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 استاد يون پنځوس کلن يون د
 

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

د افغانسـتان د کورنيـو او  مبـارز دی. دهسختو حـاالتو يـو مخـکک فکـري 

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

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

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

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

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

مبارزې پر حقانيت، رښتينولۍ او زړورتيا باور پيدا کـړ، ډېـری افغانـان پـه 

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

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

 خپلې دې مبارزې ته يې په سيستامتيک ډول دوام ورکړ.

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

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

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

 اثارو او افکارو پر بېالبېلو برخو لنډه رڼا واچوم:

محمـد اسـمعيل يـون د حـاجي محمـد خــان زوی او د  زوکـړه:-۶

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

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

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

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

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

ل(کـال د الينګـار ۶۹۳۹محمـد اسـمعيل يـون پـر ) زده کړې: -۲

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

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

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

کال دې ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه شـوه او د يـون کـور تـه ل(۶۹۳۱)

ل( کـال دا ښـوونځی د حکومـت د ۶۹۳۸نږدې ساحه کې ابـاد شـو. پـر )

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

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

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

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

ل( کال د کابل پـه خوشـال خـان لېسـه کـې شـامل او پـر ۶۹۱۲کړې. پر )

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

ل( کـال تـرې ۶۹۱۱شـامل او پـر )پوهنتون په ژبو او ادبياتو پوهنځي کې 

ل(کال يې د ياد پوهنځي پښتو څانګې کـې ۶۹۱۱پر ) ،اول نومره فار  شو

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

ــر  ــون پ ــه د پښــتو څــانګې د کــدر غــړی شــو. ي ــه رتب ــامزد پوهيــاه( پ )ن
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وهنځي پـه ماسـرتۍ ل(کال د کابـل پوهنتـون د ژبـو او ادبيـاتو پـ۶۹۸۳)

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

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

 ددې مجلې مديريت هم ورپرغاړه و.

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

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

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

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

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

 دي.او لنډ مهاله کورسونه يې هم تعقيب کړي 

ل( کال څخه چې د کابل پوهنتون په کدر کـې شـامل ۶۹۱۱يون له )

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

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

وروستۍ لوړې پوهنتوين رتبې پورې ټـولې رتبـې پـه ترتيـب رسه بشـپړې 

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

 ليکلی دی.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 غړی پاتې شوی دی.

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

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

 چاپ کړه.

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

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

 ارمانونه( چاپ کړل.

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

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

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

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

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

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

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

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

 ښه ډول تررسه کړه. 

( تنـو پـه ۶۱۱۱ل د بېړنۍ لويې جرګه چې نږدې )ل(کا۶۹۸۲يون پر )

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

ټاکنې وشـوې او يـون د رايـو پـه  اکرثيـت رسه د بېړنـۍ لـويې جرګـې د 

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

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

 زورواکي( تر نامه الندې يو ځانګړی اثر هم وليکه.

ل(کال د افغانستان او پاکستان تـر مـنځ د )امـن ګـډې ۶۹۸۳يون پر )

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

 هم په ښه ډول تررسه کړه.

ل د جمهور رييس حامـد کـرزي د يـوه ځـانګړي ل(کا۶۹۸۳يون پر )

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

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

 په ډېرو ميل او فرهنګي مسايلو کې خپلې مشورې ورکړې.
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له خوا جنګساالرانو او  ل(کال په حکومت کې د ولسمرش۶۹۳۲يون پر )

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

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

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

 کېښود.

 کورنی ژوند:-۱

ال لـه )اريـن مومنـد( رسه واده وکـړ، اوس ل( کـ۶۹۱۱استاد يون پر )

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

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

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

 ده. ننګرهار د خلکو منتخبه استازې

 فعاليتونه:-۳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ميليونونو ډالرو مرستو د ور رسولو زمينه برابره کـړې ده. د مصـيبت ځپلـو 

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

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

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

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

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

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

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

کلونـو ( ۹۱ر چـې يـون پـه تېـرو )مېد ټولو هغو خرييه او ټولنيزو کارونو ش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کلونـو ( ۹۱نامستقيم ډول او د نورو هېوادوالو په مرسته جوړ کړي په تېرو )

 بېالبېلو غونډو اوړي. (۸۱۱)کې تر 

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

 د ميل او سيايس مبارزو يوه بېلګه ده.

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

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

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

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

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

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

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 

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

ثبت او منفي غربګونونه دواړه راپاروه دي، کړې، نو دده پر وړاندې يې م
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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،  و، خو يون په دغسې سختو اغزنو او تنګو رشايطو کې بيا هم خپلوي

 . ورکړی دیته دوام  ونوسيايس او ټولنيز کار 

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

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

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

، 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 ( ۳۱کلونو 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

نستان دکلتوري شتو فرهنګي ټولنو )دافغامېپه پېښور کې يې د دوو املان  ،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

 ينارونه او علمي ورکشاپونه جوړ کړي دي.مشاعرې،سيم سلګونوخپله يې هم په 
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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، 

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

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 ( ۱۱۱بېالبېلو ليکوالو نږدې )

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

زياتې ( ۶۶۱۱بهري کې تر )کلونو په ( 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 کال٠255دويم چاپ           (لومړۍ شعري  ټولګه)     مټکور. 

  ل کال٠255دويم چاپ    (دوميه شعري ټولګه)سندرې په اورونو کې. 
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 راټولونې: -ب
 ل کال  ٠255دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) هيلې. 

  ل کال٠255دويم چاپ      (د حريان شعري ټولګه)نيمګړي ارمانونه. 

 ل کال٠255دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) د لوونو فصل. 

 ل کال٠255دويم چاپ   (د سيمينار د ليکنو ټولګه)   د نازو انا ياد. 

   ل کال٠255درېيم چاپ   (د الفت نرثونه)د الفت نرثي کليات. 

 ل کال٠255دويم چاپ  (د اسحق ننګيال شعري منتخبات) سيندونه هم مري. 

 ل کال۶۹۸۱لومړی چاپ  (لومړی ټولګی) د پښتو ادب لرغونې دوره. 

 ژباړنې: -ج

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

 .ل کال   ٠255دويم چاپ  اثر  (تره کي روستار

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

 .ل کال ٠255دويم چاپ 

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

 .ل کال ٠255دويم چاپ 

 ال.ل ک  ۶۹۳۱لومړی چاپ    (د استاد افغانيار اثر) فلسفه او فلسفي بهري 

  

 يونليکنې: -د

 ل کال  ٠255دويم چاپ ( د اماراتو يونليک) د اماراتو سفر. 

 ل کال٠255لومړى چاپ   (د اروپا يونليک)  که يون دى يون دى. 

  ل کال  ٠255لومړى چاپ ( د امريکا يونليک)دپنټاګون ترڅنډو. 

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

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

 .ل کال ۶۹۳۱ 

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

 څېړنې او شننې: -هـ

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

 .ل کال  ٠255 چاپ دويم 

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

 .ل کال  ٠255

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

 .ل کال  ٠255  چاپ

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

 .ل کال٠255

    ل کال٠255 چاپ شپږم )علمي اثر(د پښتو شعر هنديس جوړښت. 

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

 .ل کال٠255

  ل کال٠255 چاپ دويم)څېړنيز اثر(  پرمختياوېساينيس. 

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

 .ل کال٠255

 ل کال  ٠255 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه(  انديال خوشال. 

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

 .ل کال  ٠255

 ل کال٠255 چاپ لومړى)د اديب څېړنيزو ليکنو ټولګه( کلتوري يون. 

 ل کال٠255 چاپ لومړى  )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه(  فرهنګي فقر. 
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 ل٠255 چاپ لومړى )له بېالبېلو ليکوالو رسه د مرکو ټولګه(  مرکه او مرکې 

 .کال

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

 .ل کال٠255

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

 .ل کال ٠255 چاپ لومړى

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

 .ل کال ٠255 چاپ لومړى

 ل کال  ٠255 چاپ لومړى  )ژبنی څېړنيز اثر( پښتو ليکنى سمون. 

  ل کال ٠255 چاپ لومړى )څېړنيز اثر(رسنۍاوسنۍ. 

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

 .ل کال ٠255

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

 .ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  

 چاپلومړی   )د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه(  د سمون په لټه

 .ل کال  ۶۹۳۱ 

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

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  )علمي اثر( کره کتنه. 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  )علمي اثر( ادب تاريخ. 

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ  )د سيايس ليکنو ټولګه(  ميل درسونه. 

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

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

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ   )څېړنيز او تحلييل اثر( د زمانې په کږلېچ کې. 

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

 ل کال۶۹۳۱ )څېړنيز اثر( ناچاپ د خادم نړۍ لید. 
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(مـه نېټـه پـه تـذکره کـې د ۶۸ل( کال د کب پر )۶۹۳۱د )استاد يون 

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

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

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

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

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

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

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

ه يې خپلو زده کـړو تـه يـې دوام مسووليت ورپه غاړه شو، خو دې رسه رس 

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

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

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

ه. په دې بهري کې يې )مټکـور(، کلونو په ترڅ کې يې په ښه ډول تررسه کړ 

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

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

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

ږ ويشت کالـه وخـت يـې دا نو د ګڼو خدمتونو مرحله ده چې پوره شپ

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

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

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

اوړي او دا بيا کـه دده ر مې( کتايب مخونو يې ش۶۳۱۱۱محاسبه کړو، نو تر )

( کلن عمر ووېشو نو د ورځې لږ تر لـږه يـو نـيم مـخ کـار ۹۱د ليکوالۍ پر )

( کلونو کې يوه ورځ هم بـې لـه ليکـوالۍ نـه ده ۹۱کېږي. يانې استاد په )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ار او فشار کچه يـې ماتـه ل( کال راهيسې کار کوم، د ک۶۹۸۹زه وررسه له )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بلـې ايـډيالوژۍ زيـاتې  هويت، ميل فکر او ميل وياړونو ولـولې تـر هـرې

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

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

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

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

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

 ضياء الرحمن ضياء

 ژوندون راډيو ټلوېزیون -کابل

 (مه نېټه۲۱ل( کال د کب، )۶۹۳۱)

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               زما د نيمې پېړۍ يون /نيمه پېړۍ يون

0255 
 

 

 پېړۍ يون مېزما د ني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ی له شعوره، نو ق دتوايي چې شعر مش شعور نور هم وده وکړه، خوشال بابا

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

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

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

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

د خپل وخت له ځينو اخبارونو رسه قلمي  مېانجمن مسول وم. دې رسه 

په رسمي ډول اديب سفر هم پيل  مېهمکاري پيل شوه او په دې ډول 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/زما د نيمې پېړۍ يون

0250 
 

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

 ښوونځي کې شامل شوم.

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

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

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

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

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

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

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

ې. البته په دې تېر دېرش کلن بهري کې نه وي کړ  مېپاتې شوی، مبالغه به 

ځينې سيايس کارونه له ناچارۍ څخه راباندې تحميل شوي او ځينې 

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

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

ل زه د جمهوري رياست د ميل ل( کا۶۹۸۳لپاره تررسه کړي دي. په )

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

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

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

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

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

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

اشخاص وررسه ژر حساسيت نه ښيي او که دوی حساسيت ښکاره هم 
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کار لپاره مو يو  کړي، نو موږ به خپل کار تررسه کړی وي. ددې فرهنګي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 چاپ کړي.

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

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

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

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

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

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

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

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

هدف دا و چې په ژوند کې  مېکلياتو په بڼه چاپ کړه. له دې کار څخه 
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د چا د اوږو پېټی شم،  يايش او نه دي غوښتي څوک راڅخه ازار  مې

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مېپورته ورته ياده کړه زما د ني مېېالبېل اثار چې بڼه دا پنځوس ب

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

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

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

و چې له ډېر تنکي زمليتوبه مو جګړه پيل شوې او دادی تر بدمرغه نسل و 

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

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

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

 جګړې ټپونه او دردونه ليده دي.

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

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

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

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

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

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

ايه فرهنګي بډ  چې که ما او زما د عمر ټول پښت راتلونکي نسل ته څه ډېر

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 ډول 

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

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

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

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

 او پرمختليل افغانستان لپاره ورته مناسب فرصتونه برابر يش.

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

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

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

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

شپږم ټولګي پورې راورساوه او بيا يې د خپل ابدي سفر ملنه ونيوه، خو ما 
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مهال د هغه  د مرګ پر مېجنازې بازو ته اوږه ور نه کړای شوه او نه يې د 

دا و  مېدی. د ژوند يو ارمان  نه معلوم مېبارکه څېره وليده، د پالر قرب م

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 انځور وکاږي. پوره داسې يوې صحنې

 مېتابوت رس ته ناست وم، ډېر  دد مور  مېجالل اباده تر لغامنه له 

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

 مينځلی و. مېموښلی او د زمزم په اوبو  مېخدای په کور 
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هم ډېره مننه کوم چې زما په روزنه او  مېله خپلو خوږو خويندو  

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 

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

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.

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

و تودې وګاللې او زما فرهنګي کلونو کې يې رارسه د ژوند ډېرې سړې ا

 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، 

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

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

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

 .واینور فرهنګي، ټولنيز او ميل کارونه تررسه شوي 

 له ټولو يوه نړۍ مننه

 ستاسو د ټولو يون

 (مه۶۳ل( کال د کب )۶۹۳۱)

 افغانستان -بلکا
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 استاد زيار

 د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى

 

 

 

 ليکوال

 محمد اسمعيل يون
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 ډالۍ

 !پخپله استاد زيار ته

 چې د پښتنې مينې راکښون يې زما په

 زړه کې ددغه اثر د کښلو هيله وروزله. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 کتاب پېژندنه

 

 دپښتني فرهنګ يو ځالند ستورى استاد زيار وم:د کتاب ن

 محمد اسمعيل يون  ليکوال:

 يون کلتوري يون  خپرندوى:

 ټوکه ٠555  چاپشمېر:

 ل کال٠255  لومړى چاپ:

 ل کال٠255  دويم چاپ:

 د ليکوال

 (5)  پرله پسې نومره: 

 د خپرندوى

 ( 5)   پرله پسې نومره: 

 ضياءالرحمن ضياء  کمپوزر:
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 ددې اثر دويم چاپ
 

دا اثر چې ستاسو په الس کې دی، ما د خپل تحصيل په بهير کې ليکلى 

محصل وم، چې دا کار مېې پيېل او تېر دی. زه د پوهنځي د لومړي ټولګي 

ل کال( پورې مې بشپړ کړ، هغه وخت په کابېل کېې ۶۹٣١څلورم ټولګي )

کتابتونو او ځينو نورو اخځونو ته السرسى څه ناڅه اسانه و، نېو ځکېه مېا 

وکړای شول ګڼ شمېر اړتيا وړ مواد پيدا کړم. که هغه مهال مې دا کېار نېه 

کومو اخځونو يادونه شېوې، تېر ړګېړو وای کړی، نو په دې اثر کې، چې د 

وروسته يې پيدا کول ناشوني وو. ددې کتاب هر څپرکى چې ما بشپړاوه، نو 

استاد زيار ته مې د بيا کتنې او تدقيق لپاره سپاره، هغه په کېې زيېاتون او 

سمون راوسته او په پای کې ترې دغه اثر ړوړ شو. کله چې څېوک دا اثېر 

يې، د استاد زيار د ژبني سبک سېيوری څېه لولي، نو ليکني سبک کې به 

ناڅه حس کړي، ددې علت دا و، چې ددې اثر د کتنې پر وخت زيار صيب په 

 کې ځينې کلمې اړولي را اړولي دي.

کال په الهور کې چاپ شو. ددې کتاب  (ل۶۹٣١)دا اثر بيا وروسته پر 

کال وروستۍ مياشت( پورې، نږدې شېل  (ل٠255)له ليکلو بيا تراوسه 

اله تېرېږي، د شلو کلونو په بهير کې استاد زيار ګڼ شمېر نور اثار هې   ک

ليکلي، لکه پښتو سيندګى، پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې، پښتو 

ليکالر ښود او ځينې نور څېړنيز او تخليقي اثار، دغه راز د استاد نورې 

ي، ګڼ شمېر ليکنې ه  په چاپي او برېښنايي خپرونو کې خپرې شوي د

چې ددې کتاب د دوي  چاپ پر وخت پر هغو بحث او بيا دلته ددې بحث 

ځايونه ماته شونې نه وه، نو ځکه مې د دې کتاب د تېر شلکلن تاريخي 

اصالت له مخې، په خپله بڼه د هغه بيا چاپ مناسب وګاڼه. زه دا يادښت 
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نور نه غځوم، يوازې دومره يادونه کوم، چې ځوان ليکوال بايد د خپلېو 

مخورو او محسنو ليکوالو زيات قدر وکړي او که غواړي د هغو په باب څه 

وليکي، نو ښه به دا وي، چې د هغوی د ژوند پر مهال، پېر هغېوی څېه 

وليکي، ددې ډول ليکنو ګټه داده، چې يو خېو بېه زمېوږ مشېران پېر 

ژوندوني، خپل قدر او ارزښت وويني او بله دا چېې دا ډول ليکنېه يېا 

پل نظره تېرې کړي، د نيمګړتياوو او غلطيو مخه به يېې ليکنې به له خ

 ونيسي او تېروتنې به يې په خپله سمې کړي.

د مړو ستاينې د زړې عنعنې د بدالنه، د ژوندي ستاينې د نوي دود د 

 پيل په هيله.

 په درنښت

 پوهندوی محمداسمعيل يون

 ارګ، د ړمهوري رياست ودانۍ

 افغانستان -کابل

 مه(١۱)کال د سلواغې،  (ل٠255)د 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

0205 
 

 

 رسيزه
 

 د خوشال قدر که اوس پر هېچېا نېه شېته

 پس له مرګېه بېه يېې يېاد کېا ډېېر عېال 

 

نن راته د هغه چا د احساس تاو قل  په ګوتو کې راکړی، چې ډېر کلونېه 

دمخه ورسره په نا اشنايۍ کې اشنا وم، زه ال کوچنى وم، چې د هغه نوم مې 

ډېره ستاينه کوله. له همغه مهاله مې په زړه کېې د اورېدلى و. خلکو به يې 

هغه مينې او پښتني ولولو ځای نيولى و. په زړه کې به مې دا هيله څو ځلې 

د خيال او خوب په شان وګرځېده، چې ګوندې داسې وخت راشېي چېې 

استاد زيار مې ښوونکى شي او د هغه له اورنيو پښتني ولولو څخه مې زړه 

 تيا ومومي.تودوخه او فکر روښان

ډېر وخت تېر شوی و، خو هيله مې ال نه وه زړه شوې. يو وخېت مېا پېه 

خوشال خان لېسه کې زده کړه کوله، له شعر او ادبياتو سره مې زياته مينه 

پيدا شوې وه، کله کله به زه ه  هغو فرهنګي څانګو، چې ادبي غونېېې او 

 مشاعرې يې ړوړولې، خبرول .

والو انجمن له خوا د کره کتنې يېوه غونېېه يوه ورځ د افغانستان د ليک

ړوړه شوې وه او د يوه شاعر پر شعرونو خبرې کېدلې. زه ه  هلته تللى وم، 

له نېکه مرغه مې هلته استاد زيار ه  وليد، چې له بهر څخه تېر يېو اوږده 

سفر وروسته تازه راغلى و، دده عالمانه لوښې او کمينۍ زما هيله ال پياوړې 

 کړه.
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وروسته مې ورسره د ليکوالېو انجمېن د ځوانېو شېاعرانو او  څو ورځې

ليکوالو په کانون کې بيا وکتل، دا ځل ورسره پوره بلد شوم. خپله پته يېې 

ماته راکړه، بيا نو زه ادبياتو پوهنځي ته ډېېر ورتللې  او خپلېې ليکنېې او 

شعرونه به مې وراورول او ده به په ډېره سړه سينه راته اصالح کېول. زمېا 

يله خو پوره شوې وه، ځکه چې هغه زما ښوونکى شوی و، يو ډېر خوږ او ه

 مهربانه ښوونکى.

خو زما هيلې هغه وخت ال پسې د خوښۍ په اوبو والمبل چې زه د ژبو او 

ادبياتو پوهنځي محصل شوم، لومړی ټولګى و او لومړی ساعت، کله چېې 

ې تېرې شېوې، ټولګي ته ننوت ، پر يوې څوکۍ کېناست ، څو شېبې ال نه و

چې استاد زيار ټولګي ته راننوت او تر پېژندګلوۍ وروسته يې پر لوست پيل 

 وکړ.

اوس نو چې زما هيله پوره شوې ده، پرځای بول ، چېې ددغېه پيېاوړي 

استاد د ژوند په باب د خپل توان په کچه يو څه وليک . سره له دې چې دا 

واکمن قل  خاوند وای، کار بايد هغه ليکوال او څېړونکي کړی وای چې د ځ

خو هغه څه چې د استاد پر ما حق دی، بايد ادا يې کړم. سره له دې چې دا 

کار زما لپاره ډېر ګران دی او نه ش  کوالی څنګه چې ښايي، د استاد د ژوند 

او اثارو د څرنګوالي په باب وړنده معلومات وړاندې کړم او د هغه پېر ټولېو 

دې په ټول ټال او کره ډول خپل ځان او نور ادبي، هنري او علمي کارونو بان

 خبر کړم.

زه دا کار ددې لپاره سرته رسوم، يو دا چې د استاد حق مې ادا کړی وي 

او بل دا چې تراوسه پورې پرته له )استثناتو( په پښتو ادب، فرهنګ او زموږ 

په ټولنه کې دا خبره باب ده، چې په ژوندوني د شاعر، اديېب او هنرمنېد 

نه شته. هغه د افغان سيد ړمال الدين خبره چې وايي: )) په شرق درناوی 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

0209 
 

کې اديب د ژوند پر وخت مړ دی او تر مرګه وروسته ژوندی کېږي((. بېخي 

پرځای خبره ده ) دوکتېور عبېدالحکي  يبيبېي: تېالى هېای سياسېى 

 مخ(. (١١)کال  (ل۶۹١١)سيدړمال الدين افغان، 

کوال د ژوند په لړ کې د هغه پر اثارو زما موخه داده، چې د يوه شاعر يا لي

 ليکنه او د هغه پر ژوند ليکنه به له څو اړخونو څخه غوره او مثبته پرېوځي.

يو دا چې شاعر يا ليکوال او يا هنرمند به په ژوندوني د خپل کار ثمره په 

خپلو سترګو وويني، دوي  دا چې ليکوال به د خپلې دغې ثمرې د ليدلو په 

ر ه  ددې زغ  او ځواک پيدا کړي، چې خپلېې پنځېونې او پايله کې ال نو

نوښتونه ال پسې زيات کړي، درېي  دا چې موږ به د ليکوال او هنرمند حق 

ادا کړی وي او څلورم دا چې موږ به په څېړنو او ليکنو کې له تېروتنو سېره 

 مخامخ نه شو او که مخامخ ه  شو، هغه به ډېرې کمې وي.

ده، چې کله شاعر يا ليکوال له نېړۍ څخېه  خواوس اوس دا خبره باب

سترګې پټې کړي، بيا ټول د قلمونو څوکې تېرې کړي او مټې راونغاړي او تر 

هغه چې يې له السه کېږي، زړونه تش کړي او داسې شيان وليکېي، چېې 

 ارواښاد په ګور کې نا ارامه کړي.

ا په ځينو ځايو کې خو ال داسې ه  ليدل شوي دي، چې د يوه شاعر يې

ليکوال د ژوند او مرګ نېټې دمعلومولو په باب کتابونه ليکل شوي، رسالې 

کښل شوي، خو بيا ه  په بشپړ او ړوت ډول د هغه د ژوند يا مرګ نېټه نه 

 ده زباته ))ثابته(( شوې.

په دې توګه به ښه دا وي، چې په خپله د ليکوال په ژونېدوني د هغېه د 

و د تېروتنو پر وخت په خپله لېه هغېه ژوند او اثارو په باب څه وليکل شي ا

څخه مرسته وغوښتل شي. بيا به نو ددې اړتيا نه وي، چې يېوازې د يېوه 

شاعر يا ليکوال د ژوند او مرګ نېټې د ړوتيا لپاره کتابونه او رسالې وليکو. 
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بېخرته غونېې پرې ړوړې کړو او له دې سره سره پرې بېځايېه لګښېتونه 

 وکړو.

ی، چې ښايي نيمګړتياوې به ولري، خو زما هيلېه دا دا زما لومړنى کار د

ده، چې نور ليکوال په دې برخه کې په پوره ځيرتيا کار وکېړي او د خپلېو 

مشرانو او نوښتګرو ليکوالو حق ادا کړي. زه په دې ليکنه کې د استاد زيار د 

ژوند او اثارو په باب غږېږم، هيله ده، هغه څه چې مې راټول کړي دي، څېه 

 استاد له اندو ژوند سره سمون ولرالی شي. ناڅه د

 په پښتنه مينه

 اسمعيل يون

 د ژبو او ادبياتو پوهنځي محصل

 کال، پسرلى (ل٠235) 
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 ژوند ليک

 

کال د  (ل۶۹۶١)پوهاند دوکتور مجاور احمد زيار د عجب ګل زوی پر 

سپين غر د مزينې رود پر غاړه د اخون کلي په يوه بېکوره او بې ځمکه 

بزګره کورنۍ کې وزېږېد. د ښوونځي په درېي  ټولګي کې يې د يوازيني 

ګټندوی پالر سيوری له سره پرېوت. پاتې درې ټولګي يې لېه کوچېاني 

بېوزله ژوند سره د يو بل په مزدورۍ پای ته ورسول. تېر څلېور کلنېې 

وارۍ مزدورۍ وروسته ورته د کابل د ليليه ښوونځي چانس برابر شو، خ

کال يې د زده کړې ترڅنګ د هلمند په ناوه  ل(۶۹۹۱)تر  ل(۶۹۹١)له 

 کې کار کوه.

کال يې دولس کلنې زده کړې پای تېه ورسېولې او پېر  ل(۶۹۹٣)پر 

کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي کې پر زده کړه  ل(٠225)

کال يې له دغې څانګې څخه ليسانس واخيست  (ل۶۹١۶)وخت شو. پرب

 او د همدغه پوهنځي په کدر کې پر تدريس او ژبنيو څېړنو بوخت شو.

پنځه کاله يې د هېواد په غرو، رغو، ځنګلو، ميرو، کليو او بانېو کې د 

ټوکه ګړدودي څېړنې ترسره کړې.  (۶١١)ژونديو او ني  ژوندويو ژبو  (۶١)

س ته واستول شو او هلته يې د ))برن(( پوهنتون د ژبپېوهنې، بيا سوي

ادب پوهنې او وګړپوهنې په څانګه کې د علومو دوکتورا واخيسته. پېر 

کال يې هېواد ته له راستنېدو سره خپلې اسېتادۍ تېه دوام  (ل۶۹١۶)

 مياشتنۍ مجله )وږمه( وچلوله. (١)ورکړ او ترڅنګه يې د څانګې 
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کال ورته د استادۍ ترڅنګ د پښتو څېړنېو د نړيېوال  (ل۶۹١٣ )پر

مرکز رياست دنده ورترغاړې شوه. څه مهال وروسته زنداني شو. بيا يې 

د سولې او پيوستون د سازمان د رئيس او مرستيال په توګه دنده ترسره 

کړه. څلور کاله د ژبو او ادبياتو پوهنځي رئيس پاتې شو. بيا يې د المان 

نتون کې د مېلمه استاد په توګه د افغانستان پوهنې د په هومبولت پوه

کال له مني راهيسې بيا د ژبو او  (ل ۶۹۱١)تدريس دنده پرمخ يوړه او د 

ادبياتو پوهنځي په پښتو څانګه کې د ژبپوهنې او ادب پوهنې پر تدريس 

 بوخت شو.

دوکتور زيار له ننه  اووه ويشت کاله دمخه واده کړی دی، يو زوی او 

لور لري. زوی يې په المان کې د لوړو رياضياتو او لور يې دلته د يب يوه 

په څانګه کې زده کړه کوي او مېرمن يېې د ژبېو او ادبيېاتو پېوهنځي 

 دالماني څانګې استاده ده. 

استاد زيار يو ډېر کاري او څو اړخيز انسان دی. کله چې د ده د ژوند 

څو کاره پرمخ وړي دي، ه  پاڼې اړوو را اړوو، ان له وړکينې څخه يې څو 

به يې له ځمکوالو سره مزدوري کوله او ه  به يې ورسره د ښوونځي او 

ړومات زده کړه غبرګه پرمخ وړله. لو او لېور او نېورې راز راز موسېمي 

خوارۍ او ورځ مزدورۍ خو يې په هره توګه د زيېار کښېې لوښېې نېه 

غې بوختيا بيېا بېلېدونکى ټوک و. د منځنيو زده کړو په دوره کې يې د

نوې بڼه وموندله. د تعليمي کال په بهير کې يې د شعر ليکنې او ژباړنې 

 له الرې مطبوعاتي فعاليت کاوه.

د ورزى په برخه کې له اووم ټولګي څخه د بېالبېلو ورزشي ډولونېو 

لېوال و او د بايسکټبالر په توګه د کابل او ان د برن پوهنتون د اړوندې 

غړی پاتې شوی دی. د ښوونځي په رخصتيو کېې لوبېلې )ټي ( رسمي 
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ددې پرځای چې کلي ته ستون شي او له خپلې کورنۍ سره پېه ارامېه 

واوسېږي، د هېواد په ځينو پروژو، لکه د هلمند وادي په هغه کې پر کار 

بوخت شوی او په ګټلو پيسو يې ه  د خپل تعليمي ژوند ړيېب خېر  

 رنۍ سره مرسته کړې ده.برابر کړی او ه  يې له خپلې بېوزلې کو

د پوهنتون په دوره کېې يېې لېږ تېر لېږه شېپږ ډولېه بوختيېاوې 

)مصروفيتونه( پرمخ وړل. د هېواد د ورځپاڼې خبريال، د اصالح، انيس، 

ژوندون، عرفان او پوهنې او د مرکز او والياتو د خپرونو قلمي همکار، د 

و کورسونو پوهنې مطبعې مصحح، د رحمان بابا، بيهقي ښوونځي او پښت

حق الزحمه يي ښوونکى، د پوهنځي د پښتو مجلې )وږمې(( مرستيال، 

د پوهنتون د بايسکټبال د ټي  غړی، په کابل کې د مصر سفارت د عربي 

 کورس شاګرد او د ثقيله ورزى د کلوپ غړی او داسې نور.

استاد زيار په دې ګروهه دی، چې ژوند د زمانې د بهير پر وړاندې ډېر 

ګ دی او هغه څه چې يو انسان يې بايد په خپلېه ژونېد کېې لنې او تن

ترسره کړي، نه ترسره کېږي، نو له همدې کبله تل پېه تلېوار او منېېو 

رامنېو کې دی او نه غواړي د ژوند يوه شېبه خوشې تېره کړي. هېڅکله 

يې په ياد نه دي، چې د زينې پوړۍ يې يو په بل پسې تر پښو الندې کړې 

کله يوه او کله دوه په منځ کې پرې ايښې دي. پلى تګ وي، بلکې تل يې 

يې له نورو سره توپير لري. پر پليو الرو ه ، چې هر څومره ګڼه ګوڼه وي، 

د شتۍ غوندې خپله الره باسي او له ټولې پاملرنې سره سره يې له يو بل 

سره ټکر ه  راځي، همداسې يې بايسکل ځغلول او موټرسايکل چلول 

 ه  درواخله.

ژبنيو څېړنو کې يې پوره څلور کاله له دغو دوه ارابه يېي وسېيلو په 

څخه تر وروستي بريده کار اخيستى او ډېر يې ژوبل کړی هې  دی. لېه 
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همدې کبله يې موټر اخيستو ته مېرمن نه پرېږدي. له دې ټولېو منېېو 

رامنېو او بېړندويۍ سره بيا ه  يو روغتيايي اوډلې او مهالوېشى ژوندون 

ه  په دې موخه چې وخت يې هسې خوشې لېه السېه ونېه  لري او دا

وځي. خوب و خوراک، کار، ورزى او هوساينه هر څه يې پر مهېالوېش 

 برابر دي.

په الکولي څښاک، څکاک، توندو، تورشو خوراکونېو او نېورو نېاوړو 

عادتونو، نه خپل اقتصاد ويجاړوي او نه روغتيا. په ټوليز )کُلي( ډول يې 

ی، خو دومره ه  نه چې څوک ورته سېاده ووايېي. ساده ژوند خوښ د

سهارنى کړاو )ړمناستيک( او تشناب تر وسې وسې، که پر کور وي که 

 پر بيديا، نه قضا کوي.

شعر او شاعري او نور زېرندويه فعاليت يې له هوساييزو )تفريحېي( 

بوختياوو څخه ګڼل کېږي، د سفر او ان د ناروغۍ د وخت بوختيېا يېې 

 ادښت کتابچه يې خو ټول عمر ملګرې ده.همدا ده. د ي

استاد زيار له اوډلي، بيړندويېه، تېرور، خوځندويېه )ډيناميېک( او 

دوديال )اخالقي( ژوند دود سره يو سرکښ، سرغړانده او ناړامه خېوی 

خصلت لري او له هر راز دوديزو او ټولنيزو بنديزونو او اړبارونو سره نه 

ر ته ړوته شي، چې په يوه خبېره پخالکېدونکى دی. کله چې استاد زيا

کې د حق پر خوا دی، د دوست و دښمن ورم و پند او زور زاري پرې څه 

اغېزه نه لري. په سپين ويلو او ګوتې نيولو کې نه ډار پېژني او نه لېورو 

وپاس اوزړه سوی او هغه ه  زياتره بيا د خپلو نژدې اړوندانو او دوستانو 

کلکوالي، ناړاموالي او انتقادي او انتقامي پر وړاندې. استاد زيار له ټول 

لوښې سره سره بيا ه  د لوی زغ  او سپېڅلي احساس څښېتن او پېه 

 دوستۍ او اشنايۍ کې ډېر ټينګ دی.
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له مېرمنې، زوی او لور سره که څه ه  په ټولو چارو کې مرستندوی 

دی، خو بيا ه  ترې دومره خوشاله نه برېښي، ځکه په بدل کې ترې دا 

ې لري، چې هغوی ه  دده اوډلى بېړندويېه ژونېد دود ومنېي، د سترګ

ساري په توګه يې مېرمن د کور په اوډون، سمون، پاک کارۍ او لوښېو 

پرېوللو کې د مرستې پاسلنه پرځان نېه اخلېي او هغېه يېې زيېاتره د 

 سپېڅلتيايي او اوډلې لوښې او آر )اصل( يوه برخه بولي.

ر او په ځانګړي ډول بيا د پښتو د ان تر دې چې د نوي ازاد پښتو شع

ليکني معيار لپاره د استاد زيار دا شل کلنې پرله پسې هلې ځلې يوازې 

دده له پښتونولۍ يا څانګوالۍ څخه نه، بلکې زياتره د ده له اوډونېي او 

 ډيناميکي لوښې څخه سرچينه اخلي، دی وايي:

ګړنېۍ  )) هغه بې شمېره ځيلونه )وراينتونه( يا ګړدودونه، چېې پېه

)ګفتاري( پښتو کې دود لري، بايد په ليکنۍ پښتو کې يېووالى او کېره 

ړوړښتي او گرامري وارينتونه توحيد کېړ  -والى ومومي. يا په بله وينا

شي او لغوي وارينتونه تکثير کړ شي. په بله وينا خېولې ډېېرې او بېې 

 شمېره دي او کنټرول يې ناشونى، څه چې يو بې سرو بوله کار دی، مګر

قلمونه هغومره ډېر نه دي، چې کنټرول نه شي((. دی لکه څنګه چې د 

ټولو پښتنو ټبرونو لپاره د يوه ملي يووالي يا )مليت( په بله وينا د يوه لوړ 

ټولنيز پرمختګ او بشپړتيا غوښتونکى دی. دغسې د ليکني ژبيووالي 

له  لپاره ه  ټينګار کوي او څنګه چې لومړۍ موخه د يو واريز )اوښتون(

الرې کېدونکې ده، دغسې دغه ژبنۍ بشپړتيا ه  يوې اګاهانه او تينګر 

 هاند او هڅې ته اړتيا لري.

د استاد دا خبره، چې ټولنيزه بشپړتيا او ژبنۍ بشپړتيا سره يو له بله 

نه شلېدونکي بهيرونه دي، يوه پرځای او په نوي علمي نړۍ ليېد کېره 
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ه )انګليسي، الماني، پرانسي، شوې خبره ده. د نړۍ نورې يادې ژبې، لک

يا روسي هغه مهال معياري بڼې پيدا کېړي، چېې بېالبېلېو ټبرنيېو او 

فيوډالي ډلو ټپلو يې پانګوالي اړيکو ته لوړتيا موندلې ده،يا په بله وينېا 

 -)ملت( ته رسېدلى دي.  استاد زيار پر دې ټينګار کوي، چې )له ټولنيز

قالب ه  له ياده ونه ايستل شي او اقتصادي انقالب سره بايد فرهنګي ان

مخبنايي ړوړښتونو يو ګې آر او اړيکى بلل  -ژبه خو د دواړو بيخبنايي

کېږي )د استاد زيار ژوند ليک چې د اکبر کرګر له خوا د استاد زيېار د 

 زېږېدنې د پنځوسمې کاليزې په غونېه کې اورول شوی و(.

بو او ادبياتو پوهنځي کاله د ژ (۹١)پورې  ل(۶۹٣١)استاد زيار تراوسه 

او په علومو اکاډمۍ کې اکاډيميک خدمت کړی دی. د سويس له بېرن 

پوهنتون څخه يې د ژبپوهنې، ادبپوهنې او وګړپوهنې لېومړۍ درړېه 

دوکتورا اخيستې ده. په انګليسي، الماني، روسي، عربي او نورو لرغونو 

 هندو اروپايي ژبو هېږي.

راهيسې د شاعرۍ او  (ل۶۹۹١)ي استاد زيار د ښوونځي له نه  ټولګ

ليکوالۍ ډګر ته راوتلى دی، د ټولو ادبي، علمي او تحقيقي اثارو شېمېر 

ليکنو ته رسېږي. په دې کې د ګڼېو  (۶۶١١ )ټوکو )کتابونو( او (۶۹١)يې 

علمي، تحقيقي ليکنو ترڅنګ هغه ژورنالستيکي ليکنې ه  راځي چې 

کال راهيسې يې د هېواد، ننګرهار، وړانګې، اصالح او د ثور  ل(٠225)له 

انقالب حقيقت )پيام( ورځپاڼو او د پوهنې مجلې د خبريال او د هېواد د 

نورو ټولو مهالنيو خپرونو او راډيو تلويزيون د همکار په توګه د هېواد په 

د دننه او بهر کې په پښتو، دري، انګريزي او الماني ژبو خپرې کړې دي. 

 پوهاند زيار ادبي، علمي او تحقيقي اثار په الندې ډول دي:
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نومتړنګونه يا اسمي ترکيبونه، په الماني ژبېه د سېويس د بېرن  -۶

 کال خپرونه. (ل۶۳٣١)پوهنتون د 

 کال خپرونه. (ل۶۹۱١)پښتو پښويه )ګرامر( د کابل پوهنتون د  -١

کال  (ل۶۹۱١)پښتو ليکالر د ننګرهار د بايزيد روښان پوهنتون د  -۹

 خپرونه.

 (ل۶۹١۳)زنداني نغمې، د چاپ او خپرونې د دولتي کېومېټې د  -١

 کال خپرونه.

سوزونه او سازونه ) د شعرونو غونې(، د چاپ او خپرونې د دولتي  -۱

 کال خپرونه. (ل۶۹۱١)کومېټې د رياست د 

اور او  وينې ) د شعرونو غونېې( د چېاپ او خپرونېې د دولتېي  -٣

 کال خپرونه. (ل۶۹۱١)کومېټې د خپرونو رياست د 

 (ل۶۹۱١)وينه او مينه ) د شعرونو غونې( د ملي دفېا  وزارت د  -٨

 کال خپرونه.

نظر کوتاهى بر زبان و زبانشناسى، د کابل پوهنتون ګستنر چاپ،  -۳

 کال. (ل۶۹۱۹)

ه او ورونه مليتونېه )ژبېاړه( د چېاپ او خپرونېې دولتېي پښتان -۶١

 کال خپرونه. (ل۶۹۱۱)کومېټې د 

 مينه د زړه په وينه )رومان( تر چاپ الندې. -۶۶

اندو ژوند )شعري يرحې او څلوريزې( د سرحدونو چارو وزارت د  -۶١

 کال خپرونه. (ل٠235)

 دري فرهنګ تر چاپ الندې. -پښتو -۶۹

ګلکڅونه )شعري غونېې( د افغانسېتان د ليکوالېو د انجمېن د  -۶١

 کال خپرونه. (ل۶۹۱٣)
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د بېرلين پوهنتېون پېه غوښېتنه د  -پښتو فرهنېګ -الماني -۶١

 کال خپرونه. (ل۶۹۱٣)

 د پښتو الماني ژباړيز پرابلمونه ) په الماني( ناچاپ. -۶۱

خه شوروي فرهنګي اړيکي، په دوستي مجله کې يې بر -افغان -۶٣

 برخه چاپ شوې ده.

 سپين غر )شعري غونې( ناچاپ. -٠5

کارپوهه )ارګولوژي( برخه برخه په فولکور مجله کې خپره شوې  -۶۳

 ده.

ټولنوال رياليزم برخه برخه په هنر او ژوندون مجلو کېې خپېور  -١١

 شوی دی.

 پښتو ګړدودونه )لهجې( په وږمې مجله کې چاپ شوي دي. -١۶

مولوژي( تر ))ژ(( پورې په وږمه مجله کې خپره پښتو آر پوهه )ات -١١

 شوې ده.

ايالعاتو او کلتور  پښتو بدلمېچ يا پښتو شعر څنګه ړوړېږي؟ د -١۹

 کال خپرونه. (ل۶۹۱۳)وزارت د 

 انګليسي او الماني( ناچاپ. -دري -ليکونه )په پښتو -١١

 انګليسي او الماني( ناچاپ. -دري -ځان پېښې )په پښتو -١١

دري، اوزبکي، ترکمنېي، بلېوڅي، -ژبو ) پښتو (۶١)د پر د هېوا -١۱

براهوي، واخي، پشېه يېي، پاراسېوني، کتېي ))نورسېتاني((، ګېوړرو 

ټوکه ګړدودودي  (۶١١)))ګجراتي((، تيرو ))تيراهي((، شغني، کشمونېي 

)لهجوي( څېړنې، چې د سويس د ملي فونې لېه خېوا د يونسېکو پېه 

اتلس( په نامه په برن پوهنتون کې  سپارښتنه، د افغانستان ) د ژبپوهنې

 تر کار الندې دي.
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 پښتو، دري، پشه يي فولکوري څېړنې.  -١٣

زياتې علمي، ادبي، تحقيقي او ژورناليستيکي ليکنېې  (۶۶١١)تر  -35

يې په پښتو، دري، انګليسي او الماني، تر هېواد دننه او د باندې خپرې 

شوي دي. دغه راز يې يو لړ ادبي اثار د شوروي اتحېاد پېه څېو ژبېو او 

مجاري، الماني، انګليسي، بلغاريايي او داسې نورو ژبو اړول شوي او په 

 کې خپاره شوي دي.اړوندو هېوادو 

 د اثارو ټول شمېر يې له مقالو پرته:

 اثره. (۶١)_ ادبي 

 اثره. (۶۱)_ علمي 

 اثره. (۶١١)_ تحقيقي 

 اثره. (۶۹١)_ مجموعي 

 کال د ميزان او عقرب ګڼه(. ل(۶۹۱٣)) ژوندون مجله، 

استاد زيار د پورتنيو ياد شوو اثارو په درلودلو سره په ټول هېواد کې تېر 

ملي ريکارډ ټينګ کړی دی. استاد  د هېواد په نويو او زړو ژبو کېې  ټولو لوړ

پوره تخصص لري. استاد د اروپايي او بين المللي ژبپوهانو د ټولنې، د کابل 

پوهنتون او د ژبو او ادبياتو د پوهنځي د علمي شوراګانو او د علومو اکاډمۍ 

المه سيد ړمال د ژبنيو او ادبي علومو د انسجام د کومېټې غړی دی او د ع

 الدين افغان د فرهنګي ټولنې مشر ه  دی.

همدارنګه استاد زيار په ګڼو ملي او بين المللي علمي او سياسي غونېو 

 کې ګېون کړی او ليکنې او ويناوې يې په کې اورولې دي. 

دا و د استاد زيار د اندو ژوند لنې ړاج. په دې ډول استاد زيار لېه زيېاتو 

خپل کارو زيار او هاند وهڅې نن دې ځای ته رارسېدلى  ناخوالو سره سره په

 دی، چې هېڅکله يې پښتانه او پښتانه ليکوال او اديبان نه شي هېروالی.
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استاد زيار ډېرې ليکنې کړې دي، د ژبې او ادب په هره برخه کې يې هر 

هر څه ليکلي دي، زيار يې کښلى دی، منېې يې وهلې دي، ستړی شوی او 

پښتني فرهنګ هرې برخې ته يې يو څه ورکړي دي. فکېر د پښتو ادب او 

کوم، دی په خپل ټول عمر کې ډېر ک  وخت او که په زغرده ووايو يوه ګړۍ 

ه  بې قلمه او بې کاغذه نه دی پاتې شوی، خو دا ټول يې د چا لپېاره او د 

څه لپاره؟ ځواب يې روښانه دی، چې دا هر څه يېې د خپلېې ژبېې، ادب، 

 وګړو لپاره کړي دي.فرهنګ او خپلو 

 زيار د خپل ژوند زياته برخه د خپلو خلکو ادبياتو ته ورکړې ده، دی وايي:

)) ليکنه زما د ژوند نه ړالکېدونکى ټوک دی، له هغې راهيسېې چېې 

خپل ښي او کيڼ الس مې پېژندلى دی، زه ليکنه کوم او ليکنه مې د ژوند 

 ملګرې شوې ده((.

) زه استاد زيار د يېو پرکېاره خېو دقيېق يو ليکوال دده په باب ليکي: )

ليکوال او محقق په توګه پېژن . دی چې هر څه ليکي، په ژوره توګېه يېې 

ليکي، ښه يې ليکي، ښکلى يې ليکي او له يېوه ژور احسېاس او پښېتني 

احساس سره يې وړاندې کوي، دده هڅه په دې کې ده، چې په ليکنه کې د 

و نه پرېږدي، چې لوستونکى په تياره اړوندې موضو  ټولې پوښتنې اواروي ا

کې پاتې شي ) د نورمحمد سهي  مقاله، د استاد زيېار پنځوسېمه کېاليزه، 

 ناچاپ(.

د هند يو ليکوال ))سادهن مکرړي(( د خپل کتاب ))افغانسېتان زوال 

کال د هند په نوي ډهلي کې چاپ شوی  (م٠955)سى عروج تک((، چې پر 

يار يادونه کوي او هغه د پښتو يو ستر عال  مخ کې د پوهاند ز (۶١۱)دی. په 

بولي. همدارنګه په ))تاريخ نوين افغانستان(( کې ه  د يوه ستر فرهنګي او 

ټولنيز شخصيت په نامه ياد شوی دی، نو بايد د داسې ستر انسان درنېاوی 
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وشي او په درنه سترګه ورته وکتل شي، چې د خپېل زړه پېه وينېو خپېل 

نې له ناخوالو سره سره کار کوي او پرمخ ځي. لکېه فرهنګ او ادب ته د زما

څنګه چې د استاد زيار له لنې نوم )تخلېص( څخېه څرګنېدېږي، دی يېو 

زيارکښ انسان دی، له همدې امله خو يې نن تر دې ځايه ځان رارسولى دی 

او پر موږ پښتو مينانو باندې يې د احسان سېيوری پېروت دی. زه دلتېه د 

خبرو تېرېږم، ځکه که هر څېومره خبېرې وربانېدې استاد په باب له زياتو 

 وکړم، بيا به ه  کمې وي. هغه د شاعر خبره دلته سمه راځي چې وايي:

 کتاب وصف ترا آب بحر کافى نيست

 که ترکن  سر انگشت و صفحه بشمارم

 او يا دا پښتو لنېۍ:

 ستا د ښايست ګلونه ډېر دي             

 ځولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولومه      

تر دې وروسته راځو، د پوهاند زيار ليکوالۍ، اثارو او دده اثارو څرنګوالي 

 ته.

لکه څنګه چې دمخه مو وويل، پوهاند زيار د خپلې ليکوالۍ له پيل نېه، 

يانې له هغه وخت نه، چې دی ال پنځلس کلن و، بيا تر ننه پورې د ادبياتو په 

بېالبېلو برخو کې يې خپل قل  ازمويلى او د پښتو ادب په بڼ په هر ګېو  

 کې يې زرغون نيالګي ايښي دي. د يوه ليکوال خبره ده چې وايي:

)) استاد زيار د خپلې هغې مينې له مخې چې د خپل فرهنګ له غوړېدا 

او سمسورتيا سره يې لري، د پوهې او ادب هېڅ يوه خوا بې برخېې نېه ده 

او د هغې هر نيالګى يې د زړه په وينو خړوب کړی دی، روزلى يېې پريښې 

دی، پاللى يې دی او ثمر ته يې د رسېدو په هيله پېر خپېل ځېان بانېدې 

کړاوونه ګاللي دي او اوس ه  لګيا دی، کړاوونه ګالي، پر ځان سختۍ تېروي 
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او بې خوبۍ زغمي، چې په دې توګه دغه نيالګى زموږ راتلونکېو پښېتونو 

 نو( ته له خوږو او په زړه پورې مېوو سره وسپاري((.)نسلو

لکه څنګه چې ښکاره ده، استاد زيار د ژبې، ادب او فرهنګ په بېالبېلو 

برخو کې ډېر ګټور او ارزښتمن کارونه کړي دي. نو که مېوږ اوس د اسېتاد 

ټولې ليکنې او اثار په ځير سره وګورو، ويې څېړو او مطالعه يې کېړو، نېو د 

 والى او شننه به موږ ته استاد زيار په الندې نومونو راوپېژني:هغو څرنګ

کره کتونکى زيار  -١څېړنيال زيار  -۹شاعر زيار  -١ژورناليست زيار  -۶

 ژباړونکى زيار. -٣ژبپوهاند زيار  -۱داستان ليکونکى زيار  -١ –

دا ډلبندي ما له خپل فکره کړې ده، ښايي نور يې پر نورو برخو ووېشي، 

ه دې سره سره بيا ه  د استاد نورې ليکنې شته، چې د څرنګوالي له خو  ل

مخې د استاد په پورتنيو نومونو کې نه راځي، خو په ټوليز )عمومي( ډول يې 

 زياتې ليکنې په پورتني نومونو کې په يوه نه يوه کې راځي.
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 ژورناليست زيار

 

ونه پېرمخ استاد زيار د خپلې وينا له مخې لومړی ژورناليستيکي کار

وړل او ژورناليستيکي ليکنې به يې کولې، هغه ه  په ډېره زياته کچېه. 

دې کار بېالبېل الملونه )عوامل( درلودل، يو دا چې استاد زيار د هغېه 

وخت د ځينو ليکوالو، چې دا کارونه يې پرمخ وړل، تر اغېزې الندې و او 

ې له ورځپاڼو بل دا چې د خپلو اقتصادي ستونزو له کبله دې ته اړ و، چ

سره همکاري وکړي، د هغوی د خوښې مطالب وربرابر کړي او ورسېره 

 ورسره خپله پښتني مينه خړوبه کړي.

يوه بله د يادولو وړخبره داده، چې پر يېوه مهېال د ژورناليسېتيکي 

ليکنو ترڅنګه د ده شعرونه ه  چاپېدل او له راډيو خپرېدل او ځينې ال 

چاپ شوي دي، يانې استاد زيار مخکې تر ژورناليستيکي ليکنو دمخه 

تر هغه چې ژورناليست شي، شاعر و، خو اصلي خبره چې موږ ورباندې 

کال راهيسې د هېواد  ل(۶۹۹١)ټينګار کوو، هغه داده چې استاد زيار له 

اخبارو او مجلو ته بې کچه ژورناليستيکي مطالب کښلي او تيار کړي دي 

کال څخه يې د )هېواد( د ورځپاڼې د لومړي خبريال په  ل(٠225)او له 

 توګه دنده ترسره کړې ده.

کلونو له انيس ورځپېاڼې سېره لمريز( ۶۹١١ -۶۹۹١)استاد زيار پر 

قلمي همکاري لرله او همدارنګه به يې اصېالح ورځپېاڼې تېه مطالېب 

کلونو پورې د عرفېان او پېوهنې مجلېو  ل(۶۹١۹ -۶۹۹٣)برابرول. له 

او قلمي همکار و. هغه وخت او راوروسته يې د هېواد په بېالبېلو خبريال 
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ورځپاڼو، ړريدو او مجلو کې زياتره مرکې، راپورتاژونه، ليېدنې کتنېې، 

هنري او ورزشي ليکنې، خبرونه، ګزارشونه، يونليکونه  او داسې نورې 

 ژورناليستيکي ليکنې خپرې شوې دي.

وم ځېانګړی تيوريېک سره له دې چې استاد زيار تراوسه پېورې کې

ژورناليستيکي اثر نه لري، خو د ژورناليستيکي ليکنو شمېر يې خېورا 

زيات دی. زه يې دلته د ځينېو السېته راغلېو ژورناليسېتيکي ليکنېو 

سرليکونه له اخځونو سره راوړم او پر څرنګوالي يې غږېږم. چې اسېتاد 

بوعېاتو زيار د خپلې ليکوالۍ له پيل څخه تراوسه پورې د هېواد په مط

کې چاپ کړي دي. خو د يوه ټکي يادول يې ضرور دي، چې استاد زيار 

ډېرې زياتې ژورناليستيکي ليکنې چاپ کړي دي او د ټولو راټولول يې ال 

ډېر ګران کار دی او ال بېخي کېدون )امکان( نه لري، په خپله وايي: )) ما 

و تېه به خپل ژورناليستيکي مطالب په خپله د مرکز ورځپېاڼو او مجلې

او  ل(۶۹۹١)ورکول، چې همکاري مې ورسره لرله همېدا راز مېې پېه 

کلونو کې يو زيات شمېر ژورناليستيکي ليکنې د مطبوعېاتو  ل(۶۹۹۱)

مستقلې ادارې ته ورکولې چې کري  ))روهينا(( يې مسوول او سليمان 

اليق يې مرستيال و. هغو زما دا ليکنېې د هېېواد زيېاترو واليتونېو او 

ورځپاڼو ته لېږلې او ماته به يې ځای پرځېای حېق الزحمېه  مهالنيو او

راکوله، په دې ډول زما يو زيات شمېر ژورناليستيک مطالب د هېواد د 

ټولو خپرني ارګانونو له خوا چاپ شوي دي((. خو زما هيله دا وه، چې زه 

د استاد ټولې ليکنې راټولې کړم، خو پر دې کار بريالى نه شوم. زه لومړی 

ابتون ته والړم هلته مې پر کار پيل وکړ، ځينې مطالب مې پيدا عامه کت

کړل زياتره کلکسينونه نيمګړي وو او د ځينو کلونو خو ال هېڅ نه شته او 

د واليتونو د ځينو خپرونو خو ال هېڅ پته نه لګېي. بيېا مېې د علومېو 
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اکاډمۍ کتابتون ته مخه وکړه، هلته مې ه  دا حال وليد، په خپلېه لېه 

زيار سره ه  د هغو ورځپاڼو، مجلو او ړريېدو ګڼېې، چېې د ده استاد 

ليکنې په کې چاپ شوي، نه شته او له دې کبلېه يېې د ټولېو ليکنېو 

راټولول او د هغو اخځ ورکول يو ناشونى کار دی، نو زما دلتېه هماغېه 

ورځپاڼې، مجلې او ړريدې چې په ځينو کتابونو کې او يا له ځينو کسانو 

 څېړنې الندې ونيولې او پر همدې مې بسنه وکړه. سره خوندي دي، تر

 د ميدان کتنه: -۶

دا د استاد زيار د هغه ژورناليستيکي ليکنې نوم دی، چې د وردګېو 

واليت د يوه راپور تاژ په بڼه ليکل شوی دی. په دې ليکنه کې د وردګو 

واليت د ميدان د خلکو دود دستور په باب معلومات ورکېړ شېوي دي. 

ه دې ليکنې سره يوځای د کرکيلې پر وخت ځينې عکسونه همدارنګه ل

چاپ شوي، چې په خپله يې اخيستې دي. دا ليکنه د وږمې مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١۹-۹١ګڼې په  ۱-١کال د  (ل۶۹١١)

 د سږ کال د ښوونکي د ورځې ګزارشونه: -١

 د پوهاند زيار د هغه ژورناليستيکي ليکنې نوم دی چې د يوه خېورا

غونېېو  (۶٣)اوږد ګزارى په بڼه برابر شوی، په دې ليکنېه کېې يېې د 

ګزارشونه راغلي، چې د ښوونکي دورځې په وياړ ړوړې شېوې وې. دا 

مخونو  (٣١-۱٣)ګڼې په  (۳)کال د  (ل۶۹۹۳)ليکنه د پوهنې مجلې د 

 کې خپره شوې ده.

 د ازموينو ګزارشونه: -۹

دا د استاد زيار د يوې ژورناليستيکي ليکنې نوم دی، چې په هغه کې 

تعليمي موسسو څخه د نهايي ازموينو د اخيستلو ګزارشونه برابر  ۳له 
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کال د لسمې ګڼې پېه  ل(۶۹۹۳)شوي دي. دا ليکنه د پوهنې مجلې د 

 مخونو کې چاپ شوې ده. ۱١-١٣

 د خوښ او سوله ييز ژوند يوه بېلګه: -١

دغه ليکنه د المان په ديموکراتيک ړمهوريت کې پر فاشيزم باندې د 

بري د څلوېښتمې کاليزې په وياړ د ړوړو شوو خوشاليو او ړشنونو يو 

کال د  ل(۶۹۱١)لنې راپورتاژ دی، چې د ثور انقالب حقيقت ورځپاڼې د 

 مخ کې چاپ شوی دی. (١)مې ګڼې په (١١١)

 اګاهانه هرکلى: -١

دا ليکنه چې د اساسي قانون د يرحې د اعالن په اړوندتيا له ننګرهار 

واليت څخه د يوه راپورتاژ په بڼه کښل شوې ده. په دې راپورتاژ کېې د 

اساسي قانون په باب خبرې شوي دي. دا راپورتاژ د ثور انقالب حقيقت 

 نېټې په لومړي او درېي  مخ کې چاپ شوی دی. (۱۱-٣-۶١)ورځپاڼې د 

 استاد ميوندي ويرمن شهادت: د -۱

دا د پوهاند زيار بله ژورناليستيکي ليکنه ده، چې د پوهاند ميوندي د 

شهادت په باره کې ليکل شوې ده او په هغه کې د ميونېدي د ژونېد او 

شخصيت په باب معلومات ورکړ شوي دي. دا ليکنه د وږمېې مجلېې د 

 شوې ده. مخونو کې خپره (١-۶)ګڼې په  (١-١)کال د  ل(۶۹١۶)

 د سويس له برن څخه ليک: -٣

د پوهاند زيار يو ليک دی، چې د سويس له برن پوهنتون څخه يېې 

 (١)کال د  (ل۶۹١۳)کابل مجلې ته رالېږلى دی، دا ليک د کابل مجلې د 

 مخونو کې چاپ شوی دی. (05-05)ګڼې په 
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 د وږمې اتلس  خپرنى کال: -5

د استاد زيار يوه سرليکنه )سرمقاله( ده چې د وږمې مجلې په بېاب 

کال د لومړۍ ګڼې په ل (۶۹١۹)يې کښلې ده. دا ليکنه د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. (١-۶)

 زموږ ملي واکمني بل الترناتيف نه لري: -۳

دا د هغه ژورناليستيکي ليکنې نوم دی، چې د يوې مرکې په تر  کې 

ګنې په  (۶۱)کال  ل(۶۹۱٣)شوی او د کابل پوهنتون اوونيزې د  وړاندې

 مخ کې چاپ شوې ده. (١)

د ثور انقالب لسمه کاليزه د افغانانو د نېکمرغۍ  -۶١

 کاليزه:

دا ه  يو ډول ژورناليستيکي ليکنېه ده، چېې د کابېل پوهنتېون د 

 د ثور د اوومې نېټې په ګڼه کې خپره شوې ده. ل(۶۹۱٣)اوونيزې د 

ړنګيالي ځوانان بايد د پوهې او زده کړې په ډګر  -۶۶

 کې ه  مخکښ اوسي:

يوه ژورناليستيکي ليکنه ده، چې د ) درفېش ړوانېان( ړريېدې د 

 مې مياشتې په ګڼه کې خپره شوې ده.( ۶۶)کال د ل( ۶۹۱١)

 د ثور انقالب او افغاني مېرمنې: -۶١

مجلېې د  يوه ژورناليستيکي او څېړنيزه ليکنه ده، چې د ))زنېان((

 مخ کې خپره شوې ده. (١١)او  (۶۳)ګڼې په  (١)کال د  (ل۶۹۱١)
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ټول ملي او هېوادپال ځواکونېه دې د يېوې نېوې  -۶۹

دا ه  د    نېکمرغې ټولنې د ړوړولو لپاره سره يو موټى شي:

پوهاند زيار يوه ژورناليستيکي ليکنېه ده، چېې د هېېواد ورځپېاڼې د 

 نېټې په ګڼه کې خپره شوې ده.( ١۹)مياشتې د  (۶١)کال د  ل۶۹١۳

 پراخه پالر وينه ملي ړبهه: -۶١

د ملي ړبهې په باب د پوهاند زيار يوه ژورناليستيکي ليکنه ده، چې 

مې نېټې په ( ۶۳)کال د درېيمې مياشتې د  ل(۶۹۱١)د هېواد ورځپاڼې د 

 ګڼه کې خپره شوې ده.

 د شوروي ليدنه کتنه: -۶١

شوي سرليک الندې يې د وږمېې مجلېې د د استاد زيار په وينا تر ياد 

کال په يوه ګڼه کې يو راپورتاژ خپور کړی دی. خو ددغه کال د  ل(۶۹١۱)

اړتيا وړ ګڼه زما الس ته رانغله. همدارنګه اسېتاد زيېار وايېي: د هېېواد 

کال په يوه ګڼه کې يې د هند سېفر پېه نامېه يېو  ل(۶۹١۳)ورځپاڼې د 

 راپورتاژ خپور کړی دی.

 المان د سولې او سوسياليزم په سنګر کې: ديموکراتيک

دا ه  د پوهاند زيار يو بل راپورتاژ دی، چې د المان له ديموکراتيېک 

ړمهوريت څخه برابر شوی دی او د ثور انقالب حقيقت ورځپاڼېه کېې 

 چاپ شوی دی.
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ديموکراتيک المان د تېرو تاريخي خوږو ترخو د پاتوړي 

 )وارث( په توګه:

 (ل۶۹۱۶)د پوهاند زيار يو بل راپورتاژ دی، چې د هېواد ورځپېاڼې د 

 . کال په يوه ګڼه کې خپور شوی دی

 ټولنيزه هوساينه:

د استاد زيار يو بل راپورتاژ دی، چې له ختيز المان څخه يې برابر کړی 

 . کال په يوه ګڼه کې خپور شوی دی (ل۶۹۱۶)او د هېواد ورځپاڼې د 

 هيتلري وژنځايونه:

د پوهاند زيار يو بل راپورتاژ دی، چې د المان له ختېيځ ړمهوريېت 

څخه برابر شوی دی او د هېواد ورځپاڼې د هماغه کال په يوه ګڼه کېې 

 خپور شوی دی.
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 شاعر زيار

 

شعر زموږ د ادب يوه غوره برخه ده او ځانګړی څپرکى تراوسه پورې 

برخو د شعر برخه زياته ده، په پښتو ادب کې  تر نورو ټولو ادبي ژانرونو او 

زيات مينه وال لري، زيات ليکونکي لري او زيات لوستونکي. استاد زيار 

زموږ د ادب په دغه برخه کې نه هېرېدونکي کارونه کړي دي او کوي يې. 

ده زيات شعرونه ليکلي، د وخت حاالت يې په کې ښه ترا انځور کړي دي 

و په ډله کې پاتې شېوی او ال او تل ترتله د پښتو شعر د بهير د مخکښان

 کله ترې دمخه شوی ه  دی.

استاد زيار د اوسني ليکوال ليکونکي استاد ))بېنوا(( په غوښته پېر 

 کال خپل ژوند ليک داسې کښلى و: (ل۶۹١۶)

)) له لس  ټولګي څخه نوی بريالى شوی وم، چې د تېېر بېا مشېقته 

الشعور له پردو  کړکېچن يا له خواږه سوزه ډک ژوند خايراتو مې د تحت

څخه د شعور صحنې ته پرله پسې په راوتلو پيل وکړ، چې ورو ورو يېې 

زما له معصومانه عشقي احساساتو سره اړخونه بدل کړل. دې احساساتو 

زما له فطري او کسبي انکشاف څخه الهام واخيست، لومړی يې زما ژبه 

(. وخوځوله او بيا د قل  په ژبېه د )شېعر( پېه نېوم راڅرګنېد شېول(

 مخ(. (٠٠55)کال،  (ل۶۹١۱)ټوک،  (۹))عبدالروف بېنوا: اوسني ليکوال 

استاد زيار په زياته کچه شعرونه ليکلي او وخت پر وخت يې د هېواد 

کېال د  (ل۶۹۹١)په مطبوعاتو کې چاپ کړي دي. د ده لومړنى شعر پر 

زيري ړريدې له خوا خپور شوی او وروسته يې بيېا د هېېواد، انېيس، 
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ننګرهار... ورځپاڼو او د پوهنې، کابل، عرفان په مجلو کېې پېه اصالح، 

زياته کچه شعرونه چاپ  کړي او له راډيو څخه يې خپاره کړي دي او په 

دې توګه د څومره والي )کميت( له پلوه ه  له خپلو ه  مهېالو څخېه 

وروسته نه دی پاتې شوی. په دې ډول استاد له پښېتو شېاعرۍ سېره 

 ه  کړې ده، خو راوروسته يې پرې ايښې ده. پارسي شاعري -يوځای

کال د کب پر مياشت ويلى او د  (ل۶۹۹۹)استاد لومړی پارسي شعر د

کال د نوروز پر ورځ يې د ابن سينا منځني ښوونځي له خوا په  (ل۶۹۹١)

 ړوړه شوې غونېه کې اورولى دی. د سر مصر  يې په دې ډول ده:

 اوان وقت گل رسيد بشگفت گلها تازه تر

استاد زيار په بېالبېلو برخو کې خپل قل  ازمويلى دی او د پښتو شعر 

په زياتو برخو او زياتو فورمونو کې يې شعرونه ليکلي دي. څلوريزې يې 

کښلې دي، نظمونه يې ليکلي او اوس خو يې په زياته کچه د ازاد شعر د 

 مخکښۍ دنده پر غاړه اخيستې ده.

ندې غږېدل او خبرې کول ډېر کار دلته د ده د شعر پر ټولو اړخونو با

غواړي او زما غوندې د ک  منګي او ک  ازمېښتي کار ه  نه دی او غټېو 

غټو ليکوالو او کره کتونکو ته اړتيا ليدل کېږي، چېې د اسېتاد زيېار د 

شاعرۍ د اړخونو د څرنګوالي په باب څېړنې او ليکنې وکېړي، خېو زه 

لږ تر لږه د شاعرانه هلو ځلو  دلته يوازې دومره څه ليک ، چې نورو ته يې

 د پرله پسې بهير يو لنې انځور هومره وړاندې کړم.

کلونو راهيسې شعرونه  (۹۱)استاد زيار له ډېر پخوا راهيسې، يانې له 

ليکي، خو بيا ه  تر ډېره وخته پورې يې د شعرونو ځانګړې مجموعه نه 

نېداني کال لومړی شعري غونې ))ز (ل۶۹١۳)وه چاپ شوې. مټې يې پر 

نغمې(( چاپ شو. دغه کار البته ځينې عوامل لري، چې زه يې دلته لېه 
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څېړلو ډډه کوم، يوازې د ده پر شاعرانه فعاليتونو رڼا اچوم او هغه شعري 

 غونېونه يې درپېژن ، چې تراوسه پورې چاپ يا چاپ ته چمتو دي.

ېر يو بل ټکى ه  د يادولو وړ دی او هغه دا چې استاد زيار يو زيات شم

شعرونه په بېالبېلو وختو کې دبېالبېلو ړريدو، مجلو او ورځپاڼو او راډيو 

له الرې خپاره کړي دي، د هغو ټولو راټولول يو ناشونى کار دی، خو يېو 

زيات شمېر يې په شعري غونېو کې راغلي دي. له همدې کبله يې يوازې 

غېه د شعري غونېونو پر پېژندنه بسنه کوو. خو تر دې مخکې، چې د ه

شعري غونېونه وښيو، ښه به وي چې د پښتو شعر او شاعرۍ په برخېه 

 کې يې ستر نوښت يانې د ازاد شعر مساله ه  له ياده ونه باسو.

زيار د هغو مخکښو شاعرانو سرالری دی، چې په پښتو کېې د شېعر 

نويوالي  او نړيوالي لپاره سرسخته مبارزه، هاند او هڅه کوي، کله خېو 

رسختې مبارزې او د هغې بې کچه مينې له مخېې، دی د خپلې دغې س

چې د شعر له دې ځانګړي فورم سره يې لري، د ادبي چاپېريال د ځينو 

لنې اندو او لنې پارو دود پالو ) عنعنه پسندانو( له ناوړه چلند او د ځينو 

نورو له ګونګسيو سره مخامخېږي. خو زيار هغه دومره سېتر خنېې نېه 

په پېژندنه کې مو وويل، دی په ډېره ګڼه ګوڼه  بولي، لکه څنګه چې د ده

کې ه  خپله الر باسي او همدا راز په دې برخېه کېې هې  د هېېڅ راز 

 خنېونو خيال نه ساتي.

دی په ځانګړې توګه زياتره ځوان شاعران دېتېه هڅېوي، چېې ازاد 

شعرونو ته مخه وکړي، خو دا په دې مانا نه ده، چې ګنې زيار زموږ د ادب 

ګړي ډول د شعر له پخوانيو فورمونو سره دښمني ښيي، بلکې او په ځان

 دی وايي: 
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)) موږ بايد د شعر په نورو پخوانيو ړولو )فورمونو( کې داسې شعرونه 

وليکو، چې تر مخکنيو غوره وي او قافيه او رديف زموږ فکر او سوژې ته 

ضرر پېښ نه کړي. خو که چېرې د غزل غوندې د شعر په نورو پخوانيو 

اټونو کې مو شعر ليکنه زموږ ترمخه شاعرانو ته نه شي رسېدی، نو چوک

ښه به دا وي، داسې يوه الره وسنجوو، چې ه  تېر پخوانيېو شېاعرانو 

دمخه شو او ه  زموږ لپاره نوی وي او ه  په کې خپل فکر او خيال پېه 

 ښه ډول ځای کړو((.

عران د استاد زيار پورتنۍ خبرې که ځينې غزل بول او دوديزوال شا

راباندې راونه پارېږي، تر ډېره ځايه درستې دي. همدا اوس زه د يوه غزل 

 ٨بول شاعر، چې تر ټولو زيات ازاد شعر د رامنځته کېدو مخالف دی، تر 

ټوټو څخه زيات تش په نامه غزلې وړاندې کوالی ش ، چې په يوه قافيه، 

او سولېدلې بڼه يوه رديف په يوه محتوا او مانا او هغه ه  په ال ډېره زړه 

 چې په سلګونو پال زموږ په ادب کې تکرار شوې خپرې شوې دي.

خو له دې سره ړوخت موږ له ښه مرغه داسې شاعران ه  لرو، چې د 

غزل په فورم کې يې ډېر پياوړی اندو خيېال رانغښېتى دی او داسېې 

شاعران بيا د ازاد شعر د رامنځته کېدو خنې کېږي ه  نه او د هر ادبي 

رامنځته کېدو ته په درنه سترګه ګوري. په هره توګه هر څوک چې د ژانر 

شعر په هر چوکا  کې څه ليکي، بايد ښه يې وليکي او تر پخوانيو يېې 

 ډېر ښه وليکي.

ازاد شعر په پښتو ژبه کې يوه نوې پديده ده، نوې پديده که هر څومره 

خامخېږي. د خلکو په ګټه ه  وي، په پيل کې بيا ه  له مخالفتونو سره م

په هر ډول استاد زيار په پښتو کې د ازاد شعر د يېوه مخېکښ او زړور 

مبلغ په توګه بايد له مخالفتونو سره مخامخ شي. خېو راتلېونکې يېې 
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روښانه ده او د پښتو ازاد شعر د لومړۍ مسېتقلې چېاپي مجمېوعې د 

چاپوونکي او درلودونکي په توګه دا حق لري، چې د خپلې ټاکلې الرې 

وکړي او پر مخ والړ شي. لوی استاد ))حبيبي(( ال هغېه وخېت د دفا  

 استاد زيار په باب کښلي وو:

)) د پښتو د اوسني شعر د تنکي بڼ يو بل غوړېدلى ګل دوکتور زيار 

دی. په زړو قالبونوکې نوي موضوعات ځايوي، خو په دې وروستيو کې 

مي نوی والى يې د شعر فورم ه  اوښتى او د فورم او فون په لحاظ منظو

 د استاد زيار پنځوسمه کاليزه، ناچاپه.( -لري...((. ) د اصف بهاند مقاله

 اوس راځو د استاد زيار شعري غونېونوته:

خو تر دې مخکې چې د هغه د شعري غونېونو پر پېژندنه پيل وکړم، 

خپله ياده شوې خبره بيا راغبرګوم، هغه دا چېې اسېتاد ګېڼ شېمېر 

و، مجلو او ړريدو کې خپاره کړي دي. د هغو ټولو شعرونه پخوا په ورځپاڼ

راټولول يو ناشونى کار دی، ځکېه چېې د ورځپېاڼو، ړريېدو او مجلېو 

کلکسينونه نيمګړي دي، دا دی دلته بيا يو ځل د هغو خپرونو نومونېه 

اخل ، چې د استاد شعرونه په کې په زياته کچه په انفرادي ډول خپاره 

 شوي دي:

ورځپاڼې، د پوهنې او عرفان مجلې، د ننګرهار،  د هېواد، انيس، پيام

کندهار او پکتيا مجلې، زيري ړريده او نورې زياتې خپرونې، چېې لېه 

دېرشو کلونو راهيسې يې خپرونې کړې دي. اوس يې دلته يوازې پر هغه 

 شعري غونېونو، چې تراوسه پورې چاپ او يا ناچاپ دي، رڼا اچوو:

ړۍ او وروستۍ مسره چې د زيري تر ټولومخکې يې د لومړي شعر لوم

 کال په مني کې خپور شوی، راوړو: ل(۶۹۹١)اوونيزې د 
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 څو به يو موږه له کاروانه پاتې

 )لومړۍ مسره(

 

 د وين غ  کې شه کوشانه پاتې

 )وروستۍ مسره(

 

 زنداني نغمې:

زنداني نغمې د استاد زيار د شعرونو لومړی چاپي غونې دی چې پېر 

کال د بيهقي موسسې له خوا په ښکلې کچه او سکښت چاپ  ل(۶۹١۳)

 (۹١)مخونېه لېري  (۶١١)شوی دی. په دغه شعري غونې کې، چې ټول 

ټوټې شعرونه راغلي دي. د دې مجموعې په شعرونو کې ه  د استاد زيار 

د نورو شعرونو په شان د ده سياسي کړنالره او سياسي مفکوره له ورايه 

رونه د فورم له مخې ازاد او ځينې نيمه ازاد ښکاري. د دې مجموعې شع

او ځينې يې په نوروفورمونو کې راغلي دي. پر دغه شعري غونې باندې د 

مخونو کې  (١))زنداني نغمې( تر سرليک الندې د اکبر کرګر له خوا په 

 يوه سريزه کښل شوې ده. 

مخونو کې د )زنداني نغمې( په  ۱همدارنګه دمجموعې په پيل کې په 

په خپله د استاد زيار يادښت راغلى دی. د ا دی دلته له دغه شعري  نوم

 غونې څخه يو دوه بېلګې را اخلو:

 

 ازاده مينه

 سېېېتا لېېېه خېېېوا نېېېه بېلېېېېدی نېېېه شېېېمه زه

 سېېېتا لېېېه مينېېېې صېېېبرېدی نېېېه شېېېمه زه
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 چېېېېې نيېېېېولې مېېېېې ده سېېېېتا د وفېېېېا الره

 لېېېېېه دې الرې کږېېېېېېدی نېېېېېه شېېېېېمه زه

 نېېېا اميېېېده سېېېتا د سېېېترګو لېېېه ککونېېېه

 اوښېېېېکه څڅېېېېېدی نېېېېه شېېېېمه زهلکېېېېه 

 يېېېې  رنځېېېېور سېېېېتا د پېغلوټېېېېو کرشېېېېمو زه

 بېېېېې وصېېېېال دې رغېېېېېدی نېېېېه شېېېېمه زه

 لېېېه خپېېېل ځانېېېه تېرېېېېدل ماتېېېه اسېېېان دي

 خېېېېو لېېېېه تانېېېېه تېرېېېېېدی نېېېېه شېېېېمه زه

 زه يېېېې  سېېېېتا هغېېېېه ازاده مينېېېېه زيېېېېاره

 چېېې پېېه ړېېېل کېېې ځايېېېدی نېېه شېېمه زه!

 

 

 د زندان پسرلى

 راغلېېېه مېېېې خواتېېېه غلېېېې غلېېېې وږمېېېه

 زنېېېېدان لېېېېه وسېېېېپنيزو پنجېېېېرود تېېېېور 

 د ننګرهېېېېېېېېار د سېېېېېېېېپرلنيو ګلېېېېېېېېو

 دلمېېېېېېر دوړانګېېېېېېو پېېېېېېر زرينېېېېېېو وزرو

 دلتېېېېه پراتېېېېه ډېېېېېر د فاشېېېېيزم دښېېېېنه

 د مېنېېېېې مينېېېېې پېېېېه ګنېېېېاه بنېېېېديان

 د يېېېېېو ولېېېېېس د يرغملېېېېېو پېېېېېه نېېېېېوم

 د سېېېتر بېېېري پېېېه هيلېېېه ګېېېالي زنېېېدان

 دلتېېېېېه بنېېېېېديان د هغېېېېېو زړو څښېېېېېتنان

 چېېېې د ويېېېن پېېېه عشېېېق ټوپونېېېه وهېېېي
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 پېېېه رګ رګ کېېېېچېېېې سېېېر ترپايېېېه يېېېې 

 انسېېېېېاني مينېېېېېه غورځونګونېېېېېه وهېېېېېي.

 

 وينه او مينه

 ل(۶۹۱١)وينه او مينه د پوهاند زيار دشعرونو هغه غونې دی، چې پر 

ټوکو پېه تيېراژ پېه  (۶١١١)کال د ملي دفا  وزارت په چاپ خونه کې د 

 ښکلې کچه او سکښت چاپ شوی دی.

دي، چې  په دغه شعري غونې کې د استاد ځينې هغه شعرونه راغلي

کلونو په اوږدو کې يې ويلي دي. دا مجموعېه پېه  ل(۶۹۱١ -۶۹۹۳)د 

ښکلي ډيزاين او انځور ښکلې شوې ده او د نورو کتابونو په پرتلېه پېه 

 وړوکي )ړيبي( کچه له چاپه راوتلې ده.

ددې غونې په پيل کې د )سخن کوتېاهى در بېاره وينېه او مينېه( د 

مخونېو کېې د شېاعر او د دې  دوکتور اسداهلل حبيب له خوا پېه درې

مجموعې د شعرونو د څرنګوالي په باب يوه سريزه کښل شوې ده. پېه 

ټوټې شېعرونه  (۶۶۳)مخونه لري،  (۶۹١)دې شعري غونې کې چې ټول 

ځای شوي دي، چې زيات شمېر يې څلوريزې او ځينې يې ازاد شعرونه 

 او اډانې يا سپين شعرونه دي.

دو ژوند د څو اړخونو هندارې بلل کېږي. دا شعرونه د استاد زيار د ان

 په تېره يې بيا د سياسي ژوند، لکه چې وايي: 

کلن ژوند او اند د بشپړتيايي بهير  (١١))) زما دغه وينه او مينه زما د 

يو نيمګړی غوندې انځور دی. له يوه لنې تنګ ولسوال نړۍ ليده نيولې 

 تر ټولنوال او پرګنوال هغه پورې...((.
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له دغه شعري غونې سره د ال بلېدتيا پېه موخېه دوه ټېوټې دلته به 

 شعرونه را واخلو:

 س  هوډ

 سېېېازېدل لېېېه زمېېېانې سېېېره اسېېېان دي

 زمانېېېه سېېېازول ځېېېان سېېېره زه غېېېواړم

 سېېاز ناسېېازې زمېېانې سېېره بېېه نېېه شېې 

 څېېېه پېېېروا کېېېه راغلېېې  راغلېېې ، الړم الړم.

 

 چپه زمانه

 زمانېېېه راتېېېه چپېېېه غونېېېدې ښېېېکارېږي

 چېې ويېل کېېږي چپ ته ښي او ښېي تېه چېپ

 ))لېېېونى خانېېدي پېېر کلېېي پېېر ده کلېېى((

 د هوښېېېېيارو دا متېېېېل دلتېېېېه ړېېېېوړېږي.

 

 

 سوزونه او سازونه:

کال  ل(۶۹۱١)د پوهاند زيار د شعرونو يو بل ښکلى غونې دی، چې پر 

د چاپ او خپرونې د دولتي کومېټې له خوا په دولتي چاپخونه کې پېه 

چاپه راوتلى دی. د اسېتاد دا ټوکونو په تيراژ له  (١١١١)افسېټ ډول د 

شعري غونې د کميت او کيفيت له پلوه پوره بېايه دی. پېه دې شېعري 

نيمه  -ټوټې شعرونه راغلي دي، چې د فورم له مخې ازاد (٣۹)غونې کې 

 ازاد او يو شمېر يې په پخوانيو شعري فورمونو کې ويل شوي دي.
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ما سېوزونه او د دغه شعري غونې په پيل کې د پيالمې په توګه د ))ز

سازونه(( تر نامه الندې په درو مخونو کې په خپلېه د اسېتاد زيېار يېو 

 يادښت راغلى دی، چې د دغه شعري غونې په باب وايي:

)) هسې خو د مانا او محتوا له مخې دغه شېعري انځورونېه د يېوه 

ربړېدلي او کړېدلي انسان د ژوند يېو داسېتان دی، چېې د رنګېارنګو 

چاپېريالونو رنګارنګيو په کې اړخونه بدل کړي، هر سوز يې د مهالونو او 

يوه مهال او هر ساز يې د يو چاپېريال ښکارندويي کوي، د هر هغه مهال 

او چاپېريال چې زه يې ستاسې او نورو مليونونو همځېلو )همنوعانو( د 

يوه استازي په توګه يو نه ړال کېدونکى ټوک ي  او له همدې کبله يېې 

 دغه رنګين داستان آر لوبغاړی او اتل ي ((.اوس د هم

پر دې شعري غونې باندې په شپږو مخونو کې د ))زيار شاعري(( پېه 

نوم د اړمل خټک له خوا يوه سېريزه کښېل شېوې او همدارنګېه ) د 

سوزونه او سازونه په باره کې څو خبرې( تر سرليک النېدې پېه درېېو 

 يزه کښل شوې ده.مخونو کې د دوست شينواري له خوا ه  يوه سر

 اړمل خټک د استاد زيار په باب وايي:

)) زيار په سينه کې د شاعر زړه ه  لري او ژبه ه ، د يو داسې شاعر 

زړه چې د ښکال او مينې خوندونه او دردونه ه  محسوسوالی شي او د 

ژوند او محنت ارمانونه او محروميتونه ه . دی داسې شاعر دی، چې ژبه 

و له تاوه نه تاوېږي، بلکې د خپل محيط او انسانيت يې د خپلو خواهشات

په غ  ککړه ده، د انسان د ژوند له هرې موضو ، مضمون او کار سېره 

خپل تعلق څرګندوي او له هر تعصب او تنګ نظرۍ نه پرته په خلوص، 

بلکې لېونتوب سره خدمت کوي.(( دی همدارنګه زياتوي: )) زيار د خپلو 

ده شاعر نه دی، د خپل هېواد او ولس په شخصي خواهشاتو په خوب وي
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غ  لړلى، بيدار ليکوال دی. زه هر وخت زيېار صېاحب او د ده نهېن د 

تحقق او څېړنې په کار کې مصروف ويېن . د ده شېعرونه د ده د نهېن 

 پيداوار دي...((.

يوه بله خبره چې د دغه شعري غونې په باب د يادولو وړ ده، هغېه دا 

ې کې راغلي دوه سريزې د کتاب په پای کېې ده چې په دغه شعري غون

راغلې دي، يانې د شعرونو تر پای ته رسېدو وروسته. که چېرې له دود 

سره س  دا سريزې د کتاب په پيل کې راغلى وای، ښېه بېه وای او لېه 

لوستونکو سره به يې ډېره مرسته کړی وای. داستاد زيار دا ياد شېوی 

ه مخېې چېې لېري يېې، پېر شعري غونې د خپل هغه دروند ارزښت ل

 کال دخوشال خان لومړۍ درړه ړايزه وګټله. ل(٠205)

مخونه لري. د کتاب  ١۱١دا شعري غونې له سريزو او ويي پانګې پرته 

مخه ويي پانګه ه  راغلې  ١١پای ته په شعري غونې کې د راغلو وييونو 

ده، چې له لوستونکو سره د ستونزو په حل کې پوره مرسته کوالی شي. 

 لته ترې يو ښکلى شعر را اخلو:د

 مين ارمانونه

 دا مې اوښکې ورټې ورټې...

 راخوټکېږي او بهېږي

 د ليمو له سرچينو نه

 پر باړخو باندې مخ کښته...

 که بهير دی رانه لېږدي د نيمګړو ارزوګانو.

 دا زما بېلتون ځپلې

 ارمانژلې، ځورېدلې
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 سرترپای ناکامه مينه

 اوبو وړې شانې هيله...

 ارمان د يوه څرک د چا د مخ د رڼاګانو.په 

 په دې زړه د تورې شپې کې

 په تورت  تورو تيارو کې

 د مينو ارمانونو...

 برېښنا نه شته، ځال نه شته

 ورک را ورک او راورکي

 نه بنېاو د سونګ د شمعې نه کړاو د پتنګانو

 ګوري ګوري تورې ورېځې

 چې دهسک مخ يې نيولى

 پنا کړي يې له سترګو

 ستورو سترګکونه دي د

 پلوشې د وږمکۍ...

 يا که سيوري دي چې ښوري د شهيدو ارواګانو!

 الر لودن راځنې ورک دی

 غورځ ، پرځ ، ټپرېږم...

 الرښودنه لرم د مينې

 چې مې بوځي تر درشله

 د زړه سواندي خواږه يار...

 پخسوي مې، ځوروي مې ياد د تېرو پېرزوګانو!
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 اور او وينې

 ل(۶۹۱١)د پوهاند زيار د ازادو شعرونو يو ښکلى غونې دی، چې پېر 

ټوکونو په تيراژ  (١١١١)کال د چاپ او خپرونې د دولتي کومېټې له خوا د

په دولتي چاپخونه کې په ښکلې کچه او سکښت چاپ شوی دی. په دې 

 ټوټې شعرونه راغلي او ټول يې ازاد دي. (١۹)غونې کې ټول 

ه لري. د شاعر دې شعرونو ه  د نورو شعرونو په مخون (۶۳۶)دا غونې 

څېر د ده اندو خيال په ښه ډول څرګند کړی دی، چې دا يې په شعرونو 

کې د برياليتوب يوه ستره نښه ده. په پيل کې د سريزې پرځېای ) ازاد 

شعر ته رابلنه( په نوم يو ښکلى ازاد شعر راغلى دی. د اور او وينې غونې 

لومړۍ بېلګه ده، چې د ځوانو زېږندويانو لپاره يو  د ازاد نوي پښتو شعر

 ګټور الرښود ګڼل کېږي.

دا غونې د ژبني سبک له پلوه د ) يوې نږه، خوږې، لنېېې، روانېې او 

بشپړې کره( پښتو تر ټولو غوره بېلګه ګڼل کېېږي او نېوې رغېونې او 

 ترکيبونه په کې زيات راغلي دي.

او په تېره د اساتيرو له پلوه ډېېر د هنري پرداز، ايماژونو او انځورونو 

لوړ او د فکري محتوا له مخې ډېر ژور دی په دې توګه دلته په ټوله مانا د 

ژوند ))شعار(( پر ))شعر(( بدل شوی دی. دلته د هنري ارمان او ټولنيز 

ارمان، يا په لنې ډول د شکل اومحتوا تېرمنځ ډيالتيېک پېه رښېتينې 

ترخه ټولنيز واقعيت له ځلونې سېره  ))ډياليکتيکي(( مانا ټينګ دی. د

 سره په کې پر ارمان بری او ايمان ه  يوځای انځورل کېږي.

استاد زيار په دغه شعري غونې کې زيار کښلى، چې ) ادب د ادب يېا 

هنر د هنر لپاره( او بل ) ادب يا هنر د ژوند لپاره( دواړو بهيرونو ته پيوند 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

0292 
 

کتونکي په توګه يوه نېوې الره ورکړي او په دې توګه د ښوونکي او کره 

پرانيزي. د استاد دا شعرونه د کوم اروپايي يا شرقي ازادو شعرونو پېښې 

نه دي، بلکې زېږندوی او نوښتګر يې په دې ګروهه دی، چېې دلتېه د 

فولکور او منظومو ادبي دواړو ډولېو شېعرونو لېه تونيېک سېيالبيک 

نړۍ دهېېڅ  خصوصيت څخه ګټه اخيستل شوې، له قافيې پرته چې د

کومې ژبې د شعر بنيادي شرط نه دی، نور ازاد شعر له منظوم ادبېي او 

فولکوري هغه سره کوم توپير نه لري، په دې مانا چې وزن او سېېالب د 

 نړيوال بنسټيز شرط په توګه تر دا منځ يو شان واکمني لري.

دلته د شعر د څرمې )فرعي( ځانګړتيا په توګه قافيي قيد و بنديز نه 

شته او نه د مسرو د لنېوالي او اوږدوالي قيد. د ساري په توګه قافيه وال 

)يا بې قافيه ولسي شعرونه( په اوو څپيزو مسرو پيلېږي. حال دا چې په 

 ۹۳نوي ازاد شعر کې له څلورو څپيزو مسرو څخه پيل مومي او ان تېر 

په  څپيزو رسېږي. تر دې البته زيات )ړمله( او )سا( نه شي اوږدېدالی،

 تېره سا ايستنه چې مسره سره ځای پرځای دروي.

 استاد زيار د دې مجموعې د نوم په باب وايي: 

دا چې ما بيا ه  د دې دفتر نوم شعار ډوله ټاکلى، زما د سر صېفحې 

 شعر يې ځواب وايي:

 ټول دفتر مې شو د مينې اور و وينې

 ستا د سرو سکروټو شونېو له غزله!

دې کې دی، چې په پښتو ژبه کې د ازادو  د دغه غونې ستر نوښت په

شعرونو لومړنۍ، ځانګړې بشپړه چاپي مجموعه ده چې شعرونو يېې د 

پوخوالي زياتې پوړۍ وهلې دي. يو شاعر د دې مجموعې په باب ليکي: 

)) د شعرونو سبک يې عايفي او روښانفکرانه دی او د هنري ارمېان او 
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مضېمون تېرمنځ ژور ټولنيز ارمېان تېرمنځ يېانې د شېعري شېکل او 

ډياليکتيکي اړيکي شتوالى لري. د رسالت دقيق او اسېتادانه رعايېت، 

شاعرانه مسووليتونو )زماني مسووليت(، )مکاني مسووليت(، )ټېولنيز 

مسووليت( او )ادبي مسووليت( د محترم زيار شعرونه ال شېتمن کېړي 

ری، ګڼه، ن. سيو (۶۹۱۱/۹/۶۶)دي((. ) د ثور انقالب حقيقت ورځپاڼه، 

 اسحق ننګيال(.

په هر حال دا غونې پښتو ژبې ته د نوي فورم او نوې محتوا په درلودلو 

سره د پوره ارزښت لرونکى دی. بايد زموږ ژبې داسېې يېوه مجموعېه 

 لرالی، خو ښه ده چې لري يې.

ددغه غونې په باب ډېر څه ويلو ته اړتيا شته او مېوږ تېرې د خپلېې 

ډډه کوو. د زياتو معلوماتو لپاره وګورئ:  ليکنې د ډېر اوږدوالي له کبله

کال لومړۍ ګڼه )اور او وينېې تېه يېوه کتنېه( د ل( ۶۹۱۱)کابل مجله 

 نورمحمد سهي  کره کتنه.

يوه بله خبره، چې د دې غونې په باب د يادولو وړده، هغه داده، چېې 

مخ پورې د هغو وييونو پانګه راغلې ده، چې  (٠55-٠35)په پای کې يې له 

شعري غونې په شعرونو کې کارول شوي دي، چې بې له شېکه د د دې 

شعرونو په ځينو پېچلو برخو کې له لوستونکو سره مرسته کوي. دا دی، 

دلته له دې ښکلي شعري غونې څخه د ياليي شګې په نامه يوه ټوټېه 

 ښکلى شعر را اخلو:

 ياليي شګې

 په وزرو د مينه وړو

 او خوږو خوږو شېبو
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 ګلونوکړم ګليون د سرو 

 ګلکڅونو

 دنګو دنګو چنارونو د وارنا...

 د الواک نيلى مې ځغلي او راځغلي

 کښته پورته

 د شنه هسک و شنه درياب په همغاړې او همبريدې

 ارتې ارتې

 او ناپايې شنې ورشو کې

 سپينې سپينې ښکلې ښکلې

 او ړوړه ړوړه کوترې

 سره خاندې او مستي کړي

 خوله پر خوله غاړه پر غاړه

 ))ياليي شګو(( پر پستو

 تر تودو زرينو وړانګو

 د لمر الندې...

 او زه ناست ورته پر غاړه

 ړوړوم د ياليي شګو کورونه

 په پر غز، غر څپه راشي

 بېړۍ ډوبه مې د اند شي

 کړي را وران خيالي کورونه.

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

 

0293 
 

 ګلکڅونه:

د پوهاند دوکتور مجاور احمد زيار د شعرونو هغه ښکلى غونېې دی، 

چې د افغانستان دليکوالو د انجمن له خوا په دولتي مطبعېه کېې پېه 

ټوکونو په تيراژ له چاپه راوتلى دی. دا  (١١١١)ښکلې کچه او سکښت د 

ټوټې شعرونه په کې راغلي  (۱١)مخونه لري او د شاعر  (۶۹١)غونې ټول 

دي. ددغه غونې زياتره شعرونه غزل دي. يو شمېر نيمه ازاد او يو لړ يې 

په نورو پخوانيو فورمونو کې ليکل شوي دي. پر دې غونې باندې د استاد 

عبدالروف بېنوا له خوا په څلورو مخونو کې يوه سريزه کښل شوې ده، 

ده د شاعرۍ په هکله رڼا اچول چې په هغه کې د استاد زيار د ژوند او د 

شوې ده او په خپله د همدې غونې په باب خبرې شېوې دي. پېه دغېه 

غونې کې د استاد زيار د زلميتوب د وخت ځينې شېعرونه راغلېي دي، 

 چې استاد بېنوا په دې باب ليکي:

)) ده دا خپل ګلکڅونه يوازې د زلميتوب د مينې او هوس لپاره حصار 

پل هېواد، د خپل ولس او د اوسنۍ نړۍ د ټولنيزو کړي نه دي، بلکې د خ

نابرابريو هغه نارې سورې او کوکې يې ه  په کې وهلې دي، چېې د ده 

 انساني عوايف يې لړوزلي او بشري احساسات يې راپارولي دي((.

 دا دی، دلته يې يو ښکلى غزل را اخلو:

 

 د استاد حمزه په ژبه

 

 پېېېرون دې پرېکېېېړې  د ړرګېېېو پېېېه ژبېېېه

 هېېېر څېېېه د ولولېېېو پېېېه ژبېېېه نېېېن دې
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 درنېېېه پښېېېتو ده هېېېېره شېېېوې کېېېه څېېېه

 چېېېېې اوس غږېېېېېږي د وسېېېېلو پېېېېه ژبېېېېه

 څېېو بېېه پېېه څېېو يېېې زمېېا وينېېو تېېه ناسېېت

 څېېېو بېېېه مېېېې وژنېېېې د دښېېېنو پېېېه ژبېېېه

 کېېېه وو تربرونېېېه خېېېو پېېېردو تېېېه يېېېو وو

 ولېېېې پېېېردي شېېېو د پېېېردو پېېېه ژبېېېه

 لېېېه ولېېېس وځېېېه خولېېېه نېېېر  مېېېه وځېېېه

 درتېېېه يېېې  سېېېر د پښېېېتنو پېېېه ژبېېېېه

 کېېېړم درتېېېه د زړه خبېېېرې خيېېېر دی کېېېه

 د اوښېېېېکو وينېېېېو د سېېېېلګو پېېېېه ژبېېېېه

 وايېېې  رښېېېتيا درتېېېه، ترخېېېه کېېېه هېېې  وي

 د اوسېېېېېمهال د اسېېېېېوېلو پېېېېېه ژبېېېېېه

 پېېېرې چېېېې پيغېېېام د ژونېېېد درواسېېېتومه

 د انقېېېېېېالب د پلوشېېېېېېو پېېېېېېه ژبېېېېېېه

 ځېېې  د اسېېېتاد حمېېېزه پېېېه الر درسېېېره

 ګونېېدې شېېې پېېوه مېېې د شېېعرو پېېه ژبېېه.

 

 ګېه نړۍ:

ل( ۶۹١١-۶۹١١)ڼه لري، چې لېه دا د يوې درې کسيزې مشاعرې ب

پورې د زيار، ممنون او فنا له خوا پرله پسې تر سره شېوې او پېر  کلونو

خپل وخت د مېرمن مجلې او هېواد ورځپاڼې له خوا خپره شېوې ده او 

په راوروسته کلونو کې سېالب ساپي او نصراهلل حافظ ه  په کې برخېه 

 اخيستې ده.
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ه لومړۍ مشاعره، چې د استاد دلته له دغو درې کسيزو مشاعرو څخ

 زيار د شعرونو په دې يرحې ړوړه شوې، راوړم.

 بيا مې ښکلى يېار پېه زړه ورېېږي نېن

 ګاټي مېې د سېترګو پسېې لېوېږي نېن
 

 د محمد ړان فنا شعر په دې ډول دی:

 

 اندېښنه
 

 سېېېېاز د محبېېېېت راتېېېېه غږېېېېېږي نېېېېن

 پېغلېېېېه د هنېېېېر راتېېېېه نڅېېېېېږي نېېېېن

 يېېو نظېېر مېېې سېېتا د مېېخ ښايسېېت وليېېد

 يېېېو ړهېېېان رڼېېېا پېېېر مېېېا ورېېېېږي نېېېن

 تېېېش چېېېې تصېېېور دې د بشېېېر وکېېېړم

 ټېېول ړهېېان مېېې خيېېال کېېې نېېه ځېېايېږي نېېن

 خوب کېې چېې مېې سېتا سېترګې ليېدلې دي

 څېېېاڅکى دمېېېات  پېېېر مېېېا تېېېويېږي نېېېن

 ويېېېې کتېېېل پېېېه نېېېاز راتېېېه بڼېېېو النېېېدې

 ځکېېه مېېې اغېېزي پېېه سېېترګو کېېېږي نېېن

 ښکل مې کېړی خېوږې سېرې خنېدنۍ شېونېې

 سېېېوځېږي نېېېن زړه مېېېې اور د مينېېېې کېېېې

 مېېرګ او ژونېېد ))فنېېا(( راتېېه ړنېېون ښېېکاري

 خيېېال چېېې د ليلېېى راتېېه پسېېخېږي نېېن
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 دا ه  د ممنون شعر:

 

 ناکامه هيله

 

 غېې  مېېې بيېېا د خيېېال پېېه کېېور ګېېېېږي نېېن

 هيلېېېه مېېېې ناکامېېېه شېېېوه ژړېېېېږي نېېېن

 مېېېا د زړه پېېېه وينېېېو چېېېې ابېېېاده کېېېړه

 دا د محبېېېېېت مېېېېېاڼۍ نړېېېېېېږي نېېېېېن

 مسېېېته ښېېېه ورشېېېو د اسېېېماني مينېېېې

 زړه لکېېېه هوسېېېۍ ورنېېېه تېرېېېېږي نېېېن

 سېېېېتا د تصېېېېور درشېېېېل بېېېېه پالمېېېېه

 تېېېېېرې زمېېېېانې راتېېېېه غږېېېېېږي نېېېېن

 سېېېېېتا د مکېزونېېېېېو رڼاګېېېېېانو کېېېېېې

 پرېېېږده دا ))ممنېېون(( چېېې وسېېوځېږي نېېن

 

 اندو ژوند:

اندو ژوند د استاد زيار د کوچنيو ټوټو د لړۍ دويمه شعري مجموعه 

او ))سېپين(( ده، چې په هغه کې د ړولې له مخې زيېاتره څلېوريزي 

شعرونه راغلي دي او انتقادي، ينزي او حماسي رنګ لري. دغه غونې پر 

کال د سرحدونو چارو وزارت له خوا په اريانا چاپخونېه کېې  ل(٠235)

 چاپ شوی دی. دلته يې دوه بېلګې راوړو:
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 بلهاري

 له پتنګه بلهاري ده ما په مينه کې زده کړې

 ه مې منصوري دهاراد ولېېېېولېېېه مېېېې پېېېښتنه او

 کال ١۹لړم،                                                                                                        

 

 نکريزې او رانجه

 

 دزړه وينېېېېېې مېېېېېې نکريېېېېېزې

 شېېېوې د پېغلېېېو هيلېېېو پښېېېو تېېېه

 شېېېېو رانجېېېېه راتېېېېه ګرومونېېېېه

 غېېېږ مېېېې نېېېه رسېېېي غېېېوږو تېېېه

                                               33 -9-٠5 

 

 ګلوييونه:

د استاد زيار يو ناچاپ غونې دی، چې په هغه کې د فورم له مخېې د 

ګلکڅونو شعري غونې ته ورته شعرونه راغلي، دي چې زياتره يې غزليز 

 رنګ لري.

 

 سپين غر:

-٠225)د استاد زيار هغه شعري غونې دی، چې په هغه کې د ده لېه 

کلونو پورې ځينې شعرونه راغلي دي، چې د ))پښتونستان(( او  (٠250

ټولنيزو موضوعاتو په باب يې ويلي دي. په دې شعري غونې کېې اوږده 
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نظمونه راغلي دي، چې يو شمېر يې په راډيويي مشاعرو کې ويل شوي 

بېالبېلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دلته لېه دغېه  او يو شمېر يې په

 شعري غونې څخه يوه بېلګه را اخلو:

 

 پښتني غمونه

 

 زه پښېېېېېتون د پښېېېېېتونخوا يېېېېې 

 پښېېېېتونخوا کېېېېې پښېېېېتون غېېېېواړم

 پښېېېېېېېېېېتني دردونېېېېېېېېېېه ژاړم

 افغېېېېېېېېېېاني غمونېېېېېېېېېېه ژاړم

                                       

 بيېېېېېا مېېېېېې وينېېېېېې راخېېېېېوټېږي

 ارهد زخمېېېېېېي زړه لېېېېېېه پرهېېېېېې

 ځورېېېېېېېدلې تلوسېېېېېېې مېېېېېېې

 لېېېېه درد سېېېېوزه وهېېېېي څړيکېېېېې..

 پېېېه خېېېوګلن کېېېې د ګوګېېېل مېېېې

 د مېېېېېېړو ژوانېېېېېېدو ارمېېېېېېانونو

 آ واړه واړه بڅرکېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېي

 پېېېېېېه ورو ورو راتېېېېېېازه کېېېېېېېږي

 اسېېېېوېلي مېېېېې لمبېېېېه اخلېېېېي..

 د پلرونېېېېېېېېېېو او نيکونېېېېېېېېېېو

 د آ تېېېېېېېېېېېېرو پرتمونېېېېېېېېېېېو
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 هغېېېېېه تېېېېېېرې خېېېېېايرې بيېېېېېا

 هغېېېېېه هېېېېېېرې خېېېېېايرې بيېېېېېا

 زمېېېېېېا زړه بانېېېېېېدې ورېېېېېېېېږي

 پټېېېېېې پټېېېېېې دا لمبېېېېېې بېېېېېه

 نېېېور پېېېه زړه کېېېې څنګېېېه نغېېېاړم 

 پښېېېېېېېېېېتني دردونېېېېېېېېېېه ژاړم

 افغېېېېېېېېېېاني غمونېېېېېېېېېېه ژاړم 

                                    

 پېېېه ترپکېېېو مېېېې شېېېي زړه کېېېې

 پښېېېېېېتني سېېېېېېپېڅلې مينېېېېېېه

 لېېېېېونى شېېېېانې احسېېېېاس مېېېېې

 کېېېېومې لېېېېور تېېېېه لېېېېېږدوي بيېېېېا

 يېېېارو پېېېه نېېېړۍ کېېېېِ  د هېېېوښ

 لېونتېېېېوب راتېېېېه پيغېېېېور شېېېېي 

 ځمېېېېهچېرتېېېېه ښېېېېه هلتېېېېه بېېېېه 

 کېېېېه وي سېېېېمې او کېېېېه غرونېېېېه

 کېېېېېور و کلېېېېېى بېېېېېه پرېږدمېېېېېه

 وايېېېې  ځېېېېان مېېېېې کېېېېړای ازاد

 لېېېېه هېېېېر قيېېېېد او لېېېېه ړنجالېېېېه

 خپېېېل غېېې  چېېېې د ځېېېان مېېېل کېېېړم

 پېېېېېرې بېېېېېه پېېېېېام غلطومېېېېېه

 مېېېېرګ تېېېېه شېېېېپې بېېېېه تېرومېېېېه

 څېېوک بېېه نېېه نيسېېي مېېې سېېتونى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

0552 
 

 پېېېېه خپېېېېل واک اختيېېېېار بېېېېه ژاړم 

 پښېېېېېېېېېېتني دردونېېېېېېېېېېه ژاړم

 افغېېېېېېېېېېاني غمونېېېېېېېېېېه ژاړم 

                               

 چېېېېېرې مينېېېېه چېېېېې ګنېېېېاه ده

 چېېېېېرې زړونېېېېه چېېېېې سېېېېاړه دي

 چېېېېېېرې ژبېېېېېه او قلېېېېې  چېېېېېې

 ښېېېېېېورول دار تېېېېېېه ختېېېېېېل دي

 چېېېې پېېېه نېېېېوم انسېېېان يېېېېادېږم

 او انسېېېېېان نېېېېېه بلېېېېېل کېېېېېېږم

 يېېېېو موړېېېېود ددې د ړهېېېېان يېېېې 

 او ړهېېېېان کېېېېې بېېېېې اختيېېېېاره

 د شېېېېېمال پېېېېېه يېېېېېوه ربېېېېېړه

 لکېېېېېه پاڼېېېېېه هسېېېېېې رپېېېېې 

 د نېېېېېېانځکې غونېېېېېېدې هسېېېېېېې

 لېېېېېوبېږم لېېېېېه هېېېېېوس سېېېېېره

 ټېېېول کېېېار زيېېېار مېېېې بېېېل لپېېېاره

 هېېېڅ مېېې واک د خپېېل ځېېان نېېه شېېته

 څېېېومره شېېېرم و څېېېومره ننېېېګ دی

 کېېېېه پېېېېر دې ژوندانېېېېه ويېېېېاړم 

 پښېېېېېېېېېېتني دردونېېېېېېېېېېه ژاړم

 افغېېېېېېېېېېاني غمونېېېېېېېېېېه ژاړم 

 

                               

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

 

0555 
 

 

 چېېېې يېېېو ځېېېل پېېېه حقېېېه مينېېېه 

 دار پېېېه خپلېېېو سېېېترګو ښېېېکل کېېېړم

 د خپېېېېل سېېېېر او مېېېېال پېېېېه بيېېېېه 

 پښېېېېېېتونواله کېېېېېېړم ترسېېېېېېره

 د خوشېېېېال لېېېېه سېېېېپينې تېېېېورې

 د ايمېېېېېل، دريېېېېېا لېېېېېه ننګېېېېېه

 د تيېېېېارو ګوګېېېېل شېېېېي څيېېېېرې

 د خيبېېېېر لېېېېه دنګېېېېې څېېېېوکې

 د شمشېېېېاد لېېېېه هسېېېېکه سېېېېره

 پلوشېېېېې د ژونېېېېد خېېېېورې شېېېېي

 د بېېېېېاړې او سېېېېېوات سېېېېېيندونه

 اباسېېېېېين لېېېېېره بيېېېېېا يوسېېېېېي

 د خپلېېېېېېواک ژوندانېېېېېېه زېېېېېېېری

 لېېېېېه خپلېېېېېواک پښتونسېېېېېېتانه 

 څېېېه ارمېېېان بېېېه مېېېې بيېېېا نېېېه وي

 لېېېېېه دنيېېېېېا کېېېېېه زيېېېېېاره والړم 

 پښېېېېېېېېېېتني دردونېېېېېېېېېېه ژاړم

 افغېېېېېېېېېېاني غمونېېېېېېېېېېه ژاړم. 
 

کېال د  (۳/۱/١١)استاد زيار د پېورتني شېعر پېه بېاب وايېي: )) د 

پښتونستان په راډيويي مشاعره کې وار راونه رسېد. همداسېې مېې د 

موسى شفيق په غوښتنه په سېټېيو کېې واوراوه. يېو کېال وروسېته 

ورولى و. په دغه کال سويس ته تللى وم. له دې قدير، فهي  ا (١١/۳/۱)
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وروسته لومړی نېي   ل(۶۹١١)سره سره دا زما تر ژباړلي شعر ))بلنه(( 

ازاد شعر دی او تر دې راوروسته مې دغې خواته ورو ورو هڅه زياتېږي. 

دغه راز د ))ګلولې(( په نوم د استاد زيار د ازادو شعرونو دوي  غونې ه  

 چاپ شوی دی.

کال د افغانستان د ليکوالو د ټولنې لېه  (ل۶۹۱۳)ي غونې پر دا شعر

ټوټو په  (۱١)ټوکونو په شمېر خور شوی دی، چې د استاد  (١١١١)خوا د 

شاوخوا کې ازاد شعرونه په کې خوندي دي. دغه راز يې د ازادو شعرونو 

د لړۍ درېي  غونې ))د سبرونو نڅا(( او د کوچنيو ټوټو د لېړۍ درېېي  

 ه چمتو دي.غونې چاپ ت
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 څېړنيال زيار

 

پوهاند دوکتور مجاوراحمد زيار د خپلې هر اړخيزې ليکوالۍ په تر  

کې علمي څېړنې او پلټنې ه  له ياده نه دي ايستلي او په دې برخه کې 

يې زياتې مقالې کښلي او ليکنې يې کړې دي. په حقيقت کې څېړنېه د 

به دلته له ګړدودي څېړنو  استاد د ليکوالۍ يوه زياته برخه را اخلي. موږ

پرته د ده نورې ژبنۍ څېړنې دده په ژبپوهنيزه برخه کې راوړو او دلته به 

يې هغه تحقيقي ليکنې له اخځ او څرنګوالي سره يادې کړو، چېې پېه 

بېالبېلو برخو کې يې کړي دي او بيا به يې پر خپلواکو څېړنيزو اثارو رڼا 

 واچوو:

ليکنى شعر پر سېالبي تونيکېو په پښتو کې ازاد وګړنى او 

 آرونو او ويونو والړ دی:

دا د هغې څېړنې نوم دی، چې د پښتو شعر او پېه ځېانګړي ډول د 

پښتو ازاد شعر او د هغه ړوړښت د څرنګوالي په باب په کې هر اړخيز او 

په زړه پورې معلومات وړاندې شوي دي. فکر کوم دا پېه پښېتو کېې د 

 په باب يوه ژوره علمي ليکنه ده. لومړي ځل لپاره د ازاد شعر

( ١١)کال د لومړۍ ګڼېې پېه  (ل۶۹۱٣)دا ليکنه د ژوندون مجلې د 

مخونو کې خپره شوې ده، دغه راز يې د همدغې مجلې د همدغه کال په 

پنځمه ګڼه کې دغې لړۍ ته دوام ورکړی دی او ترڅنګه يې د همدغېه 

رې کړې دي )دغه کال په کابل مجله کې يو لړ نورې ورته ليکنې ه  خپ
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ليکنه را وروسته د کتاب بڼې )پښتو شعر څنګه ړوړېږي؟(( ته لوړتيېا 

 موندلې ده(.

 راورټي او پښتو ګرامر يې:

دا يوه څېړنيزه ليکنه او ژباړنه ده، چې د مستر راورټي د ژونېد او د 

هغه  د پښتو ګرامر په باب معلومات په کې ورکړ شوي دي. دا ليکنېه د 

مخونو کې خپره  (١٣-١١)ګڼې په  (١)کال د  (ل۶۹١۱)وږمې مجلې د 

کال د )پښتو چاپي اثار په دوو تېرو پېړيېو  (ل۶۹١٣)شوې ده او بيا پر 

 کې( د ايالعاتو او کلتور وزارت د مقالو په غونې کې ه  راغلې ده. 

 د امير شېرعلي خان د پښتو بوليو يوه قلمي نسخه:

دا په متنپوهنه کې د استاد زيار يوه څېړنيزه ليکنه ده، چې د اميېر 

شېرعلي خان د فرهنګ پالنې او پښتو پالنې په برخه کې په کې زيېات 

کېال د  (ل۶۹۱١)معلومات وړاندې شوي دي، دا ليکنه د کابل مجلې د 

 مخونو کې چاپ شوې ده.( ١١-۹١)ګڼې په  (۶۶)

څېړنېې د يېوه  پټه خزانه د پښتو د تاريخي ګړدود

 غوره اخځ په توګه:

دغه څېړنيزه ليکنه په )) د محمد هوتک ياد(( نومي کتېاب کېې د 

 کال خپره شوې ده. (ل۶۹۱١)علومو اکاډمۍ له خوا پر 

 د مال درمحمد ځاځي شاعري:

د يوې بلې څېړنيزې ليکنې نوم دی، چې د ياد شوي شاعر د شاعرۍ پېه 

کال  (ل۶۹١١)ليکنه دکابل مجلې د باب په کې معلومات راټول شوي دي. دا

 مخونو کې خپره شوې ده.( ۹١-١۹)ګڼې په  (5-5)د 
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 نوميالى نورسيب:

دا يوه بله څېړنيزه ليکنه ده، چې له ګڼو بېلګو سره په کې د نورسيب 

د شاعرۍ په باب هر اړخيز معلومات ورکړ شوي دي. دا ليکنه د کابېل 

 مخونو کې راغلې ده. (۹۱-۶١)ګڼې په  (۳)کال د  (ل۶۹١١)مجلې د 

 د الل پورې شريف:

په دې تحقيقي ليکنه کې له السته راوړو بېلګېو سېره د الل پېورې 

شريف د ژوند او شاعرۍ په باب پوره معلومات ورکړ شوي دي. دا ليکنه 

مخونو کې خپره  (١۹-٣)ګڼې په  (١)کال د  (ل۶۹١۹)د کابل مجلې د 

 شوې ده.

نوي ادبي سنتيز د پښتو ادب د  (٠203-٠355)الفت 

 پر پېچومي:

په دې ليکنه کې  د استاد ګل پاچا الفت د ليکوالۍ په باب معلومات 

ګڼې پېه  (١)کال د  ل(۶۹۱١ )ورکړ شوي دي. دا ليکنه د کابل مجلې د

 مخونو کې راغلې ده.(۶۹-۶١)

 د سيد راحت اهلل راحت زاخيلي مهال او چاپېريال:

دا د سيد راحت زاخيلي په باب د استاد زيار يوه تحقيقي ليکنه ده، 

مخونېو  (۹۳-١۳)کال د لومړۍ ګڼې په  (ل۶۹۱۹)چې د کابل مجلې د 

کې خپره شوې ده. همدارنګه نوموړې ليکنه )) د راحېت يېاد(( نېومي 

مخونو کې ه  راغلې ده. چې د کابېل پوهنتېون د  (۱١-١٣)کتاب په 

 کال کې خپور شوی دی. (ل۶۹۱۹)په فرهنګي شورا له خوا 
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 په افغانستان کې پښتو داستان ليکنه:

په دې څېړنيزه ليکنه کې په افغانستان کې د پښتو داستان ليکنې د 

څرنګوالي په باب معلومات وړاندې شوي دي. دا ليکنه د کابل مجلې د 

 مخونو کې چاپ شوې ده. (5-٠)ګڼې په  (۶١)کال د  (ل۶۹۱١)

نورمحمد غمجن د شهادت د لومړي  د انقالبي شاعر

 تلين په درناوي:

په دې تحقيقي ليکنه کې د پوهندوی نورمحمد غمجن د ليکوالۍ او 

ژوند په باب معلومات ورکړ شوي دي. دا ليکنېه د ژونېدون مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. (۶١-۳)کال د لومړۍ ګڼې په  (ل۶۹۱١)

 

 ماياکوفسکي په هاوانا کې:

د ماياکوفسکي په باب د استاد زيار يوه څېړنيېزه ليکنېه ده چېې د 

مخونو کې خپره  (۱۱-١١)ګڼې په ( ١)کال د  (ل۶۹۱١)ژوندون مجلې د 

 شوې ده.

ماياکوفسکي د ستر سوسياليستي انقالب د شاعر په 

 توګه:

دماياکوفسکي په باب د استاد زيار دويمه څېړنيزه ليکنه ده، چې د 

مخونو کې خپره شوې  ۶١-۳ګڼې په  ١کال د  ل۶۹۱١ژوندون مجلې د 

-55ګڼې په  ۹ل کال د ۶۹۱١ده. دغه ډول دا ليکنه د دوستي مجلې د 

 مخونو کې ه  را اخيستل شوې ده. 55
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نوميالۍ انقالبي ليکوالېه انېازيګر بېه خپېل ادبېي 

 شاهکارونه ژوندي وساتي:

دا د يوې څېړنيزې او ژباړيزې ليکنې نوم دی، چېې د يېادې شېوې 

ليکوالې د مړينې له کبله ليکل شوې ده. دا ليکنه د ژوندون مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. 55-53ګڼې په  ١کال  د  (ل۶۹۱١)

 

د ټولنوال رياليزم په رڼا کېې د ميتېود او موضېو  

 ډيالکتيک:

ې اوږدې لړۍ پېورې اړه لېري او د يوه بله علمي ليکنه ده چې په يو

 مخونو کې خپره شوې ده. ۳-١ګڼې په  ۹کال د  ۶۹۱١ژوندون مجلې د 

 :(Ergology)کارپوهه 

دا د پوهاند زيار د يوې بلې څېړنيزې ليکنې نوم دی، چې په هغې کې 

د فولکور او وګړنۍ تکنالوژۍ په باب معلومات ورکړ شوي دي او په دې 

باب څېړنه شوې ده. دا ليکنه د فولکور مجلې د لړ کې د کټ اوبدنې په 

 مخونو کې خپره شوې ده. ٠33-٠05ګڼې په ۶۶ل کال د  ۶۹١١

 د کرنې لوښي او سامان او د هغوی د کارونې چمونه:

دا ه  يوه څېړنيزه ليکنه ده، چې د کرنې سامان االتو په باب په کې 

 ۹کال د  ل۶۹١١معلومات ورکړ شوي دي. دا ليکنه د فولکور مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۹۳-١١ګڼې په 
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 کارپوهه ) اوبدنې او رغاونې(:

په دې ليکنه کې د ولسي کارونو د يو ډول )اوبدنو او رغونو( په بېاب 

 ١ل کېال د ۶۹١۱معلومات ورکړ شوي دي. دا ليکنه د فولکور مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١۹-۹۳ګڼې په 

 ې چارې او ډولونه:اوبدنه او د هغې لومړۍ الر

د فولکور په برخه کې يوه بله څېړنيزه ليکنه ده، چې په هغې کېې د 

السي کارونو د ځينو ډولونو په باب معلومات ورکړ شوي دي. دا ليکنه د 

مخونو کې خپره شوې ۹١-۹١ګڼې په  ١ل کال د ۶۹١١فولکور مجلې د 

 ده.

 پسته انځورګري يا رنګونه )رنګريزي(:

ې )السي صنعت( کې يوه بله څېړنيزه ليکنېه ده، په ولسي السرغاو

مخونو کې چاپ  39-35ګڼې په  ۹ل کال د ۶۹١۱چې د فولکور مجلې د 

 شوې ده.

 :(Ergology)کارپوهه 

يوه بله ليکنه ده، چې په هغې کې د ولسي ړامو )څېادر( پېه بېاب 

 ۱کال د  ل۶۹١١معلومات ورکړ شوي دي. دا ليکنه د فولکور مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. (١۳-١۱)ګې په 

 اوبدنه او د هغې الرې چارې او ډولونه:

دا د تېرې يادې شوې ليکنې يوه برخه ده، چې د فولکېور مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۹١-١۳ګڼې په  ١کال د  ل۶۹١١
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 کارپوهه:

 ل۶۹١٣يوه بله څېړنيزه ليکنه ده، چې د )فرهنګ خلق( ړريدې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶۹-۶١کال د لومړۍ ګڼې په 

 په پاټکيزه )يبقاتي( ړګړه کې د هنر ونېه:

د هنر په باب يوه علمي تحقيقي ليکنېه ده چېې د هنېر مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١١-١١کال د لومړۍ ګڼې په  ل۶۹١٣

ټولنوال رياليزم د رښېتينې ټېولنيز هنېر اسېتازي 

 کوالی شي:)رسالت( پرځای 

کېال د ل ۶۹١۳يوه علمي تحقيقي ليکنه ده چې د هنېر مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۱-١لومړۍ ګڼې په 

رښتينى ټولنيز هنر د وګړو زېږونه ده او د همدوی د 

 غوښتنو او اړتياوو څرګندونه:

د هنر په باب يوه علمي تحقيقي ليکنېه ده، چېې د هنېر مجلېې د 

 مخ کې خپره شوې ده. 55او  ٠5ګڼې په  ١-١ل کال د ٠205

د ټولنې په ژغورتيايي بهير کې د ټولنېوال ريېاليزم 

 اغېزه او ونېه:

کال د  ل(۶۹١۳)يوه علمي او تحقيقي ليکنه ده، چې د هنر مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ٠5-٠5ګڼې په  ۱-١
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د پښتو د اوسني نظام تحليل او څېړنه د روحياتو له 

 مخې:

شوې ليکنې يوه برخه ده، چېې د پېوهنې مجلېې د  د پورتنۍ يادې

 مخونو کې خپره شوې ده.۱-۹ګڼې په  ١ل کال د ۶۹١۶

 د پښتو د اوسني نظ  تحليل او څېړنه:

د يادې شوې ليکنې يېوه بلېه برخېه ده، چېې د پېوهنې مجلېې د 

 مخونو کې چاپ شوې ده. ٠9-٠5ګڼې په  ١کال د  (ل۶۹١۶)

ي زردښت د بامي سپيتامه زره توشتره يا سپين ځواک

 بلخ ستر نوميالى بچى:

د ياد شوي شخص په باب يوه تحقيقي ليکنه ده، چې د بلخ مجلې د 

مخونېو کېې  ١۹او  ١۶او پاتې په  ۶١-۶١کال د لومړۍ ګنې په  ل۶۹١٣

 خپره شوې ده.

د ټولنوال رياليزم په رڼا کېې د ميتېود او موضېو  

 ديالتيک:

کال  (ل۶۹۱١)ندون مجلې د يوه علمي او تحقيقي ليکنه ده چې د ژو

 مخونو کې خپره شوې ده. ۳-١ګڼې په  ۹د 

 

پرده پوښي او سپېڅلتيا له ټولنوال رياليزم او ژمنتيا 

 څخه تېښته ده:
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 ل(۶۹۱۶)دا ه  يوه علمي تحقيقي ليکنه ده، چې د ژوندون مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. (۶١-۶١)کال د لومړۍ ګڼې په 

وزن او قافيه شعر کېدی نه د واقعيت تشې پېښې په 

 شي:

ل کال  ۶۹۱۶يوه تحقيقي او علمي ليکنه ده، چې د ژوندون مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶١-۶۶ګڼې په  ۹د 

دمعياري ليکنۍ پښېتو اړتيېا، پرنسېيپونه او الرې 

 چارې:

ل کال د ۶۹۱۶يوه علمي او تحقيقي ليکنه ده، چې د ژوندون مجلې د 

 کې خپره شوې ده. مخونو١٣-١١ګڼې په  ١

 د ګويتې پر پلونو:

ګويتې په باب يوه علمي او تحقيقي ليکنه ده، چېې د ))اړتمېاعي  

( مخونو کې خپره ۶٣١-۶۱۹ګڼې په  ۹کال د  ل(۶۹۱۶)علوم(( مجلې د 

 شوې ده.

 کوشاني د يوې آرې )اصلي( باختري ژبې په توګه:

مجلې د يوه تحقيقي او علمي ليکنه ده، چې د )تحقيقات کوشاني( 

 مخونو کې خپره شوې ده. (۶۶۱-۶۶)ګڼې په  ١ل کال د ۶۹١۳

 شوروي ګې فرهنګي ميراثونه: -د افغان

يوه څېړنيزه ليکنه ده، چې د شېوروي اتحېاد او افغانسېتان د ګېې 

فرهنګ په باب په کې معلومات ورکړ شېوي دي. دا ليکنېه د دوسېتي 

 مخونو کې چاپ شوې ده. ۹٨-١ګڼې په  ۹-١ل کال د ۶۹١۳مجلې د 
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 د ملي سپورتونو په لړ کې )هله داد(:

د ورزى په باب يوه څېړنيزه ليکنه ده، چې په هغې کې د )هله داد( 

 ۹ل کال د  ۶۹۹۳لوبه بيان شوې ده. دا ليکنه د )بدني روزنه( مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶١-۶١ګڼې په 

 د کبېۍ لوبه:

استاد يوه څېړنيزه ليکنه ده، چېې د  دا ه  د کبېي ورزى په باب د

مخونو کېې ۶۹-۶۶ل کال د لومړۍ ګڼې په  ۶۹۹۳بدني روزنې مجلې د 

 خپره شوې ده.

په افغانستان کېې د اړبېاري او اختيېاري ودونېو 

 کړکېچونه:

دا په ټولنه کې په اړباري او اختياري توګېه واده کېول او د هغېه د 

او تحليلي ليکنه ده. د استاد  راتلونکې د څرنګوالي په باب يوه څېړنيزه

کينه زيېار(( د مېېرمن مجلېې د دا ليکنه د هغه د مېرمنې په نوم ))س

 مخ کې خپره شوې ده. ۹۹مخ او پاتې په  ۶۶کال د اسد ګڼې په ل ۶۹١١

په افغانستان کېې د اختيېاري او اړبېاري ودونېو 

 کړکېچونه:

لېې د د پورتنۍ يادې شوې ليکنې دويمه برخه ده، چې د مېرمن مج

مېخ  ١۹مخ او پاتې يې په  ١۹کال د سنبلې او ميزان ګڼې په ل  ۶۹١١

 کې خپره شوې ده.

دغه ډول يې د هنر په باب يوه بله علمي څېړنيزه ليکنه د اړتماعي 

 علوم مجلې په لومړۍ ګڼه کې ه  خپره شوې ده.
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شوروي ګې فرهنګي اړيکي د موسيقۍ په  -د افغان

 برخه کې:

ګڼې  ١ل کال د ۶۹۱۹ه، چې د دوستي مجلې د يوه څېړنيزه ليکنه د

 مخونو کې خپره شوې ده. ١۳-١٣په 

شوروي ګې فرهنګي اړيکي، د فل  او سينما  -د افغان

 په برخه کې:

ګڼې  5کال د  ۶۹۱١يوه بله تحقيقي ليکنه ده، چې د دوستي مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. 55-55په 

سينما په  شوروي فرهنګي اړيکي، د فل  او-د افغان

 برخه کې:

 ۶۹۱١د يادې شوې ليکنې دويمه برخه ده، چې د دوستي مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١٣-١۶کال د لومړۍ ګڼې په 

 -د شوروي اتحاد په شپېته کلن پېر کېې د افغېان

 شوروي د دوستۍ پرمختيا:

دا ه  د پوهاند زيار يوه څېړنيزه ليکنه ده، چې د دوستي مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۱۹-١٣ګڼې په ۶۶ل د ل کا ۶۹۱۶

کلن مصري ليکوال نجيب محفوظ د نوبل سږنۍ ٣۱

 ړايزه وګټله:

د استاد يوه بله څېړنيزه ليکنه ده، چې د مصېري ليکېوال نجيېب 

محفوظ د اثارو او ژوند د څرنګوالي په باب په کې معلومات وړاندې شوي 
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ميزان او عقرب مياشتو  کال د ل۶۹۱٣دي. دا ليکنه د ژوندون مجلې د 

مخونو کې خپره شوې ده او همغېه مهېال پېه دري  ١١-١۹د ګڼې په 

 ايېيشن کې د همده له خوا په دري ژبه ه  خپره شوې ده.

ارتوګرافيک ريفورم )الفبايي سمون( زموږ له ملېي 

انقالبي هيلو سره سمون لري، نوې افغاني الفبا د ټولو 

 افغاني ژبو لپاره:

دي ډوله څېړنيزه ليکنه ده. دلته استاد زيار د اوښتون دا يوه پيشنها

په پلمه خپلو هغو الواکونو )نظرياتو( ته يوه ټولنيزه بڼه ورکړې، چې له 

کلونو راهيسې يې د پښتو د اوسنۍ ليکني يا الفبايي سيست  د ريفورم 

يا سمون په برخه کې خپاره کړي وو. ده په دغه وېړه څېړنيزه ليکنه کې 

ست  ټولې نيمګړتياوې په ګوته کړي او دا يې زياته کړې ده د عربي سي

چې يو يوازينى فونيميک الفبايي سيست  کوالی شي د ټولو افغاني ژبو 

لپاره رامنځته شي او دود ومومي. ده د همدې موخې لپاره پر بېالبېلېو 

الرو چارو رڼا اچولې او د دغه الفبايي اوښتون د ترسره کولو لپاره يې يو 

ل کال د ۶۹١٣ونه په ګوته کړي دي. دغه ليکنه د عرفان مجلې د لړپالن

قوس په ګڼو کې له يوه الفبايي ړېدول سېره -اسد او عقرب-سريان

 مخه يې نيولي دي. ۶۱خپره شوې او 

 د حميد مومند ليکالر:

دا يوه شپاړس مخيزه څېړنيزه ليکنه ده چې استاد زيار د عبدالحميد 

دوه سوه اويايمې کاليزې په سيمينار کې مومند د شاه و ګدا د ترړمې د 
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کال په اړوند غونې کې د افغانستان د علومو ل  ۶۹۱۱اورولې وه او بيا پر 

 اکاډمۍ له خوا چاپ شوې ده.

 ښکالييز سبک: -د حمزه ژب

دا د پوهاند زيار يوه پنځه ويشت مخيزه علمي څېړنه ده چې د حمزه 

ې اورولې او بيا په ))د حمزه شينواري د اتيايمې کاليزې په سيمينار کې ي

ل کال د سرحدونو چارو وزارت د خپرونو له خوا ۶۹۱۱ياد(( غونې کې پر 

 خپره شوې ده.

 د رحمان بابا ليکالر:

دا يوه پنځلس مخيزه څېړنه ده، چې د کابېل پوهنتېون لېه خېوا د 

رحمان بابا د دوه سوه اتياي  تلين له کبله په ړوړ شوي سېيمينار کېې 

ل کال په اړوند غونې کېې د نومېوړي ۶۹۱۳و بيا وروسته اورول شوې ا

 پوهنتون له خوا چاپ شوې ده.

 د تاريخ مرصع ليکالر:

په دې نامه ه  د استاد زيار يوه مقاله خپره شوې ده چې په هغې کې 

 د تاريخ مرصع د ليکالر او ليکدود په باب خبرې شوي دي.

د هغه انقالبي ليکوال او پوهاند چې اندو ژوند يېې 

 انسان ژغورتيا ته وبښل:

دا د هغې څېړنې نوم دی، چې استاد زيار د الماني ليکوال ګيېورک 

بيوخنر د يو سلو پنځوس  تلين له کبله ترسره کړې ده او د بيېوخنر د 

ليکوالۍ په باب په کې خبرې شوي دي. دا ليکنه د ژونېدون مجلېې د 

 .مخونو کې خپره شوې ده ١١-١٣کال د لومړۍ ګڼې په  ۶۹۱۱
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 ژباړه د پښتو پښتۍ ماتوي او نامعياريتوب يې کوپړۍ:

يوه علمي ليکنه ده، چې د )پښتو په ټوليزو رسنيو کې( د سيمينار په 

کال چاپ شو يدی  ل(۶۹۱٣)غونې کې چې د علومو اکاډمۍ له خوا په 

راغلې ده. همدارنګه دېته ورته مقاله د ژورناليستانو د ټولنې لېه خېوا 

 دهمداسې يوه سيمينار په غونې کې راغلې ده.

 وګړپوهنه )اتنولوژي(:

ديوې ني  څېړنيزې او ني  ژباړيزې ليکنې سرليک دی چې د فرهنګ 

 ده.غويي( ګڼه کې خپره شوې -کال په لومړۍ )وري (ل٠235)مجلې د 

 د ډګريزې څېړنې الرې چارې:

دا ه  د استاد زيار ديوې علمي ليکنې نوم دی چې د افغانسېتان د 

کېال پېه  (ل۶۹۱٣)علومو اکاډمۍ د پښتو څېړنېو د نړيېوال مرکېز د 

سمپوزي  کې وړاندې شوې او په اړوند غونې کې چاپ ته سپارل شېوې 

 ده.

 

Jams Darmesteter: 

پښتو مجله کې په انګليسېي ژبېه د  د استاد زيار ليکنه ده، چې په

 مخونو کې خپره شوې ده. ١١-١١ګڼې په  ۹کال د  ۶۹۱١

 لويه ړرګه:

(( د استاد يوه ليکنه ده چېې د Der Rat des Jirgasپه الماني ژبه )) 

ګڼېه  ٠953-3-٠5ديموکراتيک المان د ))ويلت بيونې(( نومي مجلې په 

 کې خپره شوې ده.
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" The Ethno – Linguistic 

Composition of Afghanistan" 

 ژبيز ړوړښت: -د افغانستان وګړ

دا ليکنه استاد زيار په انګليسي ژبه د هند ))انجمن فارسي(( اورګان 

م په لومړۍ ګڼه کې خپره کړې ده او د افغانسېتان د ۶۳٨۹))بياض(( د 

 ۱٣-۱١علومو اکاډمۍ د پښتو مجلې د همدغه کال د درېيمې ګڼې په 

 ره شوې ده.مخونو کې ه  خپ

 نوي ازاد شعر پر وړاندې:

 ١کال د  (ل۶۹۱٣)يوه علمي تحقيقي ليکنه ده، چې د کابل مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١١-۹١ګڼې په 

همدارنګه يې د نوي ازاد شعر په باب د همدې کال په يوه بله ګڼه کې 

 ه  يوه مخ ليکنه خپره شوې ده.

سيدحسن حسن په باب او بله د دغه راز يې دوه نورې ليکنې، يوه د 

سعداهلل ړان برق د شاعرۍ په باب د ړرګې په مجله کې خپره شوې ده. 

همدارنګه يې د استاد خادم په باب يوه ليکنه په ژوندون مجله کې خپره 

 شوې ده.
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 ځانګړي څېړنيز چاپي او ناچاپي اثار

 

 کارپوهه:

ايالعېاتو او  يو علمي تحقيقي اثر دی، چې په پنځوسمو کلونو کې د

کلتور وزارت د فولکور مجلې او ))فرهنګ خلق(( له خوا برخېه برخېه 

خپور شوی دی. مګر د خپلواک يوځايي چاپ پر وخت يې ښايي دغېه 

 اوسنى نوم په )) د افغانانو وګړنۍ تخنيکپوهنه(( په نوم سمون ومومي.

 ټولنوال رياليزم:

ي )سوسياليستي( يو علمي څېړنيز اثر دی، چې د ټولنوال يا اړتماع

رياليزم په باب په کې يو لړ تيوريکي څېړنې شوي دي. د دغه اثېر يېوه 

زياته برخه د شپېتمو کلونو له پيل سره د هنر او ژوندون په مجلو کېې 

 خپره شوې ده.

 شوروي فرهنګي اړيکي: –د افغان 

د پوهاند زيار يو بل څېړنيز اثر دی، چې د دوستۍ په مجله کې يېې 

 پرې شوي دي.ځينې برخې خ

 د پښتو، دري، پشه يي فولکوري څېړنې:

د استاد زيار يو څېړنيز علمي اثر دی، چې په هغه کې د يادو شويو ژبو 

 فولکوري څېړنې شوې دي.

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

 

0533 
 

 ګړدودي )لهجوي( څېړنې:

د پوهاند زيار تر ټولو ستر تحقيقي علمي اثر دی چې د څلورو کلو په 

ټوکه لري چېې پېه هغېه کېې د  (۶١١)موده کې يې کښلى دی. دا اثر 

ژبو د ګړدودونو په باب هر اړخيز معلومات ورکړ شوي  (۶١)افغانستان د 

دي او له څو کلونو راهيسې د سويس د ملي فونې له خوا د يونسکو په 

سپارښتنه )) د افغانستان د ژبپوهنې اتلس(( لپاره په برن پوهنتون کې 

 تر کار الندې دی.

 ليکونه:

زيار يو بل اثر دی، چې په هغه کې پېه پښېتو، دري،  ليکونه د استاد

الماني او انګليسي ژبو هغه ليکونه راغلي دي چې استاد ځينو کسانو ته 

د بېالبېلو ادبي، هنري او سياسي موضوعاتو په باب لېږلېي دي. دا اثېر 

 تراوسه چاپ ته نه دی ورکړ شوی.

 پښتو بدلميچ يا پښتو شعر څنګه ړوړېږي؟

تحقيقي اثارو څخه  -اد زيار له خورا نوښتګرانه علميدا کتاب د است

دی. په دغه کتاب کې د پښتو شعر ))سېالبوتونيک(( قواعېد وړانېدې 

شوي چې د لومړي ځل لپاره د همده له خوا را ايستل شوي او پېر درې 

ګونو پښتو وګړنيو )فولکوريکو( لکينيو يا ديواني او اوسنيو ازادو شعرو 

غه کتاب چې له يادښت، ويى پانګې، سمونليک باندې تطبيق شو يدي.د

مخونه او يو لړ کليشې، يوه ټټرۍ او د اوستربلونو  ۶٣٨او نيوليک پرته 

پر اوړي  ۶۹۱۳ړدول لري، د ايالعاتو او کلتور وزارت د خپرونو له خوا د 

 په ښکلې کچه او سکښت له چاپه راوتلى دی.
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ښل شوي دي: ددغه کتاب د ټټرۍ )واسکټ( پر يوه پيڅکه داسې ک

کلن شاعر او ليکوال په  ۹۹)) پوهاند زيار د يوه ژبپوهاند، ادبپوهاند او 

توګه تر خپلو اوږدو څېړنو وروسته دې پايلې ته ورسېد، چې د هرې ژبې 

او بيا پښتو پويټيکس او فونيټيکس )شعر پوهه او غږ پوهه( سېره نېه 

البوتونيک شلېدونکي اړيکي لري او په دې توګه د پښتو شعر رغښت سې

خجيز( دی، نو دا دی د لومړي ځل لپاره د همدغه سيسېت  د  -)څپيز

دودونو او د ويونو )قواعد او قوانينو( پر را ايسېتنه بېری مېومي او زړو 

ببواللو ته د پای ټکى ږدي. څنګه چې دی شعر ))موزونه او مقفى(( نېه 

تينى شعر بلکې ))موزونه او مخيله(( وينا بولي، نو ))نوی ازاد شعر(( رښ

ګڼي او د رغښت مخبيلګه يې ولسي ازاد شعر دی )لنېۍ، سروکي...( نه 

اروپايي هغه. دغه کتاب د ژبو او ادبياتو پوهنځي د ادبي فنونو، عروضو او 

 قافيې او څه ناڅه متنپوهنې د ټکسبوکونو ځای نيوالی شي((.

دويمېه  ۶۹٣١پوهندوی عبدالحکي  د يوې کره کتنې )کابل مجله د 

په تر  کې داسې ليکي: ))... د ژبپوهنې او ادبپوهنې د ګڼ شمېر  ګڼه(

خپرو شوو ليکنو،  څېړنو او تدريس په لړ کې په همدې وروسېتيووختو 

کې د ادبپوهنې د تيورۍ د شعر پوهنې په برخه کې د محتېرم پوهانېد 

دوکتور زيار يو نوی اثر چې په هغه کې د پښتو شېعر ړېوړونې تيېوري 

. پوهاند دوکتور زيار د ))پښتو شعر څنګه ړوړېږي؟(( وړاندې شوې ده..

د اثر په ليکلو سره د ادب تيورۍ د شعر پوهنې او شعر ړوړونې په برخه 

کې لومړنۍ ژوره او ړامع څېړنه وړاندې کړه، چې دا څېړنېه د نړيوالېو 

ادبي څېړنو په شان يوازې د پښتو ژبې د ځانګړنو او قواعدو پر بنسېټ 

 والړه ده...((.
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 کره کتونکى زيار

 

وايي چې: )) ادبي کره کتنه د ادبياتو روح دی، کره کتنه د ادبياتو د 

او )) پېه حقيقېت کېې د  (1)ودې او تکامل اساسي او عمده عامل دی.((

ټولنيز نظارت يوه مهذبه بڼه ده چې د صميميت او خواخوږۍ له مخېې 

 (2)روشنفکره ايجاد ګرانه الرښوونه کوي.((

ي کره کتونکي وظيفه ده، چې د يېوه ادبېي اثېر محتېوا، )) دا د ادب

تکنيکي اړخونه او بديعي پرابلمونه او ځانګړنې وڅېړي، په ادبي اثر کې 

ژور ټولنيز پرابلمونه راوسپړي، د هغه ليکوال يا شاعر مالتړ وکړي، چې 

په خپل خالقيت سره د ژوند واقعيتونو او بشري لوړ ارمانونېه يېې پېه 

بڼه انځور کړي دي او ددې خالف هغو کسانو ته چېې ښکلې او عايفي 

 (3)اشتباه کوي د منطقي استدالل له الرې قناعت ورکړي.( 

استاد زيار ه  زموږ د ادب دغه ارزښتناکه برخه له خپل زيېاره بېې 

برخې نه ده پرې ايښې. سره له دې چې ده تراوسه پورې په دې برخېه 

يات کار يې پرې کړی دی، کې کوم ځانګړی اثر نه دی خپور کړی، خو ز

په لسګونو مقالې يې ليکلې دي، دکره کتنو په زياتو غونېو کې يې برخه 

اخيستې او زياتې ادبي غونېې او مشاعرې يې تر کره کتنې الندې نيولې 

 دي.
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دلته به يې هغه ليکنې راوړم، چې په دې باب يې په بېالبېلو وختونو 

 خپرې شوې دي:کې ليکلي او په بېالبېلو خپرونو کې 

 ځوان ژمن )متعهد( پښتو ادب ته يوه کره کتنه:

د استاد د هغې ليکنې نوم دی، چې د پښتو ادب بېالبېل فورمونېه، 

چوکاټونه او ليکنې په کې تر کره کتنې الندې نيول شوي دي. دا ليکنه 

مخونو کې خپېره  ۹٣-١١ګڼې په  ۶١-۳کال د  ل۶۹۱١د کابل مجلې د 

 شوې ده.

 کره کتنه:

د پوهاند زيار د هغې کره کتنېې نېوم دی، چېې د وږمېې مجلېې د 

مخونو کې خپره شوې ده. په دې  ٠55-٠55ګڼې په  ١-۶کال د  ل(۶۹١١)

 ليکنه کې درې کتابونه تر کره کتنې الندې نيول شوي دي.

لومړی د ))فردي او اړتماعي ژوند الرښوونکى(( د سيدحکي  کمال 

 شينواري اثر دی.

 ه نوم د همېش خليل د لنېو کيسو مجموعه ده. دوي  د چار ګل پ

 لغتونه( لري. ۹١١١١پښتو قاموس دی چې )نژدې  -درېي  روسي

 د پښتو غزل مشاعرې ته يوه کتنه:

د کره کتنې په برخه کې د استاد زيار د يوې ليکنې نوم دی چې پېه 

هغې کې د پښتو ژبې يوه مشاعره تر کره کتنې او ارزونې الندې نيېول 

 ه مشاعره د همده په هڅه د سعداهلل ړان برق په يوه شعر:شوې. دغ

 ))بيا مې په تيارو کې ستا د خيال لمنه ونيوه

 بيا يو سېالب وړي د يېېو ړېال لمنه ونيوه((
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د سرحدونو چارو وزارت د خپرونو رياست له خوا ړوړه شوې وه او د 

مخونو کې خپره شېوې  ١۶-۶١ګڼې په  ٨ل کال د ۶۹۱١کابل مجلې د 

 ده.

 

 نوی قاموس او نوې الر:

د کره کتنې په برخه کې يوه بله ليکنېه ده، چېې د کابېل مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١۶-١١ګڼې په  (۸)ل کال د ۶۹١۳

ليکنې که ژباړنې! ولې زموږ ليکنې د پرديو ژبو رنګ 

 لري!؟

يېوه بلېه ليکنېه ده، چېې د  د کره کتنې په برخه کې د پوهاند زيار

مخ کې خپره  ۹١مخ او  ۶١ل کال د حوت ګڼې په ۶۹١١ننګرهار مجلې د 

شوې ده. دغلته تر پورتنۍ کليشې الندې استاد د کره کتنې په برخېه 

 کې نورې ليکنې ه  کړې دي.

ليکنې که ژباړنې! ولې زموږ ليکنې د پردو ژبېو يېو 

 رنګ لري!؟

ليکنه ده، چې د ننګرهار مجلېې د  د کره کتنې په برخه کې يوه بله

 مخ کې خپره شوې ده. ۹۳او  ۶١ل کال د سلواغې د ګڼې په ۶۹١١

 ټولنپوهنه يا د پښتو علمي کېدو يوه غوره بېلګه:

دا ه  د کره کتنې په برخه کې يوه علمي ليکنه ده، چې د ننګرهېار 

مخ کې  ۹١او  ١٣ل کال د مرغومي او سلواغې د ګڼې په ۶۹١۹مجلې د 

 خپره شوې ده.
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د ژبنيو آرونو )اصولو( په رڼا کې د ليکنۍ او خپرنۍ 

 پښتو کره کتنه:

د کره کتنې په برخه کې د پوهاند زيار يوه علمي ليکنېه ده، چېې د 

مخ کې خپره شوې ده. دلته  ١ګڼې په  ۹ل کال د ۶۹١۱پکتيا مجلې د 

يکنې تر پورتنۍ کليشې الندې د کره کتنې په برخه کې د استاد زياتې ل

 راغلي دي.

د ژبنيو آرونو )اصولو( په رڼا کې د ليکنۍ او خپرنۍ 

 پښتو کره کتنه:

د کره کتنې په برخه کې يوه علمي ليکنه ده، چې د پکتيا مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١۹-١١ګڼې په  ١ل کال د ۶۹١۱

د ژبنيو ارونو )اصولو( په رڼا کې د ليکنۍ او خپرنېۍ 

 پښتو کره کتنه:

کتنې په برخه کې يوه علمي ليکنه ده چې د پکتيېا مجلېې د  د کره

 مخ کې چاپ شوې ده. ۶١ګڼې په  ۱ل کال د ۶۹١۱

 کره کتنه:

د کره کتنې په برخه کې د پوهاند زيار د يوې بلې ليکنې نوم دی، چې 

مخونو کې خپېره  ۶٣٣-۶٣۹ګڼې په  ۹کال د  ل۶۹١١د وږمې مجلې د 

 شوې ده.
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د ليکنۍ او خپرنۍ پښتو کره  د ژبنيو آرونو په رڼا کې

 کتنه:

د کره کتنې په برخه کې يوه علمي ليکنه ده، چې د پکتيا مجلېې د 

 مخ کې خپره شوې ده. 5ګڼې په  ٣کال د  ل۶۹١۱

د ژبنيو آرونو په رڼا کې د ليکنۍ او خپرنۍ پښتو کره 

 کتنه:

ل ۶۹١٣د يادې شوې ليکنې يوه بله برخه ده، چې د پکتيا مجلې د 

 مخ کې خپره شوې ده. ۶۱ګڼې په  ١-۶کال د 

 

د ژبنيو آرونو په رڼا کې د ليکنۍ او خپرنۍ پښتو کره 

 کتنه:

ل ۶۹١٣د يادې شوې ليکنې يوه بله برخه ده، چې د پکتيا مجلې د 

 مخ کې خپره شوې ده. 35ګڼې په  ۹کال د 

د ژبنيو آرونو په رڼا کې د ليکنۍ او خپرنۍ پښتو 

 کره کتنه:

ل کال ۶۹١٣يوه برخه ده، چې د پکتيا مجلې د د يادې شوې ليکنې 

 مخ کې خپره شوې ده. ١۹ګڼې په  ٣د 

د ژبنيو آرونو په رڼا کې د ليکنۍ او خپرنۍ پښتو کره 

 کتنه:
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ل کال ۶۹١٣د يادې شوې ليکنې يوه برخه ده، چې د پکتيا مجلې د 

 مخ کې خپره شوې ده. ۶١ګڼې په  ١د 

خپرنۍ پښتو کره د ژبنيو آرونو په رڼا کې د ليکنۍ او 

 کتنه:

ل کال ۶۹١۱د يادې شوې ليکنې يوه برخه ده، چې د پکتيا مجلې د 

 مخ کې خپره شوې ده. ۶١ګڼې په  ١د 

 ټولپوهنه يا د پښتو د علمي کېدو يوه غوره بېلګه:

د کره کتنې په برخه کې د استاد زيار يوه علمي ليکنه ده، چې د کابل 

کې  ۹١مخ او  ١٣غې د ګڼې په ل کال د مرغومي او سلوا۶۹١۹مجلې د 

 خپره شوې ده.

 کره کتنه:

بيا ه  تر دغې کليشې الندې د پوهاند زيار درې ليکنې راغلي، چې 

مخونو کې  ۶۶۱-۶۶۶ګڼې په  ۹ل کال د ۶۹١۶په هغو کې د وږمې مجلې د 

د پښتو ليکونه، مطبوعاتو ته يوه کتنه او برشنا کتابونه تر  کېره کتنېې 

 الندې نيول شوي دي.

دغه راز يې د کره کتنې په برخه کې څو بېالبېلېې ليکنېې د وږمېې 

مخونو کې چاپ شوي،  ۶٣٨-۶۱١ګڼې په  ١-١کال د ل  ۶۹١۶مجلې د 

چې په هغو کې د عصبي ړهاز توصيفي تشريح، نننۍ ادبي پښتو، دويي 

پوهنې يادښتونه، د تورې شرنګ، مظلومه دنيا، د ملګرو ملتو منشور او 

 مرغلرې کتابونه تر کره کتنې الندې نيول شوي دي.

دا راز د کره کتنې په برخه کې د استاد زيار دوه ليکنې د وږمې مجلې 

مخونو کې خپره شوې ده، چې دلته ۶٣۱-۶٣۱ګڼې په ۱ل کال د  ۶۹١۶د 

ه  دوه کتابونه )کندهار او کاکړي سندرې( تر کره کتنې الندې نيېول 

 شوي دي.
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 ۶۱١ -۶١١ګڼېې پېه  ١-۹کال د  ل۶۹١١همدا راز د وږمې مجلې د 

مخونو کې بيا ه  د کره کتنې په برخه کې د اسېتاد زيېار دوه ليکنېې 

په هغې کې ابدالۍ توره او غورځنګ کتابونه تر کېره خپرې شوي، چې 

 کتنې الندې نيول شوي دي.

ل کال ۶۹١١د کره کتنې په برخه کې يې دوه ليکنې د وږمې مجلې د 

مخونو کې خپرې شوي، چېې پېه هغېې کېې د  ۶١۳-۶١۶ګڼې په  ١د 

))مزارات(( او بلې کې د))تلوسې(( کتابونه تر کره کتنې النېدې نيېول 

 شوي دي.

کره کتنې په لړ کې يې د نجيب دېوان او زما سندرې کتابونه ه  تر د 

ل کال ۶۹١١کره کتنې الندې نيولي دي، دا ليکنه يې د وږمې مجلې د 

 ګڼه کې خپره شوې ده. ۱په 

 نصر اهلل حافظ دوديزوال وګړنى شاعر:

د کره کتنې په برخه کې د پوهاند زيار يوه بله علمي ليکنه ده، چې په 

نصراهلل حافظ د شعرونو د څرنګوالي په باب خبرې شوي دي. هغې کې د 

مخ کې  ۱۹او  ۹١ګڼې په  ١کال د  ل۶۹۱۱دا ليکنه د سباوون مجلې د 

 خپره شوې ده.

 پيوند د اسطورو او تلميحو شاعر:

ل کال يې د ۶۹۱٨دا د استاد زيار هغه کره کتنه او ارزونه ده، چې پر 

)سيلۍ(( نومي شعري غونې بانېدې علي ګل پيوند پر شعرونو او بيا پر )

کړې وه او د ليکوالو د انجمن په کلوپ کې يې يوې غونېې ته اورولې وه. 

دا چې ولې ژوندون له چاپه لرې کړه او تري ت  يې له منځه يوړه، تراوسه 

 يې کومه پته ونه لګېده.
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 داستان ليکونکى زيار

کېې کيسېې وايي چې: )) کيسه ژوند دی او ژوند کيسه. پېه ژونېد 

ړوړېږي او کيسې له ژونده ړوړېږي. ژوند د پېښو يو بهير دی او پېښې 

د کيسو اساسي شرط. ژوند پېښې ړوړوي او پېښې کيسې. کيسېې د 

ژوند يو تصوير دی او د تصوير يو اړ  په کيسو کېې ژونېدی کېېږي او 

کيسې هستېږي. يون د ژوند يو نوم دی او که يون نه وي کيسېه هې  

 والی او نه شي ړوړېدالی.حرکت نه شي ک

ژوند او د ژوند هره شېبه تنظي  او برابرۍ ته سخت ضرورت لېري او 

 کيسه د همدغسې يو تنظي  لپاره تالى دی او بايد وي.

ژوند د خپل وړاندې تګ په سلسلو کې قهرمانان خلقوي، قهرمانان 

بيا کيسې ړوړوي او په کيسو کې قهرمانان بايد خلېق شېي. ژونېد د 

 (1)رځو يو نوم دی او کيسې له همدغو حاالتو څخه ايجادېږي.(( غورځو پ

نو استاد زيار ه  د کيسې دغومره ستر ازرښت په پام کې نيولو سره 

کيسه هېڅکله له ياده نه ده کښلې، تل يې په دې برخه کې کار کېړی 

دی، د کيسو په باب يې علمي او تحقيقي ليکنې کړي، د هغو پر شکل او 

دلى دی او ان که ووايو پوره استادي په کې لري، زياته به محتوا پوره غږې

مې نه وي ويلي، نو ځکه يې کيسې ليکلي دي، ډېرې يې ليکلي دي او 

 ښې يې ليکلي دي.

 دلته په لنې ډول د ده پر چاپي او نا چاپي کيسو رڼا اچوو:
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 د يوولس  پوړ کړکۍ ) مينه د زړه په وينه(:

ل ۶۹۱١په ديموکراتيک المان کې پر دا يو رومان دی، چې استاد زيار 

کال کښلى دی. په دغه رومان کې له يوې المانۍ پېغلې سره د يوه مېلمه 

افغاني استاد مينه انځور شوې او په دې تر  کې د هيټلري فاشيسېتي 

ړنګ ناخوالو او پايلو ته ګوته نيول شوې ده. له دې سره سره په کې د 

تل شوی او په دې توګه په کې د افغاني ټولنې ړنګ ځپلى اکر ه  رانغښ

 ))ولسيتوب(( او ))ژمنتوب(( توګه له ورايه ځلېږي.

( څپرکي لري چېې د ۶۱( ټايپي مخه او )١١١دغه رومان څه دپاسه )

 سرحدونو چارو وزارت له خوا چاپ ته وړاندې شوی دی.

 

 او خندا يې راويښ کړم:

ل کال ۶۹۱٣د استاد زيار يوه لنېه کيسه ده، چې د سباوون مجلې د 

مخونو کې خپره شوې ده. همدارنګه همدغه کيسه د  ٠9-٠5ګڼې په  ١د 

 ګڼه کې ه  خپره شوې ده. ١ل کال په  ۶۹۱١مېرمن مجلې د 

 

 د غرونو او ځنګلونو شپه:

د غرونو او ځنګلونو شپه د استاد زيار يوه داستاني اډانه )يرحه( يېا 

دا داستاني يرح د تکل دی، چې په ښکلو الفاظو کې رانغاړل شو يدی. 

مخونو کې خپره شوې  ٣١-٣۶ګڼې په  ٨-٣کال د  ۶۹۱١کتاب مجلې د 

 ده.
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ل کال په يوه ګڼه ۶۹۱١همدا ډول يې يوه بله اډانه د زېري ړريدې د 

 کې ه  خپره کړې ده.

 پټه پلوشه:

پټه پلوشه يو منځنى داستان دی، چې استاد د څرخي پله زندان تر 

داستان شل مخه لري او تراوسه پورې خپور اغېزې الندې ليکلى دی. دا 

 شوی نه دی.

 د سترګو دروږ:

د سترګو دروږ د هغې منځنۍ کيسې نوم دی، چې د هېواد د ځېوان 

ل کال د ۶۹۱١شاعر باقي بريال ژوند په کې بيان شوی دی. دا کيسه پر 

ل کېال د ۶۹۱٣بريال په وياړ ليکل شوې ده او د څارنېدوی مجلېې د 

 مخونو کې له چاپه راوتلې ده. ٣١-۱٨لسمې ګڼې په 

کلونو په اوږدو کې يو شمېر نورې ل  ۶۹١١-۹۳په همدې ډول يې د 

لنېې کيسې ليکلي او په هېواد او اصالح ورځپاڼو کې خپرې شوي دي. 

 دا دی، دلته يې يوه لنېه کيسه د بېلګې په توګه وړاندې کوو:

 او خندا يې راويښ کړم

ښار د )رڼا غر( لوی تمځي ته ورسېدم. د يوه لرې سفر په تکل د برلين 

بار بستره مې ښه پوره درانه وو. شاکڅوړې مې دواړې اوږې سره ټينګې 

کېښکلې وې، مال مې ورسره کړوپه کړوپه کېده او س  مې پورتېه نېېغ 

 کتالی نه شول.

لويو او وړو کڅوړو مې السونه ه  خورا بې دمې کړي وو. په پښو کې 

ه ډېره خوارۍ مې په ځېان پسېې راکښېلې. دا مې متره پاتې نه وه او پ

اندېښنه ه  راسره وه، چې که لږه دمه ونيس  او سا هومره واخل ، نېو 
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خپل ټاکلى اورګاډی به راڅخه وخوځېږي. په دې کې مې ناڅاپه پر يوې 

ښکلې نجلۍ سترګې ولګېدې، چې زما غوندې دا ه  له يوه ښاري ګاډي 

ه هڅه لېږداوه غبرګ بکسونه د څخه نوې پلې شوې وه او د اورګاډي پ

تمځي پر وچې کانکريټي ډيوډۍ ورو ورو کښوي او پېاپۍ پېاپۍ پلونېه 

ورسره اخلي، په هغه ګڼه ګوڼه کې يو زړه سواند الروی نه پيدا کېېده، 

چې د بکسونو په لېږد کې ورسره مرسته وکړي او تر يوې بلې ډيوډۍ يې 

 ورسره ورسوي.

وخت ډېر تېر کړی و، ډېرې رنګيزې  ما په دغه ښار او ټول هېواد کې

څېرې مې ليدلې وې، مګر د دغې ښکلې پېغلېې سېره سېپينه او زړه 

راکښونکې څېره يوازې ماته نه، بلکې ټولو ښاريانو ته نېوې برېښېېده، 

دومره چې تا به ويل له ارمه کومه ښاپېرۍ راغلې او يا له اسمانه کوه  

 پرښته راکښته شوې ده.

چا دا اټکل راته، چې يا خو د کوم بېل هېېواد  زما غوندې پرې د هر

ګرځندويه ده او ښايي د کوم يار اشنا يا خپل خپلوان تر ليدنې وروسته 

بېرته خپل ټاټوبي ته ځي. زړه مې ډېر غوښتل  ورسره مرسته وکړم، نه 

يوازې د هغې د بې سارې ښکال او بې کچه پېغلتوب په پار، بلکې د يوې 

مګر خپل درانه پېټي له دغه وياړه بې برخې پردېسې ښځمنې په توګه، 

کړی وم. خو نورو تش السو او هوسا الرويانو ته مې له پخساکه يينګېۍ 

ايشيده چې ولې پر هغې ښلکې پردېسې زړه نه سېزي او پېټې ورسره نه 

 سپکوي.

زه هله پوه شوم، چې لوديځيان له پرمختللي کولتور سره سره بيا ه  

ۍ ته مې زړه خټه شو چې نه چېرې زه ه  کلک زړي دي. خپلې پردېس

له داسې تنګسې سره الس و ګرېوان ش  او خپل بار پر خپلېو اوږو تېر 
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منزله ونه ش  رسوالی. سره له دې مې ه  خپل پېټى دومره نه ژاړه او 

ځانته مې ډاډ ورکاوه، مګر د هغې ښکلې پردېسې او بېوسۍ مېې يېوه 

سره وه، چې کېږي خپل ګېاډی شېبه ه  له زړه نه وته او همدا سودا را

الندې نه کړي او بل ورپسې ګاډي ته يوه ګړۍ دوه سترګې پر الر پېاتې 

 شي.

زما ګاډی پر خپلې ټاکلې شېبه له تمځي وخوځېد او زړه مې له هغې 

پردېسې سره په تمځي کې ت  پاتې شو. اورگاډی لکه د ژوند بهير ډېېر 

ګړندی او بېړندی له ښکلو غرونو، سيندونو او ګلکڅونو څخه تېرېېده. 

خنې و ځنې يې نه پېژندل او د سيمه ييزو ګاډو غوندې هر کلي او بانېې 

درېده په ښکاره د نورو سپرليو غوندې ما ه  پر ښکلو شا او خوا ته نه و

منظرو سترګې ښخې کړې وې، خو له زړه مې يو خدای خبر و. د پېاتې 

نيمې ورځې له تېرېدو سره د کوربه هېواد تېر پولېو واوښېتو، مګېر د 

))ايلبې(( ښکلى سيند مو له خپل ښکلي چاپېريېال سېره هماغسېې 

ناو په څپانده سېيند او د الېپ پېه ننېداريزو ملګری و. تر څو يې د دو 

ځنګلي ګلکڅونو وسپارلو. لمر راڅخه خپلې تودې ياليي وړانګېې ورو 

ورو لېږدولې او د اسمانڅکو غرنيو ونو د څوکو په ښکلولو يې لېه مېوږ 

سره ه  مخه ښه کوله او بېرته راڅخه مخ پر لويديځ ستنېده، تر څو د 

تروږمۍ شپې رانه هر څه له سېترګو سکڼي ماښام تياره ولګېده، تورې 

پنا کړل، سپرلۍ ه  په خپلو څوکيو او سفري کټونو کې ځای پر ځېای 

شوې. ما په خپل کټ کې هسې پښې غځولې وې او کمپله مې نيمکښه 

غوندې پر ځان راکښلې وه. هرڅه چې مې ځان تلقيناوه، د خوب نېړۍ 

ړوب له کبلېه ته پناه يوس ، خو خوب چېرې و. يوازې د ګاډي د ګړب ګ
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نه، بلکې د پردېسې پېغلې اندېښنې مې ه  لکه ماران په زړه کې کښته 

 پورته ځغلېدې راځغلېدې.

شپه به نيمايي ته رسېدلې وه او سترګې مېې سېره سېمې نېه وې 

ورغلې، چې ناڅاپه د ګاډي يوې بوږنوونکې کړيکې بېرته راويښ کېړم. 

ترګې مې د پراګ د کوم همخوني مې د کړکۍ پرده يوې خواته کړه او س

ښکلي ښار په څراغان تمځي ولګېدې. له تمځي او بيا له ټول ښار څخه 

له وتو سره مې چې هر څو هڅه وکړه، تښتېدلى خوب مې سېترګو تېه 

بېرته کېه راوکړي، خو بريالى نه شوم او هسې مې له نيمکښې کړکېۍ 

وله. څخه د تور مخي اسمان په ناپايه ورشو کې د يوني  ستوري ننداره ک

په همدې همدې کې ورو ورو د ختيځ له خوا د شلمې يا دوه ويشېتمې 

سپوږمۍ نيمزالې غوندې رڼا د کړکيو ښيښې راوبرېښولې او له يوه اوږډه 

تورت  تونل څخه له وتلو سره بيا د شپې نوراني پېغله د اسمان نيمايي ته 

ستل. رانېغه شوې وه او د هسک په ارته ورشو کې يې راسره تېز تېز ځغا

زما لپاره دا رومانتيکه شاعرانه او شپېنۍ ننداره تر ورځنۍ هغې ه  ډېره 

په زړه پورې وه، ځکه له کومه راهيسې چې د يو ګڼ مېشتي اروپايي ښار 

په اسمانڅکو کې مېشت شوی وم. سپوږمۍ ته مې هېو پام شوی نه و او 

 د چا خبره بېخي يې راڅخه ونګه هېره شوې وه.

يمه پاتې وه، چې سخت خوب راغلى و،  يو له ډېرو شپه به مټى پار ن

رنګينو ډک خوب چې له ډېرو خوږو خوږو خوبونو سره ملګری و. له زړه 

مې هغه ټولې ورځينۍ اندېښنې او ستړياوې لښېدلې وې او د يېوه زړه 

راکښونکي روښان سباوون هيله منو ولولو مې په زړه کې غځونې کولې. 

اږه خواږه خوبونه کتل او خپلې مرورې او خدايزده چې نور به مې څه خو
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تمبېدلې هيلې او اسرې مې پرې غولولې او پخال کولې، چې يو ناڅاپېه 

 يوې مستې زړه وړونکې خندا راويښ کړم.

له کټه مې ورو ورو ځان راښوی کړ، د کړکۍ هنداره مې په بيړه بيړه 

راکښى ايسته او د باندې مې سر وکيښ. ګورم چې لمېر نېوی څېرک 

هلى او د پسرلني سباوون خوشبويه او پسته وږمه د غرنيېو ګالنېو راو

 عطرونو زموږ پر ګاډي راشيندي.

ترور ترور مې ګاونېيو کړکيو ته غلچکي غلچکي وکتل او س  مې په 

هماغسې پرونۍ پېغلې سترګې ولګېدې، چې سپينه نرۍ غاړه يې لېه 

ې د کړکۍ راکښلې وه او اوږدې ورېښمينې ياليېي څڼېې او اوربېل يې

اورګاډي د توند باد له څپو سره شيند پر شيند اخوا دېخېوا اوښېتل را 

 اوښتل.

همدا چې يې هوسۍ وږمه ترندې او برندې سترګې پرما ولګېدې، نو 

ما پرې ه  بېواکه غږ وکړ: سهار مو نېکمرغه! هغې ه  لکه ټول عمر چې 

ا د ليدلى او کتلى اوس ، په يوه پېژندويه او مينه وړي شان ګېړدود زمې

سالم غبرګون وکړ او بېرته د لمر څرک په ښکلې ننداره بوخته شوه، زه 

ه  ترې را شا کوچ شوم. يخ پخ پرځای کېناست ، تندي ته مې يو ټېس 

ورکړ او په زړه کې مې له ځان سره وويل: )) هغه مې چېې پېر اسېمان 

 غوښتله، خدای پر ځمکه راکړه!((.

وندلې وه، داسې مې انګېرلېه هو، ما نوره خپله ورکه او د الرې مله م

چې د لمر وړانګې او د سباوون زړه راکښونکې وږمېه او بيېا شېاوخوا 

غرونه، ځنګلونه، سيندونه او ګلکڅونه ياليي کورونه او پرتمين ښارونه 

راسره يوځای ځغلي او د لمرين ختيځ پر لور زما د پردېسو هيلو بدرګه 
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ړېدلې وې او ټوله نړۍ راته د کوي. نور مې نو د ارمانونو غوټۍ باغ باغ غو

 ګل په څېر موسکۍ موسکۍ کېده.
 

 
 

له کيسه ليکنې پرته استاد زيار يو زيات شمېر ادبي ټوټې ه  ليکلي 

چې ځينې د تکلونو بڼه لري او چاپ کړي يې دي. دلته يېې د السېته 

 راغلو ټوټو يادونه کوم.

 د توبې ورونه:

ټوټې نوم دی، چې )افرايينو  د توبې ورونه د استاد زيار د هغې ادبي

 ١کېال د  ۶۹۱۱ته( تر سرليک النېدې د کابېل پوهنتېون اوونيېزې د 

 نېټې په ګڼه کې خپره شوې ده. ١۶مياشتې د 

 

 تلک:

کال د  ۶۹١۶د پوهاند زيار يوه بله ادبي ټوټه ده، چې د وږمې مجلې د 

مخونو کې خپره شوې  ده. دغه ډول د زېري ړريدې  ٣۶-۱۳ګڼې په  ۹

کلونو په ګڼو کې د استاد زيار ځينې نورې ادبي ټېوټې  هې   ۱۱ -۱١د 

 خپرې شوې دي.

 

 خوب کالي:

خوب کالي د پوهاند زيار د يوې بلې ادبي ټوټې نوم دی چې الندې به 

 يې متن په بشپړ ډول راوړو:

 زه په ختيځ کې وم،

 ته په لويديځ کې
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 لومړی

 پر ما ورځ راغله

 او بيا پر تا

 خو ته،

 دمخه راويښ شوېتر ما 

 او دمخه ولښېدې

 او زه

 ځای پر ځای ويده پاتې شوم

 ستا د کاروان د غږو غوږ

 زما په غوږو کې

 هسې خوبولې انګازې شوې

 او زما خوب يې نور ه  پسې ال درون کړ

 تا

 زما له خوبولتيا ناوړه ګټه واخيسته

 بېرته راپسې راستون شوې

 په خوب کې دې رانه هر څه ولجه کړل

 دېاو زه 

 پر وچ ډاګ

 ميرات او کور ګېی

 ويده پرېښودم...

 هو

 تر څو چې زما د راويښېدو وار راسېده

 او عقل مې سرته راته

 بيا پېړۍ اوښتې وې

 او پړاوونه پړاوونه
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 تر تا لرې پاتې وم

 اوس نو

 که يو خوا

 له ډېرې بېوسۍ او نهيلۍ نه

 زما د پښو سپينې غوټې شوې

 نو بل خوا

 کوډې کړې ديتا ه  راباندې داسې 

 چې په سپېره خاورينه کنېواله کې

 پر سپينه رڼا ورځ

 په غړېدلو سترګو

 خوب وړی ي 

 له کار او ژوند سره هماغسې مرور ي 

 او خوب کالي مې ال

 پر کار کاليو نه دي بدل کړي!!؟
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 ژبپوهاند زيار

 

وايي چې )) ژبپوهنه هغه عل  دی، چې د يوې ژبې داخلي ساختمان 

پوهاند زيار ه  په دې برخه کې  (1)او ړوړښت تر څېړنې الندې نيسي((. 

دومره زيات کار کړی دی، چې کله په هېواد کې څوک د ژبې يا ژبنيېو 

مسايلو په باب غږېږي، نو د استاد زيار نوم به يې تر ټولو لومړی په خوله 

 وي.کې 

ده تراوسه پورې په سلګونو علمي او تحقيقي مقالې د ژبپوهنې پېه 

برخه کې په ملي او ه  بين المللي کچه ليکلې دي او ځکه خو يې بايد 

ليکلى وای، چې د ده رسمي څانګه او مسلک همدا ژبېه ده او پېه دې 

 برخه کې يې لومړۍ درړې او علمي رتبې ه  اخيستې دي.

ې دومره زيات کار کړی دی، چې ګرد يېې د ده د ژبپوهنې په برخه ک

ده پر نورو ادبي کارونو او نوښتونو ه  پرېوتى دی. ټول خلک لومړی دا 

فکر کوي، چې د يو ستر ژبپوهاند نوم اخلي او د هغه پېه بېاب خبېرې 

کوي، خو ځينې خلک ال په دې پوه نه دي، چې استاد زيار نه يوازې په 

روشاعرۍ او داستان ليکنه کې ه  ژبپوهنه کې استاد دی، بلکې په شع

استادي لري. موږ دلته دده په باب له زياتو خبرو څخه تېرېږو. د ده کار 

ټولو ته ښکار او څرګند دی، زموږ ډېرو خبرو او نه خبرو تېه حاړېت او 

 اړتيا نه شته، هغه د خوشال بابا خبره:
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 لمر پېه ګوته پټاوه نه شي خوشاله

 ۍهېڅ منکر مه شه له خپلې عاشق

اوس به دلته لومړی د پوهاند زيار هغه ژبنۍ ليکنې چې پر بېالبېلېو 

وختو يې په بېالبېلو ړريدو، مجلو او ورځپاڼو کې خپرې کېړې دي لېه 

اخځ سره يادې کړو او د هغو پر څرنګوالي به لنېه رڼا واچوو او بيا د هغه 

 په ځانګړو ژبنيو اثارو وغږېږو.

 د ژبپوهنې نومونې:

نومونې د استاد زيار د يوې اوږدې ژبنۍ ليکنې نېوم دی، د ژبپوهنې 

چې د وږمې مجلې په بېالبېلو ګڼو کې خپره شوې ده. استاد زيار د دې 

 ليکنې د لومړۍ برخې په پيل کې وايي:

))د لوی څښتن په نامه د ژبپوهنې په نومونو الس پورې کوم او په دې 

( بنسټ ږدم Terminologyتوګه په پښتو کې لومړی پال د نومونپوهنې )

دا ځکه يوه اړتيا ګڼ ، چې زموږ ژبه نن سبا د نړۍ له سترو ژبېو سېره 

 (۶)سيالۍ ته مال تړلې ده.((.

په دې ليکنه کې د ژبپوهنې نومونې )اصطالحات( پېه پښېتو، دري، 

الماني او انګليسي ژبو کښل شوي دي. د دې اوږدې ژبنۍ ليکنې لومړۍ 

مخونو کې  ۶۶١-۶۶١ګڼې په  ۱-١د  کال ل۶۹١١برخه د وږمې مجلې د 

 خپره شوې ده.
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 ترکيبات اسمى در زبان دری:

ترکيبات اسمى در زبان دري د هغې ژبنۍ ليکنې نوم دی چې په دري 

ژبه کښل شوې ده. په دې ليکنه کې د دري ژبې د نومونو د ړوړښت او 

څرنګوالي په باب ګټور معلومات وړاندې شوي دي. دا ليکنه د خراسان 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶١۹-۶١١ګڼې په  ١ل کال د ۶۹۱١د  مجلې

 د ژبپوهنې نومونې:

ل ۶۹١۶د پورتنۍ يادې شوې لړۍ بله برخه ده، چې د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. 55-55ګنې په  ۱کال د 

 

 د ژبپوهنې نومونې:

ل کال ۶۹١١د يادې شوې ليکنې يوه برخه ده، چې د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١۱-١١په  ګڼې ۱د 

 پښتو ګړدودونه ))لهجې((:

پښتو ګړدودونه د هغې اوږدې ليکنې نوم دی چې د پښېتو ژبېې د 

بېالبېلو ګړدودونو )لهجو( په باب په کې ګټور معلومات وړاندې شېوي 

څخه زيات مخونه لري، د پښتو څېړنو د نړيوال  ٣١دي. دا ليکنه چې تر 

کال  (ل۶۹١١)مرکز د نړۍ وال سيمينار د مقالو په مجموعه کې، چې پر 

 اغلې ده.ړوړ شوی و، ر

 د ژبپوهنې نومونې:

ل کال ۶۹١١د يادې شوې ليکنې بله برخه ده، چې د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١۳ -١٣ګڼې په  ١د 
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 د ژبپوهنې نومونې:

ل کال د ۶۹١۶د يادې شوې ليکنې بله برخه ده چې د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶١١-۶۹۳ګڼې په  ١-۶

 پښتو آرپوهه:

تو آرپوهه د استاد زيار د هغې ژبنۍ علمي څېړنېزې اوږدې ليکنې پښ

نوم دی، چې د وږمې مجلې په زياتو ګڼو کې په پرله پسې توګه خپېره 

شوې ده. په دې ليکنه کې د هغو لغتونو ريښې له نورو ژبو، لکه هندي، 

پارسي، بلوڅي، مونجي، سوغدي... سره څېړل شوي دي، چې اوس په 

 ١-۶ل کېال د ۶۹١۶ېږي. دا ليکنه د وږمې مجلېې د پښتو کې کارول ک

 مخونو کې خپره شوې ده. ٠53-95ګنې په 

 پښتو آرپوهه:

 (ل۶۹١۶)د يادې شوې ليکنې څلورمه برخه ده، چې د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. (٨)ګڼه کې په  (۱)کال په 

 پښتو آرپوهه:

 (ل۶۹١١)د يادې شوې ليکنې اوومه برخه ده، چې د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. (٣١-۱۹)ګڼې په  (١)کال د 

 پښتو آرپوهه:

 (ل۶۹١١)ديادې شوې ليکنې اتمه برخه ده، چې د وږمې مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. 5ګنې په  ۱کال د 
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 پښتو آرپوهه:

ل کال  ۶۹١١د يادې شوې ليکنې بله برخه ده، چې د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. 93-59ګنې په  ١-۶د 

 پښتو آرپوهه:

ل کال د ۶۹١۶د يادې شوې ليکنې بله برخه ده، چې د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. 55-55ګڼې په  ۱

 پښتو آرپوهه:

ل کال د ۶۹١۶وږمې مجلې د د يادې شوې ليکنې يوه برخه ده، چې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶١۱-۶۶٣ګڼې په  ١-١

 د زيات پياوړتوب په هيله يوه نوې هڅه:

دا د استاد زيار د هغې ليکنې نوم دی، چې هغې کې ده پر خپلې نوې 

وظيفې باندې د ټاکل کېدو له امله خپل هوډ ښوولى او د ليکالر په برخه 

دې کړي دي. دا ليکنه د وږمې مجلېې د کې يې لږ و ډېر معلومات وړان

 مخونو کې خپره شوې ده. ۹-۶ګڼې په  ۹ل کال د ۶۹١۶

 پښتو آرپوهه:

ل ۶۹١۶د يادې شوې ليکنې يوه بله برخه ده چې د وږمې مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. 55-53ګنې په  ۹کال د 
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ارتوګرافيک ريفورم )الفبايي سمون( زموږ له ملېي 

سمون لري، نوې افغاني الفبا د ټولو انقالبي هيلو سره 

 افغاني ژبو لپاره:

د ژبپوهنې په برخه کې د پوهاند زيار يوه علمېي ليکنېه ده چېې د 

مخونو کې يې يېوه ۱٣-۱۶ګڼې په  ١-١ل کال د ۶۹١٣عرفان مجلې د 

يوه برخه خپره شوې ده. همداسې يې يوه وړه ليکنه کال دوه دمخه په 

وې ده ) زياته څرګندونه: د لېومړي ړمهوري پلوشه کې ه  وړاندې ش

 څپرکي وروستۍ برخه(.

 د تذکرة االوليا ژبنۍ خوا:

دتذکرة االوليا  ژبنۍ خوا د پوهاند زيار د يوې بلې ژبنۍ ليکنې نېوم 

دی، چې په ))د امير کروړ ياد(( نومي کتاب کېې چېې د افغانسېتان د 

مخونو  ۹۳۳-۹۳١ل کال خپور شوی، په ۶۹١۱علومو اکاډمۍ له خوا پر 

 کې راغلې ده.

 

 پښتو آرپوهه:

ل کال ۶۹١١د يادې شوې ليکنې يوه برخه ده، چې د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶۹١-۶١١ګڼې په  ١-۹د 

 پښتو څنګه په پښو ودرېږي او څنګه پل واخلي:

ګڼې  ۳ل کال د ۶۹١۱يوه ژبنۍ علمي ليکنه ده چې د کابل مجلې د 

 شوې ده.مخونو کې خپره  ۹١-١١په 
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 ژبپوهنه د پښتو په چوپړ کې:

-۶۱١ګڼې په  ١ل کال د ۶۹١٣يوه ژبنۍ ليکنه ده، چې د کابل مجلې  

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶٣١

 پښتو ويي پوهنې ته يوه لنېه کتنه:

ګڼې  ۹ل کال د ۶۹١۳يوه علمي ژبنۍ ليکنه ده، چې د کابل مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ٠5-٠2په 

 ۍ پښتو د يوه معيار په توګه:لنېون د ليکن

کال د  ل۶۹١۱-۶۹١١يوه علمي ژبنۍ ليکنه ده، چې د کابل مجلې د 

مخونو کې چاپ شوې ده. همدارنګه د زېري ړريېدې د  ١-۶ګڼې په  ١

 کال په ګڼو کې ه  خپره شوې ده. ل۶۹١۱-۶۹١١

 

 مختصری پيرامون و ړه تسميۀ خراسان:

سي ژبېه کښېل شېوې او د دا يوه علمي ژبنۍ څېړنه ده، چې په پار

مخونو کې خپره شوې  53-05ګڼې په  ۶١ل کال د ۶۹۱١خراسان مجلې د 

 ده.

د ويي پانګې په پراختيا کې د کېړ نومونېو )فعلېي 

 مشتقاتو( ونېه:

ل کېال د لېومړۍ  ۶۹١۹يوه ژبنۍ مقاله ده، چې د ننګرهار مجلې د 

 مخ کې خپره شوې ده. ۹١ګڼې په 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

 

0555 
 

د کېړ نومونېو )فعلېي د ويي پانګې په پراختيا کې 

 مشتقاتو( ونېه:

د يادې شوې ليکنې يوه بلېه برخېه ده، چېې د ننګرهېار مجلېې د 

 مخ کې خپره شوې ده. 35ل کال د غويي مياشتې د ګڼې په ۶۹١۹

 په ويي پانګه کې د ستاينومونو )صفتونو( ونېه:

ل کال د غبرګولي ۶۹١۹يوه ژبنۍ ليکنه ده، چې د ننګرهار مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. 25-25د ګڼې په 

 د پکتيا ګړدودونه:

په دې ليکنه کې د پکتيا ګړدودونه تر څېړنې الندې نيول شوي دي 

مخ  ۶١د وږي مياشتې ګڼې په  ۶۹١١دا ژبنۍ ليکنه د ننګرهار مجلې د 

 کې خپره شوې ده.

د پښتو ويي پانګې په پراختيا کې د بيا ځلي تړنګونو 

 )تکراري ترکيبونو( ونېه:

کېال د لېړم د  ل۶۹١۹يوه ژبنۍ ليکنه ده چې د ننګرهار مجلېې د 

 مخ کې خپره شوې ده. ۹۱او  ١۳مياشتې د ګڼې په 

د ګېې ليکنۍ معياري پښتو پرېکړه د نوې تېاريخي 

 اړتيا په توګه:

ل کال د لينېدۍ د ۶۹١۱يوه ژبنۍ ليکنه ده چې د ننګرهار مجلې د 

 مخ کې خپره شوې ده. ۶۹ګڼې په 
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پانګې په پراختيا کې د ړوړه تړنګونېو  د پښتو ويي

 )ړفتو ترکيبونو( ونېه:

کال د لينېدۍ د  ل۶۹١۹يوه ژبنۍ ليکنه ده چې د ننګرهار مجلې د 

 مخ کې خپره شوې ده. ١۹ګڼې په 

د پښتو ويي پانګې په پراختيا کې د ټاکنتړنګونو )تعيني 

 ترکيبونو( ونېه:

ل کال د مرغومي او ۶۹١۹يوه ژبنۍ څېړنه ده چې د ننګرهار مجلې د 

 مخ کې خپره شوې ده. 55سلواغې د ګڼې په 

 

 

 د پښتو دايرة المعارف بشپړېدل:

ل کېال د ۶۹١۱يوه علمي او ژبنۍ ليکنه ده، چې د عرفان مجلېې د 

 مخونو کې خپره شوې ده.۶١۱-۶١۶لومړۍ ګڼې په 

ته ووځو او خپله هېره  راځئ کليو، بانېو او غرو رغو

 کړې پښتو بېرته ياده کړو:

کال د لومړۍ ګڼې  ل۶۹١۱يوه ژبنۍ مقاله ده، چې د پکتيا مجلې د 

 مخ کې خپره شوې ده. ۹٣او  ۶۱په 

 ګړدودونه )لهجې(:

د استاد زيار د ګړدودونو د مقالې دويمه برخه ده، چې د پکتيا مجلې 

 ده. مخ کې خپره شوې ۱ګڼې په  ١کال د  ل۶۹١١د 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

 

0505 
 

اسمي مشتقات )نوم بېلنګونه( زموږ د ليکنۍ پښتو 

 ستره برخه ده:

ګڼې  ١ل کال د ۶۹١۱يوه علمي ژبنۍ ليکنه ده، چې د پکتيا مجلې د 

 مخ کې خپره شوې ده. ٠5په 

 موږ او ژبه:

ل کال د وږي ۶۹١١دا يوه بله ژبنۍ څېړنه ده، چې د ننګرهار مجلې د 

 ده.مخونو کې خپره شوې  ۹۳-۹٣د ګڼې په 

خپلسرې معياري پښتو به څنګېه وي؟ پښېتو کېه 

 ناپښتو؟

ل کال د لومړۍ ۶۹١۹يوه علمي ژبنۍ ليکنه ده، چې د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶١١-۶١١ګڼې په 

له ثور انقالب راهيسې په پښتو کې نوې ويي رغاونه 

 )نيولوګيزم(:

اکاډمۍ له خوا په دا يوه بله ژبنۍ ليکنه ده، چې د افغانستان د علومو 

يوه ړوړ شوي سيمينار کې اورول شوې او بيا په )پښتو څېړنې( نېومي 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١١۳-١۶١ل کال په ۶۹۱٣غونې کې پر 

 د سويس له برنه رالېږل شوی ليک:

کابل مجلې ته د پوهاند زيار رالېږل شوی ليک دی، چې په هغه کې د 

شوي دي. دا ليک د کابل مجلې د ژبپوهنې د اصطالحاتو په باب خبرې 

 مخ کې خپور شوی دی. ۶١۳ګڼې په  ۶١-۶۶ل کال د ۶۹١٣
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د پښتو پرمختګ د هغې د پرابلمونو پېه حېل کېې 

 نغښتى دی:

ل کال ۶۹١۹دا د هغې ژبنۍ ليکنې نوم دی، چې د ننګرهار مجلې د 

 مخ کې خپره شوې ده. ۹۹مخ او پاتې په ١۹د وږي د مياشتې د ګڼې په 

کئ او س  يې لولئ، )په( او )پر( يو د بل پر س  يې لي

 ځای مه کاروئ:

دا ه  يوه ژبنۍ ليکنه ده چې د دوو سربلونو )پېه( او )پېر( د کېارولو د 

څرنګوالي په باب په کې څرګندونې شوې دي. دا ليکنه د هېواد ورځپاڼې د 

ګڼه کې خپره شوې ده. دا لکينه د هغې لړۍ يو ټوک دی چې په  ۶۹وري په 

 ړي ورځپاڼه کې کله نا کله خپرېده.نومو

 سربلونه او ستربلونه:

دا ه  د استاد زيار د يوې ژبنۍ ليکنې نوم دی، چې د پښتو ژبېې د 

ليکالر په باب ليکل شوې ده. دا ليکنه د يوې مرکېې پېه تېر  کېې د 

ل کال په ګڼه کې راغلې ده او ه  پېه ۶۹۱۱))ړوانان امروز(( مجلې د 

 پاڼه کې ه  چاپ شوې ده. ځانګړي ډول په يوه ړال

))په اوسنۍ ليکنۍ پښتو کې د نوې ويېي رغېاونې 

 اړتيا((:

 ۶ل کېال د ۶۹۱١د استاد يوه ژبنۍ ليکنه ده، چې د پښتو مجلېې د 

 مخونو کې په الماني ژبه خپره شوې ده. ١٣-١١ګڼې په 
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 )) پښتو ژبې او ادب ته يوه لنېه کتنه((:

کال په کالنۍ کې خپره شوې، ل ٠205د استاد زيار ليکنه ده، چې د 

ګڼې  ١ل کال د ۶۹١۳په الماني ژبه عبدالغفار ژباړلې او د پښتو مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶۹١-۶۶٨په 

 )پښتو ژبې او ادب ته يوه کتنه(:

دا هغه ليکنه ده، چې د عطار له خوا په الماني ژباړل شوې او د پښتو 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶١١-۳۱ل کال لومړۍ ګڼې په ۶۹١۳مجلې د 

د پښتو ويي رغاونې يو خورا ډېر زېږی  -نومتړنګونه

 ډول:

 ۹کېال د  ۶۹۱١د استاد زيار يوه بله ليکنه ده، چې د پښتو مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ٣۶-۱١ګڼې په 

 ويي پانګه )لغوي نخيره(:

ګڼېې پېه  ۹ل کال د ۶۹١۳يوه ژبنۍ ليکنه ده، چې د کابل مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶٨ -۶۹

 پښتو ليکالر:

ګڼې  ١-۶ل کال د ۶۹١٣يوه ژبنۍ ليکنه ده، چې د پلوشې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١۱-١١په 

 پښتو ليکالر:

ګڼې په  ۹ل کال د ۶۹١٣يوه ژبنۍ ليکنه ده، چې د پلوشې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۹۹-۹١

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

0502 
 

 پښتو ليکالر:

ګڼې په  ١ل کال د ۶۹١۱چې د پلوشې مجلې د  يوه ژبنۍ ليکنه ده،

 مخونو کې خپره شوې ده.١۳-۹١

 زموږ ليکنې او ړمله رغاونې:

ګڼې  ۶١-۶١ل کال د ۶۹۱۶دا يوه ژبنۍ ليکنه ده، چې د کابل مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده.55-50په 

 له اساييري ضحاکه تر رښتيني تاريخي سهاکه:

ده، چې استاد د ابوالقاسې  فردوسېي دا يوه ژپنۍ او تاريخي څېړنه 

ل کال په لومړۍ ګڼه کې خپره کړې ۶۹٣١تلين په وياړ د ړرګې مجلې د 

 ده.

 افغاني فرهنګ د پلوراليزم په رڼا کې:

دغه ليکنه د وخت د فرهنګي او په تېره د هنري زېږونو د يوې ارزونې 

ل کال په دويمه ګڼه کې خپره شېوې ۶۹٣١په توګه د وين مياشتنۍ د 

 ده.

 زموږ په هنري زېږندويۍ کې د نويو هڅو يو لنې ړاج:

دغه ليکنه ه  پاسنۍ ليکنې ته ورته منځپانګه را اخلېي او د ويېن 

 ل کال په څلورمه ګڼه کې چاپ شوې ده.۶۹٣١مجلې د 
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 ځانګړي ژبني چاپي او ناچاپي اثار
 

 ويي رغاونه:

کې ځينې ژبني ويي رغاونه د پوهاند زيار يو ژبنى اثر دی چې په هغه 

مسايل په ځانګړي ډول پښتو وييونه )لغتونه( څېړل شوي دي. دا اثر د 

کال کې په ګستتنر ډول خپور شوی او  ل۶۹١١کابل پوهنتون له خوا په 

په ادبياتو پوهنځي کې د درسي مضمون په توګه ورڅخه ګټه اخيستل 

 شوې ده.

 د ژبپوهنې بنسټونه:

د کابل پوهنتېون لېه خېوا پېه  دا ه  د استاد يو ژبنى اثر دی، چې

ل کال کې په ګستتنر ډول چاپ شوی دی. له دغه اثر څخه د ژبو ۶۹١۹

 او ادبياتو پوهنځي کې د درسي مضمون په توګه ګټه اخيستل شوې ده.

 نظر کوتاهى بر زبان و زبانشناسى:

)) نظر کوتاهى بر زبان و زبانشناسى(( د پوهاند زيار يو بل ژبنى اثېر 

ل کال د کابل پوهنتون له خوا په ګستينر ډول په دري ۶۹١۱دی، چې پر 

ژبه کښل شوی، په عمومي ډول په کې د ژبې او ژبنيو مسايلو او ژبنيېو 

کورنيو په باب معلومات راغونې شوي دي او د فلسفې څانګې شاګردانو 

 ترې د درسي مضمون په توګه ګټه اخيستې ده.
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 دري فرهنګ: -پښتو

او سيستماتيک فرهنګ دی که څه ه  پښتو دري فرهنګ يو علمي 

( پښتو وييو په درلودلو سره منځنېۍ ۶١١١١دغه فرهنګ د دولس زرو )

کچه لري، خو نژدې ټوله پښتو ويي پانګه په بنسټيزه او کليدي توګه را 

 مخونه لري. ۶١١١اخلي. دا اثر ټايپستي 

ل کال راهيسې حروفي چاپ ته چمتو دی، خو ۶۹١۹دغه فرهنګ له 

ار نه غواړي، د چاپي تېروتنو بلهېاري شېي او داسېې کښېاند استاد زي

)خطاط( ه  ډېر ک  پيدا کېږي، چې د غږيزې )فونيميکي( ابېڅېې لېه 

 توغه يې ووتالی شي.

 ويي پوهنه:

ويي پوهنه يا عل  اللغت د پوهاند زيار د هغه کتاب نوم دی، چې پېر 

وا د لېوړو او ل کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي له خ۶۹۱١

مسلکي ښوونو د وزارت په چاپخونه کې د شوکت حسيني په خطايۍ 

ټوکونو په تيېراژ لېه  ۶١١١په افيست ډول او په ښکلې کچه او ډيزاين د 

چاپه راوتلى دی. دا کتاب د استاد زيار له خوا د پښتو ويي پوهنې او ملي 

 ژغورنې د الرې شهيد عبدالرحمن لودين ته ډالى شوی دی.

مخونه لري او د استاد د څو کلونو د کار ييبره  ۹١۶ړی کتاب ټول نومو

)ثمره( ده. په دې کتاب کې د پښتو ژبې يو ګڼ شمېر وييونه )لغتونه( له 

پارسي انېول سره يوځای راغلي دي. په ياد شوي اثر کې د پښتو ژبې د 

لغتونو د ړوړښت او څرنګوالي په باب پوره پوره معلومات وړاندې شوي 

ددغه کتاب په پيل کې په درېو مخونو کې د دوکتور زيار يو يادښت دي. 
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راغلى او وروسته بيا په دوو مخونو کې د پوهندوی نوراحمد شاکر يېوه 

 کتنه راغلې ده.

 پوهندوی شاکر د دغه اثر په باب ليکي:

)) دغه کتاب د دوکتور زيار د څو کلونو د څېړنو او پلټنو محصول دی 

)ليکزيکولوژۍ( په برخه کې يو لومړی ړېامع او  او د پښتو ويي پوهنې

سيستماتيک اثر دی. نوموړی همدارنګه زياتوي: )) زيار دا عيني مساله 

په خورا ښه توګه دلته څېړلې او شرح کړې ده چې پښتو غوندې د يوې 

نوې علمي کېدونکې ژبې کار بايد د لغوي زېرمې له برسېرونې، ټولونې او 

ي او په دې توګه د محاوري، د متني، مصنوعي پر کار اچونې څخه بېل ش

 او مستعارو برخو ترمنځ يو انېول ټينګ شي((.

د نور احمد شاکر تر کتنې وروسته په دوو مخونو کې د هغه وخېت د 

انګليسي ژبې او ادبياتو د رشتې استاد پوهندوی محمد عمېر زاهېدي 

ولې ده. تقريظ راغلى دی، چې ددې کتاب د څرنګوالي په باب يې رڼا اچ

ښه به وي چې د دغه ارزښتمن کتاب د زياتې پېژندنې په هڅه د هغېه 

 نيوليک )فهرست( راوړو:

 د وييونو ډولونه:

 _ ويي پانګه )لغوي نخيره(

 _ ويي پيدايښت، ويي ړوړښت، ويي ړوړونه

 _ د پښتو کولتوري کولو ليار...

 _ پلټنه، ټاکنه، پورونه

 _ نيولوګيزم يا لغت ړوړونه

 ۍ پښتو يوه تاريخي اړتيا_ د ليکن
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 _ د خپلې پانګې ترويج، تصفيه نه ګڼل کېږي.

 _ هممانيز )مترادف( وييونه

 _ پور وييونه )مستعار لغات(

 _ وييکي )ادوات(

 _ ګړنې يا اصطالحات

 _ د ويي رغاونې له مخې د کړ ډولونه

 )کړ نومونه )فعلي مشتقات(

 _ ننوم بېلنګونه )اسمي مشتقات(

 )صفتونه(_ ستاينومونه 

 _ چار نومونه

 _ اړيکنومونه )نسبتي اسماء

 _ لوښنومونه

 _ ځاينومونه

 _ مانا نومونه

 _ ووړنومونه

 _ووړ نوم ډوله، څيزنومونه

 _ ډېر ګړي )ړمع( څيز نومونه

 _ تړنګونه

 _ ستاينوم تړنګونه

 _ ړوړه تړنګونه )بشپړاند، هممانيز، کړول، څيزنوم، ستاينوم(

 ،څيزنوم، ستاينوم، څيزنوم(_ ټاکنتړنګونه )لوښنوم

 _ بياځلي تړنګونه

 _ يومخيز
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 _ بر خيز

 _ برخيز سمغږي

 مقفى -_ ورته مانيز

 مقفى -_ ورته مانيز

 مهمل -_ مقفى

 _ نوې نومونې )اصطالحات(

 _ راز راز تړنګونه.

 

د يادونې بل ټکى دا دی، چې ځينې خلک داسې فکر کوي چې ګنې 

غواړي، چې بېخي د بلې ژبې يوه  دکتور زيار يوازې داسې سوچه پښتو

کلمه ه  په کې راغلې نه وي، خو په حقيقت کې داسېې نېه ده. دا دی 

 ددغه ټکي د روښانيتا په موخه د ياد شوي کتاب څو مخونه را اخلو:

 د خپلې پانګې ترويج تصفيه نه بلل کېږي:

زموږ غوندې په يوه وروسته پاتې ټولنه کې هر نوی ګام زوړ عنعنېي 

اروي، که څه ه  دا نوی ګام د نوي ژوند زېېری وي او د نېړۍ نهنيت پ

والې سيالۍ سريزه. دلته د نوي ګام اخيستونکي ته يوازې زغمنه نېه، 

چې سرښندنه او قرباني په کار ده چې يې د خپلې ټولنې د نوي کولو په 

خاير د بري شرط او آړ وګڼي، دليل او منطق په دليل او منطق ځېواب 

نطقي او سر زوري په ))قالو سالما((، نو ځکه مو دغه کړي او هسې بې م

د تخنيکي خبرو پرځای د پښتو ليکالر په برخه کې د نوي ګېام دفېا  

 غوره وګڼله.
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ليکونکي په ژبپوهنه کې لوړو زده کړو او پېه هېېواد کېې د پښېتو 

ګړدودونو )لهجو( اوږدو څېړنو تر هر څه لومړی دېته ځيېر کېړي چېې 

و کلتوري ژوند ته ورتمبول کېږي او ګړۍ پر ګړۍ پښتو بڼه نوي علمي ا

او ورځ پر ورځ د بې کچه عربيزم په منګولو کې په لوی الس ورښېکېل 

کېږي، تر دې چې يې کور ته هستي له ډار سره مخامخوي او پېه ډېېره 

لنېه موده کې يې د ګېوله کېدو او بيا د بېخي پېردي کېېدو کېېدون 

 رامنځته کوي.

مخنيوي لپاره د څو نورو خواخوږو پښتو ليکوال په ددغه ستر خطر د 

ننګه او مالتړ مې وپتېيله چې په همدې )نوي علمي او کلتوري ژونېد( 

پيل کې چې په منځوال )اوسط ډول( ال د شلمې پېړۍ په يوه پوهنه او 

فن کې ه  يو ليکلى يا ژباړلى اثر نه لري او د چا خبره کار له کاره تېر نه 

ۍ او هر اړخيزه توګېه د پښېتو آره او اصېيله پانګېه دی، په ډېره چټک

رابرسېره خوندي او ړوته شي او د دودولو او کارولو لپاره يېې سېيخه 

 شي.

د نورې علمي او کلتوري نړۍ ازمېښتونه او چمونه ه  په واک کې وو، 

هغه دا چې دلته له موږ سره د نوي ژبپوهنې د بنسټونو او څېړندودونو 

انګرېزي، ړرمني، پرانسي، روسي او نورو يېادو  ترڅنګه لکه څنګه چې

ژبو د خپل علمي ژوند په پيل  او اغاز کې له درو، په بله وينا څلورو الرو 

څخه خپله پانګه رابشپړه کړې او هغه دا چې لومړی خپله آره پانګه له 

ګړدودو )لهجو( څخه راترالسه کړي، بيا يوازې په علمېي تخنيکېي او 

د ويي پوهنې او ويي رغاونې بنسټونو له مخېې مدني ډګر کې د پښتو 

نوې ټاکنې وکړي او تر ټولو وروسته بيا پرديو ژبنيو )وارداتو( تېه غېېږ 

 پرانيځي.
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په دې هڅه مو تر دا منځ د يوه انېول او تناسېب د ټينګولېو لپېاره 

کره ليکنۍ يا علمي پښتو( د رامنځته  -نګه بشپړې -سمدالسه د ) يوې

 آر او معيار وټاکه: کولو لپاره د فيصدي

( لېه زړو ادبېي ١١( له اوسنيو ګړدودو )لهجېو(، )١١_ په سلو کې )

( له نورو ژبو څخه د پورونو په توګه. هېو، د ١١( له ټاکنو او )١١متنو، )

هرې عصري ژبې پانګه پر دغو څلور ګونو بنسټونو والړه ده. )لهجېوي، 

 متني، مصنوعي، عاريتي(.

دود سره س  د پردۍ پېانګې ترڅنګېه  پښتو ه  حق لري له نړيوال

خپله پانګه په کار واچېوي او د نېورو ژبېو غونېدې علمېي او مېدني 

 اصطالحات وټاکي.

_ پښتو د خپلې پانګې ترويج غواړي، نه تصفيه او د نورو ژبو غوندې 

 د علمي اصطالحاتو ټاکنه.

ژبنۍ خبرې په ژبپوهانو پورې اړه لري. يو ژبپوهاند پوهېږي چې کوم 

 ولسي دی او کوم علمي. اړ 

_ د پښتو پانګې تثبيت د نوي علمي ژوند لپېاره د وخېت اړتيېا ده، 

 ټولونه او پکار اچونه.

_ پښتو ه  حق لري، همدومره د غربيزم او عربيزم مخنيوی وکېړي 

 چې له خپلې ټولنې پردۍ نه شي.

( زياته اړه نه ١١او تر ټولو وروسته پښتو پردۍ پانګې ته په سلو کې )

 او د خپلې پانګې ترويج تصفيه نه ګڼل کېږي. ده

دا شعارونه د هغو بې منطقيو او بې ځايه تورونو غبرګون دی، چې له 

علمي، عيني او افاقي حقايقو څخه سترګې پټې کړي او څه يې چې پر 

 خوله ورځي، هغه ووايي:
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له تنګ نظرو، ځان ساتو او ځان ښکارو سره لومړۍ درسته او حربېه 

ندې زموږ دغه کار تصفيه او پيوريزم دی او دا يو زوړ رټلى داده، چې ګو

 او فاشيستي مسلک دی.

يوه ډله داسې پوهېدلې ده، چې موږ ګوندې د خلکو )ګړنۍ( پښېتو 

سموو، نه د ليک او عل  پښتو، ځينې دا سپسته رامنځته کوي، چېې د 

وي، نړۍ ژبې او بيا زموږ د ګاونې دا دغه کار نه کوي، نوي څيزونه نه دود

موږ يې ولې دود کړو؟ او له دې ناخبره چې که نورو ژبو يېو څېو پېېړۍ 

مخکې دا هڅه کړې او زموږ ګاونېيانو )تورکې او ايران( که پخوا دومره نه 

وه کړې، همدا اوس يې کوي او روان دي او حق ه  لري، ځکه يو هېواد 

ه چې هر څومره ځان نړيوال او بشروال ګڼي، خپله ژبه او کلتور سل پې

سلو کې پردي کول نه غواړي، ځينو دا اورېدلي دي چې ژبه په دې ډول 

سوچه کول د ژبې عامه استفاده راټيټوي او زموږ په راډيويي او اخباري 

پښتو بايد هر سړی پوه شي. حال دا چې دلته د هر سړي پوهېېدل پېه 

يوې داسې بې ليک لوسته ټولنه کې بې له هغې کوم امکان نه لري، نه د 

ي لغاتو له پلوه او نه د علمي لغاتو له پلوه او يو څه لږ پرا  الواکي لهجو

بيا په داسې حال کې چې د آرو وييونو او ټاکنو دودول د يوه آر )اصل( 

په توګه مني، مګر ټوکونه او ړزئيات يې نه. دا نو په رښتيا هماغه ډله ده 

ېدای چې دليل او منطق ته غوږ نيسي او سړی ورسره يوې روغې ته رس

 شي.

 پښتو نومتړنګونه )اسمي ترکيبونه(:

پښتو نومتړنګونه يا )اسمي ترکيبونه( د استاد زيار د دوکتورا تيزس 

کال خپور شوی  م(۶۳٣١)دی، چې د سويس د برن پوهنتون له خوا پر 
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مخونېه  ۶۶۱دی. دغه علمي ژبنى اثر چې په الماني ژبه کښل شېوی او 

ژبو د ويي رغاونې )لغوي ساختمان( په  لري، د هند و اروپايي زړو او نويو

رڼا کې د پښتو ويي رغاونه او بيا نومتړنګونه تر څېړنې الندې نيسېي او 

بېالبېل ډولونه يې په بېالبېلو څپرکو او لښېتليکونو )ړېدولونو( کېې 

وړاندې کوي پر دغه کتېاب بانېدې د سويسېي، المېاني، فرانسېي او 

کتنې شوې دي، چې يو لړ يې زموږ  امريکايي پوهانو له خوا ارزونې او کره

 په خپرونو کې ه  انګازه موندلې ده.

 پښتو فرهنګ: -الماني

دغه فرهنګ د استاد زيار د يوه شپږ ژبيز فرهنګ يوه برخه ده چې په 

ختيېز المېان کېېې د بېرلين د هومبولېېت پوهنتېون د ايرانپېېوهنې او 

نېدې دی او افغانپوهنې د څانګې له خوا د څو کلونو راهيسې تر کار ال

 مخونه لري. ۶١١تراوسه ال چاپ ته استول شوی نه دی. دا اثر څه دپاسه 

 پښتو ليکالر:

پښتو ليکالر د دوکتور مجاور احمدزيار يو بل دروند ژبنى اثر دی، چې 

ل کال د کب پر مياشت د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې  ۶۹۱١د 

 په راوتلى دی.د پوهنځي له خوا په ښکلې کچه او صحافت له چا

مخونه لري او د پښتو ژبې د ليکنې لپاره يو ګټور اثر  ١۱٣دا اثر ټول 

دی. په دې اثر کې د پښتو ژبې د معياري ليکنې الرې چارې په مفصله 

توګه څېړل شوې دي. دغه اثر )) د يوې يوازينۍ کره )معياري( ليکنېۍ 

تيزس(. د  پښتو(( )) مانيفيست(( بلل شوی دی ) د هيله  من د ماسټرۍ

کتاب په پيل کې په درو مخونو کې په خپله د پوهاند زيار يادښت راغلى 
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دی. نوموړی اثر د غالم محى الدين افغان د شپېت  تلين په وياړ خپېور 

 شوی دی.

مخونو پورې هغه لغتونه راغلي دي، چېې پېه  ١١١-۶٣۳د کتاب له 

د پښېتو پارسي او پښتو کې کارول کېږي او د پارسي مانا ترڅنګ يېې 

 درسته او نادرسته مانا ه  راغلې ده.

مخونو پورې ځينې هغه لغتونه راغلي دي چې د دري او  ١۶١-١١۹له 

پښتو ژبې ترمنځ ګې دي او په پښتو کې يې سمه او ناسمه کارونه ښوول 

 شوې ده.

مخونو پورې د ځينو لغتونېو ويېي  ١۱١-١۹٣تر دې وروسته بيا له 

ژبه ه  مانا شوي، دلته له دغه با ارزښته اثر پانګه راغلې، چې په پارسي 

 سره د زياتې بلدتيا په هڅه د هغه نيوليک او يو مطلب را اخلو:

 _ څو نومونې )تړنومونه(

 _ يوه نګه، بشپړه او کره ليکنۍ پښتو.

 _ معياري کېدنه د پښتو لومړنۍ ربړه

 _ لنېون د ليکنۍ پښتو د يو معيار په توګه

 په سلو کې..._ پښتو پردۍ پانګې ته 

 _ نيولوګيزم )ويي رغاونه(

 _ هممانيز )مترادف( وييونه

 _ همجوليز او ډېر مانيز وييونه

 _ وييکي )ادوات(

 _ ګړنې )اصطالحات(

 _ )څو( يا ) تر څو(

 _ له )چې( سره )کوم، چا...، مه ملګري کوئ!
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 _ س ، سوچه، لنېه، روانه او اسانه پښتو

 _ د معياري ليکنۍ پښتو اړتيا

 ټکي پر ټکي يې مه راژباړئ!_ 

 _ويي پانګه )لغتنامه(

 مخونو پورې يو مطلب را اخلو:۱١-۱۶دا دی، ددې کتاب له 

چېرې...( بې ځايه مېه  -څوک-له )چې( سره )کوم

 يوځای کوئ!

لکه څنګه چې په کابلۍ پښتو کې د دري ژبې ))تا(( تر اغېزې الندې 

ځايه دود موندلى، دغه  )څو( او )ترڅو( يا ) څو چې( او )تر څو چې( بې

راز په پېښورۍ پښتو کې د اردو ژبې له لوري د انګرېېزي اړيکنېومځرو 

)ارتبايي ضميرو( تر اغېز الندې )کوم چې(، ) څوک چې(، )څومره چې(، 

)کله چې(...، هسې بې ځايه کارېدنه موندلې ده. ښايي دلته له انګرېزي 

نه وي او کوم پښېتانه  پرته د نورو اروپايي ژبو مخامخ اغېزه ه  بې څه

ليکوال، چې تر زده کړې وروسته خپل هېواد ته راستنېږي او تېازه پېه 

پښتو ليکنه يا ژباړنه پيل کوي، نو په ناځانخبري )غير شېعوري( ډول د 

خپلې زده کړې ژبې په پېښو د پښتو له آر )اصيل( او سېاده ارتبېايي 

نور استفهاميه  ضمير )چې( سره )کوم(، )څوک(، )چا(، )چېرې( او داسې

ضميرونه ملګري کوي او په دې توګه خپله پښتو کړکېچنوي، لکه په دې 

 وروسته ړملو کې:

 ما هغه نجلۍ وليده )څوک( چې په کابل نندارې کې کار کوي. -۶

 نن مې هغه سړی وليد، ) چا( چې له ما سره مرسته کړې وه. -١

 ي.زه په داسې کور کې اوسېږم، )کوم( چې دوه ورونه لر -۹
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 په سمه پښتو:

 ما هغه نجلۍ وليده چې په کابل نندارې کې کار کوي. -۶

 نن مې هغه سړی وليد چې له ما سره يې مرسته کړې وه. -١

 ما يو کتاب واخيست چې له چاپه نوی راوتلى دی. -۹

 زه په داسې کور کې اوسېږم چې دوه ورونه لري. -١

نورې بېلګېې لېه د پورتنيو تقليدي مرکبو ارتبايي ضميرونو داسې 

پېښور، مسکو او بي بي سي راډيېو څخېه اورېېدل کېېږي چېې دوی 

خپلواکې ړملې سره په وچ زور يوځای کوي، لکه په دې وروسته بېلګو 

 کې:

د هند د بهرنيو چارو وزير شوروي اتحاد ته والړ، څوک چې د هغه  -۶

 هېواد له مشرانو سره خبرې کوي.

 وس تر چاپ الندې دی.ما پښتو ګرامر وليکه، کوم چې ا -١

زه ژمى په ننګرهار کې تېروم، چېرې چې هوا ډېره په زړه پېورې  -۹

 وي.

 زه ماښام کورته راغل ، کله چې هوا خرابه وه. -١

 په سمه پښتو:

د هند د بهرنيو چارو وزير شوروي اتحاد ته والړ، دی بېه هلتېه د  -۶

 هغه هېواد له مشرانو سره خبرې اترې وکړي.

 ګرامر وليکه، دغه کتاب اوس تر چاپ الندې دی.ما پښتو  -١

 زه ژمى په ننګرهار کې تېروم، هلته ژمى ډېر په زړه پورې وي. -۹

 زه ماښام کورته راغل ، دغه مهال هوا خرابه وه. -١
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له ښه مرغه دغه ډول ړملو ال زموږ ليکنو او خپرونو تېه الره نېه ده 

 ه مخکې ډډه وکړي.پيدا کړې او هيله ده پښتو ليکونکي ترې مخکې ل

 ددې بې ځايه پېښو په لړ کې دا وروسته بېلګې ه  د پاملرنې وړدي:

 ما هغه سړی وليد د چا په باره کې چې ما ډېر څه اورېدلي وو. -۶

د نړۍ پرمختللي ځواکونه به د نړيېوال امپراليېزم هغېه ټېولې  -١

دسيسې شنېې کړي د کومو له مخې چې د اتومي ړنګ خطر رامنځته 

 کېږي.

توريالى له کندهاره په هغه الوتکه کې راغى، په کومه کېې چېې  -۹

 ځلمى ه  و.

 زه له لغمانه راغل ، له کوم ځايه چې ډېرې ښې وريجې راځي. -١

زه په کابل کې اوسېږم، له کله راهيسې چې په کار ګومارل شوی  -١

 ي .

دو په دې توګه پښتو )چې( پر بيانيه، علنيه، ارتباييه او داسې نورو دن

سربېره لکه د )ترڅو( په برخه کې يې چې يادونه شوې، د اروپايي ژبو د 

ټولو ارتبايي ضميرونو دنده ه  پرځای کوي، هغه ه  په دې شرط چې 

په ملګرې ړمله کې ورسره بل ارتبايي ادات )اړيکوييکي( ه  راغلېى 

وي، لکه )يو، هغه، داسې...(. لکه په پورتنيو پنځو لومړيو ړملو کې. که 

ه، )چې( په ځانته ډول د نورو ژبو غوندې هېڅکله د دوو خپلواکو ړملو ن

د يوځای کولو لپاره د ارتبايي ضميرونو په توګه کارېدالی نه شي، لکه 

په تېرو دوي  ډول پنځه ګونو ړملو کې. همدا خبره ده چې په پښتو کې 

ډېرې ړملې سره لرې کول يا په بلېه وينېا ډېېرې پېچلېې مرکبېې او 

)ګېې او ګېلې( ړملې ړوړول س  نه دي او که څوک يې لېه مختلطې 
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نورو ژبو نه په پېښو ړوړې ه  کړي، يو نادوده کار به وي، لکه د )څېو(، 

 )ترڅو( ، )کوم چې(، )چا چې( او داسې  نورو څيزونو بې ځايه کارونه.

که کوم ليکوال نه غواړي يو مطلب په بېالبېلو خپلواکو ړملېو کېې 

دوو يا زياتو ړملو ته سره اړيکي ورکړي، نو ورته په  څرګند کړي، بلکې د

کار دي چې پورتني ارتبايي شريونه پرځای کړي او که وغواړي، ګېرد 

سره د دوو يا زياتو خپلواکو مطلبونو لپاره سره دوې يا زياتې خپلواکې 

ړملې وتړي ه  کوالی شي، د پښتو د ګرامري ړوړښت دننه له راز راز 

او موصول( څخه کار واخلي، بېې لېه دې چېې د ارتبايي وييکو )صله 

 اروپايي ژبو تقليد وکړي، لکه په دې وروسته ړملو کې:

))زه د سپين غر په لمن کې زېږېدلى ي  )چېرې چې( څپاند رودونېه 

بهېږي او سمسور کڅونه خړوبوي((. دلته ګران لوستونکي ښه قضاوت 

ه تېرا اړ  کوالی شي چې کومه بېلګه له پښتو رغاوني سيست  سره ښ

لګوي؟ د اړمل خټک په دې الندې شعر کې که څه ه  د )څوک چې( د 

کارونې يو شرط پرځای شوی نه دی او هغه دا چې د هغې فرعي ړملې 

په سر کې يې ځای نيولى دی چې تر اصلې ړملې وروسته راغلېې ده، 

مګر د شعري اړتيا له مخې دومره نادوده نه برېښي، که نه په نثر کې بايد 

ښتو ګرامر له دود سره س  دغسې څرمه ړملې تل تېر آرې دمخېه د پ

 راشي.

 

 و خېوارو تېه ړېنت وګټوېېئ هېغېېځ

 څېوک چېېې له موره دوزخيان پيدا دي
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 د پښتو الماني ژباړيز پرابلمونه:

ل ۶۹۱۹دا ه  د پوهاند زيار يو علمي ژبنى اثر دی، چې استاد زيار له 

په هومبولت پوهنتون کې د استادۍ ل کال پورې د برلين ۶۹۱۱کاله تر 

د دندې د ترسره کولو پر وخت ليکلى دی او اوس چاپ ته تيار دی، پېه 

دې اثر کې د پښتو او الماني ژبې پرتله شوې ده. دا اثر په المېاني ژبېه 

 زيات مخونه لري. ۶١١کښل شوی او تر 

 پښتو پښويه )ګرامر(:

ل ۶۹۱١دی، چېې پېه  پښتو پښويه )ګرامر( د استاد زيار يو ژبنى اثر

کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي له خوا په ښه ډيېزاين او 

کچه د لوړو او مسلکي ښوونو په چاپخونه کې چاپ شوی دی. دا اثېر د 

نوې علمي ژبپوهنې پر بنسټ ليکل شوی دی او په پښتو ژبه کې دګرامر 

 په برخه کې يو نوی او ستر اثر ګڼل کېږي.

مخونه لري. دا اثېر د ١٣١وه يادښت او دوو کتنو پرته ټول دا اثر له ي

پښتو ګرامر بنسټ ايښودونکي پيرمحمد کاکړ تېه اهېدا شېوی دی. د 

کتاب په پيل کې د استاد زيار خپل څلور مخيز يادښت راغلى دی، چې 

يوځای ليکي: )) ما د ژبپوهنې د يوه نوي زده کوونکي او پښتو ګېړدود 

له زده کړو نه له بېرته راستنېدو سېره لېه  څېړونکي په توګه د سويس

زړې ژبپوهنې او زړې ژبښودنې سره يو مخيز نېه پخالکېېدونکي سېر 

غړاوي ته راودانګل او خپله لومړنۍ دنده مې دا وبلله چېې لېه پښېتو 

 څانګې څخه نور د زړې ژبښودنې ټغر وبلېږدوم...((.

خونو کېې د م ۹پر دې اثر باندې د استاد زيار تر يادښت وروسته په 

پوهاند محمد رحي  الهام يوه کتنه راغلې ده چې وايي: ))پښتو پښويه 
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)ګرامر( د پښتو په تشريحي ژبپوهنه کې يو نوی د پام وړ او ګټور اثر دی. 

له دې ګرامر نه ړومبى د پښتو ځينې ګرامرونېه د بهرنيېو ژبپوهېانو او 

وي څېړندود کورنيو څېړونکو له خوا ليکل شوي دي، خو زياتره يې عنعن

لري او معاصر علمي څېړندود په کې نه دی کارول شوی او ځينې يېې 

چې علمي څېړندود لري، مکمل او مشرح نه دي. نوموړی زياتوي: ))دغه 

کتاب اوس د ازموينې له ډګر څخه په هسکه غاړه راوتلى دی او بلېه دا 

چې په دې کتاب کې د ژبپوهنې معاصر بين المللي اصطالحات ټول پر 

 ښتو اړول شوي دي((.پ

د محمد رحي  الهام تر کتنې وروسته په دوو مخونو کې د پوهنمېل 

محمد صابر خويشکي له خوا يوه کتنه شوې ده، چې نوموړی پېه يېوه 

 برخه کې وايي:

)) ددې کتاب په تاليف کې چې د ليکوال د اوږدو مودو د څېړنېې او 

و بهرنيو اثېارو څخېه مطالعاتو نتيجه ده، له ډېرو سترو معتبرو کورنيو ا

استفاده شوې او په ډېر دقت او د يوه منظ  پالن لېه مخېې او زمېوږ د 

زمانې د علمي مقتضياتو په پام کې نيولو سېره ليکېل شېوی دی او د 

 محصالنو او نورو څېړونکو لپاره يو ارزښتناک او ګټور اثر دی...((.

نېدې په پښتو پښويه )ګرامر( اثر کې په درو څپرکو کې تېر دغېو ال

 سرليکونو الندې بېالبېل ژبني مسايل څېړل شوي دي:

 _ ژبه

 _ غږ او ليک

 _ ژبه او ګړهار

 _ نومونې

 _ ځنځيري واحدونه
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 اواز -

 _ د اواز ډولونه

 فشار -_ بلغږ

 _ څپه

 _ ګړ

 غونېله -_ ويى

 _ نومونه

 _ کړ

 _ وييکي

 _ ژبوهنه

 پښويه -_ ګړدود پوهه

 _ غږ پوهه

 _ مورفولوژيکي اوښتنې

 ويناييز غړي_ 

 _ ويند غړي

 _ زېږ ډولونه

 _ پورويي

 وتوځي -_ زيرځي

 _ پښتو اواز پوهه

 _ ت  بېواک

 _ د خپلواکو لښتليک

 _ نيمواک غږونه

 _ غبرګغږونه
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 _ د بېواکو لښتليک

 _ کوچنۍ ترينه ړوړه

 _ پښتو ګړپوهه )صرف(

 _ نوم ګړپوهه

 _ د نوم اوړون اړخونه

 ښځينه نوم -_ نرينه نوم

 نښې_ د ګڼې 

 _ پېر )حالت(

 _ ناوښتوني نومونه

 _ څيز نوم

 _ ستاينوم

 _ شمېر نوم

 _ نومځری )ضمير(

 _ ځانګړنومځري

 _ تولنومځري

 _ پوښتنومځري

 _ پلوي نومځري

 _ اړيکنومځري

 ناټيکنومځري -_ غبرګون

 _ ګې ټولنومځري

 ځانګړي نومځري -_ ټول

 _ کړ ګړپوهه

 _ د مصدر ړوړښت او دنده
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 توکونه_ کړ اوړون 

 _ ک  اوړوني )حکمي متعدي(

 تېرمهال -_ اوړونونه

 _ لنې تېرمهال

 _ لر تېر مهال

 _ ګوماني تېر مهال

 _ ارماني تېر مهال

 _ اړوتى تېر مهال

 _ تواني او ټينګاري تېر مهال

 خبري -_ نالېږند کړ

 _ لنې او لر تېر مهال

 _ روږدني او ارماني تېر مهال

 _ تواني تېر مهال

 تېر مهال_ ټينګاري 

 _ ګوماني تېر مهال

 _ پوښتني تېر مهال

 _ هيښني او اړوتى تېر مهال

 لېږند -_ د اوسمهال کړاوون

 _ اړوتى، ارماني او پوښتني...

 _ هېښني او تاني

 ټينګاري اوغوښتنې -_ امري

 بشپړ وسمهال -_ نالېږند

 _ د اوستر مهال کړاوون
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 _ د کړ رغاونې ډولونه

 _ ناوړېدني ګړونه

 ي_ وييک

 _ سربلونه او اوستربلونه

 _ وينا واښتي

 _ د پښتو ګړونو انځور ليک

 غونېله -_ غونېله پوهه

 _ د غونېلې رغنده ټوکونه

 _ اوډون

 _ د ايښي او ايښوني سمون

 _ نومواله او کړواله غونېله

 _ يوه ستوې غونېله

 _ غبرګغونېله

 _ ګېه غونېله

 _ ګېلې غونېله

 _ ګړنې يا اصطالحات

 پوهيزه شننه._ غونېله 

مخونو پورې د هغو نويو  ١٣۹-١١٣همدارنګه د کتاب په پای کې له 

نومونو )اصطالحاتو( او وييونو مانا راغلې ده چې په نومېوړي اثېر کېې 

 کارول شوي دي.

ددې کتاب د چاپ يا د ټوکونو شمېر ناڅرګند دی، خو د استاد زيار په 

 ټوکه چاپ شوی دی. ۶١١١وينا 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

 

0555 
 

 پښتو ګړدودونه:

 ٣١تو ګړدودونه د استاد زيار يو بل ژبنى اثر دی، چې څه دپاسېه پښ

کال په غونې کېې  ۶۹١۱مخونه لري. دا اثر يو ځل د ))پښتو څېړنې(( د 

خپور شوی. همدارنګه د وږمې مجلې په ځينو ګڼو کې يې ځينې برخې 

خپرې شوې دي په دې اثر کې د بېالبېلېو پښېتو ګړدودونېو پېه بېاب 

 دي.معلومات ورکړل شوي 

 پښتو آر پوهه:

پښتو آر پوهه د استاد زيار يو بل ژبنى اثر دی، چې د وږمې مجلې په 

ځينو ګڼو کې يې ځينې برخې خپرې شوي، خو د ځانګړي اثر په توګه ال 

 تراوسه نه دی چاپ شوی.

 پښتو فرهنګ: -دري

دري پښتو فرهنګ د استاد زيار يو بل ژبنى اثر دی، چې تراوسه نېه 

 دی خپور شوی.
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 ژباړونکى زيار

 

ژباړه سره له دې چې په خپله هغې ژبې ته چې ژبېاړه پېرې کېېږي، 

ګټوره نه پرېوزي، بلکې ژبې ته ال ډېر زيان او تاوان پېښوي. په خپلېه د 

استاد زيار خبره ))ژباړه د پښتو پښتۍ ماتوي(( او له همدې کبله پر پردو 

کوي او پرځای يېې  بهرنيو ژبو له السبري سره سره ژباړې ته زړه نه ښه

څېړنې او پنځونې ته زيات ارزښت ورکوي. خو بيا ه  د ژباړې لېه الرې 

کېدی شي، موږ له نړيوالې پوهې او فرهنګ سره اړيکي ټينګ کړو، نور 

له خپل فرهنګ څخه خبر کړو او د نورو له هغه څخه خپل ځان. بيا ه  

خو د ده ژباړه  استاد زيار د ژباړنې په برخه کې د کتنې وړ کار کړی دی،

هسې ژباړه نه ده چې ګنې زموږ د ژبې پښتۍ به ماتې کړي. ده چې لېه 

هرې ژبې څخه پښتو ته څه راژباړلي دي، ښه يې ژباړلي دي، پېه ښېه 

پښتو يې ژباړلي دي، په معياري پښتو او سوچه پښتو. دا ځکه چې ژبه د 

و او ده رسمي څانګه ده، دی په ژبه کې استاد دی. د هېواد پېر لرغونې

اوسنيو څوارلسو ژونديو او ني  ژونديو ژبو يې څېړنې کېړي دي او پېه 

علمي ډول پر الماني، روسي، انګليسي، عربي او نورو بهرنيو ژبو پوهېږي 

 او بايد ه  د ده په ژباړنه کې د ))خو(( ځای نه وي.

په ژباړه کې هر ګوره له هغو کسانو څخه زياته تېروتنه کېږي، چې په 

په ځانګړي ډول پر خپله ژبه علمي السبری ونه لري. دا دی،  پردۍ او بيا

 دلته د استاد زيار پر ژباړيزو فعاليتونو رڼا اچوم:
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پوهاند زيار له خپل ژورناليستيک فعاليت سره س  پېه ژباړنېه الس 

پورې يې له دري څخه او  ل۶۹۹٣څخه تر  ۶۹۹١پورې کړی دی، چې له 

بيا راوروسته له انګريزي او الماني څخه راز راز موضوعګانې د مقېالو او 

 کتابو په بڼه په پښتو ژباړلې دي.

دلته د استاد د ژباړو يو لنېيز راوړم، خو بيا ه  يادونه کوم، چې د ده 

د ټولو ژباړو موندل اوسمهال يو ناشونى کار دی، ځکه چې ده لېه ډېېر 

څخېه پېه ژبېاړو الس پېورې کېړی دی او لکېه څنګېه چېې د پخوا 

ژورناليستيک فعاليت په برخه کې يې يادونه شوې ده، دمخکې کلونو د 

ړريدو، مجلو او ورځپاڼو کلکسينونه په کتابتونونو کې نيمګېړي دي. د 

ل  ۶۹۹١ده د خپلې وينا له مخې له دري ژبې څخه يې لومړنۍ ژباړې پر 

 خپرې شوې دي. کال په انيس ورځپاڼه کې

ل کېال د هېېواد پېه ۶۹۹٣له انګليسي څخه يې لومړنۍ ژباړه پېر 

ورځپاڼه کې خپره شوې ده، چې د دغو کلونو د يېادو شېويو ورځپېاڼو 

 کلکسينونه اوس په کتابتونونو کې نه پيدا کېږي. 

 دا يې ه  د السته راغلو ژباړو لنېيز:

 

 يب او حکمت په اسالم کې:

م کې(( د هغه اثر نوم دی، چې استاد زيار پر )) يب او حکمت په اسال

ل کال کله چې د ښوونځي د يوولس  ټولګي زده کوونکى و، لېه ۶۹۹۱

ل کېال د ښېوونې او روزنېې ۶۹۹٣پارسي ژبې څخه ژباړلى دی او پېر 

موسسې له خوا د خپلواکې رسالې په توګه افسيت شوی دی، د مخونو 

 ته رسېږي. ۱١شمېر يې څه دپاسه 
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 ډبر ليک: د سره کوتل

د سره کوتل ډبر ليک يوه بله ژباړه ده، چې استاد زيار له الماني ژبې 

ټوکو په تيراژ  ۶١١١څخه کړې ده. دا ژباړيز اثر د علومو اکاډمۍ له خوا د 

تېه  ۶١١کال له چاپه راوتلى دی، چې د مخونېو شېمېر يېې  ل۶۹۱۳پر 

 رسېږي.

 پښتانه او وروڼه مليتونه:

ه د ديموکراتيک المان د يېوه ختيځپوهانېد پښتانه او وروڼه مليتون

))بورخارد(( اثر دی چې استاد زيار هغه په پښتو ژباړلى دی. دا اثر پېر 

ل کال د چاپ او خپرونې د دولتي کومېټې له خوا په ښکلې کچه ۶۹۱۱

ټوکونو په تيراژ په دولتي  ١١١١او سکښت له انځورونو او عکسونو سره د 

 چاپخونه کې چاپ شوی دی.

عکسېونه،  ١١١مخونېه لېري او څېه دپاسېه  ۳١وموړي اثر متن د ن

مخونو کېې ويېي پانګېه  ۶٣انځورونه او نقشې لري. له دې پرته يې په 

راغلې، يو مخ يې د تېروتنو سمونليک او يو مخ يې نيوليک)فهرسېت( 

نيولى دی. د کتاب سرته په دوو مخونو کې په خپله د ژبېاړن يادښېت 

 ژندګلوۍ لپاره ددغه اثر نيوليک راوړم:راغلى دی. دلته د ده د پې

 مخګڼه           مخنۍ خبرې

 2   د اسيا ناسپړلې غوټې لومړى څپرکى:

 ٠2  پښتانه، تاجک او نورستانيان  دويم څپرکى:

 32  د غرنيو هېوادونو لرغوىن مهال  درېيم څپرکى:

 55   د زرتشت په هېواد کې څلورم څپرکى:

 35  څپان کېد اسالم په   پنځم څپرکى:

 53  د افغانستان پر لوري الر  شپږم څپرکى:
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 93  يوه ګرانه پامتړې )مرياث(  اووم څپرکى:

  

دلته به د استاد له ژباړې سره د پېژندګلوۍ په موخه د دغه اثېر لېه 

 مخ راواخلو: ۳١اووم څپرکي څخه 

 ))يوه ګرانه پاتمړې )ميراث(:

ومړ، افغانستان تر بخارا ه  م کال ۶۳١۶کله چې )) وسپنيز امير(( پر 

وروسته پاتې و، دلته د راپاتې دوديزې )عنعني( ښوونې ترڅنګه اروپايي 

فرهنګ او پوهې پښې هومره ټينګې کړې وې. انګرېزانو ه  د کرګېري 

فيوډالي ټبرينو ډلو ټپلو په کچه )سطح( د خپل ))سېرحدي واليېت(( 

 پښتانه او د سويل بلوڅان له ځان سره وساتل.

ګېدونکې قاړاري واکمنۍ ختيځ چې بلوڅو او پښتنو په کې ژوند د ړن

کاوه، له هر راز پرمختګه لرې پاتې و. په دې توګه منځنۍ اسيا په يوه بد 

اکر )حالت( په شلمه پېړۍ کې پل کېښود، چې تاريخ يې په کې د نړيوال 

تاريخ هغه برخه راخيسته چې د ړنګ ړګړو او اړپېچونو له السه څيرې 

ه، دا هغه برخه ده چې سپړنه يې زموږ ددغه کتېاب لېه موخېو ويرې و

)هدفو( څخه تېری کوي او هغه زموږ د شپو ورځو د ړنګ ړګړو دمخه 

تاريخ انځورول وو او دا دی زموږ د پېړۍ په پای کې د خوشال خان هغه 

 ارمان رښتياينه مومي چې درې سوه کاله مخکې يې داسې انځورلى و:

 

ـــو  ـــر مــغول ــه ديتـ ــوره ښ ــه ت ــتانه پ  پښ

ــيار ــه هوښ ــتانه واى څ ــه پښ ــه پوه ــه پ  ک
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ــــــه وکــــــا ــــــه چـــــې سندوبــل  ولسونـ

ــار ــدي اختي ــجود کان ــه س ــاهان ورت  پادش
 

 که نفـاق کـه اتفـاق کــه جـــهل پــوهـــه

 د هر چـا د خـداى پـه الس ده هـره چـار

 

دا چې نن سبا د هندوکش پرګنو له شاهانو سره نوره شلولې ده، نو دا 

غځونې کوي چې دوی به يوځل بيا د خوشال خان شعرونه په نوې هيله 

 مانا راواخلي...((.

 بلنه:

بلنه د انګليسي شاعر الفريد د شعر پښتو ژباړه ده، چې د شعر په ني  

ازاد کالب کې اچول شوې او دوه درې کاله وروسېته د کابېل مجلېې د 

ومي ګڼه کې خپره شوې ده او پېه ))ګلکڅونېه(( نې ۹ل کال په ۶۹١۹

شعري غونې کې يې ه  راغلې ده. داسې ښکاري چې دا د استاد زيار د 

ازاد شعر لومړۍ ازمېښتي بېلګه ده. دلته يې بشپړ متن وړاندې کېږي، 

 مخونه يې نيولي دي. ١٨-١٣چې د کابل مجلې د يادې شوې ګڼې 

 

 بلنه

 پرېږدئ

 پرېږدئ

 زوړ ړرس د نهيلو مه کړنګوئ نور

 راشئ يه د نړۍ خلکو
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 نغمې مه غږوئ نوردا 

 پرېږدئ

 پرېږدئ

 بدمرغۍ او ناخوالې چې تېرېږي

 وروستۍ شپه د زاړه کال ده

 ورته ګورئ سبا کېږي

 

 په ناوړه فکر مه ځئ

 نوي نوي شيان واخلئ

 د خوښۍ په شورو زوږ کې

 نور په سر دا ړهان واخلئ

 

 پرېږدئ

 ځئ پر خپله مخه

 کال زوړ شوی اوس تېرېږي

 خپل ځانرښتيا مل کړئ د 

 چې:

 په درواغ کلي ورانېږي

 

 پرېږدئ، پرېږدئ

 چې تېر شوي

 زاړه شوي

 او ترې نه وينو هېڅ اوس

 آ چې غل و پرېږدئ درومي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

055٠ 
 

 چې اوس خالص شو له هغه اوس

 

 نور يې هېر کړئ

 ا  و ډب د نيستمنانو، بې شتو پرېږدئ

 پر ناسورو پرهرونو د همځېلو مله  کېږدئ

 

 راشئ بس کړئ

 ژواندي حال څه فکر مه کوئ نور د مړ

 پرېږدئ پرېږدئ

 زوړ ړرس د نهيلو مه کړنګوئ نور

 

 مه کړئ

 مه کړئ 

 يو د بل مخ ته ګوزار

 خپلو منځو کې

 راشئ وکړئ تل لپاره

 ښه روزګار خپلو منځو کې

 

 په ښه خوی او ښو کړو وړو او

 په خوږو پښتو خبرو

 شئ راپورته په ړګړه

 د تورو تبو سړه لرو

 تنګ نظر کړئ لږ پراخه

 له بېځای خوشې کارونو
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 نور مو ژوند په هوسايۍ کړئ

 په زرو زرو کلونو

 

 د زرګونو کلو ړنګ او

 ه  نفاق مه يادوئ نور

 پرېږدئ پرېږدئ

 زوړ ړرس د نهيلو مه کړنګوئ نور

 راشئ

 يه دنړۍ خلکو

 دا نغمې مه غږوئ نور

 

 مخونه.۹٣-۹١) ګلکڅونه، 

 

 ډبرليک: د کنېشکا د سره کوتل

ل کال د افغانستان د ۶۹۱۳دا د استاد زيار بل ژباړيز اثر دی، چې پر 

علومو اکاډمۍ له خوا په ښکلې قطع او صحافت د پوهنې په چاپخونېه 

 کې چاپ شوی دی.

د افغان شوروي فرهنګي اړيکي )د ورزى په برخېه 

 کې(:

له روسي منابعو څخه د استاد زيار ژباړه ده، چې د دوستي مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ١١-١۹ګڼې په  ٣کال د  ل۶۹۱١
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 د افغان شوروي فرهنګي اړيکي ) د ورزى په برخه کې(:

د استاد يوه ژباړه ده چې له روسي منابعو څخه شوې ده او د دوستۍ 

 مخونو کې خپره شوې ده. 05-03ګڼې په  ١ل کال د ٠233مجلې د 

ي دي، د هېېواد له انګليسي ژبې څخه چې استاد کومې ژباړې کېړ

کلو په ګڼو کې خپرې شوې دي، خو د يېادو  ٠225او  ٠225ورځپاڼې د 

 شويو کلونو ګڼې اوس په کتابتونو کې نه شته.

د استاد بله ژباړه يو چيني داستان دی، چې يې د چيني اخځونو له 

انګليسي متن څخه په پښتو ژبېاړلى دی، چېې د اصېالح ورځپېاڼې د 

کال په څو ګڼو کې خپور شوی، خو ما د اړتيا وړ  ل۶۹١١او يا د  ل۶۹۹۳

 دا ګڼې پيدا نه کړای شوې.

 د واخي ژبې ټولنيز دريځ:

دا د فرانسي افغانپوهاند )شارل کيفر( د هغې وينا پښتو ژباړه ده، چې 

ل کال د تلې پر څلورمه د ژبو او ادبيېاتو پېه ۶۹١٣په الماني ژبه يې د 

کې د واخي ژبې پېژندګلوي، لېه  پوهنځي کې اورولې وه. په دې لکينه

نورو ژبو سره د هغې اړيکي او همدارنګه د ژبې د ړوړښت او څرنګوالي 

ل ۶۹١٣په باب معلومات ورکړل شوي دي. دغه ژباړه د وږمې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ٠25-٠٠5ګڼې په  ۹کال د 

 د هنري تندې د ماتولو لپاره چوپړ وهل:

چې پوهاند زيار له يوې امريکايي خپرونېې دا د هغې ژباړې نوم دی، 

 ل۶۹۹۳))ريېر ډايجست(( څخه په پښتو کړې ده او د پوهنې مجلې د 

 مخونو کې خپره شوې ده. ۹۱-۹۹کال د لومړۍ ګڼې په 

 د ساو ژبه په ختيځ افغانستان کې:
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دا يوه ژبنۍ څېړنيزه ليکنه ده، چې د المېاني افغانپوهانېد گيېور  

او استاد هغه په پښتو ژپاړلې ده. دا ژباړه د  بودروس له خواکښل شوې

 مخونو کې خپره شوې ده. ۶١-۶١ګڼې په  ١ل کال د ۶۹١۹کابل مجلې د 

 

 په زړه پورې خبرونه:

په زړه پورې خبرونه د پوهاند زيار هغه ژباړې دي، چې له الماني ژبې 

څخه په پښتو ژباړل شوي دي او د کابېل پوهنتېون )پوهنتېو کابېل( 

 کلونو په ځينو ګڼو کې خپرې شوې دي. ۶۹۱٣-۶۹۱۱ اوونيزې د

کلونو په ځينو ګڼو کې ه  له  ل٠255-٠225دغه راز د پوهنې مجلې د 

 بهرنيو سرچينو څخه د استاد زيار ځينې ژباړې خپرې شوې دي.

همدارنګه يې د )ګوند( لپاره له المېاني او انګليسېي څخېه ځينېې 

ل کلونو ۶۹١٣-۶۹١١تېره بيا د ځانګړې ليکنې په پښتو ژباړلي دي، په 

ترمنځ د ګوند ))د ژباړې بورډ(( د غړي په توګه ))تاريخي ماترياليزم(( په 

پښتو ژباړلى، چې يو نقل يې د ))انقالب(( له راتګ سره له منځه تللى او 

بل يې له ځانه سره ساتلى دی او همدا ډول يې د ګوند پېه سپارښېتنه 

))زويدد ايجلند څايتونګ(( څخه  وخت ناوخت له ))واشنګټن پوست( او

يو لړ مطالب په پښتو او دري را اړولي دي. دغه راز يې يوه بله ژبېاړه د 

 ل کال په يوه ګڼه کې خپره شوې ده.۶۹۱١ل او يا ۶۹۱١زېري ړريدې د 
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 يادښت )رسيزه( ليکونکى زيار

 

 د غرونو څوکې:

پېر  دغرونو څوکې کتاب د عبدالکري  پتنګ له خوا اوډل شېوی او

ل کال د کابل پوهنتون د هغه وخت د ژبو او ادبياتو بشري علومو ۶۹١۳

د پوهنځي له خوا خپور شوی دی چې په درېو مخونو کې يې د کتاب د 

 ارزښت او د ليکوال د هڅې په باب د استاد زيار يو يادښت راغلى دی.

 نومورکي مؤرخين:

ر دی، چې نومورکي مؤرخين د لوی استاد پوهاند عبدالحى حبيبي اث

ل کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي له خوا چېاپ ۶۹١۳پر 

 شوی او په دوو مخونو کې پرې د استاد زيار يو يادښت راغلى دی.

 د ميا فقيراهلل ړالل ابادي فوايد فقيراهلل:

دا کتاب د پوهاند استاد عبدالشکور رشاد پېه سېريزه، تعليقېاتو او 

ژبو او ادبياتو پوهنځي له خوا چاپ شوی او د ل کال د ۶۹١۳لغتنامې پر 

 استاد زيار له خوا پرې يو يادښت کښل شوی دی.

 

 د پټې خزانې فرهنګ:

د پټې خزانې فرهنګ د پوهاند استاد عبدالشکور رشاد يو ژبنى اثېر 

دی، چې په هغه کې د پټې خزانې د ځينو لغتونو څرنګوالى ښوول شوی 
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او ادبياتو پوهنځي له خوا چاپ شېوی ل کال د ژبو ۶۹۱١دی. دا اثر پر 

دی او د استاد زيار له خوا پرې په دوو مخونو کې يو يادښت کښل شوی 

 دی.

 د ميا فقيراهلل پېژند ليک:

دميا فقيراهلل پېژند ليک د پوهاند عبدالحى حبيبي اثر دی چې پېر 

کا د ژبو او ادبياتو پوهنځي له خوا خپور شېوی دی. پېر دې اثېر  ۶۹١۳

پوهاند زيار له خوا په درېو مخونو کې يو يادښت کښېل شېوی باندې د 

 دی.

 د احمد شاه بابا د دېوان غورچاڼ:

دا د هغه کتاب نوم دی، چې د پوهاند استاد عبدالشکور رشاد له خوا 

ترتيب شوی دی. په دې کتاب کې د احمدشاه بابېا د دېېوان د ځينېو 

علومو اکاډمۍ له ل کال د ۶۹١٣شعرونو انتخاب راغلى دی. دا کتاب پر 

خوا چاپ شوی دی او د پوهاند زيار له خوا پېرې پېه دوو مخونېو کېې 

 يادښت راغلى دی.
 

 د چينيانو يونليکونه:

دا کتاب د عبدالکري  محب له خېوا ژبېاړل شېوی دی او د علومېو 

ل کال خپور شوی دی. په دې کتاب کې په دوو ۶۹١٣اکاډمۍ له خوا پر 

 ادښت راغلى دی.مخونو کې د پوهاند زيار يو ي

 دا ليکوال دا څېرې:

)) دا ليکوال دا څېرې(( د هېواد د شاعرانو او ليکوالو تذکره ده، چې 

د ځوان شاعر او ليکوال افضل ټکور له خوا ترتيب شېوې ده. دا اثېر د 
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قومونو او قبايلو چارو وزارت د نشراتو او فرهنګي چارو د رياست له خوا 

ستاد له خوا پرې په څلورو مخونو کې ل کال خپور شوی او د ا۶۹۱۱پر 

 يو يادښت راغلى دی.

 مقدمه يى بر زبانشناسى:

دپروفيسور دوکتور عبدالظهور او پوهنمل عين الدين نصر لېه خېوا 

ل کال چاپ شوی دی. پر ۶۹۱۹ليکل شوی او د کابل پوهنتون له خوا پر 

زه مخونو کې يوه پارسېي سېري ١دې اثر باندې د استاد زيار له خوا په 

 کښل شوې ده.

 زړه پانګه:

ل کال خپور شوی دی او د ۶۹۱۹د دوست شينواري اثر دی، چې پر 

مخونو کې د ) زړه پانګه د نېوې پېانګې د يېوه  ١استاد له خوا پرې په 

 بشپړاند ټوک په توګه( په نوم يوه سريزه کښل شوې ده.

 د خوشال خټک فراقنامه:

ل کال خپره ۶۹۱۹له خوا پر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي 

مخونو کې يو يادښت کښل شېوی  ١شوې ده او د استاد له خوا پرې په 

 دی.

 د کوشنيانو ژبه:

م کال په کوټه کېې ۶۳٣۳د پروفيسور سيال کاکړ يو اثر دی، چې پر 

مخونو کې د )کوچنيانو ژبه( تېر  ۱خپور شوی دی. پر دې اثر باندې په 

 راغلى دی.سرليک الندې د استاد يو يادښت 
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 ټولنپوهنه:

دا اثر له الماني څخه د عبدالروف خپلواک له خوا په پښېتو ژبېاړل 

ل کال د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له خوا خپور ۶۹١١شوی او پر 

 شوی دی. پر دې اثر باندې د استاد له خوا يو تقريظ کښل شوی دی.

 مينه نه مري:

ل کېال خپېور ۶۹۱٣پر د باقي بريال د شعرونو دوي  غونې دی، چې 

شوی دی. پر دې شعري غونې باندې د )تلپاتې بريال او شعر يې( په نوم 

 مخونو کې د استاد سريزه راغلې ده. ٣په 

 پوځ د پېړيو په پوړيو کې:

ل کال خپور شوی دی. پېر ۶۹۱١دا د محبوب سنګر اثر دی، چې پر 

له چاپه  دې اثر باندې د استاد زيار له خوا يو يادښت کښل شوی و، خو

 پاتې شوی دی.

 پښتو روزنه:

ل کال د پښتو څېړنو د ۶۹١٣د استاد عبدالروف بېنوا اثر دی، چې پر 

مخونو کې د  ۱نړۍ وال مرکز له خوا خپور شوی دی. پر دې اثر باندې په 

 استاد زيار له خوا يو يادښت کښل شوی دی.

 د غالم محى الدين افغان افکار او اثار:

ل کال د کابل پوهنتون لېه خېوا ۶۹۱١چې پر  د هغه کتاب نوم دی،

 مخونو کې پرې د استاد زيار يادښت راغلى دی. ١خپور شوی او په 
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 ستا د چ  ګلونه:

))ستا د چ  ګلونه(( د ښاغلي نصراهلل حافظ د شعرونو مجموعه ده، 

ل کال د چاپ او خپرونې د دولتي کومېټې له خوا خپېره ۶۹۱١چې پر 

مخونو کې د )حافظ  ١ندې د استاد له خوا په شوې ده. پر دې مجموعه با

 او د ده نظ  او غزل( په نوم سريزه کښل شوې ده.

 د افغان ياد:

د محى الدين افغان د شپېت  تلين د سيمينار د ليکنو مجموعه ده، 

ل کال د کابل پوهنتون له خوا خپره شوې ده او د اسېتاد ۶۹۱١چې پر 

 زيار له خوا پرې يو يادښت کښل شوی دی.

 شګې او ګلونه:

ل کال د ٠235دا د صديق کاوون د يوه شعري غونې نوم دی، چې پر 

افغانستان د ليکوالو انجمن له خوا خپور شوی او استاد پېرې يېو اتېه 

 مخيزه سريزه )ازمېښتونه او نوښتونه( کښلې ده.

 د پښتني قبايلو اصطالحي قاموس:

ل مرکز له خوا پر د ابراهي  عطايي اثر دی، چې د پښتو څېړنو د نړيوا

ل کال خپور شوی دی او د استاد زيار له خوا پرې يو يادښت کښل ۶۹١٣

 شوی دی.

دکوزې پښتونخوا په معاصر شعر کې دملي او مترقي 

 افکارو انعکاس:

دا د بريالي باړوړي اثر دی، چې د ماسټرۍ د پوهنليک )تيزس( لپاره 

شوې ده. دا اثېر  يې کښلى و، چې د استاد له خوا پرې يوه ارزونه کښل
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 تراوسه پورې ناچاپ دی.

 ادبي ژانرونه او مکتبونه:

ل کال يې کښلى ۶۹۱١دا د دوکتور محمد ګل نورزي اثر دی، چې پر 

کال د کابل پوهنتون له خوا افسيتي چاپ شوی دی. پېر ل ۶۹٣١او پر 

 دې اثر باندې د استاد له خوا يوه اوږده ارزونه کښل شوې ده.

( A Camparison of Tani dialect with the standard 

Pashto) 

دا د تڼيو د ګړدود په برخه کې په انګرېزي ژبه د سېيد کېري  شېاه 

ل کال کې پېرې ۶۹۱٣نېکمل دماسټرۍ او پوهنملۍ تيزس دی، چې په 

دالرښود استاد په توګه د استاد له خوا يو يادښېت کښېل شېوی دی. 

 ارزونه ه  کښلې ده.همدارنګه يې د نوموړي د ترفيع لپاره يوه ړال 

 ګيتا نجلي:

دا د بنګالي ليکوال رابندرانات ټاګور د اثر پښتو ژباړه ده چې د استاد 

ل کال د راډيو د ۶۹۹۱عبدالروف بېنوا له خوا ترسره شوې ده. دا اثر پر 

نشراتو د څانګې له خوا خپور شوی او استاد زيار پرې يو يادښت کښلى 

 دی.

 د لمر شغلو ته:

ته د کمال الدين مستان د شعرونو غونېې دی، چېې پېر د لمر شغلو 

ل کال خپور شوی او د استاد زيار له خوا پرې يېو ارزونېه کښېل ۶۹۱٣

 شوې ده.

 ارمانونه:

ارمانونه د حبيب اهلل زړه سواند د شېعرونو مجموعېه ده، چېې پېر 

کال خپره شوې ده. پر دې غونې باندې د استاد زيار له خوا يوه ل ۶۹۱٣
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 وې وه، خو په مجموعه کې چاپ شوې نه ده.سريزه کښل ش

 نوي څنېونه:

نوي څنېونه د فاروق فردا د شعرونو غونې دی چې ال تراوسه چېاپ 

شوی نه دی. پر دې غونې باندې د استاد زيار له خوا يوه سريزه کښېل 

 شوې ده.

 په انګليسي ژبه دحبيب اهلل تږي ګرامري اثر:

ل ۶۹١۱ګرامري اثر دی، چېې پېر په انګليسي ژبه د حبيب اهلل تږي 

کال د پښتو څېړنو د نړيوال مرکز له خوا چاپ شوی او استاد زيار پرې په 

 انګليسي ژبه يو يادښت کښلى دی.

 تلوسې:

د برکت اهلل کمين د شعرونو غونې دی، چې استاد زيار پرې يېوه وړه 

 ل کال خپور شوی دی.۶۹١١سريزه کښلې ده. دا اثر پر 

 خاوره:

افغانپور داستاني غونې دی، چې استاد پرې يوه وېړه سېريزه د امين 

ل کال چاپ شوی، خو سريزه له ۶۹۱٣کښلې، که څه ه  دغه کتاب پر 

کال هغه مهال کښل شوې وه چې افغانپور غوښتل، دغېه ۶۹١۹آره پر 

داستاني غونې چاپ ته وسپاري. لکه څنګه چې په خپله په غونې کېې 

ه کې ه  وړنده بېدلون او سېمون راوړل کمى زياتى راغلى، نو پر سريز

 شوی دی.

 ډولۍ:

ل کېال د ۶۹۱٨دا د پوهنمل خالق رشيد داستاني غونې دی چې پر 
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افغانستان د ليکوالو انجمن له خوا خپور شوی دی. استاد زيار پر دغېه 

اثر يوه هر اړخيزه سريزه کښلې ده چې په هغه کې د پښتو پر اوسېني 

 نه شوې ده.داستاني بهير ه  يوه لنېه کت

همدارنګه استاد د عزيز رويش پر شعري غونې په دري ژبه يوه وېېړه 

ل کېال د کورنيېو چېارو وزارت د ٠235سريزه کښلې ده. دغه غونې پر 

خپرونو په لړ کې له چاپه راوتلى دی. دغه راز استاد زيار يو ګڼ شېمېر 

ونو د کابل تقريظونه د )کتنه، ارزکتنه، ارزونه، يوه لنېه ارزونه...( په نوم

پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي، اقتصاد پوهنځي، انجنيري پوهنځي، 

د ننګرهار د بايزيد روښان پوهنتون د ښوونې او روزنې او پښتو ادبياتو 

پوهنځي د لوستليکيو )درسي کتابونو(، علمي ترفيعاتو او د ماسټرۍ پر 

 .اثارو کښلي دي، چې يو شمېر يې په کې په دري ژبه ه  دي

پر دغو ټولو ليکنوسربېره يې يو ګڼ شمېر ازادې او ليکلې راډيېويي 

مرکې او ويناوې کړي، چې زياتره يې چاپ شوي نه دي، چې زه يې دلته 

 د څو بېلګو لنېه يادونه کوم.

 راډيويي مرکې:

کال پورې يې په ))موږ او اورېدونکي(( پروګرام کې  ل۶۹١۹ -۶۹١۶له 

هره اوونۍ يو ځل د ژبنيو مسالو په باب رسېدلو پوښتنو ته ځوابونه ويلي 

 دي.

ل کال راهيسې تراوسه په ))کره کتنه((، بوډۍ ۶۹١۶همدا ډول يې له 

ټال، ولولو او داسې نورو پروګرامونو کې لږ و ډېره په ليکنۍ يا ګړنۍ توګه 

 خيستې ده.برخه ا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

0592 
 

ل کال لېه مرغېومي څخېه ٠205په تلويزيوني پروګرامونو کې يې د 

تراوسه پورې په ځينو ادبي او سياسي مرکو او ))ګرد مېزونو( کې برخه 

 اخيستې ده.

د کابل پوهنتون، د علومو اکاډمۍ او د ايالعاتو او کلتېور وزارت، د 

فرانسېونو، ليکوالو انجمن او ژورناليستانو ټولنې په يېو لېړ علمېي کن

سيمينارونو او سمپوزيمونو کې يې د ليکنو ترڅنګه ځينې ازادې ويناوې 

 ه  کړي دي.

همدا راز د ژوندون او هنر مجلو، هېواد، انيس او کابل ټايمز ورځپاڼو 

او ځينو نورو مهالنيو خپرونو په ګرديو مېزونو او مرکو کېې يېې برخېه 

ره ليکنۍ پښېتو(( پېه اخيستې ده. د ))يوې يوازينۍ، بشپړې، نګه او ک

کال څخه تراوسه پورې د مخامخ خبېرو اتېرو،  ل۶۹١۶برخه کې يې له 

لکچرونو او ويناوو له الرې د باختر اژانس، راډيو، تلويزيون او د هېواد د 

زياترو مهالنيو چاپي خپرونو پښتو ليکونکو او ژباړونکو ته وخت پر وخت 

 الرښوونې کړي دي.

انون، ملي سولې او پخالينې په تبليغ کال يې د اساسي قل ۶۹۱۱پر 

کې کارنده ونېه اخيستې او په کابل او ننګرهېار کېې يېې پېه يېو لېړ 

 کولکتيفونو، فرهنګي، علمي او ټولنيزو سازمانونو کې ويناوې کړي دي.

همدا راز يې د افغانستان د سولې، پيوستون او د دوستۍ سازمان د 

استازي په توګه په بېالبېلېو  رئيس او مرستيال او د ليکوالو د ټولنې د

 سياسي ادبي او ټولنيزو غونېو کې ويناوې اورولې دي.

 تر هېواده د باندې:

کال چې په سويس کې يې د لوړو زده کړو وروسېتۍ  ل ۶۹١۳پر  -۶
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شپې ورځې تېرولې او په خپل هېواد )افغانستان( کې يې د وچکالۍ له 

د انسېاني مرسېتو او کبله سخته ولږه رامنځته شوې وه، د سويسيانو 

خواخوږيو د هڅونو لپاره يې د برن ښار په يو کليسا کې ګڼو لمونځغاړو 

 ته په الماني ژبه ليکلې او ازاده وينا کړې ده.

ل کال د غبرګولي پر درېيمه يې د افغانستان د سولې او ۶۹١۳د  -١

پيوستون د سازمان د مشر او فوق العاده استازي په توګه په هغه نېړۍ 

غونېه کې په انګليسي ليکلېې وينېا اورولېې ده چېې د نېاپييلو واله 

هېوادونو د غورځنګ د پنځه ويشېتمې کېاليزې د نمېانځنې لپېاره د 

 سريالنکا په مرکز کولمبو کې ړوړه شوې وه.

کال د تلې پر اتلسېمه يېې د افغانسېتان د سېولې او  ل۶۹١۳د  -۹

مجارستان په  پيوستون د سازمان د پنځه کسيز هئيت د مشر په توګه د

مرکز بوداپست کې د صنفي اتحادې يوې غونېې ته دوه سېاعته اوږده 

 وينا کړې ده.

ل کال دوري له پنځمې تر اتلسمې يې د ژبېو او ادبيېاتو ۶۹۱١د  -١

پوهنځي د رئيس په توګه د هند د اتلس ورځني سفر په تر  کې د ډيلي 

دراباد پوهنتون، ړواهر الل نهېرو پوهنتېون، پنجېاب پوهنتېون، حيې

پوهنتون او ممبيي پوهنتون او ځينو فرهنګي موسسو او سېازمانونو د 

کتنې پر وخت ويناوې او مرکې کړي دي. ددغه سفر يېو ګېزارى يېې 

 هماغه مهال په هېواد ورځپاڼه کې ه  خپور شوی دی.

کال يې د شوروي اتحاد د علمي او فرهنګي  ل۶۹۱١او  ۶۹۱١پر  -١

ن په راډيو او د ازبکستان په تلويزيون کې سفرونو په تر  کې د انربايجا

خبرې اترې او مرکې کړي دي او دغه راز يېې د ))شېوروي ادبيېات( او 

 ))نوويستي(( له خبرياالنو سره يو لړ مرکې کړي دي.
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کال د زمري مياشتې پر شلمه يې په برلين کې د المېان  ۶۹۱١د  -۱

رګېان ديموکراتيک ړمهوريت د متحد سوسياليست ګونېد خپرنېي او

))نوايزددايچلند(( پازوالو ته د افغانستان د وخت د بدلونونو په باب په 

 الماني ژبه يوني  ساعته لکچر ورکړی دی.

د المان متحد سوسياليستي ګوند په يوولسمه کنګره کېې يېې  -٣

))دثور انقالب حقيقت ورځپاڼې(( د افتخاري خبريال په توګېه ګېېون 

د برلين په ړمهوري ماڼۍ کې  35-٠5م د اپريل له ۶۳٨۱کړی دی، چې د 

 ړوړه شوې وه.
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 يادونه

 

لکه څنګه چې ښکاره ده او موږ ه  دمخه ورته ګوته ونيوله، د پوهاند 

( ټوټو ته رسېږي او کېدی ۶۶١١زيار د ليکنو شمېر پرته له ځانګړو اثارو )

 ۹١-۹١شي له دغو څخه ال زياتې وي. استاد زيار خپلې دا ليکنې لېه 

هيسې په هېواد او بهر کې په پښتو، دري، انګليسي او الماني ژبو کلونو را

د بېالبېلو مهالنيو )چاپي، راډيويي او تلويزيوني( خپرونو له الرې خپرې 

کړې دي. د دغو ليکنو يو شمېر مې د خپلو نژدې ملګرو او په خپلېه د 

استاد په مرسته پيدا کړي، هغه ه  په ډېره ستونزه، هغه ړريدې، مجلې 

ورځپاڼې چې د علومو اکاډمۍ، عامه کتابتون او د کابل پوهنتون پېه  او

مرکزي کتابتون کې موړودې وې، پوره پوره مې ورڅخه ګټه واخيسته، 

چې يو اوږد زماني واټن يې ونيو، خو بيا ه  زه په دې بريالى نېه شېوم، 

چې د استاد زيار يو لړ چاپي ليکنې له اخځليک سره دلته راوړم دا ځکه 

ه کتابتونونو کې د دېرشمو کلونېو د ړريېدو، مجلېو او ورځپېاڼو چې پ

 ١۹-۹٣کلکسينونه نيمګړي دي او په تېره بيا د هېواد ورځپاڼېه چېې 

کلونو پورې په کې د خبريال په توګه د استاد ډېرې ليکنې او راپورتاژونه 

خپاره شوي دي او د ځينو خو ال هېڅ نه شته. استاد زيار د خپلو چاپي 

اخبار ه  له ځانه سره نه دی ساتلى. زه له ځينو نورو ليکوالو  ليکنو يو

سره چې ځانګړي کتابتونونه لري ه  په تماس کې شوم، له هغوی سره 

ه  زما د اړتيا وړ مواد نه وو. نو په دې وړه مې ونه شو کېړای، چېې د 

 پوهاند زيار ټولې چاپي ليکنې دلته راوړم.
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ځپاڼو يادونه کوم چې د استاد د دا دی دلته د هغوړريدو، مجلو او ور

ليکنو يوه زياته برخه په کې خپره شوې ده، خو په کتابتونونو کې نه پيدا 

کېږي او په يوځايي ډول يې موندل ډېر زيات زماني واټن غواړي او ځينې 

 بيا ه  ښايي هېڅ پيدا نه شي:

 د ثور انقالب حقيقت ورځپاڼې ځينې اړتيا وړ ګڼې. -٠

 ځنې اړتيا وړ ګڼې. 53او  5٠-55ورځپاڼې د د )هېواد(  -3

 کلونو ګڼې. 52-20د اصالح ورځپاڼې د  -2

 کلونو د حمل او ثور د مياشتو ګڼې. 55او  52د ننګرهار ورځپاڼې د  -0

 کال ګڼې. 53د )پکتيا وړانګه( ورځپاڼې د  -3

 کلونو ګڼې. 05-03د )پلوشه( مجلې د  -5

 نې نورې اړتيا وړ ګڼې.کال ګڼې او ځي 20د زېري جريده د  -5

 د مېرمن مجلې ځينې اړتيا وړ ګڼې. -9

 کال ځينې اړتيا وړ ګڼې. ٠233د )پوهنتون کابل( اوونيزې د  -٠5

 کال ګڼې. ٠25٠-٠225د کابل پوهنتون خربونه د  -٠٠

 کال ګڼې. ٠25٠د )بدين روزنه( مجلې د  -٠3

 د کهول مجلې ځينې اړتيا وړ ګڼې. -٠2

 اوونيزې ځينې اړتيا وړ ګڼې.درفش جوانان  -٠5

 د حقيقت رسباز جريدې ځينې اړتيا وړ ګڼې. -٠0

 د )ننداره(( مجلې ځينې اړتيا وړ ګڼې. -٠3
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ما په خپله دغه څېړنيزه ليکنه کې له خپل واک و وس سره س  هڅه 

وکړه، چې د استاد زيار پر اند وژوند او فرهنګېي شخصېيت، د السېته 

خې رڼا واچوم، خو بيا ه  هاغسې چې مېا راغلو اخځونو او توکونو له م

غوښتل او ښايي نور يې ه  وغواړي، ونه شو کړای او ډېر څه نا سپړلي او 

ناړوت پاتې شول. له دې کبله مې غوره وګڼله، په خپله له استاد زيېار 

سره ه  يو لړ خبرې اترې او مرکې وکړم، چې ګوندې له دغې الرې زما د 

وې څه ناڅه بشپړوالى او کره والى ومومي. څېړنې پاتې تشې او نيمګړتيا

 دا ه  زما پوښتنې او د ده غبرګونې:

ښاغلى استاد زيار! ما څو ځايه ستا د ژوند ليکونو پېه  پوښتنه: -۶

تر  کې چې ستا د چاپ شويو کتابونو پر دوتنېو )پښېتيو( او ژونېدون 

ګڼه کې خپاره شوي دي، سېتا د خپلواکېو  ١ل کال په ۶۹۱٣مجلې د 

او د ليکنېو  ۶۹١زو، ژباړيزو او زېږندويزو )تخليقي( اثېارو شېمېر څېړني

ښوول شوی دی، خو زما د لږو ډېرې پلټنې له مخېې  ۶۶١١)مقالو( هغه 

ټوکو ه  تېری کوي، مګر ستا د بېالبېلو ليکنو ټول  ۶۹١لومړی شمېر تر 

شمېر مې د ورځپاڼو، ړريېدو او مجلېو د کلکسېينونو د نشېتوالي او 

کبله پوره نه شو کړای په دغه برخه کې ستا غبرګون څېه نيمګړتيا له 

 دی؟

څنګه چې زما د بېالبېلو ليکنو)مقالو( شمېر ه  زياتره پېه   ځواب:

څخه  ل٠225ژورنالستيک فعاليت پورې  اړه لري او په تېره بيا دا چې له 

پورې د هېواد ورځپاڼې د خبريال په توګېه زښېتې  ل کال۶۹١١مې تر 

ډېرې ليکنې خپرې شوي، نو دا کومه هېښېنده خبېره نېه ده، چېې د 

کلکسينونو نشتوالى او نيمګړوالى يې تا دغې پوښتنې ته اړ باسېي. زه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

0599 
 

پوره باور لرم چې که دغه کلکسينونه په الس درغلي وای، هرو مرو دې 

ه، ځکه ښه مې په يېاد دي چېې د زما ))شمېر(( ته د مننې سرخوځاو

کال تر پايه د هېواد ورځپاڼې يوه ګڼه  ل۶۹١۶کال له ژمي بيا د  ل٠225

ه  بې زما له ليکنې خپره شوې نه ده. ان داسې وخت راغلى چېې پېه 

بېالبېلو پورنومو )لکه مزينه وال، اخترخېل...( مې په کې تر درو ليکنېو 

او يا ه  ورزشېي او هنېري  ه  خپرې شوې دي: يو راپورتاژ، يوه مرکه

تبصره، که نه يو ښاري خبر خو به مې بې نومه ه  په کې خپرېده. نو که 

ليکنېې  ۹١١په منځنۍ کچه مې يوازې په هېواد ورځپاڼه کېې د کېال 

خپرې شوي وي، نو يوازې مې په نوموړو درو کلونو کې د ژورناليستيکو 

نورو ورځپېاڼو او  ليکنو شمېر نهو سوو ته رسېږي او همزمان ورسره په

ليکنې ورسېرباري شېوي دي او دغېه راز  ١١مهالنيو کې ه  لږ تر لږه 

 ژورنالستيک فعاليت مې لږ و ډېر تر دې دمه رارسېږي.

ليکنې دې يو مخيېزه  (۶۶١١)زه دا باټې نه وه  چې ګوندې زما ټولې 

علمي او څېړنيزې وي، دغه راز په پورتني شمېر کې زما ځينو هغو ليکنو 

برګون )دوبلکيت( موندلى چې په علمي سيمينارونو او غونېو کې ه  غ

مې اورولي او بيا وروسته په اړوندو غونېونو )مجموعو( کې چاپ شوي 

دي او يا لکه ژبنۍ هغه چې يوه زياته برخه يې پېه )لېيکالر( او )ويېي 

 پوهنه( کې راغلې ده.

ې يېا نور واړه واړه مطلبونه لکه سريزې، يادښېتونه، کتنېې، ارزونې

تقريظونه ه  په پورتني شمېر کې راځي چې پر ځينو علمي تيزسېونو، 

څېړنيزو اثارو، پوهنتوني لوستليکيو )درسي کتابونو( او يېا شېعري او 
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داستاني غونېونو مې کښلي دي او دا ه  بايد وواي  چې زما د ليکنېو 

 شمېر په دوه مخکې کلو اړه لري او نورې ليکنې مې همداسې روانې دي.

وره، زما ادبي زېږندويۍ )تخليقات( تر نوموړي شمېر د باندې دي هوګ

 چې تا ه  ورته ځانته ړال څپرکى ورکړ ی دی.

ستا د ))ملي ريکارډ(( خبره ښايي پر ځينېو کسېانو   پوښتنه: -١

 دومره ښه ونه لګي، په دغه باب مو څه نظر دی؟

)) اختر څه پټ مېړه نه دی(( ترڅو چېې پوهانېد حبيبېي   ځواب:

وندی و، دا حق مې ځانته نه ورکاوه، ځکه هغه د يوه افغاني ليکوال او ژ

پوهاند په توګه په ټول افغاني فرهنګي تاريخ کې نه يېوازې د مقېالو او 

کتابونو د څومره والي له پلوه يو ملي ريکارډ ټينګ کړی و، بلکېې پېه 

ځينو علمي څانګو، لکه تاريخ ليکنه او متن پوهنه کې يې څرنګېوالى 

يفيت( ه  په برخه و. خو تر ده وروسته په ټوله پازوالۍ )مسووليت(، )ک

خپلواکو  ۶۹١په نورو مړو او ژونديو ليکوالو او څېړنوالو کې په څه دپاسه 

مقالو سره ځان د ))ملي ريکارډ((  څښتن بول ، که څېوک  ۶۶١١اثارو او 

شېمار يې نه مني، ))دا ګز او دا ميدان((، ))که شپه تياره ده، مڼې پېه 

دي(( په دې کې شک نه شته چې زما په خپلواکو ))کتابي(( اثارو کېې 

ټوکه هغه ډګر څېړنې )فيلې ريسرچونه( ه  راځي چې د هېېواد د  ۶١١

ګړدودونو مې ترسره کړي دي او د چا خبېره يېوازې  ۶١١ژبو پر  ۶١-۶١

څېړنيزه او ديتايي بڼه لري، همداسې مې څرمه )ضميمي( فولکوريکي 

درواخله! خو بيا ه  دا په زغرده ويالی ش  چې مېا د دغېو څېړنې ه  

اومو توکونو د علمي اوډون په لومړني پړاو کې ه  هغه مهېال کارنېده 
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برخه اخيستې چې د برن پوهنتون د شپږ کلنې زده کړيزې استوګنې په 

تر  کې مې له خپل استاد پروفيسور ژارژ ردار او دوکتور شېارل کيفېر 

هر ټوک به يې تر بشپړ اوډون وروسته زما په نامه  سره پرځای کړې ده او

له چاپه راووځي)د افغانستان د ژبپوهنې اتلس د پروژې په باب خو مې 

په خپل ځای کې څرګندونه کړې ده(. له بلې خوا مې په خپلو ورځنيو 

ليکنو، څېړنو او کتابونو کې ه  له پورتنيو ديتاوو څخه تل ګټه اخيستې  

 فولکوريکو څېړنو يوه غوره سرچينه بلل کېږي.او زما د ژبنيو او 

که ځينې راسره رخه لري او د ))ملي ريکارډ(( خبره پرې بده لګي، نه 

يې ته خوله تړالی شې او نه زه. دغه رخه يوازې له دې سرچينه نه اخلي 

چې ګوندې د چا خبره اړوندو کسانو ته زور ورکېوي، بلکېې لېه هغېه 

ی يې زما له خوا د ))پښتو ليکني معيار(( نابانديوالي تومنه اخلي چې دو

او ))ازاد شعر(( له راپيل کړي غورځنګ او بيا نه ايلېېدونکې انتقېادي 

لوښې سره يې لري. له ارواښاد استاد حبيبي سره زما د پرتلې په بېاب 

 ستا بله پوښتنه ه  دلته ځواب موندالی شي.

انګړي له ډېرو ښاغلو مې اورېدلي دي، چې تېه د ځې  پوښتنه: -۹

سياسي او فرهنګي تګالرې له کبله تل ))چپى(( پاتې شوی يې او همدا 

ناړامه او نه ايليدونکى چپي دريځ دې د لوړو دولتي څوکيو لپاره خنېې 

 ګرځېدلى دی، ايا دا خبره سمه ده؟

زه به دا ه  زياته کړم، کله چې په ناڅاپي توګه يوې لېوړې   ځواب: 

دريځ له کبله ترې نه يوازې بېرته ژر څوکۍ ته رسېدلى ه  ي ، د همدغه 

لرې شوی ي ، بلکې ړزا مې ه  ليدلې ده، يا زندان ته تللى ي  او يا بهر 

ته. د خپلې ګروهې او دريځ، يا پېه بلېه وينېا لېه ټېاکلو ژونېد آرونېو 
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)پرنسيپونو( د څوکۍ، بلکې د ژوند پروا مې ه  سېاتلې نېه ده. زه بېه 

ه کړم چې زما د ځانګړې سياسي هېڅکله داسې شرايطو ته سر کښته ن

او فرهنګي تګالرې او ټاکلي دريځ په بيه پرېوځي. ښايي ډېر فرهنګياالن 

لږ و ډېر دغه راز نه ايلېدونکى دريځ ولري، مګر ما په کړن کې زباته کړې 

ده او چاته مې شک او خرخشه پرې ايښي نه دي. له بلې خوا په ټولېه 

رې په ځلونه کې زما ناړامه او بې پروا مانا د ټولنې  او ژوند د رښتينې څې

))زړورتيا او رښتينتيا(( بس دي چې د وخت واکمنان رابانېدې کومېه 

 پوړۍ او څوکۍ ونه لوروي.

لکه څنګه چې تا ويلي دي )) ليکوالي زما د ژوند يو     پوښتنه: -١

نه ړالکېدونکى ټوک دی(( همدا اوس زمېا د منېګ پېه انېېول سېتا 

رېښي، ايا کېدی شي، دا خبره د عمر تر پايه پورې روغتيايي حالت ښه ب

 پر ځان ومنئ!؟

هسې خو هر څوک دا هيله لري، په پوره روغتيا سره يو اوږد  ځواب: 

ژوند په مخ کې ولري او خپلې نيمګړې هيلې او ارمانونه د بري تر بريده 

ورسوي، مګر له ما سره د روغتيا او  ژوند اوږدتيا هيله د همدې لپېاره 

ې ده چې وکړای ش ، د ژوند تر وروستۍ ساه پېورې لېږ تېر لېږه ملګر

نوموړی شمېر اثار په چاپ ورسوم او د خپل پښتني، افغاني او بيا يې د 

 ړهاني فرهنګ تاريخ ته وسپارم.

هو ګوره، له دې سره به زما ټوله کازمني )ازمندي( خړوبتيا ونه مومي 

ه درو ګونو )څېړنيېزو، او غواړم د دغه اوډوني )تدويني( کار تر څنګه پ

ژباړيزو او زيږندويزو( ډګرونو کې ه  خپل نه ستړي کېدونکي کار و زيار  
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پرمخ يوس . په ځانګړي ډول په ناپيلې )منثورې( زېږندويزۍ برخه کې 

همدا اوس بې شمېره اډانې )يرحې( او يادښتونه له ځان سره کښېلي 

ږد داستان )رومان( لرم چې په کور ناستۍ سره ورته د لنې، منځني او او

په بڼه رښتاينه وبښ ، هغه ه  په دې آړ )شرط( چې تېر هغېې مېې د 

))پښتو ليکني معيار(( او ه  ))پښتو ازاد شعر(( غورځنېګ يېو غېو  

بشپړتيايي پړاو ته رسولى وي، د اګاهانه او نېا اګاهانېه ))مخېالفينو(( 

 غوږونه دې کاڼه وي.

 -زيار په خپلېه علمېي ځينې کسان وايي: )) استاد   پوښتنه: -١

ادبي او همدارنګه سياسي تګالره کې له ښېندې )افېراط( څخېه کېار 

 اخلي(( ته په دې کې څه وايې؟

په يوه وروسته پاتې ټولنه لکه افغاني او په تېره پښتني ټولنه   ځواب:

کې هر نوی ټولنيز او فرهنګي بدلون او غورځنګ هرومرو لېه نابانېدۍ 

راپاروي که به څه ه  د دغې نابانېدۍ او  سره مخامخېږي او نهنيتونه

پارونې آر الملونه )اصلي عوامل( ساده او نالوستې پرګنې نه، بلکې تش 

په نامه ))روښاندان(( وي، چې د خپلو ارتجاعي ګټو په پار د دغو پرګنو 

له ساده ګۍ او نالوستۍ ناوړه ګټه اخلي. د ساري په توګه د ثور اوښتون 

مدغه راز شاتګ پالو او ځانساتو ))روښېاندانو(( ضد پارونې له آره له ه

څخه سرچينه اخلي او فرهنګي بدلون يا اوښتون خېو چېې د ټېولنيز 

اوښتون يو نه ړالکېدونکى ټوک بلل کېږي، بيا په ځېانګړي او سېيده 

ډول د همدوی په خپل الس له خنېو ځنې سره مخېامخېږي. لېه کلېو 

امنځته کولو لپاره غږ پورته راهيسې چې ما د ))پښتو ليکني معيار(( د ر

کړی او ټولې هاندو هڅې مې ورته راګومارلې دي، د وخت د پښتو ټولنې 
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ټيکه والو راپسې د مخالفت بيرغ راپورته کړی او هماغومره پلويان يې د 

ځان ملګري کړي، لکه څومره چې ما د ځان ملګېري کېړي دي. نېو دا 

پاره خطر انګېره څرګنده وه، چې هغوی دغه غورځنګ د خپلې ټيکې ل

 او څه يې چې له السه کېدل، ډډه يې ترې ونه کړه.

د دوی همدومره پروپاګند بس و، چې د ))ژبنېي معيېار(( ړېاج لېه 

))ژبني تصفيې )پيوريزم( (( سره په سپسته يي توګه ګې کړي او د وخت 

واکمن ځواکونه او ځان ساتي توکونه اګاهانه يا نااګاهانه زمېا او زمېا د 

الرويو پر ضد راوپاروي. )ددغې ربړې په بېاب زمېا اړونېدې ليکنېې او 

  په پام کې ونيسئ، همداسې د نوي او ازاد پښتو شعر هاندو کتابونه ه

هڅې ه  درواخله چې په را وروستو څو کلونو کې مې ورته اوږه ورتېه 

کړې ده او ته يې ګورې چې تر پايه پورې مې څومره ځوان استعدادونه 

ملګرتيا کوي او يوازې څو زوړ خوښي مې مخې ته درېږي. د پښتو ټولنې 

چې له لږو ډېر واک و ځېواک سېره د افغانسېتان د د وخت ټيکه وال 

علومو اکاډمۍ ته په ميراث پاتې دي، سره له دې چې له شعر او شاعرۍ 

سره دومره سرو کار ه  نه لري، خو بيا ه  له دغو زوړ خوښيو سره خپل 

پخواني ګرومونه )کمپلکسونه( ګېوي. نو ته سوچ وکړه چې که دغه راز 

وايي، نور به راته څه ووايي. په سياسي برخه  کسان راته ))افرايي(( ونه

کې ه  د هر راز ))افراط(( تور بيا ه  تر بل هر چا زيات له همدغو څخه 

آره اخلي او تصادفي نه ده چې دوی بېالبېلې سياسي ډلې ټپلې سېره 

اچوي، ما له تا سره او تا له ما سره او خپله د ))اپولوتيستانو(( په توګه د 

ني. پاچاخان )عبدالغفار خان( چې په خپل ژغورنده خير پر غونېۍ کې
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سياسي غورځنګ کې د ))عدم تشدد(( الر نيولې وه، بيا ه  ګوډاګيانو 

 ورته همدغه ټکى پلمه کاوه.

زه له دې ه  منکر نه ي  چې نژدې شل کاله )) د افغانستان د خلکو 

و ديموکراتيک ګوند(( غړی پاتې شوی ي  او د دوران سازې ايېيولوژۍ ي

سخت پلوی، مګر کله چې دغه ګوند دولتي ځواک په واک کې راوست، 

له لومړۍ ورځې يې په بېالريو پيل وکړ او زه يې ه  په زندان وسپارل . 

تر شل مياشتني زنديو او زندانونو وروسته چې د ګونېد شېړل شېوې 

څانګه ))پرچ (( ډګر ته راغله او له ))خلق(( څانګې سره يې په سېمه 

فيفټي( کې درېي  ځلې ني  بند يووالى وکېړ، زمېا پېر  -سميا )فيفټي

سترګو ه  يو څه رڼا راغله او ازاده ساه مې واخيسته. د لومړي ځل لپاره 

کاله مې يوه نيمېه  ١-۹مې د خپلو کتابونو په چاپولو الس پورې کړ او 

تره کيانو( ضد سياست  -څوکۍ ه  وچلوله. دلته پرچميانو د ))امينيانو

پر وړاندې راواخيست او د انټي پشتونيزم او پرو تاړکيزم  د ټولو پښتنو

بازار يې تود کړ. ما وليدل چې نورې دواړې ډلې راته د زغ  وړې نه دي، 

)) نه اشه ښه ده نه ګله، دوی دې وخوري يو تر بله(( او په برلين کې مې 

ل کال مېې لېه ۶۹۱١د استادۍ په پلمه خپله استوګه غوره وګڼله. پر 

سره چې دوکتور نجيب د ګوند و دولت مشرتابه ته رسېدلى راستنېدو 

و، بيا ه  په ګوند کې خپل غړيتوب وساته، خو کومه ورته څپه چېې د 

مخه راپيل شوې وه، نوره ه  پسې تونده شوه او ورسته د شتو ټولونې 

سيالي د بېو او چور، غال او خيانت، ړاسوسي، هېواد پلورنې او په پای 

کېدو پالن په خپله د مشرتابه د غړيو له خوا شېورو  کې د هېواد د ټوټه

زور وموند، نور راته په ګوند کې پاتې کېدل پېه همېدغو ړرمونېو کېې 
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شريکېدل وبرېښېدل او د همدغو السوندونو په راوړنه مې خپله استعفا 

وړاندې کړه. مګر د ))ايېيولوژۍ(( د مثبتو او انساني اړخونو پلوی به مې 

 ه وټه ونه مومي.د ژوند ترپايه کوم

له دې کبله بې سياسته ژوند، په ژوند کې نه شمېرم او هنر و ادب ه  

 د ژوند د يوه ټوک په توګه په سياست پورې تړلى بول .

پر تا باندې تل دا انتقاد ه  دی چې ستا ليکالر ډېره    پوښتنه: -۱

 ګرانه ده او په اسانه پرې څوک نه پوهېږي ايا دا انتقاد تېر کېوم ځايېه

 سمون لري؟

لکه پاس مې چې وويل، ما په خپله د ))يوې، يوازينۍ، نګه،    ځواب:

بشپړه، کره ليکنۍ پښتو(( يا په لنې ډول ))معياري پښتو(( غورځنېګ 

راپيل کړی دی، نو بايد زما ليکالر د همداسې پښتو يوه څرګندويه بېلګه 

ګه سيمه وي او ړوته ده چې زما ليکنۍ پښتو د نورو غوندې يوه لنېه تن

ييزه پښتو نه ده، بلکې د ټولو سيمو، تاريخي متنونېو او نويېو رغېاونو 

استازي کوي او يوازې په سلو کې پنځه ويشت پوروييونه )دخيل لغات( 

را اخلي. ځکه د نورو سترو نړيوالو ژبو غوندې د معياري پښتو ليکالر ه  

ه وي. دا ه  بايد پر ړوړښتي )ګرامري( يووالي او لغوي رنګارنګوالي والړ

بايد وواي  چې ددغه انتقاد آره چېرې ده )) که ملحد ي  د دښنه ي (( په 

ادبي زېږونو کې پر دغه ژبنۍ خوا سربېره فکري او بديعي پېچلتيا هې  

کېدی شي، د انتقاد لپاره پلمه شي خو دا پلمه ه  بې سرو بوله ده پېه 

 دې چې هنر زېږونه له ګزارى سره همدا توپير لري.
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د نوي ازاد شعر په باب ځينې پسي شا او ځينېې ال    وښتنه:پ -٣

مخامخ ستا هلې ځلې انتقادوي، ستا په نظر د دوی دغه کار زموږ ادب 

 ته زيان نه رسوي؟

لکه څنګه مې چې ستا د مخنۍ پوښتنې په غبرګون کې پر   ځواب:

دغه باب رڼا واچوله، له عيني پلوه هېڅ رښتينى پرمختللى غورځنېګ 

نه وي او ړوته ده چې هر راز ناباندي يې بې ځايه او بېې ګټېې بې ګټې 

وي. دلته له دې پرته چې دغه متل راياد کړم، بل وړ ځواب ورته نه ګورم: 

))کاروان به تېرېږي او سپي به غپېږي.(( هيله ده چې زما دغه غبرګون 

 ته په خپله ))افراط(( ونه بولې.

ستا په نظر د يوه ليکوال هغه ه  ستا غونېدې د يېوه   پوښتنه: -5

ستر ليکوال لپاره په سياست کې سيده ګېون ښه برېښي او کېه څېه 

 ډول؟

که يو ليکوال او بيا اديب غواړي، پرګنو ته الر پيدا کېړي او   ځواب:

ټولنيز ګرانښت او منښت يې په برخه شي، بايېد د خپلېې ټېولنې پېه 

ده ګېون ولري او ال هڅه يې تل دا وي چې په پرمختللې مبارزه کې کارن

مخکښانو کې يې ځای ونيسي. ))ادب د ادب لپاره(( نن سبا هېو هېڅ 

ارزښت نه لري او ))ادب د ژوند لپاره(( په خپله سياست دی. دا خبېره 

چې ځينې ليکوال وايي )) له سياست سره کار نه لرو يا مو سياست نه 

ه ده. داسې کسان ه  له سياسي خوښېږي(( په خپله يوه سياسي خبر

ګروهې ځان پاکوالی نه شي، هرومرو يوه سياسي الر او تګالر لري او په 

کړن کې ليدل شوي دي، چې تل د پرمختللي سياست او مبېارزې پېه 
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مخالف سنګر کې ټيکاو لري او د دې لپاره چې د خپل ارتجاعي سياسي 

ه پخالکېدونکى دريځ د پټولو هڅه يې کړې وي، سياست او ادب سره ن

بولي او له دې انګروزې سره سوچ کوي، نور به وغولوي،له دې نېاخبره 

چې خپل ځان غولوي. هره ادبي زېږنېده کېه شېعر دی يېا داسېتان، 

نندارليک دی، که فلمليک، هرومرو يو سياسي، يا په بله وينا يو ټولنيز 

نري ارمان ارمان او پيغام لري، خو که دغه ارمان او پيغام يو خوا له له ه

سره اخښلى را اخښلى وي او بل خوا د ټولنې له پرمختګ او پرمختيايي 

بهير سره سمون ولري، داسې چې د اندو ړاج )فکرو مفهوم( له پلېوه 

پوره ژور او د ژبنۍ او هنري ړولې له پلوه لېه يېوه ښېکالييز خونېد او 

په راکښون څخه ډک وي او له دې سره سره يې د انساني ټولنې او ژوند 

انځورنه او ځلونه کې پوره رښتينولي نغښتې وي، هغه زېږندې بېه پېه 

رښتيا سره منښت او ګرانښت ولري او له دې سره به يې زېږندوی ه  له 

 دغه وياړ څخه برخمن وي.

د نړۍ نوميالي شاعران او ليکوال تل پرمختللي او ړنګيالي وي. دلته 

خه ګونېدي غړيتېوب د سيده او ناسيده پوښتنه سمه نه ده که ستا مو

وي، نو ))شنې په غال نه چيچل کېږي((، د يېوه تېش ))اپولوتيسېت(( 

ليکوال يا په بله وينا د يوه ارتجاعي دريح ليد توګې او نړۍ ليد لرونکي 

ليکوال پرمخ د پرمختګ ورشو ډېره لنېه تنګه ده او کوم ارت او په زړه 

خبېره ))د ړېوال  پورې څنېونه او لر ليدونه په مخ کې نه لري او د چېا

 غوندې يې منېه تر مږوي پورې وي(( او بس.
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ځينې کسان وايي چې )) د استاد زيار د پښتو پالنې    پوښتنه: -۳

روحيه د ده له سياسي تګالرې سره ټکر خوري(( ستا په اند دا خبېره 

 سمه ده؟

دا چې زما  پښتو پالنه د ټولنې له کوم ناپښتو مليت يا ډلې   ځواب: 

اوان نه ده، بلکې د افغان ولس د ټولنيز او فرهنګي پرمختګ ټپلې په ت

په ګټه ده او له بلې خوا زما له سياسي تګالرې او اند پوهې سره پېوره 

اړ  لګوي، نو ولې تر دا منځ ټکر پېښ شي او که کوم ټکر دلتېه ليېدل 

کېږي، آره )منشا( يې له ما سره نه، بلکې له هماغو لنې اندو پښتنو او نا 

يا ګونديانو او ناګونديانو سره ده چې پښتنو ته د مشېر ورور يېا  پښتنو

اکثريت په سترګه نه ګوري، کاشکې دوی لېه مېا سېره، نېه يېوازې د 

لينيستي آرونو )اصولو( له مخې، بللکې لېږ تېر لېږه د  -مارکسيستي

ټولمنليو نړيوالو آرونو پر بنسټ استدالل کوالی، هسې بې آرو بې دليله 

 م ارزښت درلودای نه شي.ادعاوې ماته کو

لکه څنګه چې څرګنده ده، ته د نورو ټولو مخينه والو   پوښتنه: -۶١

او ازمېښتکارو ليکوالو په انېول له ځوانو شاعرانو او ليکوالو سره زيات 

نږدېوالى او لورېينه لرې او له همدې کبله در نه ډېر ګڼ شمېر تاو راتېاو 

 ه  دي، علت څه دی؟

زوړ( د مبارزې سختې شېبې ليدلې او تر اوسه  -ما د ) نوي  ځواب:

يې ال ګورم، له دې کبله زه نه غواړم زوړ خوښى پاتې ش  او د ))زوړ(( د 

خوشالونې په بيه ))ځوانان(( له ځانه بېزاره کړم. ما له هغو ))زړو(( څخه 

ستر لوست اخيستى، چې تل يې پر خپلو ))زړو(( ټينګار کړی او د نوي 
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ر ضد درېدلي، يا په بله وينا د نوي او ځوان استعداد په پښت د نوښتونو پ

غوړېدا کې خپله نيستي ويني. دا سېې زاړه خپېل ځانونېه پېه خپلېه 

منفوروي او کوم درناوی چې ځوانان يې ورته بايد وکړي، په لوی الس له 

السه ورکوي. زه د همدغه رمز په پوهېدو سره دې پايلې ته رسېدلى ي  

و ته په کمه سترګه ونه ګورم، بلکېې د اسېتعداد د چې نه يوازې ځوانان

غوړېدا او هڅونې مرسته يې وکړم. همدا سبب دی چې تر ))زړو(( مې له 

ځوانانو سره ناسته پاسته زياته ده، ليکنې ورسموم او سمه الرښوونه يې 

کوم، نو ښکاره ده چې تر بل هر چا پر ما ډېر تاو راتاو وي او همېاغومره 

ه څومره چې دوی پر ما ګران دي. زه که هرڅومره زوړ پرې ګران ي ، لک

ش ، فکرو خيال، هيله او ارمان به مې زړښت ته پرې نېږدي او پېه دې 

ډول به تر مرګه له ځوان پښت سره واټن ونه لرم. د نوي ازاد شعر لپاره 

زما هاند وهڅه د همدې لوښې ښکارندوی دي. زه ددې څه پروا نه سات  

رانه خوښ وي يا ناخوښ، ځکه بې له هغې دوی  چې زوړ خوښي زاړه دې

د ګور پر څنېه والړ دي او له دې سره سېره يېې بېې ګټېې اندونېه او 

 ازمېښتونه ه  يوځای ورسره له منځه تلونکي دي.

حال دا چې ځوانان يوه ويړه راتلونکې په مخ کې لري او زما د پښت د 

زونېه )ارزيېابي( د نورو ليکوالو او فرهنګياالنو ورمندون )قضاوت( او ار

 همدوی په الس کې دي.

لکه څنګه چې ښکاره ده، اقتصادي حالت د ژوند په    پوښتنه: -۶۶

ټولو برخو کې خپلې اغېزې ښندي، ستا اقتصادي اکر پر اوس وخت څه 

 ډول دی؟
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زما اقتصادي اکر سمدالسه په دې بد نه دی چې کېار ډېېر   ځواب: 

ه  خړوبېږي. د زېرمېې خيېال کوم او له دې سره مې ورځنۍ اړتياوې 

دومره نه سات ، تش همدومره بو بچت هومره په پام کې نيس  چې زما او 

زما د کورنۍ غړيو کومې ناببرې پېښې ته ځواب وويالی شي. زه په دې 

برخه کې د المانيانو نه ، بلکې د فرانسيانو لياره خوښوم، لکه چې وايي: 

وکړي او فرانسيان ددې لپېاره ))المانيان ددې لپاره ژوند کوي چې کار 

 کار کوي چې ژوند وکړي((.

لکه څنګه چې برېښي، ستا روغتيايي حالت ډېر ښه    پوښتنه: -۶١

-۹١دی او ال تراوسه ځوان ښکارې او د همدغې روغتيا په برکت دې په 

کلن ليکوالي ژوند کې دا دومره کار کړی دی، نو که همداسېې روغ  ۹۱

ولرې، کله دې دا هيله ه  په زړه کې غځېونې پاتې شې او يو اوږد ژوند 

کوي، چې په ليکوالۍ کې پر ملي کچه سربېره نړيوال ريکارډ ه  ټينګ 

 کړای شې؟

لکه چې وايي: )) نړۍ په اميد خوړل کېږي((، نېو زه هې  د   ځواب:

خپلو ټاکلو ژوند آرونو )پرنسيپونو( د چوکا  دننه له يوه اميد سره ژوند 

دا دی چې په خپل ژوند کې ستر فرهنګي بېري او  کوم او هغه اميد ه 

برياوې ترالسه کړم. لومړی مې په ملي او بيا په نړيواله کچه، يا مې لږ تر 

لږه د خپل ملي او بيا ړهاني فرهنګ په تاريخ کې نوم پېه غټېو تېورو 

وکښل شي. زه په همدغه هيله او ارمان د يوه روغتيېايي اوږده ژونېد 

مله په پرتليزه توګه تر ډېرو همزولو ځوان پېاتې پلوی ي  او له همدې ال

ي . زه د بې خرته دماغي کېار ترڅنګېه ړسېمي کېار او ورزى، پلېي 

ګرځېدل او هوساييز پروګرام او بيا س  او ارام خوب او وړنده خېوراکي 
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رژي  ه  له ياده نه باس  د سويس شپږ کلنې تحصيلي استوګنې زما د 

نه کې خورا ستر نقېش لوبېولى دی او مادي او مانيز ژوند کچې په لوړو

همدغه شپږ کاله مې په خپل ژوند کې شمېرلي دي چېې هغېه هې  د 

څرخي زندان يو کلن بند راته بېرته له صفر سره ضرب کړل، خو بيا ه  د 

ناخوالو او بېالبېلو رواني فشارونو او اندېښنو زغ  مې د رواني تلقين له 

پرتله ))ترخه(( ژر ژر هېروم. زمېا الرې تل لوړ ساتلى او د ))خوږو(( په 

زيات شعرونه له همدغه تلقين څخه رنګ اخلي، که نه هسې خو مېې 

ژوند سر ترپايه رنځ او کړاو، درد او څړيکې دي او د چا خبره هسې ځان 

 غولوم او زړه خوشالوم.

 ))چې په ناز لوی شي په زيار زړېږي((

 زه پېه زيېار لوی شوم، په ناز زړېږم

لکه څنګه چې وايېي، د لېوړ اسېتعداد او نکېاوت   پوښتنه: -۶۹

خاوندان، يا په بله وينا نابغه د ښکاره کړو وړو او ناستې پاستې له پلوه 

زياتره نارمل نه وي، يا په ډاګه وواي  له نبوغ سره يو راز لېونتېوب هې  

ملګری وي، نو ته له دغه پلوه د خپل ځان په باره کې څه نظر لرې، ايېا 

ستا دا دومره فرهنګي او علمي برياوې د همداسې لوړ استعداد يا  لومړی

))نبوغ(( ښکارندويي نه کوي او دوي  دا چې که دا خبره سمه وي، نېو 

ستا ځينې ناړامۍ او نه سازښتونه يو ډول )لېونتوب( نه ګڼل کېېږي او 

 باور لرې چې ته هېڅ راز ړسمي او رواني يا دماغي ناروغي نه لرې؟

څنګه چې د لوړ استعداد، نکاوت يا نبو  دعوا نه لرم، نو  زه   ځواب:

د لېونتوب تور راباندې ه  لګېدای نه شي. زه ګومان نېه کېوم، زمېا د 
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( دې دومره لوړه وي او دومره نېومرې ووړالی I.Qنکاوت کچ و مېچ يا )

ش  چې زما د فوق العاده نکاوت يا نبوغ تر بريده ورسېي. زه د نېژدې 

او نا رسمي زده کړو په اوږدو کې هماغه مهال د لوړې دېرى کلنو رسمي 

درړې يا لومړۍ درړې په اخيستلو بريالى شوی ي  چې زياته خواري او 

زيار مې ګاللى دی، که نه کله کله د بې پروايۍ او ناغېړۍ له کبله مې نه 

يوازې اول نمره ګي بايللې چې ال بېخي په منځنۍ او ټيټه درړه کامياب 

کرکټر لوژۍ د آرونو له مخې ))دمېاغي(( کرکټېر ارزول  شوی ي . زه د

شوی او ډلبندي شوی ي  ) د پوهاند سيد بهاوالدين مجروح د شننې له 

مخې( او له همدې کبله چې له هرڅومره ګرانې او پېچلې علمي موضو  

او مسالې سره مخامخ شوی ي ، د پوهېدنې او شننې له توغه يې پېوره 

له پسې هاندو زيار په پايلېه )نتيجېه( کېې. زه وتلى ي ، خو بيا ه  د پر

همدومره پوهېږم چې دومره تېز هوشه نه ي  او يو څه وخت ته اړتيا لرم 

چې يوه علمي يا فلسفي پوښتنه او مساله په هر اړخيزه توګه حل کړم 

او هرو مرو پرې بريالى کېږم. زما پرتليزه روغتيا زما د خپلې پاملرنې او 

ده. يوه نيمه روغتيايي ستونزه به هرومرو ولرم چې يا اوډلي ژوند زېږنده 

خو به مور زېږې وي او يا خو به مې د ژوند په لومړنيو پنځلسو کلونو کې 

راپېښه شوې وي، ځکه دغه کلونه مې له سختې بېوزلۍ او بدويت سره 

ملګري وو. زه له څو کلو راهيسې پوه شوی ي  چې ښي غېوږ او کيڼېه 

و له دې سره مټې پر دې ه  ورسېدم چېې دا سترګه مې کمزوري دي ا

دومره عمر او بيا د زده کړو په بهير کې هرومرو زيانمن شوی ي  او ډېېر 

څه مې چې بايد السته راوړي وای او ژر مې السته راوړي وای، له السه 

وتلي دي. حافظه مې ه  دومره پياوړې نه ده او د ټولو په پای کېې لېه 

ې يو څه کږوالى ه  تل زما د ناپېامۍ او نېه ارثي پلوه زما د پزې د څوک
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ځيرتيا سبب شوی دی. زما نه ژبورتيا ه  ښايي د پاسېنيو يبيعېي او 

کسبي روغتيايي نيمګړتياوو زېږنده وي او له همدې کبله مېې   د زده 

کړو په ګړنيو ازموينو کې تل پوره نومرې نه دي اخيستې او په ليکنيېو 

ره وړې دي. اوس ه  زه تېر وينېا پېه )تحريري( هغو کې مې بيا پوره پو

ليکنه کې ځان ډېر پياوړی ننګيرم که دا خبره سمه وي چې د هر چا د 

استعداد او نکاوت له لوړوالي سره هماغومره د لېونتوب لېوړوالى هې  

وي، نو کېدای شي، دغه غبرګ وياړ زه ه  ولرم. خو رښتيا رښتيا دا ده 

وې د خپل لوړ استعداد زېږنده چې زه ټول فرهنګي او علمي بري او بريا

نه، بلکې تر هر څه دمخه د خپلو هاندو هڅو او خولې تويونو ييبره بول ، 

زه دلته د نوميالي مختر  اډيسن د خبرې پخلى کوم چې د اختراعاتو په 

 باب يې د يوې پوښتنې په ځواب کې کړې وه:

 الهام((.په خولې توينه اړه لري او يوازې يو په  ۳۳)) نبوغ په سلو کې 
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 ځانپېښې

(Autobiography) 

د ځانپېښو ثبت د ليکوول  د ځوا ټ لوول،يسټ يسوياو  له ګي ، و  

ژهندلنه په څېړنه له يسپړنه کې ډېي ره  لوي،ټ پوه رېويي  يوا دل اوې دل 

پېښې په خپله د ليکول  په قلم ثبت شو، ه،. دل ليک،ه يا ځانپېښېټ 

خپل قلوم لويک ټ نوو ځکوه اې دلته يې لولئټ پو اند ليستاد زيار په 

 ددي د ژهند په ررشيح کې ډېيي مييسته کو،.

کله چې سړی د همېشه بهار ننګرهار له منځي ړالل اباد څخه مخ پر 

سويل يو دېرى څلوېښت کيلومتره د مزينې په ښکلې او سمسوره دره 

کې پورته والړ شي او د سپين غر شنې لمنې ته ورنژدې کېږي، په هېر 

ټن کې يوې لويې ويالې ته رسي چې لوی لوی کلېي او ني  کيلومتري وا

لوړې برړورې کالوې، شنې کروندې، بڼې دېېرې او ښېېرازې بېاغچې 

ورباندې  لکه د مرغلرو لړ پرله پسې پرتې دي. دغه ويالې لېه پسېرلي 

نيولې، د اوړي تر وروستيو شپو ورځو له مست څپانېد ))مزينېې(( رود 

ه الرې اوبه را اخلېي او ډکېې ډکېې څخه د لويو لويو دوديزو بندونو ل

بهېږي او بيا وروسته يې د چينو او کارېزونو نرۍ نرۍ اوبه ځای نيسي؛ 

له همدې کبله يې د لرنيو )وروستي ورخو( برخو منګني کښتونه د برنيو 

مزينېې رود لېه  -)سر ورخو( هغو هومره ګڼ سمسور او ښېرازه نه وي

له هغو سېويلي سېر درو خپلې ښکلې او اوږدې درې سره د سپين غر 
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څخه سرچينه اخلي، چې د شينوارو او خوګياڼو ترمنځ ټبرنى او اداري 

بريد ړوړوي او شمالي هغه يې د کورمې سيند سرچينه؛ د مزينې رود پر 

 نويو اوبو )باريکاب( باندې پر کابل سيند پای ته رسي.

دغه رود له کو  او چپرهار هغو سره د ))روداتو ولسېوالۍ(( رغېوي 

ې لومړی ترې په ))تور راغه(( او دوي  ترې په ))سپين راغېه(( ړېال چ

 کېږي.

د همداسې يوې ويالې له سر ور  څخه پر شمال د ))اخون کلى(( د 

کالوو لړۍ رانښلي چې څلورمه يې د ملک ميرسيد کال نومېږي او ځينې 

يې د مال رحمت اهلل کال ه  بولي، ځکه د دواړو مخورو ترمنځ سمه پېر 

خو وېشل شوې او دواړه يو برابر اړوندان او ګاونېيان لري. دغه کال دوو بر

تر ټولو هملړو کالوو ډېره لوړه او برړوره ده او مخه يې د تلبهاندې ويالې 

له کبله تل په شنو کروندو، بڼو دېرو او بڼکيو ښکلې او ښېرازه برېښي. د 

 مزينې رود منځ الر چې اوس سړک شوی دی، د دغې کال لېه سېويلي

 اړخه تېرېږي. 

ديارلس کاله وروسته له يو  -زما مور وپالر تر يوه النجمن واده دولس

زوی لور سره له پاسني حصارک، ميدانک او بيا روغانيو څخه دغې کال 

ته رالېږدېدلي وو او د ملک ميرسيد د ګاونېي په توګه يې په يو خونيز 

يوځېای  کور کې استوګنه غوره کړې وه، چې له څارويو سېره پېه کېې

ل ۶۹۶١اوسېدو. زه د خپلې مور د وينا له مخې په همدغه کورګي کې د 

کال پر دويمه يا درېيمه مياشت زېږېدلى ي ، چې د صفرې له مياشتې او 

د مندتو )زردالو( له موس  سره يې سمون درلود؛ دا ځکه چې دغه تازه 

وو راوتې مېوه يې راباندې وېشلې وه دا هغه شپې ورځې وې چې زما د د

اته کلن ورور د کوي د ناروغۍ له کبله له  -خويندو ترمنځ يوازينى اووه
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نړۍ څخه تازه سترګې پټې کړې وې. له دې المله زما زېږېېدنې دغېې 

کوچنۍ کورنۍ ته نوې رڼا وبښله او له ټولې بېوزلۍ سره سره يې د ناز او 

پالر به  هوسايۍ په غېږ کې رالوييدل  او په مينه مينه يې پالل  او روزل .

مې په هر اختر کې په ښايسته کاليو پټول  او په کال کې به يې د سيالۍ 

په توګه د ولسوالۍ بازار )شيرشاهي( ته پر شا لېږدول  او يېوه ښېکلې 

چرمه يي ټټرۍ )سدرۍ(( به يې راته پر درزي باندې ګنېلېه. د پېالر د 

مېو يېو  ځوانۍ د ځواکمنو مټو او نه ستومانېدونکي کارو زيار په برکت

شېل، مګر څه ناڅه هوسا او بسيا ژوند درلود. له کرګرۍ او ړېوالګرۍ 

سره يې د غوا خوسي او مېږې وزې ساتنه پالنه ه  کوله. له همدې کبله 

مو د شودو، شړومبو کوچو او غوړيو کمى نه و او هېڅ ژمى مو بې الندي 

 نه تېراوه.

ه وه، هسې خو له فرهنګي پلوه ميرسيد کال تر نورو کالوو پوره دمخ

فرهنګي  -ټول اخون کلى، لکه څنګه يې چې له نامه ښکاره وه، يو ديني

کلى و او د سيمې د يوه مخور او ستر ځمکوال اخون پېه نامېه نومېول 

شوی و چې شاهي دربار ته يې ه  الر درلوده او امير حبيېب اهلل خېان 

ورباندې ورته د ورځې تر اوو وژنو )قتلونو( فرمان ورکړی و. خو کله چې 

د اوببخرې )حقابې( د بلوسنې له کبله يو سر تېر بزګر غليالک راوړ او له 

غټو زامنو سره يې يوځای بلې نړۍ ته ولېږه او ساتندوی امير يېې هې  

هممهال د خپلو چړچو  بلهاري شو، نو يوې نوې را لېږدېدلې فرهنګي )) 

ل کاله قاضي امين ړان(( کورنۍ يې ځای ونيو. دغې کورنۍ ه  نژدې ش

پر اسکيرلي ولس باندې د يوه ځبېښاکګر په توګه خپله واکمني وچلوله، 

تر څو يې د ړاسوسۍ په تور له چوچو پوچو سره د کابل دهمزنګ ځای 

شو او ترې راپاتې سمسور باغ او دېره يې د يېوه لېومړني ښېوونځي د 
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پرانيستنې لپاره په زړه پورې انګېېزه شېوه چېې د مزينېې حصېارک 

نامه يې د تېر فرهنګي برم يوازينى پاتوړی او ځای ناستى  ښوونځي په

 وګرځېد.

زموږ کوچنۍ کورنۍ د نورو دوه درو ګاونېيو کورنيو غوندې د کېال د 

دواړو ځمکوالو ديني فرهنګي کورنيو له اغېز سره سره زما نورو خويندو 

ورونو له ليک لوست سره کومه لېوالتيا نه درلوده. خو کله چېې زه تېر 

لنۍ واوښت  او د کال مخکې ړوړ شوي ښوونځي پلټونکي راپسې شپږ ک

راغلل، نو پالر مې له ټولو هلو ځلو سره ونه شو کړای، ما تېرې د کېال د 

يوازيني ښوونځي منګي هلک په توګه وژغوري. له دې سره يوه اندېښنه 

دا وه چې زه نه چېرې د يوه نارامه هلک په توګه کوم سېرکاري کتېاب 

ه ته خطره پېښه شي. يوه همداسې ورته اندېښنه ورتېه څيرې کړم او د

بله هغه مهال پيدا شوه چې ما ترې د سرښوونکي په سپارښتنه د يوې 

بغدادۍ سيپارې د رانيونې غوښتنه وکړه. دا يې بيېا داسېې انګېرلېه، 

ګوندې چې هغه راڅخه څيرې يا تر پښو الندې شي، غاړه به يې راسره 

ر يو ستر ثواب ګاڼه، سيپاره يې راته پيدا بنده شي، خو مور مې دغه کا

کړه. د هغې له پای ته رسولو سره يې راته )ع ( سپياره او بيا يې په هغې 

پسې قران شريف ه  د مال او ملک له کورنيو څخېه راتېه پېه سېوال 

وغوښتل او د هماغو کورنيو له ښځمنو سره مې لوستل. پالر مې له دغه 

و چې زما تربور استاد ترې د مبارکۍ کار څخه مټې هماغه مهال خبر ش

ويلو په تر  کې د پګړۍ غوښتنه وکړه، بيا يې نو په هسکه غاړه هغه ته 

پګړۍ ورکړه او زه يې ونازول . مګر تر څو چې ژوندی و، د ښېوونځي د 

يوې سليټ تختې اخيستنه يې را باندې ونه لوروله. دري  ټولګي ته نوی 

ې له سره پرېوت او ما ددې لپېاره بريالى شوی وم چې د پالر سيوری م
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چې مټې راته مور سليټ تخته واخيسته، مړينې يې دومره اندېښمن نه 

کړم. له دې ناخبره چې يوازينى رزمنه وال )نفقه رسان( مو له السه ورکړ 

او د مشروټي نرينه غړي په توګه د درو نورو غړو ) مور او دوو کشېرانو 

شوه. زه اړوم چې په هماغه نه کلنۍ  ورونو( کالخوايي همدا زما تر غاړې

کې تر ژرندې او لو و لور پورې ټولې بهرنۍ چارې پرمخ يوس . له پېالره 

راته دومره پانګه پاتې وه چې مټې مو پرې يوه وزه واخيسته، نور نېو د 

خدای اسرې ته کېناستو. له بده مرغه هماغه ژمى له سختو واورو سره 

ټوله سيمه د يوې بېسارې وچکالۍ او ملګری و او بل کال ته ورپسې پر 

قحطۍ ناتار راخپور شو. ځوانې ړانې کونېې مور مې نوره اړووته چې د 

کور څلور دېوالي پرېږدي، تور ټيکری پر سر کړي او له مېوږ درو سېرو 

زامنو سره په کوچياني ژوند پيل وکړي؛ دواړې مشرې خويندې مو خو ال 

وې. مور به مېې د لېو و لېور او د پالر پر ژوند په خپل بخت پسې تللې 

مزدورۍ لپاره کشروټى درې کلن ورور په غېږ کې ونيو او مېوږ دوه لېږ 

شان غوټکي )نه کلن او شپږ کلن( ورونه به يې له السه ونيوو او د کامې، 

ړالل اباد او نورو لريو نژديو سيمو په تکل به مو خپل ))عاريتي(( کورو 

ټولول، يا کودي، يا به مو د ړېوارو  کلى پرېښوول. يا به مو د غنمو وږي

وږي سپينول، يا به مو پومبه اوڼله او يا خو به مو له چا سره په يوه خېټه 

 مزدوري کوله.

ما له دغو ټولو خواريو مزدوريو او لولنګريو سره سره بيېا هې  د زده 

کړې لړۍ نه پرېښووه او له څلورم ټولګي څخه مې تر شېپږمه څېه پېر 

مه د يوه او بل په مزدورۍ پرمخ بوتلېه. دغېه مهېال مزينه او څه پر کا

مو له ميرسيد کال څخه خپل پلرني کلي حصارک ته کېه وکړه. ل( ٠235)

هلته مو د خپل پخواني ځای ځايګي او پولې پټي څه نښه نښانه او قباله 
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پاتې نه وه او تر کلونو کلونو ګاونېيتوب وروسته مو مټې په خپلو مټېو 

ړه او ړريب ني  ځمکه مو ورسره هې  وپېرلېه. د ځانته کالګۍ ړوړه ک

ښوونځيوالې زده کړې ترڅنګه مې هر سهار او مازيګر ديني هغېه هې  

پرې نه ښووه او تر شپږم ټولګي وروسته راته د همدې مزدکي زده کړې 

کېدون راترالسه شو او د چړي په توګه مې پوره څلور کاله د ننګرهار په 

عربي او پارسي زده کړې پېرمخ يېووړې،  بېالبېلو لريو نژديو سيمو کې

ترڅو راباندې د کوم زړه سواند فرهنګيالي زړه وسوه او په ړالل اباد کې 

تعليمي کېال لپېاره د کابېل ليليېه  ل۶۹۹١يې تر ازموينې وروسته د 

ښوونځي ))دارالمعلمين(( ته راواستول . دا زما په ژوند کې لومړی اوړون 

لولنګرۍ وژغورل  او ه  يې له ناپوهۍ او ټکى و چې ه  يې له بېوزلۍ او 

 بې ليک لوستۍ.

کابل د هېواد د يوازينۍ غورې فرهنګي منځۍ په توګېه زمېا د هېر 

اړخيزې روحي او نهني ودې او غړېدا لپاره لياره اواره کړه او زما پرمخ 

فرهنګي پرمختياوو روښانه څنېونېه او لرليدونېه  -يې د پراخو علمي

ا ښوونځي او دارالمعلمين کې زما شپږ کلنې زده پرانيستل. په ابن سين

کړې له ډېرو بريو او برياوو سره ملګرې وې. له ات  ټولګي څخېه مېې د 

شاعرۍ او ليکوالۍ وړتيا غځونې وکړې او زه يې دېته وهڅول  چې پېه 

ټولو پوهنتوني څانګو کې له چانس درلودنې سره سره ژبې او ادب تېه 

د ژوند يو نه بېلېدونکى ټوک وګرځي. له  مخه وکړم او همدا مې تر پايه

دې سره سره مې له لس  ټولګي څخه تر دولسمه د ژمنۍ رخصتۍ لېه 

خوا د هلمند ناوې په پروژه کې له امريکايانو سره لومړی کال د ډيزاينر 

او پر دوي  کال د افيس انجنير په توګه کار کاوه چې پېر ړيېب خېر  

پراخواله د تعليمي کال په اوږدو سربېره مې خپله انګليسي زده کړه ه  
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کې مې هر ګوره ادبي او ژورناليستي لړۍ ه  پرمخ وړه او د بايسکټبال د 

ټي  د غړي او مشر په توګه مې وزګار وخت ه  هسې وزګار نه تېراوه. پر 

 ل۶۹۹٣ورځپاڼو، مهالنيو او اوونيزو سربېره مې سر له دولس  ټېولګي 

ارۍ لړۍ ه  رانښېلولې وه او پېه څخه له راډيو افغانستان سره د همک

پوهنتوني دوره کې مې پرې د څو ورځپاڼو او مجلو پرله پييلې خبريالي 

 ه  ور زياته شوه.

ل کال له پوهنځي څخه له وتلو سره س  له سمونې په علمي ۶۹١۶پر 

کدر کې ونيول شوم او د ژبپوهنې د نېوې پرانيسېتل شېوې څېانګې 

غانستان د ژبپوهنې اتلس(( لپاره د )موسسې( په چوکا  کې راته )) د اف

م کال په ويانا کې د يونسکو ۶۳۱١ژبنيو څېړنو کار را تر غاړې شو چې پر 

د ختيځپوهنې د څليرويشتمې کانګرې له خوا يې سپارښت شوی و او د 

اروپايي ژبپوهانو په علمي تخنيکي او مالي مرسته د يوې اوږد مهېالې 

ژدې پنځه کاله د هېواد په غرو رغو پروژې په توګه پرمخ وړل کېده. ما ن

او کليو بانېو کې د هېواد د څوارلسو ژبو څه دپاسه سل ګړدوده د ړال 

ړال اثارو په بڼه وڅېړل او وکښل. دغه ډګر څېړنې )فيلې ريسېرچونه( 

چې د هېواد او سيمې په کچه يې مخينه نه درلوده، زما د راتلونکو لورو 

ړنه او علمي فرهنګي بشپړتيا کې يو څانګيزو زده کړو په بريالۍ پرمخو

 بېساری غوره نقش ولوباوه.

ما په دغه تر  کې د نورو دوه درو ملګرو په توپير يوازې د ګړدودو پر 

څېړنه، کښنه او ټولونه بسنه نه کوله، بلکې ورسره ورسره مې د هېرې 

اړوندې ژبې او سيمې فولکور او دودونه ړالونه ه  کښل او راټولول. له 

سره مې ژورناليستي هڅې ه  پرمخ وړې او د بېالبېلو خپرونو  دې سره

د همکار او په تېره د هېواد ورځپاڼې د لومړني او همېشني خبريال پېه 
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توګه مې د هر څېړنيز سفر يو اوږد انځوريز راپورتاژ هې  را برابېراوه. د 

علمي او فولکوريکو څېړنو يوه برخه مې علمي خپرونو لکه کابل مجلې 

مجلې ته سپارله او بله مې له ځان سره په ځانګړو څرمه کتابچو  او وږمې

کې راخوندي کوله؛ ثبت کړې هغه خو مې له ژبنيو څېړنو سره يوځای د 

پروژې د امانت په توګه د اړوندو څانګو په واک کې ورکوله چې آر )اصل( 

يې سويس ته استول کېده او کاپي يې د پوهنځي د ژبپوهنې په موسسه 

 کېدله. کې خوندي

فرهنګي بشپړتيا دوي  اوړون ټکى د لوړو څانګيزو زده  -زما د علمي

کړو لپاره هغه بورس و چې د نوموړو پنځه کلنو څېړنو د پاداى په توګه 

د سويس ملي فونې راپه برخه کړ. ما ددغه هېواد د پايتخېت بېرن پېه 

دولتي پوهنتون کې شپږ کاله د ټېوليزې )عمېومي( ژبپېوهنې هنېدو 

ي او هندو ارياني فيلولوژۍ او پېه څرمېه توګېه د وګېړ پېوهنې اروپاي

)اتنولوژۍ( او ادبپوهنې زده کړې پرمخ بوتلې. چې لومړي درې کاله مې 

د الماني او انګليسي ژبو زده کړې او پياوړتيا او ماسټرۍ ونيول او درې 

وروستي مې د يفل دوکتورا. ما د سويس په ښکلي هېواد کې له شېپږ 

څخه نه يوازې د خپلې څانګيزې پرمختيا او بشېپړتيا  کلنې استوګنې

لپاره ګټه واخيسته چې ال تر څنګه مې لېه خپېل اسېتاد پروفيسېور 

ژارژردار سره د افغانستان د ژبپوهنې اتلس د تيارونې په بهير کې هې  

خپله مرسته ونه سپموله، په تېره د خپلو څيرليو او کښليو ګړدودو په 

څلور ټوکه  -ر د سويس د ناسيونال فونې درېبرخه کې. پروفيسور ژاردا

چاپ ته چمتو کړي او پاتې کار ته له کور ناستې سره سره دوام ورکوي. 

له هېواد سره مې پرله پييلي ژورناليستي او ادبي اړيکي  دپخوا په څير 

پالل. د شعر په برخه کې مې بېخي يوه نوې لياره ونيوله او دا نه يوازې له 
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وپايي ادبي او شعري بهير تر اغېزې الندې راغلى وم، دې المله چې د ار

هغه ه  زياتره له ړوليز )فورمال( پلوه، بلکې نوي يبيعېي، ټېولنيز او 

فرهنګي چاپېريال راباندې نوې اغېزې وښندلې، پېه تېېره د سېويس 

بېساري ښکلي او الهام بښونکي پنځ زما پېر شېاعرانه ولولېو يېو نېه 

ه وزګار او ازادو ورځو کې لېه غېر ګرځيېو اټکلېدونکى اثر واچاوه. ما پ

اوسکي لوبغاړو سره يوځای پر واورينېو الپونېو او ښېېرازو ځنګلونېو، 

سيندګيو او سيندونو او ټولو ړنتي منظرو ګرځېدم او د ايشيا د ړنت 

))افغانستان(( په ياد به مې ترې شاعرانه الهامونه اخيستل، په سويس او 

شعرونو بېلګې په بېالبېلو غونېونو کې له نورو اروپايي هېوادو کې زما د 

ځای او نېټې سره راخوندي شوې دي. ما د سويس له ديموکراسۍ څخه 

په ګټه اخيستنه د خپل يوه شعر الماني ژباړه د پوهنتون په يېوه کېيڼ 

السې اوونيزه ))برنرسټوډنټ(( کې خپره کړه چې ډېره هنګامه او انګازه 

يېالو )محصېلينو( د ټېولنې ))فېوروم يې پيدا کړه او د اړونېدو زده کړ

پوليتيکوم(( له تاوده هر کلي سره سره راباندې په وروستيو دوو کلو کې 

يو ني  زريز بورس پر پنځه سويز بدل شو. هماغه وو چې لېه سياسېي 

شعرونو سره مې هغه پخوانۍ لېوالتيا کمه شوه او له ټولنېوال ريېاليزم 

ګېولو ته  هڅه ډېره شوه، يا د سره مې د روماتنتيسيزم او سمبوليزم را

چا خبره د ))شعريت(( په هڅه کې شوم. که څه ه  زما دغه هڅه هېواد 

ته له راستنېدو او ګوندي فعاليت سره نيمزالې غوندې پاتې شوه او مټې 

يې د شپېتمو کلونو له پيل سره بېرته ساه واخيسته. هسې خو سياست 

ځکه زه شعر او هر هنېر پېه زما له شعر سره نه بېلېدونکى پيوند لري. 

ژوند پورې تړلى بول  او سياست ور پورې د ژوند د يوه واقعيت په توګه 

اړوند ګڼ  خو دومره نه چې هغه د شعار تر بريده ورسوي. ما د همېدې 
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وروستۍ لسيزې په سر کې پاسني آر ته خپله پاملرنه زباته کړه او په پای 

ر مې وچ او سپېره شعار تېه کې مې ه  کره کتونکو ته زباته کړه چې نو

پای ټکى ايښى دی او دا دی د همدې لړۍ تر دوه ګونو غونېونو ) اور او 

ګلولې( پسې مې درېي  غونې چاپ ته چمتو دی چې په يو مهال  -وينې

کې د ازاد پښتو شعر لومړنۍ بشپړې بېلګې ه  ګڼل کېږي او له دې سره 

الرښودو بېلګو څخه  سره زما د شل کلن ازاد شعر غورځنګ له عملي او

په درشل کې مې له سېويس څخېه لېه  ل۶۹١۶شمېرل کېدای شي. د 

راستنېدو سره د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو څېانګې د ژبپېوهنې د 

استاد په توګه خپله رسمي او مسلکي دنده له سره پيل کړه او د تدريس 

ت لړۍ ترڅنګه مې د څېړنو او ليکنو او له دې سره د ژورناليستي فعالي

ه  په نوي دود او سبک راونښلوله. د پوهنځي د دوې مياشتنۍ مهالنۍ 

)وږمې( را تر غاړه کېدل مې د دوو غبرګو غورځنګونو د سيستماتيکولو 

او رښتياينې لپاره ښه فال وګاڼه چې لومړی مې د )) يوې يوازينۍ ګېې 

په  نږه بشپړې کره ليکنۍ پښتو(( او دوي  مې د ))نوي ازاد پښتو شعر((

نامه ان د سويس د استوګنې په وروستيو کلو کېې د کابېل مجلېې او 

ځانګړو ليکونو له الرې اعالم کړی و. په دغه )وږمې( مجله کې مې ټولې 

رارسېدلې ليکنې له پورتني آرو معيار سره سمې کره کولې او بيا مېې 

چاپ ته سپارلې او همداسې يې د ازادو او ني  ازادو شعري بېلګو خپرول 

واخله. له هماغې لومړۍ ګڼې څخه مې پر وړاندې ټينګار )مقاومېت( در

پيل شو، خو ما خپله درسته پر ځمکه ونه غورځوله، کتېونکې ډلېه او 

همکاران مې په منطق او استدالل له ځان سره ملګري کړل او د پښتو 

ټولنې رسمي او ني  رسمي ګواښونه مې د پوهنتوني اتاريټۍ او علمېي 

 ه شنې کړل.ځوابيه ليکنو سر
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کال د پښتو څېړنو  ل۶۹١١هغه مهال چې لومړۍ ډله ييز ټکر مې پر 

د نړيوال مرکز په پرانيستونکي نړيوال علمي سيمينار کې لېه دوديېزو 

پښتو پوهانو او ټيکه والو سره پېښ شو او ځوان زده کړوال پښېت او د 

ارواښاد نارويژي استاد پروفيسور مورګن ستيرن تر مشرۍ الندې مېې 

ول مېلمانه اروپايي ژبپوهان او ختيځپوهان پر خوا ودرېېدل او د چېا ټ

خبره هغو ته مې علمي او رواني ماته ورکړه. نور مې زوړ اندو بېېانو لېه 

ډاګيزې )علني( مخامختيا څخه الس واخيسېت او لېه هغېې ورځېې 

راهيسې يې چې له سرکاري واک وويسا څخه په ګټه اخيستنه زما مخې 

نېې راغورځولې، له پښو يې غورځوالی نه شوم، کېه ته هر څومره کرک

څه ه  توکيز او مانيز زيانونه يې ډېر راورسول، نه مې کوم اثېر ړېايزه 

وړای شوه او نه يې د چاپ کابو پيدا کوله، مګر يو مخيزه يې زما د علمي 

او ژورناليستي هلو ځلو مخه نيوالی نه شوه. هغه ټول څېړلي او ليکلي 

ې زېرمه کول او مټې مې د ثور اوښتون له دويې  پېړاو اثار مې پرله پس

ته رسېږي.  ۶۱راهيسې د هغو د چاپ لړۍ راونښلوله چې اوس يې شمېر 

دا زما د ګونديتوب يوازينۍ ګټه وه چې د نورو ليکوالو او پوهانو غوندې 

زما اثارو ته ه  د چاپ الره اواره شوه. نور خو يې تر اوښتونه پوره اووه 

ه کاسه اوبه راکړې او را وروسته مې ه  يو کلن څرخي زندان کاله د سر پ

د همدغه ګوند پر سر وګاله چې په ړنتي سويس کې يې زما د رښتيني 

ژوند شپږ کاله بېرته له صفر سره برابر کړل او دا بايد اعتراف وکړم چې 

ګونديتوب زما د ))معياري پښېتو(( او ))ازاد پښېتو شېعر(( د غبرګېو 

ې و ځنې تل يو غوره المل بلل شوی دی. پېه علمېي، غورځنګونو د خن

ژورناليستي او زېږندويي )ايجادي( ډګر کې هر ګوره زه ډېر لږ د ګوند د 

ديکتې او دوکتورين اړوند شوی ي  او که په يوه ليکه کې ورسره راغلى 
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ي ، هغه مې ورسره له ښه يا بدمرغه اند پوهيز )ايېيولوژيکي( ګېوالى و. 

کمن ګوند له ليکو څخه د وتو دوه کاله تېر شوي هې  اوس چې مې د وا

دي، د خپل پاټکيز رغښت او د افغان ولېس د وروسېته پېاتېوالي پېه 

غوښتنه له خپلې اند پوهې او نړۍ ليد څخه تېرېدونکى نه ي . زه د يوه 

نړيوال سيست  په توګه د ستاليني سوسياليزم د راپرځېدنې هر کلېى 

ه يوازينى الترناتيف او ځايناستى نه بول  کوم، خو کپيتاليزم يې هېڅکل

او د يوه منځګړي هومانيستي ژغورنده نړيوال غورځنګ منځته راتګ 

ته سترګې پېر الر يې  لېه دې سېره پېه زېږنېدويي ډګېر کېې هې  د 

سوسياليستي رياليزم پر ځای د يوه رښتيني هومانيزم الروي خوښوم او 

 به ونه نيس .د هېڅ بېالرې کوونکي پانګوالي )ايزم( الره 

زه ځان پوره بريالى ننګيرم چې زما شل کلنو غبرګو غورځنګونو نن 

سبا خپلې ييبرې او اغېزې ښندلې له يوې يوازينۍ کره پښتو سره په لره 

بره پښتونخوا کې ))ازاد(( يا په بله وينا ))نوي ازاد پښتو شعر( نېور لېه 

مو کلونو دمخه هغې کړغېړنتيا )ابتذاله( را ژغورل شوی دی چې تر شپېت

ورسره الس و ګرېوان و. دا کومه پوچه او بې سرو بوله ادعا نه ده، بلکې 

د زبات لپاره يې عيني السوندونه لرم. د ساري په توګه د نوي او نېوي 

ازاد شعر او ان نوي داستان هېڅ يو ځوان نوښېتګر زمېا لېه سېيده او 

ماته نور کوم ناسيده شاګردۍ او الرښوونې څخه انکار نه شي کړای. دا 

ارزښت نه لري چې څوک مې د شاګردۍ يا الرښوونې پاسلنه مني يا نه 

 مني مګر د غورځنګ وياړ راځنې هېڅکله اخيستالی نه شي.

زما ټولې ليکنې، څېړنې، علمي، ژورناليستيکي او زېږندويي کارونه په 

لومړي سر کې په خپله مورنۍ ژبه دي او کله نا کله مې په کې له پارسي، 

نګليسي او الماني څخه ه  کار اخيستى. لومړی شعري ازمېښت مېې ا
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ل ۶۹۹١ه  په پارسي ژبه و چې د ات  ټولګي په پای کې مې ويلى و او د 

کال د ابن سينا ښوونځي په پسرلنۍ غونېه کې مې اورولى و. همدارنګه 

له پارسي څخه زما لومړۍ پښتو ژباړه له لس  ټولګي، له انګليسي څخه 

ټولګي او له الماني څخه له ماسټرۍ مهاله راپيلېږي دا چېې له دولس  

پارسي شعر مې دومره نه دی پاللى، ښايي چې چا به ورهڅولى نه يې ، 

خو هڅه مې کړې چې په هر شعري غونې کې يې يوه نيمه شېعر ډولېه 

بېلګه را واخل . په کتابي بڼه زما لومړۍ ژباړه ه  له دري څخه په پښتو 

کمت په اسالم کې(( تر سرليک النېدې مېې پېه وه چې د ))يب او ح

ل کېال د ۶۹۹٣ل کال تر سره کړی او پېر ۶۹۹۱يوولس  ټولګي کې پر 

وخت د ښوونې او روزنې د موسسې له خوا په افسيټ چاپ خپره شوې 

 ده.

کال د الفردو موسس د يوه  ۶۹۹۳زما ادبي ژباړې له انګليسي څخه پر 

ه پښتو کولو سره پيل کېږي او له شعر او د يوه چيني ليکوال د داستان ل

کال د سويسي گتهيلف، الماني ګويتې، برتولېت ۶۹١٨الماني څخه پر 

برېښت او داسې نورو شاعرانو د شعرونو له ژباړې سره. د پارسي شعر را 

اړونه مې خو ټيک له هماغه شپږم ټولګي څخه رانښلي چې په ړومات 

کې مې د سعدي ګلستان او بوستان، د ړامي يوسف و زليخا، د نظامي 

کو شاعرانو او ناثرانو اړوند اثار د يوه سکندر نامه او د داسې نورو کالسي

ټاکلي دوديز کريکول  په چوکا  کې له عربي هغو سره يوځای يېو بېل 

پسې لوستل او ورسره ورسره مې پارسي ليک زده کاوه. د همدغه کار له 

برکته مې وکړای شول، کابل ته له رسېدو او د اووم ټولګي لېه پيلېونې 

بهير تر نورو پښتو ژبيو ډېر ګړندی سره مې پر پارسي باندې د السبري 
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و، تر دې کچې چې دوه کاله وروسته مې په کې خپل لومړی شعر هې  

 وکښه.

زه دا خپله ستره نېکمرغي ګڼ ، تر هغې مخکې چې له بهرنيو ژبېو 

سره مې پېژندويي پيدا شي، د مورنۍ ژبې ))پښتو(( تېر څنګېه دغېې 

بشپړتيا کې يوه نه فرهنګي  -دويمې غورې هېوادنۍ ژبې زما په علمي

هېرېدونکې اغېزمنه ونېه اخيستې ده او پر دې ډېر وياړم او ښاڅ  چې 

د ناپليون له خبرې سره س  دغې دويمې زده کېړې ژبېې ماتېه دويې  

 شخصيت رابښلى دی.

کلنۍ کې د يوې اوږدې سوځنده مينې تر بريېالنۍ پېايلې  ١۳ما په 

کبله يې راته د ))پښتيان(( وروسته واده کړی او د همدغه برياليتوب له 

او ))پښتيانا(( په نومونو دوه غبرګ نښانونه د مينه وړي برخليک پر ټټر 

 راځړولي دي.

دا دی، په څرمه ډول خپل ژوند ليک له يوې لنېې کرونولوژۍ سره د 

خپلو ليکنو څېړنو، ژباړو او ادبي زېږونو بشپړ ليکلو ستاسې مخ ته ږدم 

ي، مګر وياړلي اندو ژوند سره پېژنېدګلوي چې په لنې ډول زما له پېچل

 پيدا کړئ.

 په ټوله فرهنګي او شاعرانه مينه

 پوهاند دوکتور مجاور احمد زيار

 ۶۹٣١کابل، مرغومى، 
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 اخځونه

ددغه اثر په کښلو کې له دغـو النـدې اخځونـو او يادښـتونو څخـه ګټـه 

 اخيستل شوې ده:

سـيد جـامل الـدين  دوکتور عبـدالحکيم طبيبـي، تالشـهاى سـياى -٠

 مخ.35ل کال، ٠200افغاين، 

د پوهاند زيار پنځوسمه کاليزه، د اکـرب کرګـر لـه خـوا د اسـتاد زيـار  -3

 اورول شوى ژوند ليک.

مخونـه او د 55-55عقرب ګڼـه، -ل کال، د ميزان٠235ژوندون مجله  -2

 پښتۍ څلورم مخ.

 ناچاپه.د نورمحمد سهيم مقاله، د استاد زيار پنځوسمه کاليزه،  -5

 مخونه. 52-20ګڼه،  9ل کال، ٠253وږمې مجله،  -0

 مخونه. 55-35ګڼه،  9ل کال، ٠229پوهنې مجله،  -3

 مخونه. 33-05ګڼه،  ٠5کال، ٠229پوهنې مجله،  -5

 مخ. 0ګڼه،  300ل کال ٠235د ثور انقالب حقيقت ورځپاڼه،  -5

نېټـې  ٠5مياشـتې د  5ل کال د ٠233د ثور انقالب حقيقت ورځپاڼه، -9

 ګڼه، لومړى مخ او درېيم مخ.

 مخونه.3-٠ګڼه،  0-5ل کال، ٠20٠وږمه،  -٠5

 مخونه. 05-05ګڼه،  5کال،  ٠259کابل مجله،  -٠٠

 مخونه. 3-٠ل کال، لومړۍ ګڼه،  ٠202وږمه،  -٠3
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 مخ.3ګڼه،  ٠3ل کال، ٠202پوهنتون کابل ) اوونيزه(،  -٠2

 نېټې ګڼه. 35مياشتې د  ٠٠ل کال، د ٠235درفش جوانان )اوونيزه(  -٠5

 کال د ثور د اوومې نېټې ګڼه. ٠235پوهنتون کابل )اوونيزه(  -٠0

 مخ. 22مخ او  ٠9ګڼه،  3کال،  ل٠235زنان مجله،  -٠3

 نېټې ګڼه. 32مياشت،  ٠5کال،  ل٠235هېواد )ورځپاڼه(،  -٠5

 نېتې ګڼه. ٠3مياشت،  2کال،  ل٠235هېواد )ورځپاڼه(،  -٠5

 مخ. ٠٠55کال،  ٠253ټوک،  2بېنوا، اوسنى ليکوال، عبدالروف  -٠9

 د اصف بهاند مقاله، د پوهاند زيار پنځوسمه کاليزه، ناچاپه. -35

 کال. ل٠235وينه او مينه )شعري غونډ( پوهاند زيار،  -3٠

 کال. ل٠235اور او وينې )شعري غونډ( پوهاند زيار،  -33

 ٠٠مـه مياشـت، د 2، کال ل٠233د ثور انقالب حقيقت ورځپاڼه، د  -32

 نېټې ګڼه، د ن. سيوري يا )اسحق ننګيال( ليکنه.

 ل کال.٠235زيار، مجاوراحمد: ګلکڅونه )شعري غونډ(،  -35

پوهاند زيار: زنـداين نغمـې )شـعري غونـډ(، د چـاپ او خپرونـې د  -30

 ل کال. ٠235دولتي کومېټې خپرونه، 

خپرونــې د دولتــي ســوزونه او ســازونه )شــعري غونــډ(، د چــاپ او  -33

 ل کال.٠235کومېټې خپرونه، 

پوهاند زيار: اند و ژوند )شعري طرحـې او څلـوريزې( د رسحـدونو  -35

 ل کال.٠235چارو وزارت، 

 مخونه.33-0ګڼه،  ٠ل کال، ٠235ژوندون مجله،  -39

 مخونه. 05-05ګڼه،  5ل کال، ٠203وږمه،  -25
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 ل کال. ٠233رونه، د عبدالحميد مومند ياد، د علومو اکاډمۍ خپ -2٠

 مخونه. 05-55ل کال، لومړۍ ګڼه، ٠233ژوندون مجله،  -23

 مخونه. 35-39ګڼه،  ٠٠ل کال، ٠233د حمزه ياد،  -22

 مخونه. 53-25ګڼه،  ٠٠ل کال، ٠233کابل مجله،  -25

 مخونه.٠03-٠50ل کال، ٠233د محمد هوتک ياد،  -20

 ګڼه. 23-32ګڼه،  5-5کال،  ٠253کابل مجله،  -23

 ګڼه.23-٠5ګڼه،  9ل کال، ٠253کابله مجله،  -25

 مخونه32-5ګڼه،  5ل کال، ٠252کابل مجله،  -25

 مخونه ٠2-٠3ګڼه،  3ل کال، ٠233کابل مجله،  -29

 مخونه 29-39ل کال، لومړۍ ګڼه،  ٠232کابل مجله،  -55

 مخونه 5-٠ګڼه،  ٠3ل کال، ٠233کابل مجله،  -5٠

 مخونه3٠-9مړۍ ګڼه، ل کال، لو ٠233ژوندون مجله،  -53

 مخونه 33-00ګڼه،  3ل کال، ٠233ژوندون،  -52

 مخونه55-53ګڼه،  3ل کال، ٠233ژوندون،  -55

 مخونه. 9-0گڼه،  2ل کال، ٠233ژوندون،  -50

 مخونه. ٠0-9ګڼه،  5ل کال، ٠233ژوندون،  -53

 مخونه. ٠33 -٠05ګڼه،  ٠٠ل کال، ٠200فولکور مجله،  -55

 مخونه 39-33ګڼه،  3کال، ل  ٠200فولکور،  -55

 مخونه. 29-20ګڼه،  2ل کال، ٠200فولکور،  -59

 مخونه.53-29ګڼه،  3ل کال، ٠200فولکور،  -05

 مخونه. 20-23ګڼه،  5ل کال، ٠200فولکور،  -0٠
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 مخونه. 39-35ګڼه،  2ل کال، ٠203فولکور،  -03

 مخونه. 2٠-39ګڼه،  0ل کال، ٠200فولکور،  -02

 مخونه. 30-35ل کال، لومړۍ ګڼه، ٠205مجله، فرهنګ خلق  -05

 مخونه. 30-35ل کال، لومړۍ ګڼه، ٠205هرن مجله،  -00

 مخونه. 3-0ل کال، لومړۍ ګڼه، ٠209هرن،  -03

 مخ. 55او  ٠5ګڼه،  0-5ل کال، ٠205هرن،  -05

 مخونه.3-2ل کال، قوس، حوت، ګڼه، ٠23٠هرن،  -05

 مخونه. 5-0ګڼه،  5ل کال، ٠209هرن،  -09

 مخ. ٠5-٠5ګڼه،  3-0ل کال، ٠209هرن،  -35

 مخ. 32ګڼه،  5ل کال، ٠25٠پوهنې مجله،  -3٠

 مخونه. 32-35ګڼه،  2ل کال، ٠25٠پوهنې مجله،  -33

 مخونه. ٠9-٠5ګڼه،  2کال،  ل٠25٠پوهنې مجله،  -32

 مخونه. ٠0-٠5ل کال، لومړۍ ګڼه،  ٠205بلخ مجله،  -35

 مخونه. 9-0ګڼه،  2ل کال، ٠233ژوندون مجله،  -30

 مخونه. ٠0-٠3ل کال، لومړۍ ګڼه، ٠23٠ژوندون،  -33

 مخونه. ٠5-٠٠ګڼه،  2ل کال، ٠23٠ژوندون،  -35

 مخونه. 55-55ګڼه،  5ل کال، ٠23٠ژوندون،  -35

 مخونه. ٠53 -٠32ګڼه،  2ل کال، ٠23٠اجتامعي علوم مجله،  -39

 مخونه. ٠٠3-٠٠ګڼه،  3ل کال، ٠209تحقيقات کوشاين مجله،  -55

 مخونه. 25-5ګڼه،  2-3ل کال، ٠209دوستي مجله،  -5٠

 مخونه. ٠5-٠3کال، لومړۍ ګڼه،  ٠229بدين روزنه مجله،  -53

 مخونه. ٠2-٠٠کال، لومړۍ ګڼه،  ٠229بدين روزنه،  -52

(c) ketabton.com: The Digital Library
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 مخونه. ٠2او  ٠٠کال، د اسد د مياشتې ګڼه، ٠255مېرمن مجله،  -55

 مخ. 02او  32ن ګڼه، ميزا -کال، د سنبلېل ٠255مېرمن،  -50

 مخونه. 55-55ګڼه،  2کال،  ل٠233دوستي مجله،  -53

 مخونه. 39-35ګڼه،  5کال، ل ٠232دوستي،  -55

 مخونه. 55-55ګڼه،  5کال،  ل٠235دوستي،  -55

 مخونه. 05-0٠، لومړۍ ګڼه، لکال ٠233دوستي،  -59

 مخونه.32-05ګڼه،  ٠٠کال،  ل٠23٠دوستي،  -55

 مخونه. 05-02عقرب ګڼه، -کال، ميزانل ٠235ژوندون مجله،  -5٠

 ګڼه، د پښتۍ څلورم مخ. 3-0کال، ل ٠230ژوندون،  -53

 مخ. 5ګڼه،  0کال،  ل٠232محمد صديق روهي، ژوندون مجله،  -52

 مخ. ٠2ګڼه،  0، لکال ٠232محمد صديق روهي، ژوندون مجله،  -55

 مخونه.٠55-25-30ګڼه،  3-٠کال،  ل٠203کابل مجله،  -50

 مخونه. ٠55-٠55ګڼه،  3-٠، لکال ٠203وږمې مجله،  -53

 مخونه. 0٠ -55ګڼه،  5، لکال ٠259کابل مجله،  -55

 مخونه. 0٠-5٠ګڼه،  5کال ل ٠233کابل مجله،  -55

 مخ. 23او  ٠5کال، د حوت مياشتې ګڼه، ل ٠205ننګرهار مجله،  -59

 .مخ 29او  ٠0کال، د سلواغې ګڼه،  ل٠205ننګرهار مجله،  -95

 مخ. 25او  35کال، د مرغومي او سلواغې ګڼه، ل ٠205ننګرهار،  -9٠

 مخونه. 5ګڼه، 5کال، ل ٠203پکتيا مجله،  -93

 مخ. 32-33ګڼه،  5کال،  ل٠203پکتيا،  -92

 مخ. ٠3ګڼه،  3کال، ل ٠203پکتيا،  -95

 مخونه. ٠55-٠52ګڼه،  2کال،  ل٠205وږمه، مجله  -90
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 مخ 5ګڼه،  5کال،  ل٠203پکتيا مجله،  -93

 مخ ٠3ګڼه،  5کال،  ل٠203پکتيا،  -95

 مخ. 5ګڼه،  9کال، ل ٠203پکتيا،  -95

 مخ. ٠3ګڼه،  3-٠ل کال، ٠205پکتيا مجله،  -99

 مخ. 35ګڼه،  2ل کال، ٠205پکتيا مجله،  -٠55

 مخ. 32ګڼه،  5ل کال، ٠205پکتيا مجله،  -٠5٠

 مخ. ٠0ګڼه،  5ل کال، ٠205پکتيا مجله،  -٠53

 مخ. ٠0ګڼه،  0ل کال، ٠203پکتيا مجله،  -٠52

 مخ. 25او  35سلواغې ګڼه، -کال، مرغومي ل٠202ننګرهار مجله،  -٠55

 مخونه. ٠٠3-٠٠ګڼه،  2کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠50

 مخونه. ٠55 -٠35ګڼه،  0-5کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠53

 مخونه. ٠53-٠53ګڼه،  3کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠55

 مخونه. ٠95-٠03ګڼه،  5-2کال، ل ٠203وږمه مجله،  -٠55

 مخونه. ٠39 -٠3٠ګڼه،  0کال، ل ٠203وږمه مجله،  -٠59

 ګڼه. 3کال، ل ٠203وږمه مجله،  -٠٠5

 مخ. 32او  20ګڼه،  0کال، ل ٠233سباوون مجله،  -٠٠٠

 مخ. ٠کال، لومړۍ ګڼه،  ل٠235زرين انځور، کابل مجله،  -٠٠3

 مخونه. -٠9-٠5ګڼې،  3کال، ل ٠235مجله، سباوون  -٠٠2

 مخونه. ٠9-٠5ګڼې،  3کال،  ل٠235مېرمن مجله،  -٠٠5

 مخونه. 55-5٠ګه،  5-5کال، ل ٠200کابل مجله،  -٠٠0

 نېټې ګڼه. 35مياشت،  0کال، ل ٠233پوهنتون کابل، )اوونيزه(،  -٠٠3
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 مخونه. 5٠-39ګڼه،  2کال،  ل٠20٠وږمه مجله،  -٠٠5

 کال.ل ٠203ړنې، نوراحمد شاکر، ژبنۍ څې -٠٠5

 مخونه. ٠٠0-٠٠3ګڼه،  3-0کال،  ل٠205وږمه مجله،  -٠٠9

 مخونه. ٠02-٠05ګڼه،  3-0، -ل کال٠235خراسان مجله،  -٠35

 مخونه. 55-55ګڼه،  3کال،  ل٠203وږمه مجله،  -٠3٠

 مخونه. 03-00ګڼه،  3کال،  ل٠203وږمه،  -٠33

 کال. ل٠203مجموعه( د علومو اکاډمۍ خپرونه، پښتو څېړنې، )د مقالو  -٠32

 مخونه. 09-05ګڼهو  0کال، ل ٠203وږمه مجله،  -٠35

 مخونه. 9٠-95ګڼه،  3-٠کال، ل ٠203وږمه مجله،  -٠30

 مخونه. ٠53-95ګڼه،  3-٠کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠33

 ګڼه، اته مخيزه. 3کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠35

 ګڼه، اته مخيزه. 3ال، کل ٠203وږمه مجله،  -٠35

 مخونه. 35-32ګڼه،  0کال، ل ٠203وږمه مجله،  -٠39

 مخونه. ٠33-٠٠2ګڼه،  3-٠کال، ل ٠203وږمه مجله،  -٠25

 مخونه. ٠55-٠29ګڼه،  3-٠کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠2٠

 مخونه. 93-59ګڼه،  3کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠23

 مخونه. 55-55ګڼه،  3کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠22

 مخونه. ٠35-55ګڼه،  5کال، ل ٠205وږمه مجله،  -٠25

 مخونه. 53-52ګڼه،  0-5کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠20

 مخونه. ٠33-٠٠5ګڼه،  0-5کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠23

 مخونه. 2-٠ګڼه،  2کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠25
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 مخونه. 55-53ګڼه،  2 -٠25

 مخونه. 35-3٠ګڼه،  0-5کال،  ل٠205عرفان مجله،  -٠29

 مخونه. 299-295کال،  ل٠235د امري کروړ ياد، د علومو اکاډمۍ خپرونه،  -٠55

 مخونه. ٠23-٠30ګڼه،  5-2کال،  ل٠203وږمه،  -٠5٠

 ګڼه. 3، لکال ٠203وږمه مجله،  -٠53

 مخونه. 55-39ګڼه،  5-2کال، ل ٠203وږمه،  -٠52

 مخونه. 25-35 ګڼه، 9کال، ل ٠253کابل مجله،  -٠55

 مخونه. ٠55-٠53ګڼه،  3کال، ل ٠205کابل مجله،  -٠50

 مخونه. 20-٠9ګڼه،  3کال، ل ٠209کابل مجله،  -٠53

 مخونه. ٠5-٠2ګڼه،  2کال، ل ٠209کابل مجله،  -٠55

 مخونه. 53-05ګڼه،  3کال، ل ٠23٠کابل مجله،  -٠55

 مخونه. 53-05ګڼه،  ٠3کال، ل ٠233خراسان مجله،  -٠59

 مخ. 25کال، لومړۍ ګڼه،  ل٠202ننګرهار مجله،  -٠05

 مخ. 35کال، د ثور مياشتې ګڼه،  ل ٠202ننګرهار مجله،  -٠0٠

 مخونه. 25-25کال، د غربګوه مياشتې ګڼه،  ل ٠202ننګرهار مجله،  -٠03

 مخ. ٠0کال، د وږي مياشتې ګنه، ل ٠200ننګرهار مجله،  -٠02

 مخ. 25وږي مياشتې ګڼه،  کال، دل ٠202ننګرهار مجله،  -٠05

 مخ. 23او  39کال، د لړم مياشتې ګڼه،  ل٠200ننګرهار مجله،  -٠00

 مخ. ٠2کال، د ليندۍ مياشتې ګڼه، ل ٠203ننګرهار مجله،  -٠03

 مخ. 32کال، د ليندۍ مياشتې ګڼه، ل ٠202ننګرهار مجله،  -٠05

 مخ. 55ګڼه، کال، د مرغومي او سلواغې مياشتو ل ٠202ننګرهار مجله،  -٠05

 مخونه. ٠53-٠5٠کال، لومړۍ ګڼه، ل ٠203عرفان مجله )مياشتنۍ(،  -٠09
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 مخونه. ٠33-٠05ګڼه،  ٠٠کال،  ل٠200عرفان مجله،  -٠35

 مخ. 25او  ٠3کال، لومړۍ ګڼه، ل ٠203پکتيا مجله )مياشتنۍ(،  -٠3٠

 مخ. 3ګڼه،  3کال،  ل٠200پکتيا مجله،  -٠33

 مخ. ٠5ګڼه،  3کال،  ل٠203پکتيا مجله،  -٠32

 مخونه. ٠55-55ګڼه،  5کال، ل ٠205وږمه مجله )درې مياشتنۍ(،  -٠35

 مخونه. 53-25ګڼه،  3کال،  ل٠20٠وږمه مجله،  -٠30

 مخونه.93-50ګڼه،  3کال، ل ٠20٠وږمه مجله،  -٠33

 .مخونه 29-25کال، د وږي مياشتنۍ ګڼه،  ل٠203ننګرهار مجله )مياشتنۍ(،  -٠35

 مخ. 33ګڼه،  3کال، ل ٠205ننګرهار مجله،  -٠35

 مخ. 33ګڼه،  5کال، ل ٠205ننګرهار مجله،  -٠39

 مخ. 59او  ٠0ګڼه،  3-٠کال، ل ٠205ننګرهار مجله،  -٠55

 مخ. 35او  ٠2ګڼه،  2کال، ل ٠205ننګرهار مجله،  -٠5٠

 مخ. ٠2ګڼه،  0کال، ل ٠205ننګرهار مجله،  -٠53

 .مخونه ٠53-٠55لومړۍ ګڼه، کال،  ل٠202وږمه مجله،  -٠52

 مخونه. ٠35-٠33کال، لومړۍ ګڼه،  ل ٠202وږمه مجله،  -٠55

 مخونه. ٠55-٠2٠کال، لومړۍ ګڼه،  ل٠202وږمه مجله،  -٠50

 مخونه. ٠2٠-٠39ګڼه،  2کال،  ل٠202وږمه مجله،  -٠53

 مخونه. ٠33 -٠09ګڼه،  5کال،  ل٠202وږمه مجله،  -٠55

 مخونه. ٠20 -٠3٠کال  ل٠202وږمه مجله،  -٠55

 مخونه. 509-5٠3کال، ٠235پښتو څېړنې، د علومو اکاډمۍ خپرونه،  -٠59

 مخ. ٠59ګڼه،  ٠3-٠٠کال،  ل٠255کابل مجله،  ٠55

 مخ. 22او  32کال، د وږي مياشتې ګڼه، ل ٠202ننګرهار مجله،  -٠5٠
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 م کال، لومړۍ ګڼه،٠952بياض، فاريس هندوستاين خپرين اورګان،  -٠53

 نېټې ګڼه. ٠2٠کال، وږى، ل ٠209هېواد ورځپاڼه،  -٠52

 کال. ل٠235پوهاند زيار: ويي پوهنه، کابل پوهنتون خپرونه،  -٠55

 کال. ل٠200پوهاند زيار: ويي رغاونه، د کابل پوهنتون ګسترن چاپ،  -٠50

پوهاند زيار: د ژبپـوهنې بنسـټونه، د کابـل پوهنتـون ګسـترنچاپ،  -٠53

 کال. ل٠202

پوهاند زيار: نظر کوتاهى بر زبان و زبانشناى، د کابـل پوهنتـون  -٠55

 کال. ل٠203ګسترن چاپ، 

 کال. ل٠235پوهاند زيار: پښتو ليکالر، ننګرهار پوهنتون خپرونه،   -٠55

پوهاند زيار: پښتو نومتړنګونه، د سويس د برن پوهنتـون خپرونـه،  -٠59

 م کال.٠955

 مخونه. ٠25-٠٠5ګڼه،  2کال، ل ٠205وږمه مجله،  -٠95

 مخونه. 23-32کال، لومړۍ ګڼه،  ل ٠229پوهنې مجله،  -٠9٠

 مخونه. ٠0-٠5ګڼه،  3کال،  ل٠202کابل مجله،  -٠93

 کال. ل٠233پوهاند زيار: پښتانه او ورونه مليتونه،ژباړه،  -٠92

 مخونه. 55-55ګڼه،  2کال،  ل٠252کابل مجله،  -٠95

 مخونه. 03-52ګڼه،  5کال،  ل٠235دوستي مجله،  -٠90

 مخونه. 05-03ګڼه،  3کال، ل ٠233دوستي مجله،  -٠93

 کال. ل٠209عبدالکريم پتنګ: د غرونو څوکې، د کابل پوهنتون خپرونه،  -٠95

عبدالحى حبيبي: نومورکي مورخني، د ژبـو او ادبيـاتو پـوهنځي  -٠95

 کال.ل ٠209خپرونه، 
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ــادي: فوا -٠99 ــري هللا جــالل اب ــا فق ــاتو مي ــو او ادبي ــد فقــريهللا، د ژب ي

 کال. ل٠209پوهنځي خپرونه، 

عبدالشــکور رشــاد: د پټــې خزانــې فرهنــګ، د ادبيــاتو پــوهنځي  -355

 کال. ل٠233خپرونه، 

عبدالحى حبيبي، د ميا فقريهللا پېژنـد ليـک، د ادبيـاتو پـوهنځي  -35٠

 کال.ل ٠209خپرونه، 

 کال. ٠205ن غورچا ، عبدالشکور رشاد: د احمدشاه بابا د دېوا -353

عبدالکريم محب: د چينيانو يونليکونـه، ژبـاړه، د علومـو اکـاډمۍ  -352

 کال.ل ٠205خپرونه، 

افضل ټکور: دا ليکوال دا څېرې، د قومونو او قبايلو چـارو وزارت  -355

 کال.ل ٠233د نرشاتو او فرهنګي چارو د رياست خپرونه، 

 کال.ل ٠203ژباړه، عبدالروف خپلواک: ټولنپوهنه،  -350

پروفيسور دوکتورعبدالظهور او پوهنمل عني الدين نرص: مقدمه بر  -353

 کال.ل ٠232زبانشناى، د کابل پوهنتون خپرونه، 

 کال. ل٠232دوست شينوارى، زړه پانګه، د افغانستان د علومو اکاډمۍ  -355

 ل.م کا٠959پروفيسور سيال کاکړ: د کوشنيانو ژبه، د کوټې چاپ،  -355

 کال. ل٠235باقي بريال: مينه نه مري، شعري غونډ،  -359

عبدالروف بېنوا: پښتو روزنه، د پښتو څېړنو د نړيوال مرکز خپرونه،  -3٠5

 کال. ل٠205

 ل٠235د غالم محى الدين افغان افکـار او اثـار، د کابـل پوهنتـون خپرونـه،  -3٠٠

 کال.
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خپرونـې د دولتـي نرص هللا حافظ: سـتا د چـم ګلونـه، د چـاپ او  -3٠3

 کال. ل٠230کوميټې خپرونه، 

ــې د دولتــي  -3٠2 ــه، د چــاپ او خپرون ــاين: شــګې او ګلون کــاوون توپ

 کال. ل٠233کوميټې خپرونه، 

ابراهيم عطايي: د پښتني قبايلو اصطالحي قاموس، د پښـتو څېړنـو  -3٠5

 کال. ل٠205د نړيوال مرکز خپرونه، 

 کال. ل٠255ونه او مکتبونه، دوکتور ګل محمد نورزى: اديب ژانر  -3٠0

 کال.ل ٠235پوهاند زيار: ګلکڅونه، د ليکوالو انجمن خپرونه، -3٠3

 مخونه. 55-55ګڼه،  2کال،  ل٠252کابل مجله،  -3٠5

 کال. ل٠232د خوشال خټک فراق نامه، د کابل پوهنتون خپرونه،  -3٠5

 مخونه. 30-05کال،  ل٠232د راحت ياد، د کابل پوهنتون خپرونه،  -3٠9

 کال. ل٠233پښتو پښويه )ګرامر(، پوهاند زيار، د کابل پوهنتون خپرونه،  -335

 ګڼه. 0کال،  ل٠235مېرمن مجله،  -33٠

 ګڼه. ٠5کال، ل ٠235څارندوى مجله،  -333

 نېټې ګڼه. ل٠233-0-3٠پوهنتون کابل اوونيزه،  -332

 ه.مخون 5٠-39ګڼه،  2کال،  ل٠20٠وږمه مجله،  -335

 مخونه. 55-50کال، لومړۍ ګڼه،  ل٠235پښتو مجله،  -330

 مخونه. ٠25-٠٠5ګڼه،  5کال، ل ٠209پښتو مجله،  -333

 مخونه. ٠50 -93کال، لومړۍ ګڼه، ل ٠209پښتو مجله،  -335

 مخونه. 55-30ګڼه،  2کال،  ل٠235پښتو مجله،  -335

 مخونه. 05-50ګڼه،  2کال، ل ٠233پښتو مجله،  -339

 مخونه. ٠55-٠53ګڼه،  3کال، ل ٠205کابل مجله،  -325
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 مخونه. ٠5-٠2ګڼه،  2کال، ل ٠209کابل مجله،  -32٠

 مخونه. 33-35ګڼه،  3-٠کال،  ل ٠205پلوشه مجله،  -323

 مخونه.20-25ګڼه، 2کال، ل ٠205پلوشه مجله،  -322

 مخونه. 23 -30ګڼه،  5کال، ل ٠203پلوشه مجله،  -225

 مخونه. 35-32ګڼه،  3کال، ل ٠200پلوشه مجله،  -320

 کال،ل ٠203برکت هللا کمني: تلوسې، شعري غونډ،  -323

 مخونه. 05-20ګڼه،  0کال، ل ٠235کابل مجله،  -325

 کال. ل٠239زيار: د کنيشکا د رسه کوتل ډبرليک )ژباړه(،  -325

 کال. ل٠235خاوره، امني افغانپور،  -329

ما په پورتنيو ياد شويو اخځونو کې د هغوی ټول ياد شوي   يادښت:

مخونه نه دي را اخيستي، يوازې مې د ليکنېو څرنګېوالى او د هغېوی 

سرليکونه را اخيستي دي او په ځينو ځايو کې مې د هغوی ټول مخونه 

ه  را اخيستي دي. د پوره مخونو راوړنه مې په دې خاير کړې ده، چې 

 څرګند شي. شمېر او څومره والى يې

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستوری

 

0053 
 

 

 وروستۍ بشپړونه

 

د کتاب د چاپ چمتو کېدنې په وروستيو شېبو کې د استاد زيېار د 

 تازه زېږونو او خپرونو دا لنېيز برابر کړای شو:

په ادبي برخه کې يې څلور شېعري غونېونېه ) د سېبرونو نڅېا،  -۶

( له ګلوييونه، رزم و بزم، څڅواکي( او يو داستاني اثر )مينه د زړه په وينه

کال يې  ۶۹١٣چاپه راووتل. همدارنګه يې يو نندارليک )ډرامه( چې پر 

 کښلې وه او چاپ و نندارې ته ال نه ده وړاندې شوې، دلته د ياد وړ ده.

په څېړنيزه برخه کې يې يوه نوې څېړنه ))د پټې خزانې ليکزيکي  -١

شننه(( چې برخه برخه د ))وفا(( په اوونيزه کې خپېره شېوې ده، پېه 

مدغه روان کال کې په کتابي بڼه چاپ ته سترګې پر الر ده. د پېښېور ه

پوهنتون پښتو څانګې او پښتو اکېېمۍ د باړه ګلۍ د تېر او سږ کال په 

غبرګو سيمينارونو کې يې اوږدې اوږدې څېړنې وړاندې کړې دي. همدا 

و راز يې د بېالبېلو غونېو او خپرونو لپاره يو لړ ليکنې څېړنې، کره کتنې ا

تلين په نمانځنه کې   ١١١سريزې کښلې دي او د لوی احمد شاه بابا د 

يې يوه ليکنه په وفا اوونيزه او بله د خليل ولسي ادبي ړرګې د اړونېد 

 سيمينار په غونې کې چاپ شوې ده.
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په ژباړيزه برخه کې يې )) د هند و اروپايي ژبو لرغونى تاريخ(( د  -۹

سرچينو څخه يې را ژباړلې او د کابل مجلې يادونې وړ دی چې له الماني 

 مخه يې پرې نيولي دي. ۹١کال د درېيمې ګڼې برابر  ۶۹٣١د 

 

د فرانسې افغانپوهاند کيفر لپاره يې )) د پټې خزانې الماني ژبېاړه او 

ګرامري شننه(( خو تراوسه کورټه هېره وه، همداسې يې په څلورو ژبو 

 ليکلې ))   ځانپېښې(( ه  درواخله.

 

 ل کال، مرغومى۶۹٣١يون، 
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 د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي

 ( کلونو٠252-٠232د پنځوسو )

 

 پښتو کتابښود

 

 

 ليکوال

 محمد اسمعيل يون
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 کتاب پېژندنه
 
 

 ادبياتو پوهنځي پښتو کتابښود  د کتاب نوم:

 پوهياىل محمد اسمعيل يون  ليکوال:

 يون کلتوري يون  خپرندوى:

 ټوکه ٠555  چاپشمېر:

 ل کال٠253  لومړى چاپ:

 ل کال٠255  دويم چاپ:

 د ليکوال 

 (9)   پرله پسې نومره:

  د خپرندوى

 (9)   پرله پسې نومره:

 ضياءالرحمن ضياء  کمپوزر:
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 د دې اثر د دويم چاپ په اړه څو ټکي

 

کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي،  (ل٠252 )دا اثر ما پر 

د پنځوسمې کليزې په وياړ ليکىل و، هغه وخت کابل کې سخت جنګونه 

وو، پوهنتون په واقعيت کې تړىل و او يوازې په کابل ښار کې شپږ اووه 

ځله له يوه ځايه بل ځاى ته مهاجر شوى و. درې کاله وروسته ددې زمينه 

چاپ کړم، هغه وخت په ټول کابل کې يو کمپيوټر  برابره شوه، چې دا اثر

هم نه و، چې ما پرې دا اثر کمپوز کړى واى، نو ځکه مې له ګران ورور او 

خوږ ژيب شاعر صديق هللا بدر 

څخه هيله وکړه چې که دا راته په 

خپلو مبارکو ګوتو وليکي، بدر چې 

زما د فرهنګي مبارزې يو پخواىن 

ى، ملګرى او د سختې ورځې يار د

په ورين تندي يې زما غوښتنه 

ومنله، دا اثر يې د څو مياشتو په 

بهري کې خطاطي کړ، هغه هم 

يوازې د ثواب په بدل کې، دا 

کتاب درې کاله له ما رسه پاتې 

شو، ځکه چې ماه لګښت ورته نه 

برابرېده، بيا مې د همدې پوهنځي له خپل يو ټولګيوال )احمدهللا( څخه 

ب چاپ کړي، د هغه اقتصاد ښه و، په تاجکستان او هيله وکړه چې دا کتا

نورو هېوادونو کې يې تجارت هم کاوه، هغه هم زما خربه په خالصې 
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ټنډې ومنله. کله چې مې کتاب پېښور ته يووړ، نو له نورو کاغذونو رسه 

مې په يوه ځانګړې پالستيکي کڅوړه کې خوندي کېښود، څو ورځې 

ه ځان رسه به مې ګرځاوه، ددې اثر رارسه په ګل حاجي پالزا کې و، ل

همدا يوازېنۍ خطاطي شوې نسخه رارسه وه، هغه کاغذونه چې بدر 

ورڅخه دا کتاب خطاطي کړى و، هغه متفرقه کاغذونه وو، ډېر منظم نه وو 

 او د همدې څو کلونو په بهري کې مې له السه ويت وو.

پر هغه ورځ چې مې دا اثر له ګل حاجي پالزا څخه قصه خوانۍ کې  

دانش چاپخونې ته ورووړ، نو سخته ګرمي هم وه، ددې ترڅنګ ما رسه 

نورې کڅوړې هم وې، چې نور ناچاپ کتابونه او يادښتونه هم په کې وو. 

ګل حاجي پالزا کې مې يوه سيوري ته پر کټاره ډډه لګولې وه، کله چې 

ړې مې ځان رسه واخيستې، موټر کې کېناستم، ))ګوره تلم نو کڅو 

قربستان(( ته ال نه وم رسېدىل چې زړه کې مې څه ټکه پرېوته، ما ويل 

راځه دا کڅوړې وګوره، نه چې څه ىش پاتې نه وي، کله چې مې 

کڅوړې راجګې کړې، لږ سپکې راښکاره شوې، دننه مې ولټولې اخوا 

ګورم کتاب نه شته، زړه مې ډيپ دېخوا مې ښې واړولې، هر څومره چې 

ولوېد، ما ويل لکه چې د څو کلونو خواري مې اوبو يووړه، حريان وم چې 

چېرته به رانه لوېدىل وي، ځان رسه مې فکر وکړ راځه ګل حاجي پالزا ته 

الړ شه، د هيلې يوازېنى ځاى همغه دى، که هلته نه و نور نو زړه صرب کړه، 

ګرځېدم، ګرمي نو دومره زور اخيستى و، چې د له )صدر بازار( نه بېرته راو 

چا خرب خوله يې لګوله، خو زه پر داسې غم اخته وم، پوه نه وم، چې پر 

څومره وخت بېرته ګل حاجي پالزا ته رسېدىل يم. همغه ځاى کې چې 

ساعت دمخه والړ وم، څو ځله کښته و پورته تېر شوم، بيا هملته غىل 

السه ورکړ، لس پنځه لس دقيقې ودرېدم، وروستى اميد مې هم له 

همداسې ځاى پر ځاى والړ وم، چورت وړى وم، چې ترڅنګ مې يو 

ځوان ودرېد، ماته يې وويل يون صيب خو به نه يې؟ ما ويل ولې نه يون 

يم، بيا يې راته وويل څه خو به درنه پاتې نه وي؟ ما ويل وهللا چې دغسې 
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طي شوى و، هغه راڅخه يو کتاب مې چاپ ته وړه، تيار په ترس کې خطا

ورک شوى دى، ځکه بېرته راغلم، دې وخت کې هغه لږ موسکى غوندې 

شو، کڅوړه يې راښکاره کړه، دا خو به نه وي، ما ويل ولې نه وهللا همدا 

دى، د کڅوړې منځ مې وکوت، کتاب په کې ايښى و، پر سرتګو مې رڼايي 

چې پر ما دې  راغله، وجود مې يخ شو، ارام شو، ما ويل کور دې ودان

څومره غټ زېرى وکړ. هغه وويل: زه همدلته په هغه دفرت کې کار کوم، 

پر دې الره تېرېدم چې دا کڅوړه مې وليده، راجګه مې کړه، چې ومې 

کتل، کتاب په کې و او بيا ستا نوم پرې ليکل شوى، نو ځکه مې ځان رسه 

ابونه وساته، ما ويل حتمي بېرته همدلته ورپسې راځې، زه خپله کت

کمپوزوم، ماته د کتاب درد او ستونزې معلومې دي، چې څومره سخت 

کار دى، خو ځه ښه شو چې کوم بل ځاى کې درنه نه دى پاتې شوى، ما 

ويل ډېره مننه وروره ما رسه دې ډېره زياته نېکي وکړه، څه خدمت درته 

وکړم، هغه ويل نه مننه، ښه کار دا وشو چې کتاب پيدا شو، ما ويل خفه 

ورته په دې وم، چې دا يې يوازېنۍ نسخه ده او بله يوه پاڼه هم ما رسه نه 

شته. هغه ځوان نه مې يو ځل بيا مننه وکړه، کڅوړې مې ټولې ځان رسه 

ښې چک کړې او ژر د قصه خوانۍ پر لوري رهي شوم، د دانش 

چاپخونې مسئول اسدجان ساپي ته مې وويل: دا کتاب راته ژر چاپ کړه، 

اشني ورپسې راووېست، ماته يې وويل: څومره او په کوم کاغذ؟ هغه خپل م

ما ورته وويل مه په کاغذ پسې ګرځه او مه يې شمېر پسې، همدا اوس يې 

چاپ ته ورکړه، دا ټوله کيسه مې ورته وکړه، هغه ويل خداى دررسه ډېره 

نېکي کړې ده، سماليس يې نورزي ته وويل، ژر دا کتاب يوسه چې 

و سبا اول همدا چاپ کړه. دا و ددې اثر يو داستان. پسټنګ يې کړي ا

اوس چې له هغه وخته نږدې دولس کاله تېرېږي، زه يو ځل بيا خپل اثار 

په دې نيت چاپوم، چې د مرګ له خطره يې وژغورم. طبيعي خربه ده، 

چې دا اثر څرګندې نيمګړتياوې لري، خو د هغه وخت ررفيتونه هم بايد 

که د انساين مغز محصول هر اثر چې له نيمګړتياوو په پام کې ونيول يش، ل

خاه نه وي، دا اثر هم خپلې نيمګړتياوې لري، خو اوس چې يې زه بيا 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ پښتو کتابښود

 

0005 
 

چاپوم، د همدې مشخص کلکتيف د پنځوس کلن فعاليت د څرنګواه په 

انعکاس کې ماته بې ګټې نه ښکاري. تر چاپ وروسته به )که ژوند مو 

شامر ګڼې د کابل پوهنتون ادبياتو پوهنځي ملګرى و( طبعاً ددې اثر ياد 

ته هم ورکوم، هلته به له دې اثر څخه ګټه اخيستل کېږي، په تېره بيا د 

مونوګرافو په تنوع کې به مرسته وکړي؛ تر يوه حده به د تکراري او کليشه 

يي مونوګرافو مخنيوى وکړي. دا اثر به د ادبياتو پوهنځي د محصلينو او 

وت وي، کله چې ددې پوهنځي لسيزې او يا شليزې استادانو مخ ته پر 

پوره کېږي، کېدى يش څوک پرې نور څه زيات کړي او سمونې په کې 

وکړي. اوس چې د کمپيوټر زمانه ده او د الس خواري کمپيوټر ته انتقال 

شوې، نو ټولو ليکوالو ته بويه چې خپل اثار نه يوازې د بياچاپ له الرې 

يټ څپو ته يې هم وروسپاري، چې هم د مرګ خوندي کړي، بلکې د انټرن

له خطره خوندي يش او هم يې ګټه اخيستنه عامه او اسانه يش. ما د خپل 

کار د بشپړاوي او خونديتوب لپاره همداسې يو لړۍ پيل کړې او له نورو 

ليکوالو هم هيله لرم، چې خپل کارونه په خپله تنظيم کړي او خپل اثار له 

څخه وژغوري، که چېرې دوى په خپلو اثارو کې د ټولو احتامه خطرونو 

بيا سمون او زياتون غوښتونکي هم وي، نو د خونديتوب په حالت کې 

ورته دا کار ال اسانه کېږي. له ټولو افغان ليکوالو د همدې فرهنګي هيلې د 

 تطبيق په هيله.
 

 په درناوي

 پوهندوى محمد اسمعيل يون

 ارګ، د جمهوري رياست ودانۍ

 فغانستانا -کابل

 مه نېټه35ل کال د کب ٠255د 
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 څو خربې او د ليکوال پېژندګلوي

 

دغه رساله )د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پنځوسو کلونو 

کال په لومړنيو ورځو شپو کې، يون صاحب د  (ل٠250)پښتو کتابښود( د 

کتابت په خاطر ماته راکړه، ما هم په خوشالۍ رسه د کتابت پر چارو پيل 

وکړ او تر څه مودې ځنډ وروسته مې خپل کار رسته ورساوه. کله چې د 

کتاب چارې تررسه شوې، رساله مې د هغه ليکوال ته ور وسپارله. د رسالې 

يون صاحب پر خپلې رسالې د څه ليکنې  د ورسپارلو په جريان کې

پېرزوينه راباندې وکړه، چې دا دى د همدغې پېرزوينې له مخې غواړم 

څو شېبې د يادې شوې رسالې او بيا د ګران يون پر پېژندګلوۍ دررسه 

 وغږېږم.

تر دغې رسالې دمخه دوه نور کتابونه په دغه برخه کې د چاپ له ډګره 

اغيل ليکوال رازمحمد ويک دى، چې راوتيل دي. لومړىن کتاب د ښ

)پښتو کتابونه( نومېږي. په دغه کتاب کې د برټش موزيم د پښتو کتابونو د 

معرفۍ ترڅنګ دننه په هېواد کې د چاپ شويو کتابونو يو فهرست هم 

ورکړل شوى دى. دويم کتاب د هېواد نومياه ليکوال او محقق ښاغيل 

 ، چې )پښتو پانګه( نومېږي.حبيب هللا رفيع په دوو ټوکونو کې ليکىل

همدارنګه په دغه برخه کې عتيق هللا پژواک هم يوه بريالۍ هڅه کړې 

 ده، چې په خپل وار د يادونې وړ ده.
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دغه رساله چې اوس ستاسو په الس کې ده له يادو شويو کتابونو څخه 

يو څه توپري او نوى واىل لري او هغه دا چې دا رساله د يو مشخص 

فادې په غرض ليکل شوى او هم په ځانګړې ډول د کلکټيف د است

پنځوسو کلونو په بهري کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د 

استادانو او فارغانو له پېژندګلوۍ رسه رسه د هغوى د اثارو او هم د 

 مونوګرافونو بشپړه معريف نامه ده.

په وطن دغه رساله په داسې وخت او حاالتو کې ليکل شوې ده، چې 

کې د اور او وينو سيندونه جاري وو، د ډاډ او اطمينان هېڅ څرک نه 

لګېده او د پوره نهيليو ورځې شپې وې، څو ک چې په هغو حاالتو کې 

دلته مېشت وو، رسه له ډېرې وېرې او ترهې يې د ورځني ژوند بارونه 

کاږل. زموږ ليکوال د هغې اورنۍ مينې له مخې چې له خپلې ژبې او 

فرهنګ رسه يې لري، په همدغو اور ورينو شېبو کې خپله رساله خپل 

وليکله او د هغه د بشپړتيا په خاطر د ګوليو، راکټونو او مبونو په باران کې 

 کتابتون په کتابتون وګرځېد او ډېر کتابونه يې پسې وکتل.

ددغې رسالې ژبه ډېره خوږه او روانه ده، بې ځايه حاشيه روي په کې 

و کېږي، په ډېرو لنډو او وړو جملو کې ډېر څه په کې بيان نه را ترسرتګ

شوي دي. کومه وروستۍ خربه چې غواړم ددغې درنې رسالې په باب 

وکړم، هغه داده چې کېدى يش د ځينو تخنيکي ستونزو له امله ال هم د 

ډېر شمېر ليکوالو او د هغو د اثارو او هم مونوګرافونو ياد په دې رساله کې 

 .راغىل نه وي
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په پاى کې هيله څرګندوم، چې دغه رساله لکه څنګه چې ښايي 

همداسې ډېره ګټوره او اغېزمنه ثابته يش او هغه ستونزې چې له دې امله 

 راپېښې دي له دې رسه له منځه الړې يش.

يون صاحب په خپلې رسالې کې د ګڼ شمېر وتلو او نومياليو ليکوالو 

ه کوي او زه غواړم چې د يون او د هغو د پښتو اثارو پېژندګلوي دررس 

 صاحب د ژوند هېنداره درته وځلوم.

پر افغانستان او افغاين فرهنګ او خپلې ژبې اورىن مني پوهياىل محمد 

ل کال پر کب مياشت د ٠253اسمعيل يون د ارواښاد محمدخان زوى د 

لغامن واليت د الينګار ولسوالۍ د نيازيو په يوې روښنفکرې کورنۍ کې 

. لومړنۍ زده کړې يې په الينګار ولسوالۍ کې رسته رسوه، زېږېدىل دى

ل کال کې له خوشال خان لېسې  نه فار  شوى دى. تر فراغت ٠233پر 

ل کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي پښتو ٠235وروسته پر 

ل کال له نوموړې څانګې فار  او پر همدې کال ٠255څانګې ته الړ او پر 

 د علمي کادر غړى شو.د پښتو څانګې 
 

 يون صاحب تراوسه پورې دا الندې اديب فعاليتونه تررسه کړي دي:

 ل کال چاپ.٠235هيلې، ګډ شعري جونګ، راټولونه،  -٠

، د حريان د شعرونو جونګ، رسيزه او راټولونه، نيمګړي ارمانونه -3

 ل کال چاپ.٠239

 چاپ.ل کال ٠239، ګډ شعري جونګ، راټولونه، د لوونو فصل -2

 ل کال چاپ.٠255، رسيزه او راټولونه، د استاد الفت نرثي کليات -5
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ل ٠252، څېړنيز اثر، استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى -0

 کال چاپ.

 ل کال چاپ.٠239، د شعرونو مجموعه، د ليکوالو انجمن، مټکور -3

 .ل کال چاپ٠255، رسيزه او د مقالو راټولونه، د نازو انا ياد -5

 ل کال چاپ.٠252د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه کتنه،  -5

د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پنځوسو کلونو پښتو  -9

 ، همدا رساله.کتابښود

همدارنګه د شعرونو دوميه مجموعه يې هم چاپ ته تياره ده، چې يوه 

 خپره شوې ده.زياته برخه يې په ځينو پښتو خپرونو کې چاپ او 

 

 په سپېڅلې پښتني مينه

 صديق هللا بدر
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 ددې اثر اړتياوې، نيمګړتياوې او برياوې

 

کال پر لړم مياشت ، چې پوهنتون د څووم ځل لپاره د  (ل٠252)د 

پرله پسې جګړو له امله، له تجارت، جمهوريت، زرغونې لېسو، له پالن 

وزارت، کابل پوليتخنيک او د امام زمان له تکيه خانې څخه د خريخانې 

مېنې په درېيمه برخه کې د رسور کاينات مسجد ته په مهاجرت مجبور 

رينګيل او جګړه ييز حالت کې د پوهنځي د هغه شوى و، نو په همدې ت

وخت د مرشتابه له خوا وپتېيل شوه، چې د ژبو او ادبياتو پوهنځي 

 )پنځوسمه کليزه( ومنانځل يش.

په همدې نيت ما ته هم بلنه راکړل شوه، چې د ادبياتو پوهنځي د ټول 

نو ژوند په بهري کې د دې پوهنځي د ځينو نامتو استادانو پر اديب خدمتو 

په ځانګړې ډول پر اثارو ليکنه وکړم.  ما چې کله په دې باب د کتابونو 

پاڼې واړولې نو خداى)ج( شاهد دى، چې ليکنه وار په وار اوږدېدله. يو 

ځل بيا راته هغه اړتيا رادمخه شوه، چې موږ وررسه په پوهنځي کې د زده 

ه کړې پر وخت مخامخ وو. زموږ د تحصيل په وخت کې د محصلينو غټ

ستونزه دا وه، چې هېڅ داسې کييل موجود نه وه، چې د هغې په زور دې 

محصلني د ادبياتو د لويې نړۍ ور پرانيزي او په دې لويې دنيا کې دې د 

 خپل اند، ذوق او موخې نييل وځغلوي.
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هر چا چې به کومه وړه ليکنه هم کوله، نو اخځونو او کتابونو پسې به 

نو به په رسمي توګه سيمينار او کورنۍ دنده رسګردانه و، ان دا چې استادا

وروسپارله، بيا به هم د کتابونو په لټون او پيداکېدن کې پاتې راغلل، کله 

کله خربه تر دې بريده هم رسېدله چې استادان به هم د پوره اخځونو په 

 ورکړه کې له ستونزو رسه مخامخېدل.

وخت ال ډېره  دا ستونزه د پاى ليکونو )مونوګرافونو( د ليکلو پر

څرګندېدله، فارغان به يو او بل ماخذ پسې اللهانده وو. څرنګه چې په پښتو 

څانګه کې د تېرو کلونو دمونوګرافونو بشپړ کتابښود او نومښود موجود نه و، 

نو داسې هم شوي چې يوه ټاکلې موضوع څو تنو فارغانو ته ورکړل شوې 

کبله ځينو استادانو خپلو  ده. د کتابونو او يا هم د اخځونو نشتواه له

فارغانو ته ډېره ساده او بسيطه موضوع هم ټاکله، چې له آره په يو پايليک 

 ليکلو نه ارزي.

ځينې داسې اشخاص هم له ادبياتو پوهنځي څخه فارغېدل، چې په 

پاى کې يې د )شلو( اديب کتابونو نومونه هم په پرله پسې ډول اخيستىل 

تو رسه يې پوره مينه لرله، د هغو لپاره هم دا نه شول، هغه چا چې له ادبيا

امکان موجود نه و، چې په خپله ټاکلې څانګه کې تېر شوي کارونه 

 ترسرتګو تېر او پر نورو کېدونکو باندې غور وکړي.

همدغو نيمګړتياوو ما کې دا ولوله پياوړې کړه، چې لږ تر لږه په دې 

اتو پوهنځي ځانګړي برخه کې داسې يوه هڅه وکړم، چې د ژبو او ادبي
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ډول په پښتو څانګه کې دغه تشه که پوره ډکه نه يش، نو د محصلينو يو څه 

 اړتيا خو حل کړي.

لکه څنګه چې ددې رسالې له نامه څخه ښکاري په دې کتابګوټي کې 

هڅه شوې، چې د پښتو کتابونو پېژندنه ويش، خو ځاى نيم په کې د 

يادونه هم راغلې. داسې ټاکل شوې ځينو ليکوالو د يو نيم فاريس کتاب 

وه، چې د يو بشپړ کتابښود په څېر به د هر کتاب څه ناڅه پوره پېژندنه 

راځي، خو د تخنيکي ستونزو او د ځينو تذکرو د نابشپړ ثبت په وجه دا 

هيله پوره نه شوه. ځينو ځايونو کې د کتاب د چاپ کلونه او خپرندوى 

کوالو په همهغې پېژندنې بسنه وشوه ارګانونه هم پاتې شول. يوازې د لي

چې په ادبياتو پوهنځي پورې اړه لري. څرنګه چې د ادبياتو پوهنځي 

تراوسه پورې بېالبېل پړاوونه وهيل او بېالبېل نومونه يې غوره کړي، ځينې 

څانګې يو وخت په ادبياتو پوهنځي پورې تړلې، خو وروسته بيا خپلواک 

د هغو د استادانو او نورو ليکوالو د پوهنځي ورڅخه جوړ شوي، دلته هم 

هغو اثارو يادونه شوې، چې دوى د ادبياتو له پوهنځي رسه وخت ناوخت 

 تړښت لرىل دى.

د يو شمېر هغو استادانو د يادون امکان هم ميرس نه شو، چې په بېالبېلو 

وختونو کې يې په پوهنځي کې د استادۍ دنده رسته رسولې او اثار يې 

د ځينو هغو فارغانو ياد چې د اثارو خاوندان دي. دا  ليکيل، همدارنګه

ددې اثر بله نيمګړتيا ده. له علمي او د کتابښودنې له ميتود رسه سم هم د 

دې کتاب محتويات برابر شوي نه دي. يوازې د وخت اړتيا په پام کې 

نيول شوې ده او همدا ډول نورې ډېرې نيمګړتياوې، خو د پښتو مل 
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له ياره قربان(( خو زه په دې خوښ يم، چې ما د خپل  -دى: )) تور توتان

احساس بار تر دې دمه راورساوه، دعلمي نيمګړتياوو د بشپړاوي لپاره نورو 

ته خپله هيله ورغځوم. خو له دې رسه رسه که زما دا نيمګړى زيار د پښتو 

ژبې او ادب مينانو، پالونکو په ځانګړي ډول د ادبياتو پوهنځي د راتلونکو 

لينو د ګټې اخيستنې، د هغوى د اديب کړاو په اسانۍ او نورو اديب محص

چارو کې په درد ولګي او له اړتياوو يوه اړتيا پوره کړي، نو دا به زما ددې 

 او هغې بلې نړۍ د روحي ارامتيا او ډاډ سبب يش.

 په ټوله انساين او پښتني مينه

 پوهياىل محمداسمعيل يون
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 لنډه تاريخچهد ژبو او ادبياتو پوهنځي 

 

ل کال د لړم )عقرب( پر مياشت ٠232)) د ژبو او ادبياتو پوهنځى د 

جوړ شو. پر دې وخت د ژبو او ادبياتو پوهنځى )) د ادبياتو فاکولته(( په 

نامه يادېده. دغه مهال په کابل پوهنتون کې يوازې درې پوهنځي )طب، 

 حقوق او ساينس( جوړ شوي وو.

ته هم ددې زمينه برابره شوه چې په ادبياتو ل کال ښځينه قرش ٠235پر 

پوهنځي کې زده کړې وکړي. پر دې مهال دې برخې د نارينه وو له 

 برخې څخه جال او بېلې خپلې دريس چارې پرمخ وړلې.

( تنو څخه 55ل کال د ادبياتو د فاکولتې د محصلينو شمېر تر )٠239پر 

کال د  ٠209ده، پر ( تنو ته ورسې٠555کال دا شمېر ) ٠230زيات و، پر 

هغو کسانو لپاره چې د ورځې يې د ځينو ستونزو له کبله نه شول کوالى 

 (٠)دريس چارو ته حارض يش، د ادبياتو د شپې پوهنځى جوړ شو.((

د ادبياتو پوهنځي د جوړولو موخه دا وه، چې د هېواد ځوان نسل د 

اريخ او فرهنګپالنې او فرهنګيالۍ په روحيه وروزي، د خپل هېواد له ت

ثقافت څخه يې خرب کړي او په دې ډول د خپل هېواد له فرهنګ څخه 

بهرنيان او د هغو له فرهنګ او ژبو رسه خپل هېوادوال اشنا کړي. له دې 

پرته د مسلکي ښوونکو روزنه او په بېالبېلو پوهنيزو او اديب برخو کې د 

 ه وه.مسلکي کادرونو، څېړونکو او ليکوالو روزنه د پوهنځي بله موخ
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کلونو ترمنځ د ژورناليزم، املاين او فرانسوي ژبو  ل٠255او  ٠255)) د 

څانګې هم په دې پوهنځي کې جوړې شوې. څرنګه چې پر دې وخت په 

ادبياتو پوهنځي کې پر ژبو او ادبياتو رسبېره نور علوم، چې برشي علوم 

او  ملريز کال )) د ادبياتو ٠255هم په کې شامل وو، تدريسېدل، نو پر 

ل کال )) د ژبو او ٠205برشي علومو پوهنځي(( په نوم ونومول شو او پر 

 ادبياتو پوهنځي(( په نوم ياد شو.

ل کلونو په واټن کې په ادبياتو او برشي علومو پوهنځي  ٠233 -٠203د 

ل کال کله چې د تعليم او ٠202کې يو لړ بدلونونه رامنځته شول، پر 

ه پوهنځي د انګلييس ژبې او ادبياتو تربيې پوهنځى لغوه شو، نو د هغ

څانګه، د اجتامعي علومو ډيپارټمنټ، د تعليم او تربيې ډيپارټمنټ او نور 

تشکيالت د ادبياتو او برشي علومو په پوهنځي پورې وتړل شول او په دې 

 ډول ددې پوهنځي علمي فعاليتونه نور هم زيات شول.

ته پراختيا وکړه او ځينې وروسته ډيپارټمنټونو او ځينو نورو څانګو زيا

ډيپارټمنټونه له دغه پوهنځي څخه بېل شول او د يوه ځانګړي پوهنځي 

 بڼه يې غوره کړه.

ل کال د ادبياتو او برشي علومو له پوهنځي څخه د جغرافيې ٠205پر 

ډيپارټمنټ بېل او د علومو پوهنځي له جيولوژي اورسولوژي ډيپارټمنټ 

ځمکپوهنې څخه د ژورناليزم، تاريخ او رسه يوځاى شو او په ګډه يې له 

ل کال يې د ))اجتامعي ٠205اجتامعي علومو ډيپارټمنټونه بېل او پر 

ل کال د تاريخ او فلسفې ٠230علومو پوهنځى(( جوړ کړ، وروسته پر 

مه نېټه ٠5ل کال د چنګاښ پر ٠232پوهنځي پر کار پيل وکړ، دغه راز د 

له ژبو او ادبياتو پوهنځي څخه د ښکلو هرنونو اختصايص ډيپارټمنټونه 

 (٠)بېل او ))د ښکلو هرنونو پوهنځي(( په نوم يې مستقل پوهنځى جوړ کړ.
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ل کاله پورې د ژبو او ادبياتو پوهنځي په تشکياليت جوړښت ٠255تر 

( ډيپارټمنټونه: )پښتو، دري، اوزبکي، رويس، هسپانوي، فرانسوي، 9کې )

 املاين، عريب او انګلييس( موجود وو.

ل کال په وروستيو کې )) د فلسفې او ادبياتو له ٠220پښتو څانګه د 

 څانګې څخه بېله او مستقله څانګه شوه((.

( کلونو په واټڼ کې په 05د ژبو او ادبياتو پوهنځي د خپل عمر د )

 زرګونو علمي او کاډميک کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي دي.

( تنه 5093تو پوهنځي کې )( کې په ادبيا35-05)) يوازې په يوه لسيزه )

( تنه فار  التحصيالن يې هېواد ته وړاندې ٠5٠5محصلني شامل شوي او )

 کړي دي.

دلته به د ژبو او ادبياتو پوهنځي د فارغانو يو لښتليک )جدول( راوړو، 

 چې د هغو فارغانو د څرنګواه څرګندويي کوي:

 

 د فارغانو شمېر   د فراغت کال

 تنه 2  ل کال لومړۍ دوره٠235))

 تنه 5    ل کال٠235

 تنه 9    ل کال٠239

 تنه ٠9    ل کال٠225

 تنه ٠5    ل کال٠22٠

 تنه 35    ل کال٠223

 تنه 33    ل کال٠222

 تنه 30    ل کال٠225

 تنه ٠0    ل کال٠220

 تنه ٠5    ل کال٠223
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 تنه 35    ل کال٠225

 تنه 33    ل کال٠225

 تنه 23    ل کال٠229

 تنه 20    ل کال٠255

 تنه 5٠    ل کال٠25٠

 تنه 33    ل کال٠253

 تنه 03    ل کال٠252

 تنه 32    ل کال٠255

 تنه 05    ل کال٠250

 تنه 5٠    ل کال٠253

 تنه 90    ل کال٠255

 تنه٠53    ل کال٠255

 تنه٠52    ل کال٠259

 تنه 5٠    ل کال٠205

 تنه 35    ل کال٠20٠

 تنه 55    ل کال٠203

 تنه ٠05    کالل ٠202

 تنه ٠55    ل کال٠205

 تنه 303    ل کال٠200

 تنه ٠35    ل کال٠203

 تنه 320    ل کال٠205

 تنه ٠55    ل کال٠205

 تنه ٠35    ل کال٠209

 تنه ٠00    ل کال٠235
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 تنه ٠59    ل کال٠23٠

 (٠)تنه ٠55    ل کال٠233

 تنه ٠35    ل کال٠232

 تنه 55    ل کال٠235

 تنه ٠35    کالل ٠230

 تنه ٠55    ل کال٠233

 تنه 9٠    ل کال٠235

 تنه ٠03    ل کال٠235

 تنه ٠٠9    ل کال٠239

  تنه ٠50    ل کال٠255

 ؟    ل کال٠25٠

 ؟    ل کال٠253

 ؟   * ل کال٠252

( تنه ته ٠23ل کال د ادبياتو پوهنځي د استادانو شمېر )٠235)) پر 

( تنه د دوکتورا د درجې لرونکي، ٠5رسېده، چې له هغې جملې څخه )

  (٠)( تنه د ماسټرۍ درجې لرونکي او پاتې يې ليسانس و((50)

ل کال په دوميه نياميي کې د ژبو او ادبياتو پوهنځي په پښتو ٠232د 

او دري څانګو کې د ماسټرۍ پروګرام پيل شو، چې د يو څو دورو تر 

پښتو، دري او رويس فراغت وروسته دا پروګرام له خنډ رسه مخامخ شو. 
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څانګو د يو ټاکيل وخت په جريان کې د ماسټرۍ پروګرام پر مخ وړى 

 دى.

ل کال پورې د ژبو او ادبياتو پوهنځي په منځني ډول هر  ٠255تر 

 ( تنه فارغان ټولنې ته وړاندې کړي دي.35کال )

کاله پورې  ل٠230ل کال څخه تر ٠205د ژبو او ادبياتو پوهنځي له 

( عنوانه لکچرنوټونه ٠55پر مستقلو کتابونو رسبېره د ليسانس دورې لپاره )

( 05چاپ او خپاره کړي دي، دغه راز د ژبو او ادبياتو پوهنځي د خپل )

کلن فعاليت په بهري کې يو شمېر بهرين محصلني هم روزه، دا محصلني 

خاطر راتلل، هغو اکرثاً له بهر څخه د پښتو او دري ژبو د زده کړې په 

بهرنيانو چې د ژبو او ادبياتو پوهنځي په پښتو څانګه کې زده کړې کړي 

 دادي:

په پوهنځي کې د شاملېدو  نوم ګڼه

 نېټه
 څانګه ملت

 پښتو شوروي-ازبک ل کال٠225 عارف عثامنوف ٠

 // مرصي // حسن الشيخ 3

 // چينايي ل کال٠225 فنگ گواتاى 2

 // // // وانګ خوخاى 5

 // // // تونګ شن يانګ 0

 // // // چن مني 3

 // // // توىل کن 5

 // // // چي ده ون خاى 5

 پښتو جاپاىن ل کال٠225 تاکىش کتو فوجي 9

دلرتفل الوس  ٠5

 فيرشارکيالوجسات

 // املاىن //

 // جاپاىن ل کال٠229 نواته ٠٠

 // شوروي ل کال٠255 عبدالرحيم ٠3

 // // // بيک مراد ٠2
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 // هندي ل کال٠252 پريت پتنګهـ کتيوريا ٠5

 // امريکايي ٠255 مګنى ګراس نييد ٠0

 // چينايي // لني چانګ پاو ٠3

 // // // شنګ توشينګ ٠5

 // // // موىت فو ٠5

توسرتاليس راس  ٠9

 موسنت

 // ډمنارکى //

 // يوګوسالويايي ل کال٠250 مسن راسه مارکو ويس 35

 // امريکايي ل کال٠253 ايااليزهرلندنا  3٠

 // // // جي پل کوپريت لويز 33

 // انګلنډى // سموت پرتيسا 32

 // شوروي // جني کانيوا 35

 // // // چي پوسو روزبا 30

 // // // کارنيکوف 33

 // // ل کال٠253 مريزاگريوا 35

 // // // کروليف 35

ميکولويچ ترنول  39

 وليکى

// // // 

والدميري کولويويچ  25

 دوکوف

// // // 

 // // // نانچينکو 2٠

 // // // يارکو 23

 // // // اسپرنابلينا 22

 // بلغاريايي ل کال٠255 ن چيوا -د 25

 // چلکوسلواکيايي // جناسوليرت 20

 // شوروي ل کال٠259 پخليناتاتانيانيکو لينا 23

ميکرون حرګالينا  25

 چوليا

 // بلغاريايي //

 // امريکايي // ګولد يکرويز 25
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 // // // مګنى ګوردن کى 29

 // مرصي ٠20٠ عضاف السيد زيران 55

 // فنلندي // کونيکن اينا ماروتا 5٠

انرترابرت ستى چن  53

 ارتر

 // برتانيايي //

 // فنلنډي // اينامبا رياتا 52

 // بلغاريايي ل کال٠203 مارياتا 55

 // بلغاريايي کالل ٠203 الني 50

 // بلغاريايي ل کال٠205 برناردس کنګه 53

 // امريکايي ل کال٠203 ګرنين اى نوراس 55

 // کاناډايي // رونالد چرتنګى 55

 // کاناډايي // مارياششتز 59

 // امريکايي ل کال٠203 اسکره شنيده 05

 // // // فلپ هرزيج 0٠

 // // // وپر اپاستواله 03

 // بلغاريايي // وزيال زخاراوايا 02

 // برازيىل // کارتريو 05

 // پولنډى ل کال٠202 يادويکه 00

 // (٠)برتيانيايي ل کال٠200 برنارد ګنګ 03

 

  

                                                           
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پښتو کتابښودنيمه پېړۍ يون/ 

0035 
 

 

 چاپ کړي کتابونه ژبو اوادبياتو پوهنځي 

 

کاله پورې د ژبو او ادبياتو پوهنځي له خوا يو  (ل ٠255-٠232)له 

زيات شمېر علمي، اديب او هرني غونډې او سيمينارونه جوړ شوي، دغه 

راز د ادبياتو پوهنځي له خوا يو شمېر علمي موضوعات تحقيق او څېړل 

شوي او يو لړ کتابونه خپاره شوي، چې موږ به دلته ددې ډول اثارو 

 نومونه واخلو:

 يانو شفاهي ادبيات.د پشه  -٠

 په افغاين ټولنو کې د ښځو اجتامعي وضع. -3

ل ٠253انګېرنې، کرکې او کږنې: زېورالدين زېور او سپوږمۍ نوري،  -2

 کال چاپ.

 د خوشال د کلياتو انساين قاموس. -5

 ل کال چاپ.٠205پښتو ويي پوهنه؛ مجاور احمدزيار،  -0

 ملريز کال چاپ.٠233پښتو پښويه )ګرامر(، مجاوراحمد زيار،  -3

 ل کال چاپ.٠233د غالم محى الدين افغان افکار او اثار،  -5

د پښتو ادبياتو تاريخ )دويم ټولګي لپاره(، ډاکټر زېورالدين زېور،  -5

 ل کال.٠205

د پښتو ادبياتو تاريخ )درېيم ټولګي لپاره(، ډاکټر زېورالدين زېور،  -9

 ل کال چاپ.٠235

ۍ دوره، )درېيم ټولګي لپاره(، ډاکټر د پښتو ادبياتو اوسن -٠5

 ل کال چاپ.٠235زېورالدين زېور، 

 ل کال.23٠اوسني ادبيات، ډاکټر زېورالدين زېور،  -٠٠
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ل کال ٠23٠د پښتو اصطالحي قاموس، ډاکټر زېورالدين زېور،  -٠3

 چاپ.

 ل کال چاپ.٠235د پښتو ګرامر، زرغونه زېور،  -٠2

 ل کال چاپ.٠233د پښتو نحو، زرغونه زېور،  -٠5

 د پټې خزانې فرهنګ، پوهاند عبدالشکور رشاد. -٠0

 د پښتو اديب سبکونه، -٠3

ل کال ٠205د پښتو ادبياتو تاريخ، لومړى ټوک، پوهاند حبيبي،  -٠5

 چاپ.

 ل کال چاپ.٠203د ګولډ شتيت پښتو فرهنګ، پوهاند رشاد،  -٠5

 ل کال چاپ.٠203د جرب او اختيار ډيالکټيک، پوهاند مجروح ،  -٠9

 ژبنۍ څېړنې، پوهندوى شاکر. -35

 د وږمې مجلې د تاريخي مضامينو فهرست، تدوين المان مراد. -3٠

 تاريخي پېښې، عبدالروف بېنوا. -33

 پښتو متون، لومړى ټوک، عبدالرزاق زهري. -32

 پښتو متون، دويم ټوک، عبدالرزاق زهري. -35

 د بايزيد روښان خريالبيان. -30

 ادر، محمداعظم ايازى.پښتو مص -33

 انشا او پښتو ادب، پاينده محمد زهري. -35

 د تاريخ په باره کې، محمد حسن ضمري ساپى. -39

 د پښتو ګرامر، هربرت پنزل، د محمد رحيم الهام ژباړه. -25

خالصة املريدن، شمس الدين کاکړ، د پوهنوال مريحسني شاه  -2٠

 اهتامم او مقدمه.

 د افغان ياد -23

 خلکو تجربېد  -22

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پښتو کتابښودنيمه پېړۍ يون/ 

0039 
 

 د غرونو څوکې، عبدالکريم پتنګ. -25

 پښتو نوى مصدر. -20

 نومورکي مورخني، پوهاند حبيبي -23

 فوايد فقريهللا. -25

 د ميا فقريهللا پېژند ليک. -25

 اسامء الحسنى. -29

 

د ژبو او ادبياتو پوهنځي پر پښتو کتابونو رسبېره د وږمې مجله هم په 

يسې بيا تر شپېتمو  کلونو پورې خپره کړې ل کال راه٠223پښتو ژبه تر 

 ده.

کال د تلې پر مياشت چاپ ل ٠223)) د وږمې مجلې لومړۍ ګڼه د 

. همدغه راز دغه پوهنځي د علمي، اديب او هرني مسايلو په باب (٠) شوه((

په لسګونو سيمينارونه جوړ کړي او يو زيات شمېر لکچرنوټونه او نور 

 کړي دي.دريس مواد يې چاپ او خپاره 
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د ژبو او ادبياتو پوهنځي استادان او د 

 هغوى کتابونه

 

 پوهاند عبدالحى حبيبي: -٠

لوى استاد پوهاند عبدالحى حبيبي زموږ د هېواد د معارص فرهنګ او 

ادب د لويو خدمتګارانو له جملې څخه دى. استاد له يوې خوا د هېواد د 

اثار وليکل او له بلې خوا فرهنګ د پرمختګ او زرغونتيا لپاره ګڼ شمېر 

يې د فرهنګي او علمي مرکزونو په جوړولو کې هم کارنده ونډه واخيستله، 

استاد د يو شمېر نورو فرهنګي بنسټونو ترڅنګ د ژبو او ادبياتو پوهنځي د 

رغښت په کار کې هم خپلې هلې ځلې نه دي سپموه او د هېواد ددغه 

ستړياوې ګاليل دي. استاد  فرهنګي بنسټ په جوړښت او فعاليت کې يې 

ل کال )د ژبو او ادبياتو پوهنځى د تاسيس له کال څخه( تر ٠232پر 

ل کال پورې د ژبو او ادبياتو پوهنځي د رئيس په توګه پاتې ٠230

(( او تر دې وروسته يې هم پر بېالبېلو وختونو د ژبو او ادبياتو (٠)شوى

 تې شوى دى.پوهنځي د پښتو او دري ژبو او ادبياتو استاد پا

(زيات اديب او ٠55تراوسه پورې د هېواد په دننه او بهر کې د استاد تر )

علمي اثار چاپ شوي دي، د استاد زيات اثار په دري ژبه خپاره شوي 

 دي او يو شمېر يې هم په عريب او اردو ژبو خپاره شوي دي.
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تاد د څرنګه چې موږ دلته د پښتو اثارو کتابښود ترتيبوو، نو دلته به د اس

هغو کتابونو نومونه واخلو، چې په پښتو ژبه ليکل شوي او پر بېالبېلو 

 وختونو خپاره شوي دي.

د خوشال خټک مرغلرې ) د خوشال خټک کليات( سمون  -٠)) 

 ل کال چاپ.٠2٠3مقابله، تعليقات او مقدمه، کندهار، 

، د عبدالقادر خټک دېوان؛ سمون، مقابله، تعليقات او مقدمه، کندهار -3

 ل کال چاپ.٠225

 ل کال چاپ.٠225پښتو او پښتونواله: کندهار،  -2

 ل کال چاپ.٠2٠5پرسلنۍ سندره، پښتو منظومه: کندهار،  -5

ل کال ٠233د احمدشاه بابا دېوان: سمون، مقابله او مقدمه، کابل،  -0

 چاپ.

ل کال  ٠233پټه خزانه: تصحيح، تعليق او دري ترجمه، کابل،  -3

ل ٠205درېيم چاپ، کابل،  ٠205ل کال چاپ، کابل، ٠255چاپ، تهران، 

 کال څلورم چاپ، کابل پوهنتون.

 د پښتو ادبياتو تاريخ لومړى ټوک. -5

 ل کال چاپ.٠235د پښتو ادبياتو تاريخ دويم ټوک، کابل  -5

 ل کال چاپ.٠235پښتانه شعرا لومړى ټوک؛ کابل،  -9

درېيم ټولګي لپاره،  د پښتو ادبياتو تاريخ: د ادبياتو پوهنځي د -٠5

 ل کال چاپ. ٠255

 ل کال چاپ.٠202د افغانستان پېښليک )کرونولوجي(( کابل،  -٠٠

د پښتو ادبياتو تاريخ: د ادبياتو پوهنځي د څلورم ټولګي لپاره،  -٠3

 ل کال چاپ.٠255

 ل کال چاپ.٠203د البريوين کتابښود: کابل  -٠2

 ل کال چاپ.٠235ل په اوسني پښتو شعر کې د ژوند څپې: کاب -٠5
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 ل کال چاپ.٠202پري روښان، د خريالبيان مقدمه: کابل  -٠0

 ل کال چاپ.٠205د پښتو ادب په تاريخ کې قصيده: کابل  -٠3

 ل کال.٠255پښتو د تاريخ او لغت په رڼا کې: کابل  -٠5

د پښتو ژبې او ادب موقف د مرکزي اسيا د خلکو په متدونونو کې:  -٠5

 ل کال چاپ.٠203ييس ( ژبه خپور شوى، کابل، ) په پښتو او انګل

ل ٠25٠د شيخ االسالم عبدهللا انصاري سريت او شخصيت: کابل  -٠9

 کال چاپ.

 ل کال چاپ.٠205د خوشال سواتنامه: مقدمه او تعليقات، کابل  -35

ل کال  ٠235د امري عيل شېر فکري او سيايس شخصيت: کابل  -3٠

 چاپ.

 ل کال چاپ.٠235کابل، پښتو نرث ته کره کتنې:  -33

 ل کال چاپ.٠23٠اسامين نغمې او الهويت رسودونه: کابل  -32

 (٠)ل کال چاپ. ((٠233تذکرة االوليا، کابل  -35

دغه راز د استاد حبيبي يو شمېر نورې ليکنې د هېواد په بېالبېلو 

خپرنيو ارګانونو کې لکه: وږمه، کابل، عرفان مجلو، زېري، ازاد افغانستان 

او ځينو نورو خپرونو کې خپرې شوي دي او هم يې د يو شمېر  جريدو

ليکوالو پر اديب، تاريخي او نورو اثارو ليکنې، حاشيې، تعليقات او رسيزې 

 ليکيل دي.

 

 غالم جيالين جاله: -3

نوموړى هم د هېواد د ميل فرهنګ له لويو خدمتګارانو څخه و، پر 

خپل وخت يې يو زيات شمېر اثار ليکيل، د اثارو زياته برخه يې په پاريس 
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ژبه ليکلې، خو په پښتو ژبه کې يې هم د يادونې وړ اثار ليکيل دي. 

ل کال په ادبياتو  پوهنځي او منځني داراملعلمني کې ٠230نوموړى )) پر

.(( دا دى دلته ددغه استاد د (٠)ښتو او دري ژبو استاد پاتې شوى دى د پ

 پښتو اثارو يادونه کوو:

 2ق م څخه تراوسه: د کابل کالنۍ  055د مرص مخترص تاريخ له  -٠))

 ګڼه کې چاپ شوى دى.

 د اوه اعدادې تاريخ، ناچاپ. -3

ال د ل ک٠2٠2د افغانستان د طبيعي جغرافيې په باب يوه رساله: د  -2

 کابل کالنۍ چاپ.

 د پنځم ټولګي حساب: د پوهنې د وزارت له خوا چاپ شوى دى. -5

ټوک )اريانا دايرة املعارف( کې پر  2د پښتو ادبياتو اجامه تاريخ:  -0

 کال چاپ شوى دى. ٠225

 ل کال چاپ شوى دى.٠235د پښتو ځانتنۍ ادب او موسيقي: پر  -3

 ه خوا چاپ شوى دى.د اندلس مدنيت: د پوهنې وزارت ل -5

 د پښتو ميل ادب او موسيقي: ناچاپ. -5

 (((3)د علم صوت رساله: په کابل مجله کې خپره شوې ده. -9

 

 

 استاد ګل پاچا الفت: -2

ل کال په لومړۍ رتبه د پښتو ټولنې  ٠220استاد ګل پاچا الفت )) پر 

توب رئيس شو او د پوهنې )ښوونې او روزنې( وزارت د عاه شورا په غړي
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ومنل شو، همدارنګه د کابل پوهنتون د حقوقو او ادبياتو پوهنځيو د پښتو 

 (( د استاد الفت اثار په دې ډول دي:(٠)استادي هم ورپه غاړه شوه.

 ل کال چاپ.٠235د پرسه نغمه: د شعرونو لومړۍ مجموعه،  -٠)) 

ښه ملسون: د شعرونو دوميه مجموعه، چې د هغه په خپل ليک ميل  -3

 کې خوندي ده. ارشيف

ل ٠235عاه افکار: د شعرونو درېيمه مجموعه، د ننګرهار مطبعه،  -2

 کال چاپ.

 د ازادۍ پيغام: د شعرونو څلورمه مجموعه، کابل افيسټ چاپ. -5

 ل کال چاپ.٠25٠غوره اشعار: د شعرونو پنځمه مجموعه، کابل،  -0

 چاپ.ل کال ٠25٠د زړه وينا: د شعرونو شپږمه مجموعه، کابل،  -3

بله ډيوه: د نرثونو لومړنۍ مجموعه، د پښتو قرائت دريس مرستيال  -5

 ل کال.٠235مجموعه، کابل، 

 نوى سبک او نوى ادب: د هرني نرثونو دوميه مجموعه، کابل چاپ. -5

ل ٠223غوره نرثونه: د اديب نرثونو درېيمه او بشپړه مجموعه، کابل،  -9

 کال چاپ.

 ل کال چاپ.٠225څېړنه، ننګرهار مطبعه، څه ليکل يا ليک پوهه:  -٠5

 ل کال چاپ. ٠225امال او انشاء: څېړنه، کابل  -٠٠

 ل کال چاپ. ٠229ليکواه، )امال اوانشاء: کابل،  -٠3

 ل کال .٠23٠لغوي څېړنه: کابل  -٠2

 ل کال.٠230پښتو سندرې: څېړنه، کابل،  -٠5

ل کال ٠255ميل قهرمان: )د خوشال خټک په باره کې(، کابل  -٠0

 چاپ.

 ل کال. ٠220منطق: علمي اثر، کابل،   -٠3
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 ل کال.٠23٠پښتو کيل پنځم جلد، لومړى ټوک: دريس، کابل،  -٠5

ل کال ٠23٠پښتو کيل پنځم جلد، دويم ټوک: دريس، کابل،  -٠5

 چاپ.

ل ٠220لوړ خيالونه او ژور فکرونه: د اديب نرثونو ترجمه، کابل  -٠9

 کال.

 ل کال.٠232له دري نه پښتو ته ترجمه، کابل مجله،  احمدشاه بابا: -35

 نوى څرک: ) د پښتو لغاتو مقايسه له نورو ژبو رسه(. -3٠

 څه ګورم او څه اورم؟ -33

 اجتامعي نظريات: په پېښور کې چاپ شوى دى. -32

 د ټولنې علم: )ترجمه( -35

 (٠)د موفقيت الر: )ترجمه(  -30

ل ٠205و جامعې په جوړولو کې: پر اسالم او د اسالم نقش د فرد ا -33

 کال په الهور کې چاپ شوى دى.

ل کال په کابل کې چاپ ٠255د استاد الفت نرثي کليات: پر  -35

 شوى دى.

 

 استاد عبدالروف بېنوا: -5

استاد عبدالروف بېنوا هم يوه موده د ادبياتو پوهنځي استاد پاتې شوى 

 دى.

 پښتو اثار يې دادي:

 ل کال، پښتو ټولنه.٠235جلد، لومړى ټوک،  پښتو کيل: څلورم -٠

پرديس: د عالمه اقبال د ))مسافر(( نومي منظوم کتاب، په پښتو نظم  -3

 ل کال په انيس ورځپاڼه کې خپره شوې ده. ٠23٠ترجمه ده، پر 
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 ل کال، کابل کالنۍ.٠233پښتو د شاهانو په دربار کې: )رساله(،  -2

 ل، د مطبوعاتو رياست.ل کا٠232پښتنې مېرمنې: )تذکره(  -5

ل کال، کابل مجله کې ٠235د هوتکو په دوره کې پښتو: )رساله(،  -0

 خپره شوې ده.

 ل کال، پښتو ټولنه.٠230مريويس نيکه:  -3

 ٠230-33اريايي، فاريس، پښتو مرثيې او وېرنې: تحقيقي رساله،  -5

 کلونه، کابل کالنۍ.

دې رساله کې د احمد د غنمو وږى: تاريخي منظومه رساله ده، په  -5

 ل کال چاپ.٠230شا بابا د جلوس د ورځې منتظره ترسيم شوې ده، 

ل کال ٠230د پريمحمد کاکړ د دېوان تدوين، تصحيح او مقابله،  -9

 پښتو ټولنه.

ل کال د پښتو ټولنې له خوا چاپ ٠233اديب فنون: دا کتاب پر  -٠5

ي او په پښتو کې شوى دى او دا الندې اديب فنون يې په پښتو بيان کړ 

يې تطبيق کړي دي:  معاين بيان، بديع، عروض، قافيه، خطابه او د ليکنې 

اصول، دا کتاب دهغو درسونو مجموعه ده، چې استاد بېنوا د ادبياتو 

پوهنځي دافتتاح پر لومړي کال د هغه پوهنځي لومړي ټولګي ته 

 ورښوده وو.

 ل کال پښتو ټولنه.٠233ويک زمليان:  -٠٠

ډارمسترت پښتو څېړنې: دا کتاب فرانسوي مشهور ليکوال او د  -٠3

مسترشق جيمس ډارمسترت، په فرانسوي ژبه ليکىل، ښاغىل سيدقاسم رښتيا 

په پاريس ترجمه کړى او استاد حبيبي او استاد بېنوا په پښتو ترجمه کړى 

 ل کال د پښتو ټولنې له خواچاپ شوى دى.٠253دى، پر 

تدوين، تصحيح او مقابله، وړه جيبي قطع،  د رحامن بابا د دېوان -٠2

 ل کال چاپ.٠235
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خوشال خټک څه وايي؟ يو وار په هند کې چاپ شوى او دويم  -٠5

 ل کال د مطبوعاتو دمستقل رياست له خوا چاپ شوى دى.٠239ځل پر 

 ل کال، د مطبوعاتو مستقل رياست.٠225پښتونستان:  -٠0

ل ٠222حيح او مقابله، د کارم خان شيدا د دېوان تدوين، تص -٠3

 کال، پښتو ټولنه.

ل کال، د کابل راډيو ٠220پرېشانه افکار: د شعرونو مجموعه،  -٠5

 نرشايت څانګه.

ل کال، د ٠223ګيتانجيل: د رابندرنات ټاګور اثر، پښتو ترجمه،  -٠5

 کابل راډيو نرشايت څانګه.

جمې لنډۍ: يو شمېر پښتو منتخبې لنډۍ له پاريس او انګرېزي تر  -٠9

رسه، انګرېزي ترجمه يې ښاغيل رشيقي کړې ده، دغه ترجمه له ښو رنګه 

 ل کال د کابل راډيو له خوا چاپ شوې ده.٠225تابلوګانو رسه پر 

ل کال د کابل راډيو د پښتون ږ  ٠225خوشال او پرسىل: پر  -35

 مجلې له خوا چاپ شوې ده.

ح ورځپاڼه کې ل کال په اصال ٠225د زړه خواله: اديب نرثونه، پر  -3٠

 خپاره شوي او هم د يومستقل اثر په توګه چاپ شوي دي.

 ل کال چاپ.٠229پښتو قرائت: د لسم ټولګي لپاره،  -33

 ل کال چاپ.٠223زوړ ګنهکار:  -32

 اشتباه: )ډرامه( -35

ل کال، د مطبوعاتو مستقل ٠255اوسني ليکوال، لومړى ټوک،  -30

 رياست.

 ، د مطبوعاتو مستقل رياست.اوسني ليکوال، دويم ټوک  -33
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ل کال، د پښتو د تعميم او ٠253اوسني ليکوال، درېيم ټوک،  -35

 .(٠)انکشاف لوى مديريت

 

 قيام الدين خادم: -0

استاد قيام الدين خادم هم د يوې مودې لپاره په ادبياتو پوهنځي کې 

 تدريس کړى دى، اثار يې دادي:

 چاپ شوي اثار:

 چاپ.معلم پښتو: د کندهار  -٠

 ټوکونه )له مګرو رسه(. 5-٠پښتو کىل:  -3

 د کوچنيانو اخالقي پالنه: )ترجمه( -2

 نوى ژوندون: ) د اديب نرثونو مجموعه( -5

 پښتونوه: )د پښتو دودونه او اخالق(. -0

 بايزيد روښان: ) تاريخي، تحقيقي رساله( -3

 د رشيف رسګذشت: ) له اردو نه ترجمه شوى ناول( -5

 مرغلرو امېل: )د شعرونو لومړۍ مجموعه(د  -5

 څاروان: )د شعرونو دوميه مجموعه( -9

 خياه دنيا: ) د اديب نرثونو دوميه مجموعه( -٠5

 نبو  او عبقريت: ) اجتامعي فلسفي څېړنه( -٠٠

 نوې رڼا: ) د مقالو مجموعه( -٠3

ل کال په کابل ٠2٠5او  ٠2٠5د پښتو ننني ليکوال: تذکره پر  -٠2

 کې چاپ شوې ده. کالنۍ

 د پښتو د تاريخ يوه رسه پاڼه. -٠5
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 د خوشال او رحامن موازنه. -٠0

 مکارم االخالق: )له عريب څخه ترجمه( -٠3

 پښتانه شعرا: د لومړي او دويم ټوک ځينې برخې. -٠5

 پارسيان څوک وو؟: )تاريخي څېړنه( -٠9

 په تذکرة االوليا تبرصه. -35

 خي څېړنه(.کوشانيان څوک وو؟: )تاري -3٠

 د بابا نصيحت نامه: )منظومه(. -33

 سيدکامل او ببوجانه: )داستان(. -32

 د پښتو پټۍ: ) د پښتو الف بې په باره کې(. -35

 لوى اصحابان: )مذهبي تاريخ او سريه(. -30

 نشنيليزم او انرت نشنليزم: ) مليت او بني املليت(. -33

 افغاين حکومت. -35

تطورات او د نرث ليکونکو تذکره: کابل کالنۍ د پښتو نرث تاريخي  -35

 کلونه. ٠235-٠2٠9

 معياري پښتو. -39

 لرغوين پښتانه قومونه. -25

 پښتو قرائت د دويم ټولګي لپاره. -2٠

 پښتو قرائت د درېيم ټولګي لپاره. -23

 ناچاپ اثار:      

 د پښتونخوا قيصې. -٠

 مکاملات. -3

 عزيزه حب خري. -2

 سورګل. -5

 کانفرانسونه. -0
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 کره پښتو. -3

 پښتو زده کړه. -5

 نصوص الحکم. -5

 د پښتو شاعري. -9

 پښتو په غريب ليکدود. -٠5

 پښتني پور. -٠٠

 پېړۍ او پښتانه. -٠3

 د پښتنو قاموه. -٠2

 غوره سندرې. -٠5

 د پښتو مشاعرې. -٠0

 اينده پښتنو ته. -٠3

 د تنقيد حق. -٠5

 ساتلې خزانې -٠5

  ادب.د پښتو وليس -٠9

 د شعرونو درېيمه مجموعه. -35

 د اديب نرثونو مجموعه -3٠

 د داستانونو مجموعه -33

 مجليس شاعران. -32

 (٠)او نور...

 

 پوهاند صديق هللا رښتني: -3
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005٠ 
 

پوهاند صديق هللا رښتني د پښتو ادب يو لوى خدمتګار اوعامل دى. 

څانګې استاد رښتني صاحب زياته موده د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو 

پاتې شوى او زموږ د ځوان نسل د روزنې لپاره يې د يادونې وړ هلې ځلې 

 کړي دي. د استاد رښتني اثار په دې ډول دي:

 پښتانه شعرا: دويم ټوک. -٠

 پښتو کيل لومړى ليار ښوونکى. -3

 پښتو کيل شپږم سمسرت -2

 د پښتو ادب تاريخ. -5

 پښتو اشتقاقونه او ترکيبونه. -0

 ښتو لومړى ګرامر )فاريس(د پ -3

 نوى ژوند: ) د پښتونستان په باره کې( -5

 د پښتنو مجاهدې: )تاريخي اثر( -5

 د مومند عبدالحميد دېوان. -9

 د پښتو قيصې. -٠5

 پښتونيار. -٠٠

 د ميوند هنداره: )ژباړه( -٠3

 دهند سفر. -٠2

 د خوشال خټک بازنامه. -٠5

 قرائت.دمعارف د دويم او درېيمو ټولګيو  -٠0

 د معارف د شپږم ټولګي دينيات. -٠3

 د پښتونستان واقعات: )رساله(. -٠5

 پښتو ادبيات: )رساله( -٠5

 پښتو نرث. -٠9

 د پښتو ادب درې مشهورې کورنۍ. -35
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 د پښتو او سانسکريت نژدېواىل. -3٠

 پښتو ژبښودنه. -33

 نومياه شاعران. -32

 اديب اوتاريخي سمونې. -35

 اصطالحات.ګرامري  -30

 ديني هنداره: )له عريب نه ژباړه( -33

 د خوشال طب نامه: )چاپونه،کتنه او سمونه( -35

 د حميد نرينګ عشق: ) چاپونه، کتنه او سمونه(. -35

 د ميا رشف عروض: )چاپونه، کتنه او سمونه(. -39

 پښتنې مېرمنې: )ډرامه، ناچاپ(. -25

 د ژوند وريفې: )ترجمه، ناچاپ( -2٠

 ندې پلوشې: )ترجمه، ناچاپ(.ځال  -23

 د پښتو اشعارو قسمونه: ناچاپ -22

 پښتو څېړنه: ناچاپ -25

 د ننګرهار او قطغن سفر: ناچاپ -20

 د پښتونستان مقالې: ناچاپ -23

 د معارف د دويم ټولګي پښتو قرائت: ناچاپ. -25

 د ژوند سندره: ناچاپ -25

 د مرص سفر: ناچاپ. -29

 ناچاپ. د شوروي اتحاد سفر: -55

 د قلمي نسخو د څېړنې الر: ناچاپ -5٠

 پښتو پېژندنه: ناچاپ -53

 روښان ستوري: ناچاپ -52

 سبک پېژندنه: ناچاپ -55
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 د هېواد نندارې: ناچاپ -50

 نومياه پوهان: ناچاپ -53

 پښتني الرښود: ناچاپ -55

 د هند کتابخانې: ناچاپ -55

 د پښتو قلمي نسخې: ناچاپ -59

 ژندنه: ناچاپد مهتمم پې -05

 د خپلواکۍ هڅې: ناچاپ -0٠

 د پښتو تاريخي څېړنه: ناچاپ -03

 تاريخي ليکونه: ناچاپ -02

 د فکر پلوشې: ناچاپ -05

 د شعرونو مجموعه: ناچاپ -00

 پښتو ګرامر: ناچاپ، دوه ټوکه کې. -03

 خوږه وږمه: ناچاپ -05

 نړۍ وال کنفرانسونه: ناچاپ -05

 رنګارنګ ګلونه: ناچاپ -09

 (٠)د پښتو نرث هنداره: چاپ. -35

 

 اکاډميسني پوهاند عبدالشکور رشاد: -5

استاد عبدالشکور رشاد د هېواد له نومياليو پوهانو څخه يو پوه دى. 

ډېره موده د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې د 

ال د استاد په توګه پاتې شوى دى او زموږ د اوسني اديب بهري زيات ليکو 

استاد له پوهنيزو وړانګو څخه برخمن شوي دي. دا دى دلته د استاد د 

 پښتو اثارو يادونه کوو:
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 کال چاپ. ل٠223لودي پښتانه: پښتو ټولنه،  -٠))

 ٠229د تولستوي درې نکلونه: ژباړه، د هېواد ورځپاڼې له خوا پر  -3

 کال کې چاپ.

 ل کال چاپ.٠255د زړه وينې: شعرونه،  -2

 بېلتون غږ: ناچاپ.د  -5

 الله:  ناچاپ -0

 روڼې اوښکې: ناچاپ -3

 ملحد شاهي او مالشاهي: شعرونه، ناچاپ. -5

( ټولګي لپاره، د ښوونې او روزنې وزارت له خوا ٠٠پښتو قرائت: د ) -5

 چاپ شوى دى.

( ټولګي لپاره، د ښوونې او روزنې وزارت له خوا ٠3پښتو قرائت: د ) -9

 چاپ شوى دى.

 حمدشاه بابا د شهنامې تحشيه او تعليق.د ا -٠5

د قيصه خوانۍ خونړۍ پېښه: د رسحدونو چارو وزارت له خوا  -٠٠

 چاپ شوى دى.

( ټولګي پورې د ښوونځيو د پښتو ٠3-3مکتبي قاموس چې له ) -٠3

 (٠)کتابو د پنځو او شپږو زرو لغاتو ترشيح کوي.((

 ل کال چاپ. ٠229ډيىل د پښتنو په وخت کې:  -٠2

 ل کال٠202دامري خرسو دهلوي هندي شاعري:  -٠5

 ل کال٠202دخريالبيان په رسيزه کې درې مقالې:  -٠0

 ل کال چاپ.٠202مخونو کې د  ٠33دخريالبيان لغتونه: په  -٠3

 ل کال چاپ.٠202د دولت لواڼي د دېوان رسيزه: د  -٠5
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0050 
 

ل کال ٠202د واصل روښاين د څو شعرونو رسيزه او سموونه، د  -٠5

 چاپ.

ل کال  ٠205پاڼي ڼي، اښت او هيايي او په هغه کې پښتو کلمې، د  -٠9

 چاپ.

 ل کال چاپ.٠205مخونو کې د  ٠55ګيتانجيل رسيزه په  -35

 ل کال چاپ.٠205دتاج رسيزه: د  -3٠

 ل کال چاپ٠203د ګولډن شتت د فرهنګ رسيزه، د  -33

 اپ.ل کال چ٠203مخونو کې د  ٠93د ګلشن روه رسيزه، په  -32

ل کال ٠203د احمدشاه بابا د څو اشعارو د پښتو رشحې رسيزه، د  -35

 چاپ.

 ل کال چاپ٠205د احمدشاه بابا د دېوان غورچا  د  -30

ل کال کې ٠209بديع: دريس کتاب د داراملعلمني له خوا پر  -33

 چاپ شوى دى.

ل کال ٠209مخونو کې د  55د پښتو تجديدونو تاريخچه، په  -35

 چاپ.

 ابن سينا د مخارج الحروف پښتو ژباړه. د -35

 ل کال چاپ.٠209د اسامالحسنى رسيزه، د  -39

 ل کال چاپ.٠235د څمکنو ميا عمر، د  -25

ل کال ٠23٠د حاجي جمعه بارکزي د دېوان رسيزه او لغتنامه د  -2٠

 چاپ.

 ل کال چاپ.٠23٠پر افغانستان او هند برتانوي څو خربې، د  -23

 فرهنګ.د پټې خزانې  -22

 ل کال چاپ.٠230درباره رفرنامه اکربي و نارم ان، د  -25

 لس مقالې. -20
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 سوبهياش چند رابوس. -23

 د استاد ناچاپ اثار:

پښتانه شعرا )په اردو کې(: په دغه اثر کې هغه په خټه پښتانه شاعران  -٠

( 252معريف شوي، چې په اردو ژبه يې شعرونه وييل دي، په دغه اثر کې )

 عران راغيل دي. تنه شا

( تنه شاعران 355پښتانه شعرا: )په فاريس ژبه کې( په دغه اثر کې ) -3

 معريف شوي دي.

ايا؟ ، په دغه اثر کې هغه تېروتنې په ګوته شوي، چې هغه په پښتو او  -2

 فاريس ادبياتو او تاريخ کې د پاملرنې وړ دي.

 غالب جنګ نواب احمدخان بنګک او د هغه کورنۍ. -5

 مخونو کې. 355پښتني قومونو او قبايلو په باب ياداښتونه، په د  -0

( ختيځپوهان چې د افغانستان پښتو 355مسترشقني: په دغه اثر کې ) -3

 او فاريس ژبو په باب يې څېړنې کړي، معريف شوي دي.

امني امللک ګل محمدخان غورياخېل بابړ او د هغه کورنۍ )چې د  -5

 استاد له نيکونو څخه دى(.

 ميل قهرمان غازي محمداکربخان. -5

 سوري پښتانه )لکه لودي پښتانه چې مخکې مو ياد کړل(. -9

 د کندهار دمدرسو تدرييس نصاب. -٠5

 مخونو کې. ٠55حرضت ابوبکرصديق)رض( په پښتو ژبه،  -٠٠

 په زړه فاريس او اوستا کې پښتو کلمې )د ماسټرۍ دورې لپاره(. -٠3

 د کندهار زيارتونه. -٠2

 اديب قاموس: دغه اثر شپږ ټوکه دى: -٠5

 ( مخه.٠555لومړى ټوک: )

 ( مخه055دويم ټوک: )
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 ( مخه٠555درېيم ټوک: )

 ( مخه555څلورم ټوک: )

 ( مخه555پنځم ټوک: )

 ( مخه، چې تراوسه هم ترالس الندې دى.93شپږم ټوک: )

 جغرافيايي يادښتونه: دغه اثر دوه ټوکه دى. -٠0

 ښتونه: په دوه ټوکه کې:د کندهار تاريخي ياد -٠3

 لومړى ټوک: تر مغولو دمخه د کندهار په باب.

 دويم ټوک: تر مغولو وروسته د کندهار په باب.

 د احمدشاهي عرص نومياه، په دوه ټوکه کې: -٠5

لومړى ټوک: هغه برخه ده، چې د احمدشاهي شاهنامې د تعليقاتو په 

 نامه راغيل دي.

 پرته نور نومياه دي. دويم ټوک: له احمدشاهي شاهنامې

 پښتانه مشاهري: دا اثر درې ټوکه دى: -٠5

( مخه او درېيم ټوک تر الس 355( مخه، دويم ټوک)٠05لومړى ټوک: )

 الندې دى.

د طريقت شجرې: د هغو طريقو په باب دى، چې په افغانستان او  -٠9

 پښتنو کې مشهورې دي.

 نسبي شجرې: دغه شجرې څلور ټوکه دي: -35

 ټوک: په هندوستان کې د پښتنو نوابۍ او مشهورې کورنۍ.لومړى 

 دويم ټوک: د سدوزيو پاچهانو او شهزاده ګانو په باب.

 درېيم ټوک: د محمدزيو پاچهانو او شهزاده ګانو په باب.

 څلورم ټوک: د پښتنو قومونو په باب عمومي شجرې.
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ل شوى سل متله په اوو ژبو: دغه اثر په څلورو ټوکو کې تراوسه کښ -3٠

دى. دغه متلونه، په پښتو، فاريس، عريب، رويس، انګرېزي او اردو ژبو 

 ليکل شوي دي.

 ( پښتو متله په رويس ژبه.3555دوه زره ) -33

 د خوشال فرهنګ: دغه اثر په اوو ټوکو کې دى: -32

لومړى ټوک: طب نامه، دويم ټوک: بازنامه، درېيم ټوک: رباعيات او 

امه، پنځم ټوک: غزليات او قصايد، شپږم قطعات، څلورم ټوک: دستارن

 ټوک: رباعيات او قطعات، اووم ټوک غزليات او قصايد.

 د پټې خزانې فرهنګ دوميه برخه. -35

 د ګلشن روه لغتنامه. -30

 د خريالبيان لغتنامه. -33

د فرهنګونو په باب: په دغه اثر کې ټول هغه فرهنګونه چې په ختيز  -35

 وي :کې کښل شوي دي، معريف ش

 _ پښتو فرهنګونه د الفبا په ترتيب.

 _ پاريس فرهنګونه د الفبا په ترتيب.

 _ عريب فرهنګونه د الفبا په ترتيب.

 _ ترکي فرهنګونه د الفبا په ترتيب.

 _ هندي فرهنګونه د الفبا په ترتيب.

 ( مخونو کې.35٠بديع: په ) -35

 ( مخونو کې.2٠5بيان: په ) -39

 ونو کې.( مخ255قافيه: په ) -25

( 205( او دويم ټوک )535عروض: په دوو ټوکو کې، لومړى ټوک ) -2٠

 مخونو کې.

 ( مخونو کې.252معاين: په ) -23
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نقد: د پښتو، پاريس او عريب ادبياتو په تاريخي او علمي برخو کې  -22

 ( مخونو کې.392په )

 په ګلشن روه کې د بابوجان منتخباب نرث نه دى )دپوهاندۍ اثر(. -25

 (٠)لوى احمدشاه بابا د خلکو له نظره((.  -20

 د کارنامو مېرمنې، ناچاپ. -23

 

 حبيب هللا تږى نيازى: -5

حبيب هللا تږى يوه ټاکلې او يوه د يادونې وړ موده د کابل پوهنتون د 

 ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې د استاد په توګه پاتې شوى دى.

 پښتو اثار يې په دې ډول دي:

ژبه خپله رسته پرېږدئ: د کارنل پوهنتون د پروفيسور ښاغيل جان  -٠

 هال تاليف دى، چې استاد تږي ترجمه کړى، خو چاپ شوى نه دى.

 د شعرونو يوه مجموعه: چاپ شوې نه ده. -3

د ليک تاريخ او تحول: په متفرق ډول په کابل مجله کې چاپ شوى  -2

 دى.

ل کال په کابل ٠229يې د  معارص افغاين ادب: ډېره مخترصه برخه -5

 (٠)کالنۍ کې خپره شوې ده.((

 

 پوهاند دوکتور مجاور احمد زيار: -9

پوهاند دوکتور مجاور احمدزيار د هېواد له مخکښو ليکوالو او وتلو 

ژبپوهانو څخه دى. استاد د خپل ژوند يوه زياته برخه د کابل پوهنتون د 
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د په توګه تېره کړې ده او تر ژبو او ادبياتو پوهنځي پښتو څانګه کې د استا

اوسه يې يو زيات شمېر اثار او ليکنې د هېواد په دننه او بهر کې خپرې 

 شوي دي، دلته يې د ځانګړو اثارو يادونه کوو:

نومتړنګونه يا اسمي ترکيبونه: په املاين ژبه د سويس د برن پوهنتون  -٠

 م کال خپرونه.٠955د 

 ل کال خپرونه.٠233هنتون د پښتو پښويه )ګرامر(: د کابل پو  -3

ل کال ٠235پښتو ويي پوهنه )لکزيکولوژي(: د کابل پوهنتون د  -2

 خپرونه.

ل کال ٠235پښتو ليکالر: د ننګرهار د بايزيد روښان پوهنتون د  -5

 خپرونه.

 ل کال چاپ.٠209زنداين نغمې: د شعرونو مجموعه،  -0

ې د دولتي کمېټې سوزونه او سازونه: شعري غونډ، د چاپ او خپرون -3

 ل کال چاپ.٠235رياست، 

اور او وينې: د شعرونو غونډ، د چاپ او خپرونې د دولتي کميټې  -5

 ل کال چاپ.٠235رياست، 

ل کال ٠235وينه او مينه: شعري غونډ، د ميل دفاع وزارت، د  -5

 خپرونه.

نظر کوتاهى بر زبان وزبان شنايس: د کابل پوهنتون ګسترن چاپ  -9

 .ل کال٠232

پښتانه او ورونه مليتونه: ژباړه، د چاپ او خپرونې د دولتي کمېټي  -٠5

 ل کال. ٠233رياست، 

 ل کال چاپ، الهور.٠253مينه د زړه په وينه: رمان،  -٠٠

اندو ژوند: شعري طرحې او څلوريځې، د رسحدونو چارو وزارت،  -٠3

 ل کال چاپ.٠235
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 غوښتنه کښل شوى دى.دري فرهنګ: د برلني د پوهنتون په -پښتو -٠2

ګلکڅونه: شعري غونډ، د افغانستان د ليکوالو د انجمن خپرونه،  -٠5

 ل کال.٠235

 پښتو فرهنګ: د برلني پوهنتون په غوښتنه کښل شوى دى. -املاين -٠0

 د پښتو املاين ژباړيز پرابلمونه ) په املاين ژبه، ناچاپ -٠3

 سپني غر: شعري غونډ، ناچاپ. -٠5

)رارګولوژي(: برخه برخه په فولکور مجله کې خپره شوې کارپوهه  -٠5

 ده.

ټولنوال رياليزم: برخه برخه په هرن او ژوندون مجلو کې خپور  -٠9

 شوى دى.

 پښتو ګړدودونه )لهجې(: په وږمې مجله کې چاپ شوى دى. -35

پښتو آر پوهه )امتولوژي(: تر ))ژ(( پورې په وږمه مجله کې خپره  -3٠

 شوې ده.

و بدملېچ يا پښتو شعر څنګه جوړېږي؟: د اطالعاتو او کلتور پښت -33

 ل کال.٠239وزارت، 

 ليکونه ) په پښتو،دري،املاين او انګلييس( ناچاپ. -32

 ځان پېښې ) په پښتو، دري، املاين او انګلييس، ناچاپ -35

ژبو )پښتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوڅي، براهوي،  ٠5د هېواد پر  -30

پاراسوين، کتي )نورستان(، ګوجرو، ))ګجرايت(( تريو ورخي، پشه يي، 

ټوکه ګړدودي )لهجوي څېړنې چې د  ٠55))ترياهي((، شغني، کشمونډي، 

سويس د ميل فونډ له خوا د يونسکو په سپارښتنه د افغانستان ) د ژبپوهنې 

 اتلس( په نامه په برن پوهنتون کې ترکار الندې دي.

 ېړنې.پښتو، دري، پشه يي فولکوري څ -33
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د سربونو نڅا: شعري غونډ، د سيد جامل الدين افغان فرهنګي  -35

 ل کال.٠253ټولنه، 

ګلوييونه: شعري غونډ، د سيد جامل الدين افغان فرهنګي ټولنه،  -35

 ل کال.٠253

رزم و بزم: شعري غونډ، د سيد جامل الدين افغان فرهنګي ټولنه،  -39

 ل کال.٠253

يد جامل الدين افغان فرهنګي ټولنه، څڅواکي: شعري غونډ، د س -25

 ل کال.٠253

ل کال کښل شوې، خو چاپ او ٠205نندارليک )ډرامه(: پر  -2٠

 نندارې ته نه دى وړاندى شوى.

ل ٠250د پټې خزانې ليکزيکي شننه )پټه خزانه، لغوي خزانه(،  -23

 کال چاپ.

باړه(، د هندو اروپايي ژبو لرغوىن تاريخ ) له املاين رسچينو څخه ژ  -22

 مخونه يې نيوه دي. 25ګڼې برابر  2ل کال د ٠255دکابل مجلې د 

د پټې خزانې املاين ژباړه او ګرامري شننه، دا ژباړه د فرانسوي  -25

 افغانپوهاند )کيفر( لپاره شوې ده.

 ل کال چاپ.٠252سيندګى )جيبي قاموس(  -20

يکنې په زياتې علمي، اديب، تحقيقي او ژورناليستيکي ل ٠٠55تر  -23

پښتو، دري، انګلييس او املاين د هېواد دننه او د باندې خپرې شوي دي. 

دغه راز يې يو لړ اديب اثار ) د شوروي اتحاد( په څو ژبو او مجاري، 

 املاين، انګلييس، بلغاريايي او داسې نورو ژبو اړول شوى دى.

ل کال د ميزان او عقرب د ګڼې له مخې د ٠235د ژوندون مجلې د 

صيب د اثارو شمېر په دې ډول ښوول شوى دى: داثارو ټول شمېر  زيار
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( اثره، ٠55( اثره، تحقيقي )٠3( اثره، علمي )٠5يې له مقالو پرته اديب )

 (٠)( اثره.((٠25مجموعي )

 

 پوهاند محمد رحيم الهام: -٠5

استاد محمد رحيم الهام د علومو اکاډمۍ د غړي او يوه زياته موده د 

ژبو او ادبياتو پوهنځي د دري او پښتو څانګو د استاد په کابل پوهنتون د 

توګه پاتې شوى دى. استاد خپلې زياتې ليکنې په دري ژبه کړي دي. 

 موږ به يې دلته د پښتو اثارو پېژندنه وکړو:

 په اسالمي تصوف يوه مقدمه، ناچاپ. -٠

 د ترشيحي ژبپوهنې مقدمه، په کابل مجله کې چاپ شوې ده. -3

 نې مقدمه، په کابل، وږمه او رهرب مجلو کې خپره شوې ده.د ژبڅېړ  -2

د پښتو ژبې فونيمي جوړښت تحليل )د پوهندوى علمي رتبې ته(  -5

 ناچاپ.

 د پښتو ګرامر طرح: په وږمه مجله کې چاپ شوى دى. -0

د پښتو ګرامر، هربرت پنزل، ژباړه، د ادبياتو پوهنځي له خوا چاپ  -3

 شوى دى.

 )پښتو ژباړه( په کابل مجله کې چاپ شوى دى.تطبيقي ادب:  -5

د پښتو او انګرېزۍ مقابله يي فونيم پېژندنه ) د ماسټرۍ تيزس(  -5

 ناچاپ.

ټوکونو کې،  3د سانسکريت د دوو ټوټو شعرونو ترجمه او تحليل،  -9

 ناچاپ.

 اديب مسالې: د ليکوالو انجمن خپور کړى دى. -٠5
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 ل کال چاپ.٠235ړه، پښتو خجڅېړنه، يرژي پيچکا، ژبا  -٠٠

 

 پوهاند سيد بهاوالدين مجروح: -٠٠

م ٠955م کال د ادبياتو پوهنځي رئيس او هم پر ٠909استاد مجروح پر 

کال د دويم ځل لپاره د نوموړي پوهنځي رئيس و. همدا راز استاد 

مجروح زياته موده د ادبياتو پوهنځي د تاريخ او فلسفې د څانګې استاد 

 پاتې شوى دى.

 وح صيب پښتو اثار دادي:د مجر 

 د جرب او اختيار ډيالکټيک: د ادبياتو پوهنځي چاپ. -٠

 ځانځاين ښامار: د ادبياتو د پوهنځي چاپ. -3

 د مور پيغام: پښتو منظومه، د پېښور چاپ. -2

 دښمن وپېژنئ: يوه تحلييل ليکنه ده، د پېښور چاپ. -5

 نا اشنا سندرې: د پېښور چاپ. -0

 ي او فرانسوي ژبو هم يو شمېر اثار ليکيل دي.استاد مجروح په در 

 

 پوهاند عبدالرزاق زهري: -٠3

عبدالرزاق زهري هم يو وخت د ژبو او ادبياتو پوهنځي استاد پاتې 

 شوى دى، دلته يې د اثارو يادونه کوو:

ل کال يې تاليف کړى او ادبياتو ٠220د اروپا اديب ليکونه: پر  -٠

 پوهنځي ته يې سپارىل دى.

ل کال يې د مطبوعاتو په کالنيو ٠223پښتو ادب سخنوران: پر  د -3

 جايزو کې د خوشال خټک جايزه اخيستې.

ل کال خپور ٠25٠د انشا فن او ليکواه: په عرفان مجله کې، پر  -2

 شوى دى.
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 ل کال په پوهنې مجله کې خپور شوى دى.٠25٠پښتو ادب: پر  -5

ال په انيس کې خپور ل ک٠223اقتصادي داستان،  -شهال: ټولنيز -0

 شوى دى.

 (٠)پښتو متلونه: چاپ شوي نه دي.((  -3

 

 پوهاند دوکتور محمد حسن کاکړ: -٠2

)) ښاغىل محمد حسن کاکړ هم يو وخت د ادبياتو پوهنځي د بهرنيو 

 زده کوونکو په کورس کې ښوونکى و. دغه الندې اثار يې ليکيل دي.

 سود او زيان: ناچاپ -٠

 ژوند او فکر: ناچاپ د لرغوين يونان -3

 پښتو د باندنيو لپاره: ناچاپ -2

ل کال د پښتو ټولنې ٠229د ماکسيم ګورګي اديب نکلونه: )ژباړه( پر  -5

 له خواچاپ شوى دى.

 د برتانيې سيايس سيستم: ژباړه، ناچاپ، -0

 (٠)اوسنۍ سيايس فلسفې: ژباړه، ناچاپ.(( -3

 

 عبدالباري اشنا: -٠5

د ادبياتو پوهنځي استاد پاتې شوى دى نوموړى هم )) يو وخت 

 تراوسه يې دغه اثر السته راغىل دى:

ل کال په طلوع افغان اوونيزه او هم په ځانګړي ٠233ادبيات: پر  -٠

 (3)ډول خپور شوى دى.((
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 ګل محمد نورزى:

د زيات وخت لپاره د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو 

 دغه الندې اثار يې السته راغيل دي: څانګې استاد پاتې شوى دى،

د مغلو په دولت کې د وروستيو کودتاوو تاريخ: له رويس ژبې نه  -٠

ل کال، د کابل پوهنتون ٠203پښتو ته ژباړل شوى او په دوو ټوکو کې پر 

 له خوا چاپ شوى دى. 

 ل کال، پښتو ټولنه.٠205د درانيانيو امپراتوري: ژباړه،  -3

 يو اثر ژباړه،د ليکوالو ټولنه.مفتش: د ګوګول د  -2

د ماشومانو قيصې: د ماشومانو لپاره دوه واړه کتابونه دي چې له  -5

 رويس ژبې څخه ژباړل شوي او دواړه په شوروي کې چاپ شوي دي.

خوشال پېژندنه: دريس نوټ دى، لنډيز يې په ګستز ډول چاپ  -0

 شوى دى.

 د پښتو ادبياتو ژانرونه: ناچاپ -3

 تبونه: ناچاپاديب مک -5

 سعدالدين شپون:

سعدالدين شپون د ادبياتو پوهنځي فار  التحصيل دى او هم په 

نوموړي پوهنځي کې استاد پاتې شوى دى، تراوسه يې دغه اثار ليکيل 

 دي:

 پرخه په ترخه: د شعرونو جونګ، په پېښور کې چاپ شوى دى. -٠

رخې خپرې د بنګي غاړه ))ناول((: په سپېدې مجله کې يې ځينې ب -3

 شوي دي.
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ل کال، د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې له ٠203ليکواه:  -2

 خوا.

 

 نور احمد شاکر:

استاد نوراحمد شاکر څه دپاسه پنځه ويشت کاله د ادبياتو پوهنځي 

 استاد پاتې شوى دى. دغه اثار يې تراوسه چاپ شوي دي:

لپاره، د ښوونې او روزنې د بديع او بيان: د لسمو او دولسمو ټولګيو  -٠

 ل کال خپور شوى دى.٠230وزارت له خوا، پر 

 ژبنۍ څېړنې: د ادبياتو پوهنځي له خوا چاپ شوى دى. -3

 

 _ پاينده محمد زهري:

يوه موده د ژبو او ادبياتو پوهنځي د استاد په توګه پاتې شوى دى. 

 اثار يې په الندې ډول دي:

اينده محمد زهري او ډاکرت د افغانستان د معارف تاريخ: پ -٠

ل کال د پوهنې ٠229محمديوسف علمي په ګډه ترتيب کړى او پر 

 وزارت له خوا چاپ شوى دى.

 ل کال چاپ.٠2٠5پښتو خربې: کابل،  -3

 ل کال چاپ. ٠2٠5لغات(،  555د پښتولغات: ) -2

 ل کال چاپ.٠2٠5د پښتو زر متلونه: کابل مطبوعات، -5

 د پښتو يو زر لنډۍ. -0

 ل کال چاپ.٠235پښتو فولکوري مجموعه: )په درېيو رسالو کې(،  -3

 ل کال.٠230د پښتوادب او انشاء: ادبياتو پوهنځى،  -5

 د پښتو تحلييل او مقايسوي ګرامر. -5

 پښتو منثورې اديب ټوټې. -9
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 د پښتنو يرغل: )ژباړه(. -٠5

 په پښتو ژبه د معارف وزارت لپاره د ځينو دريس کتابونو لکه: -٠٠

)فزيک، کيميا، جغرافيه، ريايض، هندسې، دينياتو، تاريخ او بيولوژي 

 ژباړه.

 د راډيو درسونه: په پښتون ژ  مجله کې چاپ شوي دي. -٠3

 د پښتو رهنام: په نوي طرز د پښتو زده کوونکو لپاره. -٠2

 د پښتو بول چال: په پښتو او فاريس په نوي طرز. -٠5

ل کال، ٠235اب: په نوي طرز، د کليوالو ښوونځيو لومړى کت -٠0

 کابل.

 د پښتو قرائت: د لومړيو ښوونځيو لپاره. -٠3

 د پښتو قرائت: د منځنيو ښوونځيو لپاره. -٠5

 د پښتو قرائت: د ثانوي ښوونځيو لپاره. -٠5

 رسالې. ٠5د دايرة املعارف د رسالو ژباړه: ټولې  -٠9

 ليکنه.د مرحوم مستغني د کلياتو تدوين او د رسيزې  -35

د پښتو الفباء: د مجلې او تحليل په اصولو د لومړيو ټولګيو لپاره پر  -3٠

 (٠)ل کال ليکل شوې ده.((٠233

 

 محمداعظم ايازى:

محمد اعظم ايازى يو وخت د ادبياتو پوهنځي استاد پاتې شوى دى، 

 پښتو اثار يې دادي:

 قواعد پښتو: په کابل کې چاپ شوى دى. -٠

 څخه ژباړل شوى، ناچاپ. الفاروق: له اردو -3
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ريايض او جغرافيه له لومړي څخه بيا تر څلورم جامعته پورې چاپ  -2

 شوى دى.

 االنسان: له اردو څخه ژباړه، ناچاپ. -5

 لس زره لغاتونه: کابل چاپ. -0

 (3)د پښتو ګرامر: چاپ.  -3

 طاهر علمي:

 د ادبياتو پوهنځي استاد پاتې شوى دى. اثار يې دادي:

 نيانو د تصوف په باب: ناچاپ.د روښا -٠

 د پښتو معارص ادب: لکچر نوټ. -3

 

 نرصهللا سومبن:

نوموړى هم يوه موده د ژبو او ادبياتو پوهنځي استاد پاتې شوى. اثار 

 يې دادي:

ل کال د کابل ٠203د لرې رشق او جنويب رشقي اسيا جغرافيه: پر  -٠

 پوهنتون له خوا چاپ شوى دى.

ل ٠209)ژباړه(: د پښتو څېړنو بني املليل مرکز،  د کابل سلطنت بيان -3

 کال چاپ.

 ل کال چاپ.٠233دراين احمدشاه: ژباړه، د علومو اکاډمۍ،  -2

 

 عبدالروف خپلواک:

پوهندوى خپلواک د يو وخت لپاره د ادبياتو پوهنځي د تاريخ څانګې 

 استاد پاتې شوى دى.
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 تحليل: له املاين د پرمختيايي هېوادونو ټولنيز، اقتصادي او سيايس -٠

 ل کال چاپ.٠205ژبې څخه ژباړه، 

 

 نورمحمد غمجن:

ارواښاد نورمحمد غمجن زياته موده، د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو 

څانګې استاد و. نوموړي استاد د خپل لنډ عمر په بهري کې د يادونې وړ 

 اديب فعاليتونه تررسه کړي دي، دلته يې د پښتو اثارو يادونه کوو:

د پشه يانو د محيط ژبې، خلکو، د ځينو شاعرانو او متلونو معريف  -٠

 )مونوګراف(.

 د پشه يانو شفاهي ادبيات. -3

د پښتو او پشه يي ژبو د ګرامر نږدېواىل )د پوهنملۍ علمي ترفيع  -2

 لپاره(.

 پښتو قاموس ) چې تر لسو زرو زيات لغتونه لري.(-پشه يي -5

 (.د پشه يانو متلونه )ناچاپ -0

 د پشه يانو پيداوار )ناچاپ(. -3

 د پشه يانو د جغرافيايي محيط معريف )ناچاپ(. -5

 د پشه يي ژبې د ادبياتو تاريخ. -5

 پشه يي کيسې، روايتونه، )ناچاپ(. -9

 د پښتو شعرونو مجموعه. )ناچاپ( -٠5

 په پښتو ژبه مقالې، )ناچاپ( -٠٠

 پښتو خواږه نرثونه. )ناچاپ( -٠3

 ژبې تاريخچه: )ناچاپ( د پشه يي -٠2

 د نورستاين ژبې تاريخچه: )ناچاپ( -٠5
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د روښاين دورې منظوم متون، د ژبو او ادبياتو پوهنځي د درېيم  -٠0

 ټولګي لپاره دريس کتاب. ګستسرن چاپ.

د روښاين دورې منظوم او منثور ادب تاريخ: د پښتو د دويم  -٠3

 ټولګي لپاره )د دوکتور زېورالدين په ګډون(.

 (٠)پښتو متلونه، راټولونه.  -٠5

 

 رسمحقق محمدصديق روهي:

کانديد اکاډميسني رسمحقق محمدصديق روهي يوه زياته موده د کابل 

پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي استاد و. د استاد اثار په الندې ډول 

 دي:

 ل کال چاپ.٠205د څېړنې الرښود: د  -٠

 کال چاپ. ل٠205پښتو په بېلګه يي جملو کې: د  -3

 ل کال چاپ.٠235اديب څېړنې:  -2

 ل کال چاپ. ٠235د ژبښودنې مسلې: د  -5

 ل کال چاپ. ٠230د ادب او فلکور په باره کې: د  -0

 ل کال چاپ.٠230فلکور پېژندنه: د  -3

 ل کال چاپ.٠233پښتو معارص ادبيات: دوه جزوې: د  -5

 د روښاين غورځنګ ماهيت: ناچاپ -5

 شعر پېژندنه: -9

 د نصيحت اکسري: يوعلمي، انتقادي اثر، ناچاپ. -٠5

 د دولسم ټولګي لپاره د ادبياتو تاريخ: ناچاپ. -٠٠
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 بايزيد اڅک:

ډېره زياته موده د ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوى 

 دى.

 پښتو فونولوژي او مورفولوژي )پوهنملۍ رتبې لپاره(: ژباړه. -٠

 

 دوکتور زېورالدين زېور:

پوهنوال دوکتور زېورالدين زېور هم ډېره زياته موده د ژبو او ادبياتو 

پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوى دى، دغه اثار يې تراوسه پورې 

 ليکيل دي:

پښتو ادبياتو تاريخ: د پښتو څانګې د دويم ټولګي لپاره، کابل  -٠

 ل کال چاپ.٠209پوهنتون، 

دوره: د پښتو څانګې څلورم ټولګي لپاره، پښتو ادبياتو تاريخ اوسنۍ  -3

 ل کال چاپ.٠235کابل پوهنتون، 

پښتو معارص ادبيات: د ماسټرۍ دورې د محصلينو لپاره، کابل  -2

 ل کال چاپ.٠230پوهنتون، 

ل کال چاپ شوى ٠235انګېرنې: يو دريس کتاب دى، چې پر  -5

 (٠)دى.

کوال اسرتوفسکي د پوالد څنګه کلکېده: په دوو ټوکو کې د نامتو لي -0

 م کال د مسکو چاپ.٠955رومان ژباړه، 

پښتو ادبياتو تاريخ: د پښتو څانګې د درېيم ټولګي لپاره، کابل  -3

 ل کال.٠205پوهنتون، 
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د ښاغيل ډزه: دا د مختار عوزوف رومان دى، چې په پښتو ژباړىل  -5

 شوى، مسکو چاپ.

 کړى دى.د ادبياتو اصطالحي قاموس: کابل پوهنتون خپور  -5

 

 ډاکرته زرغونه زېور:

نوموړې هم له ډېرو کلونو راپدېخوا د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو 

څانګې استاده پاتې شوې او تراوسه د پوهندوى علمي رتبې ته رسېدلې 

 ده، دغه اثار يې کښيل دي:

ل ٠23٠د پښتو ژبې ګرامر، لومړۍ برخه )فونولوژي( لومړى چاپ،  -٠

 ل کال ګسترن .٠232کال، دويم چاپ، 

پښتو ژبه کې د لرې او برې پښتونخوا د لهجې خصوصيات او د  -3

 (٠)اجمل خټک ژبه، د ډاکرتۍ تېزس، ناچاپ.

 د پښتو ژبې نحوه: )ګسترنچاپ(. -2

 

 پوهندوى عبدالخالق رشيد:

ل کال راهيسې د ژبو او ادبياتو ٠205استاد عبدالخالق رشيد تر 

. دغه الندې اثار يې تراوسه پورې پوهنځي د پښتو څانګې استاد دى

 ليکيل دي:

پښتني لنډۍ: دا د پښتو لنډيو يوه کوچنۍ رساله ده، چې چاپ  -٠

 شوې ده.

د پښتو ژبې تاريخي متون: يو دريس کتاب دى، چې په ګسترن ډول  -3

 چاپ شوى دى.
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ل کال د ليکوالو انجمن ٠235ډولۍ: د لنډو کيسو مجموعه ده، پر  -2

 خپره کړې ده.

ل کال د ليکوالو انجمن ٠239د پښتو هرني کره کتنې تاريخچه: پر  -5

 خپور کړى دى.

 د خطر زنګ: ناچاپ. -0

 مخکښه هيله: ناچاپ. -3

 مرسله )ناول(: -5

 (٠)بارانونه او سېالبونه: ناچاپ. -5

استوګن او نا استوګن اديب بهري: ) د پوهندوى علمي ترفيع لپاره(،  -9

 ناچاپ.

کنګل السونه )د لنډو کيسو مجموعه( دغه مجموعه د کنګل ژمى،  -٠5

ل کال په پېښور کې چاپ شوې ٠252خوشال فرهنګي ټولنې له خوا پر 

 ده.

 

 پوهنوال جالل الدين:

استاد جالل الدين خان هم له ډېرو کلونو راهيسې د ژبو او ادبياتو 

 پوهنځي استاد دى، دغه اثار يې تراوسه پورې ليکيل دي:

 مثنوي: ناچاپ، ) د پوهندوى علمي ترفيع لپاره(پښتو  -٠

 دپښتو نظم شکيل ډولونه، )د پوهنوالۍ علمي ترفيع لپاره(. -3

 

 پوهنمل محمد رفيق:
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ل کال راهيسې د ژبو او ادبياتو پوهنځي ٠205پوهنمل محمد رفيق له 

 د پښتو څانګې استاد دى. تراوسه يې دغه الندې اثار ليکيل دي:

 ل کال، ګستترن.٠23٠ نوټ، وزن پوهنه، دريس -٠

 ل کال، ګستترن.٠233د بديع علم څېړنه او اوډنه، دريس نوټ،  -3

 ل کال، ګستترن.٠232اديب فنون، دريس نوټ،  -2

 ل کال ګستترن.٠233قافيه، دريس نوټ،  -5

د عبدالحى حبيبي د ژبنيو اديب چاپي اثارو څېړنه، د پوهنيارۍ  -0

 تيزس.

 ، د پوهنملۍ علمي ترفيع لپاره.د پښتو اوسني شعر سبک -3

 د پښتو هرني نرث. -5

 

 بخت مري وزيري:

بخت مري وزيرى د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد دى. 

 تراوسه يې دغه الندې ليکنې کړي دي:

 د وزيرو د لهجې مقايسه له معياري لهجې رسه )د ماسټرۍ تيزس(. -٠

 ليسانس دورې مونوګراف(.د وزيرستان د وزيرو پېژندل، ) د  -3

 محمد صابر خويشکى:

نوموړى هم له شلو کلونو راهيسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو 

پوهنځي استاد دى او تر دې وخته د پوهندوى علمي رتبې ته رسېدىل 

 دى.

 په پښتو ادبياتو کې رياليزم. )د ماسټرۍ تيزس(. -٠

 

 برياىل باجوړى:
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ل کال راهيسې د ژبو او ادبياتو ٠235پوهنمل برياىل باجوړى له 

 پوهنځي د پښتوڅانګې استاد دى. تراوسه يې دغه اثار ليکيل دي:

ل کال د ٠235تښتېدىل خوب: د لنډو کيسو مجموعه ده، چې پر  -٠

 ليکوالو انجمن خپره کړې ده.

منزلونه: )تدوين او رسيزه( د مرصي خان خاطر د شعرونو مجموعه،  -3

 ل کال چاپ.٠230

ګيلې: د لنډو کيسو دوميه مجموعه، د قومونو او قبايلو وزارت له  -2

 خواچاپ شوې ده.

سندريز شفقونه: )تدوين او رسيزه( د سيف الرحمن سليم د شعرونو  -5

ل کال د چاپ او خپرولو د دولتي کمېټې له ٠230مجموعه ده، چې پر 

 (٠)خوا چاپ شوې ده.

يک رسه ) د پوهنيارۍ د خاطر د شعر څېړنه او تحليل له ژوند ل -0

 تيزس(.

 د کوزې پښتونخوا د معارص شعر ځانګړنې ) د پوهنملۍ تيزس(. -3

 زما د کيل لېوين بادونه ) د خان بهادر حرست د شعرونو مجموعه(. -5

د ناپښتو څانګو لپاره د پښتو ژبې ګرامر او ادب، د آصف بهاند په  -5

 ګډون.

 

 احمد شاه ويک:

راهيسې د ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو  کال ٠235احمدشاه ويک له 

څانګې استاد دى. تراوسه د پوهنملۍ علمي رتبې ته رسېدىل دى، دا يې 

 اثار دي:
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 پښتو ازاد شعر، د پوهنيارۍ علمي رتبې ته، ناچاپ. -٠

 د شعرونو لومړۍ مجموعه، ناچاپ. -3

 د شعرونو دوميه مجموعه، ناچاپ. -2

چاپ او هم يو شمېر نورې اديب ټوټې د شعرونه درېيمه مجموعه، نا -5

 او طنزونه.

 

 لطيف بهاند:

پوهنيار لطيف بهاند هم د يو وخت لپاره د ژبو او ادبياتو پوهنځي 

 استاد پاتې شوى دى. نوموړي تراوسه پورې دغه اثار کښيل دي:

ل کال کابل ٠232ناول د ماه رخې: ) د راحت زاخييل(، دغه اثر پر  -٠

 ى.پوهنتون  خپور کړى د

د ارشف خان هجري منتخبات: دا د هجري د شعرونو منتخب دى،  -3

ل کال د ارشف خان هجري د علمي سيمينار په وياړ د ٠235چې پر 

قومونو او قبايلو وزارت د نرشاتو او فرهنګي چارو د رياست له خوا چاپ 

 شوى دى.

د رڼا ناوې: د کوزې پښتونخوا د نامتو شاعرانو د شعرونو منتخب،  -2

 ل کال.٠230کوالو انجمن، لي

ل کال د کابل پوهنتون له ٠209د پښتو ژبې ګرامر: دغه اثر پر  -5

 خواچاپ او خپور شوى دى.

ل کال ٠230څلور اورين کلونه: دا د کورنيو چارو وزارت له خوا پر  -0

 خپور شوى دى.

 ل کال چاپ شوى دى.٠23٠د خريالبيان منتخبات: پر  -3

ضد )پښتو ژباړه( په ګسترن ډول د قومونو او  رياليزم او د رياليزم -5

 قبايلو وزارت د نرشاتو او فرهنګي چارو د رياست له خوا چاپ شوى دى.
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ل کال د ليکوالو انجمن له ٠239پل: د شعرونو مجموعه ده، چې پر  -5

 خوا چاپ او خپره شوې ده.

ماتې کړۍ: د کوزې پښتونخوا د نامتو شاعرانو د ازاد شعر منتخب،  -9

 اچاپ.ن

 د هرن ټولنپوهنه: ژباړه، ناچاپ. -٠5

 (٠)لس مقالې: د مقالو مجموعه، ناچاپ. -٠٠

 

 محمد آصف بهاند:

ل کال راهيسې د ژبو او ادبياتو پوهنځي د ٠230محمد آصف بهاند له 

 پښتو څانګې استاد دى. تراوسه يې دا الندې اثار ليکيل دي:

پوهنتون د ژبو او ادبياتو د پښتو ژبې ګرامر، دويم کتاب، د کابل  -٠

 پوهنځي د ناپښتو څانګو دريس کتاب.

د پښتو ژبې ګرامر، درېيم کتاب، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو  -3

 پوهنځي د ناپښتو څانګو دريس کتاب.

د پښتو ادبياتو د لرغونې دورې منظوم متون، د ژبو او ادبياتو  -2

 تسرن چاپ.ګس ٠،3،2پوهنځي د پښتو څانګې دريس کتاب، 

ل کال کې ٠223د کوچنيانو ادبيات: د ليکوالو انجمن له خوا پر  -5

 چاپ شوى دى.

 شعر د پښتو د کالسيکو شاعرانو له نظره: د پوهنيارۍ تيزس، ناچاپ. -0

پورې، د ليسانس مونوګراف،  ٠395څخه تر  ٠305پښتو ادبيات له  -3

 (٠)ناچاپ.
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او د د ژبو او ادبياتو پوهنځي فارغان 

 هغوى کتابونه

 

 زملى هېوادمل:

ل کال د ادبياتو او برشي علومو پوهنځي د ٠203زملى هېوادمل پر 

ژورناليزم له څانګې څخه فار  شوى دى او تراوسه پورې يې دغه الندې 

 اثار پښتو ادب ته وړاندې کړي دي.

 ليکنې: زاړه متون: -الف

رساله ده، چې له حکايت رسول: د ارزاين روښاين يوه منظومه  -٠

ل کال د وږمې مجلې له خوا چاپ شوې ٠200څرګندونو او يادونو رسه پر 

 ده.

ل کال چاپ، پښتو ٠203د قلندر دېوان: ترتيب، رسيزه او تعليقات،  -3

 ټولنه.

د رسه غره ګلونه: د جانان هوتک او جان محمد کاکړ منتخبات او  -2

ترتيب کړى دى( د زېري اثار دي ) له حبيب هللا رفيع رسه يې په ګډه 

 ل کال چاپ.٠205کالنۍ لومړۍ ګڼه، 

اسامء الحسنى: ميافقريهللا جالل ابادى )تدوين او د منت الرښود(  -5

 ل کال، کابل پوهنتون.٠209

 ل کال، کابل پوهنتون.٠209فوايد فقريهللا: )تدوين(،  -0
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ل کال ٠235د حاجي جمعه بارکزي دېوان: )رسيزه او تدوين(،  -3

 پښتو ټولنه. چاپ،

د خانګل خليل څو شعرونه: )تدوين، رسيزه، لغتنامه او رشح(،  -5

 ل کال، پښتو ټولنه.٠235

ل ٠23٠حسن و دل، مسافر مروت، )مقدمه، لغتنامه او فهرست(،  -5

 کال، پښتو ټولنه.

ل ٠23٠د عبدالحميد مومند دېوان: )رسيزه، لغتنامه او فهرست(،  -9

 کال، پښتو ټولنه.

ل کال، پښتو ٠233شال منظومه بازنامه: )رسيزه او فهرست(، د خو -٠5

 ټولنه.

م کال، د کابل پوهنتون ٠955د خوشال فراقنامه: )رشح او تعليق(،  -٠٠

 د ژبو او ادبياتو پوهنځي چاپ.

ل کال، د ٠232نافع املسلمني، نور محمد عيل: )رسيزه او تعليق(  -٠3

 کلتور دولتي کمېټې چاپ.

ت: د مال مست له سلوک الغزات او نورو رسالو څخه د مست منتخبا -٠2

ل کال د علومو ٠235د ده د اثارو انتخاب ) له رسيزې او تعليقاتو رسه(، 

 اکاډمۍ له خوا چاپ شوى دى.

د سکندر خان خټک شاميل نامه او پند نامه: )رسيزه، رشح او  -٠5

 ل کال.٠235تعليقات(، 

 م کال.٠992ښور، د شمس الفلک دېوان: پښتو اکاډمۍ پې -٠0

د خوشال پاريس منثوره بازنامه: )رسيزه، ترتيب، رشح او تعليقات(،  -٠3

 ل کال، خراسان مجله.٠230

 ل کال، پېښور چاپ.٠25٠رابعه او بکتاش:  -٠5

 ل کال چاپ.٠230د واصل روښاين دېوان: )تدوين(،  -٠5
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منت  رستم او سهراب: د مال نعمت هللا نوښاري د رستم او سهراب د -٠9

 ل کال، ناچاپ.٠23٠چاپ ته برابرول له رسيزې رسه، 

د عبدالرحيم هوتک دېوان: د موجودو معلومو خطي او چاپي  -35

 منتخبو نسخو له مخې چاپ ته تيارول.

هدايت املبتدي: د پريمحمد کاکړ د هدايت املبتدي د منت  -3٠

 چاپ ته تيارول له رسيزې او رشحې رسه، ناچاپ.

: د محقق العلام عبدالحق خروټي د ياقوت السري د ياقوت السري -33

 ل کال چاپ شوى دى.٠235لومړي ټوک چاپ ته تيارول، پر 
 

 د معارصو ادبياتو پر مجموعو کار: -ب

د غالم محى الدين افغان افکار او اثار: د رساج االخبار له پاڼو څخه  -٠

و افکارو په باب د غالم محى الدين افغان د اثارو راټولونه، د ده ژوند، اثار 

 ل کال، د کابل پوهنتون چاپ.٠235له يوې څېړنې رسه، 

د عقيدت ګلونه: د ارواښاد محمد نواز خټک پر مزار د يوې مشاعرې  -3

 ل کال.٠232د نظمونو ترتيب له رسيزې رسه، 

داغستان، راحت زاخييل، )رسيزه او راټولونه( د هېواد ورځپاڼې له  -2

  بختاين خدمتګار مقدمه هم وررسه مله ده(.ل کال ) د عبدهللا٠232خوا، 

ل کال، د قومونو او قبايلو وزارت د ٠235د غني کليات: )تدوين(،  -5

 نرشاتو رياست.

خوشال نامه: د مرحوم رسفراز خان عقاب د څلورو ليکنو مجموعه له  -0

 ل کال چاپ شوى دى.٠230رسيزې او تعليق رسه چاپ ته برابرول، پر 

 ل کال.٠255ډولونه، د ليکوالو انجمن، د کره کتنې  -3
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 د کتابپوهنې او اديب تاريخ په باب اثار: -ج

ل کال چاپ، د ښوونې ٠203ټوک،  ٠فرهنگ زبان و ادبيات پښتو،  -٠

 او روزنې وزارت.

ل کال، د بايزيد روښان ٠233د محمد هوتک ژوند او مزار:  -3

 پوهنتون.

 پ، پښتو ټولنه.ل کال چا٠233بيدياين ګلونه: )تذکره(،  -2

د هند د کتابخانو پښتو خطي نسخې: د هند په کتابتونونو کې د پښتو  -5

ل کال، پښتو ٠232د اثارو يوه ببليوګرايف ده، له رسيزې او تعليقاتو رسه، 

 ټولنه.

ل کال، د چاپ او ٠230ټوک،  3فرهنگ زبان و ادبيات پښتو،  -0

 خپرولو دولتي کمېټه.

 ټوک،کابل چاپ. 2ښتو، فرهنگ زبان و ادبيات پ -3

ل ٠255/٠252په هند کې د پښتو ادبياتو د ايجاد او ودې پړاوونه،  -5

 کال چاپ، پېښور.

د پښتو د اديب تاريخ خطي منابع: ) د تاشکند، دوشنبې، ماسکو،  -5

ل کال ٠233ليننګراد او ايران( په کتابتونونو کې د پښتو خطي فهرست، د 

 په نرشايت پالن کې شامل و.

د پښتو شاعرانو تذکره: هېوادمل صيب وايي: )) دا تذکره اوس زما  -9

تر کار الندې ده، نوم مې ورته نه دى خوښ کړى، د چاپ او خپرونو د 

 ل کال په نرشايت پالن کې شامل وه((.٠233دولتي کمېټې د 

د جاج په تله: د قومونو او قبايلو وزارت د نرشاتو د رياست له خوا،  -٠5

 .ل کال چاپ٠230
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د مقالو مجموعې چې ښاغيل هېوادمل راټولې  -د

 کړې دي:

ل کال د پښتو ټولنې له خوا چاپ ٠203د پښتو ټولنې تاريخچه: پر  -٠

 شوى دى.

ل کال دعلومو اکاډمۍ له خوا چاپ شوى ٠205تاريخي پلټنې: پر  -3

 دى.

امريعيل شېر نوايي: د نوموړي پر ژوند او اثار د مقالو مجموعه،  -2

 پښتو ټولنه.، ٠235

د افغان ياد: د غالم محى الدين افغان د مړينې د شپېتمې کاليزې په  -5

 ل کال، کابل پوهنتون.٠235درنښت د مقالو مجموعه، 

شيخ بوستان بړېڅ: د شيخ د څلورم سوم تلني په مناسبت مقالې،  -0

 ل کال، د اطالعاتو او کلتور وزارت.٠235

م تلني په مناسبت د مقالو مجموعه، د الفت ياد: د استاد الفت د پنځ -3

 ل کال، د قبايلو وزارت خپرونه.٠23٠

 ل کال، پښتو ټولنه.٠233د زرغونې ياد: د مقالو مجموعه )تدوين(،  -5

د محمد هوتک ياد: د محمد هوتک د منانځنې د غونډې په وياړ د  -5

 ل کال، پښتو ټولنه.٠233مقالو مجموعه، 

د لسم تلني په وياړ د مقالو مجموعه،  د نوري ياد: د محمدګل نوري -9

 ل کال، پښتو ټولنه.٠233

د راحت ياد: د نوموړي د زوکړې دسلمې کليزې په وياړ د مقالو  -٠5

 ل کال، کابل پوهنتون.٠232مجموعه، 

د استاد ياد: د عالمه لوى استاد پوهاند حبيبي د مړينې په مناسبت  -٠٠

 .ل کال، پښتو ټولنه٠235د مقالو مجموعه، 
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د امري کروړ ياد: د امري کروړ سوري د دولس سوه پنځوسم تلني په  -٠3

 ل کال چاپ.٠235مناسبت مقالې، 

د ننګونو شاعر: د ارواښاد محمد اکرب خادم د زوکړې د سلمې  -٠2

 ل کال چاپ.٠235کاليزې په مناسبت مقالې، 

غني او اجمل: د نوموړو د زوکړې دکليزو په مناسبت مقالې، د  -٠5

 ل کال چاپ.٠230يلو وزارت، قبا

ل کال ٠233تاريخ مرصع د څېړنو په بهري کې: کابل پوهنتون،  -٠0

 چاپ.

د حمزه ياد: د قومونو او قبايلو وزارت د نرشاتو او فرهنګي چارو  -٠3

 ل کال چاپ.٠239رياست، 

ل کال ٠230د عبدالحميد مومند ياد: د پښتو څېړنو نړيوال مرکز،  -٠5

 چاپ.

 ر اثارو مقدمې:د نورو پ -ح

فولکوري مرغلرې: مولف يې عبدالکريم پتنګ دى او هېوادمل پرې  -٠

 ل کال چاپ.٠203يوه اوږده رسيزه کښلې، 

د خلکوتجربې: دا اثر هم ښاغيل پتنګ ليکىل چې هېوادمل صيب  -3

 ل کال.٠205پرې اوږده رسيزه کښلې، کابل پوهنتون، 

( مخه مقدمه يې 25هېوادمل )پښتو روزنه: د استاد بېنوا اثر دى، د  -2

 ل کال چاپ.٠205په پيل کې راغلې ده، 

نومورکي مورخني: د لوى استاد حبيبي صاحب اثر دى، د هېوادمل  -5

 ل کال چاپ.٠209پر رسيزه، کابل پوهنتون، 

( مخونو کې 05د غرونو څوکې: مولف يې عبدالکريم پتنګ دى، په ) -0

 ل کال چاپ.٠209نتون، هېوادمل پرې رسيزه کښلې ده، کابل پوه

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ پښتو کتابښود

 

03٠3 
 

( مخه 55غرنۍ سندرې: د ښاغيل )م،ع، ( اثر دى، هېوادمل پرې ) -3

 ل کال.٠235رسيزه کښلې ده، پښتو ټولنه، 

قصې او افسانې: د سليامن اليق اثر دى، هېوادمل پرې رسيزه کښلې  -5

 ل کال چاپ.٠23٠ده، پښتو ټولنه، 

الفت ټولونه ده،  د ښکارندوى غوري پر قصيده مشاعره: د استاد -5

 ل کال چاپ.٠233هېوادمل پرې رسيزه کښلې، 

اريايي، پاريس، پښتو ويرنې: د استاد بېنوا اثر دى، هېوادمل پرې  -9

 ل کال چاپ.٠233رسيزه کښلې، پښتو ټولنه، 

د رضواين منتخب نرثونه: ښاغيل ځدرا  ټول کړي دي، هېوادمل  -٠5

 ل کال.٠233پرې سيزه کښلې، پښتو ټولنه، 

د خوشال په باب د خارجي پوهانو اثارو ته ژوره کتنه: د استاد  -٠٠

کامل مومند د يو اثر پښتو ژباړه ده، چې ډګروال کرميي تررسه کړې ده، 

 ل کال چاپ.٠232هېوادمل پرې رسيزه کښلې ده، پښتو ټولنه، 

امريکروړ سوري اور چند پښتو شاعران: د اردو رساله ده ښاغيل  -٠3

اره کړې ده، هېوادمل پرې رسيزه کښلې ده، د قومونو متني چاپ ته تي

 ل کال چاپ.٠232قبايلو وزارت، 

، نومره کتابونو چې د هېوادمل کومې رسيزې 5،0،3،5پر   يادونه:

نومرو کتابونو چې  ٠3او  5،9،٠5،٠٠راغيل، بې نومه چاپ شوي دي، پر 

يمينار کومې رسيزې راغيل په پاى کې د امريکروړ سوري د بني املليل س

د علمي سکرتريت امضا ليدل کېږي دا ځکه چې ددغه سيمسينار علمي 

 سکرتر ښاغىل هېوادمل و.

د هجري منتخبات: لطيف بهاند تدوين کړى، هېوادمل پرې رسيزه  -٠2

 ل کال چاپ.٠235کښلې، 
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د زنځريونو شاعر: زرين انځور ليکىل او هېوادمل پرې رسيزه  -٠5

 چاپ. ل کال٠235کښلې، پښتو ټولنه، 

ل ٠205د پټې خزانې پر څلورم چاپ يوه مقدمه ) د کتابپوهنې(،  -٠0

 کال، کابل پوهنتون.

د هېوادمل صيب د رسيزو يادون مې ځکه وکړ چې دده رسيزې هم د 

 يوې رسالې يا کتابګوټي، په انډول او تناسب دي.

 د شفاهي ادبياتو او فولکور په باب ليکنې: -ط
ه: دا رساله په فولکور مجله کې پرله پسې په وليس شعرونو کې اړون -٠

 ل کال.٠203نرش شوې ده، 

پښتو سندرې د تاريخ د يوې منبع په توګه: د دې رسالې څو برخې  -3

 ل کال.٠203متفرقې چاپ شوي دي، 

ل کال د پښتو ټولنې له خوا ٠23٠وليس سندرې: لومړى ټوک يې پر  -2

ا کې سندرې له په شاوخو  335چاپ شوى دى، په دې مجموعه کې د 

 مقدمې او تعليقاتو رسه راغيل دي.

په پښتني فولکور کې د تصنيف مساله: ددې رسالې لنډيز د جاج په  -5

 تله نومي اثر کې چاپ شوى دى.

د پښتني فولکور ټولونې ربړې: ددې رسالې لنډيز ) د افغان ياد(  -0

 نومي مجموعه کې چاپ شوى دى.

لغامن( دودونه دي ) له زانګو تر پښتني هنداره: د ختيز واليت ) -3

 هديرې( چاپ ته تياره ده.

 ل کال چاپ.٠233وليس سندرې: دويم ټوک،  -5

پښتو ځانتني ادب او موسيقي: دا د مرحوم جاله يوه رساله ده،  -5

چې هېوادمل پرې يوه هر اړخيزه مقدمه او حاشيه ليکلې او اصيل منت 

 يې هم ايډټ کړى او چاپ ته تيار کړى دى. 
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 ژباړې: -ى

د پټې خزانې د درېيم چاپ د مقدمې پښتو ژباړه: لوى استاد حبيبي  -٠

ل کال د پټې ٠205په پاريس کښلې او هېواد مل په پښتو ژباړىل او پر 

 خزانې د درېيم چاپ په رسيزه کې چـــاپ شوې

ل کال د څلورم چاپ د رسيزې په توګه راغلې ٠205ده او ژباړه يې پر 

 پوهنتون چاپ.ده، کابل 

د بوعيل سينا ژوند ليک: دا د )زنده گى نامه بوعيل سينا( پښتو ژباړه  -3

ده، چې لوى استاد حبيبي يې پاريس منت ترتيب کړى او پښتو ژباړه يې 

ل کال د ٠209هېوادمل کړې ده، اصل پاريس منت او پښتو ژباړه يې پر 

 علومو اکاډمۍ له خوا چاپ شوې ده.

ژوند ليک: دا رساله هم د )شناخت نامۀ فقريهللا( پښتو د ميا فقريهللا  -2

ل کال، کابل ٠209ژباړه ده، پاريس منت يې استاد حبيبي تهيه کړى دى. 

 پوهنتون چاپ.

امريکروړ او دده کورنۍ: دا رساله د )امري کروړ و دودمان او( پښتو  -5

 ژباړه ده، چې لوى استاد حبيبي په پاريس ژبه کښلې ده، دا ژباړه له

ل کال د علومو ٠23٠پاريس منت او انګرېزي ژباړې رسه يوځاى پر 

 اکاډمۍ له خوا چاپ شوې ده.

منت پوهنه: هېوادمل د منت پوهنې او نسخه پوهنې د بېالبېلو څانګو  -0

په باب له اردو ژبې څخه تر شلو زياتې مقالې راژباړه دي، چې په کابل 

 ه کې نرش شوي دي.مجله، عرفان مجله، کتاب مجله او زېري جريد

دملتان لودي شاهي کورنۍ: د لوى استاد حبيبي يوه اردو رساله  -3

 ده، چې هېوادمل يې لنډيز په پښتو ژباړىل دى.

خوشال خان خټک: دا ژباړه د ننګرهار مجلې په څو ګڼو کې خپره  -5

 شوې ده.
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د شوروي د مطبوعاتو سيستم: د پوهاند حبيب الرحمن هاله د  -5

 ل کال.٠203، پښتو ژباړه. د ليسانس دورې مونوګراف، پوهندوى اثر

 مقالې: -ک

هېوادمل تراوسه پورې تر دوو سو زياتې اخباري او تحقيقي مقالې 

کښيل، چې دغو الندې خپرونو کې خپرې شوي دي: اصالح، هېواد، 

جمهوريت، ژوندون، )پخواىن، اوسنى( وږمه، پلوشه، اريانا، کابل، زېرى، 

دهار مجله، پکتيا مجله، کتاب، عرفان، فولکور او ننګرهار مجله، کن

 خراسان.

 تخليقي اثار: -ل

 ګڼه. 3ل کال، ٠205بېوزه ګوجر )لنډه کيسه( وږمه مجله،  -٠

 د کتابونو چاپ. -م

 کومو موسسو ته چې هېوادمل کتابونه چاپ کړي دي دادي:

 بايزيد روښان پوهنتون: درې کتابونه. -٠

 زارت او کلتور کمېټه: درې کتابونه.د اطالعاتو او کلتور و  -3

 د قومونو او قبايلو وزارت: دېرش کتابونه. -2

 پښتو ټولنه او د علومو اکاډمۍ: تر اتياوو زيات کتابونه او رسالې. -5

 کابل پوهنتون: دېرش کتابونه. -0

 د هېواد ورځپاڼه: دوه کتابونه. -3

 د چاپ او خپرونې دولتي کمېټه: دوه کتابونه. -5

 ( څخه زيات بېالبېل عنوانه کتابونه.٠35تر )ټول 

 د جغرافيا په باب څېړنې: -ن

ل کال د ننګرهار ٠20٠د لغامن اقتصادي جغرافيا: دا رساله پر  -٠

 ورځپاڼې د يوې مياشتې په ګڼو کې پرله پسې نرش شوې ده.
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ل کال د کابل پوهنتون ٠235د لغامن تاريخي جغرافيا: دا رساله پر  -3

 (٠)لومو د پوهنځي له خوا چاپ شوې ده.د اجتامعي ع

ل کال د کابل پوهنتون له خوا ٠235د ننګرهار تاريخي جغرافيه: پر  -2

 چاپ شوې ده.

 

 خالد روښان:
نوموړى د ادبياتو پوهنځي فار  دى او د لسو په شاوخوا کې اثار يې 

ليکيل دي. روښان خپل اثار په انګرېزي او تر هغې وروسته په پاريس ژبه 

 ليکيل دي. دلته به يې د پښتو اثر يادونه وکړو:

 (3)د شېرشاهي پېښه )پښتو ډرامه(. -٠

 محمد حسن ساپى:
محمد حسن ساپى هم د ادبياتو پوهنځي ليسانسه فار  التحصيل دى او 

 ددغو اثارو نومونه يې موږ ته د مطبوعاتو له الرې رارسېده دي:

 ې مونوګراف(.سلطان شهاب الدين غوري: ) د ليسانس دور  -٠

مخونو کې پر ٠25دتاريخ په باره کې: د ادبياتو پوهنځي له خوا په  -3

 ل کال چاپ شوى.٠225

برېښنا: د برېښنا په باب يوه رساله ده، چې له انګرېزي څخه ژباړل  -2

 (٠)شوې ده.
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 محمد راهر افق:

دى هم د ادبياتو پوهنځي فار  التحصيل دى او تراوسه يې دا الندې 

 کيل دي:اثار لي

 ليک نښې: -٠

 هرن او ښکال پېژندنه: -3

 سليامن اليق:

 ښاغىل اليق هم د ژبو او ادبياتو پوهنځي فار  دى، اثار يې دادي:

 کېږدۍ: د شعرونو مجموعه، چاپ. -٠

 چونغر: د شعرونو مجموعه، چاپ. -3

 ساحل: د شعرونو مجموعه، چاپ. -2

اطالعاتو او کلتور وزارت، يادونه او درمندونه: د شعرونو مجموعه، د  -5

 ل کال.٠205

 

 عبدالرحيم هاتف:

ښاغىل هاتف هم له ژبو او ادبياتو پوهنځي څخه فار  شوى دى، پښتو 

 اثار يې دادي:

 د حميد ماشوخېل احوال او اشعار: ناچاپ. -٠

 (٠)د روزنې د نفسياتو اساس: ناچاپ. -3

 

 عبدالقدوس تندر: 

او د )مينې سوغات( په نوم يې د د ادبياتو له پوهنځي فار  شوى دى 

 لنډو کيسو يوه مجموعه ليکلې ده، چې تراوسه چاپ شوې نه ده.
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 محمد اسامعيل زاهل: 

د ادبياتو له پوهنځي څخه فار  شوى دى او د )کيل ژوند( په نوم يې 

 يو اثر ليکىل دى، چې تراوسه چاپ شوى نه دى.

 

 محمد زرين انځور:

ياتو د ژورناليزم له څانګې څخه فار  ل کال کې د ژبو او ادب٠203پر 

 شوى او دا الندې اثار يې ليکيل دي:

ل کال، د ٠232دا رسونه او دا رسمونه: د لنډو کيسو مجموعه،  -٠

 ليکوالو انجمن.

ل کال، د قومونو او ٠235د غزل په اننګو کې: )تدوين او رسيزه(،  -3

 قبايلو چارو وزارت د نرشاتو او فرهنګي چارو رياست.

 ل کال، کتاب مجله.٠232د رشيف دېوان: راټولونه او رسيزه،  -2

ل کال، د علومو ٠235ارشف خان هجري د زنځريونو شاعر:  -5

 اکاډمۍ.

ل کال، د ليکوالو ٠235اباسني کيسې کوي: )تدوين او رسيزه(،  -0

 انجمن.

 ل کال، د ليکوالو انجمن.٠230شعرونه او نقدونه:  -3

ل کال، د چاپ او خپرونې ٠230يزم مخکښان: د افغانستان د ژورنال -5

 دولتي کمېټه.

 (٠)د مهدي داستاين کليات: )تدوين او رسيزه( د ليکوالو انجمن. -5

 تروږمۍ: د لنډو کيسو مجموعه، پېښور چاپ. -9

 د ثور په تراژيدي کې ادبيات:... -٠5
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 زموږ د کيل پاڼې: د لنډو کيسو مجموعه، پېښور چاپ. -٠٠

 سو تاريخ: په دوه ټوکه کې، ناچاپ.د پښتو کي -٠3

 

 نورهللا ولسپال:

ل کال ٠20٠نوموړى هم د کابل پوهنتون له ادبياتو پوهنځي څخه پر 

 فار  شوى، اثار يې دادي:

ټوکونه تيارول او چاپ ته برابرول )ګډه  2،3،٠د خوشال کليات:  -٠

 ل کال چاپ شوى دى.٠205پروژه( لومړى ټوک يې پر 

 (3)د عبدالقادر خان خټک دېوان.  -3

 

 عزيزي تحريک:

عزيز تحريک د ادبياتو پوهنځي له انګلييس څانګې څخه فار  شوى 

دى او تراوسه يې دغه الندې اثار ليکيل دي، خو د مجموعې په شکل نه 

 دي چاپ شوي:

 رنګينه شعرونه، د شعرونو مجموعه. -٠

 اوښتون: د شعرونو مجموعه. -3

 حفه: د شعرونو مجموعه.انقاليب ت -2

 (٠)د اوښکو باران: د شعرونو مجموعه. -5

 الينګاري شاعران: )اديب تذکره(. -0
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 شاه محمود حسني:

شاه محمود حسني د ادبياتو پوهنځي له تاريخ څانګې نه فار  شوى 

دى، نوموړي په پښتو او دري ژبو يو شمېر اثار ليکيل، پښتو اثار يې په 

 دې ډول دي:

ل کال، د ليکوالو ٠232غوټۍ: ) د شعرونو مجموعه(،  د هيلو -٠

 انجمن.

 

 بسم هللا حقمل:

نوموړى هم د ادبياتو پوهنځي فار  التحصيل دى، اثار يې په دې 

 ډول دي:

لنډې کيسې: دا رساله د افغانستان د علومو اکاډمۍ له خوا خپره  -٠

 شوې ده.

وى مجلې له ل کال کې د څارند٠233د څارندوى غږ: دا رساله پر  -3

 خوا چاپ شوې ده.

حامسه هستوونکي: دا رساله هم د څارندوى مجلې له خوا خپره  -2

 شوې ده.

 د خوست د خلکو اتنوګرافيک جوړښت، ناچاپ. -5

 ورکه دې وي وسله او جنګ: ناچاپ. -0

 هغه انسان چې د ځان دښمن دى: ناچاپ. -3

 (٠)د شعرونو مجموعه: ناچاپ. -5
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 عبدالرحيم ځدرا :

ځدرا  هم د ادبياتو پوهنځي فار  دى، تراوسه يې يو شمېر اثار 

 ليکيل دي:

 ل کال، پښتو ټولنه.٠230په خارج کې پښتو څېړونکي:  -٠

 ل کال، پښتو ټولنه.٠205روهيله پښتانه:  -3

ل کال په ٠205په ميل ازادي بښونکو نهضتونو کې د ښځو برخه: پر  -2

 شوې ده.کابل مجله کې په پرله پسې توګه چاپ 

ل کال د کابل ٠203دشعر او شاعرۍ په باب يې يوه رساله هم پر  -5

 مجلې له الرې چاپ شوې ده.

ل کال په زېري کالنۍ مجله کې ٠205شېرشاه افغان: دغه رساله پر  -0

 چاپ شوې ده.

ل کال يې ژباړىل او د ادبياتو ٠235د رشق د متدن تاريخ: پر  -3

 ابل پوهنتون له خوا چاپ شوى دى.پوهنځي د دريس کتاب په توګه د ک

د ادب مطالعه: دا د ليکوال ژباړل شوى اثر دى، د قومونو او قبايلو  -5

 وزارت چاپ.

 د رضواين منتخب نرثونه: د افغانستان د علومو اکاډمۍ چاپ. -5

پښتو ترشيحي قاموس، ګډه پروژه، د افغانستان د علومو -پښتو -9

 اکاډمۍ چاپ.

څلورم او پنځم ټوک کې يې هم له يو درې  پښتو کيل، درېيم، -٠5

 کسيز هئيت رسه کار کړى دى.

خوشال او د هغه اديب کورنۍ: ژباړه، د کابل مجلې له الرې چاپ  -٠٠

 شوى دى.

 د مال لتاړ دېوان: په کابل کې چاپ شوى دى. -٠3

 نژادي توپري: ناچاپ. -٠2
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 د نړۍ د غوره ليکواالنو او ادبياتو معريف: ناچاپ. -٠5

 مادي او معنوي کلتور: ناچاپ. -٠0

د لنډې کيسې فني او تخنيکي خواوې، پر دې رسبېره يې يو شمېر  -٠3

 (٠)ليکنې او مقالې هم د هېواد په مطبوعاتو کې چاپ شوي دي.

 

 سهراب ديدار:

ل کال له پښتو څانګې څخه فار  شوى دى، اثار يې ٠203ديدار پر 

 دادي:

 د لنډو کيسو مجموعه، ناچاپ. -٠

 د فولکوري کيسو مجموعه، ناچاپ. -3

 (٠)وليس لوبې: ناچاپ. -2

 

 داد محمد راسا:

ل کال د ادبياتو له شپې پوهنځي څخه فار  شوى دى او ٠235راسا پر 

 د )رڼا استازى( په نوم يې د شعرونو يوه مجموعه خپره شوې ده.

 محمد نعيم ساالرزى:

ر  شوى دى او دا ل کال له ادبياتو پوهنځي څخه فا٠253ساالرزى پر 

 الندې اثار يې ليکيل دي:

ټوکه چاپ  2پښتو ترشيحي قاموس، ګډه پروژه، پنځه ټوکه، -پښتو -٠

 شوى دى.
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ل کال، د قومونو او قبايلو وزارت ٠232شيخ ميل او د ځمکو وېش:  -3

 چاپ.

 ل کال چاپ.٠230د خوشال فرهنګ:  -2

اصطالحات، د کابل پخوانيو پښتو چاپي دېوانونو کې متلونه او  -5

 (٠)مجلې له الرې په متفرق ډول خپور شوى دى.

 

 محمد اسامعيل سړه بن:

ل کال له ادبياتو پوهنځي څخه فار  شوى دى او ٠250سړه بن پر 

 دغه اثار يې تراوسه پورې پښتو ادب ته وړاندې کړي دي:

 د خوشال رباعيات: چاپ. -٠

 د دولت لواڼي دېوان، چاپ. -3

 دېوان لومړى او دويم ټوک، چاپ. د خوشال خټک -2

 پښتو لنډۍ، چاپ. -5

 فولکوري طب، چاپ. -0

 د خوشال خټک فرهنګ، چاپ. -3

د پښتو ادب په تاريخ کې د اخوند دروېزه او دده د پريوانو اديب  -5

 مقام، چاپ.

 (٠)د اماين دورې ريفورمونه، چاپ. -5
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 نورمحمد سهيم:

ادبياتو پوهنځي د ژورناليزم له ل کال د کابل پوهنتون د ٠200سهيم پر 

 څانګې څخه فار  شوى دى، اثار يې په دې ډول دي:

ل کال، د ليکوالو ٠235د څرا  ارمان: د لنډو کيسو مجموعه،  -٠

 انجمن.

 په پښتو لنډو کيسو کې رياليستيکي افکار، چاپ. -3

 څلور مقالې پر فردويس او شهنامه )ژباړه(. -2

 وان تحقيقي منت، ناچاپ.د محمد رسول د جغتو د دې -5

 د برې پښتونخوا اوسنيو لنډو کيسو ته کره کتنه، ناچاپ. -0

ل کال، د ليکوالو ٠239په پښتو اوسني شعر کې د نوښت مسئله،  -3

 (3)انجمن.

 

 رشيفه رشيف:

ل کال د کابل پوهنتون له ادبياتو پوهنځي فارغه ٠205نوموړې پر 

 شوې ده، دغه اثار يې ليکيل دي:

ل کال، پښتو ٠203ند انځور )د پښتو د نرث او شعر منتخب(، د ژو  -٠

 ټولنه.

 (٠)د لنډې کيسې تيوري )ژباړه(. -3
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 محمد نبي صالحي:

ل کال له ادبياتو پوهنځي څخه فار   شوى او اثار ٠23٠صالحي پر 

 يې دادي:

ل کال د علومو اکاډمۍ له خوا چاپ ٠239نوې اديب تيوري، پر  -٠

 شوې ده.

 ګلشن )شعرونه او مقالې( ناچاپ.اديب  -3

 د حافظ کاڼى، د لنډو کيسو مجموعه. -2

 (3)په پښتو شعر کې د انځور مسئله: ناچاپ. -5

 

 فرهاد رريفي:

ل کال له ادبياتو پوهنځي څخه فار  شوى، اثار يې ٠203رريفي پر 

 دادي:

حيات افغاين: لطيف طالبي او رريفي په ګډه ژباړىل، د قومونو او  -٠

 قبايلو وزارت چاپ.

 د غازي امان هللا خان سقوط، له اردو نه په پښتو ژباړل شوى دى. -3

د صفاري کورنۍ تر مرشۍ الندې د افغانستان د خلکو د ازادۍ  -2

 غوښتلو مبارزه، )رساله( ناچاپ.

همدا ډول يې د پکتيا د دودونو په باب يو څه معلومات راټول کړي  -5

 (٠)نه دي. دي، چې تراوسه ال چاپ شوي
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 محمد عيان عيان:

ل کال د ادبياتو پوهنځي د ژورناليزم له څانګې څخه ٠259عيان پر 

 فار  شوى دى، اثار يې په الندې ډول دي:

کال دمخه چاپ ٠205علمي سوسياليزم: په پښتو يې ژباړىل او تر  -٠

 شوى دى.

ل کال چاپ شوې او په ٠205چپه کک: يوه کيسه ده، چې پر  -3

 ژباړل شوې ده. رويس ژبه

ل کال د ليکوالو ٠235کوچۍ: د لنډو کيسو مجموعه ده، چې پر  -2

 انجمن له خوا خپره شوې ده.

د ډيالکټيکي ماترياليزم لنډ کورس په نوم يې يو اثر هم ژباړىل، چې  -5

 (٠)تراوسه چاپ شوى نه دى.

 غوټۍ خاورې:

ځي ل کال د کابل پوهنتون له ادبياتو پوهن٠233غوټۍ خاورې پر 

 څخه فارغه شوې او دا يې اثار دي:

 د ننګرهار نکلونه، چاپ. -٠

 (٠)د پښتو په شفاهي ادب کې شکل او مضمون. -3

 عاشق هللا فرياد:

ل کال د ژبو او ادبياتو له شپې پوهنځي څخه فار  ٠235فرياد پر 

 شوى دى، اثار يې په دې ډول دي:

 ډيوې: د شعرونو مجموعه، د ليکوالو انجمن چاپ. -٠
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د چاربيتو د پيدايښت او جوړښت په باب يې تحقيقي څېړنه هم  -3

 کړې ده، چې تراوسه چاپ شوې نه ده.

د لغامن د ځينو شاعرانو شعرونه يې هم راټول او د مجموعې په  -2

 (3)شکل ترتيب کړي دي.

 محمداکرب کرګر:

ل کال د ادبياتو پوهنځي له فلسفې څانګې څخه فار  ٠203کرګر پر 

 تراوسه يې الندې اثار ټولنې ته وړاندې کړي دي: شوى دى او

 کيسې او حامسې )څېړنه او ژباړه(، چاپ. -٠

 د اګست يودېرشمه يا بلشويکا: چاپ. -3

 ل کال چاپ.٠235شېبې: د لنډو کيسو مجموعه،  -2

 ليننيزم په تيورۍ او عمل کې )ژباړه( چاپ. -5

 ل کال چاپ.٠230غني د شګو په محل کې:  -0

 ل کال چاپ.٠233يب يادونې، څو اد -3

 سينده ځه، سينده بهېږه، د لنډو کيسو مجموعه، چاپ. -5

 استتيک مقولې، چاپ. -5

 په حالنامه کې د بايزيد روښان عرفاين افکار، چاپ. -9

 د ثور انقالب او د ميل او قباييل مسايلو مقدمايت څېړنه، ناچاپ. -٠5

 د پښتو ګړنې يا اصطالحات، ناچاپ. -٠٠

 (٠)نځنۍ پېړۍ او سکوالستيکي افکار، ناچاپ.م -٠3
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 فضل الهي ګران:

ل کال د ادبياتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه فار  ٠235ګران پر 

 شوى دى، اثار يې دادي:

 د هيلو ګودرونه: دشعرونو مجموعه، د ليکوالو انجمن. -٠

 د برېښنا پړک: ناچاپ. -3

 افغاين غورځنګ، ناچاپ. -2

 ناچاپ.د ننګرهار غږ:  -5

 شنې لوخوړې: ناچاپ. -0

 لګېدىل اور: ناچاپ. -3

 رسې سکروټې: ناچاپ. -5

 د خپګان څپې: ناچاپ. -5

 د پيوستون نغمې: ناچاپ. -9

 د ګران شاهيکوټي شاعري )حالنامه(. -٠5

 السنيوى. -٠٠

 د شاهيکوټ دودونه او رواجونه. -٠3

 (٠)د پښتنو د تاريخ ميتودولوژي. -٠2

 

 مرياحمد ګوربز:

ل کال له ادبياتو پوهنځي څخه فار  شوى او ) د ٠255نوموړى پر 

ګوربزو نکلونه( په نوم يې اثر ليکىل، چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له 

 . خوا خپور شوى دى
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 عبداملتني متني:

ل کال له ادبياتو پوهنځي څخه فار  شوى او دغه ٠250متني پر 

 الندې اثار يې ټولنې ته وړاندې کړي دي:

 ل کال چاپ.٠205د کامګار خټک دېوان انتقادي منت:  -٠

 ل کال چاپ.٠205د خوشال کليات لومړى ټوک:  -3

 د خوشال خان خټک سواتنامه. -2

 د خوشال خان خټک دستار نامه. -5

امري کروړ اور چند شاعران، يوه کوچنۍ رساله ده، چې د نوموړي  -0

 (٠)په زيار چاپ شوې ده.

 

 کامل الدين مستان:

ل کال د ژبو او ادبياتو له شپې پوهنځي څخه فار  ٠235مستان پر 

 شوى دى، دغه يې اثار دي:

 وليس پانګه: د فرهنګ مجلې له الرې خپره شوې ده. -٠

وليس شاعران: د هرن مجلې له الرې يې ځينې وليس شاعران معريف  -3

 کړي دي.

چاپ د خوږ ژيب شاعر بهايي جان ژوند ليک: د رسالې په شکل  -2

 شوى دى.

 ل کال چاپ.٠232توفان: دګورکي د لنډو کيسو ژباړه ده،  -5

 د ملر شغلو ته: د شعرونو لومړۍ مجموعه، چاپ. -0

 د شهادت پاڼې: د شعرونو دوميه مجموعه، چاپ. -3

 (٠)زما پوهنځى: د ګورکي د يو اثر ژباړه ده، چې چاپ شوى دى. -5
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 نرصهللا خان نارص:

د ادبياتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه فار  ل کال ٠205نوموړى پر 

شوى دى او )د پښتني فولکور د ترجمو تاريخي سري ته يوه کتنه( تر نامه 

 الندې يو اثر ليکىل چې چاپ شوى نه دى.

 نظري اريانا:

له ادبياتو پوهنځي فار  شوى دى او تراوسه يې د )ليکوال( په نامه يو 

 ى دى.اثر په پښتو ژبه ژباړىل دى او چاپ کړ 

 تاج مجمد ياري:

نوموړى د ژبو او ادبياتو له شپې پوهنځي څخه فار  شوى دى او د 

)ستورى او سيورى( تر نامه الندې يې د شعرونو يوه مجموعه د ليکوالو د 

 انجمن له خوا چاپ شوې ده.

 سيدالشاه پوالد:

ل کال د ادبياتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه فار  ٠255نوموړى پر 

د )ښکالپېژندنه( په نوم يې يوه رساله د زېري جريدې له خوا  شوى دى او

 په متفرق ډول خپره شوې ده.

 

 نورهللا ولسپال:

ل کال له ادبياتو پوهنځي څخه فار  شوى دى او ٠20٠ولسپال پر 

 دغه اديب کارونه يې تررسه کړي دي:
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ټوک )ګډه پروژه( چې لومړى ټوک يې پر  2،3،٠د خوشال کليات،  -٠

 ال چاپ شوى دى.ل ک٠205

 د عبدالقادر خان خټک دېوان، د علومو اکاډمۍ چاپ. -3

 

 معروف شاه خان:

 نوموړى له ادبياتو پوهنځي څخه فار  شوى او اثار يې دادي:

د حميد په دېوان کې د تلميح صنعت ډولونه ) د پوهنيارۍ تيزس(  -٠

 ناچاپ.

ياوې ) په پښتو کې د فاعيل جملو د استعامل جوړښت او ځانګړت -3

 دماسټرۍ تيزس( ناچاپ.

پښتو پښويز سمونونه يا پښتو ګرامري مطابقتونه ) د پوهندوى رتبې  -2

 ته(، ناچاپ.

 

 خان سالم:

د ادبياتو له پوهنځي پښتو څانګې څخه فار  شوى او دا الندې اثار يې 

 ليکيل دي:

د مريزاخان انصاري د دېوان قافيوي نيمګړتياوې )پوهنيارۍ رتبې  -٠

 ناچاپ.ته( 

د حميد په دېوان کې د استعارې او کنايې اديب صنعتونو لټونه او  -3

 تحليل، ناچاپ.
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 محبوب شاه ارزومند:

د ادبياتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه فار  شوى دى، اثار يې 

 دادي:

 د امانت او اور ملبې: د داستانو نقد ) د پوهنيارۍ تيزس( ناچاپ. -٠

 نه )د پوهنملۍ تيزس(، ناچاپ.د پښتو نظم کالسيک ژانرو  -3

 

 شاه وه خان:

نوموړى د ادبياتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه فار  شوى دى او دا 

 الندې اثار يې ليکيل دي:

 پښتو ويي پانګه ) د پوهنملۍ تيزس( ناچاپ. -٠

 د پښتو نرث ډولونه او بشپړتيايي پړاوونه ) د پوهندوى تيزس( ناچاپ. -3

 

 

 پري اقبال:

تو پوهنځي له پښتو څانګې څخه فارغه شوې ده او اثار يې د ادبيا

 دادي:

 د خوګياڼو د وزيرو ګړدود ) د ماسټرۍ تيزس(، ناچاپ. -٠

 د لوى ننګرهار نومورکي شاعران، ناچاپ. -3

 

 فياض:

نوموړى د ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې فار  التحصيل دى، اثار يې 

 دادي:
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رياليزم څرنګواىل ) د پوهنملۍ تيزس( په پښتو لنډو کيسو کې د  -٠

 ناچاپ.

د روښاين ادبياتو په هنداره کې د روښاين نهضت په باب د بېالبېلو  -3

 نظريو کره کتنه ) د پوهندوى تيزس( ناچاپ.

 

 عزيزهللا جبارخېل:

جبارخېل د ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې فار  التحصيل دى او د 

يې يو اثر ليکىل، خو چاپ شوى نه )غلجايي حصارک ګړدودونه( په نوم 

 دى.

 سيد محى الدين هاشمي:
ل کال د کابل پوهنتون له ژبو او ادبياتو پوهنځي ٠23٠هاشمي پر 

 څخه فار  شوى دى، اثار يې دادي:

 ابدي ژوند، چاپ. -٠

 د رسدرو توتيان، ) د وليس شاعرانو تذکره( چاپ. -3

 پښتو ګرامر )ژباړه( چاپ. -2

او کلتوري اصطالحاتو ترشيحي فرهنګ )دوه ټوکه( هرني  -د اديب -5

 ناچاپ.

 په پښتو لنډيو کې انګېرنې، چاپ. -0

 ليدىل خوب ) د اشعارو مجموعه( ناچاپ. -3

 د رسمنزل په لور، د اديب ټوټو مجموعه، ناچاپ. -5

 د کونړ سادات، ناچاپ. -5

 په کوز کونړ کې د جهاد پيالمه او ادامه، ناچاپ. -9

د مزدور رژيم په زندانو کې ليده او اورېده حاالت،  د روسانو -٠5

 ناچاپ.

 د ادب پوهنې بنسټونه )دريس کتاب(. -٠٠
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 د هجرت پر الر او ديار )سفرنامه( ناچاپ. -٠3

 د پښتو معارص ادب تاريخ ) د ادبياتو دريس کتاب( -٠2

 د ليکوالۍ فن، چاپ. -٠5

 (٠).د جهاد او مقاومت فرهنګي مرکزونه او خپرونې -٠0

 

 تورياىل ځاځى:

ل کال د ادبياتو پوهنځي له ژورناليزم څانګې څخه فار  شوى ٠202پر 

 دى، اثار يې دادي:

 د شعرونو مجموعه: چاپ. -٠

 جهادي لنډۍ: چاپ. -3

 د لنډو کيسو مجموعه: چاپ. -2

 

 سيدګالب سباوون:

ل کال د ادبياتو پوهنځي له ژورناليزم څانګې نه فار  شوى ٠200پر 

 دى: 

 د حمزه ژوند و اند: ناچاپ. -٠

 

 محمد نسيم ستانيزى:

ل کال له ادبياتو او برشي علومو پوهنځي څخه فار  شوى ٠200پر 

 دى. پښتو اثار يې دادي:

 ځاله او طوفان ) د لنډو کيسو مجموعه(. -٠

 د الرې مشال )ژباړه(. -3
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 دمارکسيزم اشتباه، چاپ. -2

 د اسالم څلور سرت فاتحني. -5

 يد، نبوت او له مرګه وروسته ژوند عقيل ثبوت، ژباړه.د توح -0

 جونګړه او ماڼۍ ) دلنډو کيسو مجموعه( چاپ. -3

 د اسالمي انقالب هنداره: )ژباړه( چاپ. -5

 هغه ټول پسې ليواله وو: د لنډو کيسو مجموعه. چاپ. -5

 تورې حاشيې: د لنډو کيسو مجموعه، چاپ. -9

 موعه، چاپ.ځاليي کونجې: د لنډو کيسو مج -٠5

 د اسالمي دعوت اصول: )ژباړه(. -٠٠

 سور ښامار: )ژباړه(. -٠3

 د ايشيا په زړه کې طوفان، چاپ. -٠2

 د اسالم اقتصادي اصول، ناچاپ. -٠5

 څلور زندانونه، ناچاپ. -٠0
 

 محمد آصف صميم:

ل کال د ادبياتو او برشي علومو پوهنځي عريب څانګې څخه ٠203پر 

 دادي: فار  شوى دى. اثار يې

 رښتيانۍ کيسې )ژباړه( چاپ. -٠

 د رحامن بابا دېوان نوم ښود، چاپ. -3

 ټوکه، چاپ. 3مړه يې مه بولئ ژوندي دي،  -2

 توحيدي ټولنه او ټولنيز عدالت، )ژباړه( ناچاپ. -5

 د حرضت عيل)رض( لنډې ويناوې )ژباړه(، ناچاپ. -0

 رښتيا خربې، درې جلده، )ژباړه( ناچاپ. -3

 او قران.خوشال  -5
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 خوشال ياد کړي شاعران. -5

 شاعر د شاعر په هنداره کې. -9

 خوشال نومښود. -٠5

 د رحامن بابا فرهنګ. -٠٠

 ټولګي لپاره. 3او  5پښتو دريس کتاب د  -٠3

 وهابيت د قران او سنتو په رڼا کې )ژباړه( چاپ. -٠2

 د اسالم په جامه کې د استعامر مزدوران، چاپ. -٠5

 ې ميزان رښتيا ميزان دى )ګډ اثر( چاپ.د پټې خزان -٠0

 په کالسيکو ادبياتو کې پښتو ګړنې، ناچاپ. -٠3

 زندان خوړه يادونه )ژباړه(. ناچاپ. -٠5

 ګام پر ګام له خوشال رسه، )پوهه( مجله کې چاپ شوى دى. -٠5

 د شعرونو مجموعه )سانګې(. -٠9

 پښتو نامې. -35

 زړه ويي پانګه. -3٠

 ټوپک. د خوشال د ژبې -33

 د لرغونې شاعرۍ غورچا . -32

 په پښتو لرغونې شاعرۍ کې متلونه. -35

 شعرونه اياتونه. -30

 شعرونه حديثونه. -33

 د پښتو د ليکنۍ ژبې د معياري اړخ يوجاج. -35

 رښتيني اتالن )ژباړه(. -35

 د مال لتاړ د دېوان د چاپي او خطي نسخو مقابله. -39

 خوشال ياد کړي کتابونه. -25

 د حمزه ليکونه. -2٠
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 په انساين غړو پورې اړوند ګړنې. -23

 روهيلې په هندوبار کې. -22

 ( پورې.55-95ځان پېښې له ) -25

 روښاين روحاين فرهنګ. -20

 رښتيانۍ خربې. -23

 

 محمدعارف غروال:

ل کال د ادبياتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه فار  شوى ٠255پر 

 دى. اثار يې دادي:

 واڼي د دېوان انتقادي منت، چاپ.د دولت ل -٠

 د رحامن بابا د دېوان انتقادي منت، چاپ. -3

 د خوشال خټک د کلياتو د لومړي ټوک انتقادي منت، چاپ. -2

 د سيد جامل الدين افغان العروة الوثقى، چاپ. -5

 د حبيب هللا دېوان، چاپ. -0

 غرنۍ سندرې، چاپ. -3

 اشعارو مجموعه( چاپ. د بنګړو رشنګ ) د معارصو شاعرانو د -5

 د وينو فوارې، د جهادي شعرونو مجموعه، چاپ. -5

 تورزن تورن افغان، د جهادي شعرونو مجموعه، چاپ. -9

 مبونه او غمونه، د جهادي شعرونو مجموعه، چاپ. -٠5

 راه عمل فارى ترجمه، چاپ. -٠٠

 منظر مرگ، فارى ترجمه، چاپ. -٠3

 )ژباړه( چاپ.انګلييس پښتو ورځنۍ خربې  -٠2

 د خوشال خټک د کلياتو د دويم ټوک انتقادي منت، ناچاپ. -٠5

 اختيارات بديعي د پښتو يوناين طب، ناچاپ. -٠0
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 د پکتيا وليس شاعران، ناچاپ. -٠3

 د وطن مينه د شعرونو مجموعه، ناچاپ. -٠5

 کورىن طب، )ژباړه(. ناچاپ. -٠5

 غوټۍ نامه د شعرونو مجموعه، ناچاپ. -٠9

 قصص االنبياء )ژباړه(، ناچاپ. -35

 فدا محمد فايض:

ل کال د ادبياتو پوهنځي له دري څانګې څخه فار  شوى ٠203پر 

 دى، يوه د شعرونو مجموعه لري، چې تراوسه نه ده چاپ شوې.

 

 ذکريا مالتړ:

ل کال د ادبياتو او برشي علومو پوهنځي له پښتو څانګې څخه ٠203پر 

 فار  شوى دى، اثار يې دادي:

 د پښتو متلونو او اصطالحاتو قاموس لومړى ټوک، )تاليف(. -٠

 په پښتو ادب کې د طالب په نوم شاعرانو تذکره، )تاليف( -3

 چې نه غواړم مه يې راپېښوې، دزندان کيسه، )تاليف(. -2

 د پښتو په وليس ادب کې د ماشومانو شاعري، )تاليف( -5

 تريايان او تريايي ژبه، )تاليف(. -0

 افغانستان باندې د روسانو د تېري اسايس علتونه، )تاليف(.پر  -3

 عميل الر او علمي فلسفه، )ژباړه(. -5
 

 فضل وه ناګار:
د ادبياتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه فار  شوى دى، ))دا هغه باال 

 حصار دى(( په نوم يې د شعرونو يوه مجموعه خپره شوې ده.
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 محمد حسن ولسمل:

 ادبياتو پوهنځي فار  شوى دى.ل کال له ٠253پر 

 راهر شاه د قضاوت په تله کې، )د ګډو مقالو مجموعه(، چاپ. -٠

 زنداين سوغات، چاپ. -3

 

 محمد معصوم هوتک:
ل کال د ژبو او ادبياتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه فار   ٠233پر 

 شوى دى. اثار يې دادي:

رسيزه، تحشيه  پاشلې ويناوې، د مولوي صالح محمد هوتک، ترتيب، -٠

 ل کال چاپ.٠239او تعليقات، 

 ل کال چاپ.٠239رسامنې اوښکې، )شعرونو مجموعه(،  -3

د مريزا حنان بارکزي دېوان، ترتيب، سمون، رسيزه، مقابله او ويي  -2

 ل کال چاپ.٠255پانګه، 

 مريزا عبدالودود هوتک، ناچاپ. -5

 ښکار او کندهار، ناچاپ. -0

 چاپ.احمدشاهي کندهار، نا -3

 پښتنې قبيلې او روايتي شجرې، ناچاپ. -5

ټوک، ترتيب، رسيزه، سمون او  ٠بحرالعلوم، دوست محمد خټک،  -5

 حاشيه، ناچاپ.

 خريالبيان او درېيم قرائت، چاپ، )ګډ هېواد(. -9

 د مال امري دېوان، ترتيب او رسيزه، ناچاپ. -٠5

 د غره او دوره )ژوند ليک(، ناچاپ. -٠٠
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 (٠)ناو، د شعرونو مجموعه، ناچاپ.د زړه ايش -٠3

 

 وسيع هللا سيار:
 د ژبو او ادبياتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه فار  شوى دى. 

هـ ق ٠5٠2په پښتو کې د مسجع نرث د پيدايښت او پايښت مسئله، پر  -٠

 کال ليکل شوى.

 

 افضل شېرزاد:
د ژبو او ادبياتو پوهنځي له انګلييس څانګې څخه فار  شوى دى، د 

 شعرونو يوه مجموعه لري، چې تراوسه ال چاپ شوې نه ده.

 

 عبيدهللا محک:
محک د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي انګلييس څانګه 

لوستې، نوموړى په پښتو او دري ژبو يو شمېر اثار ليکيل دي، پښتو اثار 

 يې دادي:

کابل د نيمو شپو چغې: د لنډو کيسو مجموعه، د ليکوالو انجمن،  -٠

 چاپ.

 ل کال چاپ.٠255ګل په جبه زار کې )ناول(،  -3
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 لعل پاچا ازمون:

ازمون تر درېيم ټولګي پورې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي 

پښتو څانګه لوستې او بيا يې د جګړو له امله خپل وروستى کال د ننګرهار 

 رسه کړي دي:په پوهنتون کې بشپړ کړ، تراوسه يې دغه اديب فعاليتونه تر 

 ل کال چاپ.٠255د ملنګ جان خوږې نغمې له نويو زياتونو رسه،  -٠

د سيند غاړې ګلونه، د محمد نور د شعرونو راټولونه او رسيزه، الهور  -3

 چاپ.

ل کال ٠253پرهرونه دي چې خاندي: د شعرونو مجموعه، پېښور،  -2

 چاپ.

شعرونو مجموعه،  کابل د وينو او ملبو په سني کې: د کابل په باب د -5

 ل کال چاپ.٠252راټولونه، پېښور، 

 د خرسو شعرونه: رسيزه او راټولونه، ناچاپ. -0
 

 غالم نبي فراهي:
غالم نبي فراهي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي له پښتو 

څانګې فار  شوى او بيايې له همدې څانګې ماسټري هم ترالسه کړې ده. 

مونوګراف رسبېره ) د استاد بېنوار ژوند او اثار په نامه د ليسانس دورې پر 

 يې د ماسټرۍ دورې د تيزس په توګه يو بل اثر هم ليکىل دى.
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د ژبو او ادبياتو پوهنځي پښتو 

 مونوګرافونه

 

 د رحامن بابا او خوشال شعر او شاعري: -٠

ل کال د پوهاند صديق ٠253د رشيفې خوګياڼۍ )اسلمي( له خوا پر 

( دى. 35رښتني تر الرښوونې الندې ليکل شوى، د مخونو شمېر يې )هللا 

په دغه مونوګراف کې د رحامن بابا د اشعارو پر اخالقي، ټولنيزو، تصويف 

او د خوشال د اشعارو پر اخالقي، ټولنيزو، عشقي او حاميس خواوو لنډې 

 خربې شوي دي.
 

 بلوڅ او بلوڅي: -3

رښتني تر الرښوونې الندې پر  عبدالرحمن بلوڅ د پوهاند صديق هللا

( دى. دغه مونوګراف پر 55ل کال ليکىل دى، د مخونو شمېر يې )٠252

شپږو څپرکو وېشل شوى، چې په هره برخه کې يې د بلوڅو او بلوڅي ژبې 

 په باب لنډه رڼا اچولې.

 د باخرتي او ايرانيو تاريخي انکشاف: -2

شوى، الرښود ل کال ليکل ٠252د محمد کريم اڅکزي له خوا پر 

( ته 35استاد يې حبيب هللا جاج پښتون زوى دى، د مخونو شمېر يې )

 رسېږي.
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 د کوچنيانو شفاهي ادب يا د کوچنيانو فولکور: -5

مخونو کې ليکل شوى، په 95ل کال په ٠255د شاه وه له خوا پر 

مونوګراف کې د کوچنيانو شفاهي ادب ته پر کتنې رسبېره د هغو پر روزنيز 

 هم رڼا اچول شوې ده.اړخ 

 

 پښتنې شاعرانې: -0

( مخونو کې د لوى استاد 50ل کال په )٠250د زرغونې زېور له خوا پر 

عالمه عبدالحى حبيبي تر الرښوونې الندې ليکل شوى دى. په دغه 

( پښتنې شاعرانې معريف شوي او د شعرونو بېلګې 22مونوګراف کې ټولې )

 يې راوړل شوي دي.
 

 سيمې وليس شاعران: د ننګرهار د -3

( مخونو کې ليکل 0٠ل کال په )٠250د زېورالدين زېور له خوا پر 

شوى، الرښود استاد يې پوهاند عبدالحى حبيبي دى، په دغه مونوګراف 

 ( تنو شاعرانو ژوند ليک او د شعرونو بېلګې خوندي دي.23کې د )

 د اديب تاريخ تيوري: -5

ب هللا تږي له خوا ليکل شوى ( مخونوکې د حبي55ل کال په )٠253پر 

دى. په دې مونوګراف کې د ادب تاريخ تيوري، تاريخي سري او د تيورۍ 

 د ميتود په باب خربې شوي دي.

 

 د تګاب د سيمې وليس شاعران: -5

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر ٠253ليکوال يې سيدامري دى، پر 

( ته رسېږي، په 5٠الرښوونې الندې ليکل شوى دى. د مخونو شمېر يې )
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دې مونوګراف کې د تګاب د څلورو تنو شاعرانو ژوند ليک او د شعرونو 

 بېلګې راغيل دي.

 

 د ننګرهار مجله: -9

ل کال د استاد محمد ٠253پر  دا مونوګراف د شاه وه قرار له خوا

( ته 55حسني رايض تر الرښوونې الندې ليکل شوى، د مخونو شمېر يې )

رسېږي. دا مونوګراف شپږ څپرکي لري او د ننګرهار مجلې د موضوعي 

 نيوليک )فهرست( په باب په کې خربې شوي دي.

 

 د کونړ د سيمې اجتامعي دودونه: -٠5

وونې الندې د جالل الدين کونړي له د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښ

( مخونو کې ليکل شوى دى. په دې مونوګراف 35ل کال په )٠253خوا پر 

 کې د کونړ د خلکو په ځينو دودونو او رواجونو لنډه رڼا اچول شوې ده.

 

 بازارک او څڅوىب: -٠٠

ل کال ليکل شوى، د مخونو ٠253د عبدالباقي )شينواري( له خوا پر 

ى. ياد شوى مونوګراف دوه برخې لري، په لومړۍ برخه ( د35شمېر يې )

کې يې د بازارک او په دوميه برخه کې يې د څڅويب سيمو په باب خربې 

 شوي دي.

 

 د افغانستان په تاريخ  او ادبياتو کې د روښانيانو دنهضت مقام: -٠3

ل کال ليکل ٠255( مخونو کې پر 35د عبدالقيوم نورزي له خوا په )

مونوګراف کې د روښانيانو د نهضت ماهيت، اصولو او شوى، په دغه 

 عقايدو په باب خربې شوي دي.
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 د شګې پخواين شاعران: -٠2

عبداملجيد زاخېل د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې الندې پر 

( ته رسېږي. په دې مونوګراف 0٠ل کال ليکىل، د مخونو شمېر يې )٠255

ليک او د شعرونو بېلګې راوړل شوي کې د شګې د څو تنو شاعرانو ژوند 

 دي.

 

 کږنې او فالونه:-پښتني دودونه -٠5

د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې الندې عيل محمدمنګل پر 

( مخونه لري او د پکتيا د 55ل کال ليکىل دى. دغه مونوګراف )٠255

 خلکو د ځينو دودونو په باب په کې لنډه رڼا اچول شوې ده.

 

 برشي جغرافيه:د لغامن  -٠0

( مخونو کې ليکىل دى. الرښود 35ل کال په )٠255اسدهللا )رويا( پر 

استاد يې حميدهللا امني دى، په ياد شوي مونوګراف کې د لغامن واليت 

 پر ځينو دودونو، رواجونو او ځينو سپوريت لوبو لنډه رڼا اچول شوې ده.

 

 کتنه:مېرمن حميده او د هغې ژوند او اشعارو ته يوه  -٠3

ل کال د حبيب هللا جاج ٠255( مخونو کې پر 55عبدالصبور مليار په )

تر الرښوونې الندې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د مېرمن 

 حميدې ژوند ليک او د شعرونو منونې راوړل شوي دي.

 د شيدا په فکر او شعر لنډه څېړنه: -٠5

ه لري د کارم ( مخ25ل کال ليکىل دى، )٠259خريمحمد شينواري پر 

 خان شيدا د ژوند پر حاالتو او د شعر پر ځينو ځانګړنو خربې شوي دي.
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 د پکتيا واليت د ګوملې پېژندنه: -٠5

محمدعلم نواب خېل د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې الندې پر 

( مخونه لري. په دې مونوګراف کې د پکتيا 59ل کال ليکىل دى، )٠259

ې پر لنډې پېژندنې رسبېره د نوموړې سيمې پر واليت د ګوملې د سيم

 ځينو قوانينو او دودونو هم لنډې خربې شوي دي.

 

 د پکتيا واليت د ځاځيو وليس شاعران: -٠9

دسيد محمد کارګر له خوا د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې 

( مخونه لري، په نوموړي 00ل کال ليکل شوى دى. )٠259الندې پر 

( تنه 53پکتيا واليت د هاشم خېلو او عمرخېلو د سيمو ) مونوګراف کې د

 شاعرانو پېژندګلوي او شعري بېلګې راغيل دي.

 

 د نوزاد رواجونه: -35

( مخونو کې ليکىل دى. په 35ل کال په )٠259نرص هللا نوزادي پر 

نوموړي مونوګراف کې په دريو برخو کې د نوزاد د خلکو پر ځينو 

 رواجونو خربې شوي دي.

 

 خوشال خان او د پښتنو د ازادۍ تحريک: -3٠

ل کال د پوهاند مريحسن شاه تر ٠205عبداملالک شهبازخېل پر 

( مخونه لري. په نوموړي مونوګراف کې د 05الرښوونې الندې ليکىل، )

خوشال خان پر ژوند، اقتصادي او ټولنيزو حاالتو باندې لنډه رڼا اچول 

 شوې ده.
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وګرامونو شکل او څرنګواه ته يوه د راډيو افغانستان د پر  -33

 کتنه:

( مخونو کې ليکىل، په 35ل کال په )٠205شاه محمود زيارمل پر 

نوموړي مونوګراف کې د کابل راډيو د پروګرامونو او دهغو د نرش او 

 خپرېدو د وختونو په باب معلومات ورکړل شوي دي.

 

 د پشه يي د خلکو محيط او د ژبې معريف: -32

ل کال ليکىل، په ٠205( مخونو کې پر 35الينګاري په )نورمحمدغمجن 

ياد شوي مونوګراف کې د پشه يي ژبې او د پشه يانو د محيط په باب رڼا 

 اچول شوې ده.

 د افغانستان کالنۍ د مضامينو فهرست: -35

( مخونو کې ليکىل، الرښود 00ل کال په )٠205سيد عبدالستار رازي پر 

 استاد يې محب هللا رحمتي دى.

 

 د اندړو دودونه: -30

د محمد اسلم قربانخېل له خوا د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې 

ل کال ليکل شوى دى، په ياد شوي ٠205( مخونو کې پر 0٠الندې په )

مونوګراف کې د غزين د اندړو ولسوالۍ دخلکو د ټولنيزو دودونو په باب 

 خربې شوې دي.

 

 دده د امپراطورۍ حدود:د احمدشاه بابا لښکر کيش او  -33

ل کال د پوهاند مريحسني شاه تر الرښوونې ٠20٠امان هللا ايازي پر 

الندې بشپړ کړى دى. په دغه مونوګراف کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ د 
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 حدودو او لښکر کشيو په باب په لنډيز رسه خربې شوې دي.

 

 د پښتونستان مسئله د تاريخ په اوږډو کې: -35

ل کال د پوهنوال حبيب الرحمن هاله تر ٠20٠خېل پر عبدالشاه رفر 

 ( مخونه لري.03الرښوونې الندې ليکىل دى. )

 پښتونستان: -35

ل کال يې د پوهاند مريحسني شاه تر ٠20٠ليکواله يې حفيظه ده، پر 

( مخونه لري، په ياد شوي مونوګراف 53الرښوونې الندې بشپړ کړى دى. )

موقعيت خربې شوي او د پښتونستان د کې د پښتونستان پر جغرافيايي 

 ځينو ميل مبارزو لکه خان عبدالغفار خان پېژندګلوي په کې راغلې ده.

 

 عريب ژبه د پېړيو په بهري کې: -39

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر ٠203عبدالغفور رسول پر 

( مخونه لري. مونوګراف درې برخې 25الرښوونې الندې بشپړ کړى دى، )

عريب ژبې د پرمختګ او څرنګواه په باب په کې خربې شوي  لري او د

 دي.

 

 د قره با  پښتني دودونه: -25

( مخونو کې ليکىل، د غزين واليت 05ل کال په )٠203محمد حسن پر 

د قره با  د سيمې د پښتنو د ځينو دودونو په باب په کې معلومات وړاندې 

 شوي دي.
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شعرونو کې د ځايونو د لغامن واليت د ميل شاعرانو په  -2٠

 نومونه:

( مخونو کې ليکىل، په دې 0٠ل کال په )٠203محب الدين محب پر 

مونوګراف کې د يادې شوې سيمې د اتو تنو شاعرانو د شعرونو له مخې 

 سيمه ييزو نومونو ته ګوته نيول شوې ده.

 

 وړانګې ورځپاڼه: -23

ې الندې ل کال د حبيب الرحمن هاله تر الرښوون٠203محمدانور پر 

( مخونه لري. په دغه مونوګراف کې د يادې شوې خپرونې او 23ليکىل، )

 د هغې د مضامينو په باب معلومات وړاندې شوي دي.

 

 د قرغيو د ولسوالۍ جغرافيه: -25

ل کاې د پوهاند حميدهللا امني تر ٠203محمداعظم حيدري پر 

مونوګراف کې ( مخونه لري، په دې 50الرښوونې الندې بشپړ کړى دى، )

د لغامن واليت د قرغيو سيمې د يو شمېر غرونو او سيندونو په باب 

 معلومات وړاندې شوي دي.

 

م څخه راپدېخوا د تاريخ په اوږدو کې د پښتونستان ٠592 -20

 مسئله:

ل کال ليکل شوى دى. الرښود ٠203د جان محمد، دوړ له خوا پر 

( دي. مونوګراف څلور 55استاد يې برهان الدين حساس دى، مخونه يې )

څپرکي لري او په هر څپرکي کې د پښتونستان په باب معلومات وړاندې 

 شوي دي.
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 په افغاين ټولنه کې د ښځو دريځ: -23

( 20ل کال د زرغونې زېور تر الرښوونې الندې ليکىل، )٠203لطيفې پر 

مخونه لري. په دغه مونوګراف کې په افغاين ټولنه کې د ښځو د دريځ په 

اب خربې شوي او هم د ځينو افغاين ښځمنو شاعرانو پېژندګلوي او د ب

 شعرونو بېلګې راغلې دي.

 

 د خوست لهجې او مروج ليکدود: -25

ل کال د شرييندل ګرديوال تر الرښوونې ٠203حرضت محمد وياړ پر 

 ( مخونه لري.35الندې ليکىل دى. دغه مونوګراف )

 

پښتو منتخباتو او د رحامن د پروفيسور ډاکرت برنارډورن د  -25

 بابا د چاپي دېوان مقايسه:

( مخونو کې ليکل شوى 59ل کال په )٠203د مريزامحمد له خوا پر 

 دى.

 

 په کندهار کې د ډله ييزو مفاهيمو وسايلو تاريخي سري: -29

ل کال د عنايت هللا تر الرښوونې الندې ليکىل دى، ٠203احمدهللا پر 

نوګراف کې د کندهار د مطبوعاتو او خپرو ( مخونه لري. په دې مو 33)

 شويو مطالبو په اړه خربې شوي دي.
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 پښتني جرګې او دودونه: -55

ل کال د مجاوراحمدزيار تر الرښوونې الندې ٠203سهراب مومند پر 

( مخونه لري. په دغه مونوګراف کې د پښتني جرګې پر اهميت 33ليکىل، )

ښتنو د ځينو دودونو په باب خربې او په اولسمه او اته لسمه پېړۍ کې د پ

 شوې دي.

 

 د رساج االخبار او هېواد مقايسوي مطالعه: -5٠

ل کال د حبيب الرحمن هاله تر الرښوونې ٠202لعل پاچا ځدرا  پر 

( مخونه لري. په دغه مونوګراف کې د رساج االخبار او 53الندې ليکىل، )

ورځپاڼو توپريونو ته ګوته هېواد د ورځپاڼو پرتلنه شوې ده او د دواړو 

 نيول شوې ده.

 

 د هسکې مېنې جغرافيه: -53

ل کال د حميدهللا امني تر الرښوونې ٠202د سيدبادشاه له خوا پر 

( مخونه لري. په دغه مونوګراف کې د شينوارو 25الندې ليکل شوى، )

 دهسکې مېنې د ولسوالۍ پر جغرافيه لنډه رڼا اچول شوې ده.

 

 

 ور او ادب:د پښتو فولک -52

ل کال د دوکتور مجاوراحمد زيار تر ٠202حفيظ هللا جامه پر 

( مخونه لري. په دغه مونوګراف کې د پښتني 23الرښوونې الندې ليکىل، )

 فولکور پر ځينو اړخونو رڼا اچول شوې ده.
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 پښتونستان وپېژنئ: -55

ل کال د دوکتور مجاوراحمد زيار تر الرښوونې ٠202محمد نعيم پر 

( مخونو کې بشپړ کړى دى. په مونوګراف کې د پښتونستان د 25دې په )الن

 سيمې په باب ځينې معلومات راغيل دي.

 

 د جمعې مفاهيمې وسايل په کندهار کې: -50

ل کال د استاد حبيب هللا تر الرښوونې ٠202حبيب هللا حبيب پر 

د ( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د کندهار 33الندې په )

 خپرونو په باب يو لړ معلومات وړاندې شوي دي.

 

 د پښتونستان په مسئله کې د هېواد ورځپاڼې رول: -53

ل کال د پوهنوال حبيب الرحمن هاله تر ٠202شيخ محمد پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې 59الرښوونې الندې  په )

ب په هېواد ورځپاڼه هغو ليکنو ته نغوته شوې ده، چې د پښتونستان په با

 کې خپرې شوې دي.

 

 د انګوال مسئله: -55

ل کال د حبيب الرحمن هاله تر الرښوونې ٠202رحيم داد همزوه پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د نوموړي 25الندې په )

 هېواد جغرافيا او تاريخ ته لنډه کتنه شوې ده.
 

 ازادۍ په برخه کې:د مطبوعاتو رول د هېواد او  -55

ل کال د حبيب الرحمن هاله تر الرښوونې الندې ٠202خان زمان پر 

( مخونو کې بشپړ کړى دى. دغه مونوګراف پر څلورو برخو وېشل او 35په )
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 د هېواد د ازادۍ په برخه کې د مطبوعاتو پر اغېز او تاثري خربې کوي.

 

 تربګني: -59

ندې )وزير( ليکىل دى، د د استاد عبدالشکور رشاد تر الرښوونې ال 

( مخونه لري او د لنډې کيسې، ډرامې او 25ل دى، )٠202ليکلو کال يې 

 تربګنۍ په باب په کې معلومات راغيل دي.

 

 له جغرافيايي نومونو رسه د رواياتو تړون: -05

( مخونه لري، په 20ل کال ليکل شوى، )٠202د وزير محمد له خوا پر 

 اياتو په باب خربې شوي دي.دغه مونوګراف کې د ځينو رو 

 ژبه او د ژبې د پيداکېدو رسچينه: -0٠

د هللا باز له خوا د دوکتور مجاوراحمدزيار تر الرښوونې الندې پر 

( مخونو کې ليکل شوى دى. په دغه مونوګراف کې د 33ل کال په )٠202

 ژبې د پيداکېدو پر علتونو او عواملو لنډې خربې شوې دي.

 

 بني املليل مرکز:د پښتو څېړنو  -03

مخونو کې ليکىل دى، په دغه  32ل کال په ٠202عبدالهادي هاند پر 

مونوګراف کې د پښتو ژبې د بني املليل مرکز په باب معلومات وړاندې 

 شوي دي.

 

 د تصوف اغېز پر ټولنه باندې: -02

 22ل کال د زيورالدين زيور تر الرښوونې الندې په ٠202مرصخان پر 

کړى دى او د روښانيانو د غورځنګ په باب په کې خربې مخونو کې بشپړ 

 شوي دي.
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 د ملنګ جان ورک اشعار: -05

ل کال د مجاوراحمدزيار تر الرښوونې الندې بشپړ ٠202اخندخان پر 

مخونه لري، په نوموړي مونوګراف کې د ملنګ جان پر  30کړى دى. 

ورنيو او بهرنيو پېژندګلوي رسبېره د هغه ځينې شعرونه او د هغه په باب د ک

 ليکوالو ځينې اشعار راغيل دي.

 

 د کندهار د سيمې فکاهيات: -00

ل کال د حبيب هللا جاج پښتون زوى تر ٠202د برياه پکتا له خوا پر 

( مخونه لري او په کې د 33الرښوونې الندې ليکل شوى. دغه مونوګراف )

 کندهار د سيمې ځينې ټوکې ټکالې راټولې شوې دي.

 

 پښتو ټولنې نرشايت فعاليتونه:د  -03

ل کال د حبيب الرحمن هاله تر الرښوونې الندې ٠205زمري محقق پر 

( مخونه لري او په کې د پښتو ټولنې لنډه 25بشپړ کړى. دغه مونوګراف )

 تاريخچه بيان او ددې ټولنې پر خپرنيو فعاليتونو رڼا اچول شوې ده.

 

 

بوټو د حکومت په د پښتونستان د مطبوعاتو وضع د صدر  -05

 دوره کې:

ل کال د حبيب الرحمن هاله تر الرښوونې الندې ٠205محمد زمان پر 

ليکىل دى. نوموړي مونوګراف کې د ذوالفقار عيل بوټو د واکمنۍ پر 

وخت د پښتونستان د غورځنګ او د پښتنو د مطبوعاتو د څرنګواه په باب 

 خربې شوې دي.
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 د کټواز د سيمې دودونه: -05

ل کال د دوکتور مجاوراحمد زيار تر الرښوونې ٠205نواز پر محمد

( مخونه لري. په دغه مونوګراف کې د غزين د کټواز 25الندې بشپړ کړى، )

 د سيمې پر ځينو دودونو او پښتني رواجونو لنډه رڼا اچول شوې ده.

 

 مقلوبې پښتو کلمې: -09

تر ل کال د استاد عبدالشکور رشاد ٠205محمد قاسم ساملي پر 

( مخونو کې ليکىل. په دغه مونوګراف کې د پښتو ٠9الرښوونې الندې په )

،   ازغى    agzay د مقلوبو کلمو په باب معلومات راغيل دي لکه: اغزى

 azgay 

 

 

 د مومندو ورزيش لوبې: -35

د رسفراز له خوا د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې الندې پر 

يکل شوى دى. په ياد شوي مونوګراف ( مخونو کې ل3٠ل کال په )٠205

 کې د مومندو پر ځينو سيمه ييزو لوبو رڼا اچول شوې ده.

 

په افغانستان کې د مطبوعاتو لوړ او ځوړ او د هغو  -3٠

 پرمختيا:

ل کال د حبيب الرحمن هاله تر الرښوونې ٠205نام حق ځريک پر 

فغانستان ( مخونه لري. په دغه مونوګراف کې په ا53الندې ليکىل دى، )

کې د مطبوعاتو پر څرنګواه او همدارنګه پر ځينو اقتصادي، فرهنګي، 

 سيايس، مذهبي او ټولنيزو حاالتو هم لنډه رڼا اچول شوې ده.
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 د جمهوري پلوشه د مطبوعاتو په ملن کې: -33

ل کال د حبيب الرحمن هاله تر الرښوونې الندې عبدالشکور ٠205پر 

په نوموړي مونوګراف کې د پلوشې جريدې ( مخونه لري. 20ليکىل دى، )

د مضامينو او همدارنګه له کابل مجلې رسه د نوموړې جريدې پرتلنه شوې 

 ده.

 

 د پښتو په ګړين )شفاهي( ادب کې د ښځو ونډه: -32

ل کال د مجاوراحمد زيار ترالرښوونې الندې ٠205رشيفې رشيف پر 

ې په لنډيو کې د ( مخونه لري. په دغه مونوګراف ک00بشپړ کړى دى، )

 ښځو پر ونډې او دريځ خربې شوې دي.

 

 د زده کوونکو د دريس وروسته واه علتونه: -35

ل کال د ډاکرت ګل جانان رريف تر ٠205محمد نسيم قسيمي پر 

مخونه لري. دا مونوګراف اته څپرکي 35الرښوونې النندې ليکىل دى، 

د عواملو خربې  لري، چې د زده کوونکو پر دريس ستونزو او د هغو پر

 شوي.

 

 د رسخرورد په پاريس کې د پښتو ګډون او اغېزه: -30

ل کال د استاد عبدالشکور رشاد تر ٠205جامل الدين وطنمل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف ٠3الرښوونې الندې په )

کې په ورځنيو خربو کې په ياد شوې سيمه کې پر پاريس باندې د پښتو 

 اغېزې ته نغوتې شوې دي.ژبې 
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د مريويس هوتکي او احمدشاه دراين زمام داري ته  -33

 مقايسوي کتنه:

ل کال د پاينده محمد )رسهنګ( تر ٠205محمد صديق خالقي پر 

( مخونه لري. په دغه مونوګراف کې د 23الرښوونې الندې ليکىل او )

و په باب لنډه رڼا مريويس نيکه او احمدشاه بابا د جګړو، اتلوليو او واکمني

 اچول شوې ده.

 

د خوشال خان خټک عرص ته يوه کتنه او د هغه  -35

 معارصين:

( مخونه لري، په دغه مونوګراف 2٠ل کال ليکىل دى، )٠205ذکريا پر 

کې د خوشال خان خټک پر پېژندګلوۍ رسبېره د هغه وخت پر حاالتو 

 هم لنډه رڼا اچول شوې ده.

 

 قۍ سببونه:د ماشومانو د بد اخال  -35

ل کال د پوهاند محمد فاضل تر الرښوونې ٠200زرشاه حق يار پر 

الندې ليکىل، نوموړى مونوګراف شپږ څپرکي لري او د ماشومانو د روزنې 

او همدارنګه پر ناوړه چارو د هغو د اخته کېدو پر سببونو خربې شوې 

 دي.

 

 د افغانستان د ثانوي ښوونځيو ازموينې: -39

ل کال د پوهندوى عطاهللا روف تر الرښوونې ٠200ر شېرخان رښتني پ

مخونو کې ليکىل دى. پر دغه اثر کې د افغانستان د ثانوي  53الندې په 
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 ښوونځيو په دريس ميتود خربې شوې دي.

 

 ښوونه او روزنه د اسالم له نظره: -55

ل کال د استاد دانش تر الرښوونې الندې په ٠200عبدالقيوم وزير پر 

کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د اسالم له نظره پر ( مخونو 59)

 ښوونه او روزنه خربې شوې دي.

 

 د وردګو د قبيلې د واده او مړي دودونه: -5٠

ل کال د دوکتور مجاوراحمد زيار تر الرښوونې ٠200محمد مبارک پر 

مخونو کې ليکىل دى. په ياد شوي مونوګراف کې د ودرګو د  59الندې په 

مړي او ژوندي او د واده پر دودونو او رواجونو رڼا اچول شوې  قبيلې د

 ده.

 

 په ننګرهار کې فولکوريکې کيسې: -53

ل کال د دوکتور مجاوراحمد زيار تر ٠200عبدالروف پت يار پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف ٠35الرښوونې الندې په )

 ولې شوې دي.( فولکوريکې کيسې راټ9کې د ننګرهار واليت )

 

 رسې ملبې: -52

( مخونه لري او په دغه 52ل کال ليکىل دى، )٠200سعدهللا فييض پر 

مونوګراف کې د مال عبدالحنان حريت پر ژوند او ټولنيزو رشايطو او اشعارو 

 خربې شوې دي.
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 دولت د سقوط سببونه: امايند  -55

مي ل کال د پوهندوى سيد سعدالدين هاش٠200غالم احمد واک پر 

( مخونه لري، په نوموړي مونوګراف 32تر الرښوونې الندې ليکىل دى. )

کې د اماين دولت د رهور په مقابل کې د بريتانوي ښکېالک د مخالفتونو 

 عوامل ترکتنې الندې نيول شوي دي.

 

 زيتون په افغانستان کې: -50

ل کال ليکىل دى. الرښود استاد يې محب هللا ٠200بخت جامل پر 

. په دغه مونوګراف کې په افغانستان کې د زيتون د حاصالتو رحمتي دى

 په باب معلومات راټول شوي دي.

 

 د لغامن واليت د کلامن د سيمې معريف: -53

ل کال د استاد عبدالشکور رشاد تر الرښوونې ٠200عبداملومن پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د کلامن 53الندې په )

اقتصادي څرنګواىل او جغرافيايي موقعيت او د سيمې د ځينو د سيمې، 

 دودونو په باب څرګندونې شوې دي.

 

د امان افغان جريدې خپرونې په سيايس، اقتصادي،  -55

 اجتامعي او کلتوري ساحه کې:

ل کال ليکىل، الرښود استاد يې حبيب ٠203محمد صفر خواريکک پر 

نوموړي مونوګراف کې د )امان ( مخونه لري. په 29الرحمن هاله دى. )

 افغان( جريدې د خپر شوو ليکنو په باب ځينې معلومات راټول شوي دي.
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 سيکان او د هغوى دودونه: -55

ل کال د حبيب الرحمن هاله تر الرښوونې ٠203شفيق هللا دردمل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په ياد شوي مونوګراف کې د 53الندې په )

لتور او د هغو د دودونو په باب ځينې معلومات هندوستان سيکانو د ک

 راټول شوي دي.

 

 د مرکخېلو دود او دستور: -59

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې ٠203محمد صابر پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د 35الندې په )

 ې ده.مرکخېلو د دود او دستور په باب په لنډه توګه رڼا اچول شو 

 

 د پاينده محمد کږه وال ژوند او ځينې شعرونه: -55

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې ٠203محمد رساب پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په ياد شوي مونوګراف کې د پاينده 20الندې په )

 محمد کږه وال د ژوند او شاعرۍ په باب څرګندونې راغلې دي.

 

 سيمې منطقوي جغرافيه: د غزين د قره با  د -5٠

ل کال ليکل شوى، الرښود استاد ٠203د قيوم داد حکيمزي له خوا پر 

يې پوهنوال حميدهللا امني دى. د يادې شوې سيمې جغرافيايي موقعيت 

 يې څېړىل دى.

 

 د ګوجري ژبې لغوي ذخريه: -53

ل کال د استاد عبدالشکور رشاد تر ٠203عبدالطيف دلسوز پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 23په )الرښوونې الندې 
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 کې د ګوجرو د ژبې )ګوجري( په باب لنډ معلومات راغيل دي.

 

په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د ښه واه لپاره  -52

 الزمې طريقې:

ل کال د عطاهللا روف تر الرښوونې الندې ٠203ګلبدين نېکمل پر 

يادې شوې موضوع په باب ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د 

 څرګندونې شوې دي.

 

 د پکتيا واليت د سيد کرم ولسوالۍ عمومي جغرافيه: -55

ل کال د پوهنوال حميدهللا امني تر الرښوونې ٠203ارشف رشيفي پر 

الندې  ليکىل دى، چې د سيدکرم ولسوالۍ عمومي جغرافيه په کې 

 ترشيح شوې ده.

 

 افکار:د منځنۍ پېړۍ او اسکوالستيکي  -50

( مخونو کې ليکل 23ل کال په )٠203د محمد اکرب ارينمل له خوا پر 

شوى دى. په دغه مونوګراف کې د افغانستان د منځنيو پېړيو د ټولنيز، 

اقتصادي جوړښت او د ښوونې او روزنې په باب لنډ معلومات وړاندې 

 شوې دي.

 

 د ساووجي ژبې لغات: -53

پوهاند عبدالشکور رشاد تر ل کال د ٠203محمد نادر مشواڼي پر 

الرښوونې الندې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د ساووجي ژبې 

 ځينې وييونه )لغات( د هغو فونيټيک شکل او پښتو ماناوې راغيل دي.
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 خرب په امان افغان کې: -55

ل کال د محمد کارم اهنګ تر الرښوونې ٠203سيدامني مجاهد پر 

ونه لري. په نوموړي مونوګراف کې د امان ( مخ25الندې بشپړ کړى دى، )

افغان جريدې د ځينو ليکنو فهرست او د نوموړي جريدې لنډه تاريخچه 

 راغلې ده.

 

 د مزار درې د اديت او شامش دودونه: -55

ل کال د دوکتور مجاوراحمد زيار تر الرښوونې ٠203رحمت سيد پر  

کې د مزار درې د  ( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف25الندې په )

اديت او شوماش د جغرافيې پېژندګلوي او د هغو د ځينو دودونو په باب 

 معلومات راغيل دي.

 

 

 د ګوشتې ولسوالۍ دودونه: -59

ل کال د پوهنمل محمد طاهر علمي، تر الرښوونې ٠203عبدالجبار پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د ګوشتې ٠9الندې په )

 ولسوالۍ د ځينو دودونو په باب خربې شوې دي.

 

 د خوست محيل ګړنې: -95

ل کال د محمد طاهر علمي تر الرښوونې الندې په ٠203شازاه پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د خوست د خلکو يو 23)

 شمېر عاميانه ګړنې څېړل شوې دي.
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 هېوادونو ته:د ښاغيل محمد داود سفرونه بهرنيو  -9٠

ل کال د محمدکارم اهنګ تر الرښوونې ٠203محمد رشيف شاذ پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د 23الندې په )

رسدارمحمدداود د سفرونو يادونه راغلې او هم د دې سفرونو د موخو په 

 باب رڼا اچول شوې ده.

 

 

 

ارو د سيد عبدالخالق کندهاري پېژندګلوي او د اشع -93

 مجموعه:

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې ٠203عبدالطيف پر 

( مخونه لري. په نوموړي مونوګراف کې د سيد 35الندې ليکىل دى، )

 عبدالخالق کندهاري ژوند ليک او د هغه د شعرونو بېلګې راغيل دي.

 

د چپرهار د سيمې د وليس شاعر امريزاده )خاکسار( د  -92

 ه:اشعارو مجموع

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې الندې ٠203شېرزاده پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د امريزاده لنډ ژوند 25په )

 ليک او د هغه د شعرونو بېلګې خوندي دي.

 

 د کونړونو واليت برشي جغرافيه: -95

( تر ل کال د پوهنمل دوکتور عبدهللا )روحاين٠203سيداحمد پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 53الرښوونې الندې په )
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کې د کونړونو د عمومي جغرافيې، ټولنيز څرنګواه او د اداري تشکيالتو 

 په باب يو لړ معلومات راغيل دي.

 

 د محمد باقي بادل )بارکزي( اشعار: -90

د تر ل کال د پوهاند عبدالشکور رشا٠203د عوذ باهلل له خوا پر 

( مخونو کې ليکل شوى دى. په نوموړي 0٠الرښوونې الندې په )

مونوګراف کې د ياد شوي شاعر لنډه پېژندنه او د کالم بېلګې خوندي 

 دي.

 

 په شينوارو کې د کونه تري غزا: -93

ل کال د استاد رشاد تر الرښوونې الندې په ٠203معروف شاه خان پر 

وګراف کې د شينوارو د غزا علتونه ( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مون52)

 او د غزا د ګډون کوونکو په باب معلومات راغيل دي.

 

 د محمد نواب اشعار: -95

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر ٠203محمد راهر )همت( پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د 05الرښوونې الندې په )

په باب تبرصه او د شعرونو بېلګې محمد نواب پېژندګلوي، دهغه اشعارو 

 راغلې دي.

 د شينوارو د سيمې اصطالحات: -95

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر ٠203سيد عيىس نېکمل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د 00الرښوونې الندې په )

 شينوارو د سيمې يو لړ عاميانه اصطالحات ځاى شوي.
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 هجري په شعر کې اديب تصلفات )باټې(:د ارشف خان  -99

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر ٠203محمد ګل کوچي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د 22الرښوونې الندې په )

 ارشف خان هجري په شعر کې تصلفات څېړل شوي دي.

 

 د يوه وليس شاعر پېژندنه: -٠55

ل کال د دوکتور مجاوراحمد زيار ٠203د عبداالحد ښکاره له خوا پر 

تر الرښوونې الندې ليکل شوى دى. په نوموړي مونوګراف کې د وليس 

 شاعر حاجي محمد پر ژوند ليک او شاعرۍ رڼا اچول شوې ده.

 

 د حرضت وه پېژندنه او نظمونه يې: -٠5٠

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې ٠203فضل وه ناګار پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د حرضت 23الندې په )

 وه پېژندنه او د هغه د نظمونو په باب معلومات راغيل دي.

 

 د ارچې تجارت د کونړونو په واليت کې:  -٠53

ل کال د عبدهللا روحاين تر ٠203د غالم قادر جلييل له خوا پر 

وړي ( مخونو کې ليکل شوى دى. په نوم35الرښوونې الندې په )

مونوګراف کې د کونړونو واليت پېژندنه، د واليت جغرافيايي موقعيت او د 

 ارچې د لرګيو د سوداګرۍ په باب معلومات راغيل دي.

 

 د تګاب د سيمې نوي او زاړه شاعران: -٠52

ل کال ليکىل دى. الرښود استاد يې پوهاند ٠203ګلداد بېژين پر 

وموړي مونوګراف کې د تګاب ( مخونه لري. په ن35عبدالشکور رشاد دى، )
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 د سيمې د څلورو تنو شاعرانو پېژندنه او د شعرونو بېلګې راغلې دي.

 

 د جانان فدوي هوتک پېژندنه او اثار: -٠55

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې ٠203محمد حنيف پر 

( مخونو کې ليکىل. په دغه مونوګراف کې د جانان فدوي 05الندې په )

 لوي او د شعرونو بېلګې خوندي دي.پېژندګ

 

 د زابل واليت د بادامو او انګورو توليد او تجارت: -٠50

ل کال د حميدهللا امني تر ٠203د سيد عيل هوتک له خوا پر 

( مخونو کې ليکل شوى دى. په دغه مونوګراف 23الرښوونې الندې په )

اوسېدونکو کې لومړى د زابل واليت د جغرافيې په باب خربې شوي، بيا د 

د اقتصادي حالت او هم په اقتصاد کې د بادامو پر اهميت او د هغو پر 

 تجارت خربې شوې دي.

 

 د وليس شاعر بهاوجان پېژندنه: -٠53

ل کال د استاد عبدالشکور رشاد تر ٠203محمدعارف پېژاند پر 

الرښوونې الندې ليکىل دى، چې په کې د سيدبهاوجان پېژندګلوي او د 

 ې خوندي دي.شعرونو بېلګ

 

 د پښتو ادب طالبان: -٠55

ل کال د پوهندوى دوکتور ګل محمد نورزي تر ٠203ذکريا مالتړ پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د 32الرښوونې الندې په )

 ( طالبانو په باب معلومات راغيل دي.33پښتو ادب )
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 د پښتو ژبې د ځينو وليس شاعرانو پېژندګلوي: -٠55

ل کال د ګل محمد نورزي تر الرښوونې ٠203مد معني باجوړي پر مح

( مخونه لري. په نوموړي مونوګراف کې د 5٠الندې ليکىل دى، چې )

 ( تنو شاعرانو پېژندګلوي او د کالم بېلګې راغيل دي.٠5پښتو ژبې د )

 

 د کندهار په سيمې کې کرکې: -٠59

پښتون زوى تر  ل کال د حبيب هللا جاج٠205محمد رحيم سلطاين پر 

الرښوونې الندې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د کندهار د خلکو 

 په فولکور کې کرکې څېړل شوې دي.

 

 د بېسوادۍ د مسلې حل په افغانستان کې: -٠٠5

ل کال ليکىل دى. دا مونوګراف پنځه برخې ٠205خوشحال ياسيني پر 

دۍ د له منځه وړلو لري، په هره برخه کې يې د سواد د ګټې او د بېسوا

 الرې چارې څه نا څه په ګوته شوې دي.

 

 د نوم رصف )نوم ګړپوهه(: -٠٠٠

ل کال د پوهاند دوکتور مجاوراحمد زيار تر ٠205نرصهللا نارص پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د 29الرښوونې الندې په )

ګوته شوې  نوم پر رصف باندې خربې شوې دي او د نوم ډولونه هم په

 دي.
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 وليس ادب: شينوارود  -٠٠3

ل کال د نورمحمد غمجن تر الرښوونې الندې په ٠205تاج محمد پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د شينوارو ولسوالۍ پر 00)

 وليس ادب رڼا اچول شوې ده.

 

 د ګرشک د خلکو ګړىن ادب: -٠٠2

دوکتور مجاوراحمد زيار ل کال د پوهاند ٠205سخيداد هلمندي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې 5٠تر الرښوونې الندې په )

د ګرشک د خلکو وليس اصطالحات څېړل شوي او بېلګې يې راوړل شوې 

 دي.

 

 ټولنيزه پراختيا: -٠٠5

ل کال د حبيب هللا جاج پښتون زوى تر ٠205فيض محمد فياض پر 

کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف  ( مخونو22الرښوونې الندې په )

کې ټولنيزه پراختيا له علمي نړۍ ليد او د هغه د مخالف فکر دواړو له 

 مخې څېړل شوې ده.

 

 اجتامعي انقالبونه او ښوونې روزنې رسه د هغو اړيکي: -٠٠0

( 3٠ل کال د رڼا ګل رڼا تر الرښوونې الندې په )٠205رساج الدين پر 

نوموړي مونوګراف کې پر ښوونه او روزنه باندې مخونو کې ليکىل دى. په 

 د ټولنيزو بدلونونو اغېزې څېړل شوې دي.
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 د تره خېلو ګړدود: -٠٠3

ل کال د دوکتور مجاوراحمد زيار تر الرښوونې ٠205مصطفى نژدې پر 

( مخونو کې ليکىل دى، چې د تره خېلو د ګړدود په باب 2٠الندې په )

 معلومات په کې راغونډ شوي دي.

 

 د شوروي اتحاد د مطبوعاتو سيستم: -٠٠5

ل کال د حبيب الرحمن هاله تر الرښوونې ٠205زملي هېوادمل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د ٠5الندې په )

شوروي اتحاد د مطبوعاتو، راډيو او ټلويزيون په باره کې په لنډيز رسه 

 معلومات راوړل شوي دي.

 

 رګر اشعار:د ممتاز کا -٠٠5

ل کال د دوکتور مجاوراحمدزيار تر الرښوونې الندې ٠205نادرخان پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د ممتاز کارګر 55په )

 ژوندليک او د شعرونو بېلګې راغلې دي.

 

 

 د حيات هللا برشي اشعار: -٠٠9

( 3٠) ل د مجاوراحمدزيار تر الرښوونې الندې په٠205نورمحمد پر 

مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د شاعر پېژندګلوي او د 

 شعرونو بېلګې راغلې دي.

 

د ځانپېښو ثبت د ليکوال د ځاين، ټولنيز، سيايس  او د حصارک  -٠35

فرهنګي ژوندانه په څېړنه او سپړنه کې ډېر رول لري، په تېره بيا دا چې دا 
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ثبت شوي وي. دا ليکنه يا ځانپېښې، چې پېښې په خپله د ليکوال په قلم 

دلته يې لولئ، پوهاند استاد زيار په خپل قلم ليکيل، نو ځکه دده د ژوند 

 په ترشيح کې ډېره مرسته کوي.

 

 غلجايي د ولسوالۍ برشي جغرافيه:

ل کال د لطف هللا ساپي تر الرښوونې الندې په ٠205زملي داد پر 

مونوګراف کې د حصارک د  ( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي23)

ولسوالۍ پر ټولنيز ژوند، اداري تشکيالتو، دود او دستور باندې رڼا اچول 

 شوې ده.

 

 ښځه په پښتو منثورو ادبياتو کې: -٠3٠

ل کال د حبيب هللا جاج پښتون زوى تر ٠205امريمحمد پاڅون پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 25الرښوونې الندې په )

 د ښځې د ټولنيز او طبقايت ژوند په باب معلومات راغيل دي. کې

 

 د شغني ژبې فولکور )ګړىن ادب(: -٠33

ل کال د مجاوراحمدزيار تر الرښوونې ٠205دلربشاه رسچشمه پر 

( مخونو کې ليکىل دى. نوموړى مونوګراف درې څپرکي 5٠الندې په )

دب او ټولنيز لري، چې په هر څپرکي کې يې د شغنان د خلکو د وليس ا

 ژوند په باب معلومات راغيل دي.

 

 د تګاو ولسوالۍ د خلکو ګړىن ادب: -٠32

ل کال د حبيب هللا جاج پښتون زوى تر ٠205محمد ابراهيم پر 

( مخونو کې ليکىل دى. نوموړي مونوګراف کې د 5٠الرښوونې الندې په )
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پر وليس تګاو ولسوالۍ جغرافيايي موقعيت، ټولنيزه او اقتصادي بڼه او 

 ادب رڼا اچول شوې ده.

 

د حميد د شاه ګدا په مثنوي کې د قافيې د عيبونو  -٠35

 مطالعه:

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر الرښوونې الندې ٠205خان اباد پر 

( مخونو کې ليکىل دى. دې مونوګراف کې د حميد د ياد شوي 35په )

 اثر د قافيې نيمګړتياوې په ګوته شوې دي.

 

 د غالم حسني پېژندګلوي او اشعار: -٠30

ل کال د نورمحمد غمجن تر الرښوونې ٠205محمد عمر داميزي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د غالم حسني 0٠الندې په )

 ژوند ليک او د شعرونو بېلګې راغلې دي.

 

 په پکتيا کې ډله ييزه مفاهمه او د هغې وسايل: -٠33

ل کال د حبيب الرحمن هاله تر الرښوونې ٠205عزيزخان عده پر 

( مخونو کې ليکىل دى. نوموړى مونوګراف پنځه څپرکي 25الندې په )

لري او د پکتيا واليت د مطبوعاتو په باب په کې معلومات راغونډ شوي 

 دي.

 

 د سيداباد د ولسوالۍ انګېرنې او کږنې: -٠35

ل کال د دوکتور مجاوراحمد زيار تر الرښوونې ٠205محمد اصف پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د سيد 2٠الندې په )
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اباد د ولسوالۍ لنډه پېژندنه او د هغې سيمې د کږنو او انګېرنو په باب 

 معلومات راغيل دي.

 

 د ګلستان د ولسوالۍ جغرافيايي څېړنه: -٠35

ل کال دمحمد رريف رريفي تر الرښوونې ٠205اکرمي پر عبدالعزيز 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د ګلستان 35الندې په )

د ولسوالۍ جغرافيايي موقعيت او برشي او اقتصادي بڼې په باب معلومات 

 راغيل دي.

 

 د ننګرهار واليت د غني خېلو د ولسوالۍ اصطالحات: -٠39

ل کال د حبيب هللا جاج پښتون زوى تر ٠205 داودشاه خوشال پر

الرښوونې الندې ليکىل دى، چې د غني خېلو د ولسوالۍ عاميانه 

 اصطالحات په کې راغيل دي.

 

 کيسې: -٠25

ل کال د زېورالدين زېور تر الرښوونې الندې په ٠205عاصم رشر پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې څلور فولکوريکې 25)

 يسې راټولې شوې دي.ک

 

 د دولت تطبيقي شکل په افغانستان کې: -٠2٠

ل کال د لطف هللا ساپي تر الرښوونې الندې په ٠205د مسافر له خوا پر 

( مخونو کې ليکىل شوى دى. په دغه مونوګراف کې د دولت د 20)

 تاسيس، منشا، ماهيت او بڼو په باب معلومات راټول شوي دي.
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 انو روابط د پوهنتون په ساحه کې:د نجونو او هلک -٠23

ل کال د حبيب هللا جاج پښتون زوى تر ٠205عاليې تنوير پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 5٠الرښوونې الندې په )

کې د تحصيل په دوره کې د پوهنتون په ساحه کې د هلکانو او نجونو، يا 

 دي. ښځو او نارينه وو اړيکي تر بحث الندې نيول شوي

 

 د محمد عثامن د اشعارو مجموعه او ژوند پېښې: -٠22

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې په ٠205نظام الدين پر 

( مخونو کې ليکىل دى، چې د شاعر ژوندليک او د شعرونو بېلګې په 05)

 کې خوندي دي.

 

 باالبلوک د ولسوالۍ ګړىن ادب: -٠25

پښتون زوى تر الرښوونې الندې په ل کال د جاج ٠205غالم سخي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د يادې شوې ولسوالۍ 35)

پر جغرافيايي موقعيت، ټولنيزو اړخونو او ځينو عاميانه اصطالحاتو خربې 

 شوې دي.

 

 د وزيرستان د برملې پښتني دودونه: -٠20

ونې الندې ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښو ٠205الياس وزيري پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د وزيرستان د برملې 25په )

 ځينې پښتني دودونه معريف شوي دي.
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 د تاريخي ماترياليزم د څلورو مفاهيمو لنډه توضيح: -٠23

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه 00ل کال په )٠205داود رسلوړي پر 

 ت څېړل شوي دي.مونوګراف کې د ماترياليزم ځينې موضوعا

 

 د چک ولسوالۍ شفاهي ادبيات: -٠25

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې په ٠205خرم دل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د وردګو د واليت 35)

پېژندنه، د چک ولسوالۍ پېژندنه او همدارنګه د نوموړي ولسوالۍ د خلکو 

 وې دي.پر شفاهي ادبياتو خربې ش

 

 د حميد په دېوان کې تلميح: -٠25

ل کال د زېورالدين زېور  تر الرښوونې الندې په ٠205رحمت هللا پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د حميد مومند پر 35)

پېژندنې رسبېره د هغه په شعرونو کې د تلميح اديب صنعت په ګوته شوى 

 دى.

 

 ول ګوند:د کارګرې طبقې نوى ډ -٠29

ل کال د تورياه )دايم( تر الرښوونې الندې په ٠205مثل خان نثار پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د کارګرې طبقې ګوند 03)

 په باب معلومات راغيل دي.

 

 په رساج االخبار کې د پښتو ادبياتو ونډه: -٠55

ل کال د زېورالدين زېور تر الرښوونې ٠205حبيب الرحمن زملي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د رساج 05الندې په )
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االخبار لنډه تاريخچه او په دې جريده کې د پښتو ليکنو نيوليک راغىل 

 دى.

 مېرمن حميده او د هغې اشعار: -٠5٠

زېورالدين زېور تر الرښوونې  ل کال د٠205برياه زهري باجوړي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د مېرمن 53الندې په )

 حميدې د نرث او نظم بېلګې راغيل دي.

 د ښځينه لنډيو غنايي غشقي برخه: -٠53

ل کال د نورمحمد عمجن تر الرښوونې ٠205د سپوږمۍ له خوا پر 

نوموړي مونوګراف کې د  ( مخونو کې ليکل شوى دى. په55الندې په )

ښځينه لنډيو عشقي برخه د الفبا په ترتيب )بېلتون، وصال، د يار خاطر، 

 سپوږمۍ او د مينانو دنيا( په باب معلومات وړاندې شوي دي.

 

 د الينګار ولسوالۍ د نيازيو د قوم کليواه لوبې: -٠52

ل کال د نورمحمد غمجن تر ٠205د صديق راشوجان له خوا پر 

ې الندې ليکل شوى ، چې د نيازيو د قوم  يو شمېر سيمه ييزې الرښوون

 لوبې يې ترشيح کړي دي.

 

 د شوروي اتحاد د ځينو معارصو ليکوالو بيوګرايف: -٠55

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې په ٠205شاه صنم پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په ياد شوي مونوګراف کې د ))شوروي 03)

 ارلسو ليکواالنو بيوګرايف راغلې ده.اتحاد( د څو 
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د کونړ واليت د نرنګ عالقه دارۍ کليواه ورزيش  -٠50

 لوبې:

ل کال دنورمحمد غمجن تر الرښوونې الندې په ٠205غالم حسني پر 

( مخونو کې ليکىل دى او د يادې شوې عالقه دارۍ ځينې ورزيش 03)

 لوبې يې په کې راوړې دي.

 

 د عربو په مقابل کې: د خراسانيانو نهضت -٠53

ل کال د پاينده محمد رسهنګ تر الرښوونې الندې ٠205رابط هللا پر 

( مخونو کې ليکىل دى، چې د عربو پر وړاندې د خراسانيانو د 55په )

 مبارزو څرګندونه په کې شوې ده.

 

 دنارينه وو له خوا ښځو ته غنايي لنډۍ: -٠55

( 3٠رښوونې الندې په )ل کال د نورمحمد غمجن تر ال٠205وړانګې پر 

مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د الفبا په ترتيب د نارينه 

 وو له خوا ښځو ته غنايي لنډۍ راوړل شوې دي.

 

 وزيرستان وپېژنئ: -٠55

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې ٠205بخت مري وزيري پر 

جغرافيايي ( مخونو کې ليکىل دى، چې د وزيرستان 35الندې په )

 موقعيت، د هغه ځاى ژبه، کرنه او ځينې دودونه په کې بيان شوي دي.

 

 د ګيالن په ورځنيو خربو اترو کې ځينې نادر لغتونه: -٠59

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې په ٠205عبدالرزاق پر 
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( مخونو کې ليکىل دى، چې د ګيالن د سيمې ځينې نادر لغتونه په 50)

 راغلې دي.کې 

 

 پورې:٠395څخه تر  ٠505پښتو ادبيات له  -٠05

ل کال د جاج  پښتون زوى تر الرښوونې الندې په ٠205آصف بهاند پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د ياد شوي عرص 52)

عمومي وضعې ته يوه کتنه، د پښتو د نرث او نظم ځانګړتياوې، د صنعتي 

 ځينو ليکوالو د نظم او نرث بېلګې راوړل شوي دي.انقالب اغېزې او د 

 

 د خوشال خان سيايس موضع: -٠0٠

ل کال د زېورالدين زېور تر الرښوونې الندې ٠205محمد اسمعيل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د خوشال خان 03په )

ه مغلو رسه ژوند ليک، د بند دوره، د ځوانۍ دوره، مبارزې، د بند علتونه، ل

 جنګ او د خوشال سيايس او ټولنيز موقف بيان شوي دي.

 

 د شيګل په شينوارو کې د ځمکې د وېش سيستم: -٠03

( 29ل کال د حکيم تڼيوال تر الرښوونې الندې په )٠205شېرزمني پر 

مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د کونړ واليت د شيګل د 

يخچه او د ځمکو د وېش سيتسم څېړل سيمې جغرافيايي موقعيت تار

 شوى دى.

 

 پښتو ادبياتو ته د ثور انقالب په رڼا کې يوه کتنه: -٠02

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې ٠205خالق رشيد پر 

( مخونه لري. دا مونوګراف دوه برخې لري چې له لرغونې 55ليکىل دى، )
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کاله پورې پښتو  ٠205تر  څخه ٠205ل کال او بيا له ٠205دورې څخه تر 

 ادبياتو ته په کې کتنه شوې ده.

 

 د ورګون د ولسوالۍ سيمه ييزه جغرافيه: -٠05

ل کال د محمد رريف تڼيوال تر الرښوونې ٠205حفيظ هللا وزير پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د ورګون 53الندې په )

 دي.برشي، فزيکي او اقتصادي بڼې بيان شوي 

 

 د خلق په جريده کې د علمي مضامينو فهرست: -٠00

( 22ل کال دجاج پښتون زوى تر الرښونې الندې په )٠209مکمل پر 

مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې په ياد شوې جريده کې 

 د علمي ليکنو عنوان، لنډيز او د ليکوال نوم راوړل شوي دي.

 

پښتو ژبې تاريخي سري ته  د تعليمي نصاب په رڼا کې د -٠03

 يوه کتنه:

ل کال د نوراحمد شاکر تر الرښوونې الندې په ٠209ګل محمد پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د تعليمي نصاب په باب 25)

خربې شوي او هم د ځينو ليکوالو د تعليمي نصاب کتابونه معريف شوي 

 دي.

 اميس لنډيو يوه برخه:د پښتو په شفاهي ادبياتو کې د ح -٠05

ل کال د نورمحمد غمجن تر الرښوونې ٠209د وږمې يوسفي له خوا پر 

( مخونو ليکل شوى دى، چې په کې يو شمېر حاميس 35الندې په )

 لنډۍ او د هغو د ځينو لغتونو مانا راوړل شوې دي.
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 د پښتنې ښځې تصوير په لنډيو کې: -٠05

( مخونو کې ليکىل دى. په 05ل کال په )٠209زرغونې عزيز وردګ پر 

دغه مونوګراف کې هغه لنډۍ راوړل شوي چې د ښځو د ژوند څېره په 

 کې ځلېږي.
 

 د پښتنو ښځو مبارزې: -٠09

( مخونو کې ليکىل دى. په 02ل کال په )٠209الينيس قيوم پر 

نوموړي مونوګراف کې د افغانستان د ښځو ټولنيز موقف، په ميل مبارزو 

دوى فکري او اديب ( مبارزو ښځو معريف د ٠2بيا د ) کې د هغوى ونډه او

 کارونه او د هغوى د شعرونو بېلګې راغلې دي.

 

 پښتنې شاعرانې: -٠35

( 35ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې په )٠209حبيبي پر 

( تنه پښتنې شاعرانې ٠5مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې )

 معريف شوي دي.

 

 کندهار کې پښتني دودونه:په  -٠3٠

ل کال د نورمحمد غمجن تر الرښوونې ٠209د زينب فرو  له خوا پر 

( مخونو کې ليکىل شوى دى، چې د کندهار واليت ځينې 0٠الندې په )

 پښتني دودونه په کې معريف شوي دي.

 

 د فراه د سميې پښتني دودونه: -٠33

کې ليکل شوى ( مخونو 20ل کال د عبدالرزاق له خوا په )٠209پر 

 دى، چې دفراه واليت ځينې دودونه په کې معريف شوي دي.
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 د خوشال په غزلياتو کې ښکال: -٠32

ل کال د ډاکرت زېورالدين زېور تر ٠209غالم مصطفى نږدې پر 

( مخونو کې ليکىل دى، چې د خوشال په شعرونو 05الرښوونې الندې په )

 کې څېړل شوى دى. کې حسن، مينه، عشق، هرن او اقتصادي موقف په

 

 د دولت لواڼي په دېوان کې د نومونو برخه: -٠35

ل کال د زېورالدين زېور تر الرښوونې ٠235محمدصابر حقمل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د دولت 02الندې په )

لواڼي په دېوان کې د راغليو نومونو لکه د مېږيو، ګالنو او مرغانو يادونه 

 شوې ده.

 

 سرتګې: -٠30

ل کال د نورمحمد غمجن تر الرښوونې ٠235فاطمې اسد حسيني پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې هغه لنډۍ د 53الندې په )

 الفبا په حساب راوړل شوي، چې سرتګې په کې يادې شوې دي.

 

 د خوست په خربو اترو کې نادر لغات: -٠33

پښتون زوى تر الرښوونې الندې په ل کال د جاج ٠235ګالب خان پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې په ورځنيو خربو 22)

 کې د خوست ځينې نادر لغات په ګوته شوي او بيا ترشيح شوي دي.
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يو لړ هغه لنډۍ چې د ښځو له لوري په محروميت کې  -٠35

 ويل شوي:

وونې الندې په ل کال د نورمحمد غمجن تر الرښ٠235هام اخرتي پر 

( مخونو کې ليکىل دى او هغو لنډيو ته په کې اشاره شوې، چې د 20)

ژوند د ځينو برخو د محروميت په نتيجه کې د ښځو له خوا ويل شوي 

 دي.

 

 دکونړ واليت په باره کې عمومي معلومات: -٠35

ل کال د نورمحمد غمجن تر الرښوونې الندې په ٠235محمدقدير پر 

يکىل دى. په دغه مونوګراف کې د کونړ واليت ( مخونو کې ل25)

جغرافيايي موقعيت، د خلکو پېژندنه، تاريخي سوابق، زراعت، کرنې، 

 اداري تشکيالت او ټولنيزو دودونو په باب ځينې معلومات راغيل دي.

 

 د کرکو او کږو د پيدايښت عوامل او ډولونه: -٠39

( 22الندې په ) ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې٠235نواز پر 

مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د کرکو او کږنو په باب 

ځينې معلومات راغيل دي، لکه: له يو چا څخه کرکه، له ناروغۍ څڅه 

 کرکه او داسې نورې بېلګې.

 

 فولکوري طب: -٠55

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې ٠235حرضت ګل احساس پر 

کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د فولکوري  ( مخونو55الندې په )

 طب په باب يو لړ معلومات راغيل دي.
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 د مقر د ګيالن عالقه دارۍ د واده دودونه: -٠5٠

ل کال د جاج پښتون زوى تر ٠23٠محمد عمر ګيالين مقري پر 

( مخونو کې ليکىل دى او د يادې شوې سيمې د 35الرښوونې الندې په )

 بيان شوي دي.واده دودونه په کې 

 

 په پښتو لنډيو کې شونډې، خوله، خالونه او مخ: -٠53

( 35ل کال د بايزيد اڅک تر الرښوونې الندې په )٠23٠نظيفې پر 

مخونو کې ليکىل دى او هغه لنډۍ په کې راغيل دي، چې ياد شوي 

 موضوعګانې په کې يادې شوې دي.

 

 د محمدجان فنا اديب ټوټې: -٠52

ل کال د لطيف بهاند تر الرښوونې الندې په ٠23٠کاملې پښېامن پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې دمحمد جان فنا ژوند 55)

 ليک د هغه اثار او تاليفاتو پېژندنه او د هغه يو لړ اديب ټوټې راغيل دي.

 

 د لوګر دودونه: -٠55

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې ٠23٠آصفې احمدزۍ پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د لوګر 25په )الندې 

 جغرافيايي موقعيت او د هغه ځاى ځينې پښتني دودونه بيان شوي دي.

 د کونړونو وليس شاعران: -٠50

ل کال د زېورالدين زېور تر الرښوونې الندې ٠233سيدمحى الدين پر 

د سيمې يو ( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د کونړ 05په )

 شمېر وليس شاعران او د هغوى د ځينو شعرونو بېلګې راوړل شوي دي.
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 د کليوالو پر ورځني ژوند د فولکور اغېزه: -٠53

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې ٠233غوټۍ خاورې پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د کليوالو د مېړانې، ٠3په )

 او ټولنيز ژوند په باب معلومات راغيل دي. اتلولۍ، زړورتيا

 

 په فولکور کې د کيسې ماهيت او وريفه: -٠55

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې ٠233زرغونې احمدزۍ پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د اتالنو د 23الندې په )

 کيسو په باب يو لړ معلومات راغيل دي.

 

 د پخوانيو او اوسنيو شاعرانو په نظر کې:خوشال خان  -٠55

ل کال د زېورالدين زېور تر الرښوونې الندې ليکىل ٠232خدايداد پر 

( مخونه لري. په دغه مونوګراف کې لومړى د خوشال د ميل 02دى، )

مبارزو په باب يو لړ معلومات راغيل او بيا د خوشال په باب د پخوانيو او 

 شوي دي. اوسنيو شاعرانو نظرونه راوړل

 

 د دولت لواڼي په دېوان کې قافيوي نيمګړتياوې: -٠59

ل کال د جالل الدين خان تر ٠232عزيزهللا پاک جبارخېل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د 05الرښوونې الندې په )

 دولت لواڼي د دېوان ځينو قافيوي نيمګړتياوو ته نغوته شوې ده.

 

 اده دودونه:په اندړو کې د و  -٠55

ل کال د پوهنيار جاج پښتون زوى تر ٠235مهتاب الدين وحدت پر 

( مخونوکې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د 55الرښوونې الندې په )
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 غزين واليت د اندړو ولسوالۍ د واده دودونه ترشيح شوي دي.

 

 کلمه داره روپۍ: -٠5٠

زېور تر الرښوونې ل کال د دوکتور زېورالدين ٠235عزيزې شېرزاد پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې کلمه داره 33الندې په )

 روپۍ )ډرامې( خربې شوي.

 

 د خوشال په دېوان کې د ځينو ځايونو نومونه: -٠53

( 39ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې په )٠235ذکريا پر 

په غزلونو، مخونو کې ليکىل دى. په دې مونوګراف کې د خوشال 

 رباعياتو او قصايدو کې د مهمو ځايونو نومونه په ګوته شوي دي.

 

 د روښاين نهضت بېل بېل اړخونه: -٠52

ل کال د استاد ضمري ساپي تر الرښوونې ٠235محمدرسول باوري پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د بايزيد 20الندې په )

ذهبي عرفاين اړخ او ميل فکر بيان روښان ژوند ليک، مبارزې، اثار، م

 شوي دي.

 

 د خوشال خان ژوند ليک: -٠55

ل کال د ګل محمد نورزي تر الرښوونې الندې ٠235محمد قدوس پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د خوشال د 55په )

کوچنيواه دوره، د ژوند ځينې پېښې او د کورنۍ په باب معلومات راغيل 

 دي.

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پښتو کتابښودنيمه پېړۍ يون/ 

0359 
 

د خوشال خان په اشعارو کې د ازادۍ انعکاس او د  -٠50

 ازادۍ له اوسني مفهوم رسه د هغه پرتله:

ل کال د ګل محمد نورزي تر الرښوونې ٠235حکيم محمد خاورين پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د خوشال 00الندې په )

شمېر خان په شعرونو کې د ازادۍ موضوع څېړل شوې ده او د هغه يو 

 حاميس شعرونه هم راوړل شوي دي.

 

 د تاريخ په پوړيو کې د پښتو هرني ادبياتو ته يوه کتنه: -٠53

ل کال د جالل الدين خان تر الرښوونې ٠235دادمحمد راسا پر  

( مخونو کې ليکىل دى. په ياد شوي مونوګراف کې د 33الندې په )

عارصې دورې د ادبياتو لرغونې دورې د ادبياتو او شاعرانو او همدارنګه د م

 او شاعرانو په باب يو لړ معلومات راغيل دي.

 

 د سيد جامل الدين افغان ژوند او مبارزې: -٠55

ل کال محمد عارف طاهر د محمد صابر خويشکي تر الرښوونې ٠235پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د سيدجامل 2٠الندې په )

 مبارزو په باب يو لړ معلومات راغيل دي.الدين افغان د ژوند او 

 

د لرغوين مرص، يونان او روم په افسانو کې د خلقت  -٠55

 مفکوره:

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې ٠235محمدقاسم هيله من پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د لرغوين 29الندې په )

 نواعو خلقت څېړل شوى دى.مرص تاريخچه او په افسانو کې د ارباب اال 
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په پښتو معارصو ادبياتو کې ځينې ريالستيکي  -٠59

 موضوعات:

ل کال د محمد صابر خويشکي تر ٠235د شمس هللا مجمر له خوا پر 

( مخونو کې ليکىل شوى دى. په دغه مونوګراف 23الرښوونې الندې په )

د رياليزم په  کې د رياليزم په هکله، د ريالستيکي هرن او د رنساس د دورې

باب معلومات ليکل شوي دي، دغه راز د استاد الفت، اجمل خټک او 

 سليامن اليق په اثارو کې ځينې ريالستيکي افکار څېړل شوي دي.

 

 

 په پښتو ادب کې د مولوي صالح محمد ونډه: -٠95

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې ٠235اسدهللا کاروان پر 

ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د مولوي صالح ( مخونو کې 20په )

 محمد ژوند ليک او اثارو په باب معلومات راغيل دي.

 

 دلعل ګل شاعر پېژندنه: -٠9٠

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې ٠235محمدنذير بري پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د لعل 2٠الندې په )

شعر د ويلو د عواملو په باب معلومات راغيل دي او  ګل د کورين ژوند او د

 هم د شاعر د شعرونو بېلګې په کې راوړل شوي دي.

 

 د حميد په دېوان کې بديع صنايع: -٠93

ل کال د جالل الدين خان تر الرښونې ٠235حرضت يوسف افتخار پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د حميد 53الندې په )
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 ان کې بديع صنايع په ترتيب رسه ښوول شوي دي.په دېو 

 

 پښتو منظومې کيسې: -٠92

ل کال د جالل الدين خان تر الرښوونې ٠235عبدالغني اقبال پر 

( منظومې 9( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې )23الندې په )

 او مشهورې فولکوري کيسې ليکل شوي دي.

 

 شکيل ډولونه:په پښتو منظوم ادب کې د نظم  -٠95

ل کال د جالل الدين خان تر الرښوونې ٠235سيدکريم ملګري پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې ځينې شعري 55الندې په )

فورمونه لکه: مربع، رباعي، مثنوي، قصيده، مخمس او داسې نور ترشيح 

 شوي دي.

 

 چاربيته او د هغې ډولونه: -٠90

ل کال د جالل الدين خان تر الرښوونې ٠235عاشق هللا فرياد پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د چاربيتو پر 29الندې په )

 فورم باندې رڼا اچول شوې ده او هم د چاربيتو بېلګې راوړل شوي دي.

 د لنډ داستان پيدايښت: -٠93

ل کال د زېورالدين زېور تر الرښوونې ٠235نفيسې طوطاخېل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د لنډې 20په )الندې 

کيسې ځانګړنې او پړاوونه بيان شوي دي او اوسنۍ لنډې کيسې ته په کې 

 هم کتنه شوې ده.
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 د اديپوس افسانه او پر هغې يوه انتقادي تبرصه: -٠95

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې ٠235ګل غوټۍ نايب خېل پر 

مخونو کې ليکىل دى، په دغه مونوګراف کې د يونان لنډه ( 5٠الندې په )

 تاريخچه او د اديپوس پاچا د کيسې مضمون ليکل شوى دى.

 

 په وليس ادب کې د جمعه ګل د اشعارو دريځ: -٠95

ل کال د زېورالدين زېور تر ٠235د احمدشاه ويک له خوا پر 

 ( مخونو کې ليکل شوى دى. په نوموړي25الرښوونې الندې په )

مونوګراف کې دشاعر پېژندګلوي، د هغه چاپېريال، د هغه په شعر کې 

 انځورونه بيان او د شعرونو بېلګې راوړل شوي دي.

 

 په پښتو ادبياتو کې د ناول پيدايښت: -٠99

ل کال د زېورالدين زېور تر ٠235رشيفې احمدزۍ کوچۍ پر 

ه، الرښوونې الندې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د ناول ډولون

 ځانګړنې او په پښتو ادب کې د ناول په باب خربې شوي دي.

 

 پښتو د امري شېرعيل خان په دوره کې: -355

ل کال د جالل الدين خان تر الرښوونې الندې ٠235مامور مموزي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې پښتو ژبه د امري 25په )

ژبې په توګه څېړل شوې ده شېرعيل خان په دوره کې د پوځي او رسمي 

او د هغه وخت سيايس او اقتصادي اوضاع هم تر څېړنې الندې نيول 

 شوې ده.
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 يوسفزي د خوشال بابا په نظر: -35٠

ل کال د محمد صابر خويشکي تر ٠235عبدالغني برشدوست پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 20الرښوونې الندې په )

حاالت، د سوات يوسفزي او د هغوى ژوند او د کې د خوشال د ژوند 

 خوشال او يوسفزيو ترمنځ مناسبات څېړل شوي دي.

 د پرامېته داستان ته يوه انتقادي کتنه: -353

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې ٠235جانانې ځاځۍ پر 

( مخونو کې ليکىل دى او د پرومېتې پر داستان يې يوه انتقادي 00په )

 کړې ده. تبرصه

 

 مومن خان او شريينو: -352

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې ٠235هنګامې راهر پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د داستان اصيل 55په )

منت، د لغتونو څېړنه، د ځايونو نومونه او د فولکوري عباراتو څېړنه راغلې 

 ده.

 

 منرو او تاج محمد: -355

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې ٠235جبينې ملر پر ماه 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د دغه منظوم 25په )

داستان د نظم د برخې وزن و قافيه، د لغتونو څېړنه، د ځايونو نومونه، د 

 شعر ساده ګي او د داستان د موضوع څېړنه راغلې ده.
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 يښت:د قصيدې وده او پيدا -350

( 52ل کال د جالل الدين تر الرښوونې الندې په )٠235محبوبې پر 

مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د قصيدې تعريف او د 

غوريانو روښانيانو او خوشال په دوره کې د قصيدې په باب معلومات 

 راټول شوي دي.

 

 د الفت په نرث کې د لنډې کيسې بېلګې: -353

ل کال د محمد صابر خويشکي تر الرښوونې ٠235نفس ګل رشيفي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د الفت ژوند 25الندې په )

ليک، د الفت په نرث کې دلنډو کيسو ځانګړتياوو او د نرث بېلګې راوړل 

 شوي دي.
 

 اويرجل د اينيا د تحليل او د روم تشکل: -355

ون زوى تر الرښوونې د راحلې احمدي وردګ له خوا د جاج پښت 

( مخونه لري. په دغه 2٠ل کال ليکل شوى، چې )٠235الندې پر 

مونوګراف کې د ټراى او سپارتا ترمنځ د لس کلن جنګ علتونه بيان شوي 

 دي.

 

 په فولکور مجله کې د پښتني فولکور انعکاس: -355

ل کال د پوهنمل بايزيد اڅک تر ٠230زرلښتې اورياخېلې پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 55په ) الرښوونې الندې

کې هغو ليکنو ته اشاره شوې، چې د پښتني فولکور په باب په فولکور 

 مجله کې خپرې شوې دي.
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 په رساج االخبار کې د پښتو شعر: -359

ل کال د دوکتور زېورالدين زېور تر ٠230محمدشاه پور احمدزي پر 

ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې په  ( مخونو کې55الرښوونې الندې په )

رساج االخبار کې د پښتو شعر د خپرېدو او څومره واه په باب معلومات 

 راغيل دي.

 

ل ٠203د کندهار مجلې فهرست د  تاسيس له وخته تر  -3٠5

 کال پورې:

ل کال د دوکتور زېورالدين زېور تر ٠230رسدار محمد راستمل پر 

کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د  ( مخونو5٠الرښوونې الندې په )

 کندهار مجلې نيوليک راغىل ) د ليکوال نوم او د ليکنې رسليک(.

 

 د روښان د مبارزې تصويف اړخ: -3٠٠

ل کال د پوهنمل محمدصابر خويشکي تر ٠230نسيمې فقري پر 

( مخونو کې ليکىل دى. دا مونوګراف دوه څپرکي 55الرښوونې الندې په )

ي څپرکي کې يې د روښان پېژندنه او په دويم کې يې د لري، په لومړ 

 روښاين تصوف د اتو مرحلو په باب خربې شوې دي.

 

 د يب يب نېکبختې مموزۍ ژوند او ادب: -3٠3

ل کال د دوکتور زېورالدين زېور تر ٠230صاحب ګل مموزي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 55الرښوونې الندې په )

يب نېکبختې پر ژوند ليک رسبېره د هغې پر اديب ژوند هم رڼا  کې د يب

 اچول شوې ده.
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 د ګيلګه مېش حامسه او د هغې څېړنه: -3٠2

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې ٠230مرصي خان کليوال پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د ګيلګه 25الندې په )

 ون شامل دى.مېش د حامسې پيدايښت او مضم

 

 د چغه رساى نرخونه او دودونه: -3٠5

ل کال د پوهندوى جالل الدين تر الرښوونې ٠230مرسلني روغوال پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د چغه 22الندې په )

 رساى د پېژندګلوۍ او دودونو په باب معلومات راغيل دي.

 

اريخي او اديب د کوهدامن د داودزو اجتامعي، ت  -3٠0

 فعاليت:

ل کال د زېورالدين زېور تر الرښوونې الندې ٠230وجيهې داودزۍ پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د سيمې د 33په )

 داودزيو ټولنيز، تاريخي او اديب فعاليتونه ياد شوي دي.

 

 د مستورې شال شاعري: -3٠3

ې زرغونې زېور تر ل کال د پوهندوى ډاکرت ٠230سيدمحقق پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 55الرښوونې الندې په )

 کې دپښتنې شاعرې )مستورې شال( پر اديب ژوند رڼا اچول شوې ده.
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 د خوشال په کلياتو کې اديب صنايع: -3٠5

ل کال د پوهندوى جالل الدين تر الرښوونې ٠230فهيمې هاشمي پر 

ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د خوشال  ( مخونو کې25الندې په )

 ژوند ليک، اثار او د هغه په کلياتو کې اديب صنايع په ګوته شوي دي.

 

 د ماشوم ادبيات: -3٠5

ل کال د جالل الدين خان تر الرښوونې الندې په ٠230سدو ټکني پر 

( مخونو کې ليکىل دى. د ماشومانو د ادبياتو په باب معلومات په کې 55)

 دي.راغيل 

 

 پر نظم باندې ختيځې کيسې او اسطورې: -3٠9

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې ٠230مياجان مشفق پر 

( افسانوي کيسې ٠3( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې )25په )

 راغلې دي.

 

 د پښتو ژبې باقاعده او بې قاعده مصدرونه: -335

مد شاکر تر الرښوونې الندې په ل کال د نوراح٠230نورس امرخېل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د پښتو باقاعدې او بې 25)

 قاعدې مصدرونو ته ګوته نيول شوې ده.
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د پښتو ژبې د باقاعده او بې قاعده لغـاتو مجموعـه چـې  -33٠

 مصدر يې په )يدل( ختمېږي:

تر الرښوونې ل کال د پوهندوى نوراحمد شاکر ٠230زرغونې برېک پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د پښتو 2٠الندې په )

 ژبې د باقاعده او بې قاعده لغتونو ترشيح راغلې ده.

 

 د بهايي جان په اشعارو کې اديب صنايع: -333

ل کال د پوهندوى جالل الدين تر ٠230محمد داود ساپي پر 

دى. په نوموړي مونوګراف ( مخونو کې ليکىل 55الرښوونې الندې په )

کې د بهايي جان پر ژوند ليک رسبېره د هغه په شعرونو کې اديب صنايع 

 هم ښوول شوي دي.

 

په معارصو هرني پښتو ادبياتو کې د ويک ځلميانو د  -332

 خپرونو او اثارو تحليل:

ل کال د پوهنوال ګل محمد نورزي تر ٠230زرغونې درانۍ پر 

مخونو کې ليکىل دى. نوموړي مونوګراف کې د ( 53الرښوونې الندې په )

ويک ځلميانو له جملې څخه د بېنوا د اثارو تحليل او په دوميه برخه کې 

 د ګل پاچا الفت د اثارو تحليل راغىل دى.

 

 د ماه رخې ناول ته لنډه انتقادي کتنه:  -335

ل کال د پوهنوال ګل محمد نورزي تر الرښوونې ٠230پروين منګل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د سيدراحت 05په )الندې 

 زاخېيل د )ماه رخې ناول( ته يوه انتقادي کتنه شوې ده.
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 د ننګرهار د مجلې فهرست: -330

ل کال د دوکتور زيورالدين زيور تر الرښوونې الندې ٠230شاه وه پر 

مجلې د  ( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د ننګرهار05په )

 ليکنو فهرست ) د ليکوال نوم او د ليکنې رسليک( برابر شوي دي.

 

 د رحامن بابا په دېوان کې اديب صنايع: -333

ل کال د پوهندوى جالل الدين تر ٠230يب يب حيا خالزۍ پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د 55الرښوونې الندې په )

د هغه په دېوان کې اديب صنايع هم په  رحامن بابا پر پېژندګلوۍ رسبېره

 ګوته شوي دي.

 

 په معارص پښتو شعر کې ميل او مرتقي افکار: -335

ل کال د پوهنوال زېورالدين زېور تر ٠230محمد حکيم تڼيوال پر 

( مخونو کې ليکىل دى. نوموړى مونوګراف درې 55الرښوونې الندې په )

ځانګړي ډول د شعر د  څپرکي لري، چې د پښتو د معارصو ادبياتو په

 فکري خوا )مرتقي افکارو( په باب په کې خربې شوي دي.

 

 په پښتو لنډيو کې تاريخي پېښې: -335

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې ٠233محمد قسيم پر 

 ليکىل، چې په لنډيو کې تاريخي پېښې په کې څېړل شوې دي.
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 په پښتو ادب کې ټوکې ټکالې: -339

ل کال د پوهنوال زېورالدين زېور تر ٠233غروال پر  مرياجان

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 25الرښوونې الندې په )

 کې د پښتو ژبې يو شمېر ټوکې او عاميانه اصطالحات راغيل دي.

 

 د رساجي دورې پښتو منظوم ادبيات: -325

تر  ل کال د پوهنوال زېورالدين زېور٠233محمد عيل قرييش پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې 50الرښوونې الندې په )

د پښتو ادبياتو د نظم او شعر پر برخې يو څه خربې شوي او بيا په ياد 

 شوې دوره کې ځينې پښتو نظمونه راوړل شوي دي.

 

 پښتانه په بلخ کې: -32٠

الندې په ل کال د جالل الدين خان تر الرښوونې ٠233عبدالقيوم پر  

( مخونو کې ليکى دى. نوموړى مونوګراف شپږ څپرکي لري او د بلخ 35)

 د پښتنو په باب  معلومات په کې خوندي شوي دي.

 

 په پښتو ادبياتو کې سفرنامه: -323

ل کال د پوهنوال زېورالدين زېور تر ٠233حيات هللا صبور پر 

مونوګراف  ( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي59الرښوونې الندې په )

 کې د پښتو ژبې يونليکونو )سفرنامو( په باب معلومات راغيل دي.
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 په بره او کوزه پښتونخوا کې اديب تاريخ ليکنه: -322

ل کال د پوهنوال زېورالدين زېور تر ٠233غالم نبي فراهي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 53الرښوونې الندې په )

 په باب يو لړ معلومات راټول شوي دي. کې د يادې شوې موضوع

 

 شعر او شاعري د لرغوين يونان د پوهانو له نظره: -325

ل کال د جاج پښتون زوى تر ٠233غالم مصطفى رحيمي شلګري پر 

( مخونو کې ليکىل دى. نوموړى مونوګراف شپږ 93الرښوونې الندې په )

 .څپرکي لري، چې د موضوع په باب معلومات په کې راغيل دي

 

 

 مهمې فولکوري شپې او ورځې: -320

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې په ٠233داکرت خان پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د فولکوري رواياتو له 25)

 مخې مهمې شپې او ورځې په ګوته شوې دي.

 

 د منګلو د پښتونولۍ نرخ: -323

ښتون زوى تر الرښوونې الندې په ل کال د جاج پ٠233ګالت منګل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د منګلو د قوم د 23)

 پښتونولۍ، دود او دستور په باب معلومات راټول شوي دي.

 

 په پښتو ژبه کې د باقاعده او بې قاعده مصدرونو ډيټا: -325

 ل کال د نوراحمد شاکر تر الرښوونې الندې په٠233شريين شاه پر 

 ( مخونو کې ليکىل دى.2٠)
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 د ګودر په باره کې لنډۍ: -325

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې ٠235محمد اسحق پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د الفبا په ترتيب هغه 25په )

 لنډۍ راټولې شوي چې د )ګودر( په باب ويل شوي دي.

 

 مورفولوژيکي خصوصيات:الزمي افعال او د هغوى  -329

( 25ل کال د زرغونې زيور تر الرښوونې الندې په )٠235ګل غوټۍ پر 

مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د فعيل کټګورۍ او الزمي 

 فعلونو په باب معلومات راغونډ شوي دي.

 

( ٠233-٠209د افغانستان د ليکوالو انجمن له تاسيس ) -355

 شويو اثارو فهرست: کلونو پورې د پښتو چاپ

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې ٠235تاج محمد ياري پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د هغو پښتو 09الندې په )

کتابونو يادونه شوې، چې په ياد شوي زماين واټن کې د ليکوالو ټولنې 

 خپاره کړي دي.

 

 جوړه: د ملګرو ملتو منشور او زموږ ميل روغه -35٠

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې ٠235مريزا محمد توتاخېل پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د ياد شويو 2٠الندې په )

 موضوعګانو فکري نږدېواىل تر بحث الندې نيول شوى دى.
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ل کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي د ٠255پر  يادښت:

مريت کې يو زيات شمېر پښتو مونوګرافونه خوندي وو، په پښتو څانګې په ا

دې لړ کې يو شمېر داسې مونوګرافونه هم وو، چې د کابل پوهنتون په 

مرکزي کتابتون کې يې کاپۍ نه وې، ددې خربې يوه وجه شايد دا وي، 

چې مرکزي کتابتون ته يې کاپۍ نه وې استول شوې او يا هم د کتابتون 

ي ستونزو او ځينو نورو الملونو له امله د دغو د کارکوونکو د تخنيک

مونوګرافونو نقل د پوهنتون په مرکزي کتابتون کې نه وي خوندي شوى. 

په هر حال دلته به د کال په ترتيب د دغو مونوګرافونو يادونه هم وکړو.  د 

پېژندنې لپاره )د پوهنتون په مرکزي کتابتون کې د هغو د کتالک نومره 

خو څرنګه چې د مرکزي کتابتون اکرثه خطي نسخې هم ثبت شوې وه 

چور او يا سيزل شوي چې دې کې پښتو مونوګرافونه هم شامل وو، نو 

ځکه د کتالک نومره يې رانه وړل شوه، اوس ددې مونوګراف يو شمېر د 

زياتو سيالوونو او ناتارونو له بالوو رسه رسه په پښتو څانګه کې خوندي 

يش د هغو له خپلو ليکوالو رسه هم خوندي پاتې دي او ځينې يې کېدى 

 وي.

 

 غرځستان: -353

( مخونه لري او د ياد 09ل کال ليکىل، چې )٠229بسم هللا ځريمن پر 

 شوې سيمې سيايس، ټولنيز او اقتصادي حاالت په کې څېړل شوي دي.

 

 د خوشال خان اديب الر: -352

يکىل او د ( مخونو کې ل٠35ل کال، په )٠229عزيزهللا پښتومنل پر 

 خوشال د اديب ژوند په باب په کې معلومات ورکړل شوي دي.
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 د غرب اوسنى متدن: -355

( مخونو کې ليکىل، چې د غرب د 55ل کال په )٠229نوراحمد پر 

 متدن په باب يې يو لړ معلومات وړاندې کړي دي.

 

 د افغانستان د ملر ختيځو او مرکزي برخو کوچيان: -350

( مخونو کې ليکىل او د ياد ٠50ل کال په )٠255 محمد عزيز کاکړ پر

 شوې موضوع په هکله په کې يو لړ معلومات ورکړل شوي دي.

 

 د لغامن محيل شاعران: -353

( مخه لري او د لغامن د ځينو ٠50ل کال ليکىل، )٠25٠عبدالرشيد پر 

 محيل شاعرانو ژوند ليک او د شعرونو بېلګې په کې راوړل شوي دي.

 

 ابداليان: -355

( مخونو کې ليکىل او د پښتنو د يوه 09ل کال په )٠25٠امني هللا پر 

 نامتو ټرب )ابداليانو( په باب معلومات په کې راټول  کړي دي.

 

 د ښځې تاريخي او محيطي موقف: -355

( مخونو کې ليکىل او د تاريخ په اوږدو 35ل کال په )٠25٠صفورا پر 

ټولنه کې د ښځې پر ژوند او دريځ  کې او بيا تر نوي عرصه پورې په

 خربې شوي دي.
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 د پکتيا واليت يو لړ ميل او اجتامعي دودونه: -359

( مخونو کې ليکىل او د ياد 55ل کال محمدرحيم شملزي په )٠252پر 

 شوي واليت يو لړ ميل او ټولنيز دودونه په کې بيان شوي دي.

 

 د پښتو اصطالحات: -305

( مخونو کې ليکىل 25ل کال په )٠252پر حبيب هللا جاج پښتو زوى 

 دى او د پښتو ژبې ځينې اصطالحات يې په کې راټول کړي دي.

 

 د نباتاتو او مرغانو په باب تحقيق: -30٠

( مخونو کې ليکىل او د ياد شوې 20ل کال په )٠250محمد اسمعيل پر 

 موضوع په باب په کې يو لړ معلومات راغونډ شوي دي.

 

 يت د مارجي د ناقلو حوزه:د هلمند وال  -303

( 2٠ل کال د استاد احمدي تر الرښوونې الندې په )٠255پاياب پر 

مخونو کې ليکىل او د ياد شوې موضوع په باب په کې يو لړ معلومات 

 راټول شوي دي.

 

 د پښتو پخوانيو ګرامرونو ته يوه کتنه: -302

ځينو  ( مخونو کې ليکىل او د پښتو د09ل کال په )٠255جانباز پر 

 پخوانيو ګرامرونو پر معرفۍ رسبېره يې پر هغوى يو لړ خربې کړي دي.
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 د لوګر واليت د فيض اخوندزاده سوانح او اشعار: -305

ل کال د استاد عبدالشکور رشاد تر ٠259شاه هللا احمدزي پر 

( مخونو کې ليکىل او د ياد شوي شخص پر ژوند 25الرښوونې الندې په )

 شعرونو بېلګې هم راوړي دي.ليک رسبېره يې د 

 

 د سپرې ولسوالۍ دودونه: -300

ل کال د پوهاند عبدالحى حبيبي تر الرښوونې ٠205عبدالودود پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې لومړى د ٠0الندې په )

سپرې ولسوالۍ موقعيت، دکليو نومونه او د همغه ځاى د ځينو پښتني 

 ليکل شوي دي.دودونو په باب معلومات 

 

 د کندهار سيايس او اجتامعي اوضاع: -303

ل کال د پوهاند عبدالحى حبيبي تر ٠205حيات هللا رفيقي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د 53الرښوونې الندې په )

کندهار تاريخي اهميت، د هغه ټولنيزه وضع، اقتصادي اوضاع او 

 جغرافيايي حالت څېړل شوي دي.

 

 

 وليس ادب:  -305

ل کال د مجاوراحمد زيار تر الرښوونې ٠20٠محمد صابر خويشکي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې پښتو لنډۍ، 23الندې په )

 ناول او د وليس ادب ځينې نور ډولونه بيان شوي دي.
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 د باجوړ متلونه: -305

شاد تر الرښوونې ل کال د استاد عبدالشکور ر٠20٠پذيرګل ساالرزي پر 

( مخونو کې ليکىل او د الفبا په حساب يو شمېر هغه متلونه په 52الندې په )

 کې راټول شوي، چې د باجوړ دخلکو په خربو اترو کې کارول کېږي.

 

 ژوند او هرن: -309

ل کال د ګل محمد نورزي تر الرښوونې ٠203محمدجان ګياين پر 

وموړي مونوګراف کې د هرن او ( مخونو کې ليکىل دى. په ن23الندې په )

ادبياتو ارزونې، شعر او هرن، فن او ژوند او د خلکو او هرن په باب يو لړ 

 معلومات راټول شوي دي.

 

 

 په لغامن کې اليس صنايع او د هغو اقتصادي ارزښت: -335

( مخونو کې ليکىل او د لغامن 03ل کال په )٠203عبدالظاهر نوري پر 

موقعيت او اليس صنايعو په باب په کې معلومات ځاى واليت دجغرافيايي 

 کړاى شوي دي.

 

 په افعانستان کې د ښځو د عرصي تربيې تاريخ: -33٠

ل کال د مجاوراحمدزيار تر الرښوونې الندې په ٠202فاطمې ساپۍ پر 

( مخونو کې ليکىل او په افغانستان کې يې د ښځو د عرصي تربيې او 05)

 ده.تعليم په باب رڼا اچولې 
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د راډيو افغانستان د پروګرامونو شکل او څرنګواه ته  -333

 يوه کتنه:

( مخونو کې ليکىل. په دغه 25ل کال په )٠202شامحمود زيارمل پر 

ل کال او تر هغه وړاندې د راډيو پروګرامونه معريف ٠203مونوګراف کې د 

 شوي او هم د دغو پروګرامونو پر مطالبو خربې شوې دي.

 

 

 سو په باره کې:د کي -332

ل کال د محمود ساپي له خوا د استاد عبدالشکور رشاد تر ٠202پر 

( مخونو کې ليکل شوى. په دغه مونوګراف کې د 05الرښوونې الندې په )

کيسې تعريف، مرام او بيا په بېالبېلو سيمو کې د کيسو ويل څېړل شوي او 

 هم يې د ويلو طرز بيان شوى دى.

 

 د بړينې د سيمې فولکور:د ننګرهار واليت  -335

ل کال د استاد عبدالشکور رشاد تر الرښوونې الندې په ٠203سيمني پر 

( مخونو کې ليکىل او د يادې شوې سيمې پښتني دودونه لکه: واده، 55)

 کوژده او ځينې نور دودونه بيان شوي دي.

 

 د زين هللا لنډه پېژندګلوي او اشعار يې: -330

( 55مجاوراحمد زيار تر الرښوونې الندې په )ل کال د ٠203عزيزهللا پر 

مخونو کې ليکىل او د ياد شوي شاعر پر ژوند ليک رسبېره يې د هغه پر 

 اشعارو خربې کړي او د شعرونو بېلګې يې ورته راوړي دي.
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 د الل پورې څو وګړين شاعران: -333

ل کال د مجاوراحمد زيار تر الرښوونې الندې په ٠203خيرب برم پر 

خونو کې ليکىل او د الل پورې څلور تنه وليس شاعران په کې ( م55)

 معريف شوي او د شعرونو بېلګې يې راوړل شوې دي.

 

د تعليمي نصاب په رڼا کې د پښتو ژبې تاريخچې ته يوه  -335

 لنډه کتنه او د هغو د ليکواالنو پېژندګلوي:

ل کال د پوهاند عبدالشکور رشاد تر ٠209ګل محمد شينزي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 25وونې الندې په )الرښ

کې د پښتو ژبې د تعليمي نصاب ميتود، د پښتو ادبياتو د ليکوالو 

 پېژندګلوي او د ځينې دريس کتابونو پر ميتود رڼا اچول شوې ده.

 

 د خوشال په اشعارو کې مېړانه: -335

الرښوونې الندې په ل کال د جاج پښتون زوى تر ٠23٠هللا نظر پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د خوشال پر 05)

پېژندګلوۍ رسبېره د هغه مبارزې او هم خوشال د نورو له نظره څېړل 

 شوى او بيا يې د کالم بېلګې راوړل شوې دي.

 اديب کره کتنه او ګټې يې: -339

الرښوونې ل کال د جاج پښتون زوى تر ٠232شاه محمود زرمتي پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د پوهانو له 23الندې په )

نظره کره کتنه څېړل شوې، د کره کتنې تعريف وړاندې شوى او هم د 

 کره کتنې ډولونه په ګوته شوي دي.
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 د حرضت يوسف عليه السال قيصه: -355

ر ل کال د حبيب هللا جاج پښتون زوى ت٠235رشيفې يونس وردګ پر 

الرښوونې الندې ليکىل. په نوموړي مونوګراف کې لومړى د اتالنو او 

 پرييانو کيسې او بيا د حرضت يوسف عليه السالم د کيسې بيان شوى دى.

 

د خوشال په اشعارو کې د غري لفظي مفاهموي خپلونو  -35٠

 انعکاس:

ل کال د حبيب هللا جاج پښتون زوى تر ٠233زرغونې حليمې پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف 29دې په )الرښوونې الن

کې  د رس، وچوه، وروځو، سرتګو، شونډو او داسې غړو په واسطه د غري 

 لفظي مفاهمې ډولونه ښوول شوي دي.

 

په پښتو معارصو ادبياتو کې د )منان ملګري( اديب او  -353

 هرني دريځ:

ل ٠235الندې پر عبدالشکور قيومي د زېورالدين زېور تر الرښوونې 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د پښتو په 50کال په )

اوسنيو ادبياتو کې د منان ملګري پر اديب څېرې او مقام خربې شوې 

 دي.

 

 په پښتو لنډيو کې د مسافر څېره: -352

ل کال  د جالل الدين خان تر الرښوونې ٠235مريزامحمد ګړندي پر 

نو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د لنډيو ( مخو 2٠الندې په )
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محتوا، وېش او بېلګې راغيل دي او بيا په پښتو لنډيو کې د مسافر څېرې 

 ته ګوته نيول شوې ده.

 

 د ماه رخې ناول او ټولنيز ارزښتونه: -355

ل کال د خالق رشيد تر الرښوونې الندې په ٠235زرغونې شهۍ پر 

غه مونوګراف کې د راحت زاخېيل ( مخونو کې ليکىل دى. په د2٠)

پېژندګلوي او د هغه د اثارو د پېژندنې په باب معلومات راغيل دي او بيا د 

ماه رخې ناول اړتيا، ټولنيز او هرني ارزښت او د ناول ټولنيز پيغام بيان 

 شوى دى.

 

 پښتو ترانې: -350

( 35ل کال د زرغونې زېور تر الرښوونې الندې په )٠235حبيبيې پر 

مخونو کې ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د پښتو ژبې يو شمېر ترانې 

 راټولې شوې دي.

 

 په پښتو لنډيو کې د )جانان( څېره: -353

ل کال د محمد صابر خويشکي تر الرښوونې ٠235راحلې بابکرخېل پر 

( مخونو کې ليکىل او هغه پښتو لنډۍ په کې راوړل شوې، 23الندې په )

 په کې راغىل دى.چې د )جانان( ياد 

 

 د پښتني پېغلو او مېرمنو اديب او ژبنۍ هلې ځلې: -355

ل کال د زرغونې زېور تر الرښوونې الندې په ٠235صالحې رسوري پر 

( مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د ځينو هغو پښتنو 23)
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او پېغلو او مېرمنو پېژندګلوي راغلې، چې د پښتو ژبې او ادب په پراختيا 

 بډاينه کې يې برخه اخيستې ده.

 

د ويښتيايي پېر سيايس، ميل جريدو پښتو برخې ته يوه  -355

 کتنه:

ل کال د خالق رشيد تر الرښوونې الندې په ٠235محمد حسن مطع پر 

( مخونو کې ليکىل. په دغه مونوګراف کې د ويښتيايي پېر د جريدو پر 55)

 پښتو برخې يو لړ خربې شوې دي.

 

 

 ازاد افغانستان پښتو برخه:د  -359

ل کال د خالق رشيد تر الرښوونې الندې په ٠235خريمحمد شېرزي پر 

 ( مخونو کې ليکىل دى.02)

 

د انګرېزي استعامر پر ضد د پښتنو د ليکني او ګړين  -355

 ادب ونډه:

( 05ل کال د آصف بهاند تر الرښوونې الندې په )٠235نورمحمد پر 

وموړي مونوګراف کې د انګرېزانو راتګ، د مخونو کې ليکىل دى. په ن

انګرېزانو پر وړاندې د خلکو کرکه او پر هغه وخت د پښتو ادب پر 

 څرنګواه رڼا اچول شوې ده.
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 د لرغوين يونان او روم نامتو پوهان  او ليکواالن: -35٠

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې ٠235عاطفې حرکت پر 

( نامتو پوهان او ليکواالن 39 او د يونان او روم )( مخونو کې ليکىل25په )

 په کې معريف شوي او د هغوى پر ځينو اثارو خربې شوې دي.

 د خوشال په کلياتو کې تلميحات: -353

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې ٠235نسيمې ارغنديوال پر 

ح ( مخونو کې ليکىل دى او د خوشال په کلياتو کې د تلمي55الندې په )

 اديب صنايع په ګوته شوې دي.

 

په فولکوريک وليس ادب کې د پښتنو د واده دود او  -352

 دستور:

( 23ل کال د جالل الدين تر الرښوونې الندې په )٠235عمر ګل پر 

مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې په پښتو ادبياتو کې د 

نه بيان شوي فولکور اهميت په باب خربې شوي او ځينې پښتني دودو 

 دي.

 

 د شپون تحقيقي او نوښتي اثار: -355

ل کال د خالق رشيد تر الرښوونې الندې په ٠235نفيسې هاشمي پر 

( مخونو کې ليکىل او د سعدالدين شپون پر پېژندګلوۍ رسبېره د هغه 59)

 پر اديب اثارو يې هم رڼا اچول شوې ده.
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 د ادب مجلې پښتو برخه: -350

ل کال د خالق رشيد تر الرښوونې الندې په ٠235اصفې اندړې پر 

( مخونو کې ليکىل او د ادب مجلې د پښتو برخې نيوليک يې په کې 25)

 ترتيب کړى دى.

 

د پټې خزانې د تاريخي متونو بېلګې: منثور، منظوم  -353

 منت:

ل کال د خالق رشيد تر الرښوونې ٠235د اسې رحامين له خوا پر 

ليکل شوى دى. په نوموړي مونوګراف کې د  ( مخونو کې25الندې په )

 پټې خزانې د تاريخي متونو پر بېلګو خربې شوې دي.

 

 د استاد زيار معريف او د هغه اثار: -355

ل کال د آصف بهاند تر الرښوونې الندې په ٠239پلوشې جبارخېلې پر 

( مخونو کې ليکىل او په هغه کې يې د استاد زيار پر پېژندګلوۍ 0٠)

 هغه د اثارو په باب هم يو لړ معلومات وړاندې کړي دي. رسبېره د

 

 د خوشال په اثارو کې د سواتنامې ارزښت: -355

( 09ل کال د آصف بهاند تر الرښوونې الندې په )٠239سپوږمۍ پر 

مخونو کې ليکىل او په هغه کې د خوشال پر پېژندګلوۍ رسبېره پر 

 )سواتنامې( هم خربې شوې دي.

 

 ټوټکې: -359

ل کال د آصف بهاند تر الرښوونې الندې ٠239د ليلام وردګ له خوا پر 
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( مخونو کې ليکل شوى او په هغه کې بېالبېلې ټوټکې لکه پر زوم 22په )

 باندې ټوټکې، د ايرو او سپېلنو ټوټکې او داسې نورې راټولې شوې دي.

 

 د لرغونې دورې د شعر شکل او مضمون: -395

ل کال د آصف بهاند تر الرښوونې الندې ٠239د جالت خان له خوا پر 

( مخونو کې ليکل شوى. په دغه مونوګراف کې په لرغونې دوره کې 22په )

پر ميل اوزانو برابرو شعرونو، لکه: د امري کروړ پر وياړنې، د بېټ نيکه، شيخ 

 تيمن او داسې نورو پر شعرونو خربې شوې دي.

 

 خوشال ولې دستار نامه وليکله: -39٠

( 25ل کال د آصف بهاند تر الرښوونې الندې په )٠239نعيم پر محمد 

مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې پر دستارنامه او د هغې د 

 ليکلو پر علتونو خربې شوې دي.

 

د کارم خان شيدا په شعر کې د غربت او مساپرۍ  -393

 انعکاس:

( 25ندې په )ل کال د خالق رشيد تر الرښوونې ال ٠239پلوشې عمر پر 

مخونو کې ليکىل دى. په نوموړي مونوګراف کې د کارم خان شيدا 

پېژندنه، د شيدا شاعري او د شيدا د مسافرۍ او غربت علتونه بيان شوي او 

هم د بېلګې په توګه د شيدا ځينې غزلونه، څلوريزې، مخمسات او قطعات 

 راوړل شوي دي.

 

 د پخواين يونان او روم وتيل اثار: -392

ل کال د حبيـب هللا جـاج پښـتون زوى ٠239دالرسول جبارخېل پر عب
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( مخونو کې لـيکىل او د لرغـوين يونـان او روم 55تر الرښوونې الندې په )

 يو شمېر اثار په کې معريف شوي دي.

 

 د مري مهدي شاه د لنډو کيسو مهم موضوعات: -395

 (30ل کال د خالق رشيد تر الرښوونې الندې په )٠239رشيفې پر 

مخونو کې ليکىل او د مهدي پر ژوندليک رسبېره يې د هغه د لنډو کيسو 

 مهمو موضوعاتو ته ګوته نيولې ده.

 

د سيد بهاوالدين مجروح ژوند او دده د پښتو اثارو  -390

 معريف:

ل کال د خالق رشيد تر الرښوونې الندې په ٠239نصريې نوري پر 

ح پر ژوند او پښتو اثارو ( مخونو کې ليکىل او د سيدبهاوالدين مجرو 25)

 يې رڼا اچولې ده.

 

 

 د رحمت شاه سايل د شعر رنګني اړخونه: -393

( مخونو 29ل کال د خالق رشيد تر الرښوونې الندې په )٠239امنې پر 

کې ليکىل او د رحمت شاه سايل د ژوند او اثارو پر پېژندنه رسبېره يې د 

 ده.هغه د شعر پر ځينو محتوايي اړخونو رڼا اچولې 

 

 د پخواين يونان پنځه اتالن: -395

ل کال د جاج پښتون زوى تر الرښوونې الندې ٠239ناجيې مقبلې پر  

( مخونو کې ليکىل او د پخواين يونان د پنځو اتالنو په باب يې 25په )

 معلومات په کې راټول کړي دي.
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 د دولت لواڼي په دېوان کې د توجيه تغري: -395

ليکىل، الرښود استاد يې جالل الدين خان ل کال ٠239جميلې پر 

( مخونه لري او د دولت لواڼي د دېوان په قافيه کې 23دى. دا مونوګراف )

 يې ياده شوې موضوع څېړلې ده.

 

 د محمد ګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه کتنه: -399

د محمد اسمعيل يون له خوا ليکل شوى دى. په دغه مونوګراف کې د 

ګل خان مومند د ژوند، مبارزو او افکارو په باب څرګندونې  وزير محمد

 ل کال چاپ شوى دى.٠252شوي دي. دا مونوګراف پر 

 

 لنډيو ته يوه لنډه کتنه: -255

ل کال ليکل شوى، چې د لنډيو د ٠255د ارين مومندې له خوا پر 

 جوړښت او د هغو د ځينو اړخونو په باب په کې څرګندونې شوې دي.
 

 ډرامه: پښتو -25٠

ل کال ليکل شوى، په دغه مونوګراف کې ٠255د ګل غوټۍ له خوا پر 

لومړى په تاريخي لحاظ د ډرامې په باب معلومات راغيل او بيا د پښتو 

 ډرامې په باب څرګندونې په کې شوې دي.
 

 د راحت زاخييل ژوند او اثار: -253

راحت ل کال ليکىل دى. په دغه مونوګراف کې د ٠255بلقيس اندړ پر 

 زاخييل د ژوند او اثار په باب معلومات راغيل دي.
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 د عبدالروف بېنوا ژوند او اثار: -252

ل کال ليکل شوى دى، د مرحوم ٠255د شيام جبارخېلې له خوا پر 

 بېنوا ژوند ليک او د هغه اثارو په باب معلومات په کې راغلې دي.

 

 د محمد صديق روهي ژوند او اثار: -255

ل کال ليکل شوى او د کانديد ٠255له خوا پر د محمد رحيم 

اکاډميسني محمد صديق روهي د ژوند او د هغه د اديب فعاليتونو په باب 

 معلومات په کې راغيل دي.
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 ساينيس پرمختياوې
 ) د لومړنيو ښوونځيو د زده کوونکو لپاره مرستندوى(

 

 

 

 ليکوال

 محمد اسمعيل يون
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 کتاب پېژندنه

 

 ساينيس پرمختياوې   د کتاب نوم:

 محمد اسمعيل يون   ليکوال:

 يونيون کلتوري    خپرندوى:

 ټوکه ٠555   چاپشمېر:

 ل کال٠255   لومړى چاپ:

 ل کال٠255   دويم چاپ:

 د ليکوال

 (٠5)   پرله پسې نومره: 

 د خپرندوى

 (٠5)   پرله پسې نومره: 

 ضياالرحمن ضيا   کمپوزر:
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 د دې اثر په باب څو يادونې

 

کال د يونېسکو د ځينو افغان مامورينو له خوا  (م355٠ -ل٠259)پر 

په پېښور کې له ځينو ليکوالو څخه وغوښتل شول، چې د ښوونځيو د زده 

کوونکو لپاره ځينې داسې دريس مرستندويه اثار وليکي، چې هغوى د 

اوسنيو دريس کتابونو ترڅنګ له دې اثارو هم ګټه پورته کړي. په دې 

وم. کوم اثار چې وليکل شول، د هغوى  ليکوالو کې يو تن زه هم شامل

نومونه په دې اثر کې ياد شوي دي. هغه وخت د طالبانو نظام واکمن و. 

هغوى خپل تعليمي نصاب درلود،چې ساينيس مضامينو او تجربه يي 

علومو ته يې په کې چندان توجه نه 

وه کړې، نو ددې ډول کتابونو 

چاپ هغه وخت ډېر ګټور او 

ه اثر بايد مرستندوى و. پر يو 

دووتنو ليکوالو کار کړى واى، يو د 

اصيل ليکوال او بل د همکارپه 

توګه. اغلې زرغونه جبارخېله ما رسه 

په دې کتاب کې د مرستندويې 

ليکوالې په توګه په پام کې ونيول 

شوه او زه بيا په بل اثر کې له هعې 

رسه دمرستندوى ليکوال په توګه، 

وررسه ايډېټ کړل. خوددې اثر په  ددې ترڅنګ مې دوه اثار نور هم

رسکې زما او د هغه بل اثر په رسکې د اغلې زرغونې جبارخېل نوم د تعامل 
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او مخکنۍ موافقې له مخې وليکل شو. نو اوس چې دا اثر زه بيا له رسه 

چاپوم، د کتاب ليکنې او ترتيبونې د اصيل حقيقت او واقعيت له مخې 

اغلې زرغونې  جبارخېل په نوم چاپ غوره ګڼم، چې هغه بل اثر يوازې د 

يش او دا هغه زما په نوم. په دې اثر کې چې له کومو معلوماتوڅخه ګټه 

اخيستل شوې وه، ما هغه هم ياد کړي وو، خو د ايډېټ پروخت ددې اثر 

په منت کې دومره تغري او تبديل راوستل شو، چې له ګټه اخيستل شويو 

له منځه الړه، يوازې له محتوا څخه کتابونو د منت اصيل بڼه په کې بېخي 

کار واخيستل شو. ددې علت دا و، چې  د ښوونځيو ماشومانو ته بايد په 

داسې ساده ژبه اثر وليکل يش، چې دوى ته ترې ګټه اخيستنه اسانه وي. 

په هر حال په پاى کې همدغه منت سم وګڼل شو، چې همدا اوس ستاسو 

ما کوم خاص بدلون په کې نه په الس کې دى. د دويم چاپ پر وخت هم 

دى راوستى، زه هيله من اوپر دې باوري يم، چې دا کتاب اوس هم د 

ښوونځيو په تېره بيا د لومړنيو ښوونځيو له زده کوونکو رسه د يوه دريس 

مرستندوى اثر په توګه مرسته کوالى او د هغوى په ذهني ارتقا کې تاثري 

 لرالى يش.

 وړېدو په هيلهپه ټول هېواد کې د تعليم د غ

 په درنښت

 پوهندوى محمد اسمعيل يون

 کابل افغانستان -د جمهوري رياست ودانۍ -ارګ

 مه نېټه39ل کال د سلواغې ٠255د 
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 لومړنۍ خربې

 

په افغانستان کې د زده کړې رشايط ډېر کمزوري شوي دي. د 

يونېسکو اوسنيو څېړنو په ګوته کړې ده، چې په دې جنګ ځپيل هېواد 

ښوونځيو زده کوونکي پوره دريس کتابونه نه لري. نه يوازې دريس کې، د 

مه پېړۍ 3٠کتابونه کم دي. زاړه اونيمګړي هم دي، نو  له همدې امله په 

کې دماشوم اړتياوې نه يش پوره کوالى. په افغانستان کې ټلويزيوين 

خپرونې، ورځپاڼې او دمعلوماتو د الس ته راوړلو نورې رسچينې نه شته، نو 

ه همدې امله افغان ماشومان، په عام ډول له هغو پرمختياوو څخه بې ل

خربه  دي،چې  په بهرنۍ نړۍ کې منځته راځي. د لوستنې مرستندويو 

موادو دغه لړۍ د يونېسکو په نوښت خپرېږي. دا لړۍ به  د افغان 

ماشومانو  د معلوماتو هغه برخې پياوړي کړي،چې خورا مهمې دي او په 

کې نه شته. دلوستنې مرستندويو موادو ددغې لړۍ  دريس کتابونو

 موضوعګانې په الندې ډول دي.

 

 د ساينس اعجاز )نوې اخرتاعګانې( -ساينس -٠

د ماشوم د ساملې ودې او د لومړنيو  -روغتيايي ښوونه او روزنه -3

 مرستو الرښوونې.

ګډ ژوند )کورنۍ، همزوه او د سولې ښوونه او  -اجتامعي کېدنه -2

 (روزنه

د ژوندانه پر کچې د نفوسو د چټکې ودې  -د نفوسو چاودنه -5

 اغېزې.
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دلوستنې دغه مواد په پښتو او دري ژبو خپاره شوي دي. دغه 

کتابونه د افغانستان د ښوونې او روزنې د پياوړو پوهانو او ليکوالو له خوا 

وطن ته بېرته ستنېدونکو ښوونيزه او  \ليکل شوي دي. د افغان کډوالو 

( چې يوه افغان نادولتي موسسه ده، له يونېسکو رسه AREPنيزه اداره)روز 

په ګډه کار وکړ او ددې کتابونودمسودې د ليکنې، مخکيني ازمېښت، 

کمپوز او نهايي کولو لپاره يې اسانتياوې برابرې کړي.  دغه فعاليت او 

هڅې  د لويې ازرې د پروژې د نوښت له مخې، چې ماه لګښت يې د 

 کومت له خوا ورکړ شوى دى، تررسه شوي دي.جاپان د ح

( له مالتړ څخه دزړه AREPموږ د افغان متخصصينو له مرستې او د )

له کومي مننه کوو.  هيله کوو، چې دغه کتابونه به افغان  ماشومانو ته  هغه 

کړنالرې او بهري روښانه کړي، چې  په نړۍ کې نوى منځته راځي. دغه 

ه کوونکو د پوهې افق پراخه کړي. لوستنې مواد کتابونه به همدارنګه د زد

په ازمېښتي ډول خپرېږي او دسمون لپاره ستاسې وړانديزونو او کره کتنو 

 ته هر کىل ويل کېږي.

 مېرمن انګېبورګ براينس

 د يونېسکو دفرت مديره

 اسالم اباد

 مه نېټه25م کال د اکتوبر 355٠د 
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 پيالمه

 

تياج د نوښت مورده(. انسان لکه څنګه چې پوهېږئ )رضورت يا اح

وخت پر وخت د خپل احتياج د پوره کولو لپاره هڅه او هاند کړى او 

 کوي يې.

انسان د خپل پيدايښت او ګډ ژوند له پيله خوړو، جامو او 

استوګنځي ته اړتيا لرله.دوى ددې لپاره د کار ابتدايي وسايل لکه يوم، 

جوړ کړل، چې خپلې  ترب، کولنگ، غىش، ليندۍ، جغ او سپاره او نور

اړتياوې پوره کړي. د همدې وسيلو په مرسته يې وکوالى شول،د طبعيت 

له پراخو رسچينو څخه دخپل ځان لپاره ګټه پورته کړي او کانونه 

راوبايس. خو له دې ټولو کارونو او برياوو رسه رسه بياهم تر هغه وخته 

ره اواره شوې پورې چې په نړۍ کې د بخار ماشني او صنعتي انقالب ته ال

نه وه،د انسان په ژوند کې په يو ځايي ډول ډېر سرت بدلون نه و رامنځته 

شوى. خو کله چې د بخار ماشني رامنځته شو، تر هغه  وروسته بيا په 

بېړين )چټک( ډول کارخونې جوړې شوې، د توليد سطحه اوچته شوه او 

 د انسان په ژوندانه کې لوى بدلون پېک شو.
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 ماشنيد بخار 

 ګرانو او خوږو زده کوونکو!

په نړۍ کې د بخار ماشني تر جوړېدو اودصنعتي انقالب تر راتلو 

دمخه، له صنعتي پلوه د انسان په ژوندانه کې لوى بدلون نه و رامنځته 

شوى، صنعتي انقالب  او بدلون دېته وايي، چې د ماشني  ګرارۍ جوړه 

لېږدېده او زيات کارونه شوه او دې رسه کار له الس څخه ماشني ته و 

 ماشيني شول.

 شکل : دبخار ماشني٠
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د بخار ماشني نظريه لومړى ځل د يوه پوه ) ليوناردو داوينچي( له 

مه ميالدي پېړۍ کې وړاندې شوه. په اوولسمه پېړۍ کې د هغه ٠3خوا په 

ماشني يوه بېلګه جوړه شوه، چې د بخار د فشار په واسطه به يې اوبه له 

( څخه پورته کولې. په همدې پېړۍ کې بيا يوه ايټالوي کان )معدن

مخرتع )جيوواين( يوه اوبه ګرموونکې ) اب ګرمي( جوړه کړه، خو تر ټولو 

مهم شخص، چې په همدې اوولسمه پېړۍ کې يې سرت کار وکړ، هغه 

)ينيس پاپن( دى. ده  د بخار هغه دېګ جوړ کړ، چې  د نړۍ په پخلنځيو 

ړى ځل يې په کې د غويي شخه غوښه پخه کړه، کې استعاملېږي او لوم

ښه خوندوره غوښه او شوروا يې ترې جوړه کړه. خو  )پاپن( هم د بخار 

 انجن جوړ نه کړاى شو.

تر نوموړي وروسته بيا ) توماس نيوکومن( د بخار انجن جوړ کړ. 

)جيمز واټ( ورته نوره وده ورکړه، وروسته بيا د بخار ماشينونه هم ډېر 

ېر ډولونه يې رامنځته شول، چې بيا ورڅخه د ټوکر اوبدلو، د شول او ډ

کانونو په راوېستلو او د نورو ډول ډول فابريکو په جوړولو کې کار 

 واخيستل شو او نړۍ د صنعتي کېدو پر لوري وخوځېده.
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 لېږد رالېږد )ترانسپورت(

خوږو زده کوونکو! تاسې چې اوس په نړۍ کې دا هر نوى څيز لکه 

الوتکه، راډيو، اوبتل، کمپيوټر او نور ګورئ! دا خو نو پر يوه وخت موټر، 

او يو ځايي توګه نه دي رامنځته شوي. دا د انسان د پېړيو پېړيو کار و 

 زيار، تجربې، فکر، مطالعې،هڅې او هاند محصول دي.

 
 شکل: خرګاډى3

انسان چې د خداى )ج( په لوى طبعيت کې  يو يش ته متوجه 

هغه وروسته يې هغه ته د ورته يش د  جوړولو هڅه کړې، لکه شوى، نو تر 

انسان په اوبو کې له کب يا مرغابۍ څخه  د کښتۍ جوړولو، له مرغۍ يا 

الوتونکو څخه د الوتکې او همدارنگه له نورو موجوداتو څخه  د نورو 

 مصنوعاتو جوړولو الهام اخيستى دى.
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شکل:گاډۍ5  

شکل: پر اوښانو بار وړل ۹  

موږ او تاسې چې اوسنى ترانسپورت يا د لېږد رالېږد وسايل وينو، دا 

هم پخوا داسې نه وو. پخوانيو زمانو کې  به انسان زياتره خپل بارونه خپله 

وړل، له غويو، خرو، اوښانو، اسونو، کچرو او نورو ډول ډول څارويو څخه 

پاتې  څنګه چې  اوس هم په يو زيات شمېر وروستهيې کار اخيسته، لکه 

هېوادونو کې  له همدې څارويو څخه کار اخيل، خو په  پرمختللو ټولنو 
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په توګه چندان  کې اوس له څارويو څخه څوک د ترانسپورت د واسطې

ګټه نه اخيل، ځکه چې هغوى ښه ښه او ډول ډول وسايط جوړ کړي دي. 

لکه ځمکني لېږدېدونکي وسايط،  بحري لېږدوونکي وسايط او هوايي 

ي وسايط، چې د هر يوه بيا په سلګونو نور ډولونه جوړ شوي لېږدوونک

 دي. تاسوته به دلته ددې ډول وسايطو ځينې بېلګې در وپېژنو!
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ځمکنى ترانسپورت يا ځمکني لېږد 

 رالېږد وسايط

 

ځمکنى ترانسپورت هغه  ته وايي، چې  د ځمکې پر مخ ترې د لېږد  

بايسيکل، موټرسايکل، موټر) کروال، بسونه، او رالېږد لپاره کار اخيل. لکه 

 نيمه بسونه او ګړندي موټر(، اورګاډى او د هغو بېالبېل ډولونه.

کله چې دا وسايط رامنځته شول، نو د چا خربه د ځمکې تنابونه رسه 

رالنډ شول، مانا دا چې د ورځې فاصله ساعت، د مياشتې ورځې او دکال 

انسانانو ته  ددې وس ورکړ، چې  ډېر مياشتې ته راټيټه شوه او هم يې 

درانه شيان، چې پخوا يې له يوه ځايه بل ځاى ته د وړلو وس نه درلود، 

اوس له کومې ستړيا پرته له يوه ځاى څخه بل ځاى ته ولېږدوي. 

ترانسپورت ډېرې اقتصادي ګټې لري، ان تردې چې ځينې پوهان 

مال تري وايي، يانې  څومره ترانسپورت ته د يوه هېواد يا ټولنې د اقتصاد  د 

چې دا تري مضبوط او قوي وي، همدومره به دټولنې اقتصاد هم قوي وي، 

خلک به هم ارامه او سوکاله وي او هم به زياته ګټه تر السه کوي. له نورو 

ټولنو رسه به يې سوداګريز اړيکي هم ښه او ټينګ وي، دلته به  د ځمکني 

 توګه دروپېژنو!ترانسپورت يوه يوه بېلګه په لنډه 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ ساينيس پرمختياوې

0522 
 

 شکل: بايسيکل0

 

 

 بايسيکل او موټرسايکل

 بايسيکل ډېره کارېدونکې ځمکنۍ ترانسپوريت  واسطه ده.

ګرانو زده کوونکو! تاسو ته به خندا دريش، چې موږ څنګه تر ټولو 

کوچنۍ لېږدوونکې واسطې ته ډېره لويه او ډېره کارېدونکې ترانسپوريت 

ومنو چې بايسيکل ډېره کوچنۍ لېږدوونکې واسطه واسطه وايو! هو دا به 

ده، خو دا خربه  بايد هم څرګنده کړو، چې  بايسيکل په نړۍ کې داسې 

يوه واسطه ده، چې  په سلګونو مليونه خلک يې هره ورځ استعاملوي، خو 

نورې لېږدوونکې واسطې بيا دومره نه استعاملوي، نو ځکه ورته لويه او 

 نکې واسطه وايي.ډېره کارېدونکې لېږدوو 
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بايسيکل لومړى ځل د يوه انګلييس پوه )کنت دوسواک( په وسيله پر 

 م کال اخرتاع شو، چې دوه څرخونه او يوه تنه يې درلوده.٠595

م کال د )شارل فرديک سايويي برون( په نامه يوه املاين په ٠5٠5پر 

ور کې نور بدلون راوست، )فرن لرونکى( زين يې پرې کېښود اويو څه ن

م کال يو ٠553بدلون يې هم په کې راوست. )ميک بالن( سکاټلنډي پر 

( کيلو مټره واټن 55بل بايسيکل جوړ کړ، چې په دوو ورځو کې يې )

م کال يو بل املاين عامل )فليپ موريس فيرش( يو بايسيکل ٠503وواهه. پر 

 جوړ کړ، چې له مخنۍ ارابې رسه يې دوه پايډلونه نښتي وو.

 
 موټرسايکلشکل: 3

م کال د )مېشلن ورونو( د بايسيکل څرخونو ته  ٠595په پاى کې  پر 

پوښ ورکړ او د بايسيکل کار بشپړ شو. اوس په نړۍ کې په لسګونو ډوله 
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بايسيکلونه جوړېږي، چې  سپورټي، تفريحي، سورلۍ واال اود ماشومانو 

ترانسپوريت ډول ډول بايسيکلونه په کې شامل دي. بايسيکل نه يوازې 

واسطه ده، بلکې يوه ګټوره سپورټي واسطه هم ده. د بايسيکل بله ګټه 

داده، چې دسون مواد نه خوري، لګښت نه لري او چاپېريال هم نه 

 ککړوي.

يوه بله واسطه چې بايسيکل ته ورته ده، خو د ماشني په مرسته 

فعاليت کوي او تېل لګوي موټر سايکل دى. موټر سايکل ډېر کم تېل 

 لګوي او ډېر خلک ورڅخه ګټه اخيل.
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 موټر يا بې اسه ګاډۍ

 

لومړىن سړى،چې يوه څلور ارابه يي واسطه يې جوړه کړه، 

يوهالنډى )سيمون ستوين( نومېده، دا واسطه يې په يوه بادبان پورې 

 (کيلومرته مزل کاوه.35تړلې وه او په دوو ساعتونو کې يې )

 
 شکل: الرۍ5

داسې ارابه جوړه کړه،چې د يوه لوى فرن په  بيا )جان هوتزس( يوه

م کال داسې يوه بګۍ ٠350وسيله يې کار کاوه. ورپسې )اسفان ملر( پر 

م کال يوه ٠555)ټانګه( جوړ کړه، چې بې اسه يې حرکت کاوه، ورپسې پر

فرانسوي پوه داسې يوه لېږدوونکې واسطه جوړه کړه،چې د يوه لوى فرن 

د فرانسې دولت يې په دې منطق،چې  په واسطه يې حرکت کاوه، خو 

 ګړنديتوب يې زيات دى او خطر پېښوي، د ګرځېدومخه ونيوله.
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د اتلسمې پېړۍ په دوميه نياميي کې )سيمينګټن( داسې نقليه  

واسطه جوړه کړه، چې په بخار چلېدله، چې همدا واسطه دموټرو بابا ګڼل 

 کېږي.

 
 شکل: رسويس5

کې  ډېرې نقليه واسطې جوړې  په نولسمه پېړۍ کې په انګلستان

شوې، خو څرنګه چې  د ډبروسکاره په کې سوځېدل، ډېر لوګى يې کاوه 

او هم يې ډېر ټکر کاوه، نو ځکه يې پرمختګ ونه کړ. د نولسمې پېړۍ په 

 دوميه نياميي کې په نفتو )تېلو( تلونکي موټر جوړ شول.
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 افغانستان ته لومړى موټر څه وخت راغى؟

 

م ٠955برتانوي هند د باندنيو چارو سکرټر )مسټر ډين( د کله چې د 

کال د ډسمرب پر لسمه نېټه کابل ته راغى، نو د نورو سوغاتونو تر څنګ يې 

د وخت پاچا امري حبيب هللا خان ته يو موټر هم راوړى و، چې اووه سوه 

سټرلنګ پونډه بيه يې درلوده. افغانستان ته لومړى راغىل موټر هغه بخاري 

ر و، چې  د ډيزلو پر ځاى لرګي په کې سوځېدل او دموټر ماشني به موټ

 يې څرخاوه.

 
 شکل: تېز رفتار)ګړندى(9

اوس د نړۍ په زياترو هېوادونو کې  په سلګونو ډوله موټر 

جوړېږي،چې  بار وړونکي، سپورټي، تفريحي او نور دي. الرۍ، بسونه او 

 ګړندي )تېز رفتار( يې غوره منونې بلل کېږي.
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 اورګاډى

 

م ٠003ثابت رېل ګاډي، چې د لرګيو پرکوندو باندې ودرېدل، پر 

( پېړۍ په پيل کې، دملکې ٠5کال په املان کې ترې ګټه پورته شوه اود )

اليزابېت په دوره کې د انګلستان کارګرانو هم له هغو څخه ګټه پورته کړه. 

وروسته له پوالدو لومړين ريل ګاډي، له لرګيو، بيا چدنو، بيا له اوسپنې او 

مه نېټه يو لوى بخاري 35م کال د سپټمرب پر ٠530څخه جوړېدل. د 

( واګونونه ورپورې تړه وو اوشپږ سوه تنه په کې سواره 25انجن، چې )

وو، پر اوږده سفر پيل وکړ. په دې ډول په نړۍ کې د لېږد رالېږد يوه 

 لويه واسطه جوړه شوه.

 

 راغى؟اورګاډى افغانستان ته څه وخت 

ل کال په کابل ښار کې له داراالمان څخه د شاه دوشمشريه ٠250پر 

تر زيارته د رېل يوه پټلۍ وغځول شوه، چې د يوه بخاري انجن په وسيله 

( 9-5به يې څو واګونونه له ځان رسه کشول. ددې کرښې اوږدواىل )

 کيلومرته و، تر سقاوي دورې پورې دا کرښه جوړه وه، وروسته بيا له منځه

ل کال د اروپا په سفر ٠255والړه. کله چې اعليحرضت امان هللا خان پر 

تلىل و، له فرانسې او جرمني رسه يې په افغانستان کې د ريل کرښې په باب 

تړونونه وکړل، چې په دې کې له کشک نه تر کندهاره، له کندهاره تر کابله 

د امان هللا  او له کابله تر تورخمه پورې د رېل کرښې غځول شامل وو، خو

 خان د پاچاهۍ د له منځه تلو له امله دا پروژه عميل نه شوه.
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 شکل: اورگاډى٠5

اوس په نړۍ کې ډول ډول رېل ګاډي جوړ شوي، چې 

برېښنايي)برقي( ګاډي هم په کې شامل دي. داسې رېل ګاډي هم 

 ( کيلومرتو زيات واټن وهي.255شته،چې  په يوه ساعت کې تر)
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 ترانسپورتبحري 

 

بحري ترانسپورت يا لېږدوونکې واسطې هغه دي، چې  په اوبو کې 

 دانسان د کاليو د لېږد لپاره ورڅخه ګټه اخيستل کېږي.

تاسو به خرب يئ، چې د نړۍ له څلورو برخو څخه درې برخې اوبو 

نيولې دي. په نړۍ کې داسې هېوادونه هم شته، چې ټول د اوبو ترمنځ 

رې هېڅ نښلېده نه دي. داسې هېوادونه هم شته، پراته دي او وچې پو 

چې يوه برخه يې په بحر پورې وصل ده او نوره په وچې پورې نښتې ده. 

ځينې داسې  هېوادونه  هم شته، چې  په وچه کې پراته دي او د دويم  او 

يا درېيم هېواد له  الرې بحر ته الر لري. بحري ترانسپورت يو بل رسه 

مکارۍ، تجاريت پيوستون او د شيانو په لېږد رالېږد ددغو هېوادونو په ه

کې ډېره مرسته کوي او په زرګونه کيلو مرته واټن لنډوي. د اوږد واټن 

لپاره بحري ترانسپورت تر نوور ترانسپوريت واسطو ارزان، اسان او دزياتو 

شيانو د لېږد رالېږد ځواک لري، ځکه خو هغه هېوادونه چې بحر ته الر 

نورو، چې نه يې لري، په تجارت او ځينې نورو برخو کې ډېر  لري، تر هغو

 پرمختليل دي.

دلته به د بحري ټرانسپورټ پر څو بېلګو لنډه رڼا واچوو او تاسو ته به 

 يې دروپېژنو!
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 کښتۍ يا بحري بېړۍ

 

کښتۍ يا بېړۍ د بحري ترانسپورت اسايس برخه ده. د اسالمي 

و، چې  د يوې کښتۍ پر جوړولو  رواياتو له مخې نوح )ع( لومړىن شخص

يې الس پورې کړ. تر نوح )ع( وروسته بيا انسانانو د خپلې اړتيا د پوره 

کولو او په اوبو کې د تګ راتګ لپاره د لرګيو د وړو وړو کښتيو پر جوړولو 

پيل وکړ. وروسته بيا همدا کښتۍ لويې شوې اود څو تنو په قوت به يې د 

کله چې  د بخار ماشني رامنځته شو، نو بيا په لرګيو په څپېړو حرکت کاوه. 

کښتيو کې هم له همدې ماشني څخه ګټه واخيستل شوه او کښتيو به د 

انساين قوې پر ځاى د بخار د فشار په وسيله حرکت کاوه. د بخار تر انجن 

وورسته د کښتيو لپاره لکه دموټرو په شان داسې انجن جوړ شو، چې په 

وس په نړۍ کې په سلګونو ډوله لويې او وړې نفتو به په حرکت راته. ا

کښتۍ جوړېږي، چې له لرګينې يو نفري کښتۍ څخه نيولې تر داسې 

کښتۍ پورې ، چې لسګونو الوتکې په کې ناستې وي، جوړېږي. داسې 

کښتۍ هم شته، چې هوايي ډګرونه لري او دسلګونو الوتکو د لېږد وس 

واز کوي او بېرته لري، په کې ناستې وي. له همدې کښتۍ څخه پر 

همدلته کېني، په همدې يوې کښتۍ کې له هوټل او سينام نيولې د ژوند 

 تر نورو اړتيا وړ شيانو پورې، هر ډول  وسايل شته.
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 شکل: کښتۍ٠٠

د رسعت له مخې هم په کښتيو کې زيات بدلون راغىل اوداسې 

کښتۍ هم شته، چې په ډېر چټک رسعت  رسه حرکت کوالى يش. له 

څڅه نه يوازې د ټرانسپورټ د يوې وسيلې په توګه کار اخيل، بلکې بېړيو 

 د بحري څېړنو، الرښوونې او نورو چارو لپاره هم ورڅخه ګټه پورته کوي.

د افغانستان او تاجکستان  ترمنځه سوداګري هم په امو سيند کې د 

بېړيو په واسطه تر رسه کېږي او همدا بېړۍ شېرخان بندر ته، چې د 

په شامل کې د تاجکستان پولې ته  څېرمه پروت دى، مالونه  افغانستان

 راوړي..
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 اوبتل

 

اوبتل يا تحت البحري هغه ډول بېړۍ ده، چې  په بحر کې  تر اوبو 

الندې حرکت کوي. دا ډول بېړۍ تر نورو بېړيو ډېره وروسته جوړه شوې 

 ده. 

 
 شکل: اوبتل٠3

ځاى پر ځاى شوي،  په دې بېړ ۍ کې  داسې وسايل  او سامان االت

چې  تر اوبو الندې ټوله ځمکه، شيان، حيوانات، نباتات او ټولې الرې 

ګودرې ليدالى يش. له دې بېړيو څخه د بحري موجوداتو د څېړنې او 

پلټنې لپاره کار اخيل، خو زياتره دپوځي او سيايس هدفونو لپاره  کارول 

د وړلو قابليت  کېږي او ان داسې اوبتلونه هم شته، چې د اټومي وسلو

 لري.
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 هوايي ترانسپورت

 

هوايي ترانسپورت يا لېږد رالېږد وسايط هغه دي، چې  د هوا له الرې 

د انسانانو او شيانو په لېږدولوکې مرسته کوي، چې هوايي بالون، الوتکې، 

 فضايي بېړۍ او مصنوعي سپوږمۍ په کې شامل دي.

يي الرې تر خپل برش د الوتکو په جوړولو  رسه وکړاى شول، فضا

کنټرول الندې راوه. د هېوادونو او ټولنو تر منځ په زرګونو کيلومرته 

واټن له منځه يويس اود مياشتو مياشتو سخت او له خطره ډک سفرونه څو 

ګړيو او ورځو  ته  رالنډ او د داسې سفر زمينه برابره کړي،چې  دانسان 

 لپاره ارام وي.

شول، خپل توليدات په ډېر لږ وخت په هوايي ترانسپورت  وکوالى 

کې له يوه ځاى څخه بل ځاى ته ولېږدوي او زياته ګټه ترالسه کړي، په 

تېره بيا د قيمتي شيانو او تازه مېوو دانتقال لپاره  ډېره ښه وسيله ده. دلته 

 به د هوايي ترانسپورت بېلګې دروپېژنو.
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 بالون

 

دبالون تخيل د 

الوتونکو له وزرونو او 

ازونو څخه پيداشو. پرو 

انسان لومړى د مصنوعي 

وزرونو پر جوړولو پيل 

وکړ او ويې کوالى شول، 

له يوه کمره څخه ټوپ 

کړي او تر يوه ځايه ځان 

ورسوي.                              

 شکل: بالون٠2

م کال يې يو ٠559وروسته د يوه بالون د جوړولو په لټه کې شو، پر 

م کال د  بل بالون الوتنه ٠955ىل نه شو، خو پر بالون جوړ کړ، خو بريا

 بريالۍ شوه.

فضا ته د بالون د جګېدو لپاره يې د لوګي، بيا د هايدروجن  او 

وروسته د هيليم په نامه يو ګاز څخه ګټه پورته کړه. نوموړي ګازونه به يې 

په داسې کلکې پالستيکي يا تيکه يي کڅوړه کې چې سورى يې نه درلود، 

ځايول. بالون  هم د هيليم ګاز په مرسته، چې په بالون يانې پالستيکي 
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کڅوړه کې خوشې کېږي، هوا ته پورته کېږي او يو شخص کوالى يش،د 

هغو تنستو په مرسته، چې بالون له ټوکرۍ رسه نښلوي او د مسافرينو يا 

سپرليو د وړلو راوړلو لپاره وي، د هغه  تګلوري ته بدلون ورکړي او 

 هرځاى ته يې، چې  زړه غواړي هلته الړ يش.

نکې واسطه ده، چې يو تن يا دوه بالون يوه ښه تفريحي او لېږدوو 

 تنه لېږدوالى يش، خو کومه لويه ترانسپوريت واسطه نه ده.
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 الوتکه

 

برش له ډېرې پخوا زمانې راهيسې دا هيله لرله، چې بهرنۍ فضا تسخري 

کړي او ځان پرې حاکم کړي. دا خيال د مذهبي کيسو، اساطريو او 

شو. خو د الوتکې جوړولو افسانو په شکل د دوى په ذهن کې  راپيدا 

مه پېړۍ کې د )ليوناردو داوينچي( له خوا ٠3تصور لومړى ځل په 

م کال يو پرتګاه پوه ٠559وړاندې شو، خو عميل بڼه يې ونه نيوله. پر 

)ګوساميو( يو بالون جوړ کړ او هغه يې هوا ته خوشې کړ،خو الوتنه يې 

 بريالۍ نه شوه.

دفون زپلني( په نامه يوه املاين مې پېړۍ په پاى کې د )فردينا٠9د 

م کال يې لومړۍ الوتنه تررسه ٠955پوه يو ډېر لوى بالون جوړ کړ او پر 

م کال د رايټ ورونو )ويلبور او ارويل( په موټر لرونکې ٠952کړه. پر 

الوتکې، په شامه کارولينا کې لومړنۍ الوتنه تر رسه کړه او په دې کار 

ڼل شول. لومړۍ او دوميې نړيوالې رسه د الوتکې اصيل مخرتعني وګ

جګړې د الوتکې جوړونې په پرمختګ کې سرت رول ولوباوه. په دوميه 

نړيواله جګړه کې املانيان اړ شول، داسې الوتکې جوړې کړي، چې په 

 ( کيلومرته واټن ووهي.0٠5يوه ساعت کې )

م کال له جرمني حکومت ٠9٠9دافغانستان حکومت لومړى ځل پر 

ل کال( پورې په افغانستان کې  ٠255کې واخيستلې او تر )څخه دوه الوت

 ( الوتکو ته ورسېد.55دټولو الوتکو شمېر )
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 شکل: الوتکه٠5

اوس په نړۍ کې په لسګونو ډوله الوتکې جوړېږي. چې سپوريت، 

عسکري، ترانسپوريت او اکتشايف دندې تررسه کوي، داسې الوتکې هم 

 چټک دى.شته، چې  رسعت يې تر خپل اواز څخه 
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 فضايي بېړۍ 

انسان د الوتکې تر 

جوړولو وروسته په دې 

فکر کې شو، چې  داسې 

يوه وسيله جوړه کړي، 

چې ډېر ځنډ په هوا کې 

پاتې يش اود خارجي 

فضا حال و احوال ځمکې 

ته راولېږي او هم د 

ځمکې د لوړو ژورو،  

سمندرونو او غرونو 

کلونو عکايس وکړي. د 

کلونو څېړنو په نتيجه کې  

انسان د داسې يوې 

فضايي بېړۍ پر توغولو برياىل شو، چې  يوه ټاکلې موده په خارجي فضا 

کې پاتې يش. لومړىن شخص، چې  خارجي فضا ته يې سفر وکړ، هغه يو 

م کال يې خارجي ٠93٠رويس کيهانگرځى )يوري ګاګارين(و، چې پر 

 دقيقې پاتې شو.55اعت او  فضا ته سفر وکړ او هلته يو س

تر هغه وروسته بهرنۍ فضا ته سفرونه پيل شول او هلته داسې فضايي 

بېړۍ او مصنوعي سپوږمۍ ولېږل شوې، چې هملته پاتې دي او د ځمکې 

 پر مخ له جوړو شويو فضايي څېړنيزو مرکزونو رسه همېشه متاس لري.
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 ډله ييز اړيکي )مخابرات(

 

احوال د رسولو وسيله ده. مخابراتو ته مخابرات د خرب، حال و 

دټولنې اعصاب هم وايي، ځکه چې په ټولنه کې د فکر د لېږد رالېږد مهمه 

وسيله ده. په هره ټولنه او هېواد کې، چې مخابرات ښه فعال وي، 

دامانالري، چې د ټولنې اعصاب ښه کار کوي. کله چې اعصاب ښه کار 

دن ښه کار وکړي، نو ټولنه وررسه وکړي، بدن ښه اداره کېږي او کله چې ب

 ښه پرمختګ کوي.

پوسټ، ټيلېګراف، ټلېفون، هرډول مخابرې، فکس او ان انټرنېټ 

ټول د مخابراتو په څانګې پورې اړه پيدا کوي، چې ټول يې د حال 

 واحوال د لېږلو او رالېږلو دنده رسته رسوي.

اصو او په پخوانيو وختونوکې به له يوه ځاى څخه بل ځاى ته د اشخ

سړيوپه واسطه خرب لېږل کېده او رالېږل کېده. خو برش تر پېړيو پېړيو 

زيار وروسته لومړنۍ پرمختللې وسيلې جوړې کړې، چې کوالى يش، په 

 څو ثانيو کې  د نړۍ ګوټ ګوټ ته خرب ورسوي او يايې را ورسوي.
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 ټيلېګراف

 

کاله وړاندې اريايان پر دې برياه شول، چې په دوو ( 355)تر ميالد 

کيلومرتو په واټن خپل خرب ورسوي. دوى به په يوه  (555)ورځو کې د 

ټاکلې فاصله کې  يو يو تن پر جګ ځاى ودراوه او بل پر بل ځاى، هغه به 

خرب په لوړ اواز اواراوه او هغه به بيا بل ته رساوه، په دې ډول به فاصله 

لنډېدله. تر ټولو دمخه د يوه پوه )هوک( په وسيله ځينې عالمې جوړې 

الفبې ځاى يې ونيو. دا عالمې به يوه په بلې پسې جنګېدلې شوې،چې  د 

 او مخابره به تررسه کېده.

کال يوه نسبتاً بشپړه وسيله  (م٠595)وروسته )کلودشاپ( فرانسوي پر 

 اخرتاع کړه، چې  له پاريس رسه يې د فرانسې نور ښارونه وصل کړل.

 
 شکل: ټيلګراف ٠3

د ټيلېګراف يو بل مخرتع د)موريس( په نامه يو امريکايي دى، چې 

م کال يې ټيلېګراف پر کار واچوه. ده تورو ته له ټکيو او خطونو ٠525پر 
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څخه اشارې جوړې کړې، چې  په برقي څپو اوښتې. ټيلېګراف لېږونکې 

)مرسله( او اخيستونکې دستګاه درلوده  او بېرته يې په توور اړول او پر 

 ذ يې ليکل.کاغ

م کال راغى او په بابر بڼ کې نصب ٠9٠5افغانستان ته ټيلېګراف پر 

شو. دا دستګاه په مارکنۍ کمپنۍ جوړه شوې وه او په دوه کيلو واټه قوه 

 يې کار کاوه.

دا دستګاه د څارويو په وسيله له يوه ځاى څخه بل ځاى ته لېږدول 

ړتيا پر وخت له کابل کېده. اساساً د عسکري مخابرې لپاره وه، چې  د ا

څخه پغامن او جبل الرساج ته پرې مخابره کېده. خو سيم لرونکى 

 ټيلګراف تر بېسيم وروسته اخرتاع شو او افغانستان ته هم وروسته راورسېد.
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 ټلېفون

 

ويل کېږي، چې ټليفون د انګلييس پوه )هوک( له خوا اخرتاع شو. 

زه لوله جوړه کړه، چې تر م کال يوتن کشيش يوه غږي٠553همدا رنګه پر 

م کال )چالزميچ( ٠552مرتو پورې يې د وياند غږ لېږداوه. پر 555

امريکايي د خالصې اوسپنې  ميلې مقناطييس کړې او يوه  يې د بلې 

ترڅنګ کېښوده،چې دې کار غږ توليد کړ او وروسته دغه دستګاه نوره 

زياتو هڅو پر هم اصالح شوه،تر هغه چې )ګراهام بل( امريکايي په خپلو 

ز کال ټليفون اخرتاع کړ، خوبيا هم  د ګراهام بل ټليفون بشپړ نه و، ٠550

وروسته د )اډيسون( او نورو پوهانو له خوا بشپړ شو او تر لرې واټن پورې 

 يې غږ ولېږداوه. 

 
 شکل: ټليفون٠5

 م کال پيل شول. ٠599په افغانستان کې د ټلېفون د لني غځول پر 
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لني، چې په يولينه ميس سيم يې کار کاوه، د رسدار د ټلېفون لومړى 

حبيب هللا خان او رسدار نرصهللا خان د استوګنځيو تر منځ چې يو 

کيلومرت واټن يې درلود، وغځول شو. دويم لني درسدار حبيب هللا خان 

له   استوګنځي څخه د کوټوالۍ قوماندانۍ ته تېر شو. درېيم لني د ارګ 

ر باغه پورې متديد شو او په دې ډول د ټلېفون له دروازې څخه دبابر ت

کار وغځېد.اوس په نړۍ کې ټلېفون ډېره وده کړې، بېسيم ټلېفونونه په 

هرځاى کې فعال دي،داسې ټليفونونه هم جوړېږي، چې د غږ پر انتقال 

 رسبېره د تصوير د انتقال قابليت هم لري.
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 فکس

 

ان په دې لټه کې د ټيلېګراف او ټلېفون تر اخرتاع وروسته انس

شو،داسې يوه دستګاه جوړه کړې، چې  پيغام په ليکلې بڼه کټ مټ 

 انتقال او را انتقال کړي.

انسان تر څو لسيزو پرله پسې هلو ځلو  وروسته پر دې برياىل شو، 

 چې د فکس په نامه د خرب رسولو يوه بله عرصي وسيله جوړه کړي.

ات شمېر اشخاص له دې اوس تقريباً  د نړۍ ټول هېوادونه او يوزي

 وسيلې څخه ګټه پورته کوي.

ددې دستګاه يا ماشني خصوصيات دادي، چې مقابل لوري ته کټ 

مټ د اصل منت کاپي لېږدوي. فکس ماشني د مهمو اسنادو په لېږد رالېږد 

او دزيات شمېر رضوري پاڼو او مراسالتو په لېږدولو کې خورا زياتې 

 پرې سپام کېږي.اسانتياوې راوستي او زيات وخت 

 
  شکل: فکس٠5
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 کمپيوټر

 
 شکل: کمپيوټر٠9

کمپيوټر هغه پرمختلىل ماشني دى، چې د برش بې شمېره اړتياوو ته 

(م کال په امريکا کې د )االتا ٠953ځواب وايي. کمپيوټر لومړى ځل پر )

سوټ بري( له خوا جوړ شو او تر هغه وروسته يې ډېره ترقي وکړه. 

 څلورو برخو څخه جوړ شوى دى: کمپيوټر اساساً له

( CPUيوې برخې ته سکرين  يا مانيټر وايي. دوميې برخې ته  يې )

وايي، چې د کمپيوټر اسايس برخه ده او بله برخه يې کيبورډ ده،چې 

توري په کې ځاى پر ځاى شوي دي. څلورمه برخه يې موس)موږک( 

ار په خپله دى، چې کامنډونه پرې اجرا کوالى شو. کمپيوټر زموږ ټول ک

حافظه کې خوندي کوي او کله چې موپه کار وي، هغه ترالسه کوالى او 

 بدلون په کې راوستالى شو.

اوس معموالً دوه ډوله کمپيوټرونه زيات کارول کېږي، چې يو ته 

 ډېسکټاپ وايي او بل ته اليس کمپيوټر يا لپ ټاپ.
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 انټرنېټ

هر چا لپاره هرڅه  انټرنېټ د معلوماتو يوه بې شانه نړۍ ده، چې د

م کال د امريکامتحده ايالتونو د دفاع څانگې ٠939لري. انټرنېټ پر 

کمپيوټرونو تر خپلمنځي تړښت اوبيا له يو بل رسه د نورو اړوندو ادارو 

 کمپيوټرونود نښلېدو له کبله رامنځته شو.

 
 شکل: انټرنېټ 35

جوړېږي، انټرنېټ ته تر اوسه پورې ډېر پروګرامونه جوړ شوي او ال 

چې اميېل)برېښناليک( د  انټرنېټ ترټولو لويه رسچينه ګڼل کېږي. وخت 

پر وخت په انټرنېټ کې نوې اسانتياوې راځي. څو کاله مخکې )انټرنېټ 

په پيل کې( يوازې پيغامونه ورباندې لېږل کېدل، اوس خو ټلېفون، 

غه ټلويزيون، راډيو او هرڅه ورباندې راځي. انټرنېټ په حقيقت کې د ه

نړيوال سيستم يا شبکې نوم دى، چې د نړۍ ټولې کمپيوټرې شبکې يوه 

 له بلې رسه تړي.
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انټرنېټ په کم وخت کې له يوه ځاى څخه بل ځاى ته، خربونه، 

انځورونه، معلومايت ليکنې او پروګرامونه لېږدوي او ډېر کم لگښت پرې 

او  راځي. پر انټرنېټ پوهېدل له موږ رسه په ژوند، مسلک، اداري

 سوداګريزو چارو کې ډېره مرسته کوي.

د انټرنېټ له ګڼو ګټو څخه يوه ګټه دا ده، هغه ليک چې به مو پخوا 

نورو هېوادونو ته د پينځه لسو ورځو او يا يوې مياشتې په موده کې د 

-0( زرو افغانيو په قيمت  لېږه، اوس به يې په ډېرو کمو پيسو په )25-05)

 ( ثانيو کې لېږو.٠5

( مليونو خلکو له انټرنېټ څخه ګټه اخيستله او 255م کال )3555پر 

م کال کې به يو مليارد خلک له انټرنېټ څخه 3550اټکل دى، چې  په 

 ګټه واخيل.
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 رسنۍ

 )خپرونې او مطبوعات(

رسنۍ)خپرونې يا مطبوعات( په هره ټولنه او هېواد کې  د خربونو، 

خپرولو ډله ييزه وسيله ده، چې معلوماتو، علمي برياوو اود خلکو د نظر د 

 په هره ټولنه کې زيات اغېز لري.

ځينې کسان خو رسنيو)خپرونو يا مطبوعاتو( ته په يوه هېواد کې 

څلورم ځواک يا قوه وايي. په دې مانا چې  دولت له درېيو قوو څخه جوړ 

دى، قضائيه، مقننه او اجرائيه. ځينې وررسه مطبوعات هم يو ځاى کوي او 

مه قوه بوه. دا په دې خاطر چې خپرونې د خلکو د ذهني دا څلور 

سطحې د لوړتيا او د هغو د فکرونو په وده او روښانتيا کې زياته برخه 

لري.د ټولنې او دولت د ودې، استحکام اود خلکو د اصالح او سمون 

لپاره وړ  الرې چارې، انتقادونه او نظرونه خپروي. د خلکو  او حاکم نظام 

ټينګوي او پيغام يې يو بل ته رسوي. برش له ډېرې پخوا  ترمنځ اړيکي

زمانې له حاالتو څخه د نورو دخربولو لپاره له ډول ډول وسيلو څخه کار 

اخيست،خو کله چې د چاپ ماشني جوړ شو او مطبوعات رامنځته شول، 

نو دا خربتيا ډله ييزه او عامه شوه. وروسته بيا نو خپرنيز وسايل لکه راډيو، 

 ون، کمپيوټر او نور جوړ شول،چې دخپرونو کار يې اسانه کړ.ټلويزي

دلته به پورتني پرمختګونه په لنډ ډول دروپېژنو، خو تر ټولو دمخه  د 

 کاغذ جوړونه.
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 کاغذ

 

په طباعتي خپرونوکې  کاغذترټولو سرت رول او زياته ونډه لري، ځکه  

چاپي خپرونې چې هر څه پر همدې کاغذ چاپېږي. که کاغذ نه وي، نو 

 به هم  طبعاً نه وي او يا به ډېرې لږې وي.

کاغذ اصالً چينايانو اخرتاع او جوړ کړ. له چني څخه د عربو سيمې  

ته ورسېد او له عربو څخه بيا اروپايانو د هغه د جوړولو طريقه زده کړه. په 

اسيا کې کاغذ له پنبې څخه جوړېده، خو په اروپا کې د پنبې د کمښت له 

له زړو کاليو څخه جوړېده، تر هغه پورې چې يو پوه )کرستاشافر( را کبله 

پيدا شو او کاغذ يې د لرګي له مغز څخه جوړ کړ. اوس په عمومي ډول په 

 ټوله نړۍ کې کاغذ له لرګي څخه جوړېږي.

په جاپان او ځينو نورو اروپايي هېوادونو کې  لرګي ډېر زيات دي، 

کاغذونه جوړوي او نورو هېوادونو دوى له همدې لرګيو څخه  ډول ډول 

ته يې صادروي.کله چې د چاپ ماشني جوړشو،نو له کاغذ څخه يې د 

خپرونو او کتابونو د چاپ لپاره زياته ګټه واخيسته او ډول ډول خپرونې 

 رامنځته شوې. دلته به لومړى دچاپ ماشني په اړه دررسه وغږېږو.
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 چاپ ماشني 

 

مهرونه او ټاپې وې، چې  نقشونه به په کې د چاپ ډېره لرغونې وسيله 

م کال 535کيندل شوي وو او رختونه به پرې ښکيل کېدل. چينايانوتر 

م ٠505وروسته کتابونه هم د خپلې ژبې په مهر شويو جملو ټاپه کول. پر 

کال ))يب سنګ(( نومي چيني ددې ډول چاپ لپاره  نوې الره جوړه 

په لرګيو کې کيندلې وې، څنګ تر کړه. د چيني ليک بېالبېلې تختې يې 

څنګه به يې کېښودې. جمله به يې ترې جوړه کړه او بيا به يې پر کاغذ 

ټاپه کړه.  په دې ترتيب يې له يوه منت څخه په اسانۍ ډېر نقلونه ټاپه 

 کوالى يا چاپوالى شول.

 
 شکل: چاپ ماشني3٠
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ه فلز خو املاين )ګوتنربګ( پر دې برياىل شو، چې د لرګي پر ځاى ل

څخه چپه توري جوړ کړي او پرکاغذ باندې په چاپولو رسه هغه راسته 

 ولوه.

م کال انجيل رشيف په خپلو جوړو کړو حروفو ٠555ده لومړى پر 

چاپ کړ او له دې رسه په علمي نړۍ کې ژور بدلون راغى. وروسته بيا د 

 چاپ نورې الرې چارې جوړې شوې.

ل د امري شېرعيل خان پر م کا٠555افغانستان ته لومړى ځل پر 

 وخت يوه چاپخونه راوړل شوه او يو شمېر کتابونه يې خپاره کړل.
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 راډيو

 

د بېسيم ټيلېګراف تر پرمختګ وروسته راډيو رامنځته شوه، املاين 

)هرتس( د ريايض دمعادلو له مخې ثابته کړه، چې په فضا کې د برېښنا قوه 

يا نورو غږونو څپې برېښناييزې د څپو په بڼه لېږل کېدى يش او د انسان 

کوالى يش، چې نورو ځايونو ته ورسېږي. د همدې تجربې پر بنسټ 

بېسيم ټيلېګراف جوړ شو. بيا ايټالوي پوه )مارکني( د همدې تجربې په رڼا 

م کال راډيو جوړه  او په لندن کې يې د خلکو نندارې ته ٠590کې پر 

 راختيا وکړه.وړاندې کړه، چې په شلمه پېړۍ کې يې چټکه پ

 
 شکل: راډيو33

ل کال، عطاهللا ٠255د اعليحرضت غازي امان هللا خان حکومت پر 

ل ٠250خان د راډيو تخنيک د زده کړې لپاره املان ته ولېږه، چې پر 

کال له څو تنو املانيانو او د راډيو له دوو لېږدوونکو دستګاوو رسه بېرته  
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يو د سټډيو او مرسلې د هېوادته راستون شو. دلته په چټکۍ د راډ

ل کال په تله  کې راډيو خپل قانوين پړاوونه ٠253جوړولو کار پيل شو. د 

ووهل او پر همدې کال يې د خپلې ځانګړې اليحې له مخې پر خپرونو 

 پيل وکړ.

مدير يې محمد حسن نومېده، وياند يې ښاغىل رسور ګويا و او استاد 

او  نورو به سندرې په کې ويلې  غالم حسني، استاد نتو، قربان عيل ربايب

 او ربابونه يې په کې غږول.
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 ټلويزيون

 

د ټلويزيون په جوړولو کې ډېرو کسانو ځانونه ستړي کړي دي، تر 

ل کال يوه ٠552هغه چې دې پړاو ته يې را ورساوه. لومړى ځل پر 

برتانوي ټيلېګرافر )مى( په برېښناييز جريان د رڼا د بدلون مفکوره رامنځته 

 کړه.

 
 شکل: ټلويزيون32

م کال )هالواچس( د فوټو برېښنا پر اغېزو تجربې وکړې او د ٠555پر 

م کال د برېښنا په ٠930انګلييس )برد( او امريکايي)جنکنز( په هڅو پر 

څپو کې د عکس لېږدولو تجربه کاميابه شوه او بيا يو شمېر نورو پوهانو 

 ټلويزيوين تجربې وشوې. ددې کار په بشپړتيا کې هڅې وکړې او لومړنۍ

ل کال په ٠923دټلويزيون اسايس او عمومي ننداره لومړى ځل پر 

 لندن کې وښودل شوه.
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څخه د ټلويزيوين  ز کال له يوې دنګې ماڼۍ٠95٠په امريکا کې پر 

خپرونې پيل شوې اود رنګه ټلويزيون لومړنۍ خپرونه هم په همدې 

نورو هېوادونو ته ټلويزيوين م کال پيل شوه او ورپسې ٠90٠هېواد کې پر 

 خپرونې وغځېدې.

ل کال هڅې پيل شوې، ٠205په افغانستان کې د ټلويزيون لپاره پر 

خو اسايس کار يې د رسدار محمد داود خان په جمهوريت کې پيل شو. 

ل کال د ٠203دا  کار د جاپان په تخنيکي او علمي مرستو تررسه شو اود 

 خپرونو پيل وکړ. مه نېټه يې پر امتحاين30کب پر  
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 انرژي

 

کله چې انسانانو په خپل ټولنيز ژوندانه کـې پرمختـګ وکـړ، د طبعيـت لـه 

رسچينو څخه يې ګټه اخيستنه زياته شوه، نو د داسـې انـرژۍ پـه لټـه کـې 

شول، چې  زياته ګټه او کار ترې واخيستل يش او انساين قوه په  کې کمـه 

ړل، چـې د هغـو پـه واسـطه مرصفه يش. ځکه خو يې داسې وسايل جوړ ک

نوې انرژي توليد کړي. د بېلګې په توګه دوى باد ته متوجـه شـول، بـادي 

ژرندې يې جوړې کړې او تر هغه وروسته يې د هغو پـه واسـطه د برېښـنا د 

توليد هڅه وکړه. دغه راز د اوبو په واسطه د اوبو برېښنا، د ملر په واسـطه د 

د اټومي انـرژۍ يـا اټـومي برېښـنا د  ملريزې انرژۍ او ديورانيمو په مرسته

توليد په لټه کې شول او د کلونو کلونو څېړنو په نتيجه کې پـر دې بريـاه 

 شول، چې دا ډول انرژي السته راوړي.
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 بادي برېښنا

 

بادي برېښنا دبادي ژرندو په و اسطه توليدېږي. بادي ژرندې د غمنو 

پېړۍ پورې  ٠5-٠3شوي او له وړو کولو لپاره په لرغونو زمانو کې رامنځته 

په ټول غرب کې دود شوې دي. څرنګه چې په هالنډ کې زيات باد 

لگېږي، زياتې بادي ژرندې په کې جوړې شوې دي، نو ځکه خو دې 

مې پېړۍ په پيل کې په ٠9هېواد ته د بادي ژرندو هېواد وايي. د 

 ( بادي ژرندې وې.٠5555انګلستان کې )

 
  برېښناشکل: بادي  ژرنده او 35

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيس پرمختياوېنيمه پېړۍ يون/ ساي

 

0555 
 

وروسته يې دې ژرندو ته توربينونه ولګول او دبادي قوې په واسطه 

دا توربينونه په حرکت راغلل او د برق د توليد سبب شول. تر څو کلونو 

( بادي ژرندې وې، چې د برېښنا له ٠555وړاندې هم په انګلستان کې )

 پلوه د ټول هېواد په سلو کې يوه برخه اړتيا يې پوره کوله.

امريکا د متحده ايالتونو په لوړو سيمو کې هم داسې بادي ژرندو د 

ته ماشينونه نصب شوي وو او دټول هېواد دبرېښنا په سلو کې پينځه برخې 

 اسانتياوې يې پوره کولې.

بادي ژرندې ډېرې پخوا د افغانستان د هرات په واليت کې هم 

په هرات جوړې شوې وې او خلکو به غنم او جوار په کې  اوړه کول. 

 ٠35واليت کې د کال په څلورو مياشتو کې ډېر باد لګېږي، چې د 

ورځنيو بادونو په نامه يادېږي. دغه بادونه د بادي ژرندو د فعاليت لپاره ښه 

منبع ګڼل کېږي، خو د هرات  د واليت بادي ژرندې د برېښنا د توليد لپاره 

 نه وې.
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 اوبو برېښنا 

 

برېښنا)برق( او مقناطيس د اغېزو  په اتلسمه پېړۍ کې د اسامين

کشفېدلو، پر برېښنا باندې علمي تجربې چټکې کړې. د نولسمې پېړۍ په 

درېيمه لسيزه کې  دبرېښنا له ځواک څخه په پراخه کچه ګټه واخيستل 

شوه او راز راز ماشينونه پرې وڅرخېدل او هم د برېښنا دتوليد ماشينونه 

د ځواک په وسيله د ګروپ روښانه  جوړ شول او بيا )اډيسون( د برېښنا

کول هم ايجاد کړل. دې کار رسه د برېښنا ارزښت نور هم زيات شو اود 

 ګټې اخيستلو ساحه يې هم ورځ پر ورځ پراخه شوه.

 
 شکل: اوبو برېښنا30
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 افغانستان ته برېښنا څه وخت راغله؟

امريعبدالرحمن خان د برېښنا لپاره لومړنۍ هڅۍ کړې وې او يوه 

ډاينمو يې پر کاراچوىل و، چې  څلوېښت څراغونه يې بلوالى  داسې

شول. د امريحبيب هللا خان پر وخت له بټريو څخه دومره برېښنا تر السه 

 کېده،چې  د شپې به يې ارګ روښانه کاوه.

م کال( په جبل الرساج کې د برېښنا د فابريکې ٠9٠2ل کال)٠393پر 

 ز کال بشپړ شو.٠9٠9کار پيل شو اوپر 

ا د برېښنا دتوليد لپاره دکجکي، دهلې، نغلو، رسويب، درونټې، بي

ماهيپر، د وردګو دچک او پلخمري بندونه جوړ شول اود کابل، کندهار، 

جالل اباد، پلخمري، چاريکارو، ګرشک او رسويب ښارونو او ښارګوټو ته 

 يې برېښنا ورسوله.
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 ملريزه برېښنا يا انرژي

اخيستنې ابتدايي بڼه دا ده، چې يو له ملريزې انرژۍ څخه دګټې 

څو نلونه په داسې بڼه رسه څنګ تر څنګ ايښودل کېږي،چې په هغو کې 

اوبه جريان ولري. دا نلونه ملر ته  ايښودل کېږي، د يوې ځانگړې ښيښې 

له الرې ملر د حرارت په نتيجه کې دا اوبه ګرمېږي. ددې ډول ملريزو 

امريکا په فلوريډا ايالت کې اوبو ګرموونکو شمېر يو وخت يوازې د 

( کوره وو، چې خپلې ګرمې اوبه يې په دې ډول تر السه کولې. 05555)

په ارسائيلوکې خو ان په ډېرو نويو ودانيو کې هم له همدې ډول وسيلو 

 څخه کار اخيستل کېده.

 
 شکل: ملريزه انرژي33

له ملريزې انرژۍ څخه د ګټې بله الره دا ده، چې په نلونو کې پر 

اوبو باندې د ملر دزيات حرارت په نتيجه کې اوبه پر بخار بدلېږي. دا اوبه 
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بېرته خپل حرارت خوشې کوي او پر مايع بدلېږي. په همدې ډول هم 

 اوبه ګرمېدى يش او هم کور.

م کال امريکا د ٠905ملريزه انرژي پر برقي انرژي هم بدلېدى يش. 

لومړي ځل لپاره يوه ملريزه بټرۍ جوړه کړه. خو انجنريانو وروسته داسې 

يوه مصنوعي سپوږمۍ جوړه کړه،چې په فضا کې دځمکې پر مدار 

 څرخي او دملر له انرژۍ څخه توليد شوى برق ځمکې ته لېږدوي.
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 اټومي برېښنا يا انرژي

څخه جوړ شوي، چې هغو ته اټوم ټول اجسام له ډېرې وړو وړو ذرو 

وايي، پخوا داسې فکر کېده،چې اټوم د وېش وړ نه دى، خو اوس يې 

 وېش امکان لري.

 
 شکل: اټومي برېښنا35

 کله چې اټوم ووېشل يش، له هغه څخه ډېره انرژي ازادېږي.

اټومي انرژي له يوې ډېرې قوي رسچينې )غني شويو يوارنيمو( 

کې د انرژۍ تر ټولو قوي ماده ده. له څخه جوړېږي. دا په طبعيت 

اټومي انرژۍ څخه د زياتې برېښنا د توليد لپاره کار اخيل،چې د همدې 

برېښنا په واسطه ګڼ شمېر فابريکې چلېږي او ښارونه روښانه کېږي، خو له 

اټومي انرژۍ څخه ځينې هېوادونه د پوځي موخو)مقصدونو( لپاره هم 

 کار اخيل.
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 هيله

 د خپلو رسيزو په ملن کې

 

 

 

 محمد اسمعيل يون
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 د کتاب ځانګړنې

 

 د خپلو رسيزو په ملن کې هيله  نوم:

 محمد اسمعيل يون  ليکوال:

 يون کلتوري يون   خپرندوى:

 ل٠255   ليککال:

 ل٠255   چاپکال:

 ټوکه ٠555   چاپشمېر:

 د ليکوال 

 ( 33)  پرله پسې نومره:

  د خپرندوى

 (33)  پرله پسې نومره:

 ضياالرحمن ضيا  کمپوزر:
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 فکري ځواک ))هيله(( د ملت جوړونې

 

هيلې مجلې چلوونکو ددې مجلې د لومړۍ ګڼې د چاپ پر مهال له د 

خپل ولس رسه ژمنه کړې وه، چې دوى به د هېواد پالنې، اسالمپالنې، 

ژبپالنې او انسانپالنې لپاره هلې ځلې کوي، دوى د ډول ډول کړاوونو، 

ستونزو او ناخوالو په ګاللو رسه مخ پر وړاندې الړل او د خپل ټاکيل هدف 

يې داسې قوي او ټينګ ګامونه واخيستل چې په رښتيا هم خپلو لپاره 

شعارونو ته يې د عمل جامه ور واغوستله او د ملت جوړونې او استحکام 

لپاره يې د يو واقعي فکري ځواک په توګه پر ټولنې خپل اغېز پرېښود. د 

هيلې دوه مياشتينۍ مجلې ادارې د اوو کلونو په موده کې په مسلسل 

ګڼې خپرې کړې او ددې بېالبېلو ګڼو په پاڼوکې  يې د  ډول د هيلې

ټولنيزو، سيايس، علمي او کلتوري مسايلو په باب په سلګونو ليکنې چاپ 

 کړې.

په دې ليکنو کې د هېواد د وتلو ليکوالو او نوماندو متخصصينو ليکنې 

شاملې دي، هيلې مجلې ډېرو نورو پښتو خپرونو ته الره پرانيستله، د ځوان 

په روزنه کې يې کارنده ونډه واخيسته او د ځوانانو په هڅونه او  کهول

ځلونه کې يې خپل اسايس رول ولوباوه. تر هيلې مجلې وړاندې په منظم 

او سيستامتيک ډول په ميل روحيه سمبال داسې خپرونې نه وې چې 

دومره اغېز دې ولري، که کومه يوه نيمه چاپ شوې هم وه،  د وخت په 

مخه ډب شوې او له منځه تللې وه، خو د هيلې مجلې  تېرېدو رسه يې

ادارې او چلوونکو په ډېرو سختو رشايطو او حاالتو کې خپلو خپرونو ته 

 دوام ورکړ او هيله يې خپلو مينه والو ته ورسوله.
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د افراط او تفريط پر وړاندې يې يو قوي فرهنګي مورچل  جوړ کړ او 

ې لپاره يې نه ستړي کېدونکې د اصيل افغاين فرهنګ د بډاينې او ځلون

هلې ځلې وکړې. د هېواد د وروستيو دوه نيمو لسيزو ناخوالو او ربړو 

څخه يې په زغرده پرده پورته کړه، په اوسني نظام کې يې د نا انډولۍ او 

بې غورۍ په باب وخت پر وخت ليکنې خپرې کړې او د ولس په ويښونې 

 )بيدارۍ( کې يې خپل رول ولوباوه.

د ذهني تګلوري په بدلون، جوړښت او رغښت کې هيله مجله  د ټولنې

ځانګړى ځاى او مقام لري، د قبيله يي ذهنيت د له منځه وړلو او واحد 

 ملت د جوړونې لپاره يې فعاليت، کار او زيار له هېچا پټ نه دى.

په دې بهري کې هيلوال له ډېرو چلنجونو، ګواښونو او ستونزو رسه مخ 

ستونزو رسه رسه خپل هدف او موخې ته ژمن پاتې  شوي، خوله دې ټولو

شوي او د ذهني بيا رغونې اوږدې الرې يې وهيل ،  ان تر دې چې د 

هيلې مجلې تر خپراوي وروسته د نږه پښتو خپرونو په شمېر کې خورا 

 زياتواىل رامنځته شو.

د هيلې مجلې هره رسليکنه د ځانګړي ارزښت او اهميت لرونکې ده، 

پر هره موضوع ليکل شوي، شته ستونزې يې راسپړه،  دا رسيزې چې

وړانديزونه او حل الرې يې ورته په ګوته کړي، يانې دا چې )هيلې( مجلې 

يوازې انتقادي شکل نه درلود، په هره برخه کې يې د انتقاد او نيوکې تر 

څنګ د حل الرې هم په ګوته کړي دي. هيلې په خپلو پاڼو کې ميل او 

 وپالل او په دې برخه کې يې موثر ګامونه پورته کړل. اسالمي ارزښتونه

ډېرى ځوانان يې په سيايس، فکري او فرهنګي لحاظ روزه، چې 

وروسته  ټولنې ته د خدمت جوګه شوي. د هيلې مجلې ډېرى رسليکنې د 

هېواد وروستيو سيايس حاالتو ته ځانګړې شوي او ځينې يې پر فرهنګي 

برخو کې يې د افراط او تفريط ترمنځ  مسايلو ليکل شوي، چې په دواړو

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

055٠ 
 

انډول ساتىل او هره موضوع يې په جرئت رسه په علمي او منطقي ډول 

څېړلې ده. د هيلې مجلې رسليکنې، د رسليکنې د فن لپاره ديو بنسټ او 

اساس حيثيت لري، چې زما له انده د هيلې مجلې رسليکنو )رسمقالو( په 

چې اوسنيو ځوانانو او راتلونکي  کتايب بڼه چاپ څخه هدف هم همدا دى

نسل ته دا وروښودل يش، چې رسليکنه څه ډول وليکو؟ علمي او سيايس 

 رسليکنه بايد څومره قوي وي اوڅومره جرئت ورته پکار دى؟

هيلوالو د افغاين فرهنګ د ودې او بډاينې لپاره تر خپل وس او توان 

د مطبوعاتو په  زيات زيار ګالىل دى، هيله مجله پر خپل وخت د هېواد

افق کې يوه ځلنده مجله وه، چې د زرګونو افغانانو د پوهې په زياتونه کې 

اغېزناکه متامه شوې ده. هيلوالو د زورواکو د زور او زر په مقابل کې د 

تسليمۍ رس نه دى ټيټ کړى، تل يې په مېړانه او جرئت غله ته غل او 

ولنه کې ګرانښت او حق ته حق وييل، ځکه خو يې تر نورو خپرونو په ټ

 منښت زيات و.

هيلې مجلې په هېواد کې د ميل فکر د غوړونې لپاره روزونکى رول 

درلود، د ميل يوواه او واحد ملت د جوړېدو، پياوړتيا او غښتلتيا کې يې 

تاثري ډېر زيات او مهم و، ځکه چې د هيلوالو هيلې، غوښتنې، اندېښنې، 

 فکر رسه سم او برابر وو. وړاندوينې او فکر د ولس له هيلو او

د پرديپالو پر وړاندې په مبارزه کې د هيلې مجلې د ادارې او 

کارکوونکو هڅې او فعاليتونه د ستاينې او يادونې  وړ دي. په دې برخه 

کې هيلوال تر نورو وړاندې اومخکک وو او په هر وخت کې يې په پوره 

دې قلمي او علمي شجاعت او زړورتوب رسه دپرديپالو او پرديو پر وړان

مبارزه کړې او پوره باور دى چې  دې مبارزې ته به د ژوند تر پايه دوام 

ورکوي، د هيلوالو هوډونه هدفمند او ژمن دي، هيله من يو په راتلونکي 

کې تر دې هم خورا غښتلې چارې او کارونه تررسه کړي. د هيلې مجلې 
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او دا ټولګه به د  رسليکنې د رسليکنې له آرونو رسه برابرې او کره دي

رسليکنې د فن په غوړېدو کې موثره متامه يش او هغو لوستونکو ته چې دا 

رسليکنې او هيله مجله يې نه ده لوستې هغوى ته به هم د يوه الرښود 

حيثيت ولري،دا به هم په ډاګه يش چې د هيلې چلوونکو په څه ډول 

جموعه د هيلې حاالتو کې څومره مهمې او قوي رسمقالې ليکلې دي. دا م

ل ٠253ل کال څخه تر ٠253مجلې له رسليکنو جوړه ده، دا رسليکنې له 

کال پورې ليکل شوي، د همدې وخت او تر هغه څخه د وړاندې حاالتو 

 روښانه انځور لرونکې ده.

 

 درنو لوستونکو!

ستاسې او د دې کتاب ترمنځ نه دېوال کېږم، تاسې قدرمن ددې کتاب 

رسيزو ليکوال، د هيلې هيلوال او د کابل  لوستلو ته رابومل،د دې

پوهنتون استاد پوهندوى محمد اسمعيل يون ته د نورو فرهنګي 

 خدمتونو، فعاليتونو او برياوو هيله کوم.

 

 په مينه او درناوي

 شېرعلم امله وال
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 يوه رسيزه د ))هيلې(( پر رسيزو

مهال خپل هره اديب، علمي، ټولنيزه او سيايس خپرونه، پر خپل وخت او 

خپل تاثريات لري، خو ځينې بيا داسې وي، چې د خپلو مهالنيو اغېزو تر 

څنګ يې، الهام او پيغام، فکر او پانګه نورو نسلونو ته هم انتقالېږي او په 

ټولنه کې  د يو مثبت او ژور فکري بدالنه سبب ګرځي. هيله مجله هم 

د پاسه پنځه دداسې خپرونو له جملې څخه يوه ده. رسه له دې چې څه 

کاله کېږي، هيله مجله نه خپرېږي، خو هغه چا چې پخوا دا مجله لوستله 

او يايې لوستې، اوس يې هم پر فکري ژوندانه اغېز محسوس دى. هيله پر 

ل کال لومړيو کې( پيل شوه، چې په ټول هېواد ٠253داسې يو مهال )

يزيون بنديز و، کې  د ټولو رسنيو پر ستوين د بنديز خپسه ناسته وه، پر تلو

راديو يوازې د جنګ ترانې، نعتونه او دهغې دنيا خربونه خپرول او د 

جګړې  خرب د خربونو  ))رسخي((  جوړوله، موسيقي اود ښکال نورې نغمې 

خو د کفر د متثيل سمبولونه وو. د زيروح تصوير اخيستل څه چې 

پر ګرځول يې هم حرام وو، پر ټول هېواد  د چوپتياسيلۍ خپره وه، 

داسې يو مهال د يوې ازادې او بيا بشپړې ازادې خپرونې خپرول، نه د چا 

په وس پوره وه او نه حاالتو چا ته ددې جرئت ورکاوه، چې څوک دې د 

 داسې يوې حاکمې فضا پر وړاندې  پټ او ښکاره بغاوت وکړي.

خو دهيلې، هيلوالو ددغسې اغزن چاپېريال  له ستونزو رسه رسه د يوې 

او معياري پښتو مجلې) هيلې( د چاپ او خپراوي تکل وکړ. دا  کره، نږه
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هوډ  د يو  متساوي االضالع مثلث له دريو غړو  )عبداملالک بېکسيارپه 

ډمنارک، صفيه صديقي په پېښور او محمد اسمعيل يون په کابل کې( څخه 

جوړ شو. د مجلې د لومړۍ ګڼې تر چاپ دمخه يوازې  د ګوتو په شمېر 

مجلې پر خپراوي خرب وو او نور په چوپه خوله کار و. ددې  څو ليکوال د

يو علت دا و چې دا وخت  ان په پېښور کې د يوې رښتينې، ازادې او نږه 

پښتو مجلې پر وړاندې ستونزې وې. ستونزې نه يوازې د کيڼالسو او 

ښيالسو او  رسو او سپينو سيايس ډلګيو له خوا  احساسېدلې، بلکې خپله 

ېر هغو ليکوالو له خوا هم وې، چې د يو ))مرض احتياط(( زموږ د يو شم

پر ناروغۍ اخته وو، دوى لکه  د ګاډۍ اسونه له پخوا نه د ژوندانه د يوه 

سوليده ميتود په اسارت کې وو، دا ورته بېخي جرم )!( او عجيبه ښکاره 

کېدله، چې څوک دې  مجله ټوله په پښتو ژبه چاپ کړي، خود هيلوالو يو 

هوډ د مرض احتياط او دوديزو ليکوالو دا بريدونه مات کړل او  ځواکمن

تر هغه وروسته  بيا د لوى خداى )ج( په فضل په لسګونو ليکوالو د نږه 

پښتو مجلو چاپ او خپراوي ته په ارام زړه او خالصه فضا  را ودانګل او دا 

لړۍ ال تر اوسه دوام لري. تر هيلې دمخه  هم ځينې پښتو خپرونې خپرې 

شوي، خو د هيلې کوم فکري موثريت  او جذابيت چې دا وخت د نورو 

چاپي خپرونو د نشتواه او کمواه له امله  په ټولنه کې و، دې موثريت 

 نورو ته  هم الره خالصه کړه. 

ل کال  پر ثور مياشت چاپ شوه،  پر لومړي  ٠253دهيلې لومړۍ ګڼه  د 

احمدشاه بابا  تصويرونه چاپ مخ يې د مريويس نيکه او پر دويم مخ يې د 

شوي وو، دا هغه مهال و چې پر کابل د طالبانو د واکمنۍ ال کال پوره نه و 

او طالبانو د موسيقۍ او هر ډول زيروح تصوير پر وړاندې جهاد اعالن 
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کړى و، دا مجله په کابل کې، لومړى، دولتي طالب چارواکو ته ورسېده، 

لف و، نو له بلې خوا يې د هغوى که له يوې خوا له عکس رسه مخا

مريويس نيکه او احمدشاه بابا د عکسونو پر وړاندې د مخالفت جرئت نه 

شو کوالى، نو په دې ډول دا مجله د طالبانو د بنديز تر دايرې بهر شوه، دا 

کار څه تصادف نه و، هيلوالو مخکې تر مخکې فکر کړى و چې په هېواد 

ه الره داده، چې په پيل کې  د کې د حاکم قيد او بند نه د خالصون يو 

مجلې پر پښتۍ د داسې يو چا عکس راوړل يش، چې د طالبانو  ُدره يې د 

قيدولو توان ونه لري. مجله په دې ډول په ټول افغانستان کې خوره شوه 

او ورو ورو دې لړۍ دوام وکړ او په دې کار رسه يې په هېواد کې او تر 

لوستوال او ملګري پيدا کړل، هيلې هېواده بهر خپل ګڼ شمېر مينه وال، 

له پيل نه د خپل ميل ارمان لپاره کار ته کار ويالى و، نو ځکه خو يې د 

موسمي حکومتونو او سيمه ييزو چارواکو له واک نه کوم باک نه درلود. د 

هغه وخت سيايس، فرهنګي او ټولنيز حالت چې څرنګه وو، همغسې يې 

ملن کې په لسګونو، علمي، اديب،  خپرول، په دې توګه د هيلې مجلې په

ټولنيزې، ديني، سيايس او نورې ليکنې چاپ شوې او په دې ډول  يې د 

ځوان نسل په روزنه، د ميل تصور په اوچتونه او د معياري پښتو غورځنګ 

په پرمخبيونه کې خپله کارنده ونډه واخيسته، په هيله کې د بېالبېلو 

نګ  د ))هيلې رسيزې(( هم د ليکوالو د ګټورو او ژورو ليکنو تر څ

لوستونکو خوښې شوې او څو څو ځله يې  له موږ څخه هيله وکړه چې دا 

رسيزې د يوه ځانګړ ي اثر په بڼه چاپ کړو. څرنګه چې  د هيلې رسيزې 

له پيله بيا تر وروستۍ چاپي ګڼې په يوه قلم )زما په قلم( ليکل شوي، نو 

فکري مسئوليت کې رشيک يم په دې ډول، زه تر هر چا زيات د هغو په 
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او زما د شخصيت او فکر يوه برخه په کې ځلېږي، که څوک غواړي ما 

وپېژين دا رسيزې وررسه مرسته کوالى يش، د هيلې د رسيزو راټولونې او 

چاپ ته مې ځکه زړه ښه کړ، لکه څنګه چې د هيلې د خپراوي په پيل 

موږ له رسيزو  به کې مو هېواد، ملت او ژبې ته د خدمت تعهد کړى و، ز 

څرګنده يش، چې موږ څه وييل او څه مو کړي دي؟ هغو په اصطالح 

ليکوالو ته به هم  دا په ډاګه يش چې  کله کله  به يې په هيلوالو پسې 

))سوى تبسم(( کاوه، خربې به يې پسې کولې او بل کار به يې نه و، 

کې کاشکې هر ليکوال د هرې لسيزې په  پاى کې،  په تېرې لسيزې 

دخپل کړي کار ريکارډ چاپ کړي، په دې ډول به دهغه د علمي، سيايس 

او کلتوري شخصيت متزلزلې او باثباته  خواوې  خلکو ته څرګندې يش او 

 بيا به په چا پسې د ))سوى تبسم(( جرئت ونه لري.

د هيلې په دې رسيزو کې اوس ما هېڅ ډول بدلون نه دى راوستى، 

حالت کې يې د لوستلو پر مها ل چک  لوستونکي کوالى يش د شک په

کړي، يوازې کومه يوه کلمه چې اماليي او انشايي تېروتنه په کې وه، هغه 

مې سمه کړې ده، نورې نو دا ليکنې د هيلې پانګه ده او دهمغو رشايطو 

محصول، هر ډول مصنوعي بدلون راوستل په کې دهيلې له تېر تاريخ 

 رسه درغيل ده.

رضوري ده، د هغو کسانو  د خري يادونه ويش چې دلته ډېره الزمه او 

)هيله( يې له لومړۍ بيا تر وروستۍ چاپي ګڼې را رسولې؛ که د 

هللا غښتيل، احمد ويس -عبداملالک بېکسيار، صفيه صديقي، حفيظ

وردګ، صالح محد صالح، عزت هللا شمسزي، برياه وياړ او دغه راز د نورو 

ر او تندي خولې نه واى، نو خداى هيلوالو پرله پسې هلې ځلې او د فک
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خرب چې هيله به له يوې ګڼې بلې ته خوځېدلې واى، نو تاسو چې دا 

رسيزې او يا د هيلې نورې ليکنې لولئ، ددې ښاغلو زيار او زحمت بايد 

هېڅکله له ياده ونه ايستل يش،ګران ورور شېرعامل امله وال هم د ستاينې 

ټينګار رسه راته ويل چې د وړ دى چې وخت پر وخت به يې په زيات 

هيلې رسيزې بايد راټولې او چاپ کړو،  نور نو دا رسيزې ستاسو مخې ته 

ږدم، هيله ده چې خوند ورڅخه واخلئ او په نږدې مايض کې د هېواد د 

 څو تنو فرهنګيانو له کار او زيار څخه تر يوه بريده خرب شئ.

 په درناوي

 پوهندوى محمد اسمعيل يون

 الدهيلې يو هيلو 

   افغانستان -ارګ، د جمهوري رياست ودانۍ،کابل
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 په هيله خپرېږي؟ ))هيله(( د کومو هيلو

 

د هېواد روانه غميزه د خپل ژوند دوميې لسيزې پوره کېدو ته نږدې 

کېږي. په همدې تېرو شلو کلونو کې چې څه پر هېواد او زموږ پر ولس 

ذهن له ستړياوو رسه راغلل په ذهن کې دهغو بيا تېرول او يادول انساين 

مخامخوي. په تېرو پنځو کلونو کې د ولس د ژوند پر رګونو د جګړو او 

 غمونو يوه بله روې هم کېناسته.

 -غويي ٠25٠د پخوانيو زورواکو رژميونو په پرتله او انډول ددې )

تله( ترينګيل نظام نادودې او رلمونه ډېر دردوونکي وو. نه يوازې  ٠250

کړي جهاد مېوه يې وپلورله، بلکې ځينو داسې  دا چې زموږ د ولس د

قومي، ژبنيو، تاريخي، سيمه ييزو مسايلو ته يې ملن ووهله چې د يو 

موټي افغان ملت د روغې سټې لپاره ډېر خطرناک متامېدل. د کابل ښار 

چې د تېرو جګړو له ګوزارونو سالمت پاتې شوى و، نه يوازې د هېواد 

سرت فرهنګي مرکز هم و، نو په همدې وجه سيايس مرکز، بلکې د سيمې يو 

خو د هېواد تاريخي دښمنان چې کابو څلوېښت کاله يو ناروا غلچکي او 

نيتبدي عمل ته منتظر وو، دا هيله چې ))کابل بايد وسوځي(( د همدې 

 کورنيو او بهرنيو لوبغاړو په الس، تررسه کړه.

ملبول شوه او د همدې لوبې په پايله کې د هېواد پالزمېنه په وينو و 

 زياته فرهنګي او مادي شتمني يا لوټ او يا له مينځه يوړل شوه.
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اوس نو موږ نه يوازې په اقتصادي ډګر کې له يو ويجاړ او سوځېده 

هېواد رسه مخامخ يو، بلکې په فرهنګي او مانيزه برخه کې هم يو ړنګ 

 بنګ فرهنګ راپاتې دى.

پورته مو په ضمني توګه  دا چې چا، چا موږ پر دې برخليک اخته کړو،

ورته اشاره وکړه، اکرثه افغانان يې الملونه او ټول لوري پېژين. د پښتو متل 

دى )) اوبه چې تر ورخه تېرې شوې بيا نه راګرځي(( اوس چې هر چا 

هرڅه زموږ د هېواد پر خلکو وکړل، هغه وشول. اوس دا فکر پکار دى 

پل هېواد بېرته زرغون او چې څنګه پر خپلو زخمونو پټۍ کېږدو؟ څنګه خ

ښېراز کړو؟ څنګه خپل فرهنګ له رسه ښېراز او څنګه په راتلونکي کې 

 ددې ډول غميزو مخه ونيسو؟

اوس اوس په کابل، پېښور او تر هېواده دباندې يو زيات شمېر افغانان 

دژوند دبار د اوچتولو ترڅنګ د خپل هېواد د راتلونکي او حال په باب 

ر وړي دي. يو شمېر فرهنګيانو د خپل وس او امکان تر ډېر اندېښمن او فک

بريده دخپل هېواد د فرهنګ لپاره نېکې هڅې کړي او کوي يې. دا 

فرهنګي هڅې زياتره دمجلو، اخبارونو او کتابونو دچاپ په برخه کې 

 زياتې متمرکزې دي.

په ډمنارک کې دمېشته افغانانو له جملې څخه يو شمېر فرهنګيانو او 

و هم دا وپتېيله چې خپل ځانونه په دې هڅو کې رشيک کړي. فرهنګپال

د خپلې ژبې، هېواد او فرهنګ دخدمت لپاره يې اوس تر ټولو غوره دا 

وګڼله چې خپل  فکر او هيلې به د يوې خپرونې له الرې بيانوي او بيا که 

د وس او امکان پولې وغځېدلې، پر نورو الرو به هم فکر کوي او عميل 

ه کوي. ))هيله(( زموږ د هڅو لومړى پيل دى، هيله ده چې ګام به پورت

دا پيل زموږ د ميل او اسالمي فرهنګ په وده او د افغان ولس د ذهن په 

 روښانولو کې اغېزمن ثابت يش.
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))هيله(( به اوس اوس يوازې په پښتو ژبه د ليکوالو ليکنې چاپوي ځکه 

س دى. که چې اوس پښتو ژبې او ادب ته دخدمت رضورت زيات محسو 

په راتلونکې کې وخت، امکان او اړتيا ددې ايجاب وکړ، کېدى يش په 

 نورو ژبو هم د ليکوالو ليکنې خپرې کړي.

))هيله(( به د هېواد دميل او اسالمي فرهنګ د بډاينې او زرغونتيا لپاره 

خپلې پاڼې د ليکوالو په ليکنو ډکوي، هر هغه فکر چې زموږ د هېواد 

ي ګټو لپاره وقف شوى وي، د )هيلې(( په پاڼو کې به دلوړو ميل او اسالم

 ځلېږي.

))هيله(( به دليکنو دخپراوي او چاپ په واسطه تر هېواد دننه او تر 

 هېواده د باندې افغان ليکوالو ترمنځ فکري او قلمي رابطه ټينګوي.

په ))هيله(( کې به پر، هر هغه فکر، ذوق او خيال بنديز او سانسور نه 

 المي فکر او د هېواد له ميل ګټو رسه په ټکر کې رانه يش.وي چې له اس

))هيله(( به په کره ليکنۍ، ګړنۍ او معياري پښتو ليکنې خپروي، د 

فرهنګي ليکنو ترڅنګ به هغه سيايس ليکنې هم خپروي چې په رښتينې 

 بڼه د هېواد د سيايس پېښو او سيايس څېرو انځور ګري کوالى يش.

ن ادب د سمسورتيا په هيله به د ځوانو دپښتو د ځوان پښت د ځوا

ليکوالو د ليکنو خپراوي ته ځانګړې پاملرنه کوي. ))هيله(( غواړي د سامل 

انتقاد او کره کتنې روحيه پيل او دود يش، هر هغه انتقاد په ورين تندي 

 خپروي چې تر رضره يې ګټې زياتې وي. 

د حقوقو کلک ))هيله(( به د هېواد د ټولو وګړو له هغې جملې د ښځو 

 مالتړ کوي او په دې اړه به ليکنې خپروي.

کله کله که د ))هيله(( په پاڼو کې کوم داسې مطلب راغى چې د 

واقعيت پر بنسټ ليکل شوي وي، خو په هېواد کې د کوم سيايس ګوند او 

يا سيايس څېرې له ذوق، شوق او سليقې رسه متضاد وي، دا به په دې مانا 
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او يا شخص رسه دکينې او يا د بلې ډلې د پلوۍ  نه وي چې له هغې ډلې

له کبله چاپ شوى وي. بلکې آره وجه به يې هغه درد، وي چې د ليکوال 

 د زړه رګونه يې سېځيل او هغه يې دې ليکنې ته اړ کړى دى.

خو په لنډه توګه د ))هيله(( ټوليزه موخه خپل هېواد، ولس، ژبې، 

دي. هيله ده له موږ څخه په  فرهنګ او انساين کراماتو ته خدمت کول

 دې برخه کې خپلې هېڅ ډول مانيزې او مادي مرستې ونه سپموئ.

 په درنښت

 د هيلې اداره
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په ))هيله(( کې د هېوادوالو هيلې 

 انعکاس شوې او که نه؟

 

کله چې موږ د ))هيلې(( لومړۍ ګڼه خپروله، نو دا وېره رارسه وه چې 

خداى)ج( مه کړه موږ به خپل دې نېک نيت او فرهنګي هڅې کې پاتې 

راشو، زموږ هېوادوال چې نور نو د ژوند په اکرثو ډګرونو کې له زياتو 

ستونزو رسه الس او ګرېوان دي، ايا موږ به په دې برياه شو چې د هغو د 

لو او رنځونو تصوير وړاندې کړو؟ ايا دا به دهغو لسګونو افغاين خپرونو هي

په منځ کې چې هره يوه ځانته ځانګړې ))پالييس(( لري او تر بېالبېلو به 

پلمو الندې د ليکوالو ليکنو ته د سانسور زندۍ ور اچوي، په خپلواک 

ه رسه دا ډول رسه راپورته او د ناوړه سانسور کړۍ به ماتې کړي؟ له دې رس 

وېره هم وه چې د لوستونکي ذهني شتمني او رابطه به راخپله کړي او که 

نه؟ خو له نېکه مرغه کله چې د ))هيلې(( لومړۍ ګڼه چاپ او خپره شوه، 

نو زياتو لوستونکو يې په ډېره مينه هر کىل وکړ. له زياتو لوستونکو څخه 

ى. هغو افغانانو مو مقصد ټول لوستونکي نه دي، بلکې اکرثيت مو مقصد د

چې په جرمني، امريکا، روسيې، سويډن، ناروې او ډمنارک کې استوګن 

دي او ))هيله(( مجله ورته ور رسېدلې وه، ځينو يې د ليکونو او ځينو هم 

د ټليفون له الرې دمجلې ستاينه وکړه. په کابل، ننګرهار او پېښور کې هم 

خو له ستاينو رسه رسه  لوستونکو او ليکوالو د مجلې ډېره ستاينه وکړه،

ځينې انتقادونه او وړاندېزونه هم وشول. د ځينو انتقاد دا و چې ولې ټوله 

په پښتو ژبه ده، ځينو ويل چې سيايس برخه يې تونده ده، ځينو ويل 

چې ټوله بايد اديب وي، ځينو ويل چې په مجله کې بايد هېڅ ډول 
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د معيار په برخه  فکري سانسور نه وي، يو شمېر ويل چې د مجلې د ژبې

کې بايد نور هم زيات کوښک ويش، ځينو ويل چې د مطالبو په خپراوي 

خصوصاً په فکري برخه کې له ډېر احتياط نه کار واخيستل يش، ځينو 

ويل چې ليکني هيئت کې بايد لوى لوى پوهان او ليکوال شامل يش. 

ه زياته ځينو دا خربه کوله چې پښتو ژبې ته د خدمت رضورت او اړتيا ډېر 

ده، نو بايد ټوله مجله تر پايه په پښتو چاپ يش، يو شمېر ويل چې د هغو 

سيايس اشخاصو او ميل خاينينو څېرې بايد رسوا يش چې زموږ پر هېواد 

يې دا ناورين راوستى او اوس يې هم جاري سايت. په دې ډول د مجلې 

ه ادارې او کارکوونکو ته په ليکني او ګړين ډول ډېر زيات نظرون

راورسېدل. رسه له دې چې د لوستونکو په نظرونو کې زيات اختالف و، 

خو يو ىش چې د مجلې ادارې ته ثابت شو هغه دا و چې اکرثه نظرونه د 

مجلې د ښه واه  لپاره د ښه نيت له مخې څرګند شوي وو. هر چا چې 

هر نظر رالېږىل و مقصد يې دا و چې د مجلې په ښه واه کې مثبت ثابت 

خو تر کومه ځايه چې د مجلې ادارې ته ددې ټولو نظريو د تطبيق يش، 

پوښتنه راوالړېږي، نو په دې باب بايد ووايو چې د مجلې اداره کوښک 

کوي چې د امکان تر حده د اکرثو لوستونکو نظريو او غوښتنو ته دعمل 

جامه ور واغوندي، خو دا هم څرګنده ده چې هېڅ داسې خپرونه به نه 

ې د ټولو لوستونکو، د فکر او ذوق له پلوه يوشان خوښه وي چې هغه د

 يش.

موږ لکه څنګه چې په لومړۍ ګڼه کې ددې مجلې تګلورى په ګوته 

کړى، په لنډيز رسه وايو چې زموږ موخه او مقصد خپل ميل او اسالمي 

فرهنګ، ميل ژبې )پښتو( ته خدمت کول او د هېواد د ميل واکمنۍ د 

نورو ملت ضد اشخاصو پر ضد په قلمي او  دښمنانو، ميل خاينينو او

فرهنګي مبارزه کې برخه اخيستل دي. دې رسه رسه به موږ د ټولنيز ژوند 
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د بېالبېلو ډګرونو او د هغو د سمون په اړه ليکنې خپروو او د لوستونکو 

 ذوق او فکر به هم تر ډېره حده په پام کې نيسو.

زړه له کومي مننه موږ له هغو ټولو لوستونکو او ليکوالو څخه د 

څرګندوو چې موږ ته يې خپل رغوونکي نظرونه، انتقادونه او وړانديزونه 

 راولېږل، او د نورو مشورو په انتظار يې يو.

د مجلې اداره يو ځل بيا يادونه کوي چې کله که د مجلې په پاڼو کې 

کوم داسې سيايس او يا انتقادي مطلب چاپ شو، چې په هېواد کې د 

ايس ګروپ او يا شخص په رضر وي، نو دا ددې مانا نه کوم مشخص سي

لري، چې موږ ګنې له هغه شخص رسه شخيص کينه لرو، بلکې د ليکوال د 

هغه درد په انعکاس کې برخه اخلو، چې هغه يې دې ليکنې ته اړ کړى 

دى، خو که مخالف لورى او يا شخص د خپل ځان د سپيناوي او دفاع 

ې د قلم عفت او عزت پکې ساتل شوى وي، لپاره داسې ليکنه راولېږي چ

 نو هغه به هم د هغه شخص د ځواب په توګه خپروو.

 ستاسو د نورو نېکو نظريو، ليکنو، انتقادونو او وړانديزونو په هيله

 د هيلې اداره

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

0590 
 

 

 ))هيله(( د کومو ستونزو له پېچومو تېرېږي؟

 

حکومت په هغو ټولنو کې چې د پوهې او قلم پرځاى د ټوپک منطق 

کوي، سوال او ځواب ټول د تورو په رسونو کېږي، دکتاب، مجلې او نور 

خپرونو فرهنګ ال د ټولنې اکرثو برخو ته نه وي خور شوى، د لوږې، فقر، 

تنګالسۍ او نورو ستونزو د سيلۍ شامل د ژوند غوټۍ ښېرازېدو ته نه 

ېلو پرېږدي، په هغو ټولنو کې چې رو  اندي ) روشنفکر( قرش پر بېالب

ذهني متايالتو وېشل شوى وي او ډول ډول سيايس، اقتصادي، سيمه 

ييزو او نورو ناروغيو يې د ذهنونو ټولې برخې نيولې وي، د افراط او 

تفريط او مرض احتياط روحيې د اکرثو ذهنونه او فکرونه تسخري کړي وي، 

د يوې ازادې، خپلواکې، رښتينې مجلې، اخبار او يا بلې خپرونې خپرول 

و دخپلواکو قلمونو چلول په رښتيا رسه يو ډېر ستونزمن او له ذهني، ا

 رواين او فزيکي خطره ډک کار دى.

له بده مرغه بايد ووايو، چې زموږ ټولنه اوس اوس له پورتنيو ستونزو او 

اندېښنو رسه الس او ګرېوان ده، خو ايا د ټولو خپرونو پاڼو او د قلم نوکې 

مې ور اچول د يو روڼفکر، ليکوال او شاعر ته د يو ))مرضاحتياط(( دلو 

انساين او هېوادىن مسووليت تر پوښتنې الندې نه راوه؟ او يا هم د بې 

تفاوتۍ ارام او شنه خوبونه زموږ د ټولنې د رنځور حالت درمل کېدالى 

يش؟ دهمدغو بد مرغيو دجاج اخيستلو له کبله موږ د يوې داسې خپرونې 

لږ تر لږه د يادو ستونزو د ځينو برخو په  پر خپرونو الس پورې کړ چې

انعکاس کې برخه واخيل او د هېواد د ټپي فرهنګ د بيا رغونې او بډاينې 

لپاره په ذهني فعاليت کې ځان رشيک کړو، خو ايا موږ له ستونزو رسه 
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مخامخ نه يو؟ هغه کسان چې پر خپرنيو فعاليتونو بوخت دي، هغه په 

رونې، هغه هم د داسې يوې خپرونې اوسني وخت کې ديوې ازادې خپ

چې د يو چا د الس د خولو په زور چلېږي پر ستونزو ښه پوهېږي. 

))هيله(( مجله دهمدغسې ستونزو او مشکالتو، ستړياوو او هلو ځلو له بټۍ 

څخه راوتلې وروستۍ )ره ده، د دې په خاطر چې راتلونکى پښت او 

حالت لږ جاج معلوم يش، اوسنيو ليکوالو ته د مجلې د اوسني ستونزمن 

په لنډيز رسه ويالى شو چې دا اوسنۍ ))هيله(( د څو کسانو د منډو ترړو 

او د يوه واحد مقصد لپاره د څو کسانو د زيارونو او هلو ځلو د رشيکېدنې 

پايله ده، يو تن په ډمنارک کې د خپل ژوند د هوساينې رشايط پرځان 

د زيارونو د خولو )ر رالېږي،  راتنګ کړي او د خپلو السونو، فکر او قلم

يو بل تن په پېښور کې دې هلو ځلو ته اوډنه او انتظام ورکوي او د اړيکو 

مزي ټينګوي او بل تن له جنګ ځپيل کابل او نورو سيمو نه ليکنې او 

مضمونونه راټولوي او بيا يې د چاپونې زيار ګاه، په حقيقت کې له دغه 

راځي، خو اوس راځو دې ته چې دا  مثلث څخه د ))هيلې(( مېوه السته

زيار د ټولو لپاره د ستاينې او مننې وړ دى او که نه؟ که اختالفونه هم 

 وررسه مله دي؟

رښتيا خربه خو داده، ))هيله(( چې د کوم مقصد لپاره خپرېږي د 

همدې فکر درلودونکو اشخاصو لپاره هم د مننې وړ ده او هم د ستاينې، 

ف لوري لپاره نه يوازې دا چې د مننې وړ نه خو په طبيعي ډول د مخال

ده، بلکې د غندنې سبب يې هم ده. دې منځ کې يو ډله نور خلک هم 

دي چې هغوى ټول عمر د مرض احتياط په ډنډ کې ډوب دي او مرض 

احتياط په ټولنه کې هغه زهر دي چې د ټولنې د پرمختګ رګونه سيزي، 

 اط کيسه داسې بيانوي:استاد الفت په خپل يو نرث کې د مرض احتي
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)) شمى اکا په کيل کې په احتياط ډېر زيات مشهور و، هر چا چې به په 

کيل کې کوم کار کاوه نو يو ځل به يې هغه ته مراجعه کوله، دده د 

احتياط يوه نښه دا وه چې ټول عمر په موټر کې نه سورېده، ځکه چې ده 

يش، کور ته يې ويل کېدى يش موټر چپه يش او ژوند ته يې خطر پېک 

برق نه راوسته، ويل يې کېدى يش برق شارټ يش او ټول کور اور 

واخيل، هو، دى له عقله پياده و، ځکه يې ټول عمر کور کې تياره وه.(( 

له بده مرغه بايد ووايو چې اوس هم زموږ په ټولنه کې د دې ډول 

اشخاصو ډېرې بېلګې شته. تراوسه پورې موږ ته يو شمېر ليکوالو او 

ناليکوالو چې پر همدې رنځ اخته دي، دمجلې د خپرنيو مطالبو په باب 

همداسې نظر راکړى، د دوى يو سرت انتقاد دا دى چې ولې تاسو ټوله 

 مجله په پښتو ژبه خپروئ، او دا به ستاسو لپاره ))ښه  راتلونکى ونه لري((.

خو که موږ هر څو ورته وييل چې د خپلې ژبې او فرهنګ خدمت نه 

ې دا چې کوم خيانت نه دى، بلکې د وياړ او د ډېرې نېکنومۍ خربه يواز 

هم ده او دا د نړۍ د ټولو انسانانو طبيعي حق دى، نورو ته چې د خپلې 

ژبې د خدمت حق حاصل دى، موږ هم غواړو چې له همداسې يو حق نه 

 ګټه پورته کړو.

بله خربه داده چې دا به د چا وجدان ومني چې يو پښتون دې د 

واد له مورنۍ غېږې نه په لرې هېوادو کې د خپل زيار د خولو په بيه د هې

خپل فرهنګ او ژبې لپاره يوه ماه بسپنه برابره کړي او موږ هغه د بل چا 

 د ژبې او فرهنګ د بډاينې لپاره مرصف کړو.

حقيقت دادى چې موږ د نورو فرهنګونو او ژبو ته ډېر زيات خدمتونه 

په خپل دربار کې ساتلې او پاللې ده او بې کړي دي، د نورو ژبه مو 

شمېره خدمتونه مو ورته کړي دي، د افغانستان نومياه ليکوال استاد 

پوهاند عبدالشکور رشاد په دې برخه کې دوه ټوکه مهم کتابونه ليکيل چې 
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يو يې )پښتانه شعرا په فاريس کې( او بل يې )پښتانه شعرا په اردو کې( 

يې تر دوو سوو زيات شاعران معريف کړي، چې په نومېږي، په هر اثر کې 

نوموړو ژبو يې شعرونه ليکيل او خدمتونه يې ورته کړي دي، همداسې 

نور په سوونو پښتانه ليکوال چې د نورو د فرهنګ او ژبې لپاره يې قلمونه 

 چلوه دي، هم در واخله!

يې په ټوليز ډول که موږ د هغو پښتنو شمېر چې اردو او فاريس ژبو ته 

( تنه ليکوال محاسبه کړو او د هر يوه 555خدمتونه کړي دي يوازې )

دکتابونو شمېر په منځني حد )لس عنوانه( کتابونه محاسبه کړ، نو د ټولو 

( عنوانه کتابونه يش او دا هغه شمېر دى چې 5555کتابونو شمېر به )

همدا  تقريباً دپښتو ژبې د ټولو کتابونو له شمېر رسه د انډول وړ دى، ايا

 خدمت کفايت نه کوي؟

په نړۍ کې به هېڅوک داسې قوم پيدا نه کړي، چې د بل چا ژبې او 

فرهنګ ته يې دومره خدمتونه کړي وي، اوس نو که په دې خدمتونو هم 

له پښتنو څخه څوک خوشاله نه وي، نو خداى)ج( دې هغوى خوشاله 

 کړي.

 درنو لوستونکو!

زارونو تېرېږي او خپله الر ))هيله(( مجله دهمدغسې نظرونو له ګو 

جوتوي. له ژبنيو نظرونو پرته، دې او هغې ډلې ته دمجلې د انتساب 

اوازې هم زموږ تر غوږونو راورسېدې، خو وخت به دا ثابته کړي چې 

))مجله(( يوازې د افغانستان ميل ګټې په پام کې نييس، نه دکومې 

زيات شمېر ځانګړې ډلې خيال او سليقه، خو له ستونزو رسه رسه د 

هېوادوالو او په بهر کې د مېشتو افغانانو تشويق او ستاينې او په دې برخه 

کې همکاري هم د مننې وړه ده، په ځانګړي ډول د هغو ليکوالو همکاري 

چې له کوم مادي امتياز پرته يې د خپلو قلمونو مېوه موږ ته د خپراوي 

نګي او ميل کار کې لپاره راسپارلې ده او موږ رسه يې په ګډه په دې فره

 ونډه اخيستې ده.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

0599 
 

))هيله(( مجله به هڅه وکړي چې په خپلو پاڼو کې د دوو تېرو ګڼو په 

شان زموږ د ټولنيز او فرهنګي ژوند د بېالبېلو ټپونو د عالج لپاره د درنو 

ليکوالو افکار خپاره کړي، له درنو لوستونکو او ليکوالو څخه هم هيله لرو، 

ويلو او ناليدلو ټپونو او رنځونو په باب چې ال اوس چې د هېواد د هغو نا

هم زموږ د ولس دژوند د بېالبېلو ډګرونو شريه زبېښي، ارزښتمنې ليکنې 

 راولېږي.

د مجلې اداره کوښک کوي، چې تر زياته بريده په ژبني او ليکني 

معيار کره ليکنې درنو لوستونکو ته وړاندې کړي، په ليکنو کې به د هېواد 

اسالمي ګټې او د ميل فرهنګ د ښېرازۍ او بډاينې مساله رضور په ميل او 

پام کې نيول کېږي، خو هېڅکله به دمنفي ځان ساتنې، ورځ چارۍ او د 

احتياط په پلمه له ورځني فرهنګ نه شاتګ ته غاړه کېنږدي او نه به تر 

دې بهانو الندې د ليکوالو رښتيني مطالب له چاپ وغورځوي، د مجلې او 

يکوالو ترمنځ غټ او د پيوستون پُل همدا دى چې د هېواد ميل او درنو ل

اسالمي ګټې په پام کې ونييس او د پښتو ژبې د بډاينې لپاره خپل قلمونه 

نور هم ګړندي کړي. له ځوانو ليکوالو نه هم په درنښت هيله کوو چې 

))هيله(( د خپلو فرهنګي ليکنو او هيلو د غوړېدو چينه او مته ځاى وګڼي 

و په خالص مټ او زغرده توګه د مجلې ادارې ته خپلې ليکنې او شعرونه ا

 راواستوي.

دغه راز د مجلې اداره ټولو درنو ليکوالو ته يو ځل بيا په درنښت رس 

بلنه ورکوي، چې د افغاين ټولنې د ژوندانه د بېالبېلو ډګرونو او اړخونو په 

 باب موږ ته خپلې ګټورې ليکنې راولېږي.

 په درناوي

  د هيلې اداره
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 فرهنګي رغونه د لومړيتوب حق لري

 

د شلو کلونو په بهري کې د هېواد د ژوند د بېالبېلو خواوو د ودانيو 

برجونه نړول شوي، د هېواد فرهنګي شتمني د بهرنيو او کورنيو دښمنانو له 

خوا په شعوري او ناشعوري ډول چور او تباه کړاى شوې ده. د ټول هېواد 

بادۍ رغنده خواوې او ودانۍ ويجاړې شوي دي، هره برخه بيا رغونې او ا

ته اړتيا لري، خو دا خربه د يادولو وړ ده چې په هره ټولنه او هر ځاى او 

وخت کې تر  رضور نه ډېر رضور کارونه موجود وي. د اړتيا په انډول بايد 

لومړى هغه کار تر رسه يش، چې ډېره زياته اړتيا يې محسوسه وي، په 

اوس راځو  دويم ګام کې رضوري او بيا همداسې نور کارونه او هڅې، خو

دې ته چې زموږ په ټولنه کې تر ټولو لومړى، کوم کار او چارې  ته اړتيا 

ده؟ هغه څوک چې په هېواد کې اوسېږي او ډول ډول اقتصادي فقر او 

ناخوالو ځپيل،  هغوى ته که دا پوښتنه وړاندې کړې، نو هغوى بې درنګه 

وخوړل دا خربه کوي، چې تر ټولو لومړى بايد د اقتصاد )ډوډۍ( غم 

يش، چې يو ځل ګېډه مړه يش بيا هر څه کېږي، د دوى په فکر اقتصادي 

ستونزې ددې سبب کېږي، چې سړى له خپل فرهنګه لرې او ان پردى 

کړي، دوى وايي يو څوک چې د خپل ورځني ژوند د خړوب او تېرولو 

وس نه لري، نو فرهنګ خو ال پرېږده چې عادي سامل فکر هم نه يش 

هن ان فکري ځواک يې د اقتصادي فقر په ورېځو کې کوالى او ټول ذ

ډوب وي. ددې يادې ستونزې عميل او څرګندې بېلګې همدا اوس زموږ 

په هېواد کې ډېرې زياتې دي. که د پخوانيو شمېرنو له مخې زموږ هېواد 

ديوې پنځه لس مليوين برشي ټولنې په توګه په پام کې ونيسو او ددې 
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نو دا به ښه څرګنده يش چې دلته اولس د  ټولنې د مطالعې جاج واخلو،

سواد او اقتصادي فقر تر څنګ له نورو ستونزو رسه هم مخ دى. اوس په 

( او يا 055پښتو ژبه  ډېر کتابونه چاپېږي، تقريباً د هر عنوان شمېر )

( ټوکه وي، خو ډېرې کمې بېلګې به پيدا کړو چې دا کتابونه دې د ٠555)

لګښت پوره کړي، نور اکرثه يا خلکو ته وړيا  خرڅالو له الرې بېرته خپل

ورکول کېږي او يا هم په کتابتونونو کې پاتې کېږي. اوس سړى له دې 

خربې پوهېدالى يش،  چې په يوه پنځلس مليوين برشي ټولنه کې زر آن 

پنځه سوه تنه هم منظمه مطالعه نه کوي، دلته بيا همغه د کتاب پلور خربه 

ه څوک چې پيسې لري هغه کتاب نه اخيل او سړي ته رايادېږي: )) هغ

هغه څوک چې مطالعه کوي هغه پيسې نه لري(( اکرثه کسان اقتصادي 

ناخوالې زموږ د فرهنګي ودې د مخنيوي سرت عامل بوه. دهمدې  

اقتصادي فقر په پايله )نتيجه( کې داسې حاالت پېک شول چې زموږ د 

کابل ښار دى، دلته د همدې فرهنګ لپاره نا مطلوب وو. غوره بېلګه يې د 

ستونزو په نتيجه کې هغه فرهنګيان چې پخوا يې په ښه مينه او خالص 

مټ، فرهنګي هلې ځلې کولې، د وخت په تېرېدو رسه د ژوندانه پر 

ستونزو پر ځانګړي ډول په اقتصادي مشکالتو اخته شول. فرهنګ او 

يت کړۍ يې تنګه فرهنګي کار هم خپل مادي  مالتړ له السه ورکړ او د فعال

شوه، نو دا فرهنګيان هم په ذهني او هم په فزيکي ډول استهالک شول او 

 اوس يې له اکرثو د کوم نوښت او لوى فرهنګي کار هيله نه يش کېدالى.

د نوي ځوان فرهنګي کهول د ټوکېدو زمينه هم نه شته، ځکه چې 

اغى مخکې پلونه ټول نړېدونکي او نړول شوي دي. ان داسې وخت هم ر 

چې ليکوال د خپلو کتابتونو خرڅالو ته کېناست. دې رسه رسه ځينې 

داسې کسان هم شته چې د هغوى فرهنګي مينه او د زړه زور تراوسه اوبه 

شوي نه دي او د خپل هېواد د فرهنګ ډيوه يې نيم ژواندې ساتلې ده. 
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اوس که د هېواد دننه په کابل او نورو سيمو کې د فرهنگي کار لړۍ ښه 

مه نه ده، نو په پېښور او تر هېواده بهر ځينو نورو سيمو کې د ګڼو ګر 

فرهنګيانو او افغانانو له خوا په خپلو شخيص هاند او هڅو ګڼ شمېر 

فرهنګي خدمتونه او کارونه تررسه کېږي. يوازې په پېښور کې دومره ګڼ 

شمېر بېالبېلو پښتو کتابونه چاپېږي، چې په شمېره کې ان هېواد د 

و حکومتونو تر کلنيو چاپي کتابونو زيات دي، له څو کلونو راهيسې پخواني

چې په هېواد کې دولتي سيستم ړنګ شوى، نو شخيص او ځاين فرهنګي 

تشبثاتو، د دولتي فرهنګي کړنو ځاى نيوىل  او ورو ورو زموږ هېوادوال له 

 کتاب رسه د خپلې مينې او ملګرتيا مزي ټينګوي.

ري چې په يوه ټولنه کې بايد د ښوونې او د پيداګوژۍ پوهان عقيده ل

روزنې )فرهنګي( او اقتصادي چارې دواړه رسه څنګ په څنګ وده 

وکړي، ځکه چې  دا يو له بل رسه الزم او ملزوم دي. اقتصادي پرمختيا د 

يوې ټولنې د فرهنګ د ښېرازۍ او فرهنګي وده د يوې ټولنې د اقتصادي 

 اروي.پرمختيا او پياوړتيا لپاره الرې او 

اوس چې زموږ هېواد له ډول ډول ستونزو رسه مخامخ دى، نو زموږ 

هېوادوال بايد کومې ستونزې لومړى حل کړي؟ څرنګه چې انسان لومړى 

فکر کوي او بيا عمل )کړنه(، نو کله چې د فکر خربه منځته راغله، نو دلته 

ه د ټولنې د ذهني اعامر مساله رامنځته کېږي او دا هم څرګنده خربه د

چې ذهني اعامر د فرهنګ په واسطه منځته راځي، ځکه چې فرهنګ د 

ټولنې مغز دى، که چېرې دا مغز سامل او نورمال وي، ټولنه د خپل ژوند 

تګلورى په ښه توګه تنظيموالى يش او که چېرې مغز ناروغه وي، نو ټولنيز 

ژوند له ګډوډۍ رسه مخامخېږي، نو اوس چې موږ د خپلې دردېدلې، 

او سوځېدلې ټولنې د بيا رغونې او سوکالۍ په هيله يو، نو لومړى  کړېدلې

بايد ذهني اعامر پيل کړو، کله چې د ټولنې د افرادو ذهنونه رڼا شول نو 
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هغوى کوالى يش د همدې ذهني او فکري رڼا په غشو د لوږې، اقتصادي 

فقر او نورو ستونزو توره بال ووه او ځان ترې خالص کړي. دلته بيا هم 

وښتنه راوالړېږي، چې ذهني اعامر او فرهنګي کار خو هم لګښت او پيسو پ

ته اړتيا لري، دا پيسې به له کومه يش؟ د دې پوښتنې په ځواب کې بايد 

ووايو، له نېکه مرغه يو شمېر افغانان له اقتصادي پلوه ښه ژوند کوي،  دوى 

لپاره بايد د خپلې پانګې يوه برخه فرهنګيانو ته د فرهنګي خدمتونو 

ورکړي چې هغوى پرې هم خپل ژوند وژغوري او هم فرهنګي خدمتونه 

تررسه کړي. دهمدې فرهنګي خدمتونو په پايله کې به د ټولنې د وګړيو 

ذهنونه روښانه يش، خپل دوست او دښمن په نښه کړي، د خپل ژوند 

تګلوري به په دقيق ډول وپېژين، ټولنيز فکر او هېوادنۍ مينه به يې په 

کې په ولولو يش او په پاى کې به له ټولو ستونزو څخه مخ سور او  زړونو

 برمين راووزي.

 

 په درنښت

 د همداسې يوې هيلې د بري په هيله

 اداره
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د فرهنګي چارو او اړتياوو په باب څو 

 وړانديزونه

د شل کلنې جګړې په ترڅ کې بېالبېلو بهرنيو او کورنيو الملونو او 

خپل وار رسه د افغانستان فرهنګ او معنوي ژوند ته  بېالبېلو ډلو هر يو په

 درانه زيانونه واړول.

دميل موزيم بېالبېل يو لک اثار چور شول، سيمه ييز موزميونه وران 

شول، په زرګونو ښوونځي ړنګ شول، د لوړو زده کړو په لسګونو مرکزونه 

وران شول، په لسګونو مليونه ټوکه بېالبېل کتابونه چور او وسېزل شول، د 

له  راډيو او ټلويزيون دستګاوې ورانې شوې، هر کلتوري او علمي مرکز ته

يو نه يو لوري زيانونه او خطرونه متوجه شول او د دې ترڅنګ دهېواد 

نوره کلتوري شتمني چې په فزيکي ډول نه ترسرتګو کېږي او يوازې په 

مانيزه توګه او دوديز ډول لکه د زړونو سپېڅلتيا، ساده ښکال، ننګ، مېلمه 

هم له  پالنه، مينه، غريت او داسې نور،  زموږ په ټولنه کې موجود وو،

جدي ګواښ رسه مخامخ شول. څومره چې جګړه غځېدله، نو بيا 

هامغومره اقتصادي ناورين ورو ورو دومره زيات شو، چې د ټولنو د وګړو 

ل کال د يوې توطيې له ٠25٠پر ستوين يې خپسې کېنولې، کله چې پر 

مخې د افغانستان دولتي جوړښت ړنګ او په هېواد کې بېالبېلې ډلې پر 

سيمو واکمنې شوې، نو د هېواد فني او مسلکي کدرونه په تېره بيا  بېالبېلو

فرهنګيان الس تر زنې کېناستل، هغو کسانو چې فزيکي کار يې له مسلک 

رسه اړخ لګوالى شو، فزيکي خواريو او درنو کارونو او ځينو نورو يې ازاد 

کار او کسب ته مخه کړه، مسلک او رسمي زده کړه د ډوډۍ دګټلو له 

ې نه ووتل او هر چا له خپلې تحصييل څانګې جال پر يو بل نوي کار وسيل
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الس پورې کړ، خو ليکوال، شاعران، قلموال او په يوه مانا فرهنګيان بيا 

ددې کار هم نه وو، له يوې خوا له اقتصادي ناورين رسه مخامخ شول، له 

وى د بلې خوا يې د هرن دمينه والو او لېوالو ډګر تش کړاى شو او ان د هغ

کلونو زيار او السته راوړنې، کلتوري او هرني پانګې ته د بې ارزښتۍ په 

سرتګو وکتل شول. ليکوالو او فرهنګيانو په ټولنه کې د خپل درنښت، 

حقوقي شخصيت او ثابت نوم په وجه هم نه شو کوالى د ژوند د تغذيې 

ان يو درېيم يا دويم کار ته الس واچوي او نه هم له ذهني، رواين او 

فزيکي پلوه د دې جوګه وو چې په دې ناوړه بيړنيو رشايطو کې د ژوند 

خړوبېدنې يوه بله الر ومومي. په پايله کې د ټولنې د نورو وګړو په انډول 

د فرهنګيانو ژوند له زياتو ستونزو رسه مخامخ شو، ډول ډول ذهني او 

ې نه رواين ناروغيو يې هم د ذهن رګونه ونيول، بيا داسې وخت راغى چ

 دژوند شول او نه هم د فرهنګي او پوهنيز کار.

کله چې په افغانستان کې دولت ړنګ کړاى شو، فرهنګي مسووليت او 

فرهنګي کار يوازې دملتپالو او فرهنګپالو افغانانو پر غاړه پرېوت. دوى 

دامکان او خپل وس تر بريده تر هېواد دننه او تر هېواده بهر پر فرهنګي 

س پورې کړ، تر يوه حده د دوى هڅو مثبته نتيجه او او علمي کړنو ال 

)ره ورکړه. اوس تر هېواد بهر يوازې په خپرنۍ برخه کې په لسګونو 

عنوانه بېالبېلې ازادې خپرونې خپرېږي او هم تر هېواد دننه د واکمنو تر 

واکمنۍ الندې يو شمېر خپرونې کېږي. خو دا دواړه حالته په خپل ځاى 

ياوې لري. تر هېواد دننه خپرونې يوازې د واکمنو د اند برياوې او نيمګړت

ښکارندويي کوي او يو ټاکىل تګلورى تعقيبوي او د ټولنې د اکرثو وګړو 

 ذهن او ذوق نه يش خړوبوالى.

تر هېواده د باندې خپرونو يوه برخه پر ځينو ميل، سيمه ييزو او 

تنظيمي ناروغيو اخته ده او ځينې يې د سوداګرۍ او يوازې د ډوډۍ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

 

0553 
 

پيدا کولو وسيلې دي، د دې خپرونو بله نيمګړتيا دا ده چې ډېره کمه 

 برخه يې هم د هېواد داخل ته نه رسېږي.

باب د ياد وړ بل ټکى دا دى تر هېواده بهر د خپرېدونکو خپرونو په 

چې د دې يو زيات شمېر خپرونې د افغان فرهنګپالو په ماه لګښت او 

زيار خپرېږي، نو داسې هيله کېږي، چې دا خپرونې بايد زموږ په ټولنه او 

کلتوري بهري کې مثبته اغېزه وکړي. دا خپرونې چې په کوم نېک نيت او 

دا هيله نه پوره کوي. کله کله هيله خپرېږي، په عمل کې په پوره ډول هم

د دې ډول خپرونو د ماه متويلوونکو او فني چلوونکو په نيتونو او 

اندودونو )د فکر طرزونو( ترمنځ واټن منځته راځي او دا خپرونې يوازې د 

فني چلوونکو تر انحصار الندې راځي. ځينې وخت دا چلوونکي د دې 

د او فرهنګيانو ورځنۍ پرځاى چې زموږ د فرهنګي بهري، ټولنيز ژون

ستونزې په پام کې ونييس او هغو ته ځواب ورکړي. خپله ځاين سليقه او 

ستونزمن فرهنګي ژوند او د دې ډول فرهنګيانو ترمنځ د احساس او اند 

 واټن رامنځته کېږي.

ښه خربه به دا وي چې تر هر څه دمخه بايد زموږ فرهنګي اړتياوې او 

يې ولټول يش، لومړى، دويم، درېيم،  ستونزې په ګوته او د حل الرې

 رضورت بايد وټاکل يش او حل يې له لومړي نه پيل يش.

زموږ د فرهنګيانو ستونزې هم يو ډول نه دي،په کابل کې د فرهنګيانو 

لويې ستونزې دا دي، چې د ژوند تر پېټي الندې خپلو فرهنګي کارونو او 

زيکي ځواک د ژوند د هڅو ته وده نه يش ورکوالى، د ليکوالو ذهني او ف

پايدنې په الره کې مرصوف دى، له اقتصادي ستونزو راپيدا شوي ذهني 

 فشارونه هم د ليکوالو د فرهنګي کار سرت خنډ دى.

په پېښور کې بيا بېل کلتور حاکم دى، دلته زموږ ليکوال که د اوسني 

کابل په انډول له اقتصادي پلوه تر ډېر فشار الندې نه دي، خو له ذهني 
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پلوه پر خپل اقتصادي ژوند ډاډه نه دي. ځينې فرهنګيان کوښک کوي 

چې د خپل ورځيني ژوند د خړوب تر څنګه د سبا غمه هم وخوري، نو په 

دې وجه څو ځايه فرهنګي او نا فرهنګي کارونو ته الس اچوي. د ليکوالو 

انرژي او فکري ځواک پر بېالبېلو کارونو وېشل کېږي او د هيلې وړ 

 ار )ره ترې السته نه راځي.فرهنګي ک

يو زيات شمېر فرهنګيان دلته هم د وزګارتيا په وجه له ډول ډول 

ستونزو رسه مخامخ دي. يو شمېر نور يې له خپل مسلک نه لرې دويم او 

درېيم ورځيني ګټندوى کار ته الس اچوي او په دې ډول دخپل ژوند 

پيسو ماالمال ادارو پېټى اوچتوي. يو شمېر نور چې په ځينو موسسو او په 

کې د کار په پيدا کولو برياه شوي، د پيسو په مينه کې يې ورو ورو خپل 

فرهنګي هويت او ارزښت ډوبېږي او د وخت په تېرېدو رسه کېدى يش، 

 ليکوال پر سوداګر واوړي.

يو شمېر نور کاري ليکوال د ژوند د مجبوريتونو له کبله د څېړنيز او 

رونو پر تخنيکي چارو مرصوف دي، چې د دوى تخليقي کار پر ځاى د خپ

اصيل کار ته زيان ورپېښوي. تر ټولو د ياد وړ خربه داده چې په پېښور 

کې داسې يو نا مطلوب پانګواه کلتور واکمن او واکمنېږي چې معيار يې 

له مرشوعو او نامرشوع الرو د پيسو ګټل دي. هغه ټولنيز کلتور چې په 

فرهنګي حلقو تر منځ موجود و، د هغو ډېره  هېواد کې د فرهنګيانو او

برخه دلته په پېښور کې د افغان ليکوالو او فرهنګيانو ترمنځ نه شته او ال د 

 مسخه کېدو په حال کې دى.

يو شمېر افغان ليکوالو او فرهنګيانو چې لويديځ او ځينې نورو هېوادو 

هېواد، اولس ته يې پناه ور وړې، تراوسه پورې يې تر ډېره بريده له خپل 

او کلتور رسه خپله مينه او ذهني اړيکي ساتيل، په همدې وجه هلته هم 

ګڼ شمېر افغاين خپرونې او اثار خپروي. د دوى د مرستو لړۍ ان تر 
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پېښوره هم راريس او دلته پرې ګڼ شمېر فرهنګي او علمي اثار خپرېږي. 

اد او کلتور دا ليکوال او فرهنګيان کېدى يش د ژوند تر پايه له خپل هېو 

رسه خپله دا مينه همداسې ګرمه وسايت، خو د هغو له راتلونکي نسل نه دا 

 هيله کېدى نه يش.

له لويديځ څخه د فرهنګي کار لپاره د افغانانو رالېږلې مرستې که په 

دقيق ډول او مناسبه توګه ونه کارول يش نو په دې برخه کې هم ستونزې 

کې د مېشتو افغان فرهنګيانو ترمنځ  راوالړېدالى يش، اوس پېښور او غرب

د فرهنګي همکارۍ ښه ګرمه لړۍ روانه ده، خو اوس دا پوښتنه راوالړېږي 

چې ايا دا فرهنګي هڅې څومره اغېزمنې دي او زموږ په ټولنه کې د 

 فرهنګي خال د ډکولو جوګه کېدى يش او که نه؟

ده،  اسايس خربه داده چې فرهنګي خال تر هېواد دننه رامنځته شوې

بايد داسې هڅې تر رسه يش چې په يو نه يو ډول دا خال ډکه يش، ترټولو 

لومړى بايد د هغو فرهنګيانو غم وخوړل يش چې په هېواد کې اوسېږي. 

فرهنګي کار يې يا کمزورى شوى، يا پر ټپه والړ دى او يا هم دمسخه 

ې کېدو پر لوري روان دى، هغه اغېز چې يو فرهنګي کار يې زموږ د ټولن

په دننه کې شيندالى يش، د ټولنې د باندې يې نه يش تررسه کوالى. دا 

خربه هم د ياد وړ ده چې که يو فرهنګي کار زموږ د ټولنې لپاره وي، نو 

 بايد کوښک ويش چې زموږ ټولنې ته انتقال يش.

دلته کېدى يش ځينو کسانو ته دا پوښتنه راپيدا يش چې د هېواد په 

سختو او تنګو رشايطو او نورو ستونزو له امله داخل کې خو د واکمنو د

ازاد فرهنګي کار تررسه کېدى نه يش. بايد وويل يش چې يو واکمن که 

هر څومره د لنډ او تنګ فکر خاوند هم وي، بيا هم په څرګند ډول د يو 

ګټور ټولنيز او فرهنګي کار مخه نه نييس، بله خربه دا ده چې له همدې 

ږېدل او د هغوى قانع کول په خپله يو فرهنګي واکمنو رسه په دې اړه غ
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کار دى. که چېرې تر هېواده د باندې افغان فرهنګپال، فرهنګيال او ميل 

سوداګر هغه ګټور علمي او کلتوري فعاليتونه چې تر هېواده د باندې يې 

پيل کړي، په يوه نه يو ډول د هېواد داخل ته ولېږدوي، نو ګټه به يې تر 

له زياته يش. يو خو به يو شمېر فرهنګيانو ته چې اوس اوسني حالته څو ځ

هلته له وزګارتيا او ستونزو رسه مخامخ دي، يوه فرهنګي بوختيا پيدايش. 

له هېواده به د نورو فرهنګيانو د راوتلو او لېږد مخه ونيول يش، د افغانانو 

پانګه به بېرته د افغانستان غېږې ته وريش. په دواړو خواوو کې به زموږ 

هېواد ګټه وکړي؛ هم به زموږ ټولنې ته کتاب وړاندې يش او هم به يې 

 لګښت بېرته زموږ هېواد ته پاتې يش.

اوس چې په پاکستان او نورو ځايونو کې څه خپرونې کېږي، نو له 

ماه ګټې رسه رسه يې لګښت ټول د پاکستان او نورو هېوادو ملن ته 

 نو بيا مجبور يو چې يوه لوېږي. کله چې يوازې کتاب موږ ته راپاتې يش

برخه يې هېواد ته ولېږدوو، دهغو د پوست لګښت هم د همدې هېواد په 

 ګټه پرېوزي او نورې ستونزې خو يې ال پرېږده.

تر هېواده د باندې د افغانانو له خوا چاپېدونکې خپرونې او اثار که له 

خپل يوې خوا د ورځيني چاپ په ګاڼه ښکيل شوي، نوله بلې خوا بايد د 

لوستونکي او ملت دژوند اقتصادي کچه هم په پام کې ونييس. که يو اثر 

ډېر مانيز ارزښت هم ولري، خو چې د اقتصادي ستونزو په وجه يې 

لوستونکى د اخيستو وس ونه لري، نو بيا يې هم چاپ ډېر ګټور نه 

پرېوزي. په تېرو دوو لسيزو کې زموږ په هېواد کې تر شل مليونو ټوکو، 

تابونه له منځه وړل شوي دي، نو اوس د کتابونو د زيات شمېر زيات ک

 چاپ ته اړتيا ده. 
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دلته بايد دلومړۍ درجې کاغذ پرځاى، دوميه درجه او درېيمه درجه 

کاغذ څخه کار واخيستل يش، چې د يو پرځاى دوه ټوکه کتابونه چاپ 

 يش او د يو تن پرځاى دوو تنو ته ورسېږي.

و چې موږ بايد خپلې فرهنګي اړتياوې په پاى کې يو ځل بيا واي

تشخيص او د رضورت په انډول دهغو د حل لپاره په مينه  او ولوله، اند او 

 ځواک هلې ځلې وکړو.

 د همدې ارمان د پيل کېدو په هيله

 د هيلې اداره
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 هيله يو کلنه شوه

 

کال په بهري کې د هيلې مجلې د چاپ او خپراوي لپاره د څو  ٠250د 

پښتنو ليکوالو له خوا هلې ځلې پيل شوې، ددې هلو ځلو مقصد دا و تنو 

چې په پښتو ژبه يوه داسې خپلواکه، ناپېيلې، فرهنګي او ټولنيزه مجله 

چاپ يش، چې هغه په رښتيا رسه هم خپلواکه او ناپېيلې وي، په پاى کې 

ل کال د ٠253دا هلې ځلې يوې مثمرې پايلې )نتيجې( ته ورسېدې او د 

غويي( پر مياشت، د هيلې مجلې لومړنۍ ګڼه چاپ شوه، له هغه -)وري

راهيسې شپږ ګڼې چاپ شوي چې په ټوليز ډول يې د هېواد د ليکوالو تر 

 دوه سوو عنوانونو زيات ډول ډول ليکنې او شعرونه خپاره کړي دي.

هيله د يو کال په بهري کې ښه وځلېده، ډېر لوستونکي يې پيدا کړل او 

ډېرو ليکوالو له هيلې مجلې رسه له کوم مادي امتياز پرته ډېر مينه وال، 

همکاري وکړه او د نورې ملګرتيا ډاډ يې څرګند کړ. يو شمېر کسانو له بهر 

 او يو شمېر نورو په پېښور او نورو سيمو کې په مجله کې کلنى ګډون وکړ.

هيلې مجلې له خپلو برياوو رسه رسه منيګړتياوې هم لرلې او انتقادونه 

پرې راخواره وو. د انتقادونو زياته برخه د مجلې فني، مسلکي او علمي  هم

چارو ته متوجه نه وه، بلکې اکرثو يې ژبني تومنه لرله او د دې ډول انتقاد 

کوونکو نيوکه همدا وه چې تاسو ولې دا مجله ټوله په پښتو چاپوئ! دا 

بلکې د انتقادونه يوازې د انتقاد او نيوکې تر پولې نه پاتې کېدل، 

دښمنۍ، کينې او تعصب تر بريده هم رسېدل، ددې ډول انتقادونو په 

مقابل لوري کې بيا ډېرې ستاينې او مننې هم رارسېدلې، هغوى پر همدې 

خربه ټينګار کاوه، چې ټوله مجله بايد پښتو وي او همدا مجله ده چې 
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خربه زموږ د زړه باد ايستالى او د زړونو غوټې مو اواروالى يش، دوى دا 

هم کوله چې خپلې ژبې ته خدمت کول او د خپل فرهنګ پالنه د نورو د 

فرهنګ د دښمنۍ مانا نه لري. هر څوک حق لري چې خپل فرهنګ ته په 

خپله کار وکړي، په داسې حال کې چې زموږ ژبه او فرهنګ دې ډېر زړه 

سوي، الس نيوي او خدمت ته اړتيا ولري او موږ دې د نورو د ژبې او 

په چوپړ لګيا يو، دا نه يوازې خپل فرهنګ رسه بې پروايي ده،  فرهنګ

بلکې له هغه رسه لوى خيانت هم دى. خداى پاک پښتانه ليکوال د پښتو 

او پښتني فرهنګ د خدمت لپاره خلق کړي  او همدارنګه د نورو ژبو 

فرهنګيان د خپلو ژبو لپاره، خو څوک که ددې وس لري چې د خپلې 

فرهنګي بار هم اوچت کړي نو دا د هغه په نړۍ ليد  ژبې تر څنګ د نورو

او ځواک پورې اړه لري، خو موږ نه غواړو ې زموږ د ليکوالو په ځواک او 

انرژۍ دې د نورو فرهنګ وپړسېږي او بيا دې زموږ ژبه او فرهنګ تر 

ستوين تېر کړي. هيلې مجلې د همدغسې متضادو نظرونو په کږلېچونو 

او هغه څه چې وړ وو هغه يې په خپلو پاڼو کې  کې خپله الره پرانيستله

ځاى کړل. د ژورناليستيکو او علمي معيارونو په اړه يې د لوستونکو نظريې 

او وړانديزونه په ځريتيا رسه وڅېړل او د امکان تر حده يې عميل کړل او 

هغه نظرونه او انتقادونه چې د ځانګړې کينې او تعصب له مورچله راګوزار 

 هغوى يې غټه تيږه کېښوده.شوي وو، پر 

د اداري پرسونل د ډېر کم حد په پام کې نيولو رسه موږ پر دې برياه 

نه شولو چې د مجلې ټولو مينوالو او لېوالو ته مجله پر ټاکيل وخت 

ورسوو، خو بيا هم اداره تر يوه بريده په دې برخه کې برمينه وه، موږ 

نو د ګډون له الرې د مجلې د هيله لرله چې په بهر کې  به د ځينو افغانا

ماه ستونزو زياته برخه حل کړو، خو تراوسه پورې کم شمېر کسانو په 

مجله کې ګډون کړى، رسه له دې چې د تېر يو کال په بهري کې د مجلې 

ټول لګښت د هېواد ځوان نوښتګر شاعر عبداملالک بېکسيار له خوا ورکړل 
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پکې ليکيل يې دي ))که شوى او اوس يې هم خپل ډاډليک رالېږىل او 

نور هېڅوک هم له مجلې رسه ماه مرسته ونه کړي نو زه خو درته لکه غر 

 هسې والړ يم((.

د ښاغيل بېکسيار دا خوشال خاىن هوډ د قدر وړ دى، خو ښه به دا 

وي چې په لويديځ کې زموږ فرهنګيان هم د ده په شان هوډ وکړي او يا 

 د ده مټ پياوړى کړي.

داره غواړي تر وروستي بريده له ټولو مشکالتو رسه د هيلې مجلې ا

کال په شان او ان تر دې ال هم ښه لوستونکو  ٠253مقابله وکړي او مجله د 

ته وړاندې کړي. خداى)ج( دې وکړي، چې د مشکالتو بېالبېل ډولونه 

زموږ قلمونو، هڅو او هيلو ته زندۍ وا نه چوي تر څو زموږ هيله ناهيلې 

وستونکي او غمځپيل هېوادوال له خپلې کوچنۍ، خو له نه يش او ګران ل

 هيلو ډکې ))هيلې(( بې برخې نه يش.

په پاى کې له ټولو هغو درنو ليکوالو، شاعرانو او پوهانو نه د زړه له 

کومې مننه کوو، چې په تېر يوه کال کې يې له هېڅ ډول امتياز پرته د 

نکې نظريې او هيلې مجلې ادارې ته خپلې ليکنې، شعرونه او رغوو 

 وړانديزونه رالېږه دي.

 کور مو ودان او هيلې مو له هيلو ډکې اوسه

 په درناوي

 اداره
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 اړتيا ده د فرهنګي چارو سمون او ملګرتيا ته

 

که له يوې خوا زموږ د هېواد کلتور  په تېرو شلو کلونو کې له سرتو 

مرکزونه له ناورينونو رسه مخامخ شوى او ګڼ شمېر فرهنګي بنسټونه او 

منځه وړل شوي دي،نو له بلې خوا زموږ د هېواد ليکوال، شاعران، 

قلموال او په ټوليزه مانا فرهنګيان هم غيل او ارام ناست نه دي. دوى د 

خپل وس تر بريده خپلو فرهنګي هڅو ته دوام ورکړى، په ډېر زړه 

چاودون و زياريې علمي اوفرهنګي هڅې رسته رسوه دي، دا فرهنګي 

 ې په هېواد کې هم تررسه شوي او تر هېواده بهر هم.هڅ

ل کاله پورې چې په افغانستان کې ښارونه او په تېره لوى ٠25٠تر 

ښارونه او د دولت فزيکي جوړښت اوساختامن څه ناڅه رو  وو، نو يو لړ 

علمي او کلتوري کارونه هم تر رسه کېدل، داچې له فکري پلوه واکمنو 

له اود هغو لپاره يې له څه ډول دولتي امکاناتو نه کومه ايډيالوژي تعقيبو 

ګټه پورته کوله، دا يو بېل بحث دى، خو د دولت د چوکاټ د سالمتيا له 

کبله ډېرو زياتو فرهنګي مرکزونو چې له سياست رسه يې تړاو نه درلود او 

يوه اندازه ناتنظيمي فرهنګي کارونه په پېښور کې هم په نسبي توګه په 

 رسه کېدل. عادي ډول تر

ل کال په لومړيو کې د ګاونډيو هېوادونو په مرسته د ٠25٠کله چې د 

افغانانو د کلونو کلونو حکومتي رغښت او بنسټونه ونړول شول، نو هر څه 

پو پناه شول، له هېواد نه د علمي کدرونو د وتلو لړۍ نوره هم ګړندۍ او 

 زياته شوه.

نو يو شمېر فرهنګيانو په  څرنګه چې دولتي دستګاه سخته زيامننه شوه،

خپلو شخيص تشبثاتو او هلو ځلو د فرهنګي کارونو تررسه کولوته مال وتړله. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

05٠0 
 

دا هڅې د دولت په  انډول هېڅ د يادونې او پرتلې وړ نه دي، خو بيا هم 

 د دوى د ځاين احساس او نيکو هلو ځلو ښکارندويي کوي.

ر هېواده د باندې يو شمېر نورو ليکوالو، فرهنګيانو او فرهنګپالو ت

فرهنګي هڅې پيل کړې، دا فرهنګي هڅې تر يوه حده برېمنې وې، اوس 

ګڼ شمېر اخبارونه، مجلې او بېالبېل کتابونه چاپېږي، پېښور اوس د يو 

فرهنګي جهاد مرکز دى، هغه اخبارونه او مجلې چې تر هېواده دباندې 

ليکنو خپرېږي، د هغوى شکيل جوړښت او کچه ښکلې وي، خو د ځينو 

کمى په کې احساسېږي، په ځانګړي ډول د هېواد د ورځني ژوند د پېښو، 

فرهنګي فعاليتونو او د خلکو د ټولنيز ژوند د کړاوونو په باب ډېر زيات 

مطالب نه لري، د دې وجه داده چې هغوى ته په ډېرې سختۍ رسه د 

 هېواد دننه پېښو په اړه د لومړي الس ليکنې ورسېږي.

له ستونزه داده  چې ډېر کم شمېر يې د هېواد داخل ته د دې خپرونو ب

رسېږي، د هېواد داخل کې چې کومې خپرونې کېږي هغه  هم بهر کې د 

ګوتو په شمېر افغانانو ته ور رسېږي، نو په دې وجه د يو بل له خپرونو او د 

هغو له محتوياتو څخه پوره نه خربېږي، تر هېواده بهر چې کومې خپرونې 

و يوه بله ستونزه داده چې ځينې يې تکراري ليکنې خپروي، کېږي، د هغ

ددې تر څنګ بيابهر کې د خپرېدونکو افغاين خپرونو يوه لويه ښېګڼه دا 

ده چې دوى د نورې نړۍ نوى ژوند او نوې تخنيکپوهنې په اړه په زړه 

پورې ليکنې خپروي، چې تر اوسه د هېواد کورنۍ خپرونې ترې بې 

زې او ځينې نور عوامل د دې غوښتنه کوي چې برخې دي. همدغه ستون

ټول افغان فرهنګيان بايد خپلو فرهنګي چارو ته سمون ورکړي، دا کار د 

يوې فرهنګي ملګرتيا له الرې تررسه کېدى يش، داسې چې څو تنه 

فرهنګيان دا دنده پر غاړه واخيل چې د افغاين خپرونو د يو رنګۍ او 

 ګيان بايد له دوى رسه مرسته وکړي.سمون لپاره کار وکړي او نور فرهن
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د دې کسانو دنده به دا وي چې دوى په هېواد کې دننه ليکوالو او 

فرهنګيانو هغه ليکنې چې د هېواد داخل کې يې د چاپ او خپراوي 

امکان نه وي، تر هېواد بهر خپرونو ته ورسوي او هغه ليکنې چې د  نوې 

په اړه ليکل کېږي او ځينې  تخنيکپوهنې او متمدنې نړۍ د ژوند او تجربو

وخت په تکراري ډول خپرېږي، هغه دې د هېواد کورنيو خپرونو ته چې  

تر اوسه ال دا ډول مطالب نه لري، ورکړي، همدا راز د ژوند په نورو 

ډګرونو کې دې د هېواد مېشتو فرهنګيانو او په بهر کې مېشتو افغان 

له ستونزو خرب يش، يو فرهنګيانو تر منځ اړيکي ټينګ يش، چې د يو بل 

بل رسه قلمي او فرهنګي همکاري وکړي او په پاى کې ټولې افغاين 

خپرونې پر داسې ليکې روانې يش، چې هغه د هېواد د ميل واکمنۍ او 

ميل يو واه د ټينګښت، د اولس د ذهني کچې د اوچتيا او د خلکو د 

 سوکالۍ په يوې اغېزمنې وسيلې بدلې يش.

 ګي ملګرتيا په هيلهد همداسې يوې فرهن

 په درنښت

 اداره

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

05٠5 
 

 

 زموږ د ازادو خپرونو ستونزې

 

په هره ټولنه کې ازادې خپرونې د ژوند د يو لړ مهمو اړتياوو د پوره 

کولو لپاره رامنځته کېږي. د ولس په ذهني، کلتوري، اقتصادي او د ژوند 

د نورو برخو په لوړتيا او پرمختيا کې برخه اخيل. هغه ټولنې چې 

پرمختللې دي او د لوستوالو شمېر يې زيات دى په هغو کې په ټوليز ډول 

ټول مطبوعات او په ځانګړي ډول خپلواک مطبوعات د خلکو په ذهني 

پيوستون کې سرته برخه لري. دا خپرونې د خپل لګښت د دوراين حرکت 

په نتيجه کې نه يوازې دا چې خپل ژوند تضمينوي، بلکې ډېرې ماه 

سه کوي. د امريکا متحده اياالتونه به د بېلګې په توګه ياد ګټې هم ترال

کړو. اوس په دې هېواد کې په هره مياشت کې ))يوولس زره عنوانه(( 

بېالبېلې دولتي او خپلواکې خپرونې خپرېږي، چې دهرې يوې مهالنۍ 

تېراژ مليونونو ټوکو ته رسېږي او همدارنګه په سلګونو خپلواک تلويزيوين 

 خپرونو بوخت دي.چينلونه پر 

يوه ورځپاڼه به په پام کې ونيسو چې هره ورځ يې په مليونو ګڼې 

چاپېږي، که په هره ګڼه کې لږ تر لږه پينځه ويشت سېنټه ګټه وکړي، هغه 

ورځپاڼه چې هره ورځ د دوو مليونو په ترياژ چاپېږي نو ورځنۍ ګټه به 

يې پينځه لکه امريکايي ډالره يش او هغه بې شمېره پيسې چې دوى په 

ڼه کې له ګڼو اعالنونو څخه ترالسه کوي، هغه خو الپرځاى پرېږده. هره ګ

د دې وجه داده چې هلته اکرثه خلک اخبار لوه او د ژوند يو نه يو 

رضورت يې په ورځپاڼې او يا خپرونې پورې تړىل وي. پانګوال، 

صنعتکاران او سوداګر اخبار د خپلو اقتصادي معاملو او ګټې د تبليغ لپاره 
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ګڼي. هغه کسان چې په دې خپرونو کې کار کوي هغوى نه  ښه وسيله

يوازې دا چې کوالى يش له دې الرې خپل ورځينى ژوند ښه خړوب 

کړي، بلکې له فکري پلوه هم خپلواک او هڅاند پاتې کېدى يش، خو په 

وروسته پاتې ټولنو کې بيا داسې نه ده؛ په وروسته پاتې ټولنو کې د ژوند 

پاتې وي. په داسې ټولنو کې خپرونې او ډله ييز اکرثه کارونه وروسته 

ارتباطي وسايل اکرثه د واکمنو تر واک الندې وي او د هغو خپلواکي، د 

خپل واک د کاواکه کولو په الره کې يو مهم فکتور ګڼي، نو تر خپله وسه 

 کوښک کوي چې خپرونې په خپل واک کې وسايت.

دي، هغه ټولنه چې په دې کار او چار کې يوازې واکمن مالمت نه 

نالوستې وي په هغه کې خپله مطبوعات هم څه دروند اغېز نه يش 

ښندالى؛ نالوسته شخص ته اخبار يا مجله ورکول، کڼو ته د ډول وهلو 

مثال لري. وروسته پاتې ټولنې د لوستوالو د کمښت تر څنګ پر اقتصادي 

د د اړتيا ستونزو هم اخته وي. د دوى لومړۍ اړتيا دا وي چې څنګه د ژون

وړ لومړين مواد السته راوړي، چې ژوندي پاتې يش. د ژوند د دويم، 

درېيم او څلورم رضورت د پوره کولو لپاره ورته ډېره الر پاتې وي. له 

همدې کبله په داسې ټولنو کې خپرونې ښه وده نه يش کوالى. هغه 

خپرونې چې د واکمنو په الس کې وي، لګښت يې د حکومت له خوا 

کېږي، پرته له دې چې خلک يې لوه او که نه؟ پيسې پرې ورکول 

ورکوي او که نه؟ خپل لګښت بېرته ترالسه کوي او که نه؟ واکمن مجبور 

دي چې د خپلو هيلو د پوره کولو لپاره د هغو لګښت ورکړي، په دې منځ 

کې که يوې نيمې خپلواکې خپرونې ته هم اجازه ورکړي، نو هغه به هم د 

رستې ته اړه وي، ځکه چې دا خپرونې د خرڅالو له الرې واکمنو ماه م

 خپل شوى لګښت نه پوره کوي.
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زموږ په ټولنه کې هم مطبوعات پر همدې رنځ اخته دي. لومړى دا 

چې د ټولنې ډېره زياته برخه نالوستې ده، دويم دا چې څوک دولتي 

ې نه خپرونې چندانې نه لوه او په ازادو خپرونو پيسې نه ورکوي او يا ي

 يش ورکوالى، نو ځکه دلته مطبوعات له سخت خنډ رسه مخ دي.

اوس اوس تر هېواده بهر د يو شمېر اشخاصو او فرهنګيانو په مرسته يو 

شمېر خپلواکې مهالنۍ مجلې او اخبارونه چاپېږي، خو يو يې هم د 

خرڅالو له الرې بېرته خپل لګښت نه يش پوره کوالى. اکرثه دا خپرونې 

ل وېشل کېږي او د خرڅالو بازار يې نه يوازې دا چې ډېر سوړ په وړيا ډو 

 دى، بلکې اصالً بېخي نه شته.

دا خپرونې که څه هم د چاپ تېراژ يې کم وي، خو دا چې لګښت يې 

د يو او يا هم دوو دريو تنو له خوا ورکول کېږي، نو پر متويلوونکو باندې 

ايه پورې په يوازې ځان ډېر دروند ماه بار پرېوزي او نه يش کوالى تر پ

 دومره ماه بار وزغمي.

))هيله(( مجله هم يوه له هغو ازادو خپرونو څخه ده،  چې ټول لګښت 

يې تراوسه پورې د يو شخص ) د هېواد تکړه ليکوال او شاعر عبداملالک 

بېکسيار( له خوا ورکول کېږي او تراوسه پورې د هغه د الس په خولو 

 چلېږي.

ې چاپېږي چې يو شمېر يې کابل، جالل اباد، پېښور ( ګڼ055))هيله(( )

کې وېشل کېږي، يو شمېر يې بهر ته لېږل کېږي او يو شمېر يې خرڅالو 

 ته وړاندې کېږي.

څرنګه چې د ))هيلې(( مجلې اصيل او اسايس موخه خپل افغاين 

فرهنګ ته خدمت کول دي او غواړي په دې وسيله د خپل فرهنګ د 

وادوالو ته لږ تر لږه يو فکر شانې ورکړي، نو که په ژوندي ساتلو لپاره هې

 هېواد کې وړيا وېشل کېږي، دا کار د يو رضورت له مخې دى.
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هغه کسان چې تر هېواده د باندې اوسېږي او اقتصادي وس لري، له 

هغو څخه موږ ډېره هيله لرو، چې له مجلې رسه به ماه مرسته وکړي، خو 

يله کې کلنى ګډون کړى دى. اوس له تراوسه پورې يوازې څو تنو په ه

هرځايه د مجلې د ستاينې په باب ګڼ شمېر ليکونه راځي،  خو د هغه چا 

چې ماه وس رسېږي، تر اوسه يې دمجلې د ادارې ماه السنيوى نه 

دى کړى،  نو په همدې وجه مجله له ماه ستونزو رسه مخ ده او دا خربه 

ې تر پايه پورې د يو هم مشکله ده چې د يوې مجلې ټول لګښت د

 شخص پر غاړه وي.

له هغو کسانو څخه چې ماه پانګه لري،  دا هيله لرو چې پر خپل 

فرهنګ زړه وسېزي او د خپل فرهنګ د غوړېدنې لپاره د هيلې مجلې 

ماه ستونزې غوڅې کړي او که نه ددې وېره شته چې ))هيله(( نهيلې 

 يش.

 د هېواد د ړنګ شوي او سېزل شوي

 رغونې او غوړېدنې په هيله فرهنګ د

 دهيلې اداره
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د فرهنګيانو  د هېواد ميل يوواىل او

 نوې هيلې

 

په تېرو څو مياشتو کې په هېواد کې سيايس او پوځي بدلونونو دا په 

ډاګه کړه چې افغانستان يو نه تجزيه کېدونکى هېواد دى او هېڅکله به 

برياه نه يش، چې هم د دې هېواد بهرين او کورين دښمنان پر دې 

 تجزيه غوښتونکي خوبونه او پالنونه عميل کړي.

هغوى چې پرون د ځينو نورو په ملسه په هېواد کې د تجزيې د لومړي 

ګام په توګه د فدرېشن يا فدراليزم شعارونه پورته کول، نن يې هيلې 

شعارونه او پالنونه تر خاورو الندې شول او پردي مالتړي يې هم په رشمونو 

 مېدل او ال رشمېږي.ورش 

دا څرګنده خربه ده چې له ځينو پلورل شويو افغانانو پرته نور ټول 

افغانان له خپل هېواد رسه دومره مينه لري، چې د نړۍ په ټول تاريخ کې 

به يې بېلګه کمه پيدا يش. افغانانو په خپلو بې ساري قربانيو او اتلوليو رسه 

ې مثاله ريکارډ ټينګ کړى دى. د نړۍ په سيايس او ميل پېښليک کې يو ب

هر وخت چې زموږ هېواد له کوم کورين ناورين او بهرين ناتار رسه مخامخ 

شوى، نو د فرهنګيانو او قلم د خاوندانو ذهنونه او زړونه يې تر ټولو زيات 

متاثر کړي دي. دوى خپل درد او احساس د قلم په روح کې پو کړى. د 

يله کې يې ټول ولس د يو سرت فکري، خلکو ولولې يې راپاروه او په پا

ذهني، فزيکي او ولوليز ځواک په توګه د دښمن د مقابلې جوګه کړى 

 دى.
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د تېرو شلو کلونو په لومړۍ لسيزه کې چې هېواد نېغ په نېغه د رسه 

استعامر له يرغل، ښکېالک او ناورين رسه مخ و، نو د هېواد د فرهنګيانو له 

هم وينې څڅېدلې، کله چې رسه ښکېالک زړونو څه، چې له قلمونو څخه 

زبردسته ماتې وخوړه او بيا د پاڼې بڼه بدله شوه، نو راهراً خو داسې 

برېښېده چې موخه ترالسه شوې، خو دا ال ډېرو ته څرګنده نه وه چې 

))لوبه(( ختمه نه ده، بيا د دې ))لويې لوبې(( بل پړاو پيل شو. په دې 

او مانيزه شتمني چې تر دې دمه له  پړاو کې د هېواد اکرثه هغه مادي

تېرو ناتارونو څخه خوندي وه، هم تباه کړاى شوه. رسبېره پر دې داسې 

ډلې او ډلګۍ هم د سياست ډګر ته راووتلې، چې په ښکاره او څرګند 

ډول يې افغانستان ضد او افغان ضد شعارونه ورکول او د پرديپالنې په 

واک او حرکت ورکړاى شو چې لباس پوښل شوي وو. دې ډلو ته دومره ځ

هره يوه د هېواد ميل رغښت د ويجاړتيا او بربادۍ لپاره په ښکاره او پټه 

خپل پالنونه د عمل ډګر ته وړاندې کول. دوى په بهر کې هم زيات بهرين 

مالتړي درلودل، په ځانګړي ډول ځينو هغو هېوادونو چې د زمانې په 

ې خوړلې وه. له رواين پلوه په اوږدوکې يې يو وخت له افغانانو څخه مات

هغو کې يو شمېر داسې واکمنې کړۍ او انفرادي اشخاص وو چې د 

افغانستان له ورانۍ او د کابل له ړنګېدو نه يې خوند اخيسته او له روحي 

پلوه يې د خپلو هېوادونو د تېرې ماتې د تداعۍ جربان کاوه. دلته به له 

وړو. يو افغان قلموال په لندن دې هېوادونو څخه د يوه هېواد بېلګه را

کې استوګن دى او په يوه داسې اداره کې کار کوي چې هلته ډېر 

قلموال انګرېزان چې خپل تاريخ او د افغانانو پېښليک ورته ښه معلوم 

دى، هم کار کوي، په دې اداره کې داسې يو انګرېز هم کار کوي چې له 

ن وايي: ))کله چې به په افغانانو رسه خپله ځانګړې کينه سايت، دا افغا

کابل کې خونړي جنګونه ونښتل او په سلګونو افغانان به په وينو ليت پيت 
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شول او دنګې ماڼۍ به ړنګې شوې او د انګرېزانو د خوښې تنظيم به د ښار 

په منځ يا څنډه کې کومه ويجاړه ودانۍ ونيوله، نو کله چې به دى 

که پر هغې ورځ به د ده له )انګرېز( ماته مخامخ شو، نو موسکى به شو، 

مارسه هېڅ کار هم نه و، نو ده به رضور يو ځل له ما رسه ځان مخامخوه، 

چې د کابل د ويجاړتيا او د افغانانو په وينو رنګ ژوند تصوير زما ذهن ته 

انتقال کړي، خپل ځان پرې خوشاله او ما پرې غمجن کړي، په دې منځ 

تجزيې خربه وکړه، نو پر هغه به  کې چې به چا اويا کومې ډلې د هېواد د

ډېره ښه ولګېده او بيا به يې په ټوله اداره کې هغه نوره پسې هم غټه کړه. 

دغه انګرېز د افغانستان دميل يوواه ضد ډلو ټپلو رسه دومره مينه، لېوالتيا 

او اړيکي درلودل چې ان د هغو د ځينو مرشانو عکسونه هم وررسه وو او 

په خونه کې ځوړند کړى هم و. انګرېز به په هغه يو يې ال د خپل کار 

خربه ډېر خوښېده چې چا به د افغانستان دتجزيې خربه مطرح کړه. دې 

انګرېز ته کېدالى يش د خپل نيکه ))ډيورنډ(( هغه عمل په زړه کې 

ګرځېدىل وي چې د لوى افغانستان واحد وجود يې پر دوو برخو ووېشه 

مودې له رنځونو رسه مخامخ کړ، دا هم او زموږ سرت هېواد يې د اوږدې 

کېدى يش چې د دې ډول انګرېزانو ډېر زيات مقصدونه وي، خو ماته 

داسې ښکارېدله چې هر کله به دا انګرېز ماته زموږ په هېواد کې د وينو او 

اوښکو د رودونو د بهېدو له کبله موسکى شو، نو ماته به داسې ښکاره شوه 

جالل اباد په لويه الر کې د -ل او د کابلچې دى له ما څخه د ميوند، ټ

انګرېزي لښکرو د ماتې غچ اخيل، ده ته کېدى يش خپل ))مکناټن(( ور 

په يادېده، خو ما ته خپل ))اکربخان(( په ذهن کې ګرځېده، ده کېدى 

يش د خپلې ماتې مايوسه سندره زمزمه کوله، خو ماته د خپلې ))ماللۍ( 

و رواين السربيو رسه رسه بياهم پرما د ټپه رايادېده، خو زما د دې ټول

خواشينۍ څپې خورېدلې او د انګرېز په څېره کې د خوښۍ رڼا ځلېدله. 
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يو وخت بيا داسې راغى چې په کابل کې د شوکامرو، غلو او ملت ضد 

ډلو ټپلو ټغر ټول شو او دا خرب د نړۍ اکرثو خپرونو خپور کړ، خو دا ځل 

چې کله دفرت ته الړم، نو لومړۍ هڅه مې  د انګرېز پرځاى زما وار و، سهار

دا وه چې انګرېز ته دا خرب ورکړم او خپل غچ ور څخه واخلم، تصادفاً 

انګرېز په دهليز کې مخې ته راغى، خو نن يې په تندي کې موسکا نه وه، 

د پرېشانۍ يو ګرد پرې خور و، دواړه رسه مخامخ شوو، پرته له دې چې 

يو بل ته وکتل، د تورو او شنو سرتګو خربې رسه وکړو، څو شېبې مو 

ترمنځ يو سخت رواين جنګ پيل شو، څو شېبې ال تېرې نه وې چې 

انګرېز سرتګې ټيټې کړې او زما له څنګه تېر شو. انګرېزان ډېر مغرور خلک 

دي، دا زما لپاره لومړى ځل و چې يو انګرېز په خپل وطن کې د يو افغان 

نګرېز سرتګې ټيټې کړې، نو زما پر سرتګو ته ونه شو کتالى. کله چې ا

شونډو د موسکا يوه څپه راغله. د انګرېز له څېرې نه ما ته دهغه د زړه 

حاالت څرګندېدل، ما د هغو ملبو او وينو رواين غچ له انګرېز نه واخيست، 

 چې هره ورځ به يې ماته د يو پېغور په بڼه مطرح کاوه.((

ز د رواين، ذهني او پټ جنګ  درنو لوستونکو! دا د يو افغان او انګرې

هغه تصوير و چې دلته يې څرګندونه وشوه. حقيقت دادى چې رښتيني 

افغانان چې په هر ځاى کې وي، له خپل هېواد رسه مينه لري او د هېواد 

دښمنان که د هېواد په داخل کې وي او که په بهر کې، د هېواد د ورانۍ 

تل حق پر باطل هڅې کوي، خو دا څرګنده ده چې لوى خداى)ج( 

برياىل کړى. د بهرنيو او کورنيو دښمنانو هغه هڅې چې له دوه لسيزو 

راهيسې يې د هېواد د تجزيې او  ورانۍ لپاره تر رسه کولې دادى اوس د 

له منځه تګ په حالت کې دي، د هېواد ميل يوواىل د شامل او جنوب، 

مېدو دي. ختيځ او لويديځ دچغو او نارو سورو پورته کول نورې په خت
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ترشلو کلونو وروسته دادى يو ځل بيا د يو واحد، رسلوړي او غښتيل 

 افغانستان د رازرغونېدو زېرى ترسرتګو کېږي.

کله چې زموږ د ټولو افغانانو دا سرت ارمان )د واحد او غښتيل افغانستان 

دجوړېدو هيله( پوره کېږي، نو ددې ترڅنګ دهمدې ارمان د ساتنې، 

اره زموږ په زړونو کې نوې هيلې هم راټوکېږي. په دې پالنې او ځلونې لپ

 هيلو کې يوه هم د فرهنګي کار تررسه کول او د هېواد سمسورول دي.

اوس چې د هېواد ميل يوواىل د ټينګېدو په حال کى دى او افغانستان 

ته د يو نورمال او سوکاله ژوند د رارسېدو هيلې راټوکېږي، نو وررسه 

و په زړونو کې هم نوې فرهنګي هيلې غوړېږي. جوخت زموږ د فرهنګيان

په فرهنګي هيلو کې دفرهنګي کار د څرنګواه مسئله ډېره د غور وړ ده. 

په هېواد کې د بشپړې سولې په ټينګښت رسه تر هرڅه لومړى د کلتوري 

کار پيل ته زياته اړتيا ليدل کېږي، ځکه چې په ټولنه کې تر فزيکي اعامر 

ته زياته اړتيا احساسېږي. که چېرې ټولنه له څخه دمخه ذهني اعامر 

علمي او فرهنګي پلوه شتمنه يش، نو د خپل هېواد زېرمې او ناڅرګندې 

ميل شتمنۍ په ښه توګه پر کار اچوىل يش او د ټولنې د سوکالۍ لپاره 

الره برابرېږي. تر هر څه دمخه د ټول هېواد لپاره يو ټاکيل تعليمي او 

ه. دا نصاب بايد په ميل او اسالمي روحيې اعيار تحصييل نصاب ته اړتيا د

يش، چې زموږ ځوان پښت په همدې روحيه وروزل يش، که چېرې د 

هېواد واکمن، د وخت عرصي او رضوري پوهنو ته پام ونه کړي، نو بيا خو 

به د هر لرې او نږدې هېواد ګواښونو ته بې ځوابه پاتې وي او د هېواد 

 ياتو قربانيو متامېږي.دفاع او ساتنه به په ډېرو ز

د تعليمي او تحصييل نصاب ترڅنګ الزمه ده، چې د ټول هېواد په 

کچه د خپرونو د سيستم بيارغونې او پرمختګ ته پام ويش، دغه راز که 

ازادو خپرونو ته اجازه ورکړاى يش، نو ډېره به ښه يش، خو که بياهم په 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

 

0533 
 

بله اجازه نه ورکول اوس وخت کې ازادو خپرونو ته د ځينو ))کتنو(( له ک

کېږي، نو لږ تر لږه خو دې د دولتي خپرونو ساحه او امکانات  پراخ يش 

او هم دې د ډېرو هغو ليکنو د خپرونو جوګه يش، چې د هېواد، ميل او 

اسالمي ګټو پرضد نه دي خو اصالحي او انتقادي بڼه لري او د ټولنيزو، 

هېواد مطبوعات بايد د سيايس او حقوقي ربړو په باب ليکل کېږي. د ټول 

څو تنو تر ذهني او فکري سانسور الندې نه وي، د مطبوعاتو معيار بايد 

ميل او اسالمي ګټې وې، نه د اشخاصو د سليقه يي، ذوقي او ذهني 

غوښتنو انعکاس. که چېرې د هېواد دولتي خپرونې د دې جوګه يش چې 

، نو ازادو د ټول ولس ټولنيزې، سيايس او حقوقي غوښتنې انعکاس کړي

خپرونو ته بېخي اړتيا نه پيداکېږي. که په دولتي خپرونو کې ازاده ساه 

وچلېږي، په شمېر کې يې زياتون رايش او همدارنګه مطبوعات ټاکىل 

مادي مالتړ او ګټه ترالسه کړي، نو يو زيات شمېر ليکوال به په خپلو ليکو 

خړوبې يش.  کې تنظيم کړي؛ د هغو د ژوند چارې به هم له همدې الرې

دولت بايد دمطبوعاتو عرصي کولو او د نويو چاپخونو جوړولو ته جدي 

پاملرنه وکړي، د هېواد په داخل کې دې د علمي، اديب، او نورو مسلکي 

اثارو چاپ ته ژور پام واړوي، که دولت په ځينو برخو کې پوره ماه 

 امکانات نه لري، نو هغه اشخاص چې غواړي په خپل لګښت اديب او

علمي اثار چاپ کړي، دولت بايد نه يوازې دا چې هېڅ بنديز پرې ونه 

لګوي، بلکې الزمه مرسته هم بايد وررسه وکړي، هغوى وهڅوي چې خپل 

اثار د هېواد په داخل کې چاپ کړي، اوس په پېښور او ځينو نورو ښارونو 

 کې د افغانانو له خوا ډېر زيات اثار چاپېږي او په ميليونو کلدارې پرې

مرصفېږي، نو که چېرې دا کتابونه په هېواد کې چاپ يش دا ټولې پيسې 

 به بېرته افغانستان ته پاتې يش او هم به زموږ ولس ته کتابونه ورسېږي.
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څرنګه چې ليکوال دخپل هېواد د برخليک په اړه ډېر حساس دى، نو 

کله چې يې هېواد د ښېرازۍ پر لوري ګام پورته کړي، نو د دوى زړونه 

با  يش، الزمه ده چې دولت د ليکوالو ډېر زيات قدر وکړي، نه يوازې  با 

دا چې د هغو د کار په مخ کې ستونزې رامنځته نه کړي، بلکې له ټولو هغو 

ممکنه امکاناتو څخه کار واخيل، چې د ليکوالو او فرهنګيانو ستونزې 

 حلوالى يش.

 په درنښت

 د هيلې اداره
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او  فرهنګيانمېشتي افغان  لويديځ

 فرهنګي هيلې

 

ددې دوو لسيزو په بهري کې د بېالبېلو الملونو له کبله زموږ د ټولنې يو 

شمېر علمي کدرونه او تحصيل کړي اشخاص له هېواده وتلو ته اړ شوي 

او يا ايستل شوي دي. اوس په هېواد کې د پخوا په انډول ډېر کم داسې 

 ولري. اشخاص پاتې دي، چې ډېرې لوړې زده کړې دې

د لوړو زده کړو اشخاص او په ځانګړي ډول کوم فرهنګي کدرونه چې 

په هېواد کې پاتې دي، د ژوند د ستونزو او د مسلکي، علمي او کلتوري 

کارونو د مادي ارزښت د له منځه تلو له امله له خپل آر علمي کار نه ورو 

ه ورو لرې کېږي. د ژوند تنګسيا هم د دوى پر ستوين داسې يوه خپس

مسلکي  -کېنولې چې ارام تنفس او خوځون ته يې نه پرېږدي. کوم علمي

کدرونه او په ځانګړي ډول فرهنګيان چې له هېواده مهاجرت ته اړ شوي 

او په لرې هېوادونو کې خواره واره شوي دي، داسې اټکل کېده چې د 

همغو ټولنو او هېوادونو په کلتور او جوړښت کې به جذب او حل يش او 

عمر لپاره به يې له خپل هېواد، ولس او کلتور رسه اړيکي پرې  د ټول

يش، خو ددې اټکل د ځينو برخو د عميل کېدو ترڅنګ ځينو افغانانو، په 

ځانګړي ډول فرهنګيانو داسې يوه فرهنګي اتلوه څرګنده کړه چې اټکل 

يې نه کېده. دوى له فزيکي پلوه په همغو ټولنو کې اويس خو  روح او 

نه او عشق يې له خپل هېواد، ولس او کلتور رسه دي. دوى پر روان، مي
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يوه وخت د ژوند پر دوو سختو الرو مبارزې ته د انګيل، يو خو دا چې 

دوى په يوه بله ټولنه کې د خپل ژوند د خړوب لپاره مجبور دي چې 

ډېرې سختې وزغمي، ډېر کار او ډېره هڅه وکړي او دويم دا چې د خپلې 

مادي شتو له الرې د خپل فرهنګ د ژوندي ساتلو او  همدوغو  السګټلو

زرغونولو لپاره کار وکړي؛ د دوى فکري ځواک هم پر يوه وخت دوه 

ځايه مرصوف وي، د خپل هېواد غم او په همغو ټولنو کې له رسه د خپل 

ژوند برابرول او عيارول. دا ډول افغانان اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د 

ه پوره مينې او فکر د فرهنګي کار لپاره مالتړلې ژوند شپې تېروي، ځينو پ

ده، فرهنګي ټولنې يې جوړې کړي دي، جريدې او مجلې خپروي او 

نوې هلې ځلې کوي. د دوى هلې ځلې په ډله ييز ډول هم دوام لري او 

په ځاين ډول هم. د همدې افغان فرهنګيانو په ماه او مانيزه مرسته د 

کې ډېر زيات علمي، اديب، تاريخي او  تېرو نږدې څلورو کلونو په ترڅ

نور کتابونه چاپ شوي دي، خو دا لړۍ په دې وروستيو کې نوره هم 

ګرمه او فعاله شوې ده. د دې ټولنو په باب به، چې ال نوې جوړې شوې 

 دي، يو څه څرګندونه وکړو:

))د پښتني فرهنګ د ودې او پراختيا ټولنه(( چې په جرمني کې د 

له خوا جوړه شوې، د ښاغلو خليل الرحمن رسوه، افغان فرهنګيانو 

جامل الرحمن، خوشال روهي او نورو فرهنګيانو هلې ځلې پکې د ډېرې 

ستاينې وړ دي. دې ټولنې د خپل يو کلن فعاليت په بهري کې درې مهم 

آثار خپاره کړي او دا لړۍ ال دوام لري. دوى د داسې آثارو خپرولو ته 

مي، ټولنيز او سيايس ارزښت يې زيات وي او زياته پاملرنه کوي، چې عل

 زموږ د ټولنې لپاره يې چاپ رضوري وي.

دوى د يو اوډه پالن له مخې د هغو تاريخي، علمي او اديب اثارو د 

چاپ لړ ترتيب کړى، چې تراوسه د قلمي نسخو په توګه د هېواد په 
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د دې  کتابتونو کې او يا له ځانګړو اشخاصو او ليکوالو رسه خوندي دي.

ټولنې يو بل کار دادى چې مهم نړيوال اديب شهکارونه، غوره اثار د 

 بېالبېلو ليکوالو په واسطه وژباړي او بيا يې چاپ کړي.

دوى په اوسنيو سختو او ستونزمنو رشايطو کې د افغان ليکوالو 

ستونزمن ژوند ته هم پاملرنه کوي او د خپلو ماه امکاناتو تر بريده 

ر چاپ وروسته د کتاب د خرڅالو او بسپنو له الرې له هغو دليکوال د اثر ت

 رسه ماه مرسته کوي. د دوى کار د يو منظم پالن له مخې پر مخ ځي.

بله ټولنه چې هغه هم په جرمني کې جوړه شوې ده، هغه د هېواد د 

پياوړي ليکوال او کره کتونکي زرين انځور په مرشۍ ))د افغانستان 

. دا ټولنه هم نوې جوړه شوې ده، په دې ټولنه کلتوري ودې ټولنه(( ده

کې هم ګڼ شمېر افغان فرهنګيان راټول شوي دي. شېروه شېر د دې 

ټولنې يو هڅاند غړى دى چې په نه ستړي کېدونکي ډول د خپل فرهنګ 

او ژبې لپاره کار کوي. دې ټولنې هم په ډېر منظم ډول کار پيل کړى دى 

نونو مهمو اثارو د خپراوي جوګه او په ډېر لږ وخت کې د څو عنوا

 کېدونکې ده.

دوى هم غواړي، لومړى هغه مهم کتابونه چې په نړيواله کچه ارزښت 

لري او يا زموږ له ټولنې رسه تړاو لري او يا ورته علمي، سيايس او روزنيزه 

ګټه رسوالى يش، چاپ کړي. دا ټولنه دا هڅه هم کوي چې په لويديځو 

ا چې افغاين کلتور او ژبه ژوندۍ وسايت، بلکې هېوادونو کې نه يوازې د

غواړي چې هغو ته ال ځال او ښکال ورکړي او ګڼ شمېر افغانان په فرهنګي 

خوځون راوه. دوى په دې کار کې د ټولنې د جوړېدو د وخت په 

انډول ډېر برمين دي. څو راتلونکو مياشتو کې به لوستونکي ددې ټولنې 

 رالسه کړي.له خوا نوي خپاره شوي اثار ت
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دغه شان ميل او فرهنګي هڅې په ځينو نورو لويديځو هېوادو کې هم 

روانې دي، په ډمنارک کې خو يې عبداملالک بېکسيار يوه ژوندۍ او 

ځلنده بېلګه ده، نو دا مثبت ميل او فرهنګي کارونه سړي ته داسې هيلې 

ورکوي، چې څوک زموږ فرهنګ او ژبه نه يش وژالى، ځکه چې اوس 

 نه او ضمريونه دواړه ويک شوي او ال ويښېږي.مغزو 

 

 په ډېر درنښت

 د افغاين فرهنګ د ال غوړېدو په هيله

 اداره
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 د پښتو ژبې او ادبياتو يو طاليي پړاو

 

له هغه وخت راهېسې چې په هېواد  کې د چاپ او خپرونو  ماشني 

د آالت رامنځته شوي او يا د کتابونو د چاپ لړۍ پيل شوې، نو د کتاب 

چاپ او خپرولو پازواه د حکومتونو پر غاړه وه، حکومتونو ازادو خپرونو 

او کتابونو ته چندان زړه نه ښه کاوه، د ولس او ليکوالو هم دومره ماه 

وس نه و، چې کتابونه پرې چاپ او خپاره کړي، کتابونو هم داسې بازار نه 

 درلود، چې د خرڅاالو له الرې بېرته خپل لګښت پوره کړي.

ځينې نور الملونه هم وو چې په ورو ورو ډول يې زموږ د ژبې او ادب 

د پرمختګ مخې ته خنډونه پېک کړي وو، دا ټول الملونه د دې سبب 

شول چې زموږ ژبه ډ ېره ونه غوړېږي او  ادبيات مو زيات بډايه نه يش، 

ى دى چې ټول پخواين دېوالونه او بنديزونه  خو اوس د ډېرې خوښۍ ځا

پسې نړېږي، حکومتونه هم د پخوا په شان د کتابونو او د اثارو  يو په بل

چاپ ته د زندۍ اچولو جوګه نه دي، سرت او اسايس پرمختګ دادى چې 

اوس په خپله زموږ ليکوالو او فرهنګپالو د ژبې او ادبياتو پرمختګ او 

بډاينې ته دانګيل دي، نور نو حکومتونو ته الس تر زنې ناست نه دي، 

 ليکي، چاپوي يې او اولس ته يې رسوي. خپله اثار

په اوسني فرهګي بهريکې د هغو افغان ليکوالو او فرهنګيانو ونډه ډېره 

درنه ده چې لويديځو پرمختللو او پانګوالو هېوادونو ته يې پناه ور وړې 
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ده، دوى د خپل ورځني ژوند له لګښت څخه يو څه پسې سپام کوي او بيا 

ميل ژبې د ښېرازۍ لپاره لګوي، د همدې  يې د خپل هېواد د فرهنګ او

فرهنګيانو او فرهنګپالو له خوا اوس په پېښور کې ګڼ شېر اثار خپرېږي، د 

تېرو دوو درې کلونو په بهري کې په پېښور کې دومره علمي، اديب، 

تاريخي او هرني کتابونه په داسې ښکلې کچه او صحافت چاپ شوي، 

 ليدل کېږي. چې د هېواد په تاريخ کې يې سارى کم

ډېره هيله منه خربه دا ده چې اوس د کتاب بازار ورځ پر ورځ ګرمېږي، 

او د کتاب لېوال ورځ پر ورځ زياتېږي، اوس په مصنوعي ډول نه، بلکې 

په طبيعي ډول خپله فرهنګيان او فرهنګپال خپل کلتوري مسوليت ته 

دريجې متوجه شوي دي، د فرهنګي هڅو لپاره د پانګې شته واىل او په ت

ډول د هغو زياتواىل هغه بله هيله ده چې پر فرهنګي کار خپله مثبته 

 اغېزمني ښندي.

اوس په روسيې، هندوستان، جرمني، ډمنارک، هالنډ، د امريکا متحده 

اياالتونو، انګلستان، ناروې او نورو هېوادونو کې خواره واره افغان 

، اوس هره مياشت فرهنګيان او فرهنګپال پر ډېرو علمي کارونو بوخت دي

د همدغو فرهنګيانو يا خپل اثار چاپېږي او يا د نورو ليکوالو اثارو ته د 

 چاپ امکان برابر وي.

ددې هڅو مثبتو پايلو ته ځکه زياته هيله پيدا کېدى يش چې دا 

فعاليتونه د رښتينولۍ پر بنسټ والړ دي، اوس د اولس بچيان په خپله د 

ه چې اولس پر خپل ذهن او ځواک فرهنګي خدمتونو جوګه دي، هر کل

 متکي وي نو د ستړيا او خواشينۍ احساس نه پيدا کېږي.
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که موږ ېوازې د تېرو دوه درې کلونو د فرهنګي کارونو او اثارو د چاپ 

جاج واخلو، نو ويالى شو چې دا په هېواد کې د اثارو د چاپ له مخې يو 

 واکمن په ښه ډول ډېر طاليي پړاو دى، که چېرې د هېواد ننني او سباين

له دې فرهنګي هڅو رسه خپله لېوالتيا او ملګرتيا وښيي، نو په ټول هېواد 

کې به يو ځل بيا د مړاوي فرهنګ غوټۍ وغوړېږي او هغه وخت به 

واکوالو ، فرهنګيانو او هم فرهنګپالو خپله دنده او پازواه نوره هم په ښه 

 نتيجه ورکړي وي.ډول تر رسه کړې، او کلتوري کار به ال ګټوره 

 په درناوي

 د همداسې کلتور ملګرتيا په هيله

 دهيلې اداره
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 هيله دوه کلنه شوه
 

له هغې ورځې چې د هيلې لومړۍ ګڼه چاپ او د لوستونکو تنده پرې  

 ماته شوه، دادى پوره دوه کاله تېريږي.

له بده مرغه زموږ په ټولنه کې د ميل ا و خپلواکو خپرونو عمر خورا کم 

لنډ مهاله وي، بېالبېل الملونه ددې سبب کېږي، چې خپلواکې خپرونې  او

خپلواکۍ ته نه پرېږدي، او ژر يې د ژوند پر ستوين د چوپتيا خپىس 

کېنوي، ځکه خو د هرې خپلواکې او ميل خپرونې د ژوند په پيل رسه د 

هغې د مرګ  پوښتنې هم د سړي ذهن ته را دمخه کېږي، له دې کبله د 

رونو راتلونکى چندان ډاډمن نه برېښي، لوستونکي، ليکوال دې ډول خپ

او قلمي ملګري يې هم په شک کې وي، چې دا خپرونه به څومره دوام 

وکړي، ځينې خو يې ال له يوې ګڼې نه بلې ته هم د پاتې کېدو هيله نه 

 لري.

))هيله((  مجله هم د همدغسې وهم او ابهام ، ګومان او شک د ورېځو 

وټوکېده، خو چلوونکو يې د يو ټينګ هوډ مزي نيوه وو، په فضا کې را

رسه له دې چې سختو او ستونزمنو حاالتو  هېلې ته هم ټکانونه ورکول، 

خو سرت ميل او هېوادين ارمان ته د خدمت اند او ولولو د چلوونکو مټې 

او قلمونه غښتيل کړي وو، نيوکې، ستاينې، مننې، غندنې، السنيوى، 

و پاټکونه،لنډ فکرۍ او پراخ نظرۍ دا ټول د هيلې په مرستې، خنډونه ا

دوه کلن ژوند کې د هغې مخې ته يو په بل پسې څرګند شول، خو هيلې 
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خپله هيله منه الر وهله، د لوستونکو، مخالفينو او موافقينو ټول اصوه او 

رغنده وړانديزونه او نيوکې يې د خپلو امکاناتو تر بريده په پام کې ونيول 

 هغو څخه يې د مجلې په ښکال کې پر ځاى کار واخيست.او له 

هيلې په خپل دوه کلن ژوند کې د لوستونکو ذهني رابطه او مينه خپله 

کړه او دهغو په زړونو کې يې ځاى ونيو، ځکه خو نو لوستونکو، ليکوالو، 

فرهنګپالو او مينه والو ټولو خپله مرسته ونه سپموله او د هيلې په ښکال او 

 کې يې برخه واخيسته.اغېزمنۍ 

( رسليکه 355د هيلې د سږ کال په پنځو ګڼو کې په  ټوليز ډول )

بېالبېل څېړنيز، تحلييل، سيايس، ټولنيز،طبي، علمي، تاريخي، هرني 

مطالب او شعرونه خپاره شوي، چې د تېر کال په انډول په سلو کې 

ېوال، )دولس( برخې زياتون ښيي، د تېر کال په پرتله يې مينه وال، ل

ليکوال او ګډونوال زيات شوي  چې دا هم د هيلې د ګرانښت او منښت 

 څرګندوى دي.

په اداري برخه کې د تېر کال په شان سږ کال هم د هيلې اداري 

ستونزې پر ځاى وې، د دفرت، پرسونل او نورو امکاناتو د نشتواه له کبله 

ې د لېوالو ذوق او موږ پر دې برياه نه شو، چې د ټولو مينه والو او د مجل

 هيله خړوب کړو؛ هغوى ته پر خپل وخت مجله ور ورسوو.

( ټوکو مقدار هم بله ستونزه وه، د لوستونکو او 055د مجلې د شمېر)

مينه والو په انډول دا شمېر خورا کم دى، که د مجلې له ادارې رسه د 

نو ځينو فرهنګپالو ماه او مانيزې مرستې تر دې لږ څه نورې زياتې يش، 

 ( ټوکو ته لوړ يش.٠555کېدى يش، د مجلې شمېر په راتلونکي کال کې )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

0525 
 

په ټوليز ډول سړى ويالى يش چې د ځينو نيمګړتياوو، کمزوريو، 

مجبوريو او تنګالسيو رسه رسه )هيله( په تېرو دوو کلونو کې يوه برمينه او 

لېوالو  هيله منه مجله وه. هيله له درنو قلموالو، لوستونکو، مينه والو، او

څخه هيله کوي، چې خپله هيله ال هيله منه کړي، نهيلۍ ته يې پرې نه 

ږدي، په خپلو رغنده وړانديزونو او نيوکو دهيلې پاڼې ال پسې ښکلې او 

سينګار کړي او د خپلې ميل ژبې د خدمت دا راټوکېدىل ګل مړاوي 

 کېدو ته پر نه ږدي، اخر هيله خو نو همداستاسې هيله ده.

 رغنده هيلو او وړانديزونو په هيلهد همدغسې 

 په درناوي

 دهيلې اداره
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 د هېواد دننه فرهنګي يون او خوځون
 

تر اوږده ويرجن او قهرجن ناتار وروسته دادى زموږ ټولنه ورو ورو 

 خپل ټپونه کوشېروي او د ارامۍ پر لوري ګامونه اخيل.

ژوند  اوس زموږ د هېواد په زياتو سيمو کې سوله ټينګه شوې او د

 بېالبېلو خواو کې نوې هيلې د راټوکېدو په حال کې دي.

د فرهنګي ښېرازۍ نوي څرکونه ليدل کېږي، څومره چې د جګړې 

ملبې سړېږي،هومره د ټولنې نوې اړتياوې راڅرګندېږي، اوس اوس تر بل 

هر وخت څخه فرهنګي رغونه، بډاينه او پرمختګ دټولنې د يو سرت 

کوي، له نېکه مرغه زموږ د ټولنې ددغې رضورت په توګه ځان ښکاره 

سرتې اړتيا د پوره کولو لپاره اوس فکرونه او ګامونه ګړندي شوي دي، 

اوس چې په هېواد کې څومره ليکوال او شاعران د راټوکېدو او ځلېدو په 

حال کې دي دا يو بې سارى ريکارډ دى، ژوندۍ بېلګه به يې د پکتيا او 

په کې د هېواد د ځينو نورو سيمو په خوست واليتونه وګڼو چې پخوا 

انډول د ليکوالو او شاعرانو شمېر کم و، خو اوس په کې ېوازې د ځوانو 

شاعرانو شمېر لسګونو څه چې سلګونو ته رسېږي، دغې ډله ييزې 

راټوکېدنې په خوست کې د فرهنګې ټولنې د جوړېدا اړتيا احساس کړه، 

وړېدو امکانات برابر شول، نو ځکه خو په لنډ وخت کې د دوو ټولنو د ج

په خوست کې د يو بډايه کتابتون جوړېدل د فرهنګې کار يو بل زېرى 

دى، د پکتيا واليت په ګردېز ښار او ځينو ولسواليو کې هم د اطالعات او 

کلتور وزرات دشعر او ادب د څانګې له خوا د ځينو فرهنګي ټولنو او 

لوګر واليت کې د مشاعرو کتابتونو د جوړولو لپاره هڅې روانې دي، په 
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پيل د يو نوي فرهنګي کار ښه پيالمه ګڼل کېدى يش، دلته هم ليکوال او 

شاعران په ډله ييزه توګه د راټوکېدو په حال کې دي، په وردګو واليت 

کې خو اوس ليکوال او شاعران تر شمېره وتيل دي، هغوى هم د يوې 

په غزين کې هم  فرهنګي ټولنې او خپرونې د جوړېدو په تکل کې دي،

ګڼ شمېر ځوان ليکوال او شاعران چې پخوا هډو چا تصور هم نشو 

کوالى، راټوکېده، اوس يې د سنايي جريدي له الرې ځينې فعاليتونه 

څرګندېږي، خو راتلونکي کې ترې د ډېر کار د تررسه کولو اټکل کېدى 

زياته يش، کابل کې خو بېخي د چا خربه د شاعرانو او ليکوالو ګڼه ګوڼه 

شوې ده، د شعر او ادب اداره په هرو پنځلسو ورځو کې غونډه کوي، کله 

کله خو ټاکىل ځاى د ليکوالو لپاره تنګ يش، د يو نوي کتابتون جوړول 

يې يو بل فرهنګي کار دى، د ننګرهار هره دره او ولسوالۍ له شاعرانو ډکه 

د شعر او  ده، داسې ښکاري چې ننګرهار اوس د کوکنارو د ګلونو تر څنګ

شاعرۍ بوزغيل کره دي، له مرکزه نيوىل بيا تر سپني غره پورې له هرې 

 تړې د شعر د ګلونو وږمې خورېږي.

که ننګرهار کې اوس څوک قلم راواخيل او ېوازې تش د اوليس 

اولوستو شاعرانو او ليکوالو نومونه وليکي، نو شمېر به يې تر سلو څه چې 

ر د ليکوالو او شاعرانو ځينې هڅې په ان تر زرو هم واوړي، د ننګرها

رسمي خپرونو لکه ننګرهار مجله او ورځپاڼه کې خپرېږي، خو تر رسمي 

خپرونو د ځينو ليکوالو شخيص تشبثات څو ځله زيات دي، ددې ليکوالو 

له خوا ګڼ شمېر اثار پېښور کې خپرېږي او بيا ننګرهار او د هېواد د نورو 

او يا هم د ډېرې کمې بيې په مقابل کې سيمو ليکوالو ته په وړيا ډول 

ورکول کېږي، کونړونه هم تر چا شاته پاتې نه دي، د يوې مجلې په 

خپرولو رسه يې خپله فرهنګې مينه زبات کړه، په کونړ کې هم په 

لسګونوځوان ليکوال او شاعران راټوکېده او په خاصه ولوله خپل کلتور 
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هڅې د ستايلو وړ دي چې د يو ته کار کوي، د اطالعات او کلتور ادارې 

ښکيل او بډايه کتابتون په جوړولو رسه يې د فرهنګيانو تنده ماته کړه، په 

کونړ کې هم داسې فرهنګي شازملي شته چې په خپلو منډو ترړو يې 

فرهنګې کار ته اوږه ورکړې، تر پېښوره او نورو سيمو پورې منډې ترړې 

چې د ځوانو ليکوالو د  کوي، کتابونه ټولوي او کونړ ته يې رسوي،

 مطالعې کچه اوچته کړي، په خپله هم ګڼ شمېر ليکنې چاپوي.

له کونړه که ورتېر شو، اخوا ښکيل او شينکي لغامن ته والړ شو، هلته نو 

بېخي د بلبالنو اوازونه دي، په لغامن کې نو د ليکوالو او شاعرانو شمېر 

به نه وي، چې هغه دومره زيات دى چې د لغامن واليت هېڅ اوسېدونکى 

لوستى وي او که نالوستى چې د هغه دې يو يا څو شعرونه له يادو زده نه 

وي او يا دې له شعر رسه اشنا نه وي، يو شاعر له کابله لغامن ته مېلمه تلىل 

و، هغه چې د لغامن ښکلې او شنې درې، وليدلې چې دالينګار او اليشنګ 

او  سيمو ټولو يې شني فرش سيندونه په کې بهېدل، پر غرونو، رغونو 

زه اوس پوه شوم چې د ))غوړېدىل و، نوده د خندا په ترڅ کې وويل

لغامن خلک ولې له ېوې مخې شاعران دي، دلته خو چې هر څوک راولې 

که لغامن د خپلو جغرافيايي حدودو په رڼا کې مطالعه کړو  ((شاعر کېږي.

ې د نړۍ په کوم او له لږ جرئت څخه کار واخلو نو سړى ويالى يش، چ

ګوټ کې به داسې شاعر خېزه سيمه پيدا نه يش، لکه لغامن چې دى. د 

لغامن واليت د اطالعات او کلتور رياست امکانات د حساب وړ نه دي، خو 

خپله د ليکوالو فرهنګي هڅې د يادونې وړ دي، ددې فرهنګيانو په مرسته 

ړ شو او ګڼ شمېر د لغامن واليت په مهرتالم ښار کې يو ښکىل کتابتون جو 

کتابونه ورته راټول شول. په لغامن واليت کې به يوازې د الينګار ولسوالۍ 

د بېلګې په توګه ياده کړو: په دې ولسوالۍ کې د اطالعاتو او کلتور وزارت 

دشعر او ادب ادارې په چوکاټ کې يوه فرهنګي ټولنه )) الينګار فرهنګي 
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غړو شمېر تر سلو تنو پورې  يون(( جوړه شوه، چې په يوه کال کې يې د

ورسېده او دا لړۍ ال دوام لري. ګڼ شمېر وليس فرهنګيالو يې هم مالتړ 

وکړ او د يوه کال په موده کې يې تر لسو زياتې لويې او وړې فرهنګي 

غونډې جوړې کړې. الينګار فرهنګي يون تر اوسه يو مرکزي کتابتون هم 

ار په کې دمطالعې لپاره جوړ کړى، چې ګڼ شمېر علمي، هرني، اديب اث

ايښودل شوي دي. له لغامن نه که ورتېر شو او بيا د ماللې د ټپو سيمې 

)کندهار( ته الړ شو، نو هلته هم نوې فرهنګي غوټۍ په راټوکېدو دي. په 

کندهار کې که څه هم د سيايس برياوو په انډول يې فرهنګي برياوې لږ 

رهنګي کارونه په ګړندي ښکاري، خو بيا هم په وروستيو وختونو کې ف

ډول پرمخ روان دي. په کندهار کې د اطالعاتو او کلتور رياست هڅې د 

 زياتې ستاينې وړ دي.

دوى د کندهار د ښکلې مجلې او همدارنګه د خالفت مجلې او د طلوع 

افغان جريدې دچاپ له الرې په کندهار کې فرهنګي خال ډکه کړې، خو 

پوره نه برېښي، خو کله چې موږ په  د کندهار د عظمت له پلوه دا کار

کندهار کې د اوسنيو ګڼشمېر ځوانو شاعرانو او ليکوالو د شمېر زياتون ته 

ګورو، نو دا هيله مو زړه کې رازرغونېږي چې که خداى)ج( کول د 

کندهار فرهنګي عظمت به هم ان شاهللا دهغه سيايس عظمت ته ورسېږي. 

يل او اسالمي ولولې او فکري په کندهار کې د ځينو ځوانو شاعرانو م

استعداد سړي ته دا هيله پيدا کوي، چې کندهار به بيا دميل ژبې ميل 

 دربار جوړېږي او ډېرې پټې خزانې به پکې راڅرګندېږي.

له کندهار لرې په هرات کې چې له لسګونو افغان قبيلو يې خپله ژبه 

کې دي  هېره کړې ده، دادى يو ځل بيا دفکري او ژبنۍ تداعۍ په حال

او د خپل هويت د السته راوړلو په لټه کې دي، دهرات د اطالعاتو او 

کلتور رياست، ديوې خپرونې له الرې خپل فرهنګي فعاليت څرګندوي او 
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له هغو ليکوالو او شاعرانو څخه چې اثار چاپوي، هيله کړې چې دوى ته 

 خپل اثار ولېږي چې په خپل فرهنګي کار کې ورڅخه ګټه واخيل.

خ واليت چې په وروستيو دوو کلونو کې د خونړيو پېښو شاهد و او د بل

په زرګونو هېوادمينو افغانانو يې دښتې په خپلو وينو رنګينې کړې او دهغه 

په ګټلو رسه يې هېواد له تجزيې وژغوره، هلته هم دفرهنګي کار هيلې 

راټوکېده دي. په مزاررشيف کې پوهنتون رشوع دى او د نورو فرهنګي 

ونو لپاره هڅې روانې دي. د بلخ واليت يوه فرهنګي چارواکي په کابل کار 

کې له فرهنګيانو رسه وويل: په يوه مناسب وخت کې به د امو درياب 

پرغاړه دهېواد له بېالبېلو سيمو څخه ګڼ شمېر شاعران او ليکوال رابولو او 

اسبت د هېواد د تجزيې د مخنيوي په وياړ او د ميل يوواه د تامني په من

به داسې لويه او سرته مشاعره جوړوو چې تراوسه پورې د افغانستان په 

تاريخ کې چا نه وي جوړه کړې او دا به دهېواد د يوواه په وياړ د يوه 

 فرهنګي يادګار په توګه پاتې يش.

د بلخ په بل ګاونډي واليت کندوز کې هم د فرهنګي کار څرکونه 

لګېده، هلته هم ګڼ شمېر شاعران راټوکېده او په دې وروستيو وختو 

کې يې د يوې مشاعرې په ترڅ کې خپل شتواىل ثابت کړ او چارواکو هم 

هغوى په مانيزو او مادي لورېينو ونازول. دغه راز د هېواد په ځينو نورو 

ې هم دې ته ورته فرهنګي فعاليتونه تررسه شوي ، چې موږ دا سيمو ک

پورتني فعاليتونه يوازې د څرګندو بېلګو په توګه ياد کړل. د يادونې وړ ده 

چې اکرثه پورتني فعاليتونه د اطالعاتو او کلتور وزارت د شعر او ادب د 

ادارې په چوکاټ کې چې پر فرهنګي کار او هڅو کلک ټينګار کوي 

وي، دوى فکر کوي چې په دې ډول به يو انتظام منځته رايش او تررسه ش

د انارشۍ مخه به ونيول يش، د اطالعاتو او کلتور مسوولني وايي چې موږ 

د ازاد فرهنګي کار او فرهنګي ټولنو مخالف نه يو، خو د دې خطر احساس 
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شته چې يو څوک دې لومړى ازاد فرهنګي کار پيل کړي او يا دې ټولنه 

ي، خو وروسته دې بيا دا فرهنګي ټولنه پر سيايس ټولنه بدله جوړه کړ 

کړي او هېواد ته بيا يو رسدرد جوړ کړي، لکه چې مخکې هم داسې شوي 

دي. دوى وايي چې هر څوک غواړي فرهنګي کار وکړي نو رادې يش د 

اطالعاتو او کلتو ر وزارت د ادارو په چوکاټ کې دې کار وکړي، او يا دې 

ان د اطالعات او کلتور وزارت رسه ثبت کړي او کار دې په رسمي ډول ځ

وکړي، دوى وايي هر هغه فرهنګي کار چې د اسالم او محمدي رشيعت او 

د افغانستان ميل ګټو ضدنه وي پر هغه هېڅ ډول بنديز نه شته، خو ځينې 

ازاد فرهنګيان بيا دا ډول فکر کوي او وايي طالبان له رشعي اصولو او 

اص تعبري لري او نور خلک بل ډول دي، فرهنګي کار احکامو نه يو خ

يوازې د يو تنظيم او يا حکومت مسوليت نه دى، بلکې د ټول ولس ګډ 

کار دى، نو دا څه جربي مسله نه ده، چې حتمي دې د يو مثبت فرهنګي 

کار لپاره سړى يو ځل د دولت ټولې دروازې وټکوي، له هغو دې اجازه 

دوى استدالل کوي چې په دولتونو  يا  واخيل او بيا دې کار وکړي،

حکومتونو کې زياته بېروکرايس موجوده وي، څو چې له يوې شعبې نه 

بلې شعبې ته او له بلې نه بلې ته يو کار خالصوې نو په دې کې به ورباندې 

مياشتې تېرې وي، که حکومتونو ټول مشکالت خپله حلوالى شول، نوحل 

او ازادو فرهنګي هڅو ته هېڅ اړتيا نه کړي به يې وو، بيا خو د ولس کار 

پيدا کېدله، که په وروستيو څو کلونو کې دولتي فرهنګي هڅې له 

شخيص او ازادو فرهنګي هڅو رسه پرتله کړو، نو ريښتيا هم چې د ازادو 

 فرهنګي هڅو تله ډېره درنه خېږي.

دلته بيا دا پوښتنه را والړېږي چې ايا ټولې ازادې فرهنګي هڅې زموږ 

ېواد په ګټه دي او که نه د ازادۍ په نامه يې د ښکېالک او زبېښاک د ه
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پټ مرموز زهر هم زموږ د ولس ذهن ته تېر کړي دي؟ دلته بايد سړى 

 ووايي چې ددې دواړو احتامل او شواهد شته.

اوسني واکمن استدالل کوي، زموږ ټولنه تر يوه اوږده ناتار وروسته د 

ت پر لور روانه ده او په دې نازک پېر فکري، سيايس، ميل يوواه او ثبا

کې هره نامطلوبه فرهنګي هڅه ډېر زيات زيان پېښوالى يش، که سړى 

پورتنيو دواړو داليلو ته انصافاً نظر وکړي، نو دواړه داليل پر ځاى دي، خو 

خربه داده چې څنګه به دا ستونزه حلېږي، او څنګه به دواړه لوري 

ر ويش چې نه سيخ وسوځي او نه ګوزارې ته کېني؟ چې داسې يو کا

کباب. اټکل کېږي چې همداسې يوه الره به پيدا يش، د روان کال د 

غويي په مياشت کې د اطالعاتو او کلتود وزارت د وزير امري خان متقي په 

نوښت په کابل ښار کې د هېواد ګڼ شمېر ليکوالو، شاعرانو او د فرهنګي 

شوې وه، په غونډه کې ښاغيل  برخې د پوهانو په ګډون يوه غونډه جوړه

امري خان متقي د اسالمي امارت پرکړيو کارونو او ستونزو رڼا واچوله او له 

ليکوالو او فرهنګيانو نه يې وغوښتل چې د کارونو په ښه واه او د ستونزو 

په حل کې له اسالمي امارت رسه مرسته وکړي، وروسته بيا بېالبېلو ليکوالو 

ړ او ځينو په ښکاره ډول د اسالمي امارت د او پوهانو نظر څرګند ک

فرهنګي کارونو پر نيمګړتياوو انتقاد وکړ او د هغو د حل الرې يې په ګوته 

کړې او ځينو بيا د همکارې ژمنه وکړه، د غونډې فضا ډېره صميمي او 

ازاده وه، هر چا خپل انتقاد او نظر څرګندوالى شو، له دې غونډې څخه 

ي چې اوسني واکمن هم ورو ورو دميوکراسۍ پر داسې پايله اخيستل کېږ

لوري درومي، کومې خربې چې په دې غونډه کې وشوې، يو کال 

وړاندې يې کېدل امکان نه درلود او همداسې نوره هيله هم کېدى يش، 

چې واکمن به نور هم انتقاد او نيوکې ته تيار يش، خو دا هم په دې مانا نه 

ټول مسوليت به حکومت ته راجع ده چې هر څوک به انتقاد کوي او 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

0550 
 

وي، بلکې اصيل خربه دا ده چې څوک د انتقاد وړ وي هغو ته بايد د 

نيوکې ګوته ونيول يش، که په ټوليز ډول خپلې خربې راټولې کړو، نو 

سړى ويالى يش چې د واکمنو او ازادو فرهنګيانو ترمنځ د تفاهم او 

سنى مثبت فرهنګي همکارۍ روحيه ورځ پر ورځ پياوړې کېږي او دا او

خوځون چې په هېواد کې روان دى د دواړو د کړي فرهنګي کار )ر بلل 

کېدى يش، که د هېواد له بهر څخه هېواد ته ګڼ شمېر علمي او اديب 

کتابونه نه واى ورغيل او هلته په ګڼو کتابتونونو کې نه واى ايښودل شوي 

واى ورغيل او يا هم په اويا په انفرادي ډول د ليکوالو اوشاعرانو السته نه 

دې کې واکمنو همکاري نه واى کړې، دا اوسني فرهنګي يون به دومره 

 ګړندى او برمين نه واى.

 د هېواد د نورو فرهنګي بريو په هيله

 په درناوي

 اداره
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 ))چغې مه وهئ کار وکړئ!((

 

تېره مياشت د هېواد څو تنو ځوانو ليکوالو د افغانستان د اسالمي امارت 

فرهنګي چارو له يو تن جګپوړي چارواکي رسه وکتل او د هېواد د د 

اوسني فرهنګي بهري ستونزو، برياوو او تګالرو په باب يې وررسه خربې 

 وکړې.

د کتنې په بهري کې د بحث ډېره برخه د اسالمي امارت او د ازادو فرهنګيانو د 

څرګندوله چې پر  فرهنګي تګالرو او چلند په باب متمرکزه وه، ليکوالو دا خربه

فرهنګي کار ډول ډول بنديزونه د فرهنګي يون او پرمختګ مخه نييس او د 

استعدادونو غوړېدو ته الره چاره نه برابرېږي، د اسالمي امارت مسول فرهنګي 

چارواکي ويل چې په هره ټولنه  او هېواد کې د هر کار لپاره ټاکيل قوانني 

و وګړو دنده  او مسوليت ګڼل کېږي، موجود وي، د هغو درناوى او منل د ټول

موږ د چا د فرهنګي کار مخالف نه يو، بلکې دا زموږ مسوليت دى، چې 

فرهنګيان تشويق  او وهڅوو چې خپل اسالمي او ميل فرهنګ ته کار وکړي، 

خوموږ له ځينو فرهنګيانو ګيله لرو اودا ګيله دانتقاد تر بريده ده اوکېدى يش 

 چلند  د بنديز تر پولې هم ورسېږي.چې خربه د هغو د کار او 

اصيل خربه دا ده، چې ځينې کسان د دې پر ځاى چې کار وکړي چغې 

وهي، نور راوپاروي، خپل محکوميت او مظلويت څرګندوي او د تېرو شويو 

په دې چغو او نارو نه )) نارواوو څرګندونه کوي، فرهنګي چاوراکي زياته کړه: 

ونه درملېږي او نه هم مړي په ژړا باندې فرهنګي کار کېږي، نه پخواين ټپ
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ژوندي کېږي، بلکې مقابل لورى او نور هم راپارېږي او په پاى کې د ذهني 

د اسالمي امارت د (( کړکېچ تر څنګ خربه آن فزيکي ټکر ته رسه ور رسېږي

چارواکي نغوته هغو پښتنو ليکوالو ته وه چې د کار پر ځاى يې چغې او فريادونه 

د اسالمي امارت د پاليسۍ له مخې د افغانستان ټول  : ))اکي وويلډېر دي. چارو 

قومونه رسه ورونه دي او د خپل څومره واه له پلوه د هېواد د برخليک په 

ټاکلو کې حق لري، اسالمي امارت غواړي د ټولو کلتور ته وده ورکړي، نه يو 

 خاص قوم او د هغه کلتور ته.

ژبې، قوم او سيمې په نوم تحرکاتو، موږ هېچا ته اجازه نه ورکوو چې د 

ملسونو او کينو ته ملنې ووهي، خو ځينې پښتانه ليکوال  ددې پر ځاى چې 

خپلې ژبې او کلتور ته کار وکړي، نورو ته بد رد وايي او د کار پر ځاى خپله ژبه 

او خپل قوم وړاندې کوي، وګورئ په افغانستان کې نور قومونه هم شته هېچا 

او قوم نوم نه دى اخيستى، چې زما داسې غرييت ژبه ده او زما هم د خپلې ژبې 

داسې  تورياىل قوم دى، بلکې غيل دي؛ خپل کلتوري کار کوي خو يو شمېر 

پښتنو ليکوالو د پښتو ژبې او پښتني کلتور شعار دومره بېرغي کړى چې د 

فرهنګي کار پر ځاى نورې ستونزې ترې را والړېږي او آن قومي تفرقه ورڅخه 

راپيدا کېږي، اسالمي امارت قومي تفرقه نه يش زغمالى، بلکې د افغانستان ميل 

د اسالمي امارت فرهنګي  ((يوواه او د ټولو قومونو وروري زموږ موخه ده.

زما دا خربه د هېواد د اکرثيت له ژبې او کلتور رسه د ))چارواکي دا هم وويل: 

زړه په نوم د غوښې يوه ټوټه لرم،  بې تفاوتۍ په مانا نه ده، زه هم په سينه کې د

دا څه بې حسه ټوټه نه ده، هرڅه احساسوالى او درک کوالى يش، خو پښتنو 

ليکوالو نه دومره هيله لرم  چې ښه به وي د چغو پر ځاى کار وکړي، د تشو نارو 

سورو له کبله به ډېر څه له السه ورکړئ، خو هېڅ به تر السه نه کړئ اخر په چغو 

د اسالمي امارت له فرهنګي چارواکي رسه د څوتنو ليکوالو  ((کېږي.خو کار نه 
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خربې ډېرې اوږدې وې، په ځينو برخو کې د ليکوالو له خوا د اسالمي امارت پر 

فرهنګي پاليسۍ ځينې نيوکې هم وشوې خو پر دې خربه ټول موافق وو، چې 

  ((چغې مه وهئ کار وکړئ!))

اوس نو ټولو هغو پښتنو فرهنګيانو ته چې د فرهنګي کار او ولولو تر منځ يې 

پوره انډول نه شته، يانې د ولولو برخه يې درنه برېښي دا خربه راجع کېږي چې 

دوى هم بايد د خپل کار په کړنالره کې بدلون راوه، د فرهنګي چارواکي دا 

 .(( ړئ!چغې مه وهئ کار وک))خربه له ځان رسه وارزوئ چې 

 په درنښت

 د ډېرو فرهنګي کارونو د رسته رسولو په هيله

 د هيلې اداره
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د هېواد د تحصيل کړو اشخاصو بهري به 

 همداسې روان وي؟

 
له هغې ورځې چې په افغانستان کې روانه غميزه پيل شوې، نو وررسه د 

خلکو د ځاين او ډله ييز لېږد لړۍ هم پيل شوې ده، هر واکمن او د هغه 

ډلې په خپلو مخالفينو پسې اورلړوين را اخيستي او د غم په تناره کې 

الوهى  کړي دي، څوک چې له دې چپاوه ژوندي پاتې شوي، نو د 

 کډوالۍ ملن يې نيولې ده.

د کډوالو په ډله کې ګڼ شمېر رو  اندي او تحصيل کړي افغانان هم 

لومړي  وو، د وخت په تېرېدو رسه د افغانستان دننه جګړې خپل هغه

ارزښتونه له السه ورکړل، د جګړې معيارونه او ارزښتونه بدل شول،ځکه 

خو له افغانانو او ان تحصيل کړو افرادو څخه الره ورکه شوه او هغه هيله 

يې په زړه کې مړاوې او وچه شوه چې د پرديو يرغلګرو تر ماتې وروسته 

و وروسته به خپل هېواد ته ستنېږي، د رويس يرغلګرو تر ماتې او وتل

غميزه نوره هم اوږده شوه، د تحصيل کړي قرش د لېږد لړۍ نوره هم 

 وغزېده اوتر ننه دوام لري.

پېښور له افغانستانه د راوتونکو تحصيل کړو اشخاصو لومړى دمه ځاى 

دى. لومړى دلته د کار په لټه کې يش اوبيا نورو هېوادو ته د تللو الرې 

چارې برابرې کړي، په همدې ډول په لسګونو زره تحصيل کړي افغانان د 

نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره شول، اوس هم داسې اوونۍ به نه وي، 

  اندو افغانانو يوه ډله دې بهر ته والړه نه يش، دې لړۍ هغه نور چې د رو 
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تحصيل کړي افغانان هم وارخطا کړي چې په پېښور کې اوسېږي او يا ال 

 تر اوسه په هېواد کې دننه پاتې دي.

د ټولو تحصيل کړو اشخاصو پر ذهن د هېواد د راتلونکي په باب د 

ه او د يو سيالب په شان بهرنيو نهيلۍ او بې باورۍ يوه توره پرده پرته د

هېوادونو ته روان دي، که چېرې دا لړۍ همداسې دوام ولري، نو په 

راتلونکو څو کلونو کې به د هېواد په کچه د لوړو زده کړو لرونکو شمېره 

خورا کمه يش او د يو واليت فني او مسلکي پرسونل به هم پوره نه کړاى 

ررفيت هم دومره نه دى چې يش، د هېواد د اوسنيو تحصييل موسسو 

هېواد ته د اړتيا وړ علمي کدرونه وړاندې کړي او اوس هم که څوک له 

 پوهنتونه فارغېږي نوبهر ته د تلو نيت رضور وررسه وي.

دا چې بهرنيو هېوادو ته تليل افغانان په تېره بيا د لوړو زده کړو 

ه زيان؟  دابېل خاوندان به راتلونکي کې د افغانستان لپاره په ګټه وي که پ

بحث دى، خو د اوس لپاره دومره ويالى شو چې دا د هېواد لپاره يو 

دروند زيان دى او سرته تشه)خال( يې را منځته کړې ده، د دې خال د 

ډکولو لپاره څه هيلې او اميدونه هم شته، رسه له دې چې د افغانستان 

کړي دي، د  اسالمي امارت دهېواد د پوهنتونو دبيا رغونې لپاره څه هڅې

اکرثو پوهنتونو ليليې يې فعالې کړي  او د پخوا په شان يې نارينه 

محصلينو ته د زده کړې يو لړ اسانتياوې برابرې کړي، خوبيا هم ډېر مزل 

ال په مخ کې پاتې دى، د لوړو زده کړو وزير څو ځله بهرنيو هېواونو ته 

نانو او د سفرونه وکړل او د هغو په ترڅ کې يې له تحصيل کړو افغا

پوهنتونو له استادانو نه وغوښتل چې بېرته خپل هېواد ته راستانه يش، د 

 هېواد خدمت او د نوي پښت په روزنه کې برخه وخيل.

خو تر اوسه پورې په عميل ډول دغو تخصيل کړو افغانانو کومه ډله 

هېواد ته ستنه نه شوه، المل يې دا و چې د اسالمي امارت د پاليسۍ او د 
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ل اشخاصو  د ذهني چاپرييال تر منځ ډېر زيات واټن و او دوى دې ډو 

دواړو ته د يو بل رشايط، امکانات، بنديزونه او ازادۍ د منلو وړ نه 

 برېښېدل، نو ځکه خو يې تر اوسه کومه عميل پايله نه ده څرګنده شوې.

د اسالمي امارت دا پالييس د قدر وړ ده، چې په بهر کې مېشت تحصيل 

ن بېرته هېواد ته ستنېدنې ته وهڅوي، خو دا هڅونه يوازې د کړي افغانا

يوې بې ځواکه غوښتنې او توصيې مانا لري،  ښه به دا وي کوم څه چې د 

اسالمي امارت په واک کې دي له هغو نه ګټه واخيل چې د نورو مسلکي 

 کدرونو د فرار مخه ونييس.

مته شوې نه د طالبانو د اسالمي تحريک تر بري وروسته هم، دا لړۍ 

ده، اوس چې هم اکرثه تحصيل کړي اشخاص بهر ته ځي، نو د کيس منلو 

اصيل موضوع يې د اسالمي امارت له پاليسيو رسه مخالفت، په افغانستان 

کې د تحصيل کړي قرش د مسلکي حيثيت بې ارزښتي او د هغوى ژوند ته 

 د خطرونو او ګواښ پېښېدنه وي.

د ځينو دردمنو رو  اندو هيله دا ده د اسالمي امارت له چارواکو نه 

چې په اوس وخت کې د هغو تحصيل کړو افغانانو غم وخوري، چې د 

دوى ټوله پالييس يې منلې او اوس هم د دهېواد د خدمت لپاره پر کار 

بوخت دي،د دوى لپاره دې اسانتياوې برابرې کړي،چې دا يې له السه 

، هغوى د هوايي مرغانو ونه وځي، تحصيل کړي افغانان چې بهر ته تليل

په شان دي چې د دوى له السه الوتيل دي، هېواد او خپلو ځالو ته يې 

 بېرته راتګ په خپله خوښه دى، نه د اسالمي امارت په غوښتنه.

 

 هېواد ته د ټولو افغانانو دبېرته راتګ په هيله

 د هيلې اداره
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 شلمې پېړۍ په مخه دې ښه!
 

د لويو بدمرغيو او لويو وياړونو پېړۍ وه، د شلمه پېړۍ د افغانانو لپاره 

شلمې پېړۍ په رس کې افغانانو سرته زور واکه انګريزي دکتاتوري ړنګه کړه 

او د همدې پېړۍ په پاى کې يې د روسيې کمونيستې امپراتوري د تاريخ 

کندې ته ټېل وهله. د دې امپراتوريو ړنګول او پرځول څه اسان کارنه و، 

انو وررسه خپل رسونه په تله کې کېښودل، د لومړۍ په مليونونو افغان

ښکېالکيزې امپراتورۍ د ړنګولو برشي بيه د دوميې هغې په انډول کمه 

وه، خو د ټولنې ذهني تخريب يې تر اوسه محسوسېږي، د رسې 

امپراتورۍ د ړنګولو لپاره يو نيم مليون افغانانو خپل رسونه نذرانه کړل، يو 

ږ مليونه بې کوره او مهاجر شول، د شل کلنې نيم مليونه معلول او شپ

جګړې په ترڅ کې د جګړې ټولو غاړو پر جګړې دومره پيسې ولګولې، 

( کلونو 555چې تر جنګ د مخه د هېواد د عادي بوديجې په انډول د )

بودجه جوړوي، د ټولنې له هرو پنځو تنو څخه يو تن شهيد او معلول شو، 

( لېرته وينه توى شوه، په دې 55نو اټکل )په هر کيلو مرت مربع کې دافغانا

 ډول ټول هېواد په وينو رنګ شو.

د انګريزي امپراتورۍ د ړنګولو غچ د لومړۍ سقاوي په راوستو کې په 

ډاګه شو او د روسيې امپراتورۍ د پرځونې غچ په دوميې سقاوۍ کې 
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راڅرګند شو، دواړه ځله کابل او ټول  هېواد له رسارسي انارشۍ رسه 

 خ شو.مخام

د شلمې په پېړۍ په دوميه لسيزه کې په افغانستان کې د عرصي ښوونې 

او روزنې بهري پيل او د همدې پېړۍ په وروستۍ لسيزه کې په شا ومتبول 

 شو.

دهمدې پېړۍ په بهري کې د افغانانو د قربانيو له کبله له انګريزي 

زنځريه ښکېالک نه ګڼ شمېر هېوادونه خپلواک او دشوروي روسيې له 

( هېوادونه بېل شول،همدارنګه پنځلسو نورو کمونيستي هېوادونو ٠5)

ازادې نړۍ ته مخه کړه، د افغانانو د مبارزې له کبله د برلني ډبرين دېوال 

ونړېد خو د سيايس بېکفايتۍ له کبله د ډيورنډ سيايس دېوال د يو ډبرين 

 دېوال بڼه ونيوله.

( لسيزې په نسبي سولې او ثبات 3په ټوليز ډول افغانانو د دې پېړۍ )

څلور لسيزې يې په لويو درنو جګړو او نا امنه   تقريباُ کې تېرې کړې، خو 

 حاالتو کې ژوند وکړ.

( زره عنوانه کتابونه چاپ 20-30په پښتو او دري ژبو د اټکل له مخې )

( کاله ټلويزيوين خپرونې وشوې، د  ٠5( کاله راډيويي او )35شول، )

 ټولنه  له نړيوال متدن رسه اشنا او ان روږدې شوه. افغانانو ښاري

( څخه زياتې لويې او وړې 355د همدې پېړۍ په بهري کې تر )

 فابريکې، دستګاوې او کارځايونه جوړ چې اکرثه يې بېرته تباه شول.

( تنو پورې لوړه ٠5په هرو سلو تنو کې د ټولنې د لوستي قرش سلنه تر )

ې اټکل دوو فيصدو ته راټيټه شوه، د ټولنې شوه، خو په وروستيو کلونو ک
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علمي کدرونو ډېره زياته برخه تر هېواده بهر ووتله، د مادي او تاريخي 

( کلن ژوند او يو لک اثارو 52شتمنيو په لړ کې د افغانستان ملې موزيم د )

( ټنه رسه زر لوټ شول او په 53په لرلو رسه تباه شو، د ميل شتمنۍ )

 ۍ تباه شوې.سلګونو تاريخي ودان

په ټوليز ډول شلمه پېړۍ زموږ د ملت لپاره د سرتو بدمرغيو او دوو 

سرتو وياړونو پېړۍ وه، چې د سرتو وياړونو ګټلو لپاره افغانان دل خو 

اکرثه نړپوال پرې سوکاله شول، په علمي ډګر کې افغانانو نه خپل ځان او 

ې يې دوه سرت نه هم نړۍ ته څه ورکړاى شول، يوازې په سيايس تاريخ ک

نړيوال وياړونه)د دوو نړۍ خورو امپراتوريو ړنګول( وګټل چې د نړۍ په 

تاريخ کې يې ځان ته د وياړونو يوه زرينه صفحه پرانيسته، داسې ښکاري 

( پېړۍ کې ېوازې نه په تاريخې وياړونو ژوند کېږي او نه په 3٠چې په )

به د علم او تخنيک  (مه پېړۍ3٠بشپړو اخالقي او  عقيده ييپ معيارونو؛ )

او مادياتو پېړۍ وي، څوک چې دا ونه لري د اخالقو او وياړونو پېټې به 

يې پر رس او د خاورو پر ډېرۍ به ناست او له نورې نړۍ نه به تجريد وي، 

مې پېړۍ ته کومه پوهنيزه ډالۍ نه لري، 3٠داسې ښکاري چې افغانان 

يخي، عقيده يي او فيصده نالوستي قرش، خپلو سرتو تار95ېوازې له 

مې 3٠اخالقي وياړونو او د نالوستۍ او اقتصادي ستونزو له درنو پېټو رسه 

پېړۍ ته داخلېږي، داسې ښکاري چې د دې پېړۍ په پيل کې به يو ځل 

بيا زموږ هېواد له يو سرت ښکېالک )امريکايي ښکېالک( رسه مقابلې ته 

خداى خرب چې بيا وځي او ټول جهان به يې نندارې ته حريان والړ وي، 

 به خپل ژوندباييل او نور به سوکالوي، که څنګه؟
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(مه پېړۍ کۍ د نړۍ جلبل او د افغانانو اسکېره ژوند ته 3٠که په )

سړى وګوري، نو د ارزونې تله به يې د افراط او تفريط حالت ته ورسېږي، 

 خو کله کله داسې هم وي چې:

 ((حظ چې په دنيا يې دنيادار کاهغه  -خرقه پوه شو په خرقه کې دى موندىل ))

افغانان به د پخوا په شان په دې پېړۍ کې هم، يو ځل بيا د هغه ذات 

پر مينې او لورېينې تکيه وکړي، چې خپل رسونه او زړونه يې د هغه لپاره 

د خوشال خان خټک تکيه پر ))نذرانه کړي او د خپل نيکه په شان 

 دوى به هم پر ذوالجالل ډډه ولګوي. ((ذوالجالل ده

موږ په دې هيله شلمې پېړۍ ته  مخه ښه وايو چې د شلمې پېړۍ 

مه پېړۍ زموږ د 3٠بدمرغې پېښې زموږ په هېواد کې بيا تکرار نه يش او 

 هېواد او خلکو لپاره د سولې، نېکمرغۍ او پرمختګ پېړۍ وي.

 

 د همداسې هيلې د پوره کېدو په هيله.

هد هيلې دار   
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 يوه هيله د مسلک له خاوندانو

 

کله کله چې له ځينو افغانانو رسه د خپل سوي لوي هېواد د بيا رغونې 

او درملونې سوچ او اند پيدا کېږي، نو دا پوښتنې هم وررسه راوالړېږي، 

چې څه ډول، چېرې او پر کوم وخت خپل هېواد ته خدمت وکړي او د 

 هغه په بيا رغونه کې برخه واخيل؟

ځينې کسان چې کارونو ته يې ذهن جوړ کړى وي، د عميل امکان 

الره ترې ورکه وي، ځينې چې امکان لري، مينه او هېواد پالنه يې ډېر 

اورين نه وي، ځينې بيا سيايس حاالت پلمه کړي، ځينو ته جګړه دېوال 

يش، ځينو ته ددغې يا هغې ډلې يا واکمن واک او سليقه او ځينو ته هم 

پلمې. همدغه ټول الملونه ددې سبب شوي، چې ټول نورې نورې 

افغانان که تر هېواد دننه دي که بهر، په پوره ډول د هېواد دخدمت پر 

 چارو بوخت شوي نه دي.

دا منو چې په هېواد کې سيايس جګړيز کړکېچ ال پايته رسېدىل نه 

دى، ځينې به له سيايس واکمنو رسه وران وي او له ځينو رسه به سيايس 

من، ذهني او ذوقي ازادي محدوده ال څه چې تړلې به وي، کار به د واک

کار سړي ته نه وي سپارل شوى او په لسګونو نورې ستونزې به هم وي، 

خو دې ټولو رسه رسه هېواد له هېوادوالو څخه د خدمت هيله لري او 

ستونزو رسه مقابله کول په کار دي. که موږ دې ته کېنو چې لومړى دې 

يش بيا به کار پيل کړو، نو دا خو هم يو تصور دى؛ ستونزې ستونزې حل 

خو هم په خپله نه اوارېږي، دهغو اوارول هم کار غواړي. ښه به داوي 

چې موږ د يوعميل کار پر تيورۍ غور وکړو، هغه دا چې ځان حاالتو ته 
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تسليم نه کړو، نه وخت ته انتظار وباسو او نه د واکمنو سيايس چلند پورې 

وتړو. هر څوک چې د هر مسلک خاوند وي که په همغه خپل خپل کار 

مسلک کې لږه هڅه هم وکړي، نو په ټوليز ډول به هېواد ته زيات خدمت 

سبب شوي وي. د بېلګې په توګه، د يوه ليکوال دنده دا ده چې يو اثر 

وليکي او بيا يې چاپ او هېوادوالو ته يې ورسوي. د يو انجنري دنده داده 

رونه وکړي، د ډاکرت دنده داده چې روغتيايي چارې چې عمراين کا

سمبال کړي او ويې پاه. د تېر دوه لسيز ناورين په بهري کې د هېواد ګڼ 

شمېر مسلکي اشخاص له هېواده ووتل او ځينې يې اوس په يو شمېر 

پانګوالو هېوادو کې ژوند کوي. د افغانستان هېڅ داسې سيمه به نه وي 

، انجنري، ليکوال او د کوم بل مسلک خاوند چې له هغې څخه دې ډاکرت

بهرنيو هېوادو ه نه وي مهاجر شوي. ددې کسانو اقتصادي ژوند اوس د 

 هغو کسانو په انډول ډېر ښه دى چې په خپل هېواد کې اوسېږي.

اوس نو که د هرې سيمې ) د يوې ولسوالۍ انډول( څو تنه په کوم 

ى کوالى يش دخپلې سيمې بهرين پانګوال هېواد کې ژوند وکړي، نو دو 

لپاره د يو روغتيايي يا ټولنيز مرکز د جوړېدو او کار لګښت برابر کړي. د 

بېلګې په توګه د هېواد هغه ډاکرتان چې بهرنيو هېوادو ته تليل دي، 

کوالى يش له هغو ډاکرتانو رسه چې په افغانستان کې اوسېږي، د طبي 

ابونو، د طبي اثارو په چاپ، د اړتياوو، درملو، وسايلو، البراتوارونو، کت

تجربې په لېږد او يو څه ماه برخه کې مرسته وکړي، که چېرې دا کار تر 

رسه يش، نو پوره باور دى چې د افغانستان د طبي اړتياوو يوه درنه برخه 

 به پوره يش، د انجنريانو برخه هم همداسې محاسبه کېدالى يش.

غىل ډاکټر عبدالوکيل د يو څو عميل بېلګې به هم وړاندې کړو: ښا

افغانستان د کرنې يو لوى متخصص دى، ده په خپلو شخيص هلو ځلو د 

هېواد دکرنې په برخه کې دومره باغونه جوړ کړي او دومره خدمتونه يې 
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کړي دي، چې آن د دولتي خدمتونو انډول دي. دغه راز ښاغيل ډاکټر 

( موسسې په عبدالوه وردګ له خپلو څو تنو نورو ملګرو رسه د )وفا

جوړولو رسه وکړاى شول په وردګو کې د چک برېښناکوټ ترميم او په 

 ځينو سيمو کې د اوبو لګولو سيستمونه بيا جوړ کړي.

همدغه ښاغيل د کابل پوهنتون مرکزي ليليې ته برېښنا راوسته چې هره 

 ( تنه محصلينو خونې رڼا کېږي.3555شپه پرې د )

او د پښتني فرهنګ د ودې او پراختيا د افغانستان دکلتوري ودې ټولنه 

ټولنه چې دواړه په جرمني کې د ځينو افغان ليکوالو په منډو ترړو جوړې 

شوي، د دوو کلونو په ترڅ کې يې شل عنوانه علمي، اديب، تاريخي 

کتابونه چاپ کړي او ګڼ شمېر يې په هېواد کې علمي مرکزونو او ليکوالو 

 ته په وړيا ډول ورکړي دي.

ه لسګونو نورې بېلګې هم شته چې يوه بېلګه يې هم همدا داسې پ

)هيله( مجله ده، چې د يوه افغان ليکوال )عبداملالک بېکسيار( په مټ دا 

مه ګڼه يې خپرېږي او د هېواد د مطبوعاتو په تاريخ کې يې ځانته  ٠5دى 

 جال پاڼه پرانيستې ده.

پيداکېږي، چې  که پورتنۍ بېلګې په پام کې ونيسو، نو سړي ته دا هيله

افغانان په تېره د مسلک خاوندان که په خپله حرکت وکړي، نو خداى)ج( 

پاک په کې زيات برکت اچوي، پورتنيو کسانو چې کوم خدمتونه او 

کارونه کړي دي، په همدومره وخت کې دولتونو هم نه دي کړي، نو که 

ل دوى دې ته فکر کړى واى چې اول بايد رشايط ښه يش او بيا کار پي

کړي، نو دا دومره السته راوړنې به يې نه درلودې. افغانان په تېره بيا د 

مسلک خاوندان هر يو که په خپل مسلک کې خدمت ته مال وتړي او 

مسلک د سياست تابع او مربوط نه کړي، نو باور دى چې ډېر کار به ويش، 

زموږ هيله هم داده چې راځئ سياستونه يوې خواته کړو، مسلکونه مخکې 
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کړو، له ستونزو نه ونه ډار شو او ځان ته د ))رشايطو(( په نوم ذهني او 

رواين ستونزې جوړې نه کړو، بلکې په هر ډول رشايطو کې کار ته 

ودانګو، د زمانې له سختيو رسه ډغره ووهو، وخت له السه ور نه کړو، ځکه 

 چې ))وخت لکه رسه زر دي(( او چاته انتظار نه بايس.

 په درناوي

 ته د مسلکي خدمتونو هېواد

 د رسته رسولو په هيله
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 هيله درې کلنه شوه

 
 يو درې کلن مزل او د کلونو واټن

 اغــزنـې الرې او ګلـورينې برياوې

 

دهمدې ګڼې په خپرېدو رسه د هيلې مجلې دعمر درېيم پرسىل پوره 

شو. تېر درې کلونه لکه څنګه چې د هېواد په سيايس، ټولنيز او فرهنګي 

ژوندانه کې تاوده او تاوجن کلونه وو، دهيلې مجلې لپاره هم د ازمون، 

( ورځو کې د هيلې هيله ٠595هڅون او پرمخيون کلونه وو. په دې تېرو )

والو چلوونکو يوه ورځ هم بې تفاوته او ارامه تېره نه کړه او شپه ورځ يې د 

کې په  هيلې پاڼو د ځال او ښکال لپاره منډې ترړې وکړې. په دې موده

( تنو بېالبېلو ليکوالو د هيلې په پاڼو کې د خپل اند، 205ټوليز ډول )

( تنو نورو د خپلو ليکونو، 055هيلې او خيال ستوري وځلول او اټکل )

 نظرونو او وړانديزونو له الرې د هيلې الره مستقيمه کړه.

د خوښۍ خربه داده چې د هيلې بنسټوالو هيله والو چې د هيلې د 

پاره کومه موخه ټاکلې وه، هيلې دهمغې نښې منځ وويشت؛ خپرولو ل

هېواد پالنه، ملتپالنه، ژبپالنه او انسانپالنه چې د هېواد د شل کلن ناورين 

په بهري کې د رالېږل شويو او بيا رسه ښکېل شويو ايډيالوژيو له خوا تر 

ګواښ، بريد او ستم الندې وه، هيلې ورته يو ځل بيا د خپل کړېده ولس 

ام راواړوه او هغه يې د خپلې ټولنې د درملونې يوه ښه نسخه وبلله. هيلې پ

( ټوکو ټوليز شمېر په واسطه د لسګونو زرو ٠3555( ګڼو او )٠5د خپلو )
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هېوادوالو ذهنونه روښانه کړل او هغوى يې له خپلې ميل مېنې او مينې 

عيت او رسه الپيوند او روږدي کړل. تر خپله وسه يې د هېواد پېښې د واق

 حقيقت په هندراه کې لوستونکو ته څرګندې کړې.

هيلې د يوې رښتينې، ازادې، خپلواکې او ناپېيلې خپرونې په توګه 

خپل رسالت لکه څنګه چې الزم و تررسه کړ، پر هېواد واکمن سيايس او 

ذهني چاپېريال رسه يې داسې ځان اعيار کړ چې نه د غومبسو ځالې ته 

هغوى له زهرونو او قهرونو څخه سرتګې پټې الس وروړي او نه هم د 

کړي، د يوه متناسب انډول د ساتلو له الرې يې د هڅونې، نيوکې او 

الزمې ستاينې ټولې چارې وکارولې خو د مرض احتياط پر سيند يې خپل 

ارمانونه الهو نه کړل. هيله د دريو رسه لرې ان متضادو فرهنګي 

سې چې د هيلې په تېر درې کلن چاپېريالونو ترمنځ د وصل کړۍ شوه، دا

ژوند کې پر افغانستان باندې يو ډول ذهني، سيايس او فکري  چاپېريال 

حاکم و، په ټوليز ډول پر کوزه پښتونخوا د يوې متبذلې او اروړه 

دميوکراسۍ، دميل روح دنشتواه او بې تفاوتۍ فضا حاکمه وه او ده او 

ر او ذهني فضا ده چې زموږ هلته په لويديځه ټولنه کې بيا بل ډول کلتو 

له دې دواړو چاپېريالونو رسه څرګند او ان متضاد توپري لري. هغه افغانان 

او په تېره د هيلې هيله وال او مينه وال چې په دې دريو متضاوتو 

چاپېريالونو کې اوسېږي، طبعاً دهغوى ذهني، ذوقي، فکري اوو ان سليقه 

وه چې هيلې ورته له پيل نه پوخ  يي يو واه راوستل يوه هغه ګرانه مسله

 تکل کړى و.

له نېکه مرغه د هيلې چلوونکي په دې سرت او ستونزمن کار کې د 

داسې يوې خپرونې په خپرولو تر ډېره حده برياه شول چې په درې 

واړو چاپېريالونو کې د چلند وړ وي. دا منو چې کله به په هيله کې داسې 

باندې د واکمنو ځينو چارواکو تندى  ليکنې هم راغلې وي، چې پر هېواد
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ورته تريو شوى وي، خو ددې ترڅنګ به يې داسې ليکنې هم تر سرتګو 

شوې وي، چې بېرته يې تندى ورين شوى او د غوسې تاو به يې ناست 

وي. همداسې به يوه لويديځ مېشتي افغان ورور ته هم کله کله داسې 

يو ويشتمې پېړۍ ته رسخوږى پيدا شوى وي چې دوى ته ال ګوره؛ خلک 

داخل شول او ټول ژوند يې کمپيوټرايز شو، خو دوى ال تراوسه د شاعرۍ 

او زړو ببواللو له ښکېله نه دي راوتيل او تراوسه ال وعظ او نصيحتونه 

کوي. په پېښوري چاپېريال کې خو پر اوسېدونکو افغانانو د دواړو 

 چاپېريالو يخ او تود شامل لګېږي.

چې د هيلې چلوونکي د ذهني تصادم او ذوقي اسايس خربه داده 

اختالف پر دغسې يوې درې الرې کې والړ دي او که چېرې په تلې کې 

يې لږه ډنډۍ ووهله، نو رضور به له يو لوري د زياتې نيوکې تر بريد 

 الندې راځي.

د مجلې چلوونکو په همدغسې متصادمې درې الرې کې تراوسه پورې 

د هغه ميل ارمان لپاره کار کړى چې زموږ  هم خپل ځان ساتىل او هم يې

 په هېواد کې يې دخدمت اړتيا تر بل هر کار زياته احساسېږي.

زموږ د بهرنيو افغاين خپرونو يوه اسايس ستونزه داده چې دوى تراوسه 

پورې د خپلې ټولنې له دردونو او واقعيتونو رسه بشپړ منطبق شوي نه 

وى سوي اهونه چې د انعکاس دي، زموږ د ولس ځپل شوې هيلې او دهغ

وړ دي په پوره ډول په خپرونو کې نه منعکسېږي او دوى يوازې په خپلو 

ذهني او ځانګړو يادونو او وړانديزونو هغو ته د حل الره ښيي او بس. د 

ټولنې ترمنځ هم ډېر واټن رامنځته شوى دى، د تخنيکي ستونزو شتواىل 

کي نه يش کوالى پر خپل بله اسايس مسئله ده چې ددې خپرونو چلوون

ټاکيل وخت خپله خپرونه هېواد ته ورسوي. په دې ډول په بهر کې د 
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افغاين خپرونو اود هېوادم مېشتو افغانانو ترمنځ ډېر واټن رامنځته شوى 

 دى.

خو هيله يوازينۍ افغاين خپرونه ده، چې د دريو چاپېريالونو، 

نو کې د خپلو لوستونکو افغانستان، کوزه پښتونخوا او نورو بهرنيو هېوادو 

هيلې خړوبوي او تراوسه پورې په دې برخه کې ډېره برمينه ده. )د 

شيطان غوږونه دې کاڼه وي(. د يوې خپرونې لپاره به تر دې زيات برى 

چېرې وي، چې يوه ګڼه يې شل تنه ولوه. د کابل پوهنتون د محصلينو 

له د مجلې ادارې د کابل د ډېرو شکايتونو او غوښتنو او بيا بيا ټينګار له کب

( ګڼې بېلې کړې، خو څو تنو محصلينو 55پوهنتون محصلينو ته د مجلې )

څرګنده کړه چې دا مجلې ډېر کمې دي؛ اوس چې موږ ته هره ګڼه 

رايش، نو په نوبت رسه يې لولو، لست ورته جوړوو، يو محصل مجله ځان 

هم شوي چې په رسه يويس او بيا يې راوړي، بيا يې بل يويس، کله داسې 

( تنو ته رسېدىل دى. رسه له 30-35دې لست کې د راغلو نومونو شمېر )

( ګڼو ته اوچته کړه ، خو د ٠555( ګڼو څخه )055دې چې موږ مجله له )

 يوې اټکليزي او ولس ميليوين ټولنې لپاره دا شمېر خورا کم دى.

په اوسنيو رشايطو کې د يوې خپرونې د بري يو بل راز د هغې د 

چلوونکو په رښتينواه او صداقت کې نغښتى دى، ايا ددې خپرونې 

چلوونکي کوم څه چې خپروي له هغو رسه رښتيا هم مينه لري که هسې 

نور ګرموي؟ هر کله چې د صداقت او عمل ترمنځ واټن وي، پر لوستونکي 

څوک خپله خربه نه يش منالى. خداى پاک د وګړو ترمنځ دومره رازونه 

هېدل پرې اسان نه دي، چې د زړه خربه نه وي پر زړه پټ کړي؛ چې پو 

 نه لګي.
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هيله مجله داسې هم نه ده چې پر يوه اواره الره روانه وي او دهغې 

چلوونکي به له هېڅ ګواښ، نيوکې او غندنې رسه نه وي مخامخ شوي او 

 يوازې همدا ستاينې به وي او بـس.

لې ډېره موده د د مجلې د ادارې د شمېرنې او انګېرنې له مخې هي

 ستاينو او غندنو ترمنځ خپل کار ته دوام ورکاوه.

په لومړيو وختونو کې خو اسايس نيوکه دا وه چې هيله ولې يوازې په 

پښتو چاپېږي؟ ايا افغانستان کې نور ))مليتونه(( نه شته، دهغوى حقوق به 

څنګه يش؟  )دري( بايد حتمي په کې ځاى يش که نه دا خو رښتيا)!( هم 

ه نشنليستي او فاشيستي هڅه او خپرونه ده!؟ کله چې د هيلې مجلې د يو 

ادارې له خوا په دې برخه کې جدي غربګون وښودل شو،  چې وروره 

خربه داسې نه ده؛ هر څوک حق لري چې خپل غم په خپله وخوري، که 

موږ ددې وس ولرو چې نورو ته خدمت وکړو دا خو نو ښه کار دى، خو 

پله د رنځونو په درياب کې ډوب يو، نو ايله دومره وکړو که نه يې لرو او خ

چې خپله بېړۍ له ډوبېدو وژغورو او که خپلې ژبې او قوم ته خدمت 

کول نشنليزم يا فاشيزم وي، بيا خو له پښتنو پرته د دنيا ټول قومونه 

نشنليستان او فاشيستان دي. څرنګه چې هغه وخت هيله په پېښور کې 

وه چې ټوله پښتو خپرېدله، نو ځکه ژبنى عکس  يوازينۍ افغاين مجله

العمل هم زيات و، خو چې د هيلې چلوونکو ورته ځان ټينګ کړ او خلک 

هم له خپل مسلم حق رسه روږدي شول او دا يې خپل روا حق وګاڼه نو 

يو کال وروسته دا نيوکې غلې شوې. که هيلې دا سپني سرتګي )!( نه واى 

نږه پښتو خپرونو ته الره نه اورارېدله. څه کړې نو نن به يو شمېر نورو 

موده وروسته ځينو کسانو بيا خپل ذهنونه رسه وجنګول او په هيله کې د 

عيب پيدا کولو په فکر کې شول او ويې ويل: )) وهللا نو دې کې خو 
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اسالمي ليکنو ته ځاى نه ورکول کېږي(( رسه له دې چې هر چا کومه 

 کې بې له ځنډه خپره شوې ده. اسالمي ليکنه رالېږلې، په هيله

په کابل کې يو چارواکى هم په دې اند و چې اسالمي ليکنې په کې 

کمې دي، دهيلې يو چلوونکي ورته وويل چې مهرباين وکړه! هم مال يې 

هم چارواکى، هم ښه مبلغ يې او هم د اسالمي رشيعت د نفاذ لپاره د 

ظمه توګه يوه اسالمي چارواګي دررسه دي، راځه که نه هرې ګڼې ته په من

ليکنه رالېږه او موږ به يې خپروو، تر هغه وروسته هغه هم دا ډول نيوکه 

 ونه کړه.

ځينو نورو دوستانو ويل: )) ياره دا پښتوبازي په کې ډېره زياته ده((. 

دوى ويل ښه به وي که د چغو او خربو پرځاى پښتو ته عميل کار وکړو، 

ې پرځاى وې او دي، موږ هم په ځکه چغې څه ګټه نه لري. د دوى خرب 

همدې نظر يو. د هيلې تګالره اساساً داده چې داسې مطالب خپاره کړي، 

چې نه يوازې د اسالمي اصولو او زموږ له ميل ګټو رسه ټکر، ونه کړي، 

بلکې دهمدغو آرونو په رڼا کې ليکل شوي وي او هم يې دا هيله ده چې 

ونه تړي. فکر کوو پښتنو باندې په د چا مثبته ليکنه د سانسور په زنځري، 

خپرنۍ برخه کې څه رلم شوى او تېر ستمي ناورين هم دوى ذهناً وټکل، 

د تېر محروميت د جربان لپاره دوى اړ دي چې پر پښتني مسايلو او پښتنو 

زياتې ليکنې وکړي او خپل زړه تش کړي، دا کار هم کېدى يش ډېر دوام 

ته راوګرځي. ليکوال يې هم طبعاً د  ونه کړي کله چې ټولنه نورمال حالت

 ژوند د نورو اړخونو په باب فکر کوي.

ښه کار خو همدا دى چې زموږ ښاغيل ليکوال د ژوند پر بېالبېلو خواو 

 ليکنې وکړي او دهيلې مجلې پاڼې پرې رنګينې کړي.

د هيلې مجلې داسې لوستونکي هم شته چې د هيلې ټولې ګڼې يې 

مزورو ليکنو په باب يې خپل نظر په ډېر جرئت ګام پر ګام څاره او د ک
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رسه څرګند کړى دى. دساري په ډول يو شمېر لوستونکو د هيلې مجلې د 

ل کال دوميه ګڼه تر نورو کمزورې وبلله او واقعيت هم همداسې و. ٠255

له ډمنارک نه يو لوستونکي دهيلې مجلې د همدې ګڼې په باب په يوه 

( مخونه په لوستلو 25خونو څخه يې )( م55ليک ليکيل وو : )) له )

ارزېدل او نور ټول سوليده مطالب وو((. موږ تر خپله وسه د ټولو 

لوستونکو او ليکوالو نظرونه، نيوکې او الرښوونې منيل او د هغو د عميل 

کولو لپاره مو عميل هڅې کړي دي. يوه دا خربه ده چې ځينې شيان 

له ستونزو خرب نه وي او موږ نه  زموږ په وس کې نه وي او لوستونکي زموږ

د نورې پرمختيا هيله کوي، راځئ چې دا خربه به هم لوستونکو رسه 

رشيکه کړو: دا ټوله هيله مجله چې تاسې ګورئ دا په اوس وخت کې د 

 دوو کسانو د زيار او خولو محصول ده.

يو تن عبداملالک بېکسيار نومېږي چې په ډمنارک کې اويس او د 

ولو په بيه د هيلې پاڼو ته ساه ورکوي او بل تن اسمعيل خپل تندي د خ

يون دى چې په کابل او پېښور کې اويس او د هيلې علمي او تخنيکي 

چارې پرمخبيايي، پخوا يوه بله ميوند واله ) صفيه صديقي( هم د هيلې يو 

 بل مټ و، خو هغه هم اوس پرديسه او له هيلې لرې ده.

داسې يوه مجله دې ) لکه هيله( نه ايا څوک به داسې فکر وکړي چې 

دفرت ولري، نه مېز، نه پرسونل، آن په پېښور کې يې پوستي پته هم د بل 

چا وي او لنډ مهالې يې رانيولې وي. خو له دغو ټولو ستونزو رسه رسه 

موږ د خپلو هيله والو، مينه والو او درنو ليکوالو پر همېشنيو مرستو او 

سست شوى نه دى او د خپل ميل ارمان  الرښوونو ډډه لګولې، هوډ مو

لپاره مو چاته کمه هم نه ده ويلې. لکه څنګه چې د هيلې مجلې هيله والو 

د هيلې خيال ساتىل، داسې موږ هم د خپلو مينه والو هرې مثبتې 

غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړى دى؛ غوره بېلګه يې دهيلې مجلې همدا 
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کال وړاندې د هيلې مجلې د  ګڼه ده، ښاغيل ډاکټر جاويد وردګ يو نيم

يونيم کلن عمر د ارزونې په غونډه کې هيله څرګنده کړې وه: )) هيله لرم 

( ټوکونو په شمېر چاپ 0555( مخونو کې د )055هيله يو وخت په )

يش((. دادى د هيلې مجلې او خپل پښتني فرهنګ د يوه اورين مينه وال 

( مخه شوه نور نو 055ه خو )او لېوال دا هيله خو پوره شوه، د هيلې دا ګڼ

خداى)ج( لوى او مهربان دى، که د درنو لوستونکو او قلموالو همکاري 

تر دې هم زياته يش، نو موږ به هم تر دې زيات کوښک وکړو چې د 

کالګڼې مخونه تر دې هم زيات کړو او هم د عادي ګڼو په مخ شمېر کې 

زياتون پرځاى زياتون راولو. دا هم کېدى يش چې دمخونو د شمېر د 

دهغو د څرنګواه د ښه واه په اړه فکر وکړو. خو په هر حال هيله مجله 

 خپلو هيله والو ته اړتيا لري او هيله وال يې دمجلې ښه واه ته.

خو په هر ډول الزمه ده چې د يو بل په مرسته خپلې ستونزې غوڅې 

رهنګي کړو او نيمګړتياوې له منځه يوسو او په هېواد کې د يو مثبت ف

اوښتون او خوځون لپاره په ګډه هلې ځلې وکړو. ښه به وي که د سيايس 

اوښتونو پر ځاى د فرهنګي اوښتون او مثبت بدلون لپاره هڅه او هاند 

 وکړو.

 دهيلې د ځال، ښکال او د هيلې د هيله والو د بريا اوسوکالۍ په هيله.

 په درناوي
  د هيلې اداره
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په ټغر د  راځئ چې رسه کېنو 

 روغې جوړې

 
دوه ويشت کاله وشول چې افغانان له پرديو او هم په خپل منځ کې يو 

بل رسه الس وګرېوان دي، د جګړې بهرىن لورى راهراً د پردې پر مخ نه 

ښکاري، خو په حقيقت کې اوس هم بهرنۍ السوهنه د جګړې اسايس 

 المل دى، دا چې بهرنيان د افغانستان په جګړې کې څومره ګرم دي او د

افغانستان پر وړاندې څومره اخالقي، انساين او برشي مسوليت لري، دا يو 

بېل بحث دى اوپه سيايس ډګر کې څوک چا نه د ګيلې حق هم نه لري، 

ځکه سياست د کوم اخالقي معيار تابع نه دى، زړه خوږى،انسانيت، مينه 

 او وروروه د اخالقي کلتور برخې دي، له پرديو ان دښمنانو د ښو هيلو

لرل په خپله زموږ فکري ارزونه له پوښتنو رسه مخ کوي، ښه به دا وي چې 

 هر څه له ځانه پيل کړو، ځان ګرم وګڼو او له بحرانه د وتلو الر پيدا کړو.

که د افغانستان د جګړې فکري او تدارکي چارې له بهرنيو رسچينو 

افغانانو له برابرېدلې او برابرېږي، خو د عميل کولو چارې يې په خپله د 

خوا تررسه کېدې او پر افغانانو عميل کېدې،افغانستان د مختلفو ګروهو او 

وسلو د ازمونځي حيث غوره کړى دى، ددې ازموينو زهرجن لوګي زموږ 

 ولس تنفس کړي، خو د امتياز ډيوې يې د نورو خونې روښانه کړي دي.

 هرې ډلې او ډلواک چې د ځواک توره ترالسه کړې او پر واک يې

ډډه لګولې نو بيا يې د هېواد د ودانۍ پر ځاى د خپلو مخالفانو د کور 

وراين لپاره توره راکښلې او په وينو يې رسه کړې ده ، مقابل لوري بيا د 
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غچ اخيستنې ځواک راټول کړى او بيا يې دومره افراط کړى چې لومړۍ 

ار او ډله د خلکو له ياده وتلې ده، د دوه ويشتو کلونو په بهري کې دا ک

عمليه څو ځله غربګ  شول او اوس يوځل بيا د اوج پوړۍ ته رسيده 

دي، لويه بدمرغي داده چې زموږ د لوستي قرش د ياد وړ يوه برخه د رسو 

او شنو، سپينو اوتورو، خوږو او رنګينو شعارونو رساب تېر ايستې وه او په 

ر په همدغه مخالفو ډلو او ډلګيو کې تنظيم شوې وه، د دې ډلو د ټک

نتيجه کې د دې لوستو کسانو زيات شمېر هم له منځه الړ او هېواد ته يې 

درانه کلتوري، اقتصادي او ټولنيز  زيانونه هم واړول. نتيجه يې ان دا 

راووته، هرې ډلې چې دکومې ګروهې د پراختيا  او واکمنۍ لپاره چغې 

کرث وهلې، په پاى کې يې عملونه دهمغې ګروهې پر ضد متام شول او ا

 يې بيا له خپل مخالف موقعيت رسه  يو ځاى شول.

( وګړي 90د يوې اټکليزې شمېرنې له مخې دهېواد په سلو کې )

نالوستي دي او د لوستي قرش ياد وړ برخه په همدې مخالفو ډلو کې 

تنظيم شوې وه،د يوې ښېرازې ټولنې د جوړېدو لپاره بايد لږ تر لږه د 

و ټول تر حده زيات کار وکړي، که اوس وګړو زياته برخه لوستواله يش ا

موږ ټول تنظيمونه راټول کړو او غړي هم ټول لوستوال حساب کړو او بيا 

يې څو ځله زيات محاسبه کړو، نو بيا به هم د افغان ولس لسمه  برخه ترې 

جوړه نه يش، که چېرې دا لسمه برخه وګړي، له اختالف پرته شپه او ورځ 

هېواد د ټولو وګړو  ژوند پوره سوکال نه يش  کار وکړي، نو بيا به هم د

 کړاى.

مختلفو ډلو نه د ولس هيله داده چې دوى خو د نفاق تجربه وکړه، دا 

ځل دې اتفاق وازمويي، چې مثبته نتيجه ورکوي او که نه؟ اوس هم 

وخت شته، که د مختلفو فکري الرو د ټکر اوسيالۍ پر ځاى مينه،انسانيت 

بارزې تګالره وټاکي، نو کېدى يش د نورې ورانۍ او هېوادپالنه د خپلې م
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مخه ونيول يش او ولس ته د دې امکان برابر يش چې د خپلې ناروغۍ 

 درملنه په خپله وکړي او خپل زخمونه  په خپله وګنډي.

زموږ سياستوال بايد لږترلږه يو ځل رس په ګرېوان کې ښکته کړي او 

ړي او دادې هم محاسبه خپلې تېرې ورانۍ ځان رسه تداعې او محاسبه ک

کړي چې دوى نور څومره عمر لري چې بېرته د هغو ورانيو عمران ته مال 

وتړي؟ ايا هر تنظيم  او دهغه مرش چې افغانستان ته کوم زيان اړوىل؟ که 

اوس يې څوک له ګرېوانه ونييس چې راشه تاوان يې ورکړه! نو دا ډله او 

 ډلواک به يې پوره کړاى يش؟

ډېرې اوسېلې خاوند دى، دوى ته يې ډېر زغم وکړ او  خو زموږ ولس د

د خداى )ج( دربار ته يې د خالصون په هيله السونه پورته کړل، خداى 

پاک پر مختلفو ډلو او ډلواکو داسې طاعون خپور کړ او د رشم داسې 

جامې يې ور واغوستلې چې اوس په بهر کې هم له رشمه ډک ژوند تېروي 

 و ځاى نه شته.او په داخل کې خو يې هډ

له نويو واکمنو هم دا ګيله کېږي، چې د تېرو، ترخې تجربې تکرار نه 

کړي، ټولو ته يوه د مينې او صميميت فضا رامنځته کړي، چې خپل ولس 

 يې سوکاله او ارام يش: 

 راځئ چې رسه کينو په ټغر د روغې جوړې))

 ((په خپل وطن کړو جوړ ميل اخرت د روغې جوړې

 

 کې د ميل خوشالۍ او سوکالۍ په هيلهپه ټول هېواد 

 دهيلې اداره
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 دا دنيا چا شل کړې ده؟

 

په پښتو کې )شل( له )شمېرنومه( پرته ېوه داسې نومونه هم ده چې د 

ېوه سخت  اونا شوين کار د بشپړاوي لپاره کارول کېږي، يانې داچې يو چا 

چې ده )شل( د يو ستومزمن کار وروستى مورچل وواهه، نو بيا ورته وايي 

کړه، ځکه خو دډېرو دنيايي کارونو او چارو په باب ويل کېږي چې 

))نولس کېږي، خو شل کېږي نه(( پښتنو په حقيقت کې )شل عدد( د هر 

هغه ستونزمن کار لپاره چې تررسه کول يې يو خارق العاده اند وځواک 

هر غواړي يو معيار ټاکىل، دې معيار ته رسېدل څه اسان کار نه دى، او 

 څوک يې )شل( کوالى نه يش.

ډېرو لسو، پنځه لسو، اوولسو او نولسو ته رسولې خو شل کړې يې نه ده، 

خوداسې خلک هم شته چې نه ېوازې شل کړې يې ده ، بلکې تر هغه 

 څخه د ال لوړتابه په تکل دي.

همدا چې تاسو يې اوس لولئ، همدا به درته بېلګه کړو، ((  هيله))همدا 

يو وخت چې موږد هيلې لومړنۍ ګڼه د اغزن ذهني چاپېريال له ډول 

ډول خنډونو او فشارونو رسه رسه چاپ او خپره کړه، نو سم له السه لکه د 

ځينو نورو پښتنو مهالنيو خپرونو په څېر د هغې د مړينې انځور هم په 

شو، خو کله کله به تخيل اوتصور د ذهن پر ستړي ذهن کې تېر وبېر 

ارمان يو خوږ شال را خور کړ او دې ارمان به مو غځونې وکړې: ))يو 
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وخت به داسې هم رايش چې  د مجلې )شلمه( ګڼه خپره يش او موږ ورته 

( ٠٠55د خوښۍ او منانځنې جشن جوړ کړو(( دا دى له هغې ورځې )

ه رسېده يو، چې يوازې په تصور ورځې تېريږي او نن موږ هغه هدف ت

کې مو الس ورته رسېدى شو او بس، پر دې مهال برى وکه نابرى، ارامۍ 

وې او که نا ارامۍ، دمې وې که ستړياوې، منډې وې که ناستې، ټول له 

يو ډول روحي ډاډ رسه ملګري وو، همدغې اروايي خوږلنۍ زموږ مټې 

شلو( ته ورسوله، داچې مضبوطې کړې وې، نو ځکه مو خربه له )صفره( )

له مانيز پلوه به شلو ته رسېده يو که نه؟ ګرانه به وي خو د عدد له مخې 

مو هغه شمېره  ترالسه کړه، چې ډېر يې په ترالسه کولو کې پاتې راغيل 

دي، د هييل د شلمې ګڼې خريېدا موږ ته دا په ډاګه کوي، چې که د 

 ځواک او صداقت ټول رسه هېوادين فرهنگ لپاره مينه، ولوله، اند، ماه

ملګري يش، نو په هېواد کې د فرهنګې رکود او سقوط مخه نيول کېدى 

 او د بيا رغونې لپاره الرې چارې برابرېدى يش.

اوس مهال چې د ژوند د نورو ډګرونو په شان فرهنګي ډګر هم زيات 

کار او خدمت ته اړتيا لري، د فرهنګيانو او فرهنګپالو مسوليت هم تر بل 

ر  وخت څخه درنېږي، اوس بايد موږ د پخوا په انډول څو برابره کار ه

وکړو، ويجاړ شوى او تاال شوى فرهنګ بېرته تر السه کړو، هڅه او هاند 

وکړو چې له فرهنګي پلوه؛ تر کودتايي او کړکېچنو نظامونو د مخه حالت 

الره ته ورسوو او بيا نوره هڅه وکړو چې د هېواد  دفرهنګي پرمختيا لپاره 

 چاره برابره يش.
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لنډه دا چې فرهنګيان او فرهنګپال بايد جګړه مارو ته وښيي چې که 

تاسو د هېواد په ورانۍ او خيانت کې نه ستړي کېږئ، موږ يې په ودانۍ 

 او خدمت کې نه ستړي کېږو، تاريخ به بيا پر دواړو قضاوت کوي.

 

 ډېـر تفاوت شته په انـسان کې دمانا په لحاظ

 ل دي ځينې  ځان ځينې جهان جوړويواړه مشغو 

 

 په درناوي

 د زياتو فرهنګې هڅو او خدمتونو په هيله

 دهيلې اداره
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 د اوسنيو پښتو خپرونو موضوعي وېش
 

هغه فرهنګي خپرنيزه تشه چې پخوا د پښتو خپرونو د نشتواه او 

کمواه له کبله احساسېدله، دادى د خداى )ج( په لورېينه او د ګڼو 

 فرهنګپالو په همت اوس تر يوه بريده ډکه شوې  او ډکېدونکې ده.

اوس د کال له لومړۍ ورځې نه نيولې بيا د کال تر وروستۍ ورځې 

پورې هېڅ داسې ورځ نه شته چې په هغې کې دې په پښتو ژبه کومه 

خپرونه چاپ نه يش، له ورځپاڼو نيولې تر کالګڼو او ځانګړو ګڼو پورې، هر 

لې او نورې خپرونې خپرېږي، که اوس يوازې د پښتو ډول جريدې، مج

مجلو شمري په پام کې ونيسو، نو شمېر يې تر لسو عنوانو اوړي، همدا اوس 

يا په منظم ډول او يا هم په لږ ځنډ رسه ، سباوون، باخرت، ګوربت، 

داستانونه،شمشاد، هيله، ګندهارا، ورځ، کونړ، ننګرهار، خوست، شمله او 

قبل، وطن، تعاون، معارف، رنګني کامن، سپيده، اساميي، دوه ژبې لکه مست

صدف، روزنه، کابل پوهنتون، صبا ، خالفت، کتاب او ځينې نورې مجلې 

 خپرېږي.

د مجلو دې شمېر او څرنګواه ته چې سړى ګوري، نو په زړه کې يې 

ډېرې فرهنګي هيلې راټوکېږي، که دازادو خپرونو دا ګړندى او ګڼشمېره 

ګړندى روان وي، نو بې له شکه به زموږ فرهنګ ته زياته بهري همداسې 

وده ورکړي، ګڼ شمېر ليکوال، شاعران او د قلم خاوندان به را وټوکېږي، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

0550 
 

او ډېر به په کې وځلېږي، خو له دې رسه رسه که ازادې او دولتي خپرونې 

وخت پر وخت ونه  ارزول يش او د نيمګړتياوو له منځه وړلو لپاره يې 

، نو کېدى يش ځينې يې خپل ارزښت او اغېز وباييل او هڅه ونه يش

 ځينې آن د انحراف خواته الړې يش.

لکه څنګه چې څرګنده ده،  اکرثه خپرونې راهراً د يو نېک کار او 

خدمت په هيله پر خپرونو پيل کوي او په ټوليز ډول د عقيده يي، 

ه نوم او هېوادنيو،ميل، فرهنګي، ټولنيزو او پوهنيزو مسايلو د خدمت پ

 هيله خپرونې کوي.

افغاين خپرونې هم د همدې نومونو او موخو پر چورليز -اوسنۍ پښتو

راڅرخي، په دې کې يوشمېر داسې خپرونې شته چې ټولې يوه  

موضوعي ليکه تعقيبوي، نه يوازې د ليکنې محتوايي بهري او رنګ له يوې 

ډيزاين يې هم بلې رسه يو شان وي، بلکې د خپرونې راهري بڼه، اسرت او 

يوې بلې ته ډېر ورته وي، دا ستونزه په ازادو خپرونو کې ډېره احساسېږي 

او داسې ښکاري چې د ځينو خپرونو چلوونکي پر موضوعي فقر اخته 

دي. له موضوعي فقر،پاشلتيا، ګډوډۍ او بې ځايه رنګارنګۍ نه د خالصون 

داسې يوه  او ژغور لپاره په کار دي چې د يوې مجلې او خپرونې لپاره

مشخصه مانيزه او آن شکيل تګالره او کړنالره وټاکل يش، چې نورو خپرونو 

 تر اوسه نه وي تعقيب کړې.

په پښتو کې يې غوره بېلګه ))داستانونه(( مجله ده، چې د هېواد د 

پياوړو ليکوالو؛ اسدهللا عضنفر او اجمل پرسه په نوښت او هڅو رامنځته 

موخه تعقيبوي او هغې ته ځکه د خدمت  شوې ده، دا مجله يوه ځانګړې
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جوګه کېدى يش چې د چلوونکو ذهني او فزيکي ځواک پر يوې واحدې 

 موضوع باندې راټول شوى دى.

هغه مجله چې په ټوليز ډول يو لوى ميل ارمان ته خدمت خپله دنده 

ګڼي، د ملت جوړونې بهري ګړندى او پياوړى کوي او د خلکو د شعور 

ى د کار ساحه نسبتاً پراخه ده، ددې مجلو لپاره په کچه اوچتوي، د هغو 

کار دي چې د داسې کسانو له خوا ايډټ او خپرې يش چې د ميل 

خدمت او خيانت تر منځ ټولې پولې ورته معلومې وي او خپله هم په ښه 

پوره ډول د ميل ولولې څښنت وي، داسې ليکنې چې دټولنې په هره 

هېواد رغاندې وي، خپرې کړي، برخه کې ګټورې وي، ملت رغاندې او 

په دې برخه کې هم د ليکنو موضوعي تسلسل ته پاملرنه په کار ده، خو 

اوس ځينې داسې خپرونې شته چې يا خو يې موضوعي تګالره تته ده او 

يا بېخي  نه شته او ځينې په کې د نورو خپرونو کاپي کوونکې دي، پر يوه 

نکو په ذهن کې د يو رنګۍ موضوعي ليکه د ګڼو خپرونو خپرول د لوستو 

فکر پياوړى کوي او په نتيجه کې د ذهني ستړيا سبب کېږي، پر ګڼو 

خپرونو د پخو ليکوالو د ليکنو وېش هم د مجلو مانيز ځواک رسه وېيش او 

د يوې )ښې( پر ځاى، ډېرې )کمزورې( مجلې راوځي، البته دلته بايد 

لري، د خپرونو داسې ونه انګېرل يش، چې دخپرونو زياتون ګټه نه 

زياتون يا کميت په حقيقت کې د هغو د کيفيت سبب کېږي، د ګڼ شمېر 

ليکوالو د راټوکېدو او ځينو نورو د ځلېدو المل ګرځي، د څو تنو 

ناوړ( انحصارماتېږي، خو اصيل موخه داده چې ګڼې -چلوونکو ) وړ

خپرونې بايد ګڼې موضوعګانې راونغاړي، نه داچې ټولې يوې موضوع ته 
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ړم يش، که چېرې هره خپرونه يوې مشخصې موضوع ته ځانګړې يش، ا

نود خپرونو موضوعي وېش له مخې به د ليکنو وېش هم رامنځته يش، دې 

رسه ليکوال اړ وزي چې هر څوک له خپلې لېوالتيا رسه سم په خپله 

 څانګيزه برخه کې ليکنې وکړي او اړوندې خپرونې ته يې ورکړي.

او نا محسوس رقابت به هم پاى ته ورسېږي،  د خپرونو تر منځ محسوس

ځکه چې د هر چا د کار ساحه به مشخصه يش، د کار د همدغې وېش په 

پايله کې به د ټولنې ټولې اړتيا وړ خواوې په متوازن او انډوليزه توګه وده 

وکړي، د افراط او تفريط دېوالونه به ونړول يش او د يوې بې خطره 

 لې هيلې ته ورسېږو.منځنۍ الرې پر الرې به خپ

 ))هيله(( د همداسې هيلې د پوره کېدو په هيله ده

 په درناوي

 اداره

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

 

0555 
 

 

 موقيعيتونه د فرهنګي کار جغرافيايي
 

ددې څو ورستيو کلونو په بهري کې د يو شمېر فرهنګيالو او فرهنګپالو 

افغانانو په همت افغاين فرهنګ ته د خدمت کار ښه په خوند او درز کې 

کېدى يش نور هم بډايه او ګړندى يش، دې فرهنګي کار ته روان دى، 

ډېرې هيلې شته، خو د اغېز او کار د څرنګواه په باب يې هم له همغه 

پيله او هم دا اوس يو لړ پوښتنې وې او شته، بنسټيزه  خربه داده چې 

زموږ د کار اسايس موخه افغانستان او افغاين فرهنګ ته خدمت دى، نور 

اسايس هدف پر شا وخوا راڅرخي، خو اوس راځو دې  هدفونه د همدې

ته چې زموږ فرهنګي هڅو د خپلې نښې منځ ويشتىل او که نه؟ فرهنګي 

هڅې په تېره بيا خپرونې افغانستان ته رسېده او که نه؟ که چېرې دې 

موخې ته نه يو رسېده، نو ددې مانا دا ده چې موږ په حاشيه کې يو او 

 .منت ته دننه شوي نه يو

په فضل او په خپله د افغان فرهنګيانو او  )ج(اوس د لوى خداى

خدمتګارانو په همت په بهر کې ګڼشمېر فرهنګي ټولنې جوړې شوي او د 

ټولو په تګالر کې راغيل چې د خپل  هېواد فرهنګ او ژبې ته به خدمت 

 کوي.

دا فرهنګي ټولنې عمالً پر خدمت بوختې دي، خو د ډېرو کمو فرهنګي 

اغېز په هېواد کې محسوس دى، د اغېزمنو ټولنو د بېلګې په توګه د ټولنو 

افغانستا د کلتوري ودې ټولنه او د پښتني فرهنګ ودې او پراختيا ټولنه 
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يادوالى شو، دوى خپل ګڼشمېر خپاره کړي اثار د هېواد داخل ته 

لېږدوه او هلته يې د هغې فرهنګي تشې په ډکولو کې ونډه اخيستې، 

ه؛ نږدې دوه نيمو لسيز ناورين څخه رازېږېدلې ده، البته يو چې له اوږد

شمېر نورې ټولنې به هم وي چې په بهر کې به ښه په ځل او بل کې 

کارونه کوي، هلته به يې اغېز هم زيات وي، خو په هېواد کې يې اغېز 

زيات محسوس نه دى، البته دا خربې بايد داسې ونه انګېرل يش چې تر 

هنګي هڅو او خدمتونو ته اړتيا نه شته، هلته هم د هېواد د باندې فر 

افغانانو د ژبې، کلتوري او ميل وياړونو د ژوندي ساتلو او ځلولو لپاره او 

همدا راز د نوي پښت د مسخه کېدو د مخنيوي په خاطر زياتو فرهنګي 

هڅو ته اړتيا ده، خو هر وخت او په هر ځاى کې بايد موږ خپلې مهمې 

و او بيا يې د خړوب الرې ولټوو، افغانستان د ټولو اړتياوې تشخيص کړ 

افغانانو لپاره د شميس نظام په شان دى، په دې شميس نظام کې افغانستان 

د ملر په څېر دى او نور افغانان د ستورو او سيارو په شان، که موږ فرض 

کړو چې په شميس نظام کې ملر نه وي او يا يې رڼا تته وي، نو نور ستوري 

له مداره ووځي او رڼا به يې تته يش، نو اوس موږ ټولو ته په کار ده به هم  

چې تر هر څه لومړى د ملر ځال ته له ورپېښو خطرونو او ګواښونو رسه 

مقابله وکړو، که چېرې افغانستان کې د فرهنګ ډيوه روښانه وي، نو د دې 

خو ډيوې رڼا به د افغانانو خونې تر لرې لرې ځايونو پورې روښانه کړي، 

که چېرې په لوى کور کې تياره وي، نو پر وړو خونو به په خپله تياره 

 واکمنه يش.
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که چېرې زموږ پر هېواد يو ځل د بل چا ژبه او کلتور واکمن شول او 

هېواد د نورو تر کلتوري يرغل الندې راغى بيا خو نو ټول بهر مېشتي 

چې د دوى افغانان په ډېره اسانۍ د نورو په کلتور کې ډوبېږي، ځکه 

روحي، ژبني، فرهنګي او  مانيز ډاډ ځاى له منځه الړ او دهيلو چينه يې 

 وچه شوه.

اسايس خربه داده چې موږ تر ټولو لومړى د فرهنګي او ميل کار 

جغرافيايي موقعيتونه تشخيص کړو، د کار زياته برخه خپل هېواد؛ ګران 

ګاونډيو هېوادونو کې افغانستان ته  ځانګړې کړو. بيا پاکستان او ځينو نورو 

د اوسېدونکو افغانانو د مسخه کېدو د مخنيوي لپاره هڅې وکړو او د کار 

درېيمه برخه په لويديځو او ځينو نورو هېوادونو کې، د افغانانو لپاره 

 فرهنګي او ميل کار ته بېله کړو.

اوس خو همدا امکانات دي، چې د لويديځمېشتو افغانانو ماه 

ښتونخوا کې تخنيکي امکانات او خالصه فضا او تر امکانات، په کوزه پ

هېواد دننه د افغانانو فرهنګيانو فکرونه او قلمونه رسه ملګري او مثمره 

نتيجه تر السه کړو، که چېرې د هر جغرافيايي موقعيت د وګړو د شمېر او 

دهغو د استحقاق له مخې خپله السته راغلې )ره پر همدې جغرافيايي 

نو بيا به مو هم د انصاف پر لوري اسايس ګامونه اخيستي  موقعيتونو وويشو

وي او ټول افغانان به په متوازنه توګه له فرهنګي برياوو اوالسته راوړنو 

څخه برخمن شوي وي، د دغو جغرافياي موقيعيتونو ترمنځ ډېر اغېزمن او 

ذهني دېوالونه او نورې ستونزې شته، خو د هغو د حل لپاره هم بايد له 

رسه سم ګامونه پورته يش، که چېرې اکرثه افغان فرهنګيان  اړتيا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

055٠ 
 

)هېوادمېشتې او بهرمېشتي( د قربانۍ او تدبري په يو ځاى کولو رسه عميل 

هڅې وکړي، نو پوره باور دى چې هم به فرهنګي برياوې ولرو، هم به په 

هر جغرافيايي موقعيت کې د اوسېدونکو افغانانو تر منځ فرهنګي انډول 

يش، هم به داميي اړيکي ټينګ يش، هم به فرهنګي خالوې له  رامنځته

منځه الړې يش او  هم به له فرهنګي او ژبني پلوه د افغانانو د مسخه کېدو 

 مخه ونيول يش.

د همداسې يو سرت ارمان د بري او همداسې يوې ورځې  د را راسېدو 

 په هيله

 د هيلې اداره
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هيله(( د خپل ژوند د نيمې لسيزې په )) 

 درشل کې

 

دهمدې ګڼې په خپرېدو رسه دهيلې پر ژوند څلور کلونه واوښتل او 

پنځم کال يې راپيلېدونکى دى. دا تېر څلور کلونه دهيلې لپاره د زياتو 

 بريو، ستړياوو او هيلو کلونه وو.

ين د هيلې چلوونکو په دې موده کې د خپل سرت ميل ارمان )دهېواد

ميل فرهنګ او ميل ژبې( د پاللو لپاره يوه شېبه هم ارامه تېره نه کړه او د 

خپل وس او امکان تر وروستي بريده يې الس او قلم، فکر او خيال پر کار 

واچول، چې دا بله شوې ډيوه )هيله( مړه او تته نه يش، بلکې ال ځالنده 

ګانونه، انتقادونه، او روښانه يش. ګواښونه اخطارونه، خطرونه، سفرونه، خپ

لسمونې او سمونې، نقدونه او داغونه ټول يې وزغمل، خو هيله يې پر هغه 

 مستقيمه الره بوتله چې هدف ته رسېدله.

ښه به وي چې دلته دا ټولې برياوې، نيمګړتياوې او ناخوالې رسه 

 ډلبندي کړو:

 

 برياوې:

( ورځې کېږي، په ٠535موږ په تېرو څلورو کلونو کې چې ټولې )

( ګڼې چې د ټوکونو شمېر يې 35خپرنۍ برخه کې په ټوليز ډول )

( مخونو ته رسېږي، خپاره 0555( او د مخونو عمومي شمېر يې )٠5555)
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( 2،5کړي دي. يانې دا چې موږه هره ورځ خپلو افغانانو ته لږ تر لږه )

 ٠3،39مجلې د ټوکونو د شمېر له مخې مو هره ورځ )مخه چاپ کړي او د 

( ټوکه مجله ټولنې ته وړاندې کړې ده. په وياړ رسه ويالى شو چې دا د 

هيلې يو سرت ميل ريکارډ دى، چې په همدې وخت کې نه تر هېواد دننه 

او نه بهر، نه حکومتي چارواکو او نه کوم بل چا په دومره څرنګواه او 

بيا په همدې قيد شوي واټن کې په پښتو ژبه داسې  څومره واه رسه او

خپرونه چلولې ده، نو ځکه ويالى شو چې هيلې د تېرو څلورو کلونو په 

بهري کې د څومره واه او څرنګواه او د چلوونکو د شمېر له پلوه يو ميل 

ريکارډ ټينګ کړى دى. دهيلې ادارې ته د پورتنۍ خربې يادونه هم يوه 

کاري، خو که سړى له حقيقت او واقعيت څخه غټه سپني سرتګي ښ

سرتګې پټې کړي، نو دا به هم د اشخاصو له کړي او شوي کار رسه بې 

 انصايف وي.

 

 محتوايي برخه:

( ٠355هيلې مجلې په تېرو څلورو کلونو کې په ټوليز ډول تقريباً )

عنوانه بېالبېلې ليکنې او شعرونه خپاره کړي دي. چې ميل، اسالمي، 

طبي، اقتصادي، سيايس، معلومايت، انتقادي، روزنيز او پوهنيز  ټولنيز،

محتويات يې درلودل، لنډې کيسې، طنزونه او شعرونه هم په کې شامل 

 وو.

د هرې ګڼې دپښتۍ لومړى مخ دهېواد ميل اتالنو او لوړو شخصيتونو 

ته ځانګړى شوى و، همدا مسله د مجلې د منځپانګې مرکزي ټکى 

مسله او ميل ژبه ځکه زيات ټينګار کوو، چې همدا جوړوي، موږ پر ميل 

برخه د ))رسو((، ))شنو((، ))تورو(( او ))سپينو(( ايډيالوژيو تر بريد، 

ګواښ او خطر الندې ده او د زيات خدمت اړتيا ورته احساسېږي. که 
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زموږ ملت او هېواد نه وي نو بيا خو موږ هېڅ ډول ايډيالوژۍ ته اړتيا نه 

ژي ))رسه(( وي که ))شنه((، ))سپينه(( وي که ))توره(( لرو، ځکه ايډيالو

په هوا او خال کې خو نه تطبيقېږي. د هغو لپاره انساين ټولنو او ټاکلو 

جغرافيايي حدودو ته اړتيا وي. که موږ د هيلې مجلې محتويات رسه 

ووېشو، نو ملتپالنه، ژبپالنه، اسالمپالنه او انسانپالنه يې اسايس توکي دي، 

 وند نور ډګرونه مو هم له ياده نه دي اېستيل.خو د ژ 

يو ښاغيل کلتوري چارواکي پر موږ دا نيوکه کړې وه چې د هيلې 

 چلوونکي يوازې ژبې او ملت ته اړم شوي او اسالم يې له ياده وتىل دى.

موږ رسه له دې چې د اسالم چغې نه وهو، نه مو هغه د ځان لپاره د 

ګرځوىل، خو له خپل خداى)ج( ډوډۍ، مقام او څوکۍ ګټلو وسيله 

څخه ډېر خوښ يو چې مسلامنان يې پيدا کړي يو، د دين خدمت پر موږ 

 ټولو فرض دى، خو نه د دين په نامه ځان اوچتونه او ځانښودنه.

موږ په هره ګڼه کې ژورو او رضوري اسالمي ليکنو ته ځاى ورکړى او 

مو ډېرو رښتينو  هره ليکنه چې موږ ته راغلې هغه مو خپره کړې ده او هم

اسالمپوهانو رسه د نورو ليکنو لپاره اړيکي ټينګ کړي دي. موږ په هيله 

کې داسې اسالمي ليکنې هم خپرې کړې دي، چې تر موږ څو مياشتې 

وروسته بيا هامغه ليکنې په رسمي مطبوعاتو کې دويم ځل خپرې شوي 

نه دي. موږ چې هرڅه خپاره کړي دي، هېڅکله د اسالمي اصولو خالف 

دي او نه به دا کار ويش. موږ هغه مطالب خپاره کړي او خپروو يې چې 

زموږ د ټولنې لپاره ګټور وي. د يوه ايراين انديال اسالمپوه ډاکرت عيل 

رشيعتي په اند: )) هر څه چې ګټور وي، هغه اسالمي دي((. دلته د 

ه )ګټور( تعبري داسې دى چې جانبي ارضار ونه لري. موږ د اسالم د همدغ

 پراخ مفهوم په پام کې نيولو رسه ګټور مطالب خپاره کړي او خپروو يې.
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 ليکنۍ برخه:

په ليکنۍ برخه کې هيلې د يوه واحد او معياري ليکدود پلوي کړې او 

هغه يې تر خپله وسه پورې کاروىل دى. معياري ليکدود د يوې معياري 

ملت جوړونې  ژبې په رامنځته کولو کې ډېره مرسته کوي او معياري ژبه د

بهري ګړندى کوي او قبيله يي ذهنيت ختموي. موږ همدغه لوړ ارمان ته 

 د رسېدو په هيله هڅه کوو، چې معياري ليکدود وکاروو.

دهيلې مجلې په پيلګڼو کې چې موږ ته له بېالبېلو سيمو څخه ليکنې 

راتللې، نو په ليکنۍ برخه کې يې ډېر زيات اختالف او توپري و، خو کله 

وږ د معياري ليکدود لړۍ پلې کړه، نو اوس خپله ليکوال د مجلې چې م

له هامغه معياري ليکدود څخه الهام اخيل او اکرثه ليکنې په همدغه 

معياري ليکدود رالېږي، د ژبې د نږه واه په برخه کې موږ يوه منځنۍ 

 الره خپله کړې ده.

ي موږ هڅه کړې د ژبني جوړښت په برخه کې تر ټولو دمخه ګرامر 

جوړښت په پام کې ونيسو او په دويم ګام کې تر ممکنه بريده د ژبې نږه 

واىل. موږ د ژبې د نږه واه بهري ته په يوواريز ډول بدلون نه ورکوو، 

بلکې د انډولونو او نويو ويي رغاونو تر دودېدو وروسته هڅه کوو، چې 

ر مسلې پردي وييونه لرې کړو. که په چورلټ ډول موږ د ژبې د نږه واه پ

ټينګار وکړو، نو مجله به د يوه داسې کتاب بڼه خپله کړي چې د يوه 

ليکوال له خوا ليکل شوى وي، د بېالبېلو ليکوالو ژبنى سبک او د مجلې 

رنګارنګي به هم ختمه يش، البته د ژبې نږه واىل د ژبې د ساتنې او پالنې 

 .لپاره يوه رضوري الره او چاره ده، خو نه په يو واريز ډول

 روزنيزه برخه:

هيلې په څلورو کلونو کې ګڼ شمېر ليکوال، نويو ليکنو ته وهڅول او 

يو زيات شمېر ځوان ليکوال او شاعران يې وروزل. دهغوى په ذهن کې 
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يې د خپل هېواد او ولس وياړلې مايض تداعي کړه او د نوي ژوند او 

 سوکالۍ لپاره يې ورته فکرونه ورکړل.

نومياه يې له هېرېدو څخه وژغورل او له ميل دهېواد يو زيات شمېر 

 تاريخ رسه يې د ځوانانو مينه زياته کړه.

په ميل کچه يې د ميل شعور په ويښولو کې کارنده ونډه واخيسته او د 

ډېرو افغانانو پام يې خپل هېواد، خپل ځان، خپل تاريخ، ملت او خپلې 

وکي يې ولس ته په ټولنې ته واړاوه. د ملت جوړونې او پايېدنې رغنده ت

 ګوته کړل.

هيلې په پښتنو افغانانو کې پر خپل ځان د باور روحيه پياوړې کړه او 

هغه طلسم يې مات کړ چې پښتنو به په خپله ژبه په مستقل ډول خپلواکه 

مجله او يا خپرونه خپروالى نه شوه. دهيلې تر خپرېدو وروسته د نورو 

و ژبه يې خپلواکې مجلې ليکوالو روحيه هم پياوړې شوه او په پښت

راوويستلې چې اوس يې شمېر تر لسو هم اوړي. البته تر هيلې دمخه هم 

يو شمېر نږه پښتو مجلې خپرې شوي، خو ميل، ژبنيو او فرهنګي مسايلو ته 

يې په دې کچه پاملرنه نه ده کړې او نه يې د ولس د ميل شعور په 

هيلې د ټوکېدو پر  اوچتواه کې دومره ونډه اخيستې، رسه له دې چې د

وخت سيايس فضا هم ډېره تاوجنه او کرکجنه وه خو بيا هم د هيلې د 

 چلوونکو هوډونه پاخه وو.

 

 د ليکوالو همکاري او ماه برخه:

په ټوليز ډول په تېرو څلورو کلونو او په تېره بيا په تېر يوه کال کې په 

ډېره مينه او له  ليکنې برخه کې له موږ رسه زياته مرسته شوې ده. ټولو په

هېڅ ډول ماه امتياز پرته موږ ته ليکنې رالېږلې دي. موږ ته آن دومره 

 ليکنې رارسېده چې موږ يې د ټولو د خپرونې وس نه درلود.
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په ماه برخه کې موږ په تېرو څلورو کلونو کې د ګډونونډو، بسپنو او 

برابر  ( برخې لګښت20نورو ماه مرستو له الرې د مجلې په سلو کې )

%( پاتې لګښت ټول د هېواد د پياوړي شاعر 30کړى دى. دمجلې )

عبداملالک بېکسيار له خوا برابر شوى دى. دا هغه بېسارې قرباين ده، چې 

په ډېرې ستاينې او يادونې ارزي. بېسارې قرباين او اتلوه خو ورته ځکه 

او نه ډېر وايو چې بېکسيار نه پانګوال دى، نه ځمکوال، نه ډېر ګټياىل دى 

ګټندوى، يو پردېس افغان شاعر دى چې ايله همدومره ګټي چې خپل 

ژوند پرې ژغوري او مجله ژوندۍ سايت. يانې دا چې بېکسيار د خپل 

 ورځني ژوند د اقتصاد پاموړ برخه مجلې ته بېله کړې ده.

 

 ناخوالې:

څرنګه چې ډول ډول ناخوالو زموږ ټولنه زبېښلې او مروړلې ده او اوس 

هم ځپي، نو د خپرونو چلوونکي، ليکوال او فرهنګيان هم له دې يې 

ناخوالو رسه مخ دي. هيله مجله هم د درېيو متضادو چاپېريالونو لپاره 

خپرېږي، ليکوال او لوستونکي يې هم له دې ټولنو څخه دي، په داسې 

 يو حالت کې طبعاً د ذوقونو، فکرونو او ګروهو ټکر رامنځته کېږي.

هيله په دې برخه کې ډېره برمينه وه، چې په يادو  رسه له دې چې

شويو چاپېريالونو کې يې خپل مينه وال، لېوال او ملګري ليکوال 

پيداکړي، خو بياهم څرنګه چې په وروسته پاتې ټولنو کې د خدمت معيار 

معلوم نه وي، نو ځينو کسانو رسه به زموږ د کړي فرهنګي کار په باب شک 

او ځينو خو به ال  آن ) سوى تبسم( هم کړى وي.  او ګومان پيدا شوى وي

دګواښ، ترديد، تهديد او نورو فشارونو عميل او نظري څرکونه هم وو، خو 

بيا هم زموږ هوډ او تکل کمزوري نه شول، دتحمييل سانسور، خپلرسي او 

 ذهني سانسور يو ډول سيورى هم و، چې زموږ کار يې ټکنى کاوه.
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 نيمګړتياوې:

و کار کوي، طبيعي خربه ده چې که برياوې ولري، هر څوک چې ي

نيمګړتياوې به هم ولري. موږ هم د برياوو ترڅنګ يو شمېر نيمګړتياوې 

 لرلې، چې دلته يې يادونه کوو:

 .دچاپ په برخه کې يو څه ځنډ پېښېدل 

 .د مجلې د وېش ناسمواىل 

 .د زياتو ماه مرستو په راجلبولو کې پاتې راتلل 

  راغلو ليکونو پوره نه خپرول او نه ځوابول.مجلې ته د ټولو 

 .دمجلې له يوې ګڼې نه بلې ته د چورلټ نوښت نشتواىل 

 مجلې له يو شمېر استازو څخه د ځينو مينه والو )حق او ناحق  د

 شکايت(.

  له نړيوالو مطبوعاتو رسه په اړيکو ټينګولو او په انټرنټ کې د پاڼې

 په جوړولو کې پاتې راتلل.

 ې نيمګړتياوې.او ځينې نور 

 

 اړتياوې:

د نړۍ په هر هېواد کې هره مجله او يا بله خپرونه ځان ته ټاکىل 

پرسونل او دفرت لري، تر څلورو کلونو وروسته موږ ايله پر دې برياه شو، 

چې له يو بل کلتوري مرکز رسه هيلې ته يو دفرت پيدا کړو، په مجله کې ال 

پاتې ده. که چېرې هيلې مجلې لږ د څو تنو د شتواه اړتيا هغسې پرځاى 

تر لږه څلور تنه پرسونل او هغو ته ټاکىل معاش لرالى، نو پورتنۍ ټولې 

 نيمګړتياوې به نه واى.
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تر هېواد دننه د چارواکو يوازې دومره همکاري چې د مجلې په وېش 

 کې مرسته وکړي.

 په بهر کې د زياتو قلمي همکارانو او ماه مرستندويانو راجلبول.

پاى کې د هيلې له ټولو هغه مينه والو، لېوالو، خواخوږو، ليکوالو او  په

ماه مرستندويانو څخه چې په تېرو څلورو کلونو کې يې له موږ رسه 

همکاري کړې او خپله هيله يې تر دې دمه رارسولې، ډېره مننه کوو، زموږ 

، راتلونکې ګڼه به ان شاهللا دهيلې د عمر د نيمې لسيزې لومړۍ ګڼه وي

هيله ده هيله په خپلو نوښتونو، وړانديزونو، رغنده نيوکو او رنګارنګ ليکنو 

 ښکلې کړئ.

 

 ژوند مو هيله من او هيلې مو برمينې شه!

 د هيلې اداره
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 دى خپله سخت كار كار
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سرت  ېدر  ؛پښتوافغانستان، اسالم او 

 چوپه خوله خد مت  تونه اوښارز
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 ي كارګبحراين رشايط او فرهن
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 سل نصيحتونه ورته وكؤل! ېكه م
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 عات ازاد يشکه مطبو 

 
کلن پرله پسې اختناق وروسته يو ځل بيا په  32په افغانستان کې تر يوه

هېواد کې د قانون، قانونيت، ازادۍ او ولسواکۍ، سولې او ښېرازۍ، 

ټولنيز عدالت او هېوادنۍ پرمختيا خربې ډېرې اورېدل کېږي، يوځل بيا 

لوبغاړي بيا ډګر  د شعارونو بازار ګرم دى، خوله ور، ژبور، اړيکوال او هغه

ته راوتيل  چې د رنګارنګ لوبو په هر رسه، شنه ، سپني او تور ډګر کې د 

لوبېدو وړتيا او قابليت لري، په يوه شېبه کې جنايت پر خدمت او خدمت 

پر جنايت عوضوالى يش،پر خپلو ټولو عيبونو د غرونو غوندې پردې را 

غره غوندې غټوالى  اړوالى يش او د نورو د مچ وزر په شان تېروتنه د

 يش.

د همدغسې واکوالو په واکمنۍ کې يو ځل بيا د ازادۍ او دميوکراسۍ 

انګازې خورې دي او ددې انګازو په منځ کې بيا د مطبوعاتو ازادي او د 

 ازادو مطبوعاتو خربې ډېرې زياتې تودې دي.

راهراً خو ازادي، دموکرايس، ولسواکي، ټولنيز عدالت او پرمختګ،ازاد 

عات او د مطبوعاتو ازادي خورا خوږې خربې دي، آن د سرتو مطبو 

ارمانونو په توګه بايد ورته وکتل يش، خوله بده مرغه چې په افغانستان کې 

د شعارونو او عملونو تر منځ زيات واټن وي، نه يوازي واټن وي، بلکې 

شعار او عمل زيات وخت يو د بل پر ضد واقع شوي دي، چا چې د 

کاوه، هغوى خلک له منځه يوړل، چا چې د اسالم شعار )خلکو( شعار ور 

ورکاوه هغوى اکرثو بيا د کفر له ګرېوانه رسونه راوکښل او د ځينو عميل 

جهاد پر فساد بدل شو او د ځينو چې د بهرنيو مداخلو د بندولو چغې 
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کلنې پخې تجربې له مخې  32وهلې هغوى بيا بهرنيان راوبلل، د همدې 

ولسوالۍ د زورواکو قومندانانو د مطلق واک په په کابل کې د يوې 

حدودو کې د مطبو عاتو ازادي يو ځل بيا د همغې تجربې د تکرار تداعي 

ده، بيا به هم عملونه د شعارونو خالف وي او په کابل کې خو يې اوس 

 عميل بېلګه هم همداسې ده.

ده، د کابل ټلويزيون او راډيو  د پنجشري ولسوالۍ د وګړو په الس کې 

له دولتي راډيو ټلويزيون نه يې د يوې ډلې او يوې ولسوالۍ خپرنۍ 

وسيله جوړه کړې ده، راډيو ټلويزيون کې چې د احمدشاه مسعود په باب 

دومره ستاينې او ويرنې خپرېږي، د لنډمهالې ادارې مرش حامد کرزي په 

باب دومره څه نه شته، که چېرې پر ټلويزيون او راډيو د ټوپک شپېلۍ 

اکمه نه وي، نو د نارسمي اشخاصو په باب به په رسمي خپرونه کې په و 

 دې کچه خپرونې شونې وي؟

څرنګه چې اوس په کابل کې د نړيوال سوله سايت ځواک رستېرو 

حضور شته او د دې هېوادونو حکومتونه د عمل او شعار تر بريده د 

د اصيل  دميوکراسۍ او مطبوعاتو د ازادۍ خربې کوي، نو پر کابل باندې

واکمن ګروپ مخور هم غواړي خپل سکتارستي خصلت د مطبوعاتو د 

ازادۍ تر پردې الندې پټ کړي، دوى پر دې پوهېږي چې دوى د 

بهرنيانو په مرسته د هېواد لوى اکرثيت)پښتانه( د القاعدې او طالب تر نامه 

الندې لږ تر لږه اوس په کابل کې له سيايس واکه محروم کړي، نو ځکه 

يدان دوى ته تش دى، دوى خو په کابل کې پښتانه آن عادي ژوند خو م

ته نه پرېږدي، نو پاتې ال هغوى ته د مطبوعاتو د ازادۍ حقوق، نور نو که 

څوک څه خپروي هغه يا د دوى خپل خلک وي، يا به وررسه تنظيمي 

اړيکي لري، يا ژبني، سيمه ييز، قومي او نور روابط، دوى به هڅه وکړي 
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کراسۍ متثيل وکړي، خو د دوى ماه سپورټ او فکري کييل چې د دميو 

 به واکمنې ډلې رسه وي.

اسايس خربه داده چې په لنډ مهاله اداره کې د اسايس واکمن ګروپ 

عملونه او دمطبو عاتو رښتينې ازادي يو دبل خالف دي، دا واکمن اکرثه 

د  په جنګي جرمونو کې ککړ دي او د ازادو مطبوعاتو رسالت دادى چې

دا ډول جنګي جنايتکارو له څېرو څخه پرده پورته کړي، خوکله چې 

واکمن پر دې پوه يش چې زما په اوړو کې شګه ده، نو بيا خو هېڅکله 

 داسې ازادۍ ته اجازه نه ورکوي.

د کابل د لنډمهالې ادارې د دوو واکمنو ډلو تر منځ يو غټ نظري او 

اووه تنه وزيران چې ښاغىل عميل توپري پروت دى، د روم د سولې د بهري 

حامد کرزي هم له هامغې جملې څخه دى، داسې خلک دي چې په 

هېڅ ډول جنګي جرمونو ککړ نه دي، ټول داهليت او مسلک خاوندان 

دي، دوى په دولت کې حقوقي صالحيت لري خو عميل واک يې ډېر کم  

دى، خو په مقابل کې د نظار شورا ډله چې اکرثه د يوې ولسوالۍ 

ېدونکي دي او په حکومت کې د مطلقيت تر بريده واک وررسه دى، اوس

واقع ده، د دې ډلې زياتره غړي په جنګي جرمونو ککړ دي، د روم د 

سولې بهري غړي وزيران داسې فکر کوي چې دوى خو هسې هم جنايت 

نه دى کړى، پرېږده چې مطبوعات ازاد يش، چې له دې نورو جنايت 

د نظار شورا غړي بيا فکر کوي چې راهراً به د  کارانو خو بڼکې وبايس، خو

مطبو عاتو په ازادۍ د امريکا متحده اياالت خوشاله کړو، ځانپلوي 

مطبوعات به ازاد کړو او د مخالفو خولې به وتړو او په دې ډول به پر خپلو 

 بدرنګو عملونو پرده خوره کړو.

او واټونو په اوسني وخت کې د مطبوعاتو ازادي له دغسې متضادو الرو 

څخه تېريږي، دلته يو ځل بيا خپله اسايس خربه راغربګوو چې د يوې 
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ولسوالۍ په حاکميت کې د مطبو عاتو ازادۍ مانا د ځان تېر ويستل دي، 

ددې خربې اصيل علت دادى چې د مطبوعاتو ازادي د دې خلکو له 

سيايس ګټو رسه متضاده ده، که مطبوعات ازاد يش نو هغه به رضور وليکي 

چې يوې ولسوالۍ ته د ټول هېواد د برخليک ټاکلو حق د هغه هېواد له 

 ولس رسه چورلټ رلم او ناروا کار دى.

څارنوالۍ کې مقرر يش نه د  -د ابو حنيفې مدرسې فار  بايد په قضا

 امنيتي او دفاعي چارو د مسول په توګه.

د هر جعيل نوټ ګرځول يو جنايي او سيايس جرم دى پاتې يې ال 

ل، نو روسيه چې اوس هم نظار شورا اواستاد رباين ته په ټنونو پيسې چاپو 

 چاپوي، ددې مسلې ډاګيزول او پوښتنه به څنګه کېږي؟

د امريکا متحده ايالتونو او د نظار شورا د واکمنې ادارې دادعاوو پر 

( پورې ټول جنايتکار Zنه تر Aبنسټ د يوې فريض په توګه که طالبان)له 

( زره 30طالب د مخه جنايتکاران چې په کابل کې يې )وګڼل يش، نو تر 

خلک ووژل، د هغو حساب به څنګه يش؟ د کابل په افشارو، درېيمه کارته  

 او نورو سيمو کې چا هزاره ګان په ډله ييز ډول ووژل؟

هغوى چې په رسونو کې يې ميخونه ټک وهل او خلکو ته يې د مړي 

 نڅا ښودله، هغه خلک څه شول؟

ناهيدې په شان د نورو لسګونو شهيدو خويندو قاتلني څه د شهيدې 

 شول؟ چاپټ کړل او دچا په ليکو کې ننوتل؟

د هېواد په شامل کې د طالب په نامه د هر پښتون رسومال او عزت 

لوټوونکي د چا وسلوال کسان دي؟ دفاع او کورنيو چارو وزارت، کوم 

 جنايتکار تر اوسه پورې ونيو؟

جرنال مالک او محقق د جنايتونو دوسيه چاته په مزار رشيف کې د 

 وړاندې کېږي؟
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د شامه سالنګ، بنګي پل، مټک پل او نورو پلونو د الوزولو مسوليت د 

 چا پر غاړه دى؟

په کعبه رشيفه کې د قسم خوړونکو پر خربو به دبيا باور نتيجه څه وي؟ 

اکمنو پر او همداسې نورې هغه په سلګونو او زرګونو )ولې( چې د اوسنيو و 

وړاندې پرتې دي او ځواب ترې غواړي، خو که دې پورتنيو يادونو رسه 

رسه اوسنۍ واکمنۍ کې د زغم روحيه پياوړې شوې وي، خپلو عيبونو ته 

يې پام شوى وي، د سمون لپاره يې هڅه کوي، د خپل ځان ترڅنګ نور 

هم زغمي، په زړونو کې يې د کينې پرځاى دمينې او ولولې څپې غالبې 

وې وي او رښتيا هم د زړه له تله غواړي مطبوعاتو ته ازادي ورکړي، نو ش

دا به زموږ د هېواد په تاريخ کې د فکري او ژبنۍ ازادۍ په برخه کې يو 

ځالند څپرکى وي. د مطبوعاتو ازادي له يو لړ کمو زيانونو پرته بې شمېره 

په  ګټې لري، ځکه که مطبوعات ازاد يش، د ولس او حکومت ترمنځ نېغ

نېغه ذهني اړيکي ټينګېږي، د سامل انتقاد روحيه پياوړې کېږي، پر 

واکمنو باندې د ولس د باور کچه اوچتېږي، ټولنيز عدالت وررسه 

تامينېږي، ذهني پرمختيا وررسه رامځته کېږي، که واکمن رښتيني 

خدمتګاران وي د ازادو مطبوعاتو له الرې په ولس کې نور هم خپل 

يش، ولس د نړۍ د متدن له کاروانه خربوالى يش، د  محبوبيت زياتوالى

ګڼو استعدادونو غوړېدو ته الره اواروالى يش، خو لنډه دا چې ازاد 

مطبوعات په سلګونو نه اټکلېدونکې ګټې لري. موږ له اوسنيو واکمنو هيله 

لرو، لکه شعار يې چې ورکړى همداسې يې په رښتيني ډول عميل هم 

 ي. مل تېره ترخه تجربه تکرار نه کړ ر د مخالف عکړي او يو ځل بيا د شعا

 په هېواد کې د رښتينو ازادو مطبوعاتو د خپرېدا په هيله

 د هيلې اداره
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 په افغانستان کې بهرين ځواکونه ګټې او زيانونه

 

له اخالقي، ميل، دوديز اوعقيده يي پلوه دا خربه سړى ته ډېره ګرانه 

پرېوزي، چې په خپل هېواد کې بهرنې ځواکونه وزغمي، هغه هم داسې 

فشار او يرغل په نتيجه کې هېواد بهرين ځواکونه چې د يوه قوي پوځي 

ته داخل شوي وي، خو په اوسنۍ نړۍ کې په تېره بيا د نړۍ له يو قطبه 

کېدو راهيسې پخواين ارزښتونه اوايډيالونه يو څه بدل شوي او نور هم د 

 بدلېدو په حال کې دي.

اوس د منطق ځاى زور او د اخالقو او ايډيالونو ځاى اقتصاد يا پيسو 

رصي ټکنالوژۍ سيالب د غريتونو او کلتورونو ډېر ټينګ نيوالى، د ع

دېوالونه نړوه، نو ځکه خو چې مرش الال)د امريکا متحده اياالت( هره 

خربه کوي هغه په نړۍ کې د کاڼي کرښه ده او څوک يې د بدالنه حق او 

جرئت نه لري،د نړۍ په هر ځاى هره سيمه او هر هېوادکې يې چې هر 

او هر حکومت ته طبعه خرابه يش نو لومړى ورته  سيايس شخص، هر ګوند

 پلمې جوړې کړي او بيا يې د له منځه وړلو لپاره د زور اسونه زين کړي.

کومه داسې خربه يا پېښه چې هغې ته د منطق غاښ نه جوړېږي، هغه 

بيا ملګرو ملتونو او يا هم نورو هېوادونو ته حواله کړي، چې د دوى له 

، لنډه داچې زور او اقتصاد زموږ د اوسني خوښې رسه سم يې حل کړي

عرص کلتور او منطق دى، هغو ټولنو، هېوادونو او ډلو چې له دې کلتور 

رسه ځان عيار کړى، له غريت او رسلوړۍ پرته د ژوند له خوږلنيو برخمن 

شوي، خو هغه څوک چې ددې کلتور پرمخالف لوري روان دي له 

 ستونزو رسه مخامخېږي.
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زموږ ولس په همدغسې يوې دوه الرې کې والړ دى، يا زموږ هېواد او 

به د زور منطق ته غاړه ږدي او يا به هم مخالفت کوي، د مخالفت مانا يوه 

نا انډوله جګړه ده چې د نړۍ د ټولو زورورو د مجموعې پر وړاندې به د 

يوه جګړه ځپيل، بې کسه  او بې وسه ولس له خوا تر رسه کېږي او نتيجه 

وږ د هېواد ال ويجاړي او د ولس بربادي وي. د همدې بهرنيو به يې هم زم

ځواکونو پر وړاندې د بري د يو فيصده اټکل په حالت کې به هم زموږ 

ولس دومره ځپل شوى وي چې د هر ګاونډي السوهنې ته به پراخه زمينه 

برابره شوې وي، د هېواد دفاعي ځواک به کمزورى شوى وي او د هېڅ 

 ر شا متبولو وس به پاتې نه وي.ګاونډي د يرغل د پ

په دې حالت کې به د افغانستان ګاونډي دومره زړور يش چې په ښکاره 

ډول به افغانستان کې مداخله کوي، ان د خاورې د نيولو تر حده، هغه 

وخت کې د ګاونډيو هېوادونو سرتګې نه له نړيواللو زبرځواکونو سوځي 

او سياست دا دواړه رسچينې  اونه هم له ملګرو ملتونو، ځکه چې د قدرت

به په افغانستان کې ماتې شوې وي، افغانستان به بيا په سيايس  انزوا کې 

وي او دا کار به ګاونډيو هېوادونو ته ښه فرصت په الس ورکړي، چې خپل 

ناوړه هدفونه تر السه کړي، په ټوله نړۍ کې به داسې کوم هېواد او داسې 

انو غم وخوري او مرستې ته يې کوم ځواک نه وي چې هغوى د افغان

راودانګي، نو په دې ډول به يو ځپل شوى هېواد د ګاونډيو خوښې او 

ترحم )!( ته پاتې يش او ټول هېواد به له کورنيو جګړو او نا خوالو رسه مخ 

 يش.

نو په دواړو حالتونو کې زموږ ولس زيان زغمي، نو د لومړي حالت 

الت کې د هېواد د خاورې زيان تر دويم هغه لږ دى، په لومړي ح

بشپړتياتضمينېږي، د ګاونډيو هېوادونو السوهنې کمېږي، يوازې د بهرنيو 

زبرځواکونو د سيايس تګالرو سيورى دلته غوړېږي، په دويم حالت کې ) 
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له سيايس او پوځي يرغل رسه د مخالفت حالت کې( تر يوه اوږده 

سه يش نو دا )ره به ستومانوونکي مقاومت وروسته که کومه )ره هم تر ال

 هم د ګاونډيو  هېوادونو الس ته ورځي.

په داسې حاالتو کې نوزموږ ولس د )بدو( او )بدترو( تر منځ په يوه 

حالت کې واقع دى، که هر څومره هڅه وکړي يو نه يوه رسه به 

مخامخېږي، خو ښه الره دا ده چې اوس موږ د )بدترو( پر ځاى)بد( 

بدن غړي کوشېر او ټکور شول بيا به له بد انتخاب کړو، کله مو چې د 

 حالت نه د ) ښه( حالت پر لور ګامونه اخلو.

 د همداسې يو ښه حالت په هيله

 د هيلې اداره
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 تر چتې ويت مطبوعات

 
زموږ په ټولنه کې افراط او تفريط د ټولنيز او سيايس ژوندانه يو دود 

تصور نه کېږي او ګرځېدالى،په هره برخه کې کله دومره افراط کوو چې 

کله بيا پوره کار کې د تفريط دومره درجې ته راټيټ شو، چې دا هم د چا 

په خيال کې نه ګرځي، په دې تېرو شل پنځه ويشتو کلونو کې خو دې 

افراط او تفريط رسه ښه غېږه نيولې، کله به يې يو څملوه او کله بل، ښه د 

ني حد ته نه دي را مزې رسه لوټ په لوټ واوښتل خو بيا هم حاالت منځ

 رسېده.

په سيايس ډګر کې يو وخت  داسې و چې نه يوازې نا مذهبه، بلکې 

مذهب ضد الره خپله شوه، د چا چې به سپينې جامې پر تن وې، خولۍ 

او لونګۍ به يې پر رس وه او ږېره به يې پر مخ ، نو په زوره به يې ځان د 

اخوانيت ټاپه لګېدله او  توپ خولې ته تړىل و، آن پر افغاين سکانو هم د

))د اسالم په جامه د انګريز د جاسوسانو په نامه(( په زرګونو بې ګناه افغانان 

تر خاورو الندې، په زرګونو الدرکه او په زرګونو نور د زندانونو د تورو 

پنجرو شاته را حصار شول. کله چې د مذهب او دين پتنګانو ته وار 

تحصيل کړى او ان درييش کړى شخص راورسېد، نو بيا خو هر رسلوڅى، 

د تکفري په تور تورن شو، د دين پتنګان په خپل چلند کې تر دې حده 

 پورته شول چې ان کابل مېشتي مليان او قاريان يې هم خلکيان وبلل.
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په دې نږدې دوو کلونو کې دوه درې موضوعګانې ) د برش حقوق، د 

ې په خولو کې ښځو حقوق او دميوکرايس( داسې دي چې دومره زيات

اړول کېږي را اړول کېږي چې نور يې نو خوند بېخي پيکه شوى، د برش 

د حقوق پلويان وايي د عقېدې او فکر بيان د انسان طبيعي حق دى او دا 

هېڅ حدود نه لري، په اسايس قانون کې بايد د برش حقوقو دا اصل کټ 

او نورو  مټ ځاى يش، خو په ناټاکيل بريد کې د برش د حقوقو د ازادۍ

چارو اسالمپال مخالفني بيا وايي: ))انسان نه دى ازاد مګر په چوکاټ د 

رشيعت د اسالم کې(( د دوى نظر دادى چې بايد په اسايس قانون کې دا 

خربه قيد يش چې  ))په افغانستان کې هېڅ هغه قانون چې د اسالم 

مخالف او مغاير وي نه يش وضع کېدى((. دوى نه يوازې د اسالم د 

)مخالف( قانون مخالف دى، بلکې د )مغاير( هم مخالف دي او د انسان 

ازادي يوازې د اسالمي الرښوونو او ارزښتونو په حدودو کې مجاز ګڼي او 

 بس.

د دميوکراسۍ پلويان هم داسې يو افراط ته رسېده چې هره 

ګډوډۍ، هر بې رسوبوله کار، تر مذهبي، کلتوري ارزښتونو پښه اړول، 

کرايس ښکاري. خو مخالفني يې بيا خپله دميوکرايس سور کفر ورته دميو 

ګڼي او آن له لفظ رسه يې مخالفت کوي. د ښځو د حقوقو پلويان او 

پلويانې بيا له نارينه و رسه په تول پوره او برابره ازادي غواړي او په دې 

برخه کې هېڅ پوله او بريد نه پيژين، ځينې يې ال څو ګامه نور هم 

او په تېره زمانه کې د ښځو د ځپل شويو حقوقو د اعادې او وړاندې ځي 

جربان خربې کوي. په کابل کې د ښځو د حقوقو په باب په يو جوړ شوي 
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سيمينار کې د ښځو د حقوقو په باب، د نارينه وو له خوا پر شوې غوړه 

مالۍ او سپېروين رسبېره، يوې ښځې وويل: ))موږ نه يوازې په اوسنې 

و نارينه و د حقوقو پر تساوۍ ټينګار کوو، بلکې موږ په وخت کې د ښځو ا

تېره زمانه کې د ښځو پر حقوقو د شويو تېريو د جربان غوښتونکې هم يو، 

اصيل تساوى هغه وخت رامنځته کېدالى يش چې د حقوقو د تالفۍ او 

جربان مسله سپينه يش....((  ددې مېرمنې په وينا: ))څوارلس سوه کاله 

نه و له خوا ښځه په اشپزخانې) پخلنځي( وردننه شوې کېږي چې د ناري

ده، ښځه هلته اسريه ده او نارينه بهر دى، نو اوس بايد څوارلس سوه کاله 

نارينه په اشپژخانه ورداخل يش او ښځې بهر يوه پښه پر بله واړوي نو زموږ 

به هله زړه يخ يش او هله به د حقوقو د حقيقي تساوۍ خربه رامنځته 

 يش...((

و په همدې ټولنه کې په همدې ښار او اطراف کې د ښځو د حقوقو خ

مخالفني ال هم د خپلې السربۍ د منطق پر اس سپاره دي، اوس هم 

ښځې د کو ر او ګور  موجود ګڼي او بس،يو نيم ال د دنيا له وېرې دا خربه 

کوي چې موږ د ښځو ازادې منو خو ))په رشيعت د اسالم کې(( او ))هغه 

خالفه د اسالم او يا احکام د رشيعت وي هغه د منلو وړ نه ازادي چې م

 ده...((

د افراط او تفريط په دې تاوده بهري کې بله مهمه مسله د مطبوعاتو ده، 

مطبوعاتو هم هغه الر خپله کړې چې په دې نورو برخو کې د ټولنې د 

 کلتور يو ه برخه ګرځېدلې ده، د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته يو دم

د مطبوعاتو او مطبوعاتيانو بازار تود شو، داسې لکه له ګرمې کټوې څخه 
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چې برغولې پورته کړې، هرې خواته يې بخار خور شو، يوازې په لومړيو 

څو مياشتو کې په لسګونو اخبارونه، جريدې، او مجلې چاپ شول، راډيو 

 ټلويزيون فعال شو او خربي اژانسونو پر فعاليت پيل وکړ.

ورځوکې خو ښه او اسانه کار دا و چې د مطبوعاتو تېره توره په لومړيو 

ټوله د طالبانو او د هغو د نظام غندلو ته متوجه وه، هر چا به د خپل قلم  

او ليکنې څوکه  طالبانو ته اړم کړې وه، ګرمه موضوع طالب او همدا 

طالب نظام و، دې وخت کې په کابل کې هېڅ خپرونې د دې جرئت ونه 

وانيو جنګساالرانو د بيا واکمنۍ، بيا درغلۍ او بيا ورانۍ په کړ چې د پخ

باب د چا غږ او نظر منعکس کړي، د طالب د غيبت پاڼه هم ورځ پر ورځ 

سړېدله، زړېدله او سولېدله، نور نو  مطبوعاتوته موضوع پاتې نه وه، د 

مطبوعاتو شمېر هم ورځ پر ورځ زياتېده آن تر دې چې د ټول هېواد په 

( عنوانو هم ورواوښت، يو شمېر 305ټولو خپرونو شمېر تر )کچه د 

راډيوګانې هم فعالې شوې او نړيوالو راډيو ګانو هم د افغانستان لپاره 

وخت څو برابره زيات کړ، دا وخت نو اکرثه مطبوعات د موضوع د فقر او 

د موضوع له نشتواه رسه مخامخ شول، دميوکرايس، د ښځو او برش حقوق 

موضوعګانې وې، چې ليکنې پرې کېدى شوې، که څه هم داسې عامې 

اکرثه تکراري وې، خو خورا ډېر مطالب يې ورکول، په دميوکراسۍ او 

پراخ نظرۍ کې خو خربه دې حد ته ورسېده چې آن پر اسالم هم بريد 

وشو، يوه جريده او د هغې چلوونکى پرې کاذب شهرت ته ورسېدل، 

د ووهل شو او د برش حقوق هم دښځو حقوقو باندې هم ښه زيات شخون

همدارنګه، ان تر دې حده چې د ښځو د حقوقو اود برش د حقوقو پخواين 
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رسسخته مخالفينو هم دا ځل د هغوى د حقوقو د مالتړو او مدعيانو رول 

 تر رسه کاوه.

کله چې دا ټولې موضوعګانې واړول شوې او هېڅ خپرونې ته په کې 

برابره نه شوه، نو بيا د ميل ارزښتونو، نوره د مثبت او منفي شهرت زمينه 

ميل شخصيتونو، ميل نومونو او اصطالحاتو پر ځاى ايراين نومونه 

وکارېدل، پر هرې هغې کلمې پسې يې اور لړوين را واخيستل چې د ټولو 

افغانانو په خولو او ذهنونو خواږه لګېدل، له پوهنتون، پوهنځي، ښاروالۍ 

پورې د ټولو افغاين نومونو لپاره ايراين نه نيوىل، بيا تر سرتې محکمې 

ځاى ناستي را وکارېدل، د افغانستان پر ميل ترمينالوژۍ دا يرغل د ايران 

 پلوه ډلو له خوا د هغوى په خپرېدونکو خپرونو کې تر رسه شو.

ځينې خپرونو خو خپل صحافت هم د ايراين خپرونو په شان رنګ کړ، 

چلوونکو په ))صادقانه ډول(( د  لنډه دا چې دې ډول خپرونو او د هغو

دوى د خپلو حاميانو لپاره په اصطالح ))خودکش بيګانه پرور(( رول تر 

 رسه کړ.

د ميل ترميناوژۍ د اداالنه بدالنه تر څنګ يې د ملت احساس او زړه ته 

هم ګوتې وروړې، د ))افغانستان(( او ))افغان(( نوم د بدالنه  لپاره يې 

پرونوکې يې د ايران د راډيويي خپرونو په هڅې پيل کړې، په خپلو خ

پر ځاى د  ))افغانستاين((  اصطالح وکاروله او نورې په   شان د  ))افغان(

لسګونو داسې کلمې او جملې يې استعامل کړې چې په مطلق ډول د 

هېواد او ملت د ميل ګټو پر ضد  وې، په دې ډول يو شمېر خپرونې تر 
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ازې د قلم عفت او د بيان  حدود يې دې بريده تر چتې ووتې چې نه يو 

 تر پښو الندې کړل، بلکې د هېواد ميل ګټې يې هم زيامننې کړې.

دې کې هېڅ شک نه شته چې د بيان او قلم ازادي د انسان حق دى، 

خو دا حق تر هغه وخته محفوظ دى چې د نورو ازادي مترضره نه کړي، 

مطبو عاتو په قانون اوس په هېواد کې د مطبوعاتو قانون نافذ دى او د 

کې هېڅ داسې خپرونې ته اجازه نه شته چې د هېواد او د خلکو د لوړو 

ګټو پر ضد خپرونې وکړي، دا خپرونې دولتي وي او که نادولتي، د هرې 

ډلې  او ارګان له خوا چې خپرېږي، بايد د هېواد لوړې ګټې په پام کې 

 ونييس.

نو څخه چې دا قانون يې نافذ د هېواد له چارواکو او نورو اړوندو ارګانو 

کړى دى، هم په درناوي هيله کېږي لکه څنګه چې يې د مطبوعاتو قانون 

نافذ کړى بايد عميل يې هم کړي، که چېرې د ناقانونيت په حالت کې 

مطبوعات هره خطا وکړي، نو د قانون نشتواىل به ورته يوه پلمه او مجوز 

هوه، خطا او هېواد ضد عمل يش، خو که د قانون په شتواه کې بيا هم س

تر رسه کېږي، نو مسوليت به يې د چا پر غاړه وي؟ زموږ په نظر د 

مطبوعاتو قانون بايد مطبوعايت اناريش، مطبوعايت زهر او مطبوعايت تېرى 

ټول کنټرول، رفع او دفع کړي، که نه نو تر ))زهرجنو مطبوعاتو((  ))نه((  

 مطبوعات ډېر ښه دي.

 ېڅلو مطبوعاتو د رښتينې ازادۍ په هيلهپه هېواد کې د سپ

 دهيلې اداره
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 د تنظيمواکۍ مورچلونه افغاين سفارتونه
 

له هغې ورځې چې په افغانستان کې تنظيمې اړيکي د واک و ځواک، 

څوکۍ اومقام معيارونه ګڼل شوي، بيا نو دې هېواد ښه ورځ نه ده ليدلې، 

نه وي اکرثه مامورين هر سيايس ګوند چې واک ته رسېدالى نو که ټول 

يې خو له رسه عوض کړي او پر ځاى يې د خپلې فکري ليکې پلويان 

مقرر کړي دي، د دا ډول تقرر لړۍ درسدار محمد داوود خان له وخته 

پيل شوه، داوودخان د خپلې واکمنې پر مهال د تاسيس شوي ګوند )) 

ستونه ميل غورځنګ(( يو شمېر غړو ته دولتي پوستونه ورکړل، خو دا پو

يوازې د ګوندي معيارونو له مخې نه، بلکې د اشخاصو خپله مسلکي پوهه 

او تخصص هم په کې مطرح و، په ټوليز ډول دامهال لږه فيصدي کسان 

 دتنظيمي اړيکو له مخې لوړو پوستونو ته رسېده وو.

په زياته کچه د تنظيمي معيارونو له مخې پر لوړو پوستونو د اشخاصو 

له واکمنۍ رسه سم پيل شو، د ګوند رهرب او هر غړي ته د  تقرر، د خلکيانو

ګوند د سابقې، پوړۍ او قرابت له مخې په ترتيب رسه لوړې چوکۍ 

ځانګړې شوې، د خلکيانو د کابينې په سلو کې يوازې ))پنځه سلنه(( 

وزيران د لوړو زده کړو خاوندانو وو، نورو ټولو يوازې ګوندي پوهه او 

پړاو کې نه يوازې له لوړو څوکيو ګوندي دايره  ګروهه لرله، په خلکي

راتاوه شوه، بلکې تر ډېرې ټيټې پوړۍ پورې هم دا لړۍ ورسېدله، د ټيټو 

پوستونو امران هم د پوره واک او ځواک خاوندان ځکه وو، چې ګوندي 

مرش وييل وو: )) زما د ګوند هر غړى په هر ځاى کې چې وي هغومره 

(. د دې خربې عميل مانا دا  وه چې د صالحيت او واک لري لکه زه(
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ګوند هر غړى په خپله سيمه او ساحه کې د جمهور ريس په اندازه واک او 

 صالحيت لري او يا هم د جمهور ريس ټولې غوښتنې عميل کوالى يش.

په خلکي پړاو کې نه يوازې په کورنۍ کچه، پر دولتي څوکيو د ګوندي 

نړيواله کچه د نړۍ په بېالبېلو  غړو د واک  منګولې ټينګې وې، بلکې په

هېوادونو کې د افغانستان سيايس مناينده ګيو او سفارتونو کې هم همدا 

حال و او هغه څوک به د سفري او يا کوم بل مهم کار کوونکي په توګه 

مقررېده چې يا به ګوندي و او يا به هم د ګوند رسسخت پلوى و، د 

او شوروي پالنه د تقرر غټ  شوروي يرغل په کلونو کې هم ګوندي اړيکي

معيارونه وو، په ځانګړي ډول په بهرکې د افغانستان په سيايس مناينده ګيو 

 کې.

(مې شني 5(مې په سور اوښتون پسې چې کله د ثور )5د ثور د)

اوښتون رامنځته شو، نو نه يوازې تېره ترخه تجربه تکرار شوه، بلکې دوى 

(مې ته په حقيقت 5الړل، د ثور)ال په کې څو ګامه نور هم پر مخوړاندې 

( مه ځکه ويالى شو، چې مختلفې جهادي لښکرې د ثور پر 5کې د ثور )

( مه نېټه کابل ښار ته ورداخل شوې او د يو شمېر جهادي ډلو الحادي 3)

(مې 3موئتلفني ال تر دوى د مخه په کابل کې ځاى پر ځاى وو، د ثور )

سيمې د دوى الس ته ورغلې نېټې تر ماسپښني مهاله د کابل ښار ټولې 

مه( بايد پخواىن دولت رسامً ړنګ او د 5وې، يوه ورځ وروسته )دثور پر 

مجاهدينو نوى حکومت جوړ شوى واى، څرنګه چې دا ورځ په افغانستان 

کې د ټولو جهادي ډلو د مخالفينو )خلکيانو او پرچميانو(د بري ورځ وه او 

و داسې تصادف پېک شو چې دا (مې انقالب په نامه يادېده، ن5د ثور د )

ورځ د دوى د بري ورځ هم شوه، دا بيا ډېره سخته وه، چې دوى اينده 

( مه په بدو الفارو ياده کړي، ځکه افاده 5کې په  خپلو تبلغاتو کې د ثور )

يې سختېدله، د ثور کومه اوومه؟ الحادي که جهادي؟ نو ځکه دوى د 
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. په دې پړاو کې رسه له دې (مې ته منتقل کړ5واک رسمي انتقال د ثور)

چې  د هېواد په ګوټ ګوټ په تېره بيا په کابل کې جګړه روانه وه او د 

دولت اکرثه ارګانونه فلج وو، خو په افغاين سفارتونو کې د تنظيمې روابطو 

له مخې تقرر ښه په زغرده روان و، د تقرر اصيل کييل د جميعت تنظيم او 

کې وه، په دې پړاو کې اکرثو افغاين  په تېره بيا د نظار شورا په الس

سفارتونو او قونسلګريو کې هغه اشخاص مقرر شول چې د جميعت تنظيم 

 غړي وو او يا هم دې تنظيم ته وفادار وو.

په لومړي پړاو کې د جميعت تنظيم څو نورو موئتلفو تنظيمونو ته هم 

م څه نا څه ونډه ورکړل شوه، خوکله چې دې تنظيمونو له جميعت تنظي

څخه سيايس واټن اختياراوه، د هغوى غړي هم  له خپلو دندو ګوښه 

کېدل، په دې پړاو کې نه يوازې تنظيمي معيارونه په پام کې ساتل شوي 

وو، بلکې قومي انتساب او د خپلولۍ اړيکو ته هم زيات ارزښت ورکول 

کېده، مسلکي پوهې او تخصص ټاکونکى رول نه درلود، په سلو کې پنځه 

د تخصص له مخې نه وو مقرر شوي. کله چې پر کابل ښار د کسه هم 

جميعت تنظيم نيمواکه واکمني پاى ته ورسېدله او د طالبانو اسالمي 

تحريک پر کابل خپل مطلق واک ټينګ کړ، نو داسې تصور کېده، چې 

نړۍ به د طالبانو حکومت په رسميت وپېژين او په افغاين سفارتونوکې به 

منځه والړه يش، خود طالبانو د افراطي چال چلند  پخوانۍ تنظيمواکي له

له امله نه يوازې د نړۍ لېوالتيا او خواخوږي راخپله نه شوه، بلکې ټوله 

 نړۍ د طالبانو د مخالفت لپاره يوه خوله شوه.

دا مهال د افغاين سفارتونو يو شمېر کارکوونکو د طالبانو مالتړ وکړ او 

کومت به د نړۍ د هېوادونو له خوا داسې تصور يې کاوه چې د طالبانو ح

په رسميت وپېژندل يش او موږ به پر خپل ځاى پاتې شو، يو شمېر نورو د 

سفارتونو مالونه خرڅ کړل او سفارتونه يې خوشې کړل، د جميعت تنظيم 
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اکرثه غړي او پلويان ال پر خپلو څوکيو پاتې وو، يوازې سعودي عربستان، 

 د طالبانو حکومت په رسميت وپېژانده. متحده عريب اماراتو او پاکستان

په نتيجه کې داسې يو حالت رامنځ ته شو چې د نړۍ اکرثو هېوادونو 

هغه څوک د افغانستان د حکومت په توګه په رسميت پېژندل چې هغوى 

په افغانستان کې په سلو کې پر پنځه فيصده خاوره واک درلود او برعکس 

واک درلود، هغوى يوازې د نړۍ هغه چا چې پر پنځه نوي فيصده خاوره 

درېو هېوادونو په رسميت پېژندل، دې حالت افغانستان په خپل  ټول 

تاريخ کې له سختې ديپلوماټيکې انزوا رسه مخامخ کړ، هغو کسانو چې دا 

مهال يې په سفارتونوکې کار کاوه د افغانستان مناينده ګي نه کوله، په 

سفارتونو يې د تنظيمونو تبليغايت  ښکاره د تنظيمونو په استازۍ غږېدل، له

اونرشايت مرکزونه جوړ کړي وو، په هند کې د افغانستان د سفارت له خوا 

جريده چې د افغانستان د ميل پانګې په لګښت  ((ميزان))خپرېدونکې 

خپرېدله، د جميعت او نظارشورا د يو نرشايت ارګان حيثيت الره، دې خوا 

ت چې د طالبانو په واک کې و، دطالبانو په پاکستان کې د افغانستان سفار 

د اسالمي تحريک يو سرت تبليغايت مرکز و، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان 

استازى په حقيقت کې د جميعت د تنظيم استازى و، ښاغىل روان 

د ملګرو ملتونو له خوا پر افغانستان  ((استازۍ))فرهادي د افغانستان په 

 .لګېده بنديزونه تائيد کړل

دا د دنيا د دپلوماسۍ په تاريخ کې تر ټولو يو تور دا  دى چې د يو 

مملکت استازى دې د خپل مملکت پر ضد لګېدونکي بنديزونه تائيد 

کړي، ښاغيل فرهادي خو طالبانو څخه د جميعت تنظيم د غچ اخيستلو په 

نيت دا کار وکړ، خو دې ته يې پام نه و چې دې کار رسه به افغان ولس ته 

ره زيان رسېږي، دې نه ښکاره معلومېږي چې دې اشخاصو، تنظيمونو څوم

ته  کار کاوه، نه د افغانستان ميل ګټو ته او اوس هم دا لړۍ روانه ده. په 
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درېيو سفارتونو )سعودي، اماراتو او پاکستان( کې د طالبانو له خوا له شوي 

په  تقرر څخه سړى دا نتيجه اخيل چې که نورو هېوادونو هم، طالبان

رسميت پېژنده واى حال به تردې بدتر و، طالبانو په هر ځاى کې له 

يوې مخې طالبان او ماليان مقررول، دوى ته معيار طالبي او ماليي وه، په 

تنظيمونوکې که تنظيمي او قومي معيارونو ته زيان ارزښت ورکول کېده، 

رر د نو يو نيم به په کې مسلکي شخص هم ټاکل کېده، خو د طالبانو تق

الس د ورغوي په شان سپني و، له مال او طالب پرته نور څوک په کې په 

 زره بني هم نه ليدل کېدل.

طالبي پړاو ختم شو، وار يوځل بيا نيم ژواندي جميعت اونظار شورا ته 

ورسېده، دا ځل داسې تصور کېده چې دوى به له خپلو تېرو تجربو عربت 

د بن تر کانفرانس د مخه استاد اخيستى وي او نرم چال چلند به وکړي، 

رباين يو ځل بيا د اسالمي دولت د مرش په توګه راڅرګند شو او فرمان يې 

هر هغه چا چې د طالبانو د واکمنۍ دمخه پر کومو څوکيو کار ))صادر کړ 

 ((کاوه، د خپلو خپلو امتيازاتو په پام کې نيولو رسه پر خپلو دندو مقرر دي

دا حکم عام و، په دې ډول په افغاين سفارتونوکې يوازې د جميعت غړي 

پر خپل ځاى پاتې شول، کله چې د بن د توافقاتو له مخې لنډ مهاله اداره 

را منځته شوه، نو د بهرنيو چارو وزرات بيا د جميعت په تېره بيا د نظار 

 شورا الس ته ورغى او تر ننه يې په الس کې دى.

اک تر ړنګېدو وروسته نړيوالې ټولنې زياته لېوالتيا درلوده د طالبانو د و 

چې افغانستان رسه بېرته خپل سيايس روابط ټينګ کړي، يو زيات شمېر 

هېوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانيستل او افغانستان هم په 

زيات شمېر هېوادونوکې خپل سفارتونه بيا فعال کړل، اوس په نړۍ کې د 

( ته 05( او د قونسلګريو شمېر نږدې )23ن د سفارتونو شمېر )افغانستا

رسېږي، طبعاً ګڼ شمېر مسلکي اشخاصو ته اړتيا ده چې دا ځايونه ډک 
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کړي، خو راځو دې ته چې دا ځايونه د چا له خوا په چا ډک شوي؟ لکه 

څنګه چې د مخه مو وويل د بهرنيو چارو وزارت يو ځل بيا د جميعت 

ې دى، نو په نويو پرانيستل شويو سفارتونو کې هم اکرثه تنظيم په منګلو ک

 د همدې ډلې غړي يا پلوي اشخاص مقرر دي.

په اوسنيو مقرريو کې نه يوازې تنظيمي اړيکو ته ارزښت ورکول شوى، 

بلکې د جميعت تنظيم له همېشنۍ پاليسۍ رسه سم قومي او سيمه ييز 

ى، د افغانستان په انتساب او ارتباط ته هم زيات اهميت ورکړ شوى د

اوسنيو ټولو سفارتونو کې د پښتنو سفريانو شمېر تر شپږو تنو نه زياتېږي، 

هزاره، ازبک قومونو ته منسوب ټول څلور پنځه سفريان نه شته، ټول 

پښتانه، هزاره، ازبک چې رسه راټول کړې، نو د تاجکانو په انډول يې په 

ي، د قونسلګريو او سفارتونو ( ته نه رسېږ30سفارتونو کې ونډه په سلو کې )

د نور پرسونل انډول تر دې هم په ټيټه کچه دى، نور ټول سفريان د 

قونسلګريو مسولني او پرسونل له قومي پلوه په تاجک قوم پورې تړه 

 دي.

د افغانستان په تاريخ کې تر اوسه پورې هېڅکله داسې حالت نه و 

ه خراب يش، نو اوس راغىل چې قومي انډول او تناسب دې په دومره کچ

سړى خپله فکر کوالى يش چې د افغانستان د اوسنيو چارو سمبالوونکي د 

ټول افغانستان استازي کوي که په افغانستان کې د يو قوم؟ که د اوسنۍ 

انتقاه ادارې د مرشتابه مناسبات د نظار شورا يا جميعت له مرش تابه رسه 

افغانستان  استازى ښاغىل روان خراب يش، نو ايا په ملګرو ملتونو کې به د 

فرهادي او په هند کې د افغانستان سفري مسعود خلييل د دولت د مرش 

اوامر ومني که د جميعت يا نظار شورا؟ تجربو ښودلې  ده چې دا او دې 

 ته ورته اشخاص خپلو تنظيمي ګټو ته ترجيح ورکوي نه ميل ګټو ته!
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افغاين سفارتونو کې قومي يوه بله د پام وړ خربه داده چې که چېرې په 

انډول همدومره د پښتنو په ګټه واى، نو جميعت، ستمي ګروپونو، د برش 

حقوقو سازمانونو او د ملګرو ملتونو اجنسيو به څه حال او څه غاملغال 

افغاين سفارتونه د فاشېزم په منګولو ))رشوع کړى واى، ايا دا حالت به يې

ر ژره به يې د سمون لپاره هلې ځلې په نوم نه واى  نوموالى او ژر ت(( کې

نه واى پيل کړې؟ طبعاً به يې دا کار کړى واى. موږ له انتقاه ادارې، 

ملګرو ملتونو او نورو اړوندو ادارو څخه چې په افغانستان کې د حکومتي 

ادارې د سمون لپاره کار کوي، هيله کوو چې په افغاين سفارتونو کې د 

بهري پاى ته ورسوي او د مسلکي او تخصيص  تنظيمي او قومي اپارتائيد دا

 معيارونو له مخې دې ساملې ادارې ته الره اواره کړي.

 

 په ټول هېوادکې د يوې ساملې ادارې د جوړېدو په هيله

 د هيلې اداره
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 افغانستان او د ايډيالوژيو بحران

ټولنپوهان او سياست پوهان په دې اند دي، د يوې ټولنې او  ولس د 

او ادارې لپاره ايډيالوژي يو مهم عنرص دى، ايډيالوژي ديو ولس کنټرول 

يا يوې ډلې پاشيل ذهنونه را ټولوي او پر يو واحد چورليز)محور( يې را 

څرخوي، په ولس کې د تحرک او خوځون قوه زياتوي، يوې مستقيمې 

الرې ته يې سوقوي او د قربانې تر بريده يې رسوي، په همدې وجه هغه 

ايس ډلې چې قوي ايډيالوژيک بېز ولري، تر هغو نورو ډلو ګوندونه، سي

چې دا بنسټ يې کمزورى وي، په ولس کې زيات منښت او ګرانښت لري، 

عمر يې تر نورو زيات وي او غړي يې د زياتو فشارونو د زغملو توان لري، 

په سياست کې تر ايډيالوژيک عنرص وروسته اقتصاد، وسايل او وسايط هم 

خو هېڅکله هم د خلکو د ذهنونو د تسخري لپاره هغومره مهم ځاى لري، 

رول نه يش ادا کوالى لکه ايډيالوژي يې چې لري، په نړۍ کې بېالبېلې 

سيايس ډلې، بېالبېلې او مختلفې ايډيالوژۍ کاروي، خو مذهبي، قومي 

او وطني ايډيالوژۍ تر نورو هغو زياتې کارېږي او ددې غټ علت شايد دا 

يالوژيو کې د انسان د دې او هغې دنيا ګټې متصورې وي چې په دې ايډ

دي،کمونيستي او کپټالستي نظريې هم شته، چې اکرثه پر اقتصادي محور 

راڅرخي او دې حد ته ال نه دي رسېده لکه مذهبي ايډيالوژۍ چې د 

 انسان وينې، احساس، روح او روان رسه يو ځاى کړي.

جنګ د شوروي او امريکا  په افغانستان کې په ښکاره ډول ايډيالوژيک

تر منځ د ساړه جنګ په بهري کې تر څلوېښتمو هجري کلونو وروسته پيل 

شو، دا وخت په افغانستان کې داسې ډلې را منځته شوې چې کمونيستي 

افکار يې درلودل او په مقابل کې يې داسې توندې ډلې را وټوکېدې چې 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ هيله د خپلو رسيزو په ملن کې

0950 
 

جوړولو لپاره يې  اسالمي افکار يې درلودل او د سوچه اسالمي نظام د

هڅه کوله، ددې دواړو ايډيالوژيکو ليکو تر منځ نږدې پنځلس کاله فکري 

ل کال وروسته د يوې ليکې پلويان واک ته  ٠250جګړه روانه وه، خو تر 

ورسېدل، دا فکري او تبليغايت جګړه پر پوځي جګړې بدله شوه، دواړو 

ه نالوستى قرش د ليکو په ولس کې خپل خپل پلويان لرل، عام  ولس، اکرث 

جهادي ډلو پلويان وو،  خو د هېواد د تحصيل کړي قرش اکرثه برخه بيا په 

دې بله ليکه کې والړه وه، دواړو ډلو خپل خپل بهرين او سيمه ييز پلويان 

لرل، چې د ايډيالوژيکو کتابونو او اثارو تر څنګ يې آن د رضورت تر 

دواړو لوريو ته د بريده وسلې او پيسې هم ورته رالېږلې، يانې 

ايډيالوژيکي مالتړ ترڅنګ پوره مادي او پوځي مالتړ هم موجود و، کله 

ل کال شوروي لښکرو پر افغانستان يرغل وکړ، نو په ٠205چې پر 

ملګروملتونو کې د امريکا د متحده ايالتونو سفري، افغانستان )تر ستوين 

ن د دفاع او تېره شوې مړۍ( وګڼله او ويې ويل چې اوس بايد د پاکستا

مالتړ غم وخوړل يش. کله چې د انګلستان د بهرنيو چارو وزير مرص ته سفر 

وکړ، نو د مرص له حکومت څخه يې هيله وکړه چې افغان مجاهدينو يا 

مقاومت کوونکو ته رويس مارک وسله ورکړي، د مرص حکومت هغه وخت 

رنه کړي، استدالل کاوه، د وسلې ورکړه بې ګټې ده او مقاومت به نتيجه و 

خو د انګلستان د بهرنيو چاور وزير څرګنده کړه چې افغانستان کې افغانان 

نه جنګېږي، بلکې عقيده يا ايډيالوژي جنګيږي، ددې خربې مانا دا ده 

چې انګرېز سياستپوهانو د جګړې ايډيالوژيک عنرص ته ډېر ارزښت 

 ورکاوه.

پلوه د شوروي يرغل په کلونو کې او تر هغې وروسته د شوروي 

( کلن بهري کې دا ثابته شوه چې ٠5حکومت د واکمنۍ په ټول )

ايډيالوژي تر هر بل عنرص زياته او ښه وجنګېده، د ايډيالوژيک جنګ په 
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کلونو کې د ايډيالوژيو کاروونکي له دوو سختو چلنجونو رسه مخامخ 

شول، په دې ننګونو کې يو انحراف او بل مصداق و، يا په بله ژبه وينا او 

ل، د جګړې په کلونو کې په سوونو څه په زرګونو داسې زړه بوږنوونکې عم

پېښې را منځته شوې چې د ايډيالوژيو د کاروونکو د شعارونو او عمل تر 

منځ په تضاد او ټکر کې وې، دې کار د ايډيالوژيو پر کاروونکو باندې د 

ې خلکو د باور کچه راټيټه کړه، د مذهبي ايډيالوژيو پر کاروونکو د ب

اعتامدۍ روحيه هغه وخت  ال پسې پياوړې شوه، چې مختلفې جهادي او 

الحادي ډلې په ائتاليف او ائتاليف ضد ډول کابل ښار ته ورننوتې، دې 

وخت کې د مذهب او دين په نامه شعار او د جګړې مرشوعيت خلکو رسه 

ګڼې پوښتنې پيدا کړې او دا خربه نوره خلکو ته تقريباً سپينه شوه چې په 

افغانستان کې د جګړې دوام يوازې د قدرت د ساتنې، پالنې، السته 

راوړنې او ځاين ګټو لپاره دى، نه د مذهبي اصولو د تطبيق او مصداق 

 لپاره.

په خپل يو  ((جهادي مرش))په کابل کې د جګړې په ګرمو شېبو کې يو 

جنگ ايډيالوژي در ))خصويص مجلس کې دا خربه په ډاګه کړه چې 

ددې جهادې مرش  ((.به پايان رسيده حاال بازار قوميت گرم است افغانستان

په اند جنګ له اسالمي ايډيالوژۍ څخه قومي حالت ته اوښتى دى. دې 

حالت ولس پر دې ډول خلکو نور  هم بې باوره کړ. د خپلو ځاين ګټو 

لپاره له بېالبېلو الحادي ډلو ټپلو رسه پټ او ښکاره ائتالف او معاملې هر 

س د ورغوي په شان روښانه کړل، دې کار آن د الفارو په مفاهيمو څه د ال 

کې بدلون راوست، يو وخت )مجاهد( هغه چاته ويل کېده چې د 

شوروي يرغلګرو پر وړاندې يې وسلواله مبارزه کوله، بيا داسې وخت راغى 

چې هر چا وسله لرله او د کوم پخواين جهادي تنظيم په ليکو کې به 

ته به )مجاهد( ويل کېده، ددې خربې يو علت دا و چې  تنظيم و، نو هغه
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دا وخت د وسلې لېږد رالېږد او استعامل اکرثه د پخوانيو مجاهدينو په 

الس کې و، وروسته هر وسلوال ته د )مجاهد( خطاب کول دومره عام 

شول چې ننګرهار کې چا له کوم سپني ږيري څخه پوښتنه وکړه چې ماما 

امريکايانو رسه ))ه ورته په ځوا ب کې وويل: زوى دې څه کار کوي؟ هغ

 مجاهد دى((.

په واقعيت کې د سپينږيري زوى د امريکايانو په خاصو افغان ساتونکو يا 

باډيګارډانو کې يو عسکر و، هغوى د ډبلې تنخوا په بدل کې د ځان 

دساتنې لپاره استخدام کړى و، خو سپني ږيري ته خپل وسله وال زوى 

)مجاهد( ښکارېده. په همدې ښار او دې ته ورته په څو  په مستعمله مانا

نورو ښارونو کې داسې پخواين جهادې قومندانان شته چې کورونه يې 

امريکايانو ته د مياشتې په زرګونو ډالرو کرايه ورکړي دي خو عام ولس 

کې د جهاد زمزمې کوي، کله چې امريکايي پوځونه د کابل په شامل کې 

نو مببارد کاوه، نو يو جهادي مرش په مايوسانه لهجه د طالبانو پر مورچلو 

دا مبونه واره واره) واړه، واړه( دي بايد غت غت ) غټ، غټ( ))وويل: 

طالبانو که هر ((واچوئ، )کى تاثري کى زيات وکي( )زيات تاثري وکړي( 

څومره بربريت او وحشت درلود، خو پر اسالم يې هېڅوک شک نه يش 

لپاره د جهاد د نامه همدا کاروونکي، امريکايانو  کوالى، خو د سيايس ګټو

ته الس غځوي چې خپل مخالفني پرې وځپي، کله چې امريکايانو ددې 

ډول جهاديانو پرله پسې غوښتنو ته لبيک ووايه او تر اتوم لږ کوچني مبونه 

حاال ديگر خوب )) يې وکارول، نو بيا ورته دوى موسکي شول او ويې ويل:

 ((.شد

امريکايانو د مرګوين پوځي فشار په نتيجه کې د طالبانو کله  چې د 

اسالمي امارت ړنګ شو، نو پر ځاى يې يو ځل بيا هغه وسله والې ملېشې 

چې پر ځان يې د اسالم پرده راغوړولې وه، واک ته ورسېدې، دې ډول 
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خلکو ته د واک  بيا ور رسېدل د بعث بعداملوت حيثيت الره، يو ځل بيا 

افغانستان د اسالمي دولت کليشه او د هغه دولت پخواىن  د پردې پر مخ د

مرش په نوي فاتحانه انداز کې را څرګند شو او دا وار ته وررسه د 

دميوکراسۍ،. نړيوال تروريزم او نور... شعارونه هم مله شول. دې کې 

هېڅ شک نه شته چې د بيړنۍ لويې جرګې ټول لګښت د نااسالمي 

خوا پرې شوى و، د لويې جرګې ټول غړي پر  هېوادونو او امريکايانو له

الوتکو د وزرونو تر سيوري  03دې واقيعيت پوهېدل چې د ا جرګه د يب 

الندې په پراخه کېږدۍ کې جوړه شوې  او يو لښکر جهادي او الحادي 

مرشانو ته يې په لومړي ليکه کې ځاى ورکړى و،خو دوى بيا هم د جهاد 

محسيني خوال جرګې ته دا وړانديز هم شعار زمزمه کاوه، شيخ محمد اصف 

وکړ چې تر )انتقاه( لفظ وړاندې دې د )اسالمي( کلمه رايش او د دولت 

جوهر دې اصالً اسالم وي، هلته هم يو شمېر ازادو کتونکو رسه دا پوښتنه 

وه چې د ا جهاد لکه چې يوازې د روسانو پر ضد کېږي او په اصطالح  د 

 نورو  کفارو پر ضد نه کېږي.

کله چې د امريکايانو په راتګ رسه نوى حکومت رامنځته شو او لنډ 

مهاله او منځمهاله پړاوونه يې ووهل، نو دې رسه د سيايس ګوندونو په 

ايډيالوژيک تګلوري کې هم بدلون راغى، سيايس ګوندونو هم د 

انجوګانو بڼه غوره کړه، اوس هر ګوند او ډله کوښک کوي، چې له هرې 

ته پانګه پيداکړي، هېڅوک هم خپلې ايډيالوژۍ ته  ممکنې الرې ځان

وفادار پاتې نه شول، ايډيالوژيو خپل اصيل رنګ بايلود، شعارونه او 

عنوانونه، رد وبدل شول،ولس اوس نه پوهېږي چې پر چا باور وکړي او 

کومې ايډيالوژۍ ته پناه يويس، د دولت د مرشانو زيات وخت په خارجي 

نګې په تر السه کولو او د مختلفو تنظيمي، رسمي او سفرونو، روابطو او د پا

نارسمي جنګساالرانو او ټوپکسارانو په اقناع او خوشاله ساتلو تېرېږي او د 

ولس د ذهني انسجام، د پوځ د ذهني تربيې او د هېواد د ځوان نسل د 

ساملې روزنې لپاره هېڅ ډول مشخص ايډيالوژيک بنسټ نه شته، ملت پر 
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و او کليشه شويو ايډيالوژيو د هغو د وړاندې کوونکو د پخوانيو سولېدل

ناسم چلند له امله خپل باور له السه ورکړى، هره ايډيالوژي چې اوس ور 

وړاندې يش، خلک پرې شک کوي، هر کله چې يو ملک له داسې يو 

حالت رسه مخامخ يش، نو د دې نتيجه هغه هېواد ته ډېره دردوونکې 

ر بېالبېلو ذهني الرو او تګالرو وېشل کېږي، پرېوزي، دې کار رسه ولس پ

پر يوې واحدې نقطې يې د فکري مترکز قوت له منځه ځي، په ولس کې 

د ملت جوړونې جوهر کمزورى کېږي، په داسې حالت کې که هر بهرىن 

هېواد يا بهرنۍ قوه پر هېواد يرغل وکړي، نو د هغه هېواد ولس د ذهني 

السه ورکوي او بهرين ايلوونکي وېش له امله خپل دفاعي ځواک له 

هېوادونه په اسانۍ رسه کوالى يش دا هېواد ايل کړي، افغانستان اوس د 

 ايډيالوژيو د بحران پر همداسې يوه خطرناکه ليکه والړ دى.

 د خالصون په هيله

 په مينه

 دهيلې اداره
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 ددې رسيزو په باب څو ټکي

 

تر اوسه پورې ددې هڅو بېلګې ډېرې کمې ليدل شوي، چې يو څېوک 

دې د نورو پر اثارو خپلې ليکلې سريزې د يوې ټولګې په توګه چاپ کړي او 

کړي، چېې د نېورو يا دې د يوه بل ليکوال هغه سريزې يا يادښتونه راټول 

 ليکوالو پر اثارو يې ليکلي وي.

يوازې استاد حبيب اهلل رفيع دا هڅه کړې، چې د بېالبېلو ليکوالو پر اثارو 

خپلې ليکلې سريزې او يادښتونه سره راټول او په ))کتابونه او دريابونېه(( 

نومي اثر کې يې خوندي کړي دي. ښاغلي افضل شېېرزاد بيېا د ارواښېاد 

نږدې هغه لس عنوانه سريزې او يادښتونه سره راټول کېړل او استاد روهي 

په پېښور کې يې ديوه ځانګړي اثر په توګه چاپ کړل، چې استاد روهېي د 

بېالبېلو ليکوالو پر اثارو ليکلي وو. نور نو تر دې دمه ماته د کوم بل چا داسې 

ه وي. کړی کار معلوم نه دی او که وي ه  څو د ګوتو په شمار دا ډول اثار بې

په دې ورځو کې چې زه خپلې ليکنې په خپله راټولوم، نو پر دې سېريزو او 

يادښتونو مې ه  سترګې ولګېدې، چې ما د نږدې پنځه لسو کلونو په تر  

کې د هېواد د بېالبېلو ليکوالو پر اثارو ليکلي دي. دې ليکنو تېه مېې يېو 

کړې. په خپېل ځانګړی باب ورکړ او  په يوه ځانګړې ټولګه کې مې راټولې 

الس د خپلو ټولو يا ه  اکثرو ليکنو له راټولولو څخه زما هدف دادی، چې زه 
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نه غواړم، زما پر کړي کار په ګانده)اينده( کې نور څوک ستړي شي، يا څوک 

پرې د راټولولو له امله خپل وخت ضايع کړي او يا ه  ورته دا شک پيدا شي 

نه کړي. په افغاني ټولنه کېې چې کومې ليکنې راټولې او خوندي او کومې 

ژوند ډېر بحراني دی، ان تېر دې چېې خلېک د خپلېو کورونېو د مېالونو 

خونديتوب ته حيران دي او ايله د خپل سر په غ  کې دي، پېاتې خېو ال د 

 نورو د فرهنګي کار د خونديتوب مسئله.

نو هر ليکوال ته په کار دي، چې خپل اثار په خپله خوندي کړي، کوم اثار 

په بيا چاپ او راټولېدو ارزي، هغه راټول او د بيا چاپ لېه الرې يېې د چې 

مرګ او ورکېدو له خطره وژغوري. زموږ په فرهنګي ټولنه کې د ليکوال تر 

مړينې وروسته دا يو غټ بحث وي چې دې مرحوم ليکېوال څېومره اثېار 

ليکلي؟ څومره چاپ دي؟ څومره ناچاپ؟ څومره يې په خپېل نامېه دي او 

په بدل يا مستعار نامه؟ دغه ناندرۍ، ابهامات او کښته پورته خبرې  څومره

تر ډېره وخته د ليکوالو ترمنځ روانې وي. ددې علت دادی چې ليکوال پېه 

خپل عمر کې د خپل کړي کار س  سپيناوی نه وي کړی. دا سمه خبره ده 

چې مرګ نا خبره راځي او چاته له ډول و سورني سره نه راځي، خو په هېر 

رتيب ليکوال بايد د مرګي همدغه ناخبره خطر په پام کې ونيسي او څه يې ت

چې کړي له سره منظ  او د چاپ او خپراوي لپاره يې تيار کړي. پخوا حاالت 

ستونزمن وو، د چاپ او تکثير شونتياوې کمې وې او ليکوال د خپلو او نورو 

ه ده، د چېاپ، ليکوالو د اثارو د خونديتوب ړوګه نه و، اوس خو زمانه بدلې

کمپيوټر او انټرنيټ اسانتياوې د اثارو د خونديتوب تضمين کېوي، نېو هېر 

ليکوال ته په کار دي چې خپل فرهنګي ژوند شفاف کړي او څه يېې چېې 

کړي، هغه د ځينو په اصطالح پر ريکارډ راولي. په هر څو کلونو کې خپل تېر 
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تنه هغېه تېه دا مسېئله فرهنګي کار او اثارو ته د ليکوال بيا نظر او ژوره ک

 روښانه کوي، چې تېر يې څه کړي او راتلونکي کې ورته څه کول په کار دي؟

خپله د ليکوال اثار د ليکوال د علمېي، سياسېي، کلتېوري او ټېولنيز 

شخصيت د ارزونې لپاره ښه تله ده، ليکوال بايد تر هر څه لومړی د خپلېو 

 ه بايد وکړي؟اثارو په تله کې ځان وتلي، چې څه يې کړي او څ

ما ه  دا سريزې په همدې نيت بيا راټولې کړې، چې زه ه  خپل ځان د 

ماضي په هنداره کې وګورم او نور ه  ما يو ځل بيا په دې تېره ايينېه کېې 

وګوري، چې څه مې ليکلي؟ او څرنګه مې ليکلي دي؟ ما په دې سريزو کې 

وتنه شوې، هغه کوم بدلون نه دی راوړی، يوازې کوم ځای کې چې چاپي تېر

مې سمه کړې ده. دا اکثره ادبي اثار دي، پر ادبي ليکنو سريزې څه خېاص 

خطرناک سياسي عواقب نه لري او که يې ولري هې ، ليکېوال بايېد هغېه 

وزغمي، ما خپلې سياسي ليکنې ه  راټولې او تر کوم خاص بدالنه پرته مې 

له کوم ځېانګړي  چاپ ته تيارې کړي، له نورو ليکوالو مې ه  هيله ده، چې

تغيير  پرته خپلې ليکنې بيا چاپ کړي. هره ليکنه د يوه مهال د پېښېو او 

حاالتو انځورنه کوي، اوسمهالې ليکنې بايد د اوسني وخت حاالت منعکس 

کړي او د تېر وخت ليکنې د همغه تېر مهال. په دې اثر کې چې تاسو مخې 

هال بحث شوی، ځينې پېه ( بېالبېلو اثارو د چاپ پر م١١ته پروت دی، پر )

کې واړه يادښتونه دي او ځينې په کې د منځنۍ کچې او يا هې  د اثېر لېه 

غوښتنې سره س  سريزې. پر دې سريزو کې ما اکثره دا هڅه کړې چې نه 

يوازې پر دې مشخص اثر بحث وکړم، بلکې څه نا څه مې د ليکوال پر کړي 

ې د ليکوال د نورکړي کار ه  بحث کړی دی. له دې څخه زما موخه دا ده چ

کار د يادونې له الرې، ددې اثر شننه ه  څه نا څه اسانه کېږي، خو پر ټولو 

اثارو داسې نه ده. د اثر او د ليکوال د شخصيت د شننې ترمنځ، د رابطې له 
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مخې دا کار شوی دی. پر پورتنيو اثارو سربېره ما پر ځينو نېورو اثېارو هې  

و تر دې مهاله مې ال ګوتو ته رانغلل، خو سريزې او يادښتونه ليکلي دي، خ

پاتې اثار د ګوتو په شمار دي، اکثره هغه اثار چې تر دې مهاله ما پرې ليکنې 

کړې دي، همدا دي، چې دلته يې سريزې راغلې دي. دغه راز د ليکوالو پېر 

ځانګړو اثارو مې ځانګړې تبصرې ه  کړي، چې په بېالبېلېو خپرونېو کېې 

بېلو فرهنګي ټولنو د استازي په توګېه مېې، ددې خپرې شوې دي. د بېال

ټولنو له خوا په چاپ شوو اثارو ه ، د ټولنو په نامه سېريزې او يادښېتونه 

ليکلي، د هغو راوړل مې ه  دلته مناسب ونه ګڼل. دغېه راز پېه لسېګونو 

ځوان شاعران او ليکوال مې د هغو د نثر او نظ  له بېلګو سره د تېېرو دوو 

کې په ځينو خپرونو کې معرفي کړي، د هغو بيا چاپ مې ه   لسيزو په بهير

ضرور ځکه ونه ګاڼه، چې هغوی بيا وروسته اکثره يا د خپلو اثارو او يا ه  د 

نورو ادب تذکرو له الرې معرفي شول، نو ځکه خو ددې ډول ليکنو بيا چاپ 

ر مثبتو او ته ډېره اړتيا پيدا نه شوه. په پورتنيو سريزو کې د ليکوالو د اثارو پ

بريمنو خواو ډېر بحث شوی، ځينې منتقدين کېدی شي له دې ډول سريزو 

سره موافق نه وي او ووايي چې دې کې د انتقاد مالګه نه شېته، ددې ډول 

احتمالي نظرونو په باب بايد وواي ، چې دا سريزې د ليکوال تر بحث الندې 

ې دي او نه ه  د يوه اثر له تشريح او تعارف سره مرسته کوي، نه دا کره کتن

اثر ټوله ارزونه. موږ بايد د هغو منتقدينو په شان عمل ونه کړو چې تيېارې 

مړۍ ته ناست وي او پر يوه اثر باندې د چاپ تر مهاله ټوله تېره شوې پروسه 

له ياده وباسي. زموږ ټولنه د ځينو نورو پرمختللو ټولنو په شان نه ده، چېې 

دنده سرته رسوي، دلته چاپېريال ډېر اغزن دی، ليکوال يوازې د اثر د ليکلو 

له سياسي، کلتوري او نورو تنګسياوو سره سره د يوه اثر تخنيکي چېارې 

ه  له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زموږ يو پښتون افغان ليکوال ه  خپل اثر 
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ليکي، ه  يې خپله ايېيټ کوي، ه  ورته خپله پيسې پيدا کوي، هې  يېې 

و ته خپله وېشي او ه  يې بيا خلکو ته خپله وړيا خپله چاپوي، ه  يې خلک

ډالۍ کوي، دا ټول بهير چې په حقيقت کې د څو تنو کار دی، يو زيات شمېر 

ليکوال يې په يوازې ځان سرته رسوي. نو په دغسې تنګو او اغزنو شرايطو 

کې چې د ليکوال مخايبين ه  يا لږ وي او يا د کتاب لوستنې معيارونو ته 

لي، پر ليکوال تر توقع پورته انتقادونه، زموږ فرهنګي بهير تېه نه وي رسېد

ډېر زيان رسوي. زه خپله د يو سال  انتقاد او مثبتې کره کتنې پوره پلېوی 

ي ، خو په داسې حالت کې چې کره کتونکي خپله يو ځل ځان د ليکوال په 

هنداره کې وويني چې: که دی چېرې د ليکوال پېر ځېای وای، لېه کېوم 

ال او ستونزو سره چې ليکوال مخ دی، دی ه  ورسره مخامخ وای او چاپېري

تر ليکوال يې ښه اثر پنځوالی او چاپوالی شوای، نو بيا کره کتونکى حېق 

لري، چې پر ليکوال د شتو امکاناتو په هنداره کې، په خالص مېټ انتقېاد 

وکړي. خو ځينې کره کتونکي په اصطالح کره کتونکي دي، هغېه دې تېه 

ی چې کوم ليکوال په ډېر تکليف د خپل فکر او تندي په خولو يېو ناست د

اثر چاپ کړي، نو بيا دوی ورته قلمونه تېره کړي، داسې څه پرې وليکي چې 

هغه ليکوال د خپل اثر له ليکلو پښېمانه کړي. دا ډول پېه اصېطالح کېره 

ې کتونکي په واقعيت کې د بل ليکوال د اثارو په نقدونه او يا ه  ارزونه کې

خپل ژوند او شهرت ويني. که هغوی څه ونه ليکي نو ده ته د کلتوري ژوند 

او شهرت هېڅ وسيله نه برابرېږي. زما الره له داسې کره کتونکو بېلېه ده، 

خو ټولنې ته د ټولنې تر کچې د ټيټو او مبتذلو اثارو د وړاندې کولو ټينېګ 

لنې اکثره او که نه يو مخالف ي . هر اثر چې ټولنې ته وړاندې کېږي، بايد د ټو

ټاکلي شمېر وګړو ته خو نوی وي او بايد د هغوی د نهني کچې د لېوړاوي 

سبب شي. په هر حال ددې سريزو چاپ مې له دې پلوه ه  ضروري وګاڼه 
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چې لږ تر لږه زموږ هېوادوالو ته د شل پنځه ويشتو بېالبېلو اثارو پېه بېاب 

و اثارو سره اشنا شي اوکېه معلومات وړاندې کړي، له دې الرې دوی له هغ

 چېرې اړتيا يې ورته احساسوله، نو خپله هغه اثر ترالسه کړي.

زه په پای کې يو ځل بيا له خپلو ټولو اوسنيو ليکوالو څخه هيلېه کېوم، 

چې خپل کار په خپله راټول کړي او دا بار راتلونکي نسل ته پرېنږدي، زه د 

ږ د راتلونکي پښت غمونه او لوی خدای)ج( له درباره هيله من ي ، چې زمو

دردونه به تر موږه  ډېر ک  وي، خدای)ج( به هغوی ته د عل  او پرمختېګ 

زمينه برابره کړي او هغوی به پر داسې ګڼو علمي او ورځنيو کارونو مصروف 

وي، چې د دوی د ژوند د سوکالۍ سبب شي. په همدې هيله پر دې سريزو 

 دا سريزه پايته رسوم.

 مينه او ادب په ټوله فرهنګي

 محمد اسمعيل يون

 افغانستان -ارګ،د ړمهوري رياست ودانۍ،کابل

 ١١ل کال د مرغومي ٠255
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 رسيزه: د غشو تنده

 

د روانې لمريزې پېړۍ شپېت  کلونه او په تېېره بيېا د يېادو کلونېو 

وروستي پنځه کلونه، داسې مهال و چې پېه کابېل کېې د )شېعر(( او 

)شعار(( ترمنځ په ډاګه پوله او بريېد 

راکښل شول. دا څه ناڅاپي خبره نه 

وه، تر څو لسيزو واټن وروسته د دې 

الره چاره برابره شوه. انساني نهن، د 

شمېر ليکوالو او د شعر مينه والو ګڼ 

فکر له پرله پسې کليشه يي نظمونو، 

سپوره منظومو ترانو او د ))شعر(( په 

نوم له ډانګ پېيلو خبرو څخه ستړی 

شوی و. يو داسې عايفي، ادبي بدلون 

او اوښتون ته سترګې پر الر وو، چې د 

دوی پر ستړي احساس او فکر د کينې او غوسېې پرځېای د مينېې او 

عايفې باران ووروي او شعر ه  په رښتينې مانا خپل هويېت ترالسېه 

کړي. دا وخت سياسي فضا ه  داسې وه، چې نور نو اکثره له سرو، ګرمو 

او اورنيو شعارونو ستړي شوي وو او ټولو يو ارام ته اړتيال لرله. د هنېر 

بېالبېلې څانګې په تېره بيا ادبيات او په ادب کې بيېا د شېعر وزرونېه 

ص شول. د ځينو مخورو ليکوالو په تېره بيا د څو تنو کره کتونکو له خال
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خوا په ډېره ځيرکۍ کار پيل شو او هغه شاعران چې په کالم کې يېې د 

شعريت تومنه زياته وه، دې ته وهڅول شول چې نور ه  د خپل شېعر 

هنري ړوهر پياوړی کړي. د کره کتونکو په ډلېه کېې د هېېواد تکېړه 

کتونکي زرين انځور او پياوړي کره کتونکي لطيف بهاند ليکوال او کره 

هڅې د زياتې يادونې او ستاينې وړ دي. پر همدې وخېت  د کابېل پېه 

فرهنګي ټولنو او کړيو کې د شاعر او ناظ ، شعر او نظ  بريدونه له ورايه 

لمريز کال تر پيله پېورې ۶۹٣۶د بېلېدو او څرګندېدو په حال کې وو. د 

، چې د ادب زياتو مينه والو د شعر او شعار ترمنځ پوله دومره کار شوی و

 ټاکالی شوه.

ځوان شاعر صديق اهلل بدر يو له هغو ځوانو شاعرانو څخه دی چې د 

همدغه شعري  بهير له پيل سره يې خپله شاعري پيل کړې ده. د ده د 

شاعرۍ د پيل پر وخت  د ))شعار(( بازار خت  شوی و، ځکېه نېو ده د 

او چې له ورايه د ځينو شاعرانو پېه کېالم کېې دا وخېت شاعرۍ دا پړ

محسوس و، تېر نه کړ او ژر يې پر  خپل کالم د شېعر د هنېري ړېوهر 

 رنګين شال وغوړاوه.

صديق اهلل بدر د دولسو کلونو په بهير کې ښه ډېر شعرونه وليکل او 

ډېرې نورې ادبي ليکنې يې وکړې، خو تراوسه يې نه د ادبي او څېړنيزو 

 و او نه ه  د شعرونو کومه ځانګړې مجموعه چاپ شوې ده.ليکن

ده خپله شاعري په اوډلي او سيستماتيک ډول پيل کړې ده، د ده د 

شاعرۍ د لومړيو وختونو شعرونه ه  پاخه ښکاري او د ابتدايي شاعرۍ 

په شان ډېرې کمزورۍ پکې نه ليدل کېږي، خو د دې ترڅنېګ د ده د 

توپاني نه دی. د څو کلونو په بهير  شاعرۍ د پرمختګ سرعت چټک او

کې د ده شاعري پر مختللې ده خو دا پرمختګ يو ناڅاپي نه دی، د ده د 
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شاعرۍ وده او پرمختګ هغه پو  پرمختګ ته ورته دی چې ورو پر مخ 

ځي او د تجربه کارو پوځيانو په شان تر شا خپله نيمګړتيا او خېال نېه 

ی چې د خپلې ودانۍ بنسټ په ډېر پرېږدي، بدر د يو پوه معمار په څېر د

ښه شکل ږدي، ودانۍ ورو ورو ودانوي، خو ښه يې ودانېوي، ده هې  د 

خپلې شاعرۍ پيالمه همداسې راپيل کړې، نو ځکه يې شاعرۍ کې د يو 

 مستحک  او پرله پسې پرمختګ څرکونه ليدل کېږي.

په همدې وړه د خپلې شاعرۍ په وروستيو وختو کې يې له زړه نېه 

شاعرانه غمونه راتاو دي چې ټول زړه يې د خپل ارمان ړانان ته دومره 

سپارلى او يوازې همدا شاعري ده چې د ده غمجن زړه تېه ارام او ډاډ 

 بښالی شي:

 داسې چې ډېېر ډېېر پېر مېاګران دی زړه مېې

 زمېېېا خېېېو نېېېه دی د ړانېېېان دی زړه مېېېې

 تېېېورې چېېېړې پېېېرې هېېېر نظېېېر پرېېېېوزي

 د وينېېېو کېېېور افغانسېېېتان دی زړه مېېېې

 سېېېېتا د نظېېېېر د بړبوکېېېېو هنېېېېداره

 د ښايسېېېېېتونو بيابېېېېېان دی زړه مېېېېېې.

 

ځينې وختونه چې څوک يو ادبي يا هنري اثر لولي نو د هغېه اثېر د 

ليکوال د شخصيت انځور يې ه  سترګو سترګو ته کېېږي، کلېه خېو 

ليکوال په خپله د خپل اثر مرکزي اتل وي نو لوستونکي د اثر له لوستلو 

اهري کرکټر څه نا څه مجس  کوالی شي، کله څخه د هغه بايني او ظ

بيا د يو اثر د بېالبېلو کرکټرونو پېه څېېرو کېې د ليکېوال د انېدروني 

شخصيت ځينې څرکونه ښکاري. خو کله کله داسېې هې  وي چېې د 
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ځاني او اخالقي شخصيت د هغه د اثر له مانيزې خوا او -ليکوال ټولنيز

ي، يانې د ليکېوال فزيکېي فکري پېچلتيا سره يو شان او يو رنګ نه و

ړوړښت داسې وي لکه د تورو کاڼو غر، خو د دې غره په زړه کې بيېا د 

ښکلو غميو يو کان ه  وي. يانې داسې چې کلېه د ليکېوال او شېاعر 

ځاني، ټولنيز او اخالقي شخصيت د هغه د هنري اثر له مانيز ړوهر سره 

لري، بلکې له سمون خوري او کله ه  نه يوازې دا چې سمون ورسره نه 

 هغه سره مغاير او مخالف ه  وي.

صديق اهلل بدر لکه څنګه چې له نامېه څخېه يېې څرګنېدېږي يېو 

رښتينى انسان دی، همداسې په عملي ورځني او ټولنيز ژوند کې ه  يو 

سپېڅلى او رښتين شخص دی. دلته د اروا پوهانو هغه خبره ه  په يو 

ل شوي ) اس  لېه مسېمى( ډول رښتيا خېږي چې وايي: )) نوم د نومو

 سره يو نه يو ډول اړيکي لري.((

څرنګه چې صديق اهلل بدر په ورځنېي ژونېد کېې يېو سېپېڅلى او 

رښتينى انسان دی، همداسې يېو هنېري، روڼ، روښېانه او سېپېڅلى 

شخص دی. د کينې، تکلف او تصنع تورو ګردونو او پېردو يېې د شېعر 

دی پټ کړی. هغه هر څېه دملکې مخ د بېځايه  ابهام په حجاب کې نه 

چې ويلي د يو سر زوري لېوني په شان يې رښتيا ويلي او که د يار قاتل 

نظر يې ه  انځور کړی، نو ښه صفا او د زړه د هندارې په زور يې انځور 

 کړی دی:

 قاتېېېېېل نظېېېېېر انځېېېېېوروم د اشېېېېېنا

 ځکېېېېه د زړه ورتېېېېه هنېېېېداره نيسېېېې 

 زه يمېېېېېه داسېېېېېې لېېېېېېونى ملګېېېېېرو

 ره نيسېې .اوښېېکه مېېې سېېترګو کېېې ايسېېا
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وايي د شاعر پوټکى ډېر زيات نازک او نری وي، د عادي پېښېې پېر 

وړاندې ډېر ژر عکس العمل ښيي او د زړه، خيال او فکر د خوب ښاپېرۍ 

 يې دومره په زړه بيداره ده، چې په ډېره عادي خبره له خوبه پاڅېږي. 

 کله چې شاعر د پېښو د عاملينو ګرېوان ته په الس غځولو کې بېوسه

شي، نو مايوسه شي او له سخت رواني او روحي کړکېچ سېره مخېامخ 

شي، په همدغه حالت کې د شعر عقاب د شاعر پر سر د شېعر وزرونېه 

وغوړوي او نوی شعر راوټوکېږي. صديق اهلل بدر ه  کله کله له داسېې 

 رواني کشمکشونو او ستونزو سره مخامخ شوی دی:

 

 اشېېېنا تېېېه خاندمېېېه دنيېېېا تېېېه خانېېېدم

 ب خولېېه يمېېه هېېر چېېا تېېه خانېېدمد غريېې

 سېېتا مجبېېورۍ نېېه عشېېقه نېېه پېېوهېږم

 چېېېې چېېېا تېېېه ژاړمېېېه او چاتېېېه خانېېېدم

 يا:

 داسې رنګ بې رنېګ غمونېه يېې خېوري زړه مېې

 څېېېومره کېېېه هېېې  ژاړم ژړا نېېېه راځېېېي.
 

شاعر که له يوې خوا په خپلو ځاني غمونو کې غوټې وهي نو له بلې 

خوا ټولنيز دردونه يې ه  ارام ته نه پرېږدي، هغه د ټولنې او هېواد د يوه 

غړي په توګه ټوله ټولنه او هېواد خپل وړېود ګڼېي او هېر ټېولنيز او 

هېوادنى درد تر ټولو دمخه د شاعر پر بدن احساسېږي. سره له دې چې 

ه په هېواد او ټولنه کې د مادي شتمنۍ يو څاڅکى ه  په برخه نېه د د

وي، خو د استاد الفت په خبره )) که په ټول وين کې يې يوه کوډله ه  

نه وي نو دی به وايي چې هله وين مې(( د ټول وين دعوه به کوي. نو د 
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شاعر زړه د تخيل خان او باچا دی. ټول کلى، ټوله ټولنه او ټول وين او د 

غو غمونه او دردونه د هغه شتمني ړوړوي. د دردونو عوامل او له هغو ه

 نه د خالصون الرې ګودرې په ګوته کوي:

 لمېېر چېېې زمېېېېوږ کېېېلي تېېه الر نېېه کېېوي

 هغېېېېه دوه غرونېېېېه نړېېېېېېدلي نېېېېه دي

 هسېېېې لېېېېه بېخېېېېته زورور يېېېېو اشېېېنا

 کېېه نېېېه نېېېو چېېا ستېېېرګې نيېېولي نېېه دي.
 

نګ ټولنه ښه معلومه ده، ځکه چې شاعر ته تر هر چا خپله په وينو ر

د ټولنې د هر فرد څاڅکى وينه تويه شوې، نو شاعر پرې خپلې اوښکې 

څڅولي دي، نو له دې کبله ده ته تر هر چا د خپل ړنګ بنګ کلي، کور، 

ټولنې او هېواد په وينو رنګ څېره ښه معلومه ده. بيا نورو ته وايي چې 

 نو داسې ده: که ))زموږ د کلي پته(( د چا په کار وي

 زموږ کلى

 دا د دنګو غرونو شاته

 که دې زړه وي

 چې ته راشې

 د زړګي پردې دې خالصې کړه

 په ځير شه

 او بيا...

 وګوره په مينه:

 يوه سره د وينو ليکه

 غزېدلې ده له غرونو
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 چې تر کلي پورې 

 رسي.

 

شاعر دې خبرې نور ه  غمجن کړی چې پخوا بېه کلېي کېې ډزې 

ې به کوم نوی ګل )ماشوم( راټوکېدالی و او مال به وشوې، نو په کلي ک

يې د تبرک لپاره په ډېره خوښۍ په غوږ کې انان کاوه، خېو اوس هېر 

وخت په کلي کې ډزې کېږي خو دا بل ډول ډزې دي او تر ډزو وروسته 

زموږ د کلي مال د ړنازې مونځونه کوي، )ياس شعر( . شاعر په يوه شعر 

يو سوي ځنګل سره تشبيه کړې ده، چې کې خپله سوې لوې ټولنه له 

څو الرورکو د ځان د خالصون په خاير ټول ځنګله ته اور واچوه، خو په 

پای کې همدا اور له دوی څخه ه  راتاو شو. شاعر په دې شېعر کېې د 

خپلې ټولنې د شل کلنې غميزې د عاملينو يو ډېر دقيق انځور باسېي 

ولنېه پېه اور وريتېه او چې څنګه يې د ځان د هوساينې لپاره ټولېه ټ

وسوځوله، خو په پای کې يې دوی ته ه  لمبې ورسېېدې ) الر ورکېي 

 الروي( شعر.

ازاد( کې زياتېه -صديق اهلل بدر د شعري ړولو په دو فورمونو )غزل

شاعري کړې ده، آزاد شعرونه يې ه  ښکلي دي، خو د ازاد شېعر پېه 

ژوند د بېالبېلو  انېول يې غزل کې تجربې پخې دي. د ده په غزلو کې د

خواوو رنګارنګ نېاخوالې انځېور شېوي او د ژونېد ډول ډول مېانيزه 

رنګارنګي په کې ليدل کېږي. د څو غزلو دا څو بيتونه به يې د بېلګې په 

 توګه راوړو:

 چېېې يارانېېه يېېې ورانېېه  کېېړې زمېېوږ

 کوم يو غماز مېو پېه ملګېرو کېې شېته
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 بېېدره تېېاوېږي لېېېوني چېېې درنېېه

 خبېرو کېې شېته وايه څه راز سېتا پېه

 يا:

 مېېېا د هجېېېران خطېېېرې وزغملېېېې

 نور ځان د وصېل پېه خطېر کېې ويېن 

 بېېدره اخېېر بېېه شېېې رسېېوا پېېه مينېېه

 د مينېېې راز دې هېېر اثېېر کېېې ويېېن 

 يا:

 د زړه وينېېېه مېېېې د هغېېېو ګلېېېو رنېېېګ دی

 پېېه وږمېېو يېېې نېېارام زړګېېى قېېرار شېېي

 د کابېېېل د پېغلېېېو زلفېېېې شېېېي وږمينېېېې

 چېېې راخېېور د نېېارنج ګېېل د ننګرهېېار شېېي
 

صديق اهلل بدر شعرونه د نورو شاعرانو پېه شېان د ډېېرو بريېاوو  د

ترڅنګ يو لړ خفيفې نيمګړتياوې ه  لري. بدر د ننګرهار د سره رود د 

شاعرانه سيمې بلبل دی. کله چې د هر سره رودي شاعر شېاعري تېر 

نظره تېرېږي، نو سړي ته له ورايه د ژبنۍ ستونزې مسله راتېر سېترګو 

 کېږي.

بدر د ځينو نورو سره روديانو په شان په کور کې فارسېي صديق اهلل 

وايي. ځينې سره روديان په ځانګړي ډول ليکوال او شاعران داسې دي 

چې کورنۍ او ګړنۍ ژبه يې فارسي وي، خو ليکنۍ، قلمي او د شېاعرۍ 

ژبه يې بيا پښتو وي. د بدر په ليک په ځانګړي ډول په شعر کې ژبنېۍ 
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و ان اوس بېخي رفع شوې، خو د ژبنيو ترکيبونو نيمګړتيا ډېره کمه ده ا

 په برخه کې بيا سړی د ځينو نيمګړتياوو او کميو احساس کوالی شي.

په ټوليز ډول صديق اهلل بدر يو بريمن شاعر او ليکوال دی چېې پېه 

اوډلي ډول يې شاعري او ليکوالي مخ په بېره روانېه ده. د ځينېو پېه 

دا الندې شېعر يېې هې  د ده د  اصطالح يو ژمن شاعر او ليکوال دی.

 ټينګې ژمنې څرګندونه کوي:

 چېېې کېېړو ښېېکاره د زړګېېي زور ملګېېرو

 راشېېئ چېېې ودانګېېو پېېه اور ملګېېرو

 

 لېېه نيمېېې الرې سېېتنېدل بېېه څېېه وي

 له دې نه غير چېې شېي پېغېور ملګېرو.
 

زه ځوان او هڅاند شاعر صديق اهلل بدر ته د ده په هڅاند فرهنګېي 

 و او نوښتونو هيله کوم.يون کې د ال زياتو برياو

 

 په شاعرانه مينه

 اسمعيل يون

۶۹٣٣-۱-۳ 

   کابل
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 بېکسيار

 د بې هويتۍ په درياب کې د هويت ډيوه

 

 د بېکسيار قلمه دومره وکړه

 د وخت پر ټنېه انسانيت وکره

په تېرو شلو کلونو کې چې زموږ پر ټولنې کوم دردوونکى ناتېار تېېر 

خپلې اغېزې وشيندلې. د شعر نړۍ ه   شو، نو د ژوند پر ټولو خواو يې

له دې ناتاره خوندي پاتې نه شوه. شاعران او ناظمان دواړه په يو نه يېو 

ډول له يو فکري، سياسي او عقيده يېي 

لوري سره وتړل شول. په پايله کې هغېه 

کشمکش چې په سياسي برخو او تګلورو 

کې موړود و، تر يوه بريده يې پر ادبياتو او 

پر شعر ه  خپل سيوری خور  په تېره بيا

کړ. خو په دې منځ کې بيا ځينې داسېې 

شاعران او ليکوال ه  راوټوکېدل، چې د 

کينې او سياسي غېرض پېر ځېای يېې 

عايفه، احساس او لوړ انساني ارزښت د 

خپلې ايجادي ښکارندې محور وټاکه او داسې ادبي اثار يېې رامنځتېه 

 رو ارزښت او مقام لوړ دی.کړل چې د څرنګوالي له پلوه يې تر هغو نو
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عبدالمالک بېکسيار د همدغې دويمې کټګورۍ د شاعرانو له ړملې 

څخه دی. ده خپل شعر له همغه پيله د سياسي شعار تر بريده راټيټ نه 

کړ او پر خپل شاعر شخصيت يې د وخت د سياسي غوښتنو تور پورې 

 نه کړ.

ګېرم پېړاو و.  شپېت  کلونه د هېواد په دننه کې د شعار او شعر ښه

همدغه لسيزه د بېکسيار د شاعرۍ د ټوکېدو کلونه دي، خو ده په دې 

کلونو کې هېڅکله ه  خپله سپېڅلې شاعري د سياسي شعار ګردونو او 

بادونو ته پرې نه ښوده. له همدې کبله خو دی په دې کلونو کې د هېواد 

هغېه په دننه کې د يو شهرت ګټلي شاعر په توګه مطرح نه شو؛ يوازې 

شاعران او ليکوال چې له ده سره يې فرهنګي اړيکي درلېودل، د ده د 

شاعرۍ پر ارزښت پوهېدل. همدا ياده لسيزه ال پای ته رسېدلې نه وه، 

چې شاعر بېکسيار له خپلو شعرونو سره د خپل ټاټوبي په پرېښېودلو 

محکوم شو؛ پېښور ته راغى، يو کال ني  يې ال تېر کړی نه و چې دلتېه 

د )شعاريت( بازار وليد او د نهني ستړيا احساس يې وکړ، پېښور  يې ه 

کې د ده د ازاد هنر وزرونه ونه غوړېدل، ځکه چې دلته ه  د کابل پېه 

شان د ازاد نوق او اند د شعر د شاهين پر پرواز بنديز لګېدلى و. بيا له 

 دې ځايه لرې ))د رڼاګانو هېواد(( )ډنمارک( ته الړ او داسې اټکلېده چې

نور به نه خپل سوی لوی هېواد ور په ياد وي او نېه بېه هې  د خپلېې 

 ړونګړې تيلي څراغ.

د وخت په تېرېدو سره دا اټکل بېخي اوښتې بڼه غوره کړه؛ هغېه د 

رڼاګانو د ښار د سندرو په ګلبڼ کې د خپل ټاټوبي ) د سنځل ګل شپې( 

خپل هېواد  هېرې نه کړې، تن يې هلته و خو روح او اروا يې دلته. دی په

کې د نهني بلوغ داسې يو پړاو ته رسېدالی و چې نور نو پرديو سندرو 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د کتابونو په وږمو کې

 

3553 
 

او د پرديو ګلونو رنګ يې پر نهن هغه اغېز نه شو شيندالی چې د خپل 

 هېواد، د سنځلو ګالنو او سوو ټپو پرې خوروالی شو.

بېکسيار زموږ د ډېرو کلونو د يو ملي او فرهنګي سفر ملګېری دی، 

کله چې دی بهر ته الړ، نو تقريباً اته کاله ماو ده سره ونه شو کتالی، خو 

بيا مو ليکني اړيکي پيدا شول، ما فکر وکړ چې هلته خو بېله ټولنه ده، 

 کېدی شي د سړي پر ژوند او شخصيت ډېره اغېزه وکړي، خو ده راته په

يو ليک کې ليکلي وو: )) ... زه همغه مالک ي  چې تاسو په کابېل کېې 

ليدالی وم، ما هېڅ تغير نه دی کړی...(( تر ليکنيو اړيکو وروسته مې بيا 

په پېښور کې وليد، همغه بېکسيار و، چې پخوا و، ال کليوال شوی و، ال 

صميمي شوی، تکلف، تصېنع، ځېان ښېودنه او د مصېنوعي تبېارز او 

هېڅ نښې نښانې په کې نه څرګندېدې، همغه فرهنګي مينه شخصيت 

او ولوله يې په زړه کې وه چې پخوا يې درلودله، خو نور يې دا اور په زړه 

کې نه شو ساتالی، د يوې فرهنګي مجلې )هيلې( د خپرولو په تکل کې 

شو او دا يې ه  وويل چې ))ګوره هېڅ ځوان ليکوال درنه بېنوا او خفه 

د هېچا ليکنې ته د سانسور زندۍ وانه چوئ، سانسور او د  الړ نه شي او

ادب د زنداني کولو ترخه تجربه خو موږ او تاسېې ليېدلې ده. تاسېې د 

مجلې د لګښت په اړه هېڅ تشويش مه کوئ، زه شپه ورځ کار کوم خو د 

مجلې لګښت برابروم...((. ده همداسې وکړل. يو وخت ماته زموږ يو بل 

از ارمان له مسکو نه ټيلفون وکړ چې: ))تاسو به فرهنګيال ملګری ممت

خبر يئ که نه، چې بېکسيار په څومره ستونزو د مجلې لګښت برابروي؟ 

هغه د خپلې رخصتۍ په ورځو کې ه  کار کوي چې مجلېې تېه مېالي 

لګښت برابر کړي.(( دې سره ماته دا خبره نوره ه  ثابتېه شېوه چېې 

په بدل کې سرته رسېږي، خېو فرهنګي کار او خدمت د څومره قربانيو 
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بېکسيار په خپلې دې قربانۍ سره د فرهنګي خدمت يو بېساری ريکارډ 

ټينګ کړی دی. ) بېساری ريکارډ( خو ورته ځکه واي  چې تر بېکسياره 

نور غښتلي، مټور، ژبور او د زياتې پانګې څښتنان شته، خو په لويديځ 

بته زموږ ډېرو افغېان کې چا ه  داسې يوې قربانۍ ته ځان ور نه کړ. ال

ليکوالو او فرهنګيانو په ډله ييز او ه  په ځاني ډول د ياد وړ کارونه کړي 

دي، خو هغه د بېکسيار په شان د خپل ځاني او کورني ژوند د قربانۍ په 

 بيه نه دي، يو څه يې ورسره د خپل ژوند خيال ه  ساتالی دی.

شېعرونو  کال د هيلې مجلې تېر څنګېه د خپلېو۶۹٣۱بېکسيار پر 

لومړنۍ مجموعه )سوچونه او کږلېچونه( ه  چېاپ کېړه. دې شېعري 

ټولګې د يوه ښه شاعر په توګه په ادبي کړيو کې د بېکسيار نوم څرګند 

کړ. تر دې دمخه د هغه د شعرونو د څرنګوالي په انېول د هغه شېهرت 

 ک  و.

) د سنځل ګل په شپو کې( د بېکسيار د شعرونو دويمه مجموعه ده. 

ر په خپل شعري يون کې ښه بريمن دی. خدای)ج( ورکړی شعري شاع

استعداد او خپله کسبي پوهه يې دواړه سره ډېر ښه اوډلي او د دواړو له 

ښکلې اوډنې نه يې خېواږه شېعرونه ټوکېولي دي. د شېعر فکېري او 

ښکالييزه )لفظي( خوا يې دواړه په تول تللي دي. د شاعر زړه او نهېن 

ي، غواړي لوستونکي او ټولنې ته خپل انسېاني دواړه له شتمنۍ ډک د

رسالت تر سره کړي. د ده شعر د يو ټولنيز او ځېاني درد زېږنېده ده، د 

خپلو او پرديو غمونو د دواړو انعکاس ته يې اوږه ورکړې ده. د فرانسيس 

بېکن په وينا ))شاعران پر دريو کټګوريو وېشل کېږي، يو هغه دي چې د 

ه نورو څخه هر څه راټولوي او خپله هېېڅ نېه مېږي په شان ټول عمر ل

لري او بل هغه دي چې د غڼې په شان هر څه له خپلې ګېېې باسي له 
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نورو څخه هېڅ نه اخلي او درېي  هغه دي چې د شاتو د مچيو حيثيت 

لري، پر لرې لرې ګلونو ګرځي، له هغو څخه شيره را اخلي او بيا يې په 

يو پتنګ په شان د خپلې ټولنې پېر شاتو بدلوي.(( بېکسيار ه  لکه د 

ټپي ګلونو، سويو ساندو، ټولنيزو ناخوالو او نورو نهني ټپونو ګرځېدالی 

او هغه ټول يې په روح او روان سره لمس کړي او بيا يې د شعر د شاتو په 

کنېولي کې ټولنې ته وړاندې کړي دي. د ده شعر د همدغو پېښو انځور، 

نو د اهونو هنداره ده. کلېه چېې مېوږ د ده د بريو او نابريو او ټکلو زړو

شعرونه لولو نو په نهن کې مو همغه پېښې او انځورونه راژوندي کېږي. 

د ده په شعر کې د نورو ځانګړتياوو تر څنګ دغه الندې ځانګړنې زياتې 

 څرګندې دي:

د ده په شعر کې يو سپېڅلى صداقت او  صداقت او رښتينولي: -۶

ې وايي رښتيا يې وايي او له خپلې مينې رښتينولي ښکاري، دی څه چ

 سره رښتينې مينه لري.

د ده شعري صداقت د ده له ځاني صداقت سره ه  مستقي  اړيکي 

لري، په ځاني ژوند کې ه  داسې يو انسان دی، چې دروغ، ټګي، بازاري 

کېدنه، تېر ايستنه او د نورو درغليو چل نه ورځي. وګورئ دغه شېعر د 

 ه څه ډول انځوروي:ده سپېڅلى صداقت پ

 ما يو څلور بنده غزل ليکلى

 هغه به وګورو لږ،

 په تناره کې مېلمنو نه پاتې شونې وريجې

 به سره يوځای وخورو،

 ماته ترورۍ وېل دا ستا ډېرې خوښې
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 بيا د ژوند نورې څه کيسې به وکړو،

 شپې به له ميندو پټ په بام ويده شو،

 تر پېشلمي پورې به ستوري شمارو.

په شعر کې د شاعر د روحي سپېڅلتيا تر څنګ   فکري تړون: -١

فکري سپېڅلتيا او له مقدس ارمان سره ټينګ تړون ه  د شعر د مانيز 

ارزښت په لوړولو کې ستره ونېه لېري. د لېوړو اشخاصېو او شېاعرانو 

ارمانونه لوړ وي. بېکسيار ه  يو ستر هېوادني ارمان ته ژمن دی. د هغه 

غه ناتار په شمال رپي چې د ده په نهن کېې د ده د د زړه پردې د هر ه

سترې هيلې ) د هېوادنۍ سوکالۍ( د له منځه تلو سبب کېږي، نو ځکه 

 خو يې په زړه کې وېره وي:

 دا شېېپه ډېېېره اوږده نېېه شېېي ملګېېرو زه ډارېېېږم

 د وخېېت کيسېېه تېېوده نېېه شېېي ملګېېرو زه ډارېېېږم

 دا مسېېته قافلېېه د خېېړ څېېادرو پښېېې لوڅېېو

 ويېېده نېېه شېېي ملګېېرو زه ډارېېېږمپېېه نيمېېه الر 

 

 يا ه  دا شعر:

 د ځېېول شېېپې سېېړې هېېوا تېېه اور مېېو مېېړ

 غېېواړو چغېېې کېېړو دنيېېا تېېه شېېور مېېو مېېړ

 پېېېه پېېېردي نظېېېر کېېېره يېېېې کېېېړو بيېېېا ډز

 چېېې بيېېا ښېېه يېېې ورشېېو خېېوا تېېه ورور مېېو مېېړ.

 

لکه څنګه چې شعر خپله د ټولنيزو ناخوالو پر  انتقادي روح: -۹

وړاندې يو غبرګون دی او شاعر د دې پېښو انځور ګر، نو د پېښو د عامل 

پر وړاندې فکري بغاوت او نيوکه د شاعر حق دی. د پېښو بيان که څه 
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ه  ډېر تريخ وي خو شاعر يې له بيان څخه ډډه نه کېوي، ځکېه چېې 

وا دي(( بېکسيار ه  د يو شاعر په توګه ))شاعران له قيد او بنده بې پر

 دا رسالت تر سره کړی دی:

 

 شېېرو  تېېه اخېېرت وايېېي زمېېوږ د کلېېي خلېېک

 مرګونېېو تېېه غيېېرت وايېېي زمېېوږ د کلېېي خلېېک

 ښېېې دنګېېې کالګېېانې کېېې بنېېدي پښېېتنې پېغلېېې

 بس دې تېه خپېل عېزت وايېي زمېوږ د کلېي خلېک

 برغره کې چېرته پېټ دي يېو مېال او بېل يېې زوم دی

 دولېېت وايېېي زمېېوږ د کلېېي خلېېک ځېېانونو تېېه
 

 يا:

 د مينېېېې نېېېوم د دې مخلېېېوق لېېېه ژبېېېو مېېېرور

 مرګېېي دي ړنېېازې دي ټېېول ويېېن مېېو هېېديره

 ورانېېي کېېوه، مرګېېي کېېوه چېېې نېېوم دې وي اتېېل

 د هېېر څېېه اړېېازې دي ټېېول ويېېن مېېو هېېديره.

 

بېکسيار د خپل شعر مانيز ړوهر د ښکلو کلمو  لفظي ښکال:  -١

په ګالبپاڼو کې تاو کړی. د ده د شعر لفظي خوا خوږه، نرمېه، پسېته او 

روانه ده. په شعر کې يې تکلفي او تصنعي ښکال نه شته، د شعر الفېاظ 

يې داسې سره اوډل شوي چې ظاهري ځال يې دومره ښکاره نه ده چې 

پرځان فشار راوړی چېې حتمېي  سړی فکر وکړي شاعر په ړبري ډول

بايد ښکلې کلمې وکاروي، بلکې په يبيعي ډول د شعر لېه مېانيزې او 

 لفظي ښکال سره برابرې شوې دي.
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 وګورئ دا شعر:

 )) د پېشلمي په خوب ويدې پېغلې په ښي موټي کې،

 ږدي د ديدن خوبونه((.

 يا:

 سږ کالې بيا فصلونه ښه راغلي

 سږ کالې بيا سنځلې ډېرې ډکې

 کالې ډېر غريبانان نه يو لږ ډېره راځه. سږ

 بل شعر:

 دا څنګېېه يېېو ناڅاپېېه راپېېه يېېاد شېېوې لکېېه هېېېر

 د زړه په کېور چېې هغسېې آبېاد شېوې لکېه هېېر

 دا چېېا کېېړې لېېه نظېېره يېېه زمېېا خېېوږه وينېېه!

 لوګى دې ش  دا ولېې يېو هېېواد شېوې لکېه هېېر.
 

د بېکسيار په شعر کې تر زياته بريېده نوښېت ليېدل   نوښت: -١

کېږي. سره له دې چې په ځينو شعرونو کې به يېې د پښېتو شېاعرۍ 

دوديز رنګ موړود وي او په يبيعي ډول به پکې د دوديېزې شېاعرۍ 

اغېز پروت وي، خو په ټوليز ډول د هغه شاعري له نوښته ډکه ده، زيات 

شعرونه يې له دوديزو شعرونو خپله الر بېلوي؛ هغه پېښېې او حېاالت 

ال ورته د ډېرو د فکر نيلي وررسېدلي نېه دي. د انځوروي چې تراوسه 

هغه د وينا دود ه  له نورو توپير کوي. د ده په شعر کې ډېرې ))قلقلې(( 

نه شته، يوه ارامه وينا ده، خو دننه په کې بيا يو ))غلى شانته انقېالب 

دی.(( د ده له هغو شعرونو څخه چېې نېوی رنېګ پکېې زيېات دی، 
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خوند نه شي اخيستالی، خو چې دويې  لوستونکي په لومړي ځل ډېر 

درېي  ځل يې ولولي نو زيات خوند ترې اخيستالی شي. ځينېې نېوي 

شعرونه يې داسې ه  دي چې په آني ډول يې انځور تر سترګو کېږي او 

سړی ترې ژر خوند اخيستالی شي. دی داسې کليوالي، څنګزنو مسايلو 

کمې وې، دا  ته متوړه شوی، چې تراوسه يې پښتو شاعرۍ کې بېلګې

 شعر يې وګورئ:

 خپله

 راته يې وې

 )) هغه پرون چې هغه زه، ته روان

 د ګاونېي لور رانه وروسته کې

 بيا وپوښتل چې 

 څه دې کېده؟

 ما ورته ووې

 چې دا ))خپل((؟ دی زما((،

 خو زه قس  دی ))خپلې((؟

 چې ال تراوسه پورې،

 ستا بس په دې ټکي ونه پوهېدم،

 چې دا دې ))وينه((

 دې ))مينه(( ښوده؟. که
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بېکسيار يو داسې شاعر دی چې د خپل فطېري   معياريتوب: -۱

استعداد تر څنګ د ادبياتو کسبي زده کړې ه  لري. هغه د پښتو ژبې او 

ادب په څانګه کې خپلې لوړې زده کړې ترسره کړي، د همدغو لوړو زده 

ې يېې کړو له کبله د هغه د شعر ژبه کره او معياري ده. که په شېعر کې

ځينې سيمه ييزې پېښې او د ځاني ژوند ځينې نهني تاثرات څرګنېد 

کړي، نو بيا يې ه  د معياري ژبې خيال ساتلى دی. له دې پرته ځينېې 

نورې ځانګړنې ه  شته چې د هغه د شعر ښکال او ځال يې زياته کېړې 

 ده.

د بېکسيار د شعر په کره والي او ښکال کې دې ټکي ه  زياته ونېېه 

شاعر زيات عمر له خپل شعر سره ملګری پېاتې شېوی دی،  لرلې چې

څومره مينه چې ده له شعر سره پاللې، له بل څه سره يې نه ده پاللې، د 

هغه زيات نهني ځواک او د زړه زور په همدې شعر کې مصرف شوي دي 

. 

په پښتو کې دا دود دی چې زموږ د ادبي پديدې زېږنېدوی لېومړی 

کې تر يوه ځايه د شهرت پړاو ته ورسېږي، شعر ليکي، کله چې په شعر 

 بيا پر ليکنو پيل وکړي، بيا سياستوال شي او بيا نور...

خو بېکسيار له پيله تر دې دمه يوازې د شعر له ښاپېرۍ سره خپله 

مينه لوبولې او لوبوي يې. دې کار ه  د ده د شعر ښکال زياته کړې ده. د 

يز، ملي او ځاني شخصيت يو باثباته شاعر شخصيت ترڅنګ د هغه ټولن

ه  د زياتې ستاينې او يادونې وړ دی. هغه په يو داسې چاپېريېال کېې 
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ژوند کوي چې ډېرو په کې خپل هويتونه او شخصيتونه بايللي او د بې 

هويتۍ په درياب کې داسې ډوب شوي چې بيا يې پته ه  لګېدلې نېه 

 ده.

ي هويېت او خو بېکسيار د بې هويتۍ په دې لوی درياب کې د افغان

پښتو داسې يوه ډيوه )هيله( لګولې، چې رڼا يې نه يوازې زموږ د ست  

ځپلي هېواد ګو  ګو  ته رسېږي، بلکې د هغو افغانانو چې په لوېديزو 

هېوادو کې د هويت ورکېدنې پر يو نري رنځ اخته دي، د هغو د ويښولو 

څه اسانه  لپاره ه  يوه ځالنده ډيوه ده. د اوبو په منځ کې د ډيوې لګول

کار نه دی، هغه د بېکسيار په شان اشخاصو د انېدو او ژونېد قربېاني 

 غواړي.

 زه ورته د لوی خدای)ج( له درباره همداسې برياليتوب غواړم.

 په درناوي

 د ادب په خوږه مينه

 محمد اسمعيل يون

۶۹٣٣-۶۶-۶١ 

  پښتونخوا -پېښور
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ازمون په خپل فرهنګي ازمون کې ډېر 

 برمين دى

 

 ښومه د مړوند مازيګرۍ سندرېېېرا وي

 د رباب مزو کې مې بيا د ګودر تال ګې دی

له ډول ډول سيليو سېره سېره اوس 

زموږ فرهنګي چاپېريال لېه رنګارنېګ 

ګالنو ډک دی، خو ازمون بيا په دې نويو 

 ګالنو کې يو ګالب ګل دی.

هغه د خپل زړه هېندارې د مينېې او 

عايفې په اوبو داسې وللېې دي چېې د 

هېڅ ډول کينې ګرد يې په کېې نېه دی 

پرې ايښى. هغه سره له دې چېې د دوو 

سترو کينه ييزو ناتارونو په توپان کې د 

راګير شوي پښت يو استازی دی، خو بيا ه  د اور په ژبه خبرې نه کوي، 

هغه د توتکيو ژبه زده کړې او په همدې ژبه يې يوازې د مينې او عايفې 

 سندرې ليکلي دي.

ه ژبه يوازې د ړانان د نامه توري شنه دي(( همدغېه مينېه )) دده پ

وړي توري د ازمون د ژوند او اند يوه داسې خزانه ده چې نه يې ترېنېه 

څوک اخستالی شي، نه يې ترې اړوالی شي او نه يې ه  ترې بېلېوالی 
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شي. ازمون لکه د يو سندريز بلبل په شان پر مينه او سندرو مين دی، 

له هغو تورو نه چې د ده په ژبه او زړه کې ليک دي، ځکه خو ده د مينې 

 سندرې ړوړې کړي او د همدې مينې په مينه پايي:

 ندرو يو مين سندرې وايوېېپه س

 ستا د مينې د کعبې په يواف پايو

××× 

 موږه د هر چا په زړه کې کور د مينې ړوړ کړلو

 تنګه پر موږ خير که تش همدا کره خاورينه شوه

خدای پاک د شاعر خټه د عايفې او احساس په اوبېو له فطري پلوه 

لمده کړې، ځکه خو نو د هرې پېښې پر وړاندې غبرګون خپل يبيعېي 

حق ګڼي، ازمون ه  په هغو شاعرانو کې راځي چې د شېاعرۍ فطېري 

ړوهر په کې زيات دی، يو وخت هغه ))احساس(( و خېو کلېه چېې د 

ې راغلې نو پخپله په حاالتو په بټۍ کې د احساس د ازموينې شېبې پر

))ازمون(( واوښت او بيا په دې ازموينه کې دومره بريمن شو چې د خپل 

عمر په انېول يې د اند او هڅو ثمره زياته ده او زياته خو بايد ځکېه وي 

چې ده له خپل فطري او خدای)ج( ورکړي استعداد سره خپله کسېبي 

 پوهه او هڅې ه  ملګرې کړي دي.

نګه شاعري د فطري او کسبي استعداد د يېو د ده ښکلې او ګالب ر

ځای کېدو نتيجه او ثمره ده. ځکه خو کله چې موږ د ده شعرونه لولو، نو 

د شعاري نظمونو پرځای له شعرونو او شعري کيفيت سره مخېامخېږو، 

لکه څنګه چې شاعر پخپله مينه کې د انطباق پړاو ته رسېېدلى او لېه 

عري کيفيت ه  ښکلى شوی خپل ړانان سره وصل شوی، داسې يې ش

 دی.
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 انانه مينه زده کړهېېستا له مينې مې ړ

 ايله اوس مې له خپل ځانه مينه زده کړه

××× 

 سېېېيوری مېېېې بېېېادوړی تصېېېوير نېېېه لېېېرم

 لېېېه سېېېترګو پرېېېېوت  تعبيېېېر نېېېه لېېېرم

 څېېېوک بېېېه د اوښېېېکو کفېېېن راکېېېړي راتېېېه

 بېېېې وسېېېه مېېېړی يمېېېه ويېېېر نېېېه لېېېرم.

 

زموږ ټولنه اوس لېه ډول ازمون زموږ د ټولنې يو حساس شاعر دی، 

ډول روحي، رواني، ټولنيزو او نورو ستونزو سره الس او ګرېوان ده، شاعر 

ه  د خپلې ټولنې يو انځور ګر او عکاس دی، دی پخپل هنر کې د خپلې 

ټولنې د اوږدې غميزې د هغې برخې يو دردونکى، عيني او رواني تصوير 

هغې قرباني شوي او وړاندې کوي چې زموږ د ټولنې ګڼ شمېر وګړي د 

نورو پرې د خپلې بېوسۍ او بېکسۍ اوښکې تويې کړي او لېه همېدې 

 اوښکو يې د خپل زړه شهيدو ټوټو ته )کفن( ورکړی دی.

 

 په خپلو اوښکو پټوي ستر د خپلو مړو

 خدايه بښنه له تا غواړي د کفن وږی

خو شاعر له دې سترو ناخوالو سره سره بيا ه  دومره مايوسه نه دی، 

د غمونو پېټى پرې دومره دروند وي، چې د ده د هيلو ټولې څانګې  چې

ماتې کړي او ژوند يې د تيارو کومي ته ګوزار شي، لکه څنګه چې يتي  

په ژړا پو  وي دغه راز شاعر له غمونو سره روږدی وي، غې  او تخيېل، 

درد او عايفه د شاعر همېشني ملګري دي. تيارې د ژونېد دښېمنې او 
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تنګ دی ځکه خو شاعر د رڼا پاللو لپاره د زړه له کومي هوډ شاعر د رڼا پ

 او ژمنه کوي:

 د رڼا فصل مې خدای)ج( شين که کړ د اوښکو پېه کېر

 ورتېېه ژړا بېېه تېېل پېېه سېېترګو کېېې عېېادت سېېاتمه

 

څومره چې شاعر پر مينې او رڼا مين دی، دغسې له خپېل هېېواد، 

رباب تارونه ډېر  ټولنې او خپل ولس سره ه  مينه لري، د شاعر د زړه د

حساس دي، يوازې د غ  او خوشالۍ په يوه عادي باد په اهتزاز راځي خو 

ځاني مينې  د زړه دنيا يې بيا ډېره پراخه ده هغې کې نه يوازې د خپلې

غمونه، بلکې د ټول ولس دردونه ځايېږي، شاعر په ټولنيزو غمونېو کېې 

 ډوب وي، ژوند يې له ټولنې سره تړلى وي.

 و يېېې پتېېري د وينېېو ښېېکاريچېېې پېېه شېېونې

 هغېېېه زه هغېېېه ويېېېن، هغېېېه مېېېې قېېېام دی
 

د ازمون د شاعرۍ مانيز او ړوليز ړوړښت په يبيعي او شېعوري ډول 

داسې سره اوډل شوی او اوبدل شوی چې د دواړو د درنښت تله برابېره 

ده. هغه د خپل شعر ړوليز ړوړښت ته د ښکلو ګلوييونو له پاڼو دومېره 

چې دا لفظي ښکال له ورايه د سړي په نهن کې  ښکلې ړامې ړوړې کړي،

د هغه د شعر د لوستلو د راکښون ځواک پياوړی کوي. ده د خپل شعر د 

مانا مرغلره د ښکلو وييونو د ګلپاڼو په حجاب کې نغښتې او د شعر د هر 

درغل له روا او ناروا نيوکې يې خوندي کړې ده، د ده د شعر لفظي ښکال د 

ده نه ده او نه د استاد الفت په وينېا داسېې ده چېې ده د مانيز فقر زېږن

))شاعر هڅه کړې خپل معنوي فقر د کلمو په ځل بل کې پټ کړي(( بلکې 

کوښښ کوي چې د خپل شعر ښکلې ښاپېرۍ د تکلف په رنځ رنځوره نه 
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کړي. شاعر په پوره يبيعي او کسبې مهارت هڅه کوي چېې د شېعر پېر 

ل مخه ونيسي، ځکه خو يې لېه )) پېر حري  باندې د شعار د بريد او يرغ

هرونه دي چې خاندي(( څخه تر دې شعري يېون د شېعاري نظمونېو د 

 څرګندېدو مخه نيولې ده.

ازمون ه  د هغه شاعرانو په ډله کې راځي چې د شعار ))ازمېښېتي(( 

دوره يې تېره کړې نه ده، د شاعرۍ په پيل کې يې کېېدی شېي ځينېې 

ړتياوې به ولري، خو کلېه چېې د ده داسې شعرونه وي چې شعري نيمګ

شاعري په مطبوعاتو کې د خپرېدو او بيا د يوې ځانګړې شعري مجموعي 

د چاپ ړوګه شوې، نو له شعاري نظمونو، سپوره پېيلو خبرو او لنې مهاله 

نظمونو څخه يې په څرګند ډول خپله الره بېله کړې ده. د شعر د شعاري 

شعر ژبه او استر دې پيکه، سېپوره، کېدو الملونه يوازې دا نه دي چې د 

سولېدلي او بدرنګه وي، بلکې د شعر له مانيز ړوهر سره هې  اړه پيېدا 

کوي، چې شاعر کومه موضو ، او پېښه او د هغو مانيز ړوهر څېه ډول د 

کلمو په شال کې تاو کړی او څه ډول يې د خپل اند د بيان لپاره بېالبېېل 

ېل الفاظ د شاعر د فکر د لېږد ځواک وييونه استخدام کړي دي. ايا بېالب

لري او که نه؟ او يا ه  د شاعر فکر د دې وړ دی او که نه چې ښکلې کلمې 

ورته وګمارل شي؟ د شېاعر د شېعر ځېواک پېه همدغېه تقېايع کېې 

راڅرګندېږي، چې د شعر دا دوه ړوړونکي توکي په څه ډول يو له بل سره 

 اوبدالی، پېيالی او تړالی شي؟

زمون هغه شاعر دی چې د شاعرۍ په دې اصل کې دقيق او الل پاچا ا

بريمن دی. هغه د شاعرۍ دوه استعدادونه لري، يو دا چې خدای پاک پر 

ده د شاعرۍ فطري استعداد لوروالی او بل د ده کسبې استعداد دی، ده 

د يو مسلکي تحصيل کړي ليکوال په توګه د شاعرۍ ډېر رغنده تخنيکي 
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يې د عملي تجربې ترڅنګ دا دواړه اسېتعدادونه د توکي زده کړي او بيا 

خپلې شاعرۍ او ليکوالۍ لپاره کارولي دي، نو ځکه خو يې شېاعري تېر 

 زياته بريده په تول تللې ده.

له مانيز پلوه ه  د ده شاعري لنې مهالې او موسمي نه ده، د ده شاعري 

سره لېه داسې نه ده چې په ټولنه کې د سياسي بدلون په رامنځته کېدو 

چلنده ولوېږي او د )) ځينو(( په شان خپله شعري مجموعه بيا له خلکو 

پټه کړي. د ده د شاعرۍ پر زياتو څانګو د ملي فکر عايفي کوترې خپېل 

وزرونه غوړولي دي. د ادبپوهانو په اند که ملي او عقيديي فکر او ارزښتونه 

نو د شعر د ژوند  د يوې ټولنې د شاعر د شعر مانيز مالتړ او منځپانګه شي،

دوام به يې تر زياته وخته تضمين شي. د دې علت دادی چې ملي فکېر، 

عقيده يي او ملي ارزښتونه د نورو هغو په انېول باثباته او تلپاتې وي، نېو 

هر څه چې د دې تلپاتې ارزښتونو په مالتړ رامنځته شي، نو يبيعېي ده 

ړوړښت زياته برخه  چې عمر به يې زيات وي. د ازمون د شاعرۍ د مانيز

همدا ملي فکر، درد او ناخوالې دي. خو ده يو بله ښېېګڼه هې  ورسېره 

يوځای کړې، هغه د خپلې ځاني مينې، درد، عايفې او احساس وړانګېې 

دي چې ده له خپل ملي فکر سره تړلي او په پايله کې يې د شعر په بڼه د 

و او ګالري زموږ مينې، فکر، درد، تخيل او احساس يوه رنګينه شفاهي تابل

مخې ته ايښې ده. وګورئ ))زخمونه د کوترو(( شعر چې په ښکلي عايفي 

حالت کې ليکل شوی او د زماني واټن، لوړې ژورې يې د عمر د اوږدوالي 

 وزرونه نه شي تړالی:

 

 يېېېواف تېېېه د ښايسېېېت راځېېېي سېېېيلونه د کېېېوترو

 اسېېېېمانه مبېېېېارک شېېېېه امېلونېېېېه د کېېېېوترو

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د کتابونو په وږمو کې

35٠5 
 

 غېېږ کېې څېه کيسېه ده يه ځمکې د دې لوی اسمان پېه

 چېېې اوړي ګېېام پېېه ګېېام پېېه کېېې رنګونېېه د کېېوترو

 مښېېېېوکو کېېېېې راوړی د غېېېېن  وږی يېېېېې يېېېېوړ

 دا ولېېېېې نېېېېن اوښېېېېتي دي فکرونېېېېه د کېېېېوترو

 په ورانېو ځېالو راشېي بيېا يېې اوښېکو بانېدې نمېانځي

 د دمېېې پېېه نيېېت نېېه راځېېي سېېوچونه د کېېوترو

 د عشېېق د ژونېېد سېېندره د ربېېاب لېېه تېېارو باسېېي

 سېېېنه چېېېې وزرونېېېه د کېېېوتروقفېېېس مېېېاتوي ح

 د مينېېېې هنګامېېېه د زمېېېانې پېېېه ټنېېېېه ليکېېېي

 پېېېه تېېېورو کېېېې ګلونېېېه ږدي زخمونېېېه د کېېېوترو.

 

 دا الندې شعر ه  د ځانګړي کيفيت لرونکى دی:

 زمېېا د ژونېېد د فلسېېفې خېېوږلني داده وختېېه

 د شاعر بخېت يې  د قحطېۍ پېر اوږو بېار تېرېېږم

 ځان ته له سېويو اسېوېلو کېړۍ د عشېق ړېوړوم

 شپه يې  پېه سېوچونو کېې پېه دار تېرېېږم د مين

 وړمېېه پېېه زړه کېېې د حېېاالتو د رنځونېېو انځېېور

 د افغېېان ژونېېد يمېېه پېېه تمېېه د بهېېار تېرېېېږم

 غېېزل تېېه اخلېې  ښېېکلي تېېوري او رنګونېېه ترېنېېه

 ازمونېېه سېېتا د پرهرونېېو پېېر دې ښېېار تېرېېېږم.

 

د شعر د رغنده عناصرو له ړملې څخه يو ه  تصوير )انځېور( دی. د 

ه شاعرۍ کې د انځور برخه ه  د پام او ياد وړ ده. په شېعر کېې ازمون پ
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انځور ه  بېالبېلو ډولونه لري. عيني انځورونه، نهني انځورونه او د دواړو 

ترکيب. عيني انځور هغه دی چې شاعر په خپل شعر کې داسې يوه پېښه 

او صحنه انځور کړي چې په عيني ډول موږ په خپل نهېن کېې د هغېې 

مجس  کړای شو او يا ه  که يو رسام يا انځور ګر ته د شاعر پېښې تصوير 

د الفاظو دا انځور ورکړای شي، نو هغه يې بيا د کاغذ پر مخ انځور کېړای 

شي. نهني انځور هغه ته وايي چې له فزيکي پلوه د هغه ترسي  ناشونى 

ښکاري، يوازې په نهن کې کېدی شي د هغه مانا ړوړه او ترسي  شي او 

ي او اورېدونکي د نهني خوند ړوګه شي. ترکيبي انځور دې د لوستونک

ته وايي چې يوه برخه يې له عيني او بله له نهني انځور نه ړوړه شېوې 

 وي.

د ازمون په شاعرۍ کې دا ډول انځورونه ډېر زيات دي، کله يو بيت يو 

 انځور ړوړوي، او کله ه  يو ژبنى ترکيب يو انځور.

 سيوري الندې ستا د کافر نظر د تورې تېره

 زما ماشومه مينه الس په دعا خوب وړې ده

دلته )نظر( او )مينه( داسې کلمې او ماناوې دي چې هغه په نهن پورې 

اړه لري او عيني تصوير نه ړوړوي، خو کله چې له )نظر( سره د )تورې(  او 

)ماشومه( کلمې يوځای کېږي خبره له نهنيت نه عينيت ته راوځېي، او 

ي پلوه داسې يو تصوير وړاندې کوي چې يو کافر له تورې سړي ته له عين

سره والړ دی او ماشوم په شنه ړامه کې ويده دی او دی پرې د ګوزار په 

حالت کې دی، دغسې يو عايفي حالت د سړي پر نهېن اثېر ښېندي او 

سترګو سترګو ته يې کېږي. اوس که دا بيت انځورګر ته ورکړو پېه ډېېره 

 ی شي.اسانۍ يې تصوير رسموال

 دا بيتونه ه  وګورئ:
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 پاولي دې پرې چې په ټټر کې دي اتڼ واچوي

 ن  وږي په غزا کې څو شملو اخيستيېېېد غ

××× 

 د چنار څانګې له ښارو سره موسکېږي لږ ورو

 ستړې اروا مې شينکې ډډ ته دا ستا خوب وړې ده

××× 

 په مزاري تندي دې خال د کابل وځلېده

 شيبر ختلىکه خړ يالب په تېره غاښي د 

××× 

 ټپو د غن  لو ته د مرغيو سيل رانغى

 ټټر کې د پاوليو انقالب کړي غځونې

 د نهني انځور په باب به دا الندې بيت وګورو:

 د سبا زېری د شپو له زندۍ خالص کړه

 ېدو په ګالب توی د رڼا ړام کړهېېد سپ

دلته د ) سبا زېری( او )د شپو زندۍ( نهني انځور ړېوړوي او عينېي 

وير کښل يې مشکل دي، د سپېدو ګالب او د ))رڼا ړام(( د نهنېي او تص

 عيني تصوير يو ترکيب دی.

 د مينې هېنګامه دزمانې پر ټنېه ليکي

 په تورو کې ګلونه ږدي زخمونه د کوترو

 لومړی ني  بيتى نهني تصوير او دوي  عيني تصوير ړوړوي.

د بشپړو بيتونو ترڅنګ د ازمون په شاعرۍ کې زيات شېمېر داسېې 

ژبني ترکيبونه راغلي چې ډېر ښکلي شاعرانه مفاهي ، عيني او نهنېي 
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تصويرونه ړوړوي لکه ) د رڼا فصل، د اوښکو کفن، د زړه شپېلۍ، د څڼو 

سينګار، د وږمو وزرونه، د اور په نهن، د عطرونو څلى، د ګودر تال، زما په 

ړانان د نامه توري شنه دي، د شفق ړام، د سهار پګړۍ، د کېوترو  ژبه د

فکر، سندريزه فضا، د ديدن فصل، د سهار اوښکه، د شراب په خ  کې( او 

داسې نور... که په ټوليز ډول د ازمون د شاعرۍ ارزونه کوو نو ويالی شو 

چې د ده شاعري تر ډېره بريده د پښتو د اوسنۍ شاعرۍ پېر معيېارونو 

ه ختالی شي. که د ازمون د عمر په انېول د هغه د شاعرۍ ارزونېه برابر

وکړو، نو بيا خو دی ډېر پرمختللى دی. د ده شاعري د ړولې او مانېا لېه 

مخې ډېره پخه نه ده، ځکه چې ازمون تراوسه پورې ډېر ځوان دی، له ده 

نه د نور فکري يا ړوليز نوښت هيله کېېدی شېي. د ازمېون د اوسېنۍ 

خې سړی ويالی شي چې د ده راتلونکې شاعري به په اټکليز شاعرۍ له م

 ډول تر دې اوسنۍ شاعرۍ د څرنګوالي له مخې خوږه او پخه وي.

کله چې څوک د يو شاعر د شعر په باب ګړېږي او يا يې لولي نو د هغه 

خپل تصويرو ورته تر سترګو شي او دې سره سره د هغه ځاني شخصيت. 

ونو راپدېخوا زما د فرهنګېي سېفر نېږدې څرنګه چې ازمون له ډېرو کل

ملګری دی او د فرهنګي ژوند ډېر رازونه يې ماته معلېوم دي، نېو دلتېه 

الزمه بول  چې د هغه د شخصيت او فرهنګي هڅو په باب هې  يېو څېو 

 څرګندونې وکړم:

الل پاچا ازمون ته خدای)ج( ښه روغتيا او ښه ځواني په برخه کړې ده 

 دبي استعداد ه  لري.او دې سره سره سرشاره ا

د ده يبيعي استعداد او کسبي زده کړې د دې سبب شوي چې د ده د 

 فرهنګي شخصيت په تبارز کې مثبت رول ولوبوي.
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د نورمال اقتصاد او د يو روښنفکره پالر شتوالي په فرهنګي چارو کې د 

 ده مټ نور ه  پياوړی کړی دی.

فرهنګي ملګرتيا لرم، زه چې له څوارلسو کلونو راهيسې له ازمون سره 

نو دا راته ښه څرګنېده شېوې ده چېې د ده فرهنګيېال پېالر ښېاغلي 

)وينخېل صاحب( پر خپل فرهنګيېالي زوی ازمېون بانېدې د کورنيېو 

ستونزو، اقتصادي ربړو او د ژوند د نورو ورځنيو چارو د مشېکالتو د بېار 

ه ړال نه دی خور کړی، بلکې دې ډول اکثرو ستونزو تېه يېې خپلېه اوږ

ورکړې ده. دې کار د ازمون په فرهنګي وده کې ډېر رول لرالی دی، پېه 

حقيقت کې ازمون په هغو فرهنګي اشخاصو کې راځي چې د وړود زيات 

ځواک يې فرهنګي کار ته متوړه دی. داسې ه  نه ده چې دی د خپېل 

ورځيني ژوند له چارو نه ياغي دی او په خپله د ژوند چارې پرمخ نه شي 

کې اوس دی له رواني پلېوه پېه دې ډاډه دی چېې شېاته يېو وړالی، بل

مستحک  ډاډ ځای او مالتړ لري، نو کومې برياوې چې دی پېه فرهنګېي 

ډګر کې ترالسه کوي په حقيقت کې دا د هغه مالتړ برکت دی چې دی يې 

 لري.

څرنګه چې ازمون په کورني ژوند کې له سختو رواني، اقتصادي او نورو 

ی مخامخ شوی، نو ځکه خو د اروا پوهنې له مخېې کړکېچونو سره نه د

هغه يو عقده يي انسان نه دی، د هغه شخصيت له صېميميت نېه ړېوړ 

شوی دی. کله چې دی له هر چا سره مخامخ شي ان که لومړۍ کتنه يې 

ه  وي نو د ))ګپ شپ(( محفل پيل شي، دی په خپل صميميت کې کله 

   نه شي کابو کوالی.دومره ډوب وي چې ځينې وخت خپل احساسات ه
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له فکري او د حافظې د نهني ځواک له پلوه د هغه قېوت زيېات دی 

ځکه خو د پوهنځي په ټولو سمسترونو کې له پيله تر پايه اول نمره بريالى 

 شوی دی.

د غيرت او زړورتوب له کبله ه  د ياد وړ صفتونه لري. هغه په خپلېه 

نه لري او نه لکه د ځينېو  ټاکلې فرهنګي او ملي الره کې د خطرونو پروا

 نورو په شان )) د مضر احتياط(( په لومو کې ګير دی.

هغه د خپل کلتور ډېر وړ ارزښتونه ساتلي او پاللي دي او ال يې پېالي. 

مېلمه پالنه، ښه چلند او له ټاکلو فرهنګي، اداري، او سياسي اشخاصېو 

 سره ژر پېژندنه د هغه د شخصيت نورې ځانګړنې دي.

زياته حده د نورو پر وړاندې له کينې او لنې فکرۍ نه پاک دی، هغه تر 

خو د نورو د کينې او تنګنظرۍ ګوزار ته ه  خپل فرهنګي برخليک نېه 

 پرېږدي.

له دې پرته ازمون يو هڅاند او تپاند شخص ه  دی او د استاد زيار په 

 اصطالح )) بيړندويه ژوند لوښى او ژوند دود لري(( د هغه اکثره فرهنګي

کارونه په منېو او هلو ځلو کې ترسره شوي، له همدې کبله خو تېر ننېه 

پورې د ده په زيار هڅو او نوښت تر پنځوسو پورې لويې او وړې مشاعرې 

او ادبي غونېې ړوړې شوي دي. دغېه راز ده تراوسېه پېورې د ځوانېو 

شاعرانو ) تر خپل عمر کښته( همزولي او ان د عمر په انېول تر ځان نېه 

څه مشرانو شاعرانو او ليکواالنو په روزنه، پالنه او هڅونه کې زياتې  څه نا

هلې ځلې کړي او د ده دې هلو ځلو ټاکلې نتيجې ه  ورکړي دي. همدغو 

هلو ځلو او فرهنګي خدمتونو د ده د شخصيت په وده او تبارز کې کارنده 

وا رول ولوباوه، نو ځکه خو په ځينو ځايونو کې د ))ځينو اشخاصو(( له خ

د ده پر وړاندې يو ډول ښکاره او پټو عقدو او کينو د څرګندېدو څرکونه 
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وليدل شول، خو ازمون بيا ه  خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړ او ورکوي يې. 

په نتيجه کې ده د خپل کار او هلو ځلو فرهنګي ثمره ټولنې ته وړانېدې 

 کړه چې په الندې ډول يې يادونه کېږي:

ل کال ۶۹٣١مې، له نويو زياتونو سره، کابل، د ملنګ ړان خوږې نغ -۶

 چاپ

د سين غاړې ګلونه، د لغمان د ولسي شاعر محمېد نېور شېعري  -١

 .۶۹٣١ټولګه، پېښور 

پګړۍ کې ک  نه يې له کاکله ګله، د نارنج ګل په وياړ ګېې شېعري  -۹

 ل، ننګرهار، ړاللکو .۶۹٣١غوړچاڼ، اوډنه او سريزه 

ننګرهار د يوولسو ځوانو شېاعرانو شېعري په څله کې ګالبونه، د  -١

 ل کال چاپ.۶۹٣٣غوړچاڼ، اوډنه او سريزه، پېښور 

کابل د وينو او لمبو په سين کې، ګې شعري غونې، اوډنېه، پېښېور  -١

 ل کال چاپ.۶۹٣۹

 .۶۹٣١پر هرونه دي چې خاندي، لومړۍ شعري ټولګه، پېښور  -۱

ټولګه، راټولونه او بر ګودر، د ننګرهار د ولسي شاعر توکل شعري  -٣

 ل کال پېښور.۶۹٣٣سريزه، 

د شګې ګل، د ننګرهار د ولسي شاعر سيد کمال شېعري ټولګېه،  -5

 پېښور. ۶۹٣٣راټولونه اوس ريزه. 

قل  او قيام، د لغمان د ولسي شاعر عبدالرحمن الينګاري شېعري  -۳

 ټولګه، راټولونه او سريزه.

اهلل ګلکاريوال شعري  نمجنې سترګې، د لغمان د ولسي شاعر بس  -۶١

 پېښور. ۶۹٣٣ټولګه، راټولونه او سريزه. 
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سندريزې کيسې، د لغمان د ولسي شاعر شيخ احمدخان  شعري  -۶۶

 پېښور. ۶۹٣٣ټولګه، راټولونه او سريزه. 

منګولې، د لغمان د ولسي شاعر سيد باووړېان شېعري ټولګېه،  -۶١

 پېښور.۶۹٣٣راټولونه او سريزه. 

ولسي ادبياتو کې نورې ګڼ شېمېر علمېي او ادبېي له دې پرته يې په 

پروژې ه  ترالس الندې دي، چې په راتلونکي کې به يې د خپلې ژبې او 

 ادب مينوالو ته وړاندې کړي.

د پښتو ولسي ادبياتو په برخه کې د ده هڅې ځکه د زياتې ستاينې وړ 

 دي چې ولسي ادب زموږ د ادبياتو يوه درنه برخه ړېوړوي. د حېاالتو او

وخت په تېرېدو سره کېدی شي د ولسي ادب يېوه برخېه د خلکېو لېه 

نهنونو څخه ووځي او يا د زمانې تر ګردونو الندې شي، نو دا د دغسېې 

هڅاندو ليکوالو کار دی چې د خپل ادب غوره پانګې له احتمالي مرګ او 

خطرونو څخه وژغوري. زه ځوان، هڅاند او نوښتګر ليکوال او شاعر الل 

ن ته په فرهنګي چارو کې نور ه  همداسې برياليتوبونه غواړم او پاچا ازمو

 خپلو خبرو ته د ده په دې الندې بيت د پای ټکى ږدم.

 

 اغزي به پاڅي خالصوي به د وږمو وزرونه

 د اور پېېه نهېېن نېېڅوي بېه د عېطرونېو څلي

 

 په ټوله فرهنګي مينه

 اسمعيل يون

 ١١ -وږی -۶۹٣٣

 ړالل کو 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د کتابونو په وږمو کې

3530 
 

 

 يادون

 ))سيندونه ه  مري((

 

د تېرو دوو لسيزو په بهير کې د پښتو شاعرۍ د څو مطرح څېرو لېه 

ړملې څخه يو ه  خدای بښلى اسحق ننګيال و. ده د ځوانۍ په شېبو ) 

پنځوسمو کلونو په بهير( کې شاعري پيل 

کړې وه، خو د ژوند تر پايه پورې له هېڅ 

شي سره دومره خواخوږی او نږدې پاتې 

شعر په  نه شو لکه له خپلې شاعرۍ سره.

حقيقت کې د هغه د ټکلي روح او روان د 

ټکورولو اغېزمنه وسيله وه. ننګيال لږ تر 

لږه د خپلې څلېرويشت کلنې شاعرۍ په 

بهير کې د شاعرۍ دومره پخېې تجربېې 

ترالسه کړې او بيا يې د همدې تجربو له 

کبله دومره ښکلي شعرونه وزېږول چې په پښتو شاعرۍ کې د ښېکلو 

ي او کوالی شي د ننګيال نوم زموږ د ولس په نهن کې غميو حيثيت لر

تر ډېر وخته ژوندی وساتي. شاعر ه  د بل هر انسان په شان په ټولنيزو، 

سياسي، فکري او نورو مسايلو او چارو کې د بريو ترڅنېګ لېه يېو لېړ 

ښويېدنو، تېروتنو، هيلو او نهيلو سره مخامخېږي. کله چې پر ننګيال او 

ې کېږي، نو ځينو ته ضرور د هغه د شاعرۍ ترڅنګ، دده پر شاعرۍ خبر
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د هغه د ټولنيز، سياسي او اخالقي شخصيت انځور ه  تر سترګو کېږي. 

د هنرمند د پېژندنې لپاره خو تر ټولو غوره الره داده چې د هغه خپېل 

هنر وکتل شي. د هنرمند تخليق او زېږونه پخپله د هغه د ظاهري او تر 

يت هنداره ده. نو کلېه چېې د ننګيېال پېر زياتې کچې د بايني شخص

شخصيت خبرې کېږي، مجبور يو د هغه د شعر نړۍ وګورو او هغه کلمه 

يوه يوه تر سترګو او فکره تېره کړو چې د ننګيال له ضميره يې سرچينه 

اخيستې او بيا د شعر پرښتې په خپلو اوښکو مينځلې او د مينې د نړۍ 

خبره د منلو وړ ده شاعر تېر هغېه  د ابديت غېږې ته يې سپارلې ده. دا

پورې چې د فکري بلوغ پړاو ته رسېږي، د فکر ستنې به يې يېو او بېل 

فکري لور ته کږېږي. تر هغه پورې چې شاعر خپلېه نهنېي او فکېري 

شتمني بشپړوي تر هغه وخت پورې يې د فکري ښويېدنو اټکل کېدی 

 شي.

ړ او دا هغېه ننګيال د خپلې ځوانۍ په درشل کې پر شاعرۍ پيل وک

مهال و چې نور نو ټول هېېواد د ))عقيېدې د بحېران او د معنويېت د 

سقوط(( پر لور روان و. ګڼو فکرونو د بېالبېلو شعارونو تر پردې الندې د 

هېواد د ځوان پښت د نهنونو د خپلونې هڅه کوله. شعارونه يې خواږه 

 وو، خو وروستي عملونه يې ترخه...

ه  د يو سياسي فکر د ړال په کړۍ کېې  د ننګيال د نهن يوه برخه

ګير شوه، خو دې فکر ال د شاعرۍ پر بې تکلفې ښکال خپل سيوری نه 

وغوړولى چې د ناورين لومړی پړاو پيل شو. بيا د نېاورين دپاسېه بېل 

ناورين او غميزه راغلل چې نه يوازې زموږ د هېواد او ولېس د هېر ډول 

ر متفکرو مغزونو څخه يې شتمنۍ ستنې يې ولړزولې، بلکې له ګڼ شمې

 ه  الره ورکه کړه.
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دې پړاو ډېر زيات دوام وموند او ننګيال ه  په داسې يو ړغرافيايي او 

مسلکي چاپېريال کې ژوند تېراوه چې هلته د يو داسې فکر واکمني وه 

چې د ننګيال د اصلي شاعرۍ له سپېڅلي روح سره يې تګلوری په ټکر 

لکه د نېورو ګڼېو ليکوالېو او د فکېر د کې و. ننګيال په دې کلونو کې 

خاوندانو په څېر په داسې يو ړال کې راګير و، چې تر دې دمه يې ال نه 

پوره سترګې رڼې شوې وې او نه يې د شعر د ښاپېرۍ وزرونو خپلېواک 

پروازونه کوالی شول. په دې پړاو کې د ننګيال فکري بلوغ ه  د خپېل 

خو يې د هغه وخت په نظمونو )  پوخوالي پړاو ته رسېدلى نه و، نو ځکه

نه په شعرونو( کې يو لړ فکري ښويېدنې ليدل کېږي، خېو پېر همېدې 

وخت  بيا ه  دده په شاعرۍ کې د فکري او انساني بغاوت او د عايفي 

سيند د څپو يو پټ شور پروت و او داسې اټکلېده چې يوه ورځ به دده 

دنننېۍ نېړۍ  ددې فکري تېروتنې پر ځای دده د فکر او ضېمير هغېه

 راڅرګنده او د خپل شعر ناوې به پرې سينګار کړي.

کله چې شاعر د فکري او شعري بلوغ پر لوري بريمن ګامونه اخلي، نو 

تپل شوی، تصنعي او ناشعوري اندود يې ه  ورو ورو له منځه ځي. کله 

چې لږ نوره رڼايي ه  راغله او په کابل کې د يو زيېات شېمېر ليکوالېو 

ې، نو هر چا د خپل هېوادني اند اصلي ړوهر ميندلو ته سترګې رڼې شو

هڅه وکړه. ننګيال چې په پټ ضمير کې يې همدا راز پټ و، له ځينو نورو 

څخه په دې الر کې څو ګامه دمخه شو. ړرئت او رښتينولي يېې ددې 

کلونېو  ۶۹۱١ -۶۹۱١مرغلرې د ځلونې او خپلونې لپاره امېل کړل. تر 

بل کې د مقاومت د ادبياتو او د شعر د شېعري وروسته وختونو کې په کا

ړوهر د پياوړتيا لپاره په څرګند ډول هڅې پيل شوې. په همدې کلونو کې 

په څرګند ډول د شعر او شعار ترمنځ پوله ډاګيزه شوه. د ادبي مبارزې په 
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دې تاوده ډګر کې د هېواد د پياوړي کره کتونکي او کيسه ليکونکي زرين 

ه کره کتونکي لطيف بهاند او نور زيار او هڅې د يادونې انځور او بيا د تکړ

او ستاينې وړ دي. دوی يو زيات شمېر هغه ځوان شاعران چې په شاعرۍ 

کې يې د ))شعاريت(( پر ځای د ))شعريت(( ړوهر پياوړی برېښېده او يا 

په کې د شاعرۍ تومنه څرګندېدله، دېته راوبلل چې له شېعارونو څخېه 

ي. ننګيال يو له هغو ځوانو شاعرانو څخه و، چې تر ټولو خپله الره بېله کړ

لومړی له همدې پيل شوي بهير سره يوځای شو. دا د شعر د پوخوالي پر 

ل کېال ۶۹٣۶لوري د ننګيال د بريمنو هڅو د پيل کلونه دي. دې بهير تر 

 پورې خپل عمر ته دوام ورکړ.

او عايفي  په همدې واټن کې د ننګيال شاعري، دومره خوږه، سپېڅلې

شوه، چې د هغه محبوبيت يې د هېواد د يو ستر عايفي شاعر تر بريېده 

ورساوه. ننګيال د همدې کلونو په بهيېر کېې د خپلېو شېعرونو څلېور 

مجموعې )ډالۍ، سپېره ډاګونه او غوړېدلي بزغلي، هغه شېبې هغه کلونه 

او څاڅکي څاڅکي(( چاپ کړل. څرنګه چېې دده شېعر ورځ پېر ورځ د 

( کلونېو کېې دی د خپلېو ٣١ي او کره والي پړاوونه وهل، نو پېه )خوږوال

شعرونو له ځينو چاپي مجموعو په ځانګړي ډول )ډالۍ او سپېره ډاګونه او 

غوړېدلي بزغلي( څخه څه ناڅه پښېمان و او هغه يې )) شعرونه(( نه ګڼل. 

د ده شاعرۍ د پرمختګ بهير دومره ګړندی و، چېې د خپلېې د مخنېۍ 

و شعرونو ته به يې خندل، سره له دې چې دده په شاعرۍ کې شاعرۍ زيات

د شعر اصلي تومنه او ړوهر له پيله ښکاره کېده، خو وروسته وروسته يې 

ل کال د غېويي ۶۹٣۶د خوږو کلمو يو زرين شال ور په سر کړ. کله چې د 

نېټه په کابل کې د اسالمي انقالب )!( په نوم يو ستر ستمي  ٨مياشتې پر 

و غميزه پر افغانانو ور وتپل شول او د هېواد ټول نظام ګې وډ شو، ناورين ا
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د ننګيال ژوند او ان دده فرهنګي کارونه ه  لېه سېختو سېتونزو سېره 

مخامخ شول. د سرو ګوليو په باران کې يې ايله دومره وکړای شول چېې 

خپله کورنۍ تر لغمانه پورې ورسوي، د کور شته يې ټول تيت و پرک شول 

ه په يوه ښار کې له يوه ځايه بل ځای ته مهاړر شو. د کور دکاليو او څو ځل

په کيسه کې خو نه و، خو د کتابتون د چور او تاالن له غمه يې له سترګو 

لمبې پورته کېدلې او همدا يې ويل: ))ياره پيرړانه افسوس چې دا کتابونه 

درنې  يې راڅخه نه وای وړي((. د کتابونو غ  ال نه و سوړ شوی چې د يوې

ګولۍ ګوزار ه  ورته ور ورسېد؛ د توپ يوه ګولۍ يې څنګ ته ولګېېده او 

څو ټوټو يې د بدن ځينې برخې غلبېل کړې. له ناروغۍ ال پوره ښه شوی 

نه و، چې بېرته يې د ليکوالو په ټولنه کې خپلې دندې ته ځان ورسېاوه. 

کور و او ه  شپه او ورځ به همالته په ټولنه کې و. د ليکوالو انجمن يې ه  

د دندې ځای. څو مياشتې ال وتې نه وې چې کوم چا ورته کوم پنجشېری 

ولمساوه. تياره ماښام و، ډيوه يې ال لګولې نه وه، چې د وره له ټک ټېک 

 )ج(پرته دا شخص له خپلو نورو ملګرو سره يوځای په کوټه ور ننوت. خدای

ی سېترګې خبر هغه په کوم فکر کې ډوب و، چې يو ناڅاپېه يېې پېر دو

ولګېدې. ده ال هغو ته د ناستې او ست هيله لرله چې يو ګوزار دده ترمخه 

داسې راورسېد، چې دده يو غوږ يې ه  د څه وخت لپاره بې حسه کړ او 

دا يې ورته وويل چې: )) ما چرم کن است ، سبا تا يي وقت اين اتاقه ايلېه 

چرم کنى کار دارم((. مى کنى، ديگر ده اينجا نبين  ات، ای اتاق را ما برای 

څو ورځې د هغه په سترګو کې له اوښکو او په څېره کې يې له يوې سترې 

نهيلۍ پرته بل څه نه ليدل کېدل او داسې يو حالت ته په هيله و چې بيا 

په دې هېواد کې د يو ملي فکر د حکومت وزرې خپرې شي او د يو سوله 

وتي نه وو چېې د يالبېانو ييز ژوند وړانګې هره خوا رڼا کړي. کال دوه ال 
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اسالمي غورځنګ پر کابل سپين بيرغونه ورپول. سهار د وخته، چېې ال 

ډېر خلک د کابل پر فتحې خبر نه وو، زموږ د کور ور يې ټک ټک کړ او په 

بېړني ډول يې وويل: )) پيرړانه راوځه، يالبانو کابل نيېوالی او سېقاوي 

و، خو شاعر لکه چې ازلي  ختمه شوه((. هغه د يو سپين سباوون په هيله

بدمرغه وي. ننګيال بيا خپلې دندې ته الړ، خو دا ځل دا دنده بل ډول وه؛ 

نوي نظام د ليکوالو د ټولنې پخواني تشکيل ته بدلون ورکړ، خو ننګيېال 

بيا ه  په همدې تشکيل کې پاتې شو. دا تشکيل د دولت لوړ مقام تېه د 

ې  د ننګيال د مقررۍ امر راته، منظورۍ لپاره ولېږل شو. تر هغه وخته چ

په دې کې يوولس مياشتې تېرې شوې، خو په دې يوولسو مياشېتو کېې 

ننګيال هره ورځ د پخوا په څېر خپله دنده پرمخ وړله، يو ځل بيا يې شپې 

په همغه ټولنه کې شوې چې ده ته ترې د وتلو امر شوی و. ننګيال دنېده 

ګڼ شېمېر ځېوان ليکېوال او  سرته رسوله خو بې معاشه او بې امتيازه.

شاعران  به ترې راتاو وو، خو يو وخت يې اقتصادي حالت دومره ويجاړ شو 

چې د چا خبره د پولۍ ټک ته کېناست. څو ځله يې دا خبره زما تر غېوږ 

تېره کړه: )) ياره پيرړانه د ماشومانو غمه مې که نه وای ما په نهېره هې  

کابل خو زما د دردونو، غمونو، برياوو شپې سبا کولې، خو له کابله نه وتل ، 

او ماتو کور دی، زه دا کله يوازې پرېږدم. خو افسوس چې د ماشومانو غ  

دی((. بيا به يې يو سوړ اسويلى وکېښ او يوه ترخه موسکا بېه يېې پېر 

شونېو تېره کړه. نور يې د دندې د ساتلو لپاره پيسې او مالي لګښت نېه 

وساتي. لغمان ته راغى او بيا يې د پېښور درلود، چې دی پرې خپله دنده 

مخه ونيوله. په پېښور کې ه  تر ډېرو انتظارونو او کړاوونو وروسته ورته د 

بي بي سي د روزنيزې ډرامې د ليکوال په توګه دنېده وسېپارل شېوه. د 

کلدارې معاى مزه يې ال څکلې نه وه، چې د مرګ پرښتو يې روح پخپلو 
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ي يووړ او بيا د بي بي سي راډيو له الرې داسې وزرونو کې د ابديت پر لور

يو خبر خپور شو: )) په خواشينۍ سره مو خبر ترالسه کړی چې د هېواد 

کلونو په عمېر د زړه د  ١١نامتو شاعر اسحق ننګيال نن په پېښور کې د 

درېدو له کبله په حق ورسېد((. ددې خبر په اورېدو سره د هېېواد ټولېو 

کې وو او که په بهر کې داسې يو دردونکى ټکېان فرهنګيانو که په داخل 

وخوړ، چې د ټولو زړونو ته يېې د غې  لمبېې ورسېولې. دا د ننګيېال د 

سرګردانه ژوند په باب څو يادونې وې چې دلته يې لنېيز راوړل شو. سره 

له دې چې ننګيال د ژوند په اوږدو کې له ډول ډول کړاوونو سره مخامخ 

و کړاوونو هغه دومره ځېورولى او ټکلېى دی شوی، خو د تېرو شپږو کلون

چې نور په هېڅ وخت کې هغه دومره روحي، رواني، سياسي، اقتصادي او 

نور فشارونه نه دي زغملي. د يو ليکوال په اند: )) غوره ادبيات د اختناق 

په حالت کې رامنځته کېږي(( او شاعر يا ليکوال د اختناق په مقابل کې له 

 حي او رواني غبرګون په توګه کار اخلي.ادبياتو څخه د يو رو

هر څومره چې دا فشار او اختناق پياوړی وي، عکس العمل يېې هې  

هماغسې وي. د ننګيال د تېرو شپږو کلونو شاعري د همېدغو ډول ډول 

ظلمونو او اختناق زېږنده ده، نو ځکه پکې سوز او درد دده تېر پخوانيېو 

 شعرونو څه زيات دی.

تېرو څو کلونو کې د ننګيال د شعر ښاپېرۍ ال پسې د غ  او درد په دې 

سينګار شوې ده. دده د فکري تګلوري ليکې او ستنې محکمې شوي او 

شاعر د شعر د پوخوالي، فکري ثبات او د بشپړو انسېاني ارزښېتونو پېه 

پېژندنه او ځلونه کې بريالى شېوی دی. پېه حقيقېت کېې د ننګيېال د 

لې او اوچتې شاعرۍ رنګين او مانيز وروستيو کلونو شعرونه د هغه د ښک

ګالبونه دي. )ښکاري ته( دده يو ښکلى عايفي او انساني شعر دی چې ده 
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ل کال د غبرګولي د مياشتې پر لومړۍ نېټه ليکلى دی. دې شعر ۶۹۱١د 

نه يوازې په هېوادنۍ کچه زيات منښت پيداکړ او ډېر اغېز يې وشېينده، 

ځوانانو د يو نړيوال فيستوال په تر  بلکې د شمالي کوريا په هېواد کې د 

کې چې د افغاني سندرغاړو له خوا د موسيقۍ په څپو کې په سندريزه بڼه 

ولوستل شو، نو د ټولو اورېدونکو او مينوالو د منښت وړ وګرځېېد او دې 

شعر هلته لومړی مقام وګټه، خو د ننګيال د شعري بهير د پرمختګ پېه 

هغه دا شعر ))پوره شعر(( نېه ګاڼېه او  وړه د مړينې په نږدې وختونو کې

ويل يې چې د ))شعاريت(( نښې په کې ليدل کېږي. ننګيال د تېرو اوو اتو 

کلونو په موده کې ښه ډېر شعرونه وليکل، خو د ځانګړو مجموعېو او يېا 

مجموعې د چاپ امکانات ورته برابر نېه شېول. لېه دې کبلېه د هغېه د 

و مينوالو او لوستونکو له ليده لېرې وروستيو کلونو شاعري د شعر د زيات

پاتې شوه. ځکه نو کله چې به کوم ليکېوال او يېا کېره کتېونکي دده د 

شاعرۍ په باب ناس  نظر ورکاوه، نو دی به ډېر په قهرېده او ويل به يېې: 

))دی نو زما له اوسنۍ شاعرۍ څخه څه خبر دی هغه خو ټوله له ما سره 

 په کتابچو کې پرته ده...((.

يوه ستره هيله همدا وه چې د خپلو شعرونو ټولې مجموعې چاپ  د ده

او په خپلو سترګو وويني. د ننګيال په ژوند خو د هغه هيله پوره نه شوه، 

خو دادی د هغه تر مړينې وروسته، په ړرمني کې د افغان فرهنګيېانو او 

فرهنګپالو په مالي مرسته د هغه دا ارمان پوره شو. ما چې کله د هغېه د 

چاپه شعري مجموعو د چاپ پر کار پيل وکړ، نو ننګيال مې يوه شپه په نا

خوب کې وليد، خوله يې له خندا شنه وه او همداسې په خوشالۍ يې راته 

وويل: ))پيرړانه! زما مجموعې چاپېږي؟آ؟ بېشکه واهلل...(( ما ورته ويل هو 

ره ستا ټول شعرونه چاپېږي. په هغه شپه له خوبه راويښ شوم، تېر سېها
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يو ځل مې  -خوب رانغى، الټين مې ولګاوه او د ننګيال په چورت کې الړم

 د هغه ټولې خايرې تر نظر تېرې شوې.

کله چې مې د هغه د شعرونو توري لوستل، نو په هر توري، هر شعر او د 

شعر په هره پاڼه کې راته د ننګيال تصوير تر سترګو سترګو کېده. زه ددې 

ه نه شوم، چې زه په کوم حالت کې ي ، لکېه يېو شعرونو تر پايه په دې پو

 څوک چې په خال کې روان وي.

د ننګيال د وروستيو کلونو، فکري او عايفي شخصيت کټ مټ د هغه 

د اوسنيو شعرونو له مانيزې او عايفي خوا سره منطبق و. هره پاڼه کېې 

ننګيال و، په هر توري کې ننګيال و، دا هغه ننګيال نېه و چېې د خپلېې 

شاعرۍ په پيل کې او يا تر هغه وروسته د څو کلونو په شاعرۍ کې ځلېده. 

دلته يو بېل ننګيال و. هغه د خپلې مينې او عايفي پر سپين آس سور او 

د ښاپېريو ښار ته روان و او لکه له هغه ځايه يې د خپل ستي او ټپي ولس 

يال سېره د درملونې لپاره د ښکالوو ټکورونه راوړل. ما هره شېبه له ننګ

خبرې کولې او دومره خبرې چې د هغه په ژوند به مې ورسره نه وي کړې 

 او کېدی شي لوستونکي ه  زما پر برخليک اخته شي.

خو ددې سوچونو او فکرونو په منځ کې خوشاله په دې وم، چې د هغه 

د ټولو ناچاپه شعرونو غټ ړونګ چاپېږي. کله چې دا مجموعه چاپ شوه، 

ينګار د ښکلې شاعرانه درې د بسرام په کلي کې د ننګيال نو زه به يې د ال

پر قبر کېدم او مبارکي به ورته ورکړم. د هغه روح به څومره خوشاله شي 

او هغه ارمان چې دده پر ژوند پوره نه شو، وروسته تر مرګه به پوره شي. په 

همدې هيله مې د هغه شعري مجموعې چې په کور کې وې ترالسه کړې. 

عري مجموعه چې کاپي يې ده سره په کور کې وه انځور صاحب هغه يوه ش

ته ه  لېږلې وه، هغه ه  ترالسه شوه. دا شعرونه چې ما وکتل زما په نظر 
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ک  ښکاره شول ځکه ننګيال چې به کوم شعر وليکه نو د نورو شاعرانو په 

 شان به يې خپلو ملګرو ته ضرور اوراوه.

محمد الهو او عبدالغفور لېوال ته حفيظ اهلل ګردى، صديق اهلل بدر، نور

مو د ننګيال صاحب د هغو شعرونو په باب چې په دې مجموعو کې نه وو 

او په ځينو اخبارونو کې په متفرقه ډول چاپ شوي وو، وويل موږ ټولو په 

اخبارونو او نورو خپرونو کې د ننګيال صاحب هغه شعرونه پيدا کړل چې 

ه دې مجموعو کې نه وو راغلي، بيا په تيت و پرک ډول چاپ شوي وو او پ

ه  ماته د خپل اټکل له مخې دا شعرونه پوره نه برېښېدل. د کتاب د تورو 

لوستل بشپړېدو ته نږدې شوي وو، چې يوځل بيا په لغمان کې د ننګيال 

صاحب کور ته الړم. د هغه مشر زوی )ارى( ته مې د ننګيال صاحب د يو 

په خپرونو کې چاپ شوی نه وي او  داسې عکس يادونه وکړه، چې تراوسه

ه  مې ورته وويل چې د ننګيال صاحب کتابونه او پاڼې يو ځل بيا وګوري، 

ګوندې څه شعرونه يې ترالسه شي. هغه ماته وويل: )) موږ څو ځله د خپل 

پالر کتابونه او يادښتونه واړول راواړول، څه چې وو هغه مو تاسو ته درکړل 

ل کور وګورو((. په پېښور کې د مجموعې کار د خو موږ به يوځل بيا ه  ټو

بشپړېدو په وروستيو شېبو کې و، چې د ننګيال صاحب زوی )ارى( پېه 

ډېرې بيړې له لغمان نه ځان راورساوه او د ننګيال د شېعرونو يېوه بلېه 

کتابچه يې ه  راوړه. ما چې د ننګيال صاحب دا شعرونه وکتېل، دومېره 

بار مې يو ځل له اوږو لرې شو. بيا مې دا  خوشاله شوم چې د ټولو ستړياوو

ټولې کتابچې له اخبارونو او خپرونو او په متفرقه ډول راټول شوي شعرونه 

سره پرتله کړې، تکراري شعرونه مې ترې لرې کړل، دغه راز مې دده لېه 

دوو چاپ شويو شعري مجموعو )هغه شېېبې هغېه کلونېه او څېاڅکي 

يوځای کړل. اوس تر زياته بريده  څاڅکي( څخه يو شمېر شعرونه ورسره
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پر دې باوري ي  چې د ننګيال نور شعرونه به نه وي پېاتې. ده لېه خپېل 

ناوډلي )نامنظ ( ژوند دود سره سره د خپلو شعرونو د ثبت انتظام ته ډېره 

پاملرنه کړې وه. له دې څخه دا څرګندېږي چې ننګيال تر خپېل ځېاني 

ده، ځکه چې هغه د خپل ژونېد د ژونده ه  له شعر سره ډېره مينه درلو

ښېرازۍ مېړنى نه و، خو د ښکلې شعري شېتمنۍ څښېتن و. ده انځېور 

صاحب ته د يو ليک په تر  کې ليکلي وو: )) څو شعرونه مې له ))سپنتا(( 

سپين ږيري سره پاتې شول او له ماسره يې اوس کوم نقل نه شته، هغېه 

ه چېېرې مېې بيېا غوښتل څه پرې وليکي خو حاالتو وخت ورنه کړ، کې

وموندل نو در وبه يې لېږم((. له ))سپين ږيري(( څخه يې مقصد )ښاغلى 

سليمان اليق( دی چې ننګيال ورسره د شاعرۍ ښه ملګرتيا لرله. دا چې 

دا شعرونه به پياوړي شاعر سليمان اليق سره وي او که نه؟ زه خبر نه ي . 

ېټه ليک له تسلسل د ننګيال صاحب د شعرونو د کتابچو او د شعرونو د ن

نه داسې ښکاري چې د ننګيال صاحب نور شعرونه به نه وي پاتې. دا ليک 

نېټه ليکلى  ۶١ل کال د زمري پر ۶۹٣۶هغه انځور صاحب ته له کابل نه د 

و. تر هغه وروسته د څو کلونو په تر  کې هغه خپل شعرونه له سره په نويو 

ه  ورسره موړود و، چېې کتابچو کې ليکلي وو او د هغو شعرونو بل نقل 

انځور صاحب ته يې لېږلي وو، نو کله چې انځور صاحب ته د لېږلو شعرونو 

نقل وروسته ترتيب شوی نو دغه راز به ښاغلي سليمان اليق ته ورکېړل 

شوي شعرونه ه  بيا له سره په کتابچو کې ليکل شوي وي. بيا هې  کېه 

جموعې له شعرونو ښاغلي اليق سره دا شعرونه موړود وي او هغه ددې م

سره پرتله کړي او کوم چې په دې مجموعه کې راغلي نېه وي، ترچېاپ 

وروسته د هغو د خوندي کولو هڅه وشي، نو دا به پښتو ادب ته يېو ډېېر 

 ګټور کار وي.
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د ننګيال دا مجموعه )سيندونه ه  مري( د هغه د )ښېرې په مالت کې، 

مېري، ځينېې متفرقېه نه ړام نه څادر، دا ړل دا برسات، سيندونه ه  

شعرونو او د چاپ شويو دوو مجموعو هغه شېبې هغه کلونه او څېاڅکي 

څاڅکي( له څو شعرونو څخه ړوړه ده. ددې مجموعې چاپ د پښتو شعر 

په ځانګړي ډول ازاد شعر په برخه کې يوه ډېره پېه زړه پېورې، درنېه او 

مان تل پېه ارزښتمنه ډالۍ ده. خو له دې درنې ډالۍ سره سره به مو دا ار

زړه کې پاتې وي چې: ))کاشکې ننګيال ژوندی وای چېې داسېې نېورې 

ښکلې او ارزښتمنې ډالۍ يې خپلې ژبې ته وړاندې کړی وای((. ننګيال ته 

 دعاګانې.

 په مينه او درناوي

 محمد اسمعيل يون

 ليندۍ -ل کال۶۹٣٣

 پښتونخوا -پېښور
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د  له ))څريې ګرېوانه(( تر ))کوثر جامه((

 او اسوېليو مزلاوښکو 

 

 تېېېل مېېېې لېېېه ځانېېېه دا پوښېېېتنه کېېېوم

 يېېېېېواف بېېېېه کېېېله لېېېېه ويېېېنه کېېېوم

 زمېېېېا کېعبېېېه زمېېا ړنېېت ويېېېېن دی

 لېمېونېېېځ بېېېه يېېېې کېېېله پېېه لمنېېه کېېوم.

 

کله چې پر افغانستان دا تېر شلکلن ناورين خور شو او بيا يې بېل 

بېل بشپړتيايي پړاوونه ووهل، نو په هر 

هېواد زياته علمي پانګه تباه پړاو کې د 

شوه، د ))مغزونو فرار(( پيل او د وخت 

په تېرېدو سېره پېه هېېواد کېې يېو 

فرهنګي تشيال )خال( رامنځتېه شېو. 

شاعران او ليکوال چې د ټولنې نهني 

مخکښان دي، هېواد پرې سېور تنېور 

شو، زيات شمېر يې نورو هېوادونو تېه 

 مهاړر شول.

ونو څخه دی، چې ګڼ شېمېر افغېان ړرمني ه  يو له هغو هېواد

ليکوالو او شاعرانو ته يې پناه ورکړې ده. داسې اټکل کېده چېې دا 
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افغان ليکوال به ه  د وخت په تېرېدو سره د همغو ټولنو پېه ژونېد 

 لوښي کې حل شي او خپل رنګ او اند به بايلي.

خو شاعران او ليکوال د غ  پر ورځ پيدا وي، خدای پاک که له يوې 

د ژوند د سختو ازمېښتونو په بټيو کې ازمويلي وي، نو له بلېې خوا 

خوا يې پرې د مينې او عايفې خوږ او نرم باران ورولى وي، زړونو کې 

يې د مينې خزانه او يوه بهانده چينه وي چې هېڅ وچېدا نه لري. بل 

ستر نعمت دا دی چې خدای)ج( شاعر د خپل ټاټوبي، ولس او هېواد 

روږدی کړی وي، چې هر مهال او هر ځای کېې  له مينې سره داسې

چې اوسي، د خپلې مينې لمنه يې نيولې وي. ځکه نو افغان ليکوال 

 او شاعران که پردي وين ته ه  الړل، خو پردي نه شول.

دوی اوس  ه  د ګلو په بستر کې پر لمبو ژوند تېروي، ړس  يېې 

هلتېېه خېېو انېېد او روح يېېې دلتېېه دی. اوس پېېر هېېره مياشېېت  د 

ويديځمېشتو افغان ليکوالو، شاعرانو او فرهنګپالو له خوا په بېالبېلو ل

برخو کې دومره علمي، ادبي او تاريخي کتابونه چاپېږي، چې په هېواد 

کې تر حکومتي سطحې څو ځله زيات دي. يوازې همدا ړرمني به د 

 بېلګې په توګه راوړو.

افغاني  اوس په ړرمني کې ګڼ شمېر افغان ليکوال او فرهنګپال د

فرهنګ د خدمت لپاره هلې ځلې کوي. په ړرمني کې )) د پښېتني 

فرهنګ د ودې او پراختيا(( ټولنه چې ښاغلى خليل الرحمن رسولي، 

ړمال الرحمن او ډاکټر خوشال روهي يې مخکښ هڅندويان دي، نور 

ګڼ شمېر ليکوال او فرهنګيان يې سره راټول کړي، ځينې مه  آثار 

ي يې. )) د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه(( يې چاپ کړي او چاپو

د شېرولي شېر،  -چې د هېواد تکړه ليکوال زرين انځور يې مشر دی
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استاد محب، شېرين ګرديوال او نورو ګڼ شمېر ليکوالو هڅې يې سره 

يوځای کړي. مه  آثار يې چاپ کړي او چاپوي يېې. د ډاکټېر يحېى 

کز(( د افغانستان په  اړه وردګ په مشرۍ )) د افغانستان معلوماتي مر

افغانانو او نورو ته په زړه پورې معلوماتي آثار وړاندې کوي. ښېاغلى 

امام الدين ساپى په پېښور کې )) د پښتو څېړنو مرکز(( پرانيستى او 

هېواد ته د سترو فرهنګي خدمتونو ړوګه دی. ښاغلى کبير ستوري 

تېر سېره د خپلو سياسي هڅو ترڅنګ يو لړ فرهنګي خدمتونه ه  

کړي او تر سره کوي يې. عبدالقادر ودان د کمپيوټري خدمتونو لېه 

الرې د هېواد ملي ژبه له تخنيک او علمي چارو سره غاړه غړۍ کړې. 

محمداړان يار، مبارز څاپي او ځينو نورو ليکوالو د خپلېو او نېورو 

شعري مجموعو د چاپ له کبله خپله فرهنګي مينه په زبات رسولې. 

اعظ  عبيدي د ))اسمايي(( په شان د يېوې ښېکلې  ښاغلى محمد

مجلې د چاپ له کبله خپله هېوادنۍ او فرهنګي مينه په ډاګه کړې. 

ښاغلي رمضان، اړمل روهي او نورو افغان ځوانانو په خپلو منېو ترړو 

له هېواد سره خپله مينه زبات کړې او داسې نورې ډېرې بېلګې چې 

 اړتيا نه بولو. دلته يې د ټولو راوړل د دې ليکنې

ښاغلى عبدالوهاب سرتېر ه  د دغه مهاړر فرهنګي بهير يو بلبل 

دی. سرتېر په دې موده کې ګڼ شمېر شعرونه ليکلېي، چېې زيېات 

شمېر يې تر هېواده بهر په افغاني خپرونېو کېې خپېاره شېوي دي. 

))څيرې ګرېوان(( د هغه د شعرونو لومړۍ ټولګه ده چې د همدې کال 

پېښور کې چاپ شوه او دا دی د همدې کال په پای کې په پيل کې په 

 )) د کوثر ړام(( په نوم د هغه د شعرونو دويمه ټولګه چاپېږي.
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سرتېر يو رند، بې پروا، سرزوری او مستانه شاعر دی، هغه تېل د 

حاالتو پر وړاندې ودرېدلى او په خپل کالم کې يې هغه څه انځور کړي 

دي، د وخت واکمېن ده تېه  چې ده ليدلي، حس کړي او درک کړي

ګواښېدلي او دی د شعر په وسله سمبال هغو ته. ده له هرې شپې او 

هرې تيارې سره ډغره وهلې او دا يې له خپلې مينې سره لوړه کړې 

 ده:

 زما ډغرې چې له شپې سره دي وړه داده

 نې زما را اچولى دی قس  غاړه کې.ېېېمي

هغه د ژوند زياته موده سرتېر په رښتيا ه  يو سرتېری انسان دی، 

له حاالتو سره مخالف پاتې شوی، هر وخت يې د يو مست لېوني په 

شان د زمانې ګرېوان نيولى او د نورو خلکو په څېر دومره هوښيار نه 

دی، چې پر هر وخت له وختونو سره غاړه غړۍ شي. هغه څوک چې 

 سرتېر له نږدې نه پېژني، هغه ته څرګنده ده، چې دی يو سرغندوی

انسان دی؛ د تنګو او سختو شرايطو پر وړاندې د بغاوت ړذبېه يېې 

ډېره پياوړې ده. له همدې کبله خو بېالبېلو رنګونو بدل نه کړ او د هر 

زورواک او بې باک پر وړاندې د خپل مسووليت تر بريده ودرېد. ده په 

هېوادنۍ کچه د وخت هر ګوډاګى د خپل قل  په تېره ژبه وغنده او د 

نفي شخصيت څرنګوالى يې خلکو ته څرګند کړ؛ لېه تېېرو هغه د م

 ګوډاګيو رانيولې تر دې دمه پورې:

 يېېېېو د اخونېېېېد بېېېېل د چېېېېودري ګېېېېوډاګى

 کېېه داسېېې ونېېه کېېړي خېېو مېېري ګېېوډاګى

 ربېېېېه پنېېېېاه ورکېېېېړه ملېېېېت تېېېېه زمېېېېوږ

 مېېېېېرض نيېېېېېولى دی سېېېېېاري ګېېېېېوډاګى
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 قېېېېانون او سېېېېوله پېېېېه توپونېېېېو ولېېېېي

 غېېېېواړي لېېېېه زړه نېېېېا کېېېېراري ګېېېېوډاګى

 ايېېېه تېېېه خېېېو وينېېېې دا ټېېېولخالقېېېه خد

 زمېېېوږ خېېېو سېېېترګې نېېېه لېېېري ګېېېوډاګى

 د ځېېېان او خپېېېل بېېېادار پېېېه ګټېېېه بېېېولي

 دا ګېېېېېېوډي او خودسېېېېېري ګېېېېېوډاګى...

 

عبدالوهاب سرتېر د ړګړې زياته موده په خپل هېواد کې پېاتې 

شوی، د کرکې، کينې، اور، وينو او ټولو ناخوالو ټپونه يې ه  ليدلي او 

ړګړې د اورنيو شېبو د پای ته رسېدو ه  حس کړي، نو ځکه خو د 

هيله من دی. هغه مينه او عايفه د انسان د نهني ستړيا د له منځه 

وړو يوه اساسي وسيله او دمه ځای ګڼي. د مينې غېږه داسې يو المل 

ګڼي، چې په هغه سره د بشر د ژوند دوا تضمينېږي، ډېېرې روانېې 

کول او پر هغې کړېدل غوټې پرې اوارېږي او بيا په دې مينه کې ژوند 

 يو خوند او لذت ګڼي:

 

 سېېېاقي ړېېېام را ړېېېام د مينېېېې

 کېېېېړه نظېېېېر او پېېېېام د مينېېېېې

 چېېېې تړلېېېى پېېېورې ژونېېېد دی

 دی الزم دوام د مينېېېېېېېېېېېېېې

 سېېېاقي بيېېېا سېېېرتېر اخيسېېېتى

 نېېېن لېېېه تېېېا الهېېېام د مينېېېې...

                              ××× 
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 يمېېېه لېېېېوال مصېېېيرانه د مينېېېې

 ينېېېزړه چېېې زمېېا دی خزانېېه د م

 لېېه محتسېېبه ګيلېېه نېېه ده پکېېار

 چېېې شېېوه دښېېمنه زمانېېه د مينېېې

 کړاو په مينه کې پېه خپلېه کيېف دی

 پېېه اور چېېې سېېوزي پروانېېه د مينېېې

 په چا به ښېه پېه چېا بېه بېده لګېي

 خېېو ماسېېُر کېېړې ترانېېه د مينېېې

 له مېا سېرتېر سېره يېو زړه دی مېن 

 چېېې لېېه پخېېوا دی نذارنېېه د مينېېې.

 

م کال د هېواد له غېږې لرې؛ ړرمني ته مساپر شو، ۶۳۳۹سرتېر پر 

دغه پرديس ژوند له هېواد او خپلو خلکو سره د هغه د مينې سوز او 

ولوله ال پسې زيات کړل. ده په همدې څو کلونو کېې زيېات شېمېر 

شعرونه او نظمونه وليکل، چې زياته برخه يې د هېواد او ولس مينې 

دې ټولګه )د کوثر ړام( کې داسېې شېعرونه او  او درد نيولې ده. په

نظمونه راغلي چې له خپل ولس او هېواد سره د شاعر رښتينې، بې 

تکلفه سپېڅلې او رڼه مينه په ډاګه څرګندوي. هغه هېڅ شي هې ، 

دومره ځورولى نه دی لکه له خپل هېواد څخه لرېوالي. کله کله ځينو 

ښه دي، ځانونه يې د اور ته داسې فکر پيدا کېږي )) چې ځه دوی خو 

او وينو له څپو څخه ايستلي او د ګلونو ديار ته يې پناه ور وړې ده((، 

خو په حقيقت کې ډېر ک  خلک پوهېږي، چې شاعر او ليکوال دننه 

پر زړه داغلى وي؛ که په ظاهره هر څومره روغ رمټ ښکاري، خو زړه 
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شاعرانو څخه او روح يې ټکلى وي. سرتېر ه  له همدغو پر زړه داغلو 

دی، چې يوه شېبه يې ه  خپل هېواد له ياده وتلى نه دی. هغه وايي: 

ما چې په المان کې څه ګټلي هغه يوازې همدا يو څو شعرونه دي او 

 بس:

 دا يو څو ساده شعرونه يې حاصل دي

 ما سرتېر چې په المان کې ګټه کړې

 

، هغه پر اروپا مين نه دی، خو مجبوريت او قسمت پسې اخيستى

 دی د خپل وين اغزي د نورو په ګالنو نه بدلوي:

 

 ين په اروپا نه يمهېېېر مېېېرتېېېس

 څو ورځې ژوند مې په قسمت دلته دی

××× 

 خلکو زما يې له المان سره څه

 سرتېر وين لرم افغان ي  ځمه

××× 

 زما د خپل وين اغزي ښکلي دي

 لوېېېد ړرمني او د فرنګ له ګ

××× 

 وګرځېدموينه ډېر هره خوا 

 بله خوږه نه وه له تا نه غېږه

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د کتابونو په وږمو کې

 

3555 
 

له دې درد سره کله کله بيا يو بل داسې درد ه  مل شي، چې په 

زوره دې يو څوک مجبوروي، چې ولولې دې راوپارېږي او غبرګېون 

 وښيي، دا درد د ملي ژبې او هېواد ګې درد دی:

 

 مخايېېب چېېې پېېېېه پښېېتو ژبېېېېه غلېېېي  کېېېړم

 ې حلېېي  کېېړماورېېېېېدو د خېېېېېپلې ژبېېېېې مېې

 خېېېېېېپل ويېېن زمېېا د ميېېېېنې مېېېېېدرسه ده

 زه سېېېېرتېر پېېېېکې سېېبق وايېې  تعلېېي  کېېړم.

 

))د کوثر ړام(( شعري ټولګه کې داسې نېور ښېکلي غزلونېه او 

نظمونه شته چې لوستونکي به يې په خوند ولولي. شاعر د خپل اند 

کړې، مرغلره د تخيل په وزرونو وړې، ))د کوثر په ړام(( کې يې غوټه 

پرېوللې يې ده او بيا يې د الفاظو ړامه ور اغوستې، ده هغه څه په دې 

ړام کې ميندلي، ليدلي او نور يې ال ه  په لټه کې دی، چې ده ته د 

 يوې ښکلې محبوبې حيثيت لري او نور څوک پرې نه پوهېږي.

 خلېېېک پېېېه دې حقېېېېېيقت پېېېوه نېېېه دي ال

 کېېېېوم چېېېې لېېېټه د دلېېېبر پېه ړېام کېې

 لېېېېوړو څېېېېوکو او اسېېېېمان پېېېه لېېوريد 

 کېېېومېېه الېېوزم سېېفر پېېه ړېېېام کېېېېې

 

 نېېېړۍ او ژونېېېد چېېېې دواړه ښېېېکلي ګېېېوري

 سېېېرتېر لمبلېېېي د کېېېوثر پېېېه ړېېېام کېېېې.
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لکه څنګه چې دمخه مو وويل، سرتېر داسې يو انسان دی چې د 

 حاالتو او واکمنو هېڅ ډول پروا يې نه ده کړې، د بغاوت او بې پروايۍ

يو ځانګړی ژوند لوښى او ژوند دود لري او د اوډلي )منظ ( ژوند ډېر 

ړوګه نه دی، همداسې يې په شاعرۍ کې ه  د ځينو کره کتونکو د 

کلونو راهيسېې  ۹۱شعري حدودو او پولو پروا ساتلې نه ده. هغه له 

شعرونه ليکي او د دې مودې په شاعرۍ کې ه  د خپل زړه پېر الره 

کلونو ته رسېږي،  ۹۶ليکنه کوم، نو ټول عمر مې  تللى دی. زه چې دا

کاله مشره ده. زه نه غواړم د  ١يانې د سرتېر شاعري زما له عمر څخه 

هغه د شاعرۍ د ړوليز اړ  څه شننه وکړم او يا ه  پرې نيوکه! خو 

دومره واي  کېدی شي لکه څنګه چې په سياسي او ټولنيزه برخه کې 

اکمنو ترمنځ د نظر اختالف و، دغسې د سرتېر، حاالتو او د وخت د و

دده د شعرونو پر ړوليز اړ  د ځينو کره کتونکو له خوا نيوکې وشي. 

خو څنګه چې سرتېر په خپله يو بې تکلفه انسان دی او له هر ډول 

تصنع او ځان ښودنې څخه لرې دی، همداسې يې شعرونه او نظمونه 

 ه  بې تکلفه دي.

ته د پوهېدو وړ دی، هر څوک يې په د ده کالم ساده، روان او ټولو 

لومړي ځل لوستلو او اورېدلو پر مانا پوهېږي، په ځانګړي ډول هغه 

وخت چې سرتېر صاحب يې په خپله اوروي. د ده د کالم مانا په آني 

 ډول د لوستونکي نهن ته پرېوزي او ژر ترې خوند اخيستالی شي.

ر يې دروند ځينې شعر پوهان فکر کوي، هغه شعرونه چې مانيز با

او يا څرګند وي، هغې ونې ته ورته دي چې ژر رسېږي، ژر مېوه کوي، 

خو ژر بېرته له منځه ځي. مانا دا چې ونه دومره مېوه نيسي، چې يا د 

هغې شاخونه ماتوي او يا يې ژر زړوي، خو هغه شعرونه چې د مانا له 
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هغه وزن سره يې د لباس يانې الفاظو ظرفيت، ښکال او قوت برابر وي 

ونې ته ورته دي چې د خپل ځواک په اندازه مېوه نيسي او ډېر عمر 

کوي. هر کله چې پر الفاظو باندې مانيز بار زيات شي، نو د مانا هغه 

برخه چې بايد پټه او په پرده کې وساتل شي، د الفاظو د لباس له يوې 

څنېې څخه ځان څرګندوي، همدغه ځای کېې تېر ))شېعريته(( د 

 ه درنېږي.))شعاريت(( تل

د سرتېر صاحب په يو شمېر غزلونو کې د شعر شېعريت تېه ښېه 

پاملرنه شوې، د شعر د هنري اړ  او مانا تول يې برابېر دی لکېه دا 

 غزل:

 تېېورې مېېې لېېړې د خپګېېان ګرځېېي پېېه غرونېېو د زړه

 لکېېېه بېېېاران مېېېې را اورېېېېږي پېېېه داغونېېېو د زړه

 د مايوسېېېۍ د مېېېاتو اوښېېېکو لېېېه کاروانېېېه سېېېره

 خېېېاورې پېېېه ناکېېېامو ارمېېېانونو د زړهاوړي مېېېې 

 يو څو بې وسه اسوېلي بېه مېې خواخېوږي کېړي خپېل

 که مېې خبېر چېرتېه يېاران شېول پېه رازونېو د زړه...

 

خو په ځينو نورو نظمونو کې بيا د مانا بار يو څه دروند شوی دی، 

خبره نېغ په نېغه او ډانګ پېيلي ډول بيان شوې ده. زه خپلې خبرې 

و د سرتېر صاحب د ))وړانګې(( په نوم د يو غزل په څو نور نه اوږدوم ا

 بيتونو خپلې خبرې پای ته رسوم.

 

 د لمېېېر لېېېه سېېېترګو راورېېېېږي وړانګېېېې

 د شېېپې رګېېو کېېې چېېې بهېېېږي وړانګېېې
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 لکېېېه چېېېې پېېېای د انتظېېېار وي زمېېېوږ

 لمېېېر غزونېېېې کېېېړي ويښېېېېږي وړانګېېېې

 پېېه مېېوږ کېېې ګېېوري تلوسېېه د مينېېې

 چېېې مېېو څېېېرو تېېه هوسېېېږي وړانګېېې

 سېېېرتېر تېېېورت  لوټلېېېو خلکېېېوزمېېېا 

 پېېه تاسېېو ټولېېو مېېې لېېورېږي وړانګېېې...

 

 دا ه  درانه لوستونکي او دا ه  د کوثر ړام.

 په مينه او درناوي

 محمد اسمعيل يون

۶۹٣٣-۶۶-١١ 

 پښتونخوا -پېښور
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 د واقعيتونو يوه هنداره

 

دا خبره رښتيا ده چې تر ړګړې وروسته  له ړناياتو نېه پېرده پورتېه 

په افغانستان کې  د شوروي د ټولو  ځواکونو  د لوی پوځي سالکار کېږي، 

ستر ړنرال الکساندر مايوروف دا اثر ) په 

افغانستان کې رښتيا څه تېرېدل؟( ه  د 

افغېېان او روس  د ړګېېړې  د واقعيتونېېو، 

رښتياوو، دردوونکو او زړه بوږنوونکو پېښو 

 يوه هنداره ده.

چې په دې اثر کې دا خبره څرگندېږي، 

څنگه يوه لوی لښېکر  په ډېر غرور، تکبر 

او ښکېالکګر اند  سره زمېوږ پېر هېېواد 

يرغل وکړ او بيا دومره نتلى، کمېزوری او 

نليل شو، چې د خپل ځان د راټولولو وس يې ه  پيدا نه کړ. مېايوروف د 

ځينو نورو روسي ليکوالو خالف په دې اثر کې  پر افغانستان، د شېوروي 

زو موخو پرده پورته کوي او ه   د هغو روس پلوه افغېان يرغل  له بنسټي

چارواکو او سياسي شخصيتونو څېرې بربنېوي چې له شورويانو سره  يو 

ځای  يې د خپل هېواد  په ورانۍ،  ويجېاړۍ او عامېه وژنېه کېې برخېه 

 اخيستې ده.

شوروي ځواکونو څه غوښتل؟  د څه لپاره راغلل؟ څه يې وکړل؟ او څه 

ې ټولو پوښتنو ته په دې کتاب کې  ځواب ويل شېوی دی. پرې وشول؟ د
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ليکوال اعتراف  کوي، چې  د شوروي يرغل موخه  دا وه چې  افغانستان د 

شوروي اتحاد شپاړلس  ړمهوريت کړي او روسان د هند سېمندر گرمېو 

اوبو ته  ځان ورورسوي، خو د افغانانو سپېڅلي ړهاد او ملي مبارزې دا هر 

کېړل. ليکېوال د ړګېړې پايلېه  داسېې ارزوي: )) د څه په سيند الهو 

افغانستان  ړګړه  د شوروي اتحاد له خوا  ترسره شوې وروستۍ ړګېړه 

ده. دا له  هغو وروستيو  ځان وژونکو  ماينو څخه  يوه را وختله چې  يېو 

 لوی  دولت پرې والوت او دړې وړې شو...((

پر وړاندې  د افغانانو په ټوليز ډول  دا کتاب  د شوروي يرغل  او دهغه  

د مبارزې د څرنگوالي او څومره والي  په باب  د لومړي الس اسنادو يېوه 

 غوره  سرچينه گڼل کېدی شي.

 ژباړن ته يې د نورو زياتو بريو هيله کوو.

 په فرهرهنگي مينه

 محمد اسمعيل يون

 ل کال پېښور، پښتونخوا۶۹٣٨
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 د لويديځمېشتي فرهنګي بهري يو ))يار((

 

هېواد احصايې د مرکزي ادارې د يوې شمېرنې له مخې په تېرو دوو  د

( زرو تنو څخه زيېاتو ١١لسيزو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې تر )

هغو کسانو کار کړی چې تېر څوارلسې  

ټولګي څخه يې لوړې زده کړې ترسېره 

کړې وې. خو د همېدې دوو لسېيزو پېه 

بهير کې د ډول ډول سياسي سيالبونو او 

رنګارنګ غميزو له امله تر هېواد دننېه 

 کدريزه اډانه دړې وړې او وپاشل شوه.

د بېالبېلو فني، پوهنيزو او فرهنګېي 

څانګو کدرونه، کارپوهان او متخصصين 

هېواد پرېښېودلو تېه اړ او پېه بېالبېلېو 

هېوادونو کې مېشته شول. داسې انګېرل کېدله او اټکېدله چې دا ټول 

پښت به د همغو اسېتوګنو ټولنېو پېه انېدود او  کدرونه او د هغوی بل

ژوندود کې رنګ شي، خپله ملي او هېوادنۍ ځانګړنه به وبايلي، د بېې 

هويتۍ په درياب کې به ډوب شي او بيا به خپل هېواد ته مخ ه  راونه 

ګرځوي. د دې ډول بهر مېشتو افغانانو دوي  او په تېره بيا درېي  پښت 

او انګېرنه کېدی شي، عملي شېي، خېو د  په باب دا پورتنۍ  اندېښنه

اوسني پښت په باب دا اټکل او انګېرنه درست ونه ختل. اکثره افغانان 

په تېره بيا ليکوال، فرهنګيان، فرهنګپال او په يوه نومونه د پېوهې او 
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قل  خاوندان له يوې لږې دمې او ساه ايستو وروسته يو ځل بيا د خپل 

له دې چې دوی له فزيکي پلوه له خپل  هېواد په مينه رامات شول. سره

هېواده لرې دي، خو له اروايي او نهني پلوه يې ځان له خپل هېېواد او 

خلکو څخه لرې کړی نه دی. تر يوې ټاکلې وقفې )ځنې( وروسته دوی 

يو ځل بيا مينه، تخيل، ولوله او ملي اند سره يوځای کړل او د فرهنګي 

داسې اوونۍ او ان ورځ نه وي چې مبارزې ډګر يې تود کړ. اوس به هېڅ 

د هېواد په ملي ژبه يوه خپرونه يا کتاب چاپ نه شي. نننېى فرهنګېي 

بهير په تېره بيا خپرنۍ برخه چې په کوم ګړندي ډول روان دي، دا زموږ 

 په تېر فرهنګي او خپرنيز تاريخ کې ساری نه لري.

ښاغلى محمداړان ))يار(( ه  د همدغه بهر مېشېتي فرهنګېي او 

خپرنيز بهير يو هڅاند غړی او يار دی چې تراوسه يې په خپېل مېټ د 

خپل اند و اند )فکر او خيال( درې ثمرې ) کوکارې( شعري ټولګه، ) سره 

ډولۍ( د لنېو کيسو مجموعه او ) د کونړ تېاترې( څېړنيېز اثېر زمېوږ 

رنځېدلې افغاني ټولنې ته ډالۍ کړي او دا دی )وير( يې د شعرونو دويمه 

ده چې د ادب مينوالو ته يې وړاندې کوي. دا چې د )يار( برخليک  ټولګه

له )کوکارو( او )وير( سره تړلى دا څه ناڅاپي خبره نېه ده، بلکېې دا د 

هغې شلکلنې غميزې زېږنده او پايله ده چې زموږ ټوله ټولنه کړوي، پر 

اور يې اړوي را اړوي او دادی اوس يې ال عمر درېيمې لسيزې تېه هې  

 ي.اوږدېږ

شاعر د ټولنې د يو نهني ساتندوی او پالندوی په توګه کله چېې د 

خپلې ټولنې ړنازه په خپلو سترګو وويني او مړی يې دده پر وړانېدې 

پروت وي، نو پرته له چغو، کوکارو او ويرونو نور څه کوالی شي؟ خپلېه 

خو شاعر له وير، فرياد او چغو پرته څه نه شي کوالی، خو دده چغېې ، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د کتابونو په وږمو کې

 

3503 
 

نه او کوکارې بيا کرار کرار مړو ارواوو او ويدو نهنونېو تېه سېاه فريادو

 ورکوي او له خوبه يې راويښوي.

د همدغې تودوخې په پايله کې د ټولنې غړي خوځون ته چمتو کېږي 

بيا ټولنه حرکت کوي او خپل ژوند خوندي کوي. يار صاحب ه  د خپلې 

يې چېا تېرې ټولنې د هغه سوي لوي بلبل په شان دی چې بڼ او چمن 

تروړالی، مروړالی او سېزالی دی او دی يې ترې فراري کړی دی. سره له 

دې چې دی ډېرو ښو چمنونو او بڼونو ته تللى، خو پرديو ګلونو ته يېې 

ټپې نه راځي، ځکه چې د ده د روحي او ړسمي ژونېد تېرمنځ واټېن 

رامنځته شوی دی. د هغه په روح کې خپل يبيعت او يبيعېي منظېرو 

زونې کړي چې د چا مصنوعي ښکال او الس ړوړي چمنونه يې داسې غ

نهن نه شي خړوبوالی. څوک چې د يار صاحب دا شعري ټولګه ولولي 

نو له يو داسې کونړي پښتون افغان سره به مخامخ شي، چې اوس ه  د 

کونړ په )وټه پور( کې مېشته دی او د کونړ په غرو رغونو کېې ګرځېي 

 راګرځي.

له هېڅ ډول تکلف او تصنع څخه کېار نېه دی  ده په خپل کالم کې

اخيستى، بلکې څه يې چې زړه غوښتي هغه يې په سېاده او صېميمي 

ډول مطرح کړي دي. صميميت او ساده ګي د کالم د ښکال يوه برخه ده، 

 که په ظرافت سره وپېيل شي نو کالم به ډېر ښکلى کړي.

تصېنع پېه يار صاحب د يو رښتيني انسان په توګه ځان د تکلف او 

زولنو نه دی تړلى، بلکې خپله خبره او موخه يې نېغه بيېان کېړې ده. 

ساده بيان سره له دې چې د يو شمېر کره کتونکو نه خوښېږي، هغوی 

يې د کالم هنري ړوهر ته زيان رسوونکى بولي او وايي چېې د هنېري 

کالم عمر را لنېوي، خو د ساده کالم ګټه داده چې د عېام و خېاص د 
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وي، په سمالسي ډول د لوستونکي او اورېېدونکي مېانيزه او  پوهې وړ

ښکالييزه تنده خړوبوي او هغوی يې د مانيزې مرغلرې د پيېدا کولېو 

لپاره فکري هڅې او پلټنې ته نه اړ وزي، د يار صاحب کالم پېه سېاده 

رنګ کې يو ښکلى ارمان رانغښتى، د ده د کالم مرکزي ټکېى هېېواد 

هغو سره مينه ده. که ده ژړلي نو ه  د همدغېه پالنه، ملت پالنه او له 

ارمان لپاره يې ژړلي او که کله خندېدلى ه  دی، نو ه  د همدغې هيلې 

ځال خندولى دی. هغه څوک چې د يار صاحب له دې ملي او هېېوادني 

ارمان سره ګې درد ولري، نو هغه دده له کالم څخه ډېر خوند اخيستالی 

 شي.

 

 ونه لېېېوني شېېولسېېندرې پېېه ژړا شېېوې چېېې سېېاز

 مطرب شېو الس تېر زنېې چېې تارونېه لېېوني شېول

 دا ډېره مېوده چېوپ دي پېه دې کلېي کېې سېازونه

 ټپېېې شېېولې سرسېېامې مجلسېېونه لېېېوني شېېول

 کېېږې وږې ځېېوانۍ تېېر خېېاورو النېېدې شېېولې غلېېې

 خالونېېه ځېېوانيمرګ شېېول وربلونېېه لېېېوني شېېول...

 

ل ولس يې يار صاحب د هغې اوږدې غميزې انځور باسي، چې زموږ ټو

 نهيلى کړی، خو چاته يې ال تراوسه د خالصون څرک نه لګي.

 د زلفېېو تېېورې شېېپې اخيسېېتى يېې  سېېبا نېېه راځېېي

 تېېوره تيېېاره ده پېېر ويېېن بانېېدې رڼېېا نېېه راځېېي

 الرې سرې شوې دي چلېېږي پېرې تېل سېرې ړنېازې

 سېېاندو وچ کېېړي سېېتوني، هېچاتېېه خنېېدا نېېه راځېېي

 وينېېو کېېې وزېږېېېده لېېوی شېېو او تبېېاه شېېو نسېېل
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 رحېې  پېېر دې غريېېب ولېېس بانېېدې د چېېا نېېه راځېېي

 وين تاال شو خيېر کېړې )يېاره( نېور بېه کېېږي ال څېه

 پېېر سېېيند الهېېو شېېولو عېېزت چاتېېه حيېېا نېېه راځېېي.
 

کله چې پر شاعر د ژوند د ارمانونو د پوره کولو ټولې الرې بندې شي، 

نو يوازينۍ الره چې پاتې کېږي، هغه الهي ځواک تېه پنېاه وروړل دي. 

  خپل وروستى دمه ځای او تمځای همدغه الهي دربار ګڼلى او شاعر ه

 د خپل هېواد د ښېرازۍ، ښکال او سوکالۍ هيله ورڅخه لري:

 

 ای د ټولېېو ربېېه دا ويېېن راتېېه بيېېا ښېېکلى کېېړه

 لمېېر د نېېوي ژونېېد زمېېوږ اسېېمان کېېې راختلېېى کېېړه

 لږه شېان موسېکا خېو هې  زمېوږ پېر شېونېو راولېه

 ښېېاغلى کېېړه هغېېه د پښېېتون شېېان او شېېوکت راتېېه

 يو ځېل خېو زمېوږه دغېه سېتر ارمېان ترسېره کېړه

 دا کنېوالېېه ملېېک راتېېه ناڅاپېېه غوړېېېدلى کېېړه

 تللېېې غرڅنېېۍ درسېېره غرونېېو تېېه بيېېا راولېېه

 هېېر غېېدار زمېېوږه پېېه نېېړۍ کېېې شېېرمېدلى کېېړه

 ټېېول پېېه خنېېدا راولېېه چېېې مينېېه محبېېت وکېېړي

 بس دی هر غماز د )يار( له کلېي نېه نېور غلېى کېړه.
 

له دې چې د پښتو ادب د اوسني پېر د نورو شاعرانو يار صاحب سره 

په شان حاالتو سخت ځپلى او اسکيرلى دی او دې دردونې او ځپنې له 

)کوکارو( نه تر )ويره( رارسولى، خو د دې وير له څپاندو څپو سره سره 

بيا ه  د زړه په تل کې يوه پټه شان مثبته هيله لري او په دې اميد دی 

شي او زموږ پر مالت به بيا سحر وځلېږي، د شېاعر چې تيارې به الړې 
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دغه لوړ او پټ ارمان د سړي په نهن  او زړه کې د راتلېونکي سېوکالۍ 

 هيلې راټوکوي او پر ژوند مو باوري کوي.

 

 زمېېوږه پېېر مالېېت بېېه بيېېا سېېحر راوخېېېږي

 سېېپوږمۍ بېېه پېېر کنېېېو لېېوړ مېېازيګر راوخېېېږي

 منګيېېه دا زمېېا تنېېده خېېو سېېتا پېېه زړه کېېې المبېېي

 کتېېار بېېه هېې  د پېغلېېو پېېه ګېېودر راوخېېېږي

 دا تللېېې قېېافلې بېېه بيېېا ويېېن تېېه راسېېتنې شېېي

 د دې ورېځېېېو تېېېورت  کېېېې بېېېه لمېېېر راوخېېېېږي

 خندا بېه د هېر چېا پېر وچېو شېونېو راخېوره شېي

 ګلونېېه بېېه پېېه دښېېتو سېېمه او غېېر راوخېېېږي

 په شوخو شانو سېترګو کېې بېه مېاتې تلوسېې شېي

 ږي.د )يېېار( زخمېېي سېېينې نېېه بېېه خنجېېر راوخېېې
 

 

زه د يار صاحب په پورتني هيله من شعر پورې خپلې هيلې تړم، پېه 

داسې حال کې چې دده په )وير( کې ځان شريک ګڼ ، کالم ته يې لېه 

مثبت ليد لوري ګورم او د هر ډول کره کتنې غشي پرې نه را وروم، دا 

 ه  د يار صاحب نوې شعري ټولګه او دا ه  تاسې درانه لوستونکي.

 

 ياته فرهنګي مينهپه ډېره ز

 محمد اسمعيل يون

 پښتونخوا-پېښور
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 د اروا پوهنې ښوونځي

 

د پوهنيزو اثارو خپرول، د يوې ژبې او ملت د ودې او پرمختګ لپاره 

ډېر مه  دي. هغه وخت چې پر کابېل 

پوهنتون د ړګړې ناتار نه و خور شوی، 

نو ګڼ شېمېر درسېي او مرسېتندوی 

پېوهنيز درسي کتابونه، مجلې او نېور 

کتابونه يې خپرول. دغو اثارو پر خپېل 

وخت د پوهنتون د محصلينو درسېي 

سېېتونزې خړوبېېولې او د اسېېتادانو د 

پوهنيزو تجربو او معلوماتو په زيېاتون 

کې يې کارنده رول درلود. د ړګړې له 

کبله د کتابونو او پوهنيزو اثارو خپرول پر ټپه ودرېدل. د پوهاند صاحب 

لمي اثر ه  لږ تر لږه د اتو کلونو په بهيېر کېې د ګل رحمن حکي  دا ع

 چاپ ړوګه نه شو.

دا اثر چې د ارواپوهنې بېالبېل ښوونځي راپېژني او پر يو شمېر نورو، 

اروايي مسايلو بحث کوي، د کابل پوهنتون په ښوونې او روزنې پوهنځي 

کې د يو درسي کتاب په بڼه تدريسېده، چاپ يې د نوموړي پېوهنځي 

ته خورا مه  و. د دغې اړتيا له کبله ما له پوهاند صاحب ګل محصلينو 

رحمن حکي  سره د دغه اثر د چاپ په باب خبرې وکړې. اسېتاد د دې 

کتاب يوه السکښلې نسخه ماته راکړه. ما د هېېواد ځېوان ليکېوال او 
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شاعر ښاغلي صديق اهلل بدر ته د خطايۍ لپاره ورکړه. بدر صاحب پېه 

ل دا کتاب خطايي کړ. د چاپ لپاره مې د هېواد له ډېره مينه په وړيا ډو

ډېر تکړه ليکوال او روغتيا پال ښاغلي ډاکټر محمد فريد بزګر څخه چې 

د علمي کتابونو له خپرولو سره ډېره زياته مينه لري او تراوسه يې پخپله 

ه  ګڼ شمېر يبي، ادبي او نور پوهنيز کتابونه چاپ کېړي دي، هيلېه 

فريد بزګر زموږ هيله پوره کړه او دا پوهنيز کتاب يې وکړه، ښاغلي ډاکټر 

 پخپل لګښت چاپ کړ.

زه د کابل پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي محصلينو او پوهاند 

صاحب ګل رحمن حکي  ته د دغه کتاب د چاپ له امله مبارکي واي  او 

له ښاغلي صديق اهلل بدر او ګران ډاکټر فريد بزګر څخه ډېره مننه کوم 

 دا کتاب يې د چاپ ړوګه کړ. چې

 په مينه او درناوي

د پوهنيزو او ادبي کتابونو د خپراوي او د هېواد د فرهنګي بېاينې 

 لېوال

 پوهنيار محمد اسمعيل يون

 ٠5 -لړم -٠255
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 ګام پر ګام له خوشال رسه

 

لوی څښتن تعالى )ج( دوه لوی ستر نعموتونه پر پښېتو ژبېه او ادب 

پښتو لنېۍ دي، چې  د هر ډول  اند اوانځور  د وړانېدې لورولي دي؛ يو 

کولو او ړوړولو ځواک لري اود نړۍ هېڅ 

شعر ورسره د پرتلنې او مقابلې وړتيا نېه 

لري؛ که دنړۍ د هرې ژبې  شعري ړولېه 

له پښتو لنېۍ سره وتلل شي، د لنېۍ د 

ړېېذابيت ځېېواک،  د افېېادې قېېوت او د 

دوي  انځورونې رنگينې به ترې درنه شي. 

نعمت خوشال بابا دی چې لوی څښېتن 

پښتو ژبې او پښتو ادب ته په نصيب کړی 

دی. لوی خان د پوهې او هنر داسېې يېو 

کان دی، چې د اند او هنر له غميو ډک دی. په نېړۍ کېې گېڼ شېمېر 

ليکوال او شاعران تېر شوي، چې سيمه ييزې او ژبنۍ  پولې يې ړنگېې 

ستر مقام  ته رسېېدلي دي، خېو د کړي، نړيوال شهرت  او د انسانيت  

خوشال لوړتيا يوازې  د شاعر  او ليکوال  تر بريده  نه ده. لوی خېان  د 

نهني ځواک يوه برخه  شاعرۍ  ته ځانگړې شوې ده او نوره يې  د ژوند 

 نورو برخو ته.

ويکتور هوگو او بلزاک د فرانسې  لوی ليکوال وو، خو يوازې  ليکوال 

،  نه سياستوال او نه  ړرنيالن. شکسپير  د نړۍ وو، نه قومي مشران وو
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نامتو  ليکوال و، خو يوازې ليکوال اوبس، پوشکين  د روسيې  او نېړۍ 

نامتو شاعر تېر شوی، شخصيت يې يوازې د همدې شاعرۍ په شا او خوا 

کې مطرح کېږي،  خو زموږ د پښتنو خان بيا داسې نېه دی،  خېان نېه 

ټولنپوه و، ژبپوه و، رنځپوه و،  ارواپوه و،   يوازې شاعر او ليکوال و، بلکې

ړګېېړن و، صېېوفي و، فلسېېفي و، ښېېکاري و، نقېېاد و،  گرځنېېدوی و، 

سياستپوه او سياستوال و، روزنپوه و، ملتپال  او ملت رغاند و،  تاريخپوه 

و، خو ))څه نه وو، چې نه و(( د خان  نهني ځواک ه  پر همدغو خواو 

با هر اثر لولي نو فکر کوي، چې ده  به وېشل شوی و، کله چې سړی د با

په بله  برخه کې څه نه  وي ليکلي. د ساري په توگه کلېه چېې سېړی 

)دستارنامه(  لولي، نو فکر کوي چې خان يو سياستپوه دی، کله چېې 

)يب نامه( لولي يو رنځپوه او يبيب خوشال مو تر سترگو کېږي او کله 

ل  له ښکار پرته بل هېڅ کار  چې  )بازنامه( لولي نو فکر کوي چې خوشا

نه دی کړی، لکه چې  خپله وايي: )) که د ښکار  په چارو اخته نه وای، نو 

د دنيا هومره علمونه به زما وو(( کله چې د يو شخص نهني ځواک تېر 

شلو نه پر زياتو بېالبېلو ډگرونو ووېشل شي او بيا په هره برخه کې  د يوه 

سړي ته پته لگي چې ددې شخص ټوليز  غوره  نظر  او مقام  خاوند وي،

نهني ځواک څومره  دی. نو که  موږ ه   د لوی خان  په باب  قضېاوت 

کوو او يا يې  له چا سره پرتله کوو، نو د  خان  ټوله نهني  قوه بايد په پام 

کې ونيسو. يو ايرانى ليکوال او کره کتونکى دې ټکي ته متوړه شوی او 

ا اړوالی دی. دا ليکوال وايي: )) فردوسي ددې حقيقت  ړام يې پر سر ر

چې په حماسي، سعدي چې په عرفاني او حافظ  چې په غنايي برخه کې  

 سره يو ځای شي، نو يو خوشال خټک ځنې ړوړېږي.((
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ټوکه )عنوانه( ښودلى  ١١١راورټي انگرېز د خوشال بابا  د اثارو  شمېر 

ګېوري، نېو  ددې دی. کله چې  څوک  د خوشال بابا نهني شتمنۍ ته 

آثارو پر شمېر پوره باوري کېږي. له نن څخه اټکل  درې ني   سوه کاله  او 

ان تر هغه  را وروسته  به د نړۍ په يوه هېواد کې  ه  داسې کومه بېلگه 

پيدا نه شي، چې د ورځني ژوند له سختو  بوختياوو سره  سېره يېې د 

نگوالي له پلوه دومېره  ژوند په بېالبېلو  ډگرونو کې د څومره والي او څر

 اثار ليکلي وي.

د خان نبېوغ او د نهنېي شېتمنۍ رنګېارنګي  لېه دې څخېه هې   

څرګندېږي، چې د  ده د اند  و ژوند  په باب تر اوسه  پېورې افغېاني او 

بهرنيو ليکوالو تر يو زر عنوانه پورې بېالبېلې ليکنې کړي، خو بيا ه   د 

ې پاتې چې د ډېرو  نظر ال ورته  خان د هنر  په درياب کې  داسې مرغلر

نه دی رسېدالی، نو ځکه  خو ال  د خان اند وژوند او هنري  نړۍ  نورې 

 څېړنې  او پلټنې ته اړتيا لري.

استاد محمد اصف صمي   هغه افغان ليکوال دی، چې  ه  خوشالپوه  

دی، ه  خوشال مين ، ډېر کلونه کېږي، چې د بابا داثارو پېر څېړنېه او 

خت دی.  اوسنى  اثر ه   دده  د ډېرو کلونو  د ژورو څېړنېو او شننه بو

پلټنو  پايله او ثمره ده. استاد صمي  په دې اثر کې  هغه څه راټول  کړي، 

چې تر دې دمه ال د خوشالپوهانو الس ورته نه و رسېدالی. ) ګام پر گام  

له خوشال سره( ددې اثر  لومړۍ برخه ده، چې  په خورا زيېار او هڅېه 

ترتيب شوې او داسې  تاريخي اوډون يې ورکړی چې د بابا د  ژوند سترو 

پېښو يوه رڼه هنداره ګڼل کېږي. ددې برخې اهميت په دې کې ه  دی 

چې په خپله د لوی خان له اثارو څخه په کې زياته ګټه اخيستل شوې او 
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خان ه  د زمانې د يو ستر انديال )مفکر( په توګه د خپل ژوند پېښېې 

 يو تاريخپوه په توګه ثبت کړي دي.لکه د 

استاد صمي  د بابا د فکر او هنر همغه الرې څارلي او د هغه د ژونېد 

هره پېښه يې ورڅخه رابهر کړې ده. )خوشال او قران( د دې اثېر بلېه 

غوره برخه ده چې په خوشالپوهنه کې يو بل څپرکى ګڼل کېږي. د بابا 

ږي، چې نه يوازې د قران د له قران لوستنې او ګروهمنتيا څخه څرګندې

مطالعې خاوند و، بلکې پر قران باندې د يو ګروهمن شخص په توګېه د 

عملي ژوند په ډګر کې ه  د الهي الرښوونو پر پلي کولو بريالى شوی و. ) 

د خوشال د ژبې ټوپک( د اثر بله په زړه پورې برخه ده، چې د خوشېال 

خوشال د خپلې ژبې د ستروالى اوزړورتوب ورڅخه ښه ترا څرګندېږي. 

ټوپک خوله لومړی ځانته برابره کړې ده، نو هغه څوک چېې د دومېره 

اخالقي او فکري ړرئت خاوند وي، چې تر هر چا دمخه پر خپېل ځېان 

 نيوکه او ګوزار وکړي، پر ستروالي يې بايد څه شک ونه شي.

)خوشال کتابونه او شاعران( ه  د دې اثر په زړه پورې برخې دي او 

يې په کار وه. په دې برخه کې د بابېا د خپېل وخېت فرهنګېي  څېړنه

چاپېريال، د ليکوال او کتابونو څومره والى او څرنګوالى په ښېه توګېه 

څرګندېږي، د بابا د لوستنې ساحه ه  ورڅخه ښکارېږي، پر هغو فکري 

واکمني ه  او له هغو څخه د ړذب ځواک ه ، که په ټوليز ډول د استاد 

رزول شي نو په خوشالپوهنه کې يو ډېر ګټور او ځيرمن صمي  دا زيار وا

کار ګڼل کېږي، نه يوازې په خوشالپوهنه کې يوه نوې زياتونه ده او د بابا 

د مينوالو او لېوالو لپاره د لوستنې يوه نوې الره ده، بلکېې د مسېلکي 

لوستونکو يانې د ژبو او ادبياتو پوهنځيو د محصلينو لپاره ه  يو ګټور اثر 
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او کېدی شي د خوشالپېژندنې مضمون د يو مرستندوی کتاب پېه دی 

 توګه ور څخه ګټه واخلي.

موږ استاد محمد اصف صمي  ته ددې ګټور کتاب د ليکلو او چاپ له 

امله مبارکي وايو، مننه ورڅخه کوو، ستاينه يې کوو او د لوی خدای)ج( 

 له درباره ورته نورې فرهنګي برياوې غواړو.

 

 مينهپه فرهنګي 

 اسمعيل يون

 لمريز کال٠255

 پېښور، پښتونخوا 
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 ))الهو(( شاعر

 

له نن نه پنځه ويشت کاله دمخه لوی څښتن)ج( د کابل د للندر پېه 

سيمه کې د رڼا يو ستايونکى او پالونکى ګل )نورمحمد( وټوکوه، ورو ورو 

يې په رنګونو او ښکالوو کې داسې رنګ کړ چې يو وخت يې ځانته پام 

کېده، نو بيا د مينې، عايفې، ښايست او 

رنګونو په سيند کې ))الهو(( شوی و. دی 

د مينې اوبو دومره وړی و چې بيا ترې نه 

ده خپله ځان را ايستالی شو او نه ه  چا 

الس ورکوالی شو. ))نورمحمد(( د مينې 

او رڼاګانو، اهونو، اوسېلو، غمونو او دردونو 

غېوټې په يو ځای شوي سيند کې دومره 

ووهلې چې د دې سيند لېه تلېه يېې د 

ښکلو ګړنيو مرغلېرو )شېعرونو( ټولګېه 

 راړوړه کړه.

اوس چې د نور په سيند کې د الهو شوي ))الهو(( شعرونه لولو، نو د 

همدې رڼا، ښکال، اهې، درد، فريېاد او د خپېل سېوي لېوي چاپېريېال 

انځورونه مو په سترګو او نهن کې راټوکېږي. خدای)ج( پر الهېو ډېېر 

مهربانه شوی، چې له نازک احساس او خوږمن زړه سره يې ورته د شعر 

صيب کړې ده. که د يو بشپړ عايفي انسان )شېاعر( د ښاپېرۍ ه  په ن

احساس غمونه د شعر الهه په خپلو وزرونو ک  نه کړي، نو خدای خبېر 
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چې د هغه زړه به څومره حرکت وکړای شي؟. ))الهو(( د يېوه عېايفي 

موړود په توګه د ټولنې هر درد او غ  دومره ځورولى چې له نا چارې يې 

ولنې هر دردوونکى او خوشالوونکى انځېور شعر ته پناه وروړې ده. د ټ

چې د ده په شعرونو کې ګورو، نو هغه يو ځل د ده نهن او زړه تېه الره 

کړې، هغه يې د خپل نهن او زړه په پردو کې تاو کړی، د احسېاس پېه 

 اوښکو يې وينځلى او بيا يې موږ ته په انځوريز ډول وړاندې کړی دی.

يزې شاعرۍ لومړۍ ټولګه ده. دوه ))بالل په وينوکې (( د ده د انځور

نورې شعري ټولګې يې ه  د چاپ انتظار باسي. زه د لوی خدای)ج( له 

دربار نه هيله لرم، چې ))نورمحمد(( دې نور ه  د شعر او ښکالوو پېه 

سمندر کې ))الهو(( وي او د ښکلو مرغلرو د را ايستلو او ځلولو ړوګه 

ستۍ په سيند کې دومره دې وي، خو داسې نه چې يو وخت د ژوند د م

ډوب شي، چې د ټولنې غمونه هېر کړي او د خوښۍ په څپو کې يې هر 

 څه له ياده ووځي.

 د شاعر الهو د البري په هيله

 اسمعيل يون
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 پردېس ژوند او ))پردېسې نغمې((

 

کلونو( کې پېه کابېل کېې د شېعر او  ۶۹٣١-۶۹۱١په تېره لسيزه ) 

ملکي  شاعرۍ بهير ښه په څپو و. ښاغلى

خزان ه  د دې بهير يو فعال غړی و. دی 

سره له دې چې يو پېوځي سېړی و، خېو 

ادبي نوق او ولوله پرې دومره غالېب وو، 

چې له سختو عسکري دندو سره سره يې 

هرې ادبي غونېې او مشاعرې تېه ځېان 

رسوه. همدغې مينې او لېوالتيا د ده نهن 

له اغزن پوځي چاپېريال څخه رابهر کړ او 

په ورېښمين ټال يې وزنګوه. ملکي خزان په تېېره لسېيزه کېې  د شعر

ښايسته ډېر شعرونه او نظمونه وليکل، چې ګڼ شمېر يې د هېواد د هغه 

مهال په خپرونو کې خپاره شوي، خو د ځانګړې شعري ټولګې د چاپ 

کلونو( په بهيېر ۶۹٣۳-۶۹٣١مجال ورته ور نه کړ شو. د روانې لسيزې )

د هېواد د سياسي او پوځي نظام بڼه واړول شوه،  کې چې د کابل ښار او

نو ملکي خزان ه  لکه د ځينو نورو پېه شېان لېومړی پېښېور، بيېا د 

پاکستان نورو ښارونو او بيا ايران ته مهاړر شو. ملکي خېزان د تېېرې 
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لسيزې د ژوند معکوس دا ځل د قل  او مسلک د روزۍ پر ځای، د الس 

د هغه پر ژوند خزان راغلى و او د  مزدورۍ ته کېناست. سره له دې چې

هيلو ډېر ګلونه يې ورته مروړولي وو، خو د ده پر اند او همت د دې خزان 

زور ونه رسېده؛ هغه په هجرت کې ه  قل  له ګوتېو ونېه غورځېاوه او 

ښايسته ډېر شعرونه او نظمونه يې وليکل. )) پردېسې نغمېې(( د ده د 

رونه دي، چې د ده د مهاړر همدغې نږدې يوې لسيزې پردېس ژوند شع

ژوند د ناخوالو انځورنه په کې شوې ده. که چا ملکي خزان له نږدې نه 

ليدلى وي، نو ډېره ښه به ورته څرګنده وي، چې هغه د سپېڅلو ولولو 

يوه څپه ده. سپېڅلي خلک خپله ولوله او ړذبه نېغ په نېغه بيانوي، نه 

 د وېرې پروا لري او نه د خطر.

  په خپل دې کالم کې خپل احساسات نېغ په نېغېه ملکي خزان ه

بيان کړي او خپل زړه يې ښه تش کېړی دی. د شېعر کېره کتونکېو د 

ګواښونو او اخطارونو پروا يې ه  نه ده کړې، خو د خپل زړه غوټه يېې 

ښه اواره کړې ده. د يو شاعر روحي بار د کمولو او رواني سېتړيا د لېه 

چې شاعر خپل زړه کې غوټه نه پرېږدي  منځه وړلو لپاره ښه الره داده،

او وايي چې د خپل اند ناوې بايد د ګلوييونو په پاڼو کې تاوه کېړي او د 

تخيل رنګين شال ور په سر کړي، په ټوليز ډول د استاد الفت په وينا )) 

شاعران له قيد و بنده بې پروا دي.(( ملکي خزان ه  داسې يو شېاعر 

ې له قيده و بنېده بېې پېروا دی. زه دا دی، چې د خپل اند په ازادۍ ک

شعري ټولګه د هجرت په ستونزمن او اغزن چاپېريال کې د ملکي خزان 
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د همت او بريا غټه نښه ګڼ . دانش خپرندويې ټولنې ته چې تل يېې د 

چاپ په برخه کې د کموسو او بېوسو ليکوالو او شاعرانو السنيوی کړی، 

ي ورکوم او خپله شاعر ته يې د دې شعري ټولګې د چاپ له امله شاباس

زياته زياته مبارکي واي . خدای دې وکړي، چې هېڅکله هې  د خېزان 

صاحب پر شعرونو خزان رانه شي او پر شعري يون يې تل پسېرلى وي 

 پسرلى.

 

 په فرهنګي مينه

 اسمعيل يون

 مه۹١ل کال د غبرګولي ۶۹٣۳پېښور 
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 ددې اثر ليکوال او خپرندوى په باب څو خربې

 

ښاغلى قدرت اهلل حداد په اوسنيو څو لسيزو کې د افغانستان د ملي 

مبارزې د فرهنګي او ليکني ډګر يوه نوميالۍ څېره ده. حداد صاحب د 

ځوانۍ له شېبو نه بيا تر دې دمه قل  له 

ګوتو نه دی لرې کړی او د ګڼو ليکنو او 

ځانګړو اثارو په خپرولو سره يې خپله 

مينېه پېه ملي، هېوادنۍ او فرهنګېي 

زبات رسولې ده. د ده په هره ليکنېه د 

ملي اند و ارمان دښمنانو خپل تنېدی 

تريو کړی او دوستانو ورين کړی دی. د 

هېواد او خاورې شعوري دښمنانو او د 

هغو پلويانو وخت پر وخت د حداد صاحب پر ليکنو نيوکې کړي او هڅه 

و تورن کړي. يې کړې چې هغه په افغاني ټولنه کې په ))فاشيستي(( هڅ

د ملتپالو افغانانو د مخالفينو يو مهارت په دې کې دی چې دوی تل هڅه 

کوي په تبليغاتي فعاليتونو کې له تعرضي چلند نه کار واخلي. هر کلېه 

چې يو افغان د خپلې ملي ژبې، ملي حقوقو او د خاورې د بشپړتيا او د 

ې د نشنليست ملت د سرلوړۍ خبره پورته کړې ده، نو دوی ژر تر ژره پر

او فاشيست، ژبپال او ملتپال تور پورې کړی دی. ملتپالنه او ژبپالنه يې 
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زموږ په ټولنه کې په ځانګړي ډول د پښتنو لپېاره يېو ړېرم ګڼلېى او 

انګېرلى دی. په داسې حال کې چې دوی په خپله د بل چا د ژبېې پېه 

ډول غوڅولو او زبېښلو د فاشيزم د وروستي پړاو پلي کوونکي دي. دې 

کسانو په خپل تعرضي تبليغ سره يو زيات شمېر پښتانه روڼ اندي لېه 

دې کبله چې څوک ورته نشنليست او يا فاشيست ونه وايي له خپلېې 

ملي الرې او تګالرې اړولي او د زيات احتياط سيوري ته يې خوبولي دي. 

خو داسې روڼ اندي پښتانه ه  شته چې زموږ د ملي ژبې او ملي ارمان 

انو د يرغليزو هڅو د دفا  ځواک ه  لري او د متقابېل ګېوزار د دښمن

قوت ه . ښاغلى حداد صاحب د همدغه ډول روڼ اندو پښتنو ليکوالو 

 له ړملې څخه دی.

ده په تېرو دريو لسيزو کې د نورو د ژبني او کينه ييز يرغل پر وړاندې 

ه  دفا  کړې او ه  يې د خپل قل  څوکه ښه تېره کړې ده. ځکه خېو 

داد صاحب لکه د يو شمېر نورو پښتنو ليکوالو په څېر افغان ضد ډلو ح

 ټپلو او اشخاصو ته د سترګو اغزی دی.

) د مېړانې او مېړنو خبرې( د حداد صاحب يو بل مېړنى ړرئېت دی 

چې د خپل ملي ارمان لپاره يې ترسره کړ. په دې کتېاب کېې داسېې 

د سړي ملي ولوله او  مسايل راغلي چې مړاوو ارواوو ته ځواک وربښي او

ړذبه پياوړې کوي. له تاريخي پلوه ه  داسې نېوي مسېايل پېه کېې 

راسپړل شوي چې تراوسه پورې يې ال ډېرو ليکوالو او مورخينو ته څرک 

نه و لګېدالی. په ځانګړي ډول د ازاد خان سلېمانخېل او سر خاني خان 
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نې ډېېرې الکوزي په باب معلومات او د هغو د مبارزو په باب څرګنېدو

زياتې په زړه پورې دي. کله چې سړی دا ليکنې لولي خپل ملت سره د 

سړي مينه زياتېږي او پر خپلو نيکونو او د هغو پر کړنو يې د باور روحيه 

پياوړې کېږي. دا فکر سړي ته پيدا کېږي چې زموږ څومره نور اتالن به د 

قلې ، د  تاريخ د پېښو په ګردونو کې پټ وي، کاشکې زموږ د تېورې او

واک او ځواک انېول برابر وای، بيا به نو زمانې زموږ د اتالنو پر څېېرو د 

 هېرېدا ګردونه نه وو خپاره شوي.

د حداد صاحب دې کور ودان وي، د تاريخ تياره ګوټونو ته ننوت او په 

خپل ژورليد او لرليد يې په لعلونو سترګې ولګېدلې او هغه يې له ايرو نه 

) د مېړانې او مېړنو خبرې( کې د مېړنتوب او سړيتوب ځال ته راوايستل. 

نورې ډېرې خبرې ه  شته، چې د هر مېړني او ني  مېړنېي لپېاره يېې 

 لوستل ډېر ګټور دي. د کتاب پاړکي په بيا بيا لوستلو ارزي.

کله چې د مېړنو خبرې کېږي نو يبعاً مېړنېي د سېړي نهېن کېې 

اينې او يېادونې وړ دی. انځورېږي، هو همداسې يو بل مېړنى ه  د ست

ښاغلى اقبال پښتونيار يادوم چې مينې، ولولې او ړذبې يې دی له خپل 

هېواد، ولس او ملي ژبې سره د مينې د سرتېرۍ او سرغندويۍ پوړۍ ته 

 رسولى دی.

ښاغلى پښتونيار د هغو افغانانو له ړملې څخه دی چې دا ډېر کلونه 

غه پښتون دی او همغېه کېږي غرب ته تللى خو غربي شوی نه دی. هم

پښتونيار. ده نه يوازې له روحي او فکري پلوه له خپل هېواد او خلکېو 
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سره خپله مينه پاللې، بلکې په عملي ډول يې ه  دخپل ولس د ټپونو 

افغان د ړګړې په کلونېو -په درملونه کې ونېه اخيستې ده. د شوروي

والو غوږونو ته کې پښتونيار ډېرې هلې ځلې کړي چې د افغانانو غږ د نړي

ورسوي. په دې تر  کې ده د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو له ځانګړي 

استازي ارمکورا سره ډېر منېې ترړې کړي او هغه ته يې د افغانستان د 

خلکو د ژوند رښتينى انځور وړاندې کړی دی. پښتونيار نېه يېوازې د 

خيسېتې، افغانانو د سياسي غمونو په درملونه کې تر خپله وسه ونېه ا

بلکې د خپلو هېوادوالو د فزيکي ټپونو د درملونې لپاره يې ه  د خپلو 

م کال راهيسې په ۶۳٨۳خولو محصول رالېږلى دی. ښاغلى پښتونيار له 

کندهار، ننګرهار، ميدان وردګو، غزني واليتونېو، کېوټې، پېښېور او د 

کې يو پېښور اسالم اباد د الرې په اوږدو کې د افغان مهاړرو په کمپونو 

زيات شمېر مهاړرو ته دارو درمل رسولي او له يو شمېر بېوزلو افغانانو 

 سره يې مالي مرستې کړي دي.

د دغو ملي، اسالمي او انساني هڅو ترڅنګ پښتونيار له څو کلونېو 

راهيسې په يو لړ فرهنګي هڅو ه  الس پورې کړی دی، له يېو شېمېر 

فرهنګي اثارو خپراوي  فرهنګيانو سره يې مالي مرستې کړي او د ځينو

ته يې په يوازې ځان مال تړلې ده. د دې اثر خپراوی ه  د ده د فرهنګي 

هڅو يوه بېلګه ده. په نږدې وختونو کې به يې نورې بېلګې ه  ووينېو. 

لنېه دا چې پښتونيار د يو ملي هېوادني ارمان او د پښتونولۍ يو سېر 
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د عملي او نظري  غندوی او سوی لوی پتنګ دی او په دې الره کې يې

 قربانۍ ثبوت وړاندې کړی دی.

په ټوليز ډول د حداد صاحب او پښتونيار صاحب په باب دا ويالی شو 

چې دوی دواړه د يوه ملي ارمان او فکر خاوندان، الرويان او هڅوندويان 

دي. د همدغې مينې مزي يو بل سره داسې تړلي چې يو په امريکا کې او 

د زړونو مينې او ولولې يې دا واټن له منځه  بل په ړرمني کې اوسي، خو

وړی دی او دا دی د يوه فکر او د بل ملي ولوله په دې کتاب کې سېره 

راټول شوي او لوستونکو ته وړاندې کېږي. زه د همدې ملېي الرې يېو 

درېي  الروی او لېوال په داسې حال کې چې د دې کتاب پېه ليکلېو او 

نورو ملي او فرهنګي خدمتونو په الر خپرولو کې د دواړو هڅې ستاي ، د 

 کې ورته ال زيات برياليتوب غواړم.

 په ټوله افغاني او فرهنګي مينه

 اسمعيل يون

 ل کال ۶۹٣۳

  پښتونخوا-پېښور
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رين انځور او دده د لنډو کيسو دا ز 

 انځوريزه ټولګه

 

اته کاله کېږي چې د هېواد پياوړی ليکوال محمد زرين انځور له 

هجرت نه د يو بل مهاړرت لمن نيولې )له پېښور نه اروپا ته تللى 

ل کېال ۶۹۱۳دی.( اصالً خو هغه پېر 

مهاړرت ته اړ شوی او تر پېښوره يېې 

ځان رارسولى و، خو پېښور له فرهنګي 

پلوه دومره افغاني ځانګړنې لري، چې 

کې نه پردی کېږي. نو ځکېه  سړی په

انځور صاحب د کابل په شان په پېښور 

کې ه  خپلو فرهنګي هڅېو تېه دوام 

ورکړ او پر لنې تنګ وخت يېې څلېور 

عنوانه اثار خپاره کړل. کله چې يې د اوږده سفر لمن ونيوه، د قاف 

تر غرونو واوښت او ړرمني ته ورسېد، نو ښايسته ډېره موده؛ کابو 

په فرهنګي کار کې خنې او ځنې پېښ شو. پېه دې پنځه کاله دده 

موده کې دده زياتې تخليقي او کره کتنيزې ليکنې خپرې نه شوې، 

نو ځکه خو زموږ له هېواد مېشتې فرهنګي چاپېريال سره داسې 

اندېښنې او فکرونه  پيدا شول، چې خدای)ج( مه کړه ګنې لويديز 
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ندې يوه پخېه کلتور د ړانبې دومره ځواک لري، چې د انځور غو

 ادبي سټه يې ه  په ځان کې دل او حل کړه)!(

په دې موده کې دده نهني او فزيکي واک و ځواک، فرهنګېي 

مينې او ولولې د لويديز فرهنګ له خوږو تودو سره يوه ستړې او نا 

انېوله مبارزه وکړه، خو په پای کې څرګنده شوه چې انځور د خپل 

ه کبله د نورو تېر فرهنګېي فکري، فرهنګي بلوغ او ملي ولولې ل

يرغل او اغېز الندې رانغى، بلکې هلته ال زيات خپلې ټولنې تېه د 

فرهنګي خدمت ړوګه شو. تر ټولو غوره فرهنګي خدمت يې پېه 

ړرمني کې د يو شمېر نورو افغان ليکوالو، فرهنګيانو او فرهنګپالو 

 په مرسته د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې ړوړول و، دا کتاب د

(مه مېوه ده، چې خپلې ټولنې ته يېې ١١همدې فرهنګي ټولنې )

ډالۍ کوي. ))زموږ د کلي پاڼې(( تر داستاني ټولګې څخه وروسته دا 

د انځور صاحب د کيسو بله ټولګه ده چې درنېو لوسېتونکو تېه 

وړاندې کېږي. ددې ټولګې په خپرېدو سره ليکوال له خپلې ټولنې 

پيوستون څرګند کړ. هغه که له سره نور ه  خپل نهني او رواني 

ړسمي پلوه له خپلې ټولنې څخه ډېر لرې دی، خو نهېن او روان 

 يې د خپلې ټولنې غمونه او دردونه شمېري.

په دې لنېو کيسو کې که ليکوال له يوې خوا په زياتېه کچېه د 

خپلې ټولنې انځورونه  باسي، له بل پلوه د ليکوال نهني، فزيکي او 

 او نړۍ ليد ه  په کې پرا  شوی دی. کيسه ييز چاپېريال
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د اکثرو کيسو لپاره داسې پېښې ټاکل شوي او يا پر داسې پېښو 

کيسې ليکل شوي، چې هغه زموږ په ټولنه کې ډېر ځلېه پېښېې 

شوې دي. ددې کيسو پېښې په حقيقت کې د هغو ګڼو او بېالبېلو 

ه. پېښو نچوړ او بېلګې دي، چې زموږ ټولنه يې ځپلې او اسکېرلې د

که چېرې زموږ کوم هېوادوال ددې ټولګې کومه کيسه ولولي، نو 

هغې ته ورته ډېرې نورې پېښې به يې په نهن کې تداعي شي او ان 

په خپله به ه  ځان په هغه پېښه کې د يوه پوره او نيمه ښېکېل، 

ځپل شوي او استعمال شوي کرکټر په توګه احساس کړي، د يېو 

دی چې د هغه د اثر په هنېداره ليکوال مهارت ه ، په همدې کې 

کې د ټولنې هر وګړی په يوه نه يو ډول خپل ځان وويني. که يېو 

بهرنى شخص دا کيسې لولي نو بيا ه  زموږ د ټولنې له څو لسيزو 

ستونزمن او ترخه ژوند څخه يو عيني او ټوليز تصور اخيسېتالی 

 شي.

چې په لويديزه ټولنه کې د ليکوال مېشتېدنې هغه ددې وړ کړی 

د دوو سره لرې، متفاوتو او ان متضادو کلتېوري ټولنېو کلتېوري 

 قضاوتونو او پر انساني ژوند د هغو اغېزو ته متوړه شي.

هغه د ))ګلونه ګودرونه(( په کيسه کې د يوې پېښې په بېاب د 

دوو متضادو کلتورونو د چلند تصوير او تصور وړاندې کوي، چېې 

چاپېريال يوې پېښې ته د  څنګه د يوې ټولنې خلک په يوه کلتوري

کرکې په سترګه ګوري خو په بل کلتوري چاپېريال کې بيا تر هغې 

 څخه څو ځله سخته پېښه د خوشالۍ په ړشن نمانځي.
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))ګلونه ګودرونه کيسه(( کې احمدخان د حيات خېان د يېوې 

ړزيي تېروتنې له کبله خپله توره د هغه په وينو سره کړه، خو په 

و لمبې غلې نه شوې او بيا يې همدا په وينو دې يې ه  د احساسات

سره توره د خپلې مېرمنې )مينو( په وينو ه   سره کړه او خپېل 

زوی ))منور(( يې بې موره کړ. يو وخت منور لوی شو، ډاکټر شېو، 

لويديزه ټولنه کې د کار او برخې خاوند شو، ډاکټر منور احمدي يوه 

ې ))د کاترين(( د ورځ يوې داسې خوښۍ غونېې ته بلل شوی و چ

واده په وياړ ړوړه شوې وه، کاترين د ډاکټر احمدي همکاره وه او 

په يوه يبي موسسه کې يې سره کار کاوه، دا د کاترين درېي  واده 

 و، دا ځلې يې له يو شتمن سره واده کړی و.

د واده د محفل په منځ کې يو څوک ړام په الس درېدلى و، چې 

او د هغې نوي مېړه ته مبارکي ووايي. دا د ددې واده له امله کاترين 

کاترين لومړنى مېړه و. دی د کاترين د درېي  مېړه دوست ه  و او 

 دواړو په ګېه دې واده ته رابللى و.

ډاکټر منور احمدي ه  همدې واده ته رابلل شوی و، خو لکېه 

ډاکټر منور احمدي ته چې د واده په ځوږ، شرنګ او وږمو کې هغه 

خوانۍ پېښه ورياده شوه، د خپل پالر د تورې ګوزارونه د خپل کور پ

او د خپلې بې ګناه مور چغې او فريادونه، نو د خوښۍ له غونېېې 

څخه ووت. دا تقريباً د سره ورته پېښو په باب د دوو متضادو ټولنو 

کلتوري چلند څرګندوي، چې ليکوال په ډېر مهارت سره د هغېو 

 ژور او روڼ تصوير وړاندې کړی دی.
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))دلته غرونه نه دي هسک(( کې ه  همداسې د دوو ټولنېو د 

ارزښتونو پرتلنه شوې او ليکوال په کې د يوې وروسته پاتې ساتل 

شوې او يوې پرمختللې ټولنې د انساني او کلتوري ارزښتونو ارزونه 

او تلنه کړې ده. که څوک له لويديز ژوندانه سره هېڅ اشنا ه  نه 

ولولي او پېه هغېې کېې د ))ښېاغلي  وي او يوازې دا لنېه کيسه

فيشر(( د ژوند وروستي برخليک ته نظر وکړي، نو ټوله غربي ټولنه 

او د هغې انساني ارزښتونه د همدې يوې کيسې له مخې ارزوالی 

شي. ))دلته غرونه نه دي هسک(( کيسه په ټوليز ډول په ښکلې 

و ادبي بڼه د يوې لويې ټولنې د ژوندانه د ژورې انځورنې له کبله ي

 شهکار ګڼل کېدی شي.

))هېوکي(( لنېه کيسه د ړګړه ييز مهال او تر هغه وروسته پېر 

د يوه ړنګيالي انځورنه کوي، چې حاالتو پرې په پای کې د خپېل 

پالر هېوکي ه  وپلورل او په دې ډول د يوې ټولنې ماضي او حال د 

 ړګړې تر ستوني تېر شول.

کلنې غميېزې د يېوې ))عريضه(( لنېه کيسه ه  زموږ د شل 

اساسي برخې داسې يو دردوونکى، خو روښانه تصوير باسي چېې 

څوک په کې په رښتينې مينه د ګروهمنې ړګړې په نامه د خاورو 

تل ته ورسېدل، لکه د )صابرې ترور زامن( او ځينې نور بيا پاريس او 

 نورو ځايونو ته ورسېدل، لکه )يماړان(.

( لنېو کيسو کې ه  د ګروهې په ))ډول د کلي سندربول او غال(

په نامه د نغمو او سندرو پر ستوني د يو تېر شوي کينه ييز ناتار او 
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يرغل انځور ايستل شوی او د يو يرغمل شوي او تاال شوي کلتور 

 انځورنه ګڼل کېږي.

د دې ټولګې زياتره لنېې کيسې ددې وړ دي چې ډېرې خبرې 

وستونکو مخېې تېه پرې وشي، خو دا چې خپله دا ټولګه د درنو ل

پرته ده، نو زه نه غواړم چې خپلې خبرې تر دې اوږدې کړم، بېاور 

لرم چې د دې مجموعې زياتره لنېې کيسې به د لوستونکو په نهن 

 کې تر ډېره وخته پاتې شي او هغه به ښکلې او ښې وارزوي.

قدرمن ليکوال ته يې د ال زياتو برياوو او نورو فرهنګي هڅو هيله 

 کوو.

 

 نه او درناويپه مي

 محمد اسمعيل يون

 سلواغه-لمريز کال۶۹٣۳

 پېښور
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 )) د حقوقو بنسټونه((:

 د استاد ستانيکزي يوه ګټوره پوهنيزه هڅه

 

لکه څنګه چې څرګنده ده د اوږدې ړګړې له امله کابل پوهنتون او 

د هېواد نورو پوهنيزو مرکزونو ته ډېر زيات زيان اړول شوی، زيات شمېر 

کتابونه يا سيزل شوي او يا لو  شوي دي. ددغه پوهنيز تشيال پوهنيز 

)خال( د ډکولېو لپېاره د نېورو زيېاتو 

پوهنيزو کتابونو چاپ او خپېراوي تېه 

 ډېره اړتيا ده.

له نېکه مرغه يو شمېر افغانان پېه 

تېره بيا فرهنګيان او فرهنګپال که تر 

هېواد دننه دي که بهر، ددغه پوهنيز 

 ره هاند و هڅه کوي.تشيال د ډکولو لپا

د افغانستان د کلتوري ودې ټولنېه 

چې په ړرمني کې د يو شمېر افغېان 

ليکوالو او فرهنګيانو له خوا ړوړه شوې او يو شمېر غړي يې د همدغه 

کابل پوهنتون فارغان او استادان دي، په ټينګه پتېيلې چې هېواد ته وړ 

پورې په لسګونو،  فرهنګي او پوهنيز خدمتونه وکړي. دې ټولنې تراوسه

پوهنيز، تاريخي او ادبي آثار خپاره کړي دي او دا لړۍ ال دوام لري. کابل 

پوهنتون سره ددې فرهنګي ټولنې د يادونې وړ مرسته دا وه چې د کابل 
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پوهنتون علمي مجلې د لومړۍ ګڼې تر خپراوي وروسته يې تر دې دمه 

د حقوقېو ددې مجلې چاپ لګښت ته اوږه ورکېړې ده. ددې کتېاب ) 

بنسټونه( خپراوی ددې ټولنې بله ډالۍ ده چې د کابل او د هېواد د نورو 

 پوهنتونو محصلينو ته يې وړاندې کوي.

څو مياشتې وړاندې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي رئيس ښاغلي 

مال محمد فاروق ړاللزي صاحب او استاد نصراهلل ستانيکزي د حقوقېو 

اړتيا په توګه ددې کتاب د چاپ هيله پوهنځي د محصلينو د يوې مهمې 

څرګنده کړه. ما د دوی هيله په ړرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې 

ټولنې ته د ليک له الرې ولېږله او دا دی تر څو مياشتني ځنې وروسته 

 دا اثر چاپ شو.

موږ هيله من يو، ټول افغانان د خپل هېېواد د فرهنګېي رغېونې او 

يو بل ته السونه سره ورکړي. يو ځل بيا د خپل بېاينې لپاره همدا شان 

هېواد تاال شوې فرهنګي شتمنۍ راټولې او د خپل هېېواد فرهنېګ د 

بېاينې لپاره ګټور ګامونه پورته کړي. زه د کابل پوهنتون د کدرونو پېه 

استازولۍ د افغانستان کلتوري ودې ټولنې څخه مننه کوم، کور ودانى 

هنيار نصر اهلل ستانيکزي ته د کتاب د چاپ ورته واي  او قدرمن استاد پو

 له امله مبارکي ورکوم.

 په فرهنګي مينه

 پوهنيار محمد اسمعيل يون
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د جنگي جنايتکارانو محاکمه يوه ميل 

 اړتيا ده

 

ل  کال دثور پر اوومه نېټه سياسي ۶۹١٣کله چې په افغانستان کې د 

دمعنويت سقوط((  بې ثباتي پيل شوه، نو ورسره ))عقيده يي بحران او

ه  رامنځته شول، دټولنې ټولې خواوې 

ل کېېال د ۶۹١٨پېېه لړزېېېدو شېېوې. د

مرغومي پر شپږمه نېټه دبهرني يرغل 

په پيل سېره، د هېوادکېورني کېړکېچ 

نړيواله بڼه ونيوه او نور پرا  اړخونه يې 

پيدا کړل. لنېه دا چې ټول هېېواد پېر 

داسې يور سور تنور  او اورنۍ بټۍ بدل 

چې افغانان په کې لکېه د نينېې شو، 

 وريتېدل او نورو يې ننداره کوله.

تراوسه پورې چې بشر او په ځانگړي ډول دبشري ټولنې هر ځانگړي 

ملت  څومره ړګړې او زيانونېه زغملېي، د څېومره والېي، پېچلتيېااو 

څرنگوالي له پلوه د افغانانو  له درنې  غميزې سره د پرتلې وړ نېه دي. 

تر ناورين له امله زموږ اولس خپلېه زياتېه مېادي او ددې غميزې او س

مانيزه شتمني بايلوده،ان داچې پر هغو ارزښېتونو يېې هې  ډول ډول 
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سيوري خواره شول چې دوی يې د دومره قربانيو په بيه ګټلو ته حاضر 

 شوي وو. دا زيانونه کوالی شو په لنېيز سره دلته ياد کړو:

 :په هېواد کېې  تېر   کلنې ړګړې په تر  کې ١١د  اقتصادي

( څخه زياتې  لويې او وړې فابريکې، کارځايونېه، کېارخونې، ١١١١)

السي صنعتي دستګاوې او نور  توليدي وسايل  له منځه وړل شوي 

 دي.

 :( بېالبېل ښوونځي تبېاه ۹١١١دټول هېواد په کچه ) ښوونيز

 شوي او د لس مليونه   افغانانو  د لوستوالېدو مخه نيول شوې ده.

 د لوړو زده کړو  څېوارلس  موسسېې، پوهنتونونېه،  يز:پوهن

پوهنځي او  د ښوونکو  د روزنې موسسې يا په نسبي او يېا بشېپړ 

(زرو زيات لېوړ ١١ډول زيانمن شوي دي. دټول هېواد  په کچه تر )

 زده کړي افغانان د هېواد  او مسلک پرېښودلو ته اړ شوي دي.

 :ي، يوني  مليېون يو ني  مليون افغانان شهيدان شو وګړنيز

معيوب او معلول شوي او شپږ مليونه  مهاړرت ته اړ شوي، يېانې 

(مليونه  په ښېکاره  ډول لېه ۳(مليونه  اټکلي نفوس څخه )۶١تر)

خپلې ټولنې بېل شوي دي.  هغه پاتې  ه  تر هېواد دننه نتل شوي 

 او  ځپل شوي دي.

 :ول د همدغو ناتارونو  له کبله  دټېولنې اډانېه  ښېور ټولنيز

شوې، هڅه شوې چې د افغاني ټولنې د  ټولنيز نظام  د گېوډۍ له 
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الرې  د واک د يبيعي  او اصلي سرچينو پر ځای  نوې او مصنوعي  

ټولنيز  -سرچينې  د ټولنې الرښوونه وکړي او په دې ډول  سياسي

بحران الپسې سخت کړي، ځکه نو  د اقليت او اکثريت  پر بنسېټ  

 واک  وېشلو  شعارونه  زيات شوي دي.په هېواد کې  د سياسي 

 :( لويو چاپخونو  په ګېون  د ۶١په خپرنۍ برخه کې د ) خپرنيز

( مليونه زيات  ١١هېواد  ټول چاپي امکانات  له منځه وړل شوي. تر )

 کتابونه، لو  او سېزل شوي دي.

 :د هېواد ملي موزي  ،  د اردو موزي ،  دهېې موزي  او  تاريخي

زيمونه لو  شوي او سيزل شوي دي. د ملي موزي   نور سيمه ييز مو

ديولک تاريخي اثارو له ړملې  څخه په سلو کې  اويا قيمتي اثار غال 

 شوي دي.

 :دهېواد اصيل افغاني فرهنگ د مسخه کولو لپېاره   کلتوري

))سره ، شنه او سپين(( شعارونه  راولېږل شول، ټوله افغاني ټولنه 

پرې  مسمومه شوه، اوسنى هېواد  مېشتى او بهر مېشېتى ځېوان 

پښت په ډېره مشکله  پر دې پوهېږي، چې: ))زه څوک ي  او دکوم 

تېوکي؛ هېېواد پالنېه،  توک ي (( د يو  هېواد او قوم رغنده فکري

ژبپالنه او دينپالنه د اقتصادي ټيکاو د نشتوالي او نورو ستونزو له 

 کبله  ډېره ځال او غوړېدا نه لري.

 :دتېرو  دوو سوو کلونو به بهير کې په هېېواد کېې لېه  پوځي

خپلو  ګڼو تجربو سره يوه مسلکې  اردو رامنځتېه شېوې وه، ددې  
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پلو  ټولو وسايطو سره  لېه منځېه اردو ړوړښت  او اډانه  ه  له خ

والړه او نور داسې زيانونه رامنځته شول،چې ديوې واحدې ټولنې  د 

 روغې سټې  لپاره ناسور ټپ گڼل کېږي.

خو راځو دېته چې دا ټول کارونه په خپله وشول او که چا وکړل او يا 

چا دچا په واسطه تر سره کړل؟ پرته له دې چې ددې يا هغې ډلې او يېا 

او يا هغه شخص نوم واخيستل شي، هرڅوک چې په دې  پورتنيو   ددغه

زيانونو کې په يو نه يو ډول شريک  وي، خپلو خلکو، هېواد او انسېاني 

 وړدان ته مالمت  دي اوبايد محاکمه شي.

لکه څرنگه چې څرگنده ده ، په هره ټولنه کې ددې ډول اشخاصېو 

ټولنه  ه  غېواړي  د دسزا او محامکمې لپاره ځانگړي اصول وي، زموږ 

ټولې انساني ټولنې ديوه هې  په توگه له دغو اصولو څخه ګټه پورته کړي 

او ړنايتکاران محاکمه کړي،خو په خوا شينۍ سره بايد ووايو، چې زموږ 

ولس  د يو داسې ستر ايېيالوژيک ړنگ قرباني شو، چې زحمت يې موږ 

 وليد او راحت يې نورو...

کلنې غميزې  په پيل کې داسېې هيلېه  ١۹زموږ په هېواد کې ددې 

کېده چې  د هېواد دا ړنايتکاران به هېڅکله  ه  له محاکمې  نه خالص 

نه شي، خو کله چې ړګړه پراخېده او بهرنى يرغلگر پر شا تمبول کېدل، 

دسياسي لوبو ليدلوری ه  ورسره بدلېده، بيا داسې وخت راغى، چېې 

ی وينو او په پای کې  په وړدان  او نويو ارزښتونو د پخوانيو  ارزښتونو ځا

 ژوند گټلې هيله  د سياست د بازار ښکار شوه.
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د روس پلوي او روسپالي ببرک  کارمل  په واکمنۍ کې ديو زنداني د 

( ډوله سزاګانې  راکولې او ۳۹خولې خبره  ده، چې موږ  زندانيانو ته يې )

((  ويل، خو يېو موږ يې پرې کړولو، موږ ته يې )) د امپراليزم ګوډاګيان

وخت  بيا داسې راغى، چې همغو ))امپرياليزم دښېمنو((  د امپراليېزم  

 غېږې ته  پناه يوړه. 

زموږ ولس ته  د خواشينۍ خبره دا ده چې  روس پلوو کمونيستو ډلو  

لويديځ ته پناه يوړه اويو شمېرړهادي ډلو بيا دروس غېږې تېه  ځېان 

 ګوزار کړ.

لس کاله  د کارمل  د روس پلېوي  ښاغلى سلطان علي کشتمند چې

کمونيسټ حکومت صدراعظ  و، د امپراليزم)انگلستان( غېږې ته پنا ه 

يوړه اوښاغلي رباني او ښاغلي احمد شاه مسعود چې دځينو د ادعا او 

گومانونو له مخې  يې لس کاله د روسېانو پېر ضېد ړګېړه کېړې وه، د 

ېلګې ډېرې زياتې دي، کمونېزم مور)روسيې( له ګرېوانه سر راوکښه. دا ب

له دې دوو بېلګو څخه ښکاري، چې د افغانستان د شل کلنې غميېزې 

اکثرو سياسي ډلو اودهغېوی مشېرانو هېېڅ ډول سياسېي اخېالق او 

 سپېڅلى بشري وړدان نه درلود او که درلودالی يې نو داسې نه کېدل.

کې د -دهېواد  ملي مبارز استاد  پوهنوال محمدعثمان روستار تره  

غو مليونو افغانانو  يوه بېلګه  او استازی دی، چې  د سياسي ړنايېت ه

قرباني شوی او زيات کلونه يې د سره ښکېالک سور زندان گېاللى دی. 

هغه  د يو ژور او ځېرمن ليکوال او سياستپوه په توګه داسې  وخېت  او 

حاالتو کې  خپل ګټور  اثر )په افغانستان کېې د ړګېړې ړنايتکېارانو 
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وليکه، چې نېږدې ده  د افغانسېتان ړګېړې او  بېدمرغيو د  محاکمه(

ړنايتکارانو موضو   دنړۍ له نهنه  او زموږ د اوسني  پښت لېه يېاده 

ووځي. استاد تره کي د خپل دې اثر په ليکلو سره خپل ملي،هېوادنى او  

انساني رسالت ترسره کړ او دا ستره موضېو  يېې لېه هېرېېدو څخېه 

د پوهنيزو اصولو  له مخې  په دومره سړه سينه   وژغورله. استاد خپل اثر

ليکلى، چې هېچاته  په کې  د کينې له مخې  ګوته نه ده نيېول شېوې، 

بلکې  ده د ړنايت  څرنگوالى تشريح کېړی دی. هغېه څېوک چېې د 

ړنايتونو  د تشريح  په دې هنداره کې خپل ځان او څېره ديو عامل په 

او دخپل ولس پر وړاندې مسئول. په توگه وويني، يبعاً به ړنايتکار وي 

دې کتاب کې  د ناپېيلتوب اصول په ټينگه مراعېت شېوي، دملېي او 

نړيوالو اصولو  او معيارونو له مخې ړنايتونه  ډلبندي شوي او د ړګړې 

حقوق او د بشر حقوق تشريح شوي دي. هر چا چې دا حقوق تر پښېو 

 الندې کړي وي، هغه ړنايتکار گڼل کېږي.

بله ښېګڼه داده، چې د ړنايتکارانو د نيونې اويوې ملي   ددې کتاب

او يا نړيوالې محکمې ته د هغوی د سپارنې  په باب ه  الرې چارې پېه 

 کې په ګوته شوي دي.

که چېرې ددې کتاب پر محتوياتو عمل وشي، پېوره بېاور دی چېې  

ړنايتکاران به د خپل عمل سزا ووينېي، کېه چېېرې دا ړنايتکېاران  

ه شي،  نو ددې مانا به دا وي چې  زموږ په ټولنه کې  د نېورو  محاکمه ن

ړنايتونو  لپاره ه  الره خالصه ده، ځکه چې راتلونکي ړنايتکاران به د 

خپل ژوند  برخليک  له تېرو هغو سره يو شېان  وگڼېي او کېه چېېرې 
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محاکمه شي، نو گټه به يې  دا وي چې  د راتلونکو ړنايتونو مخېه بېه 

هغېه غصېه او عقېده چېې د ملېت پېه زړه کېې ددې  ونيول شېي او 

ړنايتکارانو له السه پيدا شوې، هغه به ه   اوراه شي، ټولنه به  د نظ   

او سال  ژوند خواته  روانه شي او د سوکاله ژوند  هيله او ډاډينه به يې 

 پياوړې شي.

زه د هېواد تکړه ملي مبارز، ځېرمن ليکوال او سياسېتپوه ښېاغلي 

ال محمد عثمان روستار تره کي ته ددې ارزښتمن کتاب د استاد پوهنو

 چاپ له امله  مبارکي واي  او د نورو برياليتوبونو هيله يې کوم.

ښاغلي محمد حيدر اقبال پښتونيار ه  د زياتې مننې او ستاينې وړ 

بول ، چې ددې کتاب  د پښتو او دري دواړو متنونو  چاپ لګښت ته يې 

او فرهنګي رسالت يې يو ځېل بيېا پېه زبېات اوږه  ورکړه او خپل ملي 

 ورساوه.

 په فرهنگي مينه او درناوي

 پوهنيار محمداسمعيل يون
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 لغامن او اوسنى فرهنگي بهري

 

کله چې موږ د پښتو ولسي شاعرۍ او په تېره  بيا  معاصرې شاعرۍ  

ته گورو، نو د لغمان ونېه  مو په کې ډېره زياته سترګو سترگو ته کېږي، 

په ولسي شاعرۍ کې  لېه شېيخ 

احمد خېان ، مېال عبېدالحنان، 

محمدنور، حياخېان، الينگېاري، 

پټان، حيران، عاشېق اهلل فريېاد، 

هلل عسکرچاالک،مختار،بسېېېې  ا

گلکېېېېېېاريوال، عېېېېېېارف 

گېېېاډيوان،غمخور، بسېېې  اهلل 

چلمټيوال او نېورو  پېه سېلگونو 

ولسي شاعرانو له ادبي مرغلېرو 

رانيولى، بيا د ښايسته گل تر لوڅو نظمي ټوټو پورې ټول هغه څېه دي، 

چې د کلونو  په اوږدو کې  يې د لغمان د خلکو زړونه او نهنونه خړوب 

ورې اوبې تکلفه شاعرۍ سره د لغمان د کړي او کله  چې بيا له دې خوند

ولسي سندرغاړو، گلکي استاد، مالگي استاد،  پاينده محمد، شا ګېل، 

روژه ګل، عزيزاهلل،  نصراهلل، اشرف او نورو د سندرو شور هې  ملگېری 
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شوی، نو نه يوازې يې د لغمان ولسي شاعري ځلولې، بلکې د ټول لغمان 

دی. د لغمان د يبيعېي ښېکال نوم يې  ه  ښه ځلولى او روښانه کړی 

شاعرانه او ښکالييز چاپېريال تر څنگ ښايي دلغمان د ولسي شاعرۍ  

او موسيقۍ پاخه بنسټ اوگې امتزاج علت به وي، چې د لغمان په زياترو 

او ياکه ووايو د ټولو اوسېدونکو په نهن او خيال کې دشېاعرۍ تومنېه 

 پرته ده.

پيدا شي، چې د هغه  دې د  په ټول لغمان کېې به داسې ډېر ک  څوک

شاعرانو  څوبيتونه  له ياده نه وي زده او داسې خلک خو په لسګونو زره 

دي چې يو ځل يې د شعر لمن نيولې، تر يوه ځايه يې ورسره مزل کړی 

دی. که دا تېر درې ويشت کلنه غميزه نه وای راغلې او دلغمان ولسېي 

دې دمه رارسېدلې شاعرۍ او  ولسي موسيقۍ  همداسې غاړه غړۍ تر 

 وای، نو پوره باور دی، چې نن به د لغمان  شاعري نوره ه  ښه شوې وه.

که له ولسي شاعرۍ راتېر شو، نو د پښتو په معاصره شاعرۍ کې ه  

لغمان ونېه ډېره پخه او درنه ده، د پښتو د معاصرې شاعرۍ لېه پنځېو 

ه غېالم  ستورو يو ستوری )استاد الفت( د لغمان پر اسمان ځلېدلى، لې

حسن خان ساپي، استاد گل پاچا الفت،  سعيد افغاني، منېان ملگېري 

رانيولې بيا داوسني پړاو تر کاوون تو پاني، اسحق ننگيېال، شهسېوار 

سنگروال، عزيز تحريک او په سلګونو نورو ټولو د پښتو لمن ډکه کېړې 

 اوښه په مينه او اخالص يې ورته  خدمت کړی دی.
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ګر کې کېه مېوږ يېوازې د سېرمحقق زلمېي د څېړنې او پلټنې په ډ

هېوادمل خدمتونه ياد کړو، نو خوله مو پرې ډکېږي او د وياړ وزرونه مو 

پرې غوړېږي او کله چې بيا د چاپ او خپرونې خبره کوو،نو هلته خوبيا 

ه  لغمان يو زمری خپرندوی)اسدساپى( لري، چې تېر اوسېه يېې پېه 

خپاره کړي  او که خدای کول يو لسگونو، نه په سلګونو عنوانه کتابونه  

 وخت به يې شمېر زرگونو ټوکو ته ه  ورسېږي.

د تمثيل په هنر کې بيا )ممنون مقصودي( يو بل نوښېت وکېړ او  د 

کوڼدې زوی په سريال کې د مرکزي رول په لوبولو سره يې په تمثيلېي 

ډګر کې ه  د لغمان تله درنه کړه. که په هنري ډګر کېې د لغمانيېانو د 

ې په باب هر څومره وغږېږو اوډېر څه ه  وليکو بيا به ه  کې  وي. ونې

اوس زما د قل  څوکه دې خبرې ډېره نيولې، چې زه خپله لغمانى ي  او 

موږ  بيا دهغو سپاهيانو په شان نه يو چې خپل ځان خپله  ستايي، خو 

که  زه د گران هېواد د بلې سيمې وای نېو بيېا خېو  بېه مېې زمېوږ  د 

ورونو په اصطالح د لغمان خلکو د هنري خدمت حق ادا کړی پېښوريانو 

وای ، خو اوس يوازې غواړم په لغمان کې د تاندادبي بهير او ددې تذکرې 

 په اړه څو  لنېې څرگندونې وکړم:

څلور کاله د مخه له ډېر اغزن سياسي اونهني چاپېريال سره سره د 

چې په لغمان کې يېو لغمان يو شمېر ځوانو ليکوالو او شاعرانو وپتېيله 

ازاد او خوځنده ادبي غورځنگ پيل کړي، دوی که  هېر څېومره هڅېه 

وکړه، چې د ټول لغمان په کچه د يو ادبي خوځون هسته ړوړه کړي، خو 
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دهغه وخت د لغمان او په تېره بيا د کابل فرهنگي چېارواکو ددې کېار 

وال اړ مخه ونيوله او ډېر سخت مخالفت يې وښود، وروسته بيا همدا ليک

شول چې د يوې ولسوالۍ له کچې  خپل ادبي تحريک راپيل کړي، پېه 

دې کار کې دوی بريالي شول، هماغه و چې د ))الينگار فرهنگي يون(( 

په نامه يې يوه فرهنگي ټولنه ړوړه کړه، په پيل کې واکمنو ه  په دوی 

ګي پسې دومره سر ونه گراوه او د فعاليت  اړازه يې ورکړه، الينگار فرهن

يون په ډېره  لږه موده کې  وکړای شول د خپلو غړو شمېر يو سلو شلو 

تنو ته ورسوي. د يوه کال  په بهير کې يې تر لسو  زياتې فرهنگي، ادبي 

غونېې ، مشاعرې او څو سپورتي لوبې ړوړې کړې، د الينگار ولسوالۍ 

مو په کچه يو مناسب کتابتون ړوړ شو، چې له پېښور او نورو بېالبېلو سي

څخه  ورسره يو زيات شمېر ليکوالو د کتابونو مرسته  وکړه، په سېيمه 

کې د کتاب لوستلو يو نوی پړاو پيل شو، دې ادبي تحريېک  ولسېي او 

اصالحي  بڼه ونيوه او ډېر خلک يې لېوال او مينه وال شول، خو بل کال 

 ال د بره شوی نه و، چې د واکمنو د صبر کاسه نسکوره شوه اوپر الينگار

فرهنگي يون يې يرغل وکړ، کتابتون يې لو  کړ او  د الينگار فرهنگي 

يون د مشرتابه  پر نيولو يې پيل وکړ، دمشرتابه ړرگې دوه غړي ښاغلى 

سيدحبيب شاه ملتمل)پاچا صيب(  او عمر وفا يې الس تړلېي بوتلېل، 

لومړی يې ننګرهار، بيا يې کابل ته انتقېال اود  اسېتخباراتو  پېه اووم 

ت کې يې بنديان کړل،د مشرتابه بل فعال غړی)روښان( پېښور ته رياس

پر اوښتو بريالى شو او نورو غړو يې درې مياشېتې ړېېل وګالېه اوبيېا 
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خوشې شول، تر هغه وروسته په لغمان کې فرهنگي کار يو څه ټکنېى 

شو، خو بيا ه  شخصي هڅې روانې وې، خو کله چې لغمېان کېې مېال 

په خير وي( د لغمان د ايالعاتو او کلتور د  خيرالدين حقپال)ياد دې يې

رئيس په توگه وټاکل شو، نو سره له دې چې د واکمنو  نهنونه بيا ه   د 

پخوا په شان وو، خو  ده په شخصي او خصوصي توگه د ليکوالو هڅولو  

اوفرهنگي  خدمت ته مال وتړله، دا ځل د لغمان په کچه  يو داسې ادبي 

من  نظام تر پاليسۍ دننه يې کار کاوه. خو بيا انجمن ړوړ شو، چې د واک

ه  د ځوانو استعدادونو د غوړېدو  لپېاره يېوه ګټېوره هڅېه وه، دوی 

غوښتل چې د لغمان  لپاره ) دلغمان( په نوم  يوه مجله چاپ کړي، خو 

 ترپايه بريالي نه شول.

ښاغلي عزت اهلل شمسزي د لغمان  د همدغه ادبي بهير يوه مېوه ده، 

دې چې  ده ال د عمر ډېر  پسرلي نه دي تېر کړي، خو د فرهنگي   سره له

زيار او کار تجربه يې  ډېره پخه ده، ده درې څلورکاله  د مخه هوډ کړی و، 

چې  د لغمان  د هغو ځوانو شاعرانو يوه تذکره چاپ کړي، چې تر اوسه 

يې د ځانگړې مجموعې  په توگه  شعرونه نه وي خپاره شوي، ځکه نو په 

تذکره کې له يو دوو استثنايي بېلګو)ارشاد صيب او هاشمي صيب(  دې

پرته ټول هغه شاعران راټول شوي ، چې تر اوسه يې  د شعرونو ځانگړې 

 مجموعه نه ده چاپ شوې.

هسې خو په لغمان کې شاعران تر شمېره وتي او د ټولېو د شېعرونو 

زي چاپ ه  په يوه تذکره کې ناشونې خبره ده،  نو ځکېه  خېو شمسې
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صيب ددې شاعرانو لپاره يو بريد وټاکه، مانا دا چې ولسي شاعر نه وي، 

عمر يې ډېر لوړ نه وي او ځانگړې شعري مجموعه يې نه وي چاپ شوي. 

د لغمان دپخوانيو  او ځوانو ولسي شاعرانو لپاره ښايي نورې تذکرې په 

پام کې نيول شوي وي، خو د شاغلي شمسزي ددې بريد دننه  بيا هې  

شاعران  پاتې شوي دي، چې ديوې بلې ځانگړې تذکرې د خپراوي  ډېر

غوښتنه کوي، زه هيله من ي  چې دی د بلې تذکرې لپاره ه  مال وتړي 

او هغه  شاعران چې له دې تذکرې پاتې  وي، هغه په بله کېې خونېدي 

 کړي.

کله چې شمسزي صيب  ددې تذکرې په ترتيب  او ليکلو پيل کړی و، 

ږ ددې تذکرې د چاپ لگښت د راټولولو په فکر کېې نو هماغه وخت مو

وو، په پای کې موږ په دې بريالي شو، له دغو ښېاغلو  سېره چېې ددې 

تذکرې د چاپ لگښت يې برابر کړی خپلې اړيکې ټينگ کړو، دوی ته مو 

ددې تذکرې د چاپ د لگښت يادونه وکړه او دوی په  ورين تندي ومنله، 

ا ددې تذکرې دشاعرانو په استازولۍ لېه نو ځکه زه  لومړی د ځان او بي

دغو ښاغلو څخه د زړه له کومي مننه کوم، چې ددې گېې شعري ټولگې 

 د چاپ لگښت يې برابر کړ.

لکه څنګه چې مو ددې تذکرې د برېد پېه اړه څرگنېده کېړه، نېو د 

شعرونو په اړه يې ه  دا ټکي د يادونې وړ دي: ددې تذکرې ټول شعرونه 

دي، چې  سړی ورته د )خو( گوته ونه نيسي او دومره   دومره لوړ  ه  نه

 کمزوري ه  نه دي چې هېڅ په چاپ نه ارزي.
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د ځينو شاعرانو  داسې شعرونه  ه  په کې راغلېي چېې د پښېتو د  

اوسنۍ شاعرۍ  ښې پخې  بېلگې  او په اصطالح لوړ معيېاري شېعرونه 

يېاوې تېر دي، خو ځينو شعرونو کې بيا ځينې  کمزوري ټکي او نيمګړت

سترگو کېږي او دايبيعي  خبره ده، ځکه چې دې شاعرانو ته ال ډېر مزل  

پاتې دی او دا يې لومړنۍ  تجربې دې،  دبېلګو  له راوړول څخه ځکه ډډه 

 کوم  چې تذکره  خپله ستاسو په الس کې ده.

په ټوليز  ډول دې تذکره کې  د منځنۍ کچې  او معيار شعرونه  ډېېر 

 زيات دي. 

شمسزي صيب پر داسې وخت  ددې تذکرې چاپ او خپراوي ښاغلي 

ته مال وتړله چې نور گڼ شمېر فرهنگي بوختياوې ه  ورترغاړې شوي 

دي، خو له دې سره سره بيا ه   پر دې بريالى شو، چې دهر شېاعر پېر 

 ژوند ليک سربېره  دهغه  دشعرونو پر څرنگوالي ه  يو څه رڼا واچوي.

کره کې ټولو راغليو شاعرانو ته ددې زه ښاغلي شمسزي اوپه دې تذ

تذکرې د چاپ له امله  مبارکي واي  ، پښتو ادب او تذکره ليکنه کې يې 

 يوه گټوره زياتونه بول .

 په فرهنگي  مينه

 اسمعيل يون 

 پښتونخوا-ل کال، پېښور٠255
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 پښتو غږ پوهنه او وييپوهنه

 

دژبېو او ادبيېاتو  استاد پوهنوال محمدصابر خويشکى د کابل پوهنتون  

کلونېو   ١١پوهنځي د پښتو څانگې يو پخوانى او تجربه کار اسېتاد او لېه 

راهيسې په پښتو څانگه کېې  پېر تېدريس 

بوخت دی. استاد خويشکي  د خپل تدريس  

 -په بهير کې  زيات  وخت  پښتو فونولېوژي

مورفولېېوژي )غېېږ پوهنېېه او ويپوهنېېه( او  

ده نېه )صرف( او )نحو( تدريس کېړي دي.  

يوازې  په پښېتو څانگېه، بلکېې  د کابېل 

پوهنتون  د نورو پوهنځيو  په ځينو څېانگو 

کې  چې پښتو په کې د يو مضمون  په توگه 

تدريسېږي، اوږده  موده تدريس کېړی او د 

پښتو  تدريس ښه  پخه تجربه ورسره مل ده. دا کتاب يې ه   د پوهنېوالۍ  

کلن  تدريس  او گڼېو  تجربېو  ١١علمي رتبې ته  تيسس او ه   د همدغه 

 نچوړ دی، چې پښتانه او نا پښتانه محصلين ترې ښه گټه اخيستالی شي.

په دې کتاب کې  پښتو غږونه، د هغو شکلونه، وييونه، وييکي، تېاړي، د 

نوم گردان اړخونه، د نومونو وېش، ضميرونه، قيدونه، فعلونېه، د ړېنس او 

زمانې  له مخې  د فعل حالتونه، لنېه دا چې  د )غږ( او )کلمې( ټولې خواوې 

 په ښه مفصله توگه  څېړل شوي دي. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د کتابونو په وږمو کې

 

3593 
 

برخه کې يو بل منظ ، سسېتماتيک او گټېور د ا اثر د پښتو )صرف( په 

کتاب دی، چې په ډېروه روانه او پسته ژبه ليکل شوی او هر چاته ترې گټه  

اخيستنه شونې ده. هيله ده استاد پوهنوال محمدصابرخويشکى  د پښتو 

گرامر دا لړۍ د ړمله پوهنې)نحو( تېر برخېې پېورې ورسېوي او دپښېتو 

 ره زياتونه وکړي.گرامرونو په لړۍ کې يوه بله  غو

 

 په فرهنگي مينه

 پوهنيار محمد اسمعيل يون

 ل کال ٠255

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د کتابونو په وږمو کې

3595 
 

 

 په ))زړه کال(( کې يو عامل خربې

 

په اوسني پښتو ادبي بهير کې ښاغلى وکيل شينواری د هغو ليکوالو 

له ړملې څخه دی چې قل  يې ځواکمن او فکر يې پو  خو شهرت يې 

چې ک  دی، د دې کار يو المل شايد دا وي 

د ده نهني دايره له ځاني کچې څخه يوې 

 ملي او انساني کچې ته پراخه شوې ده.

د همدغه ملي، هېېوادني او فرهنګېي 

ارمان د پېالنې او ځلېونې لپېاره يېې لېه 

فرهنګي بلهارۍ نه نيولې تر مالي قربېانۍ 

پورې ټولو ته اوږه ورکړې، پېښور مېشتو او 

هېواد مېشتو ليکوالو د ستونزو کمولو او د 

هغو د اثارو د خپرولو لپاره يې مالي مرستې کړي، د هيلې مجلې د پرله 

(مې ګڼې چاپ لګښت يې ورکړی، په بهر کېې يېې افغېاني ١۹پسې )

فرهنګي ټولنو د خوځون، پيوستون او د کار د اغېزې لپاره هلې ځلېې 

کړي او د يو شمېر نورو خپرنيزو فرهنګي کارونو په هڅونه کې يې ونېه 

اخيستې ده. خو تر ټولو ستر او غوره فرهنګي خدمت چېې شېينواری 

ريالى شوی، هغه د کېال غېوره ادبېي، صاحب د هغه پر تر سره کولو ب

سياسي، تاريخي او ټولنيزو دريو عنوانو غوره پښتو کتابونو ته د ړايزو 
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ورکول دي، دا کالنۍ ړايزې ) د استاد الفت، استاد حبيبېي او اسېتاد 

شېرزاد يعقوبي( په نومونو دي، چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 

نيزو ړايزو مادي مالتړ د همده له له خوا هر کال ورکول کېږي. د دې ما

( مليونه افغېانۍ يېا ) لېس زره ۶١خوا برابرېږي، هرې ړايزې سره به )

کلدارې( ملې وي. د استاد الفت په اند په يوه ټولنه کې د يېو انېديال 

)مفکر( په انېول د فکر پالونکي او روزونکي مرتبه ځکه لېوړه ده چېې 

 او ټولنې ته يې وړاندې کوي. فکر پالونکى د ټولنې نور وګړي ه  روزي

د وکيل شينواري دا روزنيز او هڅندوی کار له دې کبله ه  د زياتې 

ستاينې وړ دی چې هغه نه کوم لوی پانګوال دی، نه ه  کوم سوداګر، يو 

عادي بهر مېشتى افغان دی چې د خپل تندي د خولو په محصول، خپل 

دي دريېځ کېې د ملي فرهنګ پالي او غوړوي يې. په داسې يو اقتصېا

داسې يوه غوره فرهنګي خدمت ترسره کول خپله پر اقتصادي لېوالتيا 

باندې د ليکوال د فرهنګي مينې او ړذبې غلبه او واکمني څرګندوي. 

دلته يو شمېر ليکوالو سره دا وېره وي، چې ليکوال يو ځېل لېه خپېل 

ې چاپېريال څخه لرې او پردی شو، بيا نو بېخي پردی شو او راخپلول ي

ډېر ګران دي، خو زموږ يو زيات شمېر ليکوالو لکه عبدالمالک بېکسيار، 

زرين انځور، لطيف ړان بابي او په لسګونو نورو دا ثابته کړه، هغه څوک 

چې د ملتپالنې او ژبپالنې په خ  کې رنګېدلي وي که هغه د دنيېا هېر 

او ګو  او هرې ټولنې ته الړ شي، د بلې ټولنې رنګ او خوند يېې د زړه 

 نهن چاپېريال، مينه او ولوله نه شي بدلوالی.
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وکيل شينواری ه  د خپل نهني بلوغ په داسې يو پېړاو کېې بهېر 

مېشتى شو، چې پردي کلتور او د هغو مصنوعي ښکال او ځال يېې پېر 

هېوادنۍ مينې او ولولې د بدلون اغېز شيندالی نه شو. ځکه نو همغېه 

 ه پاتې شو.هنرمن او همغه وکيل شينواری چې و همغ

) زړه کال( د ده د لنېو کيسو لومړنۍ ټولګه ده چې زموږ د ټېولنې د 

بېالبېلو اړخونو په تېره بيا د شلکلنې ړګړې او د هغې د بدمرغيو ژوره 

 انځورنه په کې شوې ده.

دا چې د دې لنېو کيسو يو شمېر کرکټرونه رواني ناروغان دي دا ه  

او روانېي ډول د هغېې رنځېورې  څه ناڅاپي خبره نه ده، دا ه  په ژور

ټولنې تصوير دی، چې په څه ک  دوني  لسيز ژونېد کېې لېه هېر ډول 

ناروغيو سره مخ شوې، وګړي يې د مختلفو ګروهو په ځېل کې راټالېه 

 شوي او يو د بل مرګ ته روزل شوي دي.

ليکوال په ډېر مهارت سره په دې بريالى شوی، چې په )زړه کال( کې 

خپل هېواد او پر هغو د تېر شوي ناتار تصوير وړاندې د خپلې ټولنې او 

کړي. په دې ليکنه کې ليکوال څرګندوي چې کله په ټولنه کې د هغې 

وګړي پر بېالبېلو متضادو افکارو ووېشل شي، لومړی نهني او بيا فزيکي 

ټکر رامنځته کېږي او ټولنه له ګېوډۍ سره مخېامخېږي او د هغېې د 

سبب کېږي. په )زړه کال( کې ه  د کلي د خلکو ارزښتونو د له منځه تلو 

او ان د يوې کورنۍ د غړو نهني اختالف د دې سبب شو چې ټوله کېال 

ونړوي او بيا د يو بل پر ضد مورچلونه ړوړ کړي، پېالر د زوی او زوی د 
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پالر پر ضد ودرېږي. په )بېې( لنېه کيسه کې ليکوال د )احسېاس( او 

ور وړاندې کړی او دا ښيي چې که پېه )مجبوريت( ترمنځ د مقابلې انځ

ټولنه کې د مجبوريت عامل خت  شي، نو د ټولنيزې ناروغۍ او فسېاد 

مخه نيول کېدی شي. دی په دې کيسه کې د کيسې د مرکزي کرکټر د 

احساس وروستى مقاومت څرګندوي چې له خپل مجبوريت سره سره 

قيمېت يې د بېو په مقابل کې څرګندوي، خو هغه ته هې  پېه ګېران 

 پرېوزي.

په )زړه کال( کې د راغلو لنېو کيسو يوه ښېګڼه دا ه  ده چې اکثره 

لنېې کيسې يې مثبت پيغامونه لري، ليکوال د پېښو کټ مېټ بيېان 

پسې نه دی تلالی، بلکې پېښې يې داسې غځولي چې لوستونکى ترې 

د ژوند لپاره يو مثبت پيغام ترالسه کړي. د ليکوال اساسي رسالت او د 

ه ادبي اثر ښېګڼه ه  په دغه ځای کې ده چې ليکوال په دې بريالى يو

شي چې ه  د پېښې انځور وکاږي او ه  داسې يوه پايله د لوسېتونکو 

 مخې ته کېږدي چې هغو ته د خالصون او ژغور الره وروښيي.

وکيل شينواری په ) باران او بنيادمان( لنېه کيسه کې لوستونکي ته 

ټولنې خلک که په ډله ييېز ډول پېر ټېولنې دا څرګندوي، چې د يوې 

باندې د يوه راخور شوي غ  او ناتار درملنې ته ورودانګي، نو د خالصون 

الره يې شته او که نه يو د يو هيلې او بل د بلې هيلې ته ناسېت وي، د 

عمل پر ځای پر خبرو بوخت وي نو د ټولو مخ به د ژوند او کور پر ځای د 

ماران او بنيادمان( کيسه کې همېدا مفهېوم هديرې پر لوري شي. په )
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وړاندې شوی، هلته مارانو د کلي باغ کې ځای نيولى او هر کليوال چې 

باغ ته ورځي بېرته ترې ژوندی نه شي راوتالی، نو ځکه خو په پای کې د 

 ټولو کليوالو هديرې ته مخه شوه.

رمان په ) کلي او موټر( کې ه  همدا شان يو ستر ټولنيز او هېوادنى ا

نغښتل شوی او د ټولنې د پرمختيا او هوساينې لپاره يې الره په ګوتېه 

کړې ده، په دې لنېه کيسه کې موټر د يو هېواد، موټروان د يو الرښود يا 

مشر او سورلي د خلکو لپاره سمبول ټاکل شېوي. د الرې او سېړکونو 

ويجاړي د هېواد ناوړه سياسي حاالت ګڼل کېږي، چې که چېرې مېوټر 

ړ وي، الرې ه  خرابې وي او موټروان ه  نوی او تنبل وي او بيا ال دا زو

چې د يوه زاړه موټر لپاره څو نوي او بې تجربې موټر چلوونکي راټېول 

شوي وي او هر يو د موټروانۍ دعوه کوي نو خدای خبر که سورلۍ تېر 

خپله ځايه ورسوي. له دې کيسې نه داسې پيغام ترالسه کېږي چې که 

واد ړګړه تېره شوې وي او هېواد ځپل شوی وي، نو د هغه لپاره پر يو هې

يو انديال )مفکر( او مدبر الرښود ته اړتيا ده چې خپل هېواد له اغېزن 

 سياسي چاپېريال او ناخوالو څخه راوباسي.

)تړلې غوټه( او د )ډولۍ( د ړګړه ييېز مهېال د پېښېو دردوونکېي 

 انځورونه وړاندې کوي.

ځينې داسې لنېې کيسې ه  شته چې هغه د  په دې لنېو کيسو کې

انسانانو )وګړو( رواني حالت څرګندوي لکه )خوب، پښېمان، څېرې او 

اندېښنې(. په دې کيسو کې لوستونکي د کيسو د کرکټر د رواني حالت 
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تل ته ورننوزي او له هغه څخه يوه ټوليزه نتيجه او پيغام ترالسه کوي. 

ې د انسېان روحېي حالېت په پښتو ادب کې داسې لنېې کيسېې چې

انځورنې ته زياتې ځانګړې شوې وي، ډېرې نه دي. د دې ټېولګې يېوه 

 ښېګڼه دا ه  ده چې دا برخه ه  په کې رانغښتل شوې ده.

ددې ټولګې پر هره لنېه کيسه ډېرې خبېرې کېېدی شېي، د ګڼېو 

ښکالوو ترڅنګ به ځينې نيمګړتياوې ه  ولري، خو پر هر اړ  به يېې 

او کره کتونکي تر چاپ وروسته خپله قضاوت وکړي او  درانه لوستونکي

وبه يې ارزوي، خو زه د دې کيسېو د يېو لوسېتونکي او د ادب د يېوه 

مينوال په توګه د ژبني بيان، د فکر د پوخوالي او دمثبتو پيغامونو لېه 

پلوه دا ټولګه يوه بريمنه او شتمنه مجموعه بول ، ليکوال ته يې مبارکي 

 ريو هيله يې کوم.واي  او د نورو ب

 

 په ټوله فرهنګي مينه

 پوهنيار محمد اسمعيل يون

 ل کال٠255

 پښتونخوا -پېښور
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 )) افغانان په استراليا کې((:

 زموږ د تاريخ يوه بله پاڼه

 

افغانانو د تاريخ په اوږدو کې له وياړه ډکه ډېرې کارنامې کړي، خو دا 

کې نه دي راغلي او  کارنامې لکه څنګه چې دي هغسې د ليک په دايره

له خپل شان او کيف سېره سېمې نېه دي 

ځلول شوي. نه يوازې تېر هېېواده بهېر د 

افغانېېانو د اتلوليېېو د تېېاريخ ډېېېر ګوټونېېه 

ناڅرګند پاتې، بلکې په کور دننه کېې هې  

داسې سترې تېاريخي پېښېې او تېاريخي 

شخصيتونه شته چې پوره او کره څرګندتيا 

 ر او زيار غواړي.او ځال يې ال اوس ه  ډېر کا

له نېکه مرغه په دې تېېرې يېوې يېوې 

نيمې لسيزې کې د افغانانو د تاريخ په تېره بيا معاصر تاريخ په باب ګڼ 

شمېر اثار چاپ شوي، دې اثارو کې د بهرنيو افغانپوهانو او خپله د افغان 

ليکوالو دواړو اثار شامل دي، چې د افغانستان د تاريخ ډېر تياره ګوټونه 

وښانه کړي دي. دا دی )) افغانان په استراليا کې(( تاريخي اثر ددې يې ر
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لړۍ يوه بله مهمه کړۍ ده، چې د هېواد پياوړي ليکوال استاد پوهانېد 

 حميداهلل امين ليکلى دی.

دا تاريخي اثر لکه څنګه چې له نامه څخه يې ښکاري په استراليا کې 

جارت ته مختص شوی دی. د افغانانو ژوند، مهاړرتونو، کار، فعاليت او ت

په دې کتاب کې استراليا ته د افغانېانو د لېومړي مهېاړرت، د الرې د 

ستونزو، هلته د مېشته کېدنې، په استراليا کې د دوی پېر وړانېدې د 

تبعيضي چلند، د افغانانو د کار، فعاليت، تجارت او په مجموعي ډول د 

 ې شوي.افغانانو د کارنامو په باب هر اړخيز معلومات وړاند

ليکوال په ډېر دقت سره د هغو بهرنيو ليکوالو اثار چې په اسېتراليا 

کې د افغانانو په باب ليکل شوي، له نظره تېر کړي او خپله يېې هې  د 

معلوماتو د راټولولو لپاره استراليا مېشتو پخوانيو او اوسنيو افغانانو ته د 

ترې راټېول  لومړي الس اخځ په توګه مراړعه کړې او کره معلومات يې

کړي دي. د استراليا بېالبېلو سيمو ته چې کوم ځای کېې د افغانېانو د 

ژوند څرک لګېدلى يا ترې د کورونو او مسجدونو په څېر ژونېد نښېې 

پاتې، ورغلى او په تصويري او نقشه ييز ډول يې دا اسناد په کتاب کې 

خوندي کړي دي. ددې کتاب له لوستو څخه سړی دا نتيجه اخيستالی 

ي، لکه څنګه چې افغانان په ړنګ، توره او مېړنتوب کې مشهور دي، ش

تر هغه زيات په زغ ، تحمل، فرهنګ ړوړونه او تمدن ړوړونه کې ښېه 

استعداد لري، خو د افغانانو د استعداد دې اړ  تېه ليکوالېو خصوصېاً 

بهرنيو ليکوالو ډېره پاملرنه، نه ده کړې. له نېکه مرغه چې په دې اثر کې 
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اړ   باندې ه  زياته رڼا اچول شوې. ليکوال په اسېتراليا کېې د  پر دې

افغانانو په باب ليکي: )) دوی د پينځو کلونو لپاره د استراليا په لېويې 

وچې کې د ترانسپورتي نظام بشپړ کنترول په الس درلود، ځکه  نېو د 

نولسمې پېړۍ په دويمه نيمايي او د شلمې پېړۍ په لومړيو شلو کلونو 

استراليا کې د تجارت او اقتصاد وده او همدا شان د استراليا په  کې په

مرکزي برخو کې د علمي څېړنو پرمختګ ټول د دوی د زيېار او هانېد 

 نتيجه ده.((

 ليکوال زياتوي:

)) اوس د استراليا حکومت هغه ړوماتونه چې دوی )افغانانو( ړېوړ 

اريخي اثارو په کړي وو، د دوی يو شمېر کلي او حتى هديرې د هېواد د ت

توګه پېژني او د هغو ساتنه کوي، ځينې پارکونه، سېړکونه او حتېى د 

غرونو څوکې د دوی په نومونو يادېږي او هغو اورګاډو چې پېه ړنېوبي 

 Aliceاستراليا کې د داياليد له ښار څخه په شېمالي اسېتراليا کېې د 

Springs نو په نوم ښار ته په پخوا وختونو کې تګ راتګ کاوه او د افغانا

( په نامه چې هماغه تاريخي نوم Ghan Expressيادېده، يو ځل بيا يې ) 

 دی په فعاليت پيل کړی دی.((

))افغانان په استراليا کې(( اثر پر يوې پيليېزې او سېريزې سېربېره 

يوولس څپرکي لري، چې ))اوښان په استراليا کې(( پر موضو  پيل او د 

موضو  پای ته رسېږي. ليکوال د هېرې ))افغانانو کلتوري انحالل(( پر 

موضو  په باب مستند شواهد، تصويرونه او اسېناد وړانېدې کېوي او 
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لوستونکو ته د افغانانو د ژوندانه په هکله يو روښېانه تصېوير وړانېدې 

 کوي.

د کتاب اوچتې معياري ژبې او کسه ييز بيان د اثر خوږلني نوره هې  

 ځانه سره ساتي. زياته کړې ده او لوستونکى تر پايه له

زه قدرمن استاد پوهاند حميداهلل امين ته د دغه خورا مه  کتاب د 

ليکلو او چاپ له امله مبارکي واي  او رڼا علمي مرکز ته کورودانى واي ، 

چې دا قيمتي اثر يې چاپ کړ او درنو لوستونکيو ته ه  ددې مه  کتاب 

 د چاپ مبارکي واي  او د لوستو بلنه ورکوم.

 

 ه او درنښتپه مين

 اسمعيل يون

 ړالل اباد
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 د فرياد سوي فريادونه

 

کله چې څوک د افغانستان په تېره بيا ختيزې سيمې  او په هغې کې 

بيا د لغمان ولسي شاعرۍ ته نظر کوي، نو فرياد ورته د يېوې نېامتو او 

 يادې څېرې په توگه په نظر ورځي.

د فرياد شعر له نېږدې درې 

د محلي نيمو لسيزو  راهيسې 

او ويني  سندرغاړو له خولې 

زمزمه کېږي او خپله سندريزه 

فضا پرې گرموي. پېه ختيېزو 

سيمو، د افغانستان پېه نېورو 

ډېېېرو  برخېېو، ان پېېه  لېېرې 

پښتونخوا  کې به داسې خلک 

کېېې  وي، چېېېې هغېېېه  دې 

موسيقي په تېره بيېا ولسېي 

موسيقي اوري او د فرياد لېه 

نامه سره دې اشنا  نه وي.  دا 

برې ددې ښکارندويي کوي، چې دفرياد شعرونه د موسيقۍ په تېول خ

 پوره او کره دي او د ولس نهن يې منلو او هضمولو ته تيار دی.

د ولسي شاعرۍ  يوه غټه  ښېگڼه  همدا ده، چې  د ولس له نهنېي  

کچې سره س  حرکت کوي، د هغوی شوق، نوق، انگېرنې او خوښونې په 
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ار يې دومره دروند نه وي، چې  د چا پر نهن کې منعکس کېږي او د مانا ب

 بار شي.

ولسي شعر ته ځکه ولسي وايي ، چې دولس په ژبه ويل کېږي اوليکل 

کېږي، د هرلغت له لغوي او اصطالحي مانا سره د ولس نهن روږدی وي، 

د وزن او اهنگ  له پلوه ه   ولسي شعر هماغه اهنگ  تعقيبوي چې د 

رغښت څخه راټوکېېدلى وي. ولسېي  ولسي ژبې له اصلي سکښت  او

شعر ځکه  د  ولس خوښ وي، چې د تصنع او تکلف بار يې نه وي زغملى 

لکه څنگه چې په خپله بې تکلفه او بې ريا ژوند کوي، دغسې يې هنري 

 پنځونې ه  بې ريا او بې تکلفه وي.

کله چې موږ د فرياد صيب شاعري مطالعه کوو، نودده شاعرۍ کې ه   

او ناتکلفۍ دا عنصر  له ورايه معلومېږي، فرياد پېه خپلېه د رښتينولۍ 

شاعرۍ کې هېڅ وخت داسې نه دي کړي چېې کلمېې واړوي راواړوي، 

مفهوم په کې ورک را ورک کړي، تصنعي وزن او اهنگ ړوړ کېړي او د 

خلکو په اصطالح ځان داسې وښيي چې  وگورئ زما شعر دومره ژور او 

وک پر مانا نه پوهېږي، زموږ په اوسني دقيق دی، چې له ډېرې مانا يې څ

روان شعري بهير کې  يو شمېر  شاعران  د مانا  دفقر پر رنځ اختېه دي، 

بيا  نو کوښښ کوي پر کلمو باندې د فشاري او تحميلي اهنګ له تپلېو  

اودکلمو د نامناسب ادلون بدلون له الرې خپل معنوي فقر پټ کېړي او 

ما شعر خو دومره ژور دی چېې هېر بيا داسې تظاهر  کوي، چې  گنې ز

څوک يې پر مانا نه پوهېږي، حقيقت دا وي چې پېه دا ډول تکلفېي او 

تصنعي شعرونو کې چې اصالً  د احساس ړوهر نه وي،  نو څوک  به يې 

 پر مانا څنگه پوه شي.
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له نيکه مرغه  چې د فرياد  شعرونو ته  دتکلف او تصنع ناروغۍ الره 

ر چې سړی لولي نو په يو ځايي ډول  يې يېوه دده شعنه ده پيدا کړې، 

پوره مانا نهن ته ورانتقالېږي او چې يې د )بخت زمينې( په شان نامتو 

سندرغاړې، په سندرو کې وايي نو سړی تېرې ال پېوره مانېا  او خونېد 

 اخيستالی شي.

زه د فرياد ددې ټولګې  د شعرونو  په سريزه کې له هماغه  پيله پېه 

غه  سره په تړاو  کې دده پر شعرونو  وغږېدم او هغېه ولسي ادب او له ه

خوند چې تل ماترې اخيستى دی مجبور يې کړم دا پورته کرښې وليک ، 

دا خبره مې له ياده ووتله چې وواي   اوس زما مخې ته  دده  د غزلونېو 

يوه ټولګه پرته ده، څرنگه چې  دده غزلې  ه  ډېرې د سندرغاړو له خوا 

ې ويل شويدي، نو  کوم رنگ او خوند چې  دده په له موسيقۍ سره گې

شعرونو کې شته او ما  ورڅخه يادونه وکړه، غزل يې هې   لېه همېاغو 

صفاتو يا تر هغه  زيات خوندور دی، نو ځکه مې دا يادونه ضروري وبلله 

چې که ما يې دغه ټولګه  لوستلې ه  نه وای د نورو ټولګو  له مخې مې 

 که دلته زما موخه  دده ټوله شاعري ده.ليکنه  پرې کوالی شوه، ځ

فرياد چې څه شعرونه ليکلي که هغه عشقي بڼه  لري يا حماسي او يا 

يې ه  هېوادني مسايل بيان کړي، نو  په ټولو  کې دی په خپله  د يېوه 

کرکټر  په توگه صادق  او رښتينى  دی، ځينې  ادبپوهان په دې نظر دی، 

ي چې هر هنري اثر په تېره بيا ادبي  اثر خپله  د ليکوال د نهني  او عين

ژوند يوه تابلوه ده. بريالي ليکوال  همغه دي، چې خپل ټاکلى روح،  درد 

او احساس اود ژوند واقعي  حالت د الفاظو  د اعجاز  په زور خپل  هنري 

اثر ته ورانتقال کړي، دا چې فرياد  ترکومه حده  په دې کې بريېالى دی 

ي، په دې چې د الفاظو  ډېرې ښکلې تابلوګانې  لوستونکو ته  وړاندې کړ
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برخه کې  به په خپله لوستونکي قضاوت وکېړي، خېود اخبېره  ډېېره 

څرگنده  ده،چې فرياد  هر څه ليکلي د صداقت  او درد له مخېې  يېې 

ليکلي دي، وگورئ د )لور ( په نامه يوه غزل يې، دده د فردي ژوند يېو 

 رښتينى انځور وړاندې کوي:

 راتېېېه يېېېادېږي ډېېېېره ډېېېېره نېېېازولې لېېېورې

 ې زار کېېړې پېېه زر واره زماښېېکلې لېېورېتېېا نېېه مېې

 دا ستا پېه يېاد زه پېه پېردي ويېن کېې شېپې تېېروم

 د پسېېرلي ښېېکلې وږمېېه يېېې زمېېا ښېېکلې لېېورې

 دلته په دې ويېن کېې هېر څېه هرڅېه ډېېر دي مگېر

 چوپېېه چوپتيېېا ده تېېه بېېه شېېوخه گرځېېېدلې لېېورې

 هر څه به هېر کړم خوستا اوښکې مې شوې داغ د زړگېي

 ې تېېا راتېېه ژړلېېې لېېورې.چېېې د راتلېېو پېېه وخېېت کېې
 

همدارنگه دده هغه بل شعر چې )مور( يانې د ژوند تر ټولېو مقېدس 

 موړود ته يې ليکلى دی، ه  له ډېر زيات سوز او درد نه ډک دی:
 

 چېېېېېې ظالمېېېېېانو ځېېېېېورولې مېېېېېورې

 پېېېه دې حېېېال مانېېېه وای ليېېېدلې مېېېورې

 مقېېېام دې لېېېوړ دی تېېېر اسېېېمانه رسېېېي

 ای دردېېېېېېېدلې ځورېېېېېېېدلې مېېېېېېورې

 زخمېېېي ټټېېېره لېېېوگى سېېېتا لېېېه زخمېېېي

 پېېېېه کېېېېړاوو کېېېېې لوبېېېېېدلې مېېېېورې

 څېېوک بېېه دې وپوښېېتي چېېې څېېه تېېېر شېېوي

 لېېېېه خپېېېېل تقېېېېديره ژړېېېېېدلې مېېېېورې.
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د فرياد غزلونه نه يوازې د موسيقۍ د اهنگونو په تول پوره او کېره 

دي او سندرغاړو ته تيار ديوکمپوز شوي شعر بڼه لري، لکه څنگه چې 

اړتماعي  سېوز او درده هې  ډک مو يادونه وکړه له ځانگړي فردي او 

 دي، وګورئ دا غزل يې:

 ما د ځان پېه ويېر کېې دواړه سېترګې سېرې کېړي

 پېېېېه ژړا ژړا مېېېېې دا سېېېېوې نېېېېارې کېېېېړې

 مومنېېېېانو کېېېېه پېېېېه داد مېېېېې ورسېېېېېږئ

 ظالمېېانو مېېېې لېېه تنېېېه غوښېېې پېېېرې کېېېړې

 نه مې خپل شته، نه مې دوست چېې مېې پکېار شېي

 رقيبېېېېانو ځکېېېېه ټېېېېوکې مسېېېېخرې کېېېېړي

 هجېېران تېېورې تيېېارې شېېوېپېېه زړګېېي مېېې د 

 تېېا چېېې زلفېېې پېېر سېېپين مېېخ خېېور ورې کېېړې

 د گلونېېېو پېېېه ديېېېدار مشېېېغول او مسېېېت وم

 هېېېېره خېېېېوامې د گلونېېېېو ننېېېېدارې کېېېېړې

 تېېور باڼېېه لکېېېه خنجېېر پېېېه زړه راښېېخ شېېېو

 زړه زخمېېېي شېېېو تېېېورو وينېېېو فېېېوارې کېېېړې

 خېېېېاص د مينېېېېې تقېېېېدس او احتېېېېېرام و

 چېېې مېېا ځېېان بانېېدې قبېېولې غرغېېرې کېېړې

 دې دواړه ورک شېېېېي مفلسېېېېي او بېکسېېېېي

 گنېېې يېېار بېېه پېېه مېېا کلېېه دا نخېېرې کېېړې

 ای فريېېېېاد عاشېېېېق اهلل سېېېېزا دې همېېېېدا ده

 چېېې بېېې رحمېېه بېېې وفېېا تېېه دې اسېېرې کېېړې.
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 بله بېلګه يې ه  وړاندې کوو:

 زه د يېېېار پېېېه درد و غېېې  کېېېې لېېېېونى شېېېوم

 کېېېور او کلېېېى رانېېېه پېېېاتې سېېېارانى شېېېوم

 محبېېېت دې پېېېه ماهسېېېې چېېېارې وکېېېړې

 خلکېېېو خنېېېدنى شېېېومد مجنېېېون غونېېېدې د 

 راښېېکاره شېېه پېېه مکېېېز او پېېه نخېېرو کېېې 

 د بېلتېېون لېېه السېېه سېېوی سېېپېلنى شېېوم...

 همداسې تر پايه...

په دې شعري ټولگه کې د فرياد دشاعرۍ د دېرى کلن بهير متفرقه 

شعرونه راغلي دي،  البته  تر دې دمخه ه  دفرياد  د شعرونو دوه ټولګې  

رۍ پرمختيايي بهير ته  چېې مېوږ چاپ شوي دي. خو دده د ټولې شاع

وگورو، شعري پرمختيايي بهير يې لکه د  سمندرگيو د اوبو  د بهير پېه 

شان ارام ارام روان دی، داسې  نه دی لکه د سيالب  د اوبو  په څېر  چې 

يو ناڅاپه  راپيدا شي، چټک سرعت  سره بېرتېه  خېت  شېي. دده پېه 

عت ډېر موثر ښکاري، هغه شاعرۍ کې دده فطري نکاوت او شاعرانه يبي

شاعري چې ورو خو متداوم پرمختګ کوي، عمر يې ه  زيات وي نظېر 

 هغې شاعرۍ  ته  چې يو دم  وده وکړي.

فرياد  نه يوازې  يو شاعر دی، بلکې يو ټولنيز، سياسي او  فرهنگيالى 

شخصيت ه  دی،  ليکوال دی او اديب، د رزم او بزم  د دواړو مجلسونو 

وال دی. سندريز محفلونه يې تر هرچا زيېات خوښېېږي،  لېوال او گېون

لکه څنگه چې د شعر پر صور او خيال پوهېږي، دغسې د موسيقۍ پېه 

سُر او تال  ه  ډېر ښه پوهېږي، روزنيزه خوا يې ه  ډېره غښتلې ده او 

تر اوسه  يې په سلگونو ځوان شاعران او ليکوال روزلي او تشويق کړي 
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ا زياته  خوښېږي اوپښتو پالنه کې خو دومېره دي، ملتپالنه يې تر هرچ

 زړور دی چې ډېر امتيازونه  يې د پښتنو له سره قربان کړي دي.

پر ځان  متکي او باوري شخص دی، د ژوند هرې ناخوالې ته يې اوږه 

ورکړې  او ورکوي يې او د ژوندانه مايوسۍ ته يې ځان نېه دې تسېلي   

نيس ، د هوډمن ژوند او پر ځان  کړی، زه نور د درنو لوستونکو وخت نه 

باوري شاعر  فرياد صيب  ته دده د درېيمې شعري ټولګې د چاپ له امله 

 د زړه له کومي مبارکي  او د نورو هنري پنځونو په هيله يې ي .

 

 په مينه 

 اسمعيل يون

 کابل

٠255/٠٠/33 
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افغانستان د مکياوييل په سيايس 

 ېفورمولونو ک

 

سياسي او ټولنيزې چارې د سياسي هغو په شېان نېه دي، چېې د 

رياضي او کيمياوي فورمولونو په واسطه حل او اوارې شي، د سياسي او 

اړتماعي پېښو په ډلبندۍ او پايلو کې وخت او شېبې، ځای او ځايګى، 

احساسات او عوايف، ضوابط او روابط، 

استثنات او واقعات او نور ډېېر مسېايل 

غېېز لېري، خوساينسېي خپل خپېل ا

مضامين او مسايل بيېا د خپلېو ټېاکلو 

علمي فورمولونو تابع دي، چې پېورتني 

ياد شوي مسايل په کې اساسي نقش نه 

لري، خو هغه ټولنيزې پېښې چېې پېه 

متواتر ډول د تجربو له البراتوار راوتلې 

وي، د يو لړ اړتماعي فورمولونېو تېابع 

انې، چې د ولسي او ټېولنيز ګرځي، متلونه او ځينې ولسي اصطالحګ

ژوند لپاره د پرله پسې تجربو نچوړ دی، د اړتماعي ستونزو ، النجو او 

مسايلو د حل او ثبات لپاره غوره اړتماعي فورمولونېه دي. سياسېي 

مسايل ، پېښې او  کړکېچونه ، چې د ټولنيز ژوند يوه اساسي برخه ده، 

صېو فورمولونېو تېه ه  د پرله پسې تکرار او ورته والي له مخې مشخ
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ورداخلېږي. سياستوال د سياسي پېښو له ورته والي څخېه د خپلېو 

سياسي موخو د ترالسه کولو لپاره د يوې تجربې په توګه په آني ډول 

ګټه پورته کوي؛ د پېښو تحليل، شننې، شاليد او مخ ليد تېه دومېره 

زيات فکر نه کوي، خو سياستپوهان بيا د پېښو تل ته ورننېوزي، ژور 

فکر کوي او په پای کې د ګڼو سياسي پېښو له ورتېه والېي څخېه د 

راتلونکو پېښو او النجو د حل لپاره يو سياسي فورمول ړوړوي. ددې 

سياسي پېښو د فورمول ځانګړتيا دا وي چې نه يوازې په يوه واحېده 

ټولنه کې د تطبيق وړ وي، بلکې د نورو ټولنو سياستوال ه  ترې ګټه 

سياستپوهان د مقدوني سکندر د برياليتوب راز په پورته کوالی شي. 

دې کې ګڼي، چې  د ارستو په شان د يو ژور فکري سياستپوه افکار يې 

تر شا پراته وو، سکندر د ارستو له سياسي فورمولونه څخه پېه ګټېې 

اخيستنې، د نړۍ پر فتحې بريالى شوی و،  د هر هېواد د نيولو او ايلولو 

د سياستپوهانو سياسي فورمول همغه و، چې: لپاره د لويې بريتانيې 

))تفرقه واچوه، حکومت وکړه او يا ه  ))بېل يې کړه ايل يې کېړه(( د 

نړۍ هر بريالى سياستوال چې ګورئ، د برياليتوب راز يې په همدې کې 

 دی چې د سترو سياستپوهانو سياسي تيورۍ يې عملي کړي دي.

پوهانو په ړمله کېې نيکولو مکياويلي د نړۍ د ډېرو سترو سياست

هغه سياستپوه دی، چې نوم يې تر هر چا زيات ځلېدلى او د نړۍ پېر 

 سياسي چاپېريال خور دی.

م کال د مې مياشتې پر درېيمه نېټه په فلورينس ۶١۱۳مکياويلي د 

کلونو په عمر  ١٨مې يې د ١١م کال د ړون پر ۶١١٣کې زېږېدلى او د 

له نړۍ څخه سترګې پټې کړي دي، د عمر ډېر کلونه يې په دربار کې په 

سياسي چارو، سياسي مطالعې  او درباري النجو کېې تېېر کېړي دي، 
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همدې عواملو دی په سياسي چارو کې د پوره تجربې او نکاوت خاوند 

کړ. کله چې يې د درباري غوړه ماالنو په وړه خپله دنېده لېه السېه 

کړه، نو الزيات سياسي تفکر او ژورتيا ته متوړه شو او په نتيجه کې ور

کلونو په بهيېر  ١٨١يې مه  اثر ))ټولواک((  رامنځته کړ، چې نژدې د 

کې يې د نړۍ پر سياسي فضا فکري واکمني وکړه او کوي يې. دا کتاب 

د مکياويلي د پرله پسې مطالعې او تجربې يو داسې نچوړ او غورچاڼ 

متن هر پراګراف، هره ړمله، هره کلمه  او هر توری يې په  دی، چې د

ډېر دقت ليکل شوی دی. کله چې سړی دا کتاب لولي، نو هېڅ ړمله 

او هېڅ ترکيب ورته زيات نه ښکاري، چې سړی فکر وکړي دا يو زياتي 

ترکيب دی او بايد نه وای په کې راغلى، داسې لکه د رياضي د عددنو 

ې هر عدد ځانته خپل خپل ځای ډکوي او لېه او فورمولونو په شان چ

 حذف سره يې مطلوبه نتيجه له منځه ځي.

ددې کتاب د ليکلو يو هدف دا و، چې د ايټاليا د هغه وخت واکمن 

له سياسي تېروتنو وژغوري او په ايټاليا کې د يېوه مضېبوط نظېام د 

چارې په ګوته کړي، خو په دې کتاب کې شنل شوي او  -ړوړولو الرې

ه شوي سياسي مسايل دومره ژور، دقيق او پرا  وو، چې نه يوازې افاد

د يوې واحدې ټولنې د واکمنو لپاره ښې الرښوونې وې، بلکې په ټوله 

نړۍ کېې يېې د سياسېي سېتونزو ، کړکېچونېو او نېاروغيو د اوارۍ 

اودرملنې لپاره د ښو کاري نسخو کار ه  ورکړ، په همدې وړه دا اثر د 

ېر سياسي کړيو کې مشهور شو، ان تر دې چې يو نړۍ په يو زيات شم

زيات شمېر سياستوالو او سياستپوهانو په سياسي چارو کې يو شمېر 

ناعايفي او ړابرانه مسايلو ته د ړواز په پلمېه ناسې  او د ولسېواکۍ 

خالف بللى دی، خو بيا ه  هغه سياستوال چې سياسېت ، اخېالق او 
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و د تر السه کولو وسيله ګڼي عوايف سره بېلوي او سياست يوازې د ګټ

او د اخالقي ايېيالونو تابع يې نه ګڼي، دا کتاب يو مه  تيوريېک اثېر 

ګڼي، ددې اثر يوه لويه ځانګړنه دا ده چې تيوري اونظريات يې د زمان 

او مکان تابع نه دي؛ دا اثر چې د هر ې ټولنې يو سياسي وګړی په ځير 

و ګڼېو سياسېي کرکټرونېو سره لولي، نو دخپلې ټولنې د ګڼو پېښو ا

انځورونه به په کې وګوري، سړی فکر کوي چې دا پېښې اودا کرکټرونه  

د دوی په ټولنه کې تېر شوي او ده په خپلو سترګو ليدلي دي. موږ چې 

کله د خپلې ټولنې سياسي پېښې ګورو او بيا په هغېو کېې بېالبېېل 

لکه مکېياويلي  کرکټرونه مطالعه کوو او بيا دا کتاب ګورو، نو فکر کوو

چې دا کتاب د افغاني ټولنې لپاره ليکلى وي، مکياويلي چې د مختلفو 

واکمنو کوم مختلف خصوصيتونه په ګوتېه کېړي او لېه هغېو څخېه 

راټوکېدلو پايلو ته يې اشاره کړې، د هغو هره بېلګه موږ په خپله ټولنه 

ه د کې موندالی شو، مکياويلي وايي:))ناورين به د ډېر لږ وخېت لپېار

خلکو په نهنونو کې پاتې شي او ډېر کوچنى بلل کېږي، خوکه ممکن 

ژر تر ژره ځپلو شويو خلکو ته مرستې ور ورسوي، دا مرستې به تر ډېره 

د خلکو په نهن کې پاتې شي او له امله به يې د واکمن نوم پېه ډېېر 

 درنښت يادېږي((.

ې ګورو، د پورتنۍ ړملې د عملي تطبيق بېلګه موږ په خپله ټولنه ک

په کابل کې مختلفو تنظيمونو ډېره مرګ  ژوبله وکړه او پر خلکو يې يو 

ستر ناورين خور کړ، د همدې ناورين پېه نتيجېه کېې دوی د زيېاتې 

شتمنۍ څښتنان شول، کله چې ناورين پای ته ورسېد، همدا ناورينوال 

اوس پر هغو خلکو  د خپلې شتمنۍ په زور حکومت کوي او په پارلماني 

نو کې يې ه  د همغې نامشرو  شتمنۍ په زور تر ټولو زياتې رايې ټاک
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راخپلې کړي دي. مکياويلي وايي:)) سخاوت او زړه سېوی واکمېن د 

حقارت او کرکې خواته راکاږي(( دلته له ))سخاوت(( څخه د مکياويلي 

مقصد هغه سخاوت دی، چې واکمن يې يا له خپله ړېبه اويا ه  د بېت 

ي، چې دا ډول سخاوت په پای کې واکمن له فقېر المال له کڅوړې کو

سره مخامخوي او کله چې يو واکمن د فقر مرحلې تېه ورسېېد، پېه 

سخاوت بلد ولس بيا له فقير واکمن څخه مالتړ نه کوي. مکياويلي د يو 

واکمن لپاره تر حده زيات زړه سوی ه  مضر بولي او وايېي لېه هغېه 

ي، د هغه مالتړ نه کوي. واکمن څخه چې خلک دوېرې احساس ونه کړ

همدا نظر خوشال بابا ه  ورکړی او وايي:))حاک  چې قهر اومار چېې 

 زهر ونه لري((  مانا دا چې خپل ړوهر او خصوصيت نه لري.

مکياويلي هغه واکمن بريالي ګڼي، چې په بېالبېلو الرو لېه خلکېو 

ني پانګه راټوله او بېرته يې خلکو ته خېرات کړي. دا ډول سخاوت دورا

حرکت لري، چې تمامى يې نه شته، ځکه نو واکمن ټول عمر د خلکو په 

زړونو کې محبوب پاتې کېږي، موږ په خپله ټولنه کېې دا ډول ډېېرې 

بېلګې لرو، چې د خلکو د شتمنۍ لوټوونکي اوبېرته پر خلکو د هغې د 

يوې برخې مصرفوونکي ته خلک )ځوانمرد( او )ډوډۍ مار( وايي او له 

 اوي څخه برخمن وي.ځانګړي درن

مکياويلي د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک بايد لېه واکمېن 

څخه وېره ولري او که له هغه سره مينه؟ وايي چې وېره تر مينې غوره 

ده. دده په نظر له واکمن څخه وېره په ټولنه کې د سولې او ثبات سبب 

ګرځي، عامه شتمني په کې خوندي کېږي او له واکمن سره مينه يېو 

اختياري کار دی، چې ورو ورو انارشۍ او ګېېوډۍ تېه الر اواروي، لېه 

واکمن څخه د وېرې او له هغه سره د مينې بېلګې موږ په خپله ټولنه 
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کې لېرو، د اميېر عبېدالرحمن خېان او سېردار محمېد داوود خېان 

شخصيتونه او حکومتونه هغه بېلګېې دي، چېې خلکېو تېرې وېېره 

امه نظ  ټينګ و، داسې حکومتونه احساسوله، ځکه نو پر دې وخت ع

او واکمن چې خپل پرستيژ يې له السه ورکړی و او خلکو ترې ويره نه 

احساسوله، ورو ورو په انارشۍ بدل شوي دي، مکياويلي وايي: )) څوک 

چې د نويو قوانينو او اصالحاتو د پلي کولو مشري پر غاړه اخلي، پېه 

چې په تېرو قوانينو کې حقيقت کې د هغوخلکو دښمني پر غاړه اخلي، 

 سوکاله وو((.

کله چې په افغانستان کې د هر نوي متمدن قانون د تطبيق لپېاره 

هڅه شوې ده، نو دوديزوالو يې د ځاني ګټو له امله مخالفت کړی دی، 

او غوره بېلګه يې د غازي امان اهلل خان اصالحات وو، چې ارتجېاعي 

 ځواکونو يې مخالفت وکړ.

د بخت په زور حکومت ته رسېدل اسان دي خو د مکياويلي وايي: ))

 واکمنۍ ټينګول يې سخت کار دی((.

د استادکانديد اکاډيميسن محمد صديق روهي په وينا))افغانستان 

د استثناتو هېواد دی، دلته د سياسي پېښو وړاندوينې نه کېږي، يانې 

ځينې سياسي پېښې او شخصيتونه په کې په استثنايي ډول رامنځته 

 چې د خلکو سياسي برخليک ټاکي((. کېږي،

که موږ خپله ټولنه د مکياويلي او استاد روهي په پورتنيو فورمولونو 

کې واچوو، نو له پوره واقيعت سره به مخ شو، په افغانستان کې د سقاو 

زوی واک ته رسېدل، ځکه يوه استثنايي پېښه ګڼل کېدی شي، چې دا 

نو څنګه واک ته رسېدالی  سې خلک هېڅ ډول تګالره او فکر نه لري،

شي؟ دغه راز که په امرېکې کې د سپټمبر د يوولسمې نېټې پېښه نه 
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وای رامنځته شوې، کېدی شي پېه افغانسېتان کېې د لنېې مهېالي، 

منځمهالي او انتخابي حکومت په نامه اوسني سياسي اصالحات اصالً 

هېڅ رامنځته شوي نه وای. د بخت په زور واک ته رسېدلي خلک پېه 

رښتيا ه  تر هغه پورې په واک کې وي، چې بخت ورسره ملګری وي، 

ځکه دا ډول خلک تر واک د مخه او وروسته دواک د نيولو او سېاتلو 

لپاره کوم دقيق پالن او ستراتيژي نه لري. مکياويلي د وينو څښونکو 

او هغو واکمنو په باب، چې د برچې پر زور حکومت کوي وايي: ))څوک 

وي، تل دې ځان لپاره توره ولري، ځکه ولس پر ده او چې تل وينې توي

 دی پر ولس باور نه کوي((.

موږ په افغانستان کې د داسې واکمنو بېلګې ه  ليدلي، چې ټېول 

عمر يې د خپلې واکمنۍ لپاره تر ځان د تورو دېوالونه تاو کړي او هېر 

ځه کله چې دا دېوالونه له منځه تللي، نو واکمني او واکمنان ه  له من

 تللي دي.

مکياويلي سياستوالو ته  وړانديز کوي او وايي چېې بايېد د خپېل 

لپاره ښه حکومت بنسټ ټينګ ړوړ کړي، دی د يو مستحک  حکومت 

او مرسېتندويې قانون او ښې لښکرې اساسي عناصر بېولي، دی اړيېرې 

لښکرې د يوه حکومت او واکمن لپاره بې ګټې ګڼي، د مکياويلي په نظر 

مرستندويې لښکرې د دښمن پر وړاندې بېې زړه وي، بېې  )) اړيرې او

نظمه وي، د ړنګ پر وخت  ميدان پرېږدي او د سولې پر مهال خزانېه 

لوټوي((، موږ په خپل هېوادکې مرستندويې )رابلېل شېوې او راغلېې 

لښکرې( اړيرې ملېشې او نورې ډول ډول لښکرې وليېدې، چېې نېه 

مامې شوې چې رابللې يېې وې، هېواد او نه ه  هغه واکمن ته په ګټه ت

ببرک کارمل پر شوروي لښکرو ډډه ولګوله، خو يو وخت داسې راغېى 
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چې همدې شوروي لښکرو په پای کې له واکه څنېې ته کړ، ډاکټر نجيب 

اهلل د شمال پر بېالبېلو ملېشو ډډه ولګوله، خو په پېای کېې پېر هغېه 

 برخليک اخته شو.

)) د ولس شتمنۍ ته الس ونه مکياويلي واکمنو ته توصيه کوي چې: 

غځوي، ځکه خلک د پالر مړينه هېروي خو له پالره ورپاتې شتمني يې 

 له زړونو نه وزي((.

د پورتنۍ خبرې عملي بېلګې ه  موږ په خپل هېواد کې وليدې، پېه 

افغانستان کې ډېر مرګونه او ظلمونه وشول، زيېاتره عامېه زيانونېه او 

( ګڼېه ٨( او )٣خو د نور محمد ترکي د )ظلمونه د خلکو له ياده ووتل، 

فرمانونه، چې د خلکو د شخصي ځمکو د وېش او ولور په بېاب صېادر 

شوي وو او دواړه د خلکو په شخصي ملکيت  او ژوندانه کې د مداخلې 

ستر عاملونه ګڼل کېدل، تر اوسه پورې د خلکو له ياده نه دي وتلېي او 

کې د بحران د اوږدېدو ستر  آن يو شمېر سياستپوهان يې په افغانستان

 الملونه ګڼي.

د مکياويلي دا کتاب )ټولواک( د سياسي او ټولنيزو پېښو د شېننې 

اوتحليل په باب ډېرې ژورې او پخې خبرې لري، چې هره يوه يې د کاڼي 

کرښه ګڼل کېږي، د کتاب د ټولو خبرو تحليل او بحث پر ځای به ښه دا 

 .وي چې خپله د کتاب اصل ته وروګرځو

په ټوليز ډول دومره ويالی ش  لکه څنګه چې د حسابي معېامالتو د 

حل لپاره د رياضي فورمولونو ته اړتيا ده، دغسې ددې کتاب محتويات د 

سياسي ستونزو د شننې او حل لپاره  د سياسي فورمولو په توګه کېار 

کوي، هر څوک چې په سياسي چارو او معامالتو کې ګوتې وهي، نو ورته 

دا کتاب يو ځل ضرور ولولي. ځوان او هڅاند  ليکوال ښاغلي بويه چې 
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داوود حبيبزي چې د هېواد د سياسي او ټولنيزو پېښو د شننې اودهغو 

په باب د يوه غوره او دقيق دريځ نيونې ښه لېوال او مينه وال دی، پېه 

افغانستان کې د سياستپوهنې دعلمي اثارو کمښت ته متوړه شوی اود 

و په نېت يې دا خورا مه  اثر له انګريزي ژبې څخه همدې تشې د ډکول

پښتو ته ژباړلى دی. دا اثر په خورا معياري او کره پښتو ژباړل شېوی او 

سړی يې له لوستلو څخه ډېر خوند اخلي، زه په داسې حال کې چېې د 

ښاغلي داوود حبيبزي دا کار ستاي  او دا په پښتو کې د ژبېاړل شېويو 

ني پلوه يو ښه پوره او کره اثر ګڼ ، دکتاب د چاپ اثارو په ړمله کې له ژب

له امله ده او ميوند کلتوري ټولنې ته، چې دا کتاب يې خپورکړ، مبارکي 

واي ، دغه راز له حبيبزې څخه هيله من ي ، چې د نورو دا ډول مهمېو 

اثارو ژباړې ته ه  مال وتېړي، کېه چېېري دا اثېر د هېېواد راتلېونکي 

ګڼو سياسي ستونزو څخه ديوې په حل کې ه  سياستوال ولولي او له 

ورسره مرستندوی شي او ستونزه په عادالنه ډول حل کړي، نو حبيبزی 

 .صېب به يې په ثواب کې شريک وي، د همداسې هيلې د بري په هيله

 

 په درناوي

 اسمعيل يون

 کابل پوهنتون

 مه ۶١ل کال د لړم  ٠250د 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 نيمه پېړۍ يون/ د کتابونو په وږمو کې

3٠32 
 

 

))يوه شپه دوه خوبونه(( او د هغو 

 تعبريونه

 

په هره ټولنه کې چې اختناق خور شي، نو د ټولنې د نورو خواوو تېر 

څنگ يې هنر او ادبيات ه  خپل رنگ بدلوي، عموماً  د اختناق د دورې  

 ادبيات د همغه اختناق  تصوير انځوروي.

دا ادبيات زيېاتره، د خونېد، خوښېۍ او 

خوشالۍ  لپاره نه وي، بلکې  د اکثرو  همغو 

بدرنګيو انعکاسوونکى وي، چې   ډول، ډول

 د همدې ست  له امله راټوکېدلې وي.

))يوه شېپه او دوه خوبونېه((  هې  پېه 

افغانستان کې  د اختنېاق  د دورې د يېوه 

مشخص پېر يا بهير انځور دی، چې شېاعر 

 يې د خوب  په بڼه انځوروي.

شاعر خپل کلى د خپلې ټولنې د حال او ماضي ژوندانه د يو سمبول 

وگه  کارولى او په هغه کې يې د ژوند دوه بېالبېل پړاوونه  او رنگونه په ت

)تر اختناق دمخه پړاو، تر اختناق وروسته مرحله( سره پرتله کړي دي، 

شاعر يا ليکوال په کلي کې دواړه حالته انځور کړي دي او دا يې مجس  

 کړي، چې  پخواني حالت تر اوسني هغه په هر ډول ښکلى او سوکال و.
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ليکوال په نظر په پخواني حالت کې د کلي يا ټولنې مېانيز او نېور  د

مادي ارزښتونه خوندي وو، د مشر او کشر، خان او مال او نورو دريځونه 

او صالحيتونه مشخص وو، د همدغو صالحيتونو د مناسب وېش له امله  

د کلي د متوازن  پرمختگ  او هوساينې   چارې سمبالېدې، خو کله چې 

ختناق  او بهرني فشار په نتيجه کې  په کلي کې کشر د مشر، مال د يوه ا

د خان او بې مخه د مخور ځای ونيو، نو په کلي کې  گېېوډي رامنځتېه 

شوه، د ليکوال هدف  له کلي څخه خپل هېواد دی، خو ده  خپل کلى د 

 خپل هېواد لپاره د يوه سمبول په توگه کارولى دی.

بېل کرکټرونه د سړي نهېن کېې د خوب ددې کيسې په لړ کې بېال

ژوندي کېږي، چې اکثره يې  منفي رنگ لري او ددې علت  ه  يبيعي 

دی، دا ځکه چې د اختناق لوبغاړي يبعاً بدرنگ کرکټرونه دي، د کيسې 

د شخصيتونو د بيان لپاره  ولسي يا بزګري ژبه کارول شېوې او داسېې 

يوالي ژوند  نېه بزګري ترمينالوژي يا اصطالحات کارېدلي،چې که چاکل

وي تېر کړی يا يې بزګري نه وي کړې او يا ه   له بزګرانو او کرونېدګرو 

 سره نږدې پاتې شوی نه وي، پر مانا يې په اسانۍ سره نه شي پوهېدالی.

))يوه شپه دوه خوبونه(( ليکنه  دخپل هنري او کيسه ييېز ارزښېت 

نېي ترڅنګ  دا ارزښت  ه  لري، چېې ښېه لويېه بزګېري پانگېه ))ژب

 اصطالحات(( يې په کې خوندي کړې ده.

د شکل له پلوه  اساساً  دا  ازاد نظ  دی، چې داستاني بڼه لري، خو که 

په ليکنۍ بڼې سره  يې س   ليکالی وای، نو کېدی شول هغه بندښت  او 

ماتوالى چې اوس د ځينو  مسرو  په لوستنه کې  رامنځته کېېږي، لېه 

 منځه تلالی وای.
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الي سر بېره ځينو ځايونو کې وزني تېروتنې ه  لري، پر ليکني ناسمو

چې شاعر کېدی شي، په خپل زړه  همداسې پرې ايښي وي اوداسې يې 

 گڼلې وي، چې پر خپلې ليکنې وزني قيد  تحميل نه کړي.

ښاغلي ليکوال او شاعر محمد حسن حسام د دا ډول نويو ليکنو چې 

تجربه  لېري، تېر دې پخوانۍ بېلگې يې ډېرې نه دي ليدل شوي، خپله 

دمخه  يې )زه کابل ي ( )سپينې وينې( او )سر خالصي ليکونه( کې ه  

دا ډول تجربې کړي دي، خو په هر ترتيب  نوې زمانه، نوي ادبي بهيرونه، 

په خپله  نوې ادبي تجربې راټوکوي او ))يوه شپه دوه خوبونه(( ه  لېه 

کوال څخه  يې زموږ  همدغو نويو تجربو څخه يوه تجربه ده. له ښاغلي لي

هيله دا ده  چې  دا انفرادي تجربې نورې ه  پسې وغځوي او ال يې پخې 

 کړي.

زه نور د لوستونکو او د ليکنې تر منځ دېوال کېږم نه، ))يوه شپه دوه 

خوبونه(( لوستونکو ته پرېږدم، چې  له خپلو تعبيرونو سېره سې   يېې 

 تعبير کړي.

 لو په هيله د اختناق د ښامارانو د له منځه ت

 

 اسمعيل يون

 افغانستان -کابل

 لومړی مکروريان

 ل کال، د کب مياشت ٠250
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 ))حقيقت(( او د کوچنيانو ادبيات

 

لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې کوچنيان له خپلو ډېرو حقونو څخه 

محروم دي، دغسې له خپلو ادبياتو څخه ه  بې برخې دي. په پښېتنو 

شمار شاعرانو د کوچنيانو لپاره شاعري کړې ده، شاعرانو کې يوازې په 

مرحوم محمد عثمان نژند او خدای بښلى غالم حضرت روغمېن هغېه 

کسان دي چې بايد په دې برخه کې ترې په قدردانۍ سره يادونه وشي. 

د دوی شعرونه په پښتو تعليمي کتابونو کې راغلي او زموږ د کوچنيانو پر 

نهنونو او عوايفېو يېې ښېه تېاثير 

ښېېندلى دی. ښېېاغلى محمېېد نېېواز 

حقيقت په پښتو ادبياتو کې بله هغه 

څېره ده چې خپل قل  يې تر هر بېل 

کار زيات د کوچنيانو ادبياتو ته وقېف 

کړی، حقيقت صاحب تراوسه ))لېس 

شعري ټولګې(( يېوازې د کوچنيېانو 

لپاره چمتو کړي، چې له هغېو څخېه 

يوازې دوه يې ))سپينه کوتره او د لمر 

 چاپ شوي او نورې يې ال د چاپ انتظار باسي. ترانې((

زموږ نرواکه او پالرواکه ټولنه کې )) ښځينه شاعري(( او د ))کوچنيانو 

لپاره(( شاعري کمه ده. د ))ښځينه شاعرۍ(( د کمښېت وړېه شېايد 

اقتصادي او علمي شاته پاتېوالى، مذهبي او کلتوري بنديزونه او له هغو 
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ا چې دکوچنيانو لپاره ولې کې  ادبيېات څخه ناس  تعبيرونه وي، خو د

رامنځته شوي، په دې برخه کې څه کلتوري او مذهبي بنديزونه او ناس  

تعبيرونه نه وو، خو کېدی شي د ټولنې عام شاته پاتېوالى او د تعلي  د 

کچې ټيټوالى يې غټ عامل وي. خو خير عوامل چې هر څه وي، وي به، 

ه د ځانګړو ادبياتو په برخه کې ډېېر خو اوس موږ عمالً د کوچنيانو لپار

 غريب يو.

کله چې سړی په لومړي ځل د کوچنيانو لپاره له ادبيېاتو او يېا هې  

شاعرۍ سره مخامخېږي، نو دا خبره ورته ساده او بسېيطه ښېکاري او 

داسې فکر کوي، چې تر ټولو ساده او اسانه ليکوالي يا شاعري همېدا د 

اتو تصويرونو، نه نېادرو تشېبهاتو او کوچنيانو لپاره ده، ځکه چې نه زي

استعاراتو ته په کې اړتيا شته او نه ه  نورې سپېڅلتيا ته، خو که کلېه 

عمالً د کوچنيانو لپاره پر شاعرۍ پيل وکړي، نو ورته معلېومېږي، چېې 

څومره سخت کار دی. واقعيت دادی چېې څېوک د کوچنيېانو لپېاره 

ي په رول او کرکتر کې شاعري کوي که هغه خپله يو ځل ځان  د کوچن

وانه چوي، ځان په تخيلي او فکري لحاظ د کوچنيتوب مرحلې ته ونېه 

رسوي، شاعري به يې د کوچنيانو تر کچې پورته وي، خو هغو ته به خوند 

 ور نه کړي.

د کوچنيانو لپاره شاعري د خپل کوچنيتوب د تجربېو پېه رڼېا کېې 

سياسي تفکر  ه  د  کېدالی شي، شفاف، خواږه، بې تکلفه عوايف او نا

 کوچنيانو د ادبياتو په رامنځته کولو کې ښه رول لري. 

ښاغلى محمد نواز حقيقت که څه ه  اساساً يېو سياسېي سېړی او 

ليکوال دی، خو د ماشومانو لپاره په شاعرۍ کې يې خپل سياسي دريځ 

يوې خواته پرې ايښى او يا ه  ډېر ک  ترې څرګند شوی دی. ماشومان 
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هغو شيانو سره ډېره عالقه لري چې دوی يېې مجسېموالی، معموالً له 

لمسوالی او تشخيصوالی شي او عمالً يې په ورځيني ژوند کې ګېوري، 

حقيقت صيب دغه پديدې ډېرې ښې درک کړي او هغه يې بيا په خپلو 

نظمونو او شعرونو کې دوی ته تعريف کړي دي. لکه پيشو، هليکېوپتر، 

 پى، بيزو، مېږی، غوا او نور...يويي، بلبله، تليفون، ښکاري س

دې ډول مسايلو سره ماشومان په يبيعېي او فطېري ډول مينېه او 

عالقه لري، نو که ددې شيانو په تعريف کې اخالقي، روزنيز او ښېوونيز 

عناصر ځای شي، ماشومان يې بې فشاره او په نامستقي  ډول هضموي 

زنې د پوهانو په او د هغوی په وده کې اساسي رول لري. د ښوونې او رو

اند بې فشاره زده کړه د ماشومانو لپاره تر ټولو ښه زده کړ ده. ښېاغلى 

حقيقت د کوچنيانو لپاره په خپله کړې شاعرۍ کې په دې  بريالى شوی 

چې يو زيات شمېر روزنيز، اخالقي، ويني، ټولنيز او نور ژوندني مسايل 

 پرې وپوهوي.په خپلو نظمونو او شعرونو کې ځای کړي او کوچنيان 

د کوچنيانو لپاره شعرونه بايد زياتره په تعليمي کتابونو کې ځای شي، 

په دې ډول ترې کوچنيان ښه ګټه اخيستالی شي. زه نه غواړم چې پر 

دې ټولګې خپله ليکنه نوره وغځوم، غواړم د کوچنيانو لپاره د حقيقت 

ف سربېره صيب دا يو نظ  د بېلګې په توګه راوړم، چې د تليفون پر تعري

 د هغه څومره نورې ګټې بيانوي. نور نظمونه يې ه  همدا ګټې لري:

 د تليفون خبرې

 ورور مې وکړو تليفون

 ويلې څنګ مو دی ژوندون

 ما ويل شکر خير خيرت دی
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 ته به کله شې راستون

 خپل ديدن دې راوړه ماته

 درپسې ي  ځيګرخون

 ده ويل زه په خير درځمه

 چې رخصت شي پوهنتون

 ما خپله خبرېوکړې 

 ښې خوږې ښې خوندورې

 ورور مې شو له ما خوشال

 ورکړ ما د کور احوال

 ماته وويل زما ورور

 کړه سالم په پالر او مور

 تليفون يوه ښه اله ده

 د خبرو وسيله ده

 لنېوي اوږدې مزلې

 چې زنګ راغى وايه بلى.

 د ګالليو افغان ماشومانو د نېکمرغه راتلونکي په هيله

 

 په مينه

 محمد اسمعيل يون

 ٠253/3/٠کابل، 
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 ترپايليك پورته هڅـه
 

د ژبو او ادبياتو پوهنځي په وروستي سمسترکې د مونوګراف يېا 

)پايليک( په نامه يو مضمون په درسي نصاب کې شامل دی. محصلين 

د ليسانس دورې په پای کې، مکلف دي يوه رسېاله يېا کتېابګوټى 

 وليکي . 

دا کتابګوټى پېر يېوه مشخصېه 

موضو  د يوه ټاکلي الرښود استاد 

ترنظرالنېېېدې بشېېېپړېږي، چېېېې 

مونوګراف ورته وايي. د پايليک يېا 

مونېېېوګراف د ليکلېېېو مخونېېېو 

شمېرمعموالً  تر دېرى مخونو ک  نه 

وي. له هغېه وختېه چېې د کابېل 

پوهنتون د ژبواوادبياتو پېوهنځى 

تاسيس شوی دی، نژدې اويا کالېه 

، د دې نژدې اوو لسېيزو پېه کېږي

بهير کېې پېه زرګونېو عنوانېه مونوګرافونېه ليکېل شېوي دي . د 

پښتوڅانګې د محصلينو له خوا د منظمو ليکل شويو پايليکونو شمېر 

ه  نژدې پنځوسو عنوانونو ته رسېږي . يو وخت ما په پښتو څانګه او 

نېو د کابل پوهنتون په عامه کتابتون کې د خوندي شويو مونوګرافو

لټون کاوه، هلته مې وليدل چې يو زيات شمېر مونوګرافونه داسېې 
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وو،چې په خورا زيار او زحمت ليکل شوي وو او الزمه وه، چې چېاپ 

شي او ګټه يې ټول ولس ته ورسېږي؛ خوداسې مونوګرافونه په کېې 

ه  وو، چې نه يوازې په چاپ نه ارزېدل؛ بلکې د مونوګراف ليکنې پر 

نه وو او ځينې يې پر تکراري موضېوعګانو ليکېل  معيارونو ه  برابر

 شوي وو.

د کابل پوهنتون د ژبو اوادبياتو پوهنځي د پنځوسمې کاليزې په 

کتابښود  يو وياړ، ما د نوموړي پوهنځي د پښتو کتابونو او مونوګرافونو

ترتيب او چاپ کړ، له دې کارڅخه زما هدف داو، چې د ژبواوادبياتو 

مني راټوله او خوندي کړم او بل محصلينو ته پوهنځي کړی کار او شت

د ادب پوهنځي د ماضي د مطالعې لپاره يو کتاب  په الس ورکړم او 

بل هدف مې داو، چې که په راتلونکي کې نور مونوګرافونېه ليکېل 

کېږي؛ نو پر زړو او تکراري موضوعګانو ونه ليکل شي،  سره لېه دې 

يېي موضېوعګانو چې اوس ه  پر يېو شېمېر سېولېدلو او کليشېه 

مونوګراف ليکل کېږي؛ خو زياتره پايليکونه له دوديزې بڼې راوتلي او 

 نوې موضوعګانې يې څېړلي دي . 

)) پښتو لنېه کيسه او ادبي ټوټه (( د همېدغو مونوګرافونېو لېه 

ړملې څخه دی، چې دوديزه بڼه نه لري او پر يوې وړې موضو  يانې 

ي او يېوه داسېې عامېه د کوم شخص د تعريف پر محور نه راڅرخې

موضو ، چې ارزونه او شننه يې زموږ ځوان ليکوال پښت تېه ډېېره 

ضروري او ګټوره ده څېړل شوې ده .      ))ادبي ټوټه (( زموږ په ادبي 

ټولنه کې يوه هغه موضو  ده، چې تر اوسه يې پر تعريف او فېورم د 

ګڼي او  ادبپوهانو ترمنځ پوره توافق نه شته، ځينې يې يو ادبي فورم

ځينې يې له فورم څخه منکردي او ان وايي له چا څخه، چې لنېېه 
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کيسه خرابه شي او ياه  شعر ترې بې وزنه او ک  وزنه شي؛ نو د ادبي 

ټوټي نوم پرې کېږدي؛ نو د  داسې موضوعګانو شېننه او سېپړنه د 

 ادبياتو نويو الرويانو ته ډېر څه سپينوي .

ې کيسې ه  هر اړخيزه رڼېا ښاغلى سيدنظي  ) سيدي (  پر لنې

اچولې، له تاريخچې او تعريفه نيولې بيا د هغې رغنده توکونه ټول يې 

تشريح کړي او شنلي دي . د ده دا کار ځوانو ليکوالو ته سمه او رڼه 

 الره په ګوته کوي.

د دې پايليک بله غوره ښېګڼه دا ده، چې د لنېو کيسو او ادبېي 

 ټوټو دواړو بېلګې يې راوړي او تحليل کړي يې دي . 

د دې مونوګراف بله ځانګړنه داده، چې تر اوسه پورې د پښتو لنېو 

کيسو کوم اثار چاپ او ياه  ليکوال ته يې پته لګېدلې ده، د ليکوالو 

وړاندې کړی دی، دا کار لېه ځوانېو په ګېون يې د هغو نومښود ه  

ليکوالو سره مرسته کوي، چې د پښتو لنېو کيسو له عمومي زېرمې 

خبرشي اوپه دې اړه يو عام ړاج ترالسه کړي . د لنېې کيسې رغنده 

عناصر يې، لکه : اډانه څېېره يېا کرکټېر، تلوسېه، زمېان او مکېان 

ژبه تشريح کړي  )چاپېريال( ډيالوګ، ليدلوری او نور په ساده او روانه

 دي . 

د دې اثر عمومي ښېګڼه داده، چې ليکوال ټول پرخپلېې ټېاکلې 

موضو  راڅرخېدلى، له موضو  څخه لرې شېوی نېه دی، د لنېېې 

کيسې او ادبي ټوټې بېلګې يې راوړي او تحليل کړي دي. له موضو  

تېښته د ليکوال کمزوري ده او دا کمزوري په دې اثر کې نېه شېته، 

پل شېوق خپېل اثربشېپړ کېړی او دې پسېې نېه دی ليکوال په خ
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ګرځېدلى، چې يوازې د پايليک دېرى مخه پوره کړي او خپل کېار 

 بشپړ وګڼي .

ليکوال دومره زيار ايستلى، چې خپل کړی کار يې د پايليک تېر 

 دوديزه بريده اوړي او د يو ښه تحليلي او څېړنيز اثر بڼه خپلوي.

نور زيات داسې ګاللېي او  کاشکې پښتو څانګه، خپلې ټولنې ته 

فرهنګيالي فارغان وړاندې کړي، چې خپلې ټولنې ته ترخپل ټاکلي 

معيار او بريده زيات کار وکړي او خپل هېواد ته زيات ثمېر وړانېدې 

 کړي . 

زه د ښاغلي سيدنظي  سيدي دا پايليک په پښتو ليکېل شېويو 

ره يې لوړ پايليکونو کې يو غوره پايليک ګڼ  او ان د پايليک تر معيا

ارزوم او د لوی رب )ج( له درباره ورته د نورو بريمنو فرهنګي هڅېو 

 غوښتنه کوم . 

 

 کور يې ودان او ژوند يې سوکال

 پوهنمل محمداسمعيل يون 
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