلکې په يوه بل نه لريي په هغه پخواني شخ  پورې څه تعلق ځپريو

 پيداکوي.نا اشنا سړي پورې ربط  

 )مترلېن (    
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 څه غواړو 

 که پاک خداى له تاسو نه پوښتنه وکړي چې څه غواړو  

 تاسو په ځواب کې څه وواياست 

راز ايا داسې ژوند به وغواړو چې تل ترتله او ههېڅ زړښهت او ههېڅ 

  بدبختې هېڅ تغير په کې نه وي

دغسې ژوند خو عيناً د هغه غټ کاڼي حهال تهه ورتهه دى چهې پهه 

 او تحول پکې نه راځي. مليونو کاله په يوه ځاى پروت وي او هېڅ تغيير

زه يرين لرم چې که تاسې د جاويداني عمر پهه حريرهت پهوه شهئ. 

 هېڅکله به يې له خدايه ونه غواړو.

په شان دى يا په بل عبهارت  جاويداني عمر جاويداني سعادت هم د

 جاويداني بدبختي ده.                     

 )مترلين  (  
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 پوه او ناپوه

بل په ژبه نه پوهېږي سبب يې دا دى چې پوه  دا چې پوه او ناپوه يو د

 په هغه شي بدلېږي چې دى پرې پوه شوى دى.

 دى هغه څه ناپوه ته نشې ويلي چې د ده به زړه کې ځاى لري.

ه بهه هماغهه پهه خپلهکه تاسې يوه ورځ د جهان په اسرارو پوه شئ 

 کولى! ئخپل زړه خبرې نش او ماته به د ئاسرار ش

يې لکه ځينې فيلسوفان چې په  ىليونى ما ته وايي ته هم ليونى شو

 کې ليونيان کېږي او چټيات وايي. اخر د عمر

ښايي چې زه ليونتوب قبول کړم، ځکهه چهې تهر اوسهه پهورې ال د 

عرالً يې تفاوت نه دى موجود، مګر تاسهو  منځليونتوب او هوښيارۍ تر

 هوښياران ياست فکر وکړو چې څه وايئ  چې

 )مترلين (                      
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 مرګ

که مرګ په دنيا کې نه واى هېچا به د ژوندانه بارته غاړه نه واى ايښې 

همدغه د مرګ ويره ده چې مونږ ژوند کوو او د دغهه ډار پهه وجهه تهر 

 زړښته پورې د ژوندانه پيټي په اوږو وړو.

 )مترلين  (                           

 روح

 که له مانه پوښتنه وکړو چې روح څه شى دى 

نه بهه پوښهتنه وکهړم  زه تاسو ته څه ځواب نشم ويلى، مګر له تاسو

نهو د روح ژچې جسم څه شى دى  هر کله که مونږ جسم يا )ماده ( وپې

يهد پهه دې ندلو به هم بريالي شو، مګر اوس چې يوهم نه پيژنو باژپه پې

باندې ځان خوشحاله کړو، چې روح د جسم حرکت دى او جسم د روح 

 )شکل اوصورت( دى.   

 )مترلين (  

 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

4929 

 افالطون

پاسه دوه زره کاله پس مونږ ته راشي مهونږ  که د يونان افالطون څه د

به کومه موضوع ده ته وړاندې کړو، چې د ده توجهه واړوي او دى څهه 

 قدرته حيران کړي.

دى ى اسي لحا  که مونږ مريتوب لغوه کړاخالقي، اجتماعي اوسيپه 

ى يدا شوې ده، چې هغه ځاى يهې ډک کهړخو څو ډوله بل راز غالمي پ

 دى. مونږ کوم نوى شى نه لرو چې هغه ته يې وړاندې کړو.

کهوم نهوى  د پهارهسياسي، اجتماعي او اخالقي دروغ د هغهه  زمونږ

 څه نويتوب لري.مضمون نه دى او اوسني سلوک هغه ته 

په فزيک، شيمي، ژوند پيژندانه طبابهت او جراحهۍ کهې چهې څهه 

کشفيات شوي دي په اول کې به په تعجهب کهې واچهوي، مګهر د دې  

المله چې هغه ډېر موشګال او ځير کېدونکي دي ډېر ژر به پهوه شهي، 

نهه ده پيهداکړې او د  کومه نوې غهذا د پارهچې زمونږ کشفياتو د روح 

 خې پرده نه ده پورته شوې.اسرارو له م

ې سهيمه بهوره توجه ځانته راګرځولى شي هغه څه شى چې د هغه پ

موجونه دي، چې په يوه شيبه کې هرځاى ته غږ رسوي. ممکنه ده چې 

دغه شى د ده ارتبا  له هغو اسرارو سره پيدا کړي چې په مهبهم ډول 

 کتابونو کې ورته اشاره کړې ده. په خپلويې 

کې مهونږ کشهف  توجه وړ شى چې په دوه زره کالوپه هرحال کوم د 

 کړى دى همدغه دى، چې د علت په ادراک يې النه يو موفق شوي او دا

نه ده معلومه، چې دوه زرکاله وروسته به د توجه وړ څهه شهى کشهف 

 کړو. 

 )مترلين (
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 زمونږ پوهه

مونږ د فوالدو په يوه تړلي خونه کې ژونهد کهوو، چهې دوه وړوکهي  

و بس، له يوه سوري نه لږ غوندې رڼا راځي او له بل نهه لهږ سوري لري ا

ي، مونږ له همدغو دوو سوريو څخه د جهان اوضهاع ځغوندې اواز راننو

معلومو او همدغه وجه ده، چې بې له رڼا او بې له غږه په نهور څهه نهه 

 و.                ږپوهي

 )مترلين (          

 بدې خبرې

او ضرر لري ډېرې ژرخپريهږي، ښهې او  بدې او ناوړه خبرې چې زيان

 حسابي خبرې چې فايده پکې وي ژرنه خپرېږي.

هو! بدې او ناکاره خبرې لکه تلونکي او خپريدونکي ناروغي له يوه نه 

 بل ته او له بل نه بل ته ځي.

 ښې خبرې لکه صحت او روغتيا له يوه نه بل ته نه درومي.

 )مترلين (                              
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 انساني سلوک

انسان بايد هغه مينه چې له نورو سره يې کوي لهه ډېهر لهوړ ځايهه 

 سره وچليږي. واخلي او په ډېر لوړ همت له نورو

چې ممکنه ده چې خلکو ته دې د عشق په نظهر وګهوري، نهه  ترڅو

 په چا باندې وغورځوي. ىښايي چې د خپل ترحم او شفرت سيور

ورکولى شي نه ښهايې، چهې د  ترڅو چې د عدالت له مخې چاته څه

 احسان له مخې چاته څه وبخښي.

ترڅو چې د چا احترام کولى شي نه ښايي چې د احسهان لهه مخهې 

 چاته څه وبخښي.

ترڅو چې د چا احترام کولى شي نه ښايې چهې د هغهه د لجهويي او 

 دلداري وکړي.         

 )مترلين ( 
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 انساني کمال

تکامل په الره کې د ژونديو شيانو پهه هغه لوى کمال چې د تحول او 

برخه رسېدلي دي قبلي عواطف دي، چې په انسان کې ليده شي. کهه 

څوک غواړي چې له حيواناتو نه لرې وي بايد دغه عواطف چهې رحهم، 

 مروت، کرم، شجاعت او نوعه پرستي ده په ځان کې وروزي.   )ډاروين (

 د فکر روزنه

 فکرونه روزي څه شى دى چې په بشر کې ژور 

علم او پوهه نه ده، کار نه دى، د عواطفو او احساساتو هېجان هم نهه 

دى، يوازې رنځ او مشرت دى، چې د انسان په فکر کې ژوروالهى پيهدا 

کوي او ښايي، چې د همدې المله په دنيا کې غمونهه او رنځونهه ډېهر 

 شوي دي..

 )هينر(  
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 ښکليتوب

والړ شي د هر ناطق ژبهه کلهي را  د پارهکله چې ښکليتوب د دعوې 

 کېږي.                   

 )شکسپير(

 ښايست

 ښايست هغه مېمله دى چې په هر کور کې قدر او عزت لري.

 )ګوېته (                       

 سياست مدار

که يوسياستمدار جنايت وکړي ښايي، چې عفوه شهي، مګهر کهه د 

 خبط مرتکب شي، نو د عفوې وړ نه دى.

 )بيسمارک(                          
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 غولول

هم غولهولى شهي،  د پارهټول تر يوه وخته غولېږي، ځينې د همېشه 

 نه غولېږي.  د پارهمګر ټول د همېشه 

 )ابراهام لينکلن(  

 

 فکر په شعر کې

فکر بايد په شعر کې داسې پټ وي لکه غذايي خاصيت، چې په ميوه 

چې د خوړلو په وخت کې لهه کې پټ دى. ميوه هم غذا ده، مګر لذيذه 

لذته ويلې شي، خو بدن ترينه غذايي ماده اخلي او دغه محسوس غذا 

 په لذت کې پټه ده.

 )پل والري (             

 بدبختي او شعر

د بدې ورځې خاوندان د مصيبت او ناکامۍ په وخت کې شعر ته مخه 

يهې کوي او څه چې دوى له رنځ او غم نه زده کړي وي په اشعارو کهې 

 نورو ته وړاندې کوي.     

 )شيلي (                                    
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 عشق او سعادت

هغه څوک ډېر نيکبخت دى، چې خداى ورته داسې زړه ورکړى دى، 

 ګداز اليق دى. چې د عشق او سوز

چا چې د عالم اوضاع او د انسان زړه د عشق په دوه مخيزه هنهداره 

کې نه دى ليدلى هغه هېڅ حريرت نه دى ليدلى او په هېڅ نه دى پهوه 

 شوى. 

 )هوګو(           

 پوهه او عشق

کې پرورش نه مومي، بلکې د عشق په لمن کهې  پوهه د عرل په غېږ

کې وکهرل شهي او د  وده کوي، د پوهې نيالګى بايد د عشق په ګلدان

 احساساتو په اوبو ابياري شي.              

 )مترلين (   

 ښوونځى

د علم او پوهې هر ښوونځى چې پرانيستل کېهږي، د زنهدان دروازه 

 تړل کېږي. 

 )هوګو(                
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 د فکر پانګه

د فکر او پوهې ټوله پانګه بايد روحي او اخالقي عظمت تهه تسهليمه 

 شي.

  ()مترلين 

 معرفت 

معرفت هغه شى دى، چې وروسته د هرڅه له لوستلو او د هرڅه لهه  

 هېرولو نه په دماغ کې پاته کېږي.

 )ادوارد هريو(  

 

 عالم او علما

 کې وي. تل په خطا علم له خطا څخه خالص دى، مګر علما

 )اناتول فرانس (                           
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 ځان ښودل

 يا هغه شان اوسه چې ځان ښيې. يا ځان هغسې وښيه، چې يې

 )بايزيد بسطامي(                                           

 د ښه کار علت

 په خپلهوکسان  که زمونږ د ښو کارونو علت او سبب څرګند شي ډېر

 ښو کارونو خړ او خجل شي.              

 )ريواردل (  

 

 تا( او قلم

ترڅو چې د ادب قلم زما په الس کې دى هېڅکله به ونه وايهم، چهې 

 ولې مې شاهي تا( په سرباندې نشته.                 

 )ولتر(         
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 مطبوعات او تاريخ

مطبوعات د اوسني تاريخ اساس او بنياد دى. مونږ بايد خپهل تهاريخ 

 مشوش نکړو، څوک چې مطبوعاتو ازادي محدودوي د وطهن او ملهت

 تاريخ ته زيان رسوي.                            

 )پوانکاره (   

 حکومت او روزنامه

که له مانه پوښتنه وکړي، چې په وطن کې بې روزنامې حکومهت وي 

 که بې حکومت روزنامه  زه به هرګوره دوهمه خبره غوره کړم.

 )جفرسن (     

 د ځان سعادت

خبره نه ده، مګر مونږ غواړو که يوازې خپل سعادت وغواړو څه ګرانه 

چې له نورو نه زيات مسعود شو او دا کار ډېر مشکل دى، ځکه چې نور 

 هغومره مسعود نه دي، لکه چې مونږ يې تصور کوو.         )مو نتيسکو (
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 ځان مسعود ګڼل

يوازې دا کافي نه ده، چې د سعادت خاونهدان شهو، بلکهې پهه دې 

 سعادت خاوندان يو.       پوهيدل په کار دي چې مونږ د

 )مترلين (    

 اجبار او اختيار

څومره چې د وجود مرتبه او درجه لوړېږي هغومره اجبهار کمېهږي او 

اختيار زياتېږي. همدغه سبب دى چې د کاڼي مجبوريهت لهه بهوټي او 

نيالګي نه زيات دى او حيوانات له نباتاتو نه ههم زيهات اختيهار لهري، 

 هم پورته دى او ډېر اختيار لري.    انسان بيا له حيوان څخه

 )بوترو ( 

 عرل او زړه

عرل د زړه په خوښه کارکوي او زړه ته ګوري، هغه څه چې زړه يې نه 

غواړي عرل پکې الره نشي پيداکوالى، يعنې زړه په سر باندې حکومت 

 کوي او سر په زړه حاکميت نه لري.

 )شوپنهاور (               
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 کينه او مينه

و مينه د نفسي احوالو او کيفياتو له اختالفه پيهداکېږي او پهه کينه ا

 عرل پورې څه اړه نه لري.    

 )شوپنهاور ( 

 احتمالي مصيبت

هرڅه پخواله وخته په نظر کې نيول او لرې کتل ښه کار دى، مګهر د 

 سبا ورځې په احتمالي مصيبت نن غمجن  کېدل ښه کار نه دى.

زندان جوړوو ولهې يهو ښهه قصهر نهه له دېنه چې په هوا کې ځانته 

 جوړوو.

 لياقت لرل

 که بتان مات کړې کوم  سترکار دې نه دى کړى.

ځان کې د بهت پرسهتۍ خهوى  په خپلحريري شهامت دا دى چې 

  ورک کړې. 

 )نېچه (
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 لوى خلک

لوى خلک له سيندونو نه خپل هدل ته بهې الرې درومهي او د دوى 

 ه الرو څخه نه ډارېږي.شهامت همدغه دى، چې له ګرانو پرُ پېچ

 ))نېچه ((      

 اجتماع

په اجتماع کې داخل شه! ځکه چې په جمعيهت کهې سهړى صهيرل 

 کېږي او ټينګېږي يوازيتوب سړى ماليم کوي او فاسدوي يې.   

 )نېچه (      

 د جن  اساس

د غليم غولول د جن  اساس دى، ځکه زما هغه پټه زغهره چهې مها 

 .   اغوستې ده د ګيدړ پوټکى دى

 )نيچه (  
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 نجيبه غريزه

هغه غريزه چې له ټولو غرايزونه نجيبه ده نجابت يې په ډېر احتيها  

زياتره، يعنې په هرکيلو محبت چې له نوروسره يې لرې يو ګرام نفهرت 

 له ځان سره زيات کړه.

 )نېچه (  

 شهرت او شرافت

که په افتخار او شهرت پسې ګرځې، نو زما پند مه هيروه! هغه دا چې 

 له شرافت نه الس واخله! 

 )نيچه (  

 هديه قبلول

زه د هغه چا له خوشبختۍ نه خبر نه يم، چې د خلکو له السه هديهه 

ي، ځکه چې له ما سره دا عريده موجوده ده، چې له هديې قبلولو لوقب

 نه غال ښه ده.

 )نېچه( 
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 هېرول

 کړه، هرڅه هېر کړه هېرول ډېر لوى هنر دى! هرڅه هېر

 هغه دروند بار، چې تاسره دى له ځانه وغورځوه.

ې، که ارزو لرې چې له لهوړو  او هسهکو څوکهو ځکه غواړې چې والو

سره اشنا شې درانه او سنګين شيان سيند تهه وغورځهوه، دغهه دى 

لوى  هنر ډېرسيند، هله ژر شه خپل ځان سيند ته وغورځوه د هېرولو 

 هنر دى. 

 )نيچه(                    

 ځان غوښتنه

خودخواهي او ځان غوښتنه په مطلق ډول له ژوند سره موافرت نهه 

 کوي.

يوازې ځان غوښتل په حريرت کې ځان محدود کول او له ځانه څهه 

 کمول دي. 

 که جود او فيض نه وي ژوند نشته.

پوره غيرخهواهۍ کهې  په حريرت کې بشپړه او کامله خودخواهي په

 پټه ده او اخالق هېڅکله انفرادي کېدلى نشي.
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 مکررات

 په دغو ګڼو کې چې علم او پوهه ډېره زياته ښه يې څه وينې 

 سترګې وغړوې او ښه وګورې چې غير له مکرراتو نه نور څه وينې 

ايا دا ټولې خبرې چې په يو قسم موضوعاتو کې اورې بې د سهبک او 

او بې د شواهدو او مثالونو له رنګينۍ يا د چاپ له ښکليو  انشاء له تنوع

 به نور څه لري 

د دې خبرو حريري تاثير، عمق او ارزښت همدغه دى چې پهه راز راز 

په بل مخ اوړي، نو په دغهه  د مخهپيرايو کې بيابيا ويل کېږي او له يوه 

ظاهري ثروت کې فرر او لوږه پټه ده او پهه دغهه روژه کهې د مړښهت 

 ساس کېږي.      اح

 )بيکن(  
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 نېکي

 په سترګو کې د ليدلو قوه يوازې نه ده کافي.

که زمونږ سترګې بينا هم وي او په اشياو کې رنګونه هم موجهود وي 

 بيا هم رڼا ته محتا( يو او په تورتم کې څه نشو ليدلى.

همدغه رڼا ده چې د ليدلو قوه له اشهياوو سهره مربوطهوي او د دې  

 چې مونږ څه ووينو.باع  ګرځي 

ه د ليدو قوه نه ده، د ليدو وسيله ده، د همدغې وسهيلې په خپللمر 

 له برکته مونږ د بينايي احساس کوو.

ته په دې پوه شه، چې لمر د نېکۍ ثمره ده او له نيکۍ سره شهباهت 

لري. هماغه نسبت چې په ليدلي جهان کې يې د بېنايي قوت له ليدلو 

په جهان کې يې د فهم  قوه هم له هغو شيانو شيانو سره لري د ادراک 

 سره لري چې د پوهيدلو وړ دي.

څنګه چې په تياره کې څه نه ليدل کېږي او سترګې رڼها تهه اوړي د 

دې روح هم هغه څه نه ويني، چې د حريرت رڼا پرې نه وي پريوتې. څه 

شى چې د معرفت وړ شيان په حريرت پهورې مربوطهوي او روح تهه د 
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عداد ورکوي د نيکۍ تصور دى چې دعلم او حريرت علهت پوهېدو است

بلل کېږي او انسان حق لري چې په ليدلې دنيا کې رڼا او د ليدلو قوه له 

لمر سره مشابه وګڼي، مګر که لمر يې ګڼهي نهو لويهه اشهتباه کهوي. 

همدارنګه د ادراک په عالم کې انسان حق لري چې علم او حريرهت د 

ن نېکي يې ګڼي داهم اشهتباه ده، ځکهه نېکۍ نظير وګڼي، مګر که عي

 چې د نېکۍ مرام له دينه ډېر پورته دى.

لمر ليدل شو شيانو ته يوازې دليل کېدو قابليت نه بخښي، بلکې پهه 

 پيدايښت او نشو ونما کې يې هم تاثير لري او غذا ورکوي.

همدغه شان د پوهېدلو وړ شيان له نېکۍ نه يوازې همدغه استفاده  

د پوهېدلو وړ وګرځي، بلکې په ماهيت او پيدايښهت کهې نه کوي، چې 

 يې هم دخل لري.             

 )افالطون (  
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 د طبيعت قوانين

د طبيعت قوانين واجب او ضروري نه دي. د جههان اصهل او اسهاس 

تغير او حرکت دى، هرکله چې دغه تغير مکرر شي، نو عادت وګرځي او 

 د قانون نوم پيدا کړي.

او د خپل جريان په  نه لرياوبه په اول کې يوه معينه مجرا  د يوه خوړ

وسيله ځانته الره او مجرا پيداکوي وروسته بيا دغه مجرا د اوبو سير او 

حرکت قاعده او قانون بلل کېږي، ډېر امکان لري چې دغه مجرا بدلهه 

شي او يوه بله مجرا ورته پيدا شي په همدغه لحا  د طبيعت چهارې د 

 ضروري قانون تابع نشو ګڼلي. يوه معين او

 )بونرو (      

 هېرول

هغه څوک چې څه نشي هېرولى ښه سړى نه دى. څوک چې همېشه 

 د بل د مالمتۍ خاطره له ځان سره ساتي د ښه زړه خاوند نه دى.
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 انساني تکليف

 

 نېکۍ مبدا ده. ښه نېت او نېکه اراده د خير او

خپهل تکليهف وپېژنهي او نېکه اراده او ښه نيت دا دى چې انسهان 

 پيروي يې وکړي.

په ځاى کړ شي، يعنې د ګټې او زيان لحها   د پارهکليف بايد خاص ت

 په کې نه وي.

وي او  د پهارهتکليف هغه عمل دى، چې د يوې کلي قاعدې متابعت 

 محض د قانون په احترام اجرا شي. 

کوي او هغه چهې کهار يهې لهه  د پارههغه څوک چې يو کار د قانون 

 قانون سره موافق وي يو راز نه دي.

د دوهم سړي عمل ته مشروع ويلى شو مګر خيهر او اخالقهي عمهل 

 ورته نشو ويلى. 

چې د يوه سړي کار اخالقي ارزښت پيداکړي يهوازې دا  د پارهد دې  

کافي نه ده، چې عمل يې له تکليف سره موافق وي، بلکې دا الزمهه ده 

 وي. د پارهچې تکليف 
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د ځان ساتنه له تکليف سره موافق کار دى، مګر د دې  الملهه چهې 

 اخالقي عمل ورته نشو ويلى. يطبيعت ورته ميالن لر

اندى او د رقت په وجه له چا سره احسان هغه څوک چې ډېر زړه سو

کوي ښه کوي، مګر اخالقي عمل نه اجراکوي که همدغه سړى له خلرو 

په الس واخلي، مګهر  به نه جفا وويني زړه به يې سخت شي او احسان

 د پهارهکه څوک له خلکو نه جفاګانې ويني او د تکليف په ځاى کولهو 

                       احسان کوي هغه يو اخالقي عمل اجرا کوي.  

 )کانت (      
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 ژوند

کې غوښتل دي او هره غوښتنه له يهوه احتيها( يها  ژوند زما په نظر

 محروميت څخه پيدا کېږي، يعنې له غم او درد څخه.

که د يوه سړي هره ارزو په اسانه او سمدالسه حاصله شهي کسهالت 

 ورته پيدا کېږي، چې  له رنځ او غم نه لوى مصيبت دى.

 د انسان ژوند همېشه د غم او کسالت ترمنځ واقع دى.

سړى چې هر څومره غم څخه لرې شي هغومره کسالت ته نزدې شي 

په هره اندازه چې مونږ له کسالت څخه ځان وساتو په هماغه اندازه لهه 

 غم سره قرابت پيداکوو.

دا دوه افتونه يو د بل ضد دي، که انسان له يوه څخه خالص شهي د 

 منګولو کې لويږي.بل په 

څنګه چې غم او رنځ له احتيها( او محروميهت څخهه پيهدا کېهږي 

 کسالت له راحت او رفاهيت څخه پيدا کېږي. 

هر چېرته خواران او غريبان له احتيا( او محروميت سره پهه جګهړه 

 اخته دي او بډايان له کسالت سره په مجادله کې دي. 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

3١١1 

ان يې پهه ښهکار او همدغه کسالت دى، چې د عېش او راحت خاوند

قمار په افيونو او نورو نېشو مشغول کړي او مجبور کړي دي يها يهې د 

 دوى مخه تزييناتو او تجمل ته ګرځولې ده. 

د انسان استعداد او قوت دا غواړي، چې احتيا( او محروميهت لهرې 

کړي او د ژوند په جګړه کې په کار ولهوېږي، نهو کلهه چهې احتيها( او 

ړ شي او په دغه مبارزه کې معطلي راشهي دغهه نځه النمحروميت له م

ه يو مونډ پيټى شي او انسان مجبور کاندي، چې بې په خپلعاطل قوت 

 هوده يې صرل کړي او له کسالت څخه ځان وژغوري.

چهې لهه  د پاره)کرلوس( د بډايانو بدبختي داسې بيانوي: )يو د دې  

پسهې يهوه  کسالت نه وتښتي خپله ښايسته ماڼۍ پرېږدي او په تفريح

خوا او بله خوامنډې وهي. بل په ډېره بيړه له خپلې ښځې او اوالدونهو 

څخه چېرته لرې درومي، مګر مرصد ته نه رسيږي او بيرته لهه هماغهه  

 دښمن، يعنې کسالت سره بيا کورته راځي او چاره ترينه ورکه وي.                  

 )شوپنهاور(     
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 حکمت او سعادت

 

حکيم او عاقل هغه څهوک دى چهې خپهل غمونهه او  ارسطو وايي:

 دردونه لږ کړي، نه دا چې په ډېرو لذتونو پسې هڅه وکړي.

زه هم د حکمت ډېره ټينګه او قوي پايه همدغه ګڼم، چې سهړى لهه 

 غمونو او دردونو څخه وتښتي، نه داچې په لذت پسې منډه واخلي.

شتاب )هڅه(   يعنې سعادت به هغه ګريز )تېښته( کې دى، نه په دغه

کې. هغه کسان ډېر غوليدلي دي، چې ارزوګانو تهه رسهېدل سهعادت 

ګڼي، ځکه چې له ارزوګانو سره وداع کول او بهې نيهازۍ تهه رسهېدل 

 سعادت دى.

هرڅومره چې د خواهشاتو تله سپکه وي انسان هماغومره سهعادت 

ته نژدې وي. که حريرت ته وګورو يو روغ او جوړ فرير لهه يهوه رنځهور 

 څخه ډېر نيکبخته دى. يبډاي يغاړ
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سررا  وايي: ډېرکسان دي چې نه جواهر لري نه سره سپين، نه يهې 

ډېر ښه لباس په غاړه کې شته نه به لوړو مهاڼيو او ښهو قصهرونو کهې 

 استوګنه لري، مګر سره له دې له بډايانو نه خوشحاله ژوند کوي.

دا شکسپيروايي: ځينې کسان لکه توتيهان داسهې دي چهې د خنه

 نندارې يې نشي خندولى.

دا زمونږ خپل خوى او طبيعت دى، چهې زمهونږ د ژونهد او سهعادت 

 اساس ګڼل کېږي.

مونږ بايد د سعادت تومنه په ځان کې ولټوو او په دې پوه شو، چهې د 

 ه په ده پورې مربوطه ده.په خپلهر چا نېکبختي 

نو او په ځان باندې اتکا او نورو ته نه متوسل کيهده لهه ډېهرو قيهدو

 احتياجاتو څخه ځان خالصول او خپله ازادي زياتول سعادت دى.

له خارجي جههان څخهه يهوه  ىهغه څوک چې په باطن کې غني د

 منفي هديه غواړي او بس چې هغه فراغت دى.

چې له خلرو نه لرې او په څن  وي چهې پهه  دا دهد هغه مهمه ارزو 

 دغه وسيله له ځانه استفاده وکړى شي.

هرڅه نه فراغت خوښوي او خپلې ازادۍ ته ډېره توجه  لوى خلک له

 لري، يعنې همدغه شى سعادت ګڼي.
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 ارسطو وايي: سعادت په فراغت او ازادۍ کې دى.

 سررا  هم ازادي او فراغت ستر نعمت ګڼلى دى.

څومره چې د يوه سړي فکري او عرلي پانګه زيهاتېږي هغهومره يهې 

 کمېږي. تعلق له دنيا نه او د دنيا له خلکو څخه

هغه بيا خپل سعادت د دنيا په نعمتونو کهې نهه لټهوي، بلکهې لکهه 

 معنوي لذتونو څخه خوند اخلي او حريري سعادت ته رسيږي.

 )شوپنهاور (                                      
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 انشاء

 د هر ليکونکي انشاء د هغه د فکر ايينه ده.

ځانته معلهوم کهړو، که غواړې، چې د يوه ليکونکي حريري ارزښت 

دېته مه ګورو چې ده څه موضوع کهې فکرکهړى دى يها د ده د فکهر 

 محصول څه شى دى.

همدغه کافي ده چهې  د پارهد يوه مولف او ليکونکي د مرام پېژندلو 

مونږ پوه شو چې ده څه راز فکرکړى دى او دفکر کولو طرزيهې څنګهه 

 دى 

لهف شهکلونه او د هر ليکونکي انشاء لکه خميره داسې ده، چې مخت

صورتونه قبلوي، مګر دا صورتونه که هر څومره مختلهف وي بيها ههم 

 خميره يوه ده.

 )شوپنهاور(                           
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 مطالعه او تفکر

څنګه چې ډېره زياته مطالعه فکر وسعت او ودې ته نه پرېهږدي ډېهر 

 ليکل او ډېر لوستل هم د حرايرو د معرفت مخه نيسي.

ډېره لويه کتابخانه چې بې نظمه او بې ترتيبه وي هغه ارزښت د دنيا 

 نه لري، چې يوه کوچنۍ منظمه کتابخانه يې لري.

همدغه راز ډېره زياته پوهه چې په ذهن او دماغ کې ښه هضم شهوې 

نه وي له هغو لږو معلوماتو نه لږ قيمت لري چې په جزئياتو کې يې ډېهر 

 غور او دقت نه وي شوى.

اندې سړى هغه وخت پوهېدلى شهي چهې د عليهت پهه په حرايرو ب

 قانون پوه شي او په  جزئياتو کې مطالعه ولري.

څنګه چې انسان مطالعې ته ضرورت لري تفکر تهه يهې ههم لهري، 

مطالعه او تفکر د انسان په ذهن کې دوه متضاد تاثيرونه لري، چې کهه 

 يو زيات شي هغه بل کمېږي. 

لي، اوافکارو او عرايدو له تاثير الندې رهغو  مطالعه د سړي ذهن د     

 چې ممکنه ده د انسان له ذاتي احتياجاتو سره مخالفت ولري.

ازاد تفکر، يعنې د هغه طبعي او حرکت تعريب چې محيط او ضروري 

مسايل يې د انسان په ذهن کې پيدا کوي د مطالعې په شان څه خهاص 
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نه ذهن ته سپاري شى په ذهن کې موجود نه وي، بلکې د فکر کولو توم

همدغه سبب دى چې ډېره زياته مطالعه د شخصي فکر د پرورش مخه 

 نيسي او سړى څه قدر سطحي او ناپوهي کوي.

علماء او پوهان هماغه کسان  دي چې ډېر کتابونه يهې لوسهتي دي، 

مګر نوابغ او د فکر خاوندان، چې د انساني مدنيت الرښودونکي دي او 

اته بيايي هغه کسان دي چهې د جههان پهه د بشريت قافله د ترقۍ خو

کتاب کې يې غور کړى دى او د نورو په خبرو کې يې خپل فکر نهه دى 

 بايللى.         

 )شوپنهاور ( 
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 خوي او خصلت

د انسان خوي هېڅکله تغيير نه کوي، هر سړى په زلميتوب او زړښت 

 کې هماغه دى چې په کوچنيتوب کې و.

ې کله کله فريبنده )غولهونکي ( صهورت د ده ډېر لوى هنر دا دى چ

 مخ غوړوي. په خپلاختياروي او د افسون نراب 

که غواړو چې دغه حريرت د تجربې له مخې ځانته معلوم کړو، نو د 

هغه اشنا او ملګري په حرکاتو  او رفتار کې ښه دقت وکړو، چهې ډېهر 

 ترينه بيل شوي ياست، وروسته له دغه غور او دقت څخه بهه دا هکلون

ومنئ، چې د ده خوى او خصلت هېڅ تغير نه دى کړى او هماغهه شهى 

 و.  د مخهدى چې 

ځينې کسان په ظاهره انکار کوي او دا خبره نه مني، مګر پهه بهاطن 

 او خصلت تغيير نه قبلوي. ىکې پوره باور لري چې د انسان خو

همدغه سبب دى چې څوک له چانه څه ټګي برګي وويني پهه هغهه 

 باندې بيا اعتماد نه کوي. 

که څوک د چا په نظر يو ځل ښه ورغى د هغه په باب هم خپله نظريه 

نه بدلوي د انسان خوى او خصلت فطهري شهى دى او همدغهه يهې د 

لوړوالي معيار دى. که څوک د فطرت په لحها  لهوى نهه وي، نهو واړه 

 ص په مصنوعي وسايلو لويېږي.   اشخا

 )شوپنهاور (   
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 دوستانه مناسبت

سړى د ځوانۍ په وخت کې دا فکر کوي چې د انسانانو مناسبات پهه 

يوه ښه اساس او په حريري اصولو والړ دى، مګر کله چې د ژوندانه يهو 

څه مراحل طي کړي، نو بيا پوه شي چې بشري مناسبات بې له شخصي 

 دي والړ.ګټي په بل شي نه 

هرڅوک چې ډېر مال لري او د لوړ مرام خاوند دى هغه په خلکو کهې 

محبوب او محترم دى، هغه بل چې د ښه نېت او ښو احساساتو خاونهد 

 دى، مګر په دوستۍ کې يې څه ګټه نشته څوک ورسره مينه نه لري.  

 )شوپنهاور (       

 بدي او ضرر

دي، ي ي کې فاسد شهومبادي په يوه بد سړ څومره چې لوړ او عالي

په ځناورو کې هغومره نه دي فاسد، بدي په هغه شي کې لږه ده چې د 

ابتکار مبدا په کې نشته، ذکاوت چې  د ابتکار مبدا ده بدي زيهاتوي او 

ضرر يې ډېر وي. د يوه ظالم انسان ضرر زر ځله د يوه مضر حيهوان لهه 

لږ دى او ظالم ضرر نه زيات دى، لکه چې د يوه جماد ضرر له حيوان نه 

 بد دى.    له ظالم نه ډېر

 )ارسطو (     
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 لويه اشتباه

څوک چې دا فکر کوي چې پوهه او فضيلت د سړي قيمت او مرام په 

جامعه کې لوړوي ډېره لويه اشتباه کوي، ځکه چې دغه شى بهاالعکس 

 کينه او دښمني پيدا کوي نه مينه او محبت.

نورو د نادانۍ تاييد دى، څنګه د علم او فضل اظهار بل شى نه دى د 

چې ثروت او مرام د سړي قيمت په جامعه کې لوړوي علهم او عرهل د 

 نورو د کينې او نفرت موجب ګرځي.

پوهان او هوښياران دخلکو مينه او محبهت نشهي جلبهولى، بلکهې 

 بدبيني او تمسخر ځانته جلبوي. 

 )شوپنهاور ( 
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 افتخار

ډېهر وخهت کهې وده کهوي او  هغه افتخار چې لکه د څېړۍ ونه پهه

 غټېږي دوام او پايښت يې هم ډېر وي.

لويېږي لهه  هغه بل افتخار چې لکه د پسرلي بوټى ژر پيدا کېږي او ژر

 يوه فصل نه زيات دوام نه لري او ډېر ژر له منځه څي.

د هنر خاوند چې له ابديت نه هر څومره زياته استفاده وکړي، يعنهې 

ولري هماغومره له خپل عصر څخه پهردى په ټول انسانيت پورې تعلق 

وي، دا ځکه چې د هغه اثر د هغه په عصر پورې اختصاص نه لري، بلکې 

د بشر د تاريخ يو جز وي، د همدې المله معاصرين ورته ښه نه ګهوري، 

بلکې بالعکس په هغو کتابونو پسې هڅه کوي چې ورځني مسهايل پهه 

 کې وي.  

 ) شوپنهاور (   
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 غضب او شهوت

هغه بې اعتدالي چې په غضب کې وي له هغې بې اعتدالۍ نه ښه ده، 

چې په شهوت کې وي، يعنې د غضبي قوې افرا  د شهواني قهوې لهه 

 افرا  څخه ښه دى.

قهر او غضب د عرل غږ پوره نشي اوريدلى او داسې مثال لري، لکهه 

منهډه  د پارهغوندې واوري او د تعميل  چې يو نوکر د خپل بادار امر لږ

واخلي، يعنې امر ته تر اخره غوږ کښينږدي او په کار پسې وځغلي، مګر 

خوند او لذت په لوري هڅه کوي  شهوت د عرل يا حسن په يوه اشاره د

 او امر ته هېڅ نه ګورې. 

 د غضب خاوند مکار نه دى او غضب هم مکرجن نه دى.

 له شهوت سره تړلى دى او د شهوت  کار دى. مکر

غضب په ډېروالي کې دومره رسوايي نشته  همدغه سبب دى، چې د

 لکه چې د شهوت په ډېروالي کې شته.
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 دوستي

دوستي يوازې يو ضروري امر نهه دى، بلکهې يهوه ډېهره شهريفه او 

ابرومنده عاطفه هم ده، ځينې وايي چې دوستي يو ډول مشهابهت دى 

له بله مشابهت لهري، د  او هماغه اشخاص يو د بل دوستان وي چې يو

 ي.ځمله باز له باز سره او کوتره له کوترې سره الوې الهمد

ځينې نور په دې عريده دي چې که دوه تنه يو کار او يوه پېشه لري، 

 نو هغه هېڅکله نشي دوستان کېدلى.

 څوک چې د فطرت په قوانينو استناد کوي، لکه ) اوريپيدس ( 

غواړي هغه وايي: د وچې ځمکې باران خوښ دى او باراني ورېځې دا 

 چې په ځمکه باران واوري.

هراکلېس په دې فکر دى، چې ضديت د نزدې کېهدو موجهب دى او 

 ډېر ښه موافرتونه له مخالفتونو څخه پيدا دي.

دا خبرې به پرېږدو او دا به ووايو چې د دوستۍ موضهوع څهه شهى 

 دى خيرکه لذت منفعت 

دوسهتي  د پهارههغه کسان حريري دوستان نه دي، چې د منفعهت 

وي او په ګټه مين دي. د دوى دوستي به تر هماغه وخته وي، چې يو ک

 له بله ګټه کوي او د ګټې اميد موجود وي.
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د چا دوستي چې په لذت بنا ده او په خوند پسې ګرځي هغه هم لهه 

نه دى، د هغه دوستي هم بې بنياده ده، ځکهه  حريري دوستۍ نه خبر

 بدلېږي. چې لذت هم لکه منفعت بې ثباته دى او ژر ژر

 په دې دواړو دوستيو کې دوست بالذات مرصود نه دى، بلکې لذت يا

 منفعت اصلي مرصد دى.

پيدا کېږي او  منځپوره او حريري دوستي هغه ده چې  د ښو خلکو تر

 په ښه والي  بنا ده.

هغه خلک چې د خير خاوندان دي او د بل خير غواړي مينه يې بويه 

 بل ذاتي او حريري ده.

 په خير او فضيلت بنا ده او پايه يې ډېره ټينګه ده. دا دوستي

 دوست هغه دى چې د دوست خير غواړي او خير ور رسوي.

په دوستۍ کې دا شر  دى، چې يو له بله له عواطفو ډک احساسات 

 ولري او دا احساسات او عواطف دواړو خواو ته معلوم وي.

 په دوستۍ کې اميزش او الفت ناسته والړه ضروري ده.

وستۍ د مساوات په اساس ټينګېږي، چې هر يو د بل حق ادا کهړي د

 او هر يو د بل محب وي.

ه د هېچا محب په خپلډېر خلک دا غواړي چې د نورو محبوب شي او 

نه وي په همدغه وجه خپل متملرين په ځان راغونډوي، مګر دوسهتان 

 نشي پيدا کولى.
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خپل دوسهت  متملق هماغه دي چې خپل ځان ټيټ ګڼي يا لږ تر لږه

ته داښيي، چې زه په تا دومره نه يم ګران لکه چې ته پر مهاګران يهې، 

 ځکه دغسې کسانو ته دوستان نشو ويلى.

دوستي هغه مينه ده چې له دوست څخه بيرته انعکاس کهوي او لهه 

يوې خوا نه نه وي، همدغه سبب دى چې د انسان مينهه لهه سهرو او 

ونو سره دوستۍ نهه ده، ځکهه سپينو سره يا له ښو جامو او ښو خوراک

 چې له يو خوا ده او بيرته انعکاس نه کوي.

په دوستۍ کې مرابله بالمثل پهه کهار ده او بهې مسهاواته دوسهتي  

 دوستي نه ده.

مينه له يوې خوا پيدا کېداى شي، مګر دوستي له يوه طرفه هېڅکله 

نه وي. دوستي که د لذت يا منفعت په اثر وي کېهداى شهي، چهې بهد 

له بدو خلکو سره يا ښه اشخاص له بدو کسهانو سهره دوسهتان خلک 

شي، مګر که خير او فضيلت د دوستۍ اسهاس وي، نهو د ښهو او بهدو 

 دوستۍ نه پيدا کېږي. منځتر

حريري دوستي هماغه ده، چې د نېکانو او ښو خلکو په پهاکو زړونهو 

 کې ځاى لري او په خير او فضيلت بنا ده.

 ) ارسطو (   
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 ښکال

ښکال يوه منطري قضيه ده چې صغري يې سترګې دي او کبر يې زړه 

 دى، نتيجه يې عشق دى.             

 )سررا  (  

 وحشي او مدني انسان

عمومي نظريه دا ده چې وحشي انسان په هېڅ ډول اخالقي اصهولو 

پابندي نه لري، بلکې هر وخت د خپلو غرايزو تهابع وي او ههر کلهه د 

رضا غواړي. انسان پېژندونکي پوهان دا نظريه نه خپل ميل او خواهش 

 مني او وايي:

وحشي هغه دى چې د ادابو او رسومو ډېر پابند وي او په ناسته والړه 

ت  او رات ، بلکې په اقدام او هغه خبره کې د خاصو اصولو او مررراتو 

رفتهار او  په خپلپېروي کوي، يعنې وحشي انسان هغه مريى دى چې 

وې طايفې د عاداتو دالس اله وي او متمدن انسهان دغهه کردار کې د ي

 راز نه دى.

 ) جان ديوي(                                        
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 ستا شان

 که زه ښه وکړم  ته راسره ښه کوې که بد وکړم د بدو سزا راکوې.

 که ستا مينه زما په زړه کې پيدا شي په محبت راته ګوري.

 بې مينې شم ستا مهرباني کمېږي. که زه

ستا د رحمت بارانونه په ماباندې هغه وخت ورېږي، چې زمها پهه زړه 

 کې رحم وي.

 زه چې هرڅه وکړم ته هماغسې را سره کوې.

که څوک په عذاب کړم په عذابوې مې. که ستا په امر او ستا په نامهه 

 چاته څه ورکړم په عوو کې ډېرڅه راکوي.

په عمل اړه لري او جنت يا دوزخ ته ت  زما د ښه زما نېک بختي زما 

 عمل او بد عمل نتيجه ده.

ه آيينهه کهې په خپلهزمونږ عرل او فکر همدغه دى، مونږ چې تا ته 

وګورو ستاپه باب دغه راز فکر کوو، که مونږ ځانته ونه ګورو سهتا لهوى 

ږ شانته وګورو ته زمونږ له خيال او فکر نه ډېر لوى يې او ستا لويي مهون

 پوره نه شو ليدى.
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ستا ذات او ستا شان زمونږ له عرل او فکر نه ډېر اوچهت دى. مهونږ 

کالي نيسو او هغه د سر په سترګو نهه  د پارهچې د ځان غوندې خلکو 

وينو يا لنډ وي يا اوږده. ستا کارونه زمونږ په خيال او فکر کې نه راځهي 

نږ ډېهر واړه او او بس همدومره پوهېږو، چې ته مونږ غوندې نه يې، مهو

 کوچني  يو او ته ډېر لوى يې، چې په وهم او قياس کې نه ځايېږي.

دا زمونږ کار دى، چې د ښو په مرابل کې ښه وکړو او د بدو په مرابهل 

کې بد، که مونږ څوک ووهو حاکمان مونږ وهي، که مونږ د ځمکهې پهه 

و دانه لمن کې غنم وشيندو او اوبه ورکړو ډېر غنم  راکوي او زمونږ اب 

 ځمکه بې عرضه  نه پرېږدي.

که د يوه نيالګي پالنه او روزنه وکړو ډېره خوږه ميوه او يهخ سهيورى 

راکوي که سوداګر ته پيسې ولېږو څه چې وغواړو راکوي يې،که له يهوه 

ماشوم سره مينه وکړو له مونږ سره مينه کوي ستا شان له مخلوق نهه 

 نه ده.اوچت دى. ستا اراده زمونږ د ارادې تابع 

 ستا کړه زمونږ له کړو نه پيدا کېږي.

محبت زمونږ له محبت نه وروسته نه دى. ستا
(۶)
 

  

                                                           
(1)

 .مخ ميدپښتۍ دو،ګڼه،كال ۶۳۳۱ مجله كابل - 
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 له مدرسې نه ايستل

 استاد وويل: ځان وړوکى وګڼه او د لويوالي خيال له سره لرې کړه! 

شاګرد حيران غوندې شو او په ډېر احترام  يې وويل: که سړى ځهان 

به يې نه مالمتوي  ايا د حريرت په صغير وګڼي او روژه وخوري، څوک 

 مخ پرده اچول څه بدکار نه دى 

 استاد: ته زما په مرصد پوه نه شوې، زه وايم لويي ښه نه ده:

ځانته په حرارت کتل ښه کار دى، سړى بايد خپل ځان له ههر چانهه 

ټيټ او ښکته وګڼي، که غواړې چې په رښتيا لوى سړى شي په مانا کې 

 په لوى نظر ځانته مه ګوره!ځان وړوکى وګڼه او 

شاګرد: دا څنګه کېداى شي چې سړى يو ځل پوه شي چې لوى يهم 

نظر کې ځان کوچنى ماشوم کړي که دا کار ممکن وي او  په خپلاو بيا 

په رښتيا يوه لوى سړي ته ځان وړوکى او حرير ښکاره شي، نو بيا هېڅ 

 کله نه شي لويېداى.

ي، په سپکو کارونو نه شرمېږي او نه ګور هغه چې ځانته په درانه نظر

لوى لوى  کارونه نه شي کولى. سړى بايهد ځهان لهوى وګڼهي او لهوى 

څه وويل او عصر و زمانې بهل  مسوليت قبول کړي. شاګرد ته استاد يو

سبق ورکاوه، استاد په تن  شو او خپل شاګرد يې د شيطان په نامه له 

  (۶)مدرسې نه وايست.

                                                           
(1)

 مخ (۳) پښتۍ، هګڼ ۱ كال ۶۳۳۱ مجله كابل - 
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 انسان څه غواړي 

 

سان او څنګه انسان  د پوښتنې سړى بايد معلوم شهي، چهې کوم ان

ته زيهات احتيها( لهري. کهه مهونږ دا  يڅوک دى او څه دى او څه ش

فيصله ده، چهې ړونهد لهه  د مخهپوښتنه له کوم  ړانده نه وکړو خبره 

خدايه څه غواړي  دوه سترګې، همدرانګه يو وږى په اوبو پسهې هڅهه 

 کوي رنځور وايي:

 ي ده او د صحت خاوندان نور نور څه غواړي.روغ صورت پاچاي

ګمهان مهه  دا پوښتنه ډېرې ډډې او اړخونه لري، تاسې هېڅکلهه دا

له کوم وږي تږي سهره  کوو، چې ليکونکى دکوم مريض تپوس کوي يا

 کړېږي.

دا سوال له دغسې ضروري او بديعي خوايجو نه هغه خوا ځاى لري. د 

لري، ځکه چې د هغهوى ليلهې ه ارتبا  نه څعشق په لېونيو پورې هم 

لومه ده او پوهېږو، چې د ګلزار بلبلې سهره ګلونهه او پتنګهان بلهې عم

 ډيوې غواړي.

کسانو څخه ده چې په تن پټ او په نس ماړه دي، د  دا پوښتنه له هغو

عرل او بصيرت دعوې کوي او په انساني مطالبو کې لږه ډېهره مطالعهه 
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ه معروالتو ته رسېدل دي، مګر دلته لري يا په ماليي تعبير له ماکوالتو ن

هم ښايي چې ټول يو راز جواب رانه کړي يو به وايي زه د ملت او وطهن 

بشريت خواهۍ  ته ورسوي او لهه عصهري  سعادت غواړم بل به خبره د

ريا کارۍ نه به کار واخلي، دغه راز غټې دعوې هر څهوک پهه رښهتياو 

دغه راز عالي شعور به نشي کولى  او په دنيا کې ډېر لږ خلک دي، چې 

چې د دغسې لويو دعو مخه ونيول شي، يو ټکهى  د پارهلري، نو د دې  

 په خپله پوښتنه کې زياتوو او وايو:

نوم او شههرت  څه غواړې  ډېرې پيسې  که   د پارهته د خپل ځان 

يهې او  ىاحتيا( لرې، که له دې حهده تېهر شهو ېرعزت او اعتبار ته ډ

غواړې چې د عالم له شور و شره ځان ليرې کړي او د علم او معرفت په 

دنيا کې د حريرت رڼا ولټوي، هغه خوند چې دنيادار يې په جاه وجالل، 

 شيانو کې پيدا کړي  وزينت او ارايش، خوږو او خوندور

رښتيا ووايه! چې ته څوک يې او څه غواړې  دا وروستۍ دعهوه ههر 

او هر سړى دغسې نه شي کېداى لهه ډېهرو ډوډۍ څوک نه شي کولى 

غړپو او وچو ماديونو څخه اورو" تواضع کم کن و در مبلغ افزاى( ځينې 

نور ال وايي )مرا نان ده، کفش بر سر بزن( همدغه راز اشخاص دي، چې 

په دنيا کې عموميت او کثريت لري يا په بل عبارت وطنونهه تهرې ډک 

ې ګورو په همدغه شي پسهې هڅهه دي په هر ځاى او هره طبره کې چ

کېږي او د ټولو کوښښونو غايه همدغه شى دى. چې مال او دنيها يهې 
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زړه ته غوږ ورنژدې کړو په ډېهرو سهينو کهې  بولي، که تاسې د هر چا

همدغه  څه ترينه غواړي، هر زيارت لره چې ځي مراد يې همدغه شهى 

دلبهرو د  وي او په بتخانه او حرم کې همدغه ورکه لټوي. څوک يهې د

غواړي او څوک يې اصلي معشوقه بولي. ډېر لهږ کسهان  د پارهصدقې 

مال او دنيا په سيوري کې نوم او شهرت عزت او اعتبار ههم  دي چې د

لټوي او د چا ګوښو ته سرونه نه نيسي، يعنې د نورو تواضهع او پيسهې 

دواړه غواړي او په يوه کمبوت هم نه راضي کېهږي دا راز خلهک خپهل 

تش ماديت نه پورته ګڼي او په يوازي پيسو نه خوشالېږي، مګر ځان له 

 دوى وايي. غولېږيله پيسو هم زړه نه شي صبرولى او په تش نوم نه 

 هغههه نههه يههم چههې پههه مههال بههه افتخههار کههړم

 بههه هههر کههار کههړم  د پههارهيهها د تههش نامههه 

 

 

 

غواړي او د  د پارهدوى مال او دولت د راحت او اسايش، عيش وعشرت 

 يې نورو څيزونو ته زړه کېږي. د پاره افتخار

دا هغه خلک دي چې په دنيا کې دوه برخې غواړي، يعنهې لهه شهلو 

زامنو سره دنجلۍ مېرمن هوس هم لري، دوى په ظاهره وايهي )ادمهى 

فربه شود از راه گوش( مګر د نوش فکر هم تل ورسره وي او ثنا وصفت 

خلک په دنيها کهې  سره مال او دولت ګډ او مخلو  غواړي، همدغه راز

اکثراً کامياب وي او د مهارت خاوندان بلل کېږي، د دوى شاوخوا ډېهر 
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خلک راټولېږي او له هر چاسره سر خوځوي، د دوى پهه مجلهس کهې 

خواږه او تروه شيان، کتاب او کباب، د اخرت فکرونه او دنيايي نعمتونه 

هرڅه وي او هر ډول خلک ورته راځي، د داسې کسهانو مسهتخدمين 

ښت ډېر وي، مګر هغوى په ځان نه پوهېږي او نه وي خبر چهې مهونږ ز

څومره خدمت کوو او له څه راز تسخير الندې راغلي يو همدغه طبرهه 

ده چې د جهان ګډې وډې ښه او بد د دوى الس کهې دي او څهه چهې 

غواړي هغه کوي، همدوى د نورو خلکو وليان او وصهيان وي او د دنيها 

 متصرفين ورته ويلى شو. يظاهر

و، چهې لهه دې دوه وله دې کسانو نه چې تېر شهو او سهترګې وغهړ

صنفونه هغه خوا هم څوک شته چې درېيم صنف وباله شي که يه  نهو 

ډېر لږ او بيخي لږ کسان وينو چې هغه له دې سطحې نه ډېر پورته دي، 

مګر له عمومي نظره لويدلي او هرڅوک يهې نهه وينهي، دا راز خلهک 

ماغه کسان دي چې يوه علمي فکر کې ډوب تللي او نور هر څهه يهې ه

هېر کړي دي، په ظاهره په دې نړۍ کې اوسېږي، مګر شپې ورځې يهې 

په بل عالم کې تېرېږي، په هغو شيانو چې مونږ خوشهحالېږو يها خپهه 

کېږو دوى نه خبرېږي او څه چې نور خلک يې ارزو لهري دوى يهې نهه 

يا شاعرانه مزا(، چې په هر چا کې پيدا شهي غواړي دغه راز فلسفيانه 

هغه بيا له دې عالمه د شوق و ذوق په لحا  بېلېږي هغه د دې  عالم په 

بدبختيو او غمونو ژاړي، مګر د خپلو اوښکو اجرا له دوى نه نه غهواړي، 

ه يهو داسهې په خپلهوي او پوهه  د پارهد هغه ټول کوښښ د پوهېدلو 
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ت او لذتونه مغلوبوي، څهوک چهې حريرت ګڼي چې نور ټول خواهشا

دغه ذوق او دا تصور رښتيا پيداکړي هغه بيا په دنيا کې بل هېڅ شى د 

نه ګڼي، دغه بډايي يا دنيوي عزتونه او عبارات  لوړوالي او ټيټوالي معيار

چې نورو ته د تعظيم سرونه ټيټوي د ده په نظر کې هېڅ قدر او قيمهت 

سره رقابهت او حسهادت پيهدا  چانه لري او نه په دغسې شيانو کې له 

کوي، دا راز کسان هېڅکله خپله پوهه او معرفت چې د لوى خداى يوه 

دنيا په قليلهه متهاع او  لويه عطيه ده او له قراني هداياتو نه رڼا اخلي د

لږو پېسو نه خرڅوي، ځکه چې له دغسې زيانمن تجارت څخه خهداى 

ه شهرل دى چهې هم انسان منع کړى دى. علم او پوهه د انسهان هغه

خرڅول يې لوى عيب دى. هغه کسان چې دې تجارت ته زړه ښه کوي 

او خپله بينايي خرڅوي ړانده دي او د بينايۍ په قدر نه پهوهېږي. يهو 

پتن  هېڅکله يوه بله ډيوه د دنيا په مال نه پلوري، ځکه چهې پهه ده 

توره شپه راځي او په تورتم کې ژوند نه شي کولى او هېڅ وخهت هغهه 

 کې نه شي پيداکولى. ګلو د دنيا په سرو کيف

اوس ډېرکسان په دې عريده دي، چې د انسهان اصهلي او حريرهي 

فايده مال دى او ځينې نور ورسره جاه و جالل هم ملګري کهوي، دوى 

وايي: نور ټول شيان د همدغې غايې پټ او ښکاره وسايل دي، چهې د 

 انسان استخداموي. د پارههمدغه مرصد 

ايي ښايي چې هغه به خپلې آينې ته ګوري او د عهامو څوک چې دا و

 ه استناد کوي.باو مزا( باندې   ىوګړو په روش او خو
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نو راشئ چې د انسان په فطرت او طبيعت کې مطالعهه پيهل کهړو او 

وګورو، چې انسان څوک دى او څه غواړي  دا خو څرګنهده ده چهې د 

ده، په خپل ژوند او مال حب او د تملک مينه د ده په غرايزو کې داخله 

 حيات کې دغه شي ته احتيا( او ضرورت لري.

دى هېڅکله داسې نه شي کولى چې په تشو نندارو يا تصوراتو شپې  

ورځې تېرې کړي او له نغري نه يې هېڅ دود پورته نه شي، مګر لهه دې 

حريرته هم انکار نه شو کولى چې د ده په غم او خوشحالۍ، سعادت او 

ونه قوي تاثير لري او يوازې مال دى نه شهي قهانع شراوت کې نور شي

کولى، د نورو ملتو حال احوال يوې خواته پرېږدو يوازې د پښتنو ژوند 

تحليل کړو، چې دوى د دنيا مال ته پهه څهه نظهر ګهوري او څهه راز 

تعبيرات ورځنې کوي. زه دلته يوازې د خوشال خټک يا حميد او نهورو 

د نه کوم، چې هغوى پښتانه راښيم چې پښتنو شاعرانو په بيتونو استنا

په دنيا پسې شپه او ورځ سرګردانه دي په هلو ځلو او ډېرو خواريو يهې 

خپهل عمهر ټولهه  غيرت په ځهاى کهې د الس ته راولي، مګر د نن  و

خواري بربادوي او هېڅ ورته نه پاته کېږي، نو لږ څه ښهار او بهازار تهه 

ې د دوى د دنيا سرګرداني ئ يوازځئ او د ملت په طبيعت کې ننوځواو

په نظرکې مه نيسي، بلکې د سرښندلو او مال قربانولو په وخت کې يې 

وګورو، چې دوى څه غواړي او څه کوي  يوه وړه طعنه يا يو شاباس او 

 افرين په دوى څومره اثر لري او څه راز ايثار او قربانۍ ته يې حاضروي.
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چې خلکو په مهال او  نو د اکثريت او عموميت په لحا  هم ويلي شو،

ېر خلک شهته چهې لهه دنيا ايمان نه دى راوړى او اصلي غايه نه ده، ډ

 ېنه اخلي، مال او دنيا دالس خېهر زدي او له کبره ماتخوارۍ ژرنده، س

پښتون او پښتونولۍ په مفهوم کې نور شهيونه  او د هندو ږيره بولي، د

نومو يهادوي، د داخل ګڼي او هغه بډايان چې يوازې پيسې لري په نورو 

انسان شرل او اهميت په نهورو حرهايرو پېژنهي او يهو شهتمن سهړى 

مجبورېږي، چې د مال په قربانۍ خپل ځهان هغهې اصهلي غهايې تهه 

ورسوي، دغسې چې يو مسلمان په خپل مخکې يوه قبله او کعبه لري، 

چې د مال په زاد و راحله ځان رسوي او هغه د خپل سير او سفر غايهه 

ه ذهني او معنوي دنيا کې هم يوه لوړه غايه لري، په خپلګڼي. هر ملت 

چې د مال توښه ورته ضرور ايسي او د مال پيداکولو علت يې غايه ګڼل 

کېږي، په ډېرو ممالکو او ملتو کهې ګهورو چهې ډېرکسهان خپهل لهوړ 

منصبونه او لوړ مراتب پرېږدي، مګر خپله يوه نظريهه او مفکهوره چهې 

 کې نه وي نه پرېږدي.ښايي هېڅ مادي منافع به پ

وروسته تر دغسې ډېرو فکرونو، چې په انساني نړۍ کې يهې کهوو او 

مختلف طبرات په نظر کې نيسو، يعنې له زيد و عمر نه تيريږو او بشري 

مفهوم ته ګورو حيرانېږو، چې انسان څه غواړي او څه غايه لري  که په 

ه اثهر کهې يوه ملت کې دغه غايه درک شي او د يوې عميرې مطالعې پ

دغه نفسي او روحي راز او شر ښه تعين شي، نو د هغه ملت په نهضهت 

او ويښولو کې ښه کار ورځنې اخيسهتل کېهږي او همدغهه راز نهبض 
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پېژندل د يوه ملت د پوههانو او رهبرانهو اصهلي وظيفهه ده، چهې پهه 

اجتماعي حيات کې خورا ډېر دخل او تاثير لري، څوک چې د يوه ملت 

بايد په دې پوه شي، چې دغه ملت څه غواړي  او لهه شايق کېږي هغه 

 (۶)همدغه پوهې استفاده وکړي.

  

                                                           
(1)

 .مخونه ٧،1١ هګڼ 1، کال 1٦2٤ ، مجله کابل - 
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 کارونه

ځينې کلمات شته، چې که سړى ورځنې به نورو کلماتو تعبيرکوي او 

 سهړى چې لکه لري مثال داسې او ګرانېږي يېحريرت يې لټوي معنى 

ه چهې د ځک دا ځي، ته تيارې نه رڼا له يا خالصوي خوله په غوټه دالس

بشر پوهه او معرفت  بې د الفاظو د زده کړې څه بل شى نه دى، نو کهه 

انسان الفاظو او کلماتو ته قانع نه شي يو اسانه او عام فهمه مفهوم هم 

مشکلېږي او د هغو کلماتو تعبير، چې لوى او واړه، پوه او ناپوه يهې پهه 

 ى.ورځ کې له سلو ځلو نه زيات وايي هم څه اسانه کار نه د

کار هم له همدغسې کلماتو څخه يوه کلمه ده چې که تعبير يهې پهه 

 اسهرائيلو بنهي د او پټووفعل او عمل سره وکړو په لوى الس يې معنى 

 .جوړېږي ورځنې غوا

که ووايو کار د غړو او الس و پښو حرکت دى، نو يهو ګوځنهډ وهلهي 

ي، سړي خو شپه او ورځ په حرکت کې وي، مګر څوک يې کاريګر نه بول

ډېر خلک دي چې خوشحال ګرځېدل کار نه ګڼي او خبرې ههم د کهار 

جانب مرابل ګڼي، مګر ځينې کسان يوه ځاى ته د چها خبهرې وړي او 

وايي هلته کار لرم. يو سړى ځاى په ځاى والړ وي او د يوه شي حفاظت 

کتل که څه هم ههېڅ حرکهت بهه  او مراقبت کوي، مګر دغه درېدل او

 ه شي.پکې رانه شي کار بال
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 د پهارهکه ووايو د انسان هغه عمل او حرکت دى چې د يوې فايهدې 

نه د فاېدې پېژندل ګرانېږي او ډېر بهې فايهدې کارونهه  وي دلته له کار

 ي.ځچې خلک کار بولي کار له تعريفه و

که کار ته په لغوي او صرفي عينکو وګورو، نو ځينې صرفي او ګرامري 

انسان قصد او اراده په کې هېڅ  د ېچ شتهافعال د کار د فعل په معنى 

دخل نه لري، لکه لوېدل، رنځورېدل، مړه کېدل چې څوک يې پهه کهار 

کې نه حسابوي، بلکې ځينې افعال ال بيخي په انسان پورې هېڅ ربط او 

تعلق نه لري، لکه د کاڼو ماتېدل، د پاڼو رژېدل، د بوټو لويېدل او داسې 

 نور.

په نظر کې ونيسو، نو بيا مجبورېږو،  که ځينې فکري او دماغي کارونه

چې تصور ته هم کار ووايو او په يو خيالي وجود ورته قابل شهو، چهې د 

 حادثې  او واقعې له دايرې نه هم کار خار( وبولو.

دا لغوي بح  او تحريق به په همدغه ځهاى پرېهږدو او کارتهه بهه د 

دا  اجتماعي مفاد او مصليت په سترګه وګورو چې کهار څهه شهى دى 

د چې خلک وايي فالنکى د کار سړى دى يا د ملت، جامعې او مملکهت 

  ښه کار کوي څه معنى پاره

په دې لحا  نو کار يو بل راز مفهوم پيدا کوي او ډېر افعال لکه خوب 

ي او يهوازې همدغهه افعهال ځو خندا څښل او خوړل د کار له مفهوم و

اغېزه لري. کهه يهو پاتي کېږي، چې په اجتماعي نظام کې پوره دخل او 

سړى يوې کوي يو بل هم قلم را اخلي اخبار ته مراله ليکهي هغهه بهل 

فکر کوي هر يو کار کهوي او  د پارهناست وي د اجتماعي چارو د بهبود 

 کار سړي بلل کېږي. د
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هو! دا ټول کارونه دي، مګر د ټولو اهميت يو راز نه دى ځينې کارونه  

نه ستړې کېهږي،  به وي، چې خولې په کې نه تويېږي، غړي به پکې ډېر

مګر قدر او قيمت به يې ډېر وي، دغسې دنيا کې سره او سپين جوار او 

غنم خر مُهرې او نعلونه تفاوت لري، د انسانانو کارونه هم ج  او ټيهټ 

 متونه لري او ټولې چارې يو له بله برابرې نه دي.قي

هغه کارونه چې پوهه او فکر په کې خرڅېږي له پنډونو چلولو او کاڼو 

ماتولو نه زيات اهميت لري، کوم کار چې هرڅوک يې کولى شي او هغه 

 کار چې ډېره موده تعليم غواړي هېڅکله نه برابرېږي.

ره موجود دي، يو ضهرورت او دوه اصلي معيا د پارهد کارونو د قيمت 

 احتيا( بل دکار کوونکو ندرت او لږوالى.

ضرورت او احتيا( په يوه ملک کې فرق کوي کوم خلک چې له علم  

 کړى پيدا وي نه يې ذوق عرفاني او شوي اشنا وي نه ښه سرهاو معنى 

 او کهوي حهس نه پوره احتيا( او ضرورت خپل ته معرفت و علم هغوى

 د چهې جوامهع هغهه کولى، پيدا شي نه قدر ډېر کې په رجال عرفاني

 لهه خاونهدان صناېعو نفيسو د هلته شوي پوه وي نه قيمت په وضعيت

 نه څه زيات امتياز نه لري. نورو

په يوه محيط کې چې هر څوک پهه ماديهاتو افتخهار کهوي هلتهه د 

فضيلت خاوندان حرېر وي، ځکه چې احتيا( ورته نه ليدل کېږي کهه 

په هر وخت کې ورته احتيا( لري، نهو کهه د ضهرورت او  څه هم انسان

احتيا( په ځاى د ضرورت او احتيا( احساس او ليدل معيار کړو بهتره 

به وه، ځکه چې بې احساسه احتيا( هېڅ تاثير نه لري. په ځينو ځهايو 

يوه مکتب معلم ته خپل ضرورت او احتيا( نه ويني او  کې چې خلک د

و پوهې تهه شهديد ضهرورت موجهود دى په دې نه پوهېږي چې علم ا
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نهه ګڼهي او پهه اصهلي  هغوى تعليم او ښوونه کوم قيمتي او مهم کهار

 کارونوکې يې نه حسابوي.

سړى چې ديوه مملکت علمي، ادبي، اداري او عملي کارونه پهه نظهر 

کې ونيسي او د هر کار په قيمت او اهميت کې غور وکړي هغه پوهېږي، 

رونه اصلي ګڼل کېږي او کوم فرعي دي. چې په محيط کې کوم ډول کا

اداره مهمه ده که علم  ادب ډېر قدر لري که معرفت  نو په دغو چهارو 

کې چې هر کار مهم او اهميت يې هم زيات وي. له همدې الملهه هغهه 

څوک چې په غرونو کې د رمو اداره کوي له هغه چانه زيات اهميت لري 

محيط کهې چهې خلهک د  چې په کور کې مېږې او رمې ساتي. په کوم

کامل تهذيب او صحيح تربيت خاوندان وي هلتهه د يهوې قهوي ارادې 

خاوند ته دومره احتيا( نه وي، لکه په غير مدني اقوامو کهې چهې وي، 

همدغه سبب دى چې په علمي دوايرو کې اداره خپل قيمت کمهوي او 

 علمي اقتدار زيات اهميت پيدا کوي.

چې ادب په علم او احساس تعرل  همدغه شان په کومو هېوادونو کې

غالب وي هلته ادب له علم نه زيات اهميت لري او ادبي رجال له علماو 

نه بر کښېني، يعنې لکه چې په يوه مکتب او مدرسه کې ديوه عهالم او 

 معلم وينا قيمت لري په يوه باغ کې د بلبلو نارې قدر لري او د محهل و

چې په يوه سيند او درياب کې محيط کارونه لوړېږي او ټيټيږي. څومره 

موجونه او طوفانونه زيات وي هغومره د کښهتۍ او کښهتيبان اهميهت 

 (۶)زيات وي، مګر په وچه ځمکه کې ورته هغه قدر نه پاته کېږي 
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 وده او تکامل

 بابه جانه! هغه وخت چې زه نه وم ته وې، مګر د چا پالر او بابا نه وې.

شوې چې مونږ راغلو او ستا شاو خهوا هو، ته هماغه وخت بابا او دادا 

راټول شوو، خلک وايي چې بې اوالده هم څوک پالر کېداى نه شهي او 

نه څوک بې لمسيانو بابا کېدى شي. رښتيا چې په اجتماعي دنيا کهې 

هم کشر ته زښت ډېر محتها( دى.  نه لري او مشر يوازې توب هېڅ مانا

درلودل ته دغه څهوک  هغه وخت چې تا کور او کډه زامن او لمسيان نه

نه وې، چې نن يې، ته په هغه  وخت کې يو زړى وې، مګر نهن سمسهور 

 باغ شوې او خوندورې خوږې ميوې لرې.

ته اوس د بلبلو کور او ستا په ګلزار کې د ژوندانه شور او غوغها پيهدا 

 شوه، مګر پخوا لکه يو مړ جسد په خاورو کې پروت خورا کوچنى وي.

ه پالر او بابا نه وې دغسهې د کوچنيتهوب پهه له مان څنګه چې پخوا

 وخت کې ځلمى او د نطفه توب په وخت کې ژوندى نه بلل کېږي.

که دغه څانګه او شاخونه له تانه لرې شي بيا هم تاته څوک ونه، نهه 

وايي او ستاپه حيات کې هېڅ برګ و بار نه پاته کېږي ته بيا د پسرلي له 

رغان دغسې سهر پرېکهړو ونهو تهه نه څه برخه لرې او نه د هوا م فضا

راښکته کېږي، په رښتيا چې ستا ژوند په مونږ باندې دى او بې له مونږ 

نه ژوند نه شې کولى، لکه چې مونږ بې له تانه خپله تازګي او حيات نهه 
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ساتلى، که کله زه ستا د مهربانۍ شکريه کوم او ځان بېل ګڼم دا به  شو

انه هېڅ بېلتون نه لرم او په ههېڅ زما لويه ناپوهي وي، ځکه چې زه له ت

 راز نه شم بېلېدلى.

د دې  شينکې باغ ټولې ونې له همدغې ځمکې پيهدا شهوي لهه پهه 

ههم  همدغه خاورو کې وده کړې ده، مګر د دې  ځمکې ښايست او قدر

په همدغو ونو پورې تړلى دى، که دغه نيالګى دلته نه واى روزل شوي، 

مت نه درلود، نهو د دې ځمکهې څهه دې وچو او سپېرو خاورو به دا قي

 احسان په دې ونو نه شته، بلکې دا ځمکه له سوري الندې ژوند کوي.

که کومه غټه ونه خپلو څانګو او ښاخونو ته وده )نشهو ونمها( قهوت 

ورکوي نه په خپله غټوالى او لويوالى کې کوښښ کوي، هسې  نه چهې 

ه هم له نهورو له  کوم بل شي سره احسان کوي دغه راز مرسته، خو زړ

ه بايد فياضي ونه وايهو، تغړو سره کوي، مګر څه احسان نه باروي، دې 

بلکې غټېدل او لويېدل يې تکامل بهولي. د بهاغ خاونهد پهه دې ښهه 

پوهېږي چې دغه ونه د ښورې په ځاى سړي ته خوږې ميوې ورکهوي، 

 (۶)ه يې کوي.يځکه ورته انبارونه راچلوي او ترب
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 ماشومان

 وو. ماشومان زمونږ له څنګه نژدې په لوبو مشغول وو.مونږ ناست 

کله به يو له بله په هسې خبره ونښتل، چېغې بهه جګهې شهوې، ژړا 

انګوال به وه، کله به د خندا شور او زوږ دومره او چت شو، چې په عذاب  

 به يې کړو.

يوه به چې د بل د لوبو شيان ګډوډ کړه هغه به په قهر شو کنځلې به 

 هرڅه به يې ويل. يې کولې او

زمونږ پام نه و يو راپاڅېده د بل مخ يې شوکارې کړ د هغهه پهر مهخ 

 ويني روانې شوې او له مستۍ نه جن  جوړ شو.

 مونږ ويل خېر دې واړه دي نه پوهېږي.

هو! ماشومان واړه دي، مګر دومره واړه نه لکه مونږ چې د لوى خداى 

مونږ نهه لهږه ده، مګهر  په حضور کې کوچنيان يو، د ماشومانو پوهه له

زمونږ پوهه د هغه په نسبت ډېره لږه ده زمونږ لوبې هم د وړو غونهدې 

دي زمونږ خندا او ژړا هماغسې ده، ماشومان پهوهېږي چهې دوى واړه 

دي، مګر مونږ په خپل کوچنيتوب هم نه پوهېږو په رښتيا چې مونږ له 

 ماشومانو نه واړه يو او زمونږ خداى ډېر لوى دى.

 (۶)بايد خوشحاله اوسو، ځکه چې خوشحالي د ماشومانو مال دى.مونږ 
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 ريا کاران

 د کاغهههذ پهههه ګهههل بلبلهههې نهههه ټهههولېږي 

 بهههې مېهههوې دى بهههاغ وبهههک د ريههها کهههار

 

 

 

ځان ستړى کړي او بې لهه  ريا کار يوازې هغه نه دى چې په ډېرو نفلونو

دې نه چې خلکو ته ځان وښيي په کې يې د عبادت سره هېڅ مينه نه 

وي، هغه څوک چې له خپل کار او وظيفې سره اصلي عالقه نه لهري او 

خپل ځان د کهار  د پارهيوازې د خپل امر يا ځينو نورو کسانو د غولولو 

هغهه لهه  شين ټاکو ښيې داهم ريا کاري ده، خو دومره خبره ده چهې

سره په خپل ګمان چل او ټگي کهوي، ډېهر  خداى سره او دى له خلکو

کسان شته، چې په مجلسونو کې له ډېر کار نه شکايتونه کوي او ځهان 

داسې ښيي چې ټول کارونه همدى کوي او دنيا د ده په ښکر والړه ده، 

دغه راز خلک هم اکثراً ريا کار وي او په حريرت کهې ههېڅ نهه کهوي. 

ر دا راز اشخاص هم شته هر ځاى په يو مخصوص وضعيت چې ځينې نو

يو عالم درد او تاثير ورسره ملګرى وي اجتماعي بحثونه شروع کړي او 

د وطن خواهۍ او وظيفهه شناسهۍ او  ىدا څرګندوي، چې يوازې همد

پاکنفسۍ غوره نمونه ده او بس.  هر څوک ګمان کوي چې که دغسهې 

زيات شي ټول کارونه به ښه شهي صحيح اشخاص او باحرارته ځلميان 

خبر دى چې د ده پهه زړه کهې  او هر څه به ترسره شي، مګر خداى خو
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بې دځان له مينې نور هېڅ نه وي او غير له شخصي اغراضو او مطهالبو 

نور څه نه پېژني دا هم رياکاران دي او د دې  اصل ريها کهاري همدغهه 

 شى دى.

ښه ګڼي او پهه ښهه  په هر وخت کې يو ملت او مملکت ځينې شيان

 سترګه ورته ګوري.

هغه وخت کې فضايل ګڼل کېږي نو هرڅوک چې فضيلتونه لهري يها 

ورسره عالقه لري جامعه هغو اشخاصو ته په ښه نظر ګوري او روزي يې 

دا راز فضايل او ښېګڼې چې جامعه يې له اشخاصو څخه غواړي ارومرو 

نو له يو خوا دغه لږ څه مشکل کار هم وي او هرڅوک يې نه شي کولى، 

اشخاص او له بل خوا دغه ديوې اجتمهاعي ترغيهب او د ريها کهارۍ او 

او ځينې کسان مجبور شي چې ځان په هماغهه  يمنافرت فکر پيداکړ

رن  جمعيت او ټولنې ته وښيي چې هغوى يې خوښوي او په شعر ورته 

 ګوري.

 دا کار تر يوې اندازې پورې اسان هم ايسي او چلند هم لهري، ځکهه

چې انسان سره له ډېر عميق او دقيق فکر ظاهر بين ههم دى يهو ډول 

هم په کې شته پهه جمعيهت کهې د دقيهق او عميهق فکهر  ساده ګي

خاوندان هم ډېر لږ وي، نو اکثريت د هغو کسهانو وي چهې ههر چها او 

 هرشي ته له ورا او له لرې وګوري.
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ه کسان د دې  ټولو خبرو په اثر کې  نتيجه دا شې چې اشخاص او هغ

چې د عريدې له مخې اجتماعي فضايل پېژني ډېر لږ او نادر وي، مګهر 

ريا کاران زښت ډېر پيدا شي او مظاهره کوونکي مخلصينو ځاى ونيسي 

دغه راز کسان چې ميدان ته راوځي )ځايونه( ونيسي هلته کارونه پهه 

حريري ډول نه اجراکېږي او هر څه يو نمايشي صورت لري، په دغسهې 

 کهار ډېهر سهړى چې لري نهکې جديت او فعاليت هم دا معنى ځايونو 

، بلکې هغه څوک جهدي او فعهال کړي اجرا ډول ښه په کار يو يا وکړي

ايسي چې په مظاهراتو او ريا کارۍ کې مېړنهى وي. دا راز کسهان چهې 

ي او خلک د اور د شهجرې ګمهان ځپه توره شپه کې الو يپښترلکه او

لري، چې خپل ځان خلکو تهه وښهيي او پرې کوي يوازې همدومره رڼا 

بس، يعنې هېڅکله داسې نه کېږي چې کومه تياره خونه رڼا کهړي يها 

 څوک ورځنې خپله ډيوه ولګوي.

دا حال ترهغه پورې په يو مملکت کې دوام کوي چې دهغهوى تهوره 

شپه سبا شي او اجتماعي شعور خپلې سترګې ښې پوره وغړوي، يعنې 

خبرو  ونه غولېږي او هر چاته يا هر شي ته په خلک لکه هلکان په تشو 

 اني او سرسري نظر ونه ګوري.

دغه د رياکارۍ دوره چې په کوم وطن راشي او حرايق الښهه نهه وي 

پېژندل شوي سړى غل او کارواني نه پېژني او له السو پښهو، دمهاغ او 

نورو اعضاو څخه ژبه ډېر کار کوي. سړى چې په ځينهو ادارو يها الرو او 
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څو کې ګرځي او په ريا کارانو پسې سترګې غهړوي ډېهرې عجيبهې کو

نمونې ويني او داسې ايسي، چې دا مرو د مني له ريزش نه ههم عهام 

کې له خپلو ملګهرو او اشهنايانو  دى. ډېر خلک دي چې په خپلو کورو

دوستانو او خپلوانو سره د دروغو کيسې کوي او په دغهو کيسهو کهې 

ه کوي چې د هېواد لوى لوى خلک ده خپل ځان هغوى ته داسې ښکار

ته په درنه سترګه ګوري او دى په هغوى کې مخصوص مرام لري، دغهه 

نهه  او ځان په بل ډول چاته ښکار نه کړيراز کسان که دغسې خبرې و

کاندي څوک يې بيا سالم هم نه عليک کوي او هېڅ قدر ورته نه پهاتي 

خپلو ملګرو او همزولو کېږي، ډېر زامن شته چې په الرو او کوڅو کې له 

سره دغه ډول اوسي، مګر د پالر په مخ کې بيخي بل څهوک وي او بهل  

شان خوي لري، ځکه چې د ځينو کسانو حضور کې ځان ډېر مطبهع او 

مخل  ښکاره کوي، مګر پسې شا به ورپسې سل خبرې کوي، نهو کهه 

ووايو چې د انسان فطرت ځان بل راز ښيي څه ډېره مبالغه به نهه وي، 

که چې انسان په اصل خلرت کې داسې پيدا شوى چې ههم ځينهې ځ

ټيټ خواهشات او حيواني شهوات لري هم يو شعور خداى ورکړى، چې 

 ىښه  او بد پرې پېژني او د خپلو نرايصو احساس کوي، نو دى مجبور د

چې خپل مصايب پټ کړي او ځان بل شهان وښهيي عهالوه پهه دې دا 

ه ژوندون او معامله لهري، نهو بايهد اجتماعي مخلوق له يوې ټولنې سر

خپل ځان ټولنې ته ښه معرفي کړي او په دغسې ځان ښودنه ورځنهې 

ښه استفاده وکړي. د دغسې مال د خطابو په اثر کې سړى ويلهى شهي، 
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چې انسان له ريا نه بيخي ځان خالص کاندي. ډېر ځلې داسې پېښېږي 

سهړى دا  چې په يوه مجلس کې يو شى بدګڼل کېږي او هغه ښهه وي.

نشي کولى چې هغوى پوه کړي او عريده يې وګرځوي دى خپله عريده 

بل راز ښکاره کړي او مخالفت وکړي ډېر ضرر وينې په دغسې واقعوکې 

خپل مخالفت پټول او چپوالي سره خپل ځان موافق ښودل دي، مګهر 

دا بده نه ده خپل فضايل او مميزات ښودل او ښکاره کول هم په يو ښه 

کار دى. که يهو معلهم يها عهالم د  ايز څه، بلکې ښه مغيرصورت وي ج

تعليم او تدريس په ذريعه خپل علمي اقتدار او لياقت خلکو ته ښهيي، 

 بلهل ريها لحها  پههدغه راز اظهار او ښودنه که څه هم د لغوي معنى 

، مګر ريا نه ده، همدارنګه هغه ملت خواهان او وطن غوښتونکي کېږي

خدمت او ايثار او فدايت پهه رڼها  او مينه دچې عمالً دغه عالي  عشق 

کې خلکو ته ښيي دغه راز حريري او واقعي مظهاهرات ډېهر ښهه او د 

تردير وړ دي. کومه ريا چې حريرت بلل کېږي  او زيان لري هغه عبارت 

دى له هغو مظاهراتو او ځان ښودنې څخهه چهې د خلکهو غولهونې او 

ېر خلک يې پهه خپلهو سترګې تړل په کې مرتدر وي، لکه چې ځينې ډ

 يوه جمعيت په سترګو کې خاورې اچوي. صحنو کې کوي او د

په ډېرو مجالسو کې ګورو چې هماغه کسان خيانت او خيانت کهارانو 

ته ډېر بد وايي چې په خپله په کې هر چانه ډېره برخه لري همدغهه راز 

بډې او رشوت هم هماغه اشخاص ډېر بد بولي، چې په خپله يې خوري 

سر ټکوي چې پهه دغهه مهرو پهه  افرت نه هم هماغه څوک ډېرله من
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خپله اخته وي، يعنې اکثراً داسې پيښېږي چې هر څوک هماغه عيهب 

له لري او هماغه صفت ستايي او دعوا پخه ګڼي چې دى يې په پ بد ډېر

 يې کوي چې دى يې نه لري.

دلته زه هم په ځان ويرېږم، چې د ريا په موضوع کې ليکل ريا کهاري 

ه شي او همدغه شى باع  شوى نه وي، له  دغسې قهومي او لسهاني ن

ريا کارۍ نه چې واوړو د عمل په ساحه کې هم په څو ډوله ريا او ډېر ريا 

کاران ليدلى شو، چې څوک په يو راز او څوک په بهل راز خپهل ځهان 

نهه معلهومېږي.  يهې جدي او کارګير ښکاره کوي، مګر د کار هېڅ پته

احته مزدوران ليدلي وي، چې د نګران سهترګو تهه تاسې به ځينې نار

ګوري او په هماغه شېبه کار کوي، چې څوک ورته ګوري، دغسې چهې 

په دغه طايفه کې د چا ليدنه او کتل تاثير لري په نورو طبرو کې هم له 

ره نشته لکه د کار ښودنې ورسهره ډېرو خلکو سره د کار کولو فکر دوم

ځينې مامورين او کاتبان ټوله ورځ په  لکه چې په ځينو مواردو کې ى،د

 واړوه هم هغه وخت کې چې يو امهر پهه دکيسو او خبرو تيروي، مګر پ

، نو خپل سر په کار باندې دومره ټيټ کړي، چې کهه هغهه څهو ګرځيو

يې نه ويني او نهه ورتهه  ىدقيرې د ده د ميز په منځ کې ودرېږي هم د

 ګوري.

دغهه  راز امهران او کهار د دغسې ريا کارۍ اصلي علت دا دى چهې 

او  ىغوښتونکي خپل الس الندې مامور ته ګوري، چې په کار بوخهت د

که نه، نوکه چېرې د ميز په سر يو کاتب چې شخصي خط يا د رخصتۍ 
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رقعه ليکي هغه هم په کار کې حسابيږي او د ده جديت ښيي، مګر کهه 

وخهت سړى کار ګوري چې  شوى او که نه  او د چا کار چې د کولو پهه 

کې چانه وې ليدلى پټ پاتې نشي څهوک دغسهې ريها کهارۍ تهه نهه 

مجبورېږي او نه دغسې چمونه کوي، نو د دې  مرو اساسي چاره دا ده 

چې يوازې حرکتونه ونه ګورو، بلکې نتيجې، د کار کم وکيف ته وګورو، 

ځکه چې څوک هر  څه وينې او هرڅه خوښوي خلک هماغه ور ښهيي 

 ي.ځي هماغه شى ميدان ته راواو په څه چې نظر جلبېږ

مونږ ښايي دغسې ډېر امراو ولرو، چې بايد اساسي عال( يې وشهي 

او علتونو ته يې متوجه شو، ډېر نراي  به وي چې مونږ يې په نورو کهې 

وي. که مونږ او تاسې ظاهربين  ګورو او هغه په حريرت کې مونږ ته عايد

ريا په حريرت کې زما نشو څوک ريا کاري نشي کولى او نه يې کوي، نو 

د ظاهر بينۍ عکس دى چې په بل کې يې ګورم او بد ورتهه وايهم. کهه 

څوک غواړي چې يو سړى په بل رن  ونه ويني رنګه عينکهې دې لهه 

 (۶)سترګو لرې کړي او هرڅه دې په خپلو سترګو وګوري.

  

                                                           
(1)

 مخونه. ٧،1١ګڼه  1١کا ل. 1٦2٦کابل مجله  - 
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 د شپنو کېږدۍ

ه يهې د غره په لمن کې په جګه غونډۍ توره کېږدۍ والړه ده يو لور ت

په نښترو او څېړيو پټ هسک غر ښکاري او بل لور ته يې شهين بهک د 

سړي ترسترګو کېږي. د غونډۍ په خوا کې يو لوى ځوړ دى او سهپينې 

اوبه، چې د غره له يوه ج  ځايه راتوېيږي کږي وږې پکې بهېږي او له 

 ځان سره څه وايي.

کېږدۍ څښتن يو کنډک وزې لري، چې يهو زوى يهې وزي او بهل  د

بيايي، مازيګر مهال چهې وزې راشهي او د  د پارهورغمي هر ورځ د څړ 

ورغمو سترګو پرې ونښلي يو بل ته داسې نارې وهي، چې د مينهدو او 

 بچو مينه ترې له ورايه څرګنديږي.

کله کله، چې ځول او ورېځې وي د کېږدۍ څښتن څه نور پيڅولونهه 

 کړي. له کېږدۍ سره ونښلوي او خپلې وزې ترې الندې پنډې

يو ښه سبب دى د همدې  د پارهدا کېږدۍ چې د دې  سړي او د وزو 

 وزو له وزغمو جوړه شوې ده.

هو! دا کېږدۍ د همدغو وزو له وزغمو څخهه جهوړه شهوې ده، خهو  

وزغمي د وزو په شا باندې نورې هم شته چې د کېږدۍ کار ورځنې نهه 

 اخيستل کېږي او نه د ږلۍ د ګاټو مخه نيواى شي.

وخت چې دې سړي د وريو له شاد او زغنې پرې کولې زه په دې کوم 

نه پوهيدم، چې دا به يوه ورځ د همدغو وزو په ښه راشي مابه ويل چې 

دا سړى د دې  وزو په پيسو او وزغنو دواړو باندې خپله ښه کوي او پهه 

وزو باندې هېڅ زړه سوى نه لري، خو داسې نه ده دى خپلې وزې ډېرې 

هېڅکله د خپلو وزو  غوښو ته زړه  نه کېږي، يوازې پۍ ده  ، دښې روزې
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اخلي او خپل ښه پرې کوي، پۍ هم ټولې نه ترې اخلهي  د وزو  ېورځن

په غوالنځو کې دومره څه پرېږدي، چې بچي يې ورباندې ښه ماړه شي. 

پيهو  دا پۍ هم  دى وړيا نه خوري، دى ترڅو وزې ښې مړې نهه کهړي د

شي چې پۍ هم دى د وزو په غوالنځو کې اسره نه کوي، نو سړى ويالى 

وزو دومره زهير  په خپلواچوي چې د ورغمو ښه هم ورسره کېږي. دى 

زامنو پيايى يا ورته داسې سړى نيسي، چې هغه  په خپلودى چې يا يې 

لکه لېوه د وړو وينو ته تږى نه وي او ډېر زړه سوانده وي چې ټوله شپه 

لو ته نه پرېږدي. دى ډېر پهام کهوي په ويښه تېروي او لېوان  د وزو داړ

چې  وزې يې داسې بوټي ونه خوري، چې هغه ورته ښه نه وي او نه يې 

په داسې الره بيايي چې ګړنګونه او پاڼې نهه وي او د لويهدلو ډار پکهې 

 وي. 

وګورو! د وزو خاوند له خپلو وزو ځنې څنګه ښه ګټه کوله او څومره 

او پوه مشران هم له خپهل قهام  ښه يې ورسره کول، د يوه قام پياوړي

سره همداسې کوي، نو دغسې زړه سوانده مشرته به ولې سړى خپهل 

ځان نه سپاري، بې له دغه راز مشرانو خو د يو قام ژوندون هم ډېرګران 

دى په تېره بيا په دې وخت کې چې ويښو او پيهاوړو مشهرانو تهه ډېهر 

  (14اړولي ليدل کېږي..)

                                                           
٤

 مخونه  ٧-٣ګڼه، ٦حمل، 1٦1١(کابل  مجله 1) 
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 د قضاوت شعور

 

دي چې په خپله پړه نه شي پوهېدلى او تل نور خلهک  ځينې کسان

په خپل حق کې مالمت بولي، دوى هرڅه کولى شي مګر په ځان باندې 

وابهه ښهه ثاو خپله ګناه ورتهه د نهورو لهه  ىد مالمتۍ حکم نشي کول

ښکاري، دوى  په خپل ځان او په خپلو کړو کې هېڅ قصور نه وينهي او 

نه وي د  د پارهرګې د ځان د ليدو داسې معلومېږي، لکه چې د دوى ست

دوى تر ډيوې الندې همېشه تياره موجوده وي او هغه څه چې بايد پهه 

ځان کې وګوري په جهان کې يې ويني، دوى چې په خپل ګريوان کهې 

ښکته کړي او ځانته متوجه شي يوه وړه مالمتي نه شهي ليهدالى،  سر

ټ ورځي او پهه مګر چې بل ته متوجه شي ډېر واړه شيان په نظر کې غ

لړمانه کې هډوکي پيدا کوي، د دغسې اشخاصو انسهاني شهعور  ډېهر 

کمزورى دى او د وجدان سترګې يې ړندې وي، دا راز خلک د انصال او 

عدالت په پوله هم کله نه وي تېر شوي او بل آس له خپهل ټټهو سهره 

هېڅکله نه برابروي، دغسې انسانان چې د خپل عيب او قصور له ليدلو 

ان اعترال صاو دغه توان نه لري چې د خپل سهوه او خپل نر ىد عاجز
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وکړي، د خپل ځان اصالح هېڅکله نه شي کولى او خپل عيهب ورتهه 

 هنر معلومېږي.

د هغه قضاوت شعور چې په حيوان کې نشته او په انسان کهې شهته 

سړى مجبوروي، چې خپل ښه او بد وسنجوي او هغه وخت چهې د ده 

پيدا شي ځان تهه ترخځونهه وههي او ډېهره ښهه  معامله له نورو سره

منصفي وکړي، هغه وخت چې انسان د ځان او د بل حق کې حکميهت 

کوي او ځانته د قضاوت په حق قايلېږي. بايهد خهود خهواهي او خهود 

غرضي پرېږدي، د ځان مينه له زړه نه وباسي، د خپل او پردي فرق ونه 

تېر نشي، عدالت او  کړي، د حق په ستوني پښې کېږدي او له حق څخه

حرانيت له انسان نه همدغه تراضا لري او د قضاوت شهعور دا غهواړي 

چې انسان به له ځانه سترګې نه پټوي او په خپل قصهور بهه اعتهرال 

 کوي.

زه دا نه وايم چې څوک په هېڅکله کوم بد يا نهاوړه کهار نهه کهوي، 

نفهس او هېڅکله به د چا په حق کې ګرم او مالمت نه وي او نهه بهه د 

شيطان په الر درومي، ځکه چې  زه په دنيا کې د يوه معصهوم انسهان 

انتظار نه لرم او د انسانانو په هېواد کې پرښتې نه غواړم. زما ارزو يوازې 

همدغه ده چې انسان يو اصالحي احساس او د تفاوت صهحيح شهعور 

ولري، چې خپل نفس محاکمه کړى شي او په خپله ګناه اعترال وکړي. 

 چې انسان له ځانه سره يوازې کېږي او په خپل ګرايهون کهې سهر کله
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ښکته کوي بايد خپل عيبونه خپل نرصانونه وليهداى شهي او نهدامت 

وکړي. همدغه پښيماني او ندامت انسان اصالح کهوي او پهاک خهداى 

 پرې خوشحالېږي.

ګڼي چې په حق اعتهرال کهوي او ښه  ډېر  انسانان هم هغه انسانان

هغه څوک چې ګناه کوي او ځان ګناهکار نه بولي ورتهه  خپله پړه مني،

په قهر او نفرت ګوري او د خداى د رحم او مهربانۍ مستحق نهه ګڼهل 

پهه کېږي. د انسان او شيطان فرق همدغه دى چې يو په خپل قصور او 

ه ګناه اقرار کوي او مغفرت غواړي هغه بهل د خپلهې سرکشهۍ او خپل

 ي اوځان ګرم نه بولي.داليل پيدا کو د پارهنافرمانۍ 

د عصيان او بغاوت فرق هم همدغه دى او هغه شى چې له ګنهاه نهه 

 (۶5لوى جرم بلل کېږي، په خپله ګناه نه قايدل او خپله پړه نه منل دي.)

  

                                                           
5
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 بختوره

دا ښځه څلوېښت کلنه ده، مګر په خواره جامه کې اوسي او خوراک 

 علومېږي.يې هم خوار دى، ځکه له خپل عمر نه زياته پخه م

دا غريبه په خوارۍ او مزدورۍ شپې ورځې تېر وي او خپل بچهي پهه 

هلوځلو، د يوه او بل په مزدورۍ ساتي، مګر په همدغه حهال کهې يهې 

 خپل يو زوى په مکتب کې اچولى او د اوالد تعليم ته يې هم توجه شته.

زه د دې  ښځې له حاله ډېرخبر نه يم که څه هم دواړه د يوه کلي يهو 

يو وخت مو کورونه ډېر نږدې وو، ځکه چې زه ډېره موده پخوا دغهه او 

کلي نه ښار ته راغلم او د کلي ژوند مې پريښود سربيره پردې په مهونږ 

کې دا خوى هم شته، چې که څوک لږ غوندې معتبر شهي هغهه بيها د 

 مځکې خلک نه ويني او د خوارو غريب په حال ړوند او کو  شي.

د يوې سترګې خاونهد پاچها دى او دغهه راز  مګر بيا هم په ړندو کې

پاچايي زما په برخه رسېدلې ده، زه تر ډېره حهده زيهار کهاږم، چهې د 

غريب له زړه نه خبر شم، د همدې له امله د دغې  و کونډو رنډو او خوار

ښځې حال راته لږ غوندې معلوم دى او دومره خبر يم چهې د دې  يهو 

تربره پرې نکاح وتړله، چهې لهه  مېړه مړ شو، نو هماغه کلي کې د هغه

 دېنه ډېر مشر و او خپل عمر يې خوړلى و.
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دغه بوډا شازلمى اوه کاله پس په حق ورسېده او دا بختوره ښځه بيا 

کونډه شوه، يوه ځوانه يا نيمزالې ښځه، چې د زاړه بوډا له قيد خالصهه 

شي ستاسو خوښه چې بختوره يې ګڼئ او که نه  زه خو ورته بختهوره 

 م )که څه هم اصلي نوم يې بل دى(.واي

هو! بختوره دوهم ځل بيا کونډه شوله او دغه نيک بخته يها بدبختهه 

کونډه يوه ورځ سرماتې او الس ماتې محلي حکومت ته راغله او دخپل 

مظلوميت عرو و داد يې کاوه، دا کيسه ډېره اوږده ده زه يې له نهورو 

ه دا چې هغهې وويهل: زه برخو تېرېږم، مګر يوه خبره نشم هېرولى، هغ

 کونډه يم، ځکه مې خلک سرماتوي.

ته يې وويل: ولهې )اللهى(  د بختورې شپږکلن زوى هلته والړ او مور

دې ميړه نه دى  قاضي صيب خو د ماشوم خبره وانه وريده، ځکه چې 

د ماشومانو شاهدي نه ده قبوله او په همدغه وجه مشهران د کشهرانو 

دومره لرې نه و، چې ماشوم غږ مې غهوږ  کې خبرې نه اوري، مګر په ما

ته ورسيږي. ما د ماشوم خبره بې څه ونه ګڼله، ځکه د حريرت په لټون 

کې شوم او دا راته معلومه شوه، چې د بختورې دوهم مېړه چې مړشو، 

 نو د هغه تربرونو بختورې ته وويل:

 د پښتنو کونډه، مېړوښه ده.

او غريبۍ پسې الړه نه شې،  ته بايد له دې ځايه بل ځاى ته په خوارۍ

 نه چې ته له بل قامه کوم مېړه وکړې او مونږ ته سپکه را واړوې.
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بختورې وويل: زه هېڅ کله بل مېړه نه کوم هر چېرته چې يم کونهډه 

به يم زما زړه له ميړه نه داسې تور دى، چې بل ميړه ته به هېڅکله زړه 

 ښه نه کړم.

 ته نفره او جامه پيداکړم. تاسې ما ازاده پرېږدو، چې خپلو بچو

ه خبهره ټينه  وو، اخهره کهې په خپلهتربرونو دا خبره ونه منله او  

بختورې د هغوى په کورنۍ کې د لسو ورځو په هلک )اللي( غهږ وکهړ، 

 چې اللى زما مېړه دى زه به د ده په نامه ناسته يم.

تربرونه په دې قانع شوه او پوه شول، چهې دا اوس بهل مېهړه نشهي 

 ځکه يې ازاده پرېښوده. کوالى،

وګورو! يوه څلوېښت کلنه ښځه هم د لهس ورځهې هلهک ميهرمن  

کېداى شي چې د لسو ورځو هلک قبول کړي او په دغهه ډول د خپهل 

تېر عمر تالفي وکړي. اوس بختهوره پهوره ازادي لهري او پهه خهوارۍ 

مزدورۍ پسې، له خپل مېړه او بې د هغه لهه اجهازې لهرې ځهايو تهه 

 ژوند يوه کامله نمونه ده. يى شي د عصرمسافرت کوال

په همدغه وجه زه دغې ښځې ته بختوره وايم او په همدغه نامه يهې 

 (۶)معرفي کوم. 

  

                                                           
(1)

 مخونه. 2١ – 1١ ،لومړۍ ګڼه ،کالل 1٦٤١کابل مجله، ورى،
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 ځان ساتل

 يهههوه ورځهههې سهههحر ووې پهههه خنهههدا کهههې 

 دا قههانون مههدام جههاري دى پههه دنيهها کههې 

 چهههې ضهههعيف د زورور خهههواکې ورکېهههږي 

 لکه ورکه  چهې سهپوږمۍ شهوه د لمهر خهوا کهې

 

 

 

هو! سپوږمۍ چې هرو خت دا خپل نيمګړى استرالل له السه ورکړى او 

د لمر په خواکې ځاى ونيسي، خو خپل موجوديت بهايلي او د لمهر پهه 

پلوشو کې ورکه شي، لکه ضعيفان چې د قهوي او زورورو پهه خهواکې 

ورکېږي او محوه کيږي يا لکه هغه قوم چې د بل قوم الس الندې وي او 

فان په رڼا کې د دوى ذات او جمهال تهرې نيسهي عر د هغوى د علم و

)علم و عرفان که څه هم د بشريت مشترک مال دى، مګر يو قوم يې د 

 خپلې ژبې په واسطه خپلولى شي ((.

قوت په  و او دځخير دا بل بح  دى مونږ بيرته خپلې موضوع ته راګر

 ټکي رڼا اچوو.

د ضعيفانو له خهوږو  بېبيعي قانون دى چې د حيات ماشين دا خو ط

 په بل شي نه چليږي او ترڅو يو مړنشي بل نه مړيږي.

وګوره! مرغومى او تنکى ورى....په شنه ګياه چاغ او تيار شي او بيا د 

يوه قوي جنس د پاره غوړه او خوندوره مړۍ جوړه شي. بزګر هم چهې 
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کښت کې للون کوي ضعيف بوټي باسي او قوي پرېږدي، لکهه  په خپل

. زور او قوت تل ليوانو ته نه لرين په دنيا کې هېڅ حق د برا چې ضعيفا

په رمو کې برخه او د درياب کبانو ته په چنجيهو بانهدې د رزق حوالهه 

 ورکوي 

هو! دا د طبيعت کرشمه ده چې له يوې خوا داړونکي ليوان او له بلې 

خوا د مظلوميت نمايندګان لکه پسونه او نور بې وسلې حيوانات پيهدا 

ترڅو چې د ځمکې مخ په وينو سور او رنګين شي، نو ويلى شهو کړي، 

 چې د ځمکې مخ د خونرېزۍ صحنه او د زور ازميلو ميدان دى.

پهه وينهو  نه يوازې ځمکه، د اسمان لمنې هم کله کلهه لکهه کهربال

، زور او ګرځهيمسهتعده  د پارهرنګينېږي او فضاهم د جګړو او کار زار 

وينې لکه اب حيات ښکاره کوي او  ضعيفانو قوت تل خپل څښتن ته د

مجبوروي يې چې يا د چا اوښکې تويې کړي او يا يهې وينهي وبههوي، 

قوت باغ او بک يې له وينو په بل شي وده نکهوي او بايهد د د ځکه چې 

دواړه په وينو سهره وي دا ځکهه چهې لهه  هقصاب غولى او د لېوه پنچ

او داسې نور د غوښو نورشيان لکه: غنم، وريجې، خوږې ميوې، شودې 

انسان متلون ذوق او هوس نشي قانع کولى او نه د لېوانو غذا کيهداى 

مدنيت په مرسته مړۍ جوړوي او پس له ډېرو  شي، نو انسان به ترينه د

تحوالتو او څو رازه تغيراتو به يې خوري او لېوه به يې د خپلو پنجو پهه 

 فطري زور ترخولې کوي.
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روا کړى دى او ليوه هم چا نهدى  نو انسان ته خداى د غوښو خوراک

 منع کړى که نه دا څېرونکې پنجې به يې نه درلودلې.

نو دا څرګنده خبره ده او هر څوک يې منلى شي، چهې زور او قهوت 

ههېڅ  يوښهه پسهرلى دى او دا د پهارهژوندون وقايه او د حيات د بک 

ممکنه نه ده چې د هر چا حيات بې د بل له استهالک ځنهې محفهو  

نمايي قوت  نشوشي، ځکه چې نباتات هم يو قسم د حيات اوبه  وساتل

، نهو ىضهرور د د پهارهحيوان د برا  لري، چې استهالک يې د انسان او

 قربان شي. د پارهالزمه ده چې بعضې د بعضو 

په حيواناتو کې خو طبعاً همدغه قانون دى چې ضعيفان قربانېږي او 

دې قانونهه بيخهې نشهي ه قوي باقي پاتې کېږي. انسانان که څه هم ل

کې يو په بل ښکاره خولې نه  خالصيدلى، مګر لکه سپي په خپلو منځو

لګوي او غوښې يې نه خوري اګر که اکثره حيوانات هم د خپلې نهوعې 

دى، ه د غوښو نه پرهېز دي او دا کار يوازې په انسانانو پورې خهاص نه

ې نهه مګر صحيح انسانان برسيره پدې چې د خپلو هم نوعهانو غوښه

خوري او ابرو يې نه تويوي، يو له بله سره مرسته او ملګرتيا ههم کهوي 

ډېر ضرور دي او همدغسهې قهوم  د پارهچې دا خوي د حيات د ساتلو 

 بايد باقي پاتې شي.

خير د انسان د فضليت داليل خو زښت ډېر دى، مګر څه شى چې د 

ات د ده د برا د ضرورت دليل کېداى شي هغه دا دى، چې ټول موجهود

ځمکې حاصل او کښت بلل کېږي، نو هرڅوک چې د ځمکې د ابادۍ وړ 
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او د کره ارو معمار او ابادوونکي باله شي هغه حق لري، چهې بعضهې 

قربان کړي او دا خو نه يوازې انسان دى چې  د پارهموجودات خپل برا 

له وچو ميرو نه شنه باغونه او لوى لوى ښارونه جوړوي او د ځمکې مخ 

 ز بوټو او کوکيو ښايسته کوي.په هر را

هو! دا يوازې د انسان الس دى چې د دنيا بازار ته يې رنه  و روغهن 

 ورکړى او د تمدن په نرش ونګار يې ښايسته کړى دى.

بلبل او بورا يې په ګلو خوشحاله کړى او پتن  ته يې لکهه شهمع بها 

ره حرارته معشوقه پيدا کړېده، زراعت او فالحت خو د ده په توجه دومه

ترقي کوي، چې د مرغانو خولې يې په باغو کې په هر راز ميهوو خهوږې 

 کړې او حيوانات يې په شنه او تنکۍ ګياه ماړه کړي دي.

طوطيان د شنو  ونو په سروکې د ده شهکريه ادا کهوي. عنهدليب او 

قمري د ده د سهعې او کوشهش ثنها او صهفت کهوي چرګهان د ده د 

ر حشرات هم د ده غلې له امباره خوري، مېږيان او نو يدسترخوان پوټ

په هنهداره کهې د کهال  حبېنوا نه ځي. انسان دى چې د زراعت او فال

څلور فصلونه د فلمونو په صورت ښيي او دنيا لکه يوه سينما د ساعت 

تېرۍ ځاى ښکاره کوي که نه په سپيره ځمکه او وچ ډګر بهار او خهزان 

نور رنګونهه پيهدا کهولى هېڅ فرق نه لري او نه زمانه بې شپو او ورځو 

او مدنيت وعرفان د ده د فکري  يشي، نو زمان او مکان د ده مرهون د

 بلل کېږي. هقوت او استعداد مظاهر
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ښه! نو دغسې يوه شريفه نوعه چې وجود ته يې دنيا ډېر احتيها( او 

زيار او کوښښ مړه او سپيره ځمکه ويښهوي او  په خپلضرورت لري او 

دومره څه پکې پيدا کوي، چې د حيواناتو ښه هم ورسره کېږي ايا هغه 

ته عرل او شريعت د ځمکې په پيداوار کې دومره حق نه ورکوي، چهې 

 خپل حيات پرې محافظه کړي.

ايا هغه پسه چې انسان د هغه حيات اداره کړى دى دابهه ورتهه ښهه 

شي او د نورو پسونو څېرولهو  وښو او وينو يې يو ليوه موړوي، چې په غ

او داړلو ته القوت پيداکړي او که دا چې د انسان په وجود کې تحليهل 

  نهو د انسهان اصهالحي او ګرځهيشي او د يوه شريف مخلوق جهز و

تعميري قوت ده ته په حيواناتو کهې د تصهرل حهق ورکهوي او د ده د 

که دانه وي انسان او ليوه څه فهرق نهه  بادارۍ جغ د نورو په غاړه ږدي

لري دواړه د پسه ورمېږ ماتوي او غوښې يې خوري، ليهوه يهې ال اومهه 

 (۶)خوري او دى يې په اور هم کړوي.

  

                                                           
(1)

 ، مخونه1١. ٣ګڼه  11کال،  1٦1٣کابل مجله. 
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 کټورى

هغه څوک چې هېڅ نه لري هم څوک مېلمه کوي  ههو! يهوه ورځ زه 

يوه داسې سړي کره ميلمه وم چې پوله او پټې يې هېڅ نه درلود په لهو 

او لور يې خپلې شپې تېرولې او د کاله ټول خڅوړي يهې دومهره نهه و، 

چې د يوه بډاى او شته من سړي د غاړې کالي پوره کړي. پدې کاله کې 

 بې له سپوږمۍ بله ډيوه نه وه او د هر چا سروېږدى  خپل الس و.

دې سړي په دغه ورځ برسيره پدې چې خپل زوى )کټوري( تهه يهوه 

ستې کورته يې هم څهه غوښهه راوړې وه يۍ اخسدرۍ او يوه سره خول

نوې خولۍ موندلې او نوې سدرۍ يې  کټوري چې وروسته له ډېرو وختو

اغوستې ده له هلکانو سره لوبې کوي او داسې منډې وهي لکه چې نور 

او دى سپور وي، کله چې کاله ته راشي او د غوښو کټو پهه  يهلکان پل

و نور هلکان خبروي، نهه زيهرى نغري باندې وويني په منډه بيرته ځي ا

پرې کوي، نورو هلکانو که څه هم پدغه ورځ ال څه چې ډېرې ورځې يې 

پښتانه دي او ورته ښه نهه ښهکاري  غوښه په سترګو نه ده ليدلې، خو

چې د دوى له کاله د بل په کور کهې ښهه څهه پاخهه شهوي وي. ههو! 

و لهوړ شي زغملى چې بل څوک له دوى نه پورتهه اه ن هېڅکله دوى دا

او کلمې ښودلې يوه يوه بهه ال ويهل  ىلر وي، نو هر يوه چا لړمون او چا

چې مونږ غلمينه ډوډۍ او چرګ پوخ کړى دى، دا خبرې دوى په داسې 

خوند کولې لکه چې لګياوي خوري يې، نه خداېږو په خوړلو کې يهې ال 
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دومره خوند نشته، کټورى يوازې له هلکانو سره دا خوږې خبهرې نهه 

ر يې هم د ښځو په ډله کې ناسته ده او وايي: وو! الړه شم چې کوي مو

، ځکه چې کټهو تهر سوځي، غوښه خو نه سوځيد غوښو کټو مې ونه 

خولې له اوبو ډکه ده هغه تر سبا هم نه وچېږي، خهو دا غهواړي چهې 

 نورې ښځې خبرې کړي.

د کټوري پالر هم چې خپل ګاللى زوى په ښو کاليو کې ويني من من 

غوښه اخلي او په کاليو کې نه ځايږي، خو له بلې خهوا چهې د خپلهې 

ښځې زاړه ټيکرې او شکيدلي کميس ته ګوري سور او تور ټول پهه زړه 

، خو داسې څوک نشته چې د ده زړه پرې ورشي او څه پهور ګرځيکې 

تر اوسه پورې ما دغسې خوښې په ډېرو لويو  تري وغواړي، سره له دې

او شتمنو کورونو کې ونه لېدله، ځکه چې د شتمنو او بډايانو زړونه هغه 

څه غواړي چې هېڅکله يې الس نه ور رسيږي د دوى خوښهې دومهره 

وړيا نه ده، چې  په دومره وړو وړو خبرو الس ته راشي، د دوى سهترکې 

کورو لوى الڅه چې وړو ته يې هم ډېر په ټوله نړۍ هم نه مړېږي. د لويو 

خوندور څېزونه بې خونده او وريښمينې ټهوټې، لکهه بيسهتۍ داسهې 

ښکاري، د دوى نرۍ وريجې که هر څومره غوړې او غوښې پکې ډېهرې 

کړک او شيدو سبو يا شړومبو ځنهې ووي د نورو د تناره له تک سور س

پين پګړى خو په خوند کې بېرته پاتې کېږي نه پوهېږي چې دا ولې  س

وايي چې د دوى په نګولي کې پرښتې خوند ږدي پرښتې دي چې دوى 

 سره خو دومره ښه کوي.
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نه ښه دى که ښه څېزونه د نورو په مخکې ايښي وي خونهد  د دوى 

په برخه رسېدلى دى، ښه چهې خونهد د دوى پهه برخهه رسهېدلى او 

  خوښي هم د دوى په کور کې ډېره ده، نو دوى نور څه غواړي

وى خو دومره ډېر ناروغه کېږي هم نه، چې لکهه بهډايان پهه لهوړو  د

شي، دوى خهو بهې تهرو څيزونهو  يوريجو او لږ کلکو غوښو نس خوږ

ښايسته ډېره ډوډۍ خوړلى شي او که نور څه ونه مومي د غهره شهنې 

موماڼې، نانګه، پرګي او نور هم خوړلى شي، ځکه چې دوى ال د پستو او 

ه دى ليدلى، دوى په لږ څه ډېر خوښيږي او د خوندورو څيزونو خوند ن

چا ښه هېڅکله نه هېروي، نور ښه خو الڅه کوې دوى د يوه سړي پهه 

تشه خبره دومره خوښيږي ته به وايي چې ټوله نړۍ د همهدوى شهوه، 

دوى له هغو لويو سړيو چې دوى سره کله کله په خالصه ټنهده خبهرې 

ۍ څهومره وړيها دي کوي ککرۍ هم نه سپموي، وش )وۍ( د دوى ککر

ښايي، چې دوى په لږ څه دومره خوښيږي او بډايان په ډېر څه هم نهه 

  (۶)خوښېږي، نو ولې څوک له دوى سره ښه نه کوي.

  

                                                           
(1)

  مخونه ٦1، ٦١، ګڼه ١کال  ٦1٣ -
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 د شاعر مرام

چې  د دوهۍ پهه  ،اى د سوي زړګي خاونده! ته د دنيا هغه قلندر يې

غاړه د سطانۍ خوبونه وينې او د اسمان په ستورو حکمونهه او نازونهه 

کوې ته، هغه څوک يې چې زړه دې د ښکلو او نازولو پښو النهدې دى، 

 مګر د ماغ دې په اسمانو کې لوبې کوي.

هو! ستا زړه او دماغ يو له بله ډېرلېرې دي او ته هر وخت په دوه نړيو 

که يو بې پروا پادشاه له ډېرو شتو سره دې نيمګړي کې ژوند کوې، ته ل

بازار ته راغلې، مګر ستا شته دلته هېڅ قيمت نه لري او پدې بازار کهې 

زر په دوه پيسونه اخلهي او نهه هغهه  نه چلېږي، دلته څوک د نستر نو

 سرې اوښکې، چې شاعر يې  د ياقوتو و مهماني بولي څه بها لري.

 ته رښتيا وايې:

 پههه فريههرۍ شههمېري فريههر يههم کههه مههې څههوک 

 کههه مههې څههوک پههه اميههرۍ شههمېري اميههريم 

 د کهههههاملې عريهههههدې لهههههه برکتهههههه

 د دوهههۍ پههه غههاړه ناسههت شههاه جهههان يههم  

                                   *** 
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 گههداى ميکههده کيسههت وقههت مسههتي بههين

 کههه نههاز بههر فلههک وحکههم برسههتاره کههنم

 

 د مههههاغ برفلههههک ودل بزيههههر پههههاى بتههههان 

 ميطلبههي دل کجهها دمههاغ کجاسههتزه سههبا چههه 

 

 نرههههد شههههاعر در خههههور بههههازار نيسههههت 

 نهههان بهههه سهههيم نسهههترن نتهههوان خريهههد

 

 

 

ستا پېغامونه بيا راغله او ستا د سرو اوښکو مهماني راورسيده ته وايې 

څومره به ښه و که زما سريندې د  ندافانو د ډانډس کار کولى شواى يا 

 د بلبلو د نغمو قدرکيدلى.

ر خوند وويله او ستا د رباب خهواږه غهږ تهه د ههوا دا سندره تاپه ډې

مرغان هم راښکته شو، مګر هغه اوښان چې پرې خپل بهار وړي د دې 

له مها نهه  نغمو په خوند نه پوهېږي او بې له وښو نه نور څه نه پېژني. تا

پوښتنه کړې، چې د شاعر مرام چېر ته دى  زه نه پوهېږم چې ته پدې 

ارزو لرې  که غهواړې چهې خپهل مرهام د پوښتنه کې د څه راز جواب 

خلکو په نظر او هغه ځاى کې وپېژنې، چې ته په کې ژوند کوې او خلک 

 په کې په ځايونو او مرامونو جګړې کوي، نو راشه!! چې در ويې ښيم:
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په هغه شپه چې مونږ او تاسې وويل چې سبا به تهه...بجو...ځاى تهه 

 ځو.

سبا زه او ته راغلو خو هغه دوه نور...ال نه وو راغلي، موټروان تهه مهو 

ځاى راکړي، خو هغه تهه د ... مديرصهاحب او د...  د مخهډېر وويل چې 

وټر په مخکهې بهه بهل سرکاتب ويلي و، چې سبا مونږ...ځاى ته ځو د م

 !څوک نه کښينوې

لګري هغوى هم څه شېبه وروسته راغلل او معلومه شوه چې زمونږ م

کښينئ، مګر مهونږ  د مخهوو، دوى مونږ ته ډېر وويل چې راځئ تاسې 

 وان په کوز سرکې ځايونه تعين کړي وو. ته موټر

د مونږ هغه وخت پدې نه پوهيدو، چې بر ځايونه خداى د ډېرو خلکو 

 درلهوده،پيدا کړي دي او نه زمونږ په نظرکې دې خبرې څه معنى  پاره

ي يا کو کوښښونه کې نيولو په ځاى د پټه په نه بله له به ملګرى يو چې

 به موټروانان په پټه ګوري.

د   -څه ساعت وروسته د موټر خلک پوره شوه او مهوټر وخوځيهده 

الرې ګردونه په خير تېر شوه، مونږ هم يوه کلي ته ورسيدو چې هلتهه 

بايد شپه تېره کړو، هلته هم زمونږ د ناستې کوټه له موټر نه کمه نهه وه 

 سر و کوز سر يې هماغه مثال درلود. او بر

دا شپه هم په خير تېره شوه او سبا د سيل و تفريح اصلي ځهاى تهه 

ورسيدو، د هغه ځاى مشر او د واک خاوند خپل کور ته وبللهو، چهې د 
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دغه ځاى طبيعي ښايست او ښکلو مناظرو مونږ غوندې څو تنه نور هم 

 رابللي وو او په همدې کور کې ميلمانه وو.

دوه ډلې که څه هم بيل بيل راز خلک وو، خو بيا يې هم له ليهرې دا 

 څه اشنايي لرله او په نومونو يې يو له بله پېژندل. اڅه ن

که چېرې په دنيا کې دروغ ويل روا( نه وي او ظاهري خبرې اعتبهار 

ال يې هم يهو او مشهترک و، ډيولري، نو ويلى شم چې نصب العين او اي

لک سعادت يې بولي. پدې کور کې هم زمونږ د چې د وطن لوړتيا او د م

موټر وړاندې ناست ملګري د هغه رسمي ارتبا  په اثر کې چې له کوربه 

سره يې درلود ښايسته نمانځل کېده او هغو نورو هم د خپل اعتبهار او 

معتبرۍ په اندازه ځايونه نيولي و، چا چې لوړو مرامهاتو تهه زياتهه الره 

پېژندل هغه له ټولو نه وړانهدې ناسهت و او درلوده او ډېر صاحبان يې 

ې هم غټ خلک ه يغټوغټو بالښتونو ته يې اړخ لګولى و په خبرو کې ب

زيات يادول او هرساعت به يې د هغوى د صحبتو خبرې اتهرې کهولې، 

تابه ويلې چې ټول عمر يې له همدوى سره تېر شوى دى او ههېڅ کلهه 

هم کومه خبهره نهه ده  و غريب سره د خداى په جات يې له کوم خوار

 کړې.

په يادشوه چې زه او  زما شاعره وروره! په  دغه شپه ماته هغه شپه را

ته ماښام له بېړۍ نه ښکته شوو او د بېړۍ له نورو ملګرو سره يو ځهاى 

د خان هجرې ته والړو، مونږ د خپلې بېړۍ ملګري نه و پېژندلي، چهې 

ې مو وپېژندل چې د څوک دي او څه کار لري  مګر  د خان په حجره ک
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سور ځنډي لونګۍ خاوند د...ځاى خان او د خان په حجره کې يې ډېهر 

قدر او عزت کېده هغه بل هم، چې د عالقه دار ميرزا و ډېهره نمانځنهه 

 يې کيدله او له نورو ماليانونه يې ډېر فرق درلود.

ساعت به  هغه بل موړ سوداګر، چې ببر پوستين يې اغوستى و  او هر

زې نسوار کول هر چابه ورته څن  وڅټ واهه او پهه ښهو ښهو يې د پو

 نومونو به يې ياداوه.

ستا به هم په ياد وي، چې زه او ته څنګه ايسيدو  او په کوم ځاى کې 

ناست وو  له ما او تا نه چې پوښتنه وشوه مونږ څه وويل چې څوک يو 

 او څه کار لرو  

زه تاته د لوى خداى په بې نيازۍ سوګند خهورم، چهې مها سهتا پهه 

معرفۍ کې ستا د تحرير اراده نه درلوده او دا راته نه وه معلومهه، چهې 

 پهه بهه تهه موسيري او لريشاعر به په دې حجره کې د سازنده معنى 

، ځکه چې پدې تحرير کې زه هم درسره شهريک کېږي کتل نظر سپک

 وم.

ه کلي راووتو او خپل ځانونه مو د خلکو پهه نظهر سحر چې زه او ته ل

 خپه وو.  کې وليدل ډېر

تاته په همدغه شپه دا سودا پيدا شوه چې له خپل ذهني او خيهالي 

اسمانه راښکته شې او همدغو خلکو غوندې شې، مګهر د دې  دنيها دا 

کوښښ کوي پچهه ورتهه  د پارهعادت دى، چې که سړى د ځان لوړتيا 
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که له ګړنګه ځان غورځوي په ډېر زيار يهې ههم نهه پيچومى کېږي او 

 مومي ته به هرڅه شې، مګر د هغه ميرزا ځاى به ونه نيسي.

بانهديني وضهعيت  تا ما ته وويل په کوم هېواد کې چې انسان پهه د

پېژندل کېږي او د غټو خلکو پېژندنه او اشنايي پکې اکسير وي هلتهه 

او نه خپهل  ګرځيسې ونه بايد سړى په معنوي فضايلو او پټو ښېګڼو پ

 عمر د نفس په تزکيه او تربيه کې تيرکړي.

دا مطلب  تا په ډېرو جذابو پيرايو کې ونغښت او ودې ويل هغه څوک 

چې نه يو وږي مړولى شي او نه يو بربنډ پټولى شهي، نهه يهې وههل او 

ټکول له السه پوره وي او نه د چا د لښتې په مخکې سپرکيدى شهي د 

 او څه قيمت وي  هغه به څه قدر 

ماتهه د دې دنيها د اسهتوګنې الرې  ىلکه يو هوښيار زړه سهواند تا

 دي:  ېښودلي او ويل

څه کېږي که څوک يوه داسې سړي ته غاړه ټيټه کړي، چې په سهلو 

ځايو او حجرو کې ورته سرونه ټيټېږي او هر څوک ورته په ښه سهترګه 

 ګوري.

حساب يې ګټه تر زيانه پدې تجارت کې، خو هېڅ تاوان نشته او په هر

ډېره ده، ماهم دا خبره له تاسره ومنله او په تاپسهې روان شهوم چهې 

ناڅاپه د شعر جذبه راغله او شاعرانه تخيالتو له تانه بيل کړم، زه نه يم 

 خبر چې کوم ځاى ته والړم او چېرته ورسېدم 
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خو دومره پوهېږم چې هلته د دې ټيټو خلکو دود  او دستور هېڅ نه 

 نه دا فکرونه او خياالت پکې چليدل. و او

هلته هېڅ انسان د بل په کمهال نه شو تېريدلى او نهه د يهوه سهړي 

په بل کې حلول کولى شو. د هر چا قدر او قيمهت د نفسهي او  ېغټوال

ذاتي موجوديت په لحا  و او هېڅوک د چا په ښو ګڼلو او بد کتلهو نهه 

 بل راز کيده.

و او اعتباراتو احساس او شعور مړ شو زما په زړه کې د دغسې شهرتون

او لکه يو ګنهکار بنده خدايي محکمې ته وړاندې شوم، چې هلته بې له 

خدايه د بل چابندګي ډېره بده ايسيدله او د نورو ثنا ويل لويه ګناه وه، 

ځکه زما په اراده ډېر لغتونه وويل شوه او وپوهېدم چهې سهړى تهل د 

په هر کور کهې د دغسهې مېلمنهو  خان په حجره کې نه اوسېږي او نه

 قدرت زيات وي.

خاونهد بهې د  ځمکې او اسمانو ماته بې له الفاظو دا وويل شوه چې د

انسان له نفسي حريرت او اعمالو نه بل شي ته نه ګوري او د حهق پهه 

 (۶) حضور کې دغه باطل رنګونه او اعتبارات نه پاته کېږي.

  

                                                           
(1)
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 څنګه ژوند کوو  

هغه ورځ په کور کې ناست وم، چې دروازه وټکيدله او ورپسې متصل 

د زنځير شرنګهار پورته شو، په بيړه له کوره راووتهم او لهه خپهل يهوه 

دوست سره مخامخ شوم وروسته تر يوه مختصر روغبړ څخهه معلومهه 

شوه، چې د ده د زوى واده دى او زه بايد خپل اشنا دکاندار ته ورسهره 

او په سودا کې يې ونه  نه کړيري ورباندې ګران خرڅ والړشم، چې ټوک

 غولوي.

د دوستانو خبره سړى په ډاګ نشي غورځولى، نو بې له کومې بهانې 

او پلمې ورسره وخوځيدم په دکان کې مو ال سودا نه وه تمامهه کهړې، 

چې کټورى راپيدا شو او ډېر وارخطا معلوميده لهه هغهه نهه مهو چهې 

سره خپړې لګهولې وې،  کورو کلي کې يې له چا په خپلپوښتنه وکړه 

سر يې خاورې باد کړې  په خپلچې  د ده له السه عريضې ته تللى و او 

 وې.

له کټوري سره ت  ال ډېر ضرور چې له وهلو ټکولو نه خالص شهي او 

، که زه ورسره نه يم خدايزده چې څهه نه کړيڅوک ورسره ګوتې ماتې 

من شي، زه بايد په غهم او خوشهحالۍ به ورسره وشي او څومره به زيان

کې له خپلو دوستانو سره مرسته وکړم او ورسره وځغلم، هغهه څهوک 
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چې پنځه تنه يې پېژني او اشنايان پيدا کړي د هر چامخ ور اوړي او هر 

 څوک ورځنې يو ځاى او بل ځاى ته ت  غواړي.

ته دو په الره کې راګرځيد ده کار خالص کړ او بيرته را و څنګه چې مو

زلمى والړ و، چې بايد ډاکتر ورته وګورم چې کور ته ورسره و الړشي او 

 د زوى عال( يې په ښه شان وکړي. 

دا کار هم بې زما د لحا  خرڅولو نه نه کيده او واسطې ته پکې ډېهر 

دو او د ډاکتر کهوټې تهه ګرځيضرورت ليدل کېده له ناکامه بيا بېرته و

ن خرڅاوه، خو زمونږ خبره يهې ورغلو هغه خپل ت  که څه هم ډېرګرا

ځمکې ته ونه غورځوله او راسره روان شو په دغه وخت کې نه پوهېږم 

څه پيښ شوي و، چې ګاډيوانان په سلو روپو هم نه راضي کيهدل، خهو 

 ښه و چې کلي ته ننوتو ګورو چې د ميراجان په کور خړې اوښتې وې.

، ولې پهه د کلي کور خلکو ته مو وويل، چې خداى دې انصال درکړي

مسهلماني  يوه سړي باندې په نا حره ګوتې لګوو او بد ورته وايئ، اخر

ده او د قيامت ورځ مو په مخکې ده، خپل خداى ته به سبا څه جهواب 

 ورکوو، يو مسلمان په ناحره ځورول څومره بد کار دى. 

 هغوى وويل مونږ څه وکړو 

د پرې وايئ او ګالجان د يوه او بل په کاله ننوت، چې تاسې به ضرور ب

وو هغهه ههم  ىګوتې به پرې لګوو. هغه بله ورځ چې عالقه دار غوښت
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پهه  وويل زه يې  پېژنم، چې بد سړى دى او تاسې يې پرده کوو که  چا

 تحريق کې چشم پوشي وکړه زه به ورسره ګورم.

نو مونږ څه وکړو ګالجان هلته هم خپله خبره پخه کړې وه او مونږ ته 

کړې، چې که تاسې پرې بد ونه وايهئ سهبا ورځ يې هم ځينې خبرې و

تاسې ته بدېږي او جرم درباندې راځي. په دغه وخت کې زه لهږ څهه د 

حيات او ژوندانه کيف او ډول ته ملتفت شوم چې مهونږ څنګهه ژونهد 

محتا( يو  که کله يوه ډاکټر تهه  ته ډېر يکوو  او په ژوندون کې څه ش

و هم به اشنايان ور ولو او کهه ورځو او عال( ته مو ضرورت پيښ شي، ن

په يوه دکان کې سودا کوو يا يوه ځاى ته په ګاډۍ کې ځهو هلتهه ههم 

 اشنايۍ او پېژندګلوۍ ته ضرورت ليدل کېږي.

په تحريراتي او جزايي امورو کې هم اشنايي دومره اغيزه لهري چهې 

ښه بد کړي او بد ښه کاندي، ځکه چې دوسهتي او اشهنايي پهه ټولهو 

لري او د طال په نرخ خرڅېږي. همدغهه سهبب دى چهې  حرايرو غلبه

مونږ په اشنايۍ او پيژندګلوۍ، پسې لکهه باښهه لهوړې ژورې لټهوو او 

، د يوه سړي کمال او لياقت شخصيت او لويهوالى پهه وسرونه پرې ماتو

همدغه معيار سنجوو، چې څهومره او څنګهه خلهک يهې پېژنهي او د 

 اشنايۍ په برکت څه کارونه  کولى شي.

وښې د هر چا خوښهې دي، مګهر د پيشهکې ورپسهې زېهړى دى، غ

اشنايي په هر ملک کې ښه ده، مګر په دې ځاى کې د کيميا بهوټى دى 
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کوم کارونه چې دلته په اشنايۍ کېږي. هېچرې نه کېږي او په هېڅ شي 

 نه کېږي  د همدې له امله وايي:

 درمسهال جاروکومهه  د پارهيارمې هندو زه مسلمان يم       د يار 

 خوري د غويي غوښې د پارهيار د يار 

هندو د مسهلمان او مسهلمان د  د پارههر کله چې د يارۍ او اشنايۍ 

 هندو چمونه کوي او ناحق د حرو ځاي نيسي، ته ووايه! چې سړى به د

بدو خلکو په اشنايۍ کې له څومره ګناهونو سره اشنا کېږي او د هغوى 

 ه څه څه کارونه کوي.ب  د پارهد خواهشاتو 

ځينې کسان وي چې له خپلو دوستانو او اشنايانو کله کلهه داسهې  

کارونه هم غواړي، چې نه په عرل برابرېږي، نه له شريعت او قانون سره 

سره په نهاحرو  موافرت لري، په ځينو وختوکې بايد يو اشنا له بل اشنا

ې رامنډې دعوا او جګړو کې داسې ملګرى شي، چې هم به ورسره منډ

، ځکهه چهې ګرځهيوهي او هم به په سلو دروازو او سلو کوڅو ورسره 

سهړى  دغسې وسهايلو او وسهايطو تهه هرڅهوک محتها( دي او ههر

 مجبورېږي، چې خپل اکثر کارونه په دغسې وسيلو اجرا کړي.

ټول کارونه او ټول شيان لکه د نان واى ډوډۍ داسې نه دي، چې پهه 

د هر چاالس ته ورشي او کومې واسطې ته  يوه معين نرخ او معين مردار

پکې ضرورت نه وي يا لکه د جمعې لمونځ هر څوک يې بې د مال امهام 

له اشنايۍ وکړى شي، ځکه چې زمونږ اکثر اجتماعي کارونه چې په يوه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

3١2١ 

او بل اړه لري د اشخاصو په کيفي وضيعت او اني حالتونو موقهول وي، 

په نيکو وي غرونه د سړي پهه  که کله د يوه سړي طبيعت ښه او پام يې

مخکې اواروي، مګر که په چپ اړخ را پاڅيدلى وي، نو بيا يې هېڅهوک 

الرې ته نشي راوستلى او سړي ته پچه پېچومى کوي، د همدې له امله 

کارو کې په ځان اعتماد نشي کهولى او نهه د محهض  په خپلوافراد هم 

شي، ههره ورځ  د معروليت او حريرت په ډاډ کوم کار ته وړاندې کېدى 

د يوه او بل معرول او نامعرول مراعاتونهه کهوي او د  د پارهيوې ورځې 

چې بل څوک د ده بيځايه لحاظونه وکړي، دى هم د هر چها  د پارهدې  

لحا  کوي او په همدغه مراعات او لحا  کې خپل پېشهرفت او خپهل 

تجارت هم ګوري، همدغه شى ده  ته دور انديشې او عاقبهت سهنجي 

ومېږي، نو ځکه د ضرورت په وخت کې هر راز بې قانونه او بې الرې معل

کارونه کوي، مګر لحا  او مراعات په هېڅ حال کې نه پرېږدي، که کلهه 

کوم سړى په يوه ښه نيت او پاک فکر له دغسې مراعاتونو او لحهاظونو 

سره مبارزه او جګړه شروع کړي خلک ورپسې سل خبرې کوي او پهه 

يي، هر څوک يې مالمتوي او د هر چا په نظر کهې بهد سلو نومو يې ستا

 ىايسي، هېڅوک ورته په ښه سترګه نه ګوري او د ټولو د سترګو اغهز

 شي.

عيب يې پټ وي او ډېر دوستان ولري بايد د  که څوک غواړي چې هر

دوست او اشنا مراعات ولري او هرڅه چې هغه ووايي دى يې ومني که 

بر وي او که نه، ګناه وي او که خيانت ديوه دوست خواهش په قانون برا
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 د پهارهګران وي او که اسان سړى بايد پکهې نهه ونهه وايهي او د يهار 

 درمسالونه جارو کړي.

مونږ له خدايه هېڅ کله په دعا کې دا نه غواړو، چې يا له اسمانه پخه 

چې مونږ وروخيژو، مګر د  يډوډۍ راته را ولېږي يا د الوتلو وزرونه راکړ

يوه دوست او اشنا څخه په ځينې کارونو کې دغسې مرسته او معاونت 

 هم غواړو او د غرو قدر بارونه ورباندې ږدو.

زمونږ په مدني کار او اجتماعي حيات کې دا خبره ډېره ضرور ايسي، 

چې د دغسې اشنايۍ لمن ټنډه کړو او خلکو ته دا وښيو، چې رسمي او 

امور د يوه قانوني او وظيفوي شعور په اثر په يوه مثبهت ډول اجتماعي 

او مررر صورت اجراکېږي، چې هېڅوک او هېڅ شي پکې متاثر نشي او 

 هېڅ راز اشنايي يا مخالفت او موافرت پکې تغير نشي پيښولى.

پهه که مونږ پدې موفق شو، چې د قضاوت او حکمت په وخهت کهې 

بايد په دې پهوه شهوو  نه کړوهر وورور باندې رحم او په دښمن ق  خپل

چې اشنايي په شخصي او اخالقي امورو کې تهاثير لهري او لهه خپلهو 

حدودو نه هغه خوا حروقي مسايلو ته تجاوز نشي کولى بيا به هېڅکله 

او نه به په واسطو او وسيلو پسې ګرځو، نو څه به  ودغسې چمونه نه کو

ش  پيسې لېږو، مګهر کوو  د احتيا( په وخت کې به ورته قرو يا بخش

به د دروغو شاهدان کېږو نه او نه به لهه حهق او حريرهت  د پارهد هغه 
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سره جن  او جګړه کوو، له خپل ملګري سره به په لور، يوو او غاښورو 

 کې مرسته کوو، مګر پردۍ پولې به ورته نه وهو.

 کېزمونږ ارواحو له لوى خداى سره عهد کړى، چې په نيکۍ او تروى 

، مګر په ظلم وګناه کې به د چا نهه ملګهري کوو مرسته سره رونو له به

 (۶) کېږو

  

                                                           
(1)

 مخونه ١ – ٣ګڼه،  1کال،  1٦2٦کابل مجله،  - 
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 کورنۍ

په باغ کې بعضې ونې او بوټې زاړه او ورک شي او بعضهې نهوي پيهدا 

شي، کله پرې ږلۍ وشي ميوه يې خرابه کړي او کله پرې سختې سيلۍ 

ي لوى لوى ښاخونه پکې مات کړي، کله يې پهاڼې زيهړې، کلهه ځراوالو

وي، ډېرخزانونه پرې راځي او تېرېږي، مګر باغ الهماغه شهان  بيخي نه

ځاى پر ځاى وي، ونې بدلې شي، ميوې بعضې ورکې او بعضې نوې پيدا 

شي، خو د باغ نوم نه ورکېږي، نو څوک چې په دغه راز پوهېهدلې وي، 

هغه لکه باغوان د باغ خدمت کوي او په يوه بوټي يا يوې ونې پورې زړه 

هم همدغه شان بهار او خزان زړښت او ځواني لري ههر نه تړي. کورنۍ 

راز طوفانونه او مصيبتونه پرې راځي، مګر نوم يې باقي وي، خلک يهې 

 بيخي بدل شي، خو اصليت يې نه بدلېږي.

وګورو! د پښتنو په کورنۍ کې اوس هغه پخواني پښتانه يو هم نشته 

مهاغو  ونهو ځکه چې دا پښتانه هم د ه دې پښتانه يادېږي، داه سره ل

دي، چې اوس ونې شوې دي، د دې  ونو ميوه که څه هم پخهوانى  ينيل

خوند نه لري او نه پکې هغه غټوالى شته، مګر نوعيت يې نه دى بهدل 

 شوى.

دا د باغ خاصيت دى چې د ونو له نيلو نور نيالګي پيدا کېهږي او لهه 

 هغه څخه نور، خو په ميوو کې يې هغه مزه نه پاتې کېږي.
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باغ د ميوو خوند ساتل ډېر مهارت غواړي که يو بهاغ د چها د هو! د  

ودانۍ د سيوري الندې شي هم ميوه يې بيخونده کېږي، نو لکه څنګهه 

چې يوه کورنۍ د علم و عرفان  رڼا ته احتيا( لري همدا رنګه باغ  هم د 

 لمر او سپوږمۍ رڼا ته ضرورت لري.

و ونو نه د لمر او که په باغ کې بعضې ونې دومره جګې شي چې له نور

سپوږمۍ تاثير ايسار کړي، د ټيټو ونو په ميوو کې مزه نه پاتې کېهږي او 

منځ کهې  په خپللکه هغه کورنۍ چې د بل چا سيوري الندې شي او يا 

يو په بل دومره لوړ شي چې طبيعي فيوضات يهو لهه بلهه منهع کهړي 

نباتي  هرومرو پکې هغه پخوانى خوند نه پاتې کېږي، نو څرګنده ده چې

او انساني حيات ډېر نږدې او ټين  مناسبت سره لري. څنګه چې غټې 

غټې ونې د ضعيفو چينجيو له السه خرابېږي همدغه شان د کورنيو او 

 حال هم دى. ملتو

بعضې داسې چينجي شته چې په سترګو نه ليدل کېهږي او د لويهو 

 کورنيو سټه له بيخه باسي، دا چينجي هغه کيسې او اوههام دي چهې

او د مايوسهت خواتهه يهې  ګرځهويخلک د سعې او عمل له ميدانه را

بيايي، داسې کيسې خپله نه پيدا کېږي، زورور قومونه يهې پهه راز راز 

وسايلو په ضعيفو قومونو کهې نشهروي او د هغهوى مخهه  د ارترها او 

 .ګرځويکاميابۍ له لوري را

کوم قوم چې د وهم پرستۍ په مهرو ګرفتهار شهي او بهې اساسهه 

ياالت پکې ځاى ونيسي هغهه کهه څهه ههم پهه ظهاهر روغ رمهټ  خ
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معلومېږي، مګر لکه چينجنه ونه پکې هېڅ نه وي پاتې، داسې قهوم د 

جدوجهد په اثر هېڅ نه وي قايل. په هر کار کې شګوم نيسي او هر څه 

د تصادل نتيجه بولي، په بعضې ورځو کې ورته سفر لوى خطر ښکاري 

د سپي انګولل، د مصيبت پيغام او د بهدې او د چرګ بې وخته اذان يا 

پېښې قاصد ګڼي. دوى تل خپل حاجتونه د قبرو له مړو او جنډو څخه 

غواړي، زيار او کوشش ته هېڅکله مراجعت نه کوي، نو دغسې يو قهوم 

چې جدوجهد ورته حرص اوعدم قناعت معرفي شوى وي، سعيه ورتهه 

س و خاشهاک شنډه ونه او بېهوده شى ښکاري، ضرور بايهد لکهه خه

ځانونه د زمانې شديد طوفان او تند باد ته وسپاري، چې هر لور ته يهې 

ويسي او ځمکې له مهخ يهې ورک کهړي دا راز افکهار، چهې د قهوم د 

ورکوالي سببونه دي او يو قوم د بدبختۍ په ميدان کهې الس تهر زنهې 

کښينوي اول د هغه  قوم په ادبياتو کې او وروسته د خلکو  په ذهنيهت 

اى نيسي، هو! په شعر کې دا تاثير شته، چې يو فکر هم د خلکهو کې ځ

په نظر کې ښه او ښايسته  ښکاره کهړي، شهعر دا اقتهدار لهري چهې 

 بودائيت، مسيحيت د تصول په نامه په اسالم کې داخل کړي. 

کهې مهومي،  خداى پاک وايي چې انسان هر څه د خپلې سعي په اثر

 مګر شعر وايي: 

 پهى بگهو ههر مرصهود )سعى خهود نتهوان بهرد

 خيهههال باشههد کنههى کههار بههى حوالههه برايههد( 
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 دى چې خلک انزوا او ګوشه نشينۍ ته رابولي او وايي: رعش

 ) بههه بههر زخلههق  و زعنرهها  قبههاس کههار بگيههر

 که صهيت گوشهه نشهينان زقهال تها قافسهت( 

 

 

 

 ))جدا ورکه گذر گاه عافيت تنگست ((

 هر څوک  چې دا النديني بيتونه واوري:

 )غههم دنيههائى چنههد خههورى بههاده  بخههور

 حيههف باشههد دل دانهها کههه مشههوش باشههد( 

 )ازيههن ربهها  دو درچههون ضههرور اسههت رحيههل

 رواق طاق معشيت چهه سهر بلنهد وچهه پسهت

 )به هست ونيست مرنجان ضمير و خوش مبهاش  

 که نيستى است انجام ههر کمههال کهه هسهت(

 

 

 

يد بې عالقې شي هغه که دنيا سره هر څومره عالقه او دلچسپي لري با

او په بد نظر ورته وګوري، ښه ده رحمان بابا خو په دې موضهوع کهې د 

 نه دى تللى او دنيا يې پدې شان معرفي کړې ده: نورو په الر

 ) ښههه ده ښههه ده  دا دنيهها              چههې توښههه ده دعربههى (

او پهه څېهر د سهعې او عمهل  خوشحال خان هم باالعکس د نورو شعر

 ده او خلکو ته يې داسې درس ورکړى:ې طرفداري کړ
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 )کههه غههوټې پسههې وهههې پههه الس  بههه درشههي

 چهها ويههل چههې پههه دريههاب کههې ګوهرنشههته(

 

 

نه يوازې خوشال، حميد هم د تنبلۍ په اړه  پدې ډول پرېکړه کهوي او 

 وايي:

 قصهابانو( تن اسايي ده      خرڅاوه شي لټ غويى پهر سر همه بالوو د)

ليکوالو کار دى چې خلکو ته يوه داسې ادبي دنيها نو د نننيو اديبانو او 

همت، جدوجهد، سعيه  او عمل وي او  پيدا کړي، چې اساس يې عزم  و

هغه کسان چې له ډېرې مودې د هماى د سهيوري پهه انتظهار شهل او 

شو  ناست دي راپاڅوي، د زيار او کوشش لمن  په الس کې ورکهړي، 

د ادبياتو له الرې راغلي او پهه  دغه اوهام ترېنه هېر کړي، هو! دا اوهام

 ي.ځهمدغه الر بايد بېرته وو

 د دې  بيت اثر:

 )مصلحت ديد من آنست کهه يهاران همهه کهار

 بگذارنهههد وخهههم طهههره يهههارى گيرنهههد( 

 بايد پدې راز بيتونو کې:

 )وختهههو اسهههمان تهههه پهههه وزر د ازادۍ بشهههر 

 ته البند په زلفهو يهې دا خيهال خوشهې عبه  دى (

 )خادم( 
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خلکو غهوږو  دماغونو وزي او ورک شي، دغه شان نوې نغمې که دله 

مرصد الرمونده کهړي او ور روان بهه شهي،  ته ورسېږي ژر به انشااهلل د

ېدل او د ځان او ليکونکي کولى شي چهې هماغهه  د شهمعې سهويباد

 ته پدې شان ورسوي: فرهاد او شيرينې نوم دخلکو غوږونو

 

 لکههه شههمع کههه ځههان وسههيزې پههه اور تههه

 نوبههه هلههه کههړې رڼهها مينههه او کههور تههه 

  نهه کهړهکه فرههاد غونهدې دې غرونهه سهوري 

 د شېرين وطن په عشهق کهې يهې نهام تهور تهه 

 اوس بايد د دې  ډول بيتونو په غرو:

 نظهر شهي  خولو چې تر )په ګلګونه چهره څاڅکي د

 د شبنم په رن  کهې ويهنم دګالبهو طوفهان کلهه (

 خلکو ته داسې وويل شي:

 )پههه خولههو يههې د تنههدې کههه ابيههارې کههړي 

 د وطههن د ګلههو بههاغ  بههه کههړې سمسههور تههه(

 

 

 

اوسني ليکونکي بايد د دې  وخت ضروريات پهه نظرکهې ونيسهي او د 

خلکو رهبري وکړي، لکه څنګه چې يو د زمانې نهبض شهناس شهاعر 

 وايي:
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 )هههههره ورځ د زمههههانې احههههوال بههههدلېږي

 ههههره شهههپه نهههوي خوبونهههه نهههوى تعبيهههر (

 

 

 

همدغه شان بايد د شعرا نغمې هم بدلې او په شعري او ادبي دنيا کهې 

نوي افکار ځاى ونيسي داسې نوي هم نه چې له محيط سره ههېڅ نهه 

تطبيرېږي، ځکه دا خو له بارانه پاڅېدل او ناوې ته کښيناسهتل دي او 

دردونو يهې خبهر  په خپلوشاعر بايد خپل کام ته د امن ځاى وښيي او 

ا وظيفه ده چې دکام په غم وژاړي او هغوى هم  وژړوي کړي، د شاعر د

هسې نه چې خزان ورته پسرلى ښکاره کهړي يها پهه غهم کهې ورتهه 

 (۶)سريندې ووهي.

  

                                                           
(1)

 مخونه 5٤ – 52 ،ګڼه 12کال، ل  1٦1٣ ،کابل مجله - 
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 فکرونه هم تغيرمومي

غټ او واړه شيان څه چې په دنيا کې دي بعضې ډېر ژر او بعضې څهه 

 موده وروسته تغير مومي. انسان هم سره لهه ډېهرو صهفاتو د همدغهه

تعبير په الر کې واقع دى، عرل، ذوق او هر څه يې تغير کوي او په نورو 

شيانو کې هم تغير پېښوي، که سړى دتاريخ پهاڼو او مهوزيم خهانو تهه 

انسان مختلف حاالت او اثار تر نظر الندې ونيسهي  مراجعت وکړي او د

پدې به پوه شي، چې انسان هېڅکله په يوه حال نشي قانع کېهدلى او 

حهال کې تحول او تلون غهواړي، د انسهان همدغهه  په خپلهمېشه  

تحول غوښتونکى طبيعت چې په هېڅ حهال نه قهانع کېهږي، کلهه د 

لبهاس کهې تحهول  په خپلخپل کاله په نرشه کې تغير پېښوي او کله 

پېدا کوي. د دنيا د ابادۍ او د انسان د ټولو پيشرفتونو لوى سهبب، نهو 

شه زاړه شيان په نوو بدلوي ېدى او هم انسان طبعاً د تجدد خواته مايل

او يو ډول تر اخره پورې نه پالي، که سړى يوازې  د انسهان لبهاس پهه 

نظرکې ونيسي او په مختلفو اقسامو يې غور وکړي پوه بهه شهي چهې 

تن په جامو کې څومره تحهوالت او تغيهرات کهړي دي او ال  خياطانو د

 کوي يې.
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ه دى چې هر وخهت د خلکهو د خيا  لياقت پوهه او ښه والى همدغ

خواهش ته وګوري او هغسې جامه جوړه کړي، يعنې د محيط په خوښه 

 کار وکړي، هسې نه چې خلک يو څه غواړي او دى نور څه کوي.

د انسان فکر هم لکه د خيا  ماشين داسې دى، چې بايد هر وخهت 

داسې کار وکړي، چې خلک يې غواړي او خوښوي يې، د انسان قابليت 

وايي، چې خپل فکر د خلکو او محيط له تراضا سهره تطبيهق  هم دېته

کړى شي، همدغه شي ته ذکاوت او هوښاري هم ويل کېهږي او د يهوه 

 سړي د قابليت پوره سند کېدلى شي.

شهي اخيسهتلى، چهې د نهه  هر څوک چې له خپل فکره داسې کار

خلکو له احتياجاتو او د محيط له مرتضې سره سم وي هغه هېڅکله په 

ا کې د خوشحالۍ ژوندون او ښهه زيسهت نشهي کهولى او نهه پهه دني

اجتماعي حيات کې څه برخه لري، څومره انسانان  چې په يوه مملکت 

کې اوسيږي او يو ملت ورته ويل کېږي، دوى ټول د يوه لوى ماشين په 

ډول دي چې واړه واړه څرخونه او مختلرې پرزې لري، چې بايد ټهول د 

کار وکړي او خپله وظيفه اجهرا کهړي، پهدې  حرکت او د پارهيو مرصد 

شي کولى، نهو ه ن څرخو کې که هر څرخ له عمومي ارادې سره سم کار

 هغه  بېکاره او خراب ګڼل کېږي، بلکې نور هم له کاره باسي.

نو دا هم  معلومه شوه چې ښه والى او هوښهياري پهه حريرهت کهې 

کړى شي همدغه شى دى، چې سړى خپل افکار له محيط سره تطبيق 
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کار وکړي، هر څوک  د پارهاو له عمومي ارادې سره سم د مشترک مفاد 

چې خپل افکار له محيط  سره نشي تطبيرولى هغه، لکه يو بهې خبهره 

دهران داسې دى، چې  د زراعت وخت او موسم  ورته نه دى معلهوم او 

پټي کي څه کري، چې هغه هېڅکله نه شنه کېږي او  په خپلبې وخته 

 يع کېږي.تخم هم ضا

د دې  سړي کار که څه هم په اصل او په خپل وخت کې ډېر ښه کهار 

دى، مګر دى ورځنې هېڅ نتيجه نشي اخيستلى او خلکهو تهه خپهل 

 لېونتوب ښيي. 

څوک، چې يوازې د خپل فکر په محيط کې ګرځي او عمومي نظر نهه 

لري، يعنې خپل افکار يې له محيط سره نه وي تطبيق کړي د هغه فکر 

 ر ځاى او د هر چاپه نظر کې صحيح نه وي.په ه

يو وخت يو ظريف سړى چې په سره رود کې اوسېده بازار ته روان و، 

چا ورته وويل چې ماته يوه ټوټه راوړه چې ابي رن  يې وي او ساده وي 

هغه، چې له بازاره راغى، نو سره شېرچايي ټوټه يې ورته راوړه او وريهې 

چې ما خو ابهې ټوټهه غوښهتې وه او تها کړه د ټوټې خاوند ورته وويل، 

بخنه ټوټه راوړه، ظريف ورته په خندا شو چې د سره رود او به خهو  ورس

 همدغه شان رن  لري.

څوک چې عمومي نظر نه لري او يوازې د خپل فکر پهه غهولي کهې 

خاپوړې کوي، يعنې خپل افکار يې له عام محيط سره نهه وي تطبيهق 
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  ابي رن  ګڼي او نور ځايونه په نظهر کړي، چې د خپل کاله د اوبو رن

کې نه نيسي، نو هر څوک که غواړي چې حريرت ته ورسېږي او افکهار 

يې په هرځاى کې صحيح وګڼل شي هغه بايد خپلو افکارو تهه وسهعت 

ان او ليکونکي زيات ملتفت شي او ډېره يبورکړي، دې خبرې ته بايد اد

زيهات فکهري  توجه ورته وکړي، ځکه چې دوى له خپل محهيط سهره

ارتبا  لري او تل خپل نظريات خلکو ته واړنهدې کهوي، نوکهه د دوى 

افکار له محيط سره موافق نه وي او څوک ورته خپل احتيا( نه حهس 

کوي هېڅوک يې نه قبلوي او شنډ پاتې کېږي، نو دوى هم بايد لکه نور 

کسبګر د خلکو د ذوق او ډول رعايت وکړي، يعنې ښه شيان پهه ښهه 

خلکو ته وړاندې کړي او محيطي احتياجهات پهه نظهر کهې  لباس کې

له ليکلو څخه سترګې ښې وغړوي او  ونيسي، څه چې ليکي بايد پخوا

سترګو څه وليکي، نو د ده افکار هرو مرو عمومي روا( پيهدا  په خالصو

 کوي او خلک يې ښه قبلوي.

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

3١82 

 

 شاعرانه خيال

ولې ځهرڼا غور چپه چپي او قراره قراري وه، سپوږمۍ د ځمکې په مخ

 وه، هېڅ طرل زوږ او زوږ نه و.

 يو ژور لښتى په شنه ګياه پټ او پېچلى له اوبو نه ډک او غلى روان و.

هر چا چې دا وضعيت ليده ګمان يې کاوه، چې دا اوبه بې شعوره نهه 

دي، په عزم او  اراده کوم طرل ته ځي، مهاهم دا خبهره حهس کهړه او 

ګورم چې به شنه باغ کې قهدم  ورپسې روان شوم، څه ساعت وروسته

وهم پدې باغ کې هر راز بوټې والړ دي دا اوبه چې ډېره موده پخوا ههم 

دې باغ ته راغلې وې د دې  باغ په شنو پاڼو، خوږو ميوو ښايسته ګالنو 

کې يې حلول کړى، دا شين بک تهازه چمهن يهې د انسهانانو، مرغهانو، 

اک په رګو کهې ننهوتې وې، ت ساز کړى و، دا اوبه لکه د د پارهحيواناتو 

ډېر خلک يې په خپل خوند مست کړي او د ډېرو نشه يې د ښهکو پهه 

پاڼو زياته کړې وه، په يوه بوټي کې ځان لکه عسل خوږ کړي او پهه بهل 

راز او په مرچ کهې  کې يې د سرکې تريووالى پيدا کړى و، په ګني کې يو

ميوو او ګالنو د   يې بل راز مزه ايښې وه دا اوبه برسيره پردې چې د دې

ېدلې وې پهه تعميهر او ودانهۍ کهې يهې ههم برخهه ځوجود سبب ګر
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اخيستې، د دې  باغ ديوال او ګردچاپير سرايونه يې سرته رسهولي وو. 

 دې اوبو يوازې د ځمکې په مخ تردد نه وکړى.

لکه چې د همدردۍ حرارت يې په زړه کې پيدا شوى، د اقيانوس لهه 

جزيهرو بانهدې يهې د رحمهت څهاڅکي دريابه جګې شوي او په وچو 

شيندي او لکه د ګل له پاڼو هوا ته هسکې شوې دي، کله  يې په لويهو 

ولي او د څهاروي ځدريابو کې د انسانانو بېړۍ او درانه جازونه په سر ګر

وظيفه يې اجرا کړې ده، دا اوبه که څه هم د ونو جګوجګهو څوکهو تهه 

ى، څهه شهى نهه ېدلى شځرسېدلې دي، خو خلک د ځمکې په سر ګر

ډوبوي، دغه اوبه چې کله يخ کې ځاى نيسي او د تورې اب په ځهاى او 

ي د حسهن او جمههال ځکله دګل په پاڼو ) ښايسته جامهه ( کهې ننهو

کوي او ځينې وخت د صدل په صال زړه کې ځان تربيه کهوي ه مظاهر

او د جوهري په دکان کې د تجارت بازار تودوي، ودې  شي چې شاعرانه 

 (۶)دغسې يو شى دى. خيهال هم

 

 

 

  

                                                           
(1)

 مخ. 5٣ګڼه،  ٣کال،  1٦1٣مجله،کابل  - 
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 تياره او رڼا

نه پوهېږم خوب دى که بيداري، خيال دى که حريرت، دنيا په تيهاره 

او ترږمۍ کې واقع ده، له شرقه ترغربه تور ټيکري غوړيدلي هر څهومره 

 چې يوه خوا بله خوا ګورم هېڅ نه ګورم.

کې يهم، هر لور ته تورتم او تپه تياره ده. زه ګمان کوم په داسې  کره 

چې د انسان  هوس په کې هېڅ نه دي کرلي او نه د تمدن الس په کهې 

څه نرش او نګار کړى او دا يوه طبيعي او ساده منطره ده، چې د فکر او 

کار اثر پکې نشته. ټول مخلوق ويده او دنيا په هماغه  پخهواني حههال 

پاتې ده، هېڅ تغير پکې نه دى پيښ شوى، ځکه چې زه څه نهه ويهنم. 

 ا په نظر کې  دنيا په خوب ويده او خپه خپه ښکاري.زم

زه ګمان کړم چې دنيا د خوب زانګو ده او خلک پکې غلي پراته او يو 

په بل اړه او غرو نه لري، زه تصور کړم چې دنيا يو سپيره ډاګ او وچه 

بيديا ده هېڅ پکې نشته د هر چاالس تش او خالي دى، خبر نه يم چې 

په تياره کې پټې سترګې پروت يم څه نه ويهنم جهل  څه شته، خو زه د

ېدلې او بله شهوې، زه پهه ځبشريت معموره ګر او دا هغه دنيا ده چې د
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همدې تياره او بې خبرۍ کې، چې يو ناڅاپه سپينه رڼا پيهدا شهوه او د 

 دنيا بازار راته ښکاره شه.

نه پوهېږم  دا رڼا له څه  شي پيدا شهوه، د حريرهت معشهوقې مهخ 

او که علم لمر پخوا وختونه د صبح صادق قاصهد راولېهږه او  ښکاره که

بشر د حکمت برق او بريښنا وه خير هرڅه چې و خو نوې دنيا يې  که د

له هر شي ډکه پکه راوښوده، چې هرڅوک يې محتا( او هرڅهوک لهه 

مانه بې نياز و، هر چا څه درلهوده او هرشهي نهوى رنه  پيهداکړى و، 

و کې عيجيب او غريب تحول څرګند کړى او ميخانيکي اسبابو په کاينات

د هنر کيميا وسپنې ته پښې او وزرونه ورکړي، په دنيا کهې بلهه دنيها 

جوړه شوې د دماغ د زړه خونه نوې شوې، نوى فکر، نوى خيهال پيهدا 

شوى، زه عالوه پدې چې په مادياتو کې برخه نه لرم يو سر او دوه غوږه 

ېڅ نه لرم زه داسې ښکارم چې يم په معنوي هستۍ کې هم لکه الف ه

 له کومې بلې کرې ځمکې ته نوى راغلي يم.

هو! زه د بېخبرۍ او بېکارۍ له دنيا د علم او عمل دنيا ته نوى راغلى 

 يم.

زه له خوبه نوى راپاڅېدلى يم. پس له دې به لکه د وړوکهي هلهک د 

يوه شي او بل شي نوم زده کوم او هرشي ته به د تعجهب پهه سهترګه 

 ګورم. 
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 بله دنيا

، مګر زه لکه سر سهام نه کړينيمه شپه ده هېڅوک له ځايه حرکت 

بې ارادې روان يم په مخ کې مې غرونه او سيندونه راځي، خو زما مانع 

يداى نشي په لوړو او ژورو لکه نسيم يا بريښنا څرخنده تېرېږم ههېڅ ک

 شى مې په مخ کې حايل کېږي نه.

يوه شيبه وروسته نه يم خبر، چې ما د څومره مودې الر په څو دقيرو 

کې قطع کړې، خو له دغې دنيا چې زه ورسره اشهنا وم وتلهې او يهوې 

ې  خلکو ترمنځ دومهره نوې دنيا  ته د تعجب په سترګو ګورم زما او د د

بعد او فاصله ده لکه چې د اولې ورځې انسان يې د دې وخت له انسان 

سره لرې. دلته هر څو نوي او هغې دنيا سره چې زه ترې راغلى يم هېڅ 

مشابهت نه لري. حسن او جمهال ټول همدلته جمع شهوي، عهيش او 

عشرت د همدې خلکو په برخه رسېدلي دي، د دې  ځاى وګهړي چهې 

ه د يوه چمن  ګالن يو شان تر او تازه ښکاري. ماتهه هغهه تفهاوت او لک

ټيټ و پا س چې ما د انسانانو په ډله کې ليدلى رايادوي او هغه کسهان 

چې د فرر او ضعف نمايندګان وو، راته وې دلته که هر څومره ميخهانې 

او د ساعت تېرۍ وسيلې ډېرې دي، مګهر خلهک يهې دومهره نهه دي 

اينده حيات نه غافل او په دې شعر قانع شي، ګويا  بيخوده کړي چې له
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دې ځاى ته ال د قناعت لغت نه دى رسېدلى او حرص بد نه دى معرفي 

شوى، هر طرل ته کار خانې او فابريکې جارې دي، نوي نوي کشهفيات 

او اختراعات  کېږي، خو افسوس چې زه د دې  ځاى د شيانو نهوم نهه 

ټولې دنيها د  ګر دومره پوهېږم چې دترې نشم کولى، م پېژنم  او تعبير

کفايت کړي. د دې  ځاى په کتاب کې ډېر شيان چې مها  د پارهتسخير 

ته بد معرفي شوي و ښه ښودل شوي او د اخالقو په غټو عنوانهو کهې 

لوى  تغير او تبديل پيدا شوى دى، دلته په عوو د تواضع او اميدوارۍ 

ځاى سياست سهتايل  صداقت په عزة النفس درس ورکول کېږي او د د

م د بشهريت د ځکېږي، زه پدې ښايسته وينا کې ښهکته او پورتهه ګهر

غهازو او  دارودردي او نور...لټوم خهو بهې لهه زههرامراضو دوا، لکه هم

جهانسوزه اور بل څه نه وينم او وروسته له ډېهرو پوښهتنو راتهه ويهل 

نو کېږي، چې ته د شرق موزيم خانو ته مراجعيت وکړه ګوندې د شلو قر

 (۶).کړېځاى په زړو او شکيدلو پاڼو کې پيدا  د هغهپخوا ارمغان 

 

 

 

  

                                                           
(1)

 مخ. ٦٣ ،ګڼه 5کال، ل 1٦1٣کابل مجله،  - 
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 د بشريت قافله او منزل مرصود

نن چې د بشريت قافله او د انسانيت کاروان، د مدنيت او عرفان پهه 

بازار کې قدم وهي او د حکمت په رڼا د مهجوالتو په تور تم کې اوبهه د 

او له فوالدو نهه د دريهاب کبهان حيات لټوي، له اوسپنې د هوا مرغان 

جوړوي، له لوبونه بريښنا )برق ( او له هوا نه وينا اخلهي، نهن چهې لهه 

شرقه ترغربه د انسان ژغ هر غوږ ته بې کاغذ او لفافې او بې ټکسهه د 

 پوستې رسي.

دنيا په حال احوال او د لرې لرې خلکو په کاروبهار  نن چې هر سړى د

کې پيشگويي کهوي، نهن چهې د بشهرله خبر دى، د يوه او بل په حق 

سترګو پردې لرې شوي، لرې او نږدې وړې وړې ذرې وينې او له ډېهره 

عرله وېښته چوي دا ټول د نن او پرون ورځې د زيار او زحمهت نتيجهه 

يوه قرن محصول نه دى، دا معنوي سرمايه د بشر د اولې ورځې  ده او د

د زمهان لهه يهوې دانهې پانګه ده، چې ورو ورو زياته شوه او په مهرور 

باغونه جوړ شوي، د بنيادم فکر لکه طفل ډېره  ړيدرمندونه  او له يوه ز

حيات په غولي خاپوړې کوي او د حرکت او عمل په ميدان او د  موده د

تجربو په ګدۍ ډېر کار ته پاڅېدلي او سر په څېړۍ لګېهدلي، پهس لهه 

تي. دا طفهل  پهه ېدلو يې يو يا دوه قدمه د ترقۍ لور ته اخيسځډېرو پر
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بيابان د دنيا کې چې هېڅ لور الر او رڼا ڼه  وه او هر طرل مارکنهډيو او 

اغزيو ډک و لوڅې پښې يوه خوا او بله خوا لکه سودايي او تنهدې يهې 

تېرې کړې، په کنډو او کپرو په خطر کې وليهدلې، لکهه يهو سهف )ع( 

يې د سر په  عمريې په څاه او زندان کې تېر شوى، د زمانې له مصايبو نه

 کاسه کې اوبه څښلي.

 کله د تصادل په ګام او کله د تدبير په قدم وړاندې تللى.

ډېرې ککرې پدې ارمان کې خاورې شوي چهې يهوه غهوره د پښهې 

تجزيه کې يا له يوې هسې تيل وباسي او له بلې پلته تاوده کي، خپلهه 

 تياره کوټه پدې رڼا او خپله توره خونه پدې روښانه کي.

دا لکه څنګه چې بنيادم دا اوسني صورت او قدوقامت پس لهه لنډه 

ډېرو تحوالتو موندلى، اول ځل له غذايي موادو مائيت ته راغلى )منهي 

 ېهدلي او بيها يهې دځشوى( او پس له هغه د مينې پرچهې )علتهه( ګر

غوښې شکل پيداکړې او په تدريج سره هډوکي جوړ او په  غوښه کهې 

ه، سترګې، غوږونه او بې حسهابه اجهزا د يې زړ تر دېپټ شه، وروسته 

 ىبدن او پزې يې د وجود، چې ځانته يو علم )تشريح ( پکې تدوين شو

په کار خانه د قدرت کې جوړ شوي  او يو مکمل وجود، چې خهداى  ىد

په اشرل  المخلوقات سره ستايلى د خداى په قدرت دنيا تهه راغلهى، 

ې اوسهني مرهام تهه او د ىهمدارنګه يې فکر هم د تحول پايهه ختله

رسېدلى دى، بنيادم ډېره موده په صحرا تنهايۍ او نادانۍ کې په ډار او 
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ېدلى او لکه ښاپېرک په سمڅو او غرو کې پهټ شهوى، ههر ځترس ګر

ساعت له مختلفو اوازو د حيواناتو او غرهار د تالنهدې وېرېهدلى او لهه 

رتيا او ډاره يې يوه او بل شي ته سجدې کړي، پس له ډېره وخته د ملګ

تعاون په فايده پوه او د غلو له ډاره د کلي او کور شو، له همدې وخته د 

قوميت، نوعيت، قرابت، نيلى په ځمکه کې چلېدلى، د محبت، شفرت، 

جمعيت سلسلې اوږدې شوې او د بنيادمو قافلې او کاروانونه د ترقۍ له 

ځانته الرې مخ پر وړاندې د منزل مرصود  طرل ته تللي او هرې طايفې 

 يوه پناګاه لټولې او ځان يې څه شى او ډېر ترسيه کړې.

ه کې ځان چا د غربيت  په خونه کې اړولي او جا د قوميت  په مرغانچ

راخ باغ د دين او ديانت کهې پراتهه او د يهوه أځاى کړى. مسلمانان  په 

باغوان الس الندې تربيه کېږي، پدې  باغ کې هرقسم بهوټي او ههر راز 

چې هر يو بېله مزه، بېله ميوه، عليحهده رنه  او ګوښهې  ګالن او ونې

، تر انګورو پورې د هر ځاى ميوه پيدا کېهږي او د پفايده لري موجود د

 هر چا خوله پرې خوږېږي.

دا باغ خصوصي نه دى. د هر چا زړه چې ورته وشي په يوه کلمه کلپ 

 (۶)ورته خالصيږي او ور  ورته بيرته کېږي.

  

                                                           
(1)

 مخونه. ٤٣ – ٤5کال، ګڼه  1٦1٧کابل مجله  - 
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 د محبت لېوال

راشه چې زه خپل زړګي ته مراجعت وکړم، چې په  دغه حساسه نړۍ 

محبت څه يادګارونه پاتې دي او که نه! دغه زړګى چې د  کې د مينې او

محبت په هر راز لوموکې نښتى او د عشق پهه پنجهرو کهې يهې ډېهر 

رياضتونه ايستلي دي ګوندې د عشق او مينې تېرحالونه لکه د سينما 

اره کړي او دا راته ووايي، چې عشق او محبت پهه فلمونه يو يو راته ښک

انسان باندې څه کوي، ترڅو چې د دنيا په مخ  د حسن او جمال مظاهر 

ليدل کېږي او د انسان په سترګو کهې د ليهدلو او کتلهو احسهاس وي 

هرومرو به د انسان په زړه کې يو ډول مينه او د يو شي محبت وي، مګر 

له زړه محوه کېږي او هېڅ اثر يې نهه   محبتونه دي چې ډېر ژر د انسان

 پاتې کېږي.

هو! انسان کله کله خپل زړه له لمر او سپوږمۍ  او د اسمان په ستورو 

هم بايلي، مګر کوم وخت چې هغه ورته لويدونکي او پريوتونکي ښکاره 

شي، نو ډېر ژر ورځنې بېزاره  شي او په يوه داسې ذات پسهې ګرځهي، 

 کېږ او تل ترتله وي.چې هغه  هېڅکله نه محوه 

دا راز محبت د انسان جسم او روح دواړه داسې رڼا کوي، چې بيا لمر 

او سپوږمۍ هم ورته له شرمه کتلى نشي، مګر دا محبت په هر زړه کهې 
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نه پيدا کېږي او نه د هر چا الس ور رسېږي، دا پاک محبهت دى او پهه 

 ي.داسې زړه کې ځاى نيسي چې هلته بل هېڅ محبت الره نه لر

هرکله چې محبتونه راز راز او ډول ډول دي او په هېڅ وخهت کهې د 

انسان زړه، چې د محبت نړۍ ورته ووايو له مينې تش او خالي نهه وي، 

نو زه به اوس  خپل زړګي ته رجوع وکړم او هغه ټول محبتونه به يو يهو 

 راپه زړه کړم، چې په دغه نړۍ کې پيدا شوي او بيا ورک شوي دي.

ېهدم او ځکې له وړو سهره ګر اد دي کله چې زه په کوڅوښه مې په ي

کور کې به مې څه کول زما په زړه کې بې له محبته بل هېڅ شى نهه و، 

زه په همدغه وخت کې محبت د خپل مور له غېږې او د کاله له خلکهو 

 بېل کړى او له پرديو هلکانو سره يې ملګرى کړى وم.

باندې  م او په منډه به دزه به هغه وخت د خپلې مور له څنګه پاڅېد

تلم، که هغې به ماته هر څومره نارې وهلې مابه سترګې نهه ور اړولهې، 

 ځکه  چې خپلو ملګرو ته به ورتلم او هغوى به مې لټول.

زه به د هغوى خوږې مرکې ته داسې په شوق ورتلم لکه يو مين چهې 

په نيمه شپه کې د خپلې معشوقې حضور ته په څه طمهع ځهي او بهل 

ته يې پام نه وي، مګر کوم  اميدونه چې يو مين خپلې معشوقې د  هيچا

وصال په وخت کې لري زما په زړه کې به هغه  شان يوه ارزو هم نه وه او 

نه به مې د دغسې شيانو تصور کولى شو، زما محبت په دغه وخت کې 

په هېڅ راز مادي او معنوي اغراضو بنا نه و. په دغه حين کې ما ههر راز 

به مې لهه  د پارهکوله، مګر د هېڅ شي  د پارهاو ښيګڼه د محبت مرسته 
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سره محبت نه کاوه، زما محبت په دغه وخت کهې يهو پهاک او مجهرد  چا

محبت و، چې په هېڅ ډول  اغراضو نه وککړ شوى، مګر څه موده وروسهته 

چې ما د خپلو همدغو ملګرو په ښکلو مخونهو او معنهادارو سهترګو کهې 

وليدى شوه، نو زه له يو بل شان محبت سره اشنا شهوم او بعضې کيفيتونه 

زما په زړه کې د هغوى په نسبت يو بل راز مينه پيدا شوه پدغه وخت کهې 

محبت په درياب کې ولويده، چې د مينهې  زما زړګى لکه يوه وړه کښتۍ د

 او عشق موجونو او چپو ورباندې  لوبې کولې.

راري ملګهرې وه، چهې او نهاق اضهطرابله دې محبت سره زښت ډېهر 

همېشه به زه له مشکالتو سره مخامخ کېدم، مګهر دغهه ټهول مشهکالت 

مينې او محبت زما په نظر کې دومره اسانه کړي وو چهې مها بهه ورځنهې 

 و.اخيستلخوند 

پدې وخت کې زما په زړګي کې مينې او محبت داسې تنده پيهدا کهړې 

 چ ډګر پاتې شو.وه، چې د دغه درياب ټولې اوبه يې وچې کړې او په و

څنګه چې دغه اضطراب او ناقراري ورکه شوه او زما زړګى لکه مهړى يها 

لهه کهومې خهوا د  ويده لږ څه له سرګردانۍ خالص شو، نه پوهېږم چې بيا

محبت نسيم را والوت او زما په زړه کې يې لکه د پسرلي هوا بيها د مينهې 

ر طرل لېهوال ه د پارهاحساس ژوندى کړ،  پدې وخت کې زه د خپل مفاد 

ناستم، زمها زړګهى ښېېدم چې يوه شيبه به هم قرار نه کځاو سرګردان ګر

په دې حال کې هم د محبت له پنجو خالص نه و، مګر دومره شوي و، چې 
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زما په نظر کې يې له هر شي ځينې مفاد ښايسته کړى  و، چې  ما خپل زړه 

 دم.ېځکلک ور پورې تړلى و او هر طرل ته به په همدغه  نېت ګر

زما زړګى پدې وخت کې هم هېڅکله نه دى قانع شوى او لکه د ملنګانو 

خواهشاتو ډکېده سمدالسه بهه بېرتهه  په خپلوکچکول هرڅومره چې به 

تشېده او نور څه به يې غوښته. پدې محبت ما هر راز ذلت او تحرير قبلولو 

به تل د نوموړو او غټو خلکو په وره کې والړوم، چهې  د پارهاو د خپل مفاد 

دوى به راته له هر چا ځنې ښه ښکاره کېدل او له همدوى سهره بهه مهې 

 مينه لرله.

مګر دا مينه اساسي او اصلي نه وه، ترڅو چې ماخپل )مفهاد( د دوى پهه 

کور کې ليده، له دوى سره به مې مينه درلوده او د دوى احتهرام بهه مهې 

کله به مې چې دغه طمع د دوى له وره پرې شوه، نهو بيها بهه مهې کاوه او 

 پېژندل هم نه.

کوم وخت چې دا حرص يا دا محبت زمها پهه زړه کهې سهوړ شهو او زه 

ورځنې خالص شوم د دې  دنيا هرڅه راتهه فهاني او تېريهدونکي ښهکاره 

شوه، نو خپله مينه مې ورځنې وشکوله، د دنيها ههر څهه مهې نهورو تهه 

له يو بل عالم سره الره پيدا کړه، هغه پخوانى محبت مې له  ماپرېښودل او 

 زړه ومينځل شو او يو بل ډول محبت پکې ځاى ونيولو.

پدې محبت کې هېڅ  قسم اضطراب نه شهته، بلکهې زياتهه  ډاډينهه او 

قراري پکې ليدله کېږي، دا محبت هېڅکله نه محوه کېږي، ځکه چهې لهه 

 تعلق او رابطه نه لري.فاني او محوه کيدونکو شيانو سره 
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اوس که زه په دې عالم کې هم له چا سره محبت او مينه لرم هغه به لهه 

 وي، چې هېڅکله نه ورکېږي. د پارهداسې شيانو 

هو! زه خو اوس لکه بلبل او بورا داسې نه يم، چې په ظاهري ښهکليتوب 

ږي وغولېږم او د دې جهان په هغو ګالنو پورې زړه وتړم چې ډېر ژر فنا کېه

له چا سره د لهږې  د پارهاو د مني باد يې هرې خواته وړي، زه د داسې څه 

مينه نه پيدا کوم، زه اوس په دنيا کې له داسهې خلکهو سهره  د پارهمودې 

معنوي پانګه لري، چې پهه  مينه او محبت لرم، چې هغوى يوه داسې پټه او

پانګهه د هېڅ شان نه ضايع کېږي او د زمانې سيالب يې نه شي وړلهى، دا 

انسان هغه معنوي او اخالقي موجوديت دى، چې په هېڅ وخت کې خپهل 

حسن او قيمت نه بايلي،  مګر هر  څوک يې نه لري او نه د هر چا په برخهه 

 کېږي.

دا انسان  هغه ثروت دى، چې په دنيا کهې وربانهدې ښهه نهوم او عهام 

ي، نو که محبوبيت ګټي او په اخرت کې ورباندې د خداى رضا الس  ته راول

څوک غواړي چې په دنيا کې د زړونو مملکهت النهدې کهړي او دغهه راز 

جهانګيري يې په نصيب شي، هغه بايد په همدغه شي د خلکو زړونه خپل 

 کړي او خپل مينه پکې ځاى کاندي.

په دنيا کې بل هېڅ  نشته چې د انسان  پهه زړه کهې لکهه ښهه اخهالق 

شى دى چې انسا ن ته د نورو د  بادوامه او عميق تاثير وکړى شي، همدغه

 (۶)شوى او دى ورباندې له نورو امتياز پيدا کوي. ورکړ د پارهتسخير 

                                                           
(1)

 مخونه. ٦،٤ګڼه  11کال 121١١کابل مجله  - 
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 پوهه او معرفت

کله چې د تورو شپو په تورتم کې راته سل راز  شيشهکې او پيريهان 

ښکاريدل او زه به ورځنې په خوب کې هم وېرېدم، نن هغه شيان يو نه 

زما نظهر بهل راز و او کهه  دغهو پټهو  نه پوهېږم چې څه  وخت –وينم 

سترګو د ښاپيريانو رانجهه  په خپلومخلوقاتو راسره اشنايي درلوده، ما 

پورې کړي وو، که مې د کوم پير او فرير خولۍ په سر کهړې وه، هرڅهه 

چې و او هرګمان چې ته کوې، خو زه چې کله ماخستن يوازې له کهوره 

ر جوړ شو او هر شي به زمها پهه ووتم کاڼي، بوټي به راته د پيريانو لښک

 نظر کې بل راز جوله کوله.

يوه شپه چې يوازې له کاله ووتم او له کلي بهر شوم نا څاپه راته يهوه 

توره بال راښکاره شوه او زما په زړه کې يې عجيب او غريب  حرکت پيدا 

کړ، هرې خواته چې مې سترګې اړولې د خول او ويرې نا اشهنا ښهځه 

 مې په مخکې والړه وه، د پلرو او نيکونو هديره راته د بالګانو مېنهه او د

پېريانو کور ښکاره کيده. له هرې شناختي راته سل پيريه جوړ شو او زه 

يې په سل رازه  موهومو عذابونو سره وېرولم، د وطن کاڼي  او بوټي راته 

روې او شيشکې شوې، چې زما زړه يې له ګوګلهه ايسهته او ههر ډول 

ويروونکي خياالت او تصورات يې راته پيدا کول، هېڅ نه پوهېدم چهې 

سره به څه کېږي او څه به راته پيښېږي، مګر څومره چې توره بهال له ما

راته نژدې کېده هغومره زه د مرګ او فنا لور ته وړاندې کېدم او يرهين 
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مې درلود، چې په هېڅ راز ور څخه نشهم خالصهيدلى، ځکهه چهې دا 

هماغه بالوه چې د کلي ټول هلکان ورځنې وېرېدل  او هره شيبه به يې 

کيسې او خبهرې  نو کې د دوهۍ په غاړه يا د تناره په سرد لوبو په ميدا

 کيدلې.

همدغه شېبه زما د ژوندون وروستۍ ساعت او اخره برخهه وه، چهې 

بايد له خپلو ټولو ارزوګانو سره واع وکړم او ځان د مرګ بېرحمه پنجهو 

 ته وسپارم.

ډېر افسوسونه مې وکړه، چې پدې وخت کې ولې لهه خپهل کهوره را 

دغې بدبختۍ استربال مې کاوه، مګر په افسوس او حسرت ووتلم او د 

نو څه کېږي، څه شى چې سړي ته تردير پيښوي هغهه پېښهيږي او دا 

وروستى عرل  له هېچا سره ړومبي  نه وي، ډېر ځله سهړى پهه ځينهو 

ارادو پسې له کوره بهر شي، مګر نه پوهېږي چې په الره کې ورته څهه 

سان دغه راز پېښې پخوا له پېښبدو پېښېږي او څه کېږي. که چېرې  ان

ليدلې وي هېڅکله به يې د خپلو ټولو ارادو تعريب نه کاوه او لکهه يهو 

شل  به ځاى په ځا ى ناست و، هېڅکله به له کنډو کپرو او ګړنګو څخه 

نه لويده، ځکه چې تل د سکون په يوه داسې کړن  کې پروت و، چهې 

 راپورته کېدى به نشو.

ال تصوير زه داسې اوس ښه نشم کولى او نهه د دغې شپې او دغه ح

يې تاسې هغسې احساس کولى شئ، زما افکار په دغه وخت کې ټول د 
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خول يوې تورې  نرطې ته متوجه و او بې له خوفه مهې نهور ههېڅ نهه 

ليدل، هېڅوک نه و چې زه يې  له دغې بال خالص کړى واى، يا ورتهه دا 

او کلي څخه څو قدمهه  وطن کې له خپل کور په خپلاميد شوى واى، 

هغه خوا زه بې وزلى، بې اسرې او بېکسه وم، هېچاته مې څه هيله نهه 

درلوده، له خپلو او خپلوانو، ملګرو او اشنايانو، مور او پالر څخهه اميهد 

 .شو ښکاره مرستې بې او يوازې ځان راتهقطع شو او په  تمامه معنى 

راغلى وي، چهې نه پوهېږم، چې کله به په تاسې باندې دغسې حال 

 څهه لهږ حهال شوي تېر په  زما او شې پوهاوس د دې  کلماتو په معنى 

ا نهه اشهن سهره مکهان او زمان دغسې له تاسې که يه  که وکړو رحم

ياست او دغه راز مو نه دى ليدلى، زما خبهرې بهه خهداېږو، چهې څهه 

وبولئ، د افادې قوه هم دلته ډېره ضعيفه ده، د هغه حهال د تصهوير او 

ال تر اوسه کلمات نه دي وضع  شوي او که وضع شوي ههم  د پارهتررير 

دغسې فجيح حهال تصهوير   وي زه يې د استعمال په چل نه پوهېږم، د

ګران ښکاري، زه هېڅکله دېته نه يم حاضر، چې د خيهال پهه راته ډېر 

عالم کې بېرته هغه حال ته رجوع  وکړم او بيا تاسې تهه د دې  کيسهې 

هم قبول کړي  جزيات او واړه ټکي پوره بيان کړم، که چېرې دنيا تکرار

او زه بېرته کوچنۍ شم، هماغه شپه بيا راشي او زه په هماغه  تورو شپو 

يرهين دى، چهې پهه هغهه حهال کهې  ينمدا حال بيا وو تورو پردو کې

هېڅوک نشم  پوهولى. که دا هم وشهي او دا ټهول غيهرممکن شهيان 

چې د اوريدونکو زړه به زما په حال  مامکان پيدا کړي بيا هم يرين نه لر
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او څه چې په ما تېر شوي وي دوى به يې په اورېهدلو هغسهې  سوځيو

ه فرق دى لکه د ړانده او بينا، نو بيها متاثر شي.  د ليدو او اوريدو دومر

ويلى شم، چې د هر بدبخت حال ستاسې په نهزد لهه يهوې کيسهې او 

افسانې نه زيات اهميت نه لري، هميشه او په هرځاى کې د بدې ورځې 

قال شي، په هر ځاى کې ځمکه  هماغهه   د پارهد خاوندانو  حال د نورو 

غم نهيم  اختهر وي،  ىردچې اور پرې بلېږي، په هر هېواد کې پ سوځي

هېڅکله داسې نه دي شوي، چې د سترګو کار له غوږو واخيستل شي 

يا د يوې سترګې په ړوندوالي د بلې سترګې  بينايي لهږه شهي دا ټهول 

هغه ممتنعات دي، چې فرو يې هم ممتنهع دى، نهو زه هېڅکلهه لهه 

حال داسې احساس وکړو لکهه  تاسې دانه غواړم چې تاسې دې زما د

کړى دى، زه همدومره غواړم چې زما په حق کې يې يو مشهکل چې ما

حال قبول کړو او د وېرې سخت عذاب وګڼئ، زه په دغه وخت کې نور 

نه شوم او ونه پوهېدم، چې ځمکه مې لهه پښهو نهه  له خپله حاله خبر

کومې خواته والړه او زما د وينو په جريان کې څه تغير راغى، خو هرڅه 

کړاى شو، تاسې فرو ه مې د خول احساس هم ونرانه هير شوه او نور 

کړو چې زه هم  لکه يو بې حس او بې شعوره کاڼى په دغه بيهديا کهې 

پرېوتم، چې عرل او شعور، احساس  او خيال هر څه رانه والړل او بېخي 

يوازې پاتې شوم، دا حال که څه  هم يو موقتي مرګ و، چې څهوک بهه 

ولي، خو زه يې له دغسې مهيب يې نه خوښوي او جمادي حالت به يې ب

 او وېرونکي ژوندون خالص کړم او د ټولو غمونو په مخ کې حايل شو.
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څه شېبه ورورسته چې دا حال هم لکه د انسان نور ښه او بد حالونه 

له سترګو پناه شو او ما خپلې سترګې وغړولې بې له دېنه، چهې خپهل 

مښل بل هېڅوک او ورور مې تر څن  ناست  و او زما تلي او السونه يې 

هېڅ شى نه و، کومې تورې بال چې زه يې يوه شېبه  مخکې وېهرولم او 

ولى و، هغه  مې سکنى ځې راته يو لوى غم او سخت عذاب ګرژوندون ي

 ورور او د خپل کاله سړى و.

وګورو!! کله کله سړي ته  خپل خواخوږي او خپلوان بال کېږي او پهه 

خپل ورور لېوه شي او په بالګهانو  هت بله بڼه يې ويني، يعنې لکه يوسف

 يې خوري.

دغه راز  تياره او تورتم چې په هرځاى کې وي هلته سړي ته دغسهې 

حالونه پېښيږي چې له خپلو ورونو څخه هم وېرېږي او هغه څوک چې 

د ده مټ او بازو وي د خپل بدګمان په اثر کې ورتهه لکهه بهال داسهې 

ظاهره  تورو شپو ته کېږي، ايسي، د دغسې تيارې نسبت که څه هم په 

مګر په حريرت کې له ناپوهۍ او نه پېژندلو څخه پيدا کېږي، پهه کهوم 

ځاى کې چې د جهل او نادانۍ تورې پردې د خلکو په سترګو غوړيدلې 

کلهي خلهک  و وي هلته سړي ته هر څوک نا اشنا ايسي او د خپل کور

يې په زړه کې وېهره ورته د راز راز  بالګانو  په ډول معلومېږي، هر چا نه 

نهه  ىکېږي او په شپانه باندې د لېوه ګمان کوي، بې له وېهرې بهل شه

، نهه لهريپېژني او بې له بدګمانۍ او د خول له تخيهل څخهه نورڅهه 
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همدغه سبب دى چې ناپوهو وګړو ته )چې په کوم ځاى کهې وي( يهو 

حاکم داسې ښکاري لکه په توره شپه کې، چې سړي ته خپل ورور لهه 

ليرې ځان وښيي او دى يې نه پېژني، يعنې هغه څوک چهې بايهد دوى 

يې د خپلو حروقو او خپل ځان حامي وګڼي په زړه کې ورسره مينهه او 

او له ډاره ورته نږدې کېدى  ګرځيرې ورځنې عالقه پيدا کړي، ليرې لې

نشي، ځکه چې هغه ورته خپل ځان نه وي معرفي کړى او نه د پېژندلو 

 په اثرکې ورته بل شان ښکاري.

بې علمه خلکو ته معارل  هم داسې په نظر ورځي لکه چې يهو عهالم 

جهل او ناپوهۍ ته ګوري، مګر هغه کسان چې له علم او معرفهت سهره 

معارل وپېژني، لکه تږي ورپسې وچې شهونډې ګرځهي او  اشنا شي او

هرې خواته ورپسې هڅه کوي، په رښهتيا چهې اشهنايي او پېژندنهه د 

خلکو ميل او محبت ډېر ښه جلبوي او هغه لوى خلک چې پدې راز پوه 

 شوي دي ډېره ښه استفاده ورځنې کولى شي.

 تاسې به ډېر شيان او ډېرخلک ليدلي وي چې پهه اول کهې ورځنهې

وېرېدلئ او ښه درته نه ښکاره کېدل، مګر  وروسته چې ورسهره  اشهنا 

شوي ياست او پېژندلي مودي اوس به درتهه محبهوب او ښهه ښهکاره 

اسمان لهه  کېږي، يو وخت و چې انسان په دنيا کې له هر څه وېريده، د

و سپوږمۍ څخه يې هم ډار درلود، د تالندې له اوازه او له  ستورو او لمر

ه به په څمڅو او غارو کې پټېده، مګر اوس ورته يو شاعرانه برېښنا څخ

منظر ايسي او شعرونه پرې وايي، ځکه چې پوهې  او معرفهت علهم او 
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پېژندګلوي د ډار او وېرې طلسمونه مات کړه او انسان ته يې ډېر زيهات 

جرئت ورکړ، د همدې  المله  اوس څوک له اور او اوبو څخه نه وېرېهږي 

 ته هغسې سجدې کوي. ارباب االنواعواو نه ستورو او 

هو! پوهه او معرفت علم او پېژندنه يو قوت دى، چې په دريابونو کهې 

يې نهنګان او په غرو کې يې پړانګان او لېوان ورک کهړه، د اوههامو او 

کهړې، د دېوانهو او ښهاپېريانو  مراندې يې پرې خرافاتو د تورو کېږديو

ار يهې د خلکهو لهه زړه نهه کيسې يې ورکې کړې، د شيشکو او روو ډ

وايست او د مرګ وېره يې هم په زړونو کې کمه کړه، د مصر د فرعونيانو 

او ارباب االنواعو کيسه ختمه شوه او د جوګيهانو خهونې ههم جهوړې 

شوې، د اور هغه لمبې مړې شوې چې خلکو به يې بنهدګي کولهه او د 

 .لشو کوډګرو بيرغونه هم ړن  او نسکور

خپل هېواد کې هر راز مکروبونه ورک کهړي او  کوم ملت چې غواړي

دغه ټولې بالګانې ووژني، زړونه له دغه راز تصوراتو څخه او خياالت له 

ت او شجاعت  وروزي او انسان کې ئموهومو اندېښنو څخه وژغوري جر

معنوي قوت وپالي د بدو ګمانونو او ويرونکو تخيالتهو ښهه  يو روحي او

په رڼا کې څنګه چې وي هغسې وښهيي عال( وکړي او انسان ته هرڅه 

پوهې د رڼا په خپرولو کې کوښښ کهوي او دغهه  هغه هرګوره د علم او

 وطن کې ورکوي. په خپلراز تيارې 
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زما د وېرې کيسه که څه هم زما د کوچنيتوب د شپو او ورځو د لويې 

افسانې يا ډرامې يوه وړه برخه او کوچنۍ صحنه ده، مګهر د اجتمهاعي 

اسرار او رازونه پکې پراته دي، چې د حال په ژبه يو لهوى حيات  مرموز 

 تعليم او مهم درد بلل کېږي.

که سړى د دنيا واقعاتو او خپلو مختلفو حاالتو ته په بې اعتنهايۍ نهه 

ګوري او له هغو روياو څخه چې په ويښه يې ويني نتايج اخلهي، يرهين 

پهه  دى چې ډېر ښه ښه عملي اساسونه الس ته ورځي، چې سړى يهې

ډېرو نظري مطالعاتو کې نشي پيدا کولى، همدغه قيمتي اساسهونه دي 

چې د نن ورځې تازه او مهم علوم پرې بنا شهوي دي او سهړي تهه پهه 

کې نوې نوې الرې ښيي، نو هېڅکله  دغسې واقعهاتو تهه پهه  ژوندانه

عادي نظر مه ګورو او بې نتيجې اخيستلو يې مه پرېږدو، د ژوندانه راز 

تجربهو مهخ ههم د حيهات پهه  دون کې ولټوو او د علم  دژون په خپل

 هنداره کې وګورو!!!.

تاسې به ډېرځله د يوې علمي مسلې په ډول اورېدلي وي، چې انسان 

د مجهول شي دښمن دى او په کوم شي چې نه پوهېږي يا يې نه پېژني 

کليهه  يهغه ورته ښه نه ښکاره کېږي، ماهم له ډيرو خلکو يوه فلسهف

ا جهل( اورېدلې ده، مګر هغسې پرې نه يم پوهېدلى، چې د )المرعدولم

 زړه پهه زمها او وښودلهژوندانه معلم  او ښوونکي راته دا مبهمه معنى  

رسم کړه. څه شى چهې يهو عهالم يها  او ثبت نرش کاڼي د لکه يې کې

فيلسول پرې پوهېږي، هغه ما لکه يو صوفي په سهترګو وليهد او څهه 
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ېهده، هغهه ځحضوري علم وګر د پارهشى، چې يو عالم  بلل کېږي زما 

يهوه نهه  د پهارهزما  نن څه چې ځينې خلک يې وايي او پرې پوهېږي، 

هېريدونکي خاطره شوه، چې هېڅکله يې نه هيروم او که رښتيا ووايم 

 هېڅکله يې نه شم هېرولى.

يهې بهې زما په ژوندانه کې دغسې ډېر اسرار او رموز شهته، چهې زه 

کلماتو او الفاظو په ځينو شيانو پوه کړى يم ماته يې پهه تهوره شهپه او 

داسې ځاى کې، چې سترګه په  سترګه نه ښکاريده ډېر څه را ښهودلي 

 دي او زه يې مالکړى يم.

هغه څه چې خلک يې د کتاب په پاڼو کې ويني ما د زړه پهه سهيپاره 

حاصل کهړي او  کې ولوستل، که څوک غواړي چې دغه بې صوته تعليم

ګرېوان کې دې  په خپل نه کړيلکه طوطي له نورو نه تشې خبرې زده 

سرښکته کړي او د خپلو خاطراتو په دفتر کې دې د ژوندانه په اسهرارو 

ځان پوه کړي، يعنې له نحوي ضمير څخه  دې نفسي ضهمير تهه مهخ 

او هر څه دې له ځانه وغواړي د همدغه ضهمير حهاالت دې  ګرځويراو

علوم کړي او له همدغې کړکۍ څخه دې پهوهې او معرفهت تهه ځانته م

 (۶)الره پيدا کړي.

                                                           
(1)

 مخونه ٣ -5ګڼه  1کال،   1٦2٦کابل مجله  - 
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 د زړه پوښتنې

په هغه تور تم کې چې غل او کارواني نه پېژندل کېږي د حيات اوبهه 

شيطان له کوره وي، هغه اودس چې د  څه قيمت لري  هغه پوهه چې د

مظلوم په وينو يا د يتيم په اوښکو کېږي، هغه کتاب چې د ناحرو دعوو 

پکې الرې لټول کېږي، هغه ملګرى چې سړى له ځان سهره پهه  د پاره

 کږو الرو بيايي....

 څه يې وبولو 

کوم ړوند، چې د امسا په ځاى تورو مارانو ته الس اچوي، کهوم کهو  

ه اوري او ورته خاندې، هغه سپوږمۍ چې غلو ته الره ښيي چې  خبره ن

 ...ګرځوياو په مينو پسې مشالونه 

 څه په کار 

هغه لوى سړى چې د وړو مرغانو په دام کې نښلي يا د غټو په جهال 

کې بندېږي او د خوشامدګرو د تشهې وينها لهه اغيهزې ځهان نشهي 

 خالصولى څوک دى 

کوم زړه چې د احساس په اور کړيږي او دا سوي په پټه خوله زغمهي، 

ويني، هغه تږي چې پهه  همخکې فوالدي ديوالون په خپلکوم فکر چې 

 اوبو کې وژونکي زهر ګوري... د هغو په حال رحم نه دى په کار 

هغه کسان چې سترګې لري او ژبه نه لري، په غهوږو اوري او پهه زړه 

وک چې د خپل کور ماران او لړمان نشي وژلهى، کې نه پوهېږي، هغه څ

هغه کورونه چې د زورور سيالب په الره کې دي ايا د رحهم او شهفرت 

 (۶)حق نه لري  

                                                           
(1)
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 د ژوندانه روح

ته خپل زړه کې ښې سترګې وغړوه او خپل اشنايان په غړولو سترګو 

 وګوره! چې تا دوى په کوم صفت غوره کړي دي  

دي  مال او دولت يې ډېر دى  د هېهواد  ټول د علم او فضل خاوندان

له مشرانو او غټانو څخه شمېرل کېږي  لهه نهورو نهه پکهې پوههه او 

هوښياري زياته ده  که بل داسې صفت پکې شته چهې پهه نهورو کهې 

 نشته او يوازې همدوى يې لري 

هر يو د دنيا له لوړو او عالي مکتبونو راوتلهي دي  ههر يهو د لهوړې 

 اوند دى څوکۍ او ستر مرام خ

له عيبونو او نرايصو نه خالص دي  او هېڅ نيمګړتيا نه لري   نه نهه 

 هېڅکله داسې نه ده او په هېڅ ډول زه دا نشم منلى.

ته هم پوهېږي او ماته معلومه ده، چې ستا په اشنايانو او دوستانو کې 

ستا اشنايان هم لهه  –هم هغه عيبونه پيدا کېږي، چې په نورو کې شته 

انانو نه څه فوق العاده امتياز نه لري او نه له اسهمانه راښهکته نورو انس

په  ښکلى او ښاغلى ښيي. ستا درتهشوي دي، مګر مينه او محبت يې 
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ملګرو او دوستانو کې بې علمه او بيسواده خلک هم شهته، مګهر نهور 

 بېسوادان ستا حضور ته الره نه لري.

مګر، ځينې نور پهه  ځينو پوهانو ته د اشنايۍ او قدر په سترګو ګوري

نامه پېژني او بس. ټول بډايان هم تا ته يو راز نه ښکاره کېږي، لهه يهوه 

سره مينه لري او له بل نه نفرت کوي. د لوړ رتبو او منصبو خاوندان هم 

تا ته يو راز نه ايسي. په هره طبره کې اشنا او نااشنا درته ډېر فرق لري. 

 سهتا نهه او لهري نهله هېڅ معنى دلته خوار او بډاى کمالدار او بې کما

ې شيانو پيدا شوې ده، مينه تل له مينهې پيهدا کېهږي او د له اشنايي

اشنايي له دې شيانو هغه خوا يو بل شى غواړي، چې کله يې سړى پهه 

نه خلکو کې پيدا کوي او کله د علم وکمهال مهال او  بې نامه او بې نشا

 دولت په خاوندانو کې وليدل شي.

او معمولي سړى د چا په نظرکې ګران او ښاغلى شي او کله يو عادي 

 ګوري. ښو خلکوته سړى د نفرت په نظر کله ښو

هر کله چې تا ته سره له هغو احتياجاتو چې ته يې لرې په يوازې علم 

تش جاه و جالل څوک نشي ګرانيدلى او په تنهها مهال او کمهال سهتا 

کوتي مرام کې به دا اشنايي د چا په نصيب کېږي، نو په هغه بې نياز مل

شيان څه قيمت ولري، چې هلته دې شيانو ته هېڅ احتيا( نشته او بې 

له اخالص او مينې بل شى ځان نشي ښکاره کولى، څنګه چې ته هېڅ 

نااشنا له اشنا سره نه برابروې او هېڅ شى بې له مينهې او محبتهه نهه 
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 خوښوې، ګمان مه کوو چې ستا جمال او کمان بهه بهې لهه مينهې او

محبته څه ځاى ونيسي يا به چاته ګران شي. کهه د لهوى خهداى پهه 

حضور کې هغه مرام غواړي چې د خداى د دوستانو په نصهيب کېهږي، 

که د شاهانو او مشرانو په دربار کې قرب او منزلت لټوي، کهه لهه يهوه 

 زړه کې مينهه او په خپلخوار او غريب نه د رښتيانۍ ملګرتيا ارزو لرې 

 کړه. محبت پيدا

هر سړى په هر وخت کې د مينې او محبت وږى دى او لهوى خهداى 

هم د مومنانو شديد محبت ستايي. هغه راز ژوندون چې هر څوک يهې 

 ارمان کوي او نه يې شي پيداکولى.

هغه شى چې خلک يې سعادت او خوشحالي بولي، هغه خوند، چهې 

يوه  سړى يې په سرو او سپينو يا خوندورو خوراکو کې نشي موندلى، په

شي کې پيداکېږي چې د ځمکې، خلک ورته محبت وايي او په اسهمانو 

 (۶)کې د ژوندانه روح بلل کېږي..

  

                                                           
(1)

 .مخونه 2٤- 2٦ګڼه  ٣کال، 1٦2٦مجله کابل  - 
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 د مشرانو عشق

څوک چې لوى شي او د مشرتوب لوړې درجې ته ورسېږي هغهه بيها 

په دغسې ډيوو، چې په يوه يوه کورکې بلېږي ځان نه سيزي او نه لکهه 

 سپين مخ يا ماللو سترګو زړه بايلي.کشران او واړه افراد په کو م 

هو! دغه زړه دومره وړيا نه وي، چې په دغسې عادي شيان مبهتال او 

په فاني ګلونو پسې لېوال شي، هغه هېڅکله د دنيا په سهرو او سهپينو 

داسې نه مين کېږي، چې لکه يو په مال مين سوداګر شپه اورځ په دغه 

وي، مال ال څهه چهې د  غم کې ورک شي او بل هېڅ شي ته يې پام نه

خپل ځان، خپلې کورنۍ، خپلو لوڼو، زامنو په مينه او دوستۍ کې ههم 

دومره ځان ورکوي، چې نور هېڅ نه پېژني او هرڅه هېر کهړي، بلکهې 

دغه ټول محبتونه چې واړه خلک يهې لهري پهه يهوه محبهت بانهدې 

قربانوي، چې هغه د ټولنې او ملک عشق بلل کېږي او پدې الره کې هر 

از زيار او زحمت قبلوي او هېڅ راز موانع تهه اهميهت نهه ورکهوي، د ر

ملت بانهدې د ههر راز  په خپلهمدغه عشق په اثر کې د ملتو مشران 

اطاعت حق ثابتوي او دا ورباندې الزموي، چې تر پېړيو پېړيو خپل ځان 

د دوى مرهون او مديون وګڼي، ځکه چې دغسې مشر د يهوه ملهت د 

لري، چې د ټولنې هر فرد دغه راز معنهوي پهالر ولهې پالر او بابا مثال 
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طفالنهه  پهه خپهلپيژني او احساس يې کوي، يعنې لکه چې يو طفهل 

حالت او داسې وخت کې، چې له معانيو او مفهوماتو سره ښهه نهه وي 

اشنا خپل پالر پېژني او خپل ځان غېږکې وغورځوي، ټولنه ههم کهه د 

تهذيب او تمدن لوړې درجهې تهه لوړ تعليم خاونده وي او که نه وي، د 

رسېدلي وي او که نه، د خپلو خواخوږو او زړه سوانده مشرانو د مينهې 

او پېرزوينې احساس  کوي او خپل ځان سره له ټول مهادي او معنهوي 

کهې اچهوي او خپهل  موجوديته د دوى د عاطفې او شهفرت پهه غېهږ

مردرات ورسپاري، ځکه چې عشهق  او محبهت ارومهرو د معشهوق او 

محبوب په زړه اغېزه کوي او د مينې په حروقو يې پوهوي. دلتهه بايهد 

تاسې عشق او مينه د حسن او جمال له عشق څخه بېل کړو او هغهه 

منظره له سترګو لرې کړو، چې د ګل او بلبل يا د مجنون او ليلهې پهه 

 مينه کې يې ګورو.

ګهرو، مينه ده چې د پالر او زوى د خوږو مل زمونږ مرصد دلته هغه راز

د مرشد او مريد، د استاذ او شاګرد، د مشر او کشر په زړونهو کهې وي، 

چې بې له غمخورۍ او خير خواهۍ څخه نور مظهاهر نهه لهري پهه دې 

و وصال بې پروايي او تغافل نه ځهايېږي او نهه  عشق کې ناز ونياز، هجر

پکې رقيب او ريبار شته، دا مينه له هغې مينې څخه فيض او رڼا اخلي، 

و رښتيانى بنده يې له خپل خداى سهره لهري او د يهوه حريرهي چې ي

 صوفي په زړه کې ځاى لري.
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له دې مينې سره رحم و عاطفه، متانت او ثبات، همدردي او شهفرت 

ملګري وي او له هر راز تهمتونو څخه يې لمن پاکه وي، دلته لېونتهوب 

او نهه  ېده له خپلو او پرديو بېلېده هېڅ نهه ويځاو لېونيان د صحرا ګر

 پکې د معشوقو له السه شکايت يا له رقيبانو سره حسد ليدل کېږي.

له دې مينې سره انسان د مور په غېږ کې او د پالر په څن  کې اشنا 

کېږي، مګر د ښکلو مينه له ګل او بلبل څخه اخيستل کېږي، چې بهار 

او خزان پکې لوى دخل لري او فريادونه، اغزي د غهوټۍ دلتنګهۍ ههر 

ې شته او د شکايت هنګامه ورځنې پيدا کېږي.  پهدې مينهه هرڅه پک

کې د روح اشنايي او توافق په کار دى، مګر په  مينه کې د سترګو قبول 

 او کتنه تاثير لري.

هلته پتنګان په بلو ډيوو ځانونه سيزي، مګر دلته مينان يو د بل پهه 

و پټۍ جوړوي او د تهورو شهپ د پارهسر سيوري کېږي، د غمجنو زړونو 

 خاوندانو ته ډيوې بلوي.

هو! سړى تر يوه وخته بې له رنګونو او ښکلو څېرو څخه نور څه نشي 

ليدلى او د همدغې مينې جاذبه يې ځانته راکاږي، ځينې کسان ال بهې 

له مادياتو او مال دولت څخه بل شى نه پېژني او همدغهه شهى خپلهه 

شهرت په بنګو فايده بولي، بعضې په ځينو نومونو پسې لېوال وي او د 

، چې دا ټولې مرحلې طى شي او سهترګې ښهې پخهې ګرځيپسې ګرد

شي، يعنې د دغه بشري کوچنيتوب دوره تمامه شي او انسان معنهوي 

بلوغ ته ورسېږي يا په بل عبارت د لويوالي او مشرتوب حق پيدا کړي، 
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وکلى، خپل ټبر او خپهل هېهواد تهش الفها  نهه  هغه ته بيا خپل کور

کې دغه کلى او پايدار مفهوم يې په نظر کهې يهو بهل راز معلومېږي، بل

جلوه کوي، چې د خپلو غرو په څوکو، د صحرا په لمنو، د وطن په کهاڼو 

او بوټو کې يوه يوه داسې تجلي ويني، چې هر څوک يې نشي ليدلى او 

هر چاته ځان نه ښيي،  يعنې څنګه چې يو ښاپېرک ځالنده لمر نشهي 

وب احساس نشي کولى، يو کارغهه لکهه يهو ليدلى، يو کوچنى د زلميت

ګل ښايست نه ويني، د دې  ټيټو ډيوو پتنګان د ستورو ډيوو ته  بلبل د

نه رسېږي، بې درد زړونه د دردمنو له حاله نه خبرېږي، يو مورنى ړونهد 

د رنګونو امتياز نشي کولى، همدغه شان دغه ليلې هم د عادي خلکهو 

 ه ويني.له نظره پټه وي او هر څوک يې مخ ن

د همدغه سبب دى، چې د وطن مينه، د ملت عشق د ځينو کسهانو 

يو ه خوشې خبره معلومېږي او دا باور نشي کولى، چې څهوک دې  پاره

د وطن په عشق او د ملت پهه مينهه کهې عشهرانه بڼهه  پيهداکړي او 

رښتيانى مين دې ورته وويل شي، دا د ډېر تعجب خبهره ده چهې يهو 

په عشق او مينه کې فرهاد يا مجنون  کيدى سړى د يوې ښکلې پېغلې 

شي، چې د خپل سهرو مهال، وقهار او اعتبهار، خپلهو او پهردو څهه او 

څه...هېڅ پروانه کوي او په دغه  الره کې هرڅه قربهانوي او يهو کامهل 

انسان د ملت دوستۍ په اغيزه دې حد ته نشي رسېدلى، چهې د يهوې 

 پيدا کړي!!! جامعې په مينه کې د يوه مين او عاشق حيثيت

په کوم هېواد کې چې دغه راز پتنګان نه ليدل کېهږي او دا حريرهت 

ورته دومره نا اشنا وي، چې منلى يې هم نشي، يرهين دى چهې هلتهه 
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وګړي د عشق او مينې په ابتدايي منازلو کې پاتي دي او انساني شهعور 

يو طفالنه او ابتدايي وضعيت لري، د دغسې ټبر په حال ډېر افسوسونه 

په کار دي، چې لوى سړى يې لکه کوچنيان بې لهه خپهل شخصهي او 

فردي کوره يا له خپلو وروڼو او خويندو نور څوک نه پېژني او له خپلهې 

 کوڅې ماسوا دکلي نورې کوڅې ورته پردۍ ښکارېږي.

پدې عصر کې د يوه ملت حريري او معنهوي پانګهه، چهې د ههر راز 

 پيشرفت او پرمخت  حامل بلل کېږي.

ه د وطن عشق او د ملت مينه ده، چې د ملتونهو د اجتمهاعي همدغ

شعور، دماغي انکشال، لوړ تعليم او عالي تربيې صحيح معيار باله شي، 

د دې  مينې وړانکې  او پلوشې لومړى ځل د هېواد د مشرانو او لويهانو 

په زړونو رڼا غور ځوي او بيا يې نورخلک عمالً له دوى څخه زده کوي او 

ا کوي، مونږ بايد دا مينه پيدا کړو او دغه عالي عشهق لهه عموميت پيد

خپلو مشرانو څخه زده کړو، دا عشق هم  پټ نه پاتې کېږي او مښهک 

ه ښيي، نو ځکه يې څوک په تشو دعو نشهي ګټلهى، په خپلخپل ځان 

بلکې عملي مظاهرې غواړي، يعنې دا عشق  پهه يهوازې آه و فريهاد او 

بلکې له خپل راحت، له خپلو شخصي مصنوعي وضعيتونو نه ثابتېږي، 

اغراضو او د ضرورت په وخت کې له سر او ماله تېريدل او سل رازه ايثار 

او قرباني غواړي، راشئ! چې د دې عالي مينې رښتيانۍ مظاهرې وکړو 

او خپلو مشرانو ته دا څرګنده کړو، چې مونږ ستاسې لهه پهاکو زړونهو 

و مليت په صحيح مفهوم او څخه د دغې رڼا اقتباس کړيدى او د وطن ا

 حريري عشق پوهېدلي يو.

راشئ! چې د خودخواهۍ او ټيټو مينو مراندې او تناوونه پرې کهړو او 

سپوږمۍ په خوا کې خپلې خيمې ودروو. راشئ! چهې اوس لهه  و د لمر

و او لوړ پروازونه وکړو، ترڅهو پهورې بهه لکهه ځدې کوچنيو ځالو والو

 غولي کې خاړپوڅې کوو کوچنيان شخصي کور په محدود 
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راشئ! يو ملي او وطني شعور پيداکړو او د وطن غرو، رغو، کاڼو، بوټو 

ته د پښتو ملت لوى او واړه، خوار او بډاى، پوه او ناپوه تهه د عشهق او 

مينې په نظر وګورو، لکه چې يو پالر خپل زوى، يو ورور او يو خواخوږى 

ا احساس ژوندى شي بيها مشر خپلو کشرانو ته ګوري، که دا شعور او د

به تاسې ته خپل هېواد بل راز ښکاري او ارومرو به يو له بلهه ځهارېږو، 

خواروغريب، ړوند او شل د زړو او شهلېدو جهامو خاونهدان بهه درتهه 

محبوب او د مينې وړ معلومېږي، هېچا ته به څوک په نفرت نه ګهوري، 

و تهه ښهه الره يو بډاى به د خوارانو دلداري کوي، يو عالم بهه ناپوههان

ښيي، يو طبيب به د مريضانو په عال( پسې لکه يو مهين لېهوال ګهرد 

او يو پياوړى غښتلى زلمى به د يوه ضعيف او نهاتوان پيټهى پهه  ګرځي

 اوږو اخلي.

راشئ! چې همدغسې وکړو او د دغې مينې خوند وګورو، کوم خوند  

چې د يوه حساس زړګي خاوند او يو زړه سواندى سړى د يهوه يتهيم د 

اوښکو له پاکولو څخه اخلي، يا هغه خوشحالي چهې يهو د عواطفهو او 

شفرت خاوند يې د بې وزلو او مظلومانو پهه مرسهته او ملګرتيها کهې 

په ځان سيزلو، بلبالن دګلو په عشق کې نه  مومي، هېڅکله يې پتنګان

 مومي.

کوم کيف او لذت، چې سړى يې په رحم او عاطفه، د زړه او ضمير پهه 

پيروۍ کې حاصلوي، هغه څوک په نندارو او تماشو کې نشي پيداکولى 

 (۶)هوس خاوندان احساس کولى شي. اوش او نه يې د هو

 

  

                                                           
(1)

 .مخونه ٧ – 5 ،ګڼه ٦کال، ل  1٦2٦ ،کابل مجله - 
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 ستر قوت

نعت او تخنيهک کهې لټهوي، څوک وايي مال دى او څوک يې په صه

ځينې وايي چې علم دى او ځينې يې په ډېرو افرادو غواړي، مګر کلهه 

ډېرو لښکرو ترشا له هوايي  د دېکله چې سړى له دې ټانکونو هغه خوا 

راز قوت ويني چې پدې ټولو قوتو زورور  نه پورته نظر کوي، يو دا طيارو

اومت کولى شي او نهه او غښتلى دى، له دې قوت سره نه اور او اوبه مر

په توره او علم ورسره مرابله کېږي. دا قوت هغه عريده ده چې انسهان  

هر راز ايثار او قربانۍ ته تياروي او له يوه ملت نه بل شى جوړوي، که دا 

څه وي، ته يرين وکړه چې ههېڅ  قوت له يوه ملت سره نه وي او نور هر

 يې نه په کارېږي او هرڅه يې پردي دي.

بې عريدې انسان هېڅ نه دي کړي او هېڅ نشي کهولى نهه بهه يهې 

وکړي، څوک چې له خپل ژوندون او سر و مال نه سهوا  تر دېوروسته 

کارو  ه د لويونيو داسې شى نه پېژني، چې دا ټول ورځنې ځار کړي هغه 

 هيله هېڅ وخت نه کېږي.

عريده په انسان کې يو فعال عرل، نه ويريهدونکى عشهق، فرههادي 

زم او يو سيالبي حرکت پيدا کوي، چې هېڅوک او هېڅ شى يې مخه ع

 نشي نيولى.

د نړۍ په غولي کې چې څه حق او ناحق جنګونه شويدي او کوم کام 

يا ملت پکې خپل ستر قوت او فوق العاده مراومت ښودلى، هغه ارومرو 

په يوه عريده بنا دى، چې من حي  عريده  ورته ستر قوت ويلى شهو. 
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وان حهد فاصهل دى، چهې د خپهل ياصل کې د انسان او ح عريده په

شعوري ماهيت او متين موجوديت په لحا  د ډېرې ستاينې حق لهري، 

مګر وروسته چې يو خارجي موجود او جزيي مفهوم پيداکوي، نهو پهه 

دوو نوعو بېلېږي، چې حق او باطهل عرايهد ورتهه وايهي او پهه دواړو 

 صورتونو کې ورته قوت ويلى شو.

مسلک شهي،  د پارهايمان او د چا  د پارههمدغه عريده ده چې د چا 

عشهق او مايهه  د پهارهڅوک يې خپل نصب العهين بهولي او د ځينهو 

 .ګرځيو

داچې نن ځينې قومونه د مليت او وطنيت په نامه سرونه ورکوي بهې 

 کهولى، پيهدا نشهو ورتههله دېنه، چې يوه عريده ورته ووايو بله معنى 

 د او کهړى اوچهت بېهرغ حريرت او حق د چې ملتونو، کومو همدارنګه

 کهړي زور پهه عريدې د څه هر هم هغوى کړي جنګونه يې د پاره دين

 .دي

همدغه سبب دى چې تر اوسه پورې د دنيا ژونديو او قهوي ملتونهو 

او  يبې عريدې شهو يهېڅکله عريده نه ده بايللې او هېڅ وخت نه د

نه د عريدو مرکزونه زرګونو کلو په دنيا کې وران شوي دي، همدغه يوه 

کعبه شريفه ده چې پکې خلکو بتانو ته سجدې کړي دي او هم ورځنې 

د اسالمي عريدې خاوندان طوافان کوي، همدغه اروپايي ملتونهه دي، 

د سرونه ورکول او نن د وطن او مليت  د پارهچې يو وخت يې د صليب 

ې وينې تويوي، نو ويلى شو چې دوى عريده ورکه کړې نه ده، خپل پاره

بلکې بدله کړې يې ده، ځکه چې عريده بدلېږي، مګر ورکېږي نه، کهه 

تاسې د دنيا پاخه او زاړه ملتونه وګورو، هلته په هر وخت کهې د يهوې 

 ده مړه شوې.ه عريدې رڼا ځلېږي او هېڅکله پکې دا ډيوه ن
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او په ههر ملهت کهې يهوه عريهده پدې حاضر عصر کې هم هر ځاى 

موجوده ده، چې خلک ورځنې قربانېږي، که تاسې کهوم داسهې ملهت 

ههر راز  د پهارهچېرته ګورو، چې هلته د عريدې پابندي او د عريهدې 

ايثار او قرباني نه وينئ يرين وکړو، چې هغه ملت هېڅ وجود نه لري او 

ګي هر وخت لکه د اوبو ځ  په يوه آن کې ورکېدونکي دي، بې عريده 

د خامۍ او طفلۍ دليل دى، په هر ځاى کې چې د مليت اساس نهه وي 

ټين  شوى او يا بيخي تشکيل شوى نه وي هلته عريده هم څهه مهو 

جوديت نه لري. که سړى د روح  خوشحالي او د زړه اطمينان لټوي، نو 

نه يې په مال او دولت کې موندلى شي، نه يې د علم او فلسفې پهه رڼها 

، نه په لوړو ماڼيو کې پيدا کېږي، نه يې سړى په زيبهو زينهت، کې ويني

جاه وجالل او نورو افتحاراتو کې ليدلى شي، مګر د عريهدې خاونهدان 

يې د خپلې عريدې په الره کې په هر قدم کې مومي او هرسهاعت يهې 

 استربال کوي.

څوک په يوه شي عريده لري او کوم اصل ته د عريهدې پهه سهترګو 

له نورو ټولو شيانو لوړ او پورته ګڼي او هېڅ  ورسره نهه ګوري هغه شى 

خپهل  د پهارهبرابروي، همدغه سبب دى چې ځينې کسان د عريهدې 

ځان اور او اوبو ته غورځوي او په ټولو خطراتهو غلبهه مهومي، ځينهې 

مفيد ګڼي، مګر زه خو يې په دنيا  د پارهکسان به ځينې عرايد د اخرت 

کې هم لوى دولت او ستر قوت بولم، بلکې د انساني شهعور يهو قهوي 

سند يې بولم، کوم کسان چې نه په ديني اساسونو ايمان لري او نه پهه 

اخالقي او روحاني نواميسو ګروهيدلي دي، نه يې پهه نظهر کهې ملهي 

مهه معينهه الره او شعاير څه قيمت لري او نه په ژوند او حيات کهې کو

ټاکلى نصب  العين لري تاسې يې هېڅ مه بولئ او په هېڅ يهې حسهاب 

کړو، ځکه چې انسان په اصل کې هغه چا ته نه وايي چې ظاهري بڼهه 
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لري او د انسانانو جامې يې اغوستې دي، دغسې کسان چې له خوراک 

لهه لذت غير بله قب او څکاک نه هغه خوا نور څه نه پېژني او له خوند و

کې راولو او داسې يې  او کعبه نه لري هغه بايد د هوا د مرغانو په شمېر

وګڼو، چې دوى په دنيا کې يې له دېنه چې يو څه  دانې او څهه مېهوې 

نهه  نور هېڅ کار نه لري او د ههېڅ کهار ګرځيوخوري او ګڼو بوټو کې و

، بې عريدې کسان هېڅ وخت او په هېڅ کار کې ثبات او اسهترامت يد

پيدا کولى او نه يو اساس موجوديت لهري، بلکهې لکهه د الرو او نشي 

کوڅو خځکې داسې دي چې هوايي بادونه يې هرې خواته وړي او لوبې 

 پرې کوي.

ه عريده ټينه  وي هغهه ارومهرو د په خپلڅوک چې عرېده لري او 

يې تربيه کولى شي،  د پارهعزت او ارادې خاوند وي او د نمرود له کارو 

ده چې په انسان کې خول و رجا اخالص او ايثار، مراومت همدا عريده 

او ټينګار پيدا کوي، چې نه بيا سړى د خپل اعترهاد پهه الره کهې لهه 

و مال څه پروا کوي، دا د عريدې کار دى،  مشکالتو ويره لري او نه د سر

چې د سر دښمن وروڼه کوي او دوه ورونه سره غليمان کوي، ځکه چې 

په نورو ټولو کې نسهبتاً غالهب دى او دوسهتۍ او دا قرابت او اشتراک 

دښمنۍ باندې هم حاکميت لري، کوم ملت چې هلته ټول افراد په يهوه 

عريده روزل شوي وي او په يوه عريده ورغونډېږي هغه د سکه ورونهو 

،  چې مرګ او ژوند يې سهره يمثال لري او هر يو د بل داسې ملګرى و

 تړلي وي.

کوي چې هغه عريده په ټولو افرادو کهې همدغه پيدا کوي او کوښښ 

ټينګه کړي، ځکه دوى باور لري چې بې له عريدې نه يهو ملهت نشهي 

ملت کېدى او يو معنوي قوي اتصال پکې نه پيدا کېږي، د همهدې لهه 
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امله ټينګار هم د هغوى د عريدې پهه ټينګهوالي کهې اټکلهوي او پهه 

 همدغه اعتبار ورته ګوري.

ې د اقتصاد ډېر طرفهدران دي او لهه پدې وخت  کې ځينې کسان چ

حد تېر اهميت ورکوي هغوى ګمان، بلکې يرين لري چې د يوه ملهت د 

د منافعو اشتراک خورا زيات ضروري دي او پهدې وخهت  د پارهاتصال 

کې بې له اقتصادي منفعت څخه بل شى د انسهان شهايق او وړانهدې 

او ګمان بيوونکي نشي کېدى، ځکه چې دوى دا عصر مادي عصر بولي 

قرباني نشي ورکولى  د پارهکوي، چې نن ورځ انسان هېڅکله د عردې 

او نه په خيالي طلسمونو پورې زړه تړي، مګر دېته نه ګوري، چې انسان 

د دنيا په زرګونو کالو عمر کې د عريدې له تاثيره ځان نهه دى خهالص 

هم ولري، نهو لهه دغسهې اوږدې او طهوالني  ادهکړى او که اوس دا ار

ې نه ځان خالصول هم ډېر وخت غواړي او په اسانه نه کېږي، کهه سلط

فرضاً دا خبره ومنو، چې انسان په رښتيا بې له مادي منفعت څخه نهور 

کوي، نو بيا دا ګمهان نشهي  د پارهڅه نه پېژني او هرڅه د مادي منفت 

د سر او مهال  د پارهکيدى چې يو ملت دې د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ 

ضر شي او يوه سلطه ونه مني، چهې هغهه يهوازې د دوى قربانۍ ته حا

 معنوي موجوديت ته صدمه رسوي او بس.

په کوم وخت کې چې يو ملت د سر او مال قربهانۍ تهه تيهارېږي او د 

خپل استرالل په مدافعت کې هر راز تاوانونه ګالي همدغه د دې خبرې 

عنهوي پوره دليل دى، چې انسان ال بېخي مادي  شوى نه دى او يهوه م

عريده ورسره موجوده ده، چې دغسې قربانۍ ته يې حاضهروي، ځکهه 

څوک ځان نهه وژنهي او نهه خپهل سهرونه  د پارهچې د مادي منفعت 

يا ټين  ايمان په کار دى يا يوه داسې عريده،  د پارهښندي، د سربازۍ 

 چې د عشق په مرتبه کې وي او معنوي عالي عشق وبلل شي.
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ل خوشې په خوشې نه کېږي، بلکهې يهو د عريدې پيداکول او ټينګو

قوي او مرتدر روزونکي غواړي، چې عمالً د عريدې په نشر او تحکهيم 

 ه د خپلې عريدې عاشق وبلل شي.په خپلکې برخه واخلي او 

که چېرې يو سړى غواړي، چې په تش تبليغ يوه عريده په خلکو کې 

م مسهلک پيدا او ټينګه کړي، لکه د يو مليت او وطنيت عشق يا د کهو

پېروي او پالنه، دا کار هېڅکله نه کېږي او نهه کومهه صهحيح نتيجهه 

ورځنې اخيستل کېږي، ځکه چې پداسې ځايونو کې لهه غوږونهو نهه 

سترګې زيات دخل لري او خلک له دې الرې ډېر متاثر کېږي همدغهه 

راز نهه ګڼهي او د ديهده  سبب دى چې هېڅوک اورېدل او ليهدل يهو

 وشنيده ترمنځ فرق کوي.

يو مظلوم يو مفجهيح او بهد حهال پهه سهترګو  که چېرې يو سړى د

او ډېر متاثر کېږي، مګر کله  سوځيوويني، د هغه په حال يې زيات زړه 

ه وينا کې يو سحري او په خپليې که چا نه واوري، که څه هم هغه سړى 

بيها ههم هغهومره زړه سهوى او تهاثير نشهي  يکړ ادبي تاثير هم پيدا

پيداکولى، د همدې المله اوس ځينې پاخه او مرتهدر ليکهونکي خپهل 

مهم مطالب د ډرامې او تمثيل په صورت په صحنو او تياترونو کې ښيي، 

چې په ليدونکو باندې مجسم اثر وکړي او حاضرين د سترګو او غهوږ و 

او لېډر چې يوه عريده  ايدقنو هغه  ،شي دواړو حواسو په احساس متاثر

او يو فکر عمالً خلکو ته ښيي او په ژبه هم په موثر ډول تبليهغ وکهړى 

شي، چې د ده احساسات او جذبات پکې راڅرګندوي، هغه ارومرو پهه 

نورو اثر کوي او يو قسم هيجهاني امهوا( د خلکهو پهه احساسهاتو او 

تلرين کې نه وي  روحياتو کې پيدا کوي، که دا دوه شيه په يوه تبليغ او

هغه د عادي خبرو مثال لري او هېڅ پرې نه مرتبېږي، لکه چې د ورځې 
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په زرګونو خلک يو بل ته وايي )ښه کوو بد مه کوو( مګهر هغهوى بهد 

 کوي او ښه نه کوي.

د لهويې  د پهارهپه هر ملت کې د فکري او روحي اجتماع او اشتراک 

حتمي ايسهي، مګهر د عريدې او مفکورې نشر او تبليغ خورا ضرور او 

دغسې مبلغين، چې په ژبه او په عمل پر نورو باندې اثهر  د پارهدې  کار 

 (۶)وکړى شي ال ډېر ضرور ايسي او د يوه ملت لومړنۍ احتيا( ګڼل کېږي.

  

                                                           
(1)

 .مخونه ٣، ٣کال، ل 1٦2٦، هلکابل مج - 
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 له کار سره عالقه

زمونږ په رسمي دوايرو کې ښايي چې دا ټکى )له کارسره عالقهه ( ډېهر 

مامور په پېشرفت او سوانحو کې ډېهر اهميهت واورو او همدغه شى د يوه 

لري، که واړه  دواير له نظره لېرې کړو او د مملکت کارونه په مجموعي ډول 

په نظر کې ونيسو او وګورو، چې دغه کارونه څنګه او په څه راز کېږي  ښه 

او که خراب  بيا هم دا ټکى )له کار سره عالقهه( تهر سهترګو سهترګو  يد

ړه کې دا فکر اچوي، چې ترڅو مامورين او هغه کسان کېږي او د سړي په ز

کارونهه  نه کړيچې رسمي او اجتماعي وظايف لري له کار سره عالقه پيدا 

بل له خهولې  نه ښه کېږي او هېڅ نه کېږي. دا خبره ماپه وارو وارو ستا او د

اورېدلې او هر څوک چې لږ او ډېر د اجتماعي درد اظههار کهوي همدغهه 

اى ګڼي او ګروي يې، که رښهتيا ووايهم تشهخي  بهد ځاى د خارښت ځ

تشخي  نه دى خلکو مرو را له پېژندلى دى، مګر په عال( کهې نهه دي 

ګړيدلي ماپه يوه نيم اجتماعي کتاب کې هم ليدلي يا د ځينو په تعبير پهه 

کتابو کې يې هم راوړي دي چې له کار سهره عالقهه خهورا ضهروري ده او 

ي، چې د سړي ټول فکر د کار خواته تمرکهز همدغه عالقه د دې باع  کېږ

پيدا کړي او همدغه د فکر تمرکز د کارونو د اصالح، د اشخاصو د دقهت او 

، هرڅومره چې له يهوه کهار سهره عالقهه ګرځيداسې نورو فضايلو سبب 

ه موقهع کهې پهه په خپلهزياتېږي هغومره سړى هڅه کوي، چې هغه کار 

پاتي نشي، کهه د دې  خبهرې  صحيح ډول اجرا شي او هېڅ راز نر  پکې
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دليل هم غواړو څه ګرانه  خبره نه ده، که په علمهي فورمولونهو ستاسهې 

 قناعت لږ څه ګران وي په ولسي خبرو هم ستاسې قانع کول امکان لري.

مزدورانو پسې  په خپلوکله که تاسې د خپل کور په ابادولو او عمران کې 

مزدور له کار سهره څهومره څار کړى وي درته به معلومه شوې وي، چې يو 

چل ول کوي او خپله ورځ څنګه تېروي، دا خو مشههوره خبهره ده چهې 

ناراسته لوګرى خپل لور په لوټه تېره کوي او دا بې له دېنه چې دوى له کار 

سره عالقه نه لري بل سبب نه لري. ډېر خلهک دي چهې سهړى ورځنهې 

نو ته ووايهه  پوښتنه وکړي چې څه حال دى  وايي شکر دى شپې تېرېږي،

څوک چې محض د شپو او ورځو تېريدل غنيمت ګڼي او شهکرونه باسهي 

ته په څه نظر ګوري او د هغه به له يوه کار سره څه عالقهه وي   هغه به کار

اخلهي،  د پهارهزما په ګمان ډېر کسان دي چې ښه ښه ساعتونه د همدې 

لږ کسهان بهه  کې کومه دقيره زياته تېره نه کړې، ډېر ادارهچې مازديګر په 

وي، چې د سهار د حاضرۍ فکر به هم لري، مګر يوازې حاضري څهه کهړو 

څوک چې يوازې حاضرۍ سره عالقه لري هغه د دغهه اجتمهاعي مهرو 

 عال( نشي کوالى، مونږ له کار سره عالقه غواړو نه له تشې حاضرۍ سره.

 دلته دا مرصد نه دى، چې زه نو حاضرۍ ته په درنه سترګه ګور، بلکې دا

وغواړو او له کار سره عالقه  د پارهوايم چې بايد په حاضرۍ ټينګوالى د کار 

څنګه پيدا کېږي  که يو رياست او يا وزارت وغواړي چې مامورين يهې لهه 

کارسره عالقه پيدا کړي څه به کوي  په يوه مملکت کې څه عوامهل بايهد 
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پيدا شي چې خلک  له کار سهره صهحيح عالقهه پيهداکړي او وظيفهه د 

 وظيفې په لحا  وپېژني 

د دې غټو تپوسونو جواب، چې ډېر فکر او سنجش غهواړي. اصهالً يهوه 

داسې موضوع ده چې بايد د افتراح په ډول د ډېرو پوهانو فکر ته وسهپارل 

شي او ډېر څه پکې وليکل شي، ځکه چې د کوم سړي که يوې خواته پهام 

پوښتنو کې ههر چاتهه شي بله خوا يې له نظره ليرې پاتې کېږي په دغسې 

يو شى ډېر مهم معلومېږي او ټول زور په هماغه خوا اچوي، عالوه پهدې د 

هر کار علل او اسباب هم په يو شان ښکاره نه وي، ځينې علتونه ډېر پهټ 

او ډېر موثر وي، نو اکثره اشخاص ښکاره څرګندو شيانو ته ګوته نيسهي او 

هغه به همدغسې شى وي او د د پټو پلټنې نه کوي، نو زه که دلته څه وايم 

 دې  پوښتنې پوره جواب به نه وي.

ډېهر شهيان  د پهارهد اجتماعي وظايفو او مملکتي امورو د عالقه مندۍ 

ضرور دي، چې ځينې يې ډېر عمر او ډېر وخت غواړي، چې بايد يهو ملهت 

وروسته تر ډېرو مراحلو، چې تشکيل يې نسهج او پوخهوالى ومهومي او د 

اثر کې يو اجتماعي شعور پيدا کړي چهې مملکهت ورتهه  تربيې په تعليم و

، دې حهد تهه رسهېدل د نه کړيخپل کور ښکاره شي او د مزدورانو چم و

ډېرې مودې کار دى او يوه طوالني عرفاني نرشه غهواړي، زه پهه دغسهې 

عللو کې اساسي بح  نشم کولى او تش همدومره وايم په کوم ځهاى کهې 

چې صحيح کار نه پټېږي او همدغه شى د پېشرفت سريع عامل وي، هلته 

ور تهه له کار سره ارومرو عالقه پيدا کېږي، يعنې دغسهې چهې يهوه مهام
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حاضري و معاشات استحراق معلومېږي که کار او له کهار سهره رښهتيانۍ 

عالقه څه اجر ولري ارومرو خلک له کارسره عالقه پيدا کوي. دلته بايد زما 

مرصد توضيح شي او ووايم چې د کار مبصرين کوالى شي په الس النهدې 

 مامورينو کې د کار عالقه پيدا کهړي، مګهر دا هلهه چهې کهار ليهدونکي

ظاهربين نه وي او څوک يې په هغه دغهه نشهي غولهولى، يعنهې محهض 

حرکت او منډې رامنډې  د دوى په مخ کې نه حجاب کېږي او د هر چا پهه 

کار کې ډېر واړه ذرات هم ليدى شي او پوهېږي، چهې دا کهار عهالوه پهه 

کميت څومره صحت او کيفي حسن لري او په دې هم پوه وي، چې د دغه 

 چې دومره  ډېر کار کوي څه غايه موجوده ده سړي په نظر کې 

 څومره چې د ده د کار هنګامه ده هغومره کاريګر دى که يه 

څوک چې د ده کارونه راته ستايي هغوى تش کار او ظاهري حرکاتو تهه 

 ګوري که په کيفياتو کې  هم تعمق کوي 

ځينې وختونه سړى د خلکو له خولې)چې عمومي نغاره يې بايهد وبولهو 

چې فالنکى...هېڅ په کار ستړى کېږي نه او له فوالدونه هم سخت او  اوري

کلک دى، هغه بله ورځ چې سخته سيلۍ وه څوک له يوه کلي بل کلي تهه 

کوره ليرې فالنکي ځاى تهه، چهې  نشو تالى، مګر ده له خپل ماموريته څو

نه پوهېږم هلته څه پېښ شوي و، ځان ورساوه او په هماغه ورځ بېرته ههم 

ته هم ورسېږي او دغسې ځينهې  ، اکثراً دغسې اوازې لويو لويو ځايوراغى

نور عوامل هم پيدا شي، چې سړى جدي او فعال معرفي کړي، مګهر چهې 

سړى ورپسې څار وکړي هغه په هغه ورځ همدغه مرصد، يعنهې هنګهامې 
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دا کار کړى وي او نور کسان، چې پدې سُر پوه شي هغه هم له  د پارهاچولو 

او عصري ريا کارۍ ځنې کار اخلي او خوشهې پهه خوشهې  دغسې تظاهر

رښهتيانى  ته اسونه ځغلوي، نو دېته سړى له کار سره عالقهه يها هرې خوا

 فعاليت نشي ويلى او نه په دغسې جديتونو او حرکاتو کارونه ښه کېږي.

دلته بيا مجبورېږو چې ووايو په هرځاى کې چې د کارونو پهه ليهدو کهې 

کار قدر او قيمت لري هلته خلک لهه کهار سهره  ډېردقت کېږي او صحيح

عالقه پيدا کوي او ښه کار کوي، ځکه چې انسان يو ترقهي خهواه موجهود 

دى او له خپل پېشرفت او ارترا سره ټينګه عالقه لري، که د ده په مخکهې 

نورې الرې بندې شي چې په دروغو او ريا، تملق او چاپلوسۍ، غال و فريهب 

ايلو پيشرفت ونکړى شي او پدې ههم پهوه شهي، او نورو غير مشروعو وس

چې دلته کاريګر او بيکاره پټ نه پاتې  کېږي، سړى د چا په سهترګو  کهې 

يې بې له همدغې يهوې صهحيح   د پارهخاورې نشي اچولى د وړاندې ت  

نشته. په شخصي اعتبهاراتو او اشهنايي ګهانو سهړى نشهي  الرې بله الر

 ي او نه په چل ول کارکېږي.چلېدلى څوک له چا نه سترګې نه پټو

سره عالقهه پيهداکوي، مګهر کهه  او له کار ىارومرو صحيح کار ته مالتړ

سړى وګوري، چې په ځينو نورو وسايلو سړى ډېرګرانېهږي او د پېشهرفت 

په الره کې صحيح کار اوله درجه عامل نه دى، څوک چې يوازې کار کهولى 

ه غاښ هم څوک نه ګوري نور وسايل نه لري د هغ د پارهشي او د پېشرفت 

هلته، نو په افرادو کې يا نور فعاليتونه پيهدا کېهږي، چهې  هغهه زرنګهي، 

څه غواړي يا خو داسې شى، چې پهه شهپو ورځهو تېرولهو  چاالکي څه و
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ته ميهل  شکرونه باسي او هېڅ نه کوي، بلکې اکثريت او عموميت دې خوا

ېشهرفتونو کوي او په عوو کې ياس او بدبينۍ ځاى نيسهي، د صهحيح پ

 الندې وي. مثالونه او نمونې له خلکو ورکې شي او غلطې نمونې تر نظر

د دې  ټولو خبرو مرصد دا دى، چې انسان په اجتمهاعي حيهات کهې د 

ښه او بد حق او ناحق د کاميهابۍ  ىمرايسې او نسبت په اصولو ډېرکلک د

ې او ناکامۍ په رڼا کې ويني او د نتايجو له مخې حکمونه کوي، څهوک چه

ورته په حيات کې لږ څه کامياب معلومېږي د هغه پيروي او تعريب کوي او 

لکه چې وايي: )خټکى له خټکي نه رن  اخلي( اشهخاص ههم يولهه بلهه 

متاثرکېږي او ترليد کوي، نو که چېرې هغه کسان چې له کار سهره عالقهه 

نهور غيهر معرهول  د پهارهلري وپېژندل شي او ښه وګڼل شي، د پيشرفت 

 قهوي يو لرل عالقه سره کار له کارکول صحيح يوازې او شيخنثى مسايل 

موثر عامل وبلل شي. څوک چې خپله وظيفه په ښه شان اجرا کوي دېتهه 

محتا( نشي، چې خپل کار وستايي ځان يوه او بل ځاى تهه ورسهوي او د 

له سلو نيرنګو کار واخلي. ارومرو لهه کهار سهره صهحيح او  د پارهدلربايۍ 

رښتيانۍ عالقه پيداکېږي او څوک خپل لور په لوټه نه تېره کوي، نهه هغهه 

فعاليت او لياقت چې بايد په کار او وظيفه کهې صهرل شهي بلهې خواتهه 

 (۶)صرفېږي او نه غلط مجري پيداکوي.

  

                                                           
(1)

 مخونه ٣- ٤ مه ګڼه،٤ل کال، 1٦2٤،کابل مجله - 
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 د پوهې غرور

کهې  دى او هر څه د پوهې په رڼاه پوهه مغرور په خپلهغه څوک چې 

غواړي زښت ډېر غوليدلى او د ژوندانه پهه ضهرورياتو، د کاميهابۍ پهه 

اسرارو، د خوشبختۍ او خوشحالۍ په وسايلو کې يې هېڅ فکر نهه دى 

کړى. د انسان له پوهې او هوښيارۍ هغه خوا نور شيان هم شته چې د 

، مګر خلک دغهه ده په کاميابۍ او شخصيت کې ډېر دخل او تاثير لري

تاثيرات د ده د پوهې او هوښيارۍ محصول او ګمان کهوي، چهې ټهول 

 کارونه په عرلي او علمي لياقت باندې کېږي.

همدغه سبب دى چې ځينې کسان يوازې د علهم پهه زور ههر څهه 

غواړي او بل هېڅ شي ته توجه نه کوي. دلته د علم او عرل له فضهيلت 

پدې پوهېږم، چې دغه انکهار جههل او او اهميت نه څه انکار نه کوم او 

چې ځينې کسان نهورو شهيانو تهه ههم  د پارهناپوهي ده، مګر د دې  

ملتفت شي او د علم و عرل له غروره نجات ومومي وايم، چې د انسان 

په خوشبختۍ او خوسحالۍ، لوړتيا او کاميابۍ کې ځينهې نهور شهيان 

پهه بهې او  نهه کهړيدخل لري، چې بايد څوک ورځنې سترګې پټهې 

 اعتنابۍ ورته ونه ګوري.

کهې کهارکوي،  ارادهي او په يوه ځډېر ځله دوه تنه له يوه مکتبه را او

مګر هغه څوک چې په مکتب کې اول نمبر وي دلته بېرته پاتې کېږي او 

هغه بل واړندې ځي او حق هم لري، چې وړاندې والړ شي، ډېر طالبهان 
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په جامعه او محيط کهې ښهه له يوه مال نه د ماليۍ پګړۍ وتړي، مګر يو 

ومنل شي او هغه بل چې په حاشيو او نکتو ښه پوهېده هغومره اعتبار 

ه پوههه او لياقهت ځانتهه په خپلهپيدا، ډېر اشخاص شته چې  نه کړي

ه  ههم په خپلدوستان پيداکوي، خلکو ته سمه او صحيح الره ښيي او 

رڅوک ورتهه په ښه الره درومي، مګر ځينې نور پر لور کارونه کوي او ه

 په بد نظرګوري.

په دې کې هېڅ شک نشته، چې پوهه او علمي لياقت د انسان جمال 

پهه او کمال دى او د هر چا په نظر کې ښکلې ايسي، مګر هر چا ته بهه 

ژوند او حيات کې معلومه شوې وي، چې په هر ښکلي څهوک زړه  خپل

 نه بايلي او په يوازې ښکليتوب دلبري او دلربايي نه کېږي.

د انسان په پېشرفت او کاميابۍ کې ډېر واړه شيان، چې هېڅ په نظهر 

کې نه راځي ډېر تاثيرات لري چې هغه بايد له پوهې او لياقت سره يهو 

، مګر ښه اخالق او صهحيح يځاى شي. کوم سړى چې علم او پوهه لر

کرکټرنه لري په حريرت کې هېڅ نه لري، هغه څوک چې  دا هم لهري، 

بت  او بيان قوت نه لري هغه ههم نيمګهړى دى او مګر د يوه خوږ صح

ځينې اشخاص ترينه وړاندې کېږي، څوک چې دا ټول صفتونه او مزايها 

پيدا کړي، مګر د نظافت او معاشرت د اصولو پابند نه وي بيا هم د چا نه 

خوښېږي او په حيات کې ځينې ناکامۍ ويني، که دا نريصه ههم رفهع 

ه کړي سره له دې هم که سړى زحمهت شي او دا ټولې نيمګړتياوې پور

 ځي. د مخهکشي او فعاليت نه لري دى بېرته پاتې کېږي او نور خلک  
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غېر له دغو شيانو ځينې نورې خبرې هم شته چهې پهه  يهوه او بهل 

محيط کې فرق کوي او د هر ځاى د خصوصيت تابع وي، په هر ځاى او 

ړيتوب او هر محيط کې يو څه معنوي صفات او مزايا شته چهې پهه سه

انسانيت ورځنې تعبير کېږي، دا صفتونه بايد مونږ په يهوازې پوههه او 

هوښيارۍ، جاه و جالل، تروث او تمول، بلکې د انسهان پهه اخالقهي او 

 نفسي کيفياتو کې يې وګورو.

هوښياري غواړي، مګر يو شهى نهه  منم چې سړيتوب، پوهه او زه  دا

ځينې کسان به وي چې علم او دى او په ځينو مواردو کې سره بېلېږي، 

پوهه به نه لري او سړيتوب به لري، کله به يو سړي پوه او هوښهيار وي، 

 مګر د سړيتوب دعوه به نشي کولى.

څنګه چې پوهه په بېلوبېلو موارودو کې فرق لري يو سړى د کتابو په 

تورو ښه پوهېږي، بل د خلکو په اوضاعو ښه پوره وي، ځينې په منطري 

مباحثو کې ډېر معلومات لهري، ځينهې نهور پهه  ياو فلسفاصطالحاتو 

اولسي خبرو او کارونو ښه پوهېږي، دغسې د سړيتوب مفهوم ههم پهه 

هر ملک او هر محيط کې بيلېږي  او د اشخاصو جمعيتونو په نهزد ډېهر 

ثابت او معين صورت نه لري، مګر دومره پوهېږو چې تهذيب او ترتيهب 

د خه لري او همدغه شى د يوه انسان د سړيتوب په مفهوم کې مهمه بر

 ضروري دي. د مخهترهرڅه  پاره

 بهه يا لري معلومات او علم زيات به ارومرو چې ده دانهد سړي معنى 

صفات چې په علمي لياقت  وي، دا راز کې ډېر ماهر صفت او فن کوم په
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يوه سړي انساني حيثيت او سړيتوب تهه  يا پوهه ورځنې تعبيرکېږي د

قدر کوي او ښه مرسته ورسره کوي، مګر  يوازې همدغهه شهى سهړى 

نشي مسعود کولى او نه تش علمي قابليت سړيتوب  بلل کېږي، که لهږ 

څه نور هم تعمق وکړو يوازې سړيتوب هم د يوه انسان د خوشبختۍ او 

 کافي نه دي. د پارهخوشحالۍ  

خوشبختۍ څخه همهدومره شهى دى، چهې يهو  دلته زما مطلب  له 

انسان په اجتماعي حيات کې خلکو ته موفق او مسعود ښکاره شهي او 

دى  هم خپل ځان ناکام ونه ګڼي او مهايوس نهه وي، د دې  مطلهب د 

البته د يوه سړي پوهه او سړيتوب ضهرور دى  چهې پهه  د پارهحصول 

توب  او انسانيت خپله پوهه او لياقت ځينې کارونه وکړى شي او د سړي

په جامعه کې خپلې شپې ورځې ښې تېرې کړي، چې څوک ورته په بد 

نظر ونه ګوري، مګر يوازې دا چې سړى کار وکړى شي او د سړيتوب او 

انسانيت په جامعه کې خپلې شپې ورځې ښې تېرې کړي، چې څهوک 

ورته په بد نظر ونه ګوري، کفايت نه کوي، سړى بايهد  د  يهوه او بهل د 

ځينې نور شيان هم ولهري،  د پارهجلبولو او د ځان  د محبوبيت  توجه

يعنې د امېزش قوه، نشا  او بشاشهت، د ملګرتيها تمايهل، د محبهت 

ايثهار، صهداقت او  د پارهجاذبه، ښه څېره، صميميت ښودنه، د محبت 

کرامت نفس، وقار او متانت جديت او فعاليت او داسې نور صفتونه ههم 

 په کار دي.
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ټول شيان، چې جمع شي د يوه سهړي شخصهيت ورځنهې دغه راز 

تشکل مومي او دغه مربول او محبوب شخصيت د انسان په مخکهې د 

ژوند ټولې کندې کپرې اواروي او پهه صهحيح پيشهرفت کهې ورسهره 

مرسته کوي. د دې ټول بح  نتيجه دا ده، چې بايد سړى د يوه صهفت 

مغرور نشي او د تش  په لرلو لکه علم او عرل يا ښه سړيتوب او فعاليت

 لياقت تر غرور الندې رانشي.

پهه ډېرکسان شته، چې په اجتماعي وظايفو کې داخل شهوي دي  او 

پېشرفت نه دي قانع، ځينې کسان په تصور کې راولئ، چې هغوى  خپل

ورته له ځانه ټيټ معلومېږي او په دغه حکميت يا مرايسه کې يوازې يو 

ګوري چې په يوه ګل هېڅکلهه نهه شى په نظر کې نيسي، مګر دېته نه 

 پسرلى کېږي.

سړى بايد په حيات کې دقيق او عميق شي او وپوهېږي، چې انسهان 

ډېرو شيانو ته وړې پرزې په سير و حرکت کې ورسره مرسته کوي، يهو 

انسان هم په يوه يا دوو شيانو کې که څه هم ډېر مههم او قيمتهي وي، 

راز لياقتونه چې نور معاونهه ، دغه ىخپل پېشرفت ته ادامه نشي ورکول

صفات نه لري، بې له ياس او بدبينۍ بله نتيجه نه لري. دغه راز کسهان 

خپلې نيمګړتيا ته نه ګوري او بې دقته په محيط  او جامعه پړه اچوي او 

د يوه ناق  او بې تعمره حکمت په اثهر پهه حيهات کهې د اجتمهاع او 

 ي.اجتماعي جرياناتو په نسبت بدبين او مايوس ش
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که څوک غواړي چې اجتماع ته نژدې شي او له اجتماع نه اسهتفاده 

وکړي، د علم او لياقت غرور دې له ځانه ليرې کړي، خپله هوښياري او 

د بل ناپوهي دې په منځ کې حايل نه ګڼي، سړيتوب او انسانيت دې نه 

هېروي، بلکې رادې شي او له اجتماع سره دې خپل غم شريک کړي او 

ي دې هم د نورو له خوشحالۍ سره يوځاى کاندي، خپل خپله خوشحال

زړه او فکر دې له  دوى نه بيلوي، يو ځاى دې ورسره خاندي او يوځاى 

دې ژاړي، د دوى په خوښه دې کار کوي، چې د ده په خوښه ههم کهار 

وشي خپل ځان، خپلې جامې خپل، فکر خپل ژوند، خپل ذوق، خپهل 

په څېر رن  کړي او دغه صهيغه شعور او هرڅه دې  د محيط او جامعې 

دې په ځان کې پيدا کاندي، ځکه چې خوشحالتيا او کاميابي همدلتهه 

ده او هېڅوک يې بل چېرته نشي پيدا کولى، هر څوک چې له اجتمهاع 

نه ليرې شو او خپل زړه او فکر يې له دوى نه بېل کړ هغهه پهه اور کهې 

 !سوځيلوېږي او شپه ورځ 

 همدغهه دوزخ دنيها د او دهغه معنهى د)من شذ شذ في النار( همد

 (۶)دى.

  

                                                           
(1)

 .مخونه ٧،ګڼه 5 1٦2٤کابل مجله،  - 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

3132 

 عرل، قانون، غرايز

انسان که څه هم د عرل او تميز خاوند دى او په همدغه شهي خپهل 

ځان له نورو حيواناتو بېلوي، مګر په خپلو کړو کې د عرهل پهه نغوتهه 

دومره نه ځي، لکه چې غريزه يې يوې خوا  او  بلې خوا ته بيايي، کهوم 

عمر کې  په خپلنسان په شپه او ورځ، مياشت او کال يا کارونه چې يو ا

وي او ډېر لږ خورا بيخهي  يکوي اکثراً يې د غريزې په قومانده اجرا کړ

دا  -لږ کارونه داسي وي، چې د عرل او سنجش په اثهر کهې شهوي وي

و او کله کينو، کله ځچې مونږ کله يو شى ښه ګڼو راته بد ايسي، کله ګر

رېږو او په ځينو خوشهالېږو، اکثهره د ېځينو شيانو وخاندو کله ژاړو، له 

غريزې کار دى او د عرل مشوره وکړي، عرل هم د اوبو څښل مصلحت 

ګڼي او اجازه ورکوي، مګر دى د ګټې او فايدې تر سهنجولو او صهحت 

ساتلو له فکره پخوا د غريزې په امر کنهډول پهه سهر را اړوي او اوبهه 

غريهزې او افعهال لهه عرهل او  څښي، نو مطلب دا نه دى، چهې ټهولې

مصلحت نه مخالف دي يا هر څه چې انسان د غريزې په تراضها کهوي 

پهه هغه عرالً ممنوع او غير مفيد وي، بلکې مرصد دا دى چې انسهان 

کړو کې د غريزې تابع دى او عرل د غريزې غوندې سابق نه دى،  خپلو

ر و شهر د انسان په ژوند کې ډېر لږ کارونه پېښېږي، چهې هغهه د خيه

 سنجولو او فکر کولو په اثر اجرا کېږي.
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ډېر کارونه دي چې انسان يې د مينې يا غضب د پاره کهوي او عرهل 

سړى ورځنې منع کوي، مګر د غريزې په مرابل کې يې څوک په خولهه 

پياز هم نه خوري، ځکه چې غريزه د انسان په اعصابو او عصبي جههاز 

لري او دغه حاکميت پهه  کې نسبت عرل ته ښخ ځاى او قوي حاکميت

 کوچنىاطفالو او هغو کسانو کې چې طفوليت ته نږدې وي، يعني معنى 

 کېهږي، ليدل زيات شوي، قوي وي نه ښه پکې قوه عرلي او کېږي بلل

لکې په نړۍ او دنيا کې سهترګې ، بهېواد او وطن کور، کلي، په مونږ که

او ژوندانه څخهه وو او ځان د لويو او  وړو اشخاصو له حال احوال ځوګر

خبر کړو راته به څرګنده شي، چې په دنيا کې لږ خلک تېر شوي يا فعالً 

شته چې په ځينو مسايلو کې په غريهزه بريهالي شهوي او د عرهل پهه 

دى، په ډېرو لويو شخصهيتونو ى مشوره يې له غريزې نه مخالف کار کړ

کې سړى دغه نادر صفت موندلى شي او پوهېږي چې د عشق او غضب 

اهشاتو او احساساتو له سکندر سدونو څخه اوښتل او  د عرهل پهه خو

نغوته تلل څه اسان کار نه دى، چې هر څوک يې وکړى شي او ههر يهو 

 پرې وستايل شي.

ترڅو پورې چې بشري نوع د عموميت او اکثريت په لحا  يوه معنوي 

رشد او عرلي بلوغ ته ونه رسيږي او علم لکه رزق او روزي هر چا ته لږ 

، چې عرل د غرايزو ځاى ونيسهي نه لريو ډېر ونه رسيږي هېڅ امکان ا

 نهاو په دنيا کې يو حريري عدالت قايم شي، مګر د دې خبرې دا معنى 

 چهې کهوو نهه به کوښښ هېڅ او کېږو اميده نا ځانه له به مونږ چې ده
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هغې خوا نه دې خوا ته لږ څه نږدې کړو، ځکه چې په دنيها او د  له ځان

تاريخ کې مونږ څو قرنه پخوا داسې نمونې او مثالونه پيدا کهولى دنيا په 

يې د عرل پهه  د پارهشو، چې د عدالت د قيام او د حريرت خوشحالتيا 

مشوره داسې کارونه کړي، چې له غرايزو نه بيخي ليرې معلومېږي، ډېر 

د واک او حکم خاوندان تېر شوي دي، چې د حکمهت او قضهاوت پهه 

و د ځان مينه هم هېره کړې ده او خپهل ځهان و وخت کې يې د زوى ا

پردى ورته يو شان ايسېدلى دى، داسې هم پېښ شوي دي چې عشق 

هم په دغه الره کې مغلوب شوى او انسان لهه دغسهې شهخړو څخهه 

څه غير ممکن او محال نهه  د پارهبريالى راوتلى دى، نو دا کار د انسان 

مي امورو کې د عرل او دى او کېدى شي، چې انسان په اجتماعي او رس

شريعت قانون او ټاکلو اصهولو پهه  الره والړ شهي او خپلهې مينهې او 

، د همدې المله انسهان د نه کړيمحبت، نفرت او عداوت ته څه اعتنا و

خوا د يو څه قوانينو په منلو مکلف شوى او په ځينهو بهدو ه شريعت ل

خپلهو کارو باندې، چې دى يې بې د عرل او مصهلحت لهه مشهورې د 

احساساتو او خواهشاتو يا غرايزو په اثر کې وکړي جهزا مهومي، د ههر 

ملک او هر هېواد په اساسي قانون کې هم څه اصول او ضهوابط شهته 

چې انسان به د هغو نه مرابل کې په غرايزو پښې ږدي او خپل طبيعهي 

او شخصي ميل ته به نه ګوري، يعنې څنګه، چې يو سړى خپل مهريض 

ورته ګران هم وي يوه داسې غذا نشي ورکولى، چهې  زوى ته، چې ډېر

کوي او په ژړلو يهې  هغه ورته ضرر کوي،که څه هم هغه يې ډېره تراضا
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خپلوانو ته بې رسهمي بهرات او  غواړي، دغه راز يو خزانه دار هم خپلو

حوالې څه نشي ورکولى او نه يې يو حاکم او قاضي يو امهر او واکهدار د 

غه راز مراعات کولى شهي، چهې اصهول او خپل ورور او خپل دوست ه

قانون يې روا نه بولي. ډېر څه د انسان زړه غواړي، مګرکولى يې نشهي 

او نه يې کوي، ځکه چې سړى پرې مالمتېږي او خلک ورته بهد وايهي، 

مونږ خپلو غرايزو او خپلو خوښيو ته په شخصي امورو کې تهابع يهو او 

ئوليت په ځاى کهې بيها غاړه ورځنې نشو غړولى، مګر د اجتماعي مس

 ورسره په مجادله مکلف يو.

مثهال په ډول وايم که يو معلم په يوه مکتب کې څوتنهه خپهل او  د

پردي شاګردان لري، چې په زړه کې د ځينو شاګردانو لوړتيا غهواړي او 

لورينه يې په هغوى باندې زياته وي. دى دا کولى شهي، چهې بهې لهه 

کړي او لهه نهورو نهه زيهات څهه ور رسمي اوقاتو هغوى ته ته تعليم ور

مکتب په کوټه کې  تعليم په وخت او د نشي کولى چې د وښيي، مګر دا

خپله ټوله توجه همدوى ته وقف کړي يا د لمبرو ورکولو په وخهت کهې 

خپلوان او اشنايان پالي، ځکه چې پدې وخت او په دغسې ځايونو کهې 

غه راز مراعهاتونو او محبت او عاطفه ګناه ده او د عدالت مال ماتوي د د

غرايزو له جغ الندې په دغه ډول ت  په اجتمهاعي لحها  يهوه لويهه 

تباهي ده، چې زيان او ضرر يې زښت ډېر دى او د خلکو مخه هم يهوې 

سمې الرې څخه بلې خواته را اړوي، هر څوک کوښښ کهوي  صحيح او

چې په کږو الرو خپل مطلب ته ورسېږي او د دې په ځاى، چې حريرت 
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وي هيچاته د اعتماد ځلي اشخاص پالي او د وسايلو درګاه ته الس غوپا

 داسې ځاى کې سهړى ده بنفس او سعى عمل قوه نه پاتې کېږي او نه پ

جرياناتو په لړکې څه انتظام او معروليت ليدى شي. دلته ښايي څهوک 

څه قهوانين او  کې ارومرو يو هېواد دا ګمان وکړي چې په هرځاى او هر

مينې او غضب پيروۍ ته نه  د غرايزو اطاعت يا څوک داصول وي، چې 

پرېږدي او هرسړى مجبور وي چې دوست او دښمن چې حق کې لکهه 

يو قانوني کتاب يو ډول حکم وکړي او هرچاته په يوه سهترګه وګهوري. 

دلته نو ضرور ايسي، چې سړى په قانون خبرې وکړي چې قانون څنګه 

خو همدومره ويلى شم چهې  شى دى او څه کولى شي  په اجمالي ډول

قانون په يوه ملک کې داسې مثال لري لکه برق چې ټول ښهار او ټهول 

زي او يکورونه رڼا کوي، مګر که چېرې وشلېده نو ډېرکورونهه ههم سه

کې تورتم لهري او لهه  مسول يې هم نه پېژندل کېږي، يعنې په عين رڼا

 ګټې سره يې زيان هم تړلى دى.

چې خبره ښه روښانه او سپېڅلې شي جزئيهاتو تهه بهه  د پارهد دې 

 راشو او مثالونه به وښيو.

يوه سړي په بدوالي شاهدي ورکړي هغه شرعاً  دوه تنه شاهدان که د

 د کلي، کور خلک په يوه سړي بد ووايي يا او قانوناً بد ګڼل کېږي. که د

ي هغه يوه ځاى حاکم او عالقه دار د چاپه حق کې د بدوالي نظريه ورکړ

ته ارومرو سزا ورکول کېږي. پدې قانون باندې هېڅوک څهه اعتهراو 
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نشي کولى، ځکه چې که قانون د انسانانو قول او وينا تهه څهه اعتبهار 

او سند يې ونه بولي د دنيا معاملې او کارونه ټهول بهې اجهرا  نه کړيور

پاتې کېږي او د ژوندانه چارې معطليږي، نو ضرورت او احتيا( عرهل او 

د همدې خبرې تائيد او تاکيهدکوي چهې بايهد د يهوه انسهان او  نرل

همده په وينا حريرت وپېژني، نهو کهه  مسلمان خبره اعتبار ولري او د

ه بهد په خپلهچېرې هغه شاهد او هغه خلک چې يوه سړي ته بد وايي 

حکم د خاونهد د  د وي او د عناد له مخې د هغه په حق کې څه وايي يا

څهه ظلهم  ونيول شي او هېڅ واک پهه هيچهادغسې پټو ظلمونو مخه 

 کې ويلى شهو چهې قهانون د ونکړى شي، نو د دغسې مالحظاتو په اثر

غذا مثال لري، چې يو فاسد وجود کې فاسد مواد ورځنې جوړېږي  ېيو

او بد تاثيرکوي، مګر که نه وي نو سړى ژوندون هم نشي کولي دهمدې 

داسهې وخهت کهې  المله ځينې کسان ځينې خلکو ته خپل کارونه په

وړاندې کوي، چې د هغه طبيعت ښه وي او پام يې په نيکو وي همدغه 

راز خلک اکثراً موفق هم وي او موقع شناس ورته ويل کېږي، ځکه چې 

لهري چهې  په ډېرو خلکو کې د طبيعت ښه والى او بدوالى دومره تاثير

ښه يې له پامه بدېږي او بد ورته ښه ښکاره کېږي، که څهوک بهه څهه 

کار لپاره به يې د چا وچولي نه کتل بيا به يې دوستان  بور وو، چې دمج

 او اشنايان پرې جرګه کول.

 که چېرې څوک د خپلو تاثر او احساساتو تر اثر الندې راتالى او ههر

صحيح استعمال په خوښهه  قانون د حق او حريرت په تراضا او د چا د
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ه کول، ولې بهه خلکهو کارکوالى څه به خلکو ديوه او بل ناوړه مراعاتون

ويلې، چې مربي لرې مربا خوره، د څه لپاره به يوه او بل ويلهې چهې زه 

ټولې خبرې  لرم هرڅه په واسطه کېږي، داه بې وسيلې يم، زه واسطه ن

خو بې څه نه دي او خوشې په خوشې خلک دا نارې نه وهي. کوم کهار 

طر کهوي چې ځينې کسان يې په يوه ساعت غوړه مالۍياپه لحا  او خا

هغه د کوه قال ديوان هم نشي کولى، نو ترڅو پورې، چهې خلهک پهه 

کوم وخته چهې  او په خوشامدو خوشحالېږي، تر ګرځيلحاظونو پسې 

حريرت غالب  په انسان حاکميت لري او مراعات په حق او خوشحالتيا

وي قانون او عدالت به هم داشنا او نااشنا شعور لري او کارونه بهه ډيهر 

وخت او موقع پهه تراضها، د  صو په کيفي او نفسي اغيزو، دځله داشخا

اجتمهاعي  يوه ملت د يوه او بل په سفارش اجراکېږي. دا حهال البته د

، مګر د دې رنځورتيا عال( هم ډېرګران يحيات رنځورتيا او بدوالى ښي

يوه ملت  دي چې د شيان په کار دى او يوه اساسي مجادله غواړي، ډېر

کې تغير او تحول پېښ کړي يا په بهل عبهارت بهد په اجتماعي حيات 

 .ګرځويخلکو مخه له کږو الرو راو عادتونه ورک کړي او د

يوه ملت لوړه او عالي رتبه په غرايزو باندې د مامورينو حاکميت، د  د

 اداري چارو پوره لټون، د کار کوونکو اشخاصو مجبوريتونه رفع کول، د

په ظواهرو نه غوليهدل، بهد او  چا دښو او بدو نه ورکيدل او نه پټيدل، 

د دغسې اجتماعي اصالحاتو  ټول د ضرري خلکو ته مخه نه ورکول، دا

هم ايسي. دلته بايد د ډيرو  ضرور او په عين حهال کې ډېرګران کار پاره
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تهه مايهل او  خهوا نتيجې په ډول ووايو چې انسان طبعاً د خير خبرو د

لوړتيا ارزو او  طبيعت کې يې دخير خوښوونکى پيدا شوى دى، مګر په 

ځينې نفسي خواهشات هم شته چې کهه دى پهه ښهه الره نشهي ور 

رسيدلى او موانع يې په مخکې وي، نو بيا به په پټو او کږو الرو هم ځان 

کې بد او ناوړه کارونه هم کهوي،  ځينو مجبوريتونو په اثر ور رسوي او د

سلوک ونهه ليهدل شهي  او ناوړه چې له انسان څخه بد د پارهنو د دې 

ښه سرک او سمه الره جوړه شهي چهې  الزمه ايسي چې د ده لپاره يو

خپلو مطالبو او مرالبو او مراصدوته پرې ورسهېږي او الرې کږولهو تهه 

وي چې دى  نه ، دا الره بايد ډېره اوږده همنه کړيخپل مجبوريت حس 

کړي. دغه يې د اوږدوالي په سب بله له اغزو ډکه الره او پېچومى غوره 

سترګې هم څار کوي او  پسې بينا الر دې بايد را وښودل شي چې په تا

ښه وبد په هېڅ شان نه پټېږي او نه څوک درباندې غهولېږي، نهور  ستا

خلک هم بايد له هغه لنډو الرو منع شي، ځکه چې انساني رمه هم لکه 

مېږې او پسونه داسې ايسي، چې که يو لهه الرې کهوږ شهي نهور ههم 

 (۶)ځي .ورپسې 

  

                                                           
(1)

 مخونه ٣ – 5ګڼه،  ١کال،  1٦2٦کابل مجله،  - 
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 اجتماعي نظام

کارونه او وظايف دوه ډوله دي، يهوه قسهم تهه انفهرادي او بهل تهه 

 اجتماعي ويل کېږي. دا چې يوسړى د يوه فرد لپهاره خهدمت کهوي د

 په حساب کې راځي، مګر هغه څوک چهې د وشخصي او انفرادي کارون

 يادېږي.اجتماعي وظايفو په نامه  خپل مملکت او ملت لپاره کار کوي د

قيمت په لحا  فرق  و هرکار او هره وظيفه په دغو دوو لحاظونو د قدر

کوي او رن  يې بدلېږي که يو عالم د يوه فرد تعلهيم لپهاره اسهتخدام 

شي هغه بيل حي  لري او که په يوه مکتب يا مدرسه کې څو تنهو تهه 

تعليم ورکوي هغه په بل نظرليدل کېږي که څه هم دواړه يهوه وظيفهه 

کوي، چې نوم يې تعليم او ښودنه ده هغه سړى کور ساتنه کوي او اجرا

مملکهت پهه  وي بيل نوم لري، مګهر څهوک چهې د ديوه شخ  نوکر

هېواد ساتونکو په جمعيت کې داخلېږي بل نهوم او  عسکري نظام او د

انفرادي کارونه له يوې صحيح مهوازنې النهدې نهه  .بل نشان پيداکوي

دا کوي، مګر اجتماعي وظايف ځانتهه يهو  راځي او نه يو معين قيمت پي

معيار او ميزان لري، هغه کاتبان چې د مفردو اشخاصو لپاره کارکوي په 

فرقونهه وليهدل شهي، مګهر د دوايهرو  معاشونو کې يې ښايي چې ډېر

کاتبان او سرکاتبان ماموران او مديران ټاکلي معاشونه لهري او څهوک 

له مزدورۍ او اجورې  پکې تغير نشي کولى همدغه شى دى چې معاش

ازي حيثيت او اعتبار ورکوي، مګر دغهه عزنه معناً او کيفاً بيلوي او يو ا
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اعتباري رن  دومره قوي او پوخ دى، چې د دغهو کهارونو نوعيهت  او 

حريرت بيلوي او د هر چا په نظر کې يې بل بل راز ښيي، هغهه څهوک  

فهرق  ېهرچې معاش اخلي او هغه څوک چې مزدوري او اجوره اخلي ډ

 لري او بيل بيل اشخاص ګڼل کېږي.

دغه معنوي قيمت چې په معاش کې شته لږ معاش کې شته لږ معاش 

قانع کوي چهې پهه ډېهره  ته په ډېره اجوره ترجيح ورکوي او يو مامور

، يعنې نه کړيخپل خدمت نوعيت بدل  شي او ده ن مزدورۍ پسې والړ

خدمتونو او نوکريهو له رسمي دوايرو او اجتماعي وظايفو څخه شخصي 

او ماموريت په مزدورۍ بدل نه کاندي، څنګه چې يو  نه کړيته زړه ښه 

فرد نورو افرادو ته ضرورت او احتيا( لري او د اجورې يها څهه نفهع او 

فايدې په مرابل کې خپل کارونه په يوه او بل اجهرا کهوي دغهه شهان 

غواړي او په  اجتماع هم ډېرکارونه او ضرورتونه لري چې له افرادونه يې

منافع ورکوي، مګر دومره فرق شته چې يو فرد له  مرابل کې معاشونه و

 خپل شخصي ثروت څخه هرڅومره چې وغواړي چاته يې ورکولى شي.

تصرفاتو کې دکوم قانون او معين نظهام تهابع نهه وي، مګهر  په خپلو

 کارو او اجرااتو کې بهې په خپلواجتماع ځانته يو نظام او قانون لري او 

انتظامي نه خوښوي، ځکه يې دلته افراد داسې حروق پيهداکوي چهې 

همدې الملهه  اجتماعي نظام په عدالت او منظمو اجرااتو مکلف کوي د

کې يو معيار موجود دى او بې د وظايفو قيمهت نهه د  په رسمي دواېرو

. )مثالً( په هر وزارت او هر واليت ۱يو کاتب  نه لريرتبو معاش څه فرق 
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 د پهارهازه معاش لري او ديته نه مجبهورېږي چهې د معهاش کې يو اند

دخپلې تبديلۍ کوښښ وکړي د دې موازنې ساتل ځکه ضرور دي چهې 

م ههم و بهل د وظهايفو ترسهياجتماعي عدالت نه ساتل کېږي ا يو خو

خرابېږي او هر څوک هغه ځاى ته هڅه کوي چې د ده کار هلته زيهات 

کارونه دې يو قيمهت ولهري، قيمت لري، دلته مرصد دانه دى چې ټول 

دې په يوه او بله دايره کې فرق نه لهري  کار دى چې يو بلکې مطلب دا

يو محاسب يا يو د تحرير کاتب بايد په هره داېره کې يهو راز اسهتحراق 

کاتب دې سره برابهروي، ځکهه چهې  يو ولري هسې نه چې يو معلم او

يت او تکهاليف دلته د کار او وظيفې جنس بدلېږي او هر يو دخپل اهم

له دغې موازنې چې بايد په معاشهونو  په لحا  بېل قيمت پيداکوي غير

بل شى هم ډېر ضرور دى او  کې وساتل شي لکه چې ساتل شوې ده يو

 خپل ضرورت په انداره ګران هم دى ځينې کارونه په ځينهو دوايهرو د

ځينو غيرمشرعو استفادو مجهال هم شته، نو که  کې شته چې هلته د

ه راز استفادو مخه ونه نيول شهي، د يهوه اخبهار کاتهب )مهثالً ( د دغ

کوښښ کوي چې د يوې عالقه دارۍ کاتب شي دلته که څهه ههم پهه 

معاش کې فرق نشته، مګر په معيشت کې فرق شته هغه ورځ زمها يهو 

خپل صحبت په ضمن کې وويل څو کاله مې تعليم وکړ پس له  دوست د

ه مې وکړ او مجبور شوم ځانته معاش ته راغلم واد هغه چې کلي او کور

باجه او سانډو په نامه يادېږي دواړه  پيدا کړم، زه او زما يو خيښ چې د

وم يو کتاب راته  تعليم خاوند راغلو او په دوايرو کې ماموران شوو، زه د
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ميسر شو او هغه سواد نه درلود په يوه دايره کې تحويلدار مرهرر شهو، 

چې مصرل يې زيات درلهود او د نهاوړې مګر تحويلداري يې داسې وه 

کاله وروسته زه يوې رتبې ته ورسيدم او نوم مې  څو، ګټې مجال پکې و

وګاټه، مګر هغه ډېرې پيسې او پولې پټي پيدا کړه هغه بله ورځ چې زما 

زوى هغه کره ورغلى و، چې بېرته راغى راته ويلي يې ترور کره مې يهوه 

کې يې ډېرې ښې  يې کاوه، په کور داسې ښه راډيو وه او داسې ښه ساز

ښې قالينې هم اوارې وې او ښه ښه چپرکټونه يې لرل د ترور زوى مهې 

 راته ويلې چې تاسې ولې راډيو  نه اخلئ  

دلته زما دوست راته وويل چې زه له خپهل نصهيب او قسهمته کهوم 

تحويلدار صاحب بېسوادي لهه مانهه  لرم او دانه وايم چې ده شکايت ن

که چې که ماته هماغه تحويلداري سره له هغه مفاده راکړه ښه شوه، ځ

 ځان لپاره عار او تنزيل وګڼم. شي زه به يې د

کهوي او  په ځينو اشخاصهو تهاثير مګر دانه وايم چې دغه راز مظاهر

ځينې کسان له معنويت نه ماديت او له صداقت نه خيانت ته را کهاږي، 

بې عدالتي هم رانشي او په اجتماعي نظام کې بايد دغسې غير شعوري 

داسې ونشي چې يو د تعليم خاوند او يو بېسهواده پهه معشهيت کهې 

دومره فرق ولري چې اطفال هم پرې پوه شي يو اجتماعي نظام که يهو 

علم خاوند ته له يوه بېسواده تحويلدارنه زيهات معهاش  نويسنده او د

قيمت ته قايلېږي غرو  کار حق سنجش او د ورکوي او پدې باب کې د

معشيت له دې بل نه ښه شي او امتيهاز  د هغهبه پکې همدغه وي چې 
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يې راشي نو که نتيجه بالعکس شي او دغه راز اجتمهاعي نهواق  پهه 

معاشهونو  د ،نه کړيځينو دوايرو کې رفع شي او څوک يې جلو ګيري و

عدالت هېڅ نشي کولى او اجتماعي نظام د چاشکايت نشي رفع کولى. 

چې په يوه ملک کې عدالت قهايم  دا دهد اجتماعي نظام مهمه وظيفه 

چا ته د خپل کار د قيمت او اهميت په قرار برخه ورکهړي او  کړي او هر

خپل اسهتحراق پهه انهدازه  څوک د کې هر د سنجش او موازنې په اثر

يو  ي که يوه سړي ته يو فرد له خپل ماله هرڅومره شى ورکړي ياځورو

ي او تجارت څخه هر څومره ګټه وکړي بل سړى څه ګلهه تن له خپل پټ

که اجتماعي نظام بهې  نه کوي او نه د اعتراو حق ځانته ورکوي، مګر

له کوم حق او استحراقه يو ته زياته برخه ورکوي ډېر نور خوابدي کېږي 

سره يې عالقه کمېږي. دلته ښايي څوک ووايي چې  او له خپلو وظايفو

ام دغه راز لوړ معشهيت نهه دى ورکهړى او دا ته اجتماعي نظ تحويلدار

دغسې مثال لري لکه چې يو غل په غال او يو بډې خور په بډو ډېرمهال 

پيدا کړي او له يوه بل مامور نه بډاى شهي، دا خبهره رښهتيا ده چهې 

اجتماعي نظام هغه ته دومره مهال نهه دى ورکهړى، بلکهې هغهه لهه 

او ويشونکى )چې بايهد  اجتماعي نظام نه غالکړې ده مګر که يو قاسم

ته خپل حق ورکړي او هېڅ  چا تنو داسې وويشي چې هر شى په څو يو

بې عدالتي پکې رانشي( په ترسيم کې وغولېږي او ځينې کسان ترينه 

له خپل حق نه زيات څه پټ کړي هر څوک ورځنهې شهکايت کهوي او 

عدالت هم ناراضه کېږي د دغسې غالګانو مخه نه نيول عالوه پدې چې 
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کوي او ځينې کسان  او شعور پيدا شکايت فکر ه ځينو مامورينو کې دپ

 اجتماعي نظام تصور او بهې پروايهي ههم ښهيي د الرو بيا يي د په بدو

دى چې بايد په حسابي او  په کار دغسې اصالحاتو لپاره يو اساسي فکر

 شعوري سيستم کې اساسهي اصهالحات وشهي او محاسهبين لکهه د

صهحيح وښهيي،  وي چې حساب او شهمېر حساب ماشينونه داسې نه

 ښايي چې په ځينو دوايهرو کهې ډېهر نه لرياو بصيرت هېڅ و مګر نظر

پهه  کړو چې په څوکالو کې يې له خپل معاشه يو داسې تحويداران پيدا

حسابي تخص  درلهوداى ښهايي چهې  په خپللسه زياته ګټه کړې او 

اوس مې په حساب کې ډېرا اصولي نواق  ښودلي واى او دا ثابته شوې 

 اق  شته چې بايد رفع شي.وواى چې په حسابي امورو کې ځينې ن

ځينو شيانو اخيستلو ته  د مثال په ډول وايم يوه رسمي دايره چې د

ول مررر کهړي هئيت په ډ ضرورت لري، نو له تحويدارسره يو دوه تنه د

 چې هغه شيان په بازار کې واخلي او رايې وړي دغه هئيهت کهه هغهو

يهې  رتشيانو ته په هرڅومره زيات قيمت قايل شي او د دکاندارانو کالن

تصديق وکړي حسابي دواير پکې څه نه وايي او دا کهار اصهولي ګڼهي، 

مګر د هغې دايرې يو سړى هماغه شيان که په بازار کې په نيم قيمهت 

خيانت اتهام پکهې پيهدا  او د ګرځيخلي دا کار د مسئوليت موجب وا

يوه شي قېمهت د دوه درې تنهو پهه  کېږي نو دغه راز تحويلدار چې د

خوشحالولو او خوله خوږولو يو په لسه زيات ښودلى شي، نشي کولى  
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چې ناوړه استفادې وکړي او ځان بې مسوليته موړ کاندي، کهولى يهې 

 ې کړي.شي کړي يې دي او وبه ي

 کې په دغسې مواردو کې که زموږ اجتماعي نظام مکمل وي، په بازار

څه معين او ټاکلى نرخ ولري بې له دېنه چې هئيتونه وټاکل شهي او  هر

 په خپلتصديرونه واخيستل شي، تحويلدار هېڅ نشي خوړلى او هرڅه 

 اصلي قيمت اخيستل کېږي.

تحويلدار خبره منځ يوه مامور او يو  دلته ديوه حکايت په ضمن کې د

ته راغله او د بح  د مرکزيت حي  يې پيدا کړ، مګر اصلي او اساسهي 

دى چې په اجتماعي وظايفو کې بايهد يهوه موازنهه او شهعور  مطلب دا

و  هر چا وظيفه او کار د يوه صحيح معيار له مخې قهدر موجود وي او د

ي قېمت ولري هغه څوک چې اجتماع ته علمي او معنوي خدمتونه کهو

منډې رامنهډې  او ادواتو وظيفه اجرا کوي او له هغو کسانو چې د االتو

وهي هم دمعاش او معشيت په لحا ، هم د اهميت او اعتبار لهه حيثهه 

 معنوي تردير يې وشي چې هېڅکله د و يلوړوالى او تفوق ولري او ماد

عرفاني وظيفې خاوند خپل ځان له اداري رجالونه کم ونه ګڼي او خپل 

 اجتماعي نظام په نظرکې لږ محسوس نه کاندي. داهميت 

نه چې ډېره مهوده  کارونو چې اشخاص يې کولى شي له هغو هغه کار

قيمت  تعليم او تحصيل غواړي بې اهميته معلوم نشي او په لحا  قدر و

ولري. که داسې نه وي نهو علمهي او عرفهاني خهواکمزورې کېهږي او 

هرڅوک اداري چارو ته ميل کوي. يو اجتماعي نظام بايد خپل مامورين 
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د علم او  نو که يو ،شي کولىه ن کار څوک هر پدې هم پوه کړي چې هر

پيدا کړي هغه پيشرفت چې هلته کهوي  معرفت خاوند ځانته اداري کار

ه هغومره موفق ښکاره نشي او په عادي اشخاصهو کهې ښايي چې دلت

نه دى بايد په اجتماعي وظهايفو  وګڼل شي، دا پوهول د ژبې او وينا کار

کې لري  کې هرڅوک چې کوم امتياز او فوق العاده مهارت په کومه خوا

څوک  هغه وپېژندل شي او قيمت پيداکړي، يعنې داسې ونشي چې هر

بولي، دغه راز شعور او بصهيرت چهې پهه پزه توره کړي او ځان اهنګر و

خپل اسهتعداد  اجتماعي نظام کې وي هرڅوک ديته مجبور وي چې د

قيمهت پهه  او وظيفهې د انتخاب کړي نه دکار او لياقت له مخې يو کار

بې صالحيته اشخاصو الس تهه  لحا ، ځينې کارونه چې خرابيږي او د

تعداد تهه ورځي سبب يې همدا وي چې اشخاص خپل ځان او خپل اس

 نه ګوري او هرڅوک هماغه کارته وړاندې کېږي چې زياته ګټه يها ډېهر

لري، نو وړ او ناوړه اشخاص هماغهه وظيفهه اشهغال کهړي او کهار  قدر

ليدونکي هم دومره ډېر ښو او بدو ته نه ملتفت کېږي او پهه يهوه نظهر 

او ټهول  ويورته ګوري دا وضعيت طبعاً د اجتماعي وظايفو موازنه خراب

ته په اعالنونو ههم  ته زور کوي چې بيا سړى ځينو کارونو ک يوه لورخل

څوک سهرونه مهاتوي او  څوک نشي پيدا کولى، مګر په يوه بل کار هر

 (۶)وسايل ورته ګوري.

 

                                                           
(1)

 مخونه. ٣-٦ګڼه، ١کال، 1٦2٤کابل مجله، - 
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 د ځان مينه

انسان هر وخت د حهب  سپوږمۍ کله کله په هاله کې ايسارېږي، مګر

 دايرې نشي وتلى.ذات نفس په داېره کې راګيردى او هېڅکله له دې 

دا دايره په ځينو باندې دومره تنګه وي چې بې له ده نه بل هېڅوک 

او هېڅ شي ورسره نه ځايېږي، مګر په ځينو کسانو باندې دومره پراخه 

وي چې عالمونه پکې ځايېدلى شي، څنګه چې وګړي ځينې پهه وړو او 

کې اوسېږي، څوک د خپلې استوګنې ځهاى يهو  ځينې په لويو کورونو

لى ګڼي او څوک يو ښار يا يو مملکهت خپهل کهور او ټهاټوبي بهولي، ک

دا  مينې او محبت دايرې هم لويې او وړې دي، مګهر خلکو د دغسې د

دايره که هرڅومره لويه وي بيا هم اصالً د سړي له خپله ځانهه چهاپېره 

 ده او نورپکې طفيلي وي.

مينهه  که تاسې په ظاهره يو سړى وينئ چې له يوه او بل سره ډېهره

کوي يا خپل ځان د کوم ميلمه او دوست و اشنا په خدمت کې سهتړى 

ځان مينه ورته ويلهى  کوي دا مينه هم په اصل کې له ځان سره ده او د

شو، ځکه چې نفع يې ده ته راجع ده او ګټه يهې بېرتهه د ده کالهه تهه 

 راځي.

که ووايو چې هر انسان په ځان مين دى او له ځان سره مينه لري يها 

ځان مينه  شي سره وي د چا او هر محبت کې چې له هر انسان په هر د
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پټه پرته ده دروغ يې مه بولئ، ځکه چې له خپل ځهان سهره مينهه او 

محبت د انسان په غرايزو کهې حسهابېږي او هېڅهوک ترينهه نهه دى 

اشعارو کې خپلو معشوقو تهه ويلهي  په خپلوخالص، ځينو شاعرانو که 

ورو چې په ځان مين او زموږ رقيبان نشهئ، دي چې په ائينه کې مه ګ

جمالهه يها لهه  غوليدلي دي ځکه چې دا عشق او دا مينه له حسهن و

معنهوي صهفات نهه  محسانو او فضايلو بې نيازي لري او هېڅ مادي يها

 غواړي.

که څوک ښکلى وي او که نه وي، ښه وي او که بهد، جهوړ وي او کهه 

که بډاى له ځان سره مينهه او وي او  ناجوړ، عالم وي او که جاهل، خوار

فکر او ذوق په لحا  بېل  د په ځان پيرزوينه لري، مګر دا مينه د هر چا

 بېل رنګونه او مختلف مظاهر لري.

يو به وي چې ځانته به ښه ډوډۍ پيدا کول له ځان سره مينه ګڼي او 

خيټې خدمتګار جهوړ کهړي، بهل بهه  او د دځان مينه به ورځنې خيټو

کې ځان پټول له ځان سره مينه او په ځان  ښو جامو ګمان کوي چې په

 پېرزوينه ده.

څوک به عزت او اعتبار ګټل له ځان سره مينه بولي او ځينې به پهه 

 ډېرو پيسو او جايدادونو کې دغه مينه لټوي.

ښه ښکاري چې ځانته عيش وعشرت برابر کړي او ځينې  چاته به دا

پکې وي حب نفس ګڼي او مشرتونه  به فضايل پيداکول که څه هم ډېر

 نفس تذليل به ورته په ځان لورينه معلومېږي، نو ويلى شو د رياضت يا
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چې دا محبت د انسان د فکر او ذهن په اعتبار خپل شهکل او صهورت 

انسان شخصيت ورځنې تشکيلېږي په ههره انهدازه، چهې  بدلوي او د

افکار لوړ او عالي وي هرڅومره چهې انسهان لهه لهوړو معهانيو سهره 

اشناشوى وي هغومره يې حب نفس او د انسان مينه هم يو ښه صورت 

او ښه مظهر پيداکوي، مګر که فکر او نظر ټيټ وي او څوک ځانتهه پهه 

و کپرو  يي او په کنډ بيا ېټيټ نظر ګوري نو د ځان مينه يې مخ په ځوړ

 کې يې غورځوي.

لهري کهه  تهاثير ځان معرفت ډېر دى چې په دې باب کې د غرو دا

او  ىته نه وي رسېدل ځان په پېژندنه کې يوه لوړ او عالي معيار د څوک

بې له خپل جسمانيت نور خپل نفسي خواهشات پوره کړي، مګر که چا 

عرالني او روحاني شعور پيداکړى وي او ځان له جسمانيته ماورا يو بل 

او بهل راز  ګرځيبولي هغه بيا په نوو روحي او معنوي لذايذو پسې  ىش

 ورته پيداکېږي. ارزوګانې

همت اوست( مګر کيداى شهي  کس بردر هر کسانو ويلي) فکر ځينو

فکر او شعور احساس  د د هغهچې حريرت بل راز وي او د هر چا همت 

همت په انهدازه وي او  ادراک په اندازه وي، نو په هر صورت چې فکر د

ه فکر په اندازه وي، خو د فکر او همت ترمنځ يوه داسې رابط که همت د

همدې دواړو  ځان مينه هم د له بله سره برابر وي او د شته چې بايد يو

 معنوي عواملو په اعتبار يو عالي يا ادني مظهر پيدا کړي او کله کلهه د

ځان مينه په يو داسې رن  کې وليدل شي چې سړى ورته حب غير يا 
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دکابل مجلې يهوه فاضهل ليکهونکي  د مخهد بل مينه وايي. څه موده 

خپهل يهوه دوسهت  ادم د خير د عزيزې ترعنوان النهدې دښاغلي خ

حکايت رانرل کړى و، چې هغه لس کاله له يوه فاضهل سهره چهې پهه 

شهرت لري پدې خبره بح  کړى و چهې د  يمحيط کې علمي او فلسف

 ارادې محرک څه شى دى 

ارادې محهرک د ده  انسهان د کهې د دغه فاضل وايي په ټولو کهارو

هغه هرڅوک چې و وايي انسان بايهد دومهره د)حب ذات(غريزه ده او 

خود غرضه نه وي او له حيوانه د )حب نفس (په غريزه کې فرق ولهري، 

يعنې بايد په انسان کې د خير غريزه موجوده وي چې د خير لپاره ايثار 

شهي. پهه دې  تېر او منافعو وکړي او کله کله له خپلو شخصي اغراضو

 کې يهې د اليل راوړي او په اخربح  کې ښاغلي خادم د دواړو جانبو د

خپل دوست له خولې دوه دليلونه راوړي  اثبات لپاره د غريزې د خير د

 ېاو وايي چې يوه ورځ په بازار کې تيريدم او يوه داسې سړي چهې ښه

سره جن  درلوده چې  معتبره جامې يې اغوستې وې له يوه داسې چا

شهوم،  ي په خهوازاړه او شکيدلي کالي يې په تن کې و زه د غريب سړ

خاوند مې مالمت کړ او غريب سهړى مهې ترېنهه  ښو جامو يعنې د هغو

 خپله لياره ونيوله. څخه تشکر وکړ او ما خالص کړ حاضرينو له ما

ښې دريشۍ خاوند په باسيکل سهپور او لهه يهوه  چې يو د (بله دا۱)

بېچهاره يهې پهه ځمکهه  دهاتي سړي سهره يهې تصهادم راغهى او دا
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عالوه پدې له بايسکله راکوز شو او دغه سړى يې نورهم راوغورځاوه او 

 واهه زه چې دلته حاضر وم وروړاندې شوم ويل مې:

له ده نه معافي نهه غهواړې او  سړى  ته ال اغا! ته مالمته يې او که دا

 سړى نه پرېږدې، نو زه ورڅخه جداً مدافعه کوم. وهې يې که ته دا

ې دا بهاطني عامهل او دغهه دوه حکايتونو بيا وايي چ تر دېوروسته 

کې د دوه مرتدرو سړو په مخکې  ځايو ذهني محرک چې زه يې په دغو

پوښتنې د جواب په ډول وايهي يهو  تر دېودرولم څه شى و  وروسته 

ځهان  غلبه کړې وه او د مرستې احساس په ما حق د ترحم او د قسم د

و پهه مظلوم په مدافعه کې ودرولهم ا د خطر او ضرر احتمال سره يې د

دغو حادثو کې مې هېڅ اغراو او منافع خپل ونه ليدل. د مرهالې پهه 

ه هم پهه په خپلزه  کې ښاغلى خادم ليکي: دا و زما د ملګري تررير اخر

 د دغېهمدغه عريده يم چې دغسې يو اساس په انسان کې شته چې 

خير، حرانيت او وظيفې لپاره ايثار کهوي. زه  کې انسان د غريزې په اثر

خبره پوره منم چې انسان ډېر د خيرکارونه هم  ښاغلي خادم سره داله 

 خبرې لرم: دي، مګر د ده له دوست سره يو څو کړي

دي  خپلې مدعا د اثبات لپاره راوړي اول خو دغه دوه مثاله چې ده د

جانب مرابل د داليلو په مرابل کې څه موجوديت  خورا ضعيف دي او د

مرستې احساس په ما غلبه کهړې  حق د نه لري، دى وايي د ترحم او د

ځان د خطر او ضرر له احتمال سره يې د مظلوم په مدافعه کهې  وه او د

 ودرولم.
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دلته د ځان خطر نشته او په دغسې بازاري جنګونو او ګفتګوى کهې 

کومه خبره د خداى له پاره کول يا څه خداى جهاتي مداخلهه د ضهرر 

 احتمال نه لري.

به داغټه خبره ښکاري او زيات زړورتوب بهه ته  کسانو البته محتاطو

 هم ونه بولي. ځينې نور يې ښايي چې قابل ذکر يې ګڼي، مګر

چې وايې په دغو حادثو کې مې هېڅ اغراو او منافع خپل ونه  بله دا

ليدل، مګر لومړۍ حادثې په اخرکې ويي چهې حاضهرينو لهه ماڅخهه 

شي کيداى پهدې حاضرينو تشکر يا غرو او نفع ن تشکر وکړ، نو دغه د

قيمت  انسان په ژوند کې دغه راز منافع ډېر کې هېڅ شک نشته چې د

زمها د  لپاره ډېر ډېر کارونه کهوي، مګهر لري او آن د همدغسې منافعو

نفع په نظر کې نه وي نيولې او د ترحم يا د حق د  دوست دوست که دا

 کار کړى وي، نو دغسې کسانو سره خهو ارومهرو د مرستې لپاره يې دا

نهه تهه  خداى لپاره دغسې خطرونهه او ضهرور اخرت فکرونه وي او د

څهه  د پهارهځهان  وړاندې کېږي، نو بيا هم نشي ويلى چې پدې کې د

 د فکر او نظر چا هر ځان مينه د وويل چې د د مخهمنانع نه و، موږ خو 

 په لحا  مختلف مظاهر پيدا کوي.

اخروي ګټهه لهه مسلمان چې په خداى او قيامت عريده لري هغه  يو

دنيايې ګټې نه ښه ګڼې او خپهل نفهس ذليلهول، روژې نيهول، ځهان 

شهيدول د ځان لپاره نفع بولي او دځان مينه همدغسهې کهارونو تهه 

نهه غريزه او د خير ذات غريزه څهه تضهاد  وړاندې کوي، نو دغه د خير
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دى اولس کاله يې له يهوه فاضهل او عهالم ى لکه چې ده خيال کړ لري

 ثونه کړي دي.سره پدې بح

ګڼي او  ځان خير سړى به وي چې د خير او نيکۍ په مينه کې به د يو

خير کارونو ته وړاندې کهوي، نهو دلتهه د حهب ذات  حب ذات به يې د

له بله منافي نه دي، پهه دغسهې  خيرغريزه اتفاق لري او يو غريزه او د

 او دواړه يو شى نه لريمواردو کې خيرخواهي او خود خواهي څه فرق 

حق اوحريرت په طرفدارۍ راپاڅېږي او  بلل کېږي دغسې کسان چې د

څخه هم نه ويرېږي ارومرو يوه معنوي نفهع د دوى  له حريري خطرونو

په نظر او شعور يا ماتحت الشعور کې وي، که چېرې په دنيا کې يو ښهه 

 شخصيت ګټل د ده په نظر کې نه وي او نهه غهواړي چهې د شهرت يا

ځان مربول او محبوب کړي او  يا عامې طبرې په نزد خوارانو او غريبانو

ښه نوم پيداکړي ضرور به ورسره خهدايي فکرونهه او د اخهرت سهودا 

اهميت لهري  ملګرې وي او يوبل راز ګټه به چې د ده په نظر کې به ډېر

څوک  که څه هم نور يې احساس نشي کولى ده ته ځان ښکاره کوي، نو

ځهان منهافع او قايهدې وي،  کې د رنشي ويلى چې ده ته په دغه کا دا

ځهان  بايهد د مګر دانفع او فايده به کله مادي وي او کله معنوي، مهوږ

جسهماني  مينه او حب ذات يوازې دا ونه ګڼو چې سړى بهه ارومهرو د

راحت لپاره کارکوي، ځکهه چهې ځينهې  خواهشاتو او دنيوي عيش و

د کهې  په اثرفکرو عريدې، مسلک او مذهب تربيې او تعليم  انسانان د

معنوي او روحي ګټو لپاره خپل سراو مهال قربهانوي او همدغهه  ځينو
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قرباني له ځان سره مينه او په ځان پيرزوينه ګڼي. په اسالم کهې ډېهر 

دغسې اشخاص شته چې په ) ويوثرون على انفسههم ( بانهدې سهاتل 

چې دغه ظاهري ځان او مادي وجود  دا دهشوي دي، مګر د دې معنى 

خپهل روحهاني  قربهان کهړي او د د پارهلي او لوړې مفکورې يوې عا د

کې نيولې ده، نو کهه سهړى پهه انسهاني  وجود ګټه او فاېده يې په نظر

کې يو ډول فايده په نظر  اعمالو او افکارو کې ښه دقت وکړي په هر کار

ځان د فايدې نه نه  کې وي او ديوه عاقل سړي هېڅ ارادي حرکت بې د

يهې  غريزې په اثر کې بولو او خير د خير موږ يې دوي. کوم کارونه چې 

ګڼو هغه ارومرو د انسان لپاره کومه معنهوي ګټهه لهري او د انسهان د 

 ډول احتيا( باله شي. ذهنيت په اعتبار يو

ځان مينه چې حب ذات يا حب نفس  د انسان لپاره خودخواهي او د

خپهل ورته وايي عيب نه دى، بلکې صفت دى مګر دا هله چې انسهان 

تهه  ځان مينه يې د لوړتيا او فضايلو خوا ځان معناً او مادتاً وپېژني او د

چې نفس او نفسي شهوات وپالي او عرهل  نه کړي، يعنې داسې وبوځي

چې د انسان اصلي او معنوي ذات ورتهه ويلهى شهو لهه نظهره  روحو 

 .نه لريوغورځوي او هيڅ مينه ورسره و

خودخواهي په ده باندې باع  شي که يوسړى خود خواه وي او دغه 

نهه  چې ځانته علم و فضيلت، نېک شهرت او اخالقي اعتبار لهه نهورو

حريري تفوق په نورو باندې وغواړي دا  زيات پيداکړي او خپل معنوي او

لوى صفت دى، مګر که خود  ځان سره دغه راز مينه يو خود خواهي يا
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بيا ترېنهه  ل شي، نوکې صر خواهي خپله مجرا بدله کړي او په بده الر

 کې نشته. لوى عيب په عيبونو

دښاغلي خادم دوست ويلي چې انسان ولې دومره خود غرضه اوسي 

  نه لهريحيوان او انسان د )حب نفس ( په غريزه کې فرق  ېاو ولې د

پدې خبروکې که د ده مرصد داوي چې انسان دې خود غرضي بيخهي 

شي کيداى چې انسان لهه پريږدي، خو دا هډو ممکنه نه ده او داسې ن

اغراضونه بيخي الس واخلي، مګر دا کيداى شي چې خپل اغراو ښهه 

کاندي همدارنګهه  په ځاى ښه اغراو ځانته پېدا بدو اغراضو کړي او د

د حب نفس په غريزه کې له حيوانه داسې فرق پيدا کولى شي چې دى 

 حيهوان د حصول کې وګڼهي او خير او فضايلو په لټون او حب نفس د

يوه او بل پهه پټهي  ساتنې لپاره د خپل حيات د کې د حب نفس په اثر

کې ځان موړ کړي، مګر داسې نه کېږي چې حب نفس بيخي پرېږدي او 

 خوشې په خوشې خپل ضررته مالوتړي.

په غريزه قابلېږي او د دې غريزې پهه  خير انسان لپاره د څوک که د

دې غريزې منشها او ريشهه يې له نورو حيواناتو بيلوي ضرور بايد د  اثر

ځان يهوه مهادي معنهوي،  کې د عرل و ادراک وبولي او يو عاقل هرکار

 (۶)کې نيسي. دنيوي يا اخروي ګټه په نظر

  

                                                           
(1)

 مخونه. ١ -٣ګڼه، 1کال،  1٦25کابل مجله،  - 
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 فغان جريدها
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 د خان ناظر

 

خان د ډېر ځمکو او جايداد خاوند و، ځکه يې مهزدوران دهرانهان او 

چا ورته اسونه ساتل  اجاره داران هم ډېر او ډير نوکران يې درلودل چې

و باښهو سهاتنه پهه غهاړه  تازيانو او بهاز به د ول او چاځچابه ټوپک ګر

 درلوده.

خان به په ولس کې سترګې غړولې او داسې سړى به يې دنهاظرۍ او 

باالبينۍ لپاره پيدا کاوه چې کال په کال په اجاره دارانو بانهدې اجهارې 

 دې کړي.زياتې کړي او د دهرانانو په خوارۍ ځمکې ابا

 مزدورانو خوشحالۍ لپاره له اجاره دارانو، دهرانانو او خان د ناظر به د

 په عذاب وو. بد سلوک کاوه او خلک به يې له السه ډېر سره ډېر

 خلک د يوه تهن د د ناظر اصلي منظور د خان خدمت و چې بايد ډېر

په کار واچوي او دغه استثماري وظيفه په ښه  د پارهګټې او خوشحالۍ 

 شان سرته ورسوي.

خهان  به هماغه و چې خواران نور هم خهوار کهړي او د ښه ناظر ډېر

کورو کلي خلک له خان، نه خپه نه و او  خاني نوره سم چاغه کاندي، د
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سهړى ډېر ښه  هپه خپلويل خان  چا کاوه، هرټ سر نه به يې ډير له ناظر

 بچي مړه شي. دى خود ناظردې

چې به څه موده ناظري وکړه او خلهک بهه يهې پهوزې تهه  يوه ناظر

 راوستل خان به هغه لرې کاوه او بل به يې راپيدا کاوه.

خان لپاره ډيرې تودې منډې وهلې، ځکه  هغه به له پخواني ناظرنه د

 چې )نوکر نو اهو بدو ميگيرد( ډېره پخه خبره ده.

چې خلک ورته په څومره کرکه ګوري ته نه کتل  هغه به پخواني ناظر

او څوک يې اوس سالم هم نااخلي، نه پوهېږم دخان طالع بيهدارې وې 

نوى ناظر به په خان پرستۍ کهې لهه  چې هر اوکه د خلکو بخت ويده و

کې به يې خپل  بل نه وړاندې ټوپ واهه او د استثماري نرشو په جوړولو

نه زيات نه سهاته  دوه کالوناظر هم له  خان يو ايمان زيات خواراوه مګر

 يې په همدې کې ليدلى و. خپل خير او

خان ګټهه  چې دريم ناظر به له دوهم نه هم تيږه واړوله او د په رښتيا

لهه  به يې اسمان ته ورسوله. دى به ههم څهه مهوده وروسهته د نهورو

سرنوشت سره مخامخ شو او د ډېرو خلکو دښمني به يې په څو ورځهو 

 ده.خپل اوالد ته پريښو

خلکو  سلسله همدغسې جاري وه او د ناظر په بدلون به څه قدر د دا

 تسکين کيده او زاړه خاطرات به په نوو اميدونو بدليدل.



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

3122 

خهان پهه شهاوخوا  نهاظرۍ پهه طمهع د د اولس نخبه اشخاص به د

توجه ځانته جلبوله. پهه دې  د هغه يېڅرخيدل او په لطافت الحيل به 

زيهات  خان اعتماد ډېر مسابره کې عالوه په چاکرانه اهليت او لياقت د

 په سر نه کښيناسته. هر چا بخت باز د اهميت درلود او دغه د

خهدمت  که لنډ و د ستاژ دوره يې ډېره اوږده او په ډېر د ناظرۍ عمر

 دغه عزت او حرمت ګټل کيده.

انتظار څخه  يرک سړى و وروسته له ډېرکجيرخان چې هوښيار او ځ

 کلي ګانې ور وسپارل شوې. د ناظر په منظور پوه شو او د غلو دانو

بهدل  ناظرۍ طرز پوخ و، ځکه يې د له نورو نه په عرل او فکر دا ناظر

 کړ او خلکو ته يې ځان بې واکه او بې اختياره وښود.

 اوه چې دى دسره کول هغه به يې په دې پوه چا څه هر ده به چې هر

 خان فکر او اراده تمثيلوى او د يوه تواچي حيثيت لري.

ه هېڅ نشي کولى، هرڅه چې کوي خان يې کوي، خلهک په خپلدى 

 بايد هرڅه له خانه وګڼي او ناظر معذور او مجبور وبولي.

دغه وخت هرڅوک په دغه راز پوه شو چې خبره په کوم ځهاى کهې 

 دى. ده، امر او نهې د چا کار
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سهړى دى ډېر ښه  ه په خپلبيا چا ونه ويلې چې خان  تر دېه وروست

 دې بچي مړه شي. ناظر خو د

پهه ، بلکهې نه لهريخلک پدې وپوهيدل چې د ناظر بچي هېڅ ګناه 

نه که نور څه و ه ناظر هم اصلي ګنهکار نه بلل کېږي، هوښيار ناظرخپل

 خلکهو په حال کې يې کوم ښهه بهدلون رانهه وسهت د خلکو او د کړه

ته پهه ګوتهه  چا يې هر خالصې کړې او اصلي ناظر سترګې يې څه قدر

 کړ.

 (۶)ديته وايي: غير مستريم خدمت.

 

 

  

                                                           
(1)

 نېټې ګڼه. 21کال د وري د  1٦51افغان جريده، د - 
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 کميت پېژنده

ماهر وي او زه د کيفيهت  کيفيت په تشخي  کې هم ډېر خلک د نور

کې هم غولېږم يا حيرانېږم، د دې لپاره چې تاسې خپل حيرت  په تميز

مثالونه به درته وړاندې کړم. زما مثالونهه ته حيران غوندې کړم ځينې 

ډېرساده دي، مګر زه تر هغو ساده يم او د ډيرې سادګۍ په وجهه راتهه 

 عام فهمه شيان هم مشکل شي.

 مثالً يو سړى په شپه کې شل رکاته نفل په نيم ساعت کې کوي او يو

ته نفل عبل يې په يوه ساعت کې کوي او يو بل په يوه ساعت کې دوه رک

فيهل  لولي او هغه بل پکې د يعنې يو په يوه رکات کې سورت برر کوي،

 سورت.

عبادت وګهڼم  تونو په حساب شل رکاته ډېرعزه نه پوهېږم چې د رک

 وخت په اعتبار يو ساعت عبادت له نيم ساعت نه زيات وبولم. که د

کوم شرعي عذر به وجه د جوزا پهه مياشهت کهې چهې د  سړى د يو

قهوس پهه  ادفه وي روژې خهوري او بيها دروژې له مياشتې سره مصه

ځل طلوع او غروب پهه  مياشت کې قضايي روژې نيسي دلته ورځ د يو

په حساب  قايرو ساعتونو او د کميت په تله برابرې دي او که د اعتبار د

 سنجول کېږي.

 کميت مسئله پېچيده ګي پيدا کوي. په ژورناليستۍکې هم د



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

3122 

بل  راله چې دوه مخه نيسي يويو ليکوال يوې جريدې ته يوه اوږده م

 دوه وړې مرالې چې نيمه صفحه نيسي.

کوم  اسوال پيدا کېږي چې د کميت په لحا  د په دې مورد کې هم د

مرهالو الفها  او  يوه برخه په جريده کې زياته ده ايا د کميهت معيهار د

 کلمات دي که د مرالو عنوانونه.

 تبه کېږي.کميت مسئله مش چارو کې هم د يپه رسمي او ادار

څلور مياشتې تيروي  مامور خار( ته سفر کوي او په يوه وزارت کې يو

 ځل يوه هفته هلته تيروي. بل مامور درې ځله خار( ته ځي او هر يو

بل له سوونو څخهه تجهاوز نهه  خرڅ به زر ډالر کېږي او د يوه سفر د

کهرات او مهرات  سفرونو کميت معيار د کوي دلته هم حېرانيږم، چې د

که ورځې او مياشتې يا د ډالرو حساب د شهورى د ترنينهي دورې دى 

 حساب هم رانه ورکېږي.

 کار کهال کې اوه مياشتې د دا دوره په قانون کې څلور کاله ده په هر

 نه کړيموده ده په هره مياشت کې که له عمومي تعطيل سره تصادل و

دي چې پهه دغهه  لپاره تخصي  شوي عمومي جلسو دولس ورځې د

يوې دورې عمومي مجلسونه له )درې سوو څخه ( تجاوز نهه  د حساب

کوي، نو که چېرې ولسي جرګه په يوه دوره کې څلهور سهوه عمهومي 

نه جلسې دايرې کړي او په يوه بله دوره کې درې سوه جلسې هم پوره 
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مشرانو جرګه په يوه دوره کې خپل يو دوه مياشهتې اجهالس  د يا کړي

کهه  کميت په لحا  مساوي ګڼو وه دورې به د، نو دا دنه کړياصالً داير 

کار د ورځو په حساب به يوه دوره له بلې نه کمه ګڼو او  څنګه  يعنې د

 که معاش اخيستلو ته به وګورو او دواړه به مساوي وبولو 

که يو سړى لکه ليمو کوچنى او بل لکه چکهوتره غهټ وي ايها دوى 

بل لپهاره واسهکټ  د يوه کرتۍ کميت په لحا  يو دى که څه د دواړه د

 هم نشي کېداى.

يهوه اوښ قربهاني لهه اوه پسهونو سهره  جسامت په لحا  د که نه د

 کميت معيار سرشماري نه ده. مساوي ګڼلى شو او د

 (۶)که څه هم ) عرل بسر است نه به سال(.

  

                                                           
(1)

 مخ. ٤١ګڼه،  1٣نېټه،  22کال دليندۍ  1٦5١افغان جريده،  - 
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 اداري سياست

 يوه ملګري راته خپله کيسه داسې شروع کړه:

مالقات په اميد ناست وو او  ډېر خلک دد انتظار په کوټه کې زما غوندې 

 الندې کتل. بڼو دروازې ته به يې تر

زړه کهې  په خپهلنه يم چې په څه چورت کې وو، خو ما  له نورو نه خبر

خبرې جوړولې او ځان سره به مې کرل او رېبل چې څه به وايم او څهه بهه 

 اورم 

له اخالقي  کې به شوم چې راشه کله به مې زړه د زمري کړ او په دې فکر

 شجاعت نه کار واخله خپل قهانوني حهق پهه صهراحت وغهواړه، ځهان د

اهليت و لياقت په ښودلو جاللتمهاب  خاوند وښيه او د شخصيت او کرکتر

راتهه وګهوري او  تر معنوي نفوذ او تاثير الندې راوله ! ګوندې په درانه نظهر

 مناسب کار در کړي.

عالي بدې و لګېږي او  جناب بيا به مې ويل هسې نه چې دا راز خبرې په

کله شخ ورته ښکاره شم او په چپيانو کې مهې  د سرکار کچرې و تورېږي يا

 ښه به داوي چې اداب او نزاکتونه پهه نظهر کهې ونيسهم او د وشمېري نو

شخ  اعتماد او حسن نظر ځانتهه  د هغهاخالص او عريدې په څرګندولو 

 جلب کړم.



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د استاد الفت نرثي کليات

 

312١ 

تملهق او چاپلوسهۍ الفها  او  د اغېزې الندې مهې د دې غالمانه فکرتر

په جوړولو بوخت وم چې پېشخدمت راغى  کلمات لټول او د ماهرانه جملو

 ته دعوت کړم. او زه يې د جاللتماب لوړ حضور

نهوره وضهع مهې  په قد نما ائينه کې مې ځانته ونه کتل چې نکټهايي او

څنګه ده او په اول نظر کې به څنګه ورشم  په دغسې جنجالي حال کهې 

په دروازه سرکوزى ور ننوتم او په ټيټ سر مې د ارادت الس ور وړاندې کهړ 

ښاغلى جاللتماب د مهربانۍ له خوا لږ غوندې له ځايه ج  شوى شانته و 

 او خبرې يې له ماسره کريمانه وې.

جاللتماب له عطوفهت سهره زه  دکوټې لوکس فرنيچر او نفيس سامان د

حهق څنګهه ادا  تشهکر وم چهې دحيران  ترعجيب تاثيرالندې راوستم او

 کړم 

عادي او معمولي الفاظو نشو کولى چې زما احساسات څنګه چې غهواړم 

او  حال او وضع پهه مرسهته خپهل عجهز هغسې څرګند کړي، ځکه مې د

 تهاثير انکسار تمثيل کړ او حرکاتو سکناتو مې  وښودله چې زه څومره تهر

 الندې راغلى يم.

حال او وضع په هنداره کې وليهدل  دهغه څه چې ښاغلي جاللتماب زما 

نو رحيمانه عواطف يې راويښ غوندې شول او په طوالني صحبت کې يهې 

 دي: ډېرڅه راته وويل چې ځينې ټکي يې دا
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د وطن مينې او احساس زه مجبور کړم چې دا درنه وظيفه پهه دغسهې 

خهدمت پهه مرابهل کهې سهپکې  کې ومنم او د حاالتو او شرايطو مشکلو

واورم، په جرايدو او مظاهراتو کې راباندې تورونه ولګهول شهي او سپورې 

 پښو الندې شي. بشري کرامت مې تر

او خلک پهدې  سوځيد افسوس ځاى دى چې دلته وچ او المده يوشان 

نه پوهېږي چې زه په مجلس کې څه وايم او څه رازپېشهنهادونه وړانهدې 

خواتهه رغهړي زه کوم څه وکړم زه بېخي يوازې يم او نور ټول مهې يهوې 

تاغوندې منور اشخاص ښه ګڼم او قلبي عالقهه ورسهره لهرم، اهليهت او 

ه هوښيار سهړى يهې او پهه نيمهه په خپللياقت ته په احترام ګورم مګر ته 

 پوهېږې.

م، موزه تاته ډاډ درکوم چې ستاپه کار کې به خپل نهايي کوښښ ونه سپ

ر واخله، مګر يهو په سر جن  ته هم والړيم، ته شل ورځې پس خب زه ستا

 ځل... صاحب او... صاحب هم وګوره.

ليدو پهه فکهر کهې  صاحبانو د د نورود ده له حضوره چې مرخ  شوم 

لويانو له حضور سره لږ غوندې بلد  شوم او لوړ جناب ته ورغلم، داځل زه د

شوى وم او په دوهم نرش کې مې مهارت نور ههم زيهات شهوى و. لويهان 

ړي او يو جنس غوندې خلک دي، ځکه يې کهړه خداى په لويه ورځ پيدا ک

 وړه خبرې او طرز تفکر ډېر مشابه وي.
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خوشهحاله کهړم او  خبرو له ځانه ډېهر په خپلودغه اعلي جناب هم زه 

 وښود، خو دا يې وفرمايل چې زه بس سهتاډېر ښه  خپل نظريې زما په باب

س کې شهه په باب... صاحب ته وايم ته هغه ته ورشه او ورسره په تما کار د

)!( خداى به هرڅه اسانه کړي. ده کنايتاً زه په دې پهوه کهړم چهې عرهل 

 فعهال بل دى او )خورد کالنکار( هم بل څوک دى.

تنه ورغلهو  شو، چې يوه زيارت ته څو په ياد دغه وخت ماته هغه وخت را

 او منجور راته وويل: تاسو بايد اول هغه وړوکي زيارت تهه ورشهئ، چهې د

حاجت  شاته و، ځکه چې لوى صاحب همدغسې ويلي و چې دلوى زيارت 

په وسيله لهه لهوى  د هغهخاوندان بايد اول هغه ته ورشي او خپل حاجت 

 زيارت څخه وغواړي.

 مې هم په ځاى کړ او واړه کالنکار ته ورغلم. دا امر

په رښتيا چې هغه په سياسي هنر او مهارت کې په نهورو مهټ اړاوه او زه 

 ياس او اميد ترمنځ په اعرال کې وساتلم. رجاء د خول و يې ډېره موده د

توپ په شان يوه بل تهه غورځهولم او  فوټبال د په دغه موده کې يې زه د

دم، ترڅو چې دوى ستړي شهول او ګرځيزه هم له ډېرې خوشحالۍ په هوا 

زه هم له سرګردانۍ خالص شوم، مګر په دې پوه نشوم چهې کهار څهوک 

 ږي.کوي او دعا چيرته قبلي
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توبې ور کوم دى  دا هم راتهه معلومهه نشهوه  تړلي دي او د زما طالع چا

سره جنګونهه وکهړل او پهه دغهه  له چا چې ښاغلي جاللتماب زما په سر

 جن  کې څه تلفات پيښ شول.

هغهې  پاک خداى دې زما دغه ګناه راعفوه کړي چې زمها پهه سهبب د

 مات شو او جاللتمابان يوله بله خوابدي شول. سنګر

يهوه  څو ځله مشرل شوم او ههر دغه صاحبان چې زه يې په زيارت څو

 پترى وه. راته خپل نظر ډېر ښه ښوده د نورو لپاره هر يو ټک و

صاحب په پېرزوينهه او توجهه د واليهت يها  د هغهبه ويل فالنکى  هرچا

 ته ورسېده. اونۍخاوند شو او هغه بل معينۍ او مع رياست

 يا مامور هم نشوم. توجه مدير ټولو په دا يوازې زه وم چې د

ته ورسېدې، نو يوه هوښيار سهړي ورتهه  د ملګري خبرې چې دغه حد

 وويل:

 زيارتونه اکثراً همدغسې وي چې يوه ته مواد ورکوي او بل ته نه.

 زيارت ته بايد سړى يو شى يوسي چې څه ترېنه راوړي.

 چې تش ځې تش به راځې.

 غواړي. زيارتونه نذر
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 نغري نه تودوي نغرى به يې همدغسې سوړ وي.څوک چې د زيارت 

يوبل سړى چې له ادارې سياست سره اشنا و هغه خبره له بلې خوا راګز 

 کړه او ويې ويل:

ته نه واياست او زما خبرې به  ته څه وايم، مګر تاسې به يې هيچا زه تاسو

 ټينګې په غوږ کې نيسئ، هغه موږ له قسمه تېرکړو او بيايې وويل:

سياست تراضها همدغهه ده او لهه نهامطلوبو اشخاصهو سهره د اداري 

 همدغسې کوي.

 يعنې وزير په معين الس پاکوي او معين په وزير.

دغسې ساده ځوانانو ته هر يو خپل ځان مهربهان او خيرخهواه معرفهي 

 ښيي. کوي او بل ورته شيخ مير، يعنې مناع الخير

ي او قسهم خپل بام واورې په بل اچهو همدغه سياست دى چې مرام د

 قسم خلک اعلى او عالي العال مرام ته بدبينه کوي.

 يههم د ادار يوه سياسهتمدار خبهره ده ښهايي چهې دا خبره هم د دا

سياست په تراضا منځ ته راغلې وي او څه چل پکې وي چې ليکهونکي او 

 (۶)اخبار چلوونکي به هم پرې نه پوهېږي، ځکه يې خپروي.

 

                                                           
(1)

 مخونه. ٦ -1ګڼه،  ٦5ټه، نې 1٣کال، دغويي  1٦51افغان جريده،  - 
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 اشتباه

جن  په محاذ کهې  داسې هم شوي دي چې دکله د اشتباه له مخې 

يوه جبهه په بلې باندې غالبه شوې وي، مګر دغهه د فتحهې او غلبهې 

دى ى غالبې جبهې مشرته ورکړل شوى هغه بل راز پوه شو چې د خبر

السه  او ګمان يې کړي چې غلبه د جانب مرابل په برخه ده ځکه سم د

 تښتېدلى او ګټلى ميدان يې بايللى دى.

تارېخي اشتباه ګهانې بهه بهل وخهت تهه پرېهږدو او سياسهي دا راز 

 اشتباهات به هم نه څېړو.

او بهې  ياوس به هغه اشتباه ګانې په ګوته کړو چې لويهانو تهه جزيه

 اهميته ښکاري او تاريخونه يې هم غالباً نه ثبتوي.

 سړى له ځان سره لګياو او ويل يې: وايي چې يو

 ته نه ګهوري، د ډېرې استغنا چا، له نه لريپه زړه کې رحم او عاطفه 

 .سوځيپه ژړا او فرياد يې زړه نه  چا

او غرور، دومره تغافل او بې پروايي له  دومره ظلم او ستم، دومره کبر

 سره نه ښايي. هيچا
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هيلې يې  زه په څومره اميد ورغلم، مګر زما عرو يې وانورېده او زما

 پښو الندې کړې.  تر

 زړه حال ورمعلوم شي. زما دخداى دې هغه ماغوندې کړي چې 

خپلې معشوقې له السه دغه راز شکايتونه کول، مګر مخبر  عاشق د

اشتباه وکړه او دغه خبرې يې په سرکار واال پهورې مربهوطې وګڼلهې، 

او  پهه  په باب ډېر بد رپو  حکومهت تهه وړانهدې کهړ د هغهځکه يې 

دغسې اشتباه دعشق محجور د سياسي محبوس په حي  پهه زنهدان 

 او ډېر کړاوونه يې وګالل. ې ولويدک

تعجب مه کوو! دغسې اشتباهاتو ډېرخلک د توپ خولې ته تړلهي او 

 دي. ډېر کورونه يې وران کړي

وايي چې په تېرو زمانو کې يو جنت مکان، مغفور او مرحهوم اميهر د 

مني په ورځو کې په کوم باغ کې ناست وو، د باغ تر شايو الروى تېرېده 

 ه لوړ اواز له ځان سره وايه:او دا بيت يې پ

 اى زاغ دريهههن بهههاغ تماشههها چهههه ميکنهههى

 گهل رفهت وسههبزه رفهت تهو تنههها چهه ميکنههى 

 

 

مبارک غوږ ته ورسيده دا اشتباه پيهدا شهوه چهې الروى  دا غږ چې د
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اميرصاحب په غوږ وهي او د شعر په ژبه ناوړه نسبت کوي، ځکهه يهې 

 کې بندي کړ. هغه د دغه منحوس بيت په ويلو په بيت االحزان

هم وايي چې زړه زمانه کې يو سړي خوب وليده چې سرې جهامې  دا

يې اغوستې دي او په اس سپور دى. د خپل خوب په معنى نه پوهېهده 

 ځکه يې خپلو ملګرو ته وايه.

يوه ملګري يې د خوب تعبير په دې ډول وکړ چې ته به پادشاه شهې، 

 ويي ده.اقبال نښه ده او سرې جامې سرخ ر ځکه چې اس د

دا ناوړه خوب او دغه بد تعبيرکوم خبر اميرصاحب ته ورساوه هغه يو 

ستر خيانت لپاره وټاکه چې په نتيجه  قضايي هئيت د دغه لوى جرم او

 اعدام جزا تعين شوه. کې خوب ليدونکى ته د

خوب په تعبير او تفسير کې معبر اشهتباه نهه  که چېرې هغه وخت د

نځته نه واى راغلى خوب ليهدونکى بهه م واى کړى او دغه غلط تعبير

 ولې وژل کېده.

شههادت عالمهه ده او پهه اس  که معبر ويلى واى چې سهرې جهامې د

خبره کوم ځاى ته رسهېدلې  سپاهي کېدل دي نه به دا سپريدل د سرکار

 وه او نه به ورته قضايي مجلس ټاکل شوى و. 
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پهه څنګه چې معبر د خوب په تعبير کې اشتباه وکړه قضائيه هئيت هم 

اعهدام  نه دى چې د دا قضاوت کې له اشتباه سره مخامخ شو. مرصد خپل

 جزا درنه او سنګينه ده.

 د دغسې لوى جرم په مرابل کې ښايي چې دا جزا ډېره خفيفه وي.

و پهه اس د قاضيانو اشتباه دا وه چې په خوب کې سرې جامې اغوستل ا

 سپرېدل جرم نه دى حتى په ويښه هم هغه کار جرم نه ګڼل کېږي.

اصلي جرم هغه غلط او ناوړه تعبير و چې سرې جامې اغوستل او په اس 

توپ خولې ته وتاړه. قاضهيانو د  سپرېدل يې پادشاهي وګڼله او سړى يې د

دې پرځاى چې معبرته سزا ورکړي د خوب خاوند يې په جزا محکوم کړ او 

 مجرم په تشخي  کې يې اشتباه وکړه.  د

 څنګه وي او په هر ځاى کې وي د عفو وړ ده. اشتباه که هر

 خداى دې سړى بې له اشتباه ګناه څخه ساتي.

 (۶)هغه څوک چې اشتباه نه کوي او ګناه کوي لويه خطا کوي.

 

  

                                                           
(1)

 مخ. 1نېټې ګڼه  1١کال، دتلې د  1٦51افغان جريده،  - 



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

3129 

 

 خان او بډاى

 نه پوهېږم چې اصلي نوم يې څه و، مګر خلکو عمرا ناصر باله.

 زموږ په عالقه کې ده غوندې بل بډاى نه و.

 قارون سر يې ګرولى دى. هرچابه ويل چې د

فصل په  به يې د ده به خپلې پيسې په ګرويو او سودونو بندولې او بيا

 ګټې بې حسابه غلې راټولولې. وخت کې د

 ته په درانه نظر نه کتل.ور چا خلک ورته محتا( و، مګر هر

 د ګڼل او هر چاته سپک ښکارېدل.هغه وخت سود خواره خلکو ب

پښهتون  پيسې ګټهې او دا متل به زښت ډېراورېدل کېده چې هندو

 کيسې ګټي.

 هندو ږيره ويلې. د دنيا مال ته به خلکو د

 که فرير نه و، نو حرير خو هرګوره و. عمرا ناصر

 دى بډاى و مګر خان نه و او بې پيسو يې نور څه نه درلودل.
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اعتبار ؤ، د اولهس مشهرتوب د اولهس لهه خهان جاه وجالل، وقار او 

حمايت الندې ژوند کاوه او  خان تر هم د ښاغلي کريم خان سره و عمرا

 خان تابع و. د

ځکه چې خان د ستر خان درلود، حجرې او مهمانخانې يې لرلهې،  دا

او ډوډۍ بهه يهې  ېدل چې تنخهاځنوکران او مزدوران يې په مخکې ګر

 ورکوله.

 ول، بخششونه او انعامونه به يې ورکول او له خوارخان به خيراتونه ک

 و غريب سره به يې مرسته هم کوله.

کهې  کور په خپلخان په کاسه غوړېدې او  عمران شونډې به هم د د

 به يې خوله نه خوږېده. 

 نه يې په نس خوړله نه يې په تن لګوله.

 هغه خپل حساب زياتاوه او مره يې پوره کوله.

شوکت يې ساته. لنهډه دا چهې هغهه  ه او شان وده خپل نوم ښه کاو

 حري  او دى کريم و. 

 خاني د خلکو په نظر کې معززه او محترمه وه.

 څومره ښايسته وه هغومره بدنامه هم وه. بډايي لکه ډمه که هر

 هندو هم بډاى کېداى او سېټ کېداى شو، مګرخان کېدى نشو. يو

 مشري او واکمني له خانۍ سره تړلې وه.



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

3181 

 هغه وېره وه. نو اى سره له پيسو پرته نورڅه نه وو، که وله بډ

 زمان ورو ورو بدل شو. داحال په مرور د

 خانۍ خوى او عادت هېرکړ. خان د

دى هم په پيسو مين شو او حرص پرې غلبه وکړه، اوس خهان هغهه 

 خان نه دى چې پرون و.

 اوس د خان سترګې پيسو ته وږې دي او همدغسې قبلې ته يې سهر

 سجده ايښى دى.په 

خپهل ځهان او نهوم  د پهارهدى اوس زر نه خاورې کوي، بلکې د زرو 

 خاورې کوي.

 دا بيت ده ته بېهوده او بې معنى ښکاري چې وايي: اد رحمان باب

 هنردى چهې خهاورې څهوک سهره زرکها دا

 چههې زر خههاورې کههړي رحمانههه هنههر دادى

 

 

 دى. د پروني خان زوى نن تاجر او قاچاقبر

چې عمرا خوړل اوس يې دى خوري او لوى سيټ ورنهه هغه سودونه 

 دي. جوړ شوي

، مګهر هغهه پخهوانى يلهر سپين لعل و جواهر ډېر دى اوس سره او

 .نه لريجوهر، وقار او جالل 
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 خاني چې حامله شوه بډايي ترېنه وزيږېده.

 .نه لريبډايي به هر څه لري، مګر په خلکو کې محبوبيت 

بډايانو نوکري او مزدوري کهوي لهه  ه دخواران او غريبان که له ناکام

 سره ډېره سخته دښمني هم کوي. بډايانو

 داسې دښمني چې پخالکېده پکې نشته.

 خان که بډاى او منفور شو خير دى.

 خداى دى حاکم او حکومت له دغه حاله ساتي.

حاکمانو ته نه ښايي چې بډايان شي او خپله شخصي سرمايه زياتهه 

 کړي.

خلکو خدمتګاران کېداى نشي، نو  زمامداران که دد ولس مشران او 

اقالً بايد خانان شي نه هغه سيټان او بډايان چې کرکړې دلته وههي او 

 (۶)هګۍ لرې مو له مخه په کوم بل ځاى کې اچوي.

 

 

 

 

                                                           
(1)

 ګڼه. ٧کال، تله،  1٦51کابل مجله،  - 
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 څنګه حاکم   رښتياوايم

رازو، زه دلته نه وم بل چېرته وم، هلته خلک بل راز وو، کارونهه بهل 

کورونه بل رازو، هلته ما هغه څه وليدل چې تاسې به نه وي ليدلي هغه 

څه مې واورېدل چې تاسې به نه وي اورېهدلي هلتهه چها پسهونه نهه 

حاللول، مګر د انسانانو ونډۍ به يې کله کله کوله زمها څوومهه ورځ وه 

 چې يو ښکلى زلمى په رڼا ورځ دڅو تنو په مخ کې چها وواژه مګهر دا د

واقعه دومره عادي او معمولي تېره شوه چې لوى حاکم خهو پهرې ظلم 

 د پارهشو خو ورته رانه غى، دتحريق  هم نه شو، وړوکې حاکم خبر خبر

تنه پيدا شول، چې قاتهل يهې  يې دوه تنه راولېږل، په ولس کې هم څو

 وښوده او حره شاهدي  يې پټه نه کړه.

س( زره روپهۍ مګر د کلي خان او ملهک د قاتهل لهه پهالره )پهنځل

واخيستې او له وايمه، وايم چې په حاکم په قاضي پهه چها او چها يهې 

وويشلې، څه دوى وخوړې او څهه نهورو، دوه زره پکهې د مهړي پهالر 

واخېستې او په محکمه کې يې مجاني ابرا وکړه، ځکه چې نور ټول پهه 

بله خوا وو او د ده له السه يوازې څه نه کيدل، مرتول له خپل پهالره د 

زياته واخيستله په قاتل باندې  ورو زيات سکنى و، ځکه هغوى خونبهان

ېهده چهې دا ځيو کال قيد وخوت، مګر پالر يې په يوه او بهل پسهې ګر



 نرثي کلياتد استاد الفت   /نيمه پېړۍ يون

3182 

بېګناه بندې خالص کړي، دا واقعه خهو مهو واورېهده اوس بلهه واورو 

زمونږ په کلي کې داسې خبرې ډېرې دي هغه بله ورځ له مهال صهاحب 

خداى په لحا  په حهاکم يهو خهط  راغى چې د سره ناست وم يو سړى

اجل مهړ دى،  په خپلوړى  راکړه چې نور مو ونه ربړوي، زما زوى سيند

مګر حاکم وايي چې چا وژلى او تاسې قاتل پټوو، ځکه مهو پهه وهلهو 

خبهره ماتهه  قايلوم، دغه دى اوس يې زه او زما کهډه غوښهتي يهو، دا

خنهدا  تميهز ه عرهل وحاکم صاحب پ عجيبه غوندې ښکاره شوه او د

راغله وروسته چا وويل چې په رښتيا د ده زوى چا وژلى او پهه سهيند 

ولي دى، مګر پالر يې پوهېږي چې څه مې لهه السهه نهه ځکې يې غور

راز خبرې ډېرې دي زه ټولې نهه  کېږي، نو ولې ځانته دښمني زياتوم دا

 ته راځم. کوم او له مړو نه تېرېږم ژوندو

له ده نه پوښتنه وکړه چې څه  سره ملګرى شو مايوه ورځ يو زلمى را

 خپلې پرېشانۍ کيسه داسې شروع کړه: کار کوې ده د

مونږه دېرش څلوېښت جريبه پټى درلهود نهور ټهول رانهه ظالمهانو 

واخيست اوس دوه جريبه را پاتې دى په دې کې هم موږ څوک په قراره 

وپهۍ دي او نه پرېږدي پالنکى صاحب وايي ستاسو په تره مې شپږزره ر

درې نيم زره يې سود کېږي، ځکه مې ورور دا درې مياشتې وشوې چې 

وويل کوم شرعي سند په منځ کې شته ويل يې نهه، خهو  بندي دى. ما

لرمه، زمونږ تره که څه هم مړدى او حريرت راتهه  وايي چې عرفي سند

نه تېرشي وربه  نه دى معلوم، مګر که هماغه شپږزره واخلي او له سود
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سهړى بهې لهه  تعجب کاوه چې څنګه حروقي دعوه کې يو م مايې کړ

کهړ، ه شرعي سنده درې مياشتې بندي کېږي هغه زما تعجب رفهع نه

بلکې نور يې هم زيات کړ او ويې ويل کله چې کوم مشر سړى راځهي او 

سره چېرته لېرې لېږي او بيا يې  ګوري حاکم زما ورور له پهره دار حبم

 کې که دغسهې د اچوي، زموږ په بندي خانو ته بيرته په زندان کې بېګا

س کهې پراتهه دي ځينهې حببنديان شته چې بې له رسميته په م غال

شپې  داسې رسمي بنديان هم شته چې د ورځې په زندان کې وي او د

 کورته ځي دا افرا  او تفريط چې يو نوم يې نه اخلهم او حريرهت تهه د

 کيسې رن  ورکوم.

ازادي او لهه دېنهه پورتهه خپلهه  هم دغومره ده زمهوږ مطبوعهاتي

 (۶)ديموکراسي اجازه نه کوي.

                                                           
(1)

 مخونه. 2-1ګڼه،  ٤نېټه،  1٣کال دسرطان  1٦٦١ولس جريده،  - 

 دى. ت په مستعار نامه )محتاط ( نشرشوىدامطلب داستاد الف       
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 فکر او کار

په موږ کې ډېر لږ خلک شته چې هم فکرکوي هم کار کوي او اکثهره 

 داسې دي چې کار کوي فکر نه کوي چې فکر کهوي کهار نهه کهوي. د

همدې له امله زموږ اکثره کارونه خراب دي او يوه سمه صحيح نتيجهه 

 نشو اخيستالى.

زموږ دا عادت دى چې يو کار په داسې پيمانه شروع کوو چې  زمهوږ 

، وسايل او اسهباب يهې نهه وي نه لريسره تناسب  ادله توان او استعد

موجود، الره او طريره يې نه وي معلومه، موانع و مشهکالت مونهه وي 

کهې غلطهي وه، د  سته پوه سو چې زموږ پدې فکروور سنجولي او ډېر

بند سرک ته د بخارا نههر او دا راز نهور کارونهه د دې قرغې بند، دلته 

 دي. خبرې شواهد

صنف  ۶۱موږ ډېر ځله له خپل معارل څخه شکايت کوو او وايو چې د 

په اطاليو کې داسې کسان شته چې امال يې غلطه ده او بې سواده پاتې 

صحيح او اليق معلمين  دي، مګر په جواب کې اورو چې موږ دومره ډېر

 ټولو مکتبونو ته ورسيږي او تعليمات صحيح شي. چې نه لرو

جه کې نشته چې ټولو شاګردانو ته کتابونهه يدومره پيسې هم په بود

ومنو چې دغه عذرونهه صهحيح  او تعليمي وسايل مهيا شي. که موږ دا

دي او صحيح معلمين نشته نهو بايهد وزرات معهارل لهه ابتهدا څخهه 
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ق او صهحيح معلمهين او هماغومره مکتبونه تاسيس کړي واى چې الي

کتابونه پيداکيدل او پالنه يې ممکنه وه، مګر دا مکتبونه بايد پهه يهوه 

ښار او په يوه واليت کې نه واى، بلکې پهه ټهول افغانسهتان کهې واى 

وروسته چې هرڅومره وسايل او اسباب زياتېهدالى هغهومره بهه يهې 

وى اوس مکتبونه هم زياتول او تناسب مراعات به يې کاوه که چېهرې د

هم شل مکتبه په صحيح صورت اداره کوالى شهي او سهل  مکتبونهه 

تاسيسوي زماخو ګمان دى چې ډېره لويه سهوه کوي، ځکهه چهې لهه 

هغسې شلو مکتبونو نه  سل تنه پوهان راوتلى شي، مګر لهه دغسهې 

ي زموږ دغسې کارونه ځسلو مکتبونو نه شل تنه هم اليق کسان نه راو

سړى يوه ژرنده اوبه لري او دوه ژرندې ورتهه داسې مثال لري لکه چې 

يهوې  چې د ګرځيداسې  دواړه ودرېږي يا خو ږدي، نو په تنيجه کې يا

شي ورکولى، مګر ژرنده ګهړى دوه کهوټې دوى ژرنهدې، ه ن ژرندې کار

پلونه او ناوې يو په دوه تهيه کېږي او له ګټې يې تاوان ډېهر وي فايهده 

ى خان دوه ژرندې او ژرنهده ګهړي چې خلک وايي چې فالنک  دا دهيې 

يوه سړي کار ته څلور تنه نيسو،  لري زموږ تشکيالت همدا منشا لري د

 (۶)ه رياست تشکيلوو.تکار  يوه مديريت وړ د

 

 

                                                           
(1)

 مخ. ٣او  1ګڼه،  ٧نيټه،  ٣کل، داسد  1٦2١ولس جريده ا - 
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 وطن

مرغۍ بچى په خپله  يوماشوم په خپل کور کې خارپوڅې کوي او لکه د

 ځاله کې اوسي د هغه وطن ډېر وړوکى او ډېر محبوب دى.

کورغولى چې هرڅومره وي وطن يې هم هغومره دى چې نهه  د هغه د

خلک وروسته چې هغه ماشهوم  پکې غر شته نه سيند، نه ښار او نه ډېر

لويېږي او غټېږي وطن يې هم په همغه اندازه وسعت پيداکوي او عالقهه 

 يې زياتېږي.

له ښار او ورپسې له سهمت او واليهت  د ده عالقه اول له خپل کلي، بيا

خپلهې  کېږي او چې دغه ابتدايي مراحل طى کهړي، نهو بيها د سره پيدا

پوهې او اجتماعي تربيې په اندازه د وطن مفهوم او معنى سره اشناشهي، 

يعنې څومره چې پوهه زياته شهي او انسهان عرلهي رشهد او بلهوغ تهه 

انکشال کوي او عالقهه يهې لهه وطهن سهره  ورسېږي هغومره يې فکر

ى له علم او له پوهې څخه لرې پهاتى زياتېږي بالعکس څومره چې يوسړ

شي او لکه کشمير اکا په ټول عمر کې له لغمان او سهره رود تهه نهه وي 

تللى د هغه وطن يوازې لغمان دى او اسمان يې هم همغهه دى چهې پهه 

 لغمان کې ليده شي.

 دغه شان سپين ږيرى هم له ماشوم نه کم نه دى او پهه ډېهر تنه  او

راکا خو ديرش کاله پخوا مړ شهوي دى، محدود وطن کې اوسيږي کشمي
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 ه ههم دپه خپلمګر ما څلور کاله پخوا په مشرقي کې يو حاکم وليد چې 

 همدغه واليت سړى و.

وطن کې حکومت ښه نه دى او سړى ښه اجرا ات نهه  په خپلده ويل 

 شي کولى.

زه پدې خبره خپه نشوم چې حکمران صاحب ولهې يهوازې مشهرقي 

ستان نور واليات ورته پردى وطن معلوميږي يها خپل وطن ګني او د افغان

ولې دغه سړى له دومره لږې پوهې سره دغومره لويې رتبې ته رسهيدلى 

دى  بلکې زه ډېرخوښ شوم چې حکمران صاحب يوازې خپلهه عالقهه 

وطن نه ګڼي، بلکې ټول واليت ورته خپهل وطهن ښهکاره کېهږي او لهه 

دېرش کهالو کهې دغهومره کشمير اکا نه د ده وطن لوى او پراخه دى په 

 عرفاني ترقي زمونږ لپاره بس ده او په ډېرې خوشحالۍ ارزي.

يوه حکمران او يوه دهران مرايسه صحيح  ځينې کسان به وايې چې د

نه ده دهرانان به اوس هم يوازې سره رود يا لغمان ته وطن وايي او بهس، 

عرل پهه  مګر زه دا خبره نه کوم او پدې ښه پوهېږم چې رتبې د پوهې او

خلک شته چې رتبې لري يها يهې رتبهې  حساب نه دي ويشل شوي ډېر

عرل او زياته پوهه ورکړې ده او يو بل چې  مړې دي، مګر پاک خداى ډېر

موټر کې ګرځهي لهه عرلهه پيهاده دى، نهو  د رتبې له برکته په تېز رفتار

کيداى شي چې نن يو دهران د وطن په معنى پوه شوى وي او يو حهاکم 

ي پوه شوى او اوس هم په پردي وطن او اجنبي ملک کې حهاکمي النه و
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ډېر  ،وځتېر نه و غواړي، موږ بايد په ظواهرو ونه غولېږو او په رتبو يا جامو

کې  ده، مګر په سر ماموريت نوې خولۍ يې په سر کړې خلک شته چې د

يې څه نشته. د ډېرو اشخاصو پګړۍ او خولۍ زړې دي مګر په سر کې يې 

 تازه فکرونه شته.نوي او 

له موضوع نه لږ غوندې هغه خوا والړم، مګر ژر ملتفت شهوم او بيرتهه 

 م. ځخپل مطلب ته راګر

د وطن په معنى باندې پوهېدل علم او پوهه غواړي او لهه وطهن سهره 

 عشق او عالقه پيداکول اجتماعي رشد او بلوغ ته ضرورت لري.

وطهن نهوم ايښهودل  وطن يوه کور ته ويل کېږي په يوه کلي بانهدې د

مناسب نه دي، يوه ښار يا واليت ته وطن ويل د خندا وړ معلهومېږي پهه 

 واليتونه موجود دي او راز راز هوا ښارونه، ډېر کلي، ډېر يوه وطن کې ډېر

 کې وي.ه پ

سهاړه، ځينهې معتهدل وي وطهن  تاوده، ځينې ډېر ځينې ځايونه ډېر

کور دى او لهوى خلهک  روړوکى کور يا کلى نه دى، بلکې ډېر لوى او ست

راځهي او  ىکې البتهه وړوکه يې لوى ګڼي د ماشومانو او ناپوهانو په نظر

 يوازې همدوى پکې ځايېږي.
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يو کابلى، ننګرهارى، جنوبي وال، کندهارى، فراه وال، هراتهى، ميمنهه 

ى، بدخشى، بغالنى په يوه کور، په يوه کلي په يوه ښهار او يهوه روال، مزا

 يوه وطن دي. ر په يوه وطن کې دي او دواليت کې نه دي، مګ

د دغه وطن نوم افغانستان دى چې په ټولو يو شان حق او ټهول  پکهې 

 وطن په اوبو د وطن په سيوري کې ټول ځايېږي او د يو شان حق لري، د

ټولو تنده ماتيږي وطن د ټولو دى، په ټولو حق لهري او ټهول پکهې حهق 

 (۶)لري.

  

  

                                                           
(1)

 مخونه. 2-1نېټې ګڼه،  2٧ -2٣کال، دسنبلې  1٦٦١ولس جريده،ا - 
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 ملت

معنى باندې هغه څوک پوه کړم چهې پهه کتهابي زه غواړم دملت په 

خبرو باندې نه پوهېږي او پوهول يې ګران کار دى د يهوه وطهن ټولهو 

خلکو ته چې ديوه پادشاه رعيت وي ملت ويل، يعنې څومره خيلونه او 

قامونه چې افغانستان کې دي دا ټول يو ملت دى او په يوه نامه يادېږي 

 چې هغه نوم افغان يعنى پښتون دى.

نامه الندې لکه چې خوګياڼي، شينواري، مهمند، سليمانخيل،  تر دې

تره کي، اندړ، ځاځي، احمدزي، بارکزي، غلجي او دراني ټول راځي دغه 

شان ازبک، ترکمن، هزاره، نورستاني،تاجک او نورپهه دغهه نامهه کهې 

شريک دي او ټولوته افغان ويل کېږي. د افغانستان ټول خلک په ههره 

کوي او هر رنګه کالي چې اغوندي څادرونه لري او کهه ژبه چې خبرې 

چپنې څپلۍ په پښوکوي که پڼې يهاموزې کنهدهارۍ وي کهه کهابلۍ، 

ننګرهارۍ، وي که هراتۍ، دمهزار وي کهه دميمنهې دجنهوبي وي کهه 

 دشمالي دا ټول يودي او يو ملت ورته ويل کېږي چې نوم يې افغان دى.

ل قومونه او خېلونه يې لري لکه دا نور نومونه چې د افغانستان بيالبې

بارکزي، اڅکزي، منګل، ځدران، دېګان، ايماق او نور داسې مثال لهري 

لکه ديوه سړي الس، پښه، خوله، پوزه،سترګه،غوږ، زړه او نور غړي چې 

ډېر نومونه لري، مګر د سړي نوم يودى چې احمديا محمود ورته وايهي، 
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انهدې نهه دوه کېهږي او نو څنګه چې يو وجود په دغو ډېهرو نومونهو ب

دوه السونه، دوه پښې، دوه سترګې، دوه غوږونه  يوسړى سره له دې د

لري يو تن بلل کېږي يو ملت هم که څومره قامونه پکهې وي لکهه يهو 

 تن باله شي او اصلي نوم يې يو دى. يو وجود او

قسمه هوا لري او يوځاى يې بهل ځهاى  هماغه شان چې يو وطن څو

راز او  قسمه خلک لري چهې څهوک يهو ت هم څومل غوندې نه وي يو

ملت په معنى پوهېږي هغهه  څوک بل راز معلومېږي، هغه څوک چې د

خېلونو او قامونو نه پورته يو بل نوم شهته  ته دا معلومه ده چې له دغو

 چې ټول قامونه پکې شريک دي او ډېره لويه لمن لري.

بېلېږي څنګهه نه لښتي  څنګه چې له سيندو څخه ويالې او له ويالو

په يوه شاخ کې څانګې وي دغسهې پهه  چې په يوه ونه کې شاخونه او

سيندونو، ويالو  يوه ملت کې قامونه په يوه قام کې کندې او تپې شته د

تپې به بېلې وې، مګر قام به يو له بلهه  کندې يا او لښتيو مثال لري، نو

 بيل وي، خو ملت به بېل نه وي.

دراني په نامه يادېږي،  غلجي يا قامونه دپښتنو څومره ډېر  وګورو د

مګر غلجي او دراني دواړه بيا پښتون او افغان پهه نامهه بلهل کېهږي د 

افغانستان ټول اوسېدونکي بايد په دې خبره باندې پوره وپوهېږي چې 

فارسي وان، سهني  ديوه ملت خلک ټول يوشان ورونه دي او پښتون و
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اري، کندهاري، مزاري په دغهو او شعيه غلجي او دراني، هراتي، ننګره

 بېلوبېلو نومونو له بله نه بېلېږي.

موږ په خپل وطن کې ډېرې کورنۍ وينو چې څه يوه ژبه کوي او څهه 

بله يو ورور چې په کابل کې اوسېدلى دى هغه فارسي وايي او بهل ورور 

چې په ننګرهار کې اوسي هغه پښتو وايي، مګر دواړه ورونه دي او هريو 

ورور ګڼي په يوه کور کې داسې ورورنه او خوينهدې ههم  هغه بل خپل

شته چې پالر يې پښتو او مور يې فارسي وايي يا يې مهور پهه پښهتو او 

 پالر په فارسي خبرې کوي.

داسې کورونه هم شه چې يو مسلمان خاوند او يوه نامسلمان مېرمن 

 ې يوهرکله چ بلل کېږي، نو پکې ژوند کوي او دواړه ديوه اوالد مور پالر

نامسلمانه چې په ژبه په دين په وطن او نسل کهې بېهل  مسلمان او يو

دي په يوه کاله کې خوږ ژوند کوالى شي، نو په يوه لوى وطن کهې بهه 

 (۶)ولې سني او شعيه، پښتون او بل ديوه ملت په شان نشي اوسېدلى.

 

  

                                                           
(1)

 مخونه. 2 -1ګڼه  1٤- 1٦کال، دميزان  1٦٦١ولس جريده، ا - 
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 حريري غل

ه، سهتا په رڼا ورځ يې د ډېرو خلکو په مخکې ډېرڅه له موږ نه پټ کړ

 خوښه چې غل ورته وايې که نه!

 زه خويې غل بولم.

 هو! غل دى مګر دپوليسانو په نظرکې نه.

 د دې غله الس قاضي او مفتي نه پرېکوي.

 غل نه نيسي او نه يې بندي کوي. هېڅوک دا

 د دې غله په ږيره خلى نشته.

ده ډېرڅه له موږ نه پټ کړي دي او ډېر زيان يې را اړولهى دى ده لهه 

 موږ نه سره و سپين نه دي پټ کړي.

 لوى غل دى. دى ډېر

 ډېره لويه او ستره غال ده. د ده غال

 دى مال نه پټوي.
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 د ده غالته په عادي نظرمه ګورو!

 دى زموږ پيسې نه پټوي.

 يالى.وپيسو غل نه شو  مال او د ده ته د

 دى موږ نه خپل ځان او خپل بد بد کارونه پټوي.

 ماهيت پټوي.دى خپل حريرت او 

د يهوه ملهت او  ځان او حريرت پټول ډېره لويه او ستره غالده دا غال

 مملکت کور ورانوي او ملکونه بربادوي.

 ي.ځپه سترګو ننو

 له سترګو سره دښمني لري.

غل له سترګو نه رانجه نه پټوي، سترګې پټې دي له مهونږ نهه  هو! دا

 (۶ريري غل ووايو.)ډېر حريرت پټوي او د حريرت غل دى، ده ته بايد ح

  

                                                           
1
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 بنديوانه

مجرمهانو  زندان هماغه شان له خاينانو او بنديان وليدل، ستا ستا ما

 نه ډک دى.

خيانهت خاونهدان واچهول  ستاپه زندان کې ډېر رشوت خهواره او د

 شول، مګر رشوتونه او خيانتونه ورک نه شول.

 په هېواد کې ورځ په ورځ د دوى ډله زياتېږي.

 رشوت بازار هماغسې تود دى او اجراات خراب دي.په دوايرو کې د 

اصول او قوانين که هرڅومره سختې سزاګانې تعين کړي جهرايم نهه 

 ورکېږي.

 اوس څه بله چاره او بل فکر په کار دى.

 د مملکت درد په دغو سزاګانو دوانه شو.

وهل، ټکول، بنديانول او وژل بې تاثيره شول. خلک په دغو عهذابونو 

 عادي شول او د زندان وېره له سترګو الړه،او تکليفونو 

 اوس بل عال( وکړه او بله چاره وسنجوه!

 زندان او بنديتوب موږ اصالح نه کړو.

حبس او توقيف موږ له بدو کارونو له خيانتونو، له رشوتونو او غفلتونو 

 ولو.ځراونه ګر
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اصالحاتو لپاره يهې  راشه! چې زه او ته په دې باب کې غور وکړو او د

 عال( پيداکړو.  وثرم

حل الره مې مونهدلې ده  ماپه دې فکر کې ډېرې شپې سبا کړي او د

 منې راشه ! که زما

هغه بې ګناه بندي چې په هغه توره کوټه کې پروت دى خوشې کهړه 

 او له زندانه يې راوباسه!

خاينين به که خداى کول بهې  که هغه ازاد شي دغه ټول مجرمين او

 روان کړي او کارونه به ښه شي. بندي توبه په سمه الره

 نر  او عيب موندلى شې. کار ته نه پرېږدې او په توره شپه کې د

د تېز دى او خيانت ترې نه ډېر په ويره کې دى  د هغه ديد او نظر ډېر

 .هد يضرور هډېر د پارهپالنۍ  فکر د علم، د ترقي او د دي دااز هغه

بهيود  خير او مملکت د دخداى لپاره او  راشه ! دغه بې ګناه بندي د

 لپاره ازاد کړه.

که ته هغه نه پرېږدې زه حاضريم چې د هغه په عوو زنهدان قبهول 

 کړم او زنداني شم.

زه پوهېږم چې ترڅو ليکونکي او شاعران )هغهه چهې نرهادان دي او 

مجرمينو په ځهاى دوى پهه  متملرين نه دي( زندان قبول نه کړي او د

لکت ښه ورځ نه شي ليدلى، دا د ليکوالهو جېلخانو کې ونه لوېږي يومم

 ي او د ده بندي راوباسي.ځوظيفه ده چې زندان ته ننو
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که په يوه مملکت کې حق او حريرت مختنق وي او څوک څه نه شي 

ويلى. که انتراد او رښتيا ويل لکه يو مجرم او خاين په زنهدان کهې وي 

که وحشهي هلته عدالت او ديموکراسي هېڅ نه شي راتلى او سعادت ل

 مرغه له هغه ملکه تښتي.

حق ويلو ګنګوسهې پکهې  او تاريک محيط چې د هغه خاموشه فضا

وړو کې هومره ليدله کېږي دجنايتونو  څوک نه اوري او د حريرت رڼا د

ډېهر ښهه  مساعد معلومېږي او د فاسد عناصهر خيانتونو لپاره ډېر او د

 پالي.

به زندان شهي، مګهر که زندانونه هرڅومره لوى او پراخ شي مملکت 

ودان به نه شي ځکه چې وداني بې له حق ويلو او انترهاد کولهو ههېڅ 

د  نه کړي امکان نه لري، ترڅو چې فکر ازاد نه شي او انتراد ازادي پيدا

 ښه کيدل او په سمه الره روانيدل محال معلومېږي. دې خلکو

 دى. لوى مصلح او صحيح رهنما بشريت ډېر انتراد د

مذهب دى په مجرمينو کم  منطق، قانون، کوم دين او کوم عرل، کوم

قبول کړى او په زندان کې يې اچولى دى  که انتراد کول او حق ويل په 

 کې نه وي دا دنيا ډېره ژر ورانېږي حق او باطل ګډېږي. دنيا

له منځه ځي. په ملک او وطن باندې داسهې تيهاره  د ښو او بدو تميز

عدالت ځاى نيسهي  ل کېږي، ظلم دراځي چې خاين او صادق نه پېژند

 او له انسانانو نه ځناور جوړېږي. 

 بنديوانه!
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 هغه وخت، چې مځکه وه او انسان په کې نه و. 

هغه وخت چې حيواني ژوند لکه چينجي په تورو خټهو او اوبهو کهې 

 ډوب و، ونو او بوټو د ژوند وږمې ته انتظار درلود.

 ښت اراده وکهړه او دپيداي انسان د هغه وخت چې پاک خداى)(( د

اسمان پرښتې يې خبرې کړې هغوى د لوى خداى په حضهور کهې پهه 

 ډېرجرئت ووې.

ته هغه څوک پيداکوې چې په ځمکه کې فساد کوي او وينې تويهوي 

 انتراد تاريخچه له همدغه وخت نه شروع کېږي. د

خپل مالک او خالق په کړو کې خبرې  علمه د پرښتې سره له خپل لږ

 کوي...

وخت چې انسانان پيداشول او له انسانانو نه فرعونيان جوړشول هغه 

او د  فرعون په مرابل کې ودرېد حضرت موسى)ع( له يوې امسا سره د

ده په کارونو او لويو دعوو يې انتراد کاوه. فرعون د خدايۍ دعوه وکړاى 

 (۶شوه، مګر د انتراد مخه يې ونه شواى نيولى او حق ويل ازاد و. )
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 ملي ناموس

لهوى نهاموس  ملت په نظر کې خپل ملي استرالل د يوه ډېر هر نن د

 حيثيت لري او له دېنه لوى افتخار بل نه شته.

د دغه مرصد لپاره خلک سرونه ورکوي، مالونه او اوالدونه قربانوي او 

 لوى ذلت ګڼي. بې استرالله ژوند ډېر

 ډېرقهوت موجهود نهه واى دکه چېرې ملي احساس او ملي شعور په 

لږ او د دنيا لويې امپراتهورۍ بهه نهه ړنګېهدې،  استرالل قيمت به ډېر

به دغسې بده قيافه نه درلهوده او يهو ملهت بهه دبهل ملهت  استعمار

 ترسيوري الندې خوشحال و.

خپل استرالل پهه يهاد  مسترل ملت يې د دغه ملي جشنونه چې هر

مليت تجليل او احترام پکې پروت دى  قدر ورته ګوري د کوي او په ډېر
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بل ملت حاکميت په ځان نهه شهي  ملت د او همدغه معنى لري چې يو

 منلى.

ملي احسهاس  فکر وکړو چې ملي استرالل د موږ بايد پدې خبره ډېر

 او شعور محصول دى.

هره څومره چې دغه حس قوي وي هغومره به زمهوږ اسهترالل ههم 

 قوي وي.

وي جذبې ته ډېر شديد ضرورت لهري کهه ملت ق د استرالل ساتنه د

استرالل پهه قهدر او  دغه احساس په يوه ملت کې کمزوري شي هغه د

قيمت نشي پوهېدلى او د همدغسې ناپوهۍ په وجه دغه لهوى نعمهت 

 ساتلى هم نه شي.

ټين  وسهاتو  موږ بايد خپل امتيازات ملي شعور او ملي احساس ډېر

 (۶مربوطه ګڼو.)خپل استرالل ترويه ور پورې  او د
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 نوې رڼا
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 ملت نوم دى پښتون د

 قام نوم نه دى د 

دى چې لغات او کلمات په ځاى استعمال کړي او  د ليکوالو اول کاردا 

 معنې ډېر لحا  وساتي. د

څوک چې دغه کارنه شي کولى هغه ته اديب ويل بې ادبهي ده. يهوه 

چهې خوټېهدلې اوبهه، پوښتنه وکړه  ورځ د اديبانو په يوه ټولنه کې چا

اېشېدلې اوبه، سړې اوبه، تودې اوبه او تړمې اوبه کومې کومې دي  يوه 

اديب په دې باب کې دومره خبرې وکړې چې يوه مراله ترې جهوړېږي. 

ليکوالو کاردى، نو خلهک لهه  پوهانو او دغه شان لغوي تدقيق د ژبې د

ې بهې دغومره دقت او تدقيق نه بې برخې دي. له عوامهو نهه اورو چه

 اسرافي ښه نه ده، مګر غرو يې دا وي چې اسرال ښه نه دى.

چې  چا ښه نه دي پوه شوي او د هر دوى کاتب او سرکاتب په فرق ال

کې دځهوان  توره پخه په سر وه ميرزا صاحب ورته وايي د اميانو په نظر

 ېځله چنچڼه زاړه او بوډا د اخند او مال فرق نشته، دوى ډېر او زلمي، د

خلک شته چهې ډوډۍ تهه غلهه  وايي او مويز مېوه بولي، ډېرته مرغۍ 

کلمې او جزيهي فهرق  عام او خاص د ووايي او جوار يا غنم دانې بولي د
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خير، مګر کهه  کول د پوهانو او هوښيارانو کار دى. که بل څوک وي خو

او پښهتون لکهه  نه کړيليکونکي او پوهان د کابل او خورد کابل فرق و

ام نوم وګڼي له دېنه لويه غلطي بله نشته، د ادب ق ځاځى يا احمدزى د

او پوهې په جهان کې دغه راز سهوه او دغه شان اشتباه لويه ګنهاه ده 

کولى. ماته داسې برېښي چې ځينې ليهکوال  چې څوک يې نشي عفو

او پوهان پښتون هم لکه ازبک، ترکمن، هزاره له څوقومونو نه يهو قهام 

تن   بلکې په هغه خاصه معني چې د ملت په معني نه، حسابوي قام د

ټولنې تهه مجلهس اقهوام  ملتو نظرو په نظر کې جلوه کوي، هغه چې د

ملت په معني استعمالوي نور خلک دي، موږ نه يو دلتهه  وايي او قام د

لحا  ډېروړوکى دى چې په مټې له قبيلې نهه  په مفهوم او معنى قام د

 لږ غوندې لوى معلومېږي.

يوه قهام  قومونو ګڼي، سره له دې چې دواړه خېلونه دځنې بېل بېل 

يعنې احمدزي څانګي دي او د دوه وروڼو مثال لري کهه مهوږ د خپلهو 

خلکو معتدل ذهنيت او متوسط نظر په نظرکې ونيسو، نو قام بايهد لهه 

دغسې خېلونو نه پورته وګڼو او ټول احمدزي له جبارخېلو او معهرول 

قامونهه چهې مختلهف خېلونهه پکهې  خېلو سره يو قام وبولو، دغسې

زيات دي چهې زه ټهول نشهم شهمېرلى، مګهر  ځايېږي پښتنو کې ډېر

داکولى شم چې هغه ډېر مشهور او لوى قامونه يو څه تاسو ته معرفهي 

کړم لکه: مومند، ساپي، اپرېهدي، اورکهزي، يوسهفزي، خټهک، وزيهر، 

علهي مسعود، شينواري، خوګياڼي، بارکزي، پوپلزي، الکوزي، نهورزي، 
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زي، کاکړ، اڅکزي، ماموند، ساالرزي، وردګ، سليمان خېل، وتمانخېهل 

 ي،تره کي، تور ،خروټي، ناصر ،ځاځي، منګل، ځدرا ، بنګښ، دوړ، اندړ

احمدزي، توخي، هوتک ځيني نور واړه قامونه چې زما په تخمهين پهه 

افغانستان او پښتونستان کې له سلونه زيات نومونهه لهري هغهه اوس 

 قهام د يوازې د دغو ذکر شوو قامونو په باب وايم چې دغه هرپرېږدم او 

تعداد او نفوسو په لحا  په زرګونو او لکونو کورونهه لهري او پهه ډېهرو 

څانګو او ښاخونو وېشل کېږي او ډېرې پښې ترېنهه بېلهې شهوې دي. 

قامونهه ګڼهي چهې  دلته يو قام وګاڼه هغوي ځانونه ډېر اپرېدي چې ما

کوکي، اکاخېل، ملک ديهن خېهل( يهې بهولي )زخه خېل، قمبرخېل، 

شينواري پرڅو وړو قامونو وېشل شوي دي لکه منهديزي، سهه پهاى، 

سنسګوخېل، علي شېرخېل، احمدخېل، حسن خېهل، ليهاس خېهل، 

 رحيمدخېل، او داسې نور...

همدغه شان مومند او نور قامونه درواخله چې هريو ډېرې څانګې او 

پراته دي دغه ټول لهوى او واړه قامونهه هر ځاى  ډېرښاخونه لري او هر

چې په افغانستان او پښتونستان کې له هرات، ميمنې او بدخشان نهه 

کشمېر، سند او بلوچستان پورې په غرونو ډاګونهو، ښهارونو،  نيولي تر

درو او ناوونو کې مېشت دي او پنځلس شپاړس ميلونهه نفهوس تهرې 

م دومره لهوى او درونهد جوړېږي ټول د پښتون په نامه يادېږي او دا نو

اباسينده پر ډېره لويه او پراخه ځمکهه  يې له امونه تر نوم دى چې پرتو

ملهت  پروت دى. سره له دغه عظمت او لويوالي که څوک پښتون ديهو
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نوم نه ګڼي او قوم يې بولي نو غره ته به غونډۍ وايي او وطهن تهه بهه 

لهه سهيمې  او امهو کلى، سره له دې خبرې چې پښتون قام د اباسيند

 څخه دباندې هم تپې، تپې پروت دى.

لوى او  پښتانه بايد په دې پوه شي چې پښتون له قام او قبيلې نه ډېر

ستر دى دا نوم دومره وړو کى او کوچنى نه دى، لکهه چهې ځينهو  ډېر

 يې ورته کتلي دي.  محدود نظر ګومان کړى دى او په ډېر

يهوه  ومونه دي چې هرد پښتنو په نظر کې غلجي او دوراني هم هغه ن

قام له لمنې نهه  لوى لوى قامونه په غېږ کې نيولي دي او لمن يې د ډېر

په هېڅ شان دومره نشي وړوکى کېهداى  ډېره پراخه ده نو پښتون خو

وړو  د ځينهوملک په اصطالح څوک ورتهه قهام ووايهي او  چې زموږ د

معنهي قامونو په قطار کې يې راولي هغه څوک چې قام او ملت په يهوه 

خبهره  اخلي هغه پښتون يو قام ګڼلى شي، مګر په هغه بل حسهاب دا

کوچني په ورڼي او زړوکهي  لوى سړى د منلو نه ده چې ډېر هېڅکله د

انګو کې يې څملهوي، پښهتون هغهه زکې تاو کړاى شي او د ماشوم په 

څوک دى چې په يوه مملکهت کهې ههم نهه دى ځهاى شهوى او دوه 

، نهو کهه دغهومره يتونستان پهرې ډک دپښ مملکتونه: افغانستان او

ملت نوم ونهه بولهو  مختلف او متعدد قامونه ملت ونه ګڼو او پښتون د

 ګورو او لويه ګناه کوو. ډېرې لويې هستۍ ته په کم نظر
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دېخهوا،  -او بر افغان او پښتون هغه دوه لفظونه دي چې د معنى سر

زيات وکم پکې يې لکه ديوې تلې دوه پلې يو برابر دي او هېڅ  هغه خوا

 نشته.

ملهت نهوم دى د پښهتون  قام نوم نه دى د هماغه شان چې افغان د

 يوه ملت باندې کېږي او دا دوه لغتونه يو دبل ترجمه ده. اطالق هم پر

پښتانه بايد له خېل، اوزي، له قام، او قبيلې نه پورته يوه لويه هستي، 

ه کهې ايسهار يعنې پښتون وپېژني او لکه د مرغۍ بچي په هګۍ يا ځال

 ونه ګوري او ځان وړوکى ونه ګڼي مهوږ دا پاته نشي. ځان ته په کم نظر

کي لکه هزاره،  تره منو چې بارکزي يا احمدزي همدارنګه سليمانخېل يا

نور د دې وطن لوى لوى قامونهه دي  ازبک، ترکمن، ايماق، نورستاني او

د ون افغان ملت په تشکيل کې ستره برخه لري، مګهر پښهت او هريو د

ملت له دغسې اجزاو او اعضاو څخه نه دى، بلکې د دغه ملت يهو  دغه

 بل نوم دى چې له افغان سره مترادل ګڼل کېږي.

 


