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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  فکـري مبـارز دی. دهسختو حـاالتو يـو مخـکښ 

 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 

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

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

 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 

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

 اثارو او افکارو پر بېالبېلو برخو لنډه رڼا واچوم:

محمـد اسـمعيل يـون د حـاجي محمـد خـان زوی او د  زوکړه: -۶

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

پـه يـوې روښـنفکرې کـورنۍ کـې  )الوخېلـو(ر ولسـوالۍ د واليت د الينګا

کوونکی و چې پالر يې وفات شو،  زېږېدلی دی. يون ال د شپږم ټولګي زده

د کور رسپرستي او د ژوند نورې چارې خپله ده ته ورپرغاړه شوې. خو په 
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دې سختو رشايطو کې يې هم خپل هوډ قوي وسـاته، هـم يـې د کـورنۍ 

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

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،

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

ل(کال دې ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه شـوه او د يـون کـور تـه 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 ۶۹۱۶موافقې پر اساس کابل ته راغی او دلته پر )د 

)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 ۶۹۱۱ژبو او ادبياتو پوهنځي کې شـامل او پـر )پوهنتون په 

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 پوهيــايل( پ )ن

وهنتـون د ژبـو او ادبيـاتو پـوهنځي پـه ماسـرتۍ ل(کال د کابـل پ۶۹۸۳)

 ل(کال کې ترې فار  شو.۶۹۸۱)پروګرام کې شامل او پر 
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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 PhDانګې د دوکتورا )ادبياتو پوهنځي د پښتو څ

 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 

 نه يې هم تعقيب کړي دي.او لنډ مهاله کورسو 

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 پوهيـايل( څخـه نيـولې بيـا تـر )پوهانـدۍ( 

پړې وروستۍ لوړې پوهنتوين رتبې پورې ټـولې رتبـې پـه ترتيـب رسه بشـ

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

 ليکلی دی.

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

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

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

ټيم غړی و، يون چې کلـه لـه لغـامن څخـه کابـل تـه راغـی، نـو دلتـه پـه 

)خوشال خان( لېسه کې د اديب انجمن مرش شو. يون د ثانوي زده کړو پـر 
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ر اخبـارونو او مجلـو رسه مې( ټولګي پورې موده کې لـه يـو شـ۶۲-۳مهال )

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

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

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

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

 غړی پاتې شوی دی.

ه نامـه يـې د لـرو او بـرو ( ټولګي کې  و چې د )هيلې( پ۶۲يون ال په )

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

 چاپ کړه.

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

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

 ارمانونه( چاپ کړل.

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

)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. 

ــد ا ــر محم ــته پ ــدو وروس ــر ړنګې ــام ت ــانو د نظ ــون د طالب ــمعيل ي س

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

 کړه. ښه ډول تررسه 

( تنـو پـه ۶۱۱۱ل(کال د بېړنۍ لويې جرګه چې نږدې )۶۹۸۲يون 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  -کړه او بيا يې د يادې جرګې په باب )بېړنۍ لويه جرګـه تررسه

 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 

 کړه. هم په ښه ډول تررسه

ل(کال د جمهور رييس حامـد کـرزي د يـوه ځـانګړي ۶۹۸۳يون 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.

ل په حکومت کې د ولسمرش له خوا جنګساالرانو او ل(کا۶۹۳۲يون 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 
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نامه  د يـو ازاد، فرهنګـي، مـدين، ټـولنيز، مـيل او سـيا  حرکـت بنسـ  

 کېښود.

 کورنی ژوند: -۱

ل( کـال لـه )اريـن مومنـد( رسه واده وکـړ، اوس ۶۹۱۱استاد 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 

 ر د خلکو منتخبه استازې ده.ننګرها

 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، 

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

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

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

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

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

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

ته وراړولی او لـه دې الرې يـې خلکـو تـه پـه مسـتقيم او نامسـتقيم ډول د 
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ميليونونو ډالرو مرستو د ور رسولو زمينه برابره کـړې ده. د مصـيبت ځپلـو 

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

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 

ړونه کې يـې ونـډه اخيسـتې، د  ـحي اوبـو مسجدونو او کلينيکونو په جو 

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

هم د هېوادوالو مرستې اړمنو هېوادوالو ته رسولې دي. په مجمـوعي 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  سيا  برخه کې: -ب

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

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

او سيا  حرکت بنسـ  ايښـی دی. يو ميل، مدين، خدمايت، ټولنيز، ميل 

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

 کړي دي.

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 مېټينګښت لپاره ګڼ ش همدارنګه د عادالنه سيا  نظام د

کــړي او پــه ځينــو نــورو دا ډول مظــاهرو کــې يــې ګــډون کــړی دی. دا 
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مظاهرې ټولې سولييزې او هدفمنې وې. د ټولـو هغـو غونـډو، الريونونـو، 

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

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

 بېالبېلو غونډو اوړي. (۸۱۱)کې تر 

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

 د ميل او سيا  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

د هغه ميل او ګټورو نظرياتو ته هم  غلط رنګ  او  )سختي مخالفني دييون رس

تعبري ورکوي، دا ډول اشخاص، چې اکرثه يې زورواکي او د سيا  ډلو ټپلو 

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

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

کړې، نو دده پر وړاندې يې مثبت او منفي غربګونونه دواړه راپارويل دي، 

منفي غربګونونه اکرثه وخت د هغو اشخا و او ډلو له خوا وي، چې په تېر 

کړکېچن سيا  بهري کې يې ډېرې نامرشوع ګټې ترالسه کړي او ځانونه يې 

 مطرح کړي دي.
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ښنفکرانو او نورو مخورو له خوا مرشانو، رو مثبت غربګونونه اکرثه د ولس د

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

 . ورکړی دیته دوام  ونوسيا  او ټولنيز کار 

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

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

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

، 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 

چې نږدې ټول يې چاپ شوي، دا عنوانو زيات اثار ليکيل ( ۳۱کلونو کې تر )

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

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

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

شتو فرهنګي ټولنو )دافغانستان دکلتوري مېاملان  په پېښور کې يې د دوو ،دی

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

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

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

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

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

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

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

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

اسا  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

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

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

 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 کال3181دويم چاپ           (لومړۍ شعري  ټولګه)     مټکور. 

  ل کال3181دويم چاپ    (دوميه شعري ټولګه)سندرې په اورونو کې. 

 راټولونې: -ب
 ل کال  3181دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) هيلې. 

  ل کال3181دويم چاپ      (د حريان شعري ټولګه)نيمګړي ارمانونه. 

 ل کال3181دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) د لوونو فصل. 

 ل کال3181دويم چاپ   (د سيمينار د ليکنو ټولګه)   انا ياد د نازو. 
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   ل کال3181درېيم چاپ   (د الفت نرثونه)د الفت نرثي کليات. 

 ل کال3181دويم چاپ  (د اسح  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   3181دويم چاپ  اثر  (تره کي روستار

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

 .ل کال 3181دويم چاپ 

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

 .ل کال 3181دويم چاپ 

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

  

 يونليکنې: -د

 ل کال  3181دويم چاپ ( د اماراتو يونليک) د اماراتو سفر. 

 ل کال3181لومړى چاپ   (د اروپا يونليک)  که يون دى يون دى. 

  ل کال  3181لومړى 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. 

 )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. 
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 څېړنې او شننې: -هـ

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

 .ل کال  3181 چاپ دويم 

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

 .ل کال  3181

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

 .ل کال  3181  چاپ

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

 .ل کال3181

    ل کال3181 چاپ شپږم )علمي اثر(د پښتو شعر هند  جوړښت. 

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

 .ل کال3181

  ل کال3181 چاپ دويم)څېړنيز اثر(  پرمختياوېساينيس. 

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

 .ل کال3181

 ل کال  3181 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه(  انديال خوشال. 

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

 .ل کال  3181

 ل کال3181 چاپ لومړى)د اديب څېړنيزو ليکنو ټولګه( کلتوري يون. 

 ل کال3181 چاپ لومړى  )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه(  فرهنګي فقر. 

 ل3181 چاپ لومړى )له بېالبېلو ليکوالو رسه د مرکو ټولګه(  مرکه او مرکې 

 .کال

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

 .ل کال3181
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 پر بېالبېلو اثارو د ليکل شويو رسيزو ټولګه(     دکتابونو په وږمو کې(

 .ل کال 3181 چاپ لومړى

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

 .ل کال 3181 چاپ لومړى

 ل کال  3181 چاپ لومړى  )ژبنی څېړنيز اثر( پښتو ليکنى سمون. 

  ل کال 3181 چاپ لومړى )څېړنيز اثر(رسنۍاوسنۍ. 

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

 .ل کال 3181

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

 .ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  

 چاپلومړی   )د سيا  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 سيا  ليکنو ټولګه(  ميل درسونه. 

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

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ  )سيا  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. 

 

(مـه نېټـه پـه تـ کره کـې د ۶۸ل( کال د کب پر )۶۹۳۱د )استاد يون 

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

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 )
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( 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 سيا  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 ج به، روحيه او ولوله راپيدا شوه. داسې يو وخـت هـم 

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

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 ت کرو کې د )دين( او )ملت( د سـرتو ارزښـتونو د ليکلـو 

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

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

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

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، کوښښ 

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   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 
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 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 ت کره يا غورچا  برابر کړ او پر )

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

د خپل شعرونو ټولګه )مټکور( چاپ  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 سيا  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، سيا  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 سيا  

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 خال ېږي. 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 ليديل 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 فر تونه 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 رالېږيل، خو زه 

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

لکه د  ،د هغې جنازې ته ځان ورساوه 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  حنې

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

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

 مينځلی و. مېموښلی او د زمزم په اوبو  مېخدای په کور 
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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 ح  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  مايل او معنوي مالتړ نه وای، نو خدای خرب چې زه د

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

 .واینور فرهنګي، ټولنيز او ميل کارونه تررسه شوي 

 له ټولو يوه نړۍ مننه

 ستاسو د ټولو يون

 (مه۶۳ل( کال د کب )۶۹۳۱)

 افغانستان -بلکا
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 ) د تنظيمواکۍ د مهال څو ليکنې(

 

 ليکوال

 محمد اسمعيل يون

 

 ملريز کال 3181

  



 نيمه پېړۍ يون/ فرهنګي فقر

4341 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 کتاب پېژندنه

 

 فرهنګي فقر  د کتاب نوم:

 محمد اسمعيل يون  ليکوال:

 يون کلتوري يون  خپرندوى:

 ټوکه 3١١١  چاپشمېر:

 ل کال3111  لومړى چاپ:

 ل کال3181  دويم چاپ:

 د ليکوال 

 ( 66)   پرله پسې نومره:

  د خپرندوى

 ( 66)   پرله پسې نومره:
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 سريزه:

 دا اثر د غمجنو پېښو انځورنه
 

د ))چې افغان فرهنګيانو  د ډاکتر نجيب اهلل د رژيم د پای کلونه وو،

ښود . دغې ټولنې په لنډ وخت کې ېبنسټ ک ((خوشال فرهنګي ټولنې

اثار يې چاپ کړل او  مهمشمېر ويو شمېر مهم سيمينارونه جوړ کړل، ي

د يېې ر ژېر ډد طب اوانجينرۍ په برخوکې يې هم څانګې پرانيستې، 

يوه ملي او فرهنګي غورځنګ بڼه غوره کړه .دا مهال يېون يېيب د 

د طب په  ياو ډاکتر ييب ابراهيم شينوار ما ،ادبياتو په پوهنځي کې و

يون ييب نه يوازې د خوشال فرهنګېي  .زده کړې کولېپوهنځي کې 

ټولنې د مشرتابه جرګې هڅاند غړی و، بلکې د دغې ټولنې په ايجېاد 

زما او د يېون يېيب او ډاکتېر يېيب  ه.درلودکې يې هم مهمه ونډه 

، په ليکي ډېرې سره نږدې شوړکې ا منځ په همدې وختترشينواري 

چې که دا فرهنګي  ،ګډه مو فرهنګي هلې ځلې کولې او په دې هيله وو

نو په ډېر لږ وخت کې به پښتانه له  ،ړ شيغورځنګ همداسې پرمخ وال

ټک پرمختېګ الره بېه غېوره چکلتوري غفلت څخه راويښ شي اود 

کړي.خو په همدې وخت کې له شمال څخه د افغانستان د تجزيېې او 

نيواک يوه بله خطرناکه دسيسه د توپان په څېر راروانه وه ، چې څپې 

 وې . ېدلييې واردمخه کابل ته هم رارس
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اکتر نجيب رژيم نسکور شو، خېو د سېولې او ډهمداسې وشول ، د 

الس د افغان وژنېه پيېل  هد افغان پ اوخپلواکۍ پرځای کورنۍ جګړه 

تنظيمېي  شوه او هغه څه چې له روسي تاړاک څخه خوندي پېاتې و،

وړو وړوکورګيو ووېشل  رپ موجګړو او تاالن له کومې تېر کړل او هېواد 

ر سره څارلې او که مونور يپه ډېر ځ نادودېې او موږ به روانې پېښ شو.

څه له وسه نه کېدل نو هڅه موکوله چې خپلې اندېښنې له يو شمېر 

اغېزمنو کسانوسره شريکې کړو.يوځل مو پرېکړه وکړه ، چې په کابل 

کې يو ګډ کور ونيسو ، هره شپه به روان حاالت سره څېړو او په سبا به 

پلې وسې سره منډې ترړې کېوو، خېو يې د ټاکلي پالن له مخې له خ

څلور کاله وروسته مېا لېه  مسووليتونو داموقع رانه کړه. زموږ کورنيو

هېواد څخه بهر ته مخه کړه ، خو يون او ډاکتر شينواری همدلته پاتې 

 شول، چې تل به زما د اندېښنې مزي ورسره تړلي وو.

شوې دتپل  ترکومه چې زه يون پېژنم، د دې تر څنګ چې پر هېواد

څخه رازېږېدلو پېښو پروړاندې ډېر حسېاس و ، همېدغو رغميزې او و

پېښو ته يې تل په يوه ځانګړي ، ژور اوذره بيني نظر کتل اوډېر وخت 

چېې د يېوه عېادي  ،به يې پېښې له يوې داسې زاويې څخه ځيرلېې

کتونکي به هډو ورته پام نه واو په همدې لړکې به يې کله کله د پېښو، 

 پايلو ترمنځ عجيبه اړيکي او منطق موندل. وونو اد هغو د المل

کتنېې  ،تل يې هڅه کړې خپېل دردونېه يون چې پياوړی قلم لري،

،شننې اواندېښنې د کاغذ پرمخ راوړي او له نورو سره يې شريک کړي 

،چې د مقالو همدا ټولګه يې د تنظيمواکۍ د پېر د نادودو يو ښه انځور 

تنظيمونو د مدعا او عمل تېرمنځ د په دغو ليکنو کې د  وړاندې کوي.

واټن له مخه پرده پورته شوې او د لوټ ،تاالن ، وژنو، ورانۍ او تبېاهۍ 
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دا ورتېه نچې د سړي له ډېره درده خ ،ترڅنګ داسې کيسې هم لولو

 راشي ، لکه د پچو محصول ، له کابل څخه د اسالمي ځواکونو دفاع او

 ورته نورې کيسې . دې

سو يوازې د مرګ ژوبلېو اوورانيواحصېايوي خو په دې ليکنو کې تا

د يوه شاعريا اديېب عېاطفي احسېاس  رپوټ نه لولئ او نه هم يوازې

ته ګوتېه اوڅنډو ګورئ، بلکې يون د روان ناورين ځينو داسې زيانونو 

 رځېدلي دي .ونيسي چې که څه هم ډېر مهم دي، خو د ډېرو له پامه غ

زيانونو خبېره کېوو، نېو  جګړې د د بېلګې په توګه ، کله چې موږ د

تصادي زيانونه او ورانۍ سېترګو تېه قسمدستي مو فزيکي ، مادي او ا

دريږي؛ کله چې د بيا رغېونې خبېره کېوو نېو هېم يېوازې د مېادي 

اواقتصادي بيا رغونې په اړه فکر کوو.خو يېون د مېادي او اقتصېادي 

کېې  وزيات په فرهنګي او معنېوي برخېال زيانونو تر څنګ او تر هغو 

د معنويت سېقو،، د افغېان  زيانونو ته متوجه دی .د اعتماد بحران ،

الملونېه دي ،  بنسټيزولس ذهني وېش او فرهنګي زيانونه هغه مهم 

که  د بېلګې په توګه  چې نن يې هم موږ له پايلوسره الس او ګرېوان يو.

څه هم د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته په لسګونو ميليارده 

د معنويېاتو د خېو  ،افغانستان سره د مرستې په نامه راغلل ډالره له

ساينې پرځای د يوڅو تنو جېبونه پرې ډک ود ولس د هسقو، له امله 

د سياسي او ټولنيزو فعاليتونو ازادي ورکړل  شول؛ که څه هم خلکو ته

ېش له امله چې د دښمنانو تبليغاتي چړو وشوه، خو د هغه ژور ذهني 

او د يو بل پښو  سلو الرو روان يو رکړی اوس هم پ ږ ترمنځ رامنځتهوزم

يوازې د ثبت شويو سياسي ته موتبرونه نيولي دي ،چې له همدې امله 

 له بده مرغه موږ تراوسه پورې  ږي.ېګوندونو شمېر دسلو شاوخوا ته رس
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انتګراسيون يا - ملي اوټولنيزد بيا رغونې او ارزښتونود نوي عد مهم 

 ستراتيژي نه لرو.بيا کوشير کولو کومه 

هغوخلکوته معيوب وايو ، چې د بدن غړي يې له السېه  ږ معموالًوم

ورکړي وي ، خو يون د افغانانو رواني زيانونه او نېاروغۍ هېم نېه دي 

لنډه دا » هېرې کړي او په همدې اړه د يوې ليکنې په پای کې ليکي : 

ابېل د ک چې د ولس زياته برخه په ډول ډول رواني ستونزو واوښېته.

څخه مې د دغه درد د شريکولو په تېر  کېې  پوهنتون له يوه استاد

پر يوې په سلو کې  ۳۹وپوښتل ، چې د افغانستان زيات وګړي تقريبا 

)تاته چې کېوم رو   :نه يوې ډول روحي ناروغۍ اخته دي ،هغه وويل

ښکاري هغه هم نارو  دی ، ځکه چې دا دردونکې او غملړلې پېښېې 

 .« وي(ولې پرې تاثيرنه ک

شېمېرو او ارقېامو سېره د ده  د يون د ليکنويوه بله ځانګړنېه لېه

پېه اړه  ود پېښو او زيېانون عالقمندي ده . د دې ترڅنګ چې معموالً

وړاندې کوي ، کله کله له دغو شمېرو او ارقاموڅخېه  ې شمېرېدقيق

داسې پايلې راوباسي ، چې سړی ورته اريانيږي او د موضوع اهميت ته 

.د بېلګې په توګه تاسو دا متن ولولئ:)) اوس نو تقريبېا  ږيېمتوجه ک

يجېې سياسېي تهره ورځ له هرو دريو افغانانو دوه تنه ضرور پر بېې ن

افغانانو څخېه  ومليون ۶۹نو لږ تر لږه که له  ،بحثونو خپل وخت تېروي

نو  لس مليونه تنه افغانان د ورځې يوساعت پرسياسي خبرو تېر کړي،

مليونه ساعته وخت ضايع کړی وي او که دا په  ۶۱و په يوه ورځ کې به م
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ميليونه ساعته وخت به شي او کېه دا  ۹۱۹۱نو  ،يوکال کې ضرب کړو

ميليونه ساعته وخت بېه مېو  ۹۵۷۹۱کلو کې ضرب کړو نو  ۶۹بيا په 

 يجې بحثونو ضايع کړی وي ... .((نتيوازې پر بې 

په لړکې دا بله په او يا د کابل  طب  انستيتيوت ته درسېدلو زيانونو 

زړه پورې بېلګه وګورئ:))... په دې موده کې د محصلينو درسونه يا په 

نيمه او يا په بشپړ ډول ودرول شوي وو. که د محصلينو د شېمېر پېه 

تناسب د درسي ساعتونو شمېر په پام کې ونيسو ،نو په مجموعي توګه 

سېي انستيتيوت ته د لسو مليونو پېه شېاوخوا کېې د در يبه نوموړ

ساعتونو د ضايع کېدو زيان اوښتی وي .((.په دغو شمېرو کې د وخت 

 .په خپله د پاملرنې وړ خبره ده ړه د يون سخت حساسيت ادضياع په 

په دې کې هېڅ شک نشته هغو ولسونو چې له وخت نېه سېمه ګټېه 

اخيستې ده، د تمدن او پرمختګ پر لوړو پوړيوختلي دي . له بده مرغه 

د مادي زيانونو په اړه خبرې کوو ، خو داچې څېومره يوازې اکثراًموږ 

وخت مو له السه ورکړی او تر نوروهېوادونو څومره وروسته غورځېدلي 

 دې ته پام نه کوو. ،يو

په دغه ټولګه کې د تنظيمواکۍ په اړه پر ليکنو سربېره دوې  ادبېي 

ليکنې هم راغلي ، چې زما په اند بهتره وه د ادبي ليکنو په يېوه بلېه 

کېدی شي په دغه ټولګه کېې د پېښېو زيېاتره ټولګه کې راغلې وای.

انځورونه زموږ لپاره اشناوي ،يامو په خپله  ليدلي وي او يا موهم له بل 

چا اورېدلي وي ، خو يو نسل وروسته همدا ليکنې د تاريخ مينه والو ته 
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او  د تنظيمواکۍ د پېر يو ډېر رښتينی اوعيني انځور وړاندې کولی شي

ښايي د ډېرو   يدا چې له هغه زاويې څخه چې دا پېښې څېړل شوبل 

 .لوستونکو لپاره نوې وي 

همت کړی او خپلې ليکنې يې په خپله راټولې کړي داچې يون ييب 

د ستاينې او قدر وړ کار دی، که نه وروسته د دغېو ليکنېو مونېدل ، 

پای کې راټولول او  بيا د چاپ تر درشله رسول څه اسانه کار نه دی. په 

يون ييب ته د دغې ټولګې د چاپ له امله مبارکی وايم او له قېادر و 

 څخه يې قلم ته الډېر برکتونه غواړم . )ج(یمتعال خدا

 په درنښت

 خوشال روهي
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 د سريزې په ډول:

 د تنظيمواکۍ د مهال دا ليکنې
 

په دې ورځو کې چې زه د خپلو ليکنو د راټولولو په هڅه کې يم، نېو 

دخپلو ټولو چاپي ليکنو د راټولېدو لپاره مې د هغو چاپي خپرونو لټېه 

پيل کړه، چې زما د ليکنو د چاپ احتمال په کې و. له نېکه مرغه چېې 

ددې خپرونو يو زيات شمېر ما سره خوندي و، خو دا خونديتوب هم يو 

و مهال نه و، د ځينو خپرونو کلکسيون، په پېښور، د ځينو په ځای او ي

کابل، د ځينو په ننګرهار او د ځينو نورو هم په لغمان کې و، په دې تېرو 

شلو کلونو کې ددغو اخبارونو او مجلو خوندي ساتل هم اسانه کار نه و، 

د موږکانو دې خونه ړنګه شي، هغوی هېم پېرې يېرفه نېه وه کېړې، 

د ځينو پاڼې دوړولې وې او لېږد رالېږد هېم خپېل تېاثير  بادوباران هم

ښندالی و. خو بيا هم د يو مسلکي ليکوال په توګه زه له پيله بيا تر دې 

دمه د خپلو ليکنو خونديتوب ته متوجه وم، له هغه مهالېه چېې زمېا 

لومړني شعرونه په اخبارونو کې چاپ شول او بيا تر څو کلونو پورې، ما 

خپلو چاپي ليکنو يو فهرست په يوه کتابچه کې ليکه او په منظم ډول د 

هلته مې دا واضح کوله، چې زما کومه ليکنه او شعر په کومه خپرونه کې 

څه وخت چاپ شوي دي، دې کار ته مې تر يوه وخت دوام ورکړ، خو دا 

لړۍ بيا وروسته وشلېده او کله چې مې ددې ليکنو پر راټولونې پيل وکړ، 

م راڅخه الدرکه شوه، خو په هر ترتيب د اخبېارونو او نو هغه کتابچه ه
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مجلو لړۍ مې چې وپلټلې، ډېرې ليکنې مې ترالسه کړې او يو کم شمېر 

داسې ليکنې چې پر بيا چاپ ارزېدلې، السته رانغلې، ځينېې ليکنېې 

داسې هم وې چې د همغه وخت په انډول يې يو څه ارزښت درلود او يا 

بڼه لرله او پر بيا چاپ نه ارزېېدلې، هغېه  يې هم خبري او ژرونالستيکه

خپله ما ترې حذف کړې، نو له څو ليکنو پرته چې بيا چاپ يې زما په نظر 

 ضرور و، نورې اکثره ترالسه شوې.

زه د ښوونځي په اتم او يا نهم ټولګي کې وم چې زما لومړني شعرونه 

ل،  دا په )ستوري( مجله او بيا په )قبايلي زلميان( جريده کې چاپ شو

نو د انسان لپاره يوه نه هېرېدونکې خاطره وي، هغه شعر چې په ستوري 

 مجله کې چاپ شوی و، مطلع يې دا وه:

 نن کې زه ماشوم يم د سبا د ورځې پالر به شېم

 نوی ژوند به جوړ کړم د غريبو خدمتګار به شېم

 

او هغه چې په قبايلي زلميانو جريده کې چاپ و )زما هېوډ( نومېېده 

 يې دا وه:مطلع 

 جوړ به مې هېواد کړم چې ځالند شي پېه نېړۍ

 ال بېېه مېېې درنېه کړم د خپل پالر نيکه پګړۍ
 

البته دا زما لومړني شعرونه  نه وو، خو د لومړنيو  چاپي شېعرونو لېه 

جملې څخه وو. بيا همداسې په نورو اخبارونو او مجلو کې زما ليکنې او 

تر دې دمه چې زما ليکنېې پېه  ل کال بيا۶۹۱۵شعرونه راغلل، خو له 

کومو چاپي خپرونو کې راغلي دي، اکثره په دې خپرونو کې دي: ستوری 

مجله، قبايلي ځلميان جريده، درفش جوانان اوونيزه، هېېواد، انېيس، 
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پيام، ملي ارمان ورځپاڼې، جرګه، ژوندون، هيله، ډيوه، شمشاد، باختر، 

ی خيبر، روهي، انګېازه، کابل پوهنتون، خپلواکي، ګندهارا، ښکال، کمک

الينګار او الفت مجلې، وفا، ارمان، دعوت، سپوږمۍ او قلموال جريدې او 

همدارنګه     ټول افغان، بېنوا، لر او بر، غورځنګ، ققنوس او ځينې نورې 

 وېبپاڼې چې زما ځينې شعرونه او ليکنې په کې راغلې دي.

بعاً د مهال او محتوا کله چې ما د خپل تېر  کار پر ټولولو پيل وکړ، نو ط

له مخې د هغو د ډلبندۍ مسئله هم راسره مطرح شوه، دغه ليکنې چې 

په دې ټولګه کې راټولې شوي، د هغو ليکنو ټولګه ده چې يو مشېخ  

لمريز کلونه چې د هېواد  ۶۹۷۹-۶۹۷۶مهال په خپله لمن کې رانغاړي: 

اد د ګډوډۍ، پر بېالبېلو سيمو مختلف تنظيمونه واکمن وو او پر ټول هېو

لوټ او تاالن لمن خوره وه، دا ليکنېې د بېالبېلېو سياسېي، ټېولنيزو، 

کلتوري او ورځنيو مسايلو په اړه ليکل شوي او پر يوه واحده ټولګه کې 

مې د مهال له مخې د هغو راټولېدنه ځکه غوره وبلله، چې د همدې يوه 

شي، که غمجن مهال د بېالبېلو ژوند پېښو څرکونه په کې ليدل کېدی 

څه هم د موضوع او محتوا له پلوه سره توپير لري، خو که په ځير ورتېه 

وګورو د هغې زمانې د تاوجن او غمجن حالت تصوير راکاږي، ددې ليکنو 

په منځ کې د هغې ليکنې شتون هم ضروري و چې ما پر کابل بانېدې د 

 تنظيمي واکمنۍ تر پيل وروسته لنډ مهال کې ليکلی و. ددې ليکنې نوم

و: ))له سره ښکېالکه تر سپين زبېښناکه((. په دې ليکنه کې د روسيې 

)استعمار( او د پاکستان )استثمار( سره پرتله شوي وو، څرنګه چېې دا 

مهال په کابل کې چاپي خپرونې پر ټپه ودرېېدلې وې او نېه د خپرونېو 

ازادي وه، نو دا ليکنه د کوزې پښتونخوا په مردان کې، يوې خپرېدونکې 
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ې خپره کړه، خو تر دې مهاله يې زه په بيا پيداکولو بريالی نه شوم او مجل

 همدارنګه يو شمېر نورې ليکنې چې پر بيا چاپ ارزېدلې.

د تنظيمواکۍ تر ړنګېدو وروسته د ډاکټر نجيب اهلل د وژنې په باب زما 

( ۱د يو ليکلي يادښت چاپ هم ضروري و. دا يادښت ما د ميېزان پېر )

اريانا څلور الرې کې هغه مهال ليکلی و، چېې د ډاکټېر  نېټه د کابل په

نجيب اهلل او د هغه د ورور احمدزي ځوړند مړي مې، په خپلو سترګو، په 

داسې حالت کې وليدل چې د کابل په زرګونو خلک ورته راټول شېوي 

وو، ما په دې يادښت کې ددې يحنې تصېوير ايسېتلی دی، خېو پېه 

پ تر مهاله يې په پيدا کولو بريالی خواشينۍ سره چې ددې ليکنو د چا

 نه شوم.

ددې ټولګې درنو لوستونکو پام دې ټکي ته  را اړوم چې دا ليکنې زما 

د هغه مهال د فکر اخيستنه ده او کوم تصوير چې ما د هغېه وخېت د 

حاالتو کاږلی، تر ډېره بريده له واقعيت سره منطبق دی، په دې ليکنېو 

نه مې دا د مهال له غوښتنو سره عيارې کې ما بيا الس نه دی وهلی او 

کړې دي او هدف مې دا هم نه دی چې عيارې يې کړم، ځکه نېه هغېه 

وخت ماته چا ددې ليکنو په خاطر امتياز راکړی او نه به يې اوس راکړي، 

زما لپاره تر ټولو غټ امتياز همدا دی چې خپل روح او روان مې ارام وي، 

ې د اماليي، انشايي او چاپي تېروتنو په دې کې مې يو څو هغه ځايونه چ

د سمون ايجاب يې کاوه او همدارنګه ځينې نېټې او ارقام چې هغه هم د 

طباعتي تېروتنو زېږنده وه، په هغو کې سمون راوړی او يو دوه عنوانېه 

مې لنډ کړي دي. نور متن مې د تاريخي ايېالت لېه مخېې کېټ مېټ 

تېروتنې چې تراوسېه همغسې پرې ايښی دی، حتی ځينې هغه اماليي 

پورې دود دي، هم پر خپل حال مې پرې ايښي او هغو ته په خپل بل اثر 
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))پښتو ليکنی سمون(( کې اشاره کوم، دا تېروتنېې ال تراوسېه پېورې 

 عامې دي.

))تېرې ليکنې په خپل شکل(( له چاپ څخه زما هېدف دادی چېې 

کړي؟ او په ليکوال، لوستونکو ته دا په ګوته کړي، چې تېر وخت چا څه 

راتلونکي کې بايد څه وکړي؟، تېر حاالت زموږ د راتلونکي لپاره يو پُېل 

دی، که چا ددغه پله ستنې سمې ايښې وي، نو د راتلونکي مزله لپاره به 

يې الره اواره کړې وي او د نورو د باور د خپلولو لپاره به يېې اساسېات 

خپل تېر اثار راټول پاخه وي، زما له نورو ليکوالو څخه هم هيله ده، چې 

او د خپلو لوستونکو مخې ته يې د قضاوت لپاره کېږدي، ليکوال خپله 

 هم بايد په ژوندوني خپل امتحان ته حاضر شي.

په خپله د خپلو ليکنو راټولونه ځکه ښه کار دی، چې يو خو به يې د 

خپل کړي او نيمګړي کار د راټولونې بار پر بل چا بار نه شي او بل د ډېرو 

و تېروتنو او ناسميو مخه به ونيول شي چې راتلونکي ليکوال يېې د هغ

تېرو ليکوالو د اثارو د راټولېدو پر وخت زغمي، دا سمه ده چې پر ژوند 

باور نه شته او انسان د خپل ژوند له برخليکه خبر نه وي، مرګ هم چاته 

د خپل راتګ خبر نه اعالنوي، خو زه دومره وايم چې ليکوال ته په کېار 

دي چې هر څو کاله وروسته )که ژوندی و( لږ تر لږه پنځه کاله وروسته، 

يو څه وخت د خپل تېر کړي کار ارزونې او راټولونې ته بېل کړي او خپل 

هغه څه راټول کړي، چې پر بيا راټولونې او بيا خپرونې ارزي، په دې ډول 

بيا به مو د خپل راتلونکي نسل او هغه ليکوال وخت سپما کړی وي، چې 

يې زموږ د اوسني ليکوال د کړي او متفرق کار پر بيا راټولونې لګوي او 

هم به مو د هغو تېروتنو، ناوړه پوهاوي او زياتې مبالغې مخه هم نيېولې 

وي چې بيا وروسته ددغه ليکوال په باب کېږي. يو ليکوال چې په خپله 

ې دا هيلېه د خپل کار د راټولولو وس او وخت ونه لري، نو بيا له نورو ول



 نيمه پېړۍ يون/ فرهنګي فقر

4311 
 

وشي، چې هغوی به په ښه ډول دا کارونه ترسره کړي. زموږ يېو شېمېر 

ليکوال د خپل ژوند پر مهال د خپلو اثارو شمېر تر حقيقت لوړ ښېيي، 

داسې ليکوال هم شته چې يوه موضوع يې تر يوه حده څېړلې وي، خو 

بشپړه کړې يې نه وي، هغه هم په بشپړ کار کې حسابوي او د خپلو اثارو 

په نيوليک کې يې راوړي او ځينې ال داسې هم دي چې يوازې موضوع 

يې ټاکلې وي او بيا يې هغه هم په اثارو کې وشمېرل شي، نو ددغسېې 

تېروتنو او ابهاماتو د مخنيوي په خاطر هر ليکوال ته بويه چې د خپلېو 

اثارو د راټولېدو غمه په خپله وخوري. اوس له نېکه مرغه د کمپيوټر او 

يټ زمانه ده، ليکنې يوازې په چاپي خپرونو کې نه خوندي کېږي، انټرن

اوس که ليکنه يو ځل د کمپيوټر او انټرنيټ څپو ته ورداخله شوه، بيا يې 

د محوه کېدو امکان بېخې کمېږي، نو ليکوال ته په کار دي، چې د خپلو 

ليکنو تر ټولېدو وروسته د هغود خونديتوب په باب يېوازې پېر چېاپي 

سنه ونه کړي، بلکې بېالبېلو وېبپاڼو ته يې هم ورکړي، چې هم رسنيو ب

يې ګټه زياتو خلکو ته ورسېږي او هم د مرګ له بال وژغورل شي. ما چې 

د خپلو ليکنو د راټولولو تکل او کار پيل کړی، هدف مې همدا دی چې په 

راتلونکي کې نور له ماسره په تکليف نه شي او هم نورو ليکوالو ته خپل 

يغام پرېږدم، چې که غواړئ کار وکړئ او کار خالص کړئ، نو خپله يې دا پ

 وکړئ! په همدې هيله دا ليکنې د قدرمنو لوستونکو مخې ته ږدم.

 په ډېره مينه او درناوي

 ستاسو يون

 نېټه۶۱ل کال د مرغومي 3181

 افغانستان -کابل
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 د جدي شپږمه زموږ د معارص تاريخ

 غميزه
 

 

 

نېټه زموږ د هېواد په تاريخ کې د وير  (۱)کال د جدي  (لمريز 3168)د 

او درد هغه غم لړلې ورځ ده، چې د نړۍ ستر فکري او پوځي ښامار، په 

اقتصادي لحاظ د افغانستان له مظلوم، خو په رواني لحاظ له غښېتلي 

ولس سره، د زور ازموينې لپاره، د جنګ ډګر ته راودانګل او زمېوږ پېر 

د فکېري او اقتصېادي ښېکېل  سپېڅلې او غيرتي خاوره يې څه ناڅه

 ترڅنګ د پوره پوځي ښکېالک الره خپله کړه.

دوی دې کار ته )) د انترناسيوناليستي(( مرستو نوم ورکېړ او خپېل 

روزل شوی غالم )ببرک کارمل( چې روحاً او جسماً د شوروي اتحېاد د 

اوامرو تابع و، د خپل يوه جمهوريت  د راډيو له الرې د افغانستان ولس 

دا ليکنه هغه مهال له پېښوره د خپرېدونکې وفا جريدې په پرلـه پسـې 

( مـې نېټـې رسه 3١کـال دمرغـومي لـه ) (ل3116)( ګڼه کې چـې د 11)

سمون خوري، خپره شوې ده. په دې ليکنه کې له بېالبېلو اخځونو څخه 

ګټه پورته شوې وه، چې د چاپ پر مهال، هغه له چاپه غورځېـديل دي، 

کې چې منت په غربګو لينديو کې نيول شوى، د بل چا  خو کومو ځايونو

د اثر ښکارندويي کوي، نو زه دلته د ليکنې همغه بڼه بيا خپروم چې وفـا 

 جريدې خپره کړې ده.
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ښه راوپېژانده، يوه ورځ وروسته يې د خپل سره پوځ د زور پر اوږو  ته ال

سپور کابل ته راواستاوه او د کابل پر تخت يې کېناوه. تر دې وخته پورې 

)ببرک کارمل( زموږ په ټولنه کې د يوه منفي سياسي کرکتر پېه توګېه 

ځان تثبيت کړی و؛ سياسي کړۍ او روښنفکري قشر له روسانو سره د 

نږدې اړيکو نه خبر وو، مذهبي او روحاني کړيو کې د هغه عقيده هغه له 

يي تګلوري ته په سپکه سترګه کتل کېدل او په فرهنګي او ملي حلقو او 

اذهانو کې د هغه د ملي او قومي هويت د ناڅرګندتيا په وجه هم د هغه 

پر وړاندې څه ناڅه حساسيتونه راپارېدلي وو، له دې دومره نيمګړتياوو 

في يفاتو سره سره روسانو د پخوانيو روابطو په تعقيب هغېه پېه او من

چکوسلواکيا کې د افغانستان له سفارت نه )شوروي اتحاد( ته بوته او تر 

زره کسيز پوځ په زور د )حفيظ  ٨۹څو مياشتو ځنډ وروسته يې د خپل 

اهلل امين( واکمنۍ او ژوند سقو، او پر ځای يېې دی )ببېرک کارمېل( 

کارمل له شوروي څخه د ))سپاس(( او مننې ادا کولو په  کېناوه. ببرک

تر  کې  خپله څېره خلکو ته وښوده، د افغانانو تاريخ، فرهنګ، معنويت 

او اتلولي يې له نظره وغورځوله او د افغانستان برخليک يې د شېوروي 

انترناسيوناليستو)!( مرستو سره تړلی وباله. په لسګونو ځلېه يېې پېه 

ي غونډو کې دا خبرې په ډېر وياړ او جرئېت سېره د رسمي او مطبوعات

تاريخ حافظې ته وسپارلې چې: ))ما هرگز شکست نه خواهيم خورد از 

خاطريکه اتحاد شوروی بزرگ عقب ما ايستاده است، اگر کمکهای بجا و 

انترناسيونالستی اتحاد شوروی بزرگ نميبود، افغانستان هر گز در نقشه 

، دوستی افغان شوروی خلېل ناپېذير سياسی جهان وجود نمی داشت

 است، اتحاد شوروی دوست يديق مردم افغانستان است((.
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 عکس العملونه:

د پخواني شوروي د زورواکانو دا تېری د ټولې نړۍ، د ملګېرو ملتېو، 

اسالمي هېوادونو او ملي ازادي  بښونکو غورځنګو وغانېده او زمېوږ د 

عقيده يېي پېاڅون سېره هېواد دخلکو له غو  ملي، جنګي، رواني او 

 مخامخ شو.

کلونو په موده کې په خپلېو عمېومي  (م3181-318١)ملګرو ملتونو د 

، ٤۵/۵۹،۷۹، ۹۹/۹۷کلنيو غونډو کې د افغانسېتان پېه بېاره کېې ))

په لسګونو پرېکړه ليکونه يادر کړل چې په دې ټولېو  ۶۹/۹۳، ٤۳/۹٨

کې د رايو په اکثريت سره د شوروي د يرغل غندنه او له افغانستان څخه 

له قيد او شر، پرته د هغو د پوځيانو د وتلو غوښتنه شوې وه.  د ملګرو 

ملتو د بشر د حقوقو کميسيون، د اروپا ګډ بازار، د اسېالمي هېوادونېو 

س، امريکا  او د لويديزې اروپا ټولو هېوادونېو د شېوروي تېېری کنفران

وغانده او ))د ملتونو دايمي محکمې چې د نړۍ لوی علمي او سياسېي 

کېال د  (318١)شخصيتونه د هغې غړي دي او په ازاد ډول کار کوي، د 

می پر لومړۍ نېټه د سويډن په مرکز )ستوکهولم( کې پېر افغانسېتان 

يه وڅېړله او په نتيجه کې د دې محکمې له خوا د باندې د سره پوځ قض

 شوروي يرغل محکوم شو((.

 د يرغل عوامل:

شوروي اتحاد چې تر دويم نړيوال جنګ وروسته په نړۍ کې د يو ستر 

سياسي، فکري، پوځي، جغرافيايي او څه نا څه د اقتصادي ځواک پېه 

رکېز او د توګه سر راپورته کړی و، ځان يې لوی فاتح، د کمونيزم لوی م

سولې مدافع)!( باله، نو په پاتې نړۍ کې يې د کمونيستي فکر د خپراوي، 
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د سياسي او اقتصادي ګټو السته راوړلو او پر امريکېا بانېدې د پېوځي 

السبري لپاره ځان برابراوه. نو افغانستان پر دې وخت په سيمه کېې د 

او جغرافيايي موقعيت له مخې سترو ځواکونو ته خاص اهميت درلېود 

 سترو قدرتونو ورته په ډېرې ځيرتيا کتل.

د شوروي د زورواکي )ليونيد برژنيف( د يوې وينا لېه مخېې: )) مېوږ 

افغانستان ته ځکه لښکرې واستولې، چې زموږ جنوبي پولې په خطر کې 

وې((. خو د شوروي دربار او کمونست ګوند ارمانونو ته وفادار او د ببرک 

)اوليانو فسکی( وايي: )) مېوږ پېر افغانسېتان کارمل ډېر نږدې ملګری 

باندې ځکه لښکر کشي وکړه چې هلته د اکثريت ځواک ختم  کېړو او 

 دولتي قدرت اقليتونو ته انتقال کړو((.

ځينې نور وايي پېه افغانسېتان کېې د شېوروي هېدف دا و، چېې د 

افغانستان د کانونو، ځنګلونو، د اقتصېاد د ودې څرنګېوالی او د ټولېو 

ي منابعو انحصار په خپل الس کې ولري، خېو ځينېې نېور بيېا د طبيع

شوروي لويو او ستراتيژيکو هدفونو ته ګوري او وايي شوروي غوښتل د 

افغانستان له الرې د هند ګرمو اوبو ته ځان ورسوي او په دې توګه هغه 

پوځي او عقيده يي کمربند چې )ناتو( ورڅخه تاو کړی و، مات کېړي. د 

الملونه چې هر څه وو، خو جګړه د افغانستان پر خلکو  جګړې عوامل او

 وتپل شوه.

 د جګړې د دواړو غاړو د ځواک څرنګوالی:

د کفارو او مشرکانو پېر وړانېدې د اسېالم د سېتر پيغمبېر حضېرت 

محمد)ص( او يحابه کرامو له غزاګانو پرته چې ډېرې نا انډوله جګېړې 

خو روحي قوت يې زيات وې او مسلمانانو په کې ډېر وسايل نه درلودل 
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و، د افغانستان او شوروي جګړه داسې يوه نا انډوله جګړه وه چې د نړۍ 

 ٨۹تاريخ به يې بېلګه کمه ثبت کړې وي. د جګړې په لومړي پړاو کېې 

زره شوروي عسکرو پر افغانستان تېېری وکېړ او وروسېته د حېاالتو د 

ل. ددې زره تنه نور هېم پېرې زيېات شېو (۹۱)کړکېچن کېدو له امله 

ترڅنګ د کارمل د رژيم منظم قطعات چې شمېر يې وروسته پنځه سوه 

زره تنه اټکلېده، هم جنګېدل، د هغو شوروي عسکرو شمېر چېې پېه 

جګړې کې يې برخه واخيسته، يو مليون تنو ته رسېده، په دې جګېړه 

کې روسانو له خفيفه وسېلو، لکېه مکېروف، کالشېينکوف، کلکېوف، 

ډېرو نورو وسلو څخه چې د ټولو يادول يې ضرور  ګرونوف، پيکا او داسې

 نه دي، له دې الندې درندو وسلو څخه هم کار واخيست:

 (۹۱۱)))جټ الوتکې 

 (۱۱۱)هليکوپټر 

 عرادې (۶۵٤۱)ټانکونه 

له هغو مدرنو الوتکو څخه چې روسانو د مجاهدينو پر ضد ورڅخه کار 

هليکوتپرو په ګېډون او  MI-71,MI-8, MI-42, MI-42/41واخيست د 

Tu-71, Bedger, Su42, Fancer , Tu-44 Blinderd بمب غورځونکې ،

الوتکې دي، دغه راز د روسانو د شتوالي پر وروستيو وختونو او د وتو پر 

مهال د کابل د رژيم قوتونه په الندې ډول تثبيت شوي وو: )) څلور قول 

اص ګارد يوه فرقه، د خاص پياده فرقې، د خ (۶۱)اردو او يو امنيتي زون، 

درانده  (۱٤۱)غونډونه، توپچي يو غونډ،  (۹)غونډونه، د کمانډو  ۹ګارد 

نفېر  (86١)جګړه ييېز ماشېينونه،  (٤۹۱)سپک ټانکونه،  ۱۱۱ټانکونه، 

 (mm ٤٤۱)او  (۶۹٤mm)توپونه چېې  (۶۱۱۱)وړونکي زغروالې واسطې، 
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هاوانونه چې په هغه جمله کې  (۶۱۱۱ )درانده توپونه هم پکې شامل وو،

۵۹m  ،(۶۱۷)هم شامل وو، د سکاډ توغوندي د توغولو دوه دسېتګاوې 

انتونوف )ترانسپورتي( الوتکې، د  (۷۱)هيليکوپترې،  (۶۱٤)جټ الوتکې، 

SA-4-771  اوSA-3-771 غونډونه، د دافع هېوا يېو  (٤)لرونکي د سام

کې د هېواد په داخل کې غونډ او د رادارو يو غونډ.(( په تبليغاتي جنګ 

د رژيم په لسګونو جريدې، مجلې، ورځپاڼې، راډيو او تلويزيون او په بهر 

کې د شوروي اتحاد خپرونو، راديو او تلويزيون او د نورو سوسياليستي 

هېوادونو خپرونو په بېالبېلو ژبو، په څليريشت ساعتونو کې په لسګونو 

انېي لحېاظ شېوروي خپلېو ساعتونه په خپله ګټه تبليغات کول. په رو

عسکرو ته د کمونيزم د پلي کېدو او انترناسيوناليزم روحيه ورکوله او د 

کابل رژيم د انقالب دفاع او وطن پالنې روحيه چې دواړه يې د ورځې په 

 تېرېدلو سره کمزورې کېدلې.

 د مجاهدينو پوځي څرنګوالی:

کله چې شوروي پوځ له مدرنو او وژونکو وسلو سره پېر افغانسېتان 

باندې يرغل وکړ، نو افغان ولس يې په تش الس مقابلې ته ورودانګل او 

په يوه نا انډوله جنګ کې له روسي پوځ او د هغو له کېنول شوي رژيم 

سره ښکېل شول. د مجاهدينو وسلې پر دې وخت بېل، کلنګ، تبر، مش 

ري چريز ټوپک، سرپی ټوپک، السي پترولي بمونه، خال کش ټوپک، ښکا

خال پنځه ډزي او لس ډزي ټوپک وو، وروسته يې په جګړه کې له دولتي 

عسکرو څخه ځينې وسلې او له بهرنيو سرچينو څخېه د ټانېک ضېد 

ماينونه او توغندي السته راوړل او همدارنګه د جګېړې پېه وروسېتيو 

پ او سټنګر هوايي ضېد توغنېديو وختونو کې د درندو وسلو، د بلوپاي
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درلودونکي شول، چې د جګړې د برخليک په ټاکلو کې يې د مجاهدينو 

په ګټه اغېزمنتوب ورځ پر ورځ زياتېده. له تبليغاتي پلوه مجاهدين لېه 

عصري امکاناتو څخه بې برخې وو، خو څرنګه چې د افغانستان اکثريت 

غ تېاثيرات پېرې زيېات ټولنه نالوستې وه، نو د شفاهي او مخامخ تبلي

پرېوتل، نو روحاني قشر، ماليانو او سيمه ييزو مشرانو د مجاهدينو پېه 

ګټه عمومي روحيه وروزله او له اسالم نه يې د يوه رواني سپر په توګه د 

يرغلګرو پر ضد ګټه واخيسته، ټول مجاهدين يې له اسالم او خپلواکۍ 

مشر د وينا له مخېې  سره د مينې په روحيه وروزل، د مجاهدينو د يوه

ل کال يې يوې غونډې ته کړې وه، ويلېي ووچېې: ))مېوږ ۶۹۱۶چې پر 

هرومرو بريالي کېږو، ځکه چې موږ ستر رواني ځواک او تکيه ځای لرو او 

هغه اسالم دی(( نو د فزيکي جنګ په انډول په روانېي جګېړه کېې د 

 مجاهدينو روحيه ډېره پياوړې وه. 

مجاهدينو وروسېته عصېري تبليغېاتي  په تبليغاتي او سړه جګړ کې

وسايل پيداکړل، له اخبارو نه نيولې تر راډيو پورې د وسايلو خاونېدان 

شول، او همدا راز نړيوالو خپرونو او راډيوګانو هم د دوی پېه تبليغېاتي 

 جنګ کې د دوی په ګټه ونډه واخيسته.

 

 د جګړې تلفات او زيانونه:

ه د شوروي د مېړو عسېکرو په دې جګړه کې د ځينو سرچينو له قول

 ( تنېېه او د ورکېېو۹۷۱۱۱-۹۹۵۷٨( د ټپيېېانو )۶۹۱۱۱-۶۹۹۶۱شېېمېر ))

(( ښوول شوی دی. خو ځينې نور دا تلفات ډېر زيات ښيي، مثالً تنه۹۶۶)

د استونيا )نوته هال( نومې ورځپاڼه د روسي پوځيانو د تلفاتو په بېاب 

وژل شېوي او  تنه پوځيېان (۹۱۱۱۱)ليکي: ))د افغانستان په جنګ کې 
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تنه ټپيان شوي دي((. )) يو روسي جنرال د خپل يو ليک په  (۶۹۱۱۱۱)

تر  کې د شوروي سوسيالستي جمهوريتونو اتحاد ته ليکلي: )) تر هغه 

ځايه چې د ځاني تلفاتو په باب ماته راپور رارسېدلی دی، عرض کوم چې 

تنه اسير شوي دي.((   (3838)تنه ټپيان او  (۷۱۹٤۱)تنه مړه،  (61183)

د ماسکو د ختيځپوهنې انستيتيوت ))په دې جګړه  کې د کابل د رژيم 

تنه او د اسېيرانو  (334681)تنه، د ټپيانو  (48664)د مړو عسکرو شمېر 

 تنه ښوولی دی((. )البته د روسانو تر وتو پورې(. (۶۷٤۵۹)

تکې، ( جټ او هيليکوتپر الو۷۹۱-۷۱۱په دې جګړه کې د يرغلګرو)) )

نفر وړونکي زغروالې واسېطې،  (68١-16١)( عرادې ټانکونه، ۹۱۵-۱۱۱)

( عرادې الرۍ له منځه تللي ۱۱۱۱-۹۵۱۱ډول ډول توپونه او ) (16١-86١)

( بليونه ډالېره زيېان ۳۹دي.(( همدارنګه په دې جګړه کې شورويانو )

زغملی دی، چې د افغانستان له اوسنۍ بودجې سره د پرتلې کولو لېه 

کلونو څخه د زياتې مودې بودجه جوړوي.  (۶۱۱۱)افغانستان تر  مخې د

مليونه ډالېره  (۹۱)دغه راز د جګړې د دواړو غاړو د يوې ورځې لګښت 

اټکل شوی دی. پر دې تلفاتو سربېره شوروي اتحاد، له سترو روانېي او 

روحي ناروغيو سره مخامخ شو. په کلني اقتصادي بودجه کې يې په سلو 

راغی، نړيوال حيثيت يې راټيټ او تجزيه کېدو ته يې  کمښت (۶٤)کې 

الره اواره شوه. شوروي وګړو ته سترې رواني ناروغۍ پيدا شوې، هغه يو 

مليون شوروي عسکر چې د افغانستان په جګړو کې يې ګډون کړی و، 

ډېر زيات يې پر مخدره موادو، الکولو، چرسو او نورو رواني ناروغيو اخته 

ونو ته تر ستنېدو وروسته خپلې يو مليون کورنۍ او وو، دوی خپلو کور

کورنيو سره د ارتبا، له مخې خپل خپلوان او بيا ټوله شوروي ټولنه پر 

رواني ناروغۍ اخته کړل؛ دوی ته د افغانستان خاوره، لکه دوزخ داسې 

ګرځېدلې وه او پر افغانستان باندې د يرغل په لومړيو شپو او ورځو کې 

وناليزم په روحيه او د خوشالۍ په جذبه په عسکري يې چې د انترناسي
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بارکونو کې د افغان وژنې سندرې ويلې، وروسته په ډېېره مايوسېۍ او 

خپګان د خپلو ماتو ساندې ووهلې. لکه ))اليچ پشماکوف يېو روسېي 

جنرال چې د مجاهدينو له خوا د کره با  په سيمه کېې وژل شېوی، د 

يزه په روسي ژبه ليکل شوې، چې يادښت په کتابچه کې يې الندې څلور

 ترجمه يې داده:

ــــداى ــــړې ده )ج())خ ــــدا ک ــــاين پي ــــاز او مهرب  ن

 شــيطان ماشــيندار او پــوځي خــولۍ پيــدا کــړې ده

ـــــــــړى )ج(خـــــــــداى ـــــــــدا ک ـــــــــت پي  جن

ــــړې.(( ــــدا ک ــــاوره پي ــــتان خ ــــيطان د افغانس  ش
 

 دغه راز يو روسي عسکر ته يې خپله معشوقه ليکي:

 ))خوږه او ګرانه شاسا سالم!

وخت زما په زړه راورېږې، دايا د ګروزين قطب په خوا تللې ده، د  ته هر

ګروزين څوکې په واورو ډکې دي، يخني ساعت په ساعت زيېاتېږي، زه 

هر وخت په کار مصروفه يم، نه شم ويالی ته به کله راځې، مور مې ځان 

مصروفه ساتي، له تلويزيون وروسته خپل زياتره وخت د راډيو په اورېدلو 

څو ورځې دمخېه چېې سېخت بارانونېه وو، لېه افغانسېتان د  تېروي.

))ويکتور(( غريب الش راورسېد، کم بخت ويکتور، له دايا سره د هغه د 

واده ال يوه مياشت هم نه وه تېره شوې، اوف بدنصيبه دايېا! څېومره د 

 بدمرغۍ تيارو ګيره کړه.

چېې ګرانه! ته به کله راځې؟((. دغه راز د دې جګړې زيات معيوبين 

کله خپلو کورونو ته ستانه شول، نه يوازې خپله پر رواني ناروغۍ اخته او 

 له ژوند مايوسه وو، بلکې خپلې کورنۍ يې هم پر ناروغيو اخته کړې.
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تنه معيوب، په سپينه روسيه کې  ( ۷۹)))مثالً د منسک په سيمه کې 

تنه، په سنت سترز بېورګ کېې  (۵۱۱)تنه، په )پارلو ګراد( کې  ( ۵۹۱)

تنه معيېوبين  (۳)او په ګورکي ښار کې  (۶۱۹)تنه په )توال( کې  (۶۹۹)

ژوند کوي((. ))له همدې کبله په شوروي کې د هغه وخت د حکومت پر 

ضد پټ او ښکاره عکس العملونه رابرسېره شول، لکه د روسي ليکوال 

)الکساندر پروخانوف( د )اوکراين مولد( ورځپاڼه، ميخايل وستوفسکي، 

پروفيسور ياچوشي د ايشيوف او د اندري سېخاووف څرګنېدونې او د 

 و پټ او ښکاره عکس العملونه...((خلک

 افغانستان ته د جګړې زيانونه:

سره له دې چې دې جګړه کې افغانانو يوه ستره او معجزه ډوله اتلولي 

وکړه، چې په نتيجه کې د ختيزې اروپا هېوادونه او ځينېې نېور نيمېه 

مستعمره هېوادونه ازاد شول، امريکا او د لويديزې اروپېا هېوادونېه د 

و کمونيزم د يرغل له خطر نه خالص او د سترو رواني ناروغيو شوروي ا

له فشار نه بې غمه شول، خو د جګړې دروند پېټی او ناخوالې افغانېانو 

وزغمل او زغمي يې. د دې جګړې په تر  کېې پېه زرګونېو کيلېومتره 

سړکونه وران، په سلګونو پلونه او پلګوټي خراب او يوازې د ډاکټر نجيب 

ښوونځي وران شول، په زرګونېو هکتېاره د  (۹۱۱۱)ورې اهلل تر وخت پ

کښت ځمکه ويجاړه او له کښته پاتې شوه، دوه مليونېه کورونېه وران 

شول، د دېرشو مليونو په شاوخوا کې ماينونه په ځمکه کې ښخ پېاتې 

مليونه افغانان )دوه مليونه په داخل او پنځه مليونه په بهر کې(  ۷شول، 

ن تنه شهيدان شول، د تليفون او برېښېنا پېه مهاجر شول، يونيم مليو

زرګونو ستنې له منځه الړې او د برېښنا ستيشنونو تېه سېخت زيېان 
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ورسېد او دې بدمرغيو مجاهدينو ته د قدرت تر انتقال وروسته هم ادامه 

پيدا کړه، د هېواد ډېر زيات ښارونه وران شول، يوازې په کابل ښار کېې 

د اور تر ستوني تېرې شوې، د ښار په سلو دوه زره لويې او وړې فابريکې 

کې اويا برخې پر کنډوالو بدلې شوې، ملي او تاريخي افتخارات مو لوټ 

او يا د اور په لمبو کې وسوځول شول، لنډه دا چې د سوونو او زرګونېو 

 کلونو مادي او معنوي شتمنۍ مو له خاورو سره برابرې شولې.
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 فرهنګي فقر

 

 

 

په ټوليز ډول فرهنګ د يوې ټولنې له ټولې جېوړې شېوې مېادي او 

معنوي شتمنۍ څخه عبارت دی او په ځانګړي ډول د ټولنې ذهنېي او 

 دوديزې پانګې ته فرهنګ ويل کېږي.

نګي پلوه افغانستان په نړيوال فرهنګ کې ځانګړی مقام درلود له فره

او د تاريخ په اوږدو کې زموږ لرغوني هېواد ته د فرهنګ او فرهنګپالنې 

زانګو ويل شوې ده. هر کله چې افغانانو تر يوې څه ارامې سېاه کښېلو 

وروسته د خپل ذهني او مادي اعمار لپاره ځانونه چمتېو کېړي او يېوه 

او شتمني يې راټوله کړې، بيا نو يو طاعون، يو توپان او يوه  معنوي پانګه

تباه کوونکې سيلۍ پرې راخوره شوې او د هغوی هرڅه يې لېه خېاورو 

سره برابر کړي دي، د مقدوني سکندر تر تاړاک دمخه او هم وروسته دې 

قام په پرله پسې ډول پنځه لسيزې هم د سولې او ارامۍ پر پالنګ خوب 

ه چنګيزيانو، کله مغولو، کله فارسيانو، کله انګرېزانو، کله نه دی کړی، کل

روسانو او کله هم... نورو په دې خاوره کې د خپلو زور ازمويلېو سسېونه 

زغلولي دي. کورنيو جګړو او داخلي اختالفونو هم وخېت پېر وخېت د 

هېواد فرهنګ ته درانه زيانونه اړولي دي. له انګرېزي ښېکېالک نېه د 

کال د  (ل3111)ګڼه کې چې  د  (مه6)دا ليکنه د ارمان جريدې په 

 رسه سمون لري، خپره شوې ده. (مې1)سلواغې له 
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و وروسته سمدالسه په هېواد کې د ذهني ښېېرازۍ او خپلواکۍ تر ګټل

مادي هوساينې لپاره ګړندي ګامونه پورته شول، ايله يوه لسيزه ال نه وه 

پوره شوې، چې د ناپوهۍ يو بل طاعون پر هېواد خور شو. خو د هېېواد 

ويښو او خبيرو اشخايو ډېر ژر د دې طاعون عالج وکړ او بيا د هېواد د 

مادي رغونې او سوکالۍ لپاره هڅې پيل شوې او همدا فرهنګي پرمختيا، 

ل کلونه( لېه يېو څېه خفيېف اړودوړو پرتېه، د معايېر ۶۹۱۳-۶۹۹۷)

 افغانستان د فرهنګي او ارام ژوند کلونه دي.

په ياد شوي زماني واټن کې د مادي پرمختيا ترڅنګ، په هېواد کې په 

لسېګونو  سلګونو ښوونځي، په لسګونو پوهنځي، څو پوهنتونونه، پېه

نندارتونونه، موزيمونه، د تاريخي اثارو ارشيفونه او د فرهنګ ډېېر نېور 

روزنځايونه جوړ شول. په سلګونو عنوانه علمي، تاريخي او ادبېي اثېار 

چاپ شول او په زرګونو علمي او ادبي غونېډې جېوړې شېوې. زمېوږ 

دښمنان هم په دې زماني واټن کې الس تر زنې پاتې نه شول، زموږ پېه 

واد کې يې لومړی د ذهني پاشنې لپاره سياسي ډلېې وروزلېې او د هې

مالتړ لپاره يې بې حسابه لګښتونه وکړل او دا پېه دې هيلېه چېې پېه 

افغانستان کې د اوږدې جګړې لپاره، ذهني شرايط برابر کړي. باالخره دا 

جګړه پيل شوه او د روسانو په عملي دخالت خپل اوج تېه ورسېېده. د 

نډيو، لرې او نږدې هېوادونو هر يوه پېه دې جګېړه کېې افغانستان ګاو

ځانګړي هدفونه لرل. خو ځينو د نېورو موخېو ترڅنېګ دا درې مهېم 

هدفونه تعقيبول: د افغانستان د پوځ له منځه وړل، د اقتصاد ختمول او 

د فرهنګ محوه کول. کېدی شي چې ځينېې نېورو هېوادونېو هېم دا 
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ته د مينې او يوازينۍ هيلېې تېر غوښتل، خو د يو څو هېوادو عالقه ور

کلنه جګړه کې  (۶۱)پولې رسېدلې وه او په پای کې همداسې وشول. په 

څخه زيات ښوونځي وسيزل شېول،  (۹۹۱۱)پر مالي زيانونو سربېره تر 

پوهنتونونه ړنګ شول، کتابتونونه، موزيمونه چور شول، ارشيفونه غېال 

ې تاريخي اثار په ناڅيزه بيه شول، نندارتونونو ته اور واچول شو او څه پات

د دوی الس ته ورغلل، د دغو اثارو له تباهۍ څخه د دوی مقصد دا دی 

چې زموږ تاريخي غرور مات کړي او له ماضي سره زموږ د ولس ذهنېي 

رابطه وشلوي. د فرهنګ پرځای د ولس په ذهن کې د جنېګ مفکېوره 

رې افرادو خوره او ولس له فرهنګي فقر سره مخامخ کړي. د جنګ له ال

ته تغذيې الره اواره کړي او د فرهنګ مادي مالتړ ختم کېړي. اوس پېه 

افغاني ټولنه کې د فرهنګ له الرې د ورځيني ژوند د چارو خړوبول ډېر 

ګران شوي دي. په همدې وجه فرهنګي ارزښتونه او فرهنګي هڅېې د 

 ورځيني ژوند د نورو ستونزو تر سيوري الندې راغلي دي. نو که غېواړو

خپله ټولنه له دغه رنځېدونکي او کړېدونکي حالته راوباسو نو څه بايد 

وکړو؟ له فرهنګه يې پيل کړو؟ که له سياسته؟ او که له اقتصاده؟ سره 

له دې چې دا درې توکه يو له بل سره نږدې اړيکېي لېري، خېو زيېات 

اشخاص شايد پر دې خبره متفق وي چې د يېوې ټېولنې د هوسېاينې 

رهنګ دی. د بې فرهنګه او وچ سياست پايلې )نتيجې( بنسټيز عامل ف

موږ په خپل هېواد کې په خپلو سترګو وليدلې، له اقتصادي پلېوه هېم 

زموږ هېواد د زياتو طبيعي شتمنيو خاوند دی، خو رابرسېره کېول يېې 
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علمي کادرونه او زيات وسايط غواړي. د پيداګوژۍ پوهان عقيده لېري 

الزم او ملېزوم دي بايېد دواړو تېه ژوره  چې اقتصاد او فرهنګ يو د بل

پاملرنه وشي. عيني تجربو ښودلې ده، هغه ټولنې چې له فرهنګي پلوه 

بډايې دي، په اقتصادي لحاظ هم ډېرې  شاته نه پاتې کېېږي. المېان او 

جاپان د دويمې نړيوالې جګړې درانه زيانونه وزغمل، خو څرنګېه چېې 

خپل هېوادونه يې بېرته ودان  ټولنې يې له فرهنګي پلوه رسېدلې وې،

کړل. نو فرهنګ بايد پياوړی، شفاف او روښانه شي، چې د ژوند الرې او 

 کوڅې پرې په روښانه ډول ووينو.
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 د عقايدو بحران
 

 

 

 

 

څو کاله دمخه يوه افغاني پوهاند ويلي وو: )) پېه افغانسېتان کېې د 

 عقيدې بحران او د معنويت سقو، منځته راغلی دی((.

پر يو بل نه باور او اوږدې فزيکي جګړې د ژوند جوړوونکو خواوو توازن 

ګډوډ کړ او داسې حالت رامنځته شو چې ليدل يې سترګې برېښوي او 

او زړونه راپاروي. په افغانستان کې د متضادو عقيده اورېدل يې عواطف 

يي سيستمونو د نادرست استعمال په پايله کې عقده يي ټکېر منځتېه 

راغی، ددغه عقيده يي تصادم په نتيجه کې ولېس پېر ډلېو او ډلګيېو 

ووېشل شو او ذهني پاشنه منځته راغله، کله چې هر يوه د خپلو عقايدو 

پيل کړه، نو خپله ګروهه ورته داسې تفهيم د برالسي لپاره فزيکي جګړه 

شوه، چې د مخالف لوري د محوه کولو لپاره بايد له هر امکان څخه کار 

 واخيستل شي.

د لرغوني يونان يو ليکوال وايي: ))جګړه چې په هر نوم او د هر مقصد 

لپاره وي، په بشريت کې د وحشت، ذلېت، فقېر او بېدمرغۍ طېاعون 

ګړې هم دا بد ګڼې لرلې، جګړې په وګړو کېې زېږوي.(( د افغانستان ج

عاطفه او زړه خوږی ختم کړل او ځينې ډلې ال په رواني لحاظ دېته هم 

کـال د  (ل 3111)دا ليکنه له پېښوره خپرېـدونکې ارمـان جريـدې د 

 ده.ګڼه کې خپره کړې مه (6مه نېټه په خپله )(1)سلواغې پر 
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ورسېدې، چې د مقابل لوري له وژنې او نابودۍ څخه د خپلو روحي نېا 

 اراميو د تسکين لپاره کار واخلي.

 عقايدو او له عقايدو سره په ناپوهېدلي ډول افراطي چلند د دوی په

ذهن کې د اوږدې جګړې او وينې شيندلو ځواک پياوړی کېړ او دېتېه 

وزګار نه شول، چې د عقيدې په رښتيني مفهوم د خپېل زړه پېردې د 

 عاطفې په اوبو ووينځي او د مينې غېږه پرانيزي. 

د مرحوم استاد الفت په نظر؛ عقيده د انسان په ژوند کې تر ټولو مهم 

ژوند ناممکن برېښي. خو راځو دېته  ايل او ارزښت دی، چې بې له هغې

چې هر فکر، هر اند، هر ذهني تاثر او هره اخيستنه عقيده کېدی شي؟ 

 او سياست هم د عقيدې تر سرحده اوچتېدی شي او که نه؟

يو سياستپوه په افغانستان کې د جګړې مهم المل دا ګڼلی چې تقريبًا 

. څرنګه چې ټولو سياسي ډلو سياست د عقيدې تر پولې اوچت کړی دی

عقيده د انسان په ذهن کې يو سپېڅلی او مقدس څيز دی، نو انسان د 

هغې پر وړاندې هر ډول راوالړ شوی عمل نه شي زغمالی. په داسې حال 

کې چې په ځينو نورو ټولنو کې د سياست او عقيدې ترمنځ ذهني پولې  

موجودې دي. سياست د ټولنې د ورځيني ژوند د تخنيکي او اقتصادي 

ارو د سمون لپاره کارول کېږي او عقيده د انسان د روحي سپېڅلتيا، چ

اخالقي روغمنتيا، رواني ارامۍ او اخروي نړۍ د السته راوړلېو الره ده. 

ځينې شايد ووايي چې سياست د عقيدې د پلي کولو اغېزمنه وسيله او 

د هغې د عملي تطبيق لپاره ورته اړتيا ده. که سياست دلته د پېورتني 

او مفهوم لپاره استعمال شي، نو بيا هم واسطه او وسيله وګڼېل  مقصد

شوه، خو وسايل د وخت په تېرېدلو سره بدلون مومي او عقيده د انساني 

ذهن نه بېلېدونکی توک دی. همدارنګه کوم اعمال چې په سياست کې 
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ترسره کېږي او په ايطالح جواز ګڼل کېږي، په عقيده کې هغو ته ځای 

 نه شته.

س راځو خپلې ټولنې تېه: زمېوږ پېه ټولنېه کېې دا دوه ژونېد خو او

جوړوونکي توکي )عقيده او سياست( داسې استعمال شوي چې کله هم 

له عقيدې نه د يوې وسيلې او کله هم له  سياست نه د يوې عقيدې په 

توګه کار اخيستل شوی او په پايله کې نه يوازې يو سياسېي کېړکېچ، 

رامنځته شوی دی. پېه دې عقيېده يېي  بلکې يو عقيده يي بحران هم

بحران کې هغو اشخايو خايه ونډه درلوده، چې د عقايدو د ممثېل او 

مظروف په شکل يې خلکو ته ځان پېژانده، څرنګه چې مظروف او ممثل 

ييقل شوی، شفاف او روښانه نه وو، نېو د عقيېدې روښېانه او نرمېې 

ولس ذهن يې د وړانګې ترې د عام ولس ذهن ته ښې ونه رسېدې او د 

عقيدې له ايلي ماهيت نه همداسې په ابهام کې وساته. په همدې وجه 

د ولس يوه برخه له ذهني کنټروله ووته او د مادي لذايزو د ګټلو لپېاره 

يې مادي وسايطو ته ورمخه کړه او فزيکي ټکرونو ته الره اواره شوه. ان 

ونو )ايولو( تر دې چې د يوې عقيدې الرويان هم د خپلو عقيده يي سر

پرخالف پر ذهني او فزيکي جګړو اخته شول. اوس نو زموږ ټولنېه نېه 

يوازې سياسي او مادي بيا رغونې ته ضرورت لري، بلکې په لومړي ګام 

 کې ذهني او عقيده يي بيا رغونې ته هم اړتيا لري.
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 که خرب نه يې نو واوره!

 

 

جالل اباد د لېويې الرې د  -په وروستيو څه کم دريو کلونو کې د کابل 

پاټکونو، پوستو او وسله والو اشخايو چلند هر هغه چاته چې پر دې الره 

څرګندېږي. خو لېه دې سېتونزو او يې يوځل هم سفر کړی وي، ډېر ښه 

کړاوونو سره سره ځينې نورې خبرې هم شته چې هم دردونکېې دي او 

 هم خندوونکې:

  د سروبي د نښترو دويم بڼ چې اوس يې له منځه وړی )تګاب ته د

ورغلي سړک( د پيلېدو ترڅنګ د څښاک د اوبو د پخواني حوض پر يوه 

لمان حرام است، خېونش، دېوال ليکل شوي: ))سه چيز مسلمان بر مس

ابرويش و مالش )روايت مسلم/ محصلين( (( د همدې حوض ترڅنېګ د 

مجاهدينو)!( يو پاټک هم واقع دی او له همدغو دريو څيزونو سره يې کار 

 دی.

ګڼه کې چـې د  (4-6)پله دا ليکنه هم له پېښوره خپرېدونکې وفا جريدې په خ

رسه برابره ده د )نيازي( په مستعار نامه خپره  (مې64)کال د سلواغې له  (ل3111)

کړې ده. ا الً ))که خرب نه يې نو واوره(( د دې جريدې د يوه کامل نـوم و، چـې 

همداسې ورځنيو مسايلو ته وقف شوى و، ما هم څو ځله دې کـامل تـه وړې وړې 

ليکنې ورلېږلې وې، هغه هم په بدل نامه، دا ليکنه هـم د )نيـازي( پـه بـدل نامـه 

خپره شوې ده، خو نورې ليکنې زما الس ته رانغلې، دا يوه يې د بېلګې پـه توګـه 

 دلته وړاندې کوم:
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  کله چې تر سروبي پورته د نغلو اوار ځای ته ورسېږې، نو دا شعار به

هاد فی سبيل اهلل(( ددې دې هم تر سترګو شي: )) ايمان، تقوی، تنظيم، ج

شعار ترڅنګ هم يو پاټک پروت دی. دغه راز د سروبي له بازار راکښته په 

يوې بلې تنظيمي پوځي قرارګاه کې چې د سړک غاړې ته پرته ده ليکېل 

 شوي: ))په خپله ساحه کې د خلکو د سر او مال تضمين ورکوي.((

 پرځای پرېږدو اوس  د انسانانو د سرونو او غړو د اره کولو داستان  به

به راشو د بمبونو او برېښنا مزو د اره کولو او پرېکولو کيسې ته. بمونه تېر 

انسانانو ) غيرتي او غچ اخيستونکي ښکاري( خو زموږ ولس ال تراوسېه 

پورې له خپلو اره کوونکو او پرې کوونکو څخه انتقام نه دی اخيسېتی. د 

ي ډګر چې اوس د شورای نظار بمونو د انتقام کيسه داده: ))د بګرام هواي

په الس کې دی، د افغانستان يو لوی پوځي هوايي ډګر و. په دې هېوايي 

ډګر کې ډېرې وسلې او له هغې جملې ډېر ستر بمونه چې د جنګي الوتکو 

-٤۱له خوا غورځول کېږي، هم موجود وو. څرنګه چې په دې بمونو کې تر 

افغانيو هم  ۹۱۱۱۱وتو بيه تر منو پورې باروت وي او نن سبا د يومن بار ۹۱

پورته شوې، نو ځينو سوداګرو د ميدان د پيره دارانو په مرسته دا بمونېه 

اره کول او باروت يې ځنې کښل. يوه ورځ د بم د اره کولو پر وخت د زيات 

حرارت له کبله يو بم انفالق وکړ، ورپسې نورو بمونو هم انفجار وکړ او لېه 

څخه يې خپل انتقېام واخيسېت.(( خېو  سوداګرو او باروت خرڅوونکو

برېښنا مزو ال تراوسه له خپلو غوڅوونکو څخه انتقام نه دی اخيستی. له 

جبل السراج نه تر کابل پورې چې د برېښنا کوم مزي غځېدلي وو، هغېه 

خو ال پخوا ټول شوي او بازار ته وړاندې شوي وو، خو اوس يې د هغه ځای 

ولو او غوڅولو هم الس پورې کړی دی. دا د برېښنا د پايو )ستنو( پر پرېک

نغلېو  -سېروبي، کابېل -ناروغي يوازې هلته پاتې نه شوه، بلکې د کابل
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برېښنا مزو ته هم راورسېده، ځکه چې برېښنا مزي له مسو څخېه جېوړ 

شوي او يو من مس په تور بازار کې په ډېره لوړه بيه پلورل کېږي، نو وسله 

 -ره غنيمت کلېه پېه الس ورځېي. د کابېلوالو او نورو غلو ته تر دې غو

نغلو برېښنا مزي نوي فيصده غو  شېوي دي. د کبېاړ او  -سروبي، کابل

تاالن دا ناروغي ان کليو او بانډو ته هم رسېدلې، د کباړ دا لېړۍ دهغېې 

سيمې خلکو ته ښه معلومه ده، چې له لغمان واليت نه الينګار ولسېوالۍ 

ر په لويه الره کېې يېو زيېات شېمېر الينګا -ته تګ راتګ لري. د لغمان

عسکري موټر او درانه ټانکونه، ځينې ويجاړ او ځينې نيمه ويجاړ پاتې وو، 

خو کباړيانو ان له پاکستان څخه ورپسې مسلکي کسان او وسايل يوړل، 

 هغه يې پرې ټوټې ټوټې کړل او پاکستان ته يې واړول.

و او بوټو هم يرفه ونه له اوسپنو او ټانکو پرته، دې ډول خلکو پر شنو ون

کړ، په کابل کې يې د خلکو له باغونو څخه ډېرې د مڼو او نورو مېوو ونې 

ووهلې، د سون د لرګيو او پوځي مورچلو په جوړولو کې يېې تېرې کېار 

واخيست، د سروبي د نښترو پورتنی شين بڼ يې هم پر سپېره ډاګ بدل 

 کړ.
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 جګړه او روحي ستونزې
 

 
 

په افغانستان کې د پنځلس کلنې فزيکي جګړې له پيل سره سم او ان 

د هغې تر پيله ال دمخه د رواني، ذهني، عقيده يېي او يېا د اعصېابو د 

جګړې لپاره د پيالمې ټکي ايښودل شوي وو. د څلوېښتمو کلونېو پېه 

لومړۍ نيمايي کې چې زموږ په هېواد کې د لويو ځواکونو لېه مېالي او 

ينو څخه خړوبېدونکو سياسي ډلګيو ته د پنځېدو الره عقيده يي سرچ

اوارېده، د دې ډول جګړې لومړني څرکونه وليدل شول. کله چېې پېه 

هېواد کې ګرمه جګړه پيل شوه، نو هر لوی ځواک د خپلو پلويانو تر شا 

ودرېد. په توده جګړه کې کورنيو او بهرنيو غاړو هر يوه تر خپلېه وسېه 

 ۳۹خواني شوروي اتحاد پر ځاني تلفاتو سربېره خپل خپل رول ولوباوه. پ

مليارده ډالېره، د  (۱۹)مليارده ډالره، لويديځو هېوادو او د هغو ملګرو 

دې جګړې د دوام لپاره په تله کېې ايښېي وو. دا چېې د دې لګښېت 

تخريبي ساحه څومره وه، هغه بېل بحث دی، خو د دې ترڅنګ هغوی د 

هم يو لړ لګښتونه کړي، چې زموږ د ذهني تخريب او رواني جګړې لپاره 

 ولس ترمنځ ذهني واټن، روحي او فکري عقده او بحران رامنځته کړي.

 (۹٤)پخواني شوروي اتحاد د پښتو او فارسي ژبو په ګډون د نړۍ په 

ژبو خپرونې کولې او هم يې راډيويي، تلويزيوني او نورې خپرونې په ډېر 

  (مـه1)دا ليکنه له پېښوره خپرېدونکې ارمان جريدې د لومړي کال په 

نېټـې رسه سـمون   (مـې61)کـال د دلـوې لـه (ل3111)ګڼه کـې چـې د 

 خوري، خپره شوې ده.
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د دوی خپرونې بې لېه شېکه  ځواک سره فعالې وې. د افغانستان لپاره

زموږ د ولس پر ذهني وېش لويه اغېزه شيندلې، لويديز هېوادونېه او د 

هغوی متحدين هم په دې لوبه کې تر هغوی وروسته پاتې نه شول او د 

افغانستان په باب يې په يوه شپه ورځ کې يوازې خپلې راديويي خپرونې 

نوانو په شېاوخوا کېې ع (۸۱)( ساعتونو ته ورسولې. په کابل کې د ۶۶۱)

چاپي خپرونو ترڅنګ راډيو او تلويزيون هم په اوونۍ کې پېه لسېګونو 

خپرونې کولې، پاکستان، ايران او د مجاهدينو تنظيمونو هم تېر خپلېو 

همسيالو ځان شاته ونه شو زغمالی او په مجموعي توګه ټولو داسې يو 

ش، ستړيا څه زموږ د ولس ذهن ته وړاندې کړل، چې د هغوی د ذهني وې

او روحي نارامۍ سبب شول. په دې ذهني جګړه کې نه يوازې مطبوعاتو، 

بلکې د هغو پر بنسټ رامنځته شويو مبلغينو هم خپله ونډه واخيسته. 

که د جګړې د مهال د ټولو غاړو مطبوعات سره پرتله کړو، نو وبه ګورو 

چې ټول پر سخت دردونکي او رنځوونکي ذهني جنګ اخته دي. د هرې 

اړې له کالم او بيان څخه د کينې او وينو بوی راځي او يېو د بېل پېر غ

نظرياتو او شتوالي د نابودۍ اورونه شيندي او بيا داسې وخت راغی چې 

د وخت واکمنو له دې رواني جګړې څخه د ستړيا احساس وکړ. کله چې 

د پخواني شوروي اتحاد مشر ميخايل ګرباچف پر شوروي باندې د مسلط 

سيستم پر نه بري معتقد شو، نېو پېه لويېديځ کېې يېې د عقيده يي 

ژورنالستانو په يوه مطبوعاتي کنفرانس کې وويل، چې ژورناليزم تراوسه 

خپل مسووليت ترسره کړی نه دی. د نوموړي مقصد دا و چېې د نېړۍ 

خپرونې د سياستوالو تر کنټېرول النېدې دي، خېو دا د ژورنالسېتانو 

لو ته د دوستۍ، مينې او عاطفې پيغام مسووليت او دنده ده، چې نړيوا

ورسوي. خو د افغانستان په باب خپرېدونکو خپرونو له ځينو ښېېګڼو 

 پرته د سياستوالو له هيلو سره سم ذهني جګړه جاري ساتله.
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په پايله کې داسې وشول، چې د فزيکي جګېړې نېاخوالو، سياسېي 

دي ستونزو او دښمنيو، د عقايدو په نوم له عقيده يي سرونو تېری، اقتصا

د رواني جګړې وسايلو په ګډه داسې يو حالت رامنځته کړ، چې زمېوږ 

ولس له سختو رواني ستونزو او ذهني بحران سره مېخ شېي. اوس نېو 

تقريباً هره ورځ له هرو دريو افغانانو څخه دوه تنه ضرور پر بې نتيجېې 

فغانانو مليونه ا (۶۹)سياسي بحثونو خپل وخت تېروي، نو لږ تر لږه که له 

څخه لس مليونه افغانان د ورځې يو ساعت پر سياسي خبرو تېر کړي، نو 

مليونه ساعته وخت ضايع کړی وي او که دا په  (۶۱)په يوه ورځ کې به مو 

( مليونه ساعته وخت به شي ۹۱۹۱( نو )۹۱۹×۶۱يو کال کې ضرب کړو )

يونه ( مل۹۵۷۹۱( نو )۹۱۹×۶۹کالو کې ضرب کړو ) (۶۹)او که دا بيا په 

ساعته وخت به مو يوازې پر بې نتيجې سياسي بحثونو ضايع کړی وي او 

دا دومره خت دی چې د نړۍ هېڅ ملت به هم پر داسېې بېې نتيجېې 

 مسايلو نه وي لګوالی.

له دې بې نتيجې توندو سياسي بحثونو څخه چې زيات پر احساساتو 

ېلو الرو والړ دي، داسې هم پېښ شوي، چې د يوه کور غړي سره پر بېالب

روان کړي او يو د بل پر وړاندې د حقارت او بدګڼلو عقده پېه زړه کېې 

وروزي. دې عقدې روښنفکري ذهن کې هم ځای نيوالی ، د هېواد يېو 

شمېر روښنفکرانو او ليکوالو يوازې د يو بل پر غندلو د خپېل فکېر او 

 ليکوالۍ ځواک اوبه کړ.

هم د هېواد وګړو ته  له خپرنيو هڅو او ساړه جنګ پرته، تودې جګړې

درانه رواني زيانونه اړولي وو. د پخواني دولت له يوه افسر څخه پوښتل 

شوي و، چې د خپل روحي ژوند په باب وغږېږي، هغه ويلي وو، چې زه د 

خپلې دندې پر وخت له سختې رواني ستړيا او وېرې سره مخېامخ وم، 

وخت وم، زموږ او کله چې به مې د شپې سترګه پټه کړه، نو پر جګړه به ب

د مجاهدينو ترمنځ به سخت جنګ روان و، په همدې وېره کې بېه لېه 
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خوبه راپاڅېدم، ټول وجود به مې خوله شوی و. همدا پوښتنه لېه يېوه 

مجاهد څخه هم شوې، هغه هم په خپل خوب کې د رواني پېټي خبرې 

کوي او وايي: ))د جګړې په شپو او ورځو کې کله چې زه ويده شوی يم، 

و شاوخوا مې ټانکونه او عسکر تاو وي او په همدې شېبه کې له خوبه ن

راپاڅېدلی يم((. دا خو د جګړې دواړه عملي خواوې وې. خو پېر عېام 

ولس بيا دا دواړه وېروونکې خپسې ناستې وې او هېچا به هم په دې څو 

کلونو کې په ارام روح او روان خوب نه وي کړی. د پخېواني دولېت تېر 

دې ځوانه پرګنه د پوځ په ټولګيو کې له جبري تنظيم څخه کنټرول الن

ترسخت رواني فشار الندې وه. روښنفکران د خپل راتلونکي ژوند پر لر 

ليد ډاډمن نه وو او عوامو کې د جګړې ترڅنګ د زياتېدونکي اقتصادي 

فقر له کبله رواني ستونزې نورې هم په زياتېدو وې. دې ستونزو هغېه 

وموندله چې په کابل کې سياسي نظام بدل شو، خو وخت ال ځواکمنتيا 

حاالت د خلکو د هيلو خالف ال پسې ويجاړ شول. لنډه دا چې د ولېس 

زياته برخه په ډول ډول رواني ستونزو واوښته. د کابل پوهنتون له يوه 

استاد څخه مې د دغه درد شريکولو پېه تېر  کېې وپوښېتل چېې د 

پر يوې نه يېوې ډول روحېي  سلنه( ۳۹افغانستان زيات وګړي، تقريباً )

ناروغۍ اخته دي، هغه وويل: ))تاته چې کوم رو  ښکاري هغه هم نارو  

 دی؟ ځکه چې دا دردونکې او غملړلې پېښې پرې ولې تاثير نه کوي؟((
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 فرهنګي ټولنې او فرهنګي مسئوليتونه
 

 

 

 

د افغاني ټولنې جوړښت او برخليک همداسې راغلی، چې ټول تاريخ 

يې له جګړو، لوړو، ژورو، سياسي کړکېچونو او ناندريو څخه ډک دی. د 

وخت د تاريخي وېش په انډول ډېره لږه موده ليدالی شو، چې افغانېانو 

اراسمه ساه ايستلې وي. خو زموږ ولس د خپلې فرهنګي سليقې، پکې 

مينې، استعداد، ذوق او شوق په زور، وخت پر وخت د فرهنېګ او ادب 

ښکلې ماڼۍ تيارې کړي او سينګار کړي دي. دا چې ولې دا ماڼۍ بيا ژر له 

خاورو سره برابرې شوي او د ايرو پر څلو بدلې شوي؟ دا نو د هېېواد د 

 ک په هنداره کې مطالعه کېدی شي.سياسي پېښلي

په افغانستان کې سياسي واکمنو ) له اسېتثناتو پرتېه( هغېه وخېت 

فرهنګپالنې او فرهنګ بډاينې ته غېېږه پرانيسېتې، چېې د دوی لېه 

سياسي او ځاني ګټو سره يې سمون لرالی دی. دا خبره په ځانګړي ډول 

په افغانستان او د پښتو ژبې او پښتني فرهنګ په باب د يدق وړ ده. هم 

هم په کوزه پښتونخوا کې وخت پر وخت پښتو ژبه او پښتني فرهنګ د 

سياسي معاملو په تله کې ايښودل شوي دي. خو له دې سره سره بيا هم 

په سياسي واکمنو او نا واکمنو کړيو کې دلته او هلته ځينېې ځېانګړي 

شخصيتونه وو، چې له خپلې ژبې او فرهنګ سره يې بې کچېې مينېه 

کال  (ل ١٣٧٤ )دا ليکنه له پېښوره خپرېدونکې ارمان جريدې د

 ( ګڼه کې خپره کړې ده.١١مه نېټه په خپله )(۶۹)د وري پر 
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درلودله او د قربانۍ تر پولې يې خپلې هڅې نه دي سپمولي. د همېدې 

مقصد لپاره هم د دولت په چوکاټ او هم پېه خپلواکېه توګېه ځينېې 

فرهنګي ټولنې جوړې شوي، چې تر خپله وسېه يېې خپېل فرهنګېي 

 مسووليت ترسره کړی دی.

يو وخت داسې هم راغی چې روښنفکرو فرهنګپالو او فرهنګ مينېه 

ه په خپلواکه توګه دې ډګر ته راودانګل او نور يې نو دېته ونېه والو خپل

کتل چې سياسي واکوالو او نورو ته دې د فرهنګ د خدمت پېه هيلېه 

نېټه په کابل  (مه٤۹)کال د عقرب پر  (ل۶۹۱۳ )کېني. په همدې هيله د

کې د افغاني روښنفکرانو يو لوی فرهنګي مرکېز ))خوشېال فرهنګېي 

ټولنه(( جوړ شو. ورپسې د ))عالمه سيد جمال الدين افغان فرهنګېي 

ټولنه(( هم پرانيستل شوه. د خوشال فرهنګي ټولنې له هغې نېټې نېه 

تراوسه پورې په لسګونو علمي غونډې، سيمينارونه او مشاعرې جوړې 

عنوانه  (۶۵)او د خپل خپرني ارګان ))شمشاد(( مجلې په ګډون يې کړي 

علمي او ادبي اثار خپاره کړي دي. د عالمه سيد جمېال الېدين افغېان 

( عنوانه بېالبېل علمي او ادبي اثار ۳فرهنګي ټولنې هم تراوسه پورې )

 چاپ کړي دي.

منځته  کله چې په افغانستان کې د يوه ))ناتار(( له پاسه ))بل ناتار((

راغی او د هېواد پاتې فرهنګي شتمنيو ته پکې درانه زيانونه واوښتل، د 

هېواد د فرهنګيانو مسووليت نور هم دروند شو. په پېښور کې مېشېتو 

افغاني فرهنګيانو وپتېيله چې د مهاجرت په ژونېد کېې هېم د خپېل 

فرهنګ لپاره خپلو هڅو ته انسجام او اوډون ورکېړي. )) افغېان ادبېي 

(( يې جوړ او دا دی له څو مياشتو راهيسې خپلو اونيزو ادبي غونډو بهير

او نورو هڅو ته په اوډلي ډول دوام ورکوي. د ))افغان ادبي بهير(( اوسنۍ 
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هڅې د ليکوالو ترمنځ د کره کتنې د زغم پيدا کولو، د ادبېي ليکنېو د 

ډېرې بېالبېلو ډولونو د څرنګوالي او د استعدادونو د غوړولو په برخه کې 

 اغېزمنې دي.

مه نېټه د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ او (68)کال د کب پر  (ل۶۹۷۹)د 

زرغونتيا لپاره يو بل ګام هم پورته شو. پر همدې نېټه په جالل اباد پېه 

ښار کې ))ننګرهار فرهنګي ټولنه(( جوړه شوه. د دې فرهنګي ټولنې په 

انو، د ننګرهېار پرانيستونکې غونډه کې د هېواد ځينو ليکوالو، شېاعر

جهادي شورا ځينو غړو، د ننګرهار واليت ځينو مخورو، فرهنګيېانو او 

فرهنګپالو برخه اخيستې وه، د غونډې برخه والېو د هېېواد نوميېالي 

ليکوال استاد محمد ايف يميم د نوموړې فرهنګي ټولنې د مشر پېه 

 توګه وټاکه. د دې ټولنې لومړۍ مېوه د ځوان او هڅاند ليکوال حفېيظ

اهلل تراب د لنډو کيسو مجموعه ده چې )ورکه( نېومېږي او د نومېوړې 

 ټولنې له خوا تازه خپره شوې ده.

د خوښۍ خبره خو دا ده چې د فرهنګېي ټولنېو لېه تعېدد څخېه د 

هېوادنيو ملي او فرهنګي چارو په باب بنسټيز اختالفونه، نه رامنځتېه 

د برچې د زور په  کېږي او د ځينو سياسي ګوندونو په شان د هر څه حل

هنداره کې نه مطالعه کوي. هره فرهنګي ټولنه کېدی شي په ټوليز ډول 

ټول فرهنګ او په ځانګړي ډول د فرهنګ د يوې مشخصې څېانګې د 

 ښېرازۍ لپاره غوره خدمتونه وکړي.

اوس نو د فرهنګښېرازۍ او فرهنګپالۍ لپاره همدغو فرهنګي ټولنو ته 

شان يوه ټولنه کې خو هسې هم په پوره  د هيلو سترګې اوښتي، زموږ په

مانا د يوه ځواکمن دولت تنستې په اسانۍ ټينګېدی نه شي، نو ژبېه او 

فرهنګ د همدغو فرهنګي ټولنو، ليکوالو او شاعرانو په هڅو ژوندي او 

 خړوب دي.
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 پېټي الندې  د کابل طب انستيتيوت، د زيان تر

 

 

د تېرو درې کلنو جګړو په لړ کې د هېواد د نورو لويو او وړو تحصيلي، 

تعليمي، اقتصادي او کلتوري موسسو د ړنګولو په لړۍ کې د کابل د طب 

انستيتيوت ته هم درانه زيانونه اړول شوي دي. په ياد شوي زماني واټن 

لي درانه زيانونه کې نه يوازې دا چې نوموړي روزنځي ته اقتصادي او ما

اوښتي، بلکې ډېر دروند معنوي زيان يې هم زغملی دی. په دې مېوده 

کې د محصلينو درسونه يا په نيمه او يا په بشپړ ډول ودرول شېوي وو. 

که د محصلينو د شمېر په تناسب د درسي ساعتونو شمېر په پام کېې 

ونو په ونيسو، نو په مجموعي توګه به نوموړي انستيتيوت ته د لسو ملي

 شاوخوا کې د درسي ساعتونو دضايع کېدو زيان اوښتی وي. 

ما په کابل کې د تنظيمي جګړو پـر مهـال ډېـر وختونـه تېـر کـړي. د 

افغانستان هرې اقتصادي، علمي او فرهنګـي شـتمنۍ تـه چـې بـه زيـان 

رسېده، نو زموږ له زړونو به وينې څڅېدلې، هغه وخـت مـا پـه خپـل او 

بدل نامه ځينو فرهنګي او اقتصادي موسسو ته د اوښتو زيـانونو پـه بـاب 

و چاپول. فرهنګي موسساتو ته د اوښتو زيانونو پـه بـاب معلومات راټول ا

معلومات بيا په يوه ځانګړي اثر کې راټول او چاپ شول. دا ليکنـه هـم، 

همغه وخت شوې وه او د )مروان( په مستعار نامه له پېښوره خپرېـدونکې 

کـال د چنګـاپ پـر  (ل3116)ګڼه کې، چې د(مه ۶۸)ارمان جريدې په 

 خپره شوې ده. مه نېټه چاپ شوې،(33)
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د طب انستيتيوت )د جنسي مديريت( مدير ښاغلي محمدايف وويل: 

))سره له دې چې انستيتيوت ته د ټولو رسېدلو زيانونو دقيېق شېمېر 

خورا ګران کار دی، خو بيا هم په اټکليز ډول د زيانونو اندازه څه ناڅېه 

نستيتيوت کې د پتېالوژۍ، بيوشېيمۍ، هسېتولوژۍ، لګېدی شي. په ا

فارمکولوژۍ، مکروبيالوژۍ، اناتومۍ، کيميا او فزيک ديپارتمنونه موجود 

دي. دې څانګو خپل خپل مجهز البراتوارونه لرل، چې د طبي علومو په 

زياتو عصري وسايلو سمبال وو. دا البراتوارونه له ټولو وسايطو او وسايلو 

وي دي، چې مالي ارزښت يې پېه سېوونو مليونېو سره له منځه وړل ش

افغانيو ته رسېږي. د انستيتيوت فزيکېي سېاختمان او نېورو درسېي 

په سلو کېې  (۹۱)وسايطو او وسايلو ته هم درون زيان اوښتی. د ودانيو 

برخې تخريب شوي، د اوبو او برېښنا سيستم يې هم ويجېاړ شېوی، د 

عرادې بېالبېل موټر غال شوي: د قرطاسيې ډيپوګانې  (٤۱)انستيتيوت 

چور شوي، د انستيتيوت ټول سمعي او بصري مېواد لکېه د عکاسېۍ 

کمرې، مايکونه، پروجکتورونه، لوډسپيکرونه، علمي سينمايي فلمونه، 

هنېېري سېېينمايي فلمونېېه، ګرځنېېد امپېېي فايرونېېه، تلويزيونونېېه، 

غېال شېوي. لېه دې پرتېه د ترانسفرمرونه، ويدو کيسټې او داسې نور 

 انستيتيوت ډېره مجهزه چاپخونه )مطبعه( له منځه وړل شوې ده((.

د بيالوژۍ څانګې يوه سابقه لرونکي استاد وويل: ))يوازې يې زموږ د 

څانګې )بيالوژۍ( له البراتوار څخه يې په لسېګونو ميکروسېکوپونه، د 

 تسليخ بکسونه، د ميکروسېکوپ ګروپونېه، تثبيېت شېوي مختلېف

دانېې، درجېه لرونکېي  (٤۱۱)دانې، ساده ساليدونه،  (۹۱۱۱)ساليډونه 

 استوانې، يخچالونه او نور وسايل چور او له منځه وړي دي((.
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د انستيتيوت يو تن مسوول وويل: )) کېېدی شېي د انسېتيتيوت د 

ودانيو د بيا جوړولو لپاره زر مليونه افغانۍ کفايت وکړي، خو دا خبېره 

دقيقه نه ده، د زيانونو د تثبيت کميسيون په دې خبره کار کوي، چېې 

وروسته به دقيق زيان معلوم کړي((. بل دروند او نه جبرانېدونکی زيان 

ي انستيتيوت ته اوښتی هغه د علمي او درسي کتېابونو لېه چې نوموړ

منځه تلل دي. د کابل طب انستيتيوت يو ډېر مجهز کتابتون درلېود. د 

نوموړي کتابتون امر ښاغلي غالم علي وويل : )) د انستيتيوت کتابتون 

درې منزله درلودل، په دې کې دوه خونې د محصلينو د مطالعې لپېاره 

ي جوړښت په ډېر علمي سيستم او بڼې جوړ شوی وې. د کتابتون فزيک

و. په دې کتابتون کې پنځوس زره عنوانه بېالبېل علمي کتابونه موجود 

وو، چې زياتره يې په انګليسي ژبه وو، کله چې دلته د جګړې اور ولګېد، 

نو د کتابتون درې واړه منزله وسيزل شول، زيات کتابونه پکې ايره شول، 

عنوانېه کتابونېه لېه  (۱۱۱۱)څه او هاند يوازې د طب انستيتيوت په ه

انستيتيوت څخه يو مصئون ځای ته انتقال او د حاالتو په ښه کېدو سره 

بېرته انستيتيوت ته راوړل شول، چې اوس ترې محصلين ګټه اخلي. د 

 (۹۱۱۱)انستيتيوت په کتابتون کې د دې انستيتيوت د استادانو هغېه 

وو، چې دوی په بېالبېلو وختونو کې د عنوانه علمي کتابونه هم موجود 

خپلو علمي ترفيعاتو لپاره ليکلي وو او دلته يې يوه يوه خطېي نسېخه 

 موجوده وه. دا اثار هم د جګړې د طاعون ښکار شول((.
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 د افغانستان د ميل ګالرۍ برخليک

 

کال د ثور پر مياشېت افتتېاح شېوې ده. د  (ل ۶۹۱٤)ملي ګالري د 

ګالرۍ د پرانيستو په مراسمو کې د کندهار له واليت، د کابل له موزيم او 

يخي اثار راوړل شوي او نندارې ( هنري او تار٤۱۱له سلطنتي قصر څخه )

 ته ايښودل شوي وو.

دا موسسه د اسمايي واټ په هغه تعمير کې جوړه شوې وه، چې ايالً 

د غالم نبي خان چرخي ملکيت و او وروسته بيا په اطالعاتو او کلتېور 

وزارت پورې تړل شوی و. سره له دې چې دا ودانۍ د ملي ګالرۍ د اثارو 

ه مناسبه هم نه وه، خو بيا هم دا اثېار پېه کېې د ساتنې او نندارې لپار

 نندارې ته کېښودل شول.

کلن فعاليت په لړ کې هر کال د پالن او بوديجې  (۶٤)د ملي ګالرۍ د 

له مخې د هېواد د معايرو هنرمندانو اثار اخيستل کېدل. په دې لړ کې 

اثار اخيستل شوي  (۹۳۱) د نقاشۍ، ميناتورۍ، مجسمې او ظريفه اثارو

ملي ګالرۍ ته تحويل شوي وو. د دې اثارو  زياته برخه د غالم محمد  او

ميمنګي، عبدالغفور برېښنا، استاد عبدالعزيز، استاد غوث الدين، استاد 

ګڼـه کـې چـې د  (مـه6١-11)دا ليکنه هم د وفا جريدې د څلـورم کـال 

نېټې رسه سمون خوري، د)نيازي( په مستعار  (مې1)کال د لړم له  (ل3116)

نامه خپره شوې ده. د تنظيمواکۍ په بهري کـې چـې پـه کابـل کـې سـخت 

جنګونه روان او وخت پر وخت زموږ فرهنګي اثار لوټېدل، نو زه او زمـا پـه 

شان نور هېوادوال پرې زيـات دردېـدل، همغـه وخـت مـا د دې کلتـوري 

اب معلومات راټولول، دا ليکنه هم د همغې لړۍ يوه کړۍ ده تراژيديو په ب

 چې وروسته بيا ترې يو ځانګړى کتاب جوړ شو.
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يوسف کهزاد، استاد عطايي، استاد خيرمحمد ياري، استاد کريم، استاد 

 قربانعلي عزيزي او داسې نورو استادانو اثار وو.

اته موده کې دې ګالرۍ هر کال لس زره ليدونکي تر يوې لسيزې په زي

درلودل او د افغان ولس لرغونی او تاريخي فرهنګ يې تمثېيالوه. کلېه 

کال پيل شو او جهادي تنظيمونه کابل ته داخل شول، پر  (ل۶۹۷۶)چې 

دې وخت نو د اطالعاتو او کلتېور وزارت اداري، حقېوقي او فرهنګېي 

به خوندي پاتې شي، خو امنيتي  مسوولين په دې هيله وو، چې هر څه

چارواکي او غالباً وسله وال جهادي افراد د يو توند باد په شان راخواره 

شول او د ګالرۍ دېوالونه يې ولړزول. کله چې وسله والو افرادو د وزارت 

ټول اداري قيمتي وسايل او وسايط، لکه غالۍ، فرشونه او مېوټر چېور 

 (ل۶۹۷۶)وېره ال پسې ګړندۍ شوه. د کړل، نو د ملي ګالرۍ د منځه تلو 

نېټه د وسله والو کسانو له خوا د اسېتاد غېوث  (٤۹)کال د سنبلې پر 

الدين او نورو هنرمندانو څلور تابلوګانې غال شوې، دولتي ادارو ته خبر 

ورکړ شو، چې د ګالرۍ پيره دارانو دا کار ترسره کړی دی او په راتلونکې 

کې هم دا وېره شته، خو هغوی بې تفاوتېه پېاتې شېول او د ګېالرۍ د 

هېڅ پرېکړه ونه کړه، ان دا چې د اطالعېاتو او  برخليک په باره کې يې

کلتور وزارت د هغه وخت د اداري رئيس په دستور او د هغېه وخېت د 

نېټه  (۵)کال د سنبلې پر  (ل ۶۹۷۶)کوپوني مغازې د مدير په واسطه د 

موټرو زيات د ډبرو سکاره د ملي ګالرۍ په انګړ کې وغورځېول  (۹۱)تر 

چې د ګالرۍ اثار راټول او يېو مصېئون  شول. دې کار ددې مخه ونيوله

ځای ته انتقال شي، ان تر دې چې د ګالرۍ يو زيات شمېر ښکلي او ناب 

اثار د ډبرو سکرو په تور ګرد ککړ شول او د ګالرۍ تعمير او لوازم هم د 

ډبرو سکرو په شان تور واوښتل. دې کار د هېېواد ټېول فرهنګپېال او 

يو کسانو عمل يې وغنده. ويل کېږي فرهنګيان متاثر کړل او د يادو شو
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چې د نوموړ اشخايو عمل قصدي و، د ګالرۍ اثار به يې د ))بتانو(( پېه 

 نومونو يادول.

نېټه په  ګالرۍ کې د ځای پرځېای شېويو ۹کال د ثور پر  (ل۶۹۷٤)د 

نور هنري اثار هم غال شېول، پېر دې کېار  (۹)وسله والو کسانو له خوا 

ګو هم ځان غلی ونيو او بيا يې هم د ګالرۍ د باندې د وزارت امنيتي څان

 اثارو د ساتنې کوم مشخ  تدبير ونه نيو.

نېټه د ګالرۍ د امنيتي ساتونکو له خوا ( ۶۹)کال د ثور پر  (ل۶۹۷۹)د 

اثار غال شول، دا ګالرۍ ته دومره لوی زيان و، چې  (٤۱)د هنري  نقاشۍ 

اطالعاتو او کلتېور جبران نه کېدونکی ګڼل کېږي. دې ټولو پېښو ته د 

وزارت لوړو مقامونو او نورو اړوندو ادارو هېڅ پاملرنه ونه کړه. کله چې د 

ګالرۍ د بېخي له منځه تلو وېرې د ځينو زړونه ودردول، نو په اطالعاتو 

او کلتور وزارت کې ځينو اشخايو له هغه جملې نه د نوموړي وزارت د 

و مسولينو په مرسته د ملي هنر د رئيس په ځاني هلو ځلو او د ځينو نور

تاريخي اثار له ايلي تعمير څخېه د وزارت تعميېر تېه را  (۱۳٤)ګالرۍ 

 انتقال شول.

تر دې نږدې تېرو ورځو پورې هم د ګالرۍ تعمير د وسله والو کسانو په 

الس کې و، معلومه نه ده چې تر کومه بېه پېه دې تعميېر کېې د دوی 

په کې ظريفه او ښېکلي اثېار  واکمني وي. په هغو ځايونو کې چې پخوا

ځوړند وو اوس يې بيا ترې تشنابونه جوړ کړي او يا هم پخلنځي، کېدی 

 شي د يو څه وخت په تېرېدو سره د تعمير پاتې برخه هم ونړېږي.

هغه اثار چې له ملي ګالرۍ څخه د وزارت مقر ته راوړل شول اوس هم 

مقر کې هم د مصئون نه دي او داسې ګونګسي هم دي، چې د وزارت په 

ځينو چارواکو له خوا د ګالرۍ ځينې اثار غال شوي او دا لړۍ کېدی شي، 

 نوره هم ادامه پيدا کړي.
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 ځانګړتياوې د کابل د اوسنۍ ادارې څو
 

 

 

له هغې ورځې چې په کابل کې دولتي سيستم ړنګ شوی او نوې اداره 

جوړه شوې، نو پر ټول افغانستان په تېره بيا پر کابل د اورونو او غمونو، 

 قحطيو او قيمتيو سخت ناتار اوري.لوږو او توندو، سختيو او بدمرغيو 

هغه څه چې د تېرو غميزو له ناتار څخه خوندي پاتې وو، د تنظيمېي 

ادارې د ځان غوښتنو او ډول ډول منفي فکري تمايالتو د اور په څپو کې 

ايره شول. سره له دې چې په افغانستان کې له درېو کلونېو راهيسېې 

ور رئېيس)!( او د دفېاع حکومت او دولت نه شته، خو القاب شته: جمه

وزارت)!( اسالمي اردو، د وسله والو پوځ اعلی قومانداني او دې ته ورته 

نومونې اورېدل کېږي. له دفاع وزارت سره د افغانستان نوم اخيسېتل 

کېږي ) د افغانستان د دفاع وزارت( خو د دفاع غږ يې يوازې د کابل ښار 

يې دا ټکي هم راغلي وي: له څو ناحيو څخه پورته کېږي او اعالميو کې 

)) که چېرې مخالفين د کابل پر ښار خپلو راکټي حملو ته دوام ورکړي، 

نو د اسالمي اردو ځواکونه به د کابل شاوخوا ته نږدې ښارونه تر غوڅو 

هوايي بمباريو الندې ونيسي(( مقصد يې ميدان ښار، چهاراسياب او د 

-66)دا ليکنه له پېښوره د خپرېدنکې وفا جريـدې د څلـورم کـال پـه 

نېټې رسه سـمون  (مې66)کال د ليندۍ  (ل3116)ګڼه کې چې د  (مه64

خوري، د )نيازي( په مستعار نامه خپره شوې ده او د هغه وخت د ادارې 

 انځورنه کوي.
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ب، ميدان ښار، لوګر او د لوګر واليت مرکز دی. د دوی په فکر، چهاراسيا

هېواد نورې سيمې چې د مخالفينو په الس کې دي، هغه افغانستان نه 

ګڼل کېږي. له کابل راډيو څخه داسې خبرونه هم اورېېدل شېوي: )) د 

اسالمي اردو ځواکونو او مجاهدينو تېره شپه او نن سېهار د غوڅېو او 

څخه يو کلی په  ځپونکو عملياتو په نتيجه کې د ناولو وملېشو له وجود

بشپړ ډول پاک کړ، د دې عملياتو په نتيجه کې چې په ډېرې لېوړې او 

عالي روحيې سره ترسره شول، د دښمن دوه ټينګ سنګرونه او د هغوی 

يوه زياته اندازه سپکه او درنه وسله د اسالمي اردو د ځواکونو السېته 

 ورغلې ده.((

يې لېه مخېالفينو  دا د اسالمي اردو د ځواکمنۍ جاج و، چې يو کلی

څخه نيولی و او د دفاع وزارت بيا د خپلو ښارونو اوسېدونکو ته اخطار 

ورکوي، چې سخته بمباري به پرې وکړي. د نورو ملکو د دفاع وزارتونه 

خو يو بل ته د جنګ اخطار ورکوي او د خپلو سيمو او هېوادونو دفېاع 

ازې د سږ کال کوي، خو د کابل د دفاع وزارت بيا معکوس دی. که چا يو

د حمل له مياشتې راهيسې، کابل راډيو په پرله پسې ډول اورېدلې وي، 

نو داسې شپه به نه وي، چې د کابل د ادارې يو پيغام کوم بهر ملک ته نه 

وي خپور شوی. په دې پيغامونو کې هم د تسليت پيغامونه دي او هم د 

 مبارکۍ.

هېواد مشېر تېه د داسې وختونه هم راغلي، چې تنظيمي ادارې د يو 

مبارکۍ پيغام لېږلی، ورپسې د اسالمي اردو د ځواکونو او د مخېالفينو 

ترمنځ د جګړې خبر خپور شوی او په خبر کې ويل شوي، چې دومره مو 

مړه، دومره مو ټپيان او دومره مو اسيران کېړل. يېوه ورځ دې ادارې د 

رکۍ پيغېام انګلستان د ملکې د زېږېدو د کاليزې په وياړ هغې ته د مبا
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لېږلی و، په پيغام کې د هغې روغتيا او د عمر د اوږدوالي غوښتنه شوې 

وه، خو همدا ورځ په کابل کې يوه غملړلې ورځ وه، تر شلو پورې کسان 

مړه او ټپيان وو، د فکر خاوندانو به ويل: ))افرين په دې اداره (()!( چې 

تيا او د عمر د دلته د ورځې په لسګونو وژني او هلته د يو شخ  د روغ

اوږدوالي لپاره پيغامونه لېږي. دې ته ورته خبرونه نور هم زيات خپېاره 

 شوي دي.

نېټه دې ادارې د مصر جمهور رئيس حسن مبارک ته  (3116/8/61)د 

په اسالم اباد کې د مصر سفارت ته د ايښېودل شېوي بېم لېه املېه د 

ې د نومېوړې خواشينۍ او ډاډګېرنې پيغام لېږلی و. په پيغېام کېې ادار

پېښې له کبله د افسوس او خواشينۍ اسويلي ښکاره کړي وو، پر همدې 

تنه زخميان  (۶۱)تنه مړه او  (۶۱)ورځ  په کابل ښار کې د جګړې له امله 

شوي وو، خو ادارې د هغوی پر حال يوه اوښکه هم تويه نه کړه. بله ورځ 

ودلي بم له يې بيا په سعودي عربستان کې د امريکا پوځي اډې کې د چا

ېږلی و، پر امله د سعودي حکومت ته د خواشينۍ او ډاډګېرنې پيغام ورل

تنه   (۶٤)تنه هنرمندان او د طلوع کورس  (۸) دې ورځ هم په کابل کې

شاګردان وژل شوي وو، ددې پيغامونو له کثرت څخه د ادارې يو مقصد 

ر هېواد دا دی چې په خبرونو کې د ادارې نوم ياد شي، نور خو نه دوی پ

حاکميت لري، چې دوی د هېواد بېالبېلو سيمو ته الړ شي او له بېالبېلو 

قومونو سره وګوري او يا کومې ابادۍ، ودانۍ او يا هم د کوم علمي کېار 

ډبره کېږدي، هغه سيمې چې د نوموړې ادارې تر کنټرول الندې دي، په 

پېه  هغو کې هم د خير کوم کار نه ترسره کېږي، چېې د ادارې مشېران

پرانيستو کې برخه واخلي او نوم يې ياد شي، نو دوی ته يېوازې همېدا 

پيغامونه پاتې دي او بس. په پيغامونو کې د يادونې وړ بل ټکی دادی چې 
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 (مې68)داسې منظم شوي، چې هره شپه بايد يو پيغام وي مثالً د اسد د 

نېټې په باب له يو هېواد څخه يو پيغام رالېږل شوی و، څرنګېه چېې د 

پيغامونو لېږل او رالېږل زيات وو او هره شپه بايد د نامه لپاره يو پيغېام 

نشر شوی وای، نو دا پيغام يې د سنبلې مياشتې په پای کې نشېر کېړ، 

چې يوه مياشت د هغې ورځې له مناسبت څخه تېره شوې وه. له ايران، 

ند، چين، سوريې، البانيا، امريکېا، ترکيېې، اذربايجېان، ارمنسېتان، ه

سعودي، قطر او ځينو نورو مشهورو هېوادونو نه پرته ځينو نورو داسې 

هېوادونو ته هم پيغامونه لېږل شوي، چې هغه ګرد سره له افغانسېتان 

سره نه پخوا او نه هم اوس ډيپلوماتيکي اړيکي لري. د اکثرو پيغېامونو 

ټ مټ يو شان وي، داسې فکر کېږي چې پيغامونېه مخکېې تېر متن ک

يس د نوم ليکل يمخکې تيار ليکل شوي، يوازې د هغه هېواد او جمهور ر

 ورته په کار دي.

يوه بله اساسي موخه چې د کابل اداره يې له دې ډول پيغامونو څخه 

لري، هغه داده، چې دوی فکر کوي ځانته به مشروعيت او بين المللېي 

ترالسه کړي او بيا به خلکو ته ووايي هغه دی ټول ملکونه موږ په  مالتړ

رسميت پېژني، خو په دې خبر نه دي چې ولس اوس پر ټولو خبرو پوره 

 پوهېږي.
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او د هغې  نېټې غميزه  (مې4)د جدي د 

 مرکزي کرکټر

 

 

هره ټولنه او ولس ځانته د وياړونو، پرتمونېو، نېکمرغيېو، بېدمرغيو، 

غميزو او کړاوونو شپې ورځې لري. دا پېښې او يادونه د ولس په ذهېن 

ي. څرګنده خبره کې انځور شوي وي او له يوه نسل څخه بل ته انتقالېږ

ده چې پېښې په خپل سر نه رامنځته کېږي، اشېخاص او د ژونېد نېور 

پېچلي شرايط د پېښو د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د پېښو په لړۍ 

کې نور اشخاص روزل کېږي. هغه اشخاص چې د ذهني، فکري، اخالقي، 

اجتماعي او نورو ښېګڼو له پلوه کمزوري وي او لويېو کېارونو تېه الس 

وي، نو نتيجه يې ډېره کرغېړنه او بدمرغه راوځي. دا ډول اشخاص د اچ

منفي کرکټرونو په توګه د ولس په ذهن کې ځای نيسي او ولېس تېه د 

وراړول شوي درد او زيان له کبله د هغو د سختې کرکې سبب ګرځېي. 

کال د  (لمريز 3168)زموږ د هېواد د معاير تاريخ تر ټولو بدمرغه ورځ د 

مه نېټه ده. ددې غميزې مرکزي کرکټر ببرک کارمل دی، مرغومي شپږ

چې پر نوموړې نېټه د شوروي اتحاد د سرو لښکرو په زور د کابېل پېر 

 تخت کېنول شو.

ګڼـه کـې چـې د  (مـه68-61)دا ليکنه د وفا جريدې د څلورم کال په 

نېټې رسه سمون خوري، د )ا.نيازي( مې (3١)کال د جدي له  (ل3116)

 په مستعار نامه خپره شوې ده.
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))ببرک کارمل د جنرال محمد حسين خان زوی د بګراميو د کمريېو 

اوسېدونکی و، د ببرک کارمل د نيکه محمد هاشم پلرونه له کشمير نه 

دي. د بهرنيو چارو د پخواني وزير عبېدالوکيل نيکېه، د  کابل ته راغلي

نوموړي پالر )محمد حسين( حربي ښوونځي کې شامل او وروسته يېې 

خپله لور هم ورته ورکړه((. ببرک کارمل د کابل پوهنتون د حقوقو لېه 

پوهنځي څخه فار  شوی او بيا يې د پالن په وزارت او ځينو نورو دولتي 

کېال د )خلکېو  (۶۹۵۹-۶۳۱۹)دی. نومېوړی د ارګانونو کې کار کېړی 

دموکراتيک ګوند( د لومړۍ کنګرې له غېړو څخېه و. وروسېته يېې د 

)پرچم( په نامه يوه بېله سياسي ډله جوړه کړه. ده د خپل سياسېت د 

پيل له کلونو څخه د شوروي اتحاد له سفارت سره الر درلوده، په همدې 

اور درلېود. دی د شېوروي وجه خو روسانو تر بل هر چا پر ده زيېات بې

سفارت کار کوونکو ته دومره نږدې و، چې د هغوی په ډېېرو خصويېي 

 غونډو او مېلمستياوو کې هم د ګډون بلنه ورکول کېدله.

ګڼېه د سېردارمحمد (مېه ۹)کال  (ل۶۹۷۵)د ))پلوشې(( جريدې د 

داودخان د وخت د کابينې د يوه غړي له خولې ليکي: )) موږ په کابل کې 

شوروي سفارت له خوا رسماً د ځينو خبرو لپاره نوموړي سفارت تېه د 

بلل شوي وو، کله چې سفارت ته وردننه شو، نو د سفارت کار کوونکېو 

موږ ته هرکلی ووايه، د هرکلي ويونکو په ډله کې دی )کارمل( هم، لکه د 

 سفارت د يو غړي په توګه والړ و((.

کې د افغانستان په ارتبا،  ))جګړن والديمير کوزيچ کين چې په ايران

نېټه له بي بي  (مه۶۶)کال د نومبر پر م( ۶۳۷٤)د کي.جي. بي مامور و، د 

سي سره د يوې مرکې په تر  کې دی د کي.جي.بي يو لوړ رتبه مېامور 
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وباله((. د همدغو روابطو نتيجه وه چېې دی پېه چکوسېلواکيا کېې د 

 تلل شو.افغانستان له سفارت څخه په مخفي ډول مسکو ته بو

)) د کي.جي.بي د جاسوسۍ ضد مشر تورنجنرال لوکين وايېي: کېي. 

جي.بي کوالی شول، چې د ټولنو او افرادو په خصويي او عمومي تاريخ 

کې بدلون راولي او د کمانډو داسې افراد يې پېه واک کېې وو، چېې د 

شوروي تر پولو د باندې هم په هر ډول تهاجمي او تروريستي عمليېاتو 

کړي، چې له همدې قطعې نه يوه ډله چې په مسېتعار نامېه  الس پورې

)زينت( يادېدله، د سفارت د ساتنې په پلمه کابل ته ولېېږل شېوه او د 

 جنرال ويکتور پاپوتين قوماندې ته ورکړل شوه.

نوموړی وايي: ))دمرغومي پر پنځمه نېټېه د کي.جي.بېي لېه مشېر 

بي نماينده د امين د اندروپوف سره ناست و، چې له کابل نه د کي. جي.

وژلو او د عملياتو د برياليتوب خبر ورکړ، اندروپوف احساساتي و او ويې 

 ويل چې کارمل ژر پيدا او د بيانيې متن ورته جوړ کړئ!((.

بيا )) له تاشکند راډيو نه د حفيظ اهلل امين د وژنې اعالن له يو اشېنا 

ې د هغه له خوا د ستوني نه راووت او دا اعالن د مفصلې وينا په تر  ک

تاشکند د راډيو په څپو کې څو ځلې تکرار شو، چې وروسته يې خپلې 

غلطۍ ته پام شو، کابل راډيو يې قطع او خپله خپرونه يې د کابل راډيو 

 په نامه کړله.

کله چې دی د امين له مرګ نه پوره ډاډه شو، نېو د کي.جي.بېي لېه 

ه کابل ته راوستل شو او مېلمستون نه له خپلو تښتېدلو ملګرو سره بېرت

 پر تخت کېنول شو.

برژنيف او روسي مشرانو د يو تلګرام په تر  کې ده تېه د بريېاليتوب 

 مبارکي ورکړه.((
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کله چې دی د کابل پر تخت کېنول شو، بيا نو ده په زغرده د شوروي 

اتحاد پر دوستۍ او اړيکو وياړ کاوه، ان دا چې د يوه محفل په تر  کېې 

 ساساتو په وجه خپل هر څه په ډاګه کړل.يې د ګرمو اح

نوموړی د روسپالنې په مينه کې دومره ډوب و چې ان د خپېل زوی 

نوم يې )واستوک( ايښی و او د شوروي اتحاد دوستي يې تلپاتې او خلل 

 نه منونکې بلله.

نېټېې پېښېه د انقېالب نېوی (مېې ۱)سره له دې چې ده د جدي د 

ړاو په بري کې يې د شوروي له رول څخه بشپړتيايي پړاو باله، خو د دې پ

په خپله پرده اوچته کړه. دی وايي: )) هر گېاه کمکهېای بېی شېايبه و 

برادرانه اتحاد شوروي سوسيالستی نميبود، انقالب پيروزمند ثور وارد 

مرحلهء نوين خود نميگشت و امروز نه تنهېا در افغانسېتان، بلکېه در 

 61-68مخ، ۶۹اد((. )کابل کالنۍ، منطقه يک فاجعهء عظيم تاريخ رُخ ميد

 کال ګڼه(.

نوموړي د ګران هېواد د وياړونو، پرتمونو او رزمونو د ماضي پاڼې نه وې 

لوستې او د هېواد ژوند او بقا يې په ))ستر شوروي اتحاد(( پورې تړله. په 

سلګونو ځله به يې په رسمي او خصويي غونډو کې دا خبرې تکرارولې: 

د د محدودو قواوو شته والی نه وای نن بېه زمېوږ )) که د شوروي اتحا

کېال ۹۳-۹٨هېواد د امپرياليزم خولې ته لوېدلی وای((. )کابل کالنۍ 

 مخ(۶۶۷ګڼه، 

)) در حالی که استقالل ملی کشور ما را خطر جدی ناشی از تجاوزات 

امپريالستی تهديد ميکرد يکبار ديگر دوست بېزرگ و ازمېوده مېردم 

 مخ(381روی درکنار ما قرار گرفت((. )کالنۍ، افغانستان، اتحاد شو
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ده د خپل هېواد عظمت، غيرت او همت ته نه کتل، يوازې جغرافيايي 

حدود، د نفوسو د شمېر څرنګوالی او ځينو مادي وسايطو يې د ذهېن 

سترګې ورپټې کړې وې، ځکه يې نو پخپلو خبرو کې خپل هېېواد ډېېر 

معرفېي کېاوه. )) کمېک  کوچنی او خپل دوست هېواد)!( يې ډېر لوی

بالعوض خلقهای شوروی به مردم افغانستان نمونهء برجسته اسېت در 

مناسبات بين المللی که از روابط حسنه يک کشور بزرگ و کبير بايک 

 دولت کوچک...((. 

ده زيات زيار ايسته چې د ژوند په ټولو چارو کې د شوروي اتحاد لېه 

افغاني ټولنې له ژوند چارو سېره تجربو او کړنو نه ګټه پورته کړي، که د 

سمون خوري او که نه؟ دا نو بېله خبره ده، د ده هڅه دا وه چېې د دوو 

بېالبېلو ټولنو ژوند هماهنګ وښيي او په ايطالح د شوروي اتحېاد لېه 

تجربو څخه ګټه پورته کړي، نو ځکه به يې په زياتو غونډو کې د شوروي 

ې ته د خبرو په تر  کېې ددې پر تجربو ټينګار کاوه. د ښځو يوې غونډ

تجربو يادونه او د ځوانانو يوې غونډې ته ددې تجربو د يادونې ترڅنګ د 

شوروي ځوانانو د کمسمول له سازمان څخه مننه څرګندوي: )) بشريت 

مترقی تجارب ارزشمند در ارتبا، باجنبش زنېان اندوختېه اسېت، در 

ی و در درجېه زمينه بيش از همه تجربه تاريخی کشورهای سوسيالست

 اول اتحاد شوروی ارزش واال و بزرگی دارد((.

))اجازه راکړئ چې د هېواد د ځوانېانو د دغېې سېترې غونېډې او  

پيوستون په کار کې د زړه له کومې د ښو او لويو برياليتوبونو هيله وکړم 

او يو ځل بيا د سوسيالستي هېوادونېو او د نېړۍ د نېورو هېوادونېو د 

للي سازمانونو په سر کې د شېوروي اتحېاد د ليننېي ځوانانو د بين الم

کمسمول سازمان مخکښو استازيو ته خپلې مننې څرګنېدې کېړم((. 
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مخ(. ده به تل د خپلو خبرو په تر  کې پر څو خبرو باندې ٤۶٤)کالنۍ، 

ډېر ټينګار کاوه: )) د افغان شوروي دوستي(( او )) د انقالب نوی پړاو((. 

را، تر وروستۍ بريده ځان رسېوالی و. ))اگېر ده په دې يادونو کې د اف

مرحلهء نوين انقالب يورت نميگرفت، اکنېون افغانسېتان در نقشېهء 

مخ( )) دور نمای دوستی 681سياسی جهان وجود نميداشت((. )کالنۍ، 

افغان و شوروي خلل ناپذير وخدشهء ناپذير است و از يک پيروزی بېه 

پيروزی ديگر موج به موج به طېرف تکامېل و اسېتحکام خېود پېيش 

 مخ(134ميرود((. )کالنۍ، 

نېټې وروسته شوروي ته د خپل سفر اهميېت  (مې۱)دی د جدي تر 

تر برياليتوب وروسته پېه  داسې څرګندوي: )) د ثور انقالب د نوي پړاو

بين المللي لحاظ زموږ لپاره ستره سياسي پېښه هماغه شوروي اتحاد 

ته زموږ د ګوندي او دولتي لوړې رهبرۍ د هئيت سفر او په مسکو کې د 

افغانستان او شوروي اتحاد د خبرو بريالي سرته رسول وو، د دغو خبر 

ړ دی او ځينېو اهميت د اوسنۍ شېبې د خبرو له چوکاټ څخه ډېر لېو

برخو کې د دوه اړخيزو اړيکو له چوکاټ څخه هم لوړ ځېي((. )کېالنۍ، 

 مخ(.618

که په پورته عبارت کې د ))چوکاټ(( کلمې ته ځير شېو، نېو ډېېرې 

سپورې ماناوې ځنې راځي، په عادي ورځنۍ محاوره کې هم له )چوکاټه 

ته هم پام وتل( په منفي مانا کارول کېږي، خو ده د کلمو پرځای کارونې 

نه دی اړوالی، هغه ))دوستي(( چې له چوکاټه ووځي، نو طبيعي ده چې 

 نور څه ترې راوالړېږي.

بله خبره چې ده د هغو په باب بېالبېل متضاد نظرونه څرګند کېړي، 

هغه د شورويانو د راتګ مساله وه، سره له دې چې موږ پورتېه يادونېه 
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وکړه. ده ويلي: )) هرگاه کمکهای بی شايبه و برادرانه اتحېاد جمېاهير 

شوروی  سوسيالستی نميبود انقالب پيروزمند ثور وارد مرحلهء نېوين 

مخ(. خو بيا بېه يېې هېم کلېه کلېه دا د ۶۹خود نميگشت((. )کالنۍ، 

کال  ل(۶۹۹۷)او د  (۹)کال د دسمبر د  م(3118)شوروي د  -افغانستان

نېټې د تړون پر اساس چې د ده په قول د دواړو هېوادونو د  ۶۵د قوس د 

حکومتونو ترمنځ شوی و، راغلي، کله به يې ويل چې د ملګرو ملتونو د 

( مادې پر اساس راغلي، خو کله چې به د هېواد په دننېه ۹۶منشور د )

کې انتقادونه او فشارونه پرې تر حده زيات شول، نو بيا به يې ويل چې 

راوستي((، دا خبرې به ده هغه وخت کولې، چې نور نو د  دا خو ))امين

روسانو او پر خپل بري ورته شک پيدا شوی و. د خپل قدرت پر لېومړي 

کال خو يې ځان د شوروي اتحاد يو وجود باله دا وياړ)!( يې چاتېه نېه 

ورکاوه او همدا به يې ويل: )) در اين دوستی و در اين روابط ميتېوانيم 

رت درجهان اعم از ارتجاع سياه، امپرياليزم جهانی، بگويم که هيچ قد

شوونيزم چين و ديگر نيروهای طاغوتی هر گز نميتواننېد کېوچکترين 

مخ( )) زنده باد دوستی خلل ناپذير ۵۹۹خدشه وارد سازند((. )کالنۍ، 

جمهوری دموکراتيک افغانستان و اتحاد شوروی دوست و برادر جاودان 

 مخ(۵۹۱و هميشه گی ما!((. )کالنۍ 

د اسوشيتد پرس خبريال له ده څخه پوښېتنه وکېړ: )) قسېمی کېه 

جاللتمسب شما فرموديد وقبالً گفتيد که امين ايجنت امپرياليزم امريکا 

 بود پس او چرا قشون شوروی را در افغانستان دعوت کرد؟((.

جواب: ))حفيظ اهلل امين ايجنت امپرياليزم امريکا از اتحاد شېوروی 

محدود نکرده بود، بلکه اين کمک به اراده و تصويب  طلب کمک قطعات
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نزديک به اتفاق ارای شورای انقالبی جمهوری دموکراتيک افغانسېتان 

 مخ(۹٤۹يورت گرفته است((.  )کالنۍ

دلته که له انقالبي شوری څخه مقصد د نورمحمد تره کی ))انقالبېی 

ر مرګېه شوری(( وي، نو د هغه پر ژوند خو روسان رانغلل، نو د هغېه تې

وروسته روسانو د هغه تړون عملي کاوه؟ او که د امين د وخت انقالبېی 

شوری څخه يې مقصد وي، نو هغه خو دی خپله ردوي چې امين نه دي 

راغوښتي. بله عجيبه خبره خو داده چې راغوښېتي هغېو دي)!( خېو 

 قدرت ته يې دی ورساوه!؟
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 کابل: رنځونه، مرګونه او کړاوونه
 

 

ړاوونو په وجه خلک په کابل کې د ژوند د سختوالي، تنګوالي او نورو ک

له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دې ستونزو خلک ډول ډول کارو ته مجبور 

کړي دي، د چا کوکې پورته شوې، د چا فريادونه، چا چور وکېړ، څېوک 

چور شول، څوک مړه شول او چا د مړو په شتمنيو د ژوند د هوسېاينې 

شو، اوس چارې برابرې کړې. ژوند د افرا، او تفريط له څپو سره يوځای 

نو په ښار کې هره ورځ يوه نه څو داسې رنګينې متضادې، خندوونکې او 

 ژړوونکې پېښې پېښېږي، چې د انسان عواطف دردوي او خوځوي.

څوموده دمخه د کابل د موسی کال يوه مسجد ته يو څېوک د شېپې 

ورننوتی و، د مسجد غالۍ او نور فرشونه يې وړي وو. سهار چې لمېونځ 

دننه شول، ګوري چې مسجد کې فرشونه نه شېته،  کوونکي مسجد ته

کله چې لږ رڼايي شوه او د مسجد دروازې ته يې پام شو، نو په يوه کاغذ 

 کې په روښانه ډول ليکل شوي وو:

(مه 8-1)دا ليکنه له پېښوره د خپرېدونکې  وفا جريدې د پنځم کال په 

ــې د  ــې چ ــه ک ــب  (ل3116)ګڼ ــال د ک ــې3١)ک ــمون  (م ــې رسه س نېټ

خوري،د)نيازي( په مستعار نامه خپره شوې ده. دا ليکنه پـه کابـل کـې د 

 همغه مهال د حاالتو تصوير کاږي.
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))زه ډېر مجبور وم، نو ځکه مې د مسجد سامان او فرشونه يوړل، هر 

م او کله چې زما مجبوريت رفع شو، نو مسجد ته به دا شيان بيا واخلې

 رابه يې وړم. په احترام((.

د روان کال د مرغومي پر مياشت په کابل کې قحطي او قيمتي د يېو 

شمېر کورنيو د ژوند د ورځينيو چارو د خړوبولو تنابونه دومره سسېت 

کړي وو، چې نور نو د ټينګولو نه وو، ان دا چې ځينې کېورنۍ د خپلېو 

نې يوه جامع مسجد ته ماشومانو په ساتنه پکو شوې دي. د خيرخانې مې

يو سړي خپل دوه تنه ماشومان راوستل او په مسجد کې پر ناستو لمونځ 

کوونکو يې غږ وکړ: )) هر څوک چې دا ماشومان ساتالی شېي، د ټېول 

عمر لپاره دې ځان سره بوځي((. دې ته ورته پېښې د کابېل پېه نېورو 

 جوماتونو کې هم شوې دي.

مسجدونو، بلکې په نورو عامېه  په همدې ساړه ژمي کې نه يوازې په

ټولنو او بازارونو کې هم د ماشومانو د سپارلو خبرې شېوې دي. د روان 

کال د دلوې مياشتې په لومړيو وختونو کې، د کابل د پښتني تجېارتي 

بانک مخې ته، يو سړي خپل ماشومان ترالسه نيولي وو او په زوره زوره 

ان ځان سره بوځئ! زه نور يې چيغې وهلې: )) او خلکو راشئ! دا ماشوم

ددې توان نه لرم، چې دوی ته ډوډۍ ورکړم، په تن يې پټ او په نس يې 

ماړه کړم، دا مري، زه د دوی قتل په خپله غاړه نه شم اخيستی، څوک 

چې ددې توان لري، دا دې بوځي! که نه نو دا خو مري، بيا به نو قتېل د 

 نوره مو خپله خوښه((. دوی پر غاړه وي، ما خو خپله غاړه خاليه کړه،

د قحطۍ او قيمتۍ مرګ او درد تر څنګه يخنۍ هم پر ښار خپله خوله 

لګولې ده. د سون مواد په ډېره لوړه بيه خرڅېږي. په همدې وجه خلک 

مجبور دي، د سون له هغو موادو څخه هم ګټه پورته کېړي، چېې لېه 
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ددې  څارويو څخه السته راځي، د کابل ښار يو تن تحصيل کړی ښاري،

موادو د السته راوړلو داستان داسې بيان کړ: )) څوموده دمخه پېه دې 

لټه کې وم، چې د سون نسبتاً ارزانه مواد السته راوړم، چېا راتېه پتېه 

راکړه، چې د ښار په څنډو کې له شپنو سره د ګډيو، مېښو او وريو پچې 

پيدا کېږي، تيارې يې په بوجيو کې اچولي او د بوجيېو پېه توګېه يېې 

خرڅوي، سره له دې چې د سون دا مواد هم ارزانه  نه وو او د چا خبره د 

کشمشو په بيه خرڅېدل، خو مجبوريت و، وامې خيستل، ټولې څلېور 

بوجۍ شوې، ښار ته راروانې يوې الرۍ موټر کې مې دا بوجۍ واچولې او 

زه پرې له پاسه کېناستم، څو دقيقې النه وې تېرې شوې، چېې مېوټر 

ټوپکوال رادمخه شو، سر له واره يې پوښتنه وکړه، دا څېه  ودرېد او يو

شی دي؟ او د چا دي؟ ما نو په ډېر جرئت وويل: دا خو د وريو پچې دي، 

کور ته يې وړم سېزو يې. نو ماته رابرګ شو، هله راشېه ددې محصېول 

راکړه، ما ويل پچې! دي پچې د پچو مې محصول ليدلی نه دی، سړی ډېر 

يې وويل: ډېرې خبرې مه کوه ژر شه هله د بوجۍ په  په قهر شو او راته

سر زر افغانۍ راکړه، ما چې فرياد کاوه سړی راته نور هم بدو رګی کېده، 

 نو په پای کې مجبور شوم څلور زره افغانۍ مې ورکړې او کور ته راغلم.((

په کابل ښار کې د نورو بدمرغيو ترڅنګ غال، اختناق، وژنې او نېورې 

ناروا چارې هم خپل شتون وخت پر وخت ثابتوي، څو موده دمخېه يېو 

وسله وال ګروپ د خيرخانې مېنې يو کور ته داخل شو، دوی غوښېتل 

چې پر رڼا ورځ ددې کور يوه پېغله وتښتوي، سره له دې چې په دې کور 

کور مشر او کوم بل نارينه نه و، يو ميل وسله، همېدا کې پر دې وخت د 

پېغله او تقريباً يو دولس کلن کوچنی موجود وو، کوچنی او پېغله چې د 

وسله والو کسانو په نيت پوه شول، نو کوچني وسلې ته الس کېړ، ددې 
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وسله والو کسانو قوماندان يې مړ او څو نور يې ټپيان کړل او پاتې نېور 

پېښې نه يوازې په کابل کې دي، بلکې د هېېواد پېه  وتښتېدل. دا ډول

 ګوټ ګوټ کې دې ته ورته پېښې هم ترسره شوي او تر سره کېږي.

د کابل ترڅنګ په والياتو کې هم د غالوو، تاالوو او بدمرغيو بازار تود 

 دی، د مثال په ډول:

د لغمان واليت د الينګار ولسوالۍ د )سيدکال( نومي کلي کې د شپې د 

سپکې وسلې پرله پسې ډزې وشوې او بيا وروسته پته ولګېده چې: ))په 

نوموړي کلي کې يوه کور ته چې يو غړی يې ايران ته د مزدورۍ لپېاره 

تلی و، څه پيسې رالېږلې وې، وايي چې غله له دې رازه خبر وو،  نېو د 

رې تنه له وسلو سره دې کور ته ور واوښتل، د کور مېرمن پېرې شپې د

ويښه شوه، غله د پيسو غوښتنه کوله، دې غيرتي مور هغېه لېه اوږدو 

وېښتانو ونيوه، وسله يې ترې واخيسته او راچپه يې کړ، غله سمدالسه 

خپل بل ملګري ته چغه کړه! هله وله يې چې مړ يېې کېړم او نېه مېې 

ه ډز وکړ، نو خپل ملګری يې په پښه وويشت، خوشې کوي، هغه چې کل

غله چغه کړه: زه دې وويشتم ښځه پاتې ده، ښځې لکه زمرۍ غونېدې 

غل کلک له وېښتو نيولی و او کشاوه يې، دې بل غله بيا ماشې ته ګوته 

وروړه، ماشينګڼه يې ضربه کړه او د ښځې له زړه او ګوګله ګولۍ ووتې. 

او په ابدي خوب ويده شوه. غلو د ښځې خپل روح خدای)ج( ته وسپاره 

شهيدې له منګولو څخه د غله وېښته خالص کړل او خپل ټپي يې پر شا 

واچوه، پکول، څپلۍ او کالشېينکوف ورڅخېه پېاتې شېول او خپلېه 

وتښتېدل، غلو ال خپل ملګری تر يوه ځايه نه و رسولی چې سېاه يېې 

ب يې ونيول، د وخته، کله چې د لغمان چارواکي خبر شول، نو د غلو اقار

غله مړی ډېر ځنډ په لغمان ښار کې د عامو خلکو مخې ته پېروت و او 
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ټولو پرې لعنت وايه، د يوه کلي خلک هم حاضر نه شول چې په خپلېه 

هديره کې د هغه مړی پرېږدي. داسې اوازې هم وې چې د غله مړی بيا 

په پټه په يوه باغچه کې ښخ کړای شوی و، خو کله چې خلک خبر شوي 

وو، د شپې څوک ور اوښتی و او قبر يې ورتېه لېو  کېړی و. د لغمېان 

چارواکو هڅه کوله چې دده نور ملګري ونيسي او په عام محضر کې يې 

په سزا ورسوي، ځينې ګونګوسۍ وې، چا وې چې غله يې نيولي دي، نن 

او سبا به ورته سزا ورکړ شي، چا وې چې تښتېدلي دي، خېو تراوسېه 

 ه شوې.پرېکونې خبره نه د
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 کابل بيا په وينو وملبل
 

 

 

 

 

 

بچيېانو )سېلو( نن يو ځل بيا سېزل شوي او لمبه شوي کابل د خپلېو 

جنازو ته اوږه ورکړه. دا لومړی ځل نه دی چې له دې ښار نه دومره جنازې 

پورته کېږي، دا څلورم کېال دی چېې هېره ورځ د دې ښېار د سياسېي 

سوداګرو ترمنځ د سرونو سودا کېږي، هره ورځ پېر دې ښېار د مرګونېو 

 سېلۍ ګرځي او هره ورځ د غمونو يوه نوې ټکه راغورځېږي.

اريان هغه قربانيان دي، چې هم په جوړه کې زيان مومي او هم د کابل ښ

په جګړه کې. يو ليکوال د يوه څاروي )پسه( له خولې ليکلي وو: )) زه نن 

ډېر خفه يم((، چا ورته وويل چې ولې؟ او په څه دومره پرېشانه يې؟. پسه 

په ځواب کې ورته وويل:  ))خبر به يې چې نن زمېوږ د کلېي د دوو لويېو 

انو د پخالينې ورځ ده. دا هغه خانان دي چې کلونه کلونه يو د بل وينو خان

ته تږي ناست وو او يو د بل ډېر کسان يې وژلي دي. موږ ته پکې هم ډېېر 

زيات زيان رارسېدلی و. خو نن نه پوهېږم د کوم مجبوريت له مخې سره 

پېر پخال شول او يو بل ته يې د دوستۍ السونه ورکړل، نو ته ولې د دوی 

دې دوستۍ خفه يې؟ پسه پر خپلو شونډو يوه مړاوې او مرګنۍ خندا تېره 

دا ليکنه هم له پېښور څخه خپرېدونکې وفا جريدې د پنځم کـال پـه 

نېټـې رسه  (66)کـال د چنګـاپ لـه  (ل3116)ګڼه کـې چـې د  (66-64)

 سمون خوري، د )نيازي( په مستعار نامه خپره کړې ده.
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کړه، څنګه به خفه نه يم؛ ددې خانانو پخالينه نن د ډېرو شاندارو مراسمو 

په تر  کې ترسره کېږي، هلته به يو خان بل ته د دوستۍ الس ورکوي او 

مهال  يو بل به غېږ کې نيسي، کله چې دوی سره السونه ورکړل، نو دغه

ما د دوی په پښو کې حاللوي چې وينه تويه شي او نوره دښمني پای تېه 

 ورسېږي.((

کابل ښاريان چې د څه کم دوو لسيزو او په تېره بيا د تېرو څلورو کلونو 

د رنځورونکي ژوند درانه پېټي پر مال کړوپ کړي دي. دا پېښه په بېوسېه 

نظر څارله، څو ورځې دمخه د خلکو په ذهنونېو کېې د کېومې غميېزې 

څرکونه لګېدل، زه هم ددې پېښې يو ليېدونکی او شېاهد يېم. د کابېل 

د ادبياتو پوهنځي په يوه ټولګي کې پر تېدريس بوخېت وم، د پوهنتون 

درسي ساعت تر پای وروسته محصلينو وويل: چې موږ سبا نه راځو! مېا 

وې ولې؟: موږ ته کورنۍ اجازه نه راکوي ځکه چې د توغنېديو د لګېېدو 

احتمال حتمی دی. کله چې د چهارشنبې ورځ پوهنتېون تېه الړم، نېو 

و، ډېر  لږ شمېر محصېلين راغلېي وو. زه لېه پوهنتون له محصلينو تش 

پوهنتونه ښار ته دعامه کتابتون پر لور رهي شوم. سېره لېه دې چېې د 

توغنديو د لګېدو امکان راته حتمي برېښېده، خو د يو ضروري راسېپارل 

بجېې وې، د  ۳شوي څېړنيز کار لپاره مې هلته تګ ضرور وګاڼه . د سهار 

څېرمه د بيهقي کتاب پلورلو غرفې ته چې اطالعاتو او کلتور وزارت ته ور

ورسېدم، نو د دريو توغنديو لومړنی اواز مې ترغوږ شو، لږ تم شوم، بيا يې 

په نسبتاً لرې سيمو کې د لګېدو غږ راغی، بېرته راوګرځېدم، کله چې د 

پوهنتون تمځي ته راورسېدم، نو د نورو توغنديو د )ډم، ډم، ډم( غږ راغی، 

که د مرغيو د بچيانو په څېر منډې وهلې، داسې لکه پر خلکو اخوا دېخوا ل

چڼچڼو او يا هم د سيسيو پر بچيو چې باښه پرېوزي، ټول غلي غلي پېه 
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دکانو او اخوا دېخوا ځايونو کې ننوتل. هر څوک )انسان( چېې د کابېل د 

خلکو دا حال وويني، نو له سترګو څه چې له ذهن او زړه نه به يېې هېم 

 ې وڅاڅي.ورته وينې او اوښک

يو سرويس موټر په ډېرې وارخطايۍ په همدې تمځي کې ودرېېده، پېه 

موټر کې پورته شوم او د پوهنتون پر لور رهي شوم، په الره کې د توپونو د 

نورو پرله پسې ډزو غږونه راتلل او د اجل نيولو تر روحه يې ځان رسېاوه. 

خبېر راوړ،  کله چې پوهنتون ته ورسېدم، نو نيم ساعت وروسته يو چا دا

چې د پوهنتون په تمځي )پل با  عمومي( کې د دوو ټکسي موټرو ترمنځ 

توغندی ولګېده او دواړه له سورلۍ ډکو ټکسيانو اور واخيسېت او ټېول 

پکې ايره شول. يوه بجه شوه، له پوهنتون څخه د عمليې په موټر کېې د 

نېې کور )کارګرې قصبې( پر لور رهي شوم. کله چې موټر د خيرخانې مې

پنځه سوه کورنۍ څلور الرې ته ورسېده، نو يو زيات شمېر نتلي، سپېره او 

رنګ الوتلي خلک موټر ته راوختل، يو سپين ږيري سمدالسه په توبېو او 

سپکو پيل وکړ، چا ال پوښتنه هم نه وه کړې، چې ده د ښار د مرګ ژوبلې 

)من  داستان پيل کړ، سره له دې چې عمر يې خوړلی و، خو همدا يې ويل

امروز تولد شدم امروز تولد شدم( زما ترشا څوکۍ کې يو بل رنګ الېوتي 

ځوان هم دا فرياد کاوه، هغه د سرحدونو چارو وزارت کار کوونکی و، پېه 

بنده بنده ژبه يې وويل: په خپلو سترګو مې وليد چې زموږ د وزارت د يو 

و، چې  مدير سر د هغه له تنې غو  شو، هغه په مينوبوس موټر کې ناست

د توغندي يوه ګرمه او سره پارچه يې پر ستوني ولګېده او سر يې ورته له 

تنې څخه جال کړ. په موټر کې خلکو دې ناستو حاکمانو ته دومره بد ورد 

 ويل چې په ليکلي بڼه يې قلم او کاغذ له دود سره سم نه شي زغمالی.
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څخه يېو  کله چې له موټر نه کښته شوم، نو د وزيراکبرخان له روغتون

تن راغی، وويل چې: نن يې دې روغتون ته زښت ډېر ټپيان او مړي راوړل، 

د چا الس نه و، د چا پښه، څوک پر يوځای لګېدلی، څوک پر بل ځای، د 

يوه پښه الندې زنګېدله او په چيغو چيغو يې ژړل. ډاکټرانو يوه خوا او بله 

ماشوم او نېورو  خوا منډې وهلې، ټپيان ډېر زيات وو، يو ډاکټر چې د دې

زياتو ټپيانو حال وليد، نو پخپله پرې ضعف راغی او له نورو ناروغانو سره 

 يې ده ته هم سيروم چاالن کړ.
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 د قدرت د انتقال مساله

 

 
 

څلور کاله کېږي چې په کابل کې د قدرت)!( د انتقال پر سر ټول هېواد 

له ستونزمن، دردمن او رنځوونکي حالت سره مخامخ شوی دی. جنګونه 

وشول، مرګونه وشول، جرګې وشوې، مرکې وشوې، دسيسې او معاملې 

اباده تر اسالم اباده، له کابله تر پېښوره، او ان تر لوړې وشوې، له جالل 

کعبې شريفې پورې عهدونه وشول، قسمونه وخوړل شول، سېوګندونه 

ياد شول، پر قرسن السونه کېښودل شول، دا وشول او هغه وشېول او... 

خو دا ټول يو په بل پسې په اوبو الهو شول، د ملېت هيلېو، غوښېتنو، 

پاتې مادي او معنوي شته د ايرو او خاورو پر څلو اتلوليو او د ولس ټول 

 بدل کړای شول.

له ظاهري پلوه دا ټول زيانونه د قدرت پر سر پر پاتې کېدو، د کابل د 

چارواکو ټينګار او د دوی د راپرځونې لپاره د دوی د مخالفينو د هڅو په 

پايله کې رامنځته شوي دي. په اساسي مانا خېو پېه افغانسېتان کېې 

کال د ثور پر مياشت د يوې دسيسې په  (لمريز ۶۹۷۶)ک د اځو حکومتي

نتيجه کې چې خپله چارواکي يې هم ددې توطيې غړي وو، وپاشل شو 

ګڼه کې چـې د  (مه68-61)دا ليکنه هم د وفا جريدې د پنځم کال په 

نېټـې رسه سـمون خـوري، د )نيـازي( پـه  (مې1)کال د زمري  (ل3116)

 بدل نامه  خپره شوې ده.
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او برخه برخه د جهادي تنظيمونو السته ورغی. د اوسنيو چارواکو برخه 

هم په دې وېش کې د ياد وړ وه او د دوی برخه په دې هم درنه شوه چې 

ته ورکړ شو. دغه راز روسي چاپ افغاني بانکنوټونه چې د دولت)!( نوم ور

نور )تنظيمي حکومتونه( ترې بې برخې وو، روسانو دا )نعمت()!( پر دوی 

 ولوراوه.

چارواکي په دې نظر وو، چې له قانوني او نا قانوني الرې بېه د خپلېو 

الس لرلو وسلو او بې پشتوانې نوټونو په زور خپل مخالفين ژر له منځه 

، بيا نو که هر ډول اداره وي، د دوی مخالفين به نه وي او ))ولس يوسي

به له يوه انجام شوي عمل سره مېخ وي(( خېو داسېې ونېه شېول، د 

مخالفينو د مخالفت په نتيجه کې که پخواني مخالفين کمېزوري او لېه 

دوی سره يې يوځای سياسي حيثيت ختم شېو، نېو نېوي او تېازه دم 

ر دې پورې چې د چړې څوکه يې د چارواکو مخالفين پيدا شول او ان ت

تر غاړې ورنږدې شوه، همدې فشارونو چارواکي په ايېطالح اسېتعفی 

کولو ته جبراً متمايل کړل، دغه او هغه نېټه، دغه ورځ او هغه ورځ به يې 

د خپلې استعفی نېټې وټاکلې، خو هغه ورځ چې به رانږدې شوه، بيا به 

ې خو خبره دا ده چې چېارواکي نېه يې پرې وفا ونه کړه. په حقيقت ک

استعفی کوي او نه دې ته حاضر دي او نه هم د استعفی کولو پوره وس 

لري، اوس راځو دې ته چې ايا چارواکي به دا خوندونه او دا خزانې بېل 

 چاته پرېږدي؟؟
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د ويل دورانت امريکايي په قول: ))اپالتون به ويل چې د وروسته پاتې 

اشرافي او دکتاتوري حکومتونه پېه کېار دي(( لېه ټولنو د ادارې لپاره 

اشرافي اشخايو څخه د اپالتون مقصد دا و، چې د دوی زياتې غريېزې 

مخکې تر مخکې مرفوع شوې وي او دکتاتوري يې د يوې وسېيلې پېه 

توګه د دې ډول ټولنو لپاره ځکه غوره ګڼله، چې وروسته پاتې ټولنې له 

زياته دموکراسي کېدی شي هغو ته  دکتاتورۍ پرته نه شي کنټرولېدی او

 په انارشي بدله شي.

کله چې موږ د ځينو چارواکو فردي شخصيت ته ګورو، نو په هغه کې د 

يو سياسي شخصيت ډېرې نيمګړتياوې ترسترګو کېږي: يو دا چې دی له 

فکري او روحي پلوه دې حد ته نه دی رسېدالی، چې څوکۍ دې تر خپل 

ر خپېل شخصېيت هېر ډول داغونېو شخصيت ټيټه وګڼي. اوس هم پ

ايښودلو ته تيار دی، خو مقصد چې دی پر دې کرسۍ پاتې شي، ځکېه 

چې دا چارواکي د ټولنې له يو ډېر ټيټ قشر څخه دي. نو هغه څوک چې 

د اقتصادي محروميت دغسې ټکلې غريزه ولري ايا دا خزانې چې اوس 

چې يېوازې دی پرې ناست دی، ملت ته پرېږدي؟ د کابل ښار خو ال څه 

دوه سپين تعميرونه او دا ډول د پيسو خزانې ورسره وې. هېڅکله به يې 

چاته پرې نږدي، نوم بدوالی او د شخصيت کوم سپکاوی چې د هغېو د 

کړنو په نتيجه کې هغوی ته په برخه شوی، هغه باندې خېو اوس د چېا 

خبره سر هم نه ګروي )) اوبه چې په سر واوښتې څېه يېوه نيېزه څېه 

( له دې پرته کوم څيز چې د چارواکو په فکر او شخصيت کې په لس...(
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عملي، ذهني او ضمني ډول ليدل کېږي او زموږ د ولس د ګټو خالف او د 

کرکې وړ دی، هغه د هېواد د اکثريت قوم پر وړاندې د کينې او تعصېب 

 درلودل دي.

کوم کسان چې د ځينو چارواکو پر شاوخوا راټول دي، هغېوی ټېول 

او ژوند په همدې جګړه کې ويني، ځکه چېې اوس نېه کېوم  خپله ګټه

قانون شته، نه کوم پارلمان، نه کومه پوښتنه او نه کومه ارزونه )ارزيابي(. 

( باب ۳۱۱۱يو چارواکي په ) د افغانستان بانک( کې يو ځانګړی حساب )

پرانيستی او دا د ده داسې باب دی، چې د پيسو د لګښېت وجېه يېې 

سې مياشت هم راغلې، چې يوازې له دې باب څخه يې څرګنده نه ده. دا

له لس زره مليونو نه نيولې تر پنځه لس زره مليونه افغانيو پورې پيسې 

بېالبېلو اشخايو ته ورکړي دي، نور حسابونه د پيسو خو ال څه کېوې، 

هلته بل چارواکي ځانته بله پاچاهي جېوړه کېړې ده. د پيسېو ايېلي 

کو نه د باګرام هوايي ډګر ته راځي، څېه ټولواک هغه دی. پيسې له مس

چې يې زړه وي هغه هلته ستنوي او څه چې په کابل کې پکارېږي، هغه 

هلته لېږي. له دې پرته ځينې نور هم د پيسو د وېش يالحيت لري. نو 

اوس که ځير شو په هېڅ يو ملک کې هېڅوک د پيسو د داسېې وېېش 

 څخه څنګه پورته شي؟ يالحيت نه لري، نو ايا چارواکي له دې خزانو

هسې د خبرو او مذاکرو له الرې د خبرو سياسي حل يو انساني ايل 

دی او اکثره اشخاص هم ظاهراً په اخبارونو، مرکو او خبرو کې د تفاهم او 
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خبرو اترو له الرې د قضيې حل غواړي، ان چارواکي هم د سولې له الرې 

 ره بله ده.د خبرو فيصله کولو ويناوې کوي، خو په زړه کې خب

ځينې چارواکي او هم نور اشخاص په خپلو زړونو کې ښه پوهېږي، چې 

دا اشخاص هېڅکله له خپل دې اوسني حالت نه الس نه اخلي، خو بيا 

هم په متحدالمال ډول او د سياسي نزاکتونو)!( لپاره جګړه مېار هېم د 

سولې خبرې کوي او سوله دوست هم. که واقعيت او حقيقت تېه پېام 

له سياسي نزاکتونو څخه سياسي واقعيتونو ته مخ راواړوو، نو وبه  وکړو،

وايو چې له دغو الرو چارواکي سقو، نه شي کوالی ؟ له هرې ممکنېې 

الرې د بې پشتوانې روسي چاپ افغاني بانکنوټونو بندول او يا له هغېو 

څخه د ځينو چارواکو د السونو لنېډول ددې ادارې د سېقو، عوامېل 

 کېدالی شي.
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 يرغمل شوى ولس

 

 

 

 

 

څه کم پنځه کاله کېږي، چې د کابل پر ښار باندې د بېالبېلېو جګېړه 

او پړاو په پړاو تنظيم واکي تېره شېوې او مارو ډلو او تنظيمونو بېالبېله 

تېرېږي. په دې موده کې په ښار کې تقريباً ټوله ملي شتمني او د ښار د 

خلکو اکثره شخصي شتمني د جګړه مارو ډلو له خوا چور شوې او يا له 

 منځه وړل شوې ده.

په کابل ښار کې اکثره جګړې )) د کابل د دفاع(()!( په نامېه ترسېره 

شوي. هرې ډلې باندې به چې د بلې ډلې له خوا توغندي وويشتل شول، 

نو هغوی به دا بله غاړه مالمته کړه، چې پر کابل يې توغندي ويشېتلي.  

که څه هم د دوی د )) دښار د دفاع(( )!( توغندي هم پر همدې کابېل 

خو دې غاړې به د ښار بله غاړه او سيمه چې دمقابل لوري په  لګېدلي،

الس کې وه، د کابل څه چې بېخي د افغانستان برخه نه ګڼله. د ساري 

ورځ د کابل له واکوالو څخه  ۹يا  ۵کال د ثور مياشتې پر  ۶۹۷۶په توګه د 

دوه تنه يو بل ته د مخابروي خبرو اترو په تر  کې اخطار ورکېوي چېې 

ته خپلې لښکرې راونه لېږي که نه دی به د کابل لېه ښېار او  کابل ښار

خلکو څخه ))دفاع(()!( وکړي. همدارنګه يو بل حزب د خپل ځان دفاع، 

د کابل د غرب د خلکو دفاع ګڼله او همدارنګه نورو بېالبېلو تنظيمونېو 

ګڼـه کـې چـې د  (مـه14-16)دا ليکنه د وفـا جريـدې د پـنځم کـال پـه 

نېټـې رسه سـمون خـوري، د )نيـازي( پـه  (مـې1)کال د تلې له  (ل3116)

 مستعار نامه خپره شوې ده.
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ترخپل الس الندې سيمې د خلکو د سر ومال د ساتنې او دفاع په نامه 

ندې ساتلې، خو حقيقت دادی چې ددې ډلو د موجوديت تر خپل واک ال

او ))دفاع(()!( په وجه د کابل هره برخه ويجاړه او هر ډول شتمنۍ چور 

او وسېزل شوې. د خلکو سر ومال، عفت او عېزت تېه درانېه زيانونېه 

واوښتل. عجيبه خبره خو دا وه چې د خلکو د کورونو د دفاع په نامه د 

و مال د ساتنې په نامه د هغو سېرونه غېو  او هغو کورونه چور، د سر ا

مالونه چور او عفت يې لوټ شو، خو د دفاع)!( هېڅ ډول پته ونه لګېده، 

خو که فرض کړو دا ))دفاع(()!( هېڅ نه وای، نو د کابل خلکو ته به څه 

زيان اوښتی وای؟ څرګنده خبره ده چې نه به څلوېښت زره ښاريان مړه 

وګړي مهاجر شوي وای، نه به تقريباً اتيا زره  شوي وای، نه به يو مليون

کورونه او دوه  زره لويې او وړې فابريکې او دسېتګاوې لېه منځېه وړل 

شوې وای. عجيبه خبره خو دا وه چې د کابل ښاريانو څخه دا حق هېم 

اخيستل شوی و، چې دوی په ډاګه ويلي وای چې ستاسو له ))دفاع(( نه 

دې بېدفاعۍ کې ژوند وکړو. کله کلېه مننه، خو موږ پرېږدئ چې په هم

خو داسې هم پېښ شوي، يوازې هغه سيمې چې د چارواکو تېر ولکېې 

الندې وې، د کابل د ښار په نامه يادېدلې. مثالً که د تنظيمونو له خوا به 

د ښار پر منځنۍ او يا شمالي برخه توغندي وورول شول، نو د کابل لېه 

راډيوګانو پورې ټولو به پېر کابېل د  راډيو څخه نيولې بيا تر نورو بهرنيو

توغنديو خبر خپور کړ، خو کله چې به د کابل چارواکو د کابل پر درېيمې 

کارتې، جمال مېنې، سيد نورمحمدشاه مېنې، رحمان مېنې، شاه شهيد 

او ان پر زړو مکروريانو توغندي او د الوتکو بمونه وورول، نو بيا به په هغه 

نه خپرېده. د کابل هغه  برخه چې د چارواکو تېر څرنګوالي سره دا خبر 

ترالس الندې وه، د هغو وياند به ويلې چې: )) د کابل دفاع(()!( زموږ حق 

دی. هغوی کابل همغه سيمه ګڼله چې د دوی تر واک الندې وه. دوی د 

 کابل د جنوب، جنوب ختيز او جنوب لويديز ورانول د کابل دفاع ګڼله.
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کابل ښار او د هغه ولس، د خپلې ساتنې او ځان چارواکو يو ځل بيا د 

پټونې وسيله وګرځوله. دوی د ښار د ګڼ مېشتو سيمو پېه مېنځ کېې 

درندې او وژونکې وسلې ايښې او هره شېبه د مخېالفينو پېر مورچلېو 

ګولۍ وروي. کله چې هغوی هم د دوی په شان عمل ترسره کېړي، نېو 

ر يې وويشته او ولس يې دوی يو ځل بيا چيغې پورته کړي چې دا دی ښا

تباه کړ، خو خپله يې چې د کابل ولس د يرغمل په څېر د خپلو توپونو او 

ټانکونو مخ ته ودرولی او تر شا يې پر خپل رقيب ډزې کوي. هغه خپېل 

حق ګڼي. اوس د کابل ښار شاوخوا پرتې سيمې په ځانګړي ډول هغېه 

ظېر د سيمې چې هغېه د مخېالفينو الس کېې دي، هغېه د دوی پېه ن

افغانستان خاوره نه ګڼل کېږي او نه هلته افغانان اوسېږي، د هغو سيمو 

ورانول او ويشتل دوی ته هېڅ دي. اوس يو ځل بيا د کابل ښار او د هغو 

د اوسېدونکو کورونه د مورچلونو حيثيت لري، چې له دې ځايېه د دې 

ښار چارواکي پر خپل دښمن ډزې کوي، خو هغوی پېر دې ځېای د ډزو 

و له کبله ګناهکار دي. د کابل ښاريانو تېه يېو ځېل بيېا دا سېوال کول

پيداکېږي، چې د دې ))دفاع(()!( ازرښت به څه وي، چې زموږ د کورونو 

له بامونو مو مورچې جوړې کړي او موږ ټول دې د خپل توپ مخې ته د 

يرغمليانو په شان ودرولي يو او ځان دې زمېوږ ترشېا پېټ کېړی دی؟ 

وړاندې الړ شه او يا شاته الړ شه! موږ له دې ))دفاع(()!( مهرباني وکړه يا 

 څخه په نه  دفاع خوښ يو.
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 غني، غني دى

 

 
 

اړوو، نو وينو چې کله چې د پښتون ملت د ستړي ژوند د تاريخ پاڼې را 

دې کړېدلي، دردېدلي، سوزېدلي، خو 

وياړمن ملت د څومره غميزو توپانونه 

زغملي او زغمي يې. څېومره چېې د 

طبيعت نېاخوالې او کړاوونېه زيېات 

شوي، همغومره لوی څښتن تعالی دې 

ملت ته د تورې او قلم داسېې ډالېۍ 

بښلي، چې د هر يرغل او هر توپان پر 

ه هسکه ساتلې وړاندې يې خپله شمل

 ده.

که يو وخت د امير پوالد سوري زوی؛ اميرکروړ جهان پهلوان په يوه تن 

له سلو جنګاورانو سره جنګېده او د غور پر غرونو به ))زه يم زمری پېر 

بل پر  -پر هند و سند و پر تخار و پر کابل نسته -دې نړۍ له ما اتل نسته

زمزمېه کېېده، غېرج و له ما اتل نسته(( پرتمينه سېندره  -زابل نسته

باميان، تخار و هرات د ده د تورې د ځال، پوهې او لوريېنې تر سېيوري 

الندې ژوند تېراوه او ان تر ))رومه(( پېژندوی و، نو بل وخېت خېو بيېا 

سلطان شهاب الدين غوري او شېرشاه  سوري د پښتنو د عظمت او پرتم 

کال د غـويي  (ل3116)دا ليکنه له کابله خپرېدونکې )هندارې( جريدې د 

 مه په خپله امته ګڼه کې خپره کړې ده.(34)پر 
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( پېه زړه کېې بير  د نړۍ د ))سرو زرو مرغۍ(( او ))خم(( )هندوستان

 ورپاوه.

که يو مهال )هوتک بابا( پښتانه زلمي د مغولو د يرغل پېر وړانېدې د 

 خپل هېواد د پت ساتلو لپاره ننګ ته رابولي:

 وګړيه جوړ راته پيغېور دی -)) پر سور غر بل راته نن اور دی

 هم پر غزني هم پر کابل راغی -پر کلي کور باندې مغول راغی

 پر ننګ والړ د پښېتونخوا سېئ – سه د مرغې غښتليو راسئ

 پر کلي کور باندې مغېول راغېی(( –تورې تېرې غشي تر مال سئ 
 

نو بل وخت خو بيا )روښان پير( هم د پرديو پر وړاندې د خپلې پېوهې، 

 همت او غيرت رپی اوچت کړی دی.

که يو وخت )ايمل خان( او )دريا خان( له مغولو سره پېه تېاترو کېې 

علين مکان )لوی خان خوشال خان خټک( د لويې ډغرې وهلي او خان 

پښتونخوا په غرونو کې د خپلواکۍ د باز او شاهين وزرې خورولې او په 

همدې هيله له يوه ځولۍ ارمانونو او هيلو سره د داسې غره په لمن کې 

ځان له ابديت سره يوځای کوي، چې د مغولو د سورو د اسونو ګرد، دده 

د  )رح(ت يو بل لوی پښېتون )ميېرويس نيکېه(پر قبر پرېنوزي، نو بل وخ

پښتنو د برم شمله اوچتوي، د ګورګيانو د وحشت برجونېه نېړوي، تېر 

ايفهانه د پښتنو د واک عظمت خوروي او بيا پخپلېه )شېاه حسېين 

 يفوي( خپل تاج له افغان فاتح )شاه محمود هوتک( سره غوره بولي.

ناير سترګو ته چې که يو وخت نادر افشار د پښتون اتل سيدال خان 

د نور او غيرت سپرغۍ ورڅخه بادېدلې مخامخ کتلی نه شېول او دواړه 

غبرګې سترګې يې د دوو په اور سرو دوکانو پواسطه ورڅخه را ايستلې، 
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نو بل وخت غيرتي او لوی احمدشاه بابا تر ډهلي پورې د خپل پت او ابرو 

خېو پېه ))ډول پېه )پاني پت( جنګ ورساوه او د ايران د نيولو لپاره به 

 نغاره(( او خوشالۍ سره روان و.

خان عبدالغني خان ددغه وياړمن او بېاتور ولېس يېو جنګيېالی او 

فرهنګيالی استازی دی. غني پېه يېوه داسېې کېورنۍ کېې سېترګې 

پرانيستي، چې د خپل ولس د ازادۍ لپاره يې شپه او ورځ پر ځان يېوه 

په همدې ګرم سياسي  کړې وه. غني له خپل بډايه شاعرانه فطرت سره

چاپېريال کې ځوان شو، شاعر شو، مصور شو، جنګيالی شېو، فلسېفي 

 شو، ))لېونی(( شو او د ژوند د ډول ډول ناخوالو جامونه يې پر سر واړول.

غني ال کوچنی و، چې له شعري مرغلرو ډک تخيل او شاعرانه فطرت 

، له مينېې يې زړګی وتخناوه، پر ښکال يې مين کړ، پر ګلونو يې مين کړ

سره يې مينه وکړه، خپل روح او روان يې د مينې د زمزم په اوبو ووينځه 

 او د جام تر سيوري الندې يې د قام د ارمانونو سندرې وويلې:

 ))زهېېېېر يېېېېې څکېېېېل حېېېېرام حېېېېرام ورتېېېېه کتېېېېل 

ر سېېېتار((   بېېېې مينېېېې ژونېېېدون دی، لکېېېه بېېېې سېېېُ

                                         

مينې لپاره د ښکېالک په )پنجره( کېې ډېېرې چغېې غني د خپلې 

ووهلې، د زړه له وينو يې ))پلوشې(( جوړې کړې او خپله ورته )پانوس( 

 )پانوس( شو.

کله چې د غني فردي، کورني او ادبي ژوند ته پام را اړوو، نو په لومړي 

ګام کې خو د سړي په سترګو کې دا تصوير تېروبېر کېږي، چې غني ګنې 

وړانګينه کورنۍ کې زېږېدلی، له دردونو، غمونو، کړاوونو  -للهپه يوه مج

او د زمانې له ربړونو څخه ګوښی پاتې شوی دی. د غني انځور ورته په يو 
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داسې بڼه تداعي کېږي، چې يو ښکلی اشرافي شخ  د سرو ګلونو په 

منځ کې د ورېښمين تخت له پاسه قلم په الس د شعر ناوې جوړوي، په 

حي او جام ايښي او غني يوازې د شاعرانه تخيل پېه څنګ کې يې يرا

دريابونو کې ډوب دی، هو د غني په ښکال او ښايست کې خو هېڅ شک 

نه شته: ))ډېر ښکلی و او د مور و پالر ډېر نازولی و. پر غاړه به يې د سرو 

زرو درنه اوږۍ وه او پر ښي غوږ به يې د سرو زرو والۍ وه، پر سر به يې 

ونډونو ډکه ټوپۍ او په ټوپۍ کې به يې يوه زرينېه جوغېه تيله داره د پ

ټومبلې وه، چې د جوغې نه چاپېر به دوه درې د نظر ماتي تاويزونه تېاو 

شوي وو.(( هو غني ښکلی و، د هغه په ښکال د ډهلي، پاريس او لنېدن 

 ښاپېريو زړونه بايلولي وو.

او  هغه له کوچنيوالي ډېر ښکلی و، خو د غنېي د ټکلېي، سېوزېدلي

غمځپلي زړه او روح څخه هغه وخت څوک ښه خبرېدی شي، چې پېه 

ورځو ورځو او شپو د غني د تخيل، اند او فکر په لوړو او ژورو کې د يانه 

 )سفر(  تکل وکړي. 

غني غني دی، هغه د پښتو ادب يو داسې ناسپړلې خزانېه ده، چېې 

کېې  سپړل يې ال ډېر وخت غواړي او ژور فکر. کله چې د غني په نېړۍ

سفر کوو، نو لومړی غواړو د هغه زړه ته ننوزو او وګورو چې د غني د سرو 

 ټپونو په دې کان کې څومره سکروټې او اورونه پراته دي:

د غني زړه چې د مينې له ګلونو ډک دی، تر هر څه دمخه خپل زړه د 

لوی خدای)ج( کور ګڼي، هغه د خپل زړه په هنداره کې د لوی خدای)ج( 

ګې ويني او دا هغه څه دي چې ده په بل ځای او مکان کې د قدرت وړان

 السته نه دي راوړي.
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 پېه مکېه کېې رانېه ورک شېو -په جومات کې مې ونه مونېد

 چېې مېې مېخ د يېار کېړ ښېکل –خدای مې زړه کې راپيدا شو 

دا هغه فکر او اند دی چې پر خدای پالنې ډېر ګروهمن )عقيېده مېن( 

مينېې د پېالنې او روزنېې ځېای او پوهان پېه دې نظېر دي او )زړه( د 

 ساتنځای ګڼي.

غني د يو خوځند، حساس او دراک  انسان په توګه د ژونېد د ډېېرو 

رمزونو راز ته متوجه دی، دی ژوند له غم او خوشالو، ګډ او له خندا څخه 

 يو رغېدلی څيز بولي.

د لرغوني يونان د اتيکا دورې يو نامتو ډرامه ليکېونکی )اشېايلوس( 

په ژوند کې بايد په هر غم پسې يوه ښادي او په هېرې ښېادۍ وايي: ))

 پسې يو غم راشي، چې د ژوند پاڼې مانيزې او رنګارنګ کړي.((

 غني وايي:

 لکېېه بېېې مېېالګې طعېېام –چېېې پېېه ژونېېد کېېې سېېختي نېېه وي 

 لکېېه ډک د خېېاورو جېېام –چېېې پېېه خولېېه کېېې خنېېدا نېېه وي 

 نېېه ډېېېرۍ د سېېرو اللونېېو –ژونېېد نېېه خټېېه نېېه مېېاڼۍ وي 

 نېېېه باغونېېېه د ګلونېېېو –نېېېه يېېېاران نېېېه معشېېېوقې وي 

 غورځېېېدل او پاڅېېېدل دي –ژونېېد خېېو تلېېه دي يېېو پېېه مخېېه 

 څېېېه خنېېېدل دي څېېېه ژړل دي. –ټکېېېی سېېېوز او ټکېېېی سېېېاز 

 

قومپالنه او پښتونپالنه د غني د ژوند او شاعرۍ يو بل اړخ دی، د هغه 

نو له دې د ځوانۍ په ژوند چې کله د پسرلنيو بارانونو ورېدل پيل شول، 

سره جوخت يې کورنۍ د خپلواکۍ د ګټلو او د ښکېالکګرو له جغ نه د 

خپل اندو ژوند د ازادولو لپاره سياسي مبارزه هم ښه په ګرمۍ سره روانه 
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کړې وه. غني د خپلې ځوانۍ شېبې هم له همدې ايډيا څخه لوګی کړې 

زره  ))د زلمي پښتون(( په نوم يې يو تحريک جوړ کړ، چې  شاوخوا اتيا

 ځوانانو په کې ګډون درلود.

لکه څنګه چې د غني شعري سکښت او د ده د کېالم لېه روانېي او 

روحي مانا څخه ښکاري، غني د ګرمې وينې او ګرم احساس څښتن او 

رواني جوړښت يې د عامو پښتنو له جګړه ييز سېايکلوژيک جوړښېت 

رې په زور پوره سمون درلود، نو د )عدم تشدد( د الرې په انډول يې د تو

د دښمن ماتې غوره ګڼله، نو له دې کبله دده د اورني پښتني احساس، 

او د زړونو د پاچا ) باچاخان( د عاطفې او احساس دتګالرو ترمنځ ټکېر 

منځته راغی. غني خان د خپل پلرني احساس او مينې تر سيوري الندې 

ه يې خپله توره په ناهيلي زړه کېښوده او د شعر د نړۍ روحي ډاډ ځي ت

 پناه يوړه.

وايي پر هر چا چې غم زيات شي، نو دريو شيانو ته به مخه کوي: يا به 

 شرابي کېږي، يا به لېونی کېږي او يا به شاعرۍ ته پناه وروړي.

نور غني هغه غني نه و، چې چا په پاريس، لندن او امريکا کې ليدلی و 

رته پېه يېوه او نه هغه غني و، چې په ځوانه ځوانۍ کې د هند پارلمان و

پښه والړ و. غني د قام د غمونو د هېرولو لپاره لکه خيام د جام سيوري 

ته پناه وروړې وه، اوس نو يوازې غني و او جام، د تخيل په وږمو پوښلې 

 شاعرانه نړۍ او د خپل قام او ولس غمونه:

 

 خدايېېه شېېکر چېېې پيېېدا دې لېېه دې قېېام کېېړم

 د پښېېېتون د نېېېر وجېېېود دې يېېېو انېېېدام کېېېړم
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 خېېړ مخېېی ورور پښېېتون سېېينې لېېه درشېېيچېېې 

 درنېېه هېېېر بېېه ټېېول ښايسېېت د بحېېرو بېېر شېېي

 

 پېېېه واهلل چېېېې لېېېه جنتېېېه شېېېم راسېېېتون

 کېېېه کنځېېېل پېېېه کېېېې وانېېېه ورم د پښېېېتون.

 

لکه څنګه چې ښکاره ده، شاعر د عاطفې او احساس بچی دی، غني 

مورنۍ، مينې او عاطفې په سمندر  -هم په خپل فردي ژوند کې د پلرنۍ

، د  باچاخان عاطفي نړۍ، د غني د روح او روان ټېول مېزي کې ډوب و

داسې سره تړلي وو، چې د هغه ګرمه وينه او ياغي احساس يېې مهېار 

 کړي وو. هغه د خپلې پلرنۍ مينې په څپو کې ډوب وو:

 بابا ته:

 سېېتا خطونېېه ټېېول زمېېا سېېرته پراتېېه دي

 زه يېېېې لېېېولم هېېېره شېېېپه دوبېېېار دوبېېېار

 يېېېمکلېېېه خانېېېدم کلېېېه ژاړم لېېېېونی 

 ای زمېېا پېېه بنېېد کېېې پېېروت غريبېېه پېېالره!

 نه، ته نه يې غريېب تېه ډېېر لېوی اوچېت يېې

 مصېېيبت دی سېېتا عېېزت تېېه عېېزت داره

 خېېدای بېېه رحېېم و پېېه تېېا بانېېدې لېېږ کېېړی

 بېېل ښېېه زوی بېېه يېېې و کتلېېی سېېتا دپېېاره

 چې په تا کې کوم جوهر دی مېا کېې نېه شېته

 سېېتا نيکېېۍ زمېېا بېېدۍ دواړه بېېې شېېماره

 وان پېېه نېغېېه الر ځېېېتېېه سېېاالر يېېې د کېېار



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ فرهنګي فقر

 

466١ 
 

 زه کېېوږ ځغلېېم لکېېه اوښېېه بېېې مهېېاره

 سېېېتا د زړه فېېېوارې ډکېېېې دي د مينېېېې

 زمېېېا زړه دی وچ کېېېوهي نېېېه لېېېري داره

 وهېېي منېېډې تېېا پسېېې خېېو تېېه هېېم لېېرې

 ويېېېنم سېېېتا ايلېېېه ايلېېېه د پښېېېو غبېېېاره

 پېروا نېېه شېته کېېه پېه منېېډو منېډو مېېړ شېېم

 فقېېط سېېتا او د خپېېل قېېوم د نېېوم دپېېاره.

 

دی د پېالر پېه عېاطفي مينېه کېې ډوب دی غني لکه څنګه چېې 

کلنۍ کې ليدلی  ۹همدارنګه د مور د غم هغه ټپ چې ده د خپل عمر په 

 و، د ژوند ترپايه ورسره ملګری و.

 ګر چې خاورو کې دی پېټ وجېود سېتا مېورې

 ما تېه يېادې هغېه شېان سېتا سېترګې تېورې

 

 مېېورې! سېېتا السېېونه مېېا نېېه نېېه دي هېېېر

 اپېر.چېېې تکليېېف کېېې بېېه زمېېا نېېه و چېې

 

غني د يو مصور او انځورګر په توګه دا ځواک درلود، چې د يو ټېاکلي 

تخيل د زخمونو فوارې انځور کړي، د خوب شېبې په ويښېه راواړوي او 

هغه څه چې په خولې نه شي ويل کېدی، د خوب په جامه کې د کاغذ پر 

 مخ ترسيم کړي.

ر کې د غني د )فريدون د مورخط( تر سرليک الندې په يو ښکلي شع

خپلې مېرمنې د ښځينه احساس هغه نا ويلې او نا سپړلې عاطفي غوټې 

په شاعرانه ډول سپړلي چې تراوسه ال په پښتني ټولنه کې د ښېځې د 



 نيمه پېړۍ يون/ فرهنګي فقر

4663 
 

اندروني احساس او درد بيان، يا د ښځو د نالوستوب، کملوسېتۍ او نېا 

 بشپړ کالم له کبله او يا هم د حيا او شرم د اور تر کړيو الندې، همغسې

 په خپل زړه کې ساتل کېږي.

غني دا درد او د زړه خواله د خوب په بڼه انځور کړي او د يوې  پښتني 

 مېرمنې د زړه د دردونو پوره عکاسي يې کړې ده:

تېاريخ د جېون د  ۶۹هغه وايي: ))دا زما د واده په دولسېم کېال پېه 

زما يرف يو او يوازنی زوی فريدون ))رستم جنګ(( پيدا  ۶۳۹۶مياشتې 

شو. د هغه مور د پېښور په هسپتال کې وه او زه لرې په هزاره کې ناجوړ 

پروت وم. هر وخت به چې د کوټې د دروازې په مخکې يو تور بدرنګېه 

ټوپک او سنګين په الس پوليس والړ وو. ټول جهان تور او تاريک وو، د 

وجود د ناجوړتيا سره مې روح هم د مايوسۍ اخري مقام ته رسېدلی و 

ګهانه خبر راغی چې زوی دې وشو. ما وی ښه ده غني روک خېو چې نا

 يې ميرات خو نه يې.

ددغې ورځې د درد او د خوشالۍ بيان زه نه شم کېوالی، خېو درد او 

خوشالۍ دواړه انسان ډېر ستومانه کوي او چې اخر مې سترګې د هوش 

ط دنيا ته پټې کړې، نو څه وينم چې د فريدون مور راغله او ماته يې يو خ

 په الس کې کېښود.

 دا هغه خط دی:

 مېېا د دوو لپېېو خېېاورې تېېا لېېه ژونېېد او جهېېان جېېوړ کېېه

 خپلېېې مينېېې داسېېې يېېوړم بېېل مېېې تالېېه جانېېان جېېوړ کېېه

 دا چېېېې زه د وفېېېا ډکېېېه د جنېېېون جهېېېان لېېېه الړم

 دا مېېېې الل هغلتېېېه ومونېېېت د همېېېه اللونېېېو ښېېېکلی

 دا زمېېېا د غېېېرور نخښېېېه د هغېېېو ګيلېېېو جېېېواب دی
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 ي کېېې ماتېېه کېېولې غلېېې غلېېېچېېې بېېه تېېا پېېه ماښېېام

 دا ثبېېېېوت زمېېېېا د مينېېېېې د ايمېېېېان او د وفېېېېا دی

 دا زمېېا روح چېېې روښېېان شېېو، دده سېېترګې يېېې کېېړې بلېېې

 دا تصېېېوير زمېېېا د ژونېېېد دی څېېېه خنېېېدا ده څېېېه ژړا ده

 د شېېېهبازو وزر شېېېخ دی پوسېېېت سېېېرونه د بلبلېېېې

 دا ثبېېېېوت د شېېېېاه د مينېېېېې، دا ازادي ده د غېېېېالم

 و رنګينېېېی جېېېامدا انعېېېام د ټولېېېو ښېېېکلی د همېېېا

 دا تعبيېېېر سېېېتا د خوبونېېېو او زمېېېا د مېېېخ ارمېېېان دی

 ما جوړ کېړی د خپېل ځانېه ښېکلی عکېس سېتا د ځېان دی

 پېېه يېېحرا مېېې وو خېېور کېېړی سېېور څېېادر د ګلسېېتان دی

 هېېره سېېاه کېېې مېېې ليکلېېی نېېوم د مينېېې د جانېېان دی

 دا چېېې زه سېېتا د خوبونېېېو د جنېېون تېېاالش کېېېې الړم

 ه ښېه غونېدې يېو خېان دیستا خانۍ له مې جېوړ کېړی سېتا نې

 دا چېېې مېېا سېېتا وزرونېېو کېېې ارمېېان د عقېېاب وليېېد

 دا عقاب مې ستا نېه جېوړ کېړ، هېم عقېاب هېم يېې ارمېان دی.

 

غني لکه هر شاعر پر حسن مين دی او دی په دې الره کې دومره بې 

پروا دی چې هر څه په ډاګه وايي. شاعران ټول حسن پرسېت دي، يېو 

 شاعر وايي:

 سېتوري پېه څېېر خوښېېږييار مې د سېپين 

 الس مېېې سېېپوږمۍ ځنېېې چېېاپېر خوښېېېږي

 شېېېاعر سېېېړی يمېېېه رښېېېتيا بېېېه وايېېېم

 دا ښېېکلي نېېه دي، دا مېېې ډېېېر خوښېېېږي.

 )کاروان(                            
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غني هم د خدای)ج( له درباره د خپل جانان د ټيک لپاره د سپوږمۍ 

مينې جوړ او پېر يو څاڅکی غواړي، هغه د نور څه وږی نه دی، هغه له 

 حسن مين دی.

 يو د سپوږمۍ څاڅکی درنه ټيک له د يار غواړمه

 زه يېېېم د خوبونېېېو د اللونېېېو ګېېېدا نېېېه يمېېېه.

 

غني، مينه د )ادم( جوهر او حسن د ژوند رنګ بولي او لکېه اسېتاد 

الفت چې مينه د انساني ژوند د کړاوونو د خاليون اساسي الره ګڼېي، 

په خپل يو نثر کې ليکي: سکندر له ډېر هغه د مينې او مينتوب په باب 

لوی لښکر سره د يوه ښار د نيولو هڅه وکېړه، د ښېار خلکېو سېخت 

مقاومت وکړ، سکندر ډېر په غوسه و او داسې معلومېده چې د ښار تېر 

نيولو وروسته به د ښار ټول خلک له تېغه تېر کړي، کله چې ښار ته دننه 

هغه زړه بايلود او څنګه  شو په يوې ښکلې پېغلې يې سترګې ولګېدې،

چې جنګ په زړه کېږي، نو هغه زړه بايلولی و. سېکندر ددې پېغلېې د 

 مينې او ښکال په وجه د ټول ښار وګړي وبښل.

غني هم په مينه کې ډوب او پر ښکال مين، مينه وړی شاعر دی، هغه 

ښکال يو سمندر، سپوږمۍ او زهرا بولي او مينه د ادميت جېوهر او بېې 

 قت.زواله حقي
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 سېېمندر شېېي څېېوک تللېېی –او تپېېوس د حسېېن مېېه کېېړه 

 څېېوک زهېېرا شېېي ښېېکلولی. –څېېوک سېېپوږمۍ شېېي رانيېېولی 

 دی وايي:

 که په غرو يي که په سمه  –))حسن حسن لټومه 

 بې د مينې مرمېېه مېرمه(( –زه په مينه مينه پايم 

 

 سېېتوري تېېه اسېېمان کېېې يېېوه ورځ  ووې هېېالل

 لېېه تېېش جمېېالخېېدای ادم لېېه مينېېه ورکېېړه مېېونږ 

 زه بېېه پېېه خنېېدا ورکېېړم دا خپېېل ښايسېېت کمېېال

 ما له که يېو څېاڅکی مينېه راکېړي څېوک پېه سېوال.
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 ننګيال يو شاعرانه شخصيت 

 

وايي چې د يونان نامتو فيلسوف اپالتون به د ښو او مثبتېو اړخونېو 

درلودونکي او يا په شعر کې د يوې ښکلې او نوښتګرې الرې څښتن ته 

د سبک خاوند وايه او هر سړی او هر شاعر يې د سبک څښتن نه باله، 

دا ليکنه ما د اسح  ننګيال د زوکړې د څلوېښـتمې کليـزې پـه ويـاړ 

کـړې وه او پـه هغـه علمـي غونـډه کـې هـم اورول شـوې وه، چـې پــر 

کال د ننګيال د څلوېښتمې کليزې په وياړ د ليکوالو د ټـولنې  (ل3116)

له خوا په کابل کې د هغې ټولنې په مقر کې جـوړه شـوې وه. دا ليکنـه 

کـال د  (ل3116)هغه مهال له کابلـه خپرېـدونکې هنـدارې جريـدې د

مه  په خپله يوولسمه ګڼه کې هم خپـره کـړې ده. ددې (68)چنګاپ پر 

مې له ننګيال  ـيب رسه ټـوکې کـولې، مـا ويـل  ليکنې د ليکلو پرمهال

کليزې مليزې دې مه نيسه چې بيا د مرګي درته پام کېږي، اوس خو يې 

هېر يې چې څو کلن يې؟ کله چې يې درته پام شو بيا دې نه پرېـږدي، 

هغه له خندا شني شو، پريجانه چې همدا اوس يې راته نه نيسئ )کليزه( 

 م؟ بيا يې نو...نو بيا چې مړ شوم بيا نو څه کو 

کال ال وىت نه و چـې لـه مـرګ څخـه زمـوږ د دواړو وېـره پـر ترخـه 

واقعيت بدله شوه، دا دى اوس چې مرحوم ننګيال پر ابـدي نـړۍ دى، 

زه دا ليکنه يو ځل بيا چاپوم او د مرحوم ننګيـال اروا تـه د دعـا السـونه 

 پورته کوم. 
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خو د هغه شاګرد ارستو بيا دا خبره نه منله او ويل به يې: ))هر سړی يو 

 ي خو د چا ښه د چا خراب.((سبک لر

ځينې ټولنپوهان ټولنه د ضدينو 

يانې متضادو اړخونو مجموعه ګڼي، 

چې ښه او خراب، تېور او سېپين، 

خواږه او ترخه، غم او خوشالي يېې 

په هنداره کې ځان ښېکاره کېوي. 

انګليسي ليکوال جورج ارويل ټولنه 

له يوه ژوبڼ سره ورته بېولي، چېې 

ننېداره رنګارنګ موجودات پکېې 

کېدی شي. خو که چېرې ټولنه يېو 

ژوبڼ وي، نو له دې ژوبڼ څخه به څېوک )فاضېله مدينېه( جېوړوي او 

 څرنګه به يې جوړوي؟؟

استاد قيام الدين خادم د شاعر، عالم او سياستمدار تر عنوان الندې 

په يوه هنري نثر کې ليکي: عالم په کرونده کې کښت وکړي، شاعر د دې 

ه وکړي، خو کله چې د ثمر او مېوې وخت راشي، نو کښت پالنه او روزن

 سياستمدار يې مېوه، وږی او ثمر ټول کړي...

نن موږ هم د دغسې يو شخ  )شاعر شخ ( په باب خبرې کوو، چې 

په خپلو اوښکو او اوسېليو د انسانانو په زړه کې د مينېې د بزغليېو د 

 زرغونېدو تکليزې ولولې لري.

ل کال د ثور ۶۹۹۹ننګيال دی، چې د  دا شاعر او دا شخصيت اسحق

پر مياشت يې د لغمان واليت د الينګار د ښکلې او شېاعرانه سېيمې د 

بسرام په يوه زړه وړونکي ننداريز کلي کې د نړۍ ترخېو او خېوږو تېه 
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سترګې پرانيستي دي. اسحق ننګيال ال ډېر کوچنی و، چېې د مينېې 

نه وړي ربېابي د ربېاب د عواطفو او ولولو يې د زړه تارونه لکه د يوه مي

تارونو په څېر ترنګولي وو او په ذهن کېې يېې ورتېه د يېوې شېاعرانه 

کال يانې د ژوند پر  (لمريز۶۹۹۱)سندريزې جونګړې بنسټ ايښی و. پر 

پنځه لسم پسرلي د شعر د الهې ورېښمينې ماڼۍ ته ننېوت او د خپېل 

کاله تېر  ٤۹ ټکلي روح د درملتيا ارام يې وموند. له هغه راهيسې دا دی

کلن وياړمن او ارزښتمن ژوند په وياړونو (٤۹)شول او نن موږ د همدغه 

او ارزښتونو د ننګيال د زړه محل ته ننوتی شو او د هغه د زړه او له هغه 

 څخه د راوتلو شعري او ادبي ماڼيو ننداره کوالی شو.

ننګيال خپلې لومړنۍ زده کړې د لغمان واليت په روښان لېسه کېې 

کال د پوليسو اکاډمۍ کې شېامل او تېر  (ل۶۹۹۹)ې کړي، بيا پر بشپړ

فارغېدو وروسته د نوموړې اکاډمۍ تدريسي غړی شو. وروسېته يېې د 

هېواد د پوځ په دې برخه کې په بېالبېلو ځايونو کې دنده سرته رسولې 

او هم يې د هېواد له فرهنګي او خپرنيو ارګېانونو سېره خپېل اړيکېي 

يا دی د هېواد له فرهنګي او نورو خپرنيو بنسټونو ساتلي، خو وروسته ب

سره دومره وتړل شو چې هډو يې خپل سر مسلک هم له ياده ووت او چا 

ال دا ګومان قدرې هم نه شو کوالی چې ننګيال دې ګنې يو پوځي افسر 

وي. دده فرهنګي بوختياوو، خواږه شعر او نرم قلم، ده تېه د فرهنېګ 

په تېره بيا له شېپېتمو کلونېو راهيسېې ورېښمينه جامه اغوستې وه. 

ننګيال دومره په فرهنګ کې حل شو چې د چا خبره سرګرولو ته يې هم 

کلن فرهنګي ژوند له ژورو يا پيل نه  ٤۹وخت نه درلود. ننګيال د خپل 

نيولې تر لوړو يا تر دې دمه پورې زيات وخت له قلم سره لوبېدلی او قلم 

 اڼۍ يې جوړې کړې دي:يې لوبولی او دغه الندې شعري م
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د ننګيال د ژوند لومړۍ ماڼۍ )ډالېۍ( نېومېږي چېې پېر  ډالۍ: -۶

ل کال د کورنيو چارو وزارت د نشراتو د امريت له خوا خپره شوې ۶۹۱۹

 ده.

د شېعرونو دويمېه  سپېره ډاګونه او غوړېېدلي بزغلېي: -٤

کال د وخت د ځوانانو سازمان لېه خېوا  (ل۶۹۱۹)مجموعه ده، چې پر 

 شوې ده.خپره 

د شعرونو درېيمه مجموعه ده، چې پر  هغه شېبې هغه کلونه: -۹

ل کال کې د چاپ او خپرونو د دولتي کومېټې له خوا چاپ شوې ۶۹۱۹

 ده.

د ننګيال د شعرونو څلورمه مجموعېه ده،  څاڅکي څاڅکي: -۵

لمريز کال چاپ شوې  ۶۹۱٨چې د افغانستان د ليکوالو ټولنې له خوا پر 

 ده.

د شعرونو پنځمېه مجموعېه ده، چېې  په مالت کې:ښېرې  -۹

 تراوسه چاپ شوې نه ده.

د شېعرونو شېپږمه مجموعېه ده، چېې   سيندونه هم مري: -۱

 تراوسه چاپ شوې نه ده.

د شعرونو اوومه مجموعه ده، چېې دا هېم   نه جام نه څادر: -۷

 تراوسه چاپ شوې نه ده.

ده، په مستقل د بېالبېلو مقالو مجموعه   سيند په منګي کې: -٨

 ډول تراوسه چاپ شوې نه ده.
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ناول دی، چې د څو وروستيو کلونو د پېښو انځورنېه   سيوری: -۳

 کوي. تراوسه چاپ شوی نه دی.

دغه راز د هېواد په بېالبېلو مهالنيو خپرونو کې ګڼ شمېر ليکنې. تر 

کومه ځايه چې د ننګيال په شخصيت پورې اړه لري او دده د شخصيت 

پر څېړنه، نو په لومړي ګام کې پخپله د شاعر شعرونه د سړي سترګو ته 

ودرېږي. په دې مانا چې شعرونه پخپله د شاعر د پېژندنې او د هغېه د 

ي ولولو هندارې دي. که چا له پيله تر دې دمه د ننګيال شعرونه اندرون

له نظره تېر کړي وي، نو تر ټولو دمخه يو شی، چې دده په شعرونو کېې 

زياته ځال مومي، هغه مينه او عاطفه ده. ننګيال په خپل شعر کې زيات 

وخت د هيليو له معصومو بچيانو، کبانو، هوسيو، ))ای ښکاري اشنا درته 

کوم، پام کوه ماشې له ګوتې مه وروړه(( او د عاطفې او مينې نو رو سالم 

زړه وړونکو موجوداتو سره سفر کړی دی، دا منو چې کله کله به يېې د 

کلتوري او ځينو نورو اغېزو له کبله د شعر ټوپک ته هم الس کړی وي او 

پر دښمن به يې ډېرې ډزې کړې وي.  ))جنګ دی جنګ دی پر ښايسته 

نګ دی(( خو په ورځيني ژوند کې د چا پر ضد ټوپک ته څه ننګرهار ج

چې چړې ته يې هم د الس تېرولو خيال نه دی کړی. دده د خپلې وينا 

له مخې د چرګ د حاللولو توان هم نه لري، په همدې ډول دی په خپلو 

شعرونو کې د مينې په سيند د يوه الهو شوي عاطفي شخ  حيثيېت 

نه او عاطفه په دې مانا نه ده چې ننګيال لري. په شعر کې د ننګيال مي

دې ګنې د ځينو ټولنيزو ستونزو او چوکاټونو په دننه کې راګير وي او په 

دې وجه دې دا کار کوي. ننګيال څومره چې په شعر کې مينېه وړی او 

عاطفي دی، هغومره بيا د ټولنيز دود د حاکمو او يا باب چوکاټونو خيال 
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ې د حاکم دوديز چوکاټ پر خالف ډېر ځله لکه نه ساتي. هغه زموږ د ټولن

د غني په شان د جام تر مورګو خپلې شونډې رسېولي او خپېل لونېد 

ګرېوان يې بيا چا نه پټ کړی هم نه دی، که غني له سر زورۍ نېه کېار 

اخيست او چا يې مخه نه شوه نيوالی، نو هغه خو يو خېانزاده و او يېو 

د شهزادګۍ رنګينه ډولۍ يېې  شهزاده. ننګيال سره له دې چې د شعر

کور ته راننويستې، خو د نور سياسي او اقتصادي ځواک غرونه يې نه وو 

والړ. د ټولنې له دې ډول حاکمو کلتوري دېوالونو څخه  سر اوچتول څه 

اسانه خبره نه ده. د ننګيال په وجود کې هغه شاعرانه خصلت موجود و، 

 کړي.چې د ټولنې د دوديزو کړيو پر ضد بغاوت و

څرنګه چې طبيعت د تحول په حال کې دی، نو انسان چې يو طبيعي 

موجود دی. هم د بدلون په حال کې دی. ننګيال هم په خپل شېاعرانه 

ژوند او شاعرانه شخصيت کې د بدلون په حال کې دی. کېه د ننګيېال 

لومړي شعرونه او هم يې د څو کلونو مخنی شخصيت له اوسېني هغېو 

ډېر توپير به په کې وګورو. هغه په لومړيو وختونو کې سره پرتله کړو، نو 

يو څه چاته ))ډالۍ(( کوي، غواړي ))په سپېرو ډاګونېو کېې غوړېېدلي 

بزغلي(( وکري او خپلې ))هغه تېرې شېبې او هغه کلونه(( راپه ياد کړي 

او بيا پرې ))څاڅکي څاڅکي(( وورېږي، خو وروستيو کلونېو کېې بيېا 

کې د هغه لېه خېولې نېه ښېېرې(( راوځېي، داسې نه دی. ))په مالت 

))سيندونه مري او وچېږي((، شاعر پکې )بې څادره او بې جامه( کېږي. 

په شاعرانه مفاهيمو کې جام لکه د قلم پېه شېان د شېاعر همېشېنی 

ملګری او دوست دی او د خپل زړه د اورونو لمبې د جېام تېر شېونډو 

مې يوه برخه ده، خېو د رسوي او )څادر( د يو کلتور او يوې ټولنې د جا

 زمانې ناخوالو شاعر له دې دواړو نه بې برخې کړی دی.
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د ننګيال په شعرونو کې دا بدلون په دې مانا نه دی، چې شېاعر دې 

ګنې پر بېالبېلو الرو تللی وي، بلکې په دې مانا دی چې دی پېه خپېل 

شعري يون کې پوړ پر پوړ د لوړتيا پر لور خوځېېدلی دی. دده اوسېني 

رونه هم د ښکال او هم له مانيز پلوه تر پخوانيو شعرونو ډېر اوچېت شع

دي. څرنګه چې يې په شعرونو کې لوړتيا ليدل کېږي، دغه راز يېې پېه 

شخصيت کې هم دې سر وده کړې ده. ددې بهير د دوام په حالت کې به 

ننګيال د خپل شخصيت د پوره بشپړاوي، نور پړاوونه هم ووهي. خو يو 

نه کوم چې له ننګيال نه به د بل ډول شخصيت؛ اجتماعي، ځل بيا يادو

سياسي او نورو ډېره ډېره هيله نه کوو، خو د يو بشپړ شاعرانه شخصيت 

جوړېدل يې حتمي دي او دا ځکه چې ))شاعران له قيدوبنده بې پېروا 

 وي.((

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ فرهنګي فقر

 

4646 
 

 

فرهنګي رغونه د افغاين ټولنې د رنځونو د 

 يوه عالج په توګه
 

 

 

 

 

 

افغاني ټولنې ته د تېرو څه کم دوو لسيزو په تر  کې تر تصوره اوچت 

زيانونه اوښتي، دې زيانونو د ژوند د ټولو ډګرونو رګونه نيولي او ځينې 

برخې خو يې بېخي له کار او فعاليت څخه غورځولي دي. له اقتصادي، 

 سياسي، ټولنيزو او نورو برخو څخه نيولې تر فرهنګي او نورو چارو پورې

هرې يوې دومره ټپونه زغملي چې بيا رغونه يې ډېر کلونه، ډېر تدبيرونه 

او ډېرې زياتې اقتصادي پانګې او سرچينې ته اړتيا لېري. د افغانېانو دا 

تراژيدي نه يوازې له دې کبله د ډېرې اندېښنې وړ ده، چې د مليونونېو 

ده. د افغانانو ژوند يې اخيستی، بلکې له بېالبېلو خېواوو د خپګېان وړ 

شمېرنو او خپرونو له مخې تر اوسه پورې د افغانستان په دې اوږده او په 

درنو وسلو سمبال جګړه کې د يو نيم مليون افغانېانو ژونېد اخيسېتل 

شوی او په همدې شمېر معيوب او معلول شوي دي. په دې مانا چې لږ تر 

ژل لږه له هرو پنځه لسو افغانانو څخه )درې تنه، معيېوب، معلېول او و

ګڼه  مه(1مهال له پېښوره د خپرېدونکې تعاون مجلې په ) دا ليکنه هغه

وږي( مياشـتو رسه سـمون خـوري، -کال له )زمـري (ل3116)کې چې د 

 خپره شوې ده.
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شوي او په مجموعي توګه د شپږو تنو نه يو يې معلېول دی او دا هغېه 

 درانه تلفات دي چې د نړۍ د جګړو په تاريخ کې بې ساري دي.(

همدا راز د افغانستان په جګړه کې د ټولو غاړو له خوا دومره زيېاتې 

پيسې لګول شوي، چې د افغانسېتان د سېوونو کلونېو بودجېه پېرې 

ارنګه د هېواد د اقتصادي منابعو لوټول او ړنګول. جوړېدالی شوه او همد

خو له دې ټولو ورانيو او تلفاتو سره سره کوم درد او زيان چې انسېاني 

فکر او هر هېواد مين افغان لپاره د زغم او تحمل تر بريده پورته دي، هغه 

د هېواد د هغو فرهنګي شتمنيو لوټول او له منځه وړل وو، چې نه يوازې 

ن د تاريخ او فرهنګ بابونه پرې ښکلي وو او زموږ د ماضېي د افغانستا

ژوند د اثبات او عزت عيني بېلګې وې، بلکې د نړيوال بشري فرهنېګ 

 لپاره هم د زيات ارزښت وړ وې.

زموږ د هېواد د فرهنګي ماڼيو د ړنګولو او فرهنګي شتمنيو د لوټولو 

زمېوږ د  په نتيجه کې ددې وېره راپيدا شوې، چې په ځينو برخېو کېې

هېواد د حال رابطه د هغه له ماضي پرتم سره وشلېږي او همدارنګېه د 

 هېواد د ځوان پښت ذهني اړيکي د هغو له وياړلي ماضي څخه پرې شي.

په دې فرهنګي شتمنيو کې تر ټولو لويه شتمني د افغانسېتان ملېي 

موزيم دی، چې د څه کم يوې پېړۍ په بهير کې په ډېر زيات زيار او هڅو 

ړ شوی و. په دې موزيم کې له لسو زرو کلونو څخه نيولې تر پنځوس جو

زرو کلونو پورې تاريخي اثار وو چې د افغانستان د تېر تېاريخ، شېان او 

شوکت برم او عزت څرګندونه يې کوله او د افغانانو لپاره د ډېېر زيېات 

ارزښت درلودونکي وو، يا چور او يا له منځه يوړل شول. د نانسي دوپرې 

وينا: )) د افغانستان د ملي موزيم اثار نه يوازې د افغانانو لپاره د زيات  په

ارزښت وړ وو، بلکې د هغو له منځه وړل د نړيوال فرهنګ لپاره هم يو له 
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غمه ډک خبر و(( ويل کېږي چې په دې موزيم کې يوازې شل زره طاليي 

سکې موجودې وې چې د هغو برخليک هم معلوم نه دی او همدارنګه 

نور قيمتي اثار. د افغاني فرهنګ بل دروند زيان په هېېوادنۍ سېطحه 

( ښوونځيو ړنګول او سېزل وو، چې د هېواد پېه ۹۹۱۱هماغه تقريباً د )

بېالبېلو سيمو کې يې فعاليت کاوه. که په منځني ډول په هر ښوونځي 

( تنه زده کوونکي پر درس بوخت وای، نو په مجموعي ډوله به ۶۱۱۱کې )

( تنه شوی وای، که لږ تر ۹۹۱۱۱۱۱(=)۶۱۱۱(×)۹۹۱۱وونکو شمېر )د زده ک

( تنه فار  شوي وای، نو د يېو کېال د ۹۱لږه له ښوونځي څخه د کال )

( تنه شوی وای او که له هېر ۶۷۹۱۱۱(= )۹۱(×)۹۹۱۱فارغانو شمېر به )

پنځو تنو څخه په کال کې يو تن د لوړو زده کو امکان پيدا کړی وای، نو 

( تنه د لوړو زده کړو محصېلين ۹۹۱۱۱کې به موږ لږ تر لږه ) په يوه کال

( نېو لېه ۹۹۱۱۱×۶۷( کلونېو کېې ضېرب کېړو )۶۷درلودل، که دا په )

( تنو سره مساوي کېږي، يانې اوس به مو د هېواد د دې شېتو ۹۳۹۱۱۱)

کادرونو ترڅنګ تقريباً شپږ لکه تنېه نېور متخصصېين او د بېالبېلېو 

( کلونو د دولسمو ټولګيو د ۶۷و که يوازې د )مسلکونو کادرونه درلودل ا

( ۶۳۷۹۱۱۱(= )۶۷۹۱۱۱×۶۷فارغانو اټکليز شمېر په پام کې ونيسو، نېو )

تنه به شوی وای. د ښوونځيو پر ودانيو شوی اقتصادي لګښېت خېو ال 

 پرځای پرېږده.

له ښوونځيو پرته د لوړو زده کړو موسسو ته هم دا ډول زيانونه اوښتي 

( مليونه ډالره زيېان اړول ۹۱ون ته د جګړو له کبله د )دي. کابل پوهنت

شوی. د دوو مليونو په شاوخوا کې کتابونه يې يا سيزل شوي او يا لوټ 

( مليونه درسي ساعتونه ٤۶شوي او د محصلينو د شمېر په تناسب يې )

ضايع کړي. کابل پوليتخنيک او کابل طب انستيتيوت هم په مليونونېو 
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نو جلده کتابونه ضايع کړي دي. بيهقېي کتېاب درسي ساعتونه او لکو

خپرولو موسسه چې په بېالبېلو کتاب ساتنځايونو کې يې لږ تر لږه دوه 

مليونه جلده بېالبېل کتابونه ايښودل شوي وو، ټول لوټ شوي، همېدا 

رنګه د ليکوالو انجمن، عامه کتابتون د ژورناليسېتانو اتحېاديې، ملېي 

سسو هم همدې ته ورته زيانونه زغملي ګالري او ځينو نورو فرهنګي مو

 دي.

بل دردونکی فرهنګي زيان د کابل نندارې په سېيمه کېې د السېي 

ينايعو پنځه لس نندارتونونه دي، چې تاريخي او اقتصادي ارزښت يې 

تر تصوره هم لوړ دی، دا نندارتونونه هم د جګړو په تر  کې چېور او د 

ايرو پر څلو بدل شول. په دې کې د قيمتي ډبرو او غاليو نندارتونونه د 

نې وړ دي. همدا رنګه په کابل کې د کتاب چاپولو پنځه لېس زياتې يادو

مجهزې چاپخونې موجودې وې، چې اکثره يې لېه منځېه وړل شېوي، 

دولتي چاپخونې، د پوهنې مطبعې او د اريانا چاپخونې د زياتو امکاناتو 

په درلودلو سره د ټول هېواد په کچېه ډېېر زيېات کتابونېه چېاپول. د 

نېټه پوهنې مطبعې ته دومره  (1،8،1)شتې پر کال د ثور د ميا ل(۶۹۷۶)

زيان اړول شوی، چې د همدې درې ورځو په زيان د ټول هېېواد د هېر 

( جلده کتابونه چاپېدالی شول او وروستی ور رسېېدلی ۹وګړي لپاره )

زيان خو ال پرېږده. ددې چاپخونو اکثره وسايل او ماشينونه يا په ګاونډيو 

کړای شول او يا هم د کباړ په بڼه په ډېره  هېوادونو خر  شول، يا ويجاړ

ارزانه بيه وپلورل شول. د پوهنې وزارت، د هغې په چاپخونه، ښوونځيو 

او نورو ګودامونو کې چې په مليونه ټوکه کتابونه خوندي وو، يا چور شول 

 او يا وسيزل شول.
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دغو ټولو درندو فرهنګي زيانونو هېواد له ستر معنېوي او فرهنګېي 

مخامخ کړی دی. د ښوونځيوپه نشتوالي کې نېه يېوازې د  ګواښ سره

هېواد کوچنيان او ځوان پښت له خپلې نېکمرغې راتلونکي څخه بېې 

برخې کېږي، بلکې ځوان قشر د جګړه مارو غاړو د خامو موادو په توګه 

توګه د دوی د ژوند د بربادۍ او د هېواد د ورانۍ کارول کېږي او په دې 

 سبب ګرځي.

ېته چې خپل هېواد او خپله ټولنه بايد څرنګه له دې اوس راځو د

ستر کړکېچ او بحرانه وباسو؟ پوهان او نور ځيرمن اشخاص پېر دې 

ګروهمن دي، چې د ټولنې ددې ډول بحران د نجات يوه اساسي الره 

همدا فرهنګي وده او فرهنګپالنه ده. نو که څوک د هېواد د اوسنۍ 

تر هرڅه دمخه فرهنګپالنې تېه رنځورې ټولنې عالج غواړي نو بايد 

پام راواړوي. ښوونځي بايد له سره جوړ شي او ددې ترڅنګ علم يا 

زده کړه بايد خپله مادي پشتوانه )مالتړ( السته راوړي. يانې دا چې د 

علم او پوهې د زده کړې په يورت کې بايد د هغه خاوند له دې الرې 

پرې خړوب شي، دومره اقتصادي امکانات پيدا کړي، چې دده ژوند 

دغه راز د علم له زده کړې پرته له ځينو نورو ناوړو الرو د اقتصادي 

امکاناتو د السته راوړلو الرې چارې وتړل شي. اوس چېې زمېوږ پېه 

ټولنه کې د يو شمېر اشخايو لپاره د ژوند د خړوبېدو الر يېوازې د 

ټوپک شپېلۍ ده او يو عادي ټوپکوال کوالی شي د خپل ژوند چارې 

همدې الرې خړوبې کړي او يو عالم، متخص  نه شېي کېوالی د  له

خپل کړي تحصيل په واسطه ځان او کورنۍ ته يوازې وچه ډوډۍ پيدا 

کړي، نو علم او زده کړه خپل مادي ارزښت او مالتړ له السه ورکوي. 

پکار خو دا دی چې د ټولنې د وګړو اړتياوې له دې سېالمې علمېي 

 الرې خړوبې شي.
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ې د پوهنتونونو رغول، د نويو پوهنتونونو جوړول او يا د په هېواد ک

نورو لوړو زده کړو موسسو تاسيسول نه يېوازې د هېېواد د علمېي 

سطحې په اوچتيا کې اساسي رول لري، بلکې د هېواد د ملي قشر په 

زياتون کې هم برخه اخلي او د زياتو کادرونو روزل د هېواد د بېالبېلو 

 ري دي.ټپونو د عالج لپاره ضرو

هغه ))پوهنتونونه(( چې د بېالبېلو عقايدو او ذوقونو پر بنسټ جوړ 

شوي او تر مسلکي موخو يې سياسېي مقصېدونه زيېات او لېومړي 

ښکاري، بايد تر سالم کنټرول الندې ونيېول شېي، چېې د هېېواد 

روشنفکر اشخاص تر دې زيات له سياسي او ذهني پلوه ونه وېشي او 

کړي. دمتعددو پوهنتونونو موجوديېت د پر دښمنيو يې مصروف نه 

هېواد په زيان نه دی، خو په دې شر، چې سره موخه يې يوازې يوازې 

 د مسلکي او فني کادرونو روزل وي او بس.

د ملي موزيم، ملي سرشيف، ملي ګالري او د افغانستان د فرهنګ د 

بېالبېلو نندارتونونو بيا رغونه او جوړونه او همدارنګه د هغېو لېوټ 

شويو اثارو بيا راټولونه د هېواد د تېر برم د ساتنې د يوې وسيلې په 

توګه د افغانانو د ملي تاريخ په ژوندي ساتلو کې برخېه اخيسېتالی 

 شي.

د ښوونځيو، پوهنځيو او نورو فرهنګي موسسو په زياتېدلو سره به 

په هېواد کې د زده کړو خاوندان زيات شېي او د هغېو نېازده کېړو 

به ورو ورو کم شي، چې جګړه مېارې غېاړې يېې د  اشخايو شمېر

 جګړې لپاره د پيسو په مقابل کې استخداموي.
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 پويل تورم  په افغانستان کې تنظيمي اداره او

 

 

 

 

 

 

ندريزه تنظيمي اداره، له ډېرو زيېاتو تېره څلورنيم کلنه جنجاليزه او نا

بدمرغيو، جنګونو او کړاوونو ډکه وه. پر همېدې وخېت پېه شېعوري او 

ډول زموږ د ولس، کلتوري، اقتصادي او ټولنيزې شېتمنۍ تېه  ناشعوري

دومره زيانونه واړول شول، چې که هرڅوک يې يوځل له نظره تېر کړي، نو 

پر زړه به يې لمبې بلې شي. په اقتصادي برخه کې په لسګونو مليارده ډالر 

زيان واړول شو او د افغاني ټولنې د ژوند بېالبېلې برخې يې تېر اغېېزې 

راوستې. د ګرمې جګړې په تر  کې د رسول شوي زيان ترڅنېګ  الندې

خلکو ته يو بل ډول زيان هم اړول کېده، دلته موږ ولس ته پر همدغه اړول 

 شوي زيان خبرې کوو.

دا زيان پولي تورم او انفالسيون دی، چې تېرې تنظيمي ادارې او واکوالو 

ړ. دوی په روسيه يې د خپلې بقا لپاره زموږ ولس ورسره الس او ګرېوان ک

کې په ټنونو بې پشتوانې افغاني بانکنوټونه چاپ او د جګړې لپاره يې پر 

خپلو افرادو ووېشل. نه يوازې دا چې د خلکو د عايداتو سېطحه راټيټېه 

کړای شوه، بلکې بېخي له منځه يوړل شوه. د ډاکټر نجيب اهلل د حکومت 

ګڼه کې چېې  (٣٦-٣٣)دا ليکنه هم د وفا جريدې د شپږم کال په 

 شوې خپره خوري، سمون سره نېټې ( مې٨)کال د تلې له  (ل١٣٧٦)د 

ده او هغه پولي تورم ته په کې اشاره شوې چې له څو کلونو، پېه تېېره 

 بيا د تنظيمي واکمنۍ پر مهال پر افغانستان راخور شوی و.
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شېيانو د نرخونېو د وروستي کال او د تنظيمي ادارې د وروستي کېال د 

( ۹۱۱ترمنځ خورا لوی واټن موجود دی. په دې زماني واټن کې نرخونو له )

( ځلو پورې اوچت شوي دي. په داسې حال کې ۶۹۱۱ځله څخه نيولې تر )

( ۹۱( يېا )٤۹چې په تنظيمي اداره کې د مامورينو په معاش کې يېوازې )

غذي پيسو پېه ځله زياتوالی راغلی، هغه هم يوازې د وچو بې ارزښته کا

شمېر کې. نه د هغوی په ارزښت او اهميت کې او دا هم د کوپوني موادو په 

بدل کې. که د کوپوني موادو ارزښت په پام کې ونيسو، نو نه يوازې دا چې 

د مامورينو په معاش کې زياتوالی نه دی راغلی، بلکې ال ډېېر کمېی هېم 

 ۹۱ت انفالسيون له راغلی دی. په حقيقت کې په تېره اداره کې هره مياش

فيصدو نه تر پوره سل فيصدو پورې لوړېده او کله ال تر دې هم زياتېده. د 

تنظيمي ادارې چارواکو فکر کاوه چې د پيسو د چاپ انحصار د دوی پېه 

الس کې دی او همدا کاغذي پيسېې دي، چېې پېه اوس وخېت کېې د 

ته يېې  مخالفينو او د ولس له چنګاله دوی ژغورلی شي، نو د پيسو چاپ

کش ورکړ او دومره پيسې يې چاپ کړې، چې نه يوازې پېه افغانسېتان ، 

 بلکې د زماني واټن له مخې به يې په نړۍ کې هم ساری کم وي.

 ۶۳کلنېه دوره کېې  ۵۱وګورئ د پخواني پاچا محمدظاهرشاه په ټولېه 

مليارده افغانۍ چاپ شوي، د سردار محمدداودخان په پنځه کلنېه دوره 

( ۷۱۱ده افغانۍ او کمونست رژيم په څوارلسېو کلونېو کېې )مليار 68کې 

مليارده افغاني چاپ کړي، خو د طالبانو وينا ده چې د ښاغلي رباني رژيم 

مليېارده افغېانۍ چېاپ کېړي دي. د  (8١١١)په څلورو کالو کې لږ تر لږه 

افغانستان بانک د يو تن کار کوونکي په قول دا رقم تر دې زيات دی. د ده 

( مليارده افغانۍ چاپ کړي دي، چې د بانېک ۶٤۱۱۱استاد رباني )په قول 

کار کوونکو ته معلومې دي. د کتونکو او څېړونکو په اند کېدی شي، د دې 
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ادارې له خوا چاپ شوې پيسې تر دې هم زياتې وي، ځکه دا هغه شمېره 

ده چې لږ تر لږه د افغانستان بانک کې ثبت شوې او يا د بانک کارکوونکو 

علومه ده، خو ددې ترڅنګ د تېرې ادارې ځينو واکوالو هم ځانته په ته م

خپله خوښه د خپلې اړتيا وړ پيسې چاپ کړي، چې هغه ال پېه مرکېزي 

بانک کې ثبت شوې نه دي. هماغسې لنډې د باګرام هوايي ډګر ته راوړل 

کېدې، بيا پنجشېر ته وړل کېدې او بيا يې د خپلو موخو لپاره لګولې، خو 

( ۶٤۱۱۱خزانه په پام کې هم ونه نيول شي  او يوازې د استاد رباني )که دا 

مليارده افغانۍ په پام کې ونيسو، نو دا د افغانستان د تېرو شپېتو کالو د 

برابره پيسې دي. د خواشينۍ خبېره خېو  ۶۹ټولو چاپ شويو بانکنوټونو 

لکېو داده چې دې پيسو د هېواد اقتصادي او د ثابت عايده او لږ عايده خ

حالت له سختو ستونزو سره مخامخ کړ. ټول هېواد له پولي تېورم سېره 

مخامخ شو او د پيسو ارزښت دومره راټيټ کړای شو، چې نږدې و د چاپ 

له قيمت سره منطبق شي. هغه وخېت چېې پنځېه زريېز او لېس زريېز 

بانکنوټونه نه وو چاپ شوي، نو استاد رباني د زرو افغانيو په بدل کې څلور 

فغانۍ چاپوالی شوې. کله چې دا حالت نور هم خراب شو، نو بيا دوی زره ا

پنځه زره ګون او لس زره ګون نوټونه چاپ کړل. دې سره د زرګېون پېه 

انډول د چاپ لګښت د هغه د لوړ رقم له کبله څه کم شو، خېو تېورم او 

انفالسيون ال پسې زيات شول، خو استاد بيا هم د پيسو چېاپ تېه دوام 

سو د بې ارزښتۍ يوه بله مرموزه او پټه وجه دا هم وه چې پېه ورکړ. د پي

يوه نمبر او يوه سريال نمبر باندې يو بنډل )سل سل ( بانکنوټونېه چېاپ 

شول. يانې دا چې سل دانې زرګونونونه ليدل شوي، چې له پيله تر پايه په 

يوه نمبر چاپ شوي او همداسې نورې جعلکارۍ. بله سېتره د بېدمرغۍ 

، چې تېرې ادارې تقريباً دا ټولې چاپ شوې پيسې د هېواد په خبره داده

تخريبي برخه کې مصرف کړي. که موږ په فرضي ډول د تېېرې تنظيمېي 
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( مليېارده افغېانۍ او ۶٤۱۱۱ادارې له خوا دا معلومې چاپ شوې پيسېې )

مليونه نفوس باندې ووېشو، نو هر  ۶۹نورې نامعلومې ټولې د افغانستان پر 

لکونو افغانۍ ورسېږي. که تنظيمي ادارې دا پيسې همداسې تن ته به په 

پر هر افغان وېشلې وای، نو د هر افغان لپاره يې په هېواد کې يو متوسط 

کور جوړوالی شو. ادارې نه يوازې دا چې د چا کور ودان نه کړ، بلکې زموږ 

 د هېوادوالو کورونه يې هم ونړول، يوازې د کابل په ښار کې يې تر اتيا زرو

زيات کورونه د ځان مينې واکمنۍ په غرض د خاورو او ايرو پر څلو واړول. 

بله بدمرغي خو داده چې نه يوازې دا پيسې د ملت السته ورنغلې، بلکې 

دملت د ژوند او ملي شتمنۍ پر ضد هم استعمال شېوې او دا څرګنېده 

خبره ده، چې په تخريبي ساحه کې د يوې افغانۍ لګښېت د سېلو نېورو 

و زيان اړوالی شي، اوس نو که د استاد رباني له خوا دا چاپ شوې او افغاني

( مليارده افغانۍ په تخريبي برخه کې د احتمالي زيان له ۶٤۱۱۱معلومې )

زره مليارده،  (۶۱۱)زره مليارده ضرب يې  (۶٤ )مخې په سلو کې ضرب کړو

د پېه زره مليارده افغانيو سره به مساوي شي، يانې دا چې د استا ۶٤۱۱له 

واکمنۍ کې هېواد ته د هغه د چاپ شېويو پيسېو لېه مخېې د معنېوي، 

زره مليارده افغېانۍ زيېان اړول  (۶٤۱۱۱)فرهنګي او نورو زيانونو ترڅنګ 

شوی. په دې محاسبه کې ال هغه مادي شتمنۍ چې په کابل کې د ده تېر 

ر واک دمخه موجوده وه او بيا لوټ شوه، شامله نه ده او هم هغه مالي او نو

امکانات چې له نورو الرو استاد او د هغه يارانو ته رسېدل او بيا په جګړه 

 کې ورڅخه کار اخيستل کېده.
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 د افغانستان فرهنګ ته 

 اوښتي زيانونه

 

 

 ليکوال

 محمد اسمعيل يون
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 کتاب پېژندنه

 د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه  د کتاب نوم:

 پوهيالی محمد اسمعيل يون  ليکوال:

 يون کلتوري يون  خپرندوی:

 ټوکه ۶۱۱۱  چاپشمېر:

 ل کال۶۹۷۱  لومړی چاپ:

 کال ل5٨٨١  دويم چاپ:

 د ليکوال 

 ( ۶۶)   پرله پسې نومره:

  د خپرندوی

 ( ۶۶)   پرله پسې نومره:

 ضياءالرحمن ضياء   کمپوزر:
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                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4166 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4166 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4164 
 

 ميل ګالري



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4161 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4168 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4161 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

416١ 
 

 نندارتونونه



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4163 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4166 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4161 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4166 
 

 څيل او منارونه



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4166 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4164 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4161 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4168 
 

 تاريخي ودانۍ



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4161 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

414١ 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4143 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4146 
 

 بيهقي کتاب خپرولو موسسه



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4141 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4146 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4146 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4144 
 

 عامه  کتابتون



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4141 
 

BBC



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4148 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4141 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

411١ 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4113 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4116 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4111 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4116 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4116 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4114 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4111 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4118 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4111 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

418١ 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4183 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4186 
 

 راډيو او ټلويزيون



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4181 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4186 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4186 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4184 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4181 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4188 
 

 اخبارونه او مجلې



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4181 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

411١ 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4113 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4116 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4111 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4116 
 

 چاپخونې )مطبعې(



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4116 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4114 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4111 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

4118 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

4111 
 

 پايله )نتيجه(



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

46١١ 
 



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

46١3 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

46١6 
 

 اخځليکونه

 BBC



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

46١1 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

46١6 
 

BBC

BBC



 نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

46١6 
 

BBC



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه

 

46١4 
 

  



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

46١1 
 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

46١8 
 

 

 

 له افغانستانه د مسلکي کادرونو

 د فرار عوامل 
 

 

 

 

 ليکوال

 

 

 

 محمد اسمعيل يون

 

  



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

46١1 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 کتاب پېژندنه
 

 
 

 کادرونو د فرار عوامل له افغانستانه د مسلکي  د کتاب نوم:
 محمد اسمعيل يون  ليکوال:

 يون کلتوري يون  خپرندوى:

 ټوکه 3١١١  چاپشمېر:

 ل کال3118  لومړى چاپ:

 کالل 3181  دويم چاپ:

 د ليکوال

 (34)  پرله پسې نومره: 

 د خپرندوى

 ( 34)   پرله پسې نومره: 

 ضياءالرحمن ضياء  کمپوزر:

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

463١ 
 

 

 د دې اثر دويم چاپ



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4633 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4636 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4631 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4636 
 

 رسيزه



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4636 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4634 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4631 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4638 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4631 
 

 تر غميزې دمخه څو کلونو په بهري کې

 ښوونيز او روزنيز بهري ته لنډه کتنه



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

466١ 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4663 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4666 
 

)

                                                           

 

 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4661 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4666 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4666 
 

                                                           

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4664 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4661 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4668 
 

  د علمي کادرونو د فرار پړاوونه



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4661 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

461١ 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4613 
 

                                                           

 

 

 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4616 
 

                                                           
 

 

 

 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4611 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4616 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4616 
 

                                                           

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4614 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4611 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4618 
 

 دويم پړاو



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4611 
 

                                                           
(1)

  Afghan Refugee Bulletin, UNHCR, Febaruary 1111, Page 11 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

466١ 
 

                                                           

 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4663 
 

                                                           
 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4666 
 

                                                           
 

 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4661 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4666 
 

                                                           

 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4666 
 

                                                           

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4664 
 

 درېيم پړاو



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4661 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4668 
 

                                                           
(1)

  Afghan Refugee Bulletin, UNHCR, February 1111, Page 11 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4661 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

466١ 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4663 
 

                                                           

 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4666 
 

                                                           
 

 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4661 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4666 
 

 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4666 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4664 
 

                                                           
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4661 
 

                                                           

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4668 
 

 څلورم پړاو



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4661 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

464١ 
 

UNHCR

                                                           
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4643 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4646 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4641 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4646 
 

                                                           
 

 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4646 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4644 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4641 
 

                                                           
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4648 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4641 
 

                                                           
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

461١ 
 

 پنځم پړاو

(مه



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4613 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4616 
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4611 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4616 
 

                                                           
 



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4616 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

 

4614 
 

UNHCR



 نيمه پېړۍ يون/ له افغانسانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل

4611 
 

ل
ټو
 4١١،١١١
 3،1١١،١١١
 1،318،١١١
 1،1١6،١١١
 6،1١6،١١١
 6،1١4،١١١
 6،1١4،١١١
 6،3١6،١١١
 6،843،١١١
 4،34١،١١١
 4،66١،١١١
 4،311،١١١
 6،181،١١١
 6،16١،١١١
 1،141،١١١
 6،136،١١١
 6،416،١١١
 6،416،١١١
 6،416،١١١
 6،461،١١١
 

ن
ازبکستا
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

1١،١١١
 1١،١١١
 

1١١١
 11١١
 

ن
ترکمنستا
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

6١١١
 6١١١
 3١١١
 

3١١
 

ن
جکستا
تا

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

3١١١
 3١١١
 6١١١
 

14١
 

ن
ګرجستا
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

3١١١
 3١١١
 6١١١
 

4١١
 

ن
قزاقستا
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

3١١١
 3١١١
 3١١١
 

4١١
 

روسيه
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

6١١١
 6١١١
 6١١١
 

6١١
 

د
هن
 

- - 

1١١١
 6١١١
 6١١١
 4١١١
 4١١١
 4١١١
 6١١١
 6١١١
 8١١١
 36،١١١
 3١،١١١
 33،١١١
 66،١١١
 66،١١١
 6١،١١١
 31،١١١
 6١،١١١
 66،١١١
 

ن
ايرا
 6١١،١١١
 6١١،١١١
 8١١،١١١
 3،6١١،١١١
 3،6١١،١١١
 3،8١١،١١١
 6،١١١،١١١
 6،663،١١١
 6،1١١،١١١
 6،1١١،١١١
 6،16١،١١١
 1،١١١،١١١
 6،1١١،١١١
 6،1١١،١١١
 3،86١،١١١
 3،461،١١١
 3،66١،١١١
 3،6١١،١١١
 3،6١١،١١١
 3،6١١،١١١
 

ن
پاکستا
 6١١،١١١
 3،6١١،١١١
 

116،١١١
 6،1١١،١١١
 6،8١١،١١١
 6،1١١،١١١
 6،1١١،١١١
 6،818،١١١
 1،364،١١١
 1،666،١١١
 1،616،١١١
 1،386،١١١
 1،١11،١١١
 3،461،١١١
 3،611،١١١
 3،١61،١١١
 3،6١١،١١١
 3،6١١،١١١
 3،6١١،١١١
 3،6١١،١١١
 

ل
کا
 318١
 3183
 3186
 3181
 3186
 3186
 3184
 3181
 3188
 3181
 311١
 3113
 3116
 3111
 3116
 3116
 3114
 3111
 3118
 3111
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 محمد اسمعيل يون

 

 کال لمريز 3181
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 کتاب پېژندنه

 مرکه او مرکې  د کتاب نوم:

 پوهيالی محمد اسمعيل يون  ليکوال:

 يون کلتوري يون  خپرندوی:

 ټوکه ۶۱۱۱  چاپشمېر:

 کال ل5٨٨١  لومړی چاپ:

 د ليکوال 

 ( ٤۹)   پرله پسې نومره:

  خپرندوید 

 ( ٤۹)   پرله پسې نومره:

 ضياءالرحمن ضياء   کمپوزر:
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 پر دې اثر يو څو لنډې خربې
 

يون ييب ته دې اهلل )ج( خير ورکړي چې ددې کتاب د تنظيم له 

 الرې يې پخوانۍ خاطرې بيا راژوندۍ کړې.

ددې مرکو زياتره يې په هيله مجله کې خپرې شوې وې . )هيله( د 

سختو شرايطو کې د ملي ګټو د ساتلو يو مورچېل اود  هغه وخت په 

 ملي ارمانونو يوه تر ټولو محبوبه خپرونه وه.

لو هغو کسانو مرکې راغلي دي، چېې پېه ېالبېپه دې کتاب کې د ب

خپلو مسلکونو او برخو کې د سر کسان دي. )يوازنی کس پکېې زه 

نيزو ره پر ټولېيم چې د مرکې زياته برخه مې تر خپل طبي مسلک ډ

او ملي مسايلو متمرکزه ده.  خو د هغه وخت شرايط همداسېې وو، 

واد د سرنوشت په باب له فکر کولواو څه ويلو نه څوک هم ېچې د ه

 دای.( ېنه شو غافل

ره د ارزښت خبره دا ده ېګڼو تر څنګ يوه ډېپه کتاب کې د نورو ښ

چې د کتاب مرکې تنوع )رنګېارنګي ( لېري او د هېر ذوق لرونکېی 

 تونکی پکې يو څه پيدا کوالی شي. لوس
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ر ښېه او ېېد کتاب سريزه د مرکېه ليکنېې پېه برخېه کېې يېو ډ

مرستندويه بحث دی او د ځوانو ليکوالو او ژورنالستانو لپېاره د يېو 

 شي.  یحيثيت لرالی ښه الرښود او مرستندو

چې د کتاب خپلې خبرې زما تېر  ږدومرې ځکه نه اوبزه خپلې خ

هغو ډېرې ارزښتمنې دي.  له يون يېيب نېه تېر مننېې وروسېته 

ستاسودرنو ورونو او خويندو نه هيله کوم چې دا کتاب د يو مهم اثر 

 ئ. او له نورو سره يې هم شريک کړ ئپه توګه ولول

 

 په درنښت

 ابراهيم شينواری

 مه(٤٤)کال د مرغومي  (ل۶۹۸۷)کابل،د 
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 سريزه:

 مرکه او مرکې
 

مرکه په عامه ايطالح خبرو اترو ته وايي، د ژورناليزم په نومونه هېم 

خبرې اترې مرکه ګڼل کېږي، خو په ژورناليزم کې هدفمنو خبرو اترو ته 

مرکه ويل کېږي. مخکې تر دې چې مرکه د ژورناليزم د يوه ژانر په توګه 

مطرح شي، په پښتو ژبه او پښتني ولسي ژوند کې په همدې او يا دې ته 

نږدې مانا کارېدله. جرګه او مرکه زموږ د کلتور او ټولنيز دود يېو مهېم 

 عنصر دی، ډېرې شخړې او ستونزې په همدې جرګو او مرکو حلېږي. 

د جرګو او مرکو قوت په دې کې دی، چې هلته د خبرو اتېرو زمينېه 

برابرېږي او له دې الرې د شخړې غوټه خاليېږي. دواړه لوري يو بل ته 

او منطق وايي او ددې داليلو د انطبېاق پېه نتيجېه کېې د خپل داليل 

ستونزې حل راوځي. افغانان او په تېره بيا پښتانه افغانان د خپل نېوي 

ژوندبرخليک د همدې جرګې او مرکې له الرې پيلوي، کلېه چېې يېوه 

کورنۍ د خپل ځوان زوی د ژوند برخليک ټاکي، نو لومړی فکر پر همدې 

څرنګه مرکه ور ولېږي، پر مرکچي هم ډېېر  کوي چې چاته، څه وخت او

فکر کوي، داسې يو څوک انتخابوي، چې ډېر مخور، ژبور، تجربه کار او د 

منطق په وسله سمبال وي، لکه له يو مهم شخ  يا چارواکي سره چې 

د يوې ممې مرکې لپاره يو ډېر پوخ، مسلکي او ژبور ژورناليست ګومارل 

هدف دادی چېې د مقابېل لېوري  کېږي. د مرکچي له غوره والي څخه

تمايل راخپل او په پای کې د هغه رضايت حايل کړي. د سختو شخړو او 
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ستونزو د غوڅولو لپاره د جرګه وال او مرکچي غوراوي ته ډېره پاملرنه 

کېږي، ددې علت دا وي چې دواړو خواوو ته دقيق معلومېات وړانېدې 

څرګندونو څخېه  کړي او د منطق په زور د شخړې حل راوباسي. له دې

مې هدف دا و چې مرکې يا خبرې اترې په طبيعي ډول زموږ د ژوندانه په 

ټولنيز ډګر کې وې، خو کله چې ډله ييزې رسنۍ رامنځته شوې او هغو 

بيا پرمختګ وکړ، نو مرکه هم ورسره د ژورناليزم د يوه ژانېر پېه توګېه 

ې او بېدلون مطرح شوه او د ژورناليزم او د هغه د وسايلو د بڼې پېه ود

سره مرکې هم بېالبېل اړخونه پيدا کړل، خو د مرکې ايلي محتوا چې د 

خبرو اترو له الرې د هدفمنو معلوماتو ترالسه کول دي، پر خپل ځېای 

( او په عربېۍ کېې Interviewپاتې ده. مرکې ته په انګرېزۍ کې انټرويو )

( دي. )مصاحبه( ويل کېږي چې د ټولو محتوا همغه يوشان )خبرې اترې

د ژورناليزم له نظره له  مرکې څخه موخه دا ده چېې هېم لوسېتونکو، 

اورېدونکو، ليدونکو او کتونکو ته د يوې پېښېې يېا مسېالې پېه اړه د 

معلوماتو او هم د پېښې د سپيناوي سبب شي. مرکه معموالً د ټولنې د 

بېالبېلو ډګرونو له مهمو شخصيتونو سره کېږي، خو پر مهمو شخصيتونو 

ېره د ټولنې له عادي اشخايو او د پېښو له عيني شاهدانو سره هم سرب

مرکې کېږي او د هغوی  مرکېې يېا څرګنېدونې د پېښېو د رڼېاوي او 

سپيناوي سبب کېږي. په يوه مهمه مسلکي، علمي، تخنيکي، سياسي 

او ټولنيزه موضوع کې طبعاً د همغې برخې له مطرح اشخايو سره مرکې 

دا ډول اشخاص د موضوع د وضاحت ظرفيت ترسره کېږي، ځکه چې هم

لري، د ځينو ټولنيزو پېښو، اقتصادي پرمختګونو، جنګېي حوادثېو او 

طبيعي پېښو، د قربانيانو په اړه د عامو خلکو نظرونه او مرکې هم د زيات 

ارزښت وړ دي، په همدې خاطر مرکې د خپلې محتوا له مخې بېالبېلې 

لي مرکه، علمي، سياسي، ادبي او بڼې غوره کوي، لکه خبري مرکه، تحلي

نورې مرکې. د ژورناليزم د وسايلو د کارونې له امله هم د مرکېې بڼېې 
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توپير کوي، د بېلګې په توګه د اورېدنيو )راډيويي( رسنيو لپاره ګړنېۍ 

مرکه ډېر ارزښت لري، دا مرکه که د محتوا له پلوه هر ډول وي، خو بايد 

رکوال شخ  غږ ډېر ضروري وي. په ګړنۍ بڼه ځکه ترسره شي، چې د م

په دې حالت کې ژورناليست ته په کار دي چې په خپلې غږيزې وسيلې 

خپل ځان ښه ډاډمن کړي او مخکې تر دې چې مرکې ته الړ شي، خپله 

غږ ثبتې وسيله ښه چک کړي، د مرکې پر مهال هم بايد خپل او د مقابل 

کړي، چېې غېږ لوري غږ په لومړيو او وروستيو شېبو کې څو ځله چک 

رښتيا هم ثبت شوی دی که نه او که ثبت دی نو څه ډول ثبېت شېوی 

 دی؟ ښه به وي چې په دې برخه کې يو دوه خاطرې هم راوړم:

د بي بي سي يوه خبريال راته خپله کيسه کوله، ويل يې چې بي بېي 

سي راته دنده وسپارله چې پېښور ته سفر وکړم او د نشنل عوامي پارټۍ 

عبدالولي خان سره مرکه وکړم، پېښور ته راغلم، له ولي له مشر، خان 

خان څخه مې وخت واخيست، ښه په خوند مې ورسره مرکه وکېړه او 

بېرته لندن ته الړم، کله چې کمپيوټر ته کېناستلم او غوښتل مې د ولي 

خان مرکه له ټايپ څخه کمپيوټر ته ولېږدوم، نو مرکه ايالً ثبت شوې نه 

، دا زما د ژونداو مسلکي کار په تاريخ کې تر ټولېو وه، دې خبريال وويل

بده خاطره وه. دی يو مسلکي او پياوړی ژورناليست و، پر خپل ځان او 

کار ډېر ډاډمن و، خو په ژورناليزم کې پر حافظې او پر تخنيکي وسيلې له 

چک پرته باور په کار نه دی او که څوک يې کوي دا ډول ستونزې به ورته 

 راوالړوي.

خپله خاطره هم ليکم: د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته ما غوښتل زه 

په افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د ټولنيز ژوندانه په اړه يېو 

جېالل ابېاد تېه راغلېم او غېږ  راډيويي راپورتاژ جوړ کړم، له پېښېوره 

ثبتوونکې وسيله )ټيپ( مې هم له ځانه سره راوړ، په ننګرهار کې مې د 
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پلو ليکوالو ملګرو په مرسته د ننګرهار مېشتوافغان هندوانو يو مشر خ

پيدا کړ، په جالل اباد ښار د هندو د بزازۍ په دکان کې  مې ورسره پېه 

ډېر خوند مرکه وکړه، هندو موږ ته د ګوړې ښه چېای راوړ او پېه ډېېر 

طبيعي ډول مو مرکه وکړه، د مرکې په پيل کې مې خپل او د هندو غېږ 

کړ بيا مو مرکه پيل کړه، د مرکې تر خاليون وروسته مېو پېه هم چک 

مينه رخصت واخيست. د مرکې پر سهار مې پېښور ته د تګ پالن و، يو 

ځل مې زړه کې وګرځېدل چې راځه دا مرکه يو ځل بيا چک کړه، ټيپ  

مې چک کړ، نورې ټولې مرکې په کې راغلې وې، خو د هندو مرکه په کې 

شوم، بيا له خپلو ملګرو سره د هندو دوکان ته الړو  نه وه، ډېر زيات خپه

او په بښنې سره مې بيا ترې د مرکې هيله وکړه، هندو زمېوږ غوښېتنه 

ومنله، خو دا ځل مرکه هغسې خوندوره او طبيعي رانغله لکه څنګه چې 

 دمخه وه.

ددې دوو خاطرو له يادونې څخه مې مقصد دا و چې په ژورناليزم کې 

افظې ډېر باور په کار نه دی، له بلې خوا پېر تخنيکېي له يوې خوا پر ح

وسيلې هم له چک پرته باور په کار نه دی. نو د اورېدنيو رسېنيو لپېاره 

غږيزه مرکه ضروري ده او د هغو ثبتوونکو وسايلو چک او دويېم ځلېي 

 ازمېښت.

د چاپي رسنيو لپاره هم غږيزه مرکه تر يوه حده ضروري ده، خو ددې 

ساسي ضرورت د مرکې ليکنۍ بڼه ده، غږيزه مرکېه هېم رسنيو لپاره ا

وروسته په ليکنۍ بڼه اوړي، ځکه اکثره وخت خبرياالن د مرکې لپېاره 

ځان سره ټيپ وړي او بيا وروسته مرکه له غږه ليک ته اړوي، کله کلېه 

مرکوال ته مخکې تر مخکې ليکلې پوښتنې ورکوي او هغه يې په ليکنۍ 

رکې يوه ستونزه داده چې له پوښتنې بلېه بڼه ځوابوي، خو ددې ډول م
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پوښتنه نه شي پيدا کوالی، خبريال مجبور دی پر همغو  پوښتنو بسنه 

وکړي، چې مخکې تر مخکې يې مرکوال ته ورکړي دي. ليکنۍ مرکېې 

کله کله په دې ډول هم وي، چې خبريال له مقابل لوري پوښتنې کوي، 

اسې حالت کې کله کلېه هغه يې ځوابونه ورکوي او دی يې ليکي، په د

خبريال ټول ځوابونه نه شي ليکالی،ځينې مهم ټکي ترې پاتې کېېدی 

شي او زړه کې وايي دا به د حافظې په قوت وروسته وليکم، په دې ډول 

کله کله تر چاپ وروسته د مرکچي او مرکوال ترمنځ ناندرۍ رامنځتېه 

په هر ترتيب  کېږي، په داسې حالت کې پر حافظې ډېر باور په کار نه دی.

 د چاپي رسنيو لپاره د مرکې ليکنۍ بڼه په کار ده.

په ليدنيو رسنيو کې چې هم اورېدل کېږي او هم ليدل کېږي، هلته د 

مرکوال تصوير او غږ دواړو ته جدي اړتيا ده، که يو له دې دوو برخو څخه 

کم وي، مرکه نيمګړې ده، لکه که غږ وي، خو ژوندی تصوير ورسره نېه 

د مرکې نيم ارزښت کم شو او يا تصوير وي خو د هغه خبېرې د وي، نو 

خبريال له خوا ويل کېږي او تصوير د هغه شخ  ورسره ښکاره کېږي، 

دا مرکه هم نيمګړې ده، البته په ليدنيو رسنيو کې کله کله د مرکېوال 

خبرې د ژباړې د ضرورت په حالت کې ژباړل کېږي او له تصېوير سېره 

ورو حاالتو کې طبعاً غږ او تصېوير دواړو تېه ډېېر يوځای کېږي، خو په ن

 ضرورت دی.

په کتنيو رسنيو کې لکه بېالبېلو ويبپاڼو او د انټرنيټ نورو اسانتياوو 

کې چې مرکه هم ليدل کېږي، هم لوستل کېږي، هم کتل کېږي او هېم 

اورېدل کېږي، د مرکو له پورته ټولو ډولونو څخه کار اخيسېتل کېېدی 

ه که څوک غواړي په انټرنيټ کې يوه مرکه په بشېپړ شي، خو ددې لپار

ډول خپره کړي، نو هم بايد غږيزه بڼه ولري، هم انځوريزه او هم ليکنۍ، 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

4664 
 

که څوک غواړي د يو چا د مرکې تصويري بڼه وګوري، هم کوالی شېي، 

که اورېدنۍ يې اوري هم بايد زمينه ورته برابره وي او که ليکنېۍ   يېې 

ورته  موجوده وي. ځينو خبري اژانسونو، نړيوالېو  لولي هم بايد اسانتيا

راډيويي او تلويزيوني چينلونو له انټرنيټ څخه همدغه ګټه پورته کړې 

ده. د ساري په توګه د بي بي سي راډيو، خبرونه، تاسو د انټرنټ په مټ 

هم لوستالی، هم اورېدالی او هم ليدالی کتالی شئ، نېو پېه دې ډول  

نتياوې لرالی شي، چې د رسنيو نورې برخې يې انټرنيټ ټولې هغه اسا

 په ځانګړي ډول لري.

مرکه د ګډونوالو د شمېر له مخې هم توپير کوي، يو په يو ) لېه يېوه  

شخ  سره د يوه شخ  مرکه(، له يوه شخ  سره د څو کسانو مرکه ؛ 

لکه پريس کنفرانسونه او ځينې نورې خبرتيايي غونډې چې يو شخ  

نور پوښتنې کوي، له څو شخصېيتونو سېره د يېوه معلومات ورکوي او 

خبريال مرکه لکه ګردي مېزونه چې په هغو کې يېو خبريېال لېه څېو 

 شخصيتونو سره مرکې کوي( او ځينې نورې مرکې.

خو مرکه که هر ډول وي هدف يې د معلوماتو زيېاتول او د موضېوع 

سپينول دي، په هر ډول مرکه کې ژورناليست ته بويه چې تر هېر څېه 

دمخه پر موضوع حاکم وي او له هر هغه چا سره چې مرکه کېوي بايېد 

نوې خبره ترې راوباسي، د موضوع په اړه بايد خپله هم معلومات ولري 

او د يوه مسلکي شخ  په توګه له مرکوالو څخه پوښتنې وکېړي، کېه 

خپله ژورناليست پر موضوع حاکم نه وي او د مرکوال پېر وړانېدې پېه 

 ي، نو دا مرکه ښه او مطلوبه نتيجه نه ورکوي.کمزوري دريځ کې و

په همدې خاطر اوس په نړۍ کې د اختصايي ژورناليزم موضوع  ډېره 

مطرح ده، ډېر ځله مو له بي بي سي  او نورو معتبېرو راډيوګېانو څخېه 
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اورېدلي چې د بي بي سي او يا...راډيو د اقتصادي، سياسي، ټېولنيزو او 

مانا چېې ژورناليسېت پېر ژورنېاليزم  سياسي چارو خبريال، دا په دې

سربېره د علومو په يوه بله برخه کې هم تخص  لېري او کلېه چېې د 

داسې موضوعګانو په باب بحث مطرح کېږي، نو د همغې تخصصي برخې 

خبريال د مرکې لپاره ورځي. په افغانستان کې ال ژورناليزم د ودې پېه 

، چېې د ژورنېاليزم حال کې دی او موږ ډېر کم داسې ژورناليستان لرو

ترڅنګ په يوه بله برخه کې هم تخص  ولري. البته اوس يو ګڼ شمېر 

ليکوالو او د نورو مسلکونو خاوندانو د ځينو اقتصادي مالحظاتو له امله 

ژورناليزم ته مخه کړې، خود افغانستان  رسنۍ ال دې مرحلې ته نه دي 

ري او يا دې رسېدلي، چې په هره څانګه کې خپل مسلکي ژورناليست ول

هغه د مسلک پر بنسټ همغې مسلې ته وړاندې کړي؛ له يوه ژورناليست 

 څخه د خبرو او مرکو د بېالبېلو ډولونو لپاره کار اخيستل کېږي.

د مسلکي تخص  ترڅنګ يو ژورناليست ته د مرکې ځينې نور مهم 

ټکي هم په کار دي، چې بايد په پام کې يې ونيسي، په مرکه کېې د تېر 

ندې موضوع ښه او هر اړخيزه شننه او له دې څخه مخکې تېر بحث ال

مخکې د ځان ښه خبرونه، مرکې ته پوره چمتوالی، دمرکوال پر فکري 

ليدلوري پوهېدل، د تخنيکي وسايلو ارزونه او ځينې نور مسايل ضروري 

دي. ددې ترڅنګ دمرکې پر مهال ژورناليست ته په کېار دي چېې تېر 

وانه ړوي، رهبرې شوې، لمسوونکې پوښتنې ژورناليستيکو اخالقو پښه 

او په قصدي ډول د مقابل لوري تر اغېز الندې راوستل، د ثبت ، برېښنا 

او تخنيکي وسايلو داسې کارونه چې د مرکې پر مهال د مرکوال ذهېن 

بلې خواته واړوي، د ژورناليزم لېه اخالقېو سېره سېمون نېه خېوري، 

وب وساتي او په داسې مهارت ژورناليست ته په کار دي چې خپل ناپېيلت
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له مرکوال څخه خپلې مطلوبي خبرې راوباسي چې هغه يې د اظهار پر 

 وخت پر ځان د فشار احساس ونه کړي.

د علمي، تخنيکي او ځينو معلوماتي مرکو پوښېتنې دومېره جېانبي 

عوارض نه لري، خو د سياسي، ټولنيزو، قومي او تاريخي مسايلو په اړه 

ډېرې حساسې دي، هغه هم په داسې يو حالت کې  بحث او مرکې طبعاً

چې يوه ګردي مېز ته د مختلفو نظرونو خاوندان راټول شېوي وي، پېه 

دغسې ډله ييزه مرکه او بحث کې د ژورناليست ناپېيلتوب ډېر ضروري 

دی. په افغانستان کې اوسنۍ رسنۍ په تېره بيېا تلويزيېوني رسېنۍ د 

پاملرنه نه کوي، موږ په تلويزيونو کې  ژورناليزم د ناپېيلتوب ايل ته ډېره

داسې مرکې ليدلي، اورېدلي او خپله هم ورسره مخامخ شوي يو، چېې 

هلته ژورناليست يا د خپرونې جوړونکی خپله د يوه طرف په توګه مطرح 

وي. )اريانا( تلويزيون تر ډېره حده د ناپېيلتوب ايل مراعتوي. )لمر( او) 

ه دريځ لري، خو څرنګه چې شمشاد او شمشاد( تلويزيون هم دې ته ورت

لمر تلويزيونونه تر ډېره بريده پښتو تلويزيونونه دي، نو پېر شمشېاد د 

پښتو پالنې تور پورې دی او لمر که څه هم پښېتو تلويزيېون دی، خېو 

څرنګه چې دا تلويزيون هم د طلوع تلويزيېون د چېاروواکو لېه خېوا 

وع د اثراتو تور پورې کېږي. سمبالېږي، نو ځکه خو پر لمر تلويزيون د طل

شمشاد تلويزيون په مرکو کې په مشخ  ډول ژورناليست د طلوع هغه 

په شان د کوم ډېر څرګند او مشخ  دريځ خاوند نه برېښي او يا لږ تېر 

لږه په مرکه کې ځان ډېر دريځوال نه ښيي. خو طلوع، نور، نورين، تمدن 

ي. نور، نورين، تمدن او فردا او فردا تلويزيونونه د طرف پر ناروغۍ اخته د

تلويزيونونه خو ځکه بې طرفه نه دي چېې پېه مشخصېو اشخايېو او 

تنظيمونو پورې تړلي دي او د همغو ډلو او اشخايو د عمومي نظرياتو او 
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ليدلوريو څرګندونه کوي، خو طلوع تلويزيون چې ځان يوه ازاده رسنۍ 

ليدونکو به د دوی  ګڼي په واقعيت کې د ازادۍ ايل نه مراعتوي، اکثرو

خپرونې په تېره بيا د ))گفتمان(( خپرونه چې اکثره ګرمېو سياسېي او 

نورو پارونکو مسايلو ته ځانګړې شوې، کتلې وي، په دې خپرونه کې له 

ورايه ښکاري چې د ناپېيلتوب ايل نه مراعتېږي، نه يوازې ژورناليست 

د هغېوی  لوری نيسي، بلکې کوم کسان چې د بحث لپاره رابلل کېېږي

غوراوی هم د ناپېيلتوب له مخې نه وي. اکثره وخت دوه درې، څلور او 

ان پنځه کسان له يوې خوا وي، يو يا دوه له بلې خوا او ژورناليست هم د 

همغې خوا پلوي کوي، چې دوی مخکې تر مخکې هماهنګ کېړي وي. 

ځينو کسانو ته مخکې تر مخکې د بحث موضوع ورکول کېږي او کېدی 

ې هم شوي وي چې پوښتنې مخکې تر مخکې ورته ويل شوې شي داس

وي او هغې خوا ښه تياری نيوالی وي، خو دا بله خوا چې تلويزيون واال 

قصداً غواړي کمزورې وښودل شي، د موضوع په اړه معلومات هم مخکې 

تر مخکې نه ورکول کېږي او يا که ورکول کېږي نو وخت په کې کم وي، 

ې د يوه لوري کسانو )د تلويزيون خوښي لوري بله بې عدالتي دا وي چ

کسانو( ته ډېر وخت ورکول کېږي او مقابل لوري ته کم، که وخت پر يو 

تن د عدالت له مخې په مساوي ډول ووېشي بيا هم هغه غرضي لېوری 

څو ځله زيات وخت اخلي، نو دلته د طلوع تلويزيون پېر وړانېدې څېو 

درې څلور تنه حتمي د يوه نظر پوښتنې پيدا کېږي: که په يوه بحث کې 

خاوندان وي، نو بيا ښه ده چې ددې کسانو له جملې څخېه يېو تېن را 

دعوت شي او يو تن هم له هغه بل لوري څخه، چې وخت پېر دواړو پېه 

مساويانه ووېشل شي او هر يو خپل دليل ووايي او که د يوه لوري، د ډېر 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

461١ 
 

ده چې مقابل لوري  شمېر کسانو ګډون بيا هم حتمي وي، نو ښه بيا دا

 ته دومره وخت ورکړل شي چې د ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړي.

زه او قدرمن استاد حبيب اهلل رفيع څو ځله له همداسې چلند سېره 

مخامخ شوي يو، يو د دريو او يا څلورو  پر وړاندې، خو د لوی خدای)ج( 

و په فضل څرنګه چې زموږ خبره حق وه، نو د منطق او عدالت له مخې م

ورته ماته ورکړې ده، هر وخت چې ما په طلوع تلويزيون کې مرکه کړې 

او ليدونکو ليدلې، نو په سلګونو تلېفونونه  راته د مننې او کوروداني په 

خاطر راغلي دي، ددې علت دادی چېې زه د طلېوع تلويزيېون د بېې 

انصافۍ پر وړاندې ودرېدالی يم، ما څو ځله د طلوع چلوونکو ته ويلېي 

موږ دې بحثونو ته راغواړئ، نو يا بايد د دواړو لورو مرکوالو شمېر  چې که

مساوي وي او يا هم که له هغه بل لوري زيات کسان راځي نو مېوږ تېه 

دومره وخت راکړئ چې د هر يوه پوښتنو او نامشروع ترديد ته ځېواب 

ورکړو. هر کله چې په دې بحثونو کې د افرادو او وخت تساوي په پام کې 

وي او ژورناليست تر يوه بريده ناپېيلی پاتې شوی، نو هغه بحث نيول ش

اتومات زموږ په ګټه تمام شوی، حتی داسې بحثونه هم موږ ګټلي چې يو 

د څلورو پر وړاندې مطرح وو، دا ډول بحثونه بيا په ډېر زور د سانسور له 

زندۍ خالص شوي. له دې څرګندونو څخه مې مقصد دا و؛ هغه رسنۍ 

ټولنه کې د ازادو رسنيو په نامه فعاليت کوي، په واقعيېت  چې زموږ په

 کې هغه شان ازادې نه دي، چې ادعا يې کېږي.

په دې اثر کې چې تاسو ته د کومو مرکو د لوستلو بلنه درکوم، دا ما په 

تېرو لسو پنځه لسو کلونو کې له بېالبېلو شخصيتونو په تېېره بيېا لېه 

رکې اکثره د فرهنګي هدفونو او فرهنګي شخصيتونو سره کړي دي. دا م

معلوماتو په باب شوي دي. سياسي موخې نه لري او يېا هېم سياسېي 
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هدفونه يې ډېر کم دي، ما په دې مرکو کې د ژورناليزم عامې ځانګړنې 

مراعت کړي خو د مرکې ټول تخنيکي ايول په کې ځکه نه دي مراعت 

ټ کېړې وې، شوي چې دا ما د خپلو ځانګړو فرهنګي ضرورتونو پر بنس

هغه وخت زما هدف دا هم نه و چې دا مرکې به زه د يوه ځانګړي اثر په 

توګه چاپوم، خو اوسمهال چې زه د خپل تېر کړي فرهنګي کار پېر بيېا 

ارزونې، اوډنې او راټولونې بوخت يم، پر دې مرکو مې چې کتنه وکړه، نو 

ه دې ډېرې په زړه پورې راته ښکاره شوې، ددې مرکو د چاپ ضرورت پ

کې نه دی چې دا مرکې ما کړي، بلکې مهمه اړتيا يې دا وه چې پېه دې 

مرکو کې ددې مرکوالو له خوا چې زموږ د هېواد مطرح فرهنګي څېرې 

ګڼل کېږي، ډېر مهم مسايل بيان شوي دي. دا مسايل دومره ژور، مهم او 

په زړه پورې دي، چې نه يوازې اوسمهال زموږ د ځوان پښېت پېه درد 

لکې راتلونکی پښت هم ترې ډېره ګټه اخيستالی شي. زما لپاره لګي، ب

ددې کار بل علت دا و چې زه غواړم د خپلو فرهنګيېاليو د فکېر هغېه 

مجموعه چې په دې مرکو کې خوندي شوې، الپسې خوندي کړم، بېل 

هدف مې دا و چې دا مرکې لکه څنګه چې مې اشاره وکړه، ډېرې ګټورې 

ې وروسته، بل څوک اړ شېي د هغېو د بيېا د دي، نه غواړم زما تر مړين

راټولونې ستړيا وګالي، پر ژوند هېڅ باور نه شته، هر ليکوال ته بويه خپل 

تېر هغه فرهنګي کار، چې په بيا چاپ ارزي په خپله سېره راټېول او د 

مجموعي چاپ له الرې يې له تيت وپرک حالته وژغوري او خوندي يې 

ر ليکوال چې له دې فاني نړۍ سترګې کړي، اوس خو دود دا دی؛ زموږ ه

پټې کړي له همغې شېبې بيا تر کلونو کلونو  زموږ نور ليکوال د هغېو د 

کړو کارونو پر بشپړولو مصروف وي او بيا يې هم نه شي بشپړوالی او نه 

يې هم پوره خوندي کوالی شي، نو هر ليکوال ته په کار دي چې لږ تر لږه 
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ر وروسته خپل تېر کړی کار راټول، چاپ تر پنځه کلن فرهنګي کاري بهي

 او خوندي کړي او د خپل کار، زيار راتلونکي نسل ته پرې نږدي.

کاله دمخه د  (36-8)دا مرکې چې تاسو ته وړاندې کوم اکثره يې له نن 

هيلې مجلې په بېالبېلو ګڼو کې چاپ شوي او اکثره يې نږدې پر شلمه 

اً د مرکو د پايته رسېدو لپاره پوښتنه پای ته رسېږي، )شل( عدد ما قصد

ټاکلی، )شل( يوازې د رياضي يو عدد نه دی، )شل( په پښتو کې دکره او 

بشپړ کار مانا هم ورکوي، دا کار ما شل کړ، يا ما خو شل کړه، دا دنيا چا 

شل کړې نه ده او داسې نور، کله چې خپله ما دا مرکې راټولولې، نو خورا 

ړ هغه مرکې چې ما خپله کړي او خپله مې په تکليف يې کړم، ما فکر وک

په مجله کې چاپ کړي او مجله مې هم خپله چاپ کړې، نو د هغو بيېا 

راټولول ماته دومره ستونزمن شول، نو بېل چاتېه بېه دا کېار څېومره 

ستونزمن تمام شوی وای؟ له دې څخه مې دا نتيجه واخيسته؛ ښه بېه 

ړي او هغېه ليکنېې او وي هر ليکوال خپل کړی کار خپله سره راټول ک

فرهنګي کار چې پر بيا راټولولو او چاپ نه ارزي، ښه به وي چې ليکوال 

د خپل وييت يا يادښت په ډول نورو ليکوالو ته ووايي چې زما دغه کار 

په بيا راټولولو نه ارزي، وخت پرې مه ضايع کوئ  او که کوم داسې کېار 

په خپله د بيېا چېاپ او  چې پر راټولولو او بيا چاپ ارزي او ليکوال يې

راټولونې جوګه نه وي، هغه دې ځوانو ليکوالو ته وليکي، په دې ډول به 

زموږ راتلونکی نسل د چا د اثارو په راټولولو کې له سېتونزو سېره نېه 

 مخامخېږي.

ما د خپل تېر کړي فرهنګي د انسجام لړۍ پيل کړې او غواړم له خپل 

کو کې چې د تېر کړي کار يېوه تېر کار څخه ځان بېغمه کړم، په دې مر

برخه ده، ما هېڅ ډول الس نه دی وهالی، يوازې کوم ځای کې چې کومه 
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چاپي او اماليي تېروتنه وه، هغه مې سمه کړې ده، نور مې هر څېه پېر 

خپل شکل پرې ايښي او ددې مرکو ايېالت مېې سېاتالی دی، درانېه 

سره هم  لوستونکي کوالی شي چک يې کړي ما له ځينو نورو اشخايو

مرکې کړې وې، چې په نورو خپرونو کې په متفرقه توګه خپرې شوي ، 

خو اوس السته رانغلې، خو کومې چې مې ترالسېه کېړې، هغېه دادی 

ستاسو مخې ته ږدم، هيله ده زما دا وړانديز چې هر ليکوال دې خپل تېر 

کارونه خپله منظم او خوندي کړي، د نورو ليکوالو د هڅونې سبب شي 

 ني ليکوال د راتلونکو ليکوالو کارونه  زيات او درانه نه کړي. او اوس

 د همدې ارمان د بري په ارمان

 په درنښت

 پوهندوی محمد اسمعيل يون

 افغانستان -ارګ،دجمهوري رياست ودانۍ،کابل

 ( مه۹ل کال د مرغومي )3181د 

 

 

 

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

4616 
 

 

هيلې، زه د هېواد فرهنګ ته ډېرې زياتې 

 اميدونه او انتظارونه لرم

 

عبدالمالک بېکسيار د هېواد يو پياوړی ليکوال او شاعر دی، کلونېه 

کېږي چې له هېواد لرې په 

ډنمېېارک کېېې د مهېېاجرت 

ژوند تېېروي. عبېدالمالک 

بېکسيار د ژور ملي شعور او 

فکر خاوند دی. هيله مجله 

يې په همدې نيت پيل کړه 

چې د هېواد ملي فرهنېګ 

ته خدمت وکړي. دا مرکه د 

د لومړي کېال  هيلې مجلې

چنګاښ سره سمون  -ل کال له غبرګولي۶۹۷۱په دويمه ګڼه کې چې د 

 خوري نشر شوې او د هغه وخت د حاالتو څرګندونه کوي:

تر هر څه دمخه راته ددې مقولې له مخې چې )) چا ځان وپېژاند 

نو هغه خپل خدای
)ج(
وپېژاند(( لومړی ځان په څېو کرښېو کېې  

 و خبرو بحث کوو؟معرفي کړه او بيا به پر نور

نوم مې عبدالمالک بېکسيار، د برې پښتونخوا اوسېدونکی او په پښتو 

 ژبه او ادب کې مې د ليسانس تر درجې پورې زده کړه کړې ده.
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د شاعرۍ له غم لړلې او فکر وړې دنيا سره دې له کومه وختېه 

 راهيسې د ژوند مزي وتړل شول؟

کال راپه دېخوا په دې لټه کې يم چې شعر وليکم او لېه  (ل۶۹۹۳)له 

کال راپه دېخوا مې د شعر په نامه پاړکي د هېواد په مطبوعاتو  (ل۶۹۱٤)

 کې خواره شوي دي.

تراوسه دې په دې برخه کې څومره بريالي ګامونه پورتېه کېړي 

 دي، له خپلې شاعرۍ راضي يې؟

وی خپېل قضېاوت ور د برياوو خبره به لوستونکو ته پرېږدو چې هغې

باندې وکړي او که ستا د پوښتنې موخه د کار کميت وي نو د سوچونه او 

کږلېچونه تر نامه الندې مې د شعرونو لومړی جونګ په همېدې شېپې 

ورځو کې په پېښور کې خور شو او که چېرې لوستونکو په خاليه ټنډه 

ته  ومانه نو د )سنځل ګل په شپو کې( بل د شعرونو جونګ راسره چاپ

تيار پروت دی چې غواړم چاپ يې کړم او له شعر څخه د رضايت چېې 

کومه خبره ده هغه دا چې ته خپله هم شاعر يې او يو شاعر هم له خپله 

 شعره راضي نه وي.

د ځوانۍ په ښه ګرمه مرحله کې له هېواده په مهاجرت محکوم 

شوې او بيا ډېرو ليرو وطنونو ته الړې، دې اوږده سېفر سېتا پېه 

 ري ژوند کې څه ډول بدلون راووست؟فک

د ګران هېواد له تودې غېږې څخه لرېوالي او بيا په بېالبېلو هېوادونو 

کې پرديس ژوند، له هېواد، خلکو او ولس سره زما مينه ال نوره ژوره او 

اورنۍ کړه او همدې لرېوالي او پردېسۍ زه د هېېواد، خلکېو، ازادۍ او 

 نېکمرغۍ په ايلي مانو وپوهولم.
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هغه څوک چې په هېواد کې اوسېږي هغه له جګړې نه نيولې د 

نورو بېالبېلو عواملو له کبله خپل لړمون خوري او فرياد کېوي او 

هغه څوک چې غرب ته تللي، د هغېوی ځينېې کسېان هېم پېه 

ايطالح يو ډول ناشکري څرګندوي، ستا په نظر د دغو متضېادو 

بله څېومره ښېېګڼې او ټولنو ترمنځ د ژوند او فکر توپيرونه يو له 

 بدګڼې لري؟

ستا له دغې پوښتنې سره ماته د ) يو خوا پاڼ، بل خوا پړانګ( متل را 

ياد شي. زموږ هېوادوال څه د هېواد دننه او څه بهر د سولې او ارامۍ په 

ارمان دي او که خدای کول دغه ارمان ته به د طالبانو د اسالمي تحريک 

 په رڼا کې رسو.

تېرو څو کلونو کې غرب ته په ډېېره سېختۍ هغه کسان چې په 

لکه د يرا، له پله نه چې تېرېږي ورتېر شوي او هلتېه اسېتوګن 

 دي. څه فکر کوئ چې هغه به کله بېرته هېواد ته راستانه شي؟

سره له دې چې دغه پوښتنه په بېل بېل کس پورې اړه لري مګر بيېا 

يې له خپېل  هم د هغې مينې، عالقې او همدردۍ له مخې چې افغانان

هېواد سره لري زه دا په ډاګه ويالی شېم چېې کېه پېه ګېران هېېواد 

افغانستان کې واقعي سوله، امن او ډيموکراسي تامين شي نو يوه زياته 

 برخه پردېس افغانان به د هېواد غېږې ته راستانه شي.

په غرب کې مېشته افغانان په عمېومي ډول د خپېل هېېواد د 

 په باب څه فکر کوي؟ فرهنګ د حال او راتلونکي

په غرب کې مېشته افغانان د ډېرو خلکو د غلطو ګومانونو پر خالف د 

 هېواد دفرهنګ د حال او راتلونکي په باب زيات اندېښمن دي.



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4611 
 

په غرب کې د افغانانو د فرهنګي فعاليتونو پېه بېاب لنېډه رڼېا 

 واچوه!

لسيزه غرب ته د افغانانو د مهاجرت لومړۍ لسيزه يوه بې غږه، ځوږه 

وه او که څه کېدل هم د شخ  او يا ډلې په نامه وو، مګېر نېن سېبا د 

خدای)ج( په فضل افغانان لګيا دي په پردېسۍ کې د مېشته کامونو او 

ولسونو په منځ کې خپل مقام او لوری ټاکي، يو زيات شمېر فرهنګي او 

م ټولنيز فعاليتونه روان دي او هره ورځ ددغو فعاليتونو لمن ال نوره هې

 پسې پراخېږي.

دغه فعاليتونه د جرايدو، مجلو، اخبارونو، راډيوګانو، تلويزيونونو، ادبي 

 او فرهنګي غونډو او نورو په بڼه ترسره کېږي.

لکه څنګه چې درانه لوستونکي به هم خبر وي ستاسو په هلېو 

ځلو او مالي لګښت دلته په پېښور کې د ))هيله(( په نېوم مجلېه 

ه يې خلکو زياته خوښه کړه، لکه څنګه چاپ شوه چې لومړۍ ګڼ

چې زه خبر يم ددې مالي لګښت ستا له لوري پرې شوی، که هلته 

نور افغان فرهنګيان ستا اقتصادي مټې در ټينګې نه کېړي نېو دا 

 دومره مالي بار به ستا ځاني ژوند له مالي پلوه ستړی نه کړي؟

فرهنګيېان، په دغه کار کې له ما سره په ډنمارک کې يو زيات شمېر 

فرهنګپال او ملي شخصيتونه مرستندوی دي، دا چې د لېومړۍ ګڼېې 

مالي لګښت يې ما پر غاړه اخيستی وو زما د خپلې ځېاني عالقېې پېر 

اساس و او کېدی شي داسې هم وشي چې موږ هر يو په وار سره د يوې 

يوې ګڼې مالي لګښت پر غاړه واخلو، بله دا چې افغانان هېڅکله هېم 

ران بېنوا نه پرېږدي، زما په ګومان افغان ولس ته کار نېه خپل خدمتګا
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دی شوی تاسې وګورئ د تاريخ په اوږدو کې چې چا دغه ملت ته ان يو 

ګام هم پورته کړی، نو بيا يې تر پېړيو پېړيو قدرداني شوې او عزت يېې 

 شوی او ال کېږي.

په همدې اوسنۍ زماني مقطع کې د هېواد فرهنګ ته هيله من 

 هيلی؟يې که ن

زه دهېواد فرهنګ ته ډېرې زياتې هيلې، اميدونه او انتظارونه لرم او دا 

کومه تصادفي خبره نه ده چې زموږ ددغه ناڅيزه فرهنګېي زيېار نېوم 

 ))هيله(( شو.

ځينې کسانو او ډلو غوښتل چې پښتني فرهنګ او پښتو ژبه د 

 اور او نابودۍ په سيند الهو کړي. تاسو ددې ډول اشخايو او ډلو

 نيتونه او ناوړه هيلې څنګه ارزوئ؟

تر کومه ځايه چې د پښتو ژبې خبره ده نو دا د يوه ژوندي څلوېښېت 

مليونيزه ملت ژبه ده چې د نابودۍ هيله يې د ځينو اشخايېو سېوچه 

 حماقت او لېونتوب بولم او بس.

لکه څنګه چې څرګنده ده پښتنو په افغانستان کې په تېرو دوو 

حاکميت کې محکوميت هم تېر کېړی دی،  سوو کالو کې په عين

که څوک راباندې ډېر په قهر نه شي اکثره پښتانه واکمن چې پېه 

دې دورو کې تېر شوي هغه په خپله ژبه ګونګيان وو. په دې مانېا 

چې په دربار کې يې نه پښتو ويله، نه يې ليکله او نه يې کارولېه، 

زړه وينېې  البته ځينو پښتنو واکمنو چې په دې برخه کې د خپل

خوړلي د هغو درناوی او د کار د ارزښت احترام به هېڅکلېه هېم 

زموږ د ولس له زړه نه ونه وځي، تاسو څه فکر کوئ چې د پرديېو 
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ژبې او فرهنګي ښکېالک او حاکميت ته به څه وخت د پای ټکېی 

 ايښودل کېږي؟

د پرديو ژبو فرهنګي ښکېالک او حاکميت ته به هغه وخت د پای ټکی 

کېږي، چې پښتو د کار وبار، ژوند، تعليم او دربار ژبه شي، پېه  ايښودل

دغه هکله د هيلې د لومړۍ ګڼې له يوې مقالې څخه دا جملې را اخلم: 

ورځې، خېو  ۹( کاله تاريخ لري او که ۹۱۱۱))زه په دې نه يم چې پښتو )

زموږ ژبه ده پر موږ ګرانه ده او موږ يې په ارګ کې غواړو(( پاتې شېوه د 

چارواکو خبره چې دومره مې زړه ترې ويزاره دی چې نه غېواړم د  تېرو

 هيلې پاڼې يې په نومونو او کړنو ولړم.

د طالبانو اسالمي تحريک په اړه څه فکر کوئ، دوی افغانسېتان 

له کومو لويو تراژيديو څخه خالص کړ او ددې په مقابل کې د دوی 

 نيمګړتياوې کومې دي؟

زه يې په ننګ او ناموس را اوچت شوی د طالبانو اسالمي تحريک چې 

غورځنګ بولم، هېواد يې د غلو، داړه مارو، وطن پلورو او سمتي او ژبنيو 

جونونيانو له داسې يوه تاړاکه وژغوره چې تصور يې ان په انساني فکېر 

محال و او هغه کومې کوچنۍ نيمګړتياوې چېې ال هېم موجېودې دي 

 و به پای ته ورسېږي.انشاءاهلل امو ته ددغه غورځنګ تر رسېد

که خدای مه کړه طالبان په اوسني وخت کېې د همېدې جېوړ 

شوي ملي ضد ائتالف له خوا ماته وخوري نو د پښتنو ژوند ته بېه 

 په افغانستان کې څه پېښ شي؟

داسې به انشاء اهلل هېڅکله نه کېږي او که خدای مه کړه وشوه نو هغه 

 د خوشال بابا خبره:
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 رته نه کړچا يې پلو له مخه پو

 پېښتو ال هغسې بکره پرته ده

د هېواد په هره سيمه، دره او بانډه کې په سلګونو نېور دغېه شېان 

 غورځنګونه ويده دي.

له طالبانو څخه د يو روښنفکره افغان پېه توګېه د ملېي ژبېې 

)پښتو( او افغاني فرهنګ د ودې لپاره څه هيلېې، وړانديزونېه او 

 غوښتنې لرې؟

څخه په هغه انډول چې په افغانستان کې کارول د روښنفکر له کلمې 

کېږي زما کرکه ده، خو د يوه افغان په توګه له طالبانو څخه دا غوښتنې 

 لرم:

چې حق بايد حقدار ته وسپارل شېي او لکېه د تېېرو حکومتونېو د 

دروغجنې ورورۍ او مساوات تر نامه الندې د هېواد د مطلېق اکثريېت 

متيازات د بې تفاوتۍ په ډنډ الهېو نېه )پښتون( کام فرهنګي او ژبني ا

 کړي.

پښتو ژبې ته چې د پېړيو په اوږدو کې ورته څه التفات نه دی شېوی 

خپله خايه پاملرنه وکړي او د يوه ژوندي څلوېښت مليونيزه ټبر د ژبې 

او د ګران هېواد افغانستان د ملي ژبې په توګه يې درناوی پرځای کړي. 

ده شوه او هغه دا چې په جرمني کې مېې په دې هکله يوه خاطره  را يا

 يوه سپين ږيري هېوادوال ته وويل چې کله به له خيره وطن ته ځو؟

 نو په ځواب کې يې راته وويل:

 کله چې نور راته د کابل په کوڅو کې څوک ))افغان غول(( نه وايي.



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4663 
 

اوس هم بېرته د ادب نړۍ ته! لکه څنګه چې ما سېتا شېعرونه 

ماليمه، نرمه، پسته او خوږه شاعرانه ژبېه ليکېل لوستي اکثره په 

شوي، په شعر کې له اغزنې او قهرجنې ژبېې څخېه کېار نېه دی 

 اخيستل شوی، ستاسو ددې بري راز په څه کې دی؟

زه نه پوهېږم چې دا بری دی او که ماته خو زه فکر کوم ددې وجه به 

شعر پېه  دا وي چې زه په خپله همدغه شان يو انسان يم او زما په نظر

 خپله همدغه شان يو مولود دی او بايد وي.

بله وجه يې کېدی شي دا هم وي چې زه د سکوت او زندان د زمېانې 

شاعر يم او د هغې زمانې د شعرونو غټه تقاضا همدا وه ځکه چې له دې 

بغير يې بيا د چارواکو له نازک خاطر سره ټکر کاوه او د دغه ټکر سزا بيا 

 دا وه:

 ۍ د لېونو څه شوهچا وې چې ډلګ

 ځينې يې ړانده شوه ځينې ژبه پرې

اوسنی ځوان ادبي بهير څه ډول ارزوئ او د پرمختګ او نوښت 

 لپاره يې څه وړانديزونه لرئ؟

اوسنی ځوان بهير له هغو مشکالتو او کړاوونو سره سره چې ورپېښ 

دي تر ډېره د انسان زړه ته ډاډ وربښي. خو بايد له ياده ونه باسو چېې 

چه ادب او نږه شعر ته زموږ واټن د پخوا په تناسب يو ګام هم نه دی سو

رالنډ شوی، ليکوال او شاعران مو هماغه د پخوا په شېان د شېهرت او 

 کتابونو چاپولو په مسابقه لګيا دي.

د خپل شخصي ادبي ژوند يوه ترخه او يوه خوږه خېاطره راتېه 

 ووايه؟
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خه خاطره دا چې تر ډېېره خوږه خاطره همدا اوس ياد ته نه راځي، تر

عمره وروسته همدا تېر کال زه په دې وپوهېدم چې زما پالر محترم زما 

 د شاعرۍ مخالف دی.

د ازاد شعر په باب ستاسو خيال څه دی، پښتو کې د هغه حېال 

 او راتلونکی څه ډول ګورئ؟

زه ازاد شعر ته خاص عقيدت لرم او په پښتنو کې ورته يېوه ښېېرازه 

م او هيله من يم ازاد شعر په پښتونخوا کې داسې ريښېې راتلونکی وين

 وکړي لکه غزل.

او وروستۍ او شلمه پوښتنه مې دا ده چې د خپل هېواد او ولس 

د ښېرازۍ لپاره دې کومې هيلې په زړه کې وي هغه راته په لنډيز 

 سره څرګندې کړه؟

زه هيله من يم چې ډېر ژر به مو ګران هېواد افغانسېتان د سېولې او 

نېکمرغۍ په لمن کې سا واخلي، د بيا ودانۍ کار يې په ډېره چټکۍ پيل 

او په علمي، ادبي، سياسي او فرهنګي ډګرونو کې له نړيوال کاروان سره 

همګام او پردېس افغانان بېرته خپل وطن ته راستانه شېي او پېه لېرې 

راتلونکې کې مې دا هيله ده چې افغانستان خپلې طبيعي پولې راخپلې 

يوه هوسا او سر لوړي افغانستان د جوړېدو پر لوري ټېول افغانېان  او د

 السونه سره ورکړي.
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 نه بدلېږمه افغان يم څـو چې يـم

 زه د ګران افغانستان يم څو چې يم

 

استاد حبيب اهلل رفيع د افغانستان لوی ليکوال او څېړونکی دی. 

کېېال د افغانسېېان د  (ل۶۹٤۵ )پېېر

وردګو واليت د سيداباد پېه ابېدره 

نومي ځای کې زېږېدلی دی. په ديني 

مدرسو کې تر زده کړو وروسته يېې 

په کابل کې د دارالتېاليف د تېاريخ 

ټولنې، فوکلور ټولنې، پښتو ټولنې د 

پښتو څېړنو او د افغانستان د علومو 

اکاډمۍ د غړي په توګه دنده سېرته 

خت يېې د ))پوهنېه(( ، ))اريانېا((، ))زېېری(( او رسولې ده. يو و

))فوکلور(( خپرونو کې د مهتمم، مرستيال او مدير په توګه هېم 

دنده اجرا کړې ده. تر مهاجرت وروسته يې په اسالم ابېاد کېې د 

افغانستان د جهاد ثقافتي شورا او په پېښور کې د افغانسېتان د 

ټولنې، د افغانستان  جهادي څېړنو د مرکز، د افغانستان د کلتوري

د تاريخ ټولنې او د افغانستان د مرستو مرکز د غړي په توګه کېار 

کړی دی. دغه راز يې ))افغان جهېاد((، ))قلېم((، ))سېپېدې((، 

))افغانستان((، ))تلوسې(( او ))تعاون(( په مجلو کې د ليکنې ډلې 

 د غړي او مدير په توګه دنده ترسره کړې ده.
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که منظوم، منثور، تخليقي او څېړنيز اثار لري ( ټو۶۶۱استاد رفيع )

چې د بېالبېلو علمي موسسو له خوا چاپ شوي دي. او نور هم پر 

علمي او څېړنيزو کارونو بوخت دی. موږ دهيلې مجلېې پېه دې 

( ګڼه کې له ښاغلي حبيب اهلل رفيع سره مرکېه ۱ل کال ۶۹۷٨)

 کړې چې ستاسو پام ورته را اړوو:

څه وړاندې ستاسو په ژونېدون کېې د نېوي اجازه راکړئ تر هر 

بدلون ) بهر ته تګ او بېرته راتګ( په اړه پوښتنه وکړم، ددې کېار 

 بنسټيز المل څه و؟

ماته په تېرو شلو کلونو کې بهر ته د تلو ګڼ چانسونه ميسر وو، تر هر 

کال د مصر په ۶۹۱۹ځای وړاندې ناروې ته د تلو زمينه راته برابره وه، په 

د مصر د دولت له خوا رسماً د پښتو نطاق ټاکل شوی وم، خو راډيو کې 

کال امريکا ته يوه  ۶۹۱٨تر دوو مياشتو وروسته بېرته راستون شوم، په 

مياشت رسمي مېلمه وم او دوستانو راته ويل چې پاتې شېه، زه بېرتېه 

راغلم، البته کاناډا ته مې د تلو توسن دا و چې په پېښور کېې دوه درې 

کاله زما دوه زامن سره له دې چې لوړې نومرې يې درلودې د لوړو زده 

په خاطر والړم او د کړو له کولو نه بې برخې شول، زه د هغوی د زده کړو 

 خپلو کارونو د کولو لپاره بېرته راغلم.

 په لويديزه ټولنه کې دې ځان څنګه احساس کړ؟

زما له نظره انسان هغه کب دی چې د خپل کلتور په سيند کې ژوند 

کوي، نو څوک چې د خپل کلتور له سيند نه ووزي له همداسېې يېوه 

د پخوانو تجربو لېه  حالت سره مخامخ کېږي، ما همداسې حالت درلود

 مخې مې همداسې حالت ته د څه وخت لپاره ځان چمتو کړی و.
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سره له دې چې تاسو د خپلو څرګندونو له مخېې پېه لويېديزه 

 ټولنه کې خوښ نه وئ، نو بيا ولې مو هلته تګ غوره کړ؟

 فکر کوم ددې پوښتنې ځواب به دوو پورتنيو ځوابونو کړی وي.

هغه ځای تابعيت منېل د خپلېې  په لويديځ کې مېشتېدنه او د

 ټولنې پر راتلونکي باندې د بې باورۍ او نهيلۍ په مانا نه دي؟

يوه هېواد ته تلل او د يوه هېواد تابعيت منل دوې بېلې پوښتنې دي، 

ډېر داسې افغانان شته چې پنځلس شل کاله وړاندې بهر ته تللي، خو د 

ټول عمر دا تصور هم نه  بل هېواد تابعيت يې نه دی منلی او زه خو ايالً

 لرم، چې افغاني تابعيت پرېږدم.

 د ګران افغانستان يم څو چېې يم زه -نه بېدلېږمه افغان يم څو چې يم

د کاناډا په باب بايد دا هم درته څرګنده کړم چې هغه هېواد د مهاجرو 

ټولنه ده او د حکومت او قانون جوړولو کار يې هم د مهاجرو په الس کې 

داسې قانون جوړ کړی چې هر کاناډا ته تللی کېس کېوالی دی، هغوی 

شي د خپل ايلي تابعيت په ساتلو سره کاناډايي تابعيت هم ولري. زه په 

مونټريال کې اوسېدم، دا د فرانسويانو سيمه ده او د کيوبک په ايالېت 

کې لس مليونه فرانسويان ژوند کوي تر دې چې دوی د خپل ايالت لپاره 

ي خو دوی ځان ته فرانسوي کاناډيز وايي او د خپېل خپلواکۍ هم غواړ

ايلي تابعيت له ساتلو سره کاناډايي شوي دي. دا يوه يادونه وه زه اياًل 

ددې نيمه تابعيت ترالسه کولو نيت هم نه لرم او له همدې امله په ټريول 

 ډاکومنټ )سفري سند( مسافرت کوم.

د پېوهې او  تاسو ته ښه څرګنده ده چې زموږ په ټولنه کې اوس

هنر خاوندان او يا قلموال د استهالک، اختناق، سکوت، شاتګ او 
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د ډول، ډول فزيکي خطرونو له ګواښ سره مخامخ دي، خېو کېه 

لويديځ ته الړ شي مانيز او کلتوري ژوند يې مسخه کېېږي خېو د 

فزيکي ژوند د ښېرازۍ امکان يې شته، نو ستاسو په انېد پېه دې 

 يوه غوره شي؟ دواړو الرو کې بايد کومه

دا سمه ده خو ايلي خبره داده چې دا شل کلن ناورين خو عام ولس 

پر ځان نه دی نازل کړی ددې په راوستلو کې خو د همېدې لوسېتو او 

روزل شويو کسانو الس و چې عام ولس يې په سرو لنبو واړاوه، هره ډله 

خپله تجربه پرې کوي، بيا دوی تښتي او ولېس پېه اور کېې پرېېږدي، 

قيانو او پرچميانو به چې د امپرياليزم جهانخوار په کلمو خوله شلوله خل

نن د همغه امپرياليزم په غېږ کې خپل عيش او عشرت کوي، اخوانيان 

چې غربي ټولنه به يې د فساد ځاله بلله نن همهغې د فساد ځالې ته ور 

زغلي او داسې نور روښنفکران او روښنفکرنمايان هم. ياد مې دي لېه 

اد پوهاند ډاکټر سيد بهاءالدين مجروح نه بي بي سېي پوښېتنه ارواښ

وکړه: ته چې په پېښور کې ژوند او کار کوې د خطر احساس درسره نېه 

شته؟ هغه په ځواب کې ورته وويل: زه ددې خوار ولس په پيسېو روزل 

شوی يم که د مرګ خطر وي هم زه به د دوی په څنګ کې وم او ددوی 

و وليدل چې همداسې وشول او د خپل ملت پېه لپاره به کار کوم، تاس

څنګ کې يې قرباني ورکړه. ګڼ شمېر هغه افغانان چې ملي احساس يې 

ژوندی دی په خارج کې هم سرام نه دي او متاسفانه لېه راز راز روحېي 

فشارونو سره الس او ګرېوان دي. زما نظر دادی چې زموږ ټولنه د بدلون 

وزل شويو زامنو ته اړتيا لري نو بهر ته د او د وضعې د تغير لپاره خپلو  ر

 تلو د هڅې پر ځای بايد د حاالتو د بدلېدو لپاره هڅه وکړو:
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 چې په لږه ګرمۍ شا کاندي و ګل ته

 له دې بېېې وفا شبنمه ولې نه مرم؟

پورتنۍ پوښتنه عامه ده خو بې انصافي به وي که موږ د يو شمېر هغو 

فرهنګپالو خدمتونه هېر کړو چې د لويديځمېشتو افغان فرهنګيانو او 

څو کلونو په بهير کې يې ترسره کړي دي. دا ليکوال ايالً د فکري بلو  

او پوخوالي په پړاو کې هلته لېږدېدلي نو ځکه خو يې ذهني مقاومېت 

 زيات دی خو د دوی بل نسل ته د مسخه کېدو زيات ګواښونه شته.

 څه نظر لرئ؟ تاسو د دوی او د دوی د راتلونکي پښت په باب 

زه په دې برخه کې ستاسو په شان خوشبين يم، دوی کار کړی خېو 

انفرادي اويستوی دی، له دوی نه هيلېه دا وه چېې يېو لېوی نړيېوال 

سياسي، کلتوري او اقتصادي بهير يې را روان کړی وای او د افغانستان 

د وضعې د بدلون لپاره يې د نړيوال فشار په توګه کار تېرې اخيسېتی 

خو متاسفانه د دوی اکثره فرهنګي کارونه په هېواد کې د تعصبونو  وای،

د زياتولو او د ژبنيو، سيمه ييزو او نورو ناروغيو اور ته د پوکي وهلو  په 

ستنيو والړ دي او اکثره يو له بل سره الس او ګرېېوان دي. دوی زمېوږ 

طي روڼ ځواک دی او بايد د هېواد د نجات لپاره په ټوله نړۍ کې ارتبېا

کړۍ جوړې کړي او دا لړۍ تر هېواده راوغځوي. پېاتې شېو راتلېونکی 

پښت، په دې باب ما يوه مفصله څېړنه کړې چې دلته يې نه تکراروم او 

په لنډيز وايم چې يوه پېړۍ د دريو نسلونو پالر، زوی او لمسېي لپېاره 

کلنه ده چې دولس کاله نور پرې تېېر  ٤۶ټاکل شوې، زموږ غمېزه اوس 

وسنيو پلرونو نسل به خپل ځای کړوسيانو ته تش کړی وي او په شي د ا

بهر کې لوی شوي کړوسيان به يوازې دومره پوهېږي چې زما پالر افغان 

 و او مسلمان و، بس.
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اوس په پېښور او لويديځ کې د يو شمېر افغان فرهنګيانو ترمنځ 

 د فرهنګي ملګرتيا او کارونو لپاره د اړيکو يو هوايي پل جوړ شوی

او د دوی په مالي مرسته دلته د ياد وړ کتابونه چاپېږي، که دا لړۍ 

همداسې دوام ومومي نو پښتو ادب او د هېواد فرهنګ ته به يې د 

ګټې څومره والی څنګه وي؟ او بل کېه چېېرې د لويديځمېشېتو 

مالي مرستې پر همغه مناسب ځای ونه لګول شي نو عواقب به يې 

 څه وي؟

کمزورې رڼا هم د موخې مخه څرګنېدولی شېي.  په تپه تياره کې يوه

زموږ کلتور اوس په همداسې تياره کې را ايسار دی نو دا ډېر ګټور کېار 

دی او زموږ د وران شوي او تاال شوي فرهنګ په سپېره شوې ورشو کې 

نوي بوټي دي چې پوره پاملرنه، څارنه او پالنه غواړي او که خدايه مېه 

ې شي او د شخصي دوستۍ او دښمنۍ او کړې دا مرستې بې ځايه ولګول

خويشخورۍ په چورليز کې ولوېږي نو بيا به ډېر ژر دا نوي نيېالګي وچ 

 شي او دا پل به ونړېږي.

ډېره بښنه غواړم. زموږ ځينې ليکوال د پردې تر شا پر تاسېو دا 

اعتراض او نيوکه کوي چې استاد حبيب اهلل رفيع د افغانستان يو 

ښ ليکوال دی او موږ ترې د ډېېرو سېترو او ستر، هڅاند او زيار ک

لويو لويو کارونو هيله لرو چې تر ده پرته يې شايد د ګوتو په شمېر 

کسان تر سره کړای شي، خو په خواشينۍ سره چې استاد رفيېع 

پر ډېرو کوچنيو شيانو مصروف دی چې هغه ډېر عادي ليکوال او 

جي چې په ناظمان هم تر سره کوالی شي لکه د ورېښمو هغه چين
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شمېر پوهېږي، ترانې او نښانې، چرس، نسوارو، پوډر او نورو شيانو 

ته نظمونه او داسې نور... تاسو خپلو مينه والېو، لېوالېو، پرتاسېو 

 حسابوالو او انتقاد کوونکو ته څه ځواب لرئ؟

 

تاسو پوهېږئ چې پر هېواد يو ورانوونکی سېالب او توپان راغی چې 

هر څه يې ولړزول او وران يې کړل، په دې لړ کې زه هم ددې توپېان د 

سرخسڼی وم چې دا يوويشت کاله مې سرګردانه ساتي. ما په هېواد کې 

يو لوی کتابتون درلود چې په لسګونو زره کتابونه او مجلې او داسې سثار 

د څېړنو په درد يې خوړل په کې وو خو زه چې يوويشت کېال  چې زما

مخکې له هېواده راوتلم له دې ټولو سثارو نه مې يېوازې يېوه کېوچنۍ 

تذکره راسره وه چې په خپل جيب کې مې کښېښوده او راووتلم نو ددې 

منظم کتابتون له السه وتلو سره زما د منظمو څېړنو لړۍ وشلېدله، دلته 

د کمشنرۍ په سپېشل االونس ) ځانګړې تنخوا( او د  هم د روزۍ وسيله

تنظيمونو په نوکرۍ کې وه خو ما چې له خپلې خولۍ سره مسالت وکړ د 

يوه اجازه يې هم رانه کړه، د بازار مزدوري مې هم له السه نه کېده، خو 

د پېښور، د پښتو اکيډمۍ د هغه وخت مشر پروفيسور محمد نواز طاهر 

ي نسخې په دوړو او ګردونو کې پرتې دي، دا وګوره، راته وويل: زموږ قلم

کارډونه يې وليکه، موږ به د خپلو محدودو امکاناتو په رڼا کې په کېارډ 

دوې روپۍ درکوو، زما لپاره دا کار د زړه د خوښې کار و او په دې توګېه 

مې د يوه محدود جيب خر  امکانات ترالسه کړل او بيا په قلم، افغېان 

تعاون مجلو کې د کار زمينه راته برابره شوه او د خپل  جهاد، سپېدې او

ژوند ګاډی مې روان کړ. په دې ترتيب د ژوند سرګردانۍ او د کتابتون له 

السه وتلو د منظمو څېړنو زمينه رانه واخيستله خو بيا مې هم چې څه 
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له السه کېدل هغه مې کول، ملي مفکوره د ښي او کيڼ افرا، د فشار له 

تهديد الندې وه خو ما له تهديد سره سره دا الره پاللېه او  امله تر سخت

 پالم به يې.

راغلو دې ته چې زه ولې ماشومانو ته کتابونه ليکم، زما له نظره وړو ته 

د کتابونو ليکل ووړ کار نه، بلکې ډېر لوی کار دی او دې ته زه هغه وخت 

ه متوجه شوم چې څلوېښت کاله وړاندې مې په کابېل کېې د مصېر پې

ثقافتي مرکز کې درس وايه، هلته د ماشومانو لپېاره، پېه لسېګونو زره 

کتابونه، مجلې، فلمونه او نور تفريحي وسېايل موجېود وو خېو زمېوږ 

ماشومان په مطلق ډول محروم وو او يېوازې د کوچنيېانو ږ  او د وړو 

انيس هغه وخت په کابل کې خپرېدل زه هم هغه وخت وهڅېېدلم او د 

به مې له عربي څخه ژباړل او پېه افغېاني خپرونېو کېې ماشومانو سثار 

خپرول او دا اوسني چاپ شوي سثار مېې لکېه تمېه، وو نېه وو، د وړو 

هېنداره او نور د هغه وخت دي او دا زه خپله دنده ګڼم چې موږ خپلېو 

ماشومانو ته پر درسي کتابونو سربېره بايد نور بوختوونکي سثار هم ولرو 

اره د اثارو ليکل يوه لويه ملي اړتيا ګڼم او ان که ما نو ځکه د ماشومانو لپ

له نورو کارونو نه باسي هم زه به دې کار ته ادامه ورکوم او هيلېه لېرم 

داسې ورځ راشي چې زموږ محروم ماشومان په خپله ژبه کې له خپلې 

 سويې سره سم خروارونه، خروارونه کتابونه ولري.

پوښتنه داده چې دا هم همدې پورتنۍ پوښتنې ته ورڅېرمه يوه 

وخت نا وخت مطرح کېږي او د پرتلنېې بڼېه لېري هغېه دا چېې 

ستاسو مينه وال او لېوال وايي چې موږ د څېړنې په برخه کې پېر 

رفيع ياحب او هېوادمل ياحب زيات حسېاب کېوو. هېوادمېل 
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ياحب په پېښور کې د څو کلونو پېه بهيېر کېې د نېورو کېارونو 

ره کړل؛ )) په هند کې د پښتو ادبياتو ترڅنګ دوه ستر کارونه ترس

د ايجاد او ودې پړاوونه او د پښتو نثر اته سوه کاله(( اثار يې چاپ 

کړل، خو استاد رفيع دې ته ورته کارونه ونه کړل او يا يېې کېړي 

 چاپ کړي يې نه دي، تاسو په دې باب څه نظر لرئ؟

ات د خپلو څېړنو د منظمې لړۍ د شلېدلو په بېاب مېې بېره معلومې

درکړل، خو زما او د ګران هېوادمل ياحب پر تلنه ناشونې ده، دی چې 

يو کار شروع کوي کلکه مال ورته تړي او د کار تر پای ته رسولو پورې مال 

نه پرانيزي خو زه بيا بوالهوس يم، يو کار شروع کړم هغه ال سر ته نه وي 

نه کوم رسېدلی چې بيا بل  کار ته الس وغځوم، په دې ترتيب ګڼ کارو

خو ټول نيمګړي پراته وي، ډېر کارونه هېوادمل ياحب د لرګي پېه زور 

راباندې ترسره کړي دي خو بيا هم په تېرو شلو کلونو کې بېخي بې کاره 

نه وم يو شمېر کارونه مې کړي چې ځينې چاپ او ځينې ناچاپ دي. په 

باړه متنونو کې مې د ))دبير دانش(( په نامه د کليلې د منې يوه پښتو ژ

په دوولس سوه مخونو کې تهيه او پښتو اکيډمۍ خپره کړه چې پراخه 

مقدمه او ګڼ تعليقات لري. د اخوند احمېد ))ورک زوی څنګېه پيېدا 

شو؟((، د خوشال بابا ))فالنامه(( او ))وييت نامه(( هم هغه متنونه دي 

چې چاپ شوي. همدا راز د پښتو اکيډمۍ قلمي نسخې او دپښتونخوا او 

ه کتابتونو کې پښتو قلمي نسخې دوه پېړ کتابونه دي چې چاپ ته دنيا پ

چمتو دي، ))افغاني خپرونې(( يو بل تاريخي تحليل دی چېې د چېاپ 

انتظار باسي او همدا راز په افغانستان کې د ښځو د زده کړو، د عصري 

زده کړو او لويې جرګې په باب مې داسې رسالې ليکلي چې هېوادمېل 
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دي د افغانستان لنډکی تاريخ پنځوس زره کاله  ياحب راته چاپ کړې

په پنځوس پاڼو يو بل اثر دی چې ځوانانو ته ليکل شوی او همداسېې د 

تمدن سوغات هم در واخلئ او نورې ګڼې رسالې خو بيا هم لکه تاسېو 

چې وويل د منظم څېړنيز کار لړۍ مې شلېدلې ده او د خپلېې ژبېې او 

 ډېر کار وکړم خو:فرهنګ لپاره لېونۍ تلوسه لرم چې 

 

 کله زه، کله مې يار، کله ريبار سست

 ځېکه شېو زما د مينې کاروبار سست

لکه څنګه چې موږ او ځينو نورو ليکوالو ته څرګنده ده، تاسو د 

خپلو ليکنو او سثارو د خپراوي تر څنګ د ګڼ شمېر نورو ليکوالېو 

سثار هم خپاره کړي او خپروئ يې، ددې سثېارو سېمون،  ايېډيټ، 

توري لوستنه او چاپ خورا زيات زحمت غواړي، زما په اند دا کېار 

يوه ليکوال ته ډېر زيان رسوي. تاسو تېه دې کېار څېومره زيېان 

 اړوالی او دا مسئله څنګه ارزوئ؟

دا رښتيا هم ګران کار دی خو زما دوستان تر دې هم راباندې ګران او 

ده چېې زه د زورور دي، نه نه شم ورته ويالی ځکه دوی تېه څرګنېده 

کتاب د سمولو او چاپ په برخه کې نهايي احتيا، نه کار اخلم نو ځکه 

رانه غواړي چې کتابونه يې ورته چاپ کېړم او هېم د مېړو مشېرانو او 

استادانو پر ځان حق ګڼم چې سثار يې چاپ او ټولنې ته وړاندې کړم، ته 

ته په پوهېږې چې دمينې د نړۍ هر څه خوندور وي، دا زما مينه ده، ما

خپله ژبه د يوه کتاب زياتون که زما وي يا د بل چا يو ډول ارزښت لري 

 نو ځکه زه دا ټول کار بولم او ځان ته يې زيان نه ګڼم!
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اوس، اوس پر کومو فرهنګي کارونو بوخت ياسېت او راتلېونکی 

 فرهنګي پالن مو څه دی؟

ه اوس مې د افغانستان د فرهنګي خدمتونو اداره فعاله کړې او هيلې

لرم له دې الرې خپل فرهنګ ته د خپلو او د نورو درنو ليکوالو د سثارو د 

خپرونې له الرې څه نا څه خدمت وکړم. زما په خپلو ځانګړيو کارونو کې 

د پښتو نه، لس تاريخي متنونه شامل دي چې چاپ ته يې له سريزو او 

 نښلونو سره تياروم چې په اکثرو کې يې نوي تاريخي حقايق او خبېرې

 شته.

يو ليکوال څنګه کوالی شي د فرهنګېي او اقتصېادي لېوالتيېا 

ترمنځ انډول وساتي، فرضاً که اقتصېادي لېوالتيېا زياتېه شېي د 

ليکوال فرهنګي کار او د هغه اخالقي شخصيت به څومره زيانمن 

 کړي؟

دا په زړه پورې پوښتنه ده، يو ليکوال چې فرهنګي کار ته الس اچوي 

فرهنګي خدمت او د خپل فرهنګي کار ارزښت او لومړی هدف يې بايد 

د کيفيت لوړوالی وي، د پيسو ترالسه کول يې بايد ضمني  اړخ وي او که 

فرهنګي کار د پيسو ترالسه کولو لپاره کوي نو بيا ښه داده چې يوه بل 

مستقيم تجارتي کار ته الس واچوي ځکه په دې يورت کېې يېې کېار 

 قي شخصيت يې زيانمن کېږي.کيفي اړخ له السه ورکوي او اخال

 په فرهنګي کار کې يداقت او جرئت څنګه ارزوئ؟

فرهنګي کارونه داسې کارونه دي چې تر پردې الندې نه کېېږي هېر 

څوک چې هر څه کوي د ټولنې له سترګو نه پټېېږي زمېا لېه نظېره د 

 يداقت او جرئت ترڅنګ لېونۍ مينه هم غواړي او ملي بصيرت هم.
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لو او ليکنو کې له ډېر احتيا، نه کار اخلئ دا په ځينې ملي مساي

احتيا، د مضر احتيا، له کبله دی او که نه د يوه پېوخ سېنجول 

 شوي فکر اوعقيدې له مخې؟

ستاسو پوښتنه ډېره واضحه نه ده خو څرنګه چې په دې برخه کې مو 

په خوله ډېر بحثونه سره کړي نو ځکه غواړم په ډېر وضېاحت ځېواب 

 رم چې په چاپ کې څه ترې کم نه شي.درکړم او هيله ل

يون ياحب ستاسو د ژوند ليک له مخې تاسو يو کلن واست چې ما د 

ملي سياست او ملي ايډيالوژۍ په ډګر کې قدم ايښی او دادی پوره دوه 

دېرش کاله وتلي چې پردې الره روان يم، په دې الره کې نه زه ويرېدلی 

 ل کال کې دا ټوټه ليکې وه:۶۹۵٨يم او نه مې مضر احتيا، کړی، ما په 

 مېېنم وژلېی مېې شېې خېو چوپ کېدلی نېه شم

 لېېېه خېېپل مېېلي مېرامېه هېېڅ تېرېدلی نېه شم

 د خپېېل مېېلت پېېه مېېخ کې قېرباني فېخر ګڼم

 سېر مېېې بخښلی شمېه، حېق مېې بخښلی نېه شېم

چې بيا څو ورځې وروسته بندي شوم، يو ځل بيا هم د زندان مېلمېه 

شوم، کمونستانو هم په همدې جرم)؟( زنداني کړم او دلته په پېښور کې 

مې هم دا شل کاله د همدې ملي مفکورې په درلودلو د ښيو افراطينو له 

خوا شپې ورځې ترخې وې او په هېواد کې ستمي حکومتونو هم په کاږه 

کتل. زما له نظره افغانستان د ټولېو قومونېو ګېډ کېور دی، د  نظر راته

افغانستان ملت له ټولو قومونو نه جوړ دی، زه هر هغېه څېوک چېې د 

افغانستان ملي ګټې، ملي خپلواکي او ملي وحدت ورته ګران وي افغان 

بولم، زه من حيث القوم د افغانستان يو قوم هم خاين او پردی نه بولم او 

هر څوک چې خيانت کوي که پښتون وي، تاجېک وي،  من حيث الفرد
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ترکمن وي، ازبک وي، هزاره وي يا بل څوک خاين دی. په تېرو کلونو کې 

چې چا د ژبني، سمتي او قومي انتساب په نامه انسان وژنې او جنايتونه 

کړي سره له دې چې دوی دا کارونه د يوه قوم د نمايندګۍ په نامه کړي 

نده ګان نه ګڼم او نه د دوی جنايت يوه قوم تېه خو زه دوی د قوم نماي

منسوبوم، زما له نظره پښتو د افغانستان ملي ژبه ده او زه يې د پښتو د 

يوه ليکوال په يفت خدمت کوم، همدا راز دري هم د هېواد يوه رسمي 

ژبه ده او زه هيله لرم چې دري ليکواالن يې خدمت وکړي، همدا راز زه 

ړم چې د هېواد د نورو ګڼو ولسي ژبو ويونکي د بشري حق له مخې غوا

ماشومان په خپلو مورنيو ژبې خپلې لومړنۍ زده کړې وکړي او سيمه ييز 

راډيو، تلويزيون او اخبار د دوی په ژبېو خپرونېې ولېري. زه د پوهانېد 

سلطان شاه همام دا نظر هم غندم چې پښتانه افغانستان ته د هند له 

د تاجيکانو د وطن اشغالوونکي يې بولي او سيول نومي کلي نه راغلي او 

د ښاغلي سمسور افغان دا وړانديز هم ردوم چې تاجيکان د پښتنو په 

سيمو کې وېشل او د دوی ژبه ورکول غواړي، همداسې ډېرې تبعيضي 

نظر يې شته چې زه يې د ګران هېواد په زيان ګڼم او په واز کومي يېې 

له افرا، او په افغانستان کې له ترديدوم زه مضر احتيا، نه کوم، بلکې 

هر راز ويشاکي فکر سره مخالف يم او دا الره ما په پاخه سېنجش او د 

 مالي او ځاني قربانيو په بدل کې ځان ته ټاکلې او:

 )) په دې الره به روان يم څو چې يم!((

او په همدې ورځو کې مې ان شاء اهلل د )) ملي زاويه(( په نامه يو کتېاب 

کلونو وړاندې  ۹٤ی چې دا مسايل په کې څېړل شوي او زما د راوتونکی د

 مقالې هم په کې شته.

په فرهنګي کار کې ستاسو د هڅونې او مالتړ له پلوه له پښېتنو 

 ؟څخه خوښ يې او که نا خوښ
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په دې الره کې د افرادو له نظره له ورينو تنديو سره هم مخامخ شوی يم 

کسانو له خوا دښمنۍ هم راسره شوې، او له وړينو تنديو سره هم، د ځينې 

مخه مې هم نيول شوې. روا حقوق مې هم رانه تروړل شوي او د سيمه ييزو 

تعصبونو ښکار شوی هم يم، بالمقابل مهربانېه او زړه سېواند دوسېتان او 

استادان مې هم درلودل چې هڅولی او نازولی يې يم او من حيث المجموع 

لی او زما عاجزانه او مخلصانه کار ته يې د قدر پښتنو او افغانانو زما کار ستاي

 په سترګه کتلي دي.

 لويې فرهنګي او ملي هيلې دې کومې دي؟

محروميت او د نعمت زوال د سړي لوږه او تنده ډېره زياتوي زما لويې ملي 

او فرهګي هيلې ډېرې زياتې دي، لويه ارزو مې داده چې هېواد ارام او بشپړ 

وران وطن د ودانولو کار په بيړه او چټکتيېا پيېل  امنيت په کې راشي او د

شي، د پوهنې لمن په ټول هېواد کې خوره شي او د فرهنګ د ودې لپېاره 

لويې ادارې په کار ولويږي او ټول هېوادوال په داسې انېرژۍ او مينېه کېار 

وکړي چې د جګړې ناولې نخښې نښانې ډېر ژر له هېواد نه ورکې شېي او 

تمه پېړۍ کې د نړۍ د هېوادونو په نړۍ کې د سيالۍ موږ هم په دې يوويش

ځای ولرو، داخو لويې ملي او فرهنګي هيلې دي خو وړې او عملي هيلېې 

مې دادي چې هر افغان له موجودو امکاناتو نه په اعظمي توګېه اسېتفاده 

وکړي او د فرهنګ د ورانې شوې موسسې په دېوال کې که يوه وړه خښته 

 ي.ايښودالی شي هم، کښېږد

بښنه غواړم يوه بله مسلک ډوله پوښتنه چې حل يې له تاسو نه 

هيله کېدی شي، په ټوليز ډول يوه ليکنه بايد کېومې کچېې تېه 

ورسېږي چې د يو ))اثر(( په نوم ياده شي. ايا لس مخيزه، پنځلس 

مخيزه ليکنه او نور... په هره منځپانګه چې وي او په کتېابي بڼېه 
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شو او که نه د يو اثر يا کتاب لپاره کوم  چاپ شي نو اثر ورته ويالی

 ځانګړی نورم په پام کې نيول کېږي؟

هسې خو په لغوي لحاظ هره چاپي کتابچه اثر بلل کېږي او موږ او تاسېو 

يې وينو چې په کتابښودونو کې راځي خو حقيقت دادی چې يو اثر بايد تر 

د ستونزو  ليکلو وړاندې د يوه مشخ  هدف لپاره ليکل شوی وي، د ټولنې

يوه غوټه پرانيستلی شي او په سلو مخونو کې لږ تر لږه پنځېه مخېه نېوې 

خبرې ولري، که په يوه اثر کې د ټولنې اړتياوې او خصوياً نويوالی نه وي او 

تش تکرار وي تر مادي موجوديت پرته يې زما له نظره معنوي ارزښېت نېه 

لويېو او پنېډو اثېارو  شته، موږ ډېر وينو چې يوه ډېره لنډه مقاله تر ډېېرو

 ارزښتمنه او ګټوره وي ځکه چې نوې خبرې، وړانديزونه او بحثونه لري.

 روان فرهنګي بهير څنګه ارزوئ؟

روان فرهنګي  بهير زما له نظره ښه او ګړندی دی، ځکه شل کلن ناورين 

وژونکې فرهنګي تنده رامنځته کړې او په ځانګړي توګېه بهېر تېه تللېي 

استوګنې په هېوادونو کې فرهنګي چټک بهيرونه  فرهنګيان چې د خپلې

ويني هڅېږي چې د دوی ژبه او فرهنګ هم بايد له سېکون نېه راووزي او 

يون وکړي نو ځکه دا يون ګړندی دی خو د فلټر کولو عمليه يې غړنده ده، 

دا کار هم بايد له کلتوري هڅو سره عيار شېي او د مسېووالنه برخېورد او 

 رې دا بهير پياوړی، غښتلی او منلی شي.فرهنګي ګډو هڅو له ال

 پښتو ژبې او ادب ته بايد د چيغو او نارو سورو پرځای څه وشي؟

نارې سورې ډېرې زيان اړونکي دي، ځکه نېارې سېورې د ژبېې او ادب 

دښمنان راويښوي او د روانو عملي کارونو لپاره خنډ کېږي. يو څوک چېې 

ه نارو سورو سره مله لوی کار نېه په پټه خوله ډېر لږ کار هم کوالی شي تر ل

 لوی او ګټور دی.
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د ځوانو ليکوالو د سېالم پرمختېګ او هڅېونې لپېاره کېومې 

 الرښوونې او وړانديزونه لرئ؟

ځوان ليکوال بايد مطالعې او اورېدنو ته زيات ارزښت ورکړي، د ليکلو په 

، رامنځته کولو بايد ځان ته مغرور نه شي چې ګواکې ډيلی يې فتح کړی دی

تل بايد هڅه وکړي او د خپل هر کار په باب داسې قضاوت وکړي چې کېار 

مې نيمګړی دی او بايد د بشپړتابه هڅه يې وکړم. د ملي اړتياو، وړتيېاو او 

ملي ګټو په رڼا کې ليکل وکړي او خپلو هېوادوالو ته داسې نسخې وړاندې 

. زما لېه کړي چې شته ټپونه پرې پټۍ شي نه دا چې نور ټپونه ترې وزېږي

نظره ځوان نسل د انقالب نسل دی چې له دې ډلې څخه ځوان ليکېواالن 

هم دي، تېرو شلو کلونو دومره پېښې ليدلي چې تېېرو زرو کلونېو نېه دي 

ليدلي، نو ځکه دوی په لږ عمر کې له ډېر څه سره اشنا شوي او بايد له دې 

خپل ليک په هر څه نه پند او عبرت واخلي او د خپلې ټولنې په ګټه يې د 

 لمنه کې راونغاړي.

 

 په مينه او مننه
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 او ژبني معيار مخکښ پوهاند زيار د پښتو ليکني
 

دغه مرکه ما له نن څخېه 

نږدې شل کاله مخکې )هغه 

وخت چې زه د پوهنتېون د 

درېيم ټولګي محصل وم( له 

استاد زيار سره کړې وه او د 

همغېېه وخېېت د غوښېېتنو  

اوظرفيتونېېو  څرگندونېېه 

کوي. دا مرکه  ) استاد زيار د 

ل کال پېه  ۶۹۷٤پښتني فرهنگ  يو ځالند ستوري( کتاب کې چې  پر 

الهور کې چاپ شوی،  خپره شوې ده. دا دی ددې مرکو په لړ کې  دا هم 

 خپروو:

 

 

پوښتنه: ښاغلی استاد زيار! ما څو ځايه ستا د ژوند ليکونېو  -۶

په تر  کې  چې ستا د چاپ شويو  کتابونو پر دوو تنو )پښتيو( او 

گڼه کې خپاره شوي دي،   (۵)کال په  (ل۶۹۱۷)ژوندون مجلې  د 

ستا د خپلواکو څړنيزو،ژباړيزو او زېږندويزو)تخليقي( اثارو  شمېر 

ښوول شوي، خېو زمېا د لېږو  (۶۶۱۱)و( هغه او ليکنو )مقال (۶۹۱)

ټوکو هم تېېری کېوي،  ۶۹۱ډېرې پلټنې له مخې  لومړی شمېر تر 
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خو ستا دبېالبېلو ليکنو  ټول شمېر مې د ورځپاڼو، جريدو او مجلو 

د کلکسيونونو  د نشتوالي او نيمگړتيا له کبله  پوره نه شو کېړای 

 په دغه  برخه کې  ستا غبرگون  څه دی؟

څنگه چې زما د بېالبېلو ليکنو)مقالو( شمېر هم زيېاتره  پېه ځواب: 

 (ل3118)ژورناليستيک فعاليت پورې  اړه لري او په تېره بيا دا چې لېه 

کال پورې  د هېواد ورځپاڼې  د خبريال پېه  (ل ۶۹۵۹)کال څخه مې تر 

توگه زښتې ډېرې ليکنې  خپرې شوي، نو دا کومه هېښنده خبره نه ده، 

و نشتوالی او نيمگړوالی يې تا دغې پوښتنې ته اړ باسي. چې د کلکسيون

زه پوره باور لرم چې که دغه کلکسيونونه په الس درغلي وای، هرو مرو 

دې زما  ))شمېر((  ته د مننې سر خوځاوه. ځکه ښه مې په ياد دي، چې 

کال تر پايه  د هېواد ورځپېاڼې  (ل ۶۹۵۶)کال له ژمي بيا د  (ل 3118)د 

يوه گڼه هم بې زما له ليکنې خپره شوې نه ده. سن  داسې وخت  راغلی، 

چې په بېالبېلو پور نومو)لکه مزينه وال، اخترخېل...( مې پکې  تېر درو 

ليکنو هم خپرې شوي دي؛ يو راپورتاژ، يوه مرکه او يا هېم  ورزشېي او 

به مې  بې نومه  هم پکې خپرېده. هنري تبصره، که نه يو ښاري خبر خو 

ليکنې  ۹۱۱نو که په منځنۍ کچه مې يوازې په هېواد ورځپاڼه کې  د کال 

خپرې شوي وي، نو يوازې په نوموړو درو کلونو کېې  د ژورناليسېتيکو  

ليکنو  شمېر نهو سوو ته رسېږي او همزمان ورسره په نورو ورځپېاڼو او 

ورسر باری شېوي دي او دغېه راز ليکنې  ۹۱مهالنيو کې هم  لږ تر لږه 

 ژورناليستيک  فعاليت مې لږو ډېر  تر دې دمه  را رسېږي.

ليکنې  دې يېو مخيېزه  ۶۶۱۱زه دا باټې نه وهم چې گوندې زما ټولې 

علمي او څېړنيزې وي، دغه  راز په  پورتني شمېر کې زما ځينېو هغېو  
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رونو  او ليکنو هم غبرگون )دو بيلکيت( موندلی، چې په علمي سيمينا

غونډو کې مې  اورولي او بيا  وروسته  په اړوندو غونډو ) مجموعو( کې 

چاپ شوي دي اويا لکه  ژبني هغه چې يوه زياته برخه  يې په ))ليکالر(( 

 او ))ويي پوهنه((  کې راغلې ده.

نو واړه واړه مطلبونه  لکه سېريزې، يادښېتونه، کتنېې، ارزونېې يېا 

کې راځي، چې پر ځينو علمي تېزسونو او  تقريظونه هم په پورتني شمېر

داستاني غونډونو مې کښلي دي او دا هم  بايد ووايم چې زما د   ليکنو 

شمېر په دوه مخکې کلو اړه لري او نورې ليکنې مې  همداسېې روانېې 

 دي.

هرگوره، زما ادبي زېږندويۍ ) تخليقات( تر نوموړي شمېر دباندې دي، 

 رکی ورکړی دی.چې تا هم ورته ځانته  جال څپ

پوښتنه: ستا د))ملي ريکارډ(( خبره ښايي پر ځينو کسېانو  -٤

 دومره ښه ونه لگي، په دغه باب موڅه نظر دی؟

ځواب:))اختر څه پټ مېړه نه دی(( ترڅوچې پوهاند حبيبي ژونېدی 

و،داحق مې ځانته نه ورکاوه،ځکه هغه ديوافغاني ليکوال او پوهاند پېه 

ي تاريخ کې  نه يوازې د مقالو او کتېابونو  د توگه په ټول افغاني فرهنگ

څومره والي له پلوه يو ملي ريکارډ ټينگ کړی و، بلکې په ځينو علمي 

څانگو ، لکه تاريخ ليکنه او متن پوهنه  کې يې څرنگوالی ) کيفيت( هم 

په برخه و، خو تر ده وروسته  په ټوله  پازوالۍ )مسوليت(، په نورو مړو او 

 ۶۶۱۱خپلواکو  اثارو او  ۶۹۱او څېړنوالو کې په څه  د پاسه ژونديو ليکوالو 

مقالوسره ځان د ))ملي ريکارډ(( څښتن بولم، که څوک يې نه مني، ))دا 

گز دا ميدان!(( ، ))که شپه تياره ده ، مڼې په شماردي(( په دې کې شک 

توکېه هغېه  ډگېر  ۶۱۵نه شته چې زما په خپلواکو ))کتابي(( اثارو کې 
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 ۶۱۵ژبو پېر  ۶۵-۶۱لډ ريسرچونه( هم راځي،چې د هېواد  د څېړنې )في

گړدودونو مې ترسره کړي دي او دچا خبره  يوازې څېړنيزه او ډيتايي بڼه 

لري، همداسې مې څرمه ) ضمني( فولکورکې څېړنې  هم در واخله! خو  

بيا هم دا  په زغرده ويالی شم، چې ما د دغو اومو توکو د علمي اوډون  

ړاو کې هغه مهال کارنده برخه اخيستې چې د برن پوهنتون په لومړني پ

د شپږ کلنې زده کړيزې استوگنې په تر  کېې مېې  لېه خپېل اسېتاد 

پروفيسور ژارژ ردار او دوکتور شارل کيفر سره يوځای کېړې ده او هېر 

ټوک به يې تر بشپړ  اوډون وروسته  زما په نامه  لېه چاپېه راوځېي) د 

س د پروژې په باب خو مې پر خپل ځای کېې افغانستان د ژبپوهنې اتل

څرگندونه کړې ده(. له بلې خوا  مې په خپلو ورځنيو  ليکنو، څېړنو او 

کتابونو کې هم له پورتنيو ډيتاوو څخه تل ګټه اخيستې او زما  د ژبنيو  

 او فولکوريکو څېړنو يوه غوره سر چينه بلل کېږي.

خبره پرې بده لگي، نه  که ځينې راسره رخه لري او د ))ملي ريکارډ((

يې ته خوله تړالی شې او نه زه. دغه رخه يوازې  لېه دې سېرچينه نېه 

اخلي چې ګوندې د چا خبره  اړوندو کسانو ته زور ورکوي، بلکې له هغه 

نا بانديوالي تومنه اخلي چې دوی يې زما لېه خېوا  د ))پښېتو ليکنېې 

بيا نېه ايلېېدونکي معيار(( او ))ازاد شعر((  له راپيل کړي غورځنگ او 

انتقادي لوښي سره لري. له ارواښاد حبيبي سره زما د پرتلې په باب ستا 

 بله پوښتنه هم دلته ځواب موندالی شي.

پوښتنه: له ډېرو ښاغلو مې اورېدلي دي چې ته د ځېانگړې   -۹

سياسي او فرهنگي  تګالرې له کبله تل ))چپي(( پاتې شوی يې او 
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دونکی چپېي دريېځ  دې د لېوړو دولتېي همدا نا ړامه  او نه ايلې

 څوکيو  لپاره خنډ گرځېدلی دی، ايا د ا خبره سمه ده؟

ځواب: زه به دا هم  زياته کړم ، کله چې  په ناڅاپي توگه يېوې لېوړې 

څوکۍ ته رسېدلی هم يم، د همدغه دريځ  له کبله  ترې نه يوازې بېرته  

ان ته تللی يم  او بهر ژر لرې شوی يم، بلکې جزا مې هم ليدلې ده، يا زند

ته. د خپلې گروهې او دريځ، يا په بله وينېا  لېه ټېاکلو ژونېد سرونېو ) 

 پرنسيپونو( لپاره مې  د څوکۍ، بلکې د ژوند پروا هم ساتلې نه ده.

زه به هېڅکله داسې شرايطو ته سر ښکته نه کړم چې زما  د ځانگړې 

پريوځي. ښايي ډېېر  سياسي او فرهنگي  تګالرې او ټاکلي دريځ په بيه 

فرهنگپاالن لږو ډېر  دغه راز نه  ايلېدونکی دريځ ولري، مگر ما په کړن 

کې زباته کړې ده او چا ته مې شک او خوخشه پرې ايښې نه دي. له بلې 

خوا په ټوله مانا د ټولنې او ژوند درښتينې څېرې په ځلونه کې زما ناړامه  

س دي، چې  د وخېت  واکمنېان او بې پروا ))زړورتيا، او ريښتينتابه( ب

 راباندې کومه پوړۍ او څوکۍ ونه لوروي.

پوښتنه: لکه څنګه چې تا ويلي دي )) ليکوالي زما د ژوند يو  -۵

نه جالکېدونکی ټوک دی(( همدا اوس زما د منګ په انډول سېتا 

روغتيايي حالت ښه برېښي، ايا کېدی شي، دا خبره د عمر تر پايه 

 پورې پر ځان ومنئ!؟

اب: هسې خو هر څوک دا هيله لري، په پوره روغتيا سره يېو اوږد ځو

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 همېدې لپېاره 

ملګرې ده چې وکړای شم، د ژوند تر وروستۍ سا پورې لږ تر لږه نوموړی 
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اثار په چاپ ورسوم او د خپل پښتني، افغاني او بيا يې د جهېاني  شمېر

 فرهنګ تاريخ ته وسپارم.

هر ګوره، له دې سره به زما ټوله کارژمني  خړوبتيا ونه مومي او غواړم 

ددغه اوډوني )تدويني( کار تر څنګه په درو ګونو )څېړنيزو، ژبېاړيزو او 

نکی کارو زيار پېر مېخ زېږندوييزو( ډګرونو کې هم خپل نه ستړی کېدو

يوسم. په ځانګړي ډول په ناپيلې )منثورې( زېږنديزې برخه کې همېدا 

اوس بې شمېره اډانې )طرحې( او يادښتونه له ځان سره کښلي لرم چې 

په کور ناستۍ سره ورته د لنډ، منځني او اوږد داستان )رومان( په بڼېه 

د ))پښېتو  رښتياينه وبښم، هغه هم په دې سړ )شر،( چې تر هغې مې

ليکني معيار(( او هم ))پښتو ازاد شعر(( غورځنګ يو غو  بشپړتيايي 

پړاو ته رسولی وي، دا اګاهانه او نا اګاهانه ))مخالفينو(( غوږونه دې کاڼه 

 وي!.

پوښتنه: ځينې کسان وايي: ))استاد زيار په خپلېه علمېي،  -۹

کار ادبي او همدارنگه سياسي تگالره کې له ښندې ) افرا،( څخه 

 اخلي(( ته په دې کې څه وايې؟

ځواب: په يوه وروسته پاتې ټولنه لکه افغاني او په تېره پښتني ټولنه 

کې هر نوی ټولنيز او فرهنگي بدلون او غورځنگ هرو مرو له نابانېدۍ 

سره مخامخېږي او ذهنيتونه راپاروي که به څه هم د دغې نابانېدۍ او 

ه نالوستي پرگنې نه، بلکې تش په پارونې سر الملونه ) ايلي عوامل( ساد

نامه ))روښاندان(( وي، چې د خپلو ارتجاعي ګټو په پار د دغو پرگنو  له 

ساده گۍ او نالوستۍ ناوړه گټه اخلي.  د ساري په توگه د ثور اوښېتون 

ضد پارونې  له سره له همدغه راز شاتگ پالو او ځانساتو))روښېاندانو(( 
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ون يا اوښتون خېو چېې د ټېولنيز څخه سرچينه اخلي او فرهنگي بدل

اوښتون يو نه جال کېدونکی ټوک بلل کېږي، بيا په ځېانگړي او سېيده 

ډول د همدوی په خپل الس له خنډ وځنډ سره  مخامخېږي، لېه کلېو 

راهيسې چې ما د ))پښتو ليکني معيار(( د رامنځته کولو لپاره غږ پورته 

د وخت پښتو ټولنې   کړی او ټولې هاندو هڅې مې ورته را ګومارلې دي،

ټيکه والو راپسې د مخالفت بېر  را پورته کړی او هماغومره پلويان يې  

د ځان ملگري کړي، لکه  څومره چې ما د ځان ملگري کړي دي، نېودا 

څرگنده وه چې  هغوی دغه  غورځنګ د خپلې ټيکې لپاره خطر انگېره 

 او څه يې چې له السه کېدل، ډډه يې ترې ونه کړه.

همدومره پروپاگند بس و، چې د ))ژبني معيار(( جاج له ))ژبني د دوی 

تصفيې)پيورېزم( (( سره په سپسته يې توگه  گډ کړي او د وخت  واکمن 

ځواکونه  او ځان ساتي توکونه اگاهانه  يا نا اگاهانه  زما او زما د الرو پر 

پېه ضد راوپاروي. ) د دغې ربړې په باب زما اړوند ليکنې او کتابونه هم 

پام کې ونيسئ، همداسې دنوي او ازادپښتو شعر هانېدوهڅې هېم در 

واخله چې په راورستو څو کلونو کې مې ورته اوږه ورته کړې ده او ته يې 

گوره چې تر پايه  پورې مې څومره ځوان استعدادونه  ملگرتيا کېوي او 

يوازې څو زوړ خوښي مې مخې ته ودرېږي. دپښتو ټولنې د وخت ټيکه 

ه لږو ډېر واک و ځواک سره د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته په وال چې ل

ميراث پاتې دي. سره له دې چې د شعر او شاعرۍ سره دومره سر و کار 

هم نه لري، خو بيا هم له دغو زوړ خوښيو سره خپل پخواني گرومونېه 

)کمپلکسونه( گډوي. نو ته سوچ وکړه چې کېه دغېه راز کسېان راتېه 

ي، نور به راته  څه ووايي. په سياسي برخه کې هم د ))افراطي(( ونه واي

هر راز ))افرا،(( تور بيا هم تر بل  هر چا زيات له همدغو  څخه سره اخلي 
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او تصادفي نه ده  چې دوی بېالبېلې سياسي ډلې ټپلې  سره اچوي،  ما 

له تا سره  او تا له ماسره  او خپله د ))اپولوتيستانو(( په توگه  د خير پر 

ۍ کېني. پاچا خان ) عبدالغفار خان( چې په خپل ژغورنده سياسي غونډ

غورځنگ کې د ))عدم تشدد(( الر نيولې وه، بيا هم گوډاگيېانو  ورتېه 

 همدغه  ټکی پلمه کاوه.

زه له دې هم منکر نه يم چې نژدې شل کاله ))د افغانستان د خلکېو 

ولوژۍ يو ديموکراتيک گوند(( غړی پاتې شوی يم او د دوران سازې ايډي

سخت پلوی، مگر کله چې دغه ګوند دولتي ځواک په واک کې راوست، 

له لومړۍ ورځې يې په بېالريو  پيل وکړ او زه يې هم په زندان وسپارلم. 

تر شل مياشتني زنديو او زندانونو وروسته چې د گونېد شېړل شېوې 

څانگه ))پرچم(( ډگر ته راغله او له ))خلق(( څانگې  سره يې په سېمه 

يا ) فيفټي فيفټي( کې درېيم ځلې نيم بنديوالی وکړ، زما پر سترگو سم

هم يو څه رڼا راغله او ازاده ساه مې واخيسته. د لومړي ځل لپاره مې  د 

کاله مېې يېوه نيمېه  (۵ -۹)خپلو کتابونو  په چاپولو الس پورې کړ او 

تره کيانو(( ضد سياست  -څوکۍ هم وچلوله. دلته پرچميانو )) امينيانو

د ټولو پښتنو  پر وړاندې را واخيست او د انتي پشتونيزم او پرو تاجکيزم 

بازار يې تود کړ. ما وليدل چې نورې دواړې ډلې راته  د زغم  وړې نه دي، 

)) نه سشه ښه ده نه گله،  دوی دې وخوري يو تر بله(( او په برلين کېې 

کال مې  (ل ۶۹۱۹)مې د استادۍ په پلمه  خپله استوگنه غوره وگڼله. پر 

له راستنېدو سره چې دوکتور نجيب اهلل  د گوند و دولت مشېرتابه تېه 

رسېدلی و، بيا هم  په ګوند کې خپل غړيتوب  وساته،  خو کومه ورتېه 

څپه چې د مخه  راپيل شوې وه، نوره هم پسې تونده شوه او ورسېره د 

رنې شتو ټولونې سيالي دبډو او چور، غال او خيانت، جاسوسۍ، هېواد پلو



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4641 
 

اوپه پای کې د هېواد د ټوټه کېدو پالن پخپله د مشرتابه د غړو له خېوا 

شور وزور وموند، نور راته په گوند کې پاتې کېدل په همدغو جرمونو کې 

شريکېدل وبرېښيدل او دهمدغو السوندونو په راوړنه مې خپله استعفا 

لوي به مې وړاندې کړه.مگر د ))ايډيولوژۍ(( د مثبتو او انساني  اړخونو  پ

 د ژوند تر پايه کومه وټه  ونه مومي.

له دې کبله  بې سياسته ژوند، په ژوند کې نه شمېرم اوهنر او ادب هم 

 د ژوند د يوه ټوک په توګه په سياست پورې تړلی بولم.

پوښتنه: پر تا باندې  تل دا انتقاد هم دی، چې ستا ليکالر ډېره  ۱

هېږي ايا دا انتقاد تېر کومېه گرانه  ده او په اسانه پرې څوک نه پو

 ځايه سمون لري؟

ځواب: لکه پاس مې چې وويل، ما پخپلېه د )) يېوې، يېوازنۍ، نگېه، 

بشپړه، کره ليکنۍ پښتو(( يا لنډ ډول )) معيېاري پښېتو(( غورځنېگ 

راپيل کړی دی، نو بايد زما ليکالر د همداسې پېښېو  يېوه څرگندويېه 

تو  د نورو غوندې يېوه لنېډه بېلگه وي  او جوته ده چې زما ليکنۍ پښ

تنگه سيمه ييزه پښتو نه ده، بلکې د ټولو سيمو، تاريخي متنونو او نويو 

رغاونو استازي کوي او يوازې په سلو کې پنځېه ويشېت  پورورييونېه 

)دخيل لغات( را اخلي. ځکه دنورو سترو نړيوالو ژبو غونېدې معيېاري 

الي او لغوي رنګارنګوالی پښتو ليکالر هم بايد په جوړښتي ) ګرامري( يوو

والړ وي،دا هم  بايد ووايم چې ددغه انتقاد سره چېرې ده ))که ملحد يم 

د دښنه يم(( په ادبي زېږونو کې پر دغه ژبنۍ خېوا سېربېره فکېري او 

بديعي پېچلتيا  هم کېدای شي، د انتقاد لپاره پلمه شي، هم بېې سېرو 

 مدا توپير لري.بوله ده په دې چې  هنر زېږونه له گزارش سره ه
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پوښتنه: د نوي ازاد شعر په باب ځينې پسې شېا او ځينېې  -۷

مخامخ ستا هلې ځلې انتقادوي، ستا په نظر د دوی دغه کار زموږ 

 ادب ته زيان نه رسوي؟

ځواب: لکه څنگه چې مې ستا د مخنۍ پوښتنې په غبرگون کې پېر 

ورځنېگ دغه باب رڼا واچوله، له عيني پلوه هېڅ رښتينی پرمختللی غ

بې گټې نه وي او  جوته ده، چې هر راز ناباندۍ  يې بې ځايه  او بې گټې 

وي. دلته له دې پرته چې دغه متل راياد کړم، بل وړ ځېواب ورتېه نېه  

گورم: )) کاروان به تېرېږي او سپي به غپېږي(( هيله ده چې زمېا دغېه 

 غبرگون  ته پخپله ))افرا،(( ونه  بولې.

د يوه ليکوال هغه هم ستا غوندې د يـوه سـرت پوښتنه: ستاپه نظر  8

 ليکوال لپاره په سياست کې سيده گډون ښه برېښي او څه ډول؟

ځواب: که يو ليکوال اوبيا اديب غواړي، پرگنو تېه الر پيېدا کېړي او 

ټولنيز گرانښت او منښت يې په برخه شي، بايد د  خپلې ټولنې په پېر 

ال هڅه يې تل داوي، چېې پېه مختللې مبارزه کې کارنده ونډه ولري او 

مخکښانوکې ځای ونيسي. )) ادب د ادب لپاره(( نن سېبا هېډو هېېڅ 

ارزښت نه لري او )) له سياست سره کار نه لېرو يېا مېو سياسېت نېه 

خوښېږي(( پخپله يوه سياسي خبره ده. داسې کسان هم له سياسېي 

و په ګروهې ځان پاکوالی نه شي، هرومرو يوه سياسي الر او تګالر لري ا

کړن کې ليدل شوي دي چې تل د پرمختللي سياسېت او مبېارزې پېه 

مخالف سنګر کې ټيکاو لري او د دې لپاره د خپل ارتجېاعي سياسېي 

دريځ د پټولو هڅه يې کړي وي، سياست او ادب سره نه پخال کېدونکی 

بولي او له دې انګروزې سره سوچ کوي، نور به وغولوي، له دې نېاخبره 
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وي. هره ادبي زېږنېده کېه شېعر دی يېا داسېتان، چې خپل ځان غول

نندارليک دی که فلمليک، هرومرو يو سياسي، يا په بله وينا يو ټولنيز 

ارمان او پيغام لري، خو که دغه ارمان او پيغام يو خوا له هنېري ارمېان 

سره اخښلی را اخښلی وي او بل خوا د ټولنې له پرمختګ او پرمختيايي 

اسې چې د اندو جاج )فکرو مفهوم( له پلېوه بهير سره سمون ولري، د

پوره ژور او د ژبنۍ او هنري جولې له پلوه لېه يېوه ښېکالييز خونېد او 

راکښون څخه ډک وي او له دې سره سره يې د انساني ټولنې او ژوند په 

انځورنه او ځلونه کې پوره رښتينولي نغښتې وي، هغه زېږندی بېه پېه 

او له دې سره به يې زېږندوی هم له رښتيا سره منښت او ګرانښت ولري 

 دغه وياړ څخه برخمن وي.

د نړۍ نوميالي شاعران او ليکوال تل پرمختللي او جنګيالي وي. دلته 

د سيده او نا سيده پوښتنه سمه نه ده که ستا موخه ګوندي غړيتېوب 

وي، نو )) شنې په غال نه چيچل کېږي((، د يېوه تېش ))اپولوتيسېت(( 

وينا د يوه ارتجاعي دريځ ليد توګې او نړۍ ليد لرونکي ليکوال يا په بله 

ليکوال پرمخ د پرمختګ ورشو ډېره لنډه تنګه ده او کوم ارت او په زړه 

پورې څنډونه او لر ليدونه په مخ کې نه لري او د چېا خبېره ))د جېوال 

 غوندې يې منډه تر مږوي پورې وي(( او بس.

د زيېار د پښېتو پوښتنه: ځينې کسان وايي چې )) د اسېتا -۳

پالنې روحيه د ده له سياسي تګالرې سره ټکر خوري(( ستا په اند 

 دا خبره سمه ده؟

ځواب: دا چې زما پښتو پالنه د ټولنې د کوم ناپښتون مليت يا ډلېې 

ټپلې په تاوان نه ده، بلکې د افغان ولس د ټولنيز او فرهنګي پرمختګ 
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ې او اند پوهې سره پېوره په ګټه ده او له بلې خوا زما له سياسي تګالر

اړخ لګوي، نو ولې تر دا منځ ټکر پېښ شي او که کوم ټکر دلتېه ليېدل 

کېږي، سره )منشا( يې له ما سره نه، بلکې له هماغو لنډ اندو پښتنو او نا 

پښتنو يا ګونديانو او ناګونديانو سره ده چې پښتنو ته د مشېر ورور يېا 

مېا سېره، نېه يېوازې د  اکثريت په سترګه نه ګوري، کاشکې دوی لېه

ليننيستي سرونو )ايولو( له مخې، بلکې لېږ تېر لېږه د  -مارکسيستي

ټولمنليو نړيوالو سرونو پر بنسټ استدالل کوالی، هسې بې سرو بې دليله 

 ادعاوې ماته کوم ارزښت درلودای نه شي.

پوښتنه: لکه څنګه چې څرګنده ده، ته د نورو ټولو مخينېه  -۶۱

ليکوالو په انډول له ځوانو شاعرانو او ليکوالېو  والو او ازمېښتکارو

سره زيات نږديوالی او لورېينه لرې او له همدې کبله در نه ډېر ګڼ 

 شمېر تاو راتاو هم دي، علت څه دی؟

زوړ( د مبارزې سختې شېبې ليدلي او تر اوسه  -ځواب: ما د ) د نوي

د ))زړو(( د  يې ال ګورم، له دې کبله زه نه غواړم زوړ خوښی پاتې شم او

خوشالونې په بيه ))ځوانان(( له ځانه بېزاره کړم. ما له هغو ))زړو(( څخه 

ستر لوست اخيستی چې تل يې پر خپلو ))زړو(( ټينګار کړی او د نوي 

پښت د نوښتونو پرضد درېدلي، يا په بله وينا د نوي او ځوان استعداد په 

ه پېه خپلېه غوړېدا کې خپله نيستي ويني. داسېې زاړه خپېل ځانونې

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 رسېدلی يم 

چې نه يوازې ځوانانو ته په کمه سترګه ونه ګورم، بلکېې د اسېتعداد د 

( مې له غوړېدا او هڅونې مرسته يې وکړم. همدا سبب دی چې تر ))زړو(



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4613 
 

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 

پرې ګران يم، لکه څومره چې دوی پر ما ګران دي. زه که هرڅومره زوړ 

او پېه دې شم، فکرو خيال، هيله او ارمان به مې زړښت ته پرې نېږدي 

ډول به  تر مرګه له ځوان پښت سره واټن ونه لرم. د نوي ازاد شعر لپاره 

زما هاند و هڅه د همدې لوښې ښکارندوی دي. زه د دې څه پېروا نېه 

ساتم چې زوړ خوښي زاړه دې رانه خوښ وي يا ناخوښ، ځکه بېې لېه 

هغې دوی د ګور پر څنډه والړ دي او له دې سره سره يې بې ګټې اندونه 

 او ازمېښتونه هم يوځای ورسره له منځه تلونکي دي.

حال دا چې ځوانان يوه ويړه راتلونکې په مخ کې لري او زما د پښت د 

نورو ليکوالو او فرهنګياالنو ورمندون )قضاوت( او ارزونېه )ارزيېابي( د 

 همدوی په الس کې دي.

پوښتنه: لکه څنګه چې ښکاره ده، اقتصادي حالت د ژونېد  -۶۶

و برخو کې خپلې اغېزې ښندي، ستا اقتصادي اکر پېه اوس په ټول

 وخت کې څه ډول دی؟

ځواب: زما اقتصادي اکر سمدالسه په دې بد نه دی چې کار ډېر کوم او 

له دې سره مې ورځنۍ اړتياوې هم خړوبېږي. د زېرمې خيال دومره نه 

ساتم، تش همدومره يوبچت هومره په پام کې نيسم چې زمېا او زمېا د 

ۍ غړيو کومې ناببرې پېښې ته ځواب وويالی شي. زه په دې برخه کورن

کې د المانيانو نه، بلکې د فرانسيانو لياره خوښېوم، لکېه چېې وايېي: 

))المانيان د دې لپاره ژوند کوي چې کار وکړي او فرانسيان ددې لپاره 

 کار کوي چې ژوند وکړي((.
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ډېېر  پوښتنه: لکه څنګه چې برېښي، ستا روغتيايي حالت -۶٤

ښه دی او ال تراوسه ځوان ښکارې او د همدغې روغتيا په برکېت 

کلن ليکوالي ژوند کې دا دومره کار کړی دی، نېو  ۹۱-۹۹دې په 

که همداسې رو  پاتې شې او يو اوږد ژوند ولرې، کله دې دا هيله 

هم په زړه کې غځونې کوي چې په ليکوالۍ کېې پېر ملېي کچېه 

 کړای شې؟سربېره نړيوال ريکارډ هم ټينګ 

ځواب: لکه چې وايي: )) نړۍ په اميد خوړل کېږي((، نو زه هم د خپلو 

ټاکلو ژوند سرونو )پرنسيپونو( د چوکاټ دننه له يوه اميد سره ژوند کوم 

او هغه اميد هم دا دی چې په خپل ژوند کې ستر فرهنګي بری او برياوې 

مې لږ تر لېږه د  ترالسه کړم. لومړی مې په ملي او بيا په نړيواله کچه، يا

خپل ملي او بيا جهاني فرهنګ په تاريخ کې نوم په غټو تېورو وکښېل 

شي. زه په همدغه هيله او ارمان د يوه روغتيايي اوږده ژوند پلوی يم او 

له همدې المله په پرتليزه توګه تر ډېرو همزولو ځوان پاتې يم. زه د بې 

ځېدل او هوساييز خرته دماغي کار ترڅنګه جسمي کار او ورزش، پلي ګر

پروګرام او بيا سم او ارام خوب او وړنده خوراکي رژيم هم له يېاده نېه 

باسم د سويس شپږ کلنې تحصيلي استوګنې زما د مادي او مانيز ژوند 

کچې په لوړونه کې خورا ستر نقش لوبولی دی او همدغه شپږ کاله مې 

ن بند په خپل ژوند کې شمېرلي دي چې هغه هم د څرخي زندان يو کل

راته بېرته له يفر سره ضرب کړل، خو بيا هم د ناخوالو او بېالبېلو رواني 

فشارونو او اندېښنو زغم مې د رواني تلقين له الرې تل لوړ ساتلی او د 

))خوږو(( پر پرتله ))ترخه(( ژر ژر هېروم. زما زيات شعرونه له همدغېه 
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رنځ او کړاو،  تلقين څخه رنګ اخلي، که نه هسې خو مې ژوند سر ترپايه

 درد او څړيکې دي او د چا خبره هسې ځان غولوم او زړه خوشالوم.

 )) چې په ناز لوی شي په زيار زړېږي((

 زه پېېه زيېار لېوی شوم، په ناز زړېږم!

پوښتنه: لکه څنګه چې وايې، د لېوړ اسېتعداد او زکېاوت  -۶۹

پاستې له خاوندان، يا په بله وينا نابغه د ښکاره کړو وړو او ناستې 

پلوه زياتره نارمل نه وي، يا په ډاګه ووايم لېه نبېو  سېره يېو راز 

لېونتوب هم ملګری وي، نو ته له دغه پلوه د خپل ځان په باره کې 

څه نظر لرې، ايا لومړی ستا دا دومره فرهنګي او علمي بريېاوې د 

همداسې لوړ استعداد يا ))نبوع(( ښکارندويي نه کوي او دويم دا 

خبره سمه وي، نو ستا ځينې ناړامۍ او نه سازښتونه يو  چې که دا

ډول ))لېونتوب(( نه ګڼل کېږي او بېاور لېرې چېې تېه هېېڅ راز 

 جسمي او رواني يا دماغي ناروغي نه لرې؟

ځواب: زه څنګه چې د لوړ استعداد، ذکاوت يا نبو  دعوا نه لرم، نو د 

کوم، زما د ذکاوت لېونتوب تور راباندې هم لګېدای نه شي. زه ګومان نه 

( دې دومره لوړه وي او دومره نومرې يوړالی شم چېې I.Qکچ ومېچ يا )

زما د فوق العاده ذکاوت يا نبو  تر بريده ورسي. زه د نژدې دېرش کلنو 

رسمي او نارسمي زده کړو په اوږدو کې هماغه مهال د لوړې درجې يېا 

او زيار مې  لومړۍ درجې په اخيستلو بريالی شوی يم چې زياته خواري

ګاللي دي، که نه کله کله د بې پروايۍ او ناغېړۍ له کبله مې نه يېوازې 

اول نمره ګي بايللې چې ال بېخي په منځنۍ او ټيټه درجه کامياب شوی 
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يم. زه د کرکټر لوژۍ د سرونو له مخې ))دماغي(( کرکټر ارزول شوی او 

له مخې (،  ډلبندي شوی يم ) د پوهاند سيد بهاوالدين مجروع د شننې

او له همدې کبله چې له هرڅومره ګرانې او پېچلې علمېي موضېوع او 

مسالې سره مخامخ شوی يم، دپوهېدنې او شننې له توغه يې پوره وتلی 

يم، خو بيا هم د پرله پسې هاندو زيار په پايله )نتيجه( کې. زه همدومره 

چې يوه  پوهېږم چې دومره تېز هوشه نه يم او يو څه وخت ته اړتيا لرم

علمي يا فلسفي پوښتنه او مساله په هر اړخيزه توګه حل کړم او هرومرو 

پرې بريالی کېږم. زما پرتليزه روغتيا زما د خپلې پاملرنې او اوډلي ژوند 

زېږنده ده. يوه نيمه روغتيايي ستونزه به هرومرو ولرم چې يا خو به مور 

کلونو کې راپېښېه  زېږې وي او يا خو به مې د ژوند په لومړنيو پنځلسو

شوی وي، ځکه دغه کلونه مې له سختې بېوزلۍ او بدويت سره ملګري 

وو. زه له څو کلو راهيسې پوه شوی يم چې ښی غوږ او کيڼه سترګه مې 

کمزوري دي او له دې سره مټې پر دې هم ورسېدم چې دا دومره عمر او 

مې چې بايد بيا د زده کړو په بهير کې هرومرو زيانمن شوی يم او ډېر څه 

السته راوړی وای او ژر مې السته راوړی وای، له السه وتلي دي. حافظه 

مې هم دومره پياوړې نه ده او د ټولو په پای کې له ارثي پلوه زما د پزې د 

 څوکې يو څه کږوالی هم تل زما د ناپامۍ او نه ځيرتيا سبب شوی دی.

غتيېايي زما نه ژبورتيا هېم ښېايي د پاسېنيو طبيعېي او کسېبي رو

نيمګړتياوو زېږنده وي او له همدې کبله مې د زده کړو په ګړنيو ازموينو 

کې تل پوره نومورې نه دي اخيستې او په ليکنيو )تحريري( هغو کې مې 
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بيا پوره پوره وړې دي. اوس هم زه تر وينا په ليکنه کې ځان ډېر پياوړی 

وت لېه ننګيرم. که دا خبره سمه وي چې د هرچېا د اسېتعداد او ذکېا

لوړوالي سره هماغومره د لېونتوب لوړوالی هم وي، نو کېدای شي، دغه 

غبرګ وياړ زه هم ولرم. خو رښتيا رښتيا داده چې زه ټول فرهنګېي او 

علمي بری او برياوې د خپل لوړ استعداد زېږنده نه، بلکې تېر هېر څېه 

الي دمخه د خپلو هاندو هڅو او خولې تويونو ييبره بولم، زه دلته د نومي

مخترع اډيسن د خبرې پخلی کوم چې د اختراعاتو په باب يې د يېوې 

په خولې توينه اړه  ۳۳پوښتنې په ځواب کې کړی وه: )) نبو  په سلو کې 

 لري او يوازې يو په الهام((.
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 فرهنګياىل روغتيا پال

 

ډاکټر محمد فريد بزګر د هېواد ځوان او تکړه ليکوال او روغتيا پېال 

دی. لوی څښتن تعالی ورته په دواړو برخو کې ښه قلم او پوهه ورکړي 

دي. تراوسه پورې يې په طبي برخه کې خپل او د نورو ليکوالو تر لسېو 

عنوانونو زيات کتابونېه او 

رسالې چاپ کړي او هېم 

يې پېه ټېولنيزه او ادبېي 

رخه کې د ګڼېو ليکوالېو ب

سثار خپېاره کېړي دي. دا 

مرکېېېه يېېېې د هيلېېېې 

کال په لېومړۍ  (ل۶۹۷۳)

ګڼه کې خپره شوې، چېې 

 .دلته يې تاسو ته وړاندې کوو او ستاسو پام ورته را اړوو

دود خو داسې دی، څوک چې چا سره مرکه کوي نو لومړی ترې 

دا پوښتي تر هر څه وړانېدې درنېو لوسېتونکو تېه خپېل ځېان 

وروپېژنه! زه به هم خپله لېومړۍ پوښېتنه لېه همېدې دوديېزې 

 پوښتنې پيل کړم.
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 (مېه۶۹)کال د غبرګولي پر  (لمريز۶۹۵٤)نوم مې محمد فريد بزګر د 

دکونړ واليت د نرنګ عالقه دارۍ د چهارقلعه نومي کلي په يوه متدينه 

 او علم دوسته کورنۍ کې زېږېدالی يم.

ېسه کېې کېړې او تېر اووم ټېولګي لومړنۍ زده کړه مې د نرنګ په ل

کال د دغې  (ل3168)وروسته د کابل  په حبيبيه لېسه کې شامل او پر 

کال د عمومي طب  ۶۹۱۹لېسې د ساينس له څانګې فار  شوی يم. پر 

په څانګه کې د کابل طب پوهنځي څخه فار  شوم. څه موده مې د کابل 

پېښور تېه لېه  کال ل(۶۹۱۷) د عدلي طب په رياست کې کار وکړ او پر

 خپلې کورنۍ سره رامهاجر شوم.

د هجرت په چاپېريال کې مې په ګڼو روغتونونو او کتنځيو کېې کېار 

کړی دی. اوس د ختيځ د بيا رغونې ادارې )کور( مشېر يېم، د او.ار.ای. 

انټرنيشنل دخپرونو د څانګې مسوول يم، د افغان روغتيايي کارکوونکو 

سېالمتۍ( دليکوالېو د بېورډ او د لپاره د درې مياشتنۍ طبي مجلې )

ليکوالو دکمېټې غړی يم، د پاکستان دماشومانو د ډاکټرانو د اتحاديې 

(PPA.غړيتوب هم لرم ) 

له هېڅ سياسي پرې سره اړيکې نه لرم، دخدای)ج( دمخلوق خدمت 

تر هر څه لوړ بولم، په رګ رګ کې مې د ګران هېواد مينه په ټوپونو ده او 

 پښتون او مسلمان يم.وياړم چې افغان، 

له ليکوالۍ سره دې مينه او لېوالتيا څه وخت پيدا شېوه او بيېا 

 څه وخت دې پر ليکوالۍ پيل وکړ؟

چاپېريال د انسان پر کړنه کې ستر رول لري. له ډېر کوچنيوالي څخه 

مې په خپل شاوخوا کې کتابونه ليدل، کله چې د لږو لوستو شوم، نو د 

ې نور کتابونه لوستل. تېر شېپږم ټېولګي ښوونځي دکتابونو ترڅنګ م
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پورې، ما د هغه وخت په پښتو ژبه چاپ شوي اکثر کتابونه لوستي وو، 

په کور کې مو يو کوچنی کتابتون درلود، چې د نورو کتابونو ترڅنګ په 

پېښور کې ډېر چاپ شوي کتابونه په کې وو، هغه وخت چې پالر مې په 

راوړي وو. چې له هغې جملېې  افغان قونسلګرۍ، پېښور کې کار کاوه،

څخه د ياحبزاده محمد ادريس ښکلی ناول ))پېغله(( هم و. دغه کتاب 

به تر اتم ټولګي پورې ما تر شل ځله هم ډېر لوستی وي، نو له همدغېه 

وخته کېدی شي زما ليکوالۍ سره مينه پيداشوې وي. بله مسله په کې 

 او ليکلو ته هڅولو.زما د پالر رول و، چې همېشه يې موږ ټول لوستلو 

زما لومړۍ ژباړه د المپيک د لوبو په هکله چې له انګليسي مې ژباړلې 

کال په هېواد ورځپاڼه کې خپره شوه، هغه مهال زه په  ل(۶۹۹۷)وه، پر 

يوولسم ټولګي کې وم. کله چې له ښوونځي فار  شوم، نو د کانکور تر 

ازموينې وروسته د جګو نومرو په ترالسه کولو د ممتازو محصلينو په ډله 

کې يې د زده کړې لپاره بهر ته استوونکو محصلينو کې يې زما نوم هم 

ړيو کې يې موږ ته ويلي وو، چې تاسې پولينډ يا هند ته د ليکلی و. په لوم

لوړو زده کړو لپاره استوو، خو کله چې موږ تګ ته چمتو شو، پاسپورټ، 

انګليسي بری ليک مو تيار کړل، نو بيا موږ خبر شو، چېې دا بورسېونه 

يوازې روسيې ته دي او دا هغه وخت و، چې دکمونستانو پر ضد د افغان 

ن په غښتلي کېدو و، نو د يو رښتيني افغان لپېاره دا مېړني ولس پاڅو

ناشونی کار و، چې په دغسې شرايطو کې دې زه روس ته الړشم او هلته 

دې د خپل هېواد پر ضد وروزل شم، نه زما زړه کېده او نه مې کورنۍ دا 

هيله درلوده. نو له تګ څخه مې ډډه وکړه، د وخت رژيم هم زه جزايي 

پرې نښېودلم او زمېا د تبېديلۍ مکتېوب يېې د  هغه کال پوهنتون ته

راتلونکي کال لپاره راکړ، يانې په دې ډول يې غوښتل چې زما يو کېال 
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ضايع شي. دغه مهال د افغانستان پياوړي ليکېوال او شېاعر محتېرم 

عبداهلل بختانی خدمتګار چې زما د پالر خورا نږدې دوست و، د هېېواد 

ې يې څو مجلې هم درلودې، ورځپاڼې رئيس و، چې په خپل تشکيل ک

زه يې د ننګرهار په مجله کې دفني غړي په يفت مقرر کړم. که څه هم 

مياشتې( ځکه چې پوهنځی په پيل  8 -1)دغلته مې د کار موده کمه وه 

کېدو و، خو همدلته وه چې له ليکوالۍ سره مې مينه نور هم غښېتلې 

مې تر يوې اندازې شوه، د ليکوالۍ يو نيم فن مې زده کړ او پښتو ليکل 

ايالح شول، ددغې مجلې لپاره به مې ليکنې او ژباړې کولې تر هغېې 

 چې وتړل شوه.

کله چې پېښور ته رامهاجر شوم، نو په همېدغو ورځېو شېپو کېې د 

)دعوت( غوټۍ هم په غوړېدو وه، نو هغې ته به مې راپورونه او ليکنېې 

و نيم کلن کورس د ژورناليزم ي (IRC)وراستولې، چې بيا مې همدلته د 

ولوست، تر هغه وروسته مې غوښتل چې خپله زده کړه او تجربه د طبي 

ليکنو لپاره ډېره وقف کړم، ځکه چې په دې برخه کې موږ دومره څوک 

 نه درلودل.

په رسېدلو ټولنو کې هرڅوک چې د هېر مسېلک خاونېد وي، 

ليکوالي يې ورسره زده وي او د ليکوالۍ په وسيله خپل مسېلک 

خدمتونه کوي، خو زموږ په ټولنه کې ليکوال تر ډېره حېده  ته وړ

يوازې اديب، شاعر او تاريخ ليکونکي ته ويېل کېېږي، پېه نېورو 

مسلکونو کې د ګوتو په شمېر ليکوال لرو، له نېکه مرغه چې تاسو 

هم ليکوال يې هم رنځپوه او روغتياپال، څه فکر کوئ که زموږ په 
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مسلک تر څنګ پر ليکېوالۍ ټولنه کې دهر مسلک خاوند د خپل 

 هم پوه وي، نو دا به زموږ ژبې او ولس ته څومره ګټې ورسوي؟

ډېره مننه، د يوې ژبې د ژوندي ساتلو او له هغې نه د ضرورت ديېوې 

ژبې جوړولو کې بايد ټول برخمن شي، هغه که په هر مسلک کې زده کړه 

عملي کېار ولري، بايد دعلمي کارونو تر څنګ  د پوهنيزې ليکنې لپاره 

هم وکړي. دخپل مسلک په اړه کتابونه او مقالې وليکي ويې ژباړي او په 

اړونده مسلک کې څېړنې وکړي. له بده مرغه رښتيا هم زموږ په ټولنه 

کې ليکوالي يوازې د شاعرانو او اديبانو کېار دی، خېو دوی تېه بېه دا 

م ناشوني وي چې يو غير مسلکي کس په بله برخه کې يوازې په دې نو

چې شاعر يا اديب دی، څه وليکالی شي، ان ژباړل يې هم ساده کار نه 

دی، نو زه دې ته شديده اړتيا احساسوم او زما په نظر دهمدې مسلکي 

خلکو پښتو ته نه پام ددې باعث شوی دی، چې پښتو له نظره پرېوزي او 

دې ژبې ته سيمه ييزه او نړيواله بې توجهي رامنځتېه شېي. مسېلکي 

ی شي په لومړيو کې ستونزمنې وي، خېو ورو ورو هېر څېه ليکنې کېد

ايالح کېږي. دمسلکي ژباړې يا ليکلو ښه والی دا دی، چېې مسېلکي 

ايطالحات په کې ډېر وي، نو که پښتو ژباړه يې سخته وي، کېدی شي 

ايطالح پرته له ژباړې وليکو، چې دا مسلکي ژباړه يا ليکنه نسبت ادبي 

او بله ښېګڼه په مسلکي ليکنه يا ژباړه کې  ليکنې او ژباړې ته اسانوي،

داده چې که د ادبياتو له نظره کمزورې هم وي، زيات توپير نېه کېوي، 

ځکه چې هدف يې د مقصد رسول دي. نو مسلکي ليکنه ساده او اسانه 

ده او په مسلک کې تکړه او وارد پښتانه د پښتو په علمي کولو او ژوندي 

 ساتلو کې حياتي رول لرالی شي.
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پر دې مسايلو ډېر بحث شوی دی، چې که موږ غواړو خپله ژبېه 

بډايه کړو، نو د نورو کارو ترڅنګ بايد د ژبې علمي کېدنې ته زياته 

پاملرنه وکړو! تاسو د پښتو ژبې د يو علمي او عملي کارکوونکي او 

 خدمتګار په توګه دا مسئله څنګه ارزوئ؟

پانګې پېه درلودلېو  لکه مخکې چې مې وويل يوه ژبه يوازې د علمي

ژوندۍ پاتې کېږي او له نورو ژونديو ژبو سره سياله کېږي، نو پښتنو ته 

هم پکار دي چې د خپلې ژبې د ژغورلو، ژوندي ساتلو او د نړۍ دکره ژبو 

په کتار کې د ودرولو لپاره بايد د پښتنو د علمي کولو لپار هڅه وکړي. له 

د يوې علمي ژبې لپاره  نېکه مرغه په پښتو کې ټولې هغه ښېګڼې چې

په کار دي، شته دي او موږ کوالی شو، چې د نړۍ ټول علوم پښتو کړو. 

دا د يو کس يا څو محدودو کسانو کار نه دی، بايد ټول پېه ګېډه مټېې 

راونغاړو او څه چې مو له السه کېږي په دې اړه وکړو. له نېکه مرغه اوس 

احو کې يې زده کړې پښتانه د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلي، په مختلفو س

کړي دي او ډېرې ژبې يې زده کړي دي، نو له دې موقع څخه پېه ګټېې 

 بايد د لويديزې نړۍ علم پښتنو ته را انتقال شي.

تاسو تراوسه پورې په پښتو ژبه څېومره علمېي )طبېي او نېور 

 کتابونه( چاپ کړي دي؟

 دې پوښتنې ته به په څو برخو کې ځواب ورکړم:

کتابونېه  ٤۶ادارې )کور( له الرې مېوږ تراوسېه  د ختيځ د بيا رغونې

خپاره کړي چې تقريباً اکثره يې علمي دي چې پېه دې ډلېه کېې درې 

فارسي، يو انګليسي او پاتې اوولس يې پښتو دي. د پښتو مهم علمېي 

کتابونه چې د کور له الرې خپاره شوي عبارت دي له: د سينې ناروغي 
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درملو د استعمال عملي الرښود، د او توبرکلوز، تشخيصي راډيولوژي، د 

کمپيوټر اساسات او وينډوز، د ارواپوهنې ښوونځي، د جزا قانون شرحه، 

افغانستان: فيډراليزم، د خوب نړۍ، په لومړنيو ښوونځيو کې د ژبېې د 

 زده کړې الرښوونې او ستراتيژي او داسې نور.

نۍ علمي د او. ار. ای. د خپرونو د څانګې له الرې موږ په لسګونو کوچ

رسالې په پښتو خپرې کړي چې مهمې يې عبارت دي له: ايډز څه شی 

دی؟، د نشې زيانونه، د نشې زهر، په ختېيځ نورسېتان کېې د اپينېو 

استعمال او نور. همدا راز ددې ادارې له خوا مختلف پامفيلټونېه لکېه 

مالريا، کالدانه، ايډز او نور خپاره شوي دي. د ايډز فليپ چارټ په څلورو 

ژبو ډېر ستر کار و چې د روغتيايي کارکوونکو لپېاره مېا جېوړ او د دې 

ادارې له خوا خپور شو، چې د نړۍ ډېرو هېوادونو يې نمونې وغوښتې او 

 د پاکستان د مختلفو ادارو له خوا استعمالېږي.

پېه طبېي درې  (AMI)ما ډېرې طبي رسالې او رغتيېايي چارټونېه د 

مياشتنۍ مجله )سالمتۍ( کې په پښتو خپاره کړي دي، چې هر يو يې د 

له مهمو خپرونو څخه دي،  (UNICEF)( او WHOنړۍ د روغتيايي ادارې )

چې مهم يې دا دي: په کوچنيانو کېې د ټېوخي او تنفسېي سېتونزو د 

تشيخ  او درملنې چارټ، سوزېدل، وچکۍ، د نسناسېتې نېاروغۍ د 

رټ، کولرا، دغوږ انتانات، دغوږ د انتان دتشخي  او درملنې اهتمام چا

 چارټ او داسې نور.

لپاره دوه کتابګوټي پېه پښېتو  (ARIC)او په دې وروستيو کې مې د 

وژباړل چې کېدی شي تراوسه چاپ شوي وي، چې يو يې ډېر خوراکي 

ستوني او سترګې ناروغۍ په نامه دي، همېدا راز د  -غوږ -او بل د پزې

(SERVE) .روغتيايي زده کړو لپاره مې څو طبي رسالې ايډيټ کړي دي 



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4681 
 

لکه څنګه چې موږ ته څرګنده ده تاسو د چاپ په برخه کېې د 

ادبي )شعري( کتابونو په انډول طبي او نورو علمي کتابونو چاپ ته 

 زيات ارزښت ورکوئ، د دې علت څه دی؟

پوښتنې ښاغلی يون ياحب! د مچيو چک راباندې مه راپاروه، د دې 

ځواب يو څه مخکې ويل شوی دی، خو دلته به پرې لږ څه زياتونه وکړم. 

په پښتو کې د علمي اثارو نه موجوديت د دې سبب شېوی چېې مېوږ 

علمي کتابونو ته ترجېح ورکړو. دا د ټولنې اړتيا ده او په دې ډول زموږ 

ټولنه مخکې تلالی شي. که تاسې يو کتابپلورنځي ته ورشئ، په ډېېره 

له په کې پښتو کتاب پيدا کوئ او هغه به هم شېعر وي او لنېډې مشک

کيسې. په پښتو ژبه د شعر کتابونه خورا ډېر دي، شاعران د ټولنې ډېر 

حساس خلک دي، بايد قدر يې وشي، خو زما په اند يوازې شعر د ټولنې 

درد نه شي دوا کوالی. شاعر يو ټولنيز درد د شعر په قالب کې بيانوي، 

ې ټول ځوروي، موږ بايد د درد درمل ولټوو چې هغېه علېم هغه درد چ

دی، پوهه ده، نه دا چې د هغې د بيان لپاره مختلفې طريقې اسېتعمال 

کړو، وزن او قافيې ورته ولټو. هيله ده زما درانه دوستان له ما څخه په 

دې ناراضه نه شي، دا يو تريخ حقيقت دی او له ستونزو تېښته ده. پېه 

عر نه شي ويالی، شعر ځانګړې هوښيارتيا او سپېڅلی رښتيا هر سړی ش

احساس غواړي، چې دا ګوهر په هر چا کې نشته، خو که موږ په اوسنيو 

شرايطو کې دا ګوهر د يو ښه کار لپاره استعمال کړو، بد کار به نېه وي. 

همدغه شاعر د شعر پرځای کوالی شي، يوه علمېي څېړنېه وکېړي، د 

يو څه وليکي، يو څه وژباړي او که دا يېې لېه  ټولنې د بيا ودانولو لپاره

 السه نه کېږي، غلي دې کېني.
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هغه پيسې چې د شعر پر يو کتاب لګېږي په هغو کېوالی شېو د يېو 

ښوونځي لپاره يو کتاب چاپ کړو، د روغتيا په هکله يو کتاب چاپ کړو، 

 د ساينس او تکنيک په اړه يو څه چاپ کړو او داسې نور.

ېږي چې ګڼ مصروفيتونه او ګېڼ کارونېه د کله کله داسې پېښ

سړي کار او مسلک ته زيان اړوي، د ګڼو اثېارو خپېرول او نېورو 

خپرنيو بوختياوو خو ستا سر مسلک )طبابت( ته څه زيان نېه دی 

 اړوالی؟

يون ياحب، رښتيا هم کله داسې کېږي، چې سړی دومېره پېه کېار 

ورکه کړي. رښتيا هم بوخت وي او يا پرې کارونه دومره ډېر وي چې الره 

زما مصروفيتونه خورا ډېر دي، اکثر دوستانو او زما د کورنۍ غړو ته هم 

دا پوښتنه پيداکېږي، چې ډاکټري يې پرېښې او ليکوالي يې راخيستې. 

کله کله مې راته پالر وايي چې تا هسې طب لوسېتی، ادبيېات بېه دې 

طبي برخه کې لوستي وای. خو حقيقت دادی، چې زما بوختيا زياتره په 

وي. په رښتيا هم کله په مياشتو مياشتو سټاټسکوب په الس کېې نېه 

اخلم، خو د طبي خپرونو له الرې په سلګونو نېورو هېم مسېلکانو تېه 

ورښيم چې څرنګه بايد سټاټسکوب استعمال کړي، زما مقصد دادی که 

زه مستقيماً د نارو  درملنه نه کوم، په نامستقيم ډول په سلګونو ان په 

زرګونو ناروغان د نورو روغتيايي کارکوونکو په واسطه معاينه کوم. که زه 

ناروغېان وګېورم او  ۹۱ -٤۱په کتنځي کې کېنم کېدی شي د ورځېې 

يوازې همدوی ته مې خير ورسېږي، خو زمېا کتابونېه او خپرونېې پېه 

سلګونو ډاکټران او نور روغتيايي کارکوونکي لولي، نو په دې ډول مېې 

 ته نامستقيم خير ورسېږي. زرګونو وګړو
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د يو څه ليکل بايد د يو څه پر استناد وشي، ليکل سند دی، نو څېه 

چې زه د خپلو هېوادوالو لپاره ليکم، د يوڅه پر اساس يې لېيکم، او د 

همدې مجبوريت له مخې زه ډېرې نوې څېړنې مطالعه کوم، نوي کتابونه 

بعو سره په تماس کې لولم، څېړنې کوم، د نړۍ له ډېرو معتبرو طبي منا

يم، په نړيوالو کنفرانسونو او غونډو کې ګډون کوم او تر السه شوې پوهه 

خپلو هم مسلکانو او هېوادوالو ته د ليکلو او ژباړلو په وسيله انتقالوم. دا 

ټول له مسلک سره ارتبا، دی، نو زه له مسلک څخه لرې نېه، بلکېې 

يم نېا مسېلکي مسلک ته خورا نږدې شوی يم. په څنېګ کېې يېو نې

 مصروفيت هم شته خو دومره نه دی چې زما مسلک دې متاثر کړي.

تاسو يو ليکوال ډاکټر يا ډاکټر ليکوال يېې، لېه دواړو خېواو د 

پښتنو ارواپوهنه ښه درمعلومه ده، څه فکر کوئ، چې په پښېتني 

ټولنه کې د يو ليکوال لپاره د هيله مندۍ او نهيلۍ څومره انډول 

او يو ليکوال بايد په داسې يو ستونزمن چاپېريال ساتل په کار دي 

 کې خپل کار څه ډول پرمخ بوزي؟

که موږ پښتني ټولنه په نظر کې ونيسو او د روښانفکره ليکوالو کېار 

دلته وڅېړو، ډېر د هيلې وړ نه دی. ددې علت زما په نظر  په پښتنو کې 

الن او د لوستو وګړو کموالی دی. زياتره دينېي علېوم او دينېي ليکېوا

عالمانو ته په ښه سترګه ګوري. که رښتيا را باندې وايې د ټولنې اړتيا نه 

احساسوي. فکر کوي چې کتاب لوستل د پيسو د الس ته راوړلو لپېاره 

دي او يا ځينې منفي انګېرنې چې ګوندې سړی له دين څخه لرې کوي 

او داسې نور. خو له نېکه مرغه اوس په ځوان کول کېې لېه لوسېت او 
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ونځي سره ډېره مينه پيدا شوې چې دا ليکوال ته هيله پيېداکوي، ښو

 چې اميد دی راتلونکی نسل به د دوی قدر وکړي.

بله ستره ستونزه چې زموږ په ټولنه کې ده، دوی هرڅه د پيسو په تله  

تلي، په دې مانا چې که څوک شتمن و، هغه هر څه دی، خو که ډېر ستر 

ه پښتني ټولنه کې يې ځای نېه وي. ليکوال وي، خو جيب يې خالي و پ

څوک ورسره مرسته نه کوي، د قدر په سترګه ورته نه ګوري او تر ټولو 

 مهمه دا چې کتابونه يې نه رانيسي.

بله ستونزه د تنظيمونو په وخت کې او يا د کمونستانو په وخت کې د 

خپلو ځانګړو اهدافو  لپاره د کتابونو وړيا وېشل و، چې پښتانه د مفتېو 

کتابونو روږدي شوي دي، نو اوس پښتانه اکثرو کتابونو او ليکواالنو ته د 

شک په سترګه ګوري، فکر کوي چې ليکوال د دوی لپاره کومېه نېوې 

 ستونزه زېږوي او ګرم هم نه دي.

ددې راز ستونزو د حل لپاره بنسټيز کار په کار دی، منطقېي څېېړل 

زه حل شېي، خلکېو تېه غواړي، چې په ډېر احتيا، او ورو ورو دا ستون

قناعت ورکړ شي، چې د ټولنې په پرمختګ کې د ليکوالو په رول پېوه 

شي، ملي پانګوال بايد له ليکوالو سره مرسته وکېړي، ملېي سېوداګر 

وروزل شي، د ښوونې او روزنې سويه لوړه کړای شي، د لوستو شمېرنه 

ه لوړه کړای شي، هغه منفي انګېرنې چې په ټولنه کې دي له هغو سېر

 مقاومت وشي او خلک د پوهې په اهميت پوه شي.

اوس اوس خو پښتو ژبې ته په هر ډګر کې خورا زيات کار کېږئ، 

 تاسو دې کار ته څومره هيلې لرئ؟
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که موږ په کيفيت پسې ونه ګرځو او يوازې کميت په نظر کې ونيسو، 

خو ښه کار دی، خو زه ډارېږم، چې پښتانه ډېر احساساتي قوم دی، ډېر 

لنډ اندي دي، دکار همغه شېبې او سمالسي ګټې په نظر کې نيسي، هر 

اړخيزې اغېزې او عواقب يې نه سنجوي چې دا د پښتنو د ټولو اوسنيو 

او پخوانيو تاريخي ستونزو اساس دی. دوی په هر کار کې خورا له افرا، 

نه کار اخلي، د کمونستانو په وخت کې يې په برېتونو خولې پټې کېړې 

د هجرت په چاپېريال کې خو عرب د پښتنو مسلمانۍ ته ګوته په وي او 

خولې پاتې وو. زه وايم چې داسې نه شي، چې زموږ لېه دې روشېنفکر 

قشر څخه هر څه پاتې وي او يوازې د کتاب پر چاپولو بوخت وي. مېوږ 

بايد وڅېړو چې لوستونکي لري او که نه؟ د کتابونو لست کول يا کتارول 

ټولنې او وګړو اړتيا، دځوان قشر غوښتنه بايد په نظېر  نه دي په کار، د

 کې ونيول شي.

بله مسله د کتاب کره والی دی، نه دا چې رنګين پوښ ورکړه، تکېرار 

 تکرار مطالب راغونډ کړه او په المارۍ کې يې کتار کړه.

د افغانستان دننه د تعليمي نظام ګډوډېدل، د هجرت په چاپېريال کې 

شتوالی، هغه ستونزې دي چې ژور فکر غواړي. ايا د پښتنو ښوونځيو ن

دومره کتابونه چې چاپېږي، دوه درې کاله وروسته به لوستونکي ولري؟ 

لومړی بايد په ځوان کول او کوچنيانو کې د مطالعې شېوق پيداشېي، 

دهغوی له خپلې ژبې سره مينه پيداشي، هغوی په خپله ژبه زده کېړه 

ي دي او ال پېردي کېېږي. افغېان وکړي. دوی له خپلې ژبې بېخي پرد

ځوانان په پرديو ښوونځيو )سکولونو( کې دي، ان د پښتو يېوه کرښېه 

% ۹۱لوستی يا ليکالی نه شي، نو دومره کتابونه چې چاپېږي لږ ترلږه خو 

 لوستونکي ولري. 
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کتاب هر څوک اخلي. موږ بايد په پښتنو کې د وړيا کتېاب الس تېه 

وو، زما مقصد دا نه دی، چې تجارتي اړخ راوړلو ناولی کلچر پای ته ورس

ته يې بايد ډېر پام وشي، مقصد مې دادی چې ټولنه او وګړي ورته اړتيا 

 ولري او د اړتيا له مخې لوستونکي پيدا کړي او خلک يې واخلي.

کله کله په ځينو ادبي کړيو کې دا خبرې راپورتېه کېېږي، چېې 

غانېانو تېرمنځ د پېښور مېشو، هېواد مېشتو او لوديديځمېشتو اف

فرهنګي او علمي کار لپاره ملګرتوب ډېر ښه اړيکي ټينګ شېوي 

دي، دا بايد وپالل شي او د ملي ارمان لپاره ترې کېار واخيسېتل 

شي، که څوک د ځاني ګټو او يا نورو تمېايالتو لپېاره دا امکانېات 

وکاروي، نو دا اوسنی بهير به ټکنی کړي او ستونزې به رامنځتېه 

ه نظر بايد په دې برخه کې څه وشي چې دا کارونه شي، ستاسو پ

 نور هم ښه شي؟

رښتيا هم په دې وروستيو وختو کې پېښور مېشتو، هېواد مېشتو او 

لويديځمېشتو افغانانو ترمنځ د خپل فرهنګ د ودې لپاره خورا مثبېت 

بدلون رامنځ ته شوی او ددغې لړۍ له برکته خورا مهم اثار چاپ شوي 

لېواالنو ته د لوست مواد برابر شوي دي. دا ډېر د قدر او او د پښتو ډېرو 

درناوي کار دی، ټول افغانان يې بايد مننه او درناوی وکړي. په لويېديځ 

کې په ډېره مشکله پيسې الس ته راځي او اکثره وګړي دومره بوخېت 

وي، چې خپلې کورنۍ ته هم په مشکل رسېږي، نو په دغسې ټولنه کې 

ا کېږي، چې خپل هېواد او فرهنګ ته يې پام وي، که داسې زمري راپيد

دا ډېره ستره خبره ده. نو زما په نظر ددغېو درنېو هېوادوالېو پېاک او 

سپېڅلي احساسات بايد ټکني نه شي، بلکې نور هم قوي او غښېتلي 
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شي، له هغوی سره بايد مرسته وشي، چې هغه مالي امکانېات چېې د 

کېې ولګېول شېي. کېه خېدای هغوی په وسيله برابرېږي، په ښو الرو 

ناخواسته څوک له دغو سپېڅلو احساساتو څخه بده ګټه اخلي او هغه 

لکه د تنظيمي غنيمتونو په شان د خپلو چارو لپاره اسېتعمالوي، دا زه 

خورا ستر او نه بښونکی خيانت ګڼم. ځکه چې بيا به د دې چېوپړ پېر 

به دا وي، چې  رښتينو خدمتګارانو هم څوک باور نه کوي. زما په اند ښه

دغه مالي مرستې بايد د يو شخ  په وسيله نه، بلکې د يوې جرګې له 

الرې ولګول شي، د لګولو الرې يې دقيقې وي او مرسته کوونکو ته بايد 

 بېرته رښتينی راپور ورکړ شي.

که يو وارې دغه بې اعتباري رامنځته شوه، نه جبيره کېدونکې پايلې 

ه خواوې هغوی چې مرسته کوي او هغوی به ولري، نو هيله ده چې دواړ

چې له مرستې ګټه اخلي ، بايد يادق او موخه يې افغانستان او افغانانو 

ته خدمت وي، بايد هېڅ ډول شخصي اغراض په هغې کې ذيدخل نېه 

 کړي.

تاسې په راتلونکي کې د طبي څېړنو او چاپ په برخه کېې څېه 

 پالن لرئ؟

نه لرو، چې کلنۍ بودجه مېو څرنګه چې موږ کومه خايه مالي منبع 

معلومه وي، نو له همدې کبله کوم ځانګړی پالن هم نه لرو، د )کور( له 

خوا دماشومانو د طبابت عملي الرښود کتاب تر ژباړې الندې دی چېې 

IAM  له خوا تمويلېږي، د او. ار. ای. له خوا د جنسي مقاربېت لېه الرې

کې دی چې زه بايد پرې  خورېدونکې ناروغۍ او ايډز يو کتاب هم په نظر

کار وکړم. هيله لرم چې ټول طبي کتابونه د يوې مرجعې له الرې خپاره 

شي چې په دې ډول د ممکنه غلطيو مخه ونيول شېي، او طبېي کېره 
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ايطالحات استعمال شي، که کومه تکنيکي نيمګړتيا په کې وي هغېه 

 لرې شي.

او  په علمي، فرهنګي او په نېورو هېوادنيېو چېارو کېې سېتړيا

ستونزې ګالل د انسان د روحي ارامتيېا پېه برخېه کېې څېومره 

 اغېزمن دي؟

د هېواد مينه، ملي احساس او مسووليت، روانه غميېزه، د افغانېانو 

معصوميت او بېوزلي، د هجرت ناخوالې او په لسګونو نور عوامل انسان 

دې ته هڅوي چې څه يې له السه کېږي خپل هېواد او هېوادوالېو تېه 

ه د هر کار په ترسره کولو د لوی څښتن شکر او مننېه پرځېای وکړي. ز

کوم چې د يو څه کولو توان يې راکړی. ښکاره ده چې د هر کار ښه پايله 

سړي ته روحي ارامتيا ور په برخه کوي، خو له بده مرغه په افغانستان 

کې ګډوډ حاالت او بې ثباتي او د هجرت په چاپېريال کې د هېېڅ ډول 

ی ځينې وخت د روحي ارامتيا پر ځای روحي سېتونزې حقوقو نشتوال

سړي ته راوالړوي. ته به يو کار په خورا زحمت او زيار سر ته ورسوې او 

له نورو به ددې توقع کوې، چې ستا د کار درناوی به وکړي او يا به په کې 

يو څه برخه واخلي خو ځينې وخت داسې پېښېږي چې يو کار سړي ته 

په ډول د محترم ډاکټر ياحب ناير شېينواري ستونزه شي. د بېلګې 

کتاب چې هغوی پرې ډېر تکليف ايستلی و او تر خورا زحمېت او زيېار 

ټوکېه د ننګرهېار د طېب  ۵۷۱وروسته موږ چاپ کړ، له هغې څخه مو 

پوهنځي ته تقريباً يو نيم کال مخکې واستول، خو يو ټوک يې هم د طب 

چې زما احساس يېې خېورا  زده کوونکيو ته تراوسه نه دی ورکړ شوی،

ژوبل کړ او فکر کوم چې پوهاند ياحب به هم روحاً ډېر ځورېدالی وي، 
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همدا راز ځينې وختونه سړی ډول ډول خبرې اوري چې روحاً نا ارامېه 

کېږي، خو په هر يورت، زه د خپل هېواد او هېوادوالو لپاره يو څه کوم 

 روحاً ارام او ځان سوکاله احساسوم.

تاسو د خپلو کارونو د ښېه اوډن او سمبالښېت  ښه به وي چې

لپاره د پښتنو ليکوالو، ډاکټرانو يوه جرګه جوړه کړئ چې کارونېه 

 مو له انفرادي حالت نه ډله ييز حالته واوړي؟

رښتيا هم له يوه سر څخه دوه او له دوو درې ښه دي. زه چې هر کار 

ې جرګه کوم له مسلکي خلکو سره پرې خبرې کوم، خو رښتيا هم داس

ګۍ ال تراوسه موږ نه لرو، چې پېه ګېډه تصېميم ونيسېو، زه د داسېې 

همفکرو او سپېڅلو هم مسلکانو په لټه کې يم چې هدف يې يېوازې او 

يوازې انسانيت، افغانيت او اسالم ته خدمت وي، هر څوک چېې دغېه 

 احساس ولري، زموږ د زړه دروازې ورته پرانيستې دي.

 لپاره څه هيلې لرې؟ دخپل دردېدلي ولس او هېواد

دخپل دردېدلي ولس او هېواد لپاره زما هيله لکه د نېورو ځورېېدلو 

کړېدلو، مهاجرو افغانانو په څېره ده، يو هوسا، يوموټی، پېرمختلالی او 

سوکاله افغانستان چې ټول افغانان په کې پرته لېه کېومې سېتونزې، 

کېې وي، تبعيض او جګړې ژوند وکړای شي، بشپړه فردي خپلواکي په 

ګاونډيان مو په حسرت راته وګوري او له لويديزې نړۍ خلک د کېار او 

علم د ترالسه کولو لپاره زموږ هېواد ته راشي. ټولو پښتنو ته په خپلېه 

ژبه هرڅه موجود وي، خپل کورګی مو جوړ وي او چاته محتاج نه يېو. 

نورې نړۍ سره انساني او له اسالمي هېوادونو سره د ورورۍ له مخېې 

مرسته وکړو. غښتلی او قوي حکومت ولرو، چې په هرځای کې د افغان 
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پوښتنه وکړي. نړيوال د افغان نوم په قدر او عزت ياد کړي، او ګاونډيان 

مو وياړ وکړي چې زموږ په ګاونډ کې دي، نړيوال مارکېټونه له افغېاني 

 موادو ډک وي.

ونزې د بېالبېلو مسلکونو خاوندان په ليکنۍ پښتو کې يو څه ست

لري، ليکنۍ ژبه کره او سمه نه کاروي، خو ځينې ليکوال بيېا پېه 

قصدي ډول د کره، نږه او معياري پښتو له کارولو ډډه کېوي، خېو 

تاسو په ژبنۍ او ليکنۍ برخه کې ښه کره او معياري ژبېه کېاروئ، 

ښه به نه وي چې د بېالبېلو مسلکونو خاوندان او بېالبېل ليکوال 

رخه کې د ژبپوهانو الره تعقيب کېړي، چېې د په ژبنۍ او ليکنۍ ب

 ګډوډۍ مخه ونيول شي؟

هر څه چې کره او سټنډرډ وي، ډېر وګړي ترې مستفيد کېېدالی شېي، 

دناکره ژبې استعمال لوستونکو ته ستونزې راوالړوي، يو ځای به يو څه يېو 

ډول ليکل شوي وي او بل ځای به بل ډول. نو دا په ځانګړي ډول هغوی ته 

بې سره دومره بلد نه وي، مشکل پيداکوي، نو ددې ستونزې د له چې له ژ

منځۀ وړلو لپاره بايد هڅه وشي، چې يو او کره ليکدود مروج او ټول د قلم 

خاوندان يې مراعت کړي. هغوی چې کره ليکدود له نېاخبرۍ څخېه نېه 

کاروي، ورو ورو ايالح کېږي، خو هغوی چې ښه پوهېږي، سم کار پرېږدي 

يکنه کوي بياخو جرم دی او له خپلې ژبې سره خيانت. ددغسو او ناسمه ل

ليکنو بايد تر خپله وسه مخه ونيول شي او له ليکوالو سره يې خبرې وشي 

چې ولې دا کار کوي. د موضوع علت بايد څرګند او په حل کې يې کوښښ 

وشي، ژبه د يو سړي نه ده، ژبه په ولس پورې اړه لري، نو د ولس په سترګو 

 رې شيندل او ناکره ژبه استعمالول نه بښونکی عمل دی.کې خاو
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پاتې شوه د نږه پښتو خبره، دا هم سپېڅلی کار دی، خو دومره ضرور نه 

دی چې پرته له هغې دې ليکل ناشوني وي او يا بايد حتماً نږه ژبه وکېارول 

شي. زما په اند په اوسنيو شرايطو کې چې پښتانه ټلويزيون نه لري، راډيو نه 

لري، اخبار نه لري، چې نږه ژبه عامه کړای شي، نو ځينې وخت نږه ژبېه د 

ګټې پرځای تاوان کوي، ځکه لوستونکی له ډېېرو نېا اشېنا لغتونېو سېره 

مخامخېږي، نو که په يوه جمله کې دغه نوي او نا اشنا لغتونېه ډېېر شېي، 

لوستونکی ترې بيا مفهوم نه شي اخيستالی. ځينې درانه ليکواالن چې د 

نږه ژبې پلوي کوي، هڅې يې د ستايلو وړ دي. خو کله کله داسې هم کېږي، 

چې د دغو درنو ليکواالنو يوازې د کتاب په پښتۍ نوم کافي دی، چې څوک 

کتاب ته دګوتو وروړلو جرئت ونه کړي. زه د نږه ژبې سر سخت پلوي يم، خو 

په نظر  نه په اوسنيو شرايطو کې، هر څه بايد د وخت دغوښتنو او شرايطو

کې نيولو سره پرمخ يوړل شي. لکه څرنګه چې مې مخکې وويل، موږ کومې 

داسې تلويزيوني او يا راډيويي خپرونې نه لرو چې د هغې په وسيله په يېو 

وخت يو نوی جوړ شوی لغت يا يوه نوې ايطالح ټولو پښتنو ته پر يو وخت  

اتې شي، پېه ورو ورسېږي ، نو دا نږه پښتو به د يوې لهجې په څېر منزوي پ

ورو هر څه کېدونکي دي، په دايرة المعارفونو، ډيکشنريو کې دې اوس ځای 

پرځای شي، بيا به ورو ورو ميدان ته راوځي او خلک به ورسره بلدېږي، زه 

خو د محترم ګوهر رحمن ګوهر د کتاب يو مخ هم نه شېم لوسېتالی، پېه 

وسېتل شېي او داسې حال کې چې هغه کتاب د دې لپاره ليکالی، چې ول

 داسې نور.

د پښتو ژبې د پرمختګ او هغې ته دکار کولو د څرنګوالي په باب 

 څه نظر لرئ؟
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زما په نظر بايد اساسات غښتلي شي، د پښتنو کوچنيانو لپاره بايېد پېه 

خپله ژبه وړکتونونه، ښوونځي او پښتون چاپېريال وي، د ځوانانو لپاره بايد 

پېوهنځي او د اړتيېا وړ پښېتو راز راز پښتون چاپېريال، پښتو ښوونځي او 

خپرونې او کتابونه موجود وي. د ملي پانګوالو پام بايد دې ټکي ته راواړول 

شي، له يو څه مرستې څخه چې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره يې مينه وال 

 ورکوي بايد ښه، سمه او په يداقت ګټه پورته شي.

کېږدي، احساسات او شخصېي لويان ځوانانو ته او ځوانان لويانو ته غوږ 

اغراض يو خوا پرېښودل شي او په يداقت سره خدمت ته مال وتړل شېي. 

يداقت، رښتينولي او د زړه له کومې مينه هغه اساسي توکي دي، چېې د 

 هر څه لپاره الر پرانيزي.

لکه څنګه چې موږ خبر يو تاسو د يوې پښتو طبي ډيکشنرۍ د 

 حد ته رسېدالی دی؟ جوړولو کار پيل کړی و، دا کار کوم

رښتيا هم ما له ډېر پخوا د پښتو طبي ډيکشنرۍ کار پيل کړی دی او زما 

د ژوند ستر هدف همدغه دی، خو دا ډېر مشکل کار دی، ارام چاپېريال او 

يادق ملګري غواړي، ما تر ډېرې اندازې مواد برابر کړي دي، خو نور کارونه 

اً اوس په ټپه والړ دی. منتظر يم راباندې دومره ډېر شوي، چې دا کار تقريب

چې د پښتو سټنډرډ کمپيوټري پروګرام رامنځته شي، ځکه چې بيا به پېه 

 ۹۱اسانۍ په کمپيوټر کې ترې هم ګټه اخيستل کېږي. تر اوسه ما تقريباً د 

 ۶۹په شاوخوا کې د مختلفو ژبو طبي او غير طبي ډکشنرۍ او قاموسونه، له 

او قاموسونه او د پښتو ډېر چېاپ شېوي کې طبي ډيکشنرۍ  CDزيات په 

طبي مواد راپيدا کړي دي، چې له دې ټولو څخه په ګټې او د لوی رب پېه 

 مرسته زه هيله لرم چې وکوالی شم، د ژوند دا ستر هدف پوره کړم.
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 )) ژوندۍ اکاډمۍ(( هم مهاجره شوه
 

سرمحقق زلمی هېوادمل د افغانستان يو ستر ليکوال او څېړونکی دی، 

چې د خپل دېرشکلن فرهنګي ژوند په بهير کې يې په خپلوهڅو د ډېرې 

 ستاينې او يادونې وړ کارونه تر سره کړي دي.

سر څېړونکي زلمي هېوادمېل 

تراوسه پورې يوازې په کابل کېې 

( ٤۹۱خپل او د نېورو ليکوالېو )

 عنوانه اثار چاپ کړي دي.

په پېښور کې يې د خپېل اتېه 

خپل او کلن ژوند په بهير کې هم 

( ۶۱۱د نورو افغېان ليکوالېو تېر )

عنوانو زيات پوهنيز څېړنيز، ادبي او تاريخي اثار چاپ کېړي دي. کېه د 

هېوادمل ياحب ورځينی ژوند محاسبه کړو، نو دوه پر درې برخې يې پر 

څېړنيز کار تېرې شوې دي. د هېواد دا نوميالی ليکوال په دې وروسېتيو 

نه مهاجرت ته اړ شو، د يوه اوږده سفر  وختونو کې يو ځل بيا له مهاجرت

لمن يې ونيوله. د سفر تر پيل دمخه موږ له وخت نه ګټه واخيسته او يوه 

مرکه مو ورسره وکړه چې دلته يې درنو لوستونکو ته وړاندې کوو، دا مرکه 

 کال په څلورمه ګڼه کې خپره شوې ده. (ل3118)د هيلې مجلې د 
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تاسې په دې ورځو کې د يوه لکه څنګه چې موږ ته څرګنده ده 

اوږده سفر لمن نيولې. څه ډول احساس کوئ چې دا سفر بېه لېه 

 عاطفي پلوه درته څومره ګران پرېوزي؟

ګران يون ياحب! ستا دلومړنۍ پوښتنې په غبرګون کې که زه څېه 

ووايم، نو ضرور به کليشه يي، تصنعي او متحد المالې خبرې وي، چې هر 

ايي، خو چې کله يې د هغو ځايو خواږه تر خوله غرب ته روان افغان يې و

شي. نو نه بيا هغه خبرې وي او نه يې له هېېواد او خلکېو سېره هغېه 

 تعهدونه، نو ځکه زه د دې پوښتنې ځواب مسکوت پرېږدم.

له کابله پېښور ته مهاجرت او له پېښوره بيا جرمني ته مهاجرت 

 ترمنځ درته تفاوت ښکاري؟

راتګ هم راته لومړی ګران و، خو چې کله راغلم، ما له کابله پېښور ته 

لپاره هېڅ شی هم بېګانه نه و، لکه د يوې ځمکې له يوې برخېې چېې 

سړی بلې هغې ته الړ شي. يا په بله وينا د پښتنو له يوې فرهنګي حوزې 

 څخه بلې ته ورتګ سړي ته ګران نه پرېوزي.

ړيو کلونو کې په دې کې شک نه شته چې د پېښور د استوګنې په لوم

مو کابل او د هېواد نورو برخو ته د تګ ډېره تلوسه وه، خو د ټوپکيانو له 

وېرې نه شو تلالی، په وروستيو کلونو کې دا مشکل هېم حېل شېو. د 

افغانستان بېالبېلو برخو ته د تګ راتګ مشکل هم رفېع شېو. پېر دې 

لتېون اساس نو په پېښور کې د استوګنې په دوران کې ما له وطنه د بې

احساس نه دی کړی، خو جرمني ته تګ او هلته اوسېدنه له ايل نه د 

 سړي د جال کولو مانا لري.
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کال د افغانستان د حکومت په لګښت په  (هې ل۶۹۷۱ /م۶۳۳۶)زه پر 

رسمي ډول جرمني تېه تللېی وم، پېه رښېتيا چېې جرمنېي زمېوږ د 

ونۍ مې زيارياحب په وينا دومره پاک و، لکه چې يې څټلی وي. دوه او

پکې تېرې کړې، د پاتې کېدو بلنې هم له حده زياتې وې او د پاتې کېدو 

لپاره هېڅ خنډ هم نه و، خو که رښتيا درته ووايم، چې زه يې جذب نه 

شوم کړای او تر دوو هفتو بېرته افغانستان ته الړم. دا چېې اوس څېه 

هېواد  پېښ دي چې له خپله ايله ځان بېلوم او په ډېر ګرانو الرو هماغه

 ته ځم؟ په دې ته او ستاسو د مجلې اکثره لوستونکي پوهېږي.

څومره چې موږ ته معلومه ده، ستاسې شخصيت، انېد، ژونېد د 

افغاني مينې او د افغاني ټولنې له ځېانګړنو څخېه جېوړ دی. لېه 

 لوېديزې ټولنې سره به څومره توافق وکړای شئ؟

او يا څلوېښتو لوړ  زما په پوهه هر افغان چې سن يې له پنځۀ دېرشو

وي، که هغه غرب ته ځي په هغو ټولنو کې يې د جذب شرايط ډېر لږ دي. 

ښايي له ځينو استثناوو پرته د دغو سنونو لرونکي افغانان د غربي ټولنو 

ټول کړه وړه خپل نه کړای شي. زما سن اوس د جذب له شرايطو وتېی 

دمخه زه لېه خپلېې دی او د توافق په اړه بايد درته ووايم چې څو کاله 

کورنۍ سره هندوستان ته الړم. په ډهلي پوهنتېون کېې مېې د لېوړو 

تحصيالتو لپاره داخله هم واخيسته، له ما سره يېې د ال انېډيا راډيېو 

ډهلي په پښتو څانګه کې د مقررۍ وعده هم کړې وه او ماشومانو ته مې 

و شرايط د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې له خوا د مهاجرت د منل کېد

هم اماده شوي وو، مګر توافق مې ونه کړای شو په دوو مياشتو کې بېرته 

کابل ته راغلو هر څه مو پرېښودل. دا چې ما په هندي شرقي ټولنه کې 
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توافق ونه کړای شو، نو له غربي ټولنې سره توافق راته ګران ايسي، خو 

 کله کله د ژوند اړتياوې سړی د زهرو ګوټ ته هم اړ کاندي.

ه کابل کې ستاسو فرهنګي هڅېو او څېړنيېزو خېدمتونو يېو پ

تثبيت شوی مقام درلود او ټولنې ته يې ګټه خورا څرګنده وه، نو 

ځکه زموږ ځينو ليکوالو تاسې ته د انصاف له مخېې د )) ژونېدۍ 

اکاډمۍ(( لقب درکړی و، په پېښور کې هم ستاسې هڅېو د يېوې 

جرمني کې به هم  ژوندۍ اکاډمۍ حيثيت درلود، څه فکر کوئ په

 ستاسې فرهنګي خدمتونه په همدې ډول وي؟

ګران يون ياحب! شرايط به هر څه روښانه کړي. دا به مخکې له وخته 

وي که زه ووايم چې جرمني ته ورسېږم، نو زه به دا کوم. ښايي د کار ښه 

شرايط راته برابر شي، چې له کابل او پېښوره هلته ډېر او ښه کار وکړم 

ه امکانه ليرې نه ده، چې شرايط مې د يوې کوټې په کونج کې او دا هم ل

کښېنوي او د هېڅ کار او فعاليت مجال رانه کړي، له کابله راسره ځينې 

پروژې وې، چې څه مې په پېښور کې دلوی خدای)ج( په فضل بشپړې 

 کړې او دوه يې پاتې دي.

په دې دوو پروژو کې يو د پښېتو نظېم داسېتان دی )البتېه نظېم د 

پېښوريو وروڼو په ايطالح نه، بلکې د شېرقي فرهنېګ لېه معمېولې 

ايطالح سره سم( او بل د فرهنګ ادبيات پښېتو څلېورم ټېوک. ددې 

دواړو کتابونو لپاره ما څه مواد ټول کړي دي. هيله ده چې د اروپېا پېه 

کتابتونو کې د مطالعې له زمينو سره سم دا دواړه کتابونه هم بشپړ کړای 

 شم.
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ادبيات پښتو د څلورم ټوک ايلي موضوع د پښېتو پوهېو د فرهنګ 

ختيځپوهانو پېژندنه او د دوی دکارونو معرفي ده او په پای کېې يېې د 

 دريو چاپ شويو ټوکونو بشپړوونکې برخې راځي.

پر دې سربېره مې د مرکزي اسيا له ولسونو سره دپښتنو دفرهنګېي 

دي، کېه لېوی روابطو د څېړلو پر موضوع هم څه اسناد راټېول کېړي 

 خدای)ج( توفيق راکړ ښايي دا پروژه هم بشپړه کړم.

په ټوليز )عمومي( ډول تاسې له هېواده د مسېلکي کېادرونو د 

 وتلو بهير څنګه ارزوئ؟

زما په پوهه پر مسلکي کادرونو سربېره له هېواده دعادي اوسېدونکيو 

کېې د  له وتلو سره زموږ ټولنه خپل کفايتونه له السه ورکوي. په ټولنه

فقر، بدبختۍ، بېکارۍ او بېروزګارۍ خپرېدو ته زمينه مسېاعدېږي. دا 

چې مسلکي کادرونه له هېواده وځي، ورسره د هېواد ټول اقتصېادي، 

اجتماعي، فرهنګي او نور بنسټونه يا له رکود سره مخ کېږي او که بشپړ 

اد رکود نه وي. له موثريته لوېږي. له هېواده د خلکو وتل نن زموږ د هېو

لپاره يوه ستره غميزه ده. د دې وتليو خلکو ډېر لږ تعداد ښايي بېرتېه 

راشي. هغه هم د کورنيو مشران. هغه ځوانان چې په غېرب کېې سېتر 

شوي دي. روزنه يې غربي ده. د هغوی راتګ ستونزمن څه چې ناممکن 

 برېښي.

پر دې سربېره د هېواد دننه او له هېواده باندې د افغانستان لپېاره د 

کادرونو روزل دپخوا په څېر نه دي، د هېواد دننه پوهنتونونو څخه چې 

هم ځوانان فارغېږي، د سند په ترالسه کولو سره يا نورو هېوادو ته ځي 

او که هلته الړ نه شي د هېواد دننه په دولتي ادارو کې کېار نېه کېوي، 

ير بلکې زيار باسي چې په پېښور او کوټه کې په افغاني او بين المللي غ



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

44١١ 
 

دولتي موسسو کې ځانته کارونه ولټوي او که نېه نېو د هېېواد دننېه 

 انجيوګانو )غير دولتي موسسو( کې په کار پسې ګرځي.

زما په پوهه غير دولتي موسسو هم له کادرونو نه د افغانستان دولتي 

ښوونکي، انجينران او نور فرهنګي کسان چې په دغو بېين المللېي او 

کې په ډېرو ښو معاشونو کار کوي، تر هغېه افغاني غير دولتي موسسو 

وخته به بېرته افغاني دولتي موسسو ته راونه ګرځي، تر هغېې چېې دا 

 موسسې فعالې وي.

م کال په اکتوبر کې يو تنظيمېي مشېر د ۶۳۳۹ښه مې په ياد دي؛ د 

کابل پوهنتون يو استاد ته وويل: )) دوکتور ياحب که د افغانستان په 

کوې، نو د يوې سياسي څانګې مېديريت بېه در خارجه وزارت کې کار 

کړو. تا په امريکا کې تحصيل کړی دی. انګرېزي دې ښه زده ده، تا تېه 

 خارجه وزارت ډېر ضرورت لري.((

استاد له تنظيمي مشر نه لومړی پوښتنه وکړه چې معاش يې څومره 

 دی؟

تنظيمي مشر بيا ورته وويل: )) د افغانستان معاشونه دي. څه چې ټول 

اخلي ته به يې هم اخلې؟؛ استاد بيا ورته وويل:       )) ياحب! ما ته په 

فالنۍ غير دولتي موسسه کې د مياشتې پېنځلس زره کالدارې راکوي، 

چې د افغانستان د خارجه وزارت د سياسي مديريت د يو کال معېاش 

دومره نه کېږي، نو زه څنګه کوالی شم دا معاش پرېږدم او په جنګونېو 

 ل ته الړ شم.((کې کاب

د تنظيمي مشر او د پوهنتون د استاد له دې خبرو دې نتيجېې تېه 

ورسېدم، چې د غير دولتي موسسو په ډبلو معاشېونو اموختېه شېوي 
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افغانان خپلو پخوانيو کارونو او يا دهېواد نورو موسسو تېه بېرتېه نېه 

 ګرځي.

ځينې کسان په دې نظر دي چې که ځينې ليکوال بهر ته هم الړ 

د فرهنګي خدمت وړتيا له السه نه ورکوي، غوره بېلګې يې  شي،

په جرمني کې زرين انځور او په ډنمارک کې عبدالمالک بېکسيار 

او ځينې نور په نورو هېوادونو کې دي چې په کم وخت کې يې ډېر 

 فرهنګي خدمتونه وکړل، ستاسې په نظر دا مسئله څنګه ده؟

ی کې وشي، په زياتېه پېه فرهنګي کار چې د هر چا له خوا په هرځا

اوسنيو شرايطو کې هغه د ډېرې يادونې او زياتې مننېې وړ دی. ځکېه 

زموږ فرهنګ تر هر بل وخته اوس زيات کار ته اړتيا لري. هغه افغانېان 

چې په اروپا کې ناست دي، خپله هم کار کوي او نور افغانان هم هڅوي 

دغو کسانو ډېر ډېر چې په فرهنګي کار کې برخه واخلي، افغانان بايد د 

درناوی وکړي. ښاغليو انځور، بېکسيار، جمال رحمن، خليېل الېرحمن 

رسولي، اجمل روهي، خوشال روهي، امام الدين ساپي، په لنېدن کېې 

ايمل پسرلي، په هالينډ کې ښاغليو حميېدي، ټکېور، پېه هنېد کېې 

پوهندوی عبدالخالق رشيد او په مسکو کې اسېتاد نوميېالي، ارمېان، 

لطيف بهاند، عارف خزان او نورو ښاغليو چې کوم کارونه کړي دوکتور 

دي او يا يې کوي دا ټول زموږ د فرهنګ په وده کې اغېزمن دي. د دې 

 کارونو پايښت به زموږ د فرهنګ په بډاينه کې خپل ځانګړی مقام ولري.

زموږ ځينې ليکوال او تحصيل کړي اشخاص چې په تېرو اوو اتو 

پاتې شول، هم له ذهني او فزيکېي پلېوه  کلونو کې په هېواد کې

استهالک شول، خو يو شمېر چې نورو ټولنو ته الړل هلتېه حېل 
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شول، ستاسې په اند په دغو دوو الرو او حاالتو کې بايد کومه الره 

 انتخاب شي؟

هغه ښاغلي چې په نورو هېوادونو کې حل شوي، بيا يې غېږ نېه دی 

کېې پېاتې دي او ټېول اورېدل شوی او هغه ښاغلي چېې پېه هېېواد 

استعدادونه او فزيکي قوه يې د يېوې مېړۍ ډوډۍ د پيېداکولو لپېاره 

استهالکېږي. دواړه حالته يې زموږ لپاره زيانمن دي. دا اوسېني نېاوړه 

شرايط چې زموږ پر خلکو تحميل شېوي. د دې سېبب شېول چېې د 

فرهنګ د موسسې ډېر کار کوونکي د هېواد دننه او تر هېواد د بانېدې 

له ايلي پېشه پرېږدي او کورنۍ ته د ډوډۍ د پيداکولو لپاره پر نورو خپ

 کارونو اخته شي.

په دې دوران کې زموږ ډېرو فرهنګياليو خپل يالحيتونه لېه السېه 

ورکړل. د فرهنګ د موسسې د بېالبېلو څانګو هغه کارکوونکي چېې ال 

شاباسۍ تراوسه د هېواد دننه پاتې دي. زما په پوهه د ډېرې ستاينې او 

وړ دي. دوی که اوس د خپلو کورنيو د خېټې مړولو لپاره نورو کارونو ته 

الس اچوي، د نور کار ترڅنګه له خپلو موسسو سره هم تړاو لري، اړيکې 

يې ترې نه دي پرې شوي. که يو ځل د لوی خدای)ج( په فضل دنيا رڼېا 

 شوه او د هېواد دننه د فرهنګي موسسو بيا رغونېه پيېل شېوه او پېه

بنسټيز ډول دا موسسې بېرته فعالې شوې، نو د هېواد دننه فرهنګيان 

به ځانونه بېرته ډېر ژر عيار کړای شي. اما هغه فرهنګيان چې له هېواده 

بهر له خپلې پېشې لرې په نورو چارو بوخت دي، له خپلو ايلي کارونو 

 سره د دوی بېرته پيوستون يو څه ستونزمن کار دی.
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ته معلومه ده، د اوالدونو عاطفي فشار او ان لکه څنګه چې موږ 

د ځينو دوستانو ټينګار تاسې دې ته مجبېور کېړي ياسېت چېې 

جرمني ته سفر وکړئ، د بېرته راتګ په باب دې په ذهن کې کېوم 

 پالن جوړ کړی دی؟

ارواښاد استاد روهي به تل له جرمني نه ماته او خپلو نورو دوستانو ته 

په هېواد کې انساني کرامت تېه د درنېاوي په ليکنو کې ليکل چې کله 

فضا پيدا شي، نو بيا دې ته نه ګورو چې په کابل کې څېوک پېر تخېت 

ناست دی، سمالسي را روانېږو او شپه هم هلته نه کوو. خو موږ وليدل 

چې د هغوی د ژوند تر پايه داسې فضا په هېواد کې مساعده نه شوه او 

 ن  هلته په جرمني کې ساه ورکړه.استاد په لرېتوب کې د هېواد په ارما

زه هم دا درته وايم چې لوی خدای)ج( دې زما له تګ سره سېم پېه 

هېواد کې د سولې، امنيت او د ټولو افغانانو لپاره د ژوند فضېا راپيېدا 

 کړي. مياشت به هم تېره نه کړو او بېرته به له کورنۍ سره راشو.

انو د روزنې او نېورو اما که شرايط همداسې دوام وکړي او موږ د بچي

اړتياوو پر بنا هلته پاتې شو، نو په هغه يورت کې د بېرته راتګ مساله د 

سفر له اسنادو سره اړه پيداکوي، اوس دا نه ده معلومه چې موږ تېه د 

المان حکومت کله په افغاني پاسپورټ ويزه راکوي؟ البته که دغسېې 

تيا ولرم، نو ضرور به اسناد ترالسه کړم، او په اقتصادي لحاظ د سفر وړ

 په خير بېرته راځم.

په پېښور او ان کابل کېې دې ګېڼ شېمېر ليکېوال او د کتېاب 

مينوال په وړيا کتابونو روږدي کېړي وو او ))جاريېه يېدقه(( دې 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

44١6 
 

ورکوله، هلته خو به دومره کتابونه نه وي، السونه به دې خارښت 

 ونه کړي؟

په کابل او په پېښور  ګران يون ياحب! ډېره ښه پوښتنه دې کړې ده.

کې چې ما د کتابونو د وړيا وېش لپاره کومه هڅه کوله، هدف مې دا و، 

چې زموږ زياتره ليکوال او شاعران د کتابونو د اخيستو وس نه لري. که 

زه وکوالی شم، دوی ته وړيا کتابونه برابر کړم، نو به مې دوی تېه څېه 

ه ځينېو نېورو کتېاب خدمت کړی وي. په دې لړ کې به له ليکوالو پرتې

 لوستونکيو ته هم وړيا کتابونه رسېدل.

زه خپله هم دا فکر کوم، چې په جرمني کې به څنګه کوم، تېه دعېا 

کوه، چې هلته هم داسې شرايط برابر شي، چې زه خلکو ته وړيا کتابونه 

 ورکړای شم.

په ملي مسايلو کې خو دې په کابل او پېښور کې له ډېېر زيېات 

خيست، په جرمني او ټوله اروپا کې خو دا مسېايل احتيا، نه کار ا

اوج ته رسېدلي دي، هلته به هم ستاسې پاليسي پر همدې بنسټ 

 والړه وي؟

ګرانه! په ملي مسايلو کې له احتياطه کار اخيستل زما په خټېه کېې 

اخښل شوي دي. دا کار زه له ډاره او يا له مضره احتياطه  نه کوم، بلکې 

ه دې مسله کې افراطي عمل د هېواد او خلکو په زما دا عقيده ده چې پ

ګټه کار نه دی. دا کار که هر څوک له هرې خوا کوي، زما په عقيده سم 

 کار نه دی.

زه به په خير په جرمني کې هم دا پاليسي تعقيبوم، نور چې څوک څه 

 کوي خپله خوښه يې ده.
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په پېښور کې دې د نورو ګڼو کارونو ترڅنګ څو درانېه څېړنيېز 

ارونه ترسره کړل چې په دې کې )د پښتو نثر اته سېوه کالېه( او ک

)په هند کې د پښتو ادبياتو د ودې او ايجاد پړاوونه( مغتنم کتابونه 

هم شامل وو، د پښتو نظم د تاريخ ليکنې پېروژه بېه دې څنګېه 

 شي؟

ما دمخه د يوې پوښتنې په ځواب کې هم درته ليکلي دي، چې زما په 

د پښتو نظم تاريخ ليکل شامل دي. زه له لويه خدايه  لومړنيو کارونو کې

 توفيق غواړم، چې دا کار وکړای شم.

په جرمني او ځينې نورو اروپايي هېوادونو کې د پښتو د ځينېو 

خطي نسخو څرک شته او له خطي نسخو سره خو ستاسې مينه 

هر چا ته څرګنده ده، د دې نسخو لټون لپاره دې هم کومه خيالي 

 کړې ده او که نه؟نقشه جوړه 

د اروپا په ډېرو هېوادونو کې لکه: روسيه، المان، فرانسه او جرمني کې 

پښتو نسخې معلومې دي، چې ځينې يې فهرست شېوې هېم دي. لېه 

امکانه لرې نه ده، چې د ځينو نورو هېوادونو د ختيځپوهنو په څېانګو 

کې هم پښتو نسخې وي. که ماته شرايط مساعد شېول، زمېا لېومړنۍ 

يفه به دا وي چې زه دغه نسخې وګورم. فهرست يې کړم. په دې باب وظ

 زما پروګرام شته.

د پېښور په اته کلن مهاجر ژوند کې دې خوږې او ترخې خاطرې 

 کومې دي؟

د پېښور اته کلن ژوندکې خوږې او ترخې خاطرې ټولو ليکل ځانتېه 

 رساله کېږي، خو له ډېرو خاطرو به دوه درته وليکم:
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مه نېټه وه، چې وفا کې زما د مقېررۍ ٤۵م کال د جون ۶۳۳٤د  –الف 

پر څلورمه ورځ زه د ناير با  کمپ ته تللم. په بورډ کې مې وليدل چې 

پوليسو افغان ترکاري پلورونکيو ته ډېر بد او سپک ښکنځل کول، پېه 

څاپېړو يې وهل او ترکاري يې ورته نهر ته ارتولې. دې وضعې دومره بد 

 ې وکړ، چې هغه شپه مې ډوډۍ ونه خوړه.تاثير راباند

بله ترخه خاطره مې دا ده چې زه تېر ژمی له جالل اباده پېښور ته  –ب 

راتلم، له اوسنۍ پولې چې واوښتم، سېرحدي موظيفينېو، واړه افغېان 

ماشومان درولي وو او تېرېدو ته يې نه پرېښودل. له دغو افغان ماشومانو 

اوړه، نيم من بوره او څه وو، يو ماشوم لږ سره يو ګلن تېل، له چا سره من 

ځان وښوراوه، يو ملېشه دومره وواهه چې له خولې يې وينېې روانېې 

شوې، هغه ورځ باران هم شوی و، ماشوم يې دومره په خټو کې ورغړاوه، 

چې کالي يې ټول په خټو ککړ شول. خو ماشوم په دې حال کې هېم د 

 تېلو ګلنه په غېږ کې کلکه نيولې وه.

پل تېر ادبي او علمي ژوند څنګه ارزوئ، له خپېل کېړي کېار خ

 څخه راضي ياست؟

ګران يون ياحب! زه نه پوهېږم چې زه په څه ډول رواني رنځ اختېه 

 يم، خپل کړي کارونه مې هېڅ نه خوښېږي.

په بهر کې مېشتو افغان ليکوالو او نېورو د واک او امکانېاتو لېه 

انسېتان کېې د اوسېنۍ خاوندانو څخه څه هيله لرې چې پېه افغ

 فرهنګي خصوياً خپرنيزې خال د ډکولو لپاره څه وکړي؟

ټول هغه افغانان چې په غرب کې اوسېږي، که هغېه فرهنګېي کېار 

کوونکي دي او که نه دي د افغاني فرهنګ د بيا تاند ساتلو لپاره بايد په 
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يو ډول نه يو ډول د فرهنګ له موسسې سره مرسته وکړي. په افغېاني 

ې بايد اشتراک وکړي، چاپ شوي کتابونه راونيسي، له فرهنګي مجلو ک

 موسسو سره مرسته وکړي.

لکه څنګه چې څرګنده ده پښتني فرهنګ ته کار زياته قربېاني 

غواړي، ستاسې قرباني او زيار ټولو ته څرګند دی، خو ټول عمر بې 

امتيازه قرباني هم دوام نه شي موندالی او انسان اخر د ژوند چارو 

هم اړتيا لري، ستا په نظر داسې يوه الره شته چېې نېه سېيخ ته 

وسوزي او نه کباب، يانې هم ژبې ته خدمت وشي او هم د ليکوال 

 ژوند يو څه خړوب شي؟

زما خپله تجربه دا ده چې له فرهنګي کار سره مينه سړی لېه نېورو 

کارونو پاته کوي. د دې مينې مهارول او بلې خواته توجه ښايي ډېر زور 

واړي، چې زما په وس نه ده پوره. زه تل په کورني ژوند کې بريالی نه وغ

يم. زما د کور زياتره مکلفيتونه، ارواښاد استاد روهېي، زمېا محترمېې 

خواښې او ګرانو خوشال روهي او اجمل روهي سرته رسولي او ما خپل 

 عمر په مطبعو کې تېر کړی دی.

شېعر، کېره کتنېه او په ټوليز ډول د پښتو اوسنی ادبي بهيېر ) 

 څېړنه( څنګه ارزوئ؟

په اوسني دوران کې خو زموږ په فرهنګي کړيو کې کره کتنه ګرد سره 

نه شته او که وي په معيارونو، ادابو او شرايطو برابره نه ده. د څېړنې کار 

خو اوس په ټپه والړ دی، يوه نيمه څېړنه چې کېږي هغه هم په معيار نه 

 ده برابره.

 او فرهنګ راتلونکي ته څه هيلې لرئ؟د خپل هېواد 
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هېواد لپاره د نورو ټولو افغانانو په څېر زما دا هيله ده، چې لوی خدای 

پکې سوله او امنيت راولي، چې ترېنه ټول تللي بچي يې بېرتېه تېودې 

 غېږې ته ستانه شي.

زموږ فرهنګ ډېر کار ته اړتيا لري، لوی خدای دې لکه تا غوندې څېو 

ورپيدا کاندي چې د تاند ساتلو لپاره يې په لېونۍ مينېه نور ځوانان هم 

 کار وکړي.

دا چې د سفر په ګڼو مصروفيتونو کې دې زموږ ګڼو پوښتنو تېه 

ځوابونه راکړل، ډېره مننه درڅخه کوو، کېور دې ودان او بچيېان 

 دې سوکاله.

تاسې نه هم ډېره مننه، په فرهنګي چارو کې درته زيات بريېاليتوب 

 غواړم.
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 ه کاڼو کې غمىپ
 

يوه يوه نيمه لسيزه وړاندې پښتو يوه داسې ژبېه وه چېې لېه نويېو 

برېښناييزو پرمختياوو او کمپيوټري خوږلنيو څخه بې برخېې وه، خېو 

ځينو ځوانو افغان کمپيوټرپوهانو او په 

تېره بيا ځوان او تکړه کمپيېوټر پېوه 

ښاغلي نېورالرحمن لېېوال د خپلېو 

زرګونو ساعتونو ذهني او فزيکي کار 

يله کې پښتو له کمپيېوټر سېره په پا

داسې غاړه غړۍ کړه چې ان تصور يې 

هېېم نېېه شېېو کېېېدی. اوس د دوی د 

کمپيوټري پروګرامونو له مخې پښتو 

ژبې ته اکثره هغه اسانتياوې شته چې 

د نړۍ ډېرې وتلې او بډايه ژبې يې لري. د همدغو اسانتياوو له کبله اوس 

نورې خپرونې چاپېږي. پښېتو په پښتو ژبه ګڼ شمېر مجلې، کتابونه او 

ژبې او افغان ولس ته دا اسانتياوې او بری په وړيا ډول ترالسه شوي نه 

د څو تنو د زيات زيار او کړاو پايله ده. ښاغلی نورالرحمن لېوال دي، بلکې 

 له دغو هڅندويانو، مخکښانو او سرغندويانو څخه دی.

ال، فرهنګپېال او ښاغلی لېوال يو سمونپال، ټولنيز، سمونچار، سوله پ

پرمخيال شخ  دی، د خپلې ټولنې په هر دردوغم دردمن او خوږن دی، 

کله چې له لېوال ييب سره څوک پر ټولنيزو مسايلو ګړېږي، نو فکر کوي 
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چې لېوال ييب يو کمپيوټر پوه نه، بلکې يو ټولنپوه دی. د ټولنې لپاره د 

ې که د لېوال ييب دوی هر علمي کار ډېر ګټور دی. د ټولنې په هر ډګر ک

په شان نور لېواالن پيدا شي، نو بې له کوم شکه به د ټولنې هېره برخېه 

 ډېرې برياوې ترالسه کړي.

څرنګه چې لېوال په ډېر کم عمر کې د ټولنې دخدمت لپاره ډېرو سترو 

کارونو ته اوږه ورکړې، نو د زياتې ستاينې او يادونې وړ دی. د هيلې مجلې 

ويمه ګڼه کې مو ښاغلی لېوال ګړوالی او دلته يې کال د (ل۶۹۷۳په دې )

 مرکه په ګډه لولو:

لېوال ييب هيله ده تر هرڅه لومړی درنو لوستونکو تېه خپېل 

 ځان وروپېژنئ؟

کالېه مېې پېه  ۶۷زه د افغانستان د لوګر واليت اوسېدونکی يم او تېر 

پېښور کې د نورو هېوادوالو په څېر په هجرت کې تېر کړي، ډېرې سېړې 

تودې مې ليدلي، د هجرت په لومړيو کلونو کې مې څو کاله د مجاهدينو 

په څو دفترونو کې کله يو او کله بل کې وړې دندې درلودې، وروسته مې 

سره او په پای کېې د خپېل ملګرو ملتو د روغتيا له نړيوالې ادارې بيا د

کاروبار تر پيله وړاندې دملګرو ملتو له پرمختيايي ادارې سره کار کاوه. 

په دغه لړ کې مې د افغان معيوبينو ټېولنې او يېو څېه نېورو افغېاني 

غيردولتي ادارو سره همکاري کړې ده، دخپل کار په اوږدو کې مې ډېرو 

، سيمينارونو او نندارتونو کې برخه اخيستې. اسېتراليا، کانېاډا، غونډو

انګلستان، مراکش، سينګاپور، دوبۍ، تايلنډ او ايران ته مې لنډ سفرونه 

هم ورسره کړي، ډېرې ښې او بدې خاطرې ورڅخه لرم، له ښو څخه يې 

د نوموړو هېوادونو پرمختګ او ښکال ده او له بدو څخه يېې زمېوږ لېه 

 سره د ډېرو هېوادونو زورزياتی دی.هېوادوالو 
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څنګه دې وکوالی شول دکمپيوټر پېچلې او پرمختللې نړۍ تېه 

 الر پيدا کړې؟

 

زما نوښتګر کسان او د هغوی نوښتونه تل خوښ وي او د هغو څېړنه 

او معلومات راته تل په زړه پورې وي، دغه مې يوه مشغوال هېم ده. مېا 

اره چې ماموريت پيدا کړم، د دفتر لومړی ټايپسټي زده کړې وه، د دې لپ

لپاره ماته د ټايپسټي زده کول غوره په نظر راغلل، هغه و چې مېا پېه 

ايران کې د ټايپسټي يو کورس په داسې وخت کې ووايه چې د ورځې به 

مې مزدوري کوله او ماښام به کورس ته تلم، ستر کړاو په کې دا و چې د 

خوراکي او دولتي ادارو کې له  ايران حکومت افغانان په تعليمي، يحي،

کار او ګډون څخه بېخي منع کړي وو، او که څوک به په دغو ادارو کېې 

 ګير شول د اسالم کال له الرې به يې روسانو ته ورسپارل.

هغه وخت به خلکو ويل او ما به په ځينو خپرونو کې لوستل چې نېن 

ندی دی، هغه سبا کمپيوټر د ټايپ لپاره کارېږي چې ډېر دقيق او ډېر ګړ

و چې زه په دې لټه کې شوم چې کمپيوټر زده کړم، بيا مې په اسالم اباد 

کې دعربانو وروڼو په مرسته يو درې مياشتنی کورس ولوست او دا لېه 

نورو څخه د کمپيوټر په برخه کې زما لومړنۍ او وروستۍ زده کېړه ده. 

، له يون ييب! کمپيوټر سره له دې چې ماشين دی يو ښوونکی هم دی

کمپيوټر او د هغه له هر پروګرام سره ډېر بشپړ کتابونه او مرسېتندويه 

اسانتياوې وي چې د کمپيوټر او د هغه پروګرام په زده کړه کې بشېپړه 

مرسته کوي او که هر څوک له دغو کتابونو او مرستندويه پروګرامونېو 

 څخه کار واخلي، نو استاد ته ډېره کمه اړتيا پېښېږي. ما چې هېر څېۀ

کړي هغه مې له کتابونو او کمپيوټر څخه په خپله زده کړي، هر څېوک 
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چې کمپيوټر زده کوي، زما الرښوونه ورته دا ده چې لومړی دې ځان ته 

کمپيوټر واخلي او بيا هر پروګرام چې زده کوي د هغه له کتېابونو او د 

 کمپيوټر له مرستې څخه دې کار واخلي.

او که استعداد دې هېم پېه  يوازې مينې دې کار ته راکاږلی يې

 همدې برخه کې درسره ملګرتيا کړې ده؟

زما په اند هر کار له يوې غوښتنې څخه پيلېږي چې مينه، رښتينولي 

او اخالص ورسره مل شي، نو برياليتوب يې مقدر شي، او که اهلل تعېالی 

چاته غوره استعداد هم ورکړی وي نو بيا خو يې برياليتوبونه په انتظېار 

له خدای پاک څخه ډېر شکر ادا کوم چې پر ما يې ډېره لورونېه  وي، زه

کړې ده، خو زما په اند که هر کار په مينه، رښتينولي او بيېا بيېا هڅېه 

ترسره شي، نو د ډېرو دنياوي کارونو ترسره کول هېڅ ګران نېه دي. دا 

زما تګالر ده چې زه د خپلې ټولنې  د ربړو په کمولو کېې خپلېه ونېډه 

کمپيوټر او عصري تکنالوژۍ سره زما مينه نه شته، خو زمېا  واخلم، له

مينه دخپلو هېوادوالو له خوشحالۍ، سوکالۍ او د هېواد له ابادۍ سره 

ده، نو لکه څنګه چې کمپيوټر د وخت او زموږ د ټولنې مهمېه اړتيېا او 

غوښتنه وه، نو دغې غوښتنې زه دې ته وهڅولم چې کمپيېوټر پښېتو 

( دې موږ ته وس راکړي چې خپلې ټولې ستونزې کړم، او خدای پاک)ج

 اوارې کړو.

کله چې له نن نه يوه لسيزه مخکې به مې د کمپيوټر خپلو هممسلکو 

سره دا خبره شريکوله چې کمپيوټر ته بايد پښتو پروګرامونه جوړ کړو. 

هغوی به ويل: په امريکا کې په زرګونو خلک پر يوه پروګرام کار کوي، په 

لګوي، او تاسې يې يوازې کوئ، او په خندا به يې وويل دا  مليونونو ډالر
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ناشونې ده  لکه څنګه چې ما مخکې وويل که هېر څېوک پېه خپلېه 

غوښتنه کې رښتينی وي او په مينه کار وکړي نو ډېر ناشېوني کارونېه 

 ترسره کوالی شي.

تراوسه پورې دې څومره او کېوم کېوم پروګرامونېه 

 پښتو کړي دي؟

کال نه راپه دېخوا د کمپيوټر د پښتو کولو هلې ځلې پيل  (3181)ما له 

کال مو په لومړي ځل په نړۍ کې د هغه وخت تېر ټولېو  ۶۳۳۹کړي. پر 

پښتو ته واړاوه او پښتو ليکل په کې تېر  ۹،۶غوره پروګرام ورډپرفيکټ 

انګرېزۍ هم ښه وشول. ځکه چې دغه پروګرام په انګرېزۍ کې په اکثره 

په بېالبېلو اندازو چاپ نه شو کوالی، خو پښتو په هر چاپنديو )پرنټرو( 

چاپندي تر يو زر پاينټه پورې اپ وکړ، يانې د پښتو يو خط په يو زر اندازو 

کې چاپ شو او دغې يوې اندازې په اته ډوله بڼه بدلوله چې هر خط اته 

ډولونه راکړل. بيا مو د  (38١١١)خطونه  (38)زره خطه شو. په دې ډول 

 (۳۹)لی په مرسته له څلورو کلونو خواريو وروسېته وينېډوز خدای تعا

د ټولې نړۍ په سېلو  (۳۹)پښتو ته واړوله. د يادونې وړ ده چې وينډوز 

پښتو کړه  (18)کمپيوټرواال کاروي او بيا مو پرله پسې وينډوز  (۳۱)کې 

او د خدای تعالی ډېر ډېر شکر دی چې سږ کال مو له انګرېزي وينېډوز 

زره هم جوړه کړه، د دې مطلب دادی چې پېه  (٤) وينډوزسره يو ځای 

دغه کار کې موږ له امريکايانو سره يوشان شولو. همدارنګه مو د پښتو 

ځينو نورو پروګرامونو لکه يونيورس او يونيورسلورډ ته هم پښتو خطونه 

 جوړ کړي دي.
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د پښتو پروګرامونو په جوړولو کې موږ له پښتو معيېارونو او نړيوالېو 

يوټري معيارونو يا سټنډرډونو نه لکه )) يونيکوډ((، چې په کمپيوټر کمپ

 /کې د ژبو معيار دی کار اخيستی. همدارنګه موږ د افغان معياري )پښتو

دري( ليکمن يا کيبورډ معيار، د پښتو تورو د جوړولو معيار او نور ورته 

 ي.کارونه کړي، هيله ده چې نور افغان کمپيوټر پوهان ورڅخه کار واخل

دخدای تعالی)ج( شکر دی اوس پښتو په هغو پروګرامونو ليکل کېږي، 

طرح کېږي او څېړل کېږي چې د نړۍ عصري ژبې لکه انګرېزي ورباندې 

ليکل کېږي. اوس کمپيوټر ته پښتو او انګرېزي هېڅ توپير نه لري، هېر 

سړی چې په پښتو پوهېږي، نو ان شااهلل چې هغه ته به په کمپيېوټر د 

لو ربړه نوره نه وي او بله دا چې پښتو په کمپيوټر کې اوس د پښتو ليک

سيمې له نورو ژبو نه ډېره مخکې ده نورې ژبې يوازې په کمپيوټر ليکل 

کېږي او پښتو کې ټول هغه څه کېږي چېې خلکېو بېه انګرېېزي تېه 

 اختصايول.

د څښتن تعالی په برکت اوس زموږ پروګرامونه په هېواد کېې او لېه 

ر په ټوله نړۍ کېې د پښېتو، دري او اردو ليکلېو لپېاره هېواد څخه به

کارېږي، چې په هر برخه کې خلک ترې کار اخيستالی شي، زموږ پښتو 

او  (۳۷، ۳۹)افېيس  (۵،۹)وينډوز سيسټم له ويندوز سره سره افيس 

پروګرامونه لکه ورډ، ايکسل، پاورپواينټ، اکسېيس، کورلېډرا، ( ٤۱۱۱)

اوټلوک ايکسپريس او داسې نور ډېر پروګرامونه پښتو ته اړوي. تر ټولو 

غوره خبره داده چې له مايکروسافت کمپنۍ سره موږ د عربي وينېډوز 

کې ډېره مرسته کړې وه  (۹)او انټرنټ ايکسپلورر  ( ٤۱۱۱)، افيس (٤۱۱۱)

ره ستايلې او د مايکروسافت په ويبپاڼه کې له موږ څخېه چې هغوی ډې

مننه هم شوې. دغه شان د ايران او پاکستان کمپيوټر پوهانو هم زموږ 



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4436 
 

کال د پاکستان سېاينس فاونډيشېن او د  ل(۶۳۳۱)کارونه ستايلي. پر 

ملګرو ملتو د يوې پروژې له خوا په پېښور کې د کمپيېوټر او د هغېه د 

 تون کې موږ ته لومړۍ جايزه راکړل شوه.پروګرامونو په نندار

تاسو چې په پښتو ژبه دکمپيوټر د پروګرامونو را اړول پيل کړل، 

تر تاسو دمخه بهير يا هغه کار چې په دې برخه کې شوی څنګېه 

 ارزوئ؟

ميالدي کال څخه، چې د ځانګړي کمپيوټر )يا پرسونل  ل(3181)ما له 

کمپيوټر د پښتو کولو هلې ځلې  کمپيوټر( لسيزه ورته وايي راپه دېخوا د

پيل کړي او زما يقين دی چې نورو ډېرو پښتنو به ډېرې هلې ځلې کړې 

وي او ډېرو نورو ته سخته اړتيا ده، خو تر ما دمخه په خپرونو کې چې د 

کومو هېوادوالو يادونه شوې، هغه ډاکټر عبدالقادر ودان دی چې د ټول 

کال په دويمه ګڼه کې ورسره مرکه شوې، د  ل(۶۳۳۱)پښتون مجلې د 

پښتو پر کمپيوټري کولو يې پيل کړی و، خو څه پيداوار يې بازار ته نېه 

دي راويستي، ما ورته دوه درې ځله ليک استولی خو ځواب يې نه دی 

راکړی چې ده څه کړي دي. همدارنګه ګامېا کمپنېۍ پېه ) اپريټينېګ 

پېاڼو يېا ) ايمېېل او ويبپېېج( سيسټم( پروګرامونه، برېښناليک او ويب

 پروګرامونه، جاليز يا ))نيټورک اينګ(( پروګرامونه پښتو شول.

خو لکه څنګه چې ما مخکې وويل موږ ته ډېر نور کار کول په کار دي، 

زه هيله کوم چې زما نور پښتانه وروڼه به زموږ کارونه يو ځل بيا له سره 

پروګرامونه به جوړ کېړي.  نه کوي او پر هغو به دعوه هم نه کوي او نوي

زره کې پښتو  (٤)او  (18)اوس موږ په ای بي ايم کمپيوټر کې په وينډوز 

په بشپړ ډول دننه کړې او چې کومې نيمګړتياوې لري هغه وخېت پېر 
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وخت سموو زما هيله ده چې زما پښتانه هممسلکي به زموږ له کړي کار 

 څخه کار واخلي او الندې کارونه به ورباندې وکړي:

 پښتو لوستل په کمپيوټر يانې دا چې کمپيوټر پښتو ولولي.

پښتو سکېن کول يا ليکل شوی متن له ټايپ کولو څخه پرته کمپيوټر 

 ته وړل.

 پښتو ويبپاڼې جوړول.

د ټولو پښتو پروګرامونو ترمنځ د ليکل شوي متن وړل او راوړل، يانې 

يوني ټايپ، ګلوبل زموږ د پروګرامونو، ايملس، يونيورس، يونيورسل ورډ، 

رايټر، انپېج او داسې نورو پروګرامونو ترمنځ د ليکل شېوي مېتن وړل 

 راوړل.

 په جاوا کې پښتو ليکل

 په يونېکس کې پښتو ليکل او لوستل.

همدارنګه موږ او بي بي سي ميکنتاش ته هم يو څه کار کړی او نور کار 

 ته ډېره اړتيا ده.

رامونو په مرسېته زمېوږ د د خوشحالۍ زېری دادی چې زموږ د پروګ

کمپيوټر ژبې لکه )) ويژول بيسيک، او )) ويېژول سېي(( کېې پښېتو 

پروګرامونه په داسې اسانۍ جوړېدی شي لکه څنګه چې انګرېېزي تېه 

 جوړېږي.

دا ستاسو يو شعار دی ))هېڅ شی بايد وړيا ورنېه کېړای شېي، 

ځکه چې ارزښت يې کمېږي(( په تجارتي برخه کې خو ستا شعار 

دی، خو فرهنګي کار يو څه قرباني هم غواړي ما نا دا چېې د سم 
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ولس دهڅونې او ويښتيا لپاره بايد يو څه مالي او مېانيزه قربېاني 

 هم ورکړو، تاسو تر کومه بريده قربانۍ ته حاضر يئ؟

)) هېڅ شی بايد وړيا ورنه کړای شي(( څخه زما مقصد دا نه دی چې 

وګرځو، بلکې مقصد مې دادی چېې موږ ټول عمر يوازې په ګټې پسې 

موږ پر خپل ځان متکي شو، نه د نورو په مرستو، که زه خپل پروګرامونه 

وړيا ورکړم، نو زما په خيال زه به يې يوازې زرو پښتنو ته ورسوم او کېه 

زرو پښتنو زما پروګرامونه واخيستل نو زه به يې نورو يو مليون پښتنو ته 

 ا څه خوندور شعر دی:د رسولو جوګه شم؟ د رحمان باب

 د دلېبرو يدقې لېره يې غېېواړم

 هسې نه چې په دنيا پسې زهير يم

امريکا کې د ))املس(( پروګرام چې د پښتو ترڅنېګ ډېېرې نېورې 

کال په شاوخوا کې راوويست، چې د يوه  ۶۳۳۱نړيوالې ژبې په کې وې د 

رسېل ساده ليک ليکلو لپاره و، همدارنګه په دغو وختو کې د ))يوني و

ورډ(( پروګرام هم بلې امريکايي کمپنۍ راوويست، چې املس ته ورتېه 

دی. دغه د )) ډاس(( زمانه وه، خو چې کله مايکروسافت وينډوز راغله 

او کمپيوټرونه تېز شول نو د ډاس په پروګرامونو د کمپيوټر د کارکوونکو 

په نوم مينه نه ماتېده، بيا دوه درې کاله وروسته ګاما کمپنۍ د يونيورس 

کې کار کوي، موږ دغه پروګرام  (۹،۶ )پروګرام راوويست، چې په وينډوز

ته هم د پښتو څو نوې ليکبڼې ) فنټونه( ور جوړې کړې، همدارنګه پېه 

جرمني کې چا ورته يو څېو پښېتو ليکبڼېې جېوړې کېړې دي، دغېو 

پروګرامونو د پښتو ليکنو اړتياوې نه شوې پوره کوالی، نو موږ په دغېه 

پښتو ته واړاوه، چې څه ناڅه له وينډوز نېه  ۹،۶ورډ پرفيکټ  وخت کې

کم نه دی. او د هغه وخت غوښتنې يې پوره کړې. د يادونې وړ ده چېې 
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ځينو وړو کمپيوټرچيانو زموږ د پښتو ورډپرفيکټ او په جرمنېي کېې 

جوړوشويو ليکبڼو په باب وخت پر وخت د ځان ښودنې لپېاره ځينېو 

 رام موږ پښتو کړی دی.خلکو ته ويلي چې دا پروګ

د وينډوز په راتلو سره ټولو کمپنيېو منېډه پيېل کېړه چېې داسېې 

پروګرامونه جوړ کړي چې ټوله وينډوز په يوه او بلېه ژبېه کېار وکېړي، 

مايکروسافت خپله وينډوز ټولو اروپايي ژبو ته واړوله او بيا يې عربي هم 

ګټېې وې پېه راوويستله او نورې هغه ژبې يې چې د بازار له مخې لېږ 

 وينډوز کې ورګډې نه کړې.

د ډاس لپاره ډېر پروګرامونه جوړ شول چې د ژوند په هر اړخ کې يې 

مرسته کوله، خو کمپيوټر پر يو وخت يوازې يو پروګرام چلوالی شو اوله 

يوه پروګرام څخه بل ته د کار شويو موادو وړل راوړل ډېر ګران کار و، نو 

وګرامونېو کېې کېار وکېړای شېو او د وينډوز پر يوه وخت په ډېېرو پر

پروګرامونو ترمنځ دشوي کار وړل راوړل اسانه شول. نو په دغه وخېت 

کې ګاما کمپنۍ ))يوني ټايپ(( پروګرام راوويست، دوی هڅه کوله چې 

ټولې هغه ژبې چې د مايکروسافت کمپنۍ پروګرامونه يې نېه ليکېي د 

متن به په يېوني دوی يوني ټايپ يې په وينډوز کې وليکي، چې ايلي 

ټايپ کې ټايپېده او د وينډوز په بل پرګرام کې به اچول کېده، که څه هم 

د دوی هڅې د ځينو اروپايي ژبو لپاره بريالۍ وې، خو په پښتو کې يېې 

ستر کړاو دا و چې يو لين به په يوه ځل ليکل کېده، سمونه، لويېدل او 

چېې مېوږ )) د کوچني کېدل به په کې نه کېدل. نو دا هغه وخېت دی 

لپېاره((  (۳۹)او وينېډوز  (۹،۶)اسياسافت پښتو سيسېټم د وينېډوز 

او دهغې يو زيات شمېر پروګرامونه يې په  (۳۹)راوويست. چې وينډوز 

 بشپړ ډول پښتو کړل.
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د کمپيوټر پروګرامونه هم پر ډولونو وېشل شېوي، دمثېال پېه ډول 

دشمېر يېا حسېاب ))ورډ(( د ليکلو لپاره يو پروګرام دی او )ايکسل(( 

کتاب لپاره دی. زموږ د هلو ځلو په لېړ کېې بنسېټيز يېا ))ډيټېابيز(( 

پروګرامونه؛ خپريز يا )) ورډ پروسيسنګ(( پروګرامونه، يا چليز. يېون 

ييب! په نړۍ کې چې کومو ولسونو وده کړې هغه يې په دې نه ده کړې 

پروګرامونه چې ګنې يو لېوال او يا کوم بل ... ييب په کې پيدا شوی، چا 

جوړ کړي، وړيا يې ورکړي او چا ))هيله(( غوندې مجله د زړه په وينېو 

ليکلې او بيا يې دهغې د چاپ لپاره لګښت او د نورو چارو په لټون پسې 

اللهانده شوی دی. که هر څوک هر چاته هر څومره شيان وړيا ورکېړي 

 بيا به هم هغه موړ نه شي. يو شعر دی:

 نه په مېالنه په عمر مېړېده شته 

 نه په مينه څوک مړېږي نه په سوال

پرمختلليو ولسونو ګډه ملګرتيا او راکړه ورکړه کړې، دغه راکړه ورکړه 

د دوه اړخيز درناوي سبب شوې، يو کار يو کړی يو بل کړی، هغه يېې د 

سوداګريزو ايلو پر بنا سره شريک کړي او سترې سترې کمپنۍ تېرې 

تاسو به هرومرو د ))سترې لوبې((  جوړې شوي چې نن سبا نړۍ چلوي.

په باره کې لوستلي وي، نن سبا هغه پنځه سوه کمپنۍ نړۍ چلوي، چې 

پيداوار يې د نړۍ په هر هېواد کې خرڅېږي، د امريکا مشر کلنټن يوازې 

خبرې کوي، خو کار د امريکا کمپنۍ کوي، چې د خپلو ځانګړو ګټو لپاره 

 راوالړوي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ډول ډول ستونزې

نو مطلب دا که چېرې موږ خپله هره السته راوړنه چې په ډېره قربانۍ 

او زيار مو السته راوړې وي په وړيا ډول د يوه ځل لپاره ټولنې ته وړاندې 

کړو، نو که دغه اړتيا موږ ته بيا بيا راپېښه شي بيا بېه څېه کېوو؟ زه دا 
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ي. د ساري په توګه قضاوت لوستونکو ته پرېږدم چې موږ ته څه په کار د

زما تل ستاسې او ځينو نورو ليکوالو سره همدا بحث وي چېې يېاره دا 

مجلې او کتابونه وړيا مه ورکوئ ځکه چې که وړيا ورکړای شي، کېېدی 

شي بې قدره خلکو ته هم په الس ورشي، نو هغوی يېې پېه قېدر نېه 

نو پوهېږي، ځکه چې د زرو په قدر زرګر پوهېږي، خو که زرګر پيدا شي 

 خدای پاک خپله ورته زر پيدا کوي.

که موږ سوکال او خوشحال ژوند او ښېرازه هېواد غواړو، نو ټول راز مو 

پرځان باندې په متکي کېدو کې پټ دی، نه پېه وړيېا وېشېلو او وړيېا 

 ترالسه کولو کې!

خپله فکر وکړئ تر څو پورې به يو څو تنه قرباني ورکوي او تاسې ته به 

پيسې رالېږي، فرض کړه که هغوی پيسې راونه لېږي نېو د کارونو لپاره 

دلته به د خپرونو بهير سقو، شي، ښه داده چې موږ د ګټې او لګښت 

ترمنځ يو انډول وساتو، خير دی هغه څوک چې اقتصاد يې ډېر کمزوری 

وي، هغو ته دې په ټيټ قيمت وړاندې شي خو د وړيا ورکړې مخالف يم. 

بره ده، ښه داده چې موږ زيات زيار وباسو تر کومه ځايه چې دقربانۍ خ

ټولنې ته په مناسبه بيه او ښه کيفيت د ټولنې د اړتيېا وړ اسېانتياوې 

وړاندې کړو، همدا خپله يوه نسبي قرباني ده او که موږ خپل هېر څېه 

قرباني کړو، په راتلونکي کې به مو هر څه له السه ورکړي وي او هېڅ به 

دې کړو. او بل دا چې موږ خو د خلکو مرستو نه لرو چې ټولنې ته يې وړان

ودان کړي يو. زما خو اوس له وړيا ورکولو او مرستو نه دومره کرکېه ده 

چې دغه مرستې د هېواد د ورانۍ ايلي المل بولم وګېوره روسېانو او 

امريکايانو له موږ سره مرسته کوله او د نورې نړۍ هېوادونېه هېم تېل 
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ې ټول مرستې کوي پوښتنه داده چې مرستې کوي او راروانې دي. دا چ

 زموږ هېوادوال ولې وژل کېږي او هېواد مو ولې ورانېږي.

له طالبانو سره خو دې هم څه ناڅه منډې ووهلې، په افغانستان 

 کې ستاسو کار تر کومه بريده ګټور و او دی؟

لکه څنګه چې تاسو ټولو ته څرګنده ده چې زموږ ګران هېېواد وران 

وران شوي دي، موږ تل غواړو چې د هېواد په ابادۍ ويجاړ دی، هر څه 

کې له خپلو نورو هېوادوالو سره اوږه پر اوږه خپله ونډه ولرو، کمپيېوټر 

چې د هېواد په ابادۍ کې څه مرسته کوالی شي له هغې مو چېارواکي 

خبر کړي او تر خپله وسه مو هڅه کړې چې هغوی ته داسېې مشېوره 

اوس د هېواد په زيات شمېر ادارو کېې ورکړو چې د هېواد په ګټه وي، 

 زموږ پروګرامونه کارېږي.

کمپيوټر، برېښناليک يا ايمېل او انټرنټ زموږ له وران هېواد سره ډېره 

مرسته کوالی شي، خو دا هله چې دکارولو لپاره يې کارکوونکي وروزل 

م کال مېوږ د مخېابراتو ۶۳۳۷شي او هغوی ته دنده وروسپارل شي. پر 

وه پروژه وړاندې کړه چې د هېواد لوی ښارونه د برېښناليک وزارت ته ي

د شبکې په واسطه له نړۍ سره وتړو، تر څلور کلنو خبرو اترو وروسته 

دمخابراتو وزارت زموږ پروژه د وزيرانو شورا ته واستوله او په هغه شورا 

کې ځينو چارواکو هغه ناروا وګڼله همدارنګه موږ غوښتل چې هېواد ته 

له الرې ټليفون راولو په دغه کار کې هم موږ ته اجېازه رانېه  د انټرنټ

 کړای شوه.

دغه راز موږ په کابل کې خپل دفتر جوړ کړ، خو بيا به هم ډېر زيېات 

کسان پېښور ته راتلل نور خو پرېږده کمپيوټرونه به يې په پېښور کېې 

زموږ له دفتر څخه اخيستل؛ بل دا چې په کابل کې له خپل دفتر سېره 
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ږ د اړيکو ټينګولو ستونزې وې، همدارنګه چارواکو زموږ پروژې ونه زمو

منلې، له همدې کبله موږ دهغه دفتر ساتل غوره ونه ګڼل او بند مو کړ 

موږ په دغه چلند ډېر خپه يو، له هېوادوالو او چارواکو نه داهيله کېوو 

چې په هېواد کې دننه کاروبار ته د ودې ورکولو لپاره له هغو شخصېي 

 رو سره چې په هېواد کې کار کوي همکاري وکړي.ادا

سره له دې چې اکثره پښتانه ستاسو کار ته پېه درنېه سېترګه 

ګوري او په غياب کې مو ډېره ستاينه کوي، خېو ځينېې کسېان 

وايي: ))ياره لېوال ييب ټول شيان په خپل نامه پورې تړي، تر ده 

شېهرت وړاندې هم ډېرو خلکو پروګرامونه جوړ کړي خو دومېره 

 خوښي نه دي(( تاسو په دې باب څه وايئ؟

لومړی خو دا چې د ځينو نورو په شان موږ هم څه ډېره غټه توره نېه 

ده کړې، زه په ډېره خواشينۍ سره دا وايم زموږ کارونه چې زموږ ولس 

ته ستر برېښي، په دې هم زه خپه يم، ځکه ولې دوی ته دا واړه کېاروه 

سره خبرې کوي، موږ ال په ځمکه سره دومره ستر دي، خلک له ستورو 

 نه جوړېږو، يو بل نه شو زغملی،  روا او ناروا مو ال نه دي پېژندلي.

ما د خپل ځان ستاينه نه ده کړې، خو يو څه به مېې کېړې وي چېې 

خلک مې پېژني، په کټوه کې که څه نه وي په څمڅۍ کې څه نه راپورته 

ترې خبر شي نو بيا به پوه  کېږي! دومره ستونزمن کار چې زه کوم که نور

شي چې دا هر څه په وړيا ډول نه رامنځته کېږي، همدې مينې او زيات 

کار زه يو ځای او بل ځای ښه او بد ياد کړی يم. په حقيقت کېې زمېا د 

 شهرت وسيله زما خپل کار دی او بس، خوشال بابا څه ښه فرمايي:
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 عشقه ته تر اورنګزېب پاچا بهتر يې

 شهور کړ په عالېمچې خوشال دې م

تر ما دمخه چې چا څومره کار کړی هغه به د هغو په نامه پورې تړلی 

وي. څوک د چا کار نه هېروالی او نه غال کوالی شي. زه ټولو هغو کسانو 

ته چې تر ما يې دمخه کار کړی هم په درنه سترګه ګېورم او اوس چېې 

م چې نور به څوک کار کوي هغو ته هم په درنه سترګه ګورم او هيله لر

ترما ډېر څه وکړي خو ما او نورو کې توپير دادی: زه چې څه کوم هغه په 

رښتينولۍ، مينه او بيا بيا هڅه کوم او کوم ملګري چې ګيلېه مېن دي 

دهغوی مثال د هغو زرکو دی چې سر په واورو ومنډي او وايي چېې زه 

، ما مخکې نړۍ نه وينم نو نړۍ ما هم نه ويني، له ګيلو نه څه نه جوړېږي

 تاسو ته وويل چې نور د څه کار ترسره کولو په کار دي هغه بايد وکړو.

او بله دا چې که دغو ګيله منو څه کړي وي او په هغو يې موږ او ولس 

نه يو خبر کړي، نو زه دوی بخيالن بولم چې يوازې د ځان لپاره يې کار 

 وم.کړی دی خو زه د ځان لپاره نه، بلکې د ټولنې لپاره کار ک

يو بل انتقاد چې پر تاسو کېږي البته د پردې تر شا ))هغه دادی: 

ځينې کسان وايي چې لېوال ييب تجارتي اخالق يا چلند د هغه 

پر فرهنګي هغو ډېر زورور ښکاري(( مانا دا چې لېوال لېه سره يېو 

 ګټيالی شخ  دی نه فرهنګيالی، تاسو په دې باب څه وايئ؟

هر څيز دمنفي اړخونېو څېړنېه يېې ځينې کسان منفي نظر لري، د 

خوښه وي، له خبرې خبره پيداکوي، ځينې کسان چې په ايېطالح د 

فرهنګپالنې الپې شاپې وهي، را دې شي او خپل کړی کار دې له مېوږ 

سره د انصاف له مخې پرتله کړي. موږ الپې نه وهېو خېو کېار کېوو، د 
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کول خپله د فرهنګپالنې او ګټنې خبره موږ په دې ډول ارزوو چې کار 

فرهنګپالنې په مانا دی، او بل دا چې موږ کوم کار کوو هغه ته د ټولنې 

اړتياوي، د اړتياوو د پوره کولو او د اسانتياوو په رامنځته کولو سېره د 

 مشکالتو له منځه وړل غواړو.

موږ تخنيکپوهنه مجله خپروو؛ په کتابي او کمپيوټري ډول دپښتو زده 

رنګه پښتو ته مو د چاپي چارو ډېرې اسانتياوې کړې مواد برابروو، همدا

برابرې کړي او برابروو يې. زموږ پروګرامونو چې پښېتو تېه د چېاپ او 

خپرونې کومې اسانتياوې اوس برابرې کړي او د نن اکثره معتبره پښتو 

خپرونې ترې ګټه اخلي ايا دا فرهنګپالنېه او دفرهنګېي بهيېر د ودې 

داسې فکر کوي چې خپېل ټېول  ګړندي کول نه دي؟ که ځينې خلک

وسايل په څو ورځو کې پر فرهنګ ولګوو نو بيا به فرهنګپال شېم نېه 

ګټيالی، نو دا خو ځکه امکان نه لري چې هر څه به همدلته سقو، شي. 

 بيا هم زه قضاوت درنو لوستونکو ته پرېږدم.

دا نيوکې چې ما يې يادونه وکړه دا خو به غالباً تر تاسېو نېه وې 

خو اوس دا راته ووايه چې د پښتنو او ناپښتنو له خوا د  رارسېدلې

دومره زياتو خدمتونو او هڅو له امله کله ستايل شوی هم يېې او 

 که نه؟

زه پر خپله مسلمانۍ، پښتو، پښتونولۍ او د خپلو خلکو پېر کارنېامو 

وياړم چې تل يې دنړۍ توله برابره ساتلې ده، تاريخ ليکلي چې سکندر 

پاڅېده، چنګېز له منګوليا راوالړ شو، انګرېېز لېه لندنېه له يونان نه را

 راپاڅېده او بيا لنډ  روس ته ګوره چې:
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 ال تراوسه يې ماغزه په قېرار نه دي

 چاچې ماسره وهلی سر په څنګ دی

دوی ټولو غوښتل چې د نړۍ انډول خراب کړي او پر کمزورو هېوادونو 

کړل او د کش شوي ربړ خېټه واچوي همدا زموږ باتوران وو چې مات يې 

په شان بېرته پر خپل خپل ځای کېناستل، نو يون ييب! ته دا وايه چې 

د چا به زړه نه غواړي چېې د داسېې يېوې غيرتېي او مېړنېۍ ټېولنې 

خواخوږی او خدمتګار نه وي. سره له دې چې زموږ هېوادوال له ډېېرو 

زيېات ستونزو څخه ستړي او ستومانه دي، بيا هم زه له دوی څخه ډېر 

خوښ يم، ماته يې ډېر څه راکړي او راکوي يې، ډېر مې ستايي او زه لېه 

ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم. زما يو ارمان دی چې زه دوی ټېول 

سوکاله او خوشحاله ووينم دوی چې خوشحاله وي نو موږ به خوشحاله 

يو موږ ته دهېواد پوهنتون، او داسې نورو غيردولتي ادارو او اشخايېو 

ډېر ستاينليکونه رالېږلي چې د قدر وړ دي، د هېوادوالو ټولو خپرونېو 

 زموږ سره ډېره همکاي کړې او کوي يې چې د مننې وړ دي.

د ناپښتنو په حساب په غټو کمپنيو کې د مايکروسېافټ کمپنېۍ، د 

اډوب کمنپۍ، د ملګرو ملتو دمعيارونو ادارې ) ای اس او( يوني کوډ او 

ږ کارونه ستايلي. همدارنګه په ګاونډيو هېوادو کې داسې نورو ادارو زمو

کال جېايزه راکېړه، پېر  ۶۳۳۳د پاکستان ساينس فاونډيشن موږ ته پر 

انټرنټ ډېرو هېوادوالو او بهرنيانو زموږ ستاينه کړې چې د ايران ټېايم 

 ويبپاڼه هم په کې شامله ده.
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زه خو چې کله تاسو ګورم هر وخت د کمپيوټر مخې ته ناسېت 

غه د چا خبره )) نږدې دی چې په کمپيوټر کېې ننېوزې(( دا يې ه

 راته ووايه چې په شپه او ورځ کې څو ساعته کار کوې؟

زه د کال ټولې ورځې کار کوم له خوب نه پرته ټول ساعتونه د خپېل 

کار، خپل ژوند او د هېواد د ډېرو ستونزو د حل په لټه کې يېم. زمېا د 

زغم دی چې د ناپيلون دغه نکل يې ډېر برياليتوب راز هم دا ډېر کار او 

ښه تمثيلوي: د ناپيلون د شان او شوکت په زمانه کې دده دماشومتوب 

د وخت يو ملګری چې پر ده باندې په ورکوټوالي کې زورور و په ډېېره 

حيرانتيا له ده څخه پوښتنه وکړه چې زه خو تا پېژنم چې نه زما په شان 

خو نن دې نه پرېږدم چې دا راز راته ونه  زورور او نه له ما نه هوښيار وې،

 وايې چې څنګه ناپيلون شوې؟

وايي چې ناپيلون ورته ويل: پرېږده دا ستا د وسې کار نه دی! تر ډېېر 

ټينګار نه وروسته ناپيلون وويل چې خوله پرانيزه، خپله ګوته يې د هغه 

ې په خوله کې ورکړه او هغه ته يې ويل چې خپله ګوته د ده په خوله ک

کېږدي، بيا يې غږ وکړ چې په غاښ يې کړه، ناپيلون دملګري او ملګري 

د هغه پر ګوتې باندې زور راوړ، خو له څو شېبو وروسېته يېې ملګېري 

وويل، پرېږده، پرېږده! د ناپيلون ګوته يې پرېښوده، خو ناپيلون ال هغېه 

شان ګوته نيولې وه او نور زور يې ورکاوه، کله چې هغېه ډېېرې چغېې 

 ې نو يې پرېښود، ورته يې وويل چې پوه شوې؟ ويې نه!ووهل

ورته يې وويل چې زما ګوتې هم ستا د ګوتې په شان درد کاوه، خو تا 

څو شېبو درد ته غاړه کېنښوده او زما ګوته دې پرېښوده، دغېه زمېا د 

 برياليتوب راز دی.
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 وايي:

 بېېې زحمته راحت نه شته زما وروره

 بويهکه راحت غواړې زحمت در لره 

 دومره ذهني بوختيا دې روغتيا ته زيان نه رسوي؟

زما په اند روغتيا هله خرابېږي، چې کله انسان قناعېت ونېه کېړي، 

دخدای پاک پر ورکړل شويو نعمتونو چې ژوند، روغه سټه، شېتمني او 

نور وسايل دي قناعت ونه کړي، نېستۍ، رنځورۍ او ربړو ته يې له يبر 

ه الر کې همت او غيرت ونه کړي، نېو بيېا سره سره دهغو د ښه کولو پ

نارو  خو پرېږده روغه سټه هم ناروغه شي، او ل دا چې خېدای پېاک 

انسان د ښېګڼې او عباداتو لپاره پيداکړی دی، نو هر څوک چې قانع او 

هڅاند وي هومره د هغه روغتيا هم ښه وي. زه چې کله کار ونه کړم نو 

ۍ خواته روان يم او دردونو ته مې بيا ورو ورو راته احساسېږي چې د لټ

 خيال شي.

څومره کسان دې تراوسه پوې روزلي او په راتلونکي کې د کېوم 

روزنيز مرکز د جوړولو نيت لرې او که نه؟ او کېه لېرې يېې دا بېه 

 څنګه او چېرته وي؟

زه خپله پر زده کړه، څېړنه او جوړونه دومره بوخت يم چېې ځېان د 

ند و او خدای پاک راسره مل و او د هېېواد ښوولو جوګه نه بولم، که ژو

پوهنتونونو د کمپيوټر د زده کړې په څانګه کې څه ګامونه پورته کړل، او 

چارواکو راسره همکاري وکړه نو په هېواد کې به دکمپيوټر د پروګرامونو 

د جوړولو يوه داسې اداره جوړوم چې نېه يېوازې دهېېواد کمپيېوټري 

 ې نړۍ سره مرسته او کاروبار هم وکړو.ستونزې حل کړي، بلکې له نور
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خو په بنسټيز ډول زه دې څلورو کارونو ته د سوداګريزې بڼې ورکولو 

کلک مخالف يم. لومړی مذهب، دويم مشرتوب او حکومت، درېيم زده 

کړه او څلورم روغتياپالنه او رنځپوهنه. بايد ټولنېه او حکومېت دغېو 

ې برابېرې کېړي، چېې دوی څلورو مسلکوالو ته د ژوند ټولې اسانتياو

 دخپلې خېټې او کورنۍ د خړوب لپاره د نورو ژوند ته خطر نه شي.

که څه هم موږ د روزنې مرکز نه لېرو، خېو چېې څېوک هېم زمېوږ 

پروګرامونه زده کوي هغوی ته يې په خپل دفتېر کېې وړيېا ورښېيو او 

تراوسه موږ په دغه طريقه په لسګونو کسان روزلي چې اوس په دولتي 

 يردولتي ادارو کې کار کوي.او غ

اوس پر کومو نوښتګرو هڅو بوخت يې يانې کوم نوي پروګرامونه 

 دې ترالس الندې دي؟

اوس پر دې لګيا يم چې کمپيوټر څنګه کره او سمه پښتو وليکي، نو د 

دې لپاره پښتو کمپيوټري قاموس جوړول په کار دي، دا قېاموس اوس 

جوړونې طريقه داده چېې مېوږ زموږ تر کار الندې دی، ددغه قاموس د

اوس ټول پښتو قاموسونه چې تراوسه په پښتو کې شته هغه کمپيوټر ته 

وراچوو او بيا هغه د پښتنو د شپږو غټو لهجو په پښتو پوهانو ګورو چې 

د هغه کره پښتو ټکي په يحيح امال کمپيوټري قاموس کې ځای پر ځای 

 شي.

 همدارنګه الندې کارونو باندې کار کوم:

مپيوټر په واسطه پښتو لوستل، دلوست کمپيوتري پروګرام؛ پښتو دک

سکېن کول يا ليکل شوي متن له ټايپ کولو څخه پرته کمپيوټر ته وړل، 

پښتو ويباڼې جوړول؛ د ټولو پښتو پروګرامونو ترمنځ د ليکل شوي متن 
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وړل او راوړل؛ په جاوا کې پښتو ليکل؛ په يونيکس کې پښتو ليکېل او 

رنګه د يودوه کتابونو پر ليکلو او د کمپيوټري ايطالحاتو لوستل؛ همدا

 پر ډيکشنرۍ اخته يم.

څو ځله دې ليکوالو ته په ډېر ټينګار سره ويلي چېې کمپيېوټر 

زده کړي، دا د وخت غوښتنه ده، ستاسو په نظر که هېر پښېتون 

ليکوال کمپيوټر زده کړي، د ليکېوال پېه کېار کېې بېه څېومره 

 و ژبې ته به يې ګټه څومره وي؟اسانتياوې راشي او پښت

زما په خيال په دې يوه لسيزه کې کمپيېوټر پېه خېاص ډول پښېتو 

کمپيوټر د پښتو اثارو چاپ ته سرعت ورکړ. پخوا به که يو اثر چاپېده نو 

مخکې تر مخکې به يوه خطا، ته سپارل کېده. مياشتې مياشتې به پرې 

رسېده، خو اوس په  اوښتې او تر ډېر شواخون وروسته به لوستونکو ته

اوونۍ کې د يو څو تازه کتابونو او مجلو د چاپ شاهدان يېو، نېن سېبا 

دکتابونو دچاپ بازار ګرم دی او دفرهنګېي ارزښېتونو ترڅنېګ دغېه 

کتابونه ليکوالو ته اقتصادي ارزښت هم لري، مانا دا چې په يوه ژبه کې 

 څومره ډېر اثار خپاره شي دومره لوستونکي هم پيداکوي.

ې ژبې چې ډېر لوستونکي پيدا کړل داسې يې وبوله چې دغه ژبه د هر

اوج خواته روانه ده. همدارنګه د ژبې پرمختيا د ليکوال لپاره اقتصادي 

پرمختيا ده، ښه ليکنه ښه اقتصېادي ګټېه هېم السېته راوړی شېي، 

همدارنګه د ليکنو اقتصادي بازار چې څومره ګرم وي هومره د ليکنېو 

ېږي او دغه شان يو شهکار بل ته الر پرانيزي، يوه ژبه معنوي ځال هم لوړ

 او دهغې ژبې ادب په همدې ډول افاقي حيثيت پيداکوي.
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که پښتو ژبه له دوو لسيزو مخکې وختونو سره پرتله کړو يېو کيفېي 

بدلون په کې راغلی دی، دا بدلون که له يوې خوا د ليکوالو په هنري او 

پلوه د کمپيوټر او چېاپ لېه تخنيکېي تخليقي لوړتيا پورې تړو، له بله 

اسانتياوو څخه هم انکار نه شو کوالی، په عاجزۍ به درته ووايم چې د 

کمپيوټر په برخه کې همدا زموږ پښتو پروګرامونو او هلو ځلو ډېر داسې 

کسان دې ته هڅولي چې کتابونه ليکل ورته اسان کار ښېکاري او بېل 

ه کمپوزولو کې ډېر ماهر دي. داسې کسان مو روزلي چې د پښتو ليکنو پ

زموږ له کمپوزرانو څخه نن يو شمېر ليکوال دي چې د قلېم زور يېې د 

کمپيوټر په ملګرتيا ورته ډېرې دروازې پرانيستي او نن سبا يو کس او يو 

کمپيوټر پوره يوه مجله چې پخوا په کې د لسګونو کسانو اړتيېا وه پېه 

 يوازې ځان راوباسي.

پلوه اوس پښتو ژبه د نړۍ له نورو يېادو  له تخنيکي او طباعتي

 ژبو سره سيالي کوالی شي؟

په تخنيکي چارو کې اوس پښتو له انګرېزۍ سره خوا په خوا تلېالی 

شي، ځکه چې اوس په امريکا کې هم خلک د انګرېزي ليکنو لپاره دغه 

زره او د وينډوز پروګرامونه کاروي او  ٤، وينډوز ۳٨، وينډوز ۳۹وينډوز 

کارېږي. همدارنګه په طباعت او طراحۍ کې ))کورلډرا(( په ټوله  دلته هم

نړۍ کې کارول کېږي چې اوس پښتو هم د انګرېزي په څېېر پېه کېې 

کارېدی شي، زموږ پښتو شوي پروګرامونه نن سبا د دولتي او شخصېي 

ادارو او عامو هېوادوالو هره کمپيوټري اړتيا پوره کوي او هغوی ترې کار 

 اخيستالی شي.
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که څنګه چې ماته معلومه ده تاسې بهر ته ډېر ځله تللي ياست ل

او بيا هم تلالی شئ او هم هلته پاتې کېدو امکانات درته ډېر زيات 

 دي، ولې مو دا ځای غوره کړی دی؟

دلته زما د پاتې کېدو ايلي وجه داده چې د درېيمې نړۍ خلکو او په 

چې موږ د پرمختللو  ځانګړې ډول زموږ له هېوادوالو سره دا مفکوره ده

هېوادونو د اوسېدونکو په څېر کار نه شو کوالی، دهغو په شان وسيلې 

زموږ سره نه شته، خو له کومې ورځې چې زه پر ښو او بدو پوهېدلی يم، 

د دوی له دغې مفکورې څخه خپه يم او په دې هڅه کې يم، هغه کارونه 

ونه پښتو ته اړول وکړم چې دوی يې ناشوني بولي. نو د کمپيوټر پروګرام

هم ددغې لړۍ يوه کړۍ ده. که موږ کار وکړو له هغو خلکو څخه موږ ډېر 

تکړه او غښتلي يو، په دې کې شک نه شته چې ډېر پرمختللي هېوادونه 

 ښې زرخېزه ځمکې او ښه اقليم لري چې دوی په خېټه ماړه ساتي.

هم يو ښه  او د نورو اسانتياوو د برابرولو لپاره هڅې کوي. زموږ هېواد

زراعتي هېواد دی، خو که موږ د نورو د مالمتولو پرځای مټې راونغښتې 

او د جګړو، تربګنيو پرځای مو کار وکړ او د يو بل د پرځولو پرځای مو له 

يو بل سره مرسته وکړه، نو د نورې نړۍ په څېر که موږ کار وکړو له هغو 

پرمختګ وکړو او  خلکو څخه موږ ډېر تکړه او غښتلي يو، تر دوی به ډېر

 ټول به خوشحاله او سوکاله شو.

تاسو د يو افغان کمپيوټر پوه په توګه د تخنيکي پرمختګونو لېه 

 پلوه د پښتو ژبې او پښتنو راتلونکی څنګه ارزوئ؟

پښتو ژبه به هله د نړۍ له نورو ژبو سره سيالي کېوي چېې پښېتانه 

زمېوږ پېه  سيالۍ ته چمتو او له دغو ستونزو څخه فار  شي چې اوس
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هېواد کې روانې دي. پښتو تر هغه پرمختګ نه شي کوالی چې پښتانه 

مخکې شوي نه وي، پښتانه او پښتو بايد يوشان پرمختګ وکړي، اوس 

ربړه داده چې ځينو پښتنو دومره پرمختګ وکړ چې له پښتو څخه ووتل 

او په ځينو خپرونو کې پښتو دومره پرمختګ وکړ چې پښتانه پرې نېه 

 پوهېږي.

خو بيا هم اوس پښتو کال پر کال د پرمختللو ژبو پړاو ته ځان نېږدې 

کوي، خو پښتنو ته د پښتو ليکنو پر کيفيت ډېر ټينګار په کار دی، پېه 

پښتو کې علمي او مذهبي ليکنې ډېرول او ښه کول د وخت اړتيېا ده، 

مطلب دا چې پښتو دحکومت، سوداګرۍ او د علم ژبه کول په کار دي. 

يوازې زموږ د پښتو ادب غيرتمندو په خپلو بېشانه خواريو پښتو اوس 

راټينګه کړې ده، نورو تخنيکي او علمي کارونو په کې چندانې پرمختګ 

 نه دی کړی.

د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره د تخنيکېي چېارو د مېاهرينو او 

 ليکوالو ګډو هڅو او هلو ځلو ته اړتيا شته او که نه؟

ي هغه بې بالوي(، د ژوند په هر يو ډګېر وايي چې ) کوم کار په سال و

کې ګډ کار ته اړتيا شته، په ګډه کار کولو کې برکت وي، په ګډ کار کېې 

زده کړه هم کېږي، وخت هم نه ضايع کېږي او سرچينې هم نه خرابېږي. 

زه خو چې هر وړوکی او لوی کار کوم، په هغه کې لومړی له هغه چا څخه 

ښه پوهه لري او بيا له هغېو کسېانو  مشوره اخلم چې په هغه کې ډېره

سره خپله مفکوره شريکوم چې څه پروګرام ورته جوړوم يا څه کار ورته 

 کوم.
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د مثال په ډول کمپيوټر ته د پښتو تورو اچولو نه مخکې ما له هر پښتو 

پوه او ليکوال سره مشوره کړې. همدارنګه اوس موږ د ماشومانو لپاره د 

وړوو چې پر يو يو ټکي يې ما له پوهانو څخه پښتو زده کړې يو پروګرام ج

مشوره اخيستې او بيا مې کار کړی چې يو پړاو يې جوړ شي پېر خپلېو 

 ماشومانو يې په بشپړ ډول څو څو ځله ازمويم.

خدای پاک دې هغه ورځ راولي چې زموږ چارواکي هم دغه چلند خپل 

او بيېا  کړي او کله چې يو کار کوي، په هغه کې د خپل ولس له پوهانو

خپله له ولس څخه مشوره وغواړي او هر کار په خپل سر ونه کړي، 

که نه نو د دوی وړه تېروتنه به د مليونونو وګړو ژوند ته ګواښ وي، او 

 دوی به خپله هم په کې راګير وي.

 هيله لرم يوه لويه او کوچنۍ هيله دې هم بيان کړې؟

يمې نړۍ له خلکو زما هيله او غوښتنه له خپلو هېوادوالو او د درې

نه دا ده چې دا مفکوره له خپلو مغزو نه وباسي چې موږ له چانه کم 

يو او د بل چا په شان کارونه نه شو کوالی، زه وينم چې دوی له نورو 

څخه ډېر تکړه دي خو که لږ زيار وباسي، نو ډېر بری به ترالسه کړي، 

ېلو الرو هڅه زه دوی ته دا هم په ډاګه وايم چې استعمار ګر له بېالب

 کوي چې تاسې داسې وپوهوي چې ګواکې تاسې څه نه شئ کوالی!

له خپلو سياسي وروڼو څخه په ځانګړي ډول د خېدای)ج( لپېاره 

هيله کوم چې کله قدرت ته ورسېږي، له ټولېواکۍ څخېه دې الس 

واخلي، نن سبا په نړۍ کې هر يو مسلک ډېر زيات اختصايي شوی 

ی، پر خپلو خلکو دې اعتماد وکړي، او هر سړی هر څه نه شي کوال

څه دې خپله وکړي او څه دې نورو ته پرېږدي او چې کوم کار خپله 

نه شي کولی هغه دې ضرور نورو ته پرېږدي. دولتي انحصېارات دې 
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پايته ورسوي، خپلو خلکو ته دې پر بهرنيو کمپنيو ترجيح ورکېړي، 

ل او ساتنې حکومت او سياست دې يوازې الرښوونې، څارنې يا کنټرو

 ته متوجه کړي.

د ينعت، سوداګرۍ، تجارت او نورو اسېانتياووو برابېرول دې دې 

خلکو ته پرېږدي او د حکومت د چلښت لپاره دې ماليه زياته کړي، 

حکومت دې خپله تجارت نه کوي، څوک يې چې ښه او بد مخالفت 

کوي، هغه دې نه ځوروي، هر مخالف دښمن نه وي، نو هله به دوی او 

نورو هېوادوالو ته په هېواد کې د سولييز ژوند الر برابره شي. خدای 

دې هغه ورځ راولي چې ټول هېوادوال د وروڼو په شان يو له بل سره 

)) تېر په هېر(( معامله کړي او په راتلونکي کې ټول د نېکو کېارونو 

 ژمنه وکړي، زما هيله همدا ده.
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و په تحريک کې بايد منفي او د پښتو ژبې د غوړېد

 افراطي ذهنيتونه ځاى ونه لري

 

ښاغلی عبدالوکيل شينواری د هېواد يو ځوان، تکېړه او پيېاوړی 

ليکوال دی. په لنډه کيسه او نورو ټېولنيزو، سياسېي، پېوهنيزو او 

تحليلي ليکنو کې لېوی الس 

لېېري، تراوسېېه يېېې پېېه ګڼېېو 

خپرونو کې يو شېمېر پېه زړه 

پورې لنډې کيسېې او نېورې 

پوهنيزې او څېړنيزې ليکنېې 

 خپرې شوې دي. سېربېره پېر

دې يې يېو شېمېر فرهنګېي 

خدمتونه هم ترسره کړي دي، 

دا مرکه يې د هيلې مجلېې د 

کال په څلورمه ګڼه  (ل۶۹۷۳)

 کې شوې ده، چې ستاسو پام ورته را اړوو:

خپل ځان او د خپل فرهنګي ژوند څومره والی او څرنګوالی راته 

 په لنډه توګه راوپېژنئ؟

ې د مينېې ګېالن له ډېر خام عمر نه مې له ادب سره پېه زړه کې

راټوکېدلي او لکه د هېواد د ډېرو نورو ليکوالو په څېېر زمېا ادبېي 

خوځون هم پر شعر پيل شوی دی. په څلورم ټولګي کې وم چې شعر 

مې وليکه دا چې څنګه شعر و، ښه مې په ياد کې نه دي پېاتې خېو 

 ډېره کليوالي بڼه يې درلوده، دويم شعر مې پسرلی  نومېده، پر دغه
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شپږم ټولګي کې وم. خدای بښلي سيدمحمد طاهر بينا ډېرې  وخت په

کمونې او سمونې په کې راوستې. دا زما لومړنی شعر و چې په ننګرهار 

ورځپاڼه کې خپور شو. وروسته مې د شعرونو ترڅنګ د ادبي ټوټو پېر 

کښلو هم الس پورې کړ، چې زياتې يې په ننګرهار ورځپاڼه او مجله کې 

کال کې مې لومړنی لنېډ داسېتان د: ))  (ل۶۹۹۷)خپرې شوې دي، پر 

هغه وږی و(( تر سرليک الندې وکښه چې سمالسي په انيس ورځپاڼېه 

کې خپور شو. که رښتيا ووايم داستان ته نه پاتې کېده، خېو دا چېې د 

وخت حاکمې سلطې پر مزاج برابر و او څه به زما د هڅونې موخه هم په 

 کې مله وه راته خپور يې کړ.

ونو، ادبي ټوټو او داستانونو ترڅنګ مې وروسته د ډرامو ليکلو د شعر

ته مخه شوه، که رښتيا راباندې وايې، زما له ډرامې او تمثيل نړۍ سېره 

لېونۍ مينه وه، ال ډېر کوچنی وم، چې د راډيو افغانستان پرلېه پسېې 

راډيويي ډرامې مې يوه هم نه قضا کوله او له اورېدو نه مې ډېېر خونېد 

کال مې د لومړي ځل لپاره راډيويي پرلېه پسېې  (ل3168) پر اخيسته.

ډرامه )) د غچ اور(( وليکه، پر دغه وخت په لسم ټولګي کې پر زده کړو 

بوخت وم. دا ډرامه ډېر ژر له دغې راډيو ځنې خپره شوه، تر دې وروسته 

مې پر بل کال بل نکل )) هغه څنګه لېونی شېو(( هېم خپېور شېو. د 

په بهير کې مې د ښوونځي زده کوونکو ته ځينېې  ښوونځي د زده کړو

سټېج ډرامې ليکلې، په خپله مې هم د لوبغاړي په توګه په کې برخېه 

 اخيسته.

د ډرامو تر ليکلو وروسته ورو، ورو له شعره لرې کېدم او داسېې يېو 

وخت راورسېد چې ما نوره له شعر ليکلو سره بېخي مخه ښه وکړه، ما 

کلو ګوتې پورې کړې، بلکې د ډرامې په باب مېې نه يوازې د ډرامو پر لي

 ليکل او لوستل هم پيل کړل.
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کال د پنځو کلونو لپاره د لوړو زده کړو په موخه ) بېېال  (ل۶۹۱٤)پر 

روسيې( جمهوريت ته الړم، په دغه موده کې ما هېڅ ونه ليکل خو کله 

چې راوګرځېدم بېرته مې ادبي هستونې وکړې، تر دې وروسته مېې د 

ې تر څنګ ژباړه هم پيل کړه، خو له بده مرغه زما د ژباړې تر ادبي ليکن

 برخې نورې متفرقې ژباړې درنې دي او زه پر دې کار ډېر پښېمانه يم.

په دغو کلونو کې مې سينما ته هم مخه شوه او څېه ليکنېې مېې د 

سينما د هنر په هکله هم وليکلې، سره له دې چې ما د سينما او ډرامې 

خورا کمه بلدتيا لرله او په دې برخه کې مې هېڅ ډول زده له هنر سره 

کړه نه وه کړې، خو دا چې د پښتني هنر دا برخه خورا ډېره کمزورې وه، 

د يو رسالت له مخې مې دا کار وکړ، په دغو کلونو کې مېې يېوه نيمېه 

تمثيلي ډرامه هم وليکله چې د راډيو تلويزيون له الرې خپېرې شېوې 

 دي.

ل مې يوې ډرامې )څوکۍ( د افغانستان د هنرمندانو د کا (ل۶۹۷۶)پر 

 اتحاديې له خوا نقدي جايزه واخيسته.

کله چې په افغانستان کې وم، د ادبي هستونو زياته برخه مې ژباړې او 

کال کله چې پېښور ته  (م۶۳۳۹)د ډرامې په باب ليکنو جوړوله، خو پر 

مېې هېم ډېېرې  راکډه شوم ټوله مخه مې لنډو کيسو ته شوه، خو بيا

کيسې ونه ليکلې، خو هغه څه چې مې وليکل، زما له پخوانيېو کيسېو 

سره يې ډېر توپير درلود، دا چې دا کيسې مې د کيسو پر معيېار سېره 

برابرې دي که نه؟ پرې نه غږېږم، خو يوه خبره چې بايد ويې کړم په دې 

 الر کې ماته ډېر نږدې دوستان ګران هېوادمل ياحب، کاروان ياحب،

اسدجان غضنفر، نثار، سالک، عابد... او نور زما ډېر هڅېوونکي دي، د 

 دوی ډاډ زما د کيسه ليکنې په روزنه او هڅونه کې لوی ځای لري.



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

4418 
 

له بده مرغه چې زه د خپل تخليق او ژباړې هېڅ جونګ نه لېرم او دا 

هر څه خواره واره دي، خدای تعالی)ج( دې بری راکړي، چې که نور نه 

 کيسو يو جونګ خو په خير خپور کړم.وي د خپلو 

د چاپېريال بدلون د يو ليکوال پر هنري زېږونو څه اغېز لېري او 

 تاسې خپل مثال هم وړاندې کړئ؟

څرګنده خبره ده چې د چاپېريال بدلون د يوه ليکوال پر هنري زېږونو 

خورا اغېزناک دی. په نوي چاپېريال کې ليکوال نېوی انسېان، د هغېه 

او ... ويني او له نورو اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري اړيکو  غوښتنې، هيلې

سره اشنا کېږي او طبيعي ده چې په نوي چاپېريال کې به د هغه تخليق 

ارو مرو له دغو مناسباتو نه اغېزمن وي، خو يوه خبره چې روښانه او د 

ليکوال د بري رمز دی، په نوي چاپېريال کې د هغېه د خپېل وطېن د 

نو انځور دی. زما په اند که موږ يا د بېل هېېواد ليکېوال انساني ارمانو

وغواړي په دې چاپېريال کې د پردي انسان په انځورونه يېې د خپلېې 

ټولنې انسان هېر کړي، اثر به يې ډېر بې خونده پنځولی وي نن د نېړۍ 

ډېر شاهکارونه شته چې ليکوالو يې په پردېسۍ کې ليکلېي دي، خېو 

 لو انسانانو دي.کيسې يې د خپل وطن او خپ

له ښه مرغه زموږ ځينې پردېس ليکوال په دغه برخه کې ډېر بريالي 

دي ښه بېلګه يې د شپون ياحب ګټيالی نومې ناول دی. پردېسۍ زما 

پر هستونو هم خپل اغېز ښندلی درې څلور کيسې مېې د پردېسېۍ د 

چاپېريال کيسې دي. له بده مرغه د پردېسۍ په دغه ټوله موده کې مې 

 زې همدومره وليکالی شول.يوا
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تاسو خو د نړۍ په يو شمېر هېوادونو کې وګرځېدلئ، په ټېوليز 

 ډول د نړۍ په ادبي بهير کې کوم مسايل زيات مطرح دي؟

سره له دې چې اوسنۍ ينعتي نړۍ د خپل پرمختګ لوړو پوړيو تېه 

رسېدلې او دغه پرمختګ د هرې ورځې په تېرېدو سره چټکېږي، خېو 

ډېرې ستونزې هم رامنځته کړي، د چاپېريال ککړتيا، د  دغو پرمختګونو

ذروي وسلو مسابقې، ماشيني ژوند، کلتوري انحطا، او نوره... دغه نړۍ 

له جدي ګواښ سره مخامخ کړې ده. د ينعتي نړۍ د نننيو سثارو ګېڼ 

موضوعات همدغه ستونزې جوړوي. ننني ينعتي پرمختګونه نه يوازې 

زناک دي، بلکې تر ډېره يې د سثارو کالسيکو د سثارو پر مضمون خورا اغې

 بڼو ته هم بدلون ورکړی دی.

ځينې وخت ځينې ادبي پنځونې د خوشحالۍ او غم د اوج لېه 

 کبله راټوکېږي تاسو دا مسئله څنګه ارزوئ؟

خوښي او غم، عواطف او احساسات زېږوي، چې د يوه هنېري اثېر د 

خوشحالۍ او غم تر شا هستونې د خوځون ايلي محرک دی او د هرې 

بيا ځانګړې پېښې او شېبې پټې وي. د نړۍ زيات ادبېي شېاهکارونه د 

ځانګړو تاريخي پېښو محصول دي، ښه بېلګه يې د الکسي تولسېتوي 

( ۶٨۶۵-۶٨۶٤))سوله او جګړه(( ده چې له ناپليون سېره د روسېانو د )

وپک کلونو د جګړې نادودې بيانوي او يا هم د ارنسټ همينګوی ) له ټ

 سره مخه ښه( چې د لومړۍ نړيوالې جګړې د بدمرغيو انځور کاږي.

زموږ ډېر سثار هم زموږ د کورنۍ جګړې د بدمرغيو انځورونه دي، خو 

خدای تعالی)ج( دې وکړي چې زموږ ليکوال زموږ د کړېېدلي ولېس د 

 خوښۍ او هوساينې د شېبو انځورونه هم په خپلو تخليقاتو کې وکاږي.
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سو تر تګ وړاندې ستاسو يو شمېر لنډې کيسې موږ بهر ته ستا

لوستې دي، خو اوس دې د لنډو کيسو څرک نېه ليېدل کېېږي، 

 علت يې څه دی؟

تاسو پوهېږئ، بهر ته تګ دومره اسانه خبره نه ده، زه چې کله کډوال 

شوم، پوره يو کال د يو ګونګ او نامعلوم برخليک په لومو کې ښکېل وم 

ه يوازې دا چې ليکلو ته مې تابيا نه جوړېدله، او که رښتيا درته ووايم، ن

بلکې د لوستلو پر وخت به هم تل په ډېرو نورو چرتونو کېې الهېو وم، 

وروسته کله چې مې برخليک معلوم او دعا مې قبوله شوه او د سياسي 

کډوال په توګه ومنل شوم په دغه هېواد کې چې اوسېږم پوره ډېر وخت 

 بيا راباندې د کارونو او بوختياوو بوج شو.مې د کار روزګار لټون ونيوه 

بل علت يې د فرهنګي دوستانو لرېوالی هم و، زه چې په کې استوګن 

يم دا هېواد د جرمني، انګلستان، امريکا، کاناډا، روسيې، هالينډ او نورو 

په څېر له ليکوالو او فرهنګي کړيو نېه ډک نېه دی، چېې سېړی اړ او 

وې پر خپل ځان هم اچوم. که رښېتيا وهڅول شي او زه ځينې مالمتيا

راباندې وايې موږ ټولو ليکوالو او فرهنګيانو هومره چې مو په خپل وطن 

 کې په خوند او مزې ليکنې کولې، دلته يې نه شو کوالی.

زموږ ځينې ليکوال وايي: هغه افغان ليکوال چې پېه بهېر کېې 

ره اوسي، طبعاً يې يوه بهرنۍ ژبه زده ده، کېه چېېرې د دوی لپېا

زيات وخت د څېړنيز او تخليقي کار امکانات نه وي، نېو ښېه الره 

داده چې دوی د ژباړې له الرې فرهنګي خدمت وکېړي، ستاسېو 

 هم بهرنۍ ژبې زده دي، نو بيا ولې ژباړې نه کوئ؟
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دا ښه خبره ده، ډېرو ليکوالو تر ډېره حده دا کار کړی دی، دا چې زه 

وه علته لري، يو دا چې له دغې ژبې ولې تر نورو ډېر وروسته پاتې يم، د

سره هومره اشنا نه يم چې ښه ژباړه پرې وکړم او بله دا چې دغه هېواد 

لکه د دې سيمې د نورو هېوادونو په څېر دومره وتلي ليکوال او سثار نه 

 لري.

په بهر کې د مېشتو افغان فرهنګيانو د فرهنګي کار د سمون او 

 خوځون لپاره څه وړانديزونه لرئ؟

له بده مرغه په بهر کې د افغانانو د سياسي اتحاديو او جريانونو په څېر د 

هغوی فرهنګي ټولنې هم ډېرې متفرقې دي او د کار او فعاليت ډېره برخه 

يې له يوه بل سره دښمني جوړوي، چې دا يوه لويه بدمرغي ده، زما له نظره 

ولې وي زه د به ښه وي، که دغه فرهنګي حلقې په يوه واحد مرکز کې راټې

دغو ټولنو د ډېروالي مخالف نه يم خو دوی بايد د خپلو ځانګړو غوښېتنو 

 ترڅنګ يو واحد هدف تعقيب کړي.

زما په اند به ډېر ښه وي، که په اروپا او امريکا کې بېالبېلې لويې فرهنګي 

ټولنې جوړې شي او بيا د دغو ټولنو د کار اساسي مرکېز زمېوږ هېېواد يېا 

شي او دلته پر يوه معين، هدفمند او پراخ فرهنګي کېار  پېښور ښار وټاکل

 پيل وشي دا کار څه ستونزې لري خو ناشونی نه دی.

اوس، اوس بهر ته د افغانانو د تګ لړۍ په ډېر شدت سره روانېه 

ده، که دا لړۍ همداسې روانه وي نو په هېواد کې به پر څېه پېوه 

 خلک پاتې نه شي، دا کار څه ډول ارزوئ؟

دا زموږ د وطن د کورنۍ جګړې په څېر يوه تراژيدي او يوه لويه بدمرغي 

ده که دا لړۍ په همدغه قوت روانه وي، ددې پايلې خورا ډېرې خرابې وينم. 
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دا سمه ده، هلته د ژوند شرايط خورا ښه دي، خو هلته هم زموږ پر وګړو د 

ونېه، بې شمېره غمونو پېټي پرېوزي د نېورو تېرالس النېدې هېر ډول کار

ماشيني ژوند، پردېسي، حقارت... او ډېر داسې نور چې په رښتيا سړی ډېر 

ځوروي. تر هر څه زيات زموږ د کوچنيانو د ملي هويېت او غېرور روزنېې 

مسئله د اندېښنې وړ ده، اوس خو ډېرو کورنيو ته دا ساده برېښي، خو ډېر 

خواشېينۍ ژر به يې سرونه له دې کبله څړيکې پيل کړي او د ډېرې زياتې 

ځای دی، چې په بهر کې مېشت افغانان د دغې ستونزې د حل پېه هکلېه 

 ډېر کم په خپلو منځو کې د يو عملي مېکانيزم په باب غږېدلي دي.

 په هېواد کې د لنډې کيسې د څرنګوالي په باب څه نظر لرئ؟

هسې چې د لنډې کيسې عمر د ادبياتو په تاريخ کېې کېم دی، زمېوږ د 

م ډېرې اوسنۍ دي. سره له دې چې پر پښتو لنډې کيسې ليکوالو تجربې ه

له پيله پوره شپږ اوه لسيزې تېرېږي خو ايله وروستنۍ دوه، درې لسيزې د 

لنډو کيسو ډګر لږ تود کړی دی، په دغه موده کې تر ډېره حده پر معيارونو 

برابرې کيسې کښل شوي، خو له بده مرغه زموږ کيسه زموږ د شعر په څېر 

پخه شوې او ال هم زموږ کيسه ليکونکو ته په دې ډګېر کېې ډېېر ال نه ده 

 مزلونه پاتې دي.

لکه څنګه چې ماته معلومه ده، په جرمني کېې د افغانسېتان د 

کلتوري ودې ټولنې پتېيلې چې هېر کېال پېه څېړنيېز، ادبېي او 

پوهنيز ډګر کې افغان ليکوالو ته جايزې او ستاينليکونه ورکېړي، 

اسو پر غاړه اخيسېتی، ددې کېار ايېلي ددې کار مالي لګښت ت

موخه مو څه ده؟ ايا نور کسان هم بايد په دې لړۍ کې شامل شي 

 که نه؟
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ددې کار موخې دوه دي: يو دا چې نور مې د داسې ورته ګامونو اوچتولو 

ته هڅولي وي او بل مې خپل فرهنګيان د ښو او نايېابو اثېارو کښېلو تېه 

 هڅولي وي.

هېواد لپېاره پېه کېم کيفيېت ډېېرې په اوسنيو وختونو کې د 

 خپرونې ښې دي او که په ښه کيفيت کمې خپرونې؟

زما په اند په اوسنيو وختونو کې په ښه کيفيت کمې خپرونې ښېې دي، 

اوس خو که رښتيا ووايو، د خپرونو ډېرو شمېرو د خپرونو ارزښت ډېر کېم 

لګښت  کړی. بې کيفيته خپرونې نه يوازې دا چې د وخت او پيسو بې ځايه

دی، بلکې تر ډېره حده زموږ په چاپېريال کې د لوستلو خوند هم له منځه 

 وړي.

بهر ته تګ او هلته استوګنه يا ژوند کول مو په هېېواد کېې لېه 

استوګنې سره څه ډول پرتله کوئ؟ مانا دا چې څه دې لېه السېه 

 ورکړي او څه دې ترالسه کړي دي؟

ړې: يوه مې بهرنېۍ ژبېه زده په بهرني ژوند کې خو مې ارومرو څه ګټه ک

کړه، له نوي اقتصادي او کلتوري مناسباتو سره بلد شوم، اقتصادي برالسی 

مې ترالسه کړ، ... خو ډېر څه مې له السه هم ورکړي، پردېسي، ددې هېواد 

د ځينو وګړو کرکجن توپيري نژادي چلند، د خپلېو خلکېو، کېور، وطېن، 

څه دي چې سړی خورا ځوروي، تر  خپلوانو او دوستانو ځنې لرېوالی... هغه

ټولو غټه خبره د هغه اشتياق او مينې مړينه ده چې د هغو له مخې مې پرله 

 پسې ليکنې کولې.

د خپل شخصي او فرهنګي ژوند کومه خوږه او ترخه خاطره که 

 راته ووايې؟
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له شخصي ژونده به يې راواخلم دا زما د پردېسۍ يوه خاطره ده: کله چې 

م او سلواک ته مې د تېښتې الر لټوله، د ژمي مياشېت وه، په هنګري کې و

موږ بايد په يوه لويه وياله پورې وتي وای او په سلواک کې مو ځان د دغېه 

هېواد مرکز پراستالو ته ور رسولی وای، خو دا راته ډېره سخته وه، ځکه نه 

خو مې المبو زده وه او نه مې هم سلواک ليدلی و. درې حملو ګواښ راتېه 

وه: د ژمي سختو سړو، په وياله کې ډوبېدل او په الر کې ورکېدل، خو پر کا

دغو ټولو مې سترګې پټې کړې، ځان مې اوبو ته واچاوه، نېغ راپورې وتم او 

په ډېر ښه شان خپل منزل ته راورسېدم. دويمه فرهنګي خېاطره مېې دا 

 ))زنګونه، اټکلونه(( لنډ داستان دی.

وسنی فرهنګي کار د هيلېو وړ دی ستاسو په نظر پښتو ژبې ته ا

 که د نهيليو؟

زما له نظره پښتو ژبې ته اوسنی کار ښه دی، خو دا کېار بايېد لېږ څېه 

سيستيماتيکه بڼه ونيسي، ال د پښتو ژبې عملي رسمي کولو او عامولو تېه 

 ډېره الر پاتې ده.

يو شی چې زه يې ډېر مخالف يم، هغه دادی چې پښتو ژبې د غوړېدو په 

 کې بايد منفي او افراطي ذهنيتونه ځای ونه لري.تحريک 
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 پېه غېرونېو کېې نښتر وي او په کلي کې چنار

 پېېه زړه کې مګر څانګې څانګې وغزېږي يار

 

 د چنارونو او نښرتو شاعر
 

پيرمحمد کاروان د هېواد پياوړی او نوميالی شاعر دی، د عمر د ځوانۍ 

په شېبو کې يې د شعر دمينېې 

خوږې وږمې پر ټول هېواد خورې 

ورې شوې. مينه، عاطفېه، لېوړ 

انساني ارزښتونه، هېواد پالنه او 

رنګينه ښکال د ده په شعر کې په 

څپو دي. کاروان تراوسه پېورې  

( او  ))له ماښېامه تېر ماښېامه(

))چنار خبرې کوي(( په نومونو د 

شعرونو دوه ټېولګې او    )) لېه 

نرګسه تر نرګسه(( د لنډو کيسو 

يوه ټولګه خپرې کړې دي. زموږ د وخت د يوه افغان کېره کتېونکي او 

ليکوال په وينا که پښتانه يوويشتمې پېړۍ ته له شلمې پېړۍ نه کومه 

وي((، د کاروان ښکلې شعري ډالۍ لري، نو يوه به پکې  )) چنار خبرې ک



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

4464 
 

کال په درېيمه ګڼه کې د کاروان  (ل3118)ټولګه وي. د هيلې مجلې د 

 ياحب دا  مرکه چاپ شوې، چې تاسې يې لوستلو ته رابولو:

 له څه وخت راهيسې دې شاعري پيل کړې ده؟

که له شاعرۍ نه دې مطلب د شعر په نامه د کتابونو خپرول، په غونډو 

مجلو، راډيو او ورځپاڼو کې د شعر په نامه د يو څېه  کې شعر اورول، په

 خپرول وي، نو زيات و کم پنځلس شپاړس کاله به کېږي.

ستا د شاعرۍ اساسي الملونه څه دي او هم په عام ډول ولې يو 

 سړی شاعرۍ ته مخه کوي؟

سل په سلو کې په خدای که به پوهېږم چې زما د شېاعرۍ اساسېي 

ه مې اورېدلي دي چې شېاعري د خېدای الملونه به څه وي؟ هو دومر

 ورکړه ده. هغه د خوشال بابا خبره چې:

 

 شېخ دې لمونځ روژه کړي زه به ډکې پيالې اخلم

 هر سړی پېيدا دی خپل خپل کېار لېېره کېېنه

 

که موږ يو ګل په پام کېې ونيسېو چېې څنګېه وده کېوي؟ څنګېه 

ګېل ګېل راوټوکېږي، څانګې، څانګې وغځېږي، غوټۍ يې وسپړېږي او 

شي؟ ددې عمليې لپاره تر ټولو دمخه د ګل تخم بايد وي. بيا په خپل وار 

سره مناسبه ځمکه، په مناسبه اندازه اوبه، شبنم، لمر، د ګل پالنېه او 

 څارنه او نور طبيعي عوامل په کار دي.

شاعري هم داسې درواخله، تر ټولو دمخه د شاعرۍ فطېري تېومنې 

عرانه فکر، سندريزه ژبه، شاعرانه پېښې، لپاره شاعرانه جذبه، تخيل، شا

شاعرانه اتوموسفير، هنري منطق او رياضيت دا ټول په کار دي. شاعري 
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په غم او ښادۍ کې زما ډېره خوږه ملګرې ده. شاعري د محروميتونو پر 

وړاندې يو ښکلی تسليت دی. له بل هر څه نه مې زيات له شاعرۍ سره 

سېې روان يېو. کلېه دا مخکېې زه زړه تړلی دی. لکه سيوری يوه بل پ

ورپسې، کله زه مخکې دا راپسې. که د خپل ژوند شېبې د شاتو مچېۍ 

وبولم، نو شاعري مې ملکه ده. زه فکر کوم چې د انسان په فطرت کېې 

يوه داسې پټه غوټه ده چې هنرمندان يې په خپلو هنرونو کې پرانيزي. 

تسلي پرې کوي. د نورو يا لږ تر لږه د پرانيستو رياضت يې جاري ساتي او 

کارونو مينه وال يې په هغو کارونو کې د پرانيستو هڅه کوي چې له نور 

 هر څه نه زيات يې زړونه ورسره تړلي دي.

هو، پاتې شوه ستا دهمدې سوال بله برخه چې ويلې دې وو: )) په عام 

 ډول ولې يو سړی شاعرۍ ته مخه کوي؟((

وال داسې اړوم، چې پېه يون ييب که ګستاخي نه کېږي، زه ستا س

خاص ډول ولې يو سړی شاعرۍ طرف ته مخه کوي؟ يا شعر ولې د شاعر 

په زړه اخته شي؟ فکر کوم د دې برخې ځواب هم په پورتنيو خبرو کې 

 شوی دی.

 شاعري د نورمال فکر زېږنده ده که د ټکان خوړلي؟

د دواړو، د نورمال فکر شاعري نورماله شاعري ده او د ټکان خېوړلي 

فکر ټکان خوړلې. هو، يوه خبره شته هغه دا چې ټکان بايد روښانه شي 

چې ښکلی ټکان يې خوړلی دی او که بدرنګ، که فکر ښېکلی ټکېان 

خوړلی و، نو طبعاً انعکاس به يې ښکلی وي او که بېدرنګ ټکېان يېې 

 خوړلی و، نو هسې په اوتو بوتو به سر وي.

نګ به شي او که د خامو که يو مهين جام راوغورځي، نو يو مترنمه شر

 خاورو لوښی راوغورځي د ماتېدو اواز به يې نامترنم وي.
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د بې فکره هنري شعر او د فکري بې هنره يا بېې تخيلېه شېعر 

)نظم( په باب ستاسې نظر څه دی؟ کوم يو ستاسې د تائيد وړ دی 

 او که نه د دواړو ترمنځ د فکري هنري شعر تائيد کوئ؟

اساسي ټکی ښکال ده. په شعر کې چې هېر  په شعر او بل هر هنر کې

څه راځي، بايد شعر شي او بايد ښکال شي، که فکر وي، که تخيېل وي، 

که ارمان وي او که پيغام وي. دا ټول بايد سره غاړه غړۍ شي او يوه ګډه 

 مناسبه شعري ښکال راوپنځوي.

هغه شاعر يا د شعر په نامه ليکنه چې هنر او تخيل ونه لري نه ورتېه 

ر وايم او نه هم د شعر کيفيت او خوند ترې اخيستی شم. هو که يو شع

شعر فکر هم نه لري او نورې ښکالوې ولري خوښېږي مې او قبول مېې 

دی. که بيا يو شعر د تخيل، جذبې، شاعرانه او سندريز انځورونو ترڅنګ 

فکر او پيغام هم ولري، بيا خو نو نور علی نور، بس پر شيدو باندې چې 

ه غوړي تويوې خوند يې زياتېږي او له نعمېت نېه نعمېت اهلل هر څومر

جوړېږي. په شعر کې تخيل جذبه او نورې هنري ښکالوې داسې دي لکه 

د يوه ګل رنګ او وږمې او که بيا له همدې ګل نه ګل قند او د روغتيېا 

درمان هم جوړېدی شول دا يې د فکر او پيغېام برخېه ده چېې د ګېل 

ړی دی. په شعر کېې هېم د نېورو ښېکالوو ارزښت يې نور هم زيات ک

ترڅنګ پيغام او فکر ښکالييز ذوق هغه وخت د منلو وړ دي چې د شعر 

پر مناسبه ښکال باندې بې ځايه بار نه شي. فکر او پيغام بايد په شعر کې 

داسې حل شي لکه په ګل کې د رنګ او خوشبو ترڅنګ د ګل قنېد او 

 کې مالګه.درمان جوړېدلو تومنه، يا لکه په خوړو 

 کينه د شعر په ټوکولو کې زيات رول لري که عاطفه او که دواړه؟
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د شعر او بل هر هنر په تار وپود کې مينه، ښکال او عاطفه غځېدلې په 

نظر راځي. دا چې انسان مينه کوي مانا دا چې کرکه هم کوي. کېه يېو 

څوک له يوه څه سره مينه ولري د هغه څه )معشوق( له دښمن سره به 

مخا کرکه لري. خو ايله خبره داده چې په هنري پنځونو کې کرکېه خا

هم بايد په ښايست بدله شي او عاطفې ترڅنګه يو مناسب رنګ ځان ته 

غوره کړي. داسې نه شي لکه شال او شړۍ دې چې سره پيوند کړي وي. 

ځکه خو ويالی شم چې عاطفه او کرکه پر خپل خپل ځای پېه هنېري 

ت لري. هنرمند تل له ښکال سره مينه کوي او پنځونو کې ځانګړی ارزښ

له بدرنګيو کرکه. خو مقصد دادی چې د مينې او کرکې له کش مکش نه 

چې کوم عمل منځته راځي هغه بايد جوړوونکی وي. يو شاعر په خپل 

شعر کې د يوې شل کلنې افغانې نجلۍ داسې انځور راوړی چې پر ټنډه 

ه د شاعر عاطفه راپارېدلې نو يې شل مېخونه ټک وهل شوي دي. که دلت

د هغو السونو پر وړاندې يې کرکه هم راپارېدلې ده چې د نجلۍ پر تندي 

 يې مېخونه ټک وهلي دي.

د شاعر او د هغه د شعر ترمنځ روحي او اخالقي اړيکې څنګېه 

 ارزوئ؟

تر ډېر ځايه شعر او هنر د انسان د باطني او ظاهري کيفياتو انځورول 

روحي کيفيت او اخالق د شاعر پر شعر سيوری کوي، دي، تر يوه ځايه 

خو په شعر او هنر کې ښايست بايد د سوي الس په څېر وساتل شېي. 

هغه د چا خبره چې د ښو غوښو ښه ښېوروا وي. همداسېې د ښېکليو 

رواني او اخالقي کيفياتو او ښکلي ضمير انعکاس به په شعر کېې هېم 

ېږو خبرې به ډېېرې شېي. ښکلی راځي. که دلته د اخالقو په باب وغږ

همدومره وايم چې په بشري ټولنو کې اخالقي معيارونه هم يو لېه بلېه 
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سره توپير لري. زه خو وايم چې شعر د ښايسېت د اظهېار لپېاره يېوه 

يادقانه او يميمانه غږ دی، چې په ښکليو ارواوو او ښکليو زړونو کېې 

 سندريزه وده مومي.

شي نېو هنېر بېه يېې د نېورو داهم وايم چې که شاعر فنافي الشعر 

نيمګړتياوو پرده پوښ شي او يا به لږ تر لږه له ډېرو بديو واوړي. دا ځکه 

 چې ښکال او نېکي ډېر سره لرې نه دي.

 کوم شاعر د چاپېريال د پېښو ښه انځورونه کوالی شي؟

 دا پوښتنه په کلي ډول دوه ځوابونه لرالی شي:

 هغه شاعر چې شاعرانه نبو  ولري. -۶

 چې د پېښو خوند يې څکلی او پېښې يې لمس کړې دي. -٤

 ايا شاعر بايد ټول عمر مين وي؟

هوکې يون ييب، بختور به وي چې ټول عمر مين وي. خو مينه هېم 

کله داسې شي چې هر څومره ورپسې ګرځې، په الس به نه درځي، کله 

بيا د ښکار غوندې پر سړي ورپېښه شي. هغه د خوشال بابېا خبېره ده 

 يي:چې وا
 

 خدايېه تېه پېه زړه کې اچېوې دا مېينې

 چې په ښکار دې مبتال کېېړم ته مې وينې
 

تاسې پوهېږئ چې شاعر يو عاطفي موجود دی او کلېه چېې د 

پېښو تر اغېزو الندې راځي، نو د شعر غېږې ته پناه وړي او خپېل 

ځان تسکينوي. که يو شاعر د عواطفو د توپاني حالت په پايله کې 

د شعر له غېږې پرته ناوړه څښاک او څکاک ته پناه يوسي، نېو دا 



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4463 
 

کړي؟ له هغه سره به يې واټن زيات به د ده پر شعر ناوړه اغېز ونه 

 نه کړي او د خپل شعر د بې باورۍ په مانا به يې نه وي؟

د ماشوم لپاره مهربانه غېږه د مور غېږه ده او د شاعر لپاره ښکلې او 

مهربانه غېږه د شعر غېږه ده. بختور دی هغه شاعر چې تل يې د شعر په 

مور شيدې دې يېې  غېږ کې سر ايښی دی. د کندهاريانو په ايطالح د

شي. اوس به راشو دې نورو غېږو ته ستاسو په ايطالح د ناوړه څښاک 

او څکاک غېږو ته. په دې هکله دومره ويالی شم چې ښه شعر له تصنع 

نه پاک وي. د څښاک او څکاک په غېږ کې د تصنع خوا ته الره غځېدلې 

 ده. دا غېږې دومره ډېر طبيعي سکون نېه لېري. ددې غېېږو خوبونېه

مصنوعي دي. په طبيعي خوبونو کې الهامي خوبونه هم ليدلی شو. بيېا 

هم زه قاطع حکم نه شم کوالی چې هر ناروږدی به له روږدي ښه هنېر 

وپنځوي. په يوه کتاب کې مې لوستي وو: ))چېرته چې ښه شعر شېته 

 شرابو ته حاجت نه شته.((

 ي:اويا که بيا څوک دې لنډۍ د څښاک خواته څکولي وي چې واي

 

 ما د چلم نری لوګی کړې               

 چې د جانان له لړمانه راتاوه شمه

 

نو زموږ توييه ورته داده چې د شعر په غېږ کې دې سرونه کېږدي او 

 الهوتي للو للو ته دې غوږ غوږ شي.

د شعر د انځورونو په باب ستاسې نظر څه دی؟ عيني انځورونه 

زيات وکارول شي که ذهني؟ ځينې وايي چې عيني انځورونېه د 

چاپېريال عکاسي کوي. لوستونکي او اورېدونکي تېرې ژر خونېد 
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اخيستالی شي، خو ځينې نور فکر کوي چې له عيني انځورونو نه 

کېږي. په شېعر کېې د ژر خوند اخيستل کېږي او مانا يې ترالسه 

ذهني انځورونو کارونه ضرور ده ځکه چې د لوستونکي د ذهنېي 

ځواک د ودې او په کار اچولو سبب کېېږي او تېر يېوې تحليلېي 

عمليې وروسته لوستونکی د خوند او مانا حد ته رسېږي. نو ددې 

لپاره چې شاعر د لوستونکي ذهني ځواک په کار اچولی وي، بايد 

زياته پاملرنه وشي. تاسېې د دواړو پېه هکلېه ذهني انځورونو ته 

 خپل نظر څرګند کړئ؟

د شعر انځورونه بايد ښکلي روښانه او طبيعي وي. کېه ځېای ځېای 

پېچلي هم وي، بايد شاعرانه ښکال او هنري منطق ولري. که په شعر کې 

عيني انځورونه راغلي وي او که ذهني شعريت به يې په دې کې وي چې 

کالييز کيفيت واخيستالی شي. که د انځورونو الره د ذوق خاوند ترې ښ

په مارپېچي ډول تاوه راتاوه هم وي، خو بايد سهي او سېالمته دنګېې 

ښکال ته ورسېږي. دا الره که ډېره ګرانه او مشکله هم وي، خو ښېکلې 

 بايد وي. روښانه بايد وي او د تصنع له غبار نه لرې بايد وي.

عيني انځورونو ژر خوند اخيستل يون ييب! تاسې ليکلي دي چې له 

کېږي او له ذهني په ځنډ سره خوند اخيستل کېږي. زه خو وايم چې که 

چېرې انځورونه شاعرانه، مناسب او طبيعي وکارول شي که ذهني وي 

که عيني خوند به ترې ژر واخيستل شي. شعر بايد له اورېدلو او لوستلو 

له پای ته رسېدو سره  سره جوخت هم خوند او ښکالييز کيفيت ولري او

يې د يوه بل خوند پيدا کول هم کمال دی. د شعر هره مسره او بند د يوه 

ټال د ټالۍ په څېر بايد وي، چې له هرې ټالۍ نه سمالسي خوند واخلو. 
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ښه شعر خو د ډول او اتڼ په څېر سمالسي هنګامه جوړوي، نه داسېې 

ب دادی چېې پېه چې )) اتڼ سوړ شو او موزی اوس تود شو.(( زما مطل

شعر کې هر ډول انځورونه وي، بايد شاعرانه وي، شاعر چې په هره الر 

ځي، بايد د ښکال مکې ته ځان ورسوي، خو شته ډېر داسې ښاغلي چې 

د مکې په نيت راوتي وي، الره ترې نېه ورکېه شېي او ترکسېتان تېه 

 ورسېږي.

په اوسني وخت کې پښتو شاعري او په ټوليز ډول ادبي بهير ته 

 هيله من يې که نهيلی؟

نهيلي ګناه ده. خدای شته ډېر هيله من يم، دا زړه مې داسېې راتېه 

 وايي چې د ډېرې سترې ښکال د پنځونې وخت رارسېدلی دی.

) له نرګسه تر نرګسه( په نوم ستا د لنډو کيسو يوه ټولګه خپره 

شوې ده. د لوستونکو د ارزونې له مخې د لنډو کيسو پېه انېډول 

 ري لوړه ارزول شوې، تاسې دا خبره څنګه ارزوئ؟ستاسې شاع

له لوستونکيو نه دنيا دنيا مننه چې زما شعر او نثر يې دواړه لوستي. 

نه پوهېږم چې کومې لېونۍ مينې له شعر او نثر نه معشوقه راته جېوړه 

کړې ده. معشوقه يوه ده، خو خبره په لباس کې ده. دا چې دا معشوقه د 

ې ښه ښکاري خدای دې وکړي چېې د نثېر پېه شعر په رنګينو جامو ک

 ساده جامو کې يې هم ښه وښکاروم.

ستاسې په نثري ليکنو ان په ځينو سريزو او کره کتنېو کېې د 

ليکنې ژبه هنري او له تخيله ډکه برېښي، په پوهنيزو او تحليلېي 

 ليکنو کې دې ډول ژبې ته اړتيا شته؟
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نې کړې دي. پېر شېعر ما تل پر شعر او نورو هنري مسايلو يو څه ليک

باندې ليکنې بايد د شعر سکنۍ خويندې وي. خربوزه خربوزې ته ګوري 

رنګ اخلي. ليکوال بايد له موضوع سره برابره ژبه او لهجه وکاروي، که د 

علمي او تخنيکي مسايلو په هکله ليکنه وي، نو ژبه بايد ساده او علمي 

بايد يو څه هنري وي. وي. که د هنري مسايلو په هکله ليکنه وي نو ژبه 

د غلبېل سيوری سوری سوری وي. د شعر او هنر په هکله خبرې هېم 

 بايد شعر او هنر ته ورته وي.

زموږ په ټولنه کې ولې د نثر په انډول شعر )نظم( ته زياته پاملرنه 

 کېږي؟

پښتو د څپو او سېالبونو ژبه ده او په اسانۍ سره د موسيقۍ او تېرنم 

شي. ډېر ښه مثال يې پښېتو ټپېه ده. د پښېتو زړي په کې زرغونېدی 

متلونه هم تر ډېره حده موزون دي. د اتڼ نارې، د ماشېوم للېو للېو، د 

کيسو او نکلونو غاړې، حتی ځينې کيسۍ ) چيستانونه( موزنې راغلې 

دي. موږ چې ماشومان وو، نو موزونې کيسۍ به مو يو بل ته اورولې او د 

وند اخيست. د سېالب لپاره يېو يېو مقابل طرف له بې ځوابۍ به مو خ

 موزونه کيسۍ وه چې له غورځنګه ډک وزن لري:

 )) له بره بابا راغی بابا تل وهي ډولونه((.

همداسې ويرنې او حماسې در واخله. يانې ټول د کار شيان په پښېتو 

کې موزون راغلي دي. ځکه خو شعر ته تر نثر زياته پاملرنه شوې ده. که 

افسانو او نکلونو ته پام وکړو په منځ منځ کېې يېې د پښتو فوکلوريکو 

موزونې نارې ويل کېږي. دا نارې په هره برخه کې ډېرې ښکلې راغلېې 

 دي.
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تراوسه پورې )وزن( د شعري فورمونو ان ازاد شعري فېورم يېو 

اساسي توکی ګڼل کېږي، تاسې د منثور شعر او ددې نومونې پېه 

 باب څه نظر لرئ؟

 نډې خبرې وکړم:په دې هکله به درته ل

منثور شعر هغه معشوقه ده چې خپل مطلب په خبرو کېې بيېانوي. 

موزون شعر هغه معشوقه ده چې خپل مطلب په سندره کې بيانوي او له 

ښکلي سُر او تال سره مهينه نڅا هم کوي. په شېعر کېې وزن د نېورو 

ښکالوو ترڅنګ يوه ښکال ده. که شعر يو باز وبولو نو بڼکې يېې نېورې 

ښکالوې دي. همدارنګه وزن هم ددې باز يوه بڼکه ده. که د بېاز  شعري

يوه بڼکه هم ماته وي خريدار ورته ګوته نيسي. زه په خپېل وار منثېور 

 شعر ته هم شعر وايم خو چې له ځينو شعري ښکالوو څخه برخمن وي.

ځينې په دې نظر دي چې شاعر بايد په شاعرۍ کې يو سپېڅلی 

ه مينه ولري، ستاسې معشوق څېه معشوق ولري چې له هغه سر

 شی دی؟

شاعر او بل هر هنرمند بايد له خپل هنر سره د عبادت تېر سېرحده 

مينه ولري. بې له مينې يو هنر هم هنر کېدی نه شي. له شېعر او هنېر 

سره دومره زړه تړل په کار دي لکه يو ژوندی يې چې د ژوند کولېو لېه 

عادي ښکاري. خو شعر او  ارمان سره لري. هر ارمان چې ترسره شي ډېر

هنر هغه ښکلي ارمانونه دي چې له ترسره کېدو سره سره ښکلي پاتې 

کېږي. دوی هېڅکله د نورو ارمانونو په څېر د عادي کېدو درجې ته نه 

راټيټېږي. زما په نظر شعر د هغې سترې ښکال د يېو څېو تصېويرونو د 

ې د پښېو حضور هنداره ده. په شعر کې د يوې نه پيداکېېدونکې ورکې
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خوږه ښکالو اورېدل کېږي.  ستاسې د پوښتنې د دويمې برخې په باره 

کې بايد ووايم چې: زما ايډيال او معشوقه يوه ښکلې او ورکه شاعره ده 

چې زه يې تل په لټه کې يم، خو په انساني څېرو کې مې ال نه ده ليدلې. 

 يا د شمس تبريزي په قول: د هغې همزولې ښاپېرۍ پېه لټېه چېې لېه

 شاعرانو سره له ازله همزولې راځي.

 تر )چنار خبرې کوي( وروسته دې نوې پنځونې څومره دي؟

يون ييب! که په څومره والي يې ووايم ډېرې دي، خو خبره داده چې 

په ډېرو لږو مې زړه اوبه څښالی شي. که د غزلونو په هکله ووايم زه فکر 

کېوي د غزلونېو کوم، ډېر لږ غزل به مې داسې وي چې د چنار خبېرې 

سيال يې وبولم. هو يو څو اوږدې منظومې مې ليکلې دي چې يو وړوکی 

کتابګی ترې برابرېږي. خدای شته ډېر ورته زړه نا زړه يم او وېرېږم چې 

هسې نه له )چنار خبرې کوي( نه ډېرې رالوېدلې نه وي. ځينې دوستان 

پېه دې  يې د خپرولو ډاډ راکوي. په هر يورت که خيېر و ان شېاء اهلل

 وختونو کې به يې خپرې کړم.

که تر چاپ وروسته پرې ډاډمن نه شوم، نو اضطراب خو رانه چا وړی 

نه دی. ګوندې دا اضطراب مې په راتلونکو پنځونو کې برکت او ښايست 

 واچوي.

کله چې يو شاعر يا هنرمند اوج ته ورسېږي. نو بېرتېه د نېزول 

ي اوس اوج تېه خواته روان شي. ستاسې په نظر ستاسېې شېاعر

رسېدلې، يانې تاسې خپل زړه او اند تش کړی او کېه نېه دواړه د 

 خوځون په حال کې دي او له ناويلو خبرو ډک دي؟
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شعر او نور انساني هنرونه هېڅکله هم اوج ته نه شي رسېدی. دا منم 

چې شاعران او هنرمندان په خپلو هنرونو کې تل په يوه حېال نېه وي. 

خا راځي. ځينې د ځوانۍ په شېبو کې ښه شېعر ټيټ و پاس په کې خام

تخليق کړي خو وروسته ترې خرابه شي. ځينې په اول سر کې ښه نېه 

وي ورو ورو پسې ښه شي. ځينې په اول کې هم ښه وي او تر پايه ښېه 

پاتې شي. ځينې نه په اول کې ښه وي نه په منځ کې او نه په پای کېې. 

مو سفير هم پر شاعر اغېز کوي، د کله کله شاعرانه پېښې او شاعرانه اتو

نويو او ښکليو پنځونو دروازې ورته پرانيزي. پېه نېړۍ کېې د داسېې 

شاعرانو او هنرمندانو مثالونه شته چې تر شپږويشت کلنۍ، شپږ دېرش 

کلنۍ او څلوېښت کلنۍ يې ژوند کړی او شهکارونه يېې پنځېولي دي. 

کارونه پنځولي ځينې بيا شته چې د ژوند په وروستۍ برخه کې يې شه

دي. د مولوي جالل الدين بلخي په هکله ويل کېږي چې دی عادي مال 

او تر اته دېرش کلنۍ پورې يې طالبانو ته درس ورکاوه، ناڅاپه شېمس 

تبريزي ورباندې پېښ شو او د موالنا په زړه کې يې د مستانه شعر سوز و 

 و دی.ګداز واچاوه. نن موالنا په نړۍ کې له لويو شاعرانو ځنې ي

د خپل ځان په هکله يوه خبره په ډېرې عاجزۍ خو په دعېوې سېره 

کوم هغه دا چې د ښو شعرونو د لوستلو يو لېونی مينه وال يم. پاتې شو 

خپل شعر مې، له خپلو ويل شويو شعرونو نه په خدای که دومېره ډېېر 

راضي يم. په زړه کې مې ډېر نا ويل شوي شعرونه ګرځېي. کېه د لېوی 

ه او دا نا ويل شوي شعرونه يې راباندې ولورول نو ايله بېه خدای رضا و

 مې روح په ارام شي.
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 په ادبي نړۍ کې دې کومه خوږه يا ترخه خاطره په زړه ده؟

يون ييب! په ادبي نړۍ کې مې زښتې زياتې خوږې او ترخې خاطرې 

په ياد دي. پر ګلپاڼو شبنم څومره ښکلی ښکاري؟ لېه ښېکليو سېره 

ښکلې ښکاري. همداسې خاطرات دي چېې د شېاعر او موسکا څومره 

هنرمند زړه ته يوه دنيا ښکال راوړي. د شاعر او هنرمند خاطرات د ده په 

راتلونکو هنري پنځونو کې غځېږي او را ژوندۍ کېږي. کېه پېر خپلېو 

خاطراتو ليکنه وکړم، کېدی شي خبره له کتاب نه هم پسې واوړي. دلته 

غوټه کړم، چې کېدی شي هېم ترخېه به يرف دوه وړې خاطرې سره 

 ولري او هم خواږه:

څو کاله وړاندې مې يو چاته زښت زيات عقيدت درلود يېو وخېت د 

همدې عقيدت وړ بنيادم زما زړه مات کړ. ډېره موده ډېر وکړېدم. ومې 

نه کړای شول چې همدغه درد په شعر کې راونغاړم، څه موده وروسته 

ې راپه ياد شو او د کلي د ګودر په خوا مې کلی را په ياد شو ماشومتوب م

کې هغه چنار راياد شو، چې موږ به يې تر څانګو الندې پر توره تخته الف 

و ب لوستل. زما په زړه کې يوه نغمه په غږېدو غوندې وه په دې وخېت 

 کې مې د ))چنار خبرې کوي(( منظومه وليکله.

بهير لومړنۍ  څو ورځې وروسته په اردو ساينس بورډ کې د افغان ادبي

غونډه وه، غونډه او مشاعره روانه وه، له ما سره چنار خبرې کوي شعر و. 

خدای شته زه چې هر نوی شعر اوروم وېرېږم، ځکه په پښتو کې به ازاد 

شعرونه ډېر لږ داسې وي چې له پښتو غزل سره سېيالي وکېړي. بېاور 

وق وکړئ له پسرلي ييب نه ال ډېر وېرېدم ځکه چې د پسرلي يېيب ذ

ډېر لوړ دی او د شعر ښکالييز کيفيت ته ډېر ژر رسېږي، خېو پېه هېر 
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يورت کله چې زما د شعر وار راغی نو ))چنار خبرې کوي(( مې په ډار 

 ډار ولوست.

مشاعره پای ته ورسېده پسرلی ييب سټيج ته والړ او ويې ويل چې 

تاسې کينئ زه يو څو خبرې کوم. موږ ټول غوږ غوږ شو، پسرلي يېيب 

 ې خبرې داسې پيل کړي:خپل

))زه نه سلطان محمود غزنوي يم او نه کوم بل پاچا، ګنې کاروان بېه 

مې د ده د شعر له وجې په طالوو نمانځلی وای خو زه کاروان ته يو قلم 

ډالۍ کوم، پسرلي ييب ماته په ډېره مينه قلم راکړ. د پسرلي يېيب د 

پټ ساتلی دی او مينې او لوريېنې هغه کيفيت مې اوس هم په زړه کې 

 کله کله ځان رايادوي.

 د هېواد لپاره دې په تخيل کې کومې هيلې روزلې دي؟

د يوه داسې يوفيانه نظام په تمه يمه چې هر دويم تن يې منصور وي 

 او دار هېڅ نه لري.
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عبدالباري جهاين له ))ورکې مېنې(( تر 

 ))شيش محله((
 

 او پياوړی شاعر دی.عبدالباري جهاني د هېواد نوماند، غښتلی 

د جهاني شعر له دوو لسيزو راهيسې زموږ د خلکو په زړونو او ذهنونو 

کې لکه د يوې خوږې وږمېې 

په څېر چلېېږي او هغېو تېه 

 ښکال، ارام او تودوخه بښي.

دده په شعر کې، مسېتي، 

مايوسي، بغاوت، درد، سېوز، 

اوښېېکې، مېېی، بېېزم او رزم، 

اهونه او ګلونه ټول ځلېېدلي 

ږي. )) ورکه مېنېه(( د او ځلې

جهېېاني د شېېعرونو لېېومړنۍ 

چاپي ټولګه ده، ))پايکوب(( 

يې د شعرونو دويم چاپي غونډ دی او ))شيش محل(( يېې د شېعرونو 

 اوسنی شعري غونډ دی چې د چاپېدو په درشل کې دی.

دا چې شاعر به په خپله ))ورکه مېنه(( کې ارام، سېوزمن او ډاډمېن 

( کې او يا دا چې د کومې شعري جونګړې ښکاري او که په ))شيش محل

شعرونو به يې د خپل سوي لوي هېواد د اوښکو او اوسېليو ښکلې انځور 
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ګري کړې وي دا به د ))شيش محېل(( تېر چېاپ او پرتلنېې وروسېته 

څرګندېږي، خو د شاعر هغې ګړنۍ مرکې ته چې ما )يېون( ورسېره )د 

او پورتنی عبارت هم پر طالبانو د واکمنۍ پرمهال( په پېښور کې کړې وه 

همغه وخت ليکل شوی و، ستاسې پام را اړوو. دا يوه ګړنۍ مرکه ده چې 

له راډيو کسټ څخه د کاغذ پر مخ پلې شوې ده او همغه مهال د هيلې 

 کال په لومړۍ ګڼه کې خپره شوې ده. (ل۶۹۷۷)مجلې د 

 

تر هر څه لومړی که د خپل شعري ژوند د پيېل پېه اړه خبېرې 

 به شو؟وکړې خوښ 

د شعر د پيل په باب بايد ووايم چې چندان د پيل وخت يې ځکه راته 

معلوم نه دی چې له ډېر کوچنيوالي مې پر شعر ليکلو پيېل کېړی دی، 

تقريباً له اووم ټولګي څخه مې شعر پيل کړ، دا چې شعري کيفيت يېې 

څنګه و او اوس د شعري ارزښتونو له مخې ورته شعر ويلی شو او که نه؟ 

نو بېله خبره ده. څرنګه چې هېڅ مشوق مې په کور او چاپېريال کې دا 

نه درلود، نو څوک راڅخه خبر هم نه شول، چې زه ال شعر ليکم، نو په 

شعر ويلو مې  پيل وکړ، تقريباً يوه کتابچه مې له شعرونو ډکه کړه، هغه 

بيا راڅخه پاتې شول، اوس مې په الس کې نه شته. په پوهنځي کې مې 

رو په زياته هڅونه بيا د شعر نړۍ ته مخه کړه، شعرونه مې ليکل، د ملګ

خو جمع کول مې نه، لنډه دا چې هغه وخت چې زه متوجه شوی يم او 

يا متوجه کړای شوی يم چې شعر ليکلی شم او شعر کې مې يو څه شته 

نو هغه مې د پوهنځي دوران دی. تر دې وروسته بايد دا حقيقت ووايم 

تشويق، روزنه، هڅونه او پالنه کې په سلو کې پنځوس  چې زما د شعر په

زما خپل فطري استعداد او زما کورنۍ رول درلود، نو په سلو کې پنځوس 
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اغېز د محمد يديق روهي و، زه هغه شاعرۍ تېه تشېويق کېړی يېم، 

سيمينارونو او غونډو ته يې بللی يم. هغه زه په دې وپوهولم چې زه شعر 

 داد لرم.ليکلی شم او د شعر استع

د يو شخ  شاعر کېدل يا د فردي او يا هم د ټولنيز درد زېږنده 

 ګڼل کېږي، ستاسې د شاعرۍ علت څه دی؟

ما له کوچنيوالي څخه له موسيقۍ سره مينه لرله. زما د شاعرۍ يېو 

اساسي علت په کوچنيوالي کې همدا موسيقي وه. زه له موسيقۍ سره 

سخته مينه لرم او اوس هم دا مينه لرم، په کندهار کې داسې دود و چې 

چا به کوم غزل يا شعر ليکلی و، هغه به يې پټ په کتابچه کې ځان سره 

بل چاته به يې نه ورکاوه، که ورکاوه يې هم نو غلط نقل، دغه ليکلی و، 

بيتونه چې د کندهار شاعران يې ليکي، زه هم کوالی شم سره پيونېد 

کړم، نو ما به د هغو پر طرز باندې شعر جوړ کړ او بيا به مې خپله وايه او 

يا به مې د کوڅو هلکانو ته ورکول، هغو به ځان سره په ترنم کې ويېل، 

شعر د شعر په مانا او يا هم د يوې اجتماع لپاره وقف شوی وي او  خو که

يا شعر د خلکو لپاره وي چې زه خپله هم ځان همداسې يو ژمن شاعر 

بولم او خلک بايد زما په شعر پوه شي، نو هغه وخت د پوهنتون وخېت 

دی. خيانت، رشوت، ظلم، فساد، شاته پاتې والی، مفاهيم په مظېاهرو، 

نو، مجلو او هر ځای کې يادېدل، نو طبيعي خبره ده چې جريدو، مجلسو

شعرونه هم دغه مسير ته سوق شوي دي. نو زما شعر هم له دغه مسير 

څخه مستثنی کېدی نه شوای، نو ما هم په دغه تر  کې شعرونه ويل او 

د هغه وخت استبداد ته به مې ګوته نيوله، نو انګېزه به يې د هغه وخت 

وي. وروسته خو بيا تاسې ته معلومه ده چې زمېا ټولنيزې نيمګړتياوې 
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شعر د وخت په بېالبېلو پړاوونو کې بېالبېل رنګونه اخيسېتي دي. هېر 

وخت چې زه شعرونه ليکم نو ملګرو ته وايم چې له ما نه مه خپه کېږئ، 

زما شعرونه د پردېسۍ رنګ لري او که اوس د پردېسۍ رنګ ونه لري نو 

 د څه شي رنګ به ولري؟

ما يا تشويقوي او يا د شعر په ايطالح اغېزمنوي، نو هر وخت که هغه 

زما د شعر چينه وچېدله يو علت به يې دا وي چې زه د شعر لپاره هېڅ 

 ډول چاپېريال نه لرم.

د شعر د انځورونو په باب ستاسې نظر څه دی؟ په شعر کې بايد 

کوم ډول انځورونه زيات وي، عيني، ذهني؟ که ددې دواړو انډول 

 وي؟

زما په نظر دې که د انډول خبره چندان مطرح کېدی نه شي، فکر کوم 

دا د شاعر خپل خيال دی، کله کله شاعر په خپل خيال کې دومره ډوب 

شي چې د واقعيتونو له پولو ووځي، د تخيل دنيا ته ځي او هغه دنيا بيا 

د ده په الفاظو او ترکيباتو پورې اړه لېري. کلېه کلېه داسېې الفېاظ او 

رکيبونه استعمال کړي چې هغه د تخيل نړۍ دومره درته رانږدې کړي ت

چې دده خپله فکر نه وي چې دومره به يې ښه مجسمه کړی شم. نو په 

خپله ځينې مجسمه شي او کله کله شاعر بيا په خپله دا تصميم نيولی 

وي چې يوه منظره، يوه تابلو، د يو غريب سړي کور، استبداد او يا هېر 

هغه ته د واقعيت جامه واغوندي، تصوير او انځور يې کړي. شی چې وي، 

زه په دې مسئله کې شاعر مختار بولم، يوازنی شی چې زه فکر کوم کله 

کله د انځور مخه نيسي هغه د غزل چوکاټ دی، د غزل په چوکاټ کې 

زياتره ښکلي ترکيبونه او احساسات ښه رسېدلی شي، نسبت دې تېه 
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ر د خپل ځان لپاره لږ شان پراخه چوکاټ چې انځور دې ورسېږي، انځو

ته ضرورت لري، چې هغه ازاد نظمونه او يا د اوس په ايطالح چې دا زما 

لپاره نوې ده او ) پېيلي نظمونه( ورته وايي، هغه د انځور د ترسيم لپاره 

 ډېره زمينه لري.

ځينې کسان يا شاعران د هنري او ژور تخيلي شېعر پېه نامېه 

مونه وړاندې کوي او ان کېدی شي لوستونکي تکلفي او تصنعي نظ

 هم ذهناً تېر باسي، په دې باب ستاسې نظر څه دی؟

په دې باب زه وايم چې کله شاعر شعر ليکي بايد خپل لوستونکي په 

پام کې ونيسي، چې دغه شعر چاته ليکم؟ که ماته څوک دغسې يو شعر 

زه ځان شاعر  وړاندې کړي، زه پرې پوهېږم او که نه؟ زه سره له دې چې

نه بولم، خو زه چې څه ليکم، زما تعهد له خلکو سره دادی چې زما پېر 

ژبه بايد خلک پوه شي، البته سل په سلو کې د خلکو پوهېدل امکان نه 

لري، شعر څوک دومره راکښته کولی نه شي چې پر هغه بانېدې ټېول 

بېسواده خلک پوه شي، شعر د يو ډول خلکو لپاره ويل کېږي چې شعر 

ورباندې درک کړي، نو که چېرې داسې شعرونه وليکل شي چې دا ډول 

خلک دې هم پرې پوه نه شي، نو زه خو شاعر ته فرمايش ورکوالی نېه 

 شم چې دغه راز شعرونه وليکي، خو زه خپله ورسره يو څه مخالف يم.

د پښتو اوسني شعر په باب هيله مېن ښېکارې کېه 

 نهيلی؟

لکې زما تر توقع بېخي لوړ دی، خصويًا نه يوازې دا چې هيله من يم، ب

د ځوانو شاعرانو شعرونه زما تر توقع ډېر لوړ دي. باور وکړئ چې ماته لږ 

رخه هم راشي، چې بيا وګورم اکثره ځوان شاعران زما د زامنو په سېن 
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دي، ماته داسې ښکاري لکه زما زامنو چې شعر ويلی وي او يا لکه مېا 

خپل مال بولم، د پرمختګ په باب يې چې په خپله ويلی وي. پښتو زه 

که له ما څخه څوک پوښتنه وکړي نو زه وايم چې د پښتو شعر او نثېر 

هېڅوخت د نن ورځې په شان پرمختګ نه و کړی، زه پوهېږم چې پېه 

دې حالت هم دا شعرونه نه پاتې کېږي، په ډېر سرعت باندې دغه حالت 

رخه کېې يېې متېوازن ته راغلي او دغه حالت چې زه ګورم نو په هره ب

 پرمختګ او وده کړې ده، نو زه په سلو کې زر هيله من يم.

ستاسې: )) دا د مستو پسرلی دی(( خصوياً )) زموږ کښتۍ يې 

ډوبوله خپل درياب يې توپاني شو(( شعر ډېېر عېام مقبوليېت او 

منښت پيدا کړی دی، ستاسې په شعرونو کې نور داسې شېعرونه 

 ې پوړۍ ته رسېدلي وي؟ستاسې په نظر کوم دي چې د

زه د دې شعر په مقبوليت نه يم خبر، دا مې ستاسې له خولې واورېده، 

کېدی شي دا د لوستونکو او اورېدونکو ځاني نظر وي، چې زما د دغېه 

شعر په باب يې لري، تاسې ته مې مخکې هم  وويل کله چېې زه شېعر 

څوک يې چېې ليکم، نو ورته ژاړم، نو ما يو شعر ليکلی دی ))ځوانه دا 

د خپل نيکه او د ابا پر کلي(( فکر کوم دا شعر هم ډېرو  -ګولۍ اوروې، 

خلکو اورېدلی او هلته په امريکا کې يې ډېر خلک خوښوي او د کندهار 

خلک معموالً )) زما کندهاره د زمرو وطنه!(( دا هغه وخت ويل شوی دی 

لور پينځه چې روسان کندهار ته راغلل او کندهار کې قيام شروع شو، څ

ورځې وروسته دا شعر ليکلی شوی دی، د کندهار خلک دغه شعر ډېر 

 خوښوي، دغه دوه شعرونه زه يادولی شم.
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له خپل ايلي چاپېريال څخه د شاعر لېرې کېېدل د هغېه پېر 

 شعري ژوند څه اغېز لري؟

د بل چا پر ژوند څه نه شم ويلی خو زما پر شعري ژوند يې پوره اندازه 

شعر يې د مايوسۍ خواته کش کړی دی، زه ځينو شاعرانو اغېز کړی، زما 

لکه په دې پېښور کې ځينو شاعرانو ته حيران يم، ځکه چېې دوی پېه 

شعر کې ډېره ښه مستي لري، په ايطالح نغمې يې ناڅي، بيتونېه يېې 

ناڅي، خو زما په شعر کې له کلو کلو راهيسې مستي نه شته، نڅا پکې 

خلې، غزل وي که ازاد، ما په دې نيت نه نه شته، زما هر شعر چې در وا

دی ليکلی چې هغه دې د پردېسۍ رنګ ولري، مګر زه چې هر څېومره 

ځان ترې ګوښه کوم، نه کېږي يو بيت يا نيم غزل يا به ټول شعر خامخا 

دغسې وي چې هغه دې د پردېسۍ رنګ لري. له خپل محيط لرې کېدلو 

ته يې کش کېړی دی. زه زما پر شعر دغه تاثير کړی چې د مايوسۍ خوا

کله کله بېرېږم چې هغه ستاسې په ايطالح د شعر چينه مې وچه نېه 

 شي.

تاسې نړيواله شاعرۍ مطالعه کوئ، په دې باب په ټوليز ډول څه 

فکر کوئ چې کوم مسايل په کې زيات مطرح دي او کوم لېور تېه 

 روانه ده؟

تاسې خپله د يو شاعر او محقق په توګه دې ته اشاره وکېړه چېې د 

شاعر شعر له خپل چاپېريال څخه متاثر وي، د نورې نېړۍ خصويېاً د 

امريکا يا د غرب ادبيات چې موږ ته رارسېږي او لولو يې، د هغو شاعري 

هم له خپل محيط څخه متاثره ده، هغه انعکاسات چې تاسې يېې پېه 

دا تمه مه کوئ چې هغه دې د غرب په ادبياتو کې پښتو شعر کې وينئ 
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ووينئ، البته د غرب ادبيات ځانته خپله خوږلني او شريني لري، خپل 

ترسيمونه او انځورونه لري او شرقي ادبيات ځانته جال رنګ لېري او دا 

رنګ يې له ډېره وخت څخه جال و. که پښتو ادبيات په پام کې ونيسو، نو 

داسې خايو شرايطو محصول دي چې هغه د  د پښتو اوسني ادبيات د

هېچا له شرايطو سره د مقايسې وړ نه دي. د غرب شېرايط او د پښېتو 

 شرايط بېخي سره بېل دي، نو شعر يې هم سره بېل دی.

په پښتو شاعرۍ کې ستاسې په نظر داسې شعرونه شېته چېې 

 هغه د نړۍ په نورو ژبو واړول شي او هغوی ترې خوند واخلي؟

ه شرقي شاعرۍ سره هېڅ وخت نابلده نېه وو، لېه فارسېي غربيان ل

شاعرۍ سره بلد دي، هلته يې پر دې شاعرۍ ډاکټېرۍ اخيسېتې دي، 

دغه راز له پښتو ادبياتو سره، د خوشال، رحمان بابا، هجري، کاظم خان 

شيدا، له شاعرۍ او ادبياتو سره خلک بېخي ډېر بلد وو، پر هغوی يېې 

روسيه او انګلستان کې د پښتو ادبياتو په ډاکټرۍ اخيستي، خصوياً په 

باب ډېرې څېړنې شوې دي او اوس هم خلک ورسره بلد دي، خېو کېه 

چېرې له ما څخه د پښتو د اوسنۍ شاعرۍ په باب پوښتنه کوې، نو زموږ 

شاعرۍ په هېڅ يورت شاته پاتې نه ده او که چېرې ترجمه شي، نو زه 

ښه خوند واخلي او هم بېه پر دې يقين لرم چې هلته به هم خلک ترې 

 سبا ورځ پرې ماسټرۍ واخلي.

زيات تخنيکي او ان فزيکي کار د شاعر پر شعري زېږېدنې څېه 

 اغېز لري؟

د بل چا د ژوند په باب څه نه شم ويلی، خو زه يې ډېر متاثر کړی يم، 

ډېر يې له کاره ويستلی او ستړی کړی يم، ځکه چې له سهاره تر ماښامه 
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ميک ته ناست يم، چې دا دواړه زما کارونېه نېه وو، پېه  يا ژباړه کوم يا

افغانستان کې زما ډېر ښه او خوږ محيط پښتو ټولنه او د علومو اکاډمۍ 

وه. ما د ژوند خوږې ورځې هلته تېرې کړي، ځکه چې امضا به مې وکړه، 

نو بيا به مې هغه کار کاوه چې زما زړه غوښته او پر هغه به حکومت ماته 

. ما به کله کله ملګرو سره ټوکې کولې چې دا څومره عادل معاش راکاوه

حکومت دی چې موږ خپل کتاب لولو او دوی موږ ته پيسې راکوي. هغه 

کار چې د سړي له مسلک سره جوړ وي نو بيا لويه نېکمرغېي ده، خېو 

اوس مې په اوونۍ کې پينځه ورځې ټولې په ډېر غير مسلکي کار باندې 

قه نه لرم، مصرفېږي او دا يوازې د ډوډۍ د چې زه ورسره هېڅ ډول عال

برابرولو لپاره دي. يوازې په کور کې شعر ليکم او تاريخ مطالعه کوم چې 

هغه بيا زما له کار سره اړيکې نه لري. زه فکر کوم ورځينۍ چارې سړی 

 ډېر متاثر کوي.

سره له دې چې تاسې په نسبتاً خوشاله او سوکاله ټولنېه کېې 

يورت مو هم ګالب رنګېه معلېومېږي، خېوپر  اوسېږئ او ظاهري

شعرونو مو يو ډول نهيلۍ سيوری کوي، دا له مهاجرت پرته کېوم 

 بل علت هم لري؟

له مهاجرت پرته بل عامل نه لري، زه د خدای)ج( په فضل په کېورني 

ژوند کې له خپلې مېرمنې او اوالدونو سره پوره يېميمي ژونېد لېرم، 

يوازينی علت يې له هېواده لرېوالی دی. زما هېواد يادېږي، ما همېشېه 

خلکو ته ويلي، چې زما لپاره په دنيا کې جومات، جنېت او کعبېه اول 

و دويم پېښور. نه پوهېږم چې دغه دوه ښارونه مې ولې په کندهار دی ا

نړۍ کې ډېر خوښ دي. زه په دې دوو ښارونو پسې هر وخت خپه کېږم، 
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خايتاً چې د ځوانو شاعرانو شعرونه لولم، زړه مې غواړي چې هره جمعه 

د دوی په منځ کې ناست وای، سړی يو شعر دوه شعره تصنعي ويېالی 

 و ځکه زما په شعرونو کې د نهيلۍ رنګ دی.شي، ټول نه شي ويالی، ن

 ستاسې په نظر د يو ښه او اوچت شعر ځانګړنې کومې دي؟

د شعر کمال د شعر موسيقيت او د شعر شعريت دی، سړی چې خپله 

شعر وګوري بيا پرې قضاوت کوالی شي، چې قوي دی، که ضعيف، خو 

و لېه يوازې دا وايم چې شعر بايد دومره قوي نه شي چې د هغېو خلکې

ذهني سطحې هم اوچت شي چې همېشه شعر لولي. د ښه شېعر بيېا 

 چندان تعريف ځکه نه شم کوالی چې د هر چا په نظر بېل تعريف لري.

په تېرو شلو کلونو کې پښتو شعر د څومره والي او څرنګوالي له 

 پلوه څنګه ارزوئ؟

پښتو شعر ته اوس زياتې هيلې شته، له پخوا څخه يې زيېات تېوپير 

دی، که روسانو افغانستان وران کړ، خو د دې ورانۍ ګټه بيا ادبياتو کړی 

ته ورسېدله. يو وخت چا داسې تصور نه کاوه چې پښتو کې به په دومره 

زيات شمېر ښايسته شعرونه وويل شي. په پښتو کې پخوا ښه شعرونه 

موجود وو، خوپه اوسني مقدار نه وو، اوس چې هر غزل او يا ازاد شېعر 

 تر هغه بل ښه خوند کوي.راواخلې 

د شاعرۍ ترڅنګ دې نور کوم اثار ليکلي او يا هم ترالس الندې 

 دي؟

اوس خو مې يو تاريخ ليکلی چې په دې نږدې وختونو کې بايد چاپ 

شي، دا کتاب )) د هرات پښتانه او ستره لوبه(( نومېږي. په دې اثر کې د 

غواړي د روسيې په  ايران او برتانيې ترمنځ رقابت څېړل شوی دی، ايران
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مرسته هرات د ځان کړي او برتانيه غواړي چې هرات د هغوی السته ور 

شي، دا په بېالبېلو پړاوونو کې د هرات تاريخ دی. نورې پروژې مې دادي: 

مه ٤۱مه پېړۍ کې او پښتانه په ۶۳مه پېړۍ کې، پښتانه په ۶٨پښتانه په 

 پېړۍ کې. دا هر يو ځانته جال جال اثر دی.

 تو په اوسنۍ شاعرۍ کې دې د چا شعرونه ډېر خوښ دي؟د پښ

شاعران زما په خيال داسې دي لکه ګالن، هر يو ځانته بېل رنېګ او 

بېل بوی لري او بېل ښايست، زما لپاره هر شاعر جال جال ګل دی، جېال 

رنګ لري او جال خوند، ماته د هر شاعر کالم خصوياً د ځوانو شاعرانو 

 .شعرونه ډېر خوند راکوي

 د موسيقۍ او شعر ترمنځ اړيکي څنګه څېړې؟

موسيقي شعر د ټولو خصوياً د بېسوادو خلکو غوږو ته رسوي، هغوی 

کتابونه نه شي لوستالی، نو که يو سندرغاړی يو شعر په خپل اواز کې د 

خلکو غوږو ته ورسوي، نو قوت يې څو چنده زياتېږي، خو کېه چېېرې 

 خت کې د ابتذال خواته ځي.شعر موسيقۍ ته وقف شي، نو په دغه و

وروستۍ پوښتنه مې سياسي غوندې ده: تاسې د يو مهم هېواد 

تبليغاتي دستګاه کې کار کوئ، دلتېه داسېې اټکېل  -په سياسي

کېږي چې تاسې به له حاالتو ژر خبرېږئ! ايا په نېږدې راتلېونکي 

کې داسې هيله شته چې د افغانستان دا غميېزه نېوره پېای تېه 

 ورسېږي؟
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ولس له داسې ستونزې سره نه دی مخامخ شوی، چې سېړی د هېڅ 

هغې ستونزې حل ناممکن وبولي، افغانستان پخوا هم له سختو ستونزو 

سره مخامخ شوی، يو وخت په افغانستان کې اتيا کاله پرله پسې ګډوډي 

راغلې، خو افغانستان د هغه اغتشاش له دورې څخه هم ووتېه، سېړی 

ه وخت دا ستونزه حلېږي، نېو سېړی د ورته هيله کوی شي، دا چې څ

وخت دقيق اټکل نه شي کوالی، خو که څوک له ما څخه وپوښتي چې 

دا ستونزه به حل شي، نو ورته وبه وايم چې زه په دې ايمان لرم چې حل 

 کېږي.
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 د انون حاكم نه يشق کېپه افغانستان  ېچ څوتر 

 مطبوعاتو ازادي ممكنه نه ده
 

 



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4411 
 

کلونوو 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

4416 
 



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4416 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

4414 
 

I-T-M

W-I-M

CNN



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4411 
 

CNN

ۍ



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

4418 
 



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4411 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

448١ 
 



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4483 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

4486 
 



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4481 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

4486 
 



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4486 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

4484 
 



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4481 
 

ۍ



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

4488 
 

ډ



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

4481 
 

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

 

441١ 
 

 

 زه جل وهىل يم باران ته اړ يم
 

 

 

وږ د هېواد پيېاوړی او نوميېالی شېاعر دی، د ده پېه اسحق ننګيال زم

شعرونو کېې ښېکال، مينېه، 

عاطفه، تفکر او د شعر نېورې 

ښکالوې لېه ورايېه ځلېېږي. 

ننګيېېال تراوسېېه پېېورې د 

شعرونو څلور مجموعې )ډالۍ، 

سپېره ډاګونېه او غوړېېدلي 

بزغلي، هغه شېبې هغه کلونه 

او څاڅکي څاکي( خپرې کړي 

جمېوعې دي، د شعرونو دوه م

يې اوس چاپ ته تيېارې دي. 

موږ په دې ګڼه کې له ښاغلي 

کـال  (ل3111)دا مرکه ما له خداى بښيل ننګيال  احب رسه د 

کـال د وري پـر  (ل3116)په وروستيو ورځو کـې کـړې وه او د 

لومړۍ نېټه، له پېښوره خپرېدونکې ارمـان جريـدې پـه لـومړۍ 

ګڼه کې خپره شوې ده. دا دى دلته يې قدرمنو لوستونکو ته په 

 خپل آر منت وړاندې کوم.
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 اسحق ننګيال سره لنډه مرکه کړې چې په ګډه يې لولو.

پوښتنه: څرنګه چې ماته معلومه ده ستاسو په شېعرونو کېې د 

نورو هنري ښېګڼو ترڅنګ، عاطفه ډېره زياته ځال او جال مېومي، 

ره درنه وي، کېدی ان کله کله د شعر پر فکري اړخ عاطفي خوا ډې

 شي د دې خبرې المل را په ګوته کړئ؟

ښايي ژوند مې پر همدغو سېتنو والړ وي، ښېايي ژونېد مېې  ځواب:

همداسې وي او عاطفه مې په وينو کې ګډه شوې وي او هغه چېې ډېېر 

عاطفي نه وي زما په اند نه شي کېدی چې ډېر ښه شاعر شي. يوازې اند 

شعر نه دی، يوازې عاطفه او په همدې توګه له اند او عاطفې پرته تخيل 

ی، دا ټول بايد السونه سره يو کړي څو چې ښه او تخييل هم شعر نه د

شعر ترې جوړ شي.  خو دا چې ستاسو په اند زما په شعر کېې عېاطفي 

برخه زوروره ده، هم تصادفي خبره نه ده، د خپل ژوند يوه کيسه درتېه 

 کوم:

د اوړي يوه تاوده ورځ وه، په دېره کې ناست وم، يوازې او تنها له خپلېو 

ې يوه ماشوم چې په يوه الس کې يې مړ ژواندی سوچونو سره لوبېدم، چ

چرګ او په بل الس کې يې تېره چاړه وه راته راغی، چې چرګ يې حالل 

کړم، نه مې غوښتل چې خپل السونه په وينو سېره کېړم، خېو چېرګ 

ناروغه و، مړ کېده او هلک نارې راته کولې، چرګ مې حالل کړ خو اوس 

دي، هغه چرګ مې خوب تېه  اوس چې له هغې ورځې نه درې کاله تېر

راځي. وسله وال وي په ټوپک مې ولي، چاړه ورسره وي حاللوي مې. په 

 اوونۍ کې يو ځل داسې خوب وينم.
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پوښتنه: ځينې شاعران تر يو ټاکلي وخت پورې په ډېر سېرعت 

سره وده کوي خو بيا ورو ورو د نزول خواته درومي پېه دې بېاب 

 تاسو څه وايئ او علت به يې څه وي؟

څو کاله دمخه د افغانستان د ليکوالو په ټولنه کې د پښتو ژبې  ځواب:

يوه سپين ږيري او نامتو شاعر خپل شعرونه لوستل او موږ کره کتنه پرې 

کوله، همدغه پوښتنه مې له هغه نه هم وکړه او ورته مې وويېل: چېې 

پخواني شعرونه يې شېعرونه دي او د وروسېتيو کلونېو شېعرونه يېې  

هغه راته وويل: هغه وخت يوه ځوانه او سمسوره ونه وم، چېې ببواللې، 

ډېرې او خوږې مېوې مې راوړلې، خو اوس هغه زړه ونه يم چې مېوې مې 

اومې، بدرنګې او ترخې دي. هغه په دې باور و چې شعريت او هنريت د 

شاعر په ځوانۍ کې وي، خو کله چې زوړ او کمزوری شي، شعر يې هېم 

شي. خو زه په دې ټکو باور نه لرم. شاعر چې زوړ  ورسره زوړ او کمزوری

شي، د ژوند د هرې ورځې په نوې کېدو سره يې بايد شعر نوی شېي او 

کله چې مړ شي بايد شعر يې هم د کليمې په رښتينې مانا تکميل شي، 

خو د ژړا خبره داده، چې خبره يوازې په سپين ږيرو کې نه ده، زموږ ډېر 

و څه مودې لپاره داسې راوټوکېدل چې زموږ زلمي او ځوان شاعران د ي

د سبا هيلې يې هم له ځانه سره وټوکولې، خو هغوی ډېر ژر د شېهرت، 

شعريت او هنريت له اسمانونو راولوېدل او ډېر ژر يې بېرته په خېاپوړو 

 پيل وکړ. 

سوچ کوم چې يو علت دغو ځوانو شاعرانو ته به بېځايه الس پړه کونېو 

يو شمېر نامتو شاعران همدا چې د شهرت پوړيو  کې نغښتی دی او زموږ
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ته ورسېږي سوچ کوي، چې منزلونه او سفرونه تمام شول. تنبل شي او 

 غلي شي.

 پوښتنه: تاسو ولې ازاد شعرونه زيات ليکئ او غزل کم؟

کله چې الهام ذهن، زړه، السونه او پښې رانه واخلي او ويلو ته  ځواب:

هغو شېبو کې زه ددې فريت نه شم  مې وهڅوي او قلم پورته کړم، په

موندلی، چې د شعر په فورم سوچ وکړم، په هغو شېبو کې زه د شعر په 

سوچ کې يم، په هغو شېبو کې د فورم د ټاکنې واک له ماسره نه وي. ز 

جل وهلی يم باران ته اړ يم او ماته دا مهمه نه ده چې باران په دښتو کې 

 راباندې واوري او که په کوڅو کې.

پوښتنه: ځينې شاعران د هنري شعر په نوم تکلفي او تصېنعي 

نظمونه وړاندې کوي او ځينې نور د فکر او محتوا د ښه بيېان پېه 

پلمه د شعر د لفظي ښکال او هنري تالزماتو له راوړلېو څخېه ډډه 

کوي او يا کېدی شي له وسه يې پوره نه وي، ستاسو نظر پېه دې 

 باب څه دی؟

ني شعر تر ټولو لويه سېتونزه همېدا ده. يېوه زموږ د پښتو نن ځواب:

څيرې او زړه لمن مو مخې ته پرته ده. يوه خوا يې ګنډو، بله خوا يې رانه 

څيرې شي. ددې لپاره چې د شاعرانو په منځ کې ځان مهم، هوښيار او 

نوښتګر وښيو، تصنع ته الس اچوو او کله هم چې وغواړو د تعهد نغاره 

شعريت رانه هير شي. خو ايېلي سېتونزه سينې پورې وتړو هنريت او 

داده چې موږ تراوسه شعر نه دی پېژندلی، مېوږ اکثېره پېه دې هکلېه 

 ))بېسوادان(( يو. يوازې ليکلو ته مو مال تړلې، لوستلو ته ړانده يو.

 پوښتنه: د خپلو شعرونو د ودې له بهير څخه راضي يې؟
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نه، هېڅکله هم نه. زه چې ځان ته ګورم او خپلو هستونو تېه  ځواب:

ګورم سوچ کوم، چې هېڅکله به شاعر نه شم، زه ال تراوسه شاعر نه يم 

 شاعر ګوټی يم. 

پوښتنه: کېدی شي د خپل شاعرانه ژوند يوه خوږه او يوه ترخه 

 خاطره راته بيان کړئ؟

خو هست کړی يم خواږه خو مې په ژوند کې نشته، زه يې له تر ځواب:

يوه خوږه کليمه هم زما د ژوند په کتاب کې نشي لوستلی. خو زه چې د 

ترخو درمند يم کومه ترخه دانه به دې مخې ته کېدم؟ خېو اوس اوس 

کومه خبره چې ځوروي مې او موسکاوې مې راته وژني دا دی چې زه په 

زما خونړي کابل کې د شعر اورېدونکی نه لرم، لکه دمخه مې چې وويل: 

د شعر اورېدونکي دېوالونه دي. زه مې شعرونه دېوالونو ته اوروم. ماته به 

 له دې نه بله ترخه خاطره څه وي؟

پوښتنه: د لغمان د شاعرانه سيمې په باب چې تاسو پکې رالوی 

شوي  يې او هم په دې سيمه کې د ډېرو شاعرانو د ټوکېدو علېت 

ب غواړم ستاسو لېه او د خلک د شعر خوښوونې او ادبپالنې په با

 نظر څخه خبر شم.

رښتيا خبره داده چې که زه شاعر يم، نو لغمان شاعر کړی يم.  ځواب:

دا ځکه چې لغمان شاعر دی، لغمان ښکال ده او لغمان په خپله د شېعر 

الهه ده. د هغه ځای غرونه شاعران دي، سيندونه يېې شېاعران دي او 

ده، او که شعر، ښېکال، پولې، لښتي يې شاعران دي، خلک يې خو پرېږ
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ادب او ادب پالنه له لغمانه واخلې، خو په يوه توت هم نه ارزي ؛په لغمان 

 کې له دو پرته نور څه دي؟

پوښتنه: د يوه شېاعر او ليکېوال د ادبېي شخصېيت او ځېاني 

 شخصيت په باب ستاسو نظر څه دی؟

دا ډېره ستونزمنه پوښتنه ده چې ځواب ورکېول ورتېه يېو  ځواب:

کاغذ غواړي. خو همدا شېبه زما ځواب دادی، چې زموږ خوږې، خروار 

سرې او ښکلې مڼې په کار دي، زه به هېڅکله د مڼو د با  د عېرض او 

طول او د مڼو د باغوان د نامه او کورنۍ پوښتنه ونه کړم. زما مڼې خوښې 

 دي، نه باغوانان، باغوان هرڅوک چې وي، وي دې، زما پرې څه؟
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 ته اړتيا لري افغانستان يوې ميل سرتاتيژۍ 

 

ښاغلی ډاکټر محمد ابراهيم شينواری د افغانستان يو ځوان ليکوال او 

د طب څانګې يو دقيق ډاکټېر 

دی. تراوسه يېې پېه طبېي او 

ټولنيزه برخه کې څېو عنوانېه 

کتابونېېه چېېاپ شېېوي او پېېه 

لسېېګونو علمېېي ليکنېېې يېېې 

 خپرې شوې دي.

پيله بيا تېر د هيلې مجلې له 

دې دمه يې د هيلې پېه زيېاتو 

ګڼو کې مقالې خپرې شوې دي. دا مرکه يې هم د هيلې د پرلېه پسېې 

په څلورمه ګڼه کې خپره شوې ده، چې تاسې  کال (ل3183)شپږم کال 

 يې لوستو ته رابولو:

 

له دود سره سم که د هيلې درنو لوستونکو تېه خپېل ځېان ور 

 وپېژنئ خوښ به شو؟

تر ټولو دمخه د هيلې درنو لوستونکو ته سېالمونه وړانېدې کېوم. د 

پېژندنې په باب بايد ووايم چې زه محمدم ابېراهيم شېينواری د کېونړ 

واليت د شيګل په شينکوړک کې زېږېدلی يم. لومړنۍ زده کړې مې په 

کونړ، جالل اباد او سروبي کې کړې دي. لېسه مې هم په سېروبي کېې 
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ه کابل طب څخه فار  شوی يم. دا شپږ کاله کېږي چې لوستې ده او بيا ل

 د عامې روغتيا په برخه کې کار کوم.

ليکوالي دې له کوم وخت څخه پيل کړه او اساسي علت يې څه 

 و؟

ما ليکوالي د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پيل کړې وه، خو چې پر 

او ل کال پوهنتون ته والړم، له نورو ليکوالو سره د راشه درشېې ۶۹۱۷

ملګرتوب له امله مې په کې يو څه پرمختګ وکړ، علت يې دا و چې زما 

پالر به ال هغه وخت چې زه د ښوونځي په لومړي او دويم ټولګي کې وم، 

کور ته مجلې او کتابونه راوړل او د ليکواالنو نوم به يې ډېر دروند ياداوه، 

رلېود او نو ما له هماغه وخته له کتاب، ليکوال او مطالعې سره شېوق د

ليکواالن مې د ټولنې تر ټولو شعوري خلک او ليکوالي مې انسېانانو او 

 هېوادونو ته د خدمت تر ټولو غوره الر بلله.

په پيل کې دې شعرونه هم ليکل، خو دا ډېره موده کېږي چې په 

مطبوعاتو کې دې شعرونه نه خپرېږي، شاعري دې پرې ايښې که 

 څه دی؟ څنګه او که پرې ايښې دې وي علت يې

هو! ما څه شعرونه ليکلي دي، زه چې کله پوهنتون ته الړم، هلته زما 

ډېر نږدې ملګري اسمعيل يون ييب، ممتاز ارمان ييب، الل پاچا ازمون 

ييب، تکل ييب او دغه نور ځوان شاعران وو، موږ همدا راز د اسېحق 

ننګيال ييب، عارف خزان ييب او نورو شاعرانو ملګېرو سېره راشېه 

درلوده، نو دغه وخت له دوی سره په مباحثو او د شعر پېه بېاب درشه 

مطالعې زه پر دې پوه کړم چې شعر په پوره مانا يو ګران کار دی. شېعر 
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چې هنر، شعريت، پيغام، ښکال ولري بايد په ډېر زيار وليکل شي، د شعر 

لپاره بايد رياضت او د نفس د پاکۍ مجاهده وشي. د فکري تمرکز تمرين 

عاطفې او احساس جذبه په ځان کې پياوړې شي او پر ژبېه او وشي، د 

الفاظو حاکميت پيدا شي. که څه هم ګرانو مشرانو استاد خالق رشيد او 

استاد هېوادمل ييب او زما پورتنيو يادو شويو ملګرو او نورو دوستانو زه 

هڅولم چې بايد شعر ويلو ته دوام ورکړم او يو ځل خو ال مېا د ځوانېو 

و د کلنيو جايزو په لړ کې جايزه هم واخيسته، خو ما دا يقيني ليکواالن

کړه چې زه د شعر لپاره دغومره اړين رياضت ته وخت نه لېرم. ماتېه دا 

غوره وبرېښېده چې خپلو خلکو او هېواد ته له علمي الرو چارو خدمت 

وکړم. د شعر اغېزه دايمي او تل پاتې هېم ده او ژوره هېم ده خېو زمېا 

 شو چې نور دوام ور نه کړم.تصميم داسې 

سياسي مسايلو پر محور  -ستاسو د ليکنو زياته برخه د ټولنيزو

 راڅرخي، ددې علت څه دی؟

زما د کتابونو موضوعات سياسي نه بلکې طبي او ټولنيز دي او د مقالو 

بايد ووايم چې سياسي مسايلو پر محور راڅرخي .  -ډيره برخه د ټولنيزو

که څه هم زه د کوم سياسي ګوند غړی نه وم او نه يېم او د زده کېړې 

څانګه مې هم طب دی، خو په تېرو دوه نيمو لسېيزو کېې ټېولنيزو او 

سياسي مسايلو دومره د افغان ولس پر ژوند محسوس او ملمېوس اثېر 

کړی دی چې هر څوک په دغه باب فکر کوي، بحث کوي او ځان په کې 

ڼي. د ارستو په وينا انسان يو سياسي حيوان دی او هر انسان دخيل ګ
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حق لري چې د خپل ژوند او سرنوشت د کليدي مسايلو په باب خپېل 

 فکر وکړي او نظر څرګند کړي.

په طبي برخه کې ستاسو يو لړ ليکنېې او همېدا راز د کتېابونو 

سمون يو غوره کار ګڼل کېږي، تراوسېه دې پېه دې برخېه کېې 

 کړی دی او د نور کار تکل هم لرې او که نه؟څومره کار 

دا زما يوه پخوانۍ هيله ده، چې ټول افغانان په خپلو برخو کې د ليکنو 

او ژباړو له الرې د هېواد د علمي، فرهنګي پانګې په شتمنۍ کې برخېه 

واخلي، موږ ته دا موقع هله په الس راغله چې زموږ ملګرو د افغانستان 

ړه کړه ) البته دا کار موږ د خوشحال فرهنګي د کلتوري ودې ټولنه جو

ټولنې له جوړېدو سره سم پالن کړی و.( ما له همدغو امکاناتو څخه په 

ګټه پورته کولو په خپله دوه طبي کتابونه تاليف او چاپ کړل او د طب د 

( عنوانه طبي کتابونېه مېې ۷پوهنځي د استادانو او ځينو نورو ورونو )

 اډيټ او چاپ کړل. 

ته ما يو دوه نور غير طبي کتابونه هم وژباړل چې د ملګرو په مرسته الب

چاپ شوي دي. د دوام ورکولو په برخه کې بايد ووايم چې غواړم دغېه 

 کار ته دوام ورکړم او له نورو ملګرو سره هم تر خپله وسه مرسته وکړم.

 ستاسو په نظر د پښتو ژبې علمي کېدنې ته څه کول په کار دي؟

علمي کېدنې بهير بايد د پښتو ژبې د پرمختيا له عمومي  د پښتو ژبې

بهير سره يوځای پرمخ الړ شي. زما په اند بايد دا بهير په الندې برخو کې 

 پياوړی شي:
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 په دولتي چارو کې: -۶

 .په اساسي قانون کې د ژبې روا او معقول حق تسجيل شي 

 .په دولتي ادارو او چارو کې شامله شي 

  په ښوونځيو او پوهنځيو کې د زده کړې او تدريس ژبه شي )البته

په هغو سيمو کې چې پښتانه اکثريت جوړوي او کابل کې دې دواړه ژبې 

 پښتو او دري د زده کړې ژبې وي(.

  په راډيو تلويزيون، خپرونو او مطبوعاتو کې دې خپېل متناسېب

 ځای ونيسي.

 په نا دولتي چارو کې: -٤

 ګي ټولني دې، دې کار ته مال وتړي.ازادې فرهن 

 .فرهنګپال سوداګر دې ددې خدمت لپاره مرستې وکړي 

  شخصي فرهنګي موسسې دې په دې باب نوښتګر کارونه ترسره

 کړي.

تاسو د هېواد له سياسېي او ټېولنيزو حېاالتو خبېر ياسېت، د 

 افغانستان راتلونکی درته څنګه ښکاري؟

ده، دا چې حاالت کوم لوري ته ځېي او دا ډېره عامه او ګرانه پوښتنه 

څه منځته راځي په دقيق ډول يې ويل ګران دي، خو عامې نښې نښانې 

داسې دي، چې افغانستان اوس عمالً د يوې ډلې په انحصار کې دی او په 

راتلونکي کې به انحصار ونه چلېږي، نو طبيعي ده چېې د يېوې مېدني 

 ټولنې پر لور ګامونه واخيستل شي.
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ځکه نه چلېږي چې موږ ته تجربه شوه، د خلقيانو حاکميېت انحصار 

دومره انحصاري و، چې د ))انقالبي شورا له رئيس(( څخه تېر ))عالقېه 

دار(( پورې د دوی ))ملګري(( ټاکل شوي وو. ملت بې وسلې و، بهرنېۍ 

مداخله ډاګيزه نه وه او ملت هم ويده و. ترې راوروسته د روسي  لښکرو 

رک کارمل هم ددغه انحصار د ټينګښت لپاره هڅېې او برچو په زور بب

وکړې، خو نتيجه يې ورنه کړه، دوی مجبور شول چېې د ګوربېاچوف د 

))نوی سياسي تفکر(( په تقليد ملي روغه جوړه اعالن کړي او لږ تر لږه 

په نظرياتي ډول له انحصار ګرۍ څخه تېرشي. بيادمجاهدينو يوې ډلې 

نحصار هڅې وکړې، خو تجربې ناکېامې اوترې راوروسته طالبانو هم د ا

 وختې نو اوس هم نتيجه نه ورکوي او دا په دې دليلونو چې: 

_ سره له دې چې امريکايان او نړيوال سوله ساتي په افغانستان کېې 

فعال حضور لري، د هېواد په ډېرو سيمو کې د مرکزي حکومت او شمال 

 ائتالف امر نه چلېږي.

 و غير متجانسو ګروپونو وېشل شوی دی._ شمال ائتالف په خپله پر څ

_ د دوی په منځ کې د نظار شورا ظاهراً متحده ډله هم د رهبرۍ پېه 

فقدان اخته ده او تر مسعود وروسته د يو وړ رهبر د نشتوالي له املېه 

 دوی د يو موټي سازمان په توګه کار نه شي کولی.

ذهناً دې ته  _ ملت د انحصار ګرو ډلو له اعمالو ډېر ستړی شوی دی او

ملي او ولسي حرکتونو سره  هغو تيار دی چې د انحصار ګرۍ پر خالف له

چې د اسالمي ارزښتونه او د افغانستان ملي ګټو ساتنه يېې د  مل شي

 .کار په محور کې وي
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_نړيواله ټولنه هم وجداني مسئوليت لري او هم د خپلو ويناوو او ژمنو 

انونيت او پلوراليزم پر لوري د پر اساس مجبورېږي، چې د ډيموکراسۍ، ق

 افغانانو د روا هڅو مالتړ وکړي.

_ بهرني هېوادونه )ايران، روسيه، عربېي هېوادونېه، پاکسېتان( پېه 

افغانستان کې متضادې ګټې لري او انحصار ګري نه غواړي، ځکه ورتېه 

مخالفين پيدا کوي چې دا بيا د هېواد په ضرر ده او د تباهۍ پر لور يېې 

 بيايي.

په لنډيز سره به ووايو د افغانستان راتلونکي کې د يوې مدني، ملي  نو

ټولنې د جوړېدو امکانات ډېر دي، خو په دې شر، چې ملي اشخاص او 

ځواکونه يو مدبرانه، له جرئت ډک سنجول شوی او منسجم خوځښت 

 پيل کړي، دوام ورکړي او تر بري يې ورسوي.

وي لپاره څه کول په په افغانستان کې د سياسي انحصار د مخني

 کار دي؟

د سياسي انحصار د مخنيوي لپاره په کار ده چې تر ټولو لومړی افغانان 

 ، غيېر انحصېار طلبېهاسالمي  – د انحصار غوښتنې پر ځای پر يو ملي

بديل فکر وکړي، اقدام ته راودانګي او منسجم او هدفمند کار  ولسواک

يس د يوې ډلې له اختياره ترسره کړي. دويم دا چې ملي اردو او ملي پول

 ووځي.

له بلې خوا نړيوال پر دې قانع کړل شي چې انحصېار غوښېتونکي د 

دوی د اوږدې مودې ملګرتيا نه شي کوالی او د ملت له نارضايتۍ سره 

 دمخامخ کېدو په يورت کې له ستونزو سره مخ کېدونکي دي.
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ځينې کسان د افغانستان د بحران د اوږدوالي يو علت د يېوې 

لي ستراتيژۍ نشتوالی ګڼي، ستاسو په نظېر اوس يېوې اوږدې م

 ملي ستراتيژۍ ته اړتيا شته او که نه؟

دا ډېره مهمه خبره ده که افغانستان پياوړې ملي ستراتيژي درلودالی 

له دومره ستونزو سره نه مخ کېده. دا سېمه ده چېې زمېوږ سياسېي، 

هدف وړ ګرځو  جغرافياوي موقعيت داسې دی چې د هر فاتح او زورور د

او بايد له دې الرې خپلې نظر وړ سيمې ته ځان ورسېوي، خېو د يېوې 

روښانه ملي ستراتيژۍ نشتوالی د بهرنيانو له بدو نيتونو سره مرسېته 

 کړې ده چې په اسانۍ په افغانستان کې نفوذ وکړي.

د افغانستان تېر حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان د 

ملي ژبې، ملېي تېاريخ،  ټکيو، ملي هويت کې د مرکزي  ملي هويت، په

ملي ګټو، د نړيوالو ګټو او ملي ګټو ترمنځ د توازن، د اسالم د اساساتو د 

او ملي ګټو ترمنځ د توافق او توازن، فېردي او  ي رول )نقش(، د اسالم

ټولنيزو حقوقو او د پرمختيا او سولې او ملي ټولنې لپاره د شېعارونو او 

و په باب يو واحد فورمول وړاندې او د ټول ملت توافېق پېرې ستراتيژي

 واخلي.

افغانان تر دې وروستنيو ناتارونو وروسته بايد پر دې خبرو پوهېېدلي 

 وي:

_ ګاونډيان زموږ له ملي عظمت سره لېوال نه دي او له مېوږ سېره د 

 خپلو ګټو د لومړي ګڼلو په يورت کې معامله کوي.
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لري او د هر افغان ابرو يوازې په خپل کور کې _ افغانستان بل بديل نه 

خوندي ده. اوس نو ددې وخت دی چې افغانان پر يوې ملي ستراتيژۍ 

باندې فکر وکړي او د داسې شرايطو د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي 

چې ټول افغانان وکړای شي پرې توافق وکړي او د عملي کولو تعهد يې 

 وکړي.

مودې تاريخي او ټولنيزو واقعيتونو پېه دقيېق افغانان بايد د اوږدې 

تحليل سره د راتلونکي په باب پوخ فکر وکړي او پخه، اوږده، متوازنېه 

 ملي ستراتيژي جوړه کړي، چې له نړيوالو بهيرونو سره هم موازي وي.

په افغانستان کېې د ملېي غورځنګونېو د نېه پرمختيېا او نېه 

 برياليتوب علتونه څه دي؟

 دې کې څو خبرې مهمې دي:زما په نظر په 

_ د اعليحضرت محمدظاهرشاه په دوران کېې حکومېت يېوه ملېي 

پاليسي درلوده او کوم ګوندونه چې يې په مقابل کې جوړ شول، د هغوی 

اکثريت له بهرنيو منابعو پياوړي کېدل او طبعاً پر غير ملي ايېډيالوژيو 

 سمبال او عمالً د ملت پر خالف والړ وو.

خپله کوم ملي ګوند او منسجم سازمان جوړ کړ او نه يې _ دولت نه په 

 ملي سازمانونه حمايه کړل.

_ بهرنۍ مداخله ډېره زياته وه او له ملي ضد ګوندونو سېره يېې بېې 

 درېغه مرستې وکړې.
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_ د روسانو تر بربنډ تېري وروسته ټول ملي قوتونېه مجبېور شېول 

ان حکومت او هېم د پاکستان او ايران ته پناه يوسي، هلته هم د پاکست

 د ملي قوتونو په ځپلو کې خپل رول ادا کړ. اخوندانوايران 

_ ملي غورځنګونو خپل ولس ته نفوذ ونه کړای شو او د روښانفکرانو 

په وړو دايرو کې منحصر پاتې شول او ولس ته يې د خپل اسالمي هويت 

ی د هم د ملت په منځ کې دو ځينو جهادي ډلو ډاډ ور نه کړ، له بلې خوا

اسالم پر ضد او يا لږ تر لږه د اسالم پر وړاندې په بې تفاوته دريځ تېورن 

 کړل.

ګوندونو په شان منظمېه  جهادي_ ملي غورځنګونو د کمونيستي او 

سازماندهي هم نه درلوده، نو دغه ټېول ددې سېبب شېول چېې پېه 

 افغانستان کې ملي قوتونه ونه ځلېدل او بريالي نه شول.

ملي ګوند تېه چېې د ټېولنې اکثېره خېواوې  ايا اوس يوه پراخ

 رانغاړي اړتيا شته او که نه؟

افغاني تحريک جوړ شي چې د  -اوس ډېره اړتيا ده چې يو پراخ ملي

ټول هېواد د بقا لپاره يوه اساسي فورموله ولري او د مشخ  پروګرام او 

کړنالرې له الرې له تېرو تجربو څخه په استفادې د روښېانه راتلېونکي 

 ه الره خاليه کړي.لپار

دغسې يو پراخ تحريک ته اړتيا ډېره ده، خو له الندې چلنجونو سره به 

 مخ وي:

ايا ټول ملي او دموکرات قوتونه چې واحد افغانستان او د اسېالم  -۶

 دين ته وفادار وي، تر يوه چتر الندې راټولوالی شي که نه؟
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  کې د دوی دا چې اوس عمالً د افغانستان د اقليت قومونو په منځ

مدعيانو له خوا ګوندونه موجېود دي، دا  )دروغجنو( د حقوقو د

ملي پراخ تحريک به له ټولو قومونو باکفايته، بادرکه او پر هېېواد 

 مين خلک راټول کړای شي که نه؟

که دغه پورته کارونه وشي ايا پر يو ښه رهبر او با کفايته مشرۍ به  -۹

 سره متفق شي او که نه؟

 پروګرام د حقانيت او جامعيت په باب بادرده او زده  دوی به د خپل

 شي او که نه؟ ی شي کړو افغانانو ته قناعت ورکړ

  او که دا هم وشي ايا وبه کړای شي له روښانفکرې دايرې د ولس د

ولسي او روحاني مشرانو مالتړ ترالسه کړي او که  او  پراخو پرګنو،

 نه؟

چې د داسې مسايلو اړتيا او ايا دوی به نړۍ پر دې قانع کړای شي  -۱

هم امکان اوس تر هر وخت زيات دی او دا کار هم د افغانستان او هم د 

 نړۍ په ګټه دی.

نو د اړتيا خبره خو حل ده، خو د امکاناتو پر خبره بايېد پېوره بحېث 

وشي. دقيق فکر، قوي او متين ګامونه ورته واخيستل شي. داسې چې د 

و واقعيتونو ټول اړخونه دقيق تحليل شي. افغانستان د تاريخي او ټولنيز

دقيق او ستراتيژيک پروګرام جوړ شي او په پوره تدبير، حويله، عزم، 

 پوهه او جديت دا کار پرمخ والړ  شي.

د راتلونکي اساسي قانون په باب ستاسو نظر څه دی، چې څېه 

 ډول قانون بايد وي؟
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ډول دادی چې  د راتلونکي اساسي قانون په باب خو زموږ نظر په عام

بايد د افغانستان خپلواکۍ، ملي هويت، ملي ګټې، د اسالم د سپېڅلي 

دين اساسات، د ترقۍ او دموکراسۍ لپاره تکل، د بشري حقوقو موازين، 

ټولنيز عدلت، اقتصېادي پرمختيېا، ملېي يېووالي او وروري، ټېولنيزه 

 پرمختيا، ملي ښوونه او روزنه، د حقوقي نظېام اساسېات او ټېول لېوړ

ارمانونه په کې تضمين او تسجيل شي. دا قانون بايد د ټولو تېرو قوانينو 

د يوې بشپړوونکې نسخې په حيث وي او د تېرو قوانينو کمۍ پوره کړي 

 او نوې ستونزې ونه زېږوي.

ځينې کسان غواړي چې په اساسېي قېانون کېې د فيډرېشېن 

شن د موضوع راپورته کړي، ستاسو په نظر په افغانستان کې فيډرې

 افغانستان يووالي ته څومره زيان اړوالی شي؟

غندو. دا د افغانستان او افغانانو پر  و فډرېشن مسئله په کلکه بايد موږ

بولو او د افغانستان  و اموخالف د روسانو د وحشي ظلمونو او تېريو يو د

 وګڼو. د ټولو خلکو په تاوان يې

کې پوره حل شوي  زموږ خلک ال د افغان واحد ملت په يوه ملي لوښي

نه دي او په دې نومونو د ملي نفاق او قومي او سيمه ييزو النجو زړي له 

سره زرغونېدای شي. افغانستان واحد هېواد دی او بايېد يېو پيېاوړی 

مرکزي دولت ولري چې پر ټولو واليتونو پوره کنټرول ولري. د افغانستان 

برخې ده، پېه  د خلکو ډېره لوړه فيصدي د زده کړې له نعمت څخه بې

تېرو جګړو کې ډېرې کينې او کرکې پيدا شوې دي او سره له دې چې تر 

د هيڅ قام او وګړي له پاره نشته، خود فدراليزم  دا  افغانستان ښه بديل
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د مضر ميکروب په توګه زموږ ملېي وحېدت او د خېاورې  ناوړه نظريه 

يېد پېه يووالي له ګواښ سره مخ کوالی شي، نو ځکه يې زه غندم او با

 اساسي قانون کې رد شي.

 د ملي ژبې مسئله په اساسي قانون کې څنګه حلېدی شي؟

کال د اساسي قانون په شان دې  (ل۶۹۵۹)زموږ وړانديز دادی چې د 

 ېدري دې د افغانستان رسمي ژب پښتو اوپښتو د افغانستان ملي ژبه او

ه شي وي، موږ غواړو په دې باب جنجال زېږوونکې تبصرې او مباحثې ون

او ګوندونه په دې باب د ملت له احساساتو سو استفاده ونه کړي، بلکې 

د ټولې نړۍ په شان په ايولي، معقول، متوازن او بېې جنجالېه ډول د 

کال د اساسي قانون په شان عمل وکړي. ځکه هغه قانون د  (ل۶۹۵۹)

 يوې ارامې فضا او پياوړو اشخايو د کار محصول و.

 د څنګه حل شي؟د رسمي مذهب مسئله باي

د رسمي مذهب په باب بايد موږ پر دې توافق وکړو چې حنفي فقه دې 

 د افغانستان رسمي مذهب ومنل شي، ددې لپاره ډېر داليل شته:

 _ يو د افغانستان د خلکو قاطع اکثريت د حنفي مذهب پيروان دي.

_ بل حنفي مذهب په اسالمي نړۍ کې د حاکميېت اوږده او روښېانه 

او ډېر جامع دی. )حتی په ځينېو اسېالمي هېوادونېو لکېه: تاريخ لري 

سوډان کې سره له دې چې د حنفي مذهب پيروان اکثريت نه دي، خو د 

دوی دولتي چارې په حنفي مذهب چلېږي او علت يې همدغه د حنفي 

 مذهب جامعيت دی.(



 نيمه پېړۍ يون/ مرکه او مرکې

41١1 
 

_ په دې ډول به د مذهبي اختالفاتو مخنيوی هم وشي، ځکه که دويم 

ن کې شامل شو، نو بيا به د ټولو مذاهبو پيروان دغسېې مذهب په قانو

 غوښتنه کوي.

_ تراوسه د افغانستان خلکو د حنفي مذهب حاکميت منلی و او څه 

 ستونزه نه وه موجوده.

_ خو بايد مذهبي ازادي د هر چا لپاره موجوده وي او په قانون کېې 

 تضمين شي.

 ړتيا ده؟زموږ په هېواد کې د مطبوعاتو ازادۍ ته څومره ا

ازاد مطبوعات داسې دي لکه څوک چې په خپله خوله خپلې خبرې 

کوي او دا هر څوک غواړي، هېڅوک نه غواړي او نه شي کېوالی چېې 

خپلې خبرې ونه کړي.  د مطبوعاتو ازادي په هېواد کې د دموکراسۍ او 

مدني ټولنې له جوړېدو سره اساسي مرسته کوالی شېي او بايېد ټېول 

اره مبارزه وکړي، خو ازاد مطبوعات بايد يېوه قيېد تېه افغانان ددې لپ

راضي وي او هغه دا چې د افغانستان او اسالم پر ضد بېه خپرونېې نېه 

 کوي.

پر اوسنيو مطبوعاتو څومره د ازادو مطبوعاتو اطالق کېېدی 

 شي؟

اوسني مطبوعات دوه ډوله دي: يو هغه چېې پېه هېېواد کېې دننېه 

يوه شخ  يفت کوي، رښتيا نه وايي،  خپرېږي: دا زياتره د يوې ډلې او

يا يې کم وايي، يا يې له ويلو څخه وېرېږي او يا هم وېرول کېېږي،  خېو 
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اوس نوي نوي د يو بغاوت نښې ښکاري او سړي ته دا ډاډ پيدا کوي چې 

 مطبوعات د ازادۍ پر لوري درومي.

بل هغه دي چې له هېواده بهر چاپېږي او خپرېږي: هغه بيا پېه پېوره 

ازاد دي او هر څوک کولی شي د خپل زړه خبره پېه ښېکاره ډول ډول 

وکړي. په دغه دويم ډول کې بايد يوازې يو ټکي ته متوجه شېو چېې د 

افغانستان او د اسالم پر ضد بايد نه وي، ځکه بيا به د ازادو مطبوعېاتو 

 نوم بد کړي.

 اوس د چاپ او خپرونو د اسانتياوو او کمپيوټري وسايلو د عاموالي له

امله خپرونې ډېرې اسانې او ارزانې شوې دي او هر څوک کوالی شي د 

 ازادو مطبوعاتو په وده او ترويج کې فعاله برخه واخلي او بايد وايې خلي.

 ډاکټر ييب ستاسو له مرکې نه ډېره مننه.

 ستاسو نه هم ډېره مننه.
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 کلتوري يون

 ) د ادبي او کلتوري ليکنو ټولګه(

 

 

 ليکوال

 محمد اسمعيل يون

 کال ل5٨٨١
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 کتاب پېژندنه

 کلتوري يون   نوم:کتاب 

 محمد اسمعيل يون   ليکوال:

 يون کلتوري يون   خپرندوی:

 ل5٨٨١   چاپکال:

 ټوکه ۶۱۱۱   چاپشمېر:

 د ليکوال 

 ( ٤۹)  پرله پسې نومره:

  د خپرندوی

 (٤۹)  پرله پسې نومره:

 ضياالرحمن ضيا  کمپوزر:

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ کلتوري يون

 

4136 
 

 

 رسيزه:

 ))کلتوري يون(( رسه يون له يو بل
 

کې د افغـان کلتـوري يـون د بېالبېلـو اړخونـو پـه اړه په وروستيو کلونو 

څېړنه او ارزونه، موږ ته له څو خواوو مهمه ده. په داسـې څېړنـه او ارزونـه 

کې مـوږ د افغـان کلتـور د ودې پـر الره لـه پرتـو سـتونزو او خنـډونو هـم 

خربېږو، د ودې الرې چارې هم په کې لټوالى او ځان ته معلوموالى شـو. 

موږ ته ميل ارزښت هـم لـري او دا ځکـه چـې دا ډول  ددې په څنګ کې

 ارزونې د ميل کلتور د مطالعې په عمومي چوکاټ کې راځي.

اديب ليکنـو او مقـالو -د ښاغيل پوهندوى محمد اسمعيل يون د کلتـوري

دغه ټولګه همداسې يوه ځانګړنه لري. په دې ټولګه کې مـوږ د داسـې يـو 

لو کلونو کې د افغان ميل کلتـور د ليکوال ليکنې لولو، چې  په وروستيو ش

مورچل د يوځوان، خو پياوړي مدافع ليکوال په توګه، د همدغه سنګر پـه 

منځ کې پاتې شوى، هلې ځلې او مبارزې يې کړي او ټـولې نـاخوالې يـې 

 ليديل او ددغو ناخوالو پر وړاندې درېدىل دى.

اړخونـو پـه  د مقالو په دغه ټولګه کې د افغـاين کلتـور او ادب د بېالبېلـو

باب ارزونې، معلومات او تر ټولو غوره دا چې د ودې لپاره يـې وړانديزونـه 

تر سرتګو کېږي. په ټولګه کـې د پښـتو ګرامـر د ځينـو خـواوو پـه اړه څـو 
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څرګندونې وينو او هم د ځينو اديب څېرو پر اديب کار خـربې شـوې دي، 

ــه ــه هکل ــتان د کلتــوري مســايلو پ ــه عمــومي توګــه د افغانس عمــده  خــو پ

موضوعګانې په کې په جال جال ليکنو کې څېړل شوې دي. د افغان کلتـور 

په دغو عامو موضوعګانو کې، زموږ د کلتوري يون يـو شـمېر داسـې ټکـي 

ــانو او  ــو، فرهنګي ــرو ليکوال ــوږ د ډې راغــيل او مطــرح شــوي دي، چــې زم

 فرهنګپالو لپاره په زړه پورې دي.

بلـه هـم د سـتاينې وړ دى، ګران پوهندوى محمداسمعيل يون له دې ک

چې په خپله يې ددغو بېالبېلـو مقـالو او ليکنـو ټولګـه راټولـه او چـاپ تـه 

چمتو کړې ده او نور کسان يې له راتلونکي لټون څخه تـر ډېـره بـې غمـه 

 کړي دي.

له ښاغيل يون څخه له دې امله هم مننه کوم چې زما د وړانديز له مخې 

نوم کېښود. هغه ته د الزياتو کلتـوري  يې پر دغه ټولګه د ))کلتوري يون((

 برياوو هيله کوم.

 په درنښت

 زرين انځور

 مه61ل کال د مرغومي 3181کابل، د 
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 د رسيزې په ډول:

 

 ليکنې د وختونو خاطرې  له مرګه ژغوري

 

( ټولګي کې وم، چې لومړىن شعر مې 1زه د خوشال خان لېسې په )

ته ورسېدم، نو دا مهال مې څو چاپ شو، بيا چې کله لسم، يوولسم ټولګي 

شعرونه چاپ شوي وو، په يوولسم ټولګي کې وم، چې په خوشال خان 

لېسه کې د ځوانو ليکوالو او شاعرانو اديب انجمن جوړ شو. دا انجمن د 

افغانستان د ځوانو ليکوالو او شاعرانو د کانون يا ټولنې يوه څانګه وه، چې 

او له هغې جملې څخه په خوشال  دا مهال دا څانګې د کابل په څو لېسو

( په بهري کې، د 3146خان لېسه کې جوړې شوې وې. د يوه کال )

خوشال خان لېسې په لسګونو ځوان شاعران او ليکوال ددې ټولنې غړي 

شول او د شاعرۍ او ليکوالۍ يوه ګرمه څپه په لېسه کې راپورته شوه، د 

سو زياتې اديب غونډې دې يوه کال په بهري کې زموږ دې اديب انجمن تر ل

او مشاعرې جوړې کړې او هم مو په نورو لسګونو غونډو او مشاعرو کې 

کال هم په همداسې اديب څپو کې تېر شو. دا  (ملريز3144ګډون وکړ، )

مهال ما له ))قباييل زمليان(( او ))درفش جوانان(( جريدو رسه قلمي 

خپرېدلې. پر  ملګرتيا پيدا کړه او ځينې شعرونه او ليکنې مې په کې

کال بيا د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي په پښتو  (ل3141)

څانګه کې محصل شوم، له اخبارونو، جريدو، مجلو او راډيو تلويزيون رسه 

مې اړيکي نور هم زيات شول، د څلورو کلونو په بهري کې مې ګڼ شمېر 

شول، د ليکنې او شعرونه د کابل د هغه وخت په خپرونو کې خپاره 

پوهنتون تر فراغت وروسته بېرته په پوهنتون کې د کدر غړى شوم، د 
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کال  (ل3113)تحصيل په دوره کې مې درې عنوانه کتابونه چاپ کړل. پر 

په کابل کې تنظيمي جګړه پيل شوه، زه بيا کله په کابل، کله په لغامن او 

کله هم پېښور کې وم، تر خپله وسه مو فرهنګي کارونه کول، د 

تنظيمواکۍ په بهري کې مې هم يو شمېر سيا  او اديب ليکنې وکړې او 

اکرثه په پېښور چاپ خپرونو کې خپرې شوې، دا ليکنې چې دلته يې 

ګورئ، دا اکرثه همغه اديب او کلتوري ليکنې دي، چې د تاسې 

تنظيمواکۍ تر پيل وروسته بيا تر دې دمه پر بېالبېلو وختونو،  په پښتونخوا 

 او هېواد مېشتو اديب او کلتوري چاپي خپرونو کې خپرې شوي دي.

په دې کې ټولې هغه اديب ليکنې شاملې نه دي، چې ما په تېرو شلو 

هغه ليکنې چې ډېرې ابتدايي وې او ځينې هغه کلونو کې کړي دي، 

ليکنې چې بيا چاپ يې ماته مناسب ښکاره نه شو، هغه مې په دې ليکنو 

کې شاملې نه کړې، خو يو شمېر داسې ليکنې هم پاتې شوي، چې بايد په 

دې کې راغلې واى، مګر تر دې مهاله يې زه په پيداکولو برياىل نه شوم، 

يکنې هم دومره زياتې نه دي، اکرثه هغه ليکنې خو دا په بيا چاپ ارزې ل

چې زما پر نظر يې راټولېدنه او بيا چاپ رضوري وو، هغه همدا ليکنې 

دې ټولګه کې خوندي دي. اديب او کلتوري ليکنې د سيا   دي، چې په

هغو په شان نه دي، چې څوک يې پر بيا چاپ ټکنى يش او يا يې هم بيا 

ښه کړي او يا د هغه شخصيت ته زيان چاپ ليکوال ته څه ستونزه پې

ورسوي. خو که په ځينو کلتوري ليکنو کې هم، ډېرې کمزورې ليکنې 

ټولنې ته وړاندې يش، ټولنې ته به يې ګټه ونه ر . په همدې خاطر يو 

ليکوال ته په کار دي، چې د هغو اديب ليکنو ټولګې، ټولنې ته وړاندې 

ه د پوخوايل  دايرې ته ورداخل کړي، چې له فکري او هرني پلوه څه نا څ

شوې وي. زما دا ليکنې چې دي، زه يې له هر پلوه د پوخوايل په تله نه تلم 

او نه به ددې جوګه وي چې د يوې ښې ليکنې ټول معيارونه پوره کړي، خو 
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څرنګه چې دا زما د خپلو تجربو يو نچوړ دى او زه د تېرو شلو کلونو په بهري 

و او کړاوونو رسه مخامخ شوى يم  او بيا مې پرې کې عماًل له داسې ستونز 

ليکنه کړې، نو اټکل کوم چې اوسنى او راتلونکى نسل به هم له دا ډول 

ستونزو رسه مخامخېږي، خو مخکې تر دې چې په اديب مبارزه کې له 

کړاوونو رسه مخ يش، ښه ده چې د ستونزو حل الرې هم ورته معلومې وي 

ان ته مخکې تر مخکې يو روحي ډاډ جوړ او په فرهنګي چارو کې يې ځ

کړى وي. دا ليکنې اکرثه د هغو مسايلو په اړه ليکل شوي، چې که ليکوال 

په خپل ورځيني ژوند کې وغواړي که ونه غواړي، وررسه مخامخېږي. دا که 

په ليکنه کې ګرامري ستونزې دي، که اغزن کلتوري چاپېريال دى، که د 

د وېش مساله ده، که د ليکوال ځاين  چاپ ستونزې دي، که د کتابونو

ستونزې دي، که خپلمنځي اختالفات دي او که نورې ګڼې ستونزې، ټول 

هغه مسايل دي چې د ليکوال پر چاپېريال راڅرخي. په دې ليکنو کې مې 

هم لکه د نورو ليکنو په شان څه خاص تغريات نه دي راوستي، يوازې 

سه سمې کړې دي. د دې ليکنو له اماليي او انشايي تېروتنې مې تر خپله و

بيا چاپ څخه مې هدف دا هم دى چې يو خو به تېرې خاطرې او خپل تېر 

کړى کار خوندي کړم، بل به نور ځوان ليکوال هم له هغې ستړيا بې غمه 

کړم، چې کېدى يش يو نيم په کې زموږ تر مړينې وروسته دا هيله ولري، 

د وخت د ضايع کېدو  چې دا ليکنې راټولې او چاپ کړي، د هغوى

مخنيوى مې هم وکړ. له دې ټولګې څخه به نه يوازې زموږ فرهنګي بهري ته، 

بلکې خپله ماته هم پته ولګي چې موږ چېرته وو؟ چېرته يو؟ او چېرته بايد 

الړ شو؟ که موږ خپلې مايض ته کتنه ونه وکړو، نو خپل حال او راتلونکى سم 

 نه شو سنجوالى.

اپ مې د خپل فرهنګي ژوندانه د مايض، حال او که نو ددې ليکنو بيا چ

خداى)ج( کول د راتلونکي لپاره د يو تسلسل او پُل په توګه رضور وګاڼه. له 
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نورو ليکوالو مې هم هيله ده، چې خپلې ليکنې راټولې او د مرګ له خطره 

وژغوري، هره ليکنه د ليکوال د زړه په وينو ليکل کېږي او د يو مشخص 

تو انځورنه کوي، موږ بايد مشخصې شېبې او مشخص وختونه د مهال د حاال 

ليکنو په وسيله خوندي کړو او د وخت يادګارونه د وخت په څپو، بل وخت 

 ته ور انتقال کړو.

د همداسې يوې هيلې د بري په هيله چې زموږ فرهنګي اثار او ارزښتونه 

کنه همدلته پايته د زمانې له ناخوالو او توپانونو خوندي پاتې يش، خپله دا لي

 رسوم.

 په ډېره فرهنګي مينه او ولوله

 پوهندوى محمد اسمعيل يون،

 افغانستان -ارګ،د جمهوري رياست ودانۍ، کابل

 مه61ل کال د مرغومي 3181د 
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 په شعر کې تکلف
 

 
 

 

تکلف، تصنع، ځان ښودنه او د اخالقي او ټولنيزو چلندونو مصنوعي 

کول او ښودل هغه کړنې دي، چې نه يوازې په عام ټولنيز ژوند کې د 

مننې او ستاينې وړ نه ګرځي، بلکې د ليد د څښتنانو په زړونو کې د 

يو عکس العمل هم راوالړېږي. همدارنګه په عامو هغو د کرکټرونو پرضد 

ليکنو او په  ځانګړي ډول د انسان تر ټولو شفاف او رريف هرن )شعر( 

کې ددې ناروغۍ ځايول او الره موندل، د شعر پر طبيعي او رنګينې 

 ښکال د بې رضورته او زيان رسوونکو څيزونو زياتول دي.

ا د معارصې دورې شعرونو ته د پښتو ادبياتو د لرغونې، کالسيکې او بي

په ځغلند نظر رسه ويالى شو، چې ددې ناروغۍ ګرد پرې پرېوىت نه 

 دى.

تېرو لسو کلونو راهيسې چې په افغانستان کې د )شعار( او )شعر( 

ترمنځ پولې په څرګند ډول بېلېدلې، يو ډول اشخا و ته دا الره اواره 

په ځواک خپل  شوه، چې د ))هرني شعر( په پلمه د تکلف او تصنع

معنوي فقر پ  کړي، خو يو شمېر شاعرانو په رښتيا رسه هم د شعر د 

دا ليکنه د وفا جريدې، چې له پېښووه  خپرېدلوه، د پونکا  وال پوه 

نېټوه  مه(5٠ ال د ليندۍ پر ) (ل5٨١1)ګڼه  ې چې  د (مه ٤٤-٤٨)

 چاپ شوې، خپر  شوې د .
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هرنيت عفت وساته او هر تکلف او تصنع يې د شعر هرني جامې ونه 

ګڼلې. ځينې نورو شاعرانو له دې وېرې چې کره کتونکي يې شعر د 

شعار په نوم ونه نوموي، په مصنوعي ډول خپل اند ته د وزن په 

د کلمو دومره پوښو نه ورکړل چې بيا يې د مانا روښانولو چوکاټ کې 

او څرګندولو لپاره خپله هم حريان وو. يو شمېر نورو بيا د تکلف يو څه 

اغېز ومانه او ځينې بيا د ))تکلفي شعر(( او ))هرني شعر(( د پولو بېلولو 

او پېژندلو ته حريان شول. رښتيا هم متکلفينو د ))هرني شعر(( په نامه 

 مره کار وکړ چې له ډېرو يې ددې بريد د پېژندلو الره ورکه کړه.دو 

متکلفني به کله د مانا د مرغلرې لپاره ))د اسامن خيالونو(( ته وختل 

او هلته به يې ))د ملر ابۍ(( رسه کيسې پيل کړې او کله به هم بيا د 

ځمکې په تل کې ))... د لونګو د ښايست په بڼ کې، د پېغلتوب تنکي 

د خزانې مرتوکو...(( په لټه کې شول. ځينې به بې له کومې ګالن، 

الرې او وسيلې د زړه د خيال )) د بحرونو تل(( ته ورننوتل، خو بيا به 

يې هم کومه مرغلره السته رانه وړه. اسامن ته د دوى ختل او د ځمکې 

تل ته د دوى ننوتل، د الفت  احب د ))لوړو خيالونو او ژورو 

ه دي  ))هغه څه چې په لوړو ورېځو کې شته په فکرونو(( په شان ن

کښته څاګانو کې هم شته(( )) د لوړ خيال او ژور فکر نتيجه يوه ده(( 

خو دوى مصنوعي او تکلفي فکر کاوه، لکه اروا پوهان يې چې د يو 

رواين نارو  د ذهن د تداعي لپاره هغه ته مصنوعي خوب ورکوي. د 

دي چې شاعر دې ګنې د خپل اند، تکلف او تصنع غندل په دې مانا نه 

احساس او درد مرغلره د خوږو کلمو په ورېښمني شال کې تاوه نه 

کړي. کلمې د شعر جامه ده او هر څومره چې دا لباس ښکىل جوړ 

يش، هامغومره ښکىل ښکاري او لکه يو سړى چې په ښکيل او قيمتي 

کلمو لباس کې ښکىل ښکاري، خو )مانا( د شعر روح دى، که د شعر د 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ کلتوري يون

 

4166 
 

رګونو ته د مانا روح نه وي پوشوى، نو هغه تش مړى او بې روحه کلمې 

 دي.

لکه يو سړي ته چې هر څومره ښکلې جامې واغوندو، خو چې 

))سړيتوب(( ونه لري د چا په زړه کې به ځاى نه يش. د استاد روهي 

 په وينا ))د شعر شعريت همداسې دى لکه د سړي سړيتوب((.

ايي: )) شعر بايد ساده نه وي، د عام ولس تر کله کله ځينې اشخاص و 

سطحې اوچت وي. ابهام ولري او مغل  وي(( د دوى موخه داده چې 

د لوستونکي د ذهني سطحې د لوړتيا لپاره پېچىل شعر په کار دى. 

دلته هم لږ غور په کار دى، ځينې شاعران د شعر ابهام له تکلف رسه 

پښتو هرني شعر ښې بېلګې مغالطه کوي. د حميد بابا شعرونه چې د 

دي، له ابهام او له مانيزو غوټو ډک دي، خو تکلفي او تصنعي نه دي. د 

 تکلفي ))شعر(( څو ځانګړنې په دې ډول په ګوته کوالى شو:

_ په تکلفي ))شعر(( کې د احساس، عاطفې او درد څرکونه، نه وي، 

له  که وي هم ډېر کم به وي، يانې دا چې شعر د کوم درد او احساس

مخې راپارېدىل نه دى، بلکې شاعر  په خپله په نورمال ډول پر ))شعر(( 

 ليکلو پيل کړى دى.

_ په دې ډول ))شعر(( کې د شعر تخنيکي اړخ ته پاملرنه کېږي، خو 

 مانيز اړخ يې ډېر کمزورى وي.

_ د ))ذهني انځور(( په نوم متکلف له فکري بحران رسه مخ وي او 

ترې السته نه راځي، چې د انځور د مانا غوټه هېڅ داسې ټوليزه پايله 

 ترې جوړه يش.

_ متکلف خپل ټول عيب د استاد الفت په خربه ))معنوي فقر د 

 الفارو په برق او ذل  کې پټوي((.
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_ تکلفي ))شعر (( د استاد حمزه په وينا د ))امد(( شعر نه دى، بلکې 

ښاپېرۍ خپل  د ))اورد(( شعر دى. يانې دا چې پر شاعر باندې  د شعر

وزرونه نه دي غوړويل، بلکې ده خپله ځان مجبور کړى چې هغه 

 ځانته راويل.

_ د تخنيکي وزن کارول او له ښکلو کلمو رسه بې مانا لوبې کول د 

 تکلفي ))شعر(( بله ځانګړنه ده.

_ يوه کلمه په بلې کې پېچل او بله په بله کې، هم ددې ډول نظم 

 ځانګړتيا ده.

ان لوړ ګڼل، نورو ته فريب ورکول هم د تکلفي _ ځان ښودنه، ځ

 )شعر(( د ))شاعر(( مانيزه نيمګړتيا ده.

د پايلې يا نتيجې په توګه ويالى شو چې تکلفي ))شعر(( شعر نه دى 

خو بې مانا او يا هم د سستي مانا لرونکى او د کلمو له پلوه ))رنګني 

 نظم (( ورته ويالى شو.

ي شعر ته، له راهري پلوه ورته د شکل له مخې، هرني شعر، تکلف

برېښي، دواړه ښکلو مڼو ته ورته وي. خو يوه مڼه داسې ده چې هم 

راهراً ډېره ښکلې، پاکه او پخه ده او هم يې منځ پاک او سرته دى او 

کوم چينجي ورته الره نه ده کړې او د خوراک پر وخت يې سړى په 

او بله هم راهراً ډېره خوند نه مړېږي او د روغتيا لپاره ګټور مواد لري 

ښکلې او پخه ښکاري، خو کله چې هغه سپينه او ټوټې کړې، نو منځ به 

يې سورى سورى او د چينجيو ځاله وي، بيا نو که چينجى، ترخه برخه 

او پوټکى يې يوې خواته کړو، نو په پاتې مڼه کې څه نه پاتې کېږي، 

و پر توپري نه لکه څنګه چې په بازار کې هر اخيستونکى ددې دواړو مڼ

پوهېږي. همدارنګه په شعر کې هم په لومړي وار لوستلو او اورېدلو د 

يو ښه هرني شعر او تکلفي شعر يا نظم توپريول، ځينو ته ګران کار 
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دى، خو دواړو ته په کره نظر کتلو او په څو ځله لوستلو او د شعر تر 

 ى يش.شننې وروسته سړي ته، لکه د مڼو په شان پوره پوره څرګندېد

ځينې متکلف شاعران له آره متکلف نه وو. هغوى د خپلې ژبې او 

ځينو نورو ژبو د لوړو شاعرانو ډېره ښکيل هرني شعرونه چې د مانا او 

احساس له مرغلرو يې د شعر وزرونه ډک وو، ولوستل، نو د هغوى د 

تقليد لپاره يې ځانونه چمتو کړل. څرنګه چې د لوړو شاعرانو په 

)لوړ خيالونه او ژور فکرونه(( وي او لوړ خيال او ژور فکر شعرونو کې )

خو تر ډېرې لوستنې، ليد او ځريتيا وروسته منځته راځي او د فطرت د 

سخاوت او لوريېنې اغېز هم په کې له نظره غورځېدى نه يش، نو دوى 

د شعر په لفظي اړخ کې ځان هغوى ته ورنږدې کړ، خو په مانا کې 

 پاتې راغلل.

اوسني شعر کې په ځانګړي ډول په تېر لس کلن بهري کې  په پښتو

ددې ډول شعرونو يو لړ بېلګې شته، چې د اوس لپاره يې د پوره بېلګو 

له راوړلو څخه ډډه کوو، ځکه چې د هغوى ځينې ))شاعران(( هم له 

دې ډول نظمونو څخه ستړي شوي، تر څو پورې به په چا کې د بل چا 

وي، ناستړي به يې هم اخر ستړي يش،  د ذهني تېرايستلو وس جاري 

 ))تر څو به په چل ول باندې قدم رارسه ږدې((.
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 فرهنګي او ټولنيز ارزښتونه
 

 

شوي فرهنګي او ټولنيز ارزښتونه وي، په هره ټولنه کې يو لړ داسې منل 

چې د هغو په رڼا کې د هغې وګړي د خپل ژوند چارې پر مخ بيايي، يو لړ 

داسې ارزښتونه هم موجود وي چې هغه د انساين ژوند ډېرو سرتو او 

فطري غوښتنو ته ځواب وايي او له يوې ټولنې نه بلې ته دومره توپري نه 

 مومي.

کلتوري او ټولنيزو ارزښتونو درلودونکې وه، افغاين ټولنه هم د ځانګړو 

خو ايا دا ارزښتونه ثابت پاتې شول که بدلون يې وموند او که بدل کړاى 

شول؟ دا څرګنده خربه ده ځينې ارزښتونه چې د انساين ژوند غوښتنو ته 

پوره او مثبت ځواب نه يش ورکوالى، په طبيعي ډول د وخت په تېرېدو 

زموږ اندېښنه د دې ډول ارزښتونو په باب نه  رسه بدلون مومي، خو دلته

ده، بلکې د هغو ارزښتونو او نورمونو په باب ده، چې زموږ په ټولنه کې 

 جرباً او قصداً محوه شوي او محوه کېږي.

د شل کلنې جګړې په ترڅ کې چې د افغاين ټولنې د وجود د بېالبېلو 

يزو ارزښتونو او رګونو وينه وزبېښل شوه، نو په دې کې فرهنګي او ټولن

اخالقو زيات ټپونه وزغمل. يو شمېر هغه منوراو نامنور اشخاص چې له 

لومړي سيا  جريان رسه په تصادم کې واقع شول، يا خو د ژوند له 

نعمت نه محروم کړاى شول او يا هم په نورو ټولنو کې په ژوند محکوم 

ګڼـه کـې چـې د (مـه6-3)دا ليکنه د وفا جريدې د  شپږم کـال پـه 

رسه سمون خوري، خپره شـوې  (مې64)کال مرغومي له  (ل3116)

 ده.
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خپله شول. د هغوى فکر، ګروهه او هغه مثبت ارزښتونه چې دوى په 

ټولنه کې منل او پر نورو يې منل، په نورو ټولنو کې يا کمزوري شول او يا 

سوچ بېخي له منځه الړل، له هغوى نه بل جوړ شوى او رالوى شوى نسل 

خو بېخي په نورو کلتوري او فکري جريانونو کې رالوى شو. کله چې په 

 هېواد کې د لومړي سيا  کړکېچ په ا طالح ))بشپړتيايي پړاو((

راورسېد، نو بيا خو بېخي خربه بل شان شوه. دا وار ته هم د هېواد د 

ولس زياته برخه د ټاکلو او منلو کلتوري او عقيده يي ارزښتونو په رڼا کې 

د مخالفت ډګر ته راووتله، چا چې د جنګ وس درلود په جنګ کې له 

خپلو هيلو رسه يوځاى خاورې پر رس شول او څوک چې نورو هېوادونو 

الړل، نو د هغو د کلتور تابع شول. د جګړې هغه اړخ چې حکومتي ته 

چارې يې په الس کې وې، د افغاين فرهنګ د بې ارزښته کولو او د ځينو 

معنوي او قومي ارزښتونو د له منځه وړلو لپاره يې په شعوري ډول هلې 

ځلې پيل کړې. دغه راز د جګړې دې غاړې هم د م هب او عقيدې تر 

په شعوري او نا شعوري ډول د هېواد د ميل او ټولنيزو سيوري الندې 

 ارزښتونو د محوه کولو په الر کې ګامونه پورته کړل.

( ښوونځي يې ړنګ او د هېواد يو شمېر فرهنګي مرکزونه 16١١تقريباً )

يې په دې نامه چې حکومتي ملکيت دى، له منځه يوړل. پايله دا شوه 

نو پر له منځه وړلو بوختې شوې. چې دواړې غاړې د ولس د ځينو ارزښتو 

کومې سيمې چې د چارواکو تر واک الندې وې، هغه د مخالفينو او کومې 

چې د مخالفينو تر واک الندې وې، هغه د چارواکو تر بريدونو الندې 

راغلې. د همدې څو کلني بېلتون په ترڅ کې پر هېواد دوه ډوله متضاد 

م شول. د ساري په توګه هغه عقيده يي او لږ تر لږه کلتوري رشايط حاک

سيمه چې د چارواکو تر واک الندې وه په هغې کې موسيقي او ځينې نور 

))هرني(( فعاليتونه د افغاين کلتور جز ګڼل کېدل او د پراختيا لپاره يې 
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هلې ځلې هم کېدې او د موسيقۍ نه منونکي ))بې فرهنګه(( ګڼل کېدل، 

 ډول وه.خو مقابله سيمه او طرف کې بيا خربه بل 

کال د مخالفينو يوه ډله د يو ناوړه سازش له  (ملريز3113)کله چې پر 

الرې قدرت ته ورسول شوه، نو خربه تر بدو برته شوه. دوى د هغه فکر، 

ګروهې او ارزښت په سپکولو کې تر ټولو اوچت ګامونه واخيستل، چې د 

د هغو د تطبي  بري  يې اوچت کړى و. ددې نوي بدلون په پايله کې 

هغو سيمو او ښارونو اکرثه تحصيل کړي اشخاص د بېالبېلو عواملو له کبله 

د هېواد پرېښودو ته مجبور شول. دوى هم په نورو ټولنو کې حل شول او 

 يا حلېدونکي دي.

اوس نو په تېرو شلو کلونو کې په افغانسان کې د هر سيا  بدلون په 

فرهنګي بنسټونه له منځه راتلو رسه، تر هرچا دمخه فرهنګي اشخاص او 

ځي. ځينې وختونه خو يوازې او يوازې د ذوق او لنډ فکرۍ پر اساس هم 

ځينې فرهنګي بنسټونه له منځه وړل شوي دي. په دې ډول په شلکلن 

واټن کې د ))مغزونو فرار(( په متواتر ډول دوام پيدا کړ او هېواد له 

اټن کې يو بل نسل مفکرينو او رو  اندو څخه تش شو. په همدې زماين و 

رالوى شو، چې د جګړې له فرهنګ رسه لوبېدىل نسل دى. هغه د هغو 

ارزښتونو نه چندان پروا سايت او نه پرې پوهېږي، چې زموږ د ټولنې 

 رغنده فرهنګي او اخالقي عنارص يې جوړول.

د جګړې بدمرغۍ، ناخوالو او اقتصادي ستونزو هم د افغانانو د ځينو 

 تونو په له منځه وړلو کې خپل لوى اغېز وشينده.مثبتو کلتوري ارزښ

د مثال په توګه مينه، عاطفه، غريت او مېلمه پالنه، د افغاين ټولنې هغه 

ارزښتونه دي، چې په سلګونو کلونه يې زموږ د ټولنې د خلکو پر زړونو 

حکومت کړى دى، خو اوس د افغانانو په وس کې د مېلمه پالنې هغه تاب 

ر جګړې دمخه کلونو کې و. په کابل کې مې يو له پاتې نه دى، چې ت
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زيات شمېر اشخا و څخه دا اورېديل، چې )ډېر مې زړه کېږي چې پالىن 

مېلمه کړم او د خپل زړه غمونه وررسه تش کړم، خو اقتصادي حاالت مې 

ډېر خراب دي((، اوس اکرثه افغانان خپل مېلمه ته د پخوا په شان په 

ورکوالى، که څه هم په زړه کې يې دا هيله  خالص م  ست او بلنه نه يش

غځونې کوي. د عميل وس او امکاناتو د نشت په وجه کېدى يش دا عنعنه 

ورو ورو د هېرېدو خواته الړه يش او همدارنګه زموږ د ټولنې نور فرهنګي 

 او ټولنيز ارزښتونه.

 

 

  



 نيمه پېړۍ يون/ کلتوري يون

4161 
 

)په( او )پر( دوه مرتادفې کلمې دي که 

 مخالفې؟

…ک

وخت وشوه چې ليکوال د هيلې مجلې د ليکنو د سمون دا ليکنه هغه 

په کار کې عمالً له دې ډول سـتونزو رسه مخـامخ شـو. دا ليکنـه بيـا د 

 هيلې مجلې په يوه ګڼه کې خپره شوه.
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 کلمې

ىځوو 

ۍ
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بېالبېلووو

کږلکمشو ک
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 فرهنګي کار قرباين غواړي
 

 
زموږ په ټولنه کې  د هر هغه کار چې د ټولنيزو  ګټو په انډول يې ځاين 

ګټه کمه وي، تر رسه کول ګران دي، خو څوک چې د دې ډول هڅو 

بري ته اوږه ورکوي، نو ځان يې بايد د زغم او يو ډول بلهارۍ  )قربانۍ( 

 په وسيله سمبال کړى وي. 

ګي او يا پوهنيز کار ددې ډول هڅو  او کارونو په منځ کې يو هم  فرهن

دى، چې تر اوسه پورې ال  زموږ په ټولنه کې  د ژوند د خړوب او 

هوساينې  پر لومړنۍ وسيلې نه دى اوښتى. بېالبېل  الملونه ددې سبب 

شوي چې د فرهنګي کار، د فرهنګيانو د هڅو او د پوهنيزو چارو د 

تو فرهنګ  ارزښت د لوړاوي مخه ډب کړي. په دې تر څ  کې  نو بيا  د پښ

او پښتنو  فرهنګيانو برخه ډېره خواره ده. له ځينو استثنايي حاالتو پرته 

داسې کمې بېلګې به پيدا يش، چې کوم ټولواک، نيمواک او هم 

چارواکي د کوم پښتون ليکوال او قلموال مال د شاباس او آفرين په الس 

 وي. ټپولې وي او د ژوند ناوخوالې او د زمانې ګردونه يې ترې څنډيل

بلکې زموږ فرهنګي برخليک همداسې راغىل، چې د چا له هڅونې او 

پالنې پرته به خپل فرهنګي يون په خپله پر مخ بيايو، خپله به خوله تويوو 

او خپله به يې وچوو، خو کاشکې چې يوازې همداسې واى او زموږ 

موه ګڼوه  وې (٦ ) ال پوه (ل 5٨١٦ )دا ليکنه د هيلې مجلې د 

 خپر  شوې د .
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ليکوالو د چا له مننې او ستاينې پرته  د فرهنګي ارمان پر لوري يون 

الى، خو خربه داسې نه ده. دلته زموږ فرهنګيان خپل فرهنګ ته د کو 

خپل ځاين زيار، مينې او ولولې په نوم دډېرو  جرمونو او تورونو په جېل 

کې راښکېل کېږي او کله ال خربه دې ته هم ورسېږي چې سرت الهي 

نعمت )ژوند( يې هم  د زورواکو د برچې  له اور رسه مخامخ يش. زموږ 

يوه وخت په دوو جبهو کې  د مبارزې  له چلېنج  رسه مخامخ  قلموال پر

دي: يوه هغه جبهه ده چې ليکوال  او فرهنګي د خپل هېوادين فرهنګ 

او ژبې  د پرمختګ لپاره د خپلې ولولې او مينې  په ځواک جوړه کړې او 

له کومې مادي ګټې پرته د خپل ژوند  خواږه په همدې الره کې  بلهاري 

د مقابل لوري هغه يرغليزه جبهه ده چې ډېر مادي او مانيز  کوي او دويم

مالتړ يې تر شا والړ دى او د فرهنګي ښکېالک او زبېښاک په زرګونو چلونه 

او توطيې ور رسه مل دي. دوى له خپلو ټولو وسايلو رسه زموږ د 

فرهنګيانو د قلم او فکر د خولو پر جوړو شويو ماڼيو يرغل کوي او کله 

فرهنګيان د ژوند له ساز و سامان  پرته   د مينې  او قلم په  چې يې زموږ

ولوله او دقربانۍ په ج به  د مقابلې ميدان ته  ور ودانګي بيا نو پر ډول 

ډول تورونو تورنېږي. له بده مرغه چې زموږ د ولس ذهني کچه هم تر 

ډېره حده داسې ساتل شوې، چې پر ژوند يې ترې د خپلو مينه وړو قدر 

شوى دى، ځکه خو عالمه سيد جام ل الدين  افغان زموږ ټولنه د  اخيستل

هغو ټولنو په منځ کې ودرولې چې ليکوال يې پر ژوند مړ او پر مړينې 

ژوندى دى. زموږ په ټولنه کې ډېرې داسې پېښې شوي او کېږي چې د 

نړۍ په  فرهنګي تاريخ کې داسې بېلګې ډېرې کمې دي. محمد ګل 

دبياتو او پښتني فلکور يو لوى خدمتګار دى، يو نوري د پښتو د وليس ا
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وخت د ژوند ناخوالو دومره تنګ کړ چې د کندهار په ښار کې د يوې 

کټوې مستو خرڅون ته کېناست، خو د هغه تر مړينې وروسته د هغه په ياد 

غونډې وشوې. د مرحو م استاد بېنوا مړى ځکه مساپر شو، چې د هغه 

جازه ورنه کړه، چې د هغه مړى کابل ته وخت حکومت هغې  الوتکې  ته ا

يو ، خو څو کاله وروسته يې د هغه په باب  يو ډېر شانداره سيمينار 

جوړ کړ. له دې څخه ښکاري چې زموږ ټولنه او چارواکي د فرهنګيانو د 

پوهنيز کار له ارزښته وروسته خربېږي. دا خربه په دې مانا نه ده چې 

ه مينه او خواخوږي نه لري، بلکې خربه زموږ ولس له خپلو فرهنګيانو رس 

داده چې تر ډېره بريده هڅه شوې، چې زموږ پر ولس د نالوستۍ داسې 

سيورى خور يش، چې د ولس د ذهن او ليد سرتګو نه تورې تيارې تاوې 

يش، نه يوازې دا چې خپل خدمتګاران ونه پيژين، بلکې خپل ځان هم 

چا ته متوجه وي، چې د دوى د ونه پيژين او د ذهن زياته برخه  يې هغه 

ذهني ښکېالک هيله لري او  د استاد الفت په وينا دې ته ور  چې  

رښتيا هم )) موږ خپل خدمتګاران نه پېژنو خو باداران ښه پېژنو(( همدغه 

ستونزې دي چې زموږ فرهنګي بهري يې وخت پر وخت ټکنى کړى دى. 

زغرده تر يوه بريده  په  يو زيات شمېر تکړه ليکوالو او فرهنګيانو ښه په

ډېره ګرمه ولوله فرهنګي هڅې او خدمتونه کړي، خو بيا  د زمانې ناخوالو 

او يادو الملونو داسې  ځپيل چې نه يوازې يې فرهنګي کار سست شوى، 

بلکې  په ټپه ودرېدالى هم دى او ليکوال هم د نهيليو او د ژوند له 

سې هم شوي چې ليکوال پر ستړياوو رسه مخامخ شوى دى.  کله کله ال دا

خپل تېر فرهنګي او علمي کار پښېامين ښکاره کړې او دايې وييل چې 

کاش  له دې څخه خو مې يو بل کار کړى واى، ژوند خو به مې جوړ 
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شوى و. همدغو ترخو ناخوالو زموږ د يو زيات شمېر فرهنګيانو ژوند له 

يو ټکو له يادون رواين ناروغيو او مايوسيو رسه مخامخ کړى دى. د پورتن

څخه زما  موخه همدا ده، چې  پښتني فرهنګ ته کار کول دا ټولې 

ستونزې او کړاوونه لري. هغه ځوان ليکوال او فرهنګيان چې په ګرمه 

ولوله  د خپل فرهنګ  د خدمت لپاره  د مبارزې ډګر ته را دانګي که 

نو د داسې فکر وکړي  چې هلته د هېڅ ډول ګټو، امتياز او نورو هوساي

شتوايل تصور موجود نه دى او يوازې  د قربانۍ په روحيه يې  ذهن، قلم 

او روح وينځىل وي، نو بيا که زموږ فرهنګيان له هرڅومره  ستونزو رسه 

مخامخ يش، نه يوازې  دا چې  فرياد به نه کوي، روحي ستونزې به نه 

ېدلو لري، بلکې د خپل فرهنګ د خدمت په الره کې به له ځورېدلو او کړ 

 هم خوند اخيل.
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 دخداى پامانۍ ګيله

 

ته بيا تر موږ دمخه شوې، تا بيا د ژوند دبدرنګۍ پرمخ څپېړه ورکړه، 

الړې، ته لکه چې له تيارو څخه ته بيا له خپل هنر سره د وړانګو ښار ته 

ډېر په تنګ شوې، که څنګه؟ ته خو له هرې تيېارې سېره عېادت وې، 

ډول ډول تيارې دې ليدلې وې، سرې، شنې، تورې او سېپينې تيېارې. 

هرې يوې ستا د زړه د هنر د ملکې وزرونېه تېړل، خېو تېه همغسېې 

ې سرزوری وې، له هرې يوې سره دې د خپل هنر الهه جنګوله، ځان د

د اورونو په بټۍ کې کړاوه، خو سر دې نه ټيټاوه، ته هماغېه ))پښېتون 

 وې چې سرټيټی دې... ته هم نه و زده.((

خو ته په يوه پټ راز پوه وې، همدا يوه خبره دې له موږه پټه کړې وه، 

همدغه يو راز دې موږ ته ناويلی پرېښوده، تا ژوند پېژندلی و، خو مېوږ 

نو د سترګو په رپ کې د ابديت جام پر سر  ته دې نه وو ويلي، ځکه دې

واړوه، او موږ دې د بد رنګ ژوند د دېوال تر شا پرېښودو، خو موږ هېم 

يوه ګيله لرو، هغه دا چې تا خدای پاماني ونه کېړه او الړې، ځکېه هېر 

دا ليکنه د مرحوم ننګيال د مړينې د خبر له اورېدو سره سېم  

 ليکل شوې وه او همغه مهال په هيله مجله کې چاپ شوې ده.
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څوک چې له يوې ډلې بېلېږي، نو خدای پاماني اخلي او بيا ځېي. کېه 

تل له موږ سره حاضر يې او زموږ پېر ستا دا کار په دې نيت وي چې ته 

ذهن پاچاهي کوې، نو بيا خو درسته ده، خو که داسې وي، چې تا هلته 

د نور او ښکال سمندر ته ځان ورسوه او د خپلو هغو دوو مليونو ستورو 

په کتار کې ودرېدې چې د بېالبېلو تيارو ښامارانو يې د ژونېد د ښېکال 

ږ هم ځانته د ګيلېو او مېانو حېق دېوالونه ړنګ کړي دي، نو بيا خو مو

 ورکوو.

ته خو په هره خبره کې د غيرت پر سپين سس سور وې او د هر امتياز 

پر وخت دې بل څوک تر ځان دمخه کاوه، نو دا ځل ولېې؟ لکېه چېې 

ابدي سفر ډېر خوندور دی، که څنګه چې يوازې د خپلېو ارمېانونو پېر 

 دلدل سور او پرمخ الړې؟

لوبې روانې دي، ايا له دې لوبېو نېه سېتړی دلته خو اوس هم ډېرې 

شوې؟ که زړه دې تنګ شو او که نور دې د خپل شعر په رڼېه هنېداره 

کې د هغو انځورونه د خپل احساس او عاطفې کړېدنه ګڼلېه؟ تېه خېو 

حساس وې، ستا پوټکی خو ډېر نازک و او چېرته لرې به چېې سېتا د 

ولګېد، نو دلتېه بېه وطن د غرونو په څوکه کې هم پر کومه څېړۍ اور 

ستا له ګوګله دودونه پورته شول او کله چې به ستا ليلی )پښتو( ته چا 

تروې وکتل، نو څنګه به درباندې تبه راغلېه، څنګېه بېه دې السېونه 
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ورېږدېدل، څنګه به تک سور شوې، څنګه بېه دې ژر قلېم پېر کاغېذ 

 کېښود او د احساس او ولولو مرغلرې به دې وشيندلې.

رې به پر ځای پرېږدو، زه اوس خپل غم ژاړم، تا تېه چېې دا ټولې خب

څومره کوز ګوری يم، هغه ال څه کوې، اوس به زه لغمان تېه پېه کومېو 

سترګو ځم؟ زموږ د کور الره خو ستاسو پر کور تېرېږي، مخکې خو زه د 

موټر ښي خوا ته کېناستلم، چې ستاسو د کور د شنو ونو ننداره وکړم، 

ه ډاډه کړم، اوس به نو زه لېه شېرمه هېم د مېوټر او ستا په شتوالي زړ

کيڼې خواته کېنم، او له شرمه به ستا له کوره مخ اړوم، ما خېو تېا تېه 

ږو او اوويلي وو، چې زه او ته نږدې سيمه وال يو، زما جنازه به ستا پېر 

ستا به زما پر اوږو کلي ته ځي، اوس نو کومه ده؟ ما خو ستا جنازې ته اوږه 

وږ اوس هم خپل وطن کې مسافر او خپل وطن کې بې وطنېه ور نه کړه، م

يو، ستا په زړه کې به هم دا خبره تېرېږي، چې زه ډېر دروغجن يم او ماتاته 

درو  ويلي وو، کېدی شي ددې غچ رانه هغه وخت واخلې، چې زه هم څو 

ورځې وروسته ستاسو نوي او لوی کلي ته درشم او هلته رانه مخ واړوې او 

چې هلته دې را سره څه وکړل چې اوس ال دلته راپسې راغلې!  راته ووايې

خو زه ګوره هم چوپه خوله پاتې کېدی نه شم، که نور څه ونېه وايېم، نېو 

دومره خو وايم چې ته خو ښه وې، ځان دې له غمونو بې غمه کړ، تېا خېو 

ماته ويلي وو، چې دلته به ټول غمونه سره وېشو، تا نو ولېې ټېول غمونېه 

 ه پرېښودل او ځانله دې ابدي سفر غوره کړ.يوازې مات

ته خو پر هره خبره ټينېګ والړ وې، نېه دې د سياسېي تربېور ځېواب 

 پرېښوده، نه دې د فرهنګي او نه دې د کورني او کليوال.
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ياد خو به دې وي، چې هغه ورځ موږ څو تنېه ستاسېو د کېور ترڅنېګ 

په ډېر ټينګار سره دې تېرېدو او تا په وچ زور خپل کور ته ستانه کړو. زموږ 

تربور راته بانه کړ، چې د يو پښتون له کوره مېلمه تېرېدل پوهېږې څه مانا 

لري؟ زه به خپل تربور ته څه وايم؟ موږ خو هغه شپه تا سره پېاتې شېوو او 

ستا شمله نوره هم په تربورانو کې لوړه شوه. خېو تېه ګېوره بيېا غلېی او 

لی او د يوه اوږده سېفر تکېل موسکی شوې او له همغې ورځې دې ځان غ

دې پيل کړ. ته خو ښه پوه وې، چې ستا د ژبې او وطن څومره تربوران ستا 

د شعر الهې ترور ته کابو ناست دي، نېو مېوږ دې، دې لېوانېو تېه يېوازې 

پرېښودو؟ ايا هغه ته نه وې چې د اور او وينو په څلور نيمو کلونو کې دې د 

نې د رباب تارونه ترنګول، کلېه چېې زخمي کابل په زړه کې د فرهنګي مي

همدې رباب ته موږ خپلې څڼې غوړې کړې، په ولولو او شور راغلو، بيا نو تا 

خپل سفر پيل کړ. دامنم چې تا ډېرې فرهنګي تورې وهلي چې ځال يې تر 

ډېره وخته ستا فرهنګي وياړونه ژوندي ساتالی شي، خېو مېوږ د خپلېې 

، چې تا غوندې يو ماڼو يې ساحل تېه مينې د هغې ماتې بېړۍ په غم کې يو

 د رسولو جوګه و.

ته کېدی شي بيا له ځان سره موسکی شې او ووايې چېې دوی ژونېدي 

مړي دي، هسې د ژوند په يوه لوی زندان کې ګرځي، څېرې يې د مړو دي، 

 خو خبرې د ژونديو کوي، خو له دې نه خبر نه دي چې ژوند چېرته دی؟

ښه خبر يې، نو ځکه به مو ډېر نه ګرموې، خو ته خو زموږ د ژوند په رنګ 

زه بيا خپله ګيله راغبرګوم، ته نو ولې له موږه پټ او بې له خېدای پامېانۍ 

الړې؟ ته کېدی شي بيا موسکی شې او ووايې چې ته ال تر اوسېه د مېرګ 

په خوند خبر نه يې، د مرګ پرښتې د باد په شان دي، هغه خو څه رنګ نه 
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ي او چاته خبر ورکړي، دا دوه مليونو نورو دې کله لري، چې څوک يې ووين

خدای پاماني واخيسته چې ما اخيستې وای؟ خو په دې خبرو لېه مېا نېه 

ځان خاليوالی نه شې، زه خو پوهېږم چې ته څوک وې او څېه شېی دې 

ليدالی شول او څه نه؟ اياته همغه څوک نه وې چې د ))مرغانو پېه هګيېو 

( ايا ته همغه څوک نه وې چېې لېه هيليېو، کې دې د هغو پروازونه ليدل(

څېړيو او نښترو سره دې خبرې کولې، تا خو دمرګ پرښېتو سېره دمخېه 

دمينې او پيوستون تار تړلی و، خو دا راز دې موږ ته نه وايېه، نېو ځکېه زه 

ګيله من يم، که ته هر څه ووايې، چې نه داسې نه ده، زه يې ناڅاپي بلېالی 

خت پيدا نه کړ، نو زه بيا وايم چې دا خبېره نېو د يم، او ما دخدای پاماني و

 چا ده:؟

 يېو بېېاد را لګېدلی ما له ځانه سره وړي

 د زړه سس مې له باره له ارمانه سره وړي.
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 په پښتو کې د )ياګانو( سمه کارونه او اړتيا
  

 

 

 

 

 

پنځېه ډولېه دي  رپه پښتو ژبه کې )ی( ګانې د شکل يا بڼې له پلوه پ

چې پخوا د پښتو ژبپوهانو او ليکپوهانو له خوا دا شکلونه غوره شوي او 

که په اويايمو کلونو کې د باړه ګلۍ د سيمينار پرېکړه ورسره يوځای کړو، 

نو دا شمېر اوس شپږو شکلونو ته رسېږي، دا پنځه يا شپږ شکلونه پېه 

چېې  ،استازي کوي حقيقت کې د څلورو بېالبېلو اوازونو ښکارندويي يا

دوه يې خپلواک غږونه يا واولونه دي او نېور يېې د ژبپېوهنې د يېوې 

 . دوديزې نومونې يا ايطالح له مخې غبرګغږونه يا ديفتونګونه دي

 غږونېهدپښتو )ی( ګانو دا څلور اوازونه په حقيقت کې څلور مختلف 

دې چې د پنځو نږدې همشکله ګرافيمونو په بڼه افاده کېږي، له هم ،دي

کبله دا مختلف او بېالبېل  اوازونه په دوديز ډول د يوه ګرافيم )ی ګانو( 

په نامه يادېږي، که په پيل کې دپښتو غږونو لپاره دليکنښو يا ګرافيمونو 

د ايښودلو پرمهال دې څلورو بېالبېلو اوازونو ته بېل بېل شکلونه غوره 

برخه کېې هغېه  نو نن به د پښتو )ياګانو( په ليکنۍ او ګړنۍ ،شوي وای

د پښتو )ياګانو( د سمې کارونې په اړه زما دا ليکنه د هيلې  

( ګڼه کې چاپ شوې ده، وروسته ٤کال په ) (ل١٣٧٦)مجلې د 

مې په دې ليکنه کې څه نورې زياتونې هم وکړې، چې دادی 

 دلته يې تاسو ته وړاندې کوم.
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چې اوس کله کلېه پېه دې  ،ستونزه او ناسم پوهاوی نه رامنځته کېده

برخه کې پېښېږي، خو له دې سره سره پښتو ژبپوهېانو او ليکپوهېانو 

چې د ټکو او ځينو نښو په زياتون سره ددې اوازونو د افادې  ،هڅه کړې

 . په بڼه کې اسانتيا راولي او دپښتو ليک لوستنه اسانه کړي

( واولونو له جملې څخه دوه يې همدا ٨ادونې وړ ده چې د پښتو )د ي

چې دکارونې خورا زيات ځايونه او اړخونه لري. له واول پرته  ،ياګانې دي

( iنو ځکه که موږ دا دوه واولونه )ي =  ،طبعاً کلمه هډو جوړېدی نه شي

زياته  ونو دپښتو کلمو په سلو کې تر پنځه ويشت ،( محاسبه کړوeاو )ې = 

برخه جوړوي، ددې واولونو ارزښت په دې کې دی چې نه يوازې د نوم يا 

فعل په ايلي بڼه کې راځي، بلکې په مغيره حالت کېې هېم راځېي او 

دپښتو ژبې دګرامر يوه ځانګړتيا يا د ژبني سکښت يو خصوييت دادی 

چې فعل، نوم، يفت يا قيد پر خپل ايلي حالت سربېره دويم يا مغيره 

هم، نو دا دوه واولونه يا )ی ګانې( دکلمو پېه  ېم لري او د جمعحالت ه

 اووالېه   يدغسې اوښتون کې اساسي نقش لري. سربېره پر دې زورکې

)ۍ = ئ( او نرمه يا نرينه )ی( هم دپښتو کلمو په جوړونېه يا همزه واله 

نو دا ټول چې سره يوځای شي دا د پښتو کلمو يېوه  ،کې ډېر نقش لري

غوښنه برخه جوړوي. که چېرې دهغو د ټاکل شويو شکلونو  ډېره درنه او

په واسطه دهغو د اوازونو سمه افاده او ليکنۍ بڼه ترسره نه شي او يا يوه 

چې دپښتو متن په افاده  ،نو يقيني خبره ده ،د بلې پرځای وکارول شي

 . او لوستنه کې به ډېرې ستونزې رامنځته شي

پنځه واړو ياګانو دسمې کارونې  زه دلته غواړم لومړی دپښتو دمروجو

ځايونه په ګوته کړم او بيا وروسته د )ی ګانو( په اړه خپېل يېو نظېر او 

 . وړانديز راوړم
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 : (ayيا نرينه )ی =  زورواله نرمه،  -۶

يا نرينه )ی( وايي او د ژبپېوهنې لېه  ، زوروالهدې )ی( ته نرمه، لنډه

چې لېه يېو  ،معمول تعريف سره سم يو غبرګغږ يا ديفتونګ ګڼل کېږي

( څخه رغېدلی دی. سره لېه y( او يو نيمه خپلواک غږ )aخپلواک اواز )

دې چې يو شمېر اوسني ژبپوهان د ديفتونګ له معمول تعريېف سېره 

هر ترتيب نرمه يا نرينه )ی( موافق نه دي او هر يو، يو بېل اواز ګڼي، په 

له همدغو دوو اوازونو څخه رغېدلې ده او ديوې څپې په شان يو ځل له 

 : خولې څخه راوځي. ددې )ی( دکارونې ځايونه په دې ډول دي

 : دمفردو مذکرو نومونو په پای کې راځي لکه –الف 

 سړی، منګی، لرګی، زمری، ډانګی، فرنګی او داسې نور...

 . ونه حقيقي مذکر وي يا لفظيکېدی شي دا نوم

 په ځينو نسبتي يفتونو يا ستاينومونو کې هم راځي لکه: –ب 

 توريالی، ننګيالی، زمريالی، بريالی او نور...

چې دمفرد مذکر نوم لپاره ګېردان  ،په هغو فعلونو کې هم راځي –ج 

 . شوي يا اوښتي وي

مېې  لکه: احمد ډېر ځورېدلی دی، محمېود ډېېر کړېېدلی دی، الس

 . سوزېدلی دی

 : د ځينو امکاني فعلونو په پای کې هم راځي. لکه –د 

زړه مې په ښو خبرو رغېدالی شي، استاد د زده کوونکو په ښو اخالقو 

 . خوشالېدالی شي

 وطن په کارونو ابادېدالی شي، ځمکه د بزګر په هڅو زرغونېدالی شي

. 
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 : (iڅرګنده يا معروفه )ي =  -٤

چې په پښتو متن کې  ،و خپلواک غږ )واول( دیدا )ي( په پښتو کې ي

 د کارونې ځينې مهم ځايونه يې په دې ډول دي ،ډېره زياته کارول کېږي

: 

 

دهغو مفردو مذکرو يا نارينه نومونو دجمعې لپاره راځي چې په  –الف 

 : لکه ،نرينه )ی( پای ته رسېدلي وي

 جمع   مفرد

 سړي   سړی

 زمري   زمری

 غويي   غويی

 منګي   منګی

 لرګي   لرګی

 او داسې نور...

دهغو مفردو مذکرو نومونو دمغيره يا دويم حالت لپاره راځي چې  –ب 

 : په نرينه )ی( پای ته رسېدلي وي لکه

 )مغيره يا دويم حالت(   ) ايلي حالت(

 )سړي( کار وکړ  )سړی( کار کوي

 )بريالي( درس ولوست  )بريالی( درس لولي

 له )زمري( څخه نور حيوانات وېرېږي.  )زمری( د ځنګله پاچا دی

 لکه: ،د نسبتي يفتونو يا نسبتي نومونو په پای کې هم راځي –ج 

 رحيمي  رحيم  خوشالي خوشال

  کريمي  کريم  خوښي  خوښ



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ کلتوري يون

 

416١ 
 

  ابراهيمي               ابراهيم  سوکالي سوکال

 هوسايي  هوسا

 اونور...

 

يېا کسېب  په يو شمېر کسبي نومونو کېې چېې ديېوې پېشېې –د 

 لکه: ،هم کارول کېږي ،ښکارندويي کوي

 ي، توپچي، موچي، دوبي، جارچي او نور...چرنوډولچي، س

 

په تېره بيا د حال زمانې په فعلونو کې هېم  ،په يو شمېر فعلونو -هې 

 استعمالېږي.

 لکه: ځي، راځي، خوري، کړي، څښي، وړي، لولي، ناڅي، پاڅي او نور...

 

 (:eاوږده، مجهوله يا ښځينه )ې =  -۹

چې په پښتو کلمو په تېره بيا  ،دا )ې( هم يو خپلواک اواز )واول( دی

په ښځينه نومونو کې زياته کارول کېږي. دکارونې ځينې مهم ځايونه به 

 يې دلته په ګوته کړو:

دا ښځينه )ې( دهغو مفردو مونثو نومونو دجمعې لپاره کېارول  –الف 

 : ( پای ته رسېدلي وي. لکهaګرده )ه( يا زور ) چې په ،کېږي

 

 جمع   مفرد

 ډيوې   ډيوه

 ښځې   ښځه

 پاڼې   پاڼه
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 مڼې   مڼه

 او داسې نور... زرکې   زرکه

دهغو مفردو مونثو نومونو دمغيره يا دويم حالت لپاره راځي چې  –ب 

 : پايته رسېدلي وي. لکه ( a) په همدې ګرده )ه( يا زور

 مغيره حالت   ايلي حالت

 .د )ډيوې( رڼا تته ده  )ډيوه( رڼا کوي

 بې له )ښځې( ژوندون ګران دی. )ښځۀ( د ژوند نيمه برخه ده.

 د توت )پاڼې( رنګ مې خوښېږي.   )پاڼه( ورژېده

 .)پلوشې( درس ولوست  )پلوشه( درس لولي

 

دهغو ښځينه يفتونو دجمعې او مغيره حالت لپاره هم راځي چې  –ج 

 : ( پايته رسېدلي وي. لکهaيا زور )په ګرده )ه( 

 مغير او د جمعې حالت  مفرد او ايلي حالت

 )ښې ښځې(   )ښه ښځه(

 )د ښې ښځې( به ښه خوی وي )ښه ښځه( ښه خوی لري

 )سرې ډيوې(   )سره ډيوه(

 

چېې د  ،په هغو نسبتي يفتونو او فعلونو کې هم کېارول کېېږي –د 

 : لکه،ښځينه نومونو لپاره کارول شوي او يا ګردان شوي وي

 ) د ښې ورځې( خاوند شه  له )بدې ورځې( ژاړم

 )خويندې خندېدلې(  )نجونې ژړېدلې(

 )وراوې تېرېدلې  او داسې نور...  )تورې نڅېدلې(
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په ښځينه ضميرونو او مفردو حقيقي مونثو نومونو کې هم کارول  -هې 

 کېږي لکه:

 او نور...  هغې، ناوې، ادې، خواښې دې،

چې دکلمو په منځ کې هم  ،ددې )ې( يو بله ښه ځانګړنه په دې کې ده

ی شي او ان که څوک وغېواړي پېه دقيېق ډول يېې خپل هويت ساتال

 ی شي لکه:استعمال کړي، دکلمې په سر کې هم خپل هويت ساتال

 )تېر( دپخوا تېر شوی او )تير( د دستک او لرګي په مانا

 )پېر( دمهال په مانا او )پير( دالرښود يا مرشد په مانا.

 ( y əواله )ۍ = يزورک -۵

( د ژبپوهنې دهمغو معمولو تعريفونو له مخې يو y  əزورکۍ واله )ۍ =

(  əچې يو زورکېی ) ،يانې له دوو اوازونو څخه رغېدلې ده ،غبرګغږ دی

نيمه خپلواک  (y( دی او بل يې )ə( دی چې يو يې خپلواک )yدی او بل )

( تفاوت a( او زور )əکې د زورکي ) ې. په پښتو اوسنۍ الفبيا سيمي واول

نه ليدل کېږي او دواړه په دې بڼه )ه( ليکي، خو فکر د بېاړه ګلېۍ پېه 

سيمينار کې د زور او زورکي لپاره )ه او ۀ( نښې منل شوي دي او دا يېو 

ستعمال ځايونه ( نيمه خپلواک غږ دی، د اyښه وړانديز دی. او بل يې )

 : يې په دې ډول دي

 

په پښتو مفردو مونثو نومونو کې راځي، کېدی شي دا نومونه يا  –الف 

حقيقي مونث وي يا نا حقيقي، خو په لفظي ډول پرې دمونېث اطېالق 

 : کېږي. لکه

 ځولۍ ، زمرۍ ، نړۍ ، ګاللۍ ، ډوډۍ ، څوکۍ ، او داسې نور...

 



 نيمه پېړۍ يون/ کلتوري يون

4161 
 

 ،دجمعې او مغيره حالت لپاره راځيد ځينو هغو نسبتي يفتونو  –ب 

 : چې په څرګنده )ي( پايته رسېدلي وي. لکه

 جمع يا مفرد  ايلي حالت

 خوښۍ  خوښي

 تربګنۍ  تربګني

 دوستۍ  دوستي

 خوشالۍ  خوشالي

 : دا به په يوه مثال کې هم واضح کړو

 

 )مغيره حالت(   )ايلي حالت(

 . دوستۍ مزه نه شته د احمد او محمود د   . د احمد او محمود ترمنځ دوستي ده

 جمع       مفرد

خدای  نن دې په کاله کې خوشالي ده     
)ج(
 دې  دې وطېن تېه       

 ډېرې خوشالۍ راولي.                                                                         

 : y (ə) )همزه واله ئ -۹

والې )ۍ( سره يېې پېه سکښېت،  يزورکدا هم يو غبرګغږ دی او له 

يانې دا غږونه په حقيقت کې  ،جوړښت او تلفظ کې هېڅ تفاوت نه شته

ديوې څپې په شان يو ځل له خولې څخه راوځي. پښېتو ليکپوهېانو د 

والې )ۍ( او همزه والې )ئ( د بېلتون نښه او ضرورت همدا ګڼلی  يزورک

زه بېه دلتېه د پښېتو  چې يوه په نومونو او بله په فعلونو کېې راځېي.

ليکپوهانو له خوا د همزه واله )ئ( د اوسني دوديز استعمال ځايونه په 

 :ګوته کړم
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همزه واله )ئ( اکثره د امر او نهې فعلونو په پای کې راځي لکه:  –الف 

 کېنئ، پاڅئ، وخورئ، مه خورئ، الړشئ، مه ځئ او نور...

البته دلته هم فعلېي د ځينو سواليه جملو په پای کې هم راځي  –ب 

حالت څرګندوي لکه: تاسو ټولګي ته راځئ، تاسو درس لولئ، په علمي 

 غونډو کې برخه اخلئ او داسې نور...

واله )ۍ( او نرمه يا نرينېه  يد يادونې وړ ده چې همزه واله )ئ(، زورک

ی نېه شېي او ځېای يېې د )ی( دکلمو په منځ کې خپل هويت سېاتال

ازې دکلمو په پېای کېې دا )ی( ګېانې د څرګندې )ي( شکل نيسي، يو

 . شکل له پلوه خپل هويت ساتلی شي

 لکه: نړۍ + وال = نړيوال     يا کلی + وال  = کليوال

 : اوس دپښتو )ی( ګانو په اړه خپل نظر او وړانديز وړاندې کوم

پښتو )ی( ګانې طبعاً د بېالبېلېو اوازونېو  لومړی دنومونو په اړه:

 ،نګه چې هر اواز خپل يو بېل او واحد نوم لريلکه څ ،ښکارندويي کوي

کار ده چې دهغه ګرافيم يا شکل هم يو واحد او له اواز سره منطبق ه نو پ

( کې دهر ېڅې ) الفبېلکه څنګه چې موږ په خپله نوره اب ،يو نوم ولري

نو  ،اواز لپاره دګرافيم يو مشخ  نوم لرو او هېڅ ستونزه په کې نه وينو

ومونو د يو والي له الرې دا ستونزه حل شي. په دې برخه دلته هم بايد دن

 : کې زما مشخ  وړانديز دادی چې

ځکه چې دا د هغې دکارونې له  ،( ته دې نرينه )ی( وويل شيay) ی = 

ځايونو او مانا سره پوره پوره مطابقت کوي، په هر ځای کې چې دا )ی( 

ټولو خصلت بېه دهغو  ،کارول کېږي، فعل وي که يفت او يا که نوم وي

نارينه وي يا به لفظاً او يا به هم دمانا له پلوه دنارينېه ځانګړتيېا تېرې 
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نو د )لنډې( يا )نرمې( )ی( دوه نور نومونه دې ترې حذف  ،څرګنده شي

زور واله )ی( يې هېم  لېه  ، ځکه چې له مانا سره يې اړخ نه لګوي ،شي

( څخه yسيمي واول )( او aنامه سره مانيز اړخ لګوي، ځکه چې له زور )

 خو نرينه )ی( ورسره تر ټولو زيات اړخ لګوي . . جوړه شوې ده

( د نارينه نومونو، يفتونو او فعلونېو ay =چې )یڅنګه (: لکه e)ې = 

( دمونثو نومونو، يفتونو او فعلونېو لپېاره eدغسې ) ې =  ،لپاره راځي

نا سره يې چې له ما ،نو په کار ده چې ښځينه )ې( ورته وويل شي ،راځي

مطابقت پيدا شي. دمجهولې يا اوږدې )ې( ايطالحګانې ځکه سمې نه 

چې د )مجهولې( ايطالح موږ ته مجهوله نه ده او کېدی شېي  ،برېښي

دعربي ژبې او دري ژبې ويونکو ته دا )ې( مجهوله وي او همغېه تعبيېر 

نو کوم شی چې موږ ته مجهول نېه وي، ولېې د  ،دلته سرايت کړی وي

 م پرې کېږدو؟مجهول نو

د يوه واول اوږد او لنډ تلفظ کول په مانا کې کوم تغير نه راولي نو ځکه 

دا ايطالح يا نوم هم له مانا سره اړخ نه لګوي، نو که دې )ې( ته همغه 

له مانا سره مطابقت پيدا  د هغې  )ښځينه ې( نوم ورکړل شي دا کار به

 . کړي

برېښېي، ځکېه  نه ه بده( نومونه دومرiيا معروفې ) ي =  ېد څرګند

نو ځکه  ،پښتنو او نا پښتنو ټولو ته څرګنده ده او نور نومونه هم نه لري

 که همدا نوم غوره شي، څه ستونزه نه شي راوالړوالی.

والې او همزه والې ) ۍ، ئ( په باب زما نظر دادی چې دا دواړه  يد زورک

موږ په نېورو په حقيقت کې يو اواز دی او يا د يوه غږ دوه شکلونه دي. 

په برخه کې په واقعيت کېې د اوازونېو لپېاره  ېځايونو کې دپښتو الفب

(  əلکېه د زورکېي ) ،شکلونه نه لرو او موږ د اوازونو باقي يا پوروړي يو
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( شېکل ه( لپاره هېم دا )aلپاره هم تراوسه پورې د )ه( شکل او د زور )

سره له دې چې د باړه ګلۍ سيمينار د زورکي لپېاره )ۀ( شېکل  ،کاروو

( او )ه( دوو uخو تراوسه ال پوره دود شوی نېه دی او هېم د ) ،غوره کړ

( لپېاره دوه əyخو دلته بيا د يېوه اواز ) ،اوازونو لپاره  يو شکل ) و( لرو

د ضرورت  )ئ( ژبپوهانو او ليکپوهانو دهمزه والې .)ۍ = ئ( :شکله لرو

)فعلي افاده( ګڼلې، نو که د فعل، نوم او يفت د تثبيت لپاره موږ د  وجه

نو بيا خو هغه نورې )ی( ګانې هېم پېه فعلونېو،  ،اوازونو شکلونه بدلوو

نو هغو ته مو ولې بېالبېل شکلونه غوره نه  ،يفتونو او نومونو کې راځي

 کړل له :

 کړېدلی دی )فعل(، بريالی )ستاينوم(، سړی )نوم( ی =

 خوري، ځي )فعل(، ننګيالي )توييفي يا ستاينوم(، سړي )نوم( ي = 

خندېدلې، ګرځېېدلې ، تودې/ سړې )يفت( ناوې )نوم( ې = 

 )فعل(

شکلونو ونه وېشېل  نورو نو دلته ولې دا )ی( ګانې دمحتوا له مخې پر

واله او همزه والېه )ۍ،ئ( پېه حقيقېت کېې د يېوه اواز  يزورک ؟شوې

ښکارندويي کوي او د يوه اواز د تثبيت لپاره يوازې يوه ګرافيم يا توري 

 ،ته اړتيا ده او بس. د يوه غږ لپاره د بېالبېلو تورو شتوالی دا مانا ورکوي

ولرو او دا  وېچې موږ د يوې ژبې لپاره په يوه واحد ليکدود کې څو الفبې

چې  ،د ژبې زده کړه او دتدريس چارې سختوي. نو زما وړانديز دادیر  کا

همزه والې )ئ( ته هېڅ اړتيا نه شته او دا پر ژبه يو زياتي بار دی او ګټه 

 . څخه حذف شي ېنه لري، بايد له پښتو الفب
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( شکل په اختياري ډول ے د باړه ګلۍ په سيمينار کې چې يوه بله ی )

څ اړتيا نه شته او دا پر پښتو ژبه د اردو ژبې د هغې ته هم هې ،منل شوی

( ګانو افېاده يااغېز ښکارندويي کوي او د استعمال ځايونه يې په نورو )

 . کېدی شي

 ،پښتو لوستونکو ته مې د ياګانو دزده کړې په برخه کې وړانديز دادی

دنومونو د زده کړې پرځېای د ياګېانو دتلفېظ او دهغېو د د ياګانو چې 

نومونه )ايطالح( کېدی شېي  ،وکړي پاملرنهيونو ته زياته استعمال ځا

خو د ياګانو دقيق تلفظ او په حافظه کې دهغو د  ،ځيودسړي له ياده و

شکل ساتنه د ياګانو له دقيقې کېارونې سېره مرسېته کېوالی شېي. 

الندې شعار د ياګېانو د اسېتعمال د يېوه لنېډ  ،لوستونکي کوالی شي

ګېانې(  يېايسي او په هره کلمه کې چې ) فورمول په توګه په پام کې ون

د همدې فورمول له مخې يې دتلفظ په پام کې نيولېو  ،کارول شوې وي

 : سره وکاروي: دا فورمول دادی

 

 .سره يو شئ دا مو شعار دی –تل دې وي سوله په ټوله نړۍ کې 

پورتني فورمول کې د هرې )ی( شکل او تلفظ په پام کې ونيسئ او په 

چې )ی( کارېدلې وي هغه له دې تلفېظ او شېکل سېره هره کلمه کې 

 . نو کېدی شي په سم ډول يې وکاروئ ،منطبق کړئ
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 په ليکوالۍ کې احتياط
 

 

 

 

 دا ليکنه هم د هيلې مجلې په پاڼو کې خوندي شوې ده.
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 يل مطبوعاتړ ازاد  او ت
 

 

 

 

 

 

دا ليکنه د طالبانو د حاکميت د اوج پرمهال ليکل شوې وه او همغه  

 ګڼه کې چاپ شوې ده. مه(٦کال په ) (ل١٣٧٩) مهال د هيلې مجلې د
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 د فرهنګي کار وېش

 

 

 

 ،په هره ټولنه کې چې د هغو د وګړو ترمنځ د کار وېش رامنځته شېي

نو هم ورسره د ټولنې پرمختګ ته الره اوارېږي، هم کېار پېه ښېه ډول 

د اوسنۍ  ترسره کېږي او هم د کار پر اجرا کوونکو باندې فشار کمېږي.

نړۍ او د پرمختللو ټولنو د پرمختګ يو اساسي علېت همېدا دی چېې 

کارونه يې تخصصي او ځانګړي کړي دي، هر څوک چې په کوم کار کې 

 همغه ورته سپارل کېږي او ترسره کوي يې. ،مهارت لري

مه نېټه( پېه  51کال د لړم پر  (ل۶۹۱۳) له نن نه لس کاله وړاندې ) د

ددې ټېولنې د جوړېېدو  ،کابل کې )خوشال فرهنګي ټولنه( جوړه شوه

اساسي هدف دا و چې افغاني ملي فرهنګ او د هېواد ملېي ژبېې تېه 

 زيات او وړ خدمتونه وکړي.

ټولنې دخپل ښه انسېجام، اوډون او پرمختېګ پېه هيلېه د خپلېې 

شېکيالتي کړنالرې، تګالرې او د ارمان پلېي کېېدو لپېاره پېه خپېل ت

( زياتې بېالبېلې څانګې جوړې کړې، لکېه د شېعر ۶۹جوړښت کې تر )

څانګه، د داستان څانګه، تيېاتر او موسېيقۍ څانګېه، د کېره کتنېې، 

 څېړنې، ځوانانو او نړيوالو اړيکو څانګې او داسې نورې...

ليکنه زما په مديريت، د شمشاد مجلې په وروستۍ ګڼه دا 

 کې د رسيزې په توګه راغلې ده.
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چېې  ،ددې څانګو لپاره داسې کسان دمسولينو په توګه وټاکل شول

ود، هم يې واک و ځواک او هم يې خپله لېه هم يې مسلکي مهارت درل

همدې کار سره مينه او لېوالتيا وه، نو ځکه خو ټولنې د يو کال په بهير 

کې وکړای شول، تر لسو زياتې علمي او ادبي غونډې جېوړې کېړي او 

څلور عنوانه کتابونه خپاره کړي. ددې کار د پرمختګ اساسي علت دا 

و. که چېرې پېر هېېواد بانېدې د و چې کار اهل کار ته ورسپارل شوی 

ناورين له پاسه بل ناورين نه وای راغلی، نو زيات اټکل او باور و چې دې 

 ټولنې به ډېر زيات فرهنګي کار کړی وای.

زه )يون( پر هغه وخت د خوشال فرهنګي ټولنې په چوکېاټ کېې د 

 ځوانانو د ادبي انجمن )څانګې( مسول ټاکل شوی وم.

په پيل کې پېه افغانسېتان کېې دولتېي او  کال (ل۶۹۷۶)کله چې د 

سياسي نظام سره وپاشل شو، نو د خوشال فرهنګي ټولنې اکثره غړي 

مهېاجر او د نېړۍ پېه يېو شېمېر  ،په تېره بيا د الرښودې شورا غېړي

هېوادونو کې خواره شول، د ټولنې دفتر لوټ او فرهنګي کار هم تر يوه 

په کابېل کېې د خوشېال وخته پورې پر ټپه ودرېد، څو موده وروسته 

فرهنګي ټولنې الرښودې شورا او اجرائيه هئيت يو شمېر غېړي سېره 

جرګه شول او پرېکړه يې وکړه چې د حاالتو له پېچلتيا سره سره هېم 

بايد موږ خپل فرهنګي کار ته دوام ورکړو. څرنګه چېې هغېه وخېت د 

او زيات فرهنګي کار لپاره حاالت پوره مساعد نه وو، د اکثېرو مشېوره 

پرېکړه دا وه چې موږ به په اوس وخت کې يوازې د شمشېاد مجلېې او 

ځينو نورو کتابونو د چاپ او خپراوي په واسېطه دخوشېال فرهنګېي 

نو پر هر اړخيزو  ،ټولنې نوم ژوندی ساتو او کله چې بيا حاالت ښه شول

 فرهنګي کارونو به الس پورې کړو.
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هير کې د خوشېال کال په ب (ل۶۹۷۱)د شمشاد مجلې لومړۍ ګڼه د 

فرهنګي ټولنې د الرښودې شورا د څو تنو غړو په علمېي او تخنيکېي 

د پوهنمل بريالي باجوړي پېه مېديرت او د احمېد تکېل پېه  ،هلو ځلو

 مرستيالۍ خپره شوه.

کال د ناوړو حاالتو له امله استاد باجوړی هم د ټېولنې د  (ل۶۹۷۶)د 

کابېل کېې د ټېولنې يو شمېر نورو غړو په څېر پېښور تېه راغېی، پېه 

الرښودې شورا او اجرائيه هيت پاتې غړو د شمشاد مجلې مديريت زما 

 او مرستيالي يې دالل پاچا ازمون پر غاړه کړه.

ل کال وروسته له لومړۍ ګڼې پرته دادی تر دې ګڼې پېورې ۶۹۷٤تر 

( پرله پسې ګڼې په ټکني او ځنډني ډول خپرې کړې، دمجلېې ۶٤موږ )

چې مجلېې هېېڅ ډول مېالي  ،ل، له دې امله ووټکني کېدل او ځنډېد

پانګه نه لرله، يوازې د ځينو فرهنګيېانو او فرهنګپېالو پېر مرسېته او 

بسپنويې ډډه لګوله. د ټولنې د ايلي غړو تيت وپرک کېدل بله ربېړه 

وه چې د مجلې پر وخت چاپول يې ناشېوني کېړي وو او همدارنګېه د 

وږ يې بېوسه کړي وو، خو لېه ځای او چاپېريال بدلون بل عامل و چې م

دې ټولو ستونزو سره سره موږ يوازې دومره وکړای شول چې مجله نيم 

 ژواندې وساتو.

چې د شمشېاد مجلېې د ټولېو ګڼېو پېه  ،د يادولو وړ بله خبره داده

خپراوي او د ليکنو او چاپ لګښت په برابرولېو کېې دهېېواد د تکېړه 

نيوی ډېېر اغېزنېاک او ليکوال سرمحقق زلمي هېوادمل مرسته او الس

مثمر و، که چېرې د هېوادمل ياحب مرسته، منډې تېرړې، هڅونېه او 

نو )شمشاد( بېه درېيمېې ګڼېې تېه هېم  ،هر اړخيزې مرستې نه وای

 رسېدلې نه وای.
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کله چې موږ په پېښور او کابل کې د يو شمېر نورو نويېو او اغېزنېاکو 

دې دواړو ځايونو کې فرهنګي فعاليتونو لپاره هلې ځلې پيل کړې او په 

مو مسوليتونه او کارونه ډېر زيات او درانه شول، نو شمشاد نېوره هېم 

پسې ټکنۍ شوه او کله چې بيا هېوادمل ياحب له پېښور نه جرمنېي 

 نو د مجلې په چاپولو کې نور ځنډ هم پېښ شو. ،ته الړ

چې د شمشېاد مجلېې  ،له ډېره وخته راهيسې زه په دې فکر کې وم

پازوالي )مسوليت( خپله هېوادمل يېاحب تېه وسېپارو، ځکېه چېې 

شمشاد يوه علمي او اکاډميکه مجله ده او د هېوادمېل يېاحب لېه سر 

مسلک سره ښه اړخ لګوي او هم يېې دی پېه ښېه څرنګېوالي سېره 

ترتيبوالی او چاپوالی شي،  خو بيا به مې ځکه جرئت مړاوی شو چېې 

هېواد مل ياحب په زړه کې څه ونه ګرځي، چې زه له ما ويل نه چې د 

کاره اوږه تشوم او دده پر ګڼو بوختياوو سربېره ددې کار ټول بارهم ده 

 ته ورسپارم.

خو کله چې هېوادمل ياحب جرمني ته الړ، نو مېوږ ټولېو تېه خېو 

چېې  ،چې هغه د فرهنګي کار و زيېار دومېره مېړنېی دی ،څرګنده وه

ستل خوند نه ورکوي، ضرور به يوه مجله او يېا هېڅکله هم وزګار کېنا

خپرونه راوباسي، نو چې بله نوې خپرونه پيلوي، ښېه بېه دا وي هغېه 

خپرونې چې د له منځه تلو په حالت کې دي او يا ځنډنۍ دي، هغه لېه 

مرګ او ځنډه راوژغوري. په همدې فکر کې وم چې د هېېواد پيېاوړی 

ښور ته راغېی او د هېوادمېل ليکوال )زرين انځور( له جرمني څخه پې

ياحب د اوسنيو فرهنګي بوختياوو او پالنونو په باب يې راسره خبرې 

وکړې، انځور ياحب وويل چې ما په زړه او ذهن کې يوه نقشېه جېوړه 

کړې چې که چېرې تاسې ورسره موافق يئ نو بيا کېدی شي چېې پېر 
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خبېره مېا هېوادمل ياحب فشار راوړو او دا خبره پرې ومنو. البتېه دا 

تراوسه له هېواد مل ياحب سره شريکه کړې نه ده، خېو کېه تاسېې 

موافق ياست او بيا موږ او تاسو ټول له هېواد مل څخه هيله وکېړو، نېو 

 زما باور دی چې وبه يې مني.

انځور ياحب وويل: زما طرحه داده چې پر تاسې باندې هېم کارونېه  

شمشېاد مجلېې تر حده زيات شوي او ښه زيېات مصېروفيت يېې، د 

مسوليت هم ستاسو پرغاړه دی، مجله ډېره ځنېډنۍ شېوې کېه ددې 

مجلې مسوليت هېوادمل ياحب ته وسپارو يو خو به مو دا مجلېه لېه 

ځنډني حالت نه را ايستې وي او بله به مو د همېدې مجلېې لېه الرې 

 خوشال فرهنګي ټولنه هم له هېرېدو څخه ژغورلې وي.

اورېد، نو لکه يو دروند بار مې چې لېه ما چې د انځور ياحب دا نظر و

اوږو لرې شوی وي، ورته مې وويل چې ما خو له شرمه غږ نه کاوه، تر يو 

کاله زيات وخت وشو، چې په همدې فکر کې يم، دا خو داسې کېار دی 

چې هم ثواب دی هم خرما؛ هم به مجله چاپ شي هېم بېه ټولنېه لېه 

ياحب په شتوالي کېې هېرېدو څڅه وژغورل شي او هم به د هېوادمل 

د مجلې پوهنيز او اکاډميک څرنګوالي او څومره والي تېه زيېات کېار 

 وشي. دا خو نور اعلی نور شو.

څو ورځې وروسته مو په پېښور کې د خوشېال فرهنګېي ټېولنې د 

الرښودې شورا غړو يوه غونډه جوړه کړه او په هغې کې مو همدا خبره 

ګاڼه او ويې مانه، بيا مو هېېواد مطرح کړه، هغو ټولو همدا نظر معقول و

مل ياحب ته د ټولنې د الرښودې شورا دغړو وړانديز ورولېږه او هغېه 

 ومانه.
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په دې ډول موږ د شمشاد مجلې دژغورنې لپاره يېوه ګټېوره هڅېه 

زه باور لرم چېې د هېوادمېل يېاحب پېه هڅېه، کاروزيېار بېه  ،وکړه

د تېه بېه غېوره )شمشاد( رښتيا هم )شمشاد( شي، پښتو ادب او هېوا

 خدمتونه وکړي.

زه په داسې حال کې چې هېواد مل ياحب ته مبارکي وايم او د هېر 

راز فرهنګي کار او همکارۍ ژمنه ورسره کوم، له درنو لوستونکو څخېه 

د مجلې د چلوونکي له دريځه خدای پاماني اخلم، خو دې سېره سېره 

ول ليکنۍ چې له مجلې سره به هر ډ ،ددې خبرې يادول هم ضرور بولم

 او نوره تخنيکي همکاري کوم.

 په ټوله فرهنګي مينه

 محمد اسمعيل يون
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 مړاوی ليک  ګران خوشال روهي ته داوښکو

 

 

 

 

 

ته يوازې وې ؟ تادخپل پالرجنازه يوازې پورته کړه ؟ هغېه خېودعلم 

. تادهغۀ روح ته څنګه اوږه ورکړه ؟ تاپه کوم زور هغه له  واوپوهې يوغر

ځمکې پورته کړ؟ ايانهيلی نه شوې ؟ شاو خوا دې ونه کتل؟ کتلېي بېه 

دې وي ! څومره به نهيلی شوی يې ! هېڅوک به نه وو ، ته به يوازې وې 

دلي وي ، وطن به دې يادشوی ې! ګڼ شمېرخپلوان به دې سترګوته ودر

وي !  ېاد شوی وي ، خپله هديره بېه دې يېاده شېووي ، کلی به دې ي

اوکه يوازې په غمونوکې به ډوب وې اودمينې دغېره جنېازه دې وړلېه 

؟ووايه )) اجمل (( هم درسره و اوکه نه؟ کېټ  خوڅلوربازوګېان لېري 

اوتاسوخودوه وروڼه وئ . ووايه نوربازوګېان چېانيولي وو؟ خپلېو کېه 

دلی و، ووايېه دخپېل ېېتېل دګېل پېه شېان غوړبه پرديو؟ اجمل خو

هغه ګل ځواني دمالتيرکوږکړکه نه  د دوېنړ برجونو مينې د يپالردعاطف

دا ليکنه ما د خداى بښيل استاد روهي د مړينې د خرب په اورېـدو رسه 

چې پر همغه شپه له يب يب   راډيو څخـه خپـور شـو، کـړې وه. دا 

مجله، د استاد روهي ياد، اثر او ځينو نورو خپرونو ليکنه بيا په شمشاد 

 کې خپره شوې ده.
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ډېربې وسه ، خوتاسې به ډېرډېربې وسه وئ . ضروربه  ،؟ موږ ډېرلرې وو

 دلي وي !ېمودخپل وطن هربوټی ، هره تړه اوهرسړی سترګوته ودر

وايېي چېې خپل هېوادسره ډېره مينه درلودله . له  روهي ياحب خو

دمسافروپه پردي وطن کې ځنکدن ډېرسېخت وي ، خپېل وطېن يېې 

خپل وطېن  ؟ږي . ووايه دروهي ياحب ځنکدن څنګه وېسترګوته ودر

يې سترګوکې ډېرګرځيده که څنګه ؟ ايادځنکدن په وخت کې مودهغه 

مخ دوطن قبلې ته راړولی وکه نه ؟ اوکه دا ارمان موهم ورته پېوره نېه 

 کړ؟

يېاري وه،  هځکېه زمااوسېتاخودزړ ،رګيلېه مېن وېله مانه خوبه ډې

که نېه نېواوس خېويې  ،مينې نه وای مين کړی رکاشکې خدای پاک پ

بايدوزرونه راکړي وای چې دخپلې مينې دځنکدن وروستي سېالم تېه 

ړم . تېه خوښېه وې لېه نېږدې دې کچاته تش زړه  زه خوورغلی وای . 

کېړې  ماتېهدعواطفواو مينې دکوه طورجنازه وليدله اوتنده به دې ښه 

 هزړ رخوکاشکې يوځل يوبل سره مخ شواوخپل زړونېه يودبېل پې ،وي

 کې داورغرونه زياتې زلزلې کوي . هزړ دچاپهګورو چې واو کېږدو 

روهي ييب په پردېسۍ کې د ابدي سفر لمېن ونيېوه، ګېورئ چېې 

مانتي يې ګور کې کېږدئ، که بيا موږ کې متره پيدا شوه، نو هډ به يېې ا

خپل هېواد ته راوړو. د پښتنو د يو بل پوهاند په شان يې پر قبر وليکئ 

چې: ))دا د پردېس محمد يديق روهي قبر دی که پښېتنو زلمېو کېې 
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نوهډوکي دې خپل وطن تېه يوسېي (( بيانوکېه  ،پيداشوهچېرې متره 

بيابه يې دهېواد  نو ،دهېدلي اومړاوي ملت روح وغوړېړدک يووخت زموږ

 ددې مسېافر خپل وطن ته راوړي او زمېوږ ،په مينه کې ستړي هډوکي

 پوهاندټکلی روح به ارام شي .

 په ټپي مينه

 ستابېوسه يون

۶۹۷۹-٤-٤۳ 

  افغانستان-کابل
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 اوسني استوګن اديب بهري ته يوه لنډه کتنه

  

 

 

 

 

 

په هره ټولنه کې سياسي، پوځي او ټولنيز شېرايط د هغېې ټېولنې د 

 ژوند په بدلون او اوښتون کې زيات اغېز لري.

ادبيات د ټولنې د عواطفو او اخالقو هنداره ګڼېل کېېږي، د ټېولنې 

ښېګڼې، بدګڼې، دردونه، غمونه، خوښي او سوکالي ټول په ادبياتو کې 

خوندي او له يوه پښت نه بل ته لېږدي. له همدې کبله خو وايي چې )) 

ادبيات د ټولنې وجدان دی((. د جګړه ييېزو شېېبو ادبيېات طبعېاً د 

ضرور به د غم، درد، وينو او مرګونو انځورونېه پکېې  جګړې رنګ لري،

وي. اوس چې موږ د هېواد په داخل کې خپل ادبي بهير ته ګورو، نېو د 

واکمنو شرايطو څرګند او نيمه څرګند انځورونه مو تر سترګو کېږي. له 

څو کالو راهيسې چې زموږ ټولنه د پرمختګ پرځای د شاتګ پر لېوري 

ېالبېلو خواوو ته درانه زيانونه اړول شوي، ادبيات روانه ده او د ژوندانه ب

او ادبي بهيرونه هم زيانمن شوي دي. خو که د ټولنې د نورو خواوو پېه 

انډول د ادبياتو زيانمني، ټکني کېدل او پرشاتګ په پېام کېې ونيېول 

شي، نو ادبيات او ادبي بهيرونه هغومره نه دي زيانمن شوي لکه څنګه 

رې خواوې ټکېدلي او زيانمنې شېوې دي. ددې چې د ټولنې د ژوند نو

کال په لومړۍ ګڼه کې چاپ  (ل3118)دا ليکنه د باخرت مجلې د 

-شوې ده، په دې ليکنه کې د طالبانو د واکمنۍ تر پيل وروسته دوه

 درې کلن اديب بهري څېړل شوى دى.
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يو علت به هم دا وي چې ادبيات د يو فزيکي موجود په توګه د يو اثېر 

تر چاپ وروسته مطرح کېږي، د جګړې ځېانګړنې دادي چېې لېومړی 

 فزيکي ودانۍ ړنګې کړي او بيا ذهني او مانيزه شتمني.

ي پېړاو او د افغانستان د تېر شل کلن ناورين په بهير کې هر سياسې

پوځي بدلون پر ادبياتو خپل اغېز شيندالی دی. سره له دې چې ددې 

شل کلن ناتار اورنيو شېبو زموږ له ادبياتو، سره ليکه  راوتاوه کېړې ده 

خو دې سره سره په هر سياسي او پوځي پېر کې ادبياتو او ادبي بهير د 

 ندالی دی.خپلو ځينو ځانګړنو له مخې له يوه پړاو څخه بل ته توپير مو

کال د تلې مياشتې تر پنځمې نېټېې وروسېته  (ل۶۹۷۹)زه غواړم د 

چې په هېواد کې يو بل سياسي، پوځي او ان فزيکي بدلون راغېی، پېر 

 ادبي بهير يو څه رڼا واچوم:

کال راهيسې د هېواد په اسېتوګن ادبېي بهيېر کېې د  (ل۶۹۷۹)له 

طرح شو. ددې وجېه ادبياتو د نورو برخو په انډول شعر يا نظم، زيات م

داده چې له نظم څخه د سياسي موخو لپېاره ګټېه واخيسېتل شېوه. 

څرنګه چې په افغانستان کې مطبوعات د نورې نړۍ په انېډول زيېات 

شاته پاتې دي او هم د ټولنې اکثريت برخه نالوسېتې ده، نېو لېه دوی 

سره د ذهني اړيکو د ټينګولو او پر دوی اغېز شيندلو لپاره شعر يا نظم 

تر ټولو ښه وسيله شوه. پر موسيقي، سينما، تمثيلي ټوټو او ځينو نورو 

تفريحي پروګرامونو ټينګ او سست بنديز هم )نظم( ته ددې الره اواره 

کړه، چې ځينې خلک ترې د )ترنم( پېه بڼېه د موسېيقي خونېد هېم 

 واخلي.

ل کال وروسته په کابل او ننګرهېار کېې څېو ځلېه لېويې ۶۹۷۹تر 

ې په لسګونو، نه، بلکېې پېه سېلګونو شېاعرانو او مشاعرې وشوې چ
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ناظمانو پکې ګډون وکړ ، ځينو ته د خپل کالم د اورولو نوبت هېم ونېه 

رسېده، خو په همدې بهير کې د څېو علمېي او ادبېي سېيمينارونو د 

جوړولو هڅه هم وشوه او ځينې جوړ هم شول، خو په ډېرې سېختۍ د 

کنې برابرې شوې. له شېعر يېا سيمينارونو لپاره په ټاکلې برخه کې لي

نظم سره د هر يو لوستي او نالوستي مينه ځکه ده چې يو خو د لوستو 

پر وخت ډېر وخت نه غواړي او بل هغه څوک چې نالوستي دي، هغو ته 

خو د )ترانو( په بڼه له راډيو څخه وړاندې کېېږي او د هغېوی د ذوق د 

هغه )وخت( چې  خړوبېدو سبب کېږي. له همدې کبله خو په راډيو کې

پخوا به موسيقۍ ته ورکول کېده، اوس ترانو ته وقېف شېوی دی. پېه 

راډيو کې داسې نظمونه هم خپرېږي چې ان د سياسېي تبصېرو ځېای 

 نيسي او د حکومت د رسمي نظر ښکارندويي کوي.)!(

په هرات، کندهار، غزني، کابل او ننګرهار کې چېې کېومې خپرونېې 

 ی ځای ورکړی شوی دی.کېږي په هغو کې نظم ته ځانګړ

نظم ته د ځانګړې پاملرنې له کبله خو د )) اسالمي امارت(( په نوښت 

د شعرونو دوه کتابونه: ) پګړۍ کې کم نه يې له کاکله ګله( او )اهاړ( هم 

چاپ شوي دي. په داسې حال کې چې په نورو برخو کې کوم کتاب نېه 

او کلتور وزارت دی چاپ شوی، يوازې په فرهنګي برخه کې د اطالعاتو 

له خوا د افغانستان د فرهنګ د بيېا رغېونې پېه بېاب د جېوړ شېوي 

سيمينار د مقالو مجموعه چاپ شوې او په سياسي برخه کې د اسېامه 

 بن الدن په باب د شوي سيمينار دمقالو مجموعه چاپ شوې ده.

هغه شاعران چې په هېواد کې استوګن دي هغوی هم د خپلو نېورو 

شعري مجموعې زياتې چاپ کړي دي. په همدې دريېو ليکنو په انډول 

کلونو کې يوازې ځوان شاعر عبدالغفور لېوال د شعرونو درې ټېولګې، 
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ځوان شاعر قاضي محمد حسن حقيار د شعرونو يوه ټولګېه، د ځېوان 

شاعرانو عبدالعزيز غيرت، اجمل اند، يديق اهلل بدر او نورمحمد الهو د 

دي. په ننګرهار کېې د څېو تنېو  شعرونو يوه يوه مجموعه چاپ شوې

ځوانو شاعرانو ګډ شوي جونګ ) په سيله کې ګالبونه( هم چاپ شوی 

دی، له دې څخه دا خبره څرګندېږي چې په هېواد کې د ادبياتو د نورو 

برخو په انډول شعر يا نظم ته پاملرنه زياته ده. په همدې بهيېر کېې د 

رې په چوکاټ کې په ځينو اطالعاتو او کلتور وزارت د شعر او ادب د ادا

سيمو کې د ليکوالو ټولنې هم جوړې شوې، چې کوالی شو د )) الينګار 

 فرهنګي يون(( او د ))خوست ادبي ټولنه(( د بېلګې په توګه ياد کړو.

ددې دواړو ټولنو د هرې يوې غړي له پنځوسو څخه تر سلو تنو پورې 

نې يېې بيېا د رسېږي. ددې دواړو ټولنو اکثره غړي شاعران دي او ځي

ادب په نورو څانګو کې هم ليکنې کوي. پخپله په کابل کې د اطالعېاتو 

او کلتور وزارت د شعر او ادب اداره هم په منظم ډول په هېرو پېنځلس 

ورځو کې يو ځل د کره کتنې غونډه کوي او هغې کې د ځوانو شاعرانو 

 او ليکوالو شعرونه او لنډې کيسې ارزول کېږي.

ل د هېواد اوسني ادبي بهير ارزول کېږي، نېو سېړی که په ټولنيز ډو

ويالی شي، چې د شعر او نظم برخه يې زياته ګړندۍ او غوښېنه ده، د 

ادب بله هېڅ څانګه ورسېره د پرتلېې وړ نېه ده، پېه ځېانګړي ډول د 

 څومره والي له پلوه.

د څرنګوالي له پلوه هم سړی د هېواد اوسني شعر ته ډېېرې هيلېې 

ظومو ترانو او شعاري نظمونېو پرتېه چېې د وخېت د لرالی شي. له من

غوښتنو پر بنسټ رامنځته شوي او موسمي عمر او بڼه لري، نېور ګېڼ 

شمېر داسې شاعران هم شته چې شعرونه يې له هنري ارزښتونو څڅه 
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ډک دي، د ټولنې ډېره ښکلې انځورګري يې کړې ده او شعر تېه يېې د 

ې ده. که د ننګرهار، خالفېت، تلپاتې او ياهم د ډېر عمر جامه جوړه کړ

کندهار او کتاب مجلې، د هېواد، انيس او ننګرهار ورځپاڼې وکتل شي، 

نو د شعر په پاڼو کې يې يو شمېر ښکلي شعرونه موندالی شو، چېې د 

بشپړو هنري ښکالوو لرونکي دي. همدارنګه د راډيو له څپو څخه هېم 

نګ يې شېعري کله کله ځينې شعرونه خپرېږي چې د خواږه ترنم ترڅ

جوهر هم ډېر ښکلی او ځلنده دی. داسې ښکاري چې په هېواد کېې د 

شعار مزي ورو ورو سستيږي او بازار يې سړېږي. پېه هېېواد کېې ددې 

ادبي بهير په پيل کې ځينې داسې ناظمان، چې زيات مطرح ښکارېدل، 

اوس ورو ورور خپل ارزښت بايلي او ځای يې شاعران نيسي، لېه تشېو 

سپوره نظمونو او کليشه يي خبرو څخه اخير د انسان ذهېن شعارونو، 

ستړی کېږي او هر وخت د سړي زړه کېږي چې ښکلو شعرونو ته د زړه 

رازونه او غمونه وسپړي او رازونياز ورسره وکړي. په هېواد کې د شعر د 

بريمن يون له هيلو سره سره د ادبياتو په نورو څانګو کېې د  تخليقېي 

ي. که څه هم اوس په استوګن ادبي بهيېر کېې د اثارو کمی احساسېږ

شعر ترڅنګ لنډې کيسې ته هم څه نا څه پاملرنېه کېېږي. د شېعر او 

ادب په اداره کې کله کله پر لنډو کيسو کره کتنه کېږي. ددې ليکوالېو 

په کيسو کې ځينې داسې لنډې کيسې هم شته چې د پوره او بشپړې 

ونکي هنېري تونېده پېرې لنډې کيسې په تول پوره خېږي او د لوسېت

ماتېږي. ځينې ښکلې لنډې کيسي په هېواد، انيس او ننګرهار ورځپاڼو 

او همدارنګه په کندهار، ننګرهار، کتاب او خالفت مجلو کې هم خپرې 

شوې دي، خو په ځانګړي او مستقل ډول دننه په هېواد کېې د لنېډو 

 کيسو کومه ټولګه چاپ شوې نه ده.
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بڼه په هېواد کې د منځېي داسېتان او اوږد پر اوسني وخت په چاپي 

داستان کومه چاپي بېلګه ليدل شوې نه ده، البته ځينې ليکېوال پېه 

خصويي ډول يادونه کوي، چې منځني داستانونه او ناولونه يې ليکلي 

 دي.

که په ټوليز ډول د هېواد اوسنی ادبي بهير ارزول کېېږي، نېو سېړی 

کې د شعر يا نظېم تلېه خېورا ويالی شي چې زموږ  اوسنۍ ادبي برخه 

درنه ده. په دويمه کټګورۍ کې لنډه کيسېه او ځينېې هنېري نثرونېه 

راځي. د منځني داستان او ناول برخه مو زياته خواره ده او همدارنګه د 

 نورو ادبي ژانرونو.
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 په ليکوالۍ کې د حقارت عقده
 

 

–

–

 دا ليکنه هم د هيلې مجلې په يوه ګڼه کې خپره شوې ده.
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–

–
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 د مونوګراف ليکنې ګټې او اړتياوې
 

 

 

 

له مخې د نړۍ په ګڼ شېمېر  د پوهنتوني او پوهنيزو سرونو )ايولو(

پوهنتونو کې د بېالبېلو څانګو فارغان پېر دې مکلېف دي، چېې د 

فراغت پر وخت دخپلې تحصيل کړې څانګې د يوې موضوع په باب، 

يو څېړنيز او تحليلي اثر وليکي. دا کار دنړۍ په زياترو پوهنتونونېو 

کې دود دی، خو ځينې پوهنتونونه په ځينو ځانګړو څېانګو کېې د 

مونوګراف يا د ليکنې پر ځېای )دولتېي ازموينېه( اخلېي. دولتېي 

ازموينه داسې بڼه لري چې د همغې څانګې واکمېن اسېتادان او د 

اړوندې اکاډيميکې موسسې نور مخور چارواکي، په يو ځای )علمي 

کنفرانس خونه او يا کوم بل ځای( کېې سېره راټېولېږي،      فېار  

ټاکلې موضوع په باب لکچېر  التحصيل ته وخت ورکوي، چې د يوې

ورکړي، نور استادان له ده څخه د همدې ټاکلې موضېوع او هېم د 

تحصيل په بهير کې د نورو موضوعګانو په باب پوښتنې کېوي، هېر 

ښوونکی د خپلې کړې پوښتنې د ځواب په باب نومرې ورکوي، پېه 

پای کې دا ټولې نومرې راټولوي، که د برياليتوب نومره يې ګټلې وه، 

و بريالی ګڼل کېږي. دولتي ازموينه کله کله ليکنۍ بڼه هم لېري او ن

فارغان ټاکلو پوښتنو ته يوه ټاکلې ورځ او پر ټاکلي وخېت ليکلېي 

-٢) په کال (ل5٨١٨)د علمي مجلې د  (کابل پوهنتون)دا ليکنه د  

 .ده شوې خپره کې ګڼه مه(٣
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ځوابونه ورکوي. کابل پوهنتون هم دنړۍ د نورو پوهنتونونو په شان 

د پوهنيزو ايولو له مخې له ځينو ځانګړو څانګو پرته، خپل فارغان 

، چې د فراغت پر وخت خپل پايليک )مونوګراف( پر دې مکلف کړي

 وليکي.

د مونوګراف ليکلو ايول دادي، چې کله يو محصل د خپل فراغت 

وروستي سمسټر ته داخل شي او يا تر هغه دمخه نو د خپلې څانګې 

يو استاد سره د يوې موضوع په باب مشوره کوي. الرښېود اسېتاد 

ې وړ وي او د محصل ته داسې يېوه موضېوع ټېاکي، چېې د څېړنې

اخځونو پيداکېدل او د څېړنې کار يې شونی وي. کله چې د الرښود 

استاد له خولې محصل ته موضوع وټاکل شوه، نو هغېه پېر عملېي 

څېړنه او پلټنه پيل کوي، هر کله چې د مونوګراف کومه برخه بشپړه 

وي، نو الرښود استاد سره مشوره کوي، الرښود اسېتاد د سېمون، 

ل تر الرښوونې وروسته بېرته هغه برخه محصېل تېه زياتون او ييق

سپاري او هغه په کې هغه سمون راوړي، همداسې د پايليک نېورې 

برخې هم ليکي، پايله دا شي، چې د څو مياشېتو پېه بهيېر کېې د 

 محصل مونوګراف بشپړ شي.

د يادونې وړ ده چې د موګراف موضوع تر ټاکلو دمخه ال محصل د 

لو سره اشنا ځکه وي، چې په ټولګي کې د مونوګراف ليکنې له ايو

تدريس په بهير کې د يو تدريسي مضمون په توګه تشريح شوي او د 

 مونوګراف ليکنې ايول په ګوته شوي وي.

په مونوګراف ليکنه کې د موضوع ارزښت او د ليکنې کميت ضرور 

مخونو  (۹۹-۹۱)په پام کې نيول کېږي. يو پايليک بايد لږ تر لږه له 

نه وي، يانې کم حد يې همدغه دی، نور که تر دې زيات وي  څخه کم
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هغه نو خپله د ليکوال په کار او زغم پېورې اړه لېري، چېې ټېاکلې 

 موضوع څومره په ښه ډول شنالی او څېړالی شي.

کابل پوهنتون تقريباً د اوو لسيزو فعاليت په بهير کې تر څلوېښت 

زرو نه زيات فارغان ټولنې ته وړاندې کېړي دي. پېه دې کېې ګېڼ 

کال دمخېه د  (ل۶۹۷۶)شمېرو يې خپل مونوګرافونه ليکلي دي. تر 

( ټوکو زيېات مونوګرافونېه ۱۱۱۱کابل پوهنتون په کتابتون کې تر )

صلينو د ټولو ليکلو پېايليکونو شېمېر خوندي وو. د پوهنتون د مح

کېدی شي، تر دې زيات ځکه وي چې د مونوګراف يو ټوک )کېاپي( 

په خپله څانګه کې خوندي کېږي او دويمه کاپي يې د يو مکتوب په 

واسطه مرکزي کتابتون ته لېږل کېږي، څومره چې په څانګه کېې د 

وو.  مونوګراف خوندي کېدل حتمي وو، په مرکزي کتابتون کېې نېه

اداري بيروکراسي هم کېدی شي بل عامل وي، چې مرکزي کتابتون 

ته يې د مونوګرافونو د لېږلو منظمه لړۍ ټکنۍ کړې وي، خو په هېر 

ډول همدا شپږ زره عنوانه پايليکونه هم د دې ښېکارندويي، کېوي 

فارغانو(  -چې زموږ په هېواد کې يوازې د کابل پوهنتون )محصلينو

مي، تاريخي، هنېري او کلتېوري موضېوعګانې شپږ زره بېالبېل عل

څېړلي او کوچ يې ترې راکښلي دي. دا په خپله د يو هېواد د ټېوليز 

 فرهنګ د غنا لپاره يو ستر ګام دی.

د مونوګراف ليکنې له کبله يو محصل د ليکوالۍ پر فن پوهېېدی 

شي او هغه کوالی شي چې د همدې فن په واسطه په راتلونکي کې 

کې نورې ليکنې او پلټنې وکړي او په ټولنېه کېې د  په خپله څانګه

 خپلې څانګې د يو مسلکي غړي په توګه ځان زبات کړي.
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د پايليک بله ګټه داده؛ تر هغه پورې چې د پوهنتون يو فار  خپل 

پايليک نه وي ليکلی او ارزونې ته يې نه وي وړاندې کړی، نو که دی 

تحصېيل امتيېازي  په هر دولتي مقام کې مقرر شوی وي، ده تېه د

معاش نه ورکول کېږي. دغه راز د ديپلوم له سند نه محرومېږي. نو 

که يو څوک غواړي له خپلو بشپړ تحصيلي حقوقېو څخېه بېرخمن 

شي، بايد د خپل پايليک بشپړاوي ته ډېر زيات پام وکېړي او هغېه 

 وليکي.

د کابل پوهنتون په مونوګرافونو کې ځينې داسې هېم وو، چېې د 

مستقلو اثارو په توګه چاپ شوي، خيېر يېې نېه يېوازې  ځانګړو او

ليکوال، بلکې ټولې ټولنې ته هم رسېدلی دی. يو لړ مونوګرافونېو د 

همغو څانګو د مضمونونو د مرستندويو توکو په توګه هم کار کېړی 

دی. په ګانده )اينده( کې هم د دې اټکل شته چې داسې نور ښه ښه 

يوه څېړنيزه موضېوع وي او د  پايليکونه وليکل شي، چې نه يوازې

فار  التحصيل د پايليک کار ورکړي، بلکې دا مرسېتندويو درسېي 

 موادو په توګه هم وکارول شي او تر چاپ وروسته يې ګټه عامه شي.

( عنوانېه ٤۱۱د کابل پوهنتون په پښتو څانګه کېې همېدا اوس )

بېالبېلې کلتوري موضوعګانې يېې  ٤۱۱پايليکونه خوندي دي، چې 

لې دي. دا په خپله په کلتوري برخه کې يو ډېر لوی بېری دی او څېړ

زموږ د ټولنې د کلتوري څېړنې په برخېه کېې يېو بېې سېاری او د 

ستاينې وړ ګام دی. ددې مونوګرافونو نومليک خپور شوی، نو که په 

راتلونکي کې د پښتو څانګې کوم محصل ته موضوع ورکول کېېږي 

وي او بايېد نېوې موضېوع وي. د هغه بايد له دې موضوعګانو بېله 

پښتو څانګې له مونوګرافونو څخه د ګوتو پېه شېمېر مونوګرافونېه 
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چاپ شوي ، خو ځينې داسې مونوګرافونه په ياد شوي شېمېر کېې 

 شته چې چاپ يې ډېر اړين برېښي.

د مونوګراف ليکنې بله ګټه داده، چې دلته لېه فېار  التحصېيل 

ې کېږي او بل محصېل دې تېه اړ څخه يو السته راوړنه ) يو اثر( پات

کېږي، چې په علمي څېړنه او پلټنه کې برخېه واخلېي. الرښېود او 

مرستندوی استاد هم د درسي مکلفيت له مخېې ورسېره مرسېته 

کوي. دلته چې څوک عملي څېړنه او پلټنه ونه کړي نو بيا به يې څه 

وخت کوي؟ تر دې وروسته خو د شخ  ټولنيز او رسمي مکلفيتونه 

ېږي او نه ورته بيا داسې يو الرښود استاد پيداکېږي، چېې هېم زيات

 دې وخت ولري او هم دې وړيا ورسره کار وکړي.

که په لنډ ډول خپل نظر راټول کړو، د پورتنيو داليلېو لېه مخېې 

ويالی شو چې مونوګراف ليکنه هېم د محصېل د عملېي تجربېې د 

املېه، ځکېه نېه پخولو لپاره يو ښه کار دی او هم  د علمي ګټې له 

يوازې ځانګړې څانګې، بلکې ټولې ټولنې تېه يېې ګټېه رسېېږي. د 

دولتي ازموينې په انډول يې ګټه داده چې ازموينېه تېېره او هېېره 

شي، خو مونوګراف ليکنه لږ تر لږه د يو اثر په توګه اړونده څانګې او 

 ټولنې ته وړاندې کېږي او پاتې کېږي.
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 ليكوال، كتونىك او لوستونىك
 

 
 

-

دا ليکنه ما هغه وخت وکړه، چې له يو عملېي مشېکل سېره  

مخامخ شوم او يو ليکوال له ما څخه ډېر زيات خواشېينی شېو، 

ځکه چې ما يې په ليکنه کې ژبنی او انشايي سمون راوستی و. دا 

 ليکنه هم همغه وخت په هيله مجله کې چاپ شوې ده.
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 كلتوري اخالق
 

 

کړ

 ګڼه کې خپره شوې ده مه(6کال په ) (ل318١)دا ليکنه د هيلې مجلې د 
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ېکو 
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ېکورسېدو
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مثبت کلتوري بدلون، اوښتون او 

 پرمختګ ته اړتيا ده
 

 

 

په تېرو شلو کلونو کې ډول ډول افکارو زموږ ټولنه لړزولې او بې ثباته 

کړې ده. پېه دې مېوده کېې د ټېولنې دالرښېوونې لپېاره د بېالبېلېو 

))انقالبونو(( ازمېښت وشو. ))خلقي انقالب، ملي ډيموکراتيک انقېالب 

 ېهېر ،ان د اسالمي انقالب(( په نامه فکري او ايېډيالوژيکو تګېالرو او

د خپل ځواک او ظرفيت په انېډول د ټېولنې د ثبېات او نورمېال  ېيو

پرمختګ مزي وشلول. کله چې به دهغو دهر يو ))بشپړتيايې پړاوونه(( 

پيل شول، نو زموږ د ولس د ژوند حاالت به ال ترينګلي شول او خبېره 

ره شوه. د دې مصنوعي او ناغوښتل شويو انقالبونو په وجه به تر بدو بت

نه يوازې زموږ ملت او هېواد درانه زيانونه وزغمېل، بلکېې پېه خپلېه 

))انقالبيانو( ته هم د ژوند د قربانۍ په بيه تمام شول. ډېرو پکې خپېل 

سرونه وخوړل، ډېرو پکېې دخپېل ژونېد شېته داو کېړل او د ))يېوه 

))انقالب خپل بچيان خوري(( پر واقعيت بدلېه انقالبي(( دا خبره چې 

شوله. اکثره ))انقالبيانو(( د محکوميت پر وخت دومره بلهاري )قرباني( 

نه وه ورکړې، لکه د حاکميت پر وخېت. د محکوميېت پرمهېال دوی د 

واکمنۍ د السته راوړلو لپاره څه نا څه يوه مفکوره او رواني ځواک هېم 

 مه(٥کال په ) (ل١٣٧٧)دا ليکنه هم د هيلې مجلې د  

 ګڼه کې چاپ شوې وه
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مصرفېدله چې واک تر السه کېړي. کلېه  درلود او انرژي يې ددې لپاره

چې يې واک ترالسه کړ، نو بيا يې ځواک، فکري او رواني قوت پېر دې 

لوري مصرفېده چې څنګه هغه وساتي. ))انقالبيېان(( اکثېره دخپلېو 

واکمنيو پر وخت دومره ذليل او پيکه شول چې تر واک وروسته يې بيا 

د. د دې پيکه والېي يېو په ټول هېواد کې د پښې ايښودلو ځای نه درلو

المل دا هم و چې ))اکثره انقالبيېان(( پېر خپلېو سياسېي تګېالرو او 

ايډيالوژيو ثابت پاتې نه شول او د پورته کړيو شعارونو پر ضد يې عمېل 

وکړ. ځکه يې په ولس کې خپل سياسي، فکري او ان اخالقي شخصيت 

غاړي بلو بايلود. يو وخت داسې راغی چې سياسي لوبغالي هماغه و، خو

سره تېر و بېر شول، په ايطالح سروېس تبديل شو. هغه څوک چېې د 

ې اروپا مخالفين وو، هغېوی تېه زامپرياليزم، لويديځ، پاکستان او لويدي

يې پناه وروړه او هغوی چې د شوروي او کمونيزم ضېد شېعارونه يېې 

د هغوی اکثرو د روسيې او پخواني شېوروي دکېورنۍ لېه  ،پورته کول

سرونه  راپورته کړل. لنډه دا چې اکثره سياسي ګروپونېه لېه  هېوادونو

خپلو مخالفو سرچينو سره يوځای شول. په پايله کېې دا کېار پېه هېر 

اړخيز ډول د دوی دخپل شخصيت او فکري لوري د سېپکاوي سېبب 

شو او ولس او هېواد په سوونو کلونه دنړيوال تمدن له کاروانېه شېاته 

 پاتې شو.

څنګ ددې کار يو اساسي المل زموږ په ټولنه کې د د نورو الملونو تر

نالوستۍ شتوالی او د چټک فرهنګي بهير نشتوالی و. سياسېتوالو پېه 

روا او ناروا ډول په ډېره ارزانه بيېه د ولېس د برخېې برخېې ذهنونېه 

( کلونېو ۶۹۷۶ -۶۹۹۷راونيول او دخپلې موخې لپاره يې وګومارل. له )

وو سترو متضادو فکري لورو وېشل شوی پورې هېواد په ټوليز ډول پر د
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کېال  (ل۶۹۷۶)و او بيا په خپل منځ کې پر نورو متضېادو انېدونو. تېر 

وروسته پخوانيو فکري او عقيده يي ليکو بله بڼه ونيوله، چې تراوسېه 

يې څو ځله خپل شکل ته بدلون ورکړی دی. په دې ټولېه مېوده کېې 

توري انقالب لپاره شېعار هېڅ ډلې هم د ټولنې ))انساني(( کولو او د کل

پورته نه کړ او نه يې هم کومه هڅه وکړه، بلکېې اکثېرو يېې د ټېولنې 

همدې شتمنۍ ته درانه زيانونه واړول. کېه چېېرې زمېوږ ولېس ټېول 

لوستوال او زده کړی وای، نو هر افغان به  هم په ځاني ډول او هېم پېه 

ه د ودانېۍ ډله ييز ډول فکر کوالی شو، چې کومه يوه د ورانۍ او کومې

 الره ده؟

ښکېالکګرو ځواکونو تر هرڅه لومړی زموږ ټولنېه لېه ذهنېي پلېوه 

چې د ازاد فکر او خپلواک تفکېر ځېواک يېې  ،ناروغه او مصروفه کړه

دجګړې په بهيېر  ،کمزوری کړي، لومړی ګوزار پر کلتوري مرکزونو وشو

چېې پېه ميليونېو  ،( څخه زيات ښوونځي له منځه الړل۹۹۱۱کې تر )

نان د زده کړې له نعمت نه بې برخې شېول. لېه دې کېار څخېه د افغا

چې د جګړې لپاره بشري ځواک پيېدا کېړي. کلېه  ،هغوی موخه دا وه

ي او يېچې ټولنه نالوستې شي، نو بيا خو د بېالبېلو سياسېي، عقيېده 

نورو شعارونو ترنامه الندې د نالوستو کسانو له يداقته ښه ګټه پورتېه 

 ډول يې ولولې او احساس راپارېدالی شي.کېدالی شي او په ښه 

د نالوستو کسانو له عقيده يي او کلتوري يداقت او سېاده ګېۍ نېه 

عاجله او فزيکي ګټه اخلي او خپلې موخې ترسره کوي، خېو پېه اوږده 

واټن کې هغوی ته هم سردرد پيدا کوي. دکړکېچنو شرايطو پېه بهيېر 

ی د واکنمو له واکېه کې د دې ډول اشخايو کنټرول خورا ګرانېږي، دو

وځي او د بغاوت الره خپلوي. داسې کړنې سرته رسوي، چې له سره لېه 
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خپل هغه هدفه سره ټکر خوري، چې دوی دهغه د بري لپاره فزيکي او 

سياسي عمل ته الس اچولی دی. ددغه نا کنتروله حالت په پايله کېې 

نه يوازې د هغې ډلې دمشر سياستوال حيثيت او سياسېي دريېځ تېه 

زيان رسېږي، بلکې د هغه فکري او سياسي تګلېوری هېم پېه عامېه 

ذهنيت کې پيکه کېږي. د افغانستان د تېرو دوو لسيزو د تنظيمېي او 

سياسي ډلو د مشرانو سياسي څرنګوالی او پيکه والی په همدغه ټکي 

 کې څرګند او طاعون الپسې اوږد شو.

ه او مېادي دهمدې خونړي ناتار په بهير کېې زمېوږ د ټېولنې مېانيز

شتمني تباه شوه. اوس زموږ ټولنه له يوه ستر ناورين سره مخ ده. ولس 

هم ستړی او ستومان دی، هيله لري چې ځان ته دخاليېون يېوه الر 

 پيدا کړي. ايا داسې کومه الره چاره شته؟

په بشري تاريخ کې د ځينو نورو داسې ټولنو بېلګې هم شته چې پېر 

وروسته بيا دهوسا او سوکاله ژوند جوګه ټاټوبي يې پر تېر شوي توپان 

شوي دي. له داسې يو ناورين نه د وتلو يوه الره دا هم ده چې د ټولنې  

د ))انساني(( کولو لپاره هڅې وشي. د ټولنې د ))انساني(( کولېو يېوه 

 بېلګه به وړاندې کړو.

کله چې د دويمې نړيوالې جګړې پر وروستيو وختو د امريکا متحېده 

پر جاپان اتومي بمونه وغورځېول او د جګېړې برخليېک يېې اياالتونو 

چورلټ بدل کړ، جاپان تسليمۍ او د جګړې د تاوان ورکړې تېه حاضېر 

شو، نو پر دې وخت جاپان او دهغه ولس له سختو ستونزو سره مېخ و. 

چېې  ،ويل کېږي چې د هغه هېواد مخورو يوه واکمنه جرګه جوړه کړه

ړکېچ څخه راووځي؟ هم پرمختېګ څه بايد وشي؟ چې ټولنه له دې ک

وکړو؟ هم دجګړې تاوان ورکړو؟ او هم د سوکاله ژوند څښېتنان شېو؟ 
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چېا ويېل  ،چا ويل جاپان بايد ينعتي شي، چا ويل بايد زراعتي شېي

دواړه شي او هر يوه ددې لپاره داليل وړاندې کول، خو يو تن وويل: نېه 

نومونې  دېهغه  بايد ينعتي شي، نه زراعتي، بلکې ))انساني شي((. د

ته ټول حيران شول، چې ))انساني(( يانې څه؟ هغه وويل چې انسېاني 

په دې مانا چې ټول جاپان کې بايد هېڅوک هم نالوستی پاتې نه شېي. 

تر هر څه لومړی بايد موږ ښوونې او روزنې تېه ژوره پاملرنېه وکېړو. ده 

چېې  ،ويل کله چې ټولنه لوستواله شي، نو هغه پخپله فکر کوالی شي

بايد څه وکړي، جاپان همدا خبره عملي کړه، تر هر څېه زيېات يېې د 

ټولنې ښوونيزې، روزنيزې او کلتوري برخې ته پاملرنه وکړه. د اتيېايمو 

عيسوي کلونو په لسيزه کې جاپان هر کال ) شېپېته ميليېارده( ډالېر 

او د ټکنالوژۍ د نورو پرمختګونو لپاره لګولې. پر  برخهيوازې په روزنيز 

همدې وخت امريکايانو هر کال ) سېل مليېارده ډالېره( پېه تعليمېي، 

کلتوري او علمي برخو کې لګول، چې امريکا په نېړۍ کېې لېومړی او 

جاپان دويم مقام درلود. د جاپان دا لګښت د افغانستان دهغه مهېال د 

دولتي بوديجې په انډول د افغانستان د دوه سوه کالو بوديجه جېوړوي 

ت زموږ د هېېواد د درې سېوه دېېرش کېالو دولتېي او د امريکا لګښ

 بوديجې په انډول دی.

جاپان اوس په نړۍ کې هغه هېواد دی چې نه يوازې د جګړې زيېان 

يې جبران کړی، بلکې اوس دنړۍ له ډېرو سترو پېانګوالو او پرمختللېو 

هېوادونو څخه ګڼل کېږي. په نړۍ کې ځانګړی مقام او حيثيت لري او 

 د کې يې د نالوستۍ د تيارو کمپله ټوله کړې ده.په خپل ټول هېوا

چې خپل هېېواد لېه دې  ،نو اوس که زموږ د هېواد خواخوږي غواړي

روان ذهني، فکري، اقتصادي، سياسي او ټولنيز ناورين نه راوباسي، نو 
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ښه الر دا ده چې د ټولنې د ))انساني(( کولو لپاره هڅې پيېل کېړي. د 

ټول هېواد کې د ښوونې او روزنېې عېامول ټولنې د انساني کولو الر په 

دي. کله چې ټولنه ټوله لوستواله شي، نو هر څوک ځانته د ځانګړي او 

ټولنيز ژوند د ښېرازۍ او سوکالۍ الرې پيدا کوالی شي، په ټولنه کې د 

ل زغمېل او فکېري ثبېات رامنځتېه باوسېله، د يو  ،وګړو تر منځ زغم

پېولې پېژنېي او د ژونېد پېر کېږي، هر څوک د خپل واک او يالحيت 

خوند پوهېدالی شي. سياستوال او واکوال هم ددې پرځای چې يو بل 

نڅولېو ځانونېه سېتړي په د تورې او برچې په زور تسليم کړي، د تورو 

او يو بل ووژني، دخبرو الره خپلوي؛ د متمدنو انسانانو او بشېپړو  کړي

عاطفي وګړو په څېر د ژوند ستونزې له منځه وړي. عمومي ښېوونه او 

روزنه او د ټېولنيز کلتېور پرمختيېا د ټېولنيز ژونېد بقېا او هوسېاينه 

تضمينوي او انسان کې د مينې او عاطفې ځواک پياوړی کوي. زموږ په 

د هم مثبت ښوونيز، روزنيز او کلتوري اوښتون راوسېتل هېواد کې باي

 شي. 

چې ټولنه دنېاروغۍ  ،کلتوري پرمختيا او مثبت بدلون هغه درمل دی

 تر خورېدو دمخه وقايه کوي.
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 زموږ د ليکوالو عمومي او خپلمنځي ستونزې

 

 

دا څرګنده خبره ده چې د بېالبېلو الملونو له کبله زموږ ټولنه شېاته  

پاتې ساتل شوې او ال ساتل کېږي. دې وروسېته پېاتېوالي د ټېولنې د 

هوسا کېدنې او د ولس د ښېرازۍ او سوکالۍ په الره کې ستر خنډونېه 

د ژوند پر هېره راپيدا کړي. دا داسې ستونزې دي، چې زموږ  د ټولنې  

خوا يې خپل سيوري خپاره کړي، کلتور يې له ستوني نيېولی، ځېال او 

زرغونېدو ته يې نه پرېږدي، خو دې سېره سېره تېر ننېه دوه لسېيزې 

وړاندې زموږ په هېواد کې  بيا هم ژوند ورو ورو  دښېزازۍ پر لور روان و 

کله چېې  او د يو شمېر کلتوري هڅو او برياوو څراغونه  لګېدلي وو، خو 

دې تېرې شل کلنې غميزې د هېواد  په ګوټ ګوټ  کې خپل زهېرجن  

 لوګي خپاره کړل، نو هر څه  د خارو او ايرو  څلي شول.

په ځانګړې ډول  په تېرو اوو کلونو کې  کلتور ته نور زيانونه هم واړول 

 شول او زموږ د ليکوالو ستونزې ال پسې زياتې شوې.

د ټولنيز، سياسي او کلتوري نظام مېزي دا هغه  زماني واټن دی، چې 

وشلېدل او  ټولنيز  انډول له منځه الړ. کلتور چې د ټېولنيز نظېام يېو 

اساسي توکی دی، تر ځپونکو ګوزارونېو النېد ې راغېی. فرهنګيېان د 

کلتور د پرمختګ د عاملينو او زېږوونکو په توګه پېه خپلېه د مېرګ او 

دا ليکنه د طالبانو د واکمنۍ پر دويم کال ليکېل شېوې او هماغېه 

 مجله کې چاپ شوې ده.مهال په هيله 
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چې پخوا يې د کلتېور پېه  وېرې ترګواښ الندې راغلل. هغه فرهنګيان

يوه څانګه کې کار کاوه، د مسلکي کا رله منځه تلو سره سېم يېې لېه 

 مسلکي الرې د ژوند د خړوب امکان هم ختم شو. 

هغه ليکوال چې تر هېواده بهر مهاجر شوي وو، د هغوی ستونزې بيا 

بل ډول وې، هغوی د يو بې باوره ژوند په ستونزو کې راګير وو. کله چې 

اد په داخل کې له فرهنګي کار څخه  د خړوب امکان ختم شو، نو د هېو

ليکوال د دويم کار په لټه کې شول، ددې کا رپايلېه ډېېره منفېي وه، د 

ليکوال او فرهنګي کار تر منځ  واټن ورځ پر ورځ زياتېده. په نتيجه کې 

ليکوال لکه د نوور کسبګرو په شان پر عېادي اشخايېو واوښېتل او د 

متفکر مغز ټول ځواک يوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره پېه ټولنې  ددې 

مبارزه کې اوبه شو. تجربو په ډاګه کړې ده چې ليکوال، شاعر او يا هېر 

هغه څوک چې ذهني کار کوي که چېرې پر فزيکي کار او چېارو اختېه 

شي، نو ذهني کار ته يې سخت زيان رسېږي. دليکوال ذهن هغه نرمېه  

ې د مينې او عشق د کلمو  بزغلي کرلېي او لېه کرونده ده، چې ده په ک

هغه  څخه يو رنګين او ښکلی حايل السته راوړي. د فزيکي کېار پېه 

کولو سره په داسې شاړه او کرخته ځمکه اوړي چې بيا ډېر ځنډ  د هنر 

د مينه ناک حايل لپاره نه تيارېږي. ددې خبرې يېوه بېلګېه بېه هېم 

 وړاندې کړو:

د علومو د اکېاډمۍ يېو تېن غېړی چېې د  په کابل کې د افغانستان

سرمحقق عملي رتبې ته رسېدلی، يو وخت  يې ډېر ښه تحقيق کاوه او 

دومره خوږه ژبه او خوږ نثر يې درلودل چې د زړه  راکښون ځواک يېې 

ډېر پياوړی و. کله چې په هېواد کې علمي کار خپل مېادي امکېان لېه 

ه مال وتېړي. لېه يېوې السه ورکړ، نو دی مجبور شو، چې فزيکي کار  ت
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موسسې سره چې د ښار د ويالو د جوړولو او پخولو چېارې يېې سېرته 

رسولې، پر کار بوخت شو. ددې سرمحقق دنده دا وه چې د تېږو مېنځ  

کې سمنټ واچوي او تېږو ته انګاف ورکړي، ده څو مياشتې پرله پسېې 

دې دندې ته دوام ورکړ، په همدې بهير کې  يوې علمې غونېډې تېه د 

ليکنې بلنه ورکړای شوه، کله چې ده خپله ليکنه  واورولېه، نېو دده د 

پخوانيو ليکنو په انډول ډېېره کمېزورې، پيکېه او سېپوره وه، داسېې 

ښکارېده، چې په وچ زور او تر يوه سخت فشار الندې يېې ليکلېې ده، 

وروسته يې خپله اعتراف وکړ، چې د ذهن کرونده مې سخته شېوې او 

 ور نه کړي. کېدی شي نور حايل

د هېواد دننه اکثرو ليکوال  پر همدې برخليک  اختېه شېول، هغېه 

هغو اکثرو خپل مسلک پرېښېود او ځينېو  -څوک چې تر هېواده وتل

چې په يو شمېر بډايو موسسو او ادارو کې کارونه وميندل، نو د هغو پر 

احساس، عاطفې او فرهنګي مينې د يو بل کلتور او د ژوند د بې باورۍ  

تورو ورېځو لړۍ خورې شوې، يا په ډله ييز، يا په انفرادي ډول مسخه د 

 شول او يا د مسخه کېدو په حال کې دي.

زموږ د ليکوالو ستره او عمومي ستونزه دا ده چېې  دلتېه د ليکېوال 

السته راوړنه  د مالي ارزښت له پلوه کوم دوراني  حرکت نه لري، چې د 

ثمر ترالسه کړي، دلته  زيات وخت هغه  په نتيجه کې دې ليکوال مادي 

 ليکوالو د دولت پر مادي امکاناتو او نورو مرستو ډډه لګوله.

د ساري په توګه په پښتو کې داسې کتابونه ډېر کم ليدل شوي چېې 

هغو دې د خرڅالو له الرې خپل لګښت پوره کړی وي او يا دې لېه دې 

ه پرمختلليېو درکه ليکوال ته د ياد وړ مادي ګټه تر السه شوې وي، پې

هېوادونو او ان مخ پر ودې هېوادو کې بيا خبره داسې نه ده، هلتېه يېو 
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اثر نه يوازې د ليکوال علمي پانګه  ګڼل کېږي، بلکېې د هغېه د ژونېد 

لپاره ستره مالي شتمني هم جوړوي. ))اريک فرام(( يو غربي ليکېوال 

تر لسېو دی، د ))ښکال(( په باب يې يوه کوچنۍ رساله ليکلې، دا رساله 

ځلو زياته چاپ شوې او هر ځل يې د چا پ تېېراژ ميلونونېو ټوکېو تېه 

رسېده او دا کتاب ټول پلورل  شوی دی، نو هغه اثر چېې درې ميلونېه 

ټوکه وپلورل شي، نو ايا ليکوال به يې بيا هم له اقتصادي پلوه لېه فقېر 

 سره مخامخ شي؟

نورو پرمختللېو زموږ ټولنه لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د 

او مخ پر ودې  ټولنو سره د پرتلې وړ نه ده، همداسې په فرهنګي برخه 

کې هم د پرتلې وړ نه ده. په پښتو ژبه تراوسه پورې د چاپ شويو اثېارو 

شمېر تر لس زره عنوانونو نه زياتېږي. د بي بي سي راډيو د يو خبر لېه 

ه کتابونېه مخې يوازې پر يو کال پېه لنېدن کېې )شېپېته زره( عنوانې

چاپېږي، د دې هر عنوان کتاب تېراژ ميلونونو ټوکو ته رسېږي، زموږ په 

هېواد کې له ځينو تعليمي، مذهبي او سياسي کتابونو پرته  د هر کتاب 

( ټوکو  ترمنځ دی. د تېرو پنځه لسو مياشېتو پېه ۹۱۱۱-۹۱۱شمېر له )

ي کتابونه تر  کې افغانستان کې د ټول هېواد په کچه  )دوه عنوانه( ادب

دوه درې ګڼې چې د ټولو عمومي تېراژ ايله  –او پنځه عنوانه مجلې يوه 

شل زره ټوکو ته رسېږي، چاپ شوي دي. دا هغه ټيټ ګراف دی چې په 

افغانستان کې د چاپ او خپرونو تر دود وروسته  ليدل کېږي. د هېوا په 

د  داخل  کې د چاپ له دې کميېت نېه زمېوږ  د ليکوالېو  او د هېېواد 

فرهنګي کار څرنګوالی معلومېږي، خو دې سره سره پېه پېښېور کېې 

زموږ يو شمېر ليکوال  پر سختو هلو ځلو  بوخت دي؛ ګڼ شمېر کتابونه 

چاپوي، چې د هېواد  دا اړتيا تر يوه بريده پوره کېړي، هېېواد تېه ددې 
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کتابونو د لېږد  په برخه کې  هم يو لړ ستونزې شته، ځکېه چېې ددې 

 ره برخه د هېواد داخل ته وړل کېږي.کتابونو ډې

دا هغه عمومي ستونزې دي، چې زموږ هېواد او ليکوال ورسېره مېخ 

دي، خو د دې تر څنګ په خپله  زموږ د ليکوالو تر مېنځ  هېم يېو لېړ 

ستونزې شته، چې هغه زموږ د ليکوالو ځواک ته سخت زيان رسوي او 

ونه د هېواد په داخېل له ايلي کار نه يې پام بلې خوا ته اړوي، دا تضاد

کې هم محسوس دي، په پېښور کې هم، کېدی شي په نورو هېوادونېو 

کې هم وي، اوس په کابل او جالل اباد کې يو شمېر شېته چېې هغېوی 

غواړي د هغو ګوتو په شمېر ليکوالو تر منځ  چې هلته پاتې دي، تر هېر 

ړي څه لومړی د توپير يو عقيده يي اوسياسي ليکه راکاږي، پېه ځېانګ

ډول هغه ليکوال دې کار ته ډېره لمن وهي چې هغوی په فرهنګي  کار 

کې د زيات تشبث او هلو ځلو ځواک او اوسېله نه لېري، دوی غېواړي 

خپله فرهنګي تنبلي او بې کفايتي  د عقيدې او سياسېي ګروهېې تېر 

چتر الندې پټه کړي، دوی د ملت په کچه فکر نه شي کوالی، انېد يېې 

تر حده محدود دی، دوی په هېڅ وجېه ددې وس نېه  يوازې  د تنظيم 

لري، چې هغه ليکوال هم وزغمي چې له دولتي امکاناتو پرته  په خپلېو 

شخصي هلو ځلو  فرهنګي  فعاليتونه کوي، هغوی حکومت ته الس تېر 

زنې ناست نه دي او نه دې ته منتظر دي چې ټول کارونه  بايد حکومت 

 وکړي. 

وهېږي چېې د فرهنېګ  سېاحې تېه  د مثبت ليکوال پر دې هم  پې

حکومتونو پوره پام را اړول ډېر وخت غواړي، لکه څنګېه چېې اشېاره 

وشوه په تېرو  پنځه لسو مياشتو کې حکومېت يېوازې )دوه عنوانېه( 

کتابونه چاپ کړي دي، خو زموږ  ځينو ليکوالو په همېدې مېوده کېې 
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، نو که دوی يوازې په پېښور کې تر سلو عنوانو زيات اثار چاپ کړي دي

حکومت ته منتظر وای، ډېر کلونه به پرې تېر شوي وای، بله خبره دا ده 

چې فرهنګي کار يوازې د دولت مسئوليت نه دی، بلکې  دټېول ولېس 

 ګډ کار دی.

په پېښور کې د افغان ليکوالو په شخصي هلو ځلو او په لويديځ کې د 

خو دلته په داخل  مېشتو افغانانو په مالي مرستو يو شمېر اثار چاپېږي،

کې بيا د يو شمېر ليکوالو تر منځ يو ډول محسوس او نامحسوس منفي 

رقابت موجود دی. زموږ د يو شمېر ليکوالو زيات وخت او انرژي يېوازې 

پر دې مصرفېږي چې په نورو پسې خپل وخت په منفي ګړني تبليغ تېر 

ين شېړک کړي. که خپله يې کار له واکه نه کېږي، نو منفي تبليغ ته ش

والړ دي، د دوی په ځينو کې بيا  دا کينه  او حسادت  دومېره پيېاوړی 

وي، چې د رواني عقدې تر بريده  رسېږي، ځينې ليکوال په پېښور کې 

هم  تنظيمې، سياسي او عقيده يي مسايلو ته لمن وهي او غېواړي پېر 

فرهنګي  چارو او مسايلو باندې هم سياسي سيوری خپور کړي. دلتېه 

کينه هغو کسانو  سره مطرح  ده، چې په فرهنګي کار کېې کېوم هم دا 

ځانګړی تشبث او نوښت نه شي کېوالی، دلتېه هېم خپلېه فرهنګېي 

نيمګړتيا د سياست او سياسي جغرافيې تر پردې النېدې پټېوي. اوس 

زموږ ځينو ليکوالو  تر منځ دا کشمکشونه روان دي، داسېې ښېکاري 

ت او پرمختګ لپاره ډېر کم چې د سوچه ملي فرهنګ د ښېرازې، خدم

ليکوال پاتې کېږي، چې له دې ډول ډول پاټکونو  څخه تېرېږي او خپل 
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فرهنګي  کار ته  دوام ورکوي، تجربو ښودلې ده چې افغاني فرهنګ ته 

کار کول خورا لويه اوسېله غواړي؛ هر څوک چې غواړي  له دې  اغزنېو  

و ته بايېد خپېل هېوډ  او ستونزمنو الرو تېر شي، نو دې مغوليزو ذهنون

خوشالخانی کړي او  هغه کسان چې غواړي زموږ د رښتينو  فرهنګيانو 

مخ ته ذهني او سياسي پاټکونه واچوي، اخر بېه لېه خپېل دې عملېه 

ستړي شي، تر پايه خو دوی هم دا کار نه شي کوالی، چې د بېل چېا د 

 فرهنګي کار په مخ کې خنډ اچولو ته خپل کار ووايي.
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 زړونو الفتالفت د 

 )د استاد الفت د نثر ځينې مانيز اړخونه(

 

استاد ګل پاچا الفت لکېه څنګېه چېې د هغېه لېه نامېه څخېه 

په روح کېې څرګندېږي د مينې او الفت پاچا دی، هغه د خپل قلم 

داسې انساني مينه پو کړې، چې کلونه کلونه به زموږ د زړه په پردو 

کې ګرځي، راګرځي او د زړونو او ذهنونو په دې اليتناهي فضا کې 

 به بې برچې، بې عسکره او بې لښکره پاچاهي کوي.

الفت د انساني ټولنې د يو ذهني معمار او رنځپوه په توګه لومړی 

او رنځونه راپه ګوته کړي او بيا يې د رغونې او د ټولنې نيمګړتياوې 

 درملونې لپاره د قلم او ليکوالۍ کيميا بوټی کارولی دی.

الفت چې په خپله د مينې په خم کې يو لوبېدلی او ټوکېدلی روح 

دی، د ډېرو انساني رنځونو د عالج اساسي نسخه يې همدا )مينه( 

پايښېت، سېمون او  ګڼلې ده. هغه مينه او عاطفه د انساني ژوند د

ښېرازۍ اساسي وسيله بولي. بې مينې ژوند يو بې مانا څيز ګڼېي، 

چې انساني ژوند لوښی له خونده تشوي، مينه د الفت په نظر هغه 

دا ليکنه په کابل کې د استاد الفت د يوې تلينغونډې لپاره ليکل 

 شوې وه او وروسته بيا په هيله مجله کې چاپ شوه.
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ستر ځواک او واک دی، چې ډېر زورور او زبرځواکي هغې ته خپېل 

سرونه ټيټوي او کاڼي زړونه هم د موم په شان نرموالی شي، استاد 

ي: )) د دنيا دود او دستور خو دادی چې زورور به کمزوری الفت واي

وهي او ضعيف به د قوي له السه په عذاب وي، مګر په کورونو کې 

د مينې او محبت تقاضا بل راز ده. هلته يو کوچنی ماشېوم خپېل 

مشر ورور په څپېړه ووهي او هغه ورته خاندي، له ټولو نه کمزوری 

عاطفې ماشوم هر څنګه لوی سړي  په ټولو زورور دی. که دمينې او

ګرېوان ته الس واچوي يا يې لمن ټينګه ونيسي څوک ترېنه ځېان 

نه شي خاليولی، ځکه چې دا قوت په ټولېو قوتونېو زورور دی.(( 

استاد وايي عشق او مينه دهمدې دوه بېالبېلو طبقېو ) زورورو او 

عشېق او کمزورو( اند او ژوند د پيوستون او بقا په تار تړي: )) که  

مينه په مينځ کې نه وي نو د ديو او ښاپېرۍ زور هېڅکله برابر نېه 

 دی((.

استاد الفت د فاتح په نامه يوه نثېر کېې د مينېې قېوت داسېې 

څرګندوي چې ان ډېر زورور، ظالم، او لوی فاتحين يې هم قوت ته 

ټينګېدی نه شي. وايي: )) سکندر له ډېر قوت او ډېرو لښکرو سره 

د ښار له خلکو سره يې څو ځله زورور جنګونه وکړه،  ښار ته راغی،

له دواړو خواوو نه ډېر خلک ووژل شول، ډېرې وينې تويې شېوې، 

ډېرې ککرۍ تر پښو الندې شوې، وروسته له ډېرو جګړو هغه د مړو 

 په سرونو پښې کېښودې او د لوی فاتح په حيث ښار ته ننوت.
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او قتل عام جوړ  دی ډېر په قهر و، غوښتل يې چې ښار لوټ کړي

کړي، مګر دا کار ده ونه شو کړای، ځکه چې په ښار کې يو پټ قوت 

 موجود و چې ده ورسره مقابله نه شوه کوالی.

دی چې ښار ته ننوت په يوې ډېرې ښکلې پېغلېې يېې سېترګې 

 ونښتې او په يو ځل ليدو يې زړه بايلود.

څوک چې بې زړه شي هغه بيا جنګ او جګړه نېه شېي کېوالی، 

ه ده هم له خپل ټول قوت او قدرت سره ځان دغې پېغلې تېه ځک

 وسپاره.((

د مينې ترڅنګ دويم څيز چې د انسان په ژوندانه کې تېر ټولېو 

ستر روحي ځواک جوړوي، هغه عقيده ده، د الفت په نظر عقيده د 

انسان هغه ستر روحي ځواک دی چې انسان پرې د مرګ له سېتر 

انسان د عقيدې پېه زور کېوالی ناورين سره ډغره وهالی شي. يو 

شي ډېر بې عقيدې ځواکونه راونړوي. له پخواني شېوروي سېره د 

جګړې په تر  کې د افغانانو سرښندنه او اتلولي هم د يوې لېويې 

عقيدې پايله وه، له يو انګرېز سياستپوه نېه د جګېړې د لومړيېو 

ل کلونو پر مهال چا پوښتنه وکړه، چې افغانان د شورويانو په انېډو

له اقتصادي، بشري، پوځي او ان ارضي پلوه خورا کمزوري دي، ايا 

دوی به له شوروي زبرځواک سره د مقابلې توان ولېري؟ هغېه پېه 

ځواب کې وويل: )) هلته افغانان جګړه نېه کېوي، بلکېې عقيېده 

 جنګېږي.((
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د همدغې عقيدې په رواني ځواک دښمن مات شو، خو کله چې 

يدې لمن خوشې کړه، بيا يې نو نېه همغو ګروهمونو اشخايو د عق

هغه د تورې تاب و او نه هغه اتلولي، ان خبره تر دې هم راورسېده 

چې دهېواد د سياسي ډګر يو منفي سياسي لوبغېاړي خپلېو بېې 

عقيدې همڅنګو ملګرو ته وويل: )) اوس د عقايدو دوران تېر شوی 

د بيا او د قوميت بازار ګرم دی((. د همدغو بې عقيدې لښکرو پر ض

يو بل عقيده يي لښکر په تش الس د مبارزې ډګر ته را ودانګېل او 

دا بې عقيدې شوی شخ  يېې لېه خپېل تخېت و بخېت سېره د 

 کوميډۍ په سيند الهو کړ.

ارواپوهان او د طب ډاکتران عقيده، د انسېان روحېي نېاروغيو، 

نفسي غوښتنو د کنټرول او رواني ډاډ او تسېکين سېتره وسېيله 

لفت د يو عقيده من شخ  په توګه، عقيده تېر ټولېو ګڼي. استاد ا

ستر ځواک بولي او د روحي تسکين او اخروي نړۍ پانګه يې ګڼي، 

هغه د يو عقيده من ړانده مثال ورکوي چې: )) په سترګو يې څه نه 

ليدل، مګر د خدای کتاب يې تر څنګه و او مسېجد تېه راغېی، ده 

لمانځه ودرېد. کلېه  هغه اسماني کتاب په تاخچه کې کېښود او په

چې له عبادت نه فار  شو او له مسجد نه روانېده هغه کتاب پاتې 

شو او يو بل کتاب السته ورغی، دی ړوند و کتاب يې نه ليده او په 

 کتاب نه پوهېده مګر ټينګ يې په غېږ کې نيولی و.

ده ته دا نه وه معلومه چې په کتاب کې څېه دي او د چېا کتېاب 

 نګه عقيده وه، مګر پوهه او بينايي ورسره نه وه.دی؟ له ده سره ټي
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ده د خدای)ج( لپاره دغه کتاب ښکالوه او لکه تعويذ لېه ځېان 

 سره يې ګرزاوه.((

د عقيدې تر څنګ اند يا فکر او د فکر ازادي د فردي او ټېولنيز 

نظام د ثبات، پرمختګ او ټولنيزې ښېرازۍ اساسېي تېوک دی. د 

الفت په نظر په هغو ټولنو کې چې فکري اختناق موجود وي، انتقاد 

تړلی او فکر په زندان کې وي؛ هغه ټولنه له سېترو نېاروغيو سېره 

شمېر ليکوال د سېاري پېه توګېه مخامخېږي. سره له دې چې يو 

تولستوی په دې اند دی چې په يوه ټولنه کې اختناق د زياتو ادبي 

اثارو او ان ادبي شهکارانو د رامنځته کېدو سبب کېږي، خو که په 

ځينو ټولنو کې اختناق د ادبي اثارو د رامنځته کېدو سبب شېوی 

ل هم وي، خو په ځينو نورو ټولنېو کېې بيېا د ډېېرې تبېاهۍ المې

ګرځېدلی دی، استاد الفت تر ټولو زيات فکري اختناق او سانسور 

د ټولنې د سوکالۍ او هوسېاينې د مخنيېوۍ عامېل بېولي، دی د 

ټولنيزې ښېرازۍ او نورو ډول ډول ستونزو د حل الره همدا فکري 

ازادي بولي، وايي:  ))... که دی خالص شو، ستاسو انتظام به په ډېر 

به ماړه کړي، ستاسې بربنډ بېه پېټ  ښه شان وکړي، ستاسې وږي

کاندي، ستاسې دغه ښکلی موجېود پېه تېورو څاګېانو کېې مېه 

غورځوئ! په زندانونو کې يې مه اچوئ! پرېږدي! دا بې ګناه بنېدي 

پرېږدئ! دی به ستاسې د ګېډو وډو او پرېشېانه خوبونېو يېحيح 

تعبيرونه وکړي. ډېرې سختې مبهمې او مجملې غوټې به پرانيزي. 

اتلونکي حال پېشېبيني کېوالی شېي. د جېوي او فلکېي دی د ر
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اوضاعو اقتضات ورته معلوم دي. پرېږدئ دا بې ګناه بندي پرېږدئ، 

د ده په ازادولو باندې علم او پوهه زياتېږي. وطن رڼا کېږي او ړانده 

بينا کېږي. دی له خپلو جفا کارو وروڼو سره هم ښه سلوک کېوي. 

ېرې کږې الرې سمولی او ډېېر دی ډېر پېچومي اوارولی شي. دی ډ

مشکالت حل کوالی شي. ما خوب ليدالی چې دا بې ګنېاه بنېدي 

خاليېږي او د سلطنت په کرسۍ کېني، ښه فکر وکړئ دا بې ګناه 

 بندي څوک دئ؟ پس له ډېره فکره وايم فکر دی فکر.((

په يوه ټولنه کې د فکري ازادۍ تېر څنېګ سېالم مشېرتوب او 

ال بابا د يو ټېولنيز مشېر او دسېتار د ليډرشيپ په کار دی، خوش

سړي لپاره شل هنرونه او شل خصلتونه الزم بولي، د لوی خان په 

عقيده که چېرې دا شل هنرونه او شل خصلتونه په يوه شخ  کې 

متبارز وي، نو بيا خو د دستار د تړلو ) مشرۍ( اليق ګڼېل کېېدی 

لفت هم شي او که نه هسې چې دستار تړي، هغه هزار دي. استاد ا

د مشرتوب لپاره کوټلي قوانين په ګوته کوي، د استاد په نظر هېر 

هغه شخ  چې د څومره والي  او څرنګوالي له پلوه تر بېل غېوره 

وي، هغه بايد د ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي. استاد وايي: )) که 

( او ... هر يو له ۹=۹(، )٤=٤(، )۶=۶موږ دوه مساوي عددونه لکه ) 

ې وروسته کړو، نتيجه يې يوه ده، مګر په دوو متضېادو بل نه وړاند

عددونو کې تقديم او تاخير ډېر فاحش فرق راولي او په مقدار کېې 

 ډېر تفاوت راځي.



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ کلتوري يون

 

4866 
 

( نولس ۶۳که موږ ))يو(( او ))نه(( يوځای کوو او داسې يې ليکو )

کېږي، مګر شل کېږي نه، که همدغه دوه عددونه داسېې وليکېل 

نږدې کېږي او ډېر زيېادت پېه کېې راځېي. ( خبر سلو ته ۳۶شي )

همدغه سبب دی چې په  پوهو جوامعو کې هغه څوک دمخه کېږي 

چې قدر او مقدار يې له هغه بل نه زيات وي او د ده په مخکې توب 

باندې د جامعې قدر او قيادت ډېر لوړېږي. موږ بايد په دې سُر پوه 

 وګورو.(( شو او د هر چا استعداد، معيار، مبلغ او مقدار ته

استاد الفت چې زمېوږ د ټېولنې ذهنېي معمېار دی، د ټېولنې د 

ويجاړۍ او د هغې د درملونې هرې خېوا تېه يېې د فکېر وړانګېې 

رسېدلي. افرا، او تفريط چې يو ستر مرض ګڼل کېږي، که د ژونېد 

په هره برخه کې منځته راغی، نو هغه برخه له بې ثباتۍ او په پايله 

خوي. استاد د خپلې ټولنې د يو رنځپوه او کې له نابودۍ سره مخام

طبيب په توګه په ټولنيز ژوند کې منځنۍ حد ډېر ګټېور بېولي. د 

اسالم د سپېڅلي دين د الرښوونو له مخې هم اوسط حد احسېن 

دی. استاد الفت په دې عقيده دی که چېرې پېه يېوه ټولنېه کېې 

زغمېي،  افرا، او تفريط واکمن شو، نو د يوه پر ځای به دوه تلفات

دی دا مرض په يوه نثر )) دوه جنازې((، که واضح کوي. )) په يېوه 

ورځ په يوه ساعت کې له يوې شفاخانې نه دوه جنېازې راووتلېې، 

هغه يو د کم خونۍ په وجه او دا بل د فشار خون په سبب مړ شوی 

و. هغه يوه وينه نه درلوده ځکه مړ شو. د دغه بل وينه زياته شوې 

، ځکه يې ژوند ونه شو کړای. دوی دواړه يو بادار او او تيزه شوې وه



 نيمه پېړۍ يون/ کلتوري يون

4866 
 

بل مزدور و، يو د افرا، او بل د تفريط له السه مړ شو.(( د استاد په 

نظر: )) د يو کمزوري کول او د بل قېوي کېول د دواړو پېه مړينېه 

 تمامېږي او د ظالم او مظلوم عاقبت همدغه شان دی.((

وغي چې هم ځاني او هم د افرا، او تفريط تر څنګ بله ستره نار

ټولنيز خطرونه راوالړوالی شي، هغه مضېر احتيېا، دی، د اسېتاد 

الفت په نظر د يوه انسان د ځاني او ټېولنيز ژونېد د پرمختېګ او 

هوساينې لپاره انساني جرئت هم په کار دی. تدبير، هڅه، له حاالتو 

او نادودو سره مبارزه، د انساني ژوند بشپړونکي تېوکي دي. ډېېر 

حتيا، د سړي اخالقي جرئت سلبوي او فکر اوهامو تېه سېپاري، ا

استاد هغه احتيا، غندي چې تر ګټې يې زيان زيات وي او د مضر 

 احتيا، تر پولې رسېږي.

دا احتيا، څه په فردي ژوند کې وي که په ټېولنيز کېې د دواړو 

ضرر زيات دی. په ځانګړي ډول هغه ) مشېران( چېې د ټېولنې د 

لري، که چېرې پر دې ناروغۍ اخته شي، نو ټولنه د الرښوونې دنده 

تباهۍ کندې ته رسوي، استاد الفت په خپل يو نثر کې دا موضېوع 

واضح کوي: )) شمی اکا زموږ په کور او کلي کې په ډېرې هوښيارۍ 

 مشهور و او هر چا به چې کومه مشوره غوښتله ده ته به راتلل.

ه چې تر اخره پورې يې د ده د هوښيارۍ او احتيا، يوه نښه دا و

خپل کور ته برق رانه ووست او ويل به يې که کله برق شارټ شېي 

 نو حريق به واقع شي او کور به مې وسوزي.
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د ده دا عادت و په موټر کې به نه سورېده او ډېر لرې ځای ته بېه 

هم پياده روان و، ځکه چې د موټر له چپه کېدو ويرېده او احتيا، 

ډېره عقله پياده ګرځېده او کور کې به يې رڼېا يې کاوه. هو! دی له 

 هم ډېره لږه وه.((

استاد الفت د انسان نفس د اليتناهي هوسونو مجموعه ګڼي چې 

عقيده يي برجونو ته له تکيې پرته د هغو مهېار کېول او کنټېرول 

ناشونی کار دی. هر کله که د انسان يوه هيله پوره شوه، نو ورپسې 

يله لري، غم او خوشالي هېم پېه همېدغو به د بلې د پوره کېدو ه

هيلو پورې تړلي او يو له بله نه جالکېدونکي بولي. د يونان يو نامتو 

ډرامه ليکونکی اشايلوس هم په همدې نظر و او ويل به يې: )) پېه 

هر غم پسې بايد يوه خوښي او په هرې خوښۍ پسې بايد يېو غېم 

فېت هېم غېم او راشي، چې د ژوند پاڼو ته رنګ ورکړي(( استاد ال

خوشالي دواړه شپه او ورځ بولي چې يوه په بلې پسې رادرومي. خو 

استاد د خپلې ټولنې د وګړو د اندروني ناروغيو پر خواو خورا ښېه 

بلد دی، د ده په نظر د انسان هيلې نه پوره کېدونکي دي. غېم او 

خوشالي هم دواړه انډوليز يا  نسبتي دي. مثالً که چېرې يو څوک 

ه کې يو تن تر ځانه ډېېر خېوار و زار وګېوري، نېو بيېا دی په ټولن

خوشاله وي او که چېرې تر ځانه پورته شخ  وګوري، چې خولېه 

يې له خندا ډکه وي، نو بيا دی خفه وي، ځکه چې تر ځانه پورتېه 

شخ  نه شي زغمالی، نو ځکه خو استاد وايي چې زمېوږ غېم او 

چېا پېه غېم او  خوشالي په خپله زموږ نه دي، بلکېې هغېه د بېل
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خوشالۍ پورې تړلي دي. که هغوی خفه وو موږ خوشاله يېو او کېه 

هغوی خوشحاله وو نو موږ بيا خفه يو. د دې خبرې د اثبات لپاره د 

خپل يو دوست مثال ورکوي او وايي چې زما دوست په خپل کېور 

کې هر څه لري، د ډېرو شتو خاوند دی، لنډه دا چې د ژونېد ټېول 

رته رسېږي او له هېڅ ډول ستونزې سره مخامخ نه خواږه نعمتونه و

دی، خو دی هم کله کله خفه وي، خفه په دې وي چې زما يېو بېل 

 دوست دی هغه تر ده لږ شان زيات شيان او شته لري. 

ددې ډول غم او خوشالۍ تر څنګ په ټولنيز او ځاني ژونېد کېې 

اوت استثنايي حاالت هم د غور وړ دي. د استاد په فکر زموږ د قض

شعور بايد پر يوې مسالې مطلق حکم ونه کړي او وخت ته منتظېر 

شي. ځينې چارې په ځاني تدبير ترسره کېدالی شي. دی پېه دې 

برخه کې د دوو بزګرانو يادونه کوي: )) چېې دواړو خپېل فکرونېه 

جنګول. يوه دهقان فکر وکړ چې په مني کې به خپل غوايي خېر  

دی، واښه به يې هم راته پېه  کړم، ځکه تر پسرلي پورې ډېر وخت

ګټه کې پاتې شي او دويمي وويل چې په مني کې غوايي ارزانه وي 

اوس به يې واخلم او تر پسرلي به يېې وسېاتم، دوی دواړه پېه دې 

معامله کې جوړ راغلل. يوه دهقان په بل غوايي خېر  کېړل، څېو 

 موده وروسته کلي ته د غويو ټاکو  )مرض( راغی او د دهقان دواړه

غوايان په تېره چوړکۍ حالل شېول. لېومړي دهقېان پېه خپلېې 

هوښيارۍ شکر ايسته چې ښه وو غوايي يې خر  کړي وو او کور و 

کلي هم د ده په هوښيارۍ افرين وايه، څو ورځې وروسته د همدې 
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دهقان په کور د غلو غدۍ پرېوته، دی کم بخت ووژل شو او پيسې 

دې پيسې څوک په کور کې يې غلو يوړې، بيا به خلکو ويل چې نغ

ساتي همدا به يې حال وي. تر ده خو هغه بل ډېېر هوښېيار و کېه 

 غوايان يې الړل نو سر خو يې رو  دی.((

استاد الفت چې له يوې خوا پر مينې مين دی، نو له بلې خېوا د 

ظالمانو پر وروستي برخليک هم ښه خبر دی، د استاد پېه نظېر د 

ستۍ پايله کې ظالم د خپلو اعمالو ظلم کاسه نسکوره وي او په ورو

سزا ويني او د خلکو تر پښو الندې کېږي. هغه دا ستره موضوع په 

ډېرو ظريفانه الفاظو کې ))د شاعر تحفه(( تر عنوان الندې نثر کې 

بيانوي، وايي: )) کله چې هغه سر راپورته کړ او په ما يې نظر ولېده 

يچی پوستين د هغېه ما خپله تحفه يو د پړانګ پوستکی او يو غزن

 په مخ کې کېښوده.

هغه وويل: دا يو د ظالم پوټکی دی، ځکه تر پښو الندې لوېږي، دا 

بل د ضعيفانو له پوستکو نېه جېوړ دی او پېه غېاړې پېورې تعلېق 

  نيسي.((
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 زموږ د اوسنيو ادبياتو فکري لورى

په تېېرو دوو لسېيزو کېې چېې زمېوږ ادبيېاتو  تېه د ))رسېالت((، 

))مسئوليت(( او ))خدمت(( په نامېه، د مختلفېو ګروهېو او سياسېي 

تګلورو د غوښتنو او موخو د بار وړلو دنده سپارل شوې وه، د هغېو لېه 

کبله  زموږ ادبيات ښه ډېر ستړي شول او دهغو ډېرې څېانګې تېر دې 

نې شوې، زموږ په ټولنېه کېې سياسېتوالو خپېل درانه بار الندې زيانم

سياسي ارزښتونه ډېر لوړ وګڼېل  او ان د سياسېي موخېو لپېاره يېې 

ګروهيز ارزښتونه وګومارل او وکارول، خو بيا هم سياسي تګالرو خپېل 

ارزښت بايلود. هغه ))ادبيات(( چې دې مشخصېو فکېري او سياسېي 

ل ځانونېه او قلمونېه لوريو ته ځانګړي شوي وو، د هغو ليکوالو هم خپ

ستړي کړي وو او ګڼ شمېر)) ادبي اثار يې(( يې چاپ کړي وو، پر ژونېد 

يې د خپلو اثارو بې ارزښتي او مړينه وليدله. د ليکوال لپاره  تر دې بله 

بده پېښه نه شته  چې دده تر مړينې دمخه دې، دده اثر ومري او ژونېد 

ير کې ګېڼ ليکېوال او دې ونه کړای شي. زموږ په تېر شل کلن ادبي به

شاعران او ډېر مطرح ليکوال او شاعران ليدل شوي، چېې اوس خپېل 

اثار د شرم له کبله چاته نه ښکاره کوي. د ځينو د خاليون الره دا وي 

چې )) واهلل نو هغه وخت دا شيان وو نو...(( په )) انقالبي شرايطو(( کې 

فېت وسېاتالی زموږ ډېرو کمو ليکوالو خپل ځاني شخصيت او د قلم ع

 ( ګڼه کې خپره شوې ده.3کال په ) (ل3118)دا ليکنه د هيلې مجلې د 
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شو. سياسي يا شعاري ادب د ټولنې  په ځانګړو کړکېچنو پړاوونو کې را 

منځته کېږي او د بل پړاو په راتګ سره خپل پخوانی رنېګ او ارزښېت 

بايلي او نوی رنګ اخلي، خو پېه بشېري ټولنېه کېې ځينېې تلپېاتي 

ارزښتونه وي، که هغه د شاعر يا ليکوال د اثر مېانيز جېوهر شېي او د 

په نرم ورېښمين شال کې يې تاو کړي، نو بيا کېېدی شېي د يېو  ښکال

ادبي اثر د ژوند دوام تضمين شي. د حمزه بابا په اند )قومي او عقيېده 

 يي( ارزښتونه ددې ارزښتونو له جملې څخه دي.

د حمزه بابا د خبرې مانا دا ده چې عقيېده او ملتپالنېه د انسېان  د 

او بله يې  په وينه کې چلېږي.  فطرت غوښتنې  دي، چې يوه يې د روح

ژوند هم له دغو څيزونو جوړ دی، نو هغه ليکوال چې دا ارښتونه يېې د 

خپل اثر مانيز  مالتړ ګرځولي وي، اثر به يې هم مقاوم او د ژوند له پلوه 

به تلپاتې وي. البته دا په دې مانا نه ده چې يوازې مانا او ښه فکر دې د 

ژوندی وساتالی شي، بلکې د ليکېوال نېوره  يو ادبي اثر روح ښېرازه او

روحي سپيڅلتيا، د ښکال خوښونې او ځلونې احساس، د ژبې خوږلني، 

رنګينې ولولې او نور توکي هم په کې رول لري. که ليکوال يوازې د اثېر 

پر مانيزه خوا زور راوړي، نو خبره  خو بيا هماغېه شېعار تېه رسېېږي. 

ن ښکاره کوي. لنېډه دا چېې د شعاري ادب په غنايي برخه کې هم ځا

هرې مسالې بربنډ بيان او د ادبي ښکالوو په پام کې نه لرل، يو ادبي اثر 

د شعار کچې ته راټيټوي. په تېرو وختونو کېې مېوږ ددې ډول شېعاري 

ادب ډېرې زياتې بېلګې لرو. په ادبياتو کې د دغو ګرمو شېعارونو پرلېه 

ل محسوسېېې او پسېېې غبرګېېون او تکېېرار انسېېاني ذهېېن لېېه يېېو ډو

نامحسوسې ستړيا سره مخامخ کړ، ځکه خو د فطري غوښتنې له مخې 

انساني ذهن يو ډول ښکالييزې ارامتيا ته اړ شو. دا ارامتيا د پېوره ادب 
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د ښاپېرۍ په ورېښمينه غېږ کې د خپل روح د غوړولو له الرې امکېان 

 پيدا کوالی شي، نه د سپوره، کليشه يي او سولېدلي شېعاري ادب پېه

 لمن کې.

د دغه پخواني شاليد او تجربې  په رڼا کېې  اوس زمېوږ ګېڼ شېمېر 

ليکوال د ادب  د رباب  په نازکو تارونو اغزنې سندرې نه وايېي، بلکېې 

هڅه کوي، چې ادب د خپل ايېلي هېدف )ښېکال ټوکېونې( پېر لېور 

وخوځوي. اوس د ګرمو شعارو نو او نږه فکري شعرونو بازار سوړ شوی، 

لري، نه لېوال اونه هم لوستونکي. هغه ليکوال چې د ښکال  نه مينه وال 

ټوکونې ځواک يې کمزوری و، د فکري عقيده يي ارزښت تېر سېيوري 

الندې يې ځانونه په ادبياتو  کې په يو ډول  څرګند او ناڅرګنېد فشېار 

مطرح کول، اوس ورو ورو له متن نه حاشيې ته روان دي. په مقابل کې 

ران راټوکېدلي او د ودې په حال کېې دي، چېې يې هغه ليکوال او شاع

ټول ښکلي عقيده يي، ملي، هېوادني ارزښتونه  او د انساني فطېرت او 

غريزې غوښتنې په خپلو اثارو کې ځايوي. يوه ليکوال ته نه ښايي چې 

دومره مانيز بار يې پر خپل اثر ايښی وي، چې د هغېه وزرونېه  دې تېر 

هغه د لېږد ځواک دې ونه لېري او  الندې ورپېږي، مړاوې دې شي او د

يا يې هم د خپل اثر ښاپېرۍ دومره سينګار کړې وي، چې د مصېنوعي 

ښکال رنګ  دې ورڅخه راڅرګند شي. اوس څوک  نه غواړي چې خپل  

ادبي اثر  د يو ځانګړي ګوند، ډلې او يا سياسي تګلوري د خدمت  لپاره 

وسېني ادب فکېري وګوماري. په ټوليز ډول  ويالی شو، چې زمېوږ د ا

لوری په ادب کې د تلپاتې  ارزښتونو د ځلونې  او ځايونې  پر لېور روان 

دی او دا کار  د ليکوال د ځاني شخصيت او ادبي اثر د تلپاتېينې لپېاره 

 ګټور دی.
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 راډيو په وير او ټلويزيون په زنځري کې

 ددې ليکنې زياته برخه د راډيو ټلويزيون د مسولينو د مرکو پر

بنس  او د ځينو نورو اثارو په م  ترتيب شـوې ده. دا ليکنـه پـر 

کابل باندې د استاد رباين د تنظيم واکمنۍ تر ختمېدو وروسـته، 

لـړم پـر  -کـال د تلـې (ل3114)د طالبانو د واکمنۍ پـر مهـال، د

ګڼه  مه(6مياشت، له پېښوره خپرېدونکې مجلې )تعاون( په خپله )

 کې خپره کړې ده.
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 د پوهنتوين کتابونو د چاپ اړتيا

دا خو ټولو ته څرګنده ده چې جګړه د تباهۍ او بدمرغۍ ستر المېل 

دی. پر هره ټولنه چې د جګړې توپان تېر شي نو تر ډېره وخته بيېا پېه 

کې د نوي تمدن او فرهنګ راټوکېدل له سېتونزو سېره مېخ وي. تېېر 

فرهنګ او کلتوري شتمني يې هم لوټ او تاال شېي، او د نېوي او تېېر 

فرهنګ او کلتوري ارزښتونو ترمنځ يې په ځينو برخېو کېې د ارتبېا، 

 مزي هم غو  شي.

زموږ پر هېواد هم همداسې يوه خونړۍ جګړه تېره شوه او ال تېرېږي. 

يېا د همدې جګړې په تر  کې د ژوند هره برخه زيانمنه شوه، په تېره ب

فرهنګي شتمنيو او ميراثونو درانه زيانونه وزغمل، کتابونه او خپرونې د 

هېواد د فرهنګ هغه برخه وه، چې په ډېره زياته کچه ورته زيان واړول 

شو. اټکل شل مليونه ټوکه کتابونه د ټول هېواد په کچېه لېوټ او لېه 

منځه يوړل شول. کابل پوهنتون چې د هېواد ستر روزنيز مرکېز دی، د 

جګړې اورونه يې پر سينې بل شول. د پوهنتون د مرکزي کتابتون لېه 

اټکل دوه مليونو ټولو کتابونو ډېر کم شمېر پاتې شو. د پوهنتون د ټولو 

پوهنځيو او ټولو څانګو کتابتونونه، درسي او مرستندوی درسي کتابونه 

 (کابېل پوهنتېون)دا ليکنه د طالبانو د واکمنۍ پرمهال، پېه 

علمي مجله کې چاپ شوې ده او د پوهنتون د همغېه وخېت او 

 حاالتو څرګندونه کوي.
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هم اکثره له منځه يوړل شول د هېواد يو شمېر نورو پوهنتونو تېه هېم 

ه زيانونه واړول شول. تر جګېړې لېه مخېه د کابېل پوهنتېون پېه ورت

چاپخونه کې دومره درسي او مرستندوی درسي کتابونه چاپېدل، چې 

د پوهنتون د محصلينو درسي اړتياوې يې تر زياته حېده خړوبېولې. د 

( عنوانو زيات داسې ٤۱۱پوهنتون چاپخونې د پوهنتون د استادانو تر )

چې د پوهنتون په تحصيلي نصاب کېې شېامل  کتابونه خپاره کړي وو،

وو، خو تر جګړې وروسته د دې کتابونو ډېر کم شېمېر پېاتې شېو. تېر 

 وروسته ځنډ مياشتني( ۶٨جګړې وروسته چې کله کابل پوهنتون تر )

، نو د نورو ستونزو تر څنګ يېوه بنسېټيزه سېتونزه شو پيل بيا ځل يو

په اکثرو ټولګيو کې د کتاب همدا د درسي کتابونو نشتوالی و. استادانو 

پرځای محصلينو ته نوټ ورکېاوه. د نېوټ سېتونزه دا وه او ده چېې د 

محصل او استاد ډېر وخت نيسي، استاد دې ته وخت نه پيدا کوي، چې 

محصل ته خپل ورکړی نوټ تشريح کړي، که استاد د وخېت د سېپما 

اکلي لپاره په ګړندي ډول نوټ ورکوي، نو کېدی شي ټول محصلين پر ټ

 وخت ټول نوټ سم وانه خيستالی شي.

استاد هم د درس د تشريح او شننې لپاره پوره وخت نه شي ترالسه 

کوالی، مجبور دی پر ډېر لږ وخت محصل ته ډېر څېه وړانېدې کېړي. 

محصل چې ذهني ځواک يې په لومړي سر کې د نېوټ پېر اخيسېتلو 

تشريحي  کارېدلی وي، د يو ډول ذهني ستړيا احساس کوي او د درس

برخې ته يې ذهن ښه تازه نه وي. د استاد د ذهن تازه ځواک په لومړۍ 

 برخه )نوټ( کې کم شي، دويمې برخې ته يې لږ ذهني ځواک پاتې وي.

بله بنسټيزه ستونزه دا ده چې دا کار استاد او محصل تېه د يېو ډول 

ذهني لټۍ چانس په الس ورکوي. استاد دې ته نېه اړوزي چېې نېوې 
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کړي او زده کوونکي ته نوي څه وړاندې کړي، فکر کوي چېې مطالعه و

پرته له دې هم درسي ساعت پر نوټ ورکولو باندې تېرېږي، نويو موادو 

ته څه اړتيا ده. په نتيجه کې د زده کوونکي او استاد ترمنځ د ښېوونې 

او روزنې يو ډول تکراري او بې نوښته درسي سيستم رامنځته کېېږي، 

لعې اړتيا ته نه اړوزي او محصل د زياتو معلوماتو د چې استاد د نوې مطا

 جذب ځواک له السه ورکوي.

کابل پوهنتون له څو کلونو راهيسې له دې ستونزې سره مخامخ دی. 

د نړۍ په اکثرو او ان ټولو پوهنتونونو کې اوس دنوټ سيستم له منځه 

تلالی دی، ځکه چې هلته د درسي موادو پېه ځېانګړي ډول د چېاپي 

موادو هېڅ کمی نه شته. هر استاد په خپله تخصصي څانګه کې درسي 

د خپل نصاب، وخت او د زده کوونکو له اړتيا سره سم کتاب ليکلېی او 

چاپ کړی دی. زده کوونکي ) محصلين( له همغه چاپي کتاب نه ګټېه 

اخلي. استاد په کتاب کې راغلي موضوعات تشريح کوي او د اړتيېا پېر 

ابونه ور په ګوته کوي، چې د خپلو سېتونزو د وخت محصلينو ته نور کت

حل لپاره هغو ته مراجعه وکړي. په ځينو برخو کې لکچرنوټ يېوازې د 

دې لپاره ورکول کېږي چې استاد کومه داسې موضوع څېړلې او شنلې 

وي، چې په کتاب کې د هغې يادونه يا نه وي راغلي او يا يې سرسېري 

ه زمېاني واټېن کېې نېوې يادونه شوې وي. د کتاب تر چېاپ وروسېت

پرمختياوې او السته راوړنې هم د لکچر نوټ په بڼه ورکېول کېېږي، د 

کتاب په بيا چاپ کې دا نوې السته راوړنې هم په کتاب کې زېاتېږي. په 

همېدې ډول دا لېړۍ دوام مېېومي. د پوهنتونونېو د درسېي سيسېېتم 

اړتيېا  کمپيوټرايز کول خو ال په ځينو پوهنتونو کې د کتاب د نشتوالي

 هم له منځه وړې ده.
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خو زموږ په پوهنتونونو کې پخوا هم د درسي ساعت يوه يېا دويمېه 

برخه نوټ نيوله او اوس خو بېخي زيات وخت پر نوټ ورکولو تېرېېږي. 

 ښه نو چې داسې ده د حل کومه الره هم شته او که نه؟

د حل څو الرې شېته: يېوه الره داده چېې د پوهنتېون چېارواکي د 

ي کتابونو د چاپ لپاره ځانګړې پانګه پيدا کړي، چاپخونېه لېه پوهنتون

 سره جوړه او ټول پوهنتوني درسي کتابونه له سره چاپ کړي.

که چېرې پوهنتون او يا پوهنتونونه په خپله ددې وس نه لري او يېا 

حکومت ددې کار لپاره پوره پانګه ونه لري او يا يې نه ورکوي، نو ښه به 

د ملګرو ملتونو ځينو نورو اړوندو ادارو او خيريېه دا وي چې يونيسکو، 

موسسو سره خبرې وشي، چې د پوهنتوني کتابونو په چاپ کېې الس 

 وکړي.

درېيمه الره داده چې د ناچاپه پوهنتوني کتابونو يو لست برابر شېي، 

د هر کتاب عنوان، موضوع، مخونه او اټکليز لګښت وليکل شي، بيا دا 

انو، فرهنګپالو، ملي سوداګرو او هېواد پالو لست يو شمېر هغو فرهنګي

افغانانو ته ولېږل شي، چې هر څوک د هر کتاب د چېاپولو وس لېري، 

همغه کتاب دې انتخاب او چاپ کړي. په دې ډول کېدی شي ګڼ شمېر 

 کتابونو ته د چاپ الره اواره شي.

بله الره داده، هغه نشراتي موسسې چېې د خپلېې ځېاني ګټېې او 

نګ د خدمت لپاره کتابونه چېاپوي، هغېو سېره اړيکېي هېوادني فره

ټينګ شي او د يوه ګډ پالن او تفاهم له مخې د کتابونو د چاپ مسېاله 

 وڅېړل شي، کېدی شي مثبته نتيجه ترالسه شي.

که پورتنيو ټولو الرو هېڅ نتيجه ور نه کړه، بله الره داده چېې خپلېه 

او پېر محصېلينو استادان دې دا کتابونه په شخصي لګښت چاپ کړي 
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( فيصېده لېوړه بيېه ۶۱-۹دې په تمام شوي قيمت او يا له هغه څخه )

وپلوري. محصلين ددې ډول کتابونو د اخيستلو وس ځکه لېري، چېې 

هغوی خو پرته له دې هم د نوټ لپاره ځانګړې کتابچېه اخلېي، کېه د 

ورځني نرخ له مخې د سپين کاغذ يېوې سېل مخيېزې کتېابچې او د 

سل مخيزه کتاب قيمت سره محاسبه کړو نېو انېډول  اخباري کاغذ يو

يې تقريباً برابر خېږي او که د محصل د قلم او وخېت لګښېت پېرې ور 

 زيات کړو، نو کېدی شي کتاب ال ارزانه او ګټور پرېوزي.

ځينو کسانو سره کېدی شي دا پوښتنه پيدا شي چې اسېتادان خېو 

ی پاتې ال د کتاب ځانته حيران دي، دوی ځانته ډوډۍ نه شي پيداکوال

چاپ، دا خو ډېر لګښت غواړي او يو استاد هېڅکله دومره نقدي پانګه 

 نه لري.

په دې برخه کې بايد وويل شي چې ډېرې داسې چاپخونې شته چې 

په مناسب قيمت کتاب چاپوي او هم د يو ټاکلي وخت لپاره پيسېو تېه 

ه ټېاکلې يبر کوي. که يو استاد له چاپخونې سره د يو تړون له مخې پ

موده کې د پيسو ورکړه ومني نو غټه ستونزه به پيدا نېه شېي. دلتېه 

اسانتيا داده چې که هر استاد د خپل مضمون د نوټ پر ځای محصل ته 

کتاب ورکړي، نو محصل د اړتيا له مخې مجبور دی کتاب واخلي، هغېه 

پيسې چې د نوټ لپاره يې پر کتابچې ورکولې اوس به يېې پېر کتېاب 

کتابونو وېشل او د پيسو الس ته راوړل په ډېر لږ وخېت کېې ورکوي. د 

ترسره کېدی شي، مثالً د سمستر پيل کې محصل مجبور دی، د نېوي 

 مضمون کتاب راونيسي او دا لړۍ په پنځه ورځو کې ترسره کېدی شي.

د پوهنتوني کتابونو د چاپ په اړه پېر پورتنيېو څرګنېدو الرو چېارو 

الرې چارې هېم وي، چېې اسېتادان سربېره کېدی شي، ځينې نورې 

کوالی شي په خپل فکر او سوچ هغه پيدا کړي، خو موږ دلته د ځينېو 
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څرګندو الرو چارو يادونه وکړه. که چېرې کابل پوهنتون او يا د هېېواد 

نورو پوهنتونونو لپاره پوهنتوني کتابونه چاپ شېي، نېو د محصېلينو 

دواړه، هم اسېتاد او پورتنۍ يادې شوې ستونزې به له منځه الړې شي. 

هم محصل به د وخت د سپما له کبله زيات تفکر او کار ته وخت پيېدا 

 کړي. علمي او فرهنګي پرمختيا به رامنځته شي.

اوس يو شمېر خپلواکو فرهنګي ټولنو پتېيلې چې د خپلو فرهنګېي 

خدمتونو په تر  کې د تحصيلي کتابونو چېاپ تېه د لومړيتېوب حېق 

ټولنې چې يوازې فرهنګي او علمېي مېوخې  ورکړي. دا ډول فرهنګي

تعقيبوي، کېدی شي په خپل کار کې زياتې برېمنې شېي، ځکېه چېې 

 دوی د وخت اړتيا احساسوي او سپېڅلی هدف تعقيبوي.

) د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه( چې په جرمني کې د يو شېمېر 

کلېن افغان ليکوالو او فرهنګيانو له خوا جوړه شوې ده او د خپېل دوه 

عمر په بهير کې يې تراوسه ګڼ شمېر علمېي او تېاريخي اثېار افغېاني 

ټولنې ته وړاندې کړي دي، د نوښت دا ډيېوه پېه الس کېې نيېولې او 

غواړي د هېواد د پوهنتونو لپاره په لومړي ګام کې هغه کتابونېه چېاپ 

کړي، چې په تحصيلي نصاب کې شامل دي. ددې ټولنې له خوا اوس د 

تحصيلي نصاب کې شامل څو کتابونه تر کېار النېدې طب پوهنځي په 

دي، کېدی شي په نږدې وختونو کې چاپ شي. که دغه کېار او چېار د 

نورو فرهنګي ټولنو، فرهنګپالو، ملي سېوداګرو، حکومېت او يېا نېورو 

اشخايو له خوا ګام پر ګام عملي شي، نو پوره باور دی چې په ډېېر لېږ 

و ټولې هغې ربړې له منځېۀ الړې وخت کې به د پوهنتونونو د محصلين

 شي، چې د کتابونو د نشتوالي له امله ورته پيدا شوې دي.
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 هڅې ژورنالستيکي  کې ختيځ په افغانستان د

 

 

 په چې وروسته، خپراوي تر جريدو االخبار سراج او النهار شمس د

 په کېږي، ګڼل پيالمه هڅو ژورنالستيکي معايرو د کې افغانستان

 لومړيو له خپرونه( مشرقي اتحاد) کې ختيځ په کچه واليتي

 کور د)  کېږي، ګڼل فعاليت غوره يو څخه فعاليتونو ژورنالستيکي

 اتحاد)  خپرېده، الرښوونه په مومند خان ګل محمد وزير د چې( غم

 مجله، زيتون جريده، او ورځپاڼه ننګرهار مجله، ننګرهار ،(مشرقي

 او راډيويي د کې ننګرهار او کونړ په کې ختيځ په او جريده لغمان

 څه يو او ستونزو ګڼو له بهير ټول پورې پيله تر خپرونو ټلويزيوني

 .و ډک برياليتوبونو

 د تنظيمونو جهادي د کې ختيځ په بهير دې ډول عمومي په

 ځان وهلو په پړاوونو اغزنو سختو ډېرو د پورې پايه تر واکمنۍ

دا ليکنه په هغه يو ورځني علمي ورکشاپ کې اورول شېوې 

وه، چې په ختيزو واليتونو کې د ژورناليزم د پراختيا او ځوانېو 

ژورناليستانو د استعدادونو د غوړېدو لپاره په ننګرهېار کېې د 

ميديوتيک دفتر له خوا، جوړ شوی و. وروسته بيېا د سېپوږمۍ 

 د چېې کېې ګڼېه دويمه او لومړۍ په کال (ل 5٨٨٨)جريدې د 

 شېوې خپره خوي، سمون سره غبرګولي-وري له کال نوموړي

 .ده
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 ډېره تر چې هڅو ژورنالستيکي کې واکمنۍ په طالبانو د. راورساوه

 ټلويزيوني پر کړه، خپله بڼه بله کېده، افاده کې برخه خپرنۍ په حده

 يو او خپراوی نه انځورونو زيروح د کې مطبوعاتو په بنديز، خپرونو

 خپرندويو او فعاليتونو ژورنالستيکو د وخت دې د مطبوعات اړخيز

 .ده ځانګړنه غټه وسايلو

 د خبر د تصوير يا انځور اند په پوهانو د چارو ژورنالستيکي د

 د انځور چې دې تر ان ده، برخه مهمه يوه بيان د پېښې او پراخوالي

 نو بولي، خپرونې روحه بې ايالً خپرونې انځوره بې او ګڼي روح خبر

 نور په که او دي کې ختيځ په څه خپرونې واکمنۍ د طالبانو د که

 وخت ددې نو شي، وتلل محک او معيار دې په کې، افغانستان

 طالبانو د چې کله خو شي، وويل خپرونې روحه بې به ته خپرونو

 کې ختيځ په همدارنګه او افغانستان ټول په نو شوه، وپرځول واکمني

 نوې رنګ، نوی فعاليتونو، ژورنالستيکو ټولو او خپرونو مطبوعاتو،

 ژورناليستان شمېره بې شول، برخه په تحرک نوی او قوت نوی ساه،

 ژورناليستيکي شمېر زيات يو او راوټوکېدلې خپرونې ګڼې او

 په راتلو منځته د هم نور او شول رامنځته پرمختګونه او فعاليتونه

 يو هڅو ژورنالستيکو د کې واليتونو ختيزو په دوره دا دي، کې حال

 سره، برياوو ګڼو خپلو له دوره دا خو کېږي، ګڼل پړاو بريمن او غوره

 .دي کار په پرې کول بحث چې لري، هم نيمګړتياوې شمېر يو سره

 همدې په فعاليتونه ژورنالستيک کې ختيځ په ډول مجموعي په

 تر طالبانو د او واکمنۍ له طالبانو د دمخه، طالبانو تر پړاوونو؛ درې

 تر او واکمنۍ د طالبانو د شي؛ کېدی مطالعه کې پېر وروسته سقو،

 پخوا چې کوو، نه خبرې زياتې ځکه اوس دلته باندې مهال دمخه هغه
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 ده، برخه يوه تاريخ د اوس پړاوونه دا او شوي ليکنې زياتې هم پرې

 :واچوو رڼا لنډه باندې پړاو وروسته طالبانو تر غواړم خو

 :خپرونې کې ختيځ په -لومړی

 :مجلې -الف

 مينه -۶

 ډالۍ -٤

 مشرق -۹

 رڼا -۵

 سيلۍ -۹

 کاروان -۱

 پوهه -۷

 زيتون -٨

 غوښتنه -۳

 خوځښت -۶۱

 کونړ -۶۶

 انځور -۶٤

 الينګار -۶۹

 څرک -۶۵

 ننداره -۶۹

 (سقو،) ننګرهار -۶۱

 ټيکنالوجي او کمپيوټر -۶۷

 :جريدې -ب

 څپه -۶
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 غږ ولس -٤

 سپوږمۍ -۹

 ښاخۍ -۵

 اوښکه -۹

 تلوسه -۱

 ځال -۷

 شايق -٨

 نن -۳

 غر سپين -۶۱

 ختيځ -۶۶

 يووالی افغان -۶٤

 (The light) اليټ د -۶۹

 مهترالم -۶۵

 کاوون -۶۹

 لغمان -۶۱

 ځوان -۶۷

 غږ ځوانانو -۶٨

 ننګرهار -۶۳

 قلموال -٤۱

 نورستان -٤۶

 ژوند -٤٤

 (کونړ) اواز -٤۹

  او راډيويي -ج
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 :خپرونې ټلويزيوني

 راډيو ننګرهار -۶

 راډيو شرق -٤

 راډيو کونړ -۹

 راډيو لغمان -۵

 ټلويزيون ننګرهار -۹

 کېبل افغان -۱

 کېبل شايق -۷

 :استازيتوب خپرونو بهرنيو د -د

 راډيو سي بي بي -۶

 راډيو ازادۍ -٤

 راډيو غږ امريکا -۹

 راډيو ايران -۵

 راډيو افغانستان خير په ماښام -۹

 راډيو چين -۱

 ټلويزيون الجزيره -۷

 اژانس باختر -٨

۳- IWPR اژانس 

 .استازيتوب خپرونو نورو او مرسل پخالينې، کليد، د -۶۱

 ټول وسيلو خپرندويه د کې واليتونو ختيزو په ډول مجموعي په

 تاريخ په افغانستان د دا او اوړي خپرونو( ۹۹) تر دمه دې تر شمېر

 کې خپرونو طباعتي په. دی ريکارډ ساری بې يو کې سيمه دې په کې

 له عواملو بېالبېلو د خپرونې ټولې دا چې داده، خبره وړ يادولو د يوه



 نيمه پېړۍ يون/ کلتوري يون

4881 
 

 خو خپرېږي، ټکنۍ ټکنۍ، يې اکثره او خپرېږي نه وخت خپل پر امله

 په توګه ټوليزه په کېږي، ليدل کم ډېر ځنډ کې خپرونو راډيويي په

 وېشل برخو دريو پر فعاليتونه ژورناليستيک کې واليتونو ختيزو

 :شي کېدی مطالعه او کېدی

 :فعاليتونه ژورنالستيکي دولتي

 دولتي پنځه ټولې ډول مجموعي په کې واليتونو ختيزو په

 او خپرونه راډيويي يوه کې لغمان په. لري فعاليت وسيلې خپرندويه

 ننګرهار په مجله، يوه او خپرونه راډيويي يوه کې کونړ په جريده، يوه

 خوا له دولت د ورځپاڼه يوه او خپرونه ټلويزيوني يوه راډيويي، يوه کې

 خپرېدو د. لري ستونزې تخنيکي شمېر زيات يو خپرونې دا. خپرېږي

 نه ډول پوره په هم مطالب ذوقي او فکر ازاد ده، تنګه هم يې ساحه

 ډېر هم شمېر اورېدونکو او ليدونکو د يې ځکه نو خپروالی، شي

 او بيروکراسۍ اداري د وخت اکثره خپرونې دولتي. دی نه زيات

 په قاعده او عمليه دا او کوالی شي نه وده امله له اختناق سياسي

 ورځپاڼه ننګرهار سره دې خو ده، شوې تکرار هم کې واليتونو ختيزو

 ښه او معيار اوچت د کې خپرونو دولتي واليتي ټولو په افغانستان د

 .ده لرونکې يحافت

 

 :فعاليتونه ژورنالستيکي ازاد

 او ټولنو کلتوري خپلواکو ازادو، اکثره فعاليتونه ژورنالستيکي ازاد

 خپله يا پلوه مالي له فعاليتونه ډول دا کېږي، ترسره خوا له اشخايو

 ملي او موسسو خيريه ځينو د هم يا کېږي ترسره خوا له اشخايو د

 مالي د وخت پر وخت خپرونې ډول دا. تمويلېږي خوا له پانګوالو
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 زياتره وجه همدې په او وي ګرېوان و الس سره کمښت له پانګې

 .وي مخامخ سره خنډ او ځنډ له وخت

 په چې دی، مثال غوره ډېر يو راډيو شرق کې خپرونو نادولتي په

 پيدا لېوال او وال مينه اورېدونکي، زيات ډېر يې کې وخت کم ډېر

 زيات ځله څو پرتله په راډيو دولتي د اوس راډيو شرق کړل،

 ټلويزيوني کېبل شايق او کېبل افغان راز دغه لري، اورېدونکي

 په. دي زيات ځله څو انډول په ټلويزيون دولتي د ليدونکي خپرونو

 زيات او چاپېږي معيار ښه په مجله مينه کې خپرونو طباعتي

 ټول په کې برخه طنزي په جريده، ښاخۍ راز دغه لري، لوستونکي

 د چېرې که ده، بېلګه غوره ډېره يوه کچه په افغانستان د ان او ختيځ

 په مطالبو همداسې د نو وشي، پاملرنه زياته ته يحافت ښاخۍ

 خپرونو طنزيه په کچه په افغانستان ټول د شي کوالی سره خپراوي

 د امله له تنګسيا مالي د کوم فکر اوس خو کړي، ټينګ ريکارډ کې

 بله يوه کې خپرونو ازادو په. برېښي ډنګره او خواره پلوه له يحافت

 ذوق شخصي چلوونکو د هغو د خپرونو ځينو پر چې داده، نيمګړتيا

 چلوونکي ځينې خپرونو دې د څرګندېږي، ورايه له تحميل سليقې او

 بهر څخه دايرې له فکر او ذوق خپل د چې شوي، بريالي دي نه دې پر

 شوې پيل لپاره شهرت د يوازې شي کېدی خپرونې شمېر کم يو. شي

 واليتونو ختيزو په پلوه ژبني له لري، ونه مرام او هدف ژور ډېر او وي

 معيار ليکني او ژبني يوه په چې داده، بريا ښه يوه خپرونو اکثرو د کې

 سره بهير له جوړونې ملت د تېرېدو په وخت د کار دا او خپرېږي

. وړي منځه له لېوالتيا ييزه سيمه او ذهنيت يي قبيله کوي، مرسته

 کار پر ليکوال او ژورناليستان شمېر ګڼ يوازې نه کې خپرونو ازادو په
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 ترې کدرونه ښه او زياتوي او پخوي تجربې خپلې دي، بوخت

 روزي هم ليکوال او ژورناليستان نوي شمېر زيات يو بلکې جوړېږي،

 د. زياتېږي شمېر ژورناليستانو او ليکوالو د کې ټولنه په ډول دې په او

 د هم اشخايو او ټولنو فرهنګي ځينې ترڅنګ وسيلو خپرندويو

 اخيستې، برخه کې پالنه او روزنه په ژورناليستانو او ليکوالو ځوانو

 ميديوتيک، ازمون، پاچا لعل ښاغلي انصاري، منصور يديق ښاغلي

 او روزنه په ژورنالستانو او ليکوالو د هم اژانس IWPR د او دفتر ايينې

 .ده اخيستې ونډه وړ ياد کې پالنه

 :وسيلې خپروندويه بهرنۍ

 د چې خپرونې بهرنۍ نورې شمېر يو ترڅنګ خپرونو افغاني د

 افغانستان ټول د هم کوي، خپرونې اړه په افغانستان د لپاره افغانانو

 خپلو د خپرونې دا. دي مطرح زياتې کې واليتونو ختيزو په بيا تېره په

 راډيويي دولتي او ازادو پر سره لرلو په امکاناتو تخنيکي او مالي زياتو

 .دي غښتلي دواړه خپرونو

 بوخت کې خپرونو دې په ليکوال يا ژورناليستان شمېر وړ پام د

 د ژوند اقتصادي د ژورناليستانو او ليکوالو د خپرونو دې دي،

 کې زياتونه په تجربو د او پالنه روزنه، په هغوی د ترڅنګ ښېرازۍ

 .دی لوبولی رول کارنده

 ټولنيزو، سياسي، د سيمې ددې وخت پر وخت هم يې خبرياالنو

 اوس خلک. دي ورکړي راپورونه تازه باب په حاالتو پوځي او کلتوري

 چې شوي، روږدي دومره سره راډيوګانو بهرنيو له لپاره افغانستان د

 وس دې د نه راډيوګانو دولتي اوري، راډيوګانو همغو له خبر تازه هر

 دومره  هم نه او کړي نشر ډول تازه په خبرونه تازه چې لري،
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 خبرياالن هغوی د او خپرونې راډيويي بهرنۍ چې دا لنډه اورېدونکي،

 برياوو ګڼو دې د خو لري، راوړنې السته او برياوې زياتې ډېرې

 او دي؟ شفاف څه هر نه که او شته هم نيمګړتياوې ناڅه څه ترڅنګ

 خپرونې بهرنۍ کوم فکر ده؟ عملي خبره شمار په مڼې ده تياره شپه

 دلته چې لري، نيمګړتياوې لړ يو هم خبرياالن ييز سيمه هغوی د او

 :وکړو اشاره ورته ډول لنډ په به

 تومنه کاري زياته چې ليکوال، کاري شمېر يو راډيوګانو بهرنيو -۶

 مسلک سر خپل له سره ورکړې په امتياز اقتصادي زيات د لرله، يې

 پر يوازې اوس او شوه پاتې ترې ليکوالي کړل، لرې څخه

 کار شان په پرزې يوې د ماشين د او دي بوخت ليکنو ژورناليستيکي

 .کوي

 اغېز هغوی د او راوستې الندې سيوري تر يې خپرونې کورنۍ -٤

 .کړی کم يې

 نه امکاناتو له خپرونو بهرنيو د ژورناليستان او ليکوال شمېر يو -۹

 پېښو د او راسپړي عقدې او کينې شخصي خپلې اخيستنې ګټه په

 .ښيي نه هغسې دی چې څنګه لکه انعکاس،

 خپلې له چې شوي، بريالي دي نه دې پر خبرياالن شمېر يو -۵

 ټولنې د او راووځي څخه سليقې او ذوق کينې، عقدې، شخصي

 منفي په پېښې او کرکټرونه منفي او مثبت په پېښې او څېرې مثبتې

 او افرا، کې باره په پېښې د او السکوت حق د. کړي انعکاس ډول

 .کېږي ليدل کې رپوټونو په خبرياالنو ځينو د تفريط

 ليدل غبرګون يا بليکيشن کې رپوټونو په خبرياالنو شمېر يو د -۹

 ډول يو وخت يو پر څخه خبرياالنو له راډيوګانو بېالبېلو دوه د کېږي،
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 او و شان يو حده زياته تر هم الفاظ خبر د چې شوی، اورېدل رپوټ

 چې ښکاري سې دا اشخاص، محدود هماغه هم يې سرچينې

 ته بل او کړی جوړ خبر يو تللي، دي نه ته يحنې پېښې د خبرياالن

 په وجې له کسالت ذهني د هم يا او کمي د وخت د هغه ورکړی، يې

 .دي کړي بدل الفاظ څو يو يوازې کې خبر ټول

 لرې ځايه له پېښې د او سيمې له خبرياالن فريالنس ځينې -۱

 خبر د خبرياالن ډول دا ورکوي، نه تکليف ته ځان برابروي، رپوټونه

 او قربانوي ارامتيا فزيکي او ګټې اقتصادي ځاني خپلې تر حالت ايل

 د خو نيمګړتياوې، نورې لړ يو داسې او برابروي رپوټونه برسېرن

 د او دي زياتې ګټې وسيلو خپرندويو بهرنيو د انډول په نيمګړتياوو

 .دی وړ ستاينې د کار کوونکو کار د هغو

 !ته نچوړ خبرو ټولو خپلو د راځو اوس

 هر بل تر بهير خپرنی کې واليتونو ختيزو په کې وخت اوسني په

 د نو ومومي، دوام همداسې بهير دا که دی، روان ښه ډېر وخت

 او زياتې هم به خپرونې شي، زيات به شمېر ليکوالو او خبرياالنو

 زياته هم ال به تجربه کاري ژورناليستانو او ليکوالو د او شي غوښنې

 يو د کې سيمې دې په کې پای به کارونه ټول دا او شي پخه او

 .کړي خپور شال ورېښمين ژورناليزم غوړېدلي
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 تبادله تجربو فرهنګي د او يون کلتوري
 

 

 

  :اړتيا تبادلې د تجربو فرهنګي د

 هم يو ترڅنګ محروميتونو لويو شمېر يو د کې افغانستان په 

 بيا تېره په افغانان ټول چې دی، فقر فرهنګي او محروميت فرهنګي

 .کړوي او ځوروي  اکثريت دهېواد

 مذهبي اقتصادي، سياسي، د لپاره وړلو منځه له د فقر فرهنګي د

 او دفرهنګيانو خپله په هم الره يوه ترڅنګ چارو الرو علمي او

 فرهنګي د. ده تبادله تجربو د او کار ګډ هڅې،دهغوی ځاني ليکوالو

 کاپي مټ کټ څخه بهر له چې ده، نه موضوع يوه داسې تبادله تجربو

 دمادي ژوند ټول د ولس ديوه تجربه فرهنګي او فرهنګ بلکې شي،

 خپل د ولس يوه د اکثره شتمني دا. ده مجموعه شتمنيو معنوي او

 د کې اوږدو په ژوندانه دخپل ولس هر البته. ده زېږنده فکر او ذهن

 تجربو دهمدغو. لري تاريخ خپل اوبډاينې دتبادلې شتمنيو فرهنګي

دا ليکنه په ننګرهار، لغمان او کابل کې د ځوانېو ليکوالېو او  

فرهنګيانو په علمي غونډو او ورکشېاپونو کېې اورول شېوې او 

 (ل5٨٨٦)مجلېې د  (غېونچې)وروسته بيا له کونړه خپرېدونکې 

 کې خپره شوې ده. ګڼه( ١) په کال
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 او شوی رامنځته کلتور نړيوال کې نتيجه په تبادلې د شتمنيو او

 .کېږي رامنځته

 يو، کې مرحله حساسه يوه په تاريخ د فرهنګ دخپل موږ چې اوس

 سره ګواښونو کورنيو او بهرنيو لړ يو له مو هويت ملي او فرهنګ ملي

 ده، کار په لپاره دفعې او رفعې دمخنيوي، ګواښونو ددې نو دی، مخ

 يو تجربې فرهنګي ټولې ژوند دخپل فرهنګيان ملتپال دهېواد چې

 فرهنګ خپل د کې رڼا په تجربو همدې د او کړي شريکې سره بل

 همدغو څرګندونې يا ليکنه دا. وټاکي تګلوری او لوری ليد راتلونکی

 چې دی، پيل نوی يو او ځواب يو څخه ځوابونو سلګونو له ته پوښتنو

 چې دی باور پوره نو شي بډايه او شي وغځول لړۍ دا چېرې که

 به کې بهير په لکچر ددې. ولري به پايلې کلتوري مثبتې او ګټورې

 بهير فرهنګي زموږ چې وکړو اشاره ته موضوعاتو لويو هغو ځينو

 يو نه يوه په کې چاپېريال کلتوري په زموږ هم يا او دی مخ ورسره

 کېږي؟ مطرح ډول

 شخصيت دفرهنګي او دی؟ فرهنګيال يا شخ  فرهنګي څوک -۶

 :دی؟ څه معيار

 شخصيت يا موضوع يوې د کې ټولنه يوه په چې پورې ترڅو 

 چې ده سخته ډېره دی، نه موجود توافق باب په معيارونو او دتعريف

 هم دا ده، نه خبره ساده هم توافق معيارونو پر وشي، توافق شخ  پر

 اوچتوالي په کچې ذهني د دخلکو او پرمختګ علمي په ټولنې د

 پاتې وروسته په: ))وينا په روهي محمديديق استاد د لري، اړه پورې

 ټولنې د کې په ځکه نو(( دی نه معلوم معيار شخصيت د کې ټولنه

 په هم نظر په الفت استاد د کوالی، شي نه وده خلک خدمتګار
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 او(( کېږي پېژندل ښه بادار خدمتګاره تر))  کې ټولنه پاتې وروسته

 کمزورې قوه دتفکيک ذهن د ټولنې د چې دی همدا علت غټ ددې

 تلنه ارزښتونو نورو او قومي کلتوري، سياسي، يي، دعقده هم يا او ده

 د موږ اوس خو کېږي، قرباني بله تر يو او کېږي نه سمه اندازه او

 شخ  چا، يو د چې ترڅو کوو، ژوند کې نړۍ په تخص  او معيارونو

 کړو، ونه توافق هغو پر او کړو نه مشخ  تعريف او معيار لپاره څيز او

 شخصيت فرهنګي د او انارشۍ فرهنګي د موږ چې ده سخته ډېره نو

 وکړو اشاره ته معيارونو هغو څو شي کېدی دلته وکړو، مخنيوی دترور

 څو دا چې بېلوي، څخه هغو نافرهنګي له شخصيت فرهنګي يو چې

 :دادي معيارونه او ځانګړتياوې

 :معيارونه شخصيت فرهنګي د

 کړې زده رسمي -الف

 کړې زده نارسمي -ب

 کار کړی -ج

 درناوی ارزښتونو يي دعقيده -د

 پالنه ارزښتونو وطني او دملي -ح

 پالنه او درناوی ارزښتونو دکلتوري -هې

 ....نور ځينې او

 هغه کېږي پرې حساب چې معيار غوره کې معيارونو ټولو دې په

 هېڅ چې خو کړي، پوره معيارونه ټول نور شخ  يو که. دی کار کړی

 د. کېدی بلل شي نه شخصيت فرهنګي بياهم کړي، ونه کار فرهنګي

 کار فرهنګي د هغه د کې حقيقت په شخصيت فرهنګي چا يو

. شته نه عمالً شخصيت فرهنګي وي نه کار فرهنګي که دی، محصول
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 دکار خو دي، نه توکو رغنده شخصيت فرهنګي د البته معيارونه نور

 فرهنګي کړو، حذف ترې يو هر که دي نه ځکه محوري شان په

 که خو. شي نه به هويته بې خو شي، غمن دا  ناڅه څه به شخصيت

 .ځي منځه له هويت شخصيت دفرهنګي  وي نه( کار)

 

  :کېږي؟ رامنځته ولې ټولنې فرهنګي -٤

 کار هغه. ده مجموعه يوه شخصيتونو فرهنګي د ټولنې فرهنګي

 ډول ييز ډله په وي، ناشونې رسېدنه سرته يې ډول ځاني په  چې

 کلتوري د ټولنې دهمغې هدفونه لوی ټولنو دفرهنګي کېږي، ترسره

 ټولنو دفرهنګي. ده ښېرازي او پرمختګ فرهنګي اوچتوالی، کچې

 وروسته وي، زېږنده ذهن د فرهنګي ديوه کې پيل په فکر دجوړېدو

 ټولنه پر. غځېږي ته فرهنګيانو نورو بيا او فرهنګيانو ملګرو همڅنګو

 او ييز سيمه فرهنګي، قومي، ولسواکي، يا اختناق سياسي واکمن

 هر. کېږي سبب دجوړېدو ټولنو فرهنګي د هم رقابتونه شخصي

 زيات مرکزونه کلتوري يا ټولنې فرهنګي کې ټولنه يوه په چې څومره

 اوارېږي، الره غوړېدو د استعدادونو او دفرهنګ همغومره وي،

 جوړېدو په ټولنو دفرهنګي هم غريزه شهرت نامشروع او دمشروع

 علت يو هم يې کول ترالسه امکاناتو اقتصادي د. لري رول خپل کې

 .دی کمزوری لږ علت دا کې ټولنه په زموږ خو دی

 

 ځي: منځۀ له ولې ټولنې فرهنګي -۹

 سبب کېدو رامنځته د ټولنو فرهنګي د چې عوامل هغه اکثره

 ډول ښه په هدفونه هم يا او وشي انحراف څخه هغو له که کېږي،
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 .اوارېږي الره لپاره تللو منځه له د ټولنو دفرهنګي نو شي، نه تعقيب

 :وکړو اشاره ته ټکو غټو ځينو يې به دلته

 .شي زيات حده تر اختناق سياسي که -الف

 .شي راوالړې ستونزې قانوني -ب

 .شي پورته ګټه اقتصادي نامشروع څخه ټولنې له -ج

 .شي ډګر رقابتونو شخصي د ټولنه -د

 نامشروع او مشروع په زيات نورو تر شخ  يو کې ټولنه په -هې

 .شي مطرح ډول

 .شي کمزورې پلوه مالي او تخنيکي له ټولنه -و

 .شي بدل چاپېريال مکاني ټولنې د -ز

 فعاليت سياسي انډول په فعاليت دفرهنګي کې ټولنه په -حې

 .شي زيات

 ټکر په سره ارزښتونو نورو او مذهبي ځينو له ټولنې فرهنګي -طې

 .مسايل نور ځينې او شي کې

 

 :ځي؟ منځۀ له ولې او کېږي رامنځته ولې رسنۍ

 دفرهنګي هم علتونه او عوامل کېدو رامنځته د رسنيو ييزو ډله د

 رسنۍ. لري سره هم توپيرونه ناڅه څه خو دي، نږدې ته هغو ټولنو

 او دولتي مشخ  يوه هم يا او اشخايو شخ ، يوه د شي کېدی

 همغه يې عنصر  ايلي چلولو د او شي رامنځته خوا له ارګان نادولتي

 دسپلين ، مرکزيت مادونيت، او سمريت د کې رسنيو په وي، اشخاص

 پر انتفاع د کې ټولنو فرهنګي په خو دي، مطرح ډېر مسايل اوانتفاع

 په رسنۍ کې ټولنه افغاني په البته شته، هم احتمال تاوان د ځای
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 خو راځي، کې ګورۍ کټه همدې په نږدې هم رسنۍ چاپي بيا تېره

 دهغو او ډولونو په رسنيو د به دلته. دي نه شان دا بيا رسنۍ ټولې

 او ټولنه خپله په موږ اوس. واچوو رڼا لنډه هم محورونو پر دکنترول

 :لرو سروکار سره رسنيو ډول څو له کې نړۍ په بيا تېره په

 چې( بهرنۍ او کورنۍ) خپرونې راډيويي لکه : اورېدنۍ -الف

 .رسېږي ته لسګونو يې شمېر

 .....(بهرني او کورني)  تلويزيونونه:  ليدنۍ -ب

 لپاره افغانستان د چې دی هدف څخه رسنيو بهرنيو هغو له دلته

 .لري خپرونې

 .خپرونې چاپي مهالنۍ نا او مهالنۍ بهرنۍ او کورنۍ: چاپي -ج

 له شبکو مخابراتي نورو او انټرنيټ د چې(: برېښناييزې)  کتنۍ -د

 .کېږي کتل الرې

 :دي ډول دې په محورونه او سرچينې دکنترول رسنيو ټولو ددې

 (بهرني او کورني( ) حکومتونه)  دولتونه  -الف

 ګوندونه يا تنظيمونه  -ب

 ګانې انجيو  -ج

 ټولنې فرهنګي  -د

 اشخاص  -هې

 چې خپروي، مسايل مختلف خپرونې ټولې دا پلوه له محتوا د

 :دي ډول دې په يې ځينې

 پاليسي حکومتونو دبهرنيو -الف

 پاليسي دحکومت افغانستان د -ب

 :مسايل اسالمپال او ملتپال پال، هېواد -ج
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 اهداف انجيويز -د

 .اختالفات اوسياسي سيمه قومي، ژبنی، -هې

 نور او ذوقي هنري، تفريحي، ټولنيز، ادبي، علمي، مختلف -و

 .مسايل

 او دفاع د ځينې دتعرض، رسنۍ ځينې کې ډولونو دې په دخپرونو

 رسنۍ دا چې دا. دي کې حالت په منځګړيتوب او نصيحت د ځينې

 :کوو ګوته په علتونه لوی څو يې دلته ځي؟ منځه له ولې

 پايته سره نابري يا بري په دهدف خپرونې هدفمنې ځينې -الف

 .رسېږي

 .غورځي فعاليته له امله له دبندېدو امکاناتو دمالي -ب

 امله له کېدو پوره دغريزې شهرت د او دخړوب غريزو دشخصي -د

 .ځي منځه له

 فعاليته له امله له اختالف د کې ټيمونو کاري په دخپرونو -هې

 .غورځي

 دبدلون چاپېريال د دندې او دکار دستړيا، چلوونکو مسوول د -د

 .سقوطېږي کبله له

 .عوامل نور ځينې او

 

 :بدلېږي؟ شخصيتونو سياسي پر ولې شخصيتونه فرهنګي

 شوې ساتل پاتې وروسته هم يا وي، پاتې وروسته چې ټولنه هره

 يو هم يا او کوي کار تنو څو د تن يو کې اړخ هر په دژوند هلته وې،

 وپرک تيت او وي کم مهارتونه او تخص . کوي کار لپاره تنو څو د تن

 کم هم امکان دخړوب ژوند د څخه مسلک ټاکلي يو له. ډېر کارونه
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 رامنځته نه پرمختګ سالم او دقيق کې برخه هېڅ په خو ځکه نو وي،

 او کوونکي زده ښوونځي دفرهنګي هم کې ټولنه افغاني. کېږي

 الرې له کار فرهنګي او دمسلک چې دي نه جوګه ددې ښوونکي

 يوازې کارونه فرهنګي چې دي اړ هم دوی نو کړي، خړوب ژوند خپل

 او کړي ترسره مخې له احساس او درد ملي او وطني ځاني، دخپل

 الس ته کار ډول درېيم يا دويم لپاره دخړوب ژوند فزيکي دخپل

 چې دی، کار او فعاليت سياسي هم يو کې کارونو ډول دې په. واچوي

 کېږي، اخته برخليک همدې پر ليکوال شمېر يو ټولنې افغاني د زموږ

 سياسي پر او پيلوي کاروزياره فرهنګي له هڅې ټولنيزې خپلې يانې

 .رسوي ته پای يې مبارزو

 :کړو ګوته په دلته شي، کېدی علتونه لوی ځينې کار ددې

 يو دامتراج مبارزې سياسي او فرهنګي د کې ټولنه افغاني په -الف

 خان، خوشال روښان، کروړ، امير. دی موجود دود او تاريخ اوږد

 نور ځينې او مومند خان محمدګل وزير بابا، احمدشاه نيکه، ميرويس

 هم او وو ليکوال او فرهنګيان هم چې دي، بېلګې غوره يې

 .دی روان هم اوسه تر دود دا نو سياستوال،

 او شعور اجتماعي او سياسي دژور فرهنګيان او ليکوال -ب

 متاثره زيات څخه پېښو سياسي له دوی دي، څښتنان ذهن حساس

 د افکارو دسياسي هم قلم خپل ليکوالو شمېر يو خو ځکه نو کېږي،

 .دی کړی استخدام لپاره انعکاس

 سره هم انډول امتياز اقتصادي د کار فرهنګي او دسياسي -ج

 دګوزارونو زرګر او( اهنګر)  پښ د کې وزن په دواړو د دی، نه برابر

 يوه د عالم کې ټولنه يوه په وينا په خادم استاد د. دی پروت مثال
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 پالونکي ديوه شاعر او ليکوال   کري، تخم چې لري، مثال ګروندګر

 ددې چې دی څوک هغه بيا سياستوال او ورکوي اوبه ته هغه چې

 په پاچا شېرعلي سياستوال پښتون يو د. اخلي ثمر يا وږی کروندې

 امر چې لري، حيثيت قومندان ديوه کې ټولنه په سياستوال)) قول،

 شمېر يو د کبله له امتياز ددغه دسياست(( اخلي امتياز او کوي

 .درنېږي لوری سياسي ليکوالو

 يوې د لپاره بري د کار دفرهنګي سياست غواړي ليکوال ځينې -د

 سياسي چې هغه تر دي نظر دې په ډله دا وکاروي، توګه په وسيلې

 ډول اساسي په ته ژبې او فرهنګ خپل وي، نه ورسره ځواک و واک

 بايد ده، کيلي اساسي قدرت د چې سياست نو کوالی، شي نه کار

 د فرهنګ چې دي نظر دې په دوی. شي ترالسه کيلي دا لومړی

 .شي کېدالی تقويه وسيله په عبادت د اخالق او وسيله په قدرت

 

 :کېږي؟ مسخه ولې شخصيتونه فرهنګي

 وي، نه موجود توافق تعريف پر شخصيت د چې کې ټولنه يوه په 

 کېدالی متاثره زيات شخصيت فرهنګي يو بيا تېره په شخصيت يوه

 عوامل کېدنې مسخه شخصيت دفرهنګي کې ټولنه په زموږ. شي

 يو خوا له فرهنګيانو او دليکوالو خپله چې دي هغه يې غټ دي، زيات

 شخصيت فرهنګي يوه د دلته به موږ کېږي، کارول ضد پر بل د

 په زموږ اوس اوس چې وکړو اشاره ته عواملو هغو ځينو او دزيانمنولو

 :دي موجود کې ټولنه

 پالل مړي دلته چې ده همدا خو قاعده دوديزه او عامه يوه -۶

 کې ژونديو په او بد کې مړو په يانې))  کېږي غندل ژوندي او کېږي
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 فرهنګيانو ژونديو د کې لسيزه وروستۍ په هم څه که.(( شته نه ښه

 ترمنځ مړو او دژونديو بياهم خو شوې، پيل هم نمانځنه او ستاينه

 .دی نه برابر انډول

 

 بل د يو چې کېږي، سبب ددې رقابت نامشروع ترمنځ دليکوالو -٤

 خپله ځای پر کار دفرهنګي او کړي کمزوری او تخريب شخصيت

 فرهنګي بل د خوا له فرهنګي ديوه. واړوي ته رقابت شخصي انرژي

 :لري پړاوونه څو بهير دتخريب

 .ټوکېدل دعقدې دحسادت پرضد بل د يو کې ذهن او زړه په  -الف

 .پيل تبليغ شفاهي او دخصويي پرضد بل د يو -ب

 .پيل تبليغ دعلني پرضد بل د يو -ج

 نورو او چاپي او ليکنو د نامه بدل او خپل په پرضد بل د يو -ح

 .پيل خپرونو

 .مخنيوی ودې د بل د يو چارو الرو نارسمي او رسمي له -د

 په يې انرژي زياته چې کېږي، سبب ددې بحران دا ترمنځ ليکوالو د

 پاتې انرژي لږه يې ته کار فرهنګي او شي مصرف کې کشمکش دې

 د ورسره کله کله چې ده، جګړه خپلمنځي يوه هغسې بحران دا شي،

 شي ګرېوان و الس تنظيمونه سياسي ځينې هم يا او وګړي هېواد يوه

 او دړنګېدو ګوندونو دهمغو او ويجاړۍ د هېواد دهغه کې نتيجه په او

 .شي سبب کېدو پيکه

 دخپل ليکوالو د کې پای په هم بحران ډول دا ترمنځ دليکوالو

 تر څېر په ناروغۍ ساري يوې د او ګرځي سبب دسپکاوي شخصيت

 .انتقالېږي هم ته نسل کشر هغو
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 :الرې خونديتوب د شخصيتونو فرهنګي او ټولنو فرهنګي د

 مرض هر د نو وي، ناروغي ډول هر کې ټولنه هره په چې څرنګه

 د ځای پرخپل او وخت خپل پر څوک هر که وي، هم عالج يو لپاره

 دناروغۍ شي کېدی نو وکاروي، نسخه سمه سره تشخي  له ناروغۍ

 شي، ککړه پرې ټولنه ټوله چې دې تر مخکې او وشي مخنيوی

 ستونزو او ناروغيو دفرهنګي چې ده خبره طبيعي شي، وقايه ناروغي

 الرې غوره دعالج بايد دوی نو دي، فرهنګيان خپله متخصصين

 ګوته ته چارو الرو ځينو سره لنډيز په به دلته. کړي ګوته په چارې

 :ونيسو

 :لپاره برياوو او دخونديتوب ټولنو فرهنګي د -۶

 ښه يې ټولنه غواړي، غړي او مسولين ټولنې ديوې که -الف

 شفاف يې حسابونه مالي ټول بايد وکړي، پرمختګ ښه او وځلېږي

 دغړو ټولنې د چې دي، مسايل مالي هم عامل غټ يو اختالفاتو د. وي

 .پيداکوي(( تبسم سوء)) کله کله او پوهاوی ناسم ترمنځ

 خپل پر پيله همغه له بحران توافق د مشرتابه پر کې پښتنو په -ب

 ګواښ له ټولنه ټوله بحران دمشرتابه چې لپاره ددې دی، پاتې ځای

 مشرتابه ټولنو فرهنګي د چې وي دا به ښه نو مخامخوي، سره

 وي، لېوال دمشرتابه چې اشخاص هغه او کړي خپله بڼه دوراني

 لېوالتيا دمشرتوب او ورسېږي نوبت ډول نورمال په هم به ته هغوی

 .شي نه بدله بحران پر دعقدې به

 زيات يا او لري فعاليت زيات ډېر کې ټولنه په چې څوک هغه -ج

 کړي، ترسره کارونه زيات کې ټولنه چې کوي، کوښښ وي، باسواده
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 دده ځکه کړي، نه مطرح او مشهور ډېر ځان چې وکړي، دې هڅه خو

 سبب دکينې غړو استعداده کم او تنبلو دنورو دټولنې کېدنه دامطرح

 .ړنګېږي ټولنه او بدلېږي کشمکش پر وروسته کينه دا او ګرځي

 لپاره بقا د ژوند دخپل چې کړي، پيدا ظرفيت ددې بايد ټولنه -د

 حرکت لوړ پرځای حرکت دنزولي او کړي ترالسه پانګه مالي دوراني

 .وکړي

 نورو او دغړو ټولنې د دې کې چاپ په اثارو د ټولنې د -هې

 په ايلونه دواړه تناسب او دتوازن باب په دمحتوا اثارو د او اشخايو

 .ونيسي کې پام

  له اشخايو تنو څو يا يو د پلوه فکري او اقتصادي له دې ټولنه -و

 حذف په دهغو وي، قوي او زيات انحصار که ځکه ووځي، انحصاره

 .زياتېږي خطر ړنګېدو د ټولنې د سره

 الرې له تفاهم ګډ او دهمکارۍ سره بلې له يوه ټولنې فرهنګي -ز

 .يوسي منځه له خطرونه او ګواښونه شمېر يو شي کوالی هم

 

 :چارې الرې څو برياوو او دخونديتوب شخصيتونو فرهنګي د

 چې دي، زياتې هم چارې الرې خونديتوب شخصيتونو فرهنګي د

 دلته موږ خو لري، اړه پورې ټولنو فرهنګي او ادارو دولتي ځينې

 کې الس په دليکوالو خپله چې کوو، اشاره ته چارو الرو هغو يوازې

 توګه سمه په هغه شي، کوالی مخې له ارزونې دقيقې يوې د او دي

 :وکاروي

 او دمشروع ورسره ليکوال بل شو، پوه ليکوال يو چې کله -الف

 عمل ورته د ورسره دې دی کوي، کينه امله له رقابت نامشروع
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 پړاو دويم کينه دهغه چې ګرځي سبب ددې کار دا وکړي، ښه پرځای

 .شي نه داخله ته

 پړاو په تبليغ دشفاهي دمخه ترمرحلې دليکنې ليکوال يو که -ب

 ديوې العمل عکس خپل وکړي هڅه دې ليکوال مقابل نو وي، کې

 ترسره نه عمل ورته دې هېڅکله او کړي مطرح ورته توګه په ګيلې

 کينه دهغه کړي، غلی بېخي دې ځان کړ ونه کار هم ګيلې که کوي،

 .سړېږي سره کولو ترسره په تبليغ دشفاهي

 نو کړ، پيل تبليغ ليکنی خپرنی وړاندې پر بل د ليکوال يو که -ج

 يې ځواب که ځکه ورکوي، نه دې ځواب کړي، غلی ځان هم دې بيا

 که نو وه، اغېزناکه ليکنه زما چې کوي، تصور داسې هغه ورکړ

 د او ځي منځه له ارزښت دليکنې شي، پاتې تفاوته بې همداسې

 کېږي پښېمانه ليکنې خپلې له هم ليکوال هغه سره تېرېدو په وخت

. کېږي پاتې پور اخالقي يو ليکوال بل هغه د ليکوال معترض پر دا او

 يې شعور خو وي پاک کې الشعور تحت په ليکوال بيا تېره په انسان

 کله نو هڅوي، ته خونديتوب ګټو ځاني نامشروع او دمشروع هغه

 خپله بيا هلته کوي، مراجعه ته الشعور تحت خپلې ليکوال بيا چې

 .مني تېروتنه

 هم يا او ځان خپل غواړي، ليکوال مبتدي هم يا واړه ځينې -د

 ډول دا نو ورسوي، ته شهرت دمخه وخت تر او ژر خپرونه خپله

 بې او پرځای داسې ليکوالو مطرح او پوخ يوه پر غواړي هم ليکوال

 د او راکاږي ته غبرګون هغه چې وکړي، نيوکې اغېزمنې ځايه

 هېڅ بايد هم وړاندې پر ليکوالو ددې نو. راواړوي پاملرنه لوستونکيو

 ګټه ډېره کې حالت په دغبرګون ځکه. شي ښودل ونه غبرګون ډول

 او ليکوال ډول دا نو شي ښودل ونه غبرګون که خو کوي، معترضين
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 سره تېرېدو په وخت د او رسېږي نه ته شهرت اسانۍ په يې خپرونه

 .پښېمانېږي کاره خپل له

 ليکنه هغه هم هېڅکله بايد مسولين وسايلو خپرنديو ټولو د -هې

. وي شوې ليکل بنسټ پر عقدې شخصي د چې کړي، نه خپره وينا او

 سربېره پرځواب هم به کې هغه نو شي، څرګند العمل عکس که ځکه

 عمل دا چې ځله څو کېږي، غځول الس ته شخصيت بل د ناڅه څه

 .وځي ته انتقام عملي انتقاده تر خبره شو، تکرار

 چې ورکړي، ځواب ته ليکنو ډول هغو يوازې بايد ليکوال -و

 تشريح د ابهام د کې برخه په مسايلو ملي او سياسي دعلمي،

 نو شي پاتې خوله چوپه ته انتقادونو ډول دې که وي، غوښتونکي

 .دی نه سمبال وسله په داليلو د ليکوال چې ورکوي، مانا ددې

 د سويې خپلې د ځای پر رقابت سالم د سره بل دې ليکوال -ز

 وسايل، اوسني ټول لپاره دليکوالۍ. وکړي ځلې هلې لپاره اوچتولو

 د ساعت يو کړي برابر دې انټرنيټ او کمپيوټر کتابتون، کور، لکه

 او غوره کاره ساعتونو لسو تر ضد پر بل د کول کار لپاره ځان خپل

 .دی مثمر

 بيا او ځان خپل پر لومړی کلتور تحمل او زغم د بايد  ليکوال -حې

 .کړي دود او عام کې ټولنه په
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 د ))پرسيل(( د فکر پرسىل
 

 

 

 

 

 

 

تراوسه پورې ډېرې څېړنېې او شعر پوهانو او ادبپوهانو د شعر په اړه 

شننې کړي دي، خو تراوسه پورې ال د شعر پر يوه نېږه، کېره، پېوره او 

 بشپړ تعريف بريالي شوي نه دي.

خو هر کله چېې د شېعر پېه اړه 

خبرې کېږي، د شعر جوله يا شکل 

او محتوا تر هر څه دمخېه د بحېث 

موضوع ګرځېي. د شېعر محتېوا د 

 شعر پر انېد او فکېر راڅرخېي او د

شعر جوله بيا د شعر د کليمېو پېر 

سکښت او رغښت، وزن او اهنېګ 

او د هغو پر مناسب اوډون راګرځي، چې دا ټېول بيېا د شېعر د ښېکال 

 رغنده عناير بلل کېږي.

دا ليکنه د استاد محمد دي  پرسيل په هغه منانځغونډه کې 

اورول شوې ، چې دده په وياړ د غزين واليت د فرهنګيـانو لـه 

خوا په غزين ښار کې جوړه شوې وه. داليکنه وروسـته د ښـکال 

 ګڼه کې هم چاپ شوې ده. مه(6کال په ) (ل3184)مجلې د 
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ځينې شعر پوهان د شعر شکلي او ښکالييز اړخ تېه زيېات ارزښېت 

ر يا ورکوي او وايي: ))د شعر غايه ايالً ښکال ده((، خو ځينې نور بيا فک

مانا د ښکال يوه برخه ګڼي او وايي، هغه شعر چې ښکال ولري او مانا ونه 

لري، داسې وي لکه سړی چې سړيتوب ونه لري. شعر پوهان همدارنګه 

د شعر شعريت د فکر او ښکال امتزاج ګڼي او د يوه شعر لپاره يې داسې 

م حتمي او الزم بولي، لکه د يوه سړي لپاره چې سړيتوب ضروري او الز

دی. خو په شعر کې پر هر فکر باندې ډېر ټينګېار ځينېې سېتونزې او 

خطرونه هم لري. پر شعر باندې د فکر ډېر دروند بار شعر لېه شېعريت 

څخه شعاريت ته راکاږي، دا کار د شعر ښکال ته زيان رسوي او له شعره 

چې ښکال الړه شي، نو بيا هغېه، ذوق او شېوق نېه شېي خړوبېوالی، 

توالی او ولولې نه شي راپاروالی. که په شعر کېې د عواطف نه شي مس

ښکال عنصر کمزوری او له منځه الړ شي، نو شعر پر عادي نظم او خبرو 

 بدلېږي او د هنر له دايرې څخه بهر کېږي.

له همدې امله شعر پوهان نسبي ښه شعر هغه ګڼېي چېې د فکېر او 

و ښکال موازي حرکت په کې تضمين شوی وي. موږ چېې کلېه د پښېت

کالسيکې او بيا اوسنۍ شاعر ۍته نظر کوو، نو پر يو شمېر ډېرو مطرحو 

شاعرانو، د شعر پوهانو دا وروستی فورمول د تطبيېق وړ ګرځېي. پېه 

اوسني شعري بهير کې يوه مطرحه څېره استاد محمد يديق پسېرلی 

دی، چې همدې فورمول ته ور داخلېږي. دده شاعري د الفت يېيب د 

لوړ خيال او ژور فکر(( امتزاج دی. له لوړو خيېالونو وينا په مصداق ))د 

او ژورو فکرونو د راټوکېدلې شاعرۍ درک همداسې يېوه ژور سېوچ او 

يوه لوړ تخيل ته اړتيا لري. دا ډول شاعران ډې مشهور او نوميېالي نېه 

وي، خو شاعري او هنر يې ډېر متداوم او مقاوم وي. مينه وال او لېېوال 
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وازې د فکېر او ذوق خاونېدان تېرې خونېد يې هم زيېات نېه وي، يې

 اخيستالی شي. 

کله چې موږ پسرلی ياحب او د هغه شاعري مطالعه کوو، نېو ګېورو 

چې پسرلی د خپل ژور هنر په انډول په ټولنه کې زيات مشهور نېه دی 

او کله چې د هغه شاعري شنو، نو له دې واقعيت سره مخامخېږو، چې 

د مانا تل ته نه شو ورکښته کېدالی  په يو ځل لوستلو د هغه د شاعرۍ

او که څوک غواړي د هغه د شاعرۍ پر رمزونو پوه شي، نو د هغه د هېر 

شعر څو ځله لوستنې ته اړتيا پېښېږي. له دې څخه دا نتيجېه اخلېو، 

چې د پسرلي شاعري نه د عوامو لپاره ده او نه د خوايو لپاره، بلکې په 

ې مانا چې دده شاعري د عوامو، خوايو کې هم د خوايو لپاره ده. په د

ځينو روڼاندو او د ټولنې د نورو پاړکو تر ذهني کچې اوچته ده، يېوازې 

شاعران کوالی شي دده له کالمه خوند واخلي او پند ترالسه کړي، پېه 

 شاعرانو کې هم بيا يوازې ))شاعران((.

 ستا مخته مېې اوښېکه چېې لېه سېترګو بهېېدلې وه

 رغړېېېدلې وه خپلېېه بېوسېېي مېېې پېېه لېمېېو کېېې

 کېېومې يېېوې راشېېې تېېه برکېېت برکېېت ووايېېم

 زمېېا دانېېه خېېو وړانېېدې تېېر کرلېېو سېېوځېدلې وه

 خپلو پښو تېه سېل ځلېه رامېات يېې تجربېو کېړ سېر

 هېېر څېېو کېېه نقشېېه راتېېه د ښېېه ژونېېد ځړېېېدلې وه

 ما وې زه بېه سېيوری شېم او پښېو تېه بېه دې ولېوېږم

 ځوانېېه غرڅنېېۍ وه لېېه خپېېل سېېيوري رمېېېدلې وه

 چېې اوس بېه الس د يېارۍ راکېړي وخېتما کرل رېبل 

 پېېوه نېېه وم چېېې دا کيسېېه انجېېام تېېه رسېېېدلې وه.
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دا او دې ته ورته غزلې داسې نه دي، چې په يو ځلې او اني ډول يېې 

ټول خوند او مانا د لوستونکي او اورېدونکي ذهن ته ور ولېېږدي، هېر 

څوک چې د پسرلي ياحب شاعري لولي، نو په خپل ذهنېي البراتېوار 

 به يې تجزيه کوي او تحليلوي او بيا به ترې د مانا کوچ راوباسي.کې 

خپله شاعر د ژورې مطالعې او ژور نظر خاوند دی، هغه چې هېر څېه 

ليکلي په درد يې ليکلي او په فکر يې ليکلي، هغه د فکېري بلېو  پېر 

داسې يوې پوړۍ والړ دی، چې نور يې د تزلېزل او ښېويېدو خطېر نېه 

هر څه ټولنې ته وړانېدې کېوي، تېر ډېېر اوږده ګواښوي او خپله چې 

تحليل او د پرله پسې مطالعې او تجربې د نچوړ او غورچاڼ پېه نتيجېه 

 کې يې وړاندې کوي.

 يو غربي ليکوال فرانسيس بيکن شاعران پر دريو کټګوريو وېشي:

هغه ډله چې هېڅ ډول مطالعه نه کوي او هېر څېه چېې وړانېدې  -۶

او خپل فکر محصول وي، داډول شاعران کوي، هغه يې د خپلې ګېډې 

د غڼې مثال لري، چې له خپلې خولې تارونه باسي او له بهر څخه هېڅ 

 هم نه اخلي.

هغه شاعران چې د مېږيو خاييت لېري، ټېول عمېر غلېه دانېه  -٤

راټولوي او بېرته هېڅ هم نه ورکوي، دا کټګوري شاعران هم د نورو پېه 

 ېروي.فکر او تجربو شخوند وهي او وخت ت

هغه شاعران دي چې لکه د شاتو د مچيېو پېه شېان پېر ګلونېو  -۹

ګرځي، شيره راټولوي او تر ډېر زيات زحمت او کړاو وروسته يې پر شاتو 

 بدلوي او بيا يې لوستونکو ته وړاندې کوي.

څوک يې مني او که نه؟ خو زما په نظر پسېرلی يېاحب د همېدغې 

درېيمې کټګورۍ په سر کې ځای لري، خو زه په کې دا زياتونه هم کوم، 
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چې د پسرلي د ذهن شات بيا په شاتو کې د بېرې اوپلوسې شېات دي، 

چې زحمت يې هم زيات دی او قيمت يې هم لوړ، يېوازې هغېه څېوک 

ې د ذهن مچۍ يې ددې ونو او بوټېو پېر ددې شاتو پر قيمت پوهېږي چ

 ګالنو خپل وزرونه غوړوالی شي.

په کيسه ييزو اثارو کې کرکټرونه د کيسې د بشپړاوي يو مهم عنصر 

ګڼل کېږي او دا خبره هم معموله ده چېې پېه خپلېه ليکېوال چېې د 

کرکټرونو پنځوونکی دی، خپله د کرکټرونو تر شا والړ دی او ډېر ځلېه 

ي، چې ايلي کرکټر خپله ليکېوال وي او دا عملېي خو داسې هم کېږ

کرکټر د هغه عکس يا ممثل وي. د شکسپير د يو شمېر ډېېرو بريېاليو 

ډرامو يو راز دا ګڼي، چې ددې ډرامو ايلي کرکټر خپله ليکېوال يېانې 

شکسپير دی، هېڅ ممکنه نه ده، هغه پټ درد او روحي حالت چې پېه 

دې د يوه بل کرکټر په وجود کې  خپله پر ليکوال نه وي تېر شوی، هغه

څرګند او تمثيل کړي، دغسې په شعر کې هم کرکټر او کرکټرونه شته، 

 خو د شعر اساسي او مرکزي کرکټر په خپله شاعر دی.

کله چې موږ د پسرلي ياحب شاعري د فکر له پلوه څېړو، نو هلتېه 

موږ ته خپله پسرلی ياحب سترګو ته درېږي، ماضي يې څه وه؟ حېال 

څه دی؟، ټولنيز، افاقي او سياسي شخصيت يې څنګه و او څنګېه  يې

پېورې  (5٨٨1-5٨1١)دی؟ موږ چې خپله اوسنۍ شاعري پېه تېېره لېه 

څېړو، نو له فکري پلوه درې کټګورۍ شاعران يا فکري کرکټرونه مو تر 

 سترګو کېږي:

هغه ډله شاعران يا ناظمان دي، چې پېر منکسېره فکېري ليکېه  -۶

نا چې فکري بلو  ته نه دي وررسېدلي، پر شعر يا نظېم تللي، په دې ما

ليکلو يې پيل کړی و، دې ډلې اشخايېو داسېې فکېري لېوړې ژورې 
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وليدلې، چې تر پايه پر دې بريالي نه شول، چې ځانته خپله الره غېوره 

کړي. په هر پړاو کې چې دې شاعرانو کوم شعرونه خپاره کېړي وو، پېه 

چاته د ښودنې نېه وو، پېه دې کېې  بل سياسي يا فکري پړاو کې هغه

داسې شاعران هم شته چې د خپل ځان او خپل تېر فکر پر ضد يې هم 

 په ايطالح شعرونه وليکل.

هغه ډله شاعران چې پر منحني فکېري ليکلېه تللېي، دې ډلېو  -٤

شاعرانو هم ډېرې فکري تېروتنې او ښويېدنې کړي، خو دې حد تېه ال 

 فکر پر ضد هم ليکنه وکړي. نه دي رسېدلي، چې د خپل ځان او

درېيمه کټګوري هغه شاعران دي، چې شعري او فکري بلو  يېې  -۹

پر يو وخت پيل شوی، دوی يو مستقيم فکري خط تعقيب کېړی او لېه 

خپل هنر سره يې فکر هم خلکو ته وړاندې کړی دی، دوی په هنر کېې 

ځان فکري ښويېدنې، تېروتنې او جاروتنې نه دي کړي او نه يې د خپل 

پر ضد نظمونه يا شعرونه ليکلي دي. پسرلی ياحب په همدې وروستۍ 

کټګورۍ کې راځي، که موږ د پسرلي ياحب لومړنۍ څلېوريزه وګېورو 

 چې وايي:

 

 اللېېېه ښېېېکاره شېېېو پېېېه يېېېوه دا  بانېېېدې

 مېېېېا پېېېېټ سېېېېاتلی تېېېېر پېېېېردو النېېېېدې

 نسېېېېېيمه راشېېېېېه زړګېېېېېی مېېېېېې واکېېېېېړه

 چېېېې کېېېړم داغونېېېه خلکېېېو تېېېه وړانېېېدې

 

څخه څه باندې پنځه لسيزې دمخه ليکل شوې، خېو دا څلوريزه نن 

ل کال غزل هم ولولو، نو بيا به يې هم په فکري جوهر کېې  ۶۹۷۷که د 

 اختالف ونه ګورو.
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 بېګاه يې غلی ناست ومه تېر څنېګ يېې والېوتم

 دا څېېومره بېېې مقصېېده لکېېه رنېېګ يېېې والېېوتم

 کتېېه مېېې ورتېېه الره، لکېېه خېېوب د مسېېافر

 ګ يېېې والېېوتم.ناڅاپېېه د بنګېېړو پېېه يېېوه شېېرن

 

که د پسرلي ياحب له شعرونو څخه نېټې او د هغه نوم لرې شي، نېو 

د ډېرو به پرې زموږ د يو شمېر کالسيکو شاعرانو د شاعرۍ تنېده هېم 

ماته شي، زما په فکر پسرلی ياحب د خپل عصېر کالسېيک دی او دا 

ډېره سخته ده چې هر شاعر د خپل عصر کالسيک شېي. د کالسېيک 

داده چې نور پرې د زمان او مکان د توپانونو زور نه رسېېږي او يوه مانا 

 مرګ يې وژالی نه شي.

کله چې موږ د پسرلي غزلونه او څلوريزې يانې رباعيات لولېو، نېو د 

کاظم خان شيدا او يا هم د خوشال بابا د غزلو او رباعياتو په تلېه يېې 

اعيېاتو تلالی شو. د پسرلي د افکارو ډېېره برخېه همېدې غزلېو او رب

 رانغاړلې ده. دلته يې يوازې څو څلوريزو ته اشاره کوم:

 لکېېېېېه مانېېېېېا چېېېېېې رڼېېېېېوي سېېېېېتوري

 پېېېېېېه تېېېېېېاروڼېږي د سېېېېېېترګو تېېېېېېوري

 هېېېر ځېېېای کېېېې کېېېېږې تېېېر سېېېترګو، سېېېترګو

 احساسېېېېوم دې پېېېېه هېېېېر هېېېېر لېېېېوري.

                                        

 

 چېېېې ورتېېېه ګېېېورم لېېېه شېېېرمه سېېېره شېېېي

 ټېېېېېه شېېېېېيد حسېېېېېن ګېېېېېل وي د زړه ټو
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 شېېېېېرم و حيېېېېېا وي جېېېېېوهر د حسېېېېېن

 مڼېېېه چېېېې سېېېره شېېېي هالېېېه خېېېوږه شېېېي.

                                         

 نېېېه وايېېېم عشېېېقه چېېېې ژونېېېد اسېېېان کېېېړه

 ارزو مېېېېې ډېېېېېره ديېېېېدن دې ګېېېېران کېېېېړه

 چېېېې د زغېېېم کېېېاڼي پېېېه کېېېې اوبېېېه شېېېي

 سېېېېوی زړګېېېېی مېېېېې اتشفشېېېېان کېېېېړه.

 

هغه شېعري فورمونېه پښتو څلوريزې يا رباعيات او همدارنګه غزل 

دي، چې د يوه مفکر او انديال شاعر د فکر د بيان لپاره ډېر مناسب دي 

او پسرلي ياحب لکه د خوشال بابا په څېر له دې شعري فورمونو څخه 

ښه او پرځای ګټه پورته کړې ده. په علمي سيمينارونو کې ليکنې ډېرې 

ېږي، اوږدې او وخت کم وي، له همدې کبله اوږدې ليکنې د چا نه خوښ

ليکنې په کتابونو کې بدې نه ښکاري، خو دا ټکی هم بايد قيېد کېړم، 

چې لنډې ليکنې که هرڅومره په دقت او ځيرتيا وليکل شي، د پسرلي 

ياحب د شاعرۍ د يوې خوا رنګ او خوند هم نه شي راټولېوالی، پېه 

پای کې زه په لنډيز سره د پسرلي د شاعرۍ په بېاب ددغېو څېو ټکېو 

 وم:يادونه ک

 د پسرلي ياحب شاعري يوه فکري شاعري ده. -۶

له ښکال ډکه ده، يانې فکر او ښکال په کې غاړه غېړۍ دي او پېه  -٤

 موازي ډول حرکت کوي.

 مقاومه ده ) د وخت توپانونه يې له منځه وړالی نه شي.( -۹



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ کلتوري يون

 

4134 
 

متداومه ده )ډېر عمر به دوام وکړي او څومره چې د ټولنې ذهني  -۵

 هغومره به يې د شاعرۍ مينه وال زياتېږي.(کچه اوچتېږي 

د پسرلي ياحب شاعري موسمي نه ده، تخل  يې موسمي دی،  -۹

خو شاعري يې موسمي نه ده، يانې هېڅ ډول سياسي موسېمونه يېې 

 خوند او رنګ نه شي پيکه کوالی.

د پسرلي شاعري مکاني نه ده، يانې په يوې مشخصې جغرافيايي  -۱

 .سيمې پورې تړلې نه ده

د پسرلي شاعري د عوامو لپاره نه ده، دده شېاعري د خوايېو او  -۷

په خوايو کې هم د خايو اشخايو لپاره ده، هر کله چې په ټولنه کېې 

ددې خايو خلکو شمېر زياتېږي، د پسرلي ياحب د شاعرۍ مينوال او 

 لېوال هم زياتېږي.

 د پسرلي شاعري د اوس وخت لپاره نېه ده، د راتلونکېو لسېيزو، -٨

راتلونکو نسلونو او راتلونکو پېړيو لپاره ده او قدر به يې پر همغو خلکېو 

 ډېر زيات وي، هغه د خوشال بابا خبره:

 

 د خوشال قدر که اوس په هېچا نه شته

 پېس لېه مېرګه به يې ياد کا ډېر عالم.
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 پښتو او د يرغل بېژ  ((ژبخورې))وې ي د

 کاو دري ژبو برخلي
  

 

 

 

د نړۍ يو شمېر ژبپوهان انګليسي يا انګرېزي ژبې ته )ژبخېوره( ژبېه 

وايي. په دې مانا چې د نړۍ هرې سېيمې او ټېولنې تېه، چېې دا ژبېه 

له کاره يې  ،يرسېدلې؛ نو محلي او يا سيمه ييزې ژبې يې بې اغېزې کړ

 .او له دفتري دريځ او ارزښته يې لرې کړې دي يغورځول

د انګرېزي ژبې جادو په دې کې ده، چې له کوم ملمسوس فزيکېي او 

نورو فشارونو پرته خپل ارزښت او قيمت په ټولنه کې خوندي کېوي او 

 خلک يې مني او هضموي يې. 

بې فشاره، يو شمېر پيداګوژستان يا ښوونپوهان په دې نظر دي، چې 

کړې ډېره  زده   نامستقيمه او نارسمي زده کړه تر رسمي او مستقيمې 

ی او هضېموالی شېي، موثره ده او زده کوونکي يې په اسانۍ سره منال

سياستپوهان هم په دې نظر دي، چې تېر مسېتقيم اسېتعمار  ،دغسې

 )ښېکالک( نامستقيم ښکېالک په اسانۍ سره ولسونه ښکېلوالی شي. 
 

ښکېالک پر وړاندې د غبرګون لپاره عوامل او داليل ډېېر ژر  د مستقيم

څرګندېږي او ولسونه د هغوی په مټ عکس العمل يا غبرګېون ښېيي؛ 

مجله او په ځينو پښېتو  (ځولۍ)دا ليکنه تر ليکلو وروسته په 

 وېبپاڼو کې خپره شوې ده.
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د ابهام په  ،خو د نامستقيم ښکېالک د رد او غبرګون لپاره موجه داليل

تيارو کې پټ وي او عام ولس، چې د ښکېالک پر وړانېدې د غبرګېون 

، په اسانۍ سره دا داليېل درک کېوالی نېه اساسي فزيکي سرچينه ده

 .شي؛ نو په دې ډول نامستقيم ښکېالک ډېر دوام کوي

د سياسي ښکېالک تر څنګ کلتوري يا ژبني ښکېالکونه هم شېته، 

چې ژبني ښکېالکونه بيا پخپل وار د دين يا مذهب، سياسي زورواکېۍ، 

ې مانېا، علم او تمدن او دغه راز د اقتصاد په مټ رامنځته کېږي. پېه د

چې د يوې ژبې د بقا، ځال، پايښت او پرمختګ لپاره دا څو مالتړه ډېېر 

 ضروري دي:

ژبه بايد مذهبي ارزښېت او مالتېړ ولېري،   الف_ دين يا مذهب:

 يانې د مېذهب او ديېن زده کېړه بايېد د هماغېه ولېس پېه ژبېه وي. 

ژبه بايد د سياسېت او دولېت ژبېه   ب_ سياسي يا دولتي مالتړ:

وان ېوي، يانې سياسي چارواکي په هماغه ژبه خبرې وکړي او دفتر و د

 په همغه ژبه وي.

ژبه بايد د ګټې ژبه وي، په دې مانېا، چېې   ج_ اقتصادي مالتړ: 

د هغوی اقتصادي ګټې خوندي وسېاتالی  ،څوک ددې ژبې ويونکي دي

 ګټې ال ورزياتې کړي. شي او څوک چې دا ژبه زده کوي د هغو 
 

ددې ژبې ويونکي بايد خپلې ټولې علمېي تنېدې   د_ علمي مالتړ:

خړوبې کړي او څوک چې دا ژبه زده کوي د هغه ذهني او علمي کچېه 

نوره هم اوچته کړي. البته يو بل ډول اساسي مالتړ هم شته، چې هغېه 

ولسي مالتړ دی، چې د واک و ځواک اساسي سېرچينه ده، چېې دوی 

ی شي خپله ژبه خوندي وساتي؛ خو بيا به هم د علمي، اقتصادي، کوال



 نيمه پېړۍ يون/ کلتوري يون

4131 
 

سياسي او دفتري اړتياوو د لرې کولو لپاره اړ کېږي، چېې نېورې اړتيېا 

دا ډول ژبې چې تر ډېېره حېده د ولېس لېه  کړي. خړوبې ژبې هم زده

ې زيېوا ،مالتړه برخمنې وي او نور مالتړونه يې کمزورې يا سسېت وي

په همدې علت ځان  ،ولس په مالتړ ځان وساتيددې جوګه دي، چې د 

 ساتې )محافظه کارې( ژبې بلل کېږي. 

پښتو ژبه هم يوه ځانساتې يا محافظه کاره ژبه بلل کېېږي، چېې تېر 

ډېره حده د ولس په مالتړ ژوندۍ ده او نور مالتړونه يې ال تېر دې دمېه 

 ډېر غښتلي نه دي. 

دا هم دی، چې پښتو نه د پښتو ژبې د بقا او مقامت يو بل غټ عنصر 

ې د يوې ژبې نوم دی؛ بلکې د پښتون ولس يو ټولنيز قېانون هېم زيوا

چې ولس ژوندی وي؛ نو مجبور دی، چېې د خپېل ټېولنيز تر څو دی، 

قانون له الرې خپلې ستونزې حل کړي؛ نو ځکه خو د قوم تر پايښته د 

 . اټکلېږيقانون او واک پايښت 

"پښتو" ريښه له )پښت د ، چې خپله د پښتو ژبې د بقا بل علت دادی

يا پښتون( څخه اخيستل شوې. هغه ژبېې، چېې د نېوم پېه ريښېه او 

د هغوی ژوند د قوم له  ،محتوی کې يې د قوم ريښه او محتوی پرته وي

ژوندانه سره موازي او مساوي دی او هغه ژبې، چې د علمي، کولتوري، 

او لېه يېوه  يشو سياسي او اقتصادي ارزښتونو په نتيجه کې رامنځته

، وده او پرمختيا يې کړې د همدغو ارزښېتونو پېه يځايه بل ته لېږدېدل

 له منځه ځي.  ،کمزورۍ او له منځه تلو سره

څو ژبې به د بېلګې په توګه وړاندې کړو: عربي ژبه تر شا يېې عېرب 

ملت والړ دی، ترکي ژبه تر شا يې ترک ملت والړ دی، روسي ژبه تر شېا 

 والړ دی او پښتو ژبه تر شا يې پښېتون ولېس والړ دی. ملت  يې روس
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دلته د ژبې او قوم د نومونو تر منځ پر مانيز تړاو سېربېره روانېي تېړاو، 

ارزښت او ماهيت هم پروت دی، دا قومونه هېڅکلېه هېم دا نېه شېي 

 زغمالی، چې دوی دې ژوندي وي او ژبې دې يې ومري.

انګليسي او  :خبرې کوو اوس بېرته د انګرېزي ژبې پر چټک پرمخيون

( 71يا هم انګرېزي ژبه د )جرمانتيک( ژبېو لېه کېورنۍ څخېه ده، پېه )

مله چټک اميالدي پېړۍ کې يې د سياسي، اقتصادي او علمي مالتړ له 

د انګليسي ژبې  او د نړۍ ګڼو سيمو ته يې الره وکړه،پرمختګ پيل شو 

ه تېېرو پرمختګ بهير اوس افغانستان ته هېم را رسېېدلی، لې چټک د

څلورو کلونو راهيسې چې هره کورنۍ او بهرنۍ موسسه ګېورې؛ نېو د 

تقرر لومړی شر، يې پر انګليسي ژبېه او کمپيېوټر پوهېېدل دي. لېه 

ړ مهمو دولتي پوسېتونو تېه هېم ادولتي موسسو پرته اوس دا شر، يا 

غځېدلی، دولتي چارواکي استدالل کوي، چې د افغانستان دولېت پېر 

لګوي؛ نو بايده دي داسې يو څوک پر مهمو دولتېي  بهرنيو مرستو ډډه

څوکيو وګومارل شي، چې پر انګليسي ژبه پوه وي، له بهرنيو سېرچينو 

 ټينګ کړي، مرستې راماتې کړي او د پوهاوي جوګه شي.  يسره اړيک
 

په ولس کې هم د انګليسي ژبې مينه وال او لېوال ډېر زيات دي )څوک 

د  .)څوک پر انګليسي ژبه پيسې ګټي(په انګليسي ژبه پيسې ګټي( او 

افغانستان په ښارونو کې تېر درملتونېو وروسېته د انګليسېي ژبېې د 

د انګليسي ژبې دا چټکېه وده او  ر تر بل هر څه زيات دی. ېکورسو شم

دې څو کلونو کې )کېه حېاالت همداسېې روان وي( د ږپه نبه پراختيا 

نيسي او خلکو ته بېه افغانستان د دولت د دفتري چارو زياتره رګونه و

هم تر يوه حده د ګټې او علم ورونه بېرته شي؛ خو اوس راځېو دې تېه، 

چې دا ژبه به د کومې ژبې ځای ونيسي، کومه به کمزورې کېړي او لېه 
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کومې يوې سره به مرستندويه شي؟ دا ډېره مهمېه پوښېتنه ده، چېې 

 دقيق اټکل او ارزونه غواړي. 

وړې ژبې چې هسې هېم د لويېو ژبېو زما په اند په افغانستان کې به 

ددې نور زيان هېم وګېالي؛ ځکېه  ،)پښتو( او )دري( تر اغېز الندې دي

به د خپلو ځاني ګټو لپاره هم هڅه وکړي، له نړيوالو سره د  ژبوويونکي

ارتبا، په هيله انګليسي ژبه زده کړي او د خپلې سيمه ييېزې ژبېې د 

 هڅه ونه کړي.  هودې لپاره به ډېر

علمي او سياسي ژبه چې يو هېواد ته ورځېي او د دفتېري  دويم هره

ژبې ماهيت او ارزښت راخپلوي، تر ټولو لومړی ګوزار يې پر همغې ژبېې 

دی، چې دا وخت پر حکومت او دفتر حاکمه ده. د حکومت او دفتېر د 

خپلولو لپاره به ددې دوو ژبو تر منځ سيالي روانه وي او ميدان به هغېه 

يې لوی سياسي، اقتصادي، علمي او تخنيکي قوت ژبه ګټي، چې تر شا 

 پروت وي. 

، چې اوس په کوم سرعت انګليسېي و تهد افغانستان د دولت دفترون

ژبه را روانه ده، دا په حقيقت کې له دفتر څخه د دري ژبې د حاکميېت 

 د ختمېدو زيګنال دی. 

دري ژبه په هېڅ وجه له علمي، اقتصادي، سياسي او تخنيکي پلېوه 

اوسمهال د انګرېزي ژبې مقابله نه شي کوالی؛ نو ځکه به يې په اسانۍ 

 سره ځای انګليسي ژبه ونيسي. 

ددې خبرې يادون هم ضروري دی، چې دري ژبه په افغانسېتان کېې 

ار او دفتر ژبه وه ډېر قومي مالتړ نه لري، په دې مانا، چې دري ژبه د درب

ې تاجکېان او پېه زاو تر يوه حده د مذهب دويمه ژبه. له قومي پلوه يوا

دويمه درجه کې هزاره ګان ددې ژبې مالتړي دي. تر اوسه پېورې دري 
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ژبه د دربار له الرې د ګټې ژبه هم وه؛ نو ځکه يو شمېر نورو افغانانو هم 

، هغه ژبې چېې پېه يا د ضرورت او يا هم د مجبوريت له مخې زده کوله

هېواد کې د دربار له الرې حاکمې وې، هغه د درباري امتياز د له منځېه 

تلو سره سمې کمزورې کېږي او نورې ژبې يې ځای نيسي. غوره بېلګې 

يې په روسيه کې د )فرانسوي( ژبې او د هند د مغولو پېه دربېار کېې د 

 اد )دري( يا )فارسي( ژبې د درباري ارزښېت ختمېېدل وو، کلېه چېې

له هغو سيمو څخه ددغو ژبو د نفوذ ټغر  ،ژبپالي دربارونه له منځه الړل

 هم راټول شو او ځای يې قومي ژبو ونيو. 

د انګليسي ژبې د مخ پر زياتېدونکي ګواښ تر څنګ د افغانسېتان د 

اساسي قانون د شپاړسمې مادې حکم هم د دري ژبې حاکميت ته غټ 

مخې محلي او سيمه ييزې ژبېې ددې مادې د حکم له  ګواښ پېښ کړ. 

د پراختيا او پرمختيا حق لري، دلته خو نورې محلي ژبې دومره د بحث 

وړ نه دي؛ خو ازبکي او ترکمني ژبې چې اوس دواړه د )ترکي ژبېې( پېه 

 نومونو يادېږي. د دري ژبې حاکميت ته ستر ګواښ دی. 

مال د افغانستان د دري ژبې د حاکميت غټه سيمه همدا د هېواد د ش

واليتونه وو، البته د دفتر له الرې د هېواد په جنېوب لويېديز او نېورو 

سيمو کې هم دود ده؛ خو شمال يې يوه امتيازي سيمه ده. اوس هلتېه 

ازبکي )ترکي( ژبه چې د ترکيې د لوی تمدن، اقتصادي او سياسي قوت 

په ، چې د هېواد هلرې نه د هاحتمالله مالتړ هم لري، په ټوکېدو ده او دا 

 واکمني له سخت زوال سره مخامخ کړي.  هشمال کې د دري ژبې ټولواک

له قومي پلوه د هېواد په شمال کې هېڅ قوم هم بشپړ اکثريت نه لري؛ 

بلکې ازبک، پښتانه، تاجک او هزاره ګان ټول يو نسبي توازن لري؛ نېو 

پښېتانه هېم د  ،کله چې د هېواد په شمال کې ازبکي ژبېه وده وکېړي
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د ودې لپاره کار وکړي دا کار به د دري ژبې د واکمنېۍ ډګېر  خپلې ژبې

 او نوي سياالن به يې ورځ پر ورځ غښتلي شي.   راتنګ کړي 

د حکومت دننه چې ورو ورو انګليسي ژبه پر دفتر حاکمېه وي؛ نېو د 

دري ژبې درباري ارزښت به له منځه الړ شي او هغه په سوونو څه، چې 

ر دري ژبېې د حاکميېت لېه الرې يېې د په زرونو مامورينو ته، چې پې

کول او د درباري مهېارتونو او لفېاظۍ لېه  ېحکومت ډېر خواږه ترخول

ددې ميرزايانو او ميرزا قلمېانو  ،الرې يې زيات شمېر امتيازات راخپلول

ځای به داسې نوي ځوان کدرونه ونيسي، چې هم پر انګرېزي ژبه او هم 

 م زده وي. پر کمپيوټر حاکم وي او هم يې عصري علو

د انګرېزي ژبې په زده کړه کې پښتانه تر هر چا ځکه زيات دمخه دي، 

چې د انګرېزي ژبې غږيز يا فونولوژيېک جوړښېت د پښېتو لېه غږيېز 

جوړښت سره يو شان دی، د جنس او حالت توپير او پر ساکن تېوري د 

په داسې حال کېې چېې د دري ژبېي  ،کلمې پيل په دواړو ژبو کې شته

ت له دې سره توپير لري؛ نو له ځينو استثناتو پرته د ژبې ګرامري سکښ

د زده کړې د عملي نتيجو او ايولو له مخې هغه ژبې چېې مشېترکات 

سره ولري، د هغو ژبو ويونکي دا ژبې ښې زده کوالی شي؛ نېو پېه دې 

ډول ويالی شو په هر انګليسي ژبي ټولګي کې چې پښتانه او دري ژبي 

او ګرامر له مخې پښتنو ته د انګليسېي  (ګوين)سره ناست وي د تلفظ 

د هرې ژبې يا هر قېوم  ،ژبې زده کړه اسانه ده. دا خبره هم واقعيت دی

کدرونه چې په حکومت يا دربار کې کار کوي، طبعاً خپل قومي او ژبني 

تمايالت لري او د خپل ځان په ګټه به کار کوي. کله چې بيا په دفتر يېا 

راوالړېږي؛ نو طبعاً د پښېتو  مساله ژبېحکومت کې د دويمې يا قومي 

د ملګرو ملتو يوه اداره )يونيسکو( چېې د  امتياز او استحقاق زياتېږي. 
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کلتوري ميراثونو او فرهنګي شتمنيو د ساتنې او پالنې لپاره کار کېوي، 

په هر هېواد کې يوه ژبه د هغه هېواد د ملي ژبې په توګه پېه رسېميت 

کې فارسي ژبه او په افغانستان کېې پښېتو پېژني، دا سازمان په ايران 

ژبه د ملي ژبې په توګه په رسميت پېژني؛ نو د انګليسي ژبې په راتېګ 

له زياتېه راوالړه اسره به يوه د دربار د ژبې او بله د ملت د ملي ژبې مس

 شي. 

دا يو څرګند حقيقت دی، کېدی شي د پښتو ژبې مخالفينو ته دا يېو 

دی. ملي ژبه د ملت د اکثريت ژبېې تېه تريخ حقيقت وي؛ خو حقيقت 

ويل کېږي، نه درباري يا دفتري ژبې ته، په ځينو هېوادونو کې ملي ژبې 

ځينو کې بيا دفتري ژبې ځانتېه  هم درباري او دفتري بڼه لري؛ خو په 

 اوملي بېلې وي. 

مادې د محتوياتو لېه  41او  71اساسي قانون د  اوسني د افغانستان د

لت رسمي ژبه او هم د ملت ملي ژبه ده؛ خو د يو لړ مخې پښتو هم د دو

نامشروعو جريانونو د پرله پسې حاکميت له المله پښتو ژبې خپل ټول 

دفتري استحقاق نه دی تر السه کړی؛ خو ملي ژبېه ځکېه وه، چېې د 

 تاريخ په اوږدو کې يې همدې ملت ساتنه او پالنه کړې ده. 

وايم، چې که د انګرېزي ژبېې د اوس دلته بېرته خپل بحث رانغاړم او 

پرمختګ سرعت همداسې روان وي؛ نو ددې احتمال شته، چې د دري 

ژبې درباري ارزښت، قوت او حاکميت له منځه يوسي او کله چېې ددې 

ژبې درباري قوت ختم شي؛ نو ددې احتمال شته، چې اوسنی شېان او 

کېې شوکت يې هم له زوال سره مخ شي او انګليسي ژبه، چې په نېړۍ 

د افغانسېتان دري  ي،او له درباره شړل ييې تر دې دمه ډېرې ژبې خوړل

د پښتو ژبې پر  له سخت ګواښ سره مخامخ کړي.  کمزورۍژبه به هم د 
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وړاندې بيا بل ډول اټکل کېدی شي او هغه دا چې پښتو ژبه خو هسېې 

هم په دربار کې درنه برخه نه لري؛ نو که انګليسي دربار ته را هم شي، 

پښتو څخه څه کمېدی نه شي، پښتو به د ملي ژبېې او د وخېت پېه له 

تېرېدو سره د انګليسي تر څنګ د دولت د ژبې په حيث خپل شتوالی 

خوندي وساتي او هلته به ال ښه څرګنده شي، چې پښتو د افغان ولس 

 .ملي ژبه ده
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 افغانستان او د ايران کلتوري يرغل
 

 
 

افغانسان دتېاريخ پېه اوږدو کېې د بېالبېلېو هېوادونېو او مختلفېو 

امپراتوريو تر سياسي، پوځي او کلتوري يرغل الندې راغلېی دی، خېو 

افغانانو په ډېره مېړانه د پرديو سياسي او پوځي يرغلونه په شا تمبولي، 

سياسي او پوځي هغو په شان ژر له خو د کلتوري يرغلونو اغېزې لکه د 

 منځه نه دي تللي.

د کلتوري يرغلونو په جمله کې د عربو، ايران، پاکستان او اوس اوس 

د لويديزې نړۍ د رنګارنګ کلتورونو د څپاو يادونه کوالی شو، د عربېو 

کلتوري تاثيرات د ديني او مذهبي ارزښتونو د دودونېې، د پاکسېتان 

سياسي او اقتصادي پرمختګونو او د لويديزې کلتوري اغېزې، د هغو د 

نړۍ کلتوري اغېزې پېه افغانسېتان کېې دهغېو د اوسېنيو سياسېي 

 لېوالتياوو او تخنيکي برالسۍ له امله رامنځته شوي دي.

خو د ايران کلتوري تاثيرات د هغو لېه مېذهبي، سياسېي او ژبنېۍ 

يو پېړيو پراختيا غوښتنې سياست سره تړاو او په افغانستان کې له پېړ

راهيسې دوام لري، ايراني ليکوالو او د وخت سياستوالو هېڅکله هېم 

په افغانستان کې خپلېه ژبنېۍ لېوالتيېا پټېه کېړې نېه ده، ايرانيېان 

افغانستان خپله ژبنۍ او فرهنګي حوزه ګڼېي، د فرهنګېي او مېذهبي 

ګڼه کې خپره شوې  مه(1کاله په ) (ل3186)دا ليکنه د هيلې مجلې د

 ده.
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اغېز د ساتلو تر سيورې الندې غېواړي د اوږدې مېودې لپېاره خپلېې 

 م خوندي او ترالسه کړي.سياسي ګټې ه

له همدې امله له پېړيو راهيسې د ايران د هر وخت حکومتونو هڅېه 

کړې په افغانستان کې د سياسي السوهنې تر څنګ فرهنګي السوهنه 

وکړي، له همدې کبله خو په افغانستان کېې د کلتېوري چېارو د ادارو 

، چې اکثره مسوولين فارسي ژبي او يا هم داسې پښتانه ټاکل شوي وو

 د دري ژبې تر زيات تاثير الندې وو.

کله چې د هند په نيمه وچه او د منځنۍ اسيا په بېالبېلو سيمو کې د 

فارسي ژبې پر وړاندې نورې قومي ژبې راوټوکېدې، نو د فارسېي ژبېې 

لمن له دې سيمې څخه په ټولېدو شوه او يوازې د فېارس )ايېران( لېه 

منځنۍ اسيا کې روسېي ژبېې د لوري د راټوکېدو په حال کې شوه، په 

فارسي ژبې ځای ونيو او دهند په نيمه وچه کې لومړی نورو قومي ژبېو 

 او بيا وروسته انګليسي ژبې د فارسي درباري حاکميت ختم کړ.

په افغانستان کې د هوتکيانو، احمدشا بابا، امير شېرعلي خان، اميېر 

و )سېمونونو( د حبيب اهلل خان او غازي امان اهلل خان ژبنيو ريفورمونې

فارسي ژبې پرله پسې درباري حاکميت له سخت ګواښ سېره مخېامخ 

 کړ.

په سقاوي اړو دوړ کې ټول ريفورمونه په شا وتمبېول شېول، خېو د 

اعليحضرت محمد نادر خان پر وخت پښتو ژبې ته يو ځل بيا اساسېي 

پام راواوښت، خو دا سمونونه هم د محمد نادر خان د وژنېې لېه املېه 

ل، خو د وزير محمدګل مومند په شېان د هغېه د يېو شېمېر ټکني شو

ملګرو او ملتپالو افغانانو په هڅو ژبني ريفورمونه ژوندي وساتل شېول، 

د اعليحضرت محمد ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په اساسي قانون کې 
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دپښتو ژبې دملي حق تثبيت، د افغانستان دملي هويت د روښانتيا په 

تر هغه وروسته د ولسواکۍ په لسيزه کېې هېم الره کې يو مهم ګام و، 

 پښتو ژبې تر يوه بريده وده وکړه.

کال تر سياسي بدلون وروسته هم پښتو ژبې وده وکېړه  (ل۶۹۹۷)د 

او ان د درباري ژبې حيثيت يې خپل کړ، تر دې وخت دمخه ټوله موده 

کې د ايران حکومت دپښتو ژبې د پرمختګ بهيېر تېه خواشېينی و او 

هڅه يې کوله چې دا بهير له ځنېډ او خنېډ سېره مخېامخ کېړي. پېر 

ځي يرغل وروسته په افغانستان افغانستان باندې د شوروي اتحاد تر پو

کې د پښتو ژبې د  ودې بهير ټکنی شو او ژبنی پرمختېګ د سياسېي 

حاالتو تر اغېز الندې راغی، دپښتو ژبې د ودې ګړندی بهير سست شو 

او فارسي ژبې ته زياته پاملرنه راواړول شوه، پښتو د دولت پېه رسېمي 

شېوه، د شېوروي  خپرونو کې د دويمې او ژباړيزې ژبې پوړۍ ته راټيټه

اتحاد پښتون ضد او د مشخصو لږکيو د پياوړتيا پاليسېي ددې سېبب 

شوه، چې پښتو ژبه او پښتني فرهنګ په زياتو برخو کې وځپل شي، د 

شوروي اتحاد حکومت که څه هم له سياسي پلېوه د ايېران دمېذهبي 

حکومت مخالف و، خو په ژبنۍ او فرهنګي برخه کې دشېوروي اتحېاد 

 است عمالً د ايران له هيلو سره مطابق و.افغان ضد سي

په داسې حال کې چې په کابل کې د روس پلوه حکومت پر فرهنګي 

او خپرنيزو مرکزونو او وسايلو واکمنه فضا د ايران د دوديزې فرهنګېي 

او ژبنۍ پراختيا غوښتنې له هيلو سره سمه وه، خو ايران بيا هم پر دې 

ته ګوني شيعه ګوندونېه چېې لېه بسنه ونه کړه، په ايران کې مېشت ا

مذهبي او ژبني پلوه يې د دوی ايډيالوژي تعقيبولېه، پېه خپلېو ټولېو 

امکاناتو ښه سمبال کړل او ډېر يې ونازول، ايران مېشتي شيعه مذهبي 
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ډلې دومره زياتې د ايران تر اغېېزې النېدې راغلېې چېې ان د ايېران 

پر مشېرۍ  مذهبي او سياسي مشران يې خپل مشران ګڼل او دهغوی

يې وياړ کاوه. دې ډلو که څه هم جهاد او مذهب خپل شېعار ټېاکلی و، 

خو په واقعيت کې قومي او ژبنی عنصر په کې تر بل هر څيز ډېر قوي و. 

دې جهادي ډلو په کابل کې نورو واکمنو الحادي شيعه ډلو سره په پټه 

يې بيا او ښکاره داسې اړيکي درلودل چې په ايران پالنه او ژبپالنه کې 

ګډې هڅې په ښه ډول څرګندېدلې، د ډاکټر نجيب اهلل د واکمنېۍ پېر 

مهال به د ايران د اسالمي انقالب او د ايران نورې مذهبي او سياسېي 

ورځې دهمدې شيعه واکمنو ډلو په مرسته په داسې شاندارو مراسېمو 

سره لمانځل کېدلې چې ځينو به دا فکر کاوه چې دا د افغانستان مرکز 

 ( نه دی، بلکې د ايران کوم لوی ښار دی.)کابل

د خميني او د ايران د نورو مشرانو عکسونه به پر موټرو ځړېېدلي وو 

خميني رهبر( غږونه اورېدل کېدل، د  -او په الريونو کې به ) د اهلل اکبر

ايران حکومت له ژبني او مذهبي پلوه پر ايران مېشتو اته ګونو شېيعه 

شتي اسالمي جميعت ګوند سره هم ښېه ګوندونو سربېره پاکستان مې

اړيکي درلودل، له جميعت تنظيم سره د ايران د خوږو اړيکو درلودلېو 

علت مرکزي ټکی د هغوی ژبنۍ او فرهنګي لېوالتيا وه، د استاد ربېاني 

اسالمي جميعت تنظيم د خپل سياسي ژوندانه په کار او فعاليېت کېې 

ه ډاګيېز کېړي وو او د خپل قومي او ژبني تمايالت تر هر چا زيېات ښې

 اسالم او جهاد تر چتر الندې يې دا بله ستراتيژي هم پرمخوړله.

د ايران او اسالمي جميعت ترمنځ ژبني اړيکي دومره ټينګ وو چېې 

يو وخت دجميعت تنظيم مشر پروفيسور برهان الدين رباني له ايېران 
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سره د ګډې فرهنګي همکارۍ او ستراتيژۍ تړون هېم السېليک کېړ، 

 ن او افغانستان يې دواړه هم فرهنګه او يو ژبي هېوادونه وګڼل.ايرا

خو پر کابل باندې د استاد برهان الدين ربېاني د نيمېواکې واکمنېۍ 

پرمهال په کابل حکومت کې د ايران پلوه ايلي ډلې يانې وحدت ګوند 

له غوښتنې سره سم دمناسبې ونډې دنشتوالي له امله د استاد رباني 

سياسي پلوه د ايران دحکومت اړيکېي اکثېره وخېت  له ادارې سره له

ترينګلي وو، دغه راز دا مهال کابل دتنظيمي جګړو ډګر و او د ايېران د 

فرهنګي فعاليت لپاره چندان زمينه برابره نه وه، خو بيا هم د کابل يېو 

شمېر خپرونو، ايراني بڼه خپلوله، همدا مهال يېو شېمېر فرهنګېي او 

ان څخه د مرستې پېه نامېه پېه لسېګونو زره علمي مرکزونو ته له اير

عنوانه کتابونه راغلل او په علمي مرکزونو او د هغو په کتېابتونونو کېې 

ځای پر ځای شول، خو کله چې د طالبانو دتحريېک د زور لېه املېه د 

استاد رباني دتنظيم واک له کابل او د هېواد له بېالبېلو سېيمو څخېه 

ګوټ کې راټول شو، نو د ايران حکومت ټول او يوازې د هېواد په يو نيم 

بيا د استاد رباني د سمبوليک او تمثيلي حکومت هېر ډول سياسېي، 

 اقتصادي، پوځي او تبليغاتي مالتړ ته راودانګل.

دا وخت د ايران اکثرو راډيويي، تلويزيوني او چاپي خپرونو د اسېتاد 

خپلېه رباني د تمثيلي حکومت تائيدونه او د طالبېانو د نظېام غندنېه 

ايلي موخه کړه، ان تر دې بريده چې د استاد ربېاني د شېړل شېوي 

حکومت ټول نشرات يې يو سلنې ته هم نه رسېدل، ايراني خپرونېو دا 

وخت دومره سپين سترګي کوله چې د نړۍ هېڅ هېواد به په بل هېواد 

کې کوم خپل خوښي تنظيم يا حکومت لپاره نه وي کړې، کلېه چېې د 

په زور د طالبانو نظام ړنګ شو، نو ايران ته ډېره ښه امريکايي ځواکونو 

زمينه په الس ورغله، چې هم له طالبانو څخه خپل سياسي غچ واخلي 

 اوهم په افغانستان کې خپل ژبنی او فرهنګي پالن عملي کړي.
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پاکستان دا وخت په افغانستان کې د سياسي لېوبې يېو بېايلونکی 

سياسي ډګېر څخېه لېرې  هېواد ګڼل کېده، سعودي عربستان هم له

شوی و، د امريکا متحده ايالتونو خپلو سياسېي اهېدافو تېه تېرجيح 

ورکوله، دمنځنۍ اسيا هېوادونه اکثره له ايران سېره موافېق وو او کېه 

 ځينې بيا موافق نه و، نو مخالف هم نه وو.

امريکائيانو هم نېه غوښېتل د ايېران د فرهنګېي نفېوذ د پراختيېا 

نرژي مصرف کړي، دا ټول عوامېل ددې سېبب دمخنيوي لپاره خپله ا

شول چې ايران ته طاليي چانس په ګوتېو ورشېي او هغېوی د خپلېې 

 اوږدې او لنډې مودې فرهنګي پالنونه عملي کړي.

د ايران د کلتوري اغېز لپاره بل طاليي چانس دا و چې اکثره کلتوري 

وزارتونېه د  وزارتونه لکه د بهرنيو چارو، لوړو زده کړو او اطالعاتو کلتور

ايران پلوو اشخايو په السو کې پرېوتل، په کابل کې د ايېران سېفارت 

فوراً د افغانستان د اطالعاتو کلتور وزارت سره پېه لسېګونو بېالبېېل 

قراردادونه السليک کړل، چې هر يو يې په افغانسېتان کېې د ايرانېي 

ځلېه کلتور او ژبې پراختيا ته الره اواروله. په ايران سېفارت کېې څېو 

داسې خايې غونډې او مېلمستياوې برابرې شوې، چې په هغېه کېې 

هغو ډول اشخايو ته بلنه ورکړل شوې وه چې د ايرانپالنې روحيه يېې 

 لرله.

تر دې وروسته په ښکاره ډول د افغانستان پېر ملېي ترمينېالوژۍ د 

ايراني ترمينالوژۍ يرغل وشو او ګڼ شمېر فارسي ژبي افغاني خپرونېې 

ې، ان تر دې چې دولتېي او رسېمي خپرونېې د ايرانېۍ ترې ډکې شو

ترمينالوژۍ د تبليغ او ترويج ايېلي وسېيلې وګرځېېدې، يېو شېمېر 

خپرونې د ايراني خپرونو په شکل، سليقه او ډيزاين چاپ شوې، علمي 

او کلتوري مرکزونو ته هم د ايرانپالنې او ايراني ترمينالوژۍ لمن خېوره 

لمي مرکزونو دومره واکمن شو، چې ان د شوه، ايران د افغانستان پر ع
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لوړو زده کړو لپاره د کانکور د ازموينې پاڼې هم په ايران کې چاپ شوې 

او دکتنې لپاره بيا هم ايران ته واستول شوې، دا د افغانسېتان د لېوړو 

زده کړو د تاريخ په ټول بهير کېې تېر ټولېو بدرنګېه پېښېه ده، چېې 

ه هېم نېه و مخېامخ شېوی، د افغانستان ورسره په تېر کېې هېڅکلې

 افغانستان په پوهنتونونو کې ايراني ترمينالوژۍ دود شوه.

دې کار سره تر ټولو لومړی په خپله د لېوړو زده کېړو او اطالعېاتو او 

کلتور وزارت اول الس چارواکو مرسته کوله او ورته لېېوال وو. ايرانېي 

ې پېوځي ترمينالوژي نه يوازې په علمي مرکزونو کې خوره شېوه، بلکې

مرکزونو ته يې هم الره وکړه، يو شمېر ايران پلوو اشخايو هڅېه پيېل 

کړه هغه عسکري ايطالحات چې د امير شېرعلي خان له وخته بيا تر 

دې دمه په پښتو وو، له منځه يوسي او پرځېای يېې ايرانېي عسېکري 

ايطالحات دود کړي، ايراني ايطالحاتو په چاپي خپرونو کېې د ځېای 

ټلويزيوني او راډيويي خپرونو ته هېم الره وکېړه، کابېل نيونې ترڅنګ 

ټلويزيون او ځينې نورو ټلويزيوني چينلونو اکثره ايراني فلمونه او يا هم 

په ايران کې ژباړل شوي او دوبله شوي فلمونه خپرول او خپروي يېې، 

سړی دا فکر نه شي کوالی چې دا د افغانستان ټلويزيوني خپرونې دي، 

ی په کابل کې په مجموعي ډول فارسي خپرونې لولي يانې کله چې سړ

او ګوري نو سړي ته له ورايه ايران تداعي کېږي او فکېر کېوي چېې د 

ايران په کوم لوی ښار کې اوسي، که چېرې د ايېران فرهنګېي يرغېل 

همداسې دوام ومومي او د مخنيوي لپاره يې اساسي ګامونه پورته نېه 

ملي هويت به د ايران د فرهنګېي شي، نو لرې نه ده چې د افغان ملت 

 يرغل په خم کې دل او حل شي.
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 زرين انځور د فکر او کار سړى
 

 

 

په هره ټولنه کې چې هر ډول بشري پرمختګ او هوساينه رامنځتېه 

د هغې ټولنې د انديالو اشخايو او د کار د سړيو د هڅو نتيجه شوې، دا 

ده. نېکمرغه ټولنې همغه دي چې د فکر او کار سرونه لېري، اول فکېر 

وکړي بيا کار وکړي او وروسته پېاتې 

يا بدمرغه ټولنې هغه دي چې د فکر 

او کار سرونه په کې نه وي او يېا کېه 

وي هم له خبرلوڅېو او منفېي پېالو 

ه سېر نېه شېي پورتېه اشخايو څخ

کوالی. د مقدوني سکندر د بري غټ 

راز په دې کې و چې د ارستو په شان 

د يوه غټ مفکر ماغزه يې مالتړي وو. 

کال، د زرين انځور د پنځوسمې کـاليزې پـه  (ل3186)دا ليکنه پر 

وياړ ليکل شوې وه او په هغه علمي غونـډه کـې اورول شـوې چـې د 

اوسـه پـه زرين انځور په وياړ په کابل کې جوړه شوې وه. دا ليکنه تر

 کومه خپرونه کې چاپ شوې نه ده.
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دغه راز که د نړۍ د هر زورواک، ولسواک نوميالي او فرهنګيالي د بري 

شاليد ته وګورو نو وبه وينو چېې برياليتوبونېه يېې د فکېر او عمېل د 

 .پيوستون نتيجه ده

زموږ په ټولنه په تېره بيا په ليکوالو کې، درې ډولېه ليکېوال ليېدل 

 کېږي:

يو هغه ډله ليکوال دي چې هېڅ کار نېه کېوي او يېوازې خبېرې  -۶

کوي، دوی خپلې ذهني ناروغۍ او سپوره انتقادونه د نقد يا کره کتنې 

په نامه تېروي او غواړي په ټولنه کې د يوه کره کتونکي په توګه مطرح 

، ان تر دې چې ځينې د کار ليکوال يې هم ))پوهې((، ))بصېيرت(( شي

او ))دقت(( ته په درنه سترګه وګوري، دا په حقيقت کې شفاهي يا بېې 

ليکه ليکوال ګڼالی شو چې ليک او اثار نه لري، خو پېه ليکوالېو کېې 

 حساب دي.

دويم هغه ډله ليکوال دي، چې د نظېر او پېوهې خاونېدان دي،  -٤

ره خو کار يې کم دی، دا ډله ليکوال کوښېښ کېوي، چېې پوهه يې ډې

ټولنې ته دقيقې ليکنې وړاندې کړي، ډېر ځله داسې پېښېېږي، چېې 

ددې ليکوالو ډېرې ليکنې دډېر احتيا، له وېرې له چاپه پېاتې شېي او 

ولس يې له ګټو برخمن نه شي، داسې هم شوي چې د زيات احتيا، له 

کړي نه دي او بيا يې چې کلېه  وېرې ،دوی خپلې ليکنې پر وخت چاپ

د چاپ هڅه کړې او يا يې چاپ کړي، نو اثر يېې خپېل هغېه پخېواني 

ارزښت، قيمت او ماهيت له السه ورکړی او يا کم شوی دی. يانې دا ډله 

 ليکوال د ښه نظر خاوندان دي، خو ښه د کار سړي او مېړني نه دي.

کېر کېوي او درېيمه ډله هغه ليکوال دي چې هم فکر لري، هم ف -۹

هم کارونه ترسره کوي، ددې ليکوالو له جملې څخېه پوهانېد مجېاور 
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احمد زيار، استاد حبيب اهلل رفيع، سرمحقق زلمی هېوادمل او ځينېې 

نور دي، چې څه يې په ذهن کې ګرځېدلي، فکر يې پرې کړی او بيا يې 

ټولنې ته وړاندې کړي دي، يانې د نن کار يې سبا ته نه دی پرې ايښي. 

ا په فکر ښاغلی زرين انځور هم په همدې درېيمه کټګورۍ ليکوالېو زم

کې راځي، يانې دا چې هم فکر کوي هم کار کوي. د فکر او کار ترڅنګ 

يو څو نور مهارتونه هم لري، چې هغه هم د ده د فرهنګېي کېارونو پېه 

برياليتوب کې مرسته کوي، ددې مهارتونو له جملېې څخېه يېو مهېم 

، چې د خپل کار په بهير کې د نورو احساسېات مهارت يا خصلت دادی

او کينه نه راپاروي يانې کار په دې ډول ترسره کوي، چې د رخه ګرو او 

کينه ګرو ورته ډېر پام نه شي او که پام يې هم شي نو پېر ده د نيېوکې 

داسې ښکاره څه پيدا نه کړي چې د هغوی د کينې اظهار سبب شېي. 

کې يو غټ عيب دادی چې څېوک ډېېر زموږ د ټولنې په ځينو ليکوالو 

کار کوي له هغه سره زيات مخالفت کېوي، لېه ښېاغلي اسېتاد رفيېع 

ياحب سره د يو شمېر کسانو رخه په دې ده، چې ولې ډېر کار کوي او 

د انتقاد غټه وجه، عامل او دليل د هغه زيات کار ګڼي، خو خپلېه چېې 

پېاک او معېاف دي. هېڅ کار نه کوي له هر ډول نيوکې، ګناه او انتقاده 

دې ډول ليکوالو په حقيقت کې دېته کار ويېالی چېې د نېورو کارونېه 

وڅاري، چې هغوی څه کوي، د خپل ځان په اړه فکر نېه کېوي، خېو د 

 نورو کار او زيار له زربينه تېروي.

زرين انځور زموږ د ټولنې دغسې يوې څنګزنې خو ډېېرې عيبجنېې 

سې يو محتا، او مستقيم خېط نيمګړتيا ته متوجه شوی، نو ځکه پر دا

حرکت کوي او خپل کار ته دوام ورکوي چې له ښي اړخو او کيڼ اړخېو 

ناروغانو ځان وژغوري، دی په دې خاطر چې د رخه ګرو او کينېه ګېرو 
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حسادت را ونه پارېږي، خپل ځينې کړي کارونه يې هم د نورو په نامېه 

 ې ده.تمام کړي او په دې ډول يې د کينې د توپان مخه ډب کړ

په فرهنګي کار او چار کې د انځور بله پخه تجربېه او مهېارت دادی، 

چې که غواړې کار وکړې، نو ځان به نه مطرح کوې، نور به مطرح کوې، 

خپله به شاته کېږې، نور به مخې ته کوې، په دې ډول به د هغو خلکېو 

مرسته او همکاري جلبوې چې يوازې د ځان د ځلونې او شهرت لېوال 

يا دېته اړتيا لري؛ طرحه به دې خپله وي خو عملي کوې به يېې دي او 

په بل چا، خبره به دې خپله وي خو کوې بېه يېې د بېل پېه خولېه، د 

همدغه مهارت او فورمول دقيق استعمال انځور ددې جوګه کېړی دی، 

چې د فرهنګي کارونو لپاره د مختلفو سېليقو، نظرونېو، افکېارو او ان 

ه او همکاري راجلب کړي او ځېان د پښېتني عقايدو د خاوندانو مرست

ټولنې په داسې يو حالت کې چې د شخصېيت د تثبيېت بحېران يېې 

 ګواښوي، د يو مثبت او باور وړ شخصيت په توګه تثبيت کړي.

دله غواړم په لنډيز سره د ده پر کړيو فرهنګي کارونو لنډه رڼا واچوم 

 توګه راوړم:او بيا په پای کې يو څو خبرې د نچوړ او لنډيز په 

 د فرهنګي کار موده: -۶

کال څخه پر فرهنګي کارونو الس  (ل۶۹۹۱)انځور په رسمي ډول له 

پورې کړی، البته تر دې دمخه د تحصيل په بهير کې يې هم څه نا څېه 

ل کېال ۶۹۹۱ليکوالي کړې، خو د رسمي او عملي کارونو پيل يېې لېه 

د هنر او ادبيېاتو  څخه دی، پر همدغه کال دی په راډيو افغانستان کې

په اداره کې د رسمي کارکوونکي په توګه مقرر شو او تر ننه پورې يې له 

 ( کاله فرهنګي کارونه ترسره کړي دي.۹۱وقفې پرته نږدې )
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 راډيو افغانستان کې کار: -٤

کال پېورې نېږدې  (ل۶۹۱۹-۶۹۹۱)انځور په راډيو افغانستان کې له 

لس کاله کار وکړ، ددې کار په بهير کې انځېور بېالبېلېې پښېتو ادبېي 

خپرونې برابرولې، له هغې جملې څخه يوه هم ))د شومه دم انګېازې(( 

پښتو ادبي خپرونه وه، چې زيېات مينېوال يېې درلېودل، ))د کيسېو 

جونګړه(( چې لنډو کيسو ته ځانګړې شوې خپرونه وه، هم زياتېه پېه 

پورې وه. انځور په اوونۍ کې پر ټاکلې خپرونې سربېره نېورو ادبېي زړه 

خپرونو سره هم مرسته او همکاري کړې، خو که موږ لږ تر لږه په اوونۍ 

کې يوه ادبي خپرونه دده په کړي کار کې محاسېبه کېړو، نېو د انځېور 

( ۵٨۱ياحب په الس د جوړو شويو او خپرو شويو پروګرامونو شمېر به )

ته ورسېږي. انځور ياحب په راډيو افغانستان کې د ځوانېو  پروګرامونو

ليکوالو او شاعرانو د استعدادونو د غوړېدونو لپاره د ))ولولې(( په نامه 

يوه ځانګړې ادبي خپرونه هم جوړه کړه، چې هره يکشېنبه بېه د يېوه 

ساعت لپاره خپرېدله، دې خپرونې تر يوې لسيزې زيات عمر وکړ او په 

 اعران يې وغوړول.لسګونو ځوان ش

 د افغانستان ليکوالو په ټولنه کې کار: -۹

د افغانستان د ليکوالو ټولنه د شپېتو کلونو په لومړيو کې جوړه شوه، 

لومړی پړاو يې ډېر سياسي و او د واکمن ګوند د افکېارو څرګندويېه او 

پالندويه وه، خو وروسته وروسته دا ټولنه خپل ادبي بهير ته ولوېېده او 

ل کال ددې ټولنې د ۶۹۱۹تخبه بڼه يې خپله کړه. زرين انځور پر سن من

رئيسه هئيت غړی او ادبي کره کتنې او څېړنې د څانګې مسول شو. دا 

هغه مهال و چې د افغانستان په استوګن ادبي بهير کې د شعر او شعار 

ترمنځ کرښه غښتلې کېدله. البته تر کال دوه دمخه په افغانستان کېې 

زوال پيل شوی و، زرين انځور په دې چار او کار کې د يو د شعاري ادب 

شمېر نورو ليکوالو لپاره د ادبياتو يو روزنيز کېورس جېوړ کېړ، پېه دې 
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کورس کې په لسګونو ځوان ليکوال شېامل وو، چېې د زريېن انځېور، 

استاد بريالي باجوړي، اکبر کرګر او نورو له خوا ورته د ادبياتو بېالبېلېې 

. دا کورسونه په افغانستان کې د ادبياتو د تېدريس خواوې تدريسېدلې

په برخه کې لومړي کورسونه وو، چې د ځوانو استعدادونو پېه غوړونېه 

کې يې اساسي نقش درلود. کوم ځوان ليکوال چې په دې کورس کېې 

شامل وو، له همغه ځايه يې له شعاري ادب سره خدای پامېاني وکېړه. 

بهير کې د شېعاري ادب او ادب د ځکه نو که موږاوس په استوګن ادبي 

 بېلتون مخکښان معرفي کوو، نو د زرين انځور نوم يې په سر کې راځي.

انځور ددې ترڅنګ د هغو ادبي اثارو چاپ او خپېراوي تېه هېم الره 

اواره کړه، چې د واکمنې سياسي فضا ښکارندويي يې نه کوله، تېر دې 

لسګونو ادبي اثار چاپ  دمه ورته د چاپ زمينه برابره نه وه. دا مهال په

شول او د ژوندون مجلې دواړه برخې د سياسي مسايلو پرځای يېوازې 

 ادبياتو ته وقف شوې.

 په ناستوګن ادبي بهير )پېښور( کې د انځور نقش: -۵

انځور ال په کابل کې د شعاري ادب لمن ټوله کړې نه وه، چې له کابله 

يکوالو ټولنه کې کار پيېل پېښور ته الړ، لومړی يې د ازاد افغانستان د ل

کړ او د خپلواکۍ مجلې مسوول مدير شو. دا هغه مهال و، چې زموږ نېا 

استوګن ادبي بهير هم د شعار په منګولو کې سولېده او ايډيولوژيک بار 

اوچتولو ته يې اوږه ورکړې وه او دا ډېره سخته وه چې خلېک دې پېه 

ل څخه راوباسي. دا اسانۍ سره د ادب ښاپېرۍ له ايډيالوژيکي چاپېريا

ډول يوه هڅه هغه وخت ان د تکفير په بيېه تمامېېدالی شېوه، خېو د 

ښاغلي محمد يديق پسرلي، استاد حبيېب اهلل رفيېع، محمېد ايېف 

يميم او مرحوم امان اهلل ساهو او څو نورو فرهنګيانو افغانانو په مرسته 

ه انځور هم ددې بهير ملګری شو او د افغانستان د کلتېوري ټېولنې لې

الرې يې د ادب جوهر ځال ته الره اواره کړه. )سپېدې( په نېا اسېتوګن 
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ادبي بهير کې هغه لومړنۍ مجله وه چې د شعاري ادب پر وړانېدې يېې 

ګامونه پورته کړل او ورو ورو د شعاري ادب امپراتوري مخ پر ځوړ شوه، 

ل کال وروسته چې د استوګن او نا استوګن ادبي بهير ايېلي ۶۹۷۶تر 

سره يوځای شول، نو د شعاري ادب بازار سوړ شو. د )افغېان  مخکښان

ادبي بهير( جوړېدو سره د شعاري ادب لمن الپسې ټولېه شېوه او تېر 

 نږدې دوه نيمو لسيزو وروسته ايله ادب بېرته خپل مسير ته راوګرځېد.

 په مسکو کې فرهنګي هڅې: -۹

ب په پېښور کې ال هم د شعاري ادب واکمني وه، چېې انځېور يېاح

مسکو ته الړ او هلته يې د خپلې مېشتېدنې په نږدې يونيم کلن بهيېر 

کې د نورو ګڼو افغانانو فرهنګيانو په مرسته )) د افغانستان د فرهنېګ 

ټولنه(( تاسيس کړه، انځور په دې ټولنه کې د مرستيال په توګه وټاکل 

شو او د يوې ځانګړې ادبېي خپرونېې لېه الرې يېې فرهنګېي هڅېې 

فرهنګي هڅې بيا وروسته په مسېکو کېې د نېورو افغېان  وغځولې. دا

 فرهنګياليو له خوا وپالل شوې او وغځول شوې.

 په جرمني کې فرهنګي هڅې: -۱

زما په فکر د انځور د فرهنګي فعاليتونو يوه ډېره درنه برخه همغه ده 

چې په جرمني کې ترسره شوې.انځور چې کله هم له هېواده د مسېکو 

ني په نيت حرکت کاوه، نو له يو شېمېر انېديالو او او له مسکوه د جرم

ستراتيژيستو ليکوالېو سېره يېې د يېوې اوږدې او عملېي فرهنګېي 

ستراتيژۍ په باب مشوره وکړه. ددې مشورو يوه برخه دا وه، چې کلېه 

دی جرمني ته ورسېږي، نو هلته به افغان ليکوال او ادبپال راټولېوي، د 

مټ بېه پېه پېښېور کېې فرهنګېي هغوی د مالي او معنوي مرستو په 

فعاليت خصوياً چاپ او خپراوي ته الره اواروي. همداسې وشول، کلېه 

چې انځور ياحب جرمني ته ورسېېد، نېو هلتېه يېې د افغانسېتان د 

کلتوري ودې ټولنې د جوړېدو لپاره هڅې پيېل کېړې، المېان مېشېتو 
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تاسېيس  افغان ليکوالو او فرهنګپالو دا هڅه تائيد کړه او دا ټولنه يېې

کال وروسته عمالً په پېښور کې د کتابونو  (ل۶۹۷۷)کړه، دې ټولنې تر 

( ۳۱پر چاپ او خپراوي پيل وکړ او له هغه وخت تر دې دمه يې نېږدې )

عنوانه بېالبېل، علمي، ادبي، تاريخي، سياسي او طبي کتابونېه چېاپ 

کړل. که ددې کتابونو کميت او کيفيت ته په دقيق ډول وګورو، نېو لېه 

بابا ادمه تر دې دمه هېڅ يوې خپلواکې افغان کلتوري ټېولنې، دومېره 

کتابونه نه دي چاپ کړي، سربېره پر هغو کتابونو چې د ټېولنې نښېان 

( عنوانو اوړي، دې ټولنې، د کابل ۳۱پرې لګېدلی او شمېر يې اوس تر )

پوهنتون، هيلې مجلې او ځينو نورو خپرونو السنيوی هم کړی او دغه 

( عنوانو زيات نورو هغو اثارو ته چې ال د ټولنې نښان پرې ٤۱ر )راز يې ت

نه دی لګېدلی، هم له بېالبېلو الرو د چاپ زمينېه برابېر کېړې ده. دې 

ټولنې نه يوازې دا کارونه ترسره کړي، بلکېې ددې ټېولنې جوړېېدو او 

فعاليت ددې زمينه هم برابره کړه، چې پېه اروپېا کېې نېورې افغېاني 

هم راوټوکېږي، په خپلېه پېه جرمنېي کېې د پښېتني کلتوري ټولنې 

( ۶۹فرهنګ د ودې او پراختيا ټولنېه، ددې ترڅنېګ فعالېه شېوه او )

عنوانه بېالبېل اثار يې خپاره کړه. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه په 

دې بريالۍ شوه چې په اروپا کې د مېشتو افغان فرهنګي ټولنېو ګېډه 

کې، په ډنمېارک، هالنېډ، سېويډن، جرګه ګۍ جوړه کړي، چې اوس په 

بيلجيم، ناروې او نورو هېوادو کې تر لسو زياتې کلتوري ټېولنې راټالېه 

 دي.

د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې څو مهم نړيوال او څو سيمه ييېز 

علمي او تاريخي سيمينارونه هم جوړ کړي او يو شمېر افغان ليکوالېو، 

ليکونه او مډالونه هم ورکړي، علمي او کلتوري شخصيتونو ته يې ستاين

 چې مالي مالتړ هم ورسره مل و.
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دا کار په فرهنګي هڅونه کې ډېر موثر و. د افغانستان د کلتوري ودې 

ټولنې ترڅنګ نورو اروپا مېشتو افغان کلتېوري ټولنېو هېم د قېدر وړ 

کارونه ترسره کړي دي، چې که د ټولو چاپ شويو کتابونو شېمېر يېې 

( بېالبېلو عنوانو اوړي. يانې په مجموعي ډول د ۶٤۱)محاسبه کړو نو تر 

ټولو هغو اثارو شمېر چې اروپا مېشتو افغان کلتوري ټولنو او په انفرادي 

ډول افغان ليکوالو په تېرې يوې نيمې لسيزې کېې چېاپ کېړي ) لېه 

 ( عنوانو اوړي.۹۱۱مهالنيو خپرونو پرته( شمېر يې تر )

و د يوې نيمې لسيزې له ټول کړي دا کار که د افغانستان د حکومتون

خپرنيز کار سره پرتله کړو، نو څو برابره ترې زيېاتېږي. نېو کلېه چېې 

جرمني کې د انځور ياحب د هڅو يادونه کېږي، نو الزمه ده چېې پېه 

متناسب ډول د هغه د نورو فرهنګي ملګرو لکه: ډاکټېر طېارق رشېاد، 

ټکور، نظيف اهلل  نجيب احمدزي، امين باوري، عاشق اهلل غريب ، افضل

تکل، ډاکتر خوشال روهي، ډاکتر شېرولي برهان، حبيب اهلل غمخېور، 

عبدالمالک بېکسيار، يوسف هېواد دوست، ممتاز ارمان، اسداهلل بهېا، 

بسم اهلل امير او نورو ليکوالو يادونه هم وشي. همدا ماڼوګېان دي چېې 

 زموږ د فرهنګي مرام بېړۍ د خپل هدف پر لوري بيايي.

ر د خپل دېرش کلن فرهنګي کار او زيار په نتيجه کې پر پورتنيو انځو

( عنوانه بېالبېل اثېار هېم ټېولنې تېه ۶۳يادو شويو خدمتونو سربېره )

( داستاني مجموعې او نېور علمېي او ۹وړاندې کړي، چې په هغو کې )

 څېړنيز اثار دي، چې نه غواړم دلته پرې بحث وکړم.

انځور د دومره سترو کارونو د بېري زه اوس يوې پوښتنې ته راځم، د 

راز په څه کې دی؟ زه فکر کوم يو دده خپله ذاتي پوهه او کار و زيار دی 

او بل اساسي علت يې دادی چې ده خپله ټولنه ښه پېژندلې او د خپلو 

خلکو پر روحياتو ښه خبر دی. دی د يوه ګټور احتيا، پېر ليکېه روان 

چې خپل هر څه لېه احتياطېه  دی، خو دا احتيا، مضر احتيا، نه دی،
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قرباني کړي، بلکې دا داسې يو احتيا، دی چېې کېار خپلېه وکېړي او 

شهرت بل چاته ورکړي، خبره او نظر دې خپل وي، خو ممثل ورته بېل 

پيدا کړې، په تاوان کې ځان شريک کړې او په ګټه کې نور، د همدغېه 

وسني پرنسيپ له مخې چې قرباني يې يو ايل دی، انځور ياحب دې ا

 اوچت معيار ته رسېدلی دی.

د روهي ياحب په وينا: )) په وروسته پاتې ټولنې کې د شخصېيت او 

خدمت معيار معلوم نه وي(( يانې دا چې يو شخ  ته ټول خلک د يوه 

مثبت شخصيت په سترګه نه ګوري، ځکه چې دلته خلکو سېره کېوم 

 ی شي.مشخ  معيارونه نه وي او نه يې هم په اسانۍ سره تشخيصوال

خو اوس له نېکه مرغه زموږ په ټولنه کې هم د شخصيت د تشخي  

معيارونه ورو ورو په تشخيصېدو دي او دا اوسنۍ غونډه ) په کابل کېې 

 د انځور نمانځنې غونډه( يې يوه بېلګه ده.

زه فکر کوم زرين انځور که يو انځور دی، نېو انځېورګر هېم دی، کېه 

فکېر کېوي نېو عمېل هېم کېوي،  انديال دی نو يو اندپال هم دی، که

فرهنګيال هم دی او فرهنګپال هم او همدغه معيارونه زما په نظېر پېه 

ټولنه کې د يوه مثبت شخصيت د تثبيت اساسي تېوکي دي او انځېور 

همدا معيارونه پوره کړي دي، نو ځکه ورته ) د فکر او کار سړی( ويالی 

 شو.
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 جنګ او فرهنګ 

 په افغانستان کې

 (د پوهنيزو، اديب او څېړنيزو ليکنو ټولګه)

 

محمد اسمعيل يون

111۴ 
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 کتاب پېژندنه:

 جنګ او فرهنګ په افغانستان کې د کتاب نوم: 

 محمد اسمعيل يون لـيکـــــوال: 

 د افغانستان ميل تحريک، فرهنګي څانګه خـپرونـدی: 

   www.melitahrik.com  وېــبپـاڼـه:

 ضياء ساپی  کمپوز: 

 فياض حميد   پښتۍ ډيزاين:

 ټوکه ۶۱۱۱   چــاپشمېـر:

 م۲۱۶۳ل کال/  ۶۹۳۱ پـکـــال:چــا

 (۳۱د تحريک د خپرونو لړ: )

 (۱۲ليکوال د خپرونو لړ:    )

 

يادونه: د چاپ  حقوق له ميل تحريک رسه خوندي دي او  د کتاب د محتوا مسولیت  

 ليکوال پورې اړه لري.

  

http://www.melitahrik.com/
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 د تحريک يادښت
کال په پيل کې لېه خپلېو ګرانېو  )ل ۶۹۳۹(د افغانستان ملي تحريک د       

هېوادوالو سره ژمنه کړې وه چې د دې کال په بهير کې به )شېل عنوانونېه( 

بېال بېل ديني، علمي، ادبي او ټولنيز اثار خپلې ټولنې ته وړاندې کوي. ملېي 

(مه نېټېه پېوره او د يېوې پرتمينېې ٤۸تحريک دا ژمنه د ياد کال د کب پر )

وانونه علمي اثار هېوادوالو تېه وړانېدې کېړل. غونډې په تر  کې يې شل عن

ل( کال په بهير کېې  ۶۹۳۵ملي تحريک په ياده غونډه کې ژمنه وکړه چې د )

( عنوانه بېالبېل علمېي ۶۱۱به انشاء اهلل د خدای )ج( په نصرت ټول ټال سل )

اثار ټولنې ته وړاندې کوي. طبيعي خبره ده چې دا اسانه کار نه دی، ډېر زيات 

و زحمت ته اړتيا لري، خو ملي تحريک ټينګ هوډ کېړی چېې خپلېه دا زيار ا

ژمنه به هم د تېرې ژمنې په څېر عملی کوي. دا اثر چې ستاسو په الس کېې 

دی د همدې )سل عنوانونو( ژمنه کړو اثارو له جملې څخه دی، چې د چېاپ 

جامه اغوندي. ملي تحريک هيله لري چې له دې اثر څخه به زموږ هېېوادوال 

زړه پورې ګټه پورته کړي. ملي تحريک له ټولېو هغېو ليکوالېو، ژبېاړونکو،  په

سمونچارو، مالي او معنوي مرستندويانو او چاپ چارو څخه چې ددې اثارو د 

چاپ په دې ټول بهير کې يې يېو بېل سېره مرسېته او ملګرتيېا کېړې او دا 

ي ورتېه فرهنګي بهير يې بريالی کړی، د زړه له کومې مننه کوي او کور ودانې

 وايي.

 د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ په هيله

 د افغانستان ملي تحريک فرهنګي څانګه
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 په تحمييل جنګ کې راټوکېدلی فرهنګ
 

په افغانستان کې له تېرو څو لسيزو راهيسې په بېالبېلو نومونو جنګ يانې د 

( يا د )باچا خان بابا( په وينا د پردي جنګ Clash of Civilisationتمدنونو ټکر )

تنور تود دی، چې خشاک يې افغانان  په تېره بيا پښتانه دي، وينېه د افغېان 

توېږې، پښه د افغان غوڅېږي، کېور د افغېان ورانېېږي، ښېوونځی د افغېان 

سوځول کېږي، ډاکټر، انجنير، ښوونکی، سپين ږيری او ملک د پښېتانه وژل 

سيمې او نړۍ زبېښونکي هېوادونه څټي. په جنګ کېې  کېږي، خو ثمر يې د

ګوړې نه وېشل کېږي، جنګ افغانستان ته زيېات مېادي او معنېوي زيانونېه 

اړولي دي،  په تېره بيا زموږ فرهنګ يې تر کچې ډېر زيانمن کېړی دی، چېې 

بېلګه يې له هېواده د پښتون کدر فرار، پردی فرهنګي يرغل او نور دي، خېو 

هم ځينې ژمنو پښتنو د جنګ په دغه بټ کېې هېم خپلېه  ددې ترڅنګ بيا

فرهنګي او علمي ډيوه بله ساتلې او وخت نا وخت يې نوموتي اثېار پنځېولي 

دي، چې په دې جمله کې  )جنګ او فرهنګ پېه افغانسېتان کېې( د درانېه 

استاد پوهنوال محمد اسمعيل يون د بېالبېلو ارزښتمنو ليکنو ټولګه ده، چې 

 ليکنې په کې شاملېږي. دده بېالبېلې 

په نوموړې ټولګه کې استاد ډېر ښکلي او په زړه پورې ليکنې، چې ځينې يې 

د تېرو پنځو کلونو په بهير کې د علمي کنفرانوسونو لپاره چمتو کېړې وې او 

علمي ارزښت لري، ځای کړي دي، او ځينې نورې يې وخت ناوخت د هېېواد 

داوي دواړه له ټولنې سره شېريک  کېړي په روانو حاالتو د زړه درد او د هغو ت
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دي او ځينې نورې يې د هېواد د معتبرو ليکوالو پر اثارو تحليلي ليکنېې دی، 

د بېلګې په توګه:  )جنګ او فرهنګ په افغانسېتان کېې ( ليکنېه، چېې پېه 

همدې نامه کتاب هم نومول شوی، استاد دغه ليکنېه د سېارک هېوادونېود 

په کې يې د هېواد فرهنګي غنا ته  نغوته کړې  سکرتريت لپاره ليکلې وه، چې 

او هم يې د روان ))پردي جنګ(( له امله  زموږ هېواد تېه  اوښېتي فرهنګېي 

زيانونه ارزولي او په نږدې راتلونکي کې يې د شتو فرهنګي اثارو او فرهنېګ 

ته د اوښتونکو زيانونود مخنيوي الرې چارې په ګوته کړي دي. د )د يو مثبت 

لون اوښتون هڅه( ليکنه د هېواد پر نوښېتګرو چېارو بانېدې را فرهنګي بد

څرخي، چې څرنګه موږ په ګډه  د يون کلتوري يون لېه الرې د اسېتاد يېون 

( بېالبېل اثار په پښتون ځپونکي ارګ کې  راټول، ترتيب، کمپوز، ايېډيټ ۹۹)

او خپاره کړل، چې بېلګه يې تر اوسه په افغانستان کې نه ده ليدل شېوې، د 

دغو کتابونو په پار په کابل سرينا هوټل کې شانداره غونډه جېوړه شېوې وه، 

چې بېالبېلو ليکوالو له هماغه ځايه د خپلو اثارو د راټولولو او د چاپ له الرې 

د خونديتوب فکر واخيست او هوډ يې وکړ چې ورته کار به ترسره کوي، خېو 

يو پوخ ليکوال هم پېه ))کار سخت کار دی((، له بده مرغه چې تر اوسه پورې 

 دې چاره بريالی شوی نه دی. 

په تېرو څوارلسو کلونو کې نړيوالو د پيسو د جوال خوله د افغانسېتان لپېاره 

پرانيستې وه، چې له امله يې زياتې رسنۍ راوټوکېدې، خو له بده مرغه زياتې 

رسنۍ په کې يرغمل شوې. د زورواکو او بهرنيو له خوا يرغمل شېوې رسېنۍ 

هېواد د ملي ګټو پر ضد خپرونې کوي. له ښه مرغه په دې ټيل کې يو  اوس د

شمېر  پښتو رسنۍ هم را وټوکېدې، چې په )پښتو رسنيو ته څو د زړه خبرې 
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او څو د راز مشورې( په ليکنه کې د پښتو رسنيو  د چېارو د ال ښېه والېي او 

 رسنيز ځواک د اغېزمن کارولو الرې چارې په ګوته شېوي دي، چېې څنګېه

پښتو رسنۍ په تېره چاپي او برښنايي رسنۍ د بې ځايېه تورونېو او رسېنيزو 

 اخالقو خالف چارو پر ځای پر ملي او فرهنګی مسايلو تمرکز وکړي. 

په افغانستان کې تل پر يوه غم پسې بل غم وي، يېوازينۍ لېوبې دي، چېې د 

 هېوادوالو په شونډو يې موسکا راوستې چې په دوی کې زموږ د کرکټ ملېي

لوبډلې لوبغاړي په سرکې راځي، دوی د هېواد بېر  د نړۍ په ګوډ ګېوډ کېې 

ورپاوه. د تنظيمي جګړو پر مهال به موږ په پېښور کې کرکټ لېوبې کتلېې او 

کولې، خو په زړه کې مو د خپل هېواد د لوبډلې د لوبې د کتلو غټ  ارمېان و، 

خپلو ناستو کې ويل  چې الحمد اهلل دادی دا ارمان مو هم پوره شو، موږ به په

چې کله به د افغانستان ملي لوبډله په نړيوالو لوبو کې لوبېږي او موږ بېه پېه 

فخر ورته چکچې وهو او خپل احساسات او ولولې به څرګندوو، له ښه مرغه 

دا ورځ مو هم وليده، استاد په خپله ليکنه ) د ودان اوښېکه( کېې د کرکېټ 

لوبډلې لپېاره خپېل، د خپلېې کېورنۍ او لوبې لېوالتيا ته او د هېواد د ملې 

کشري زوی )ودان( احساسات انځور کړي، چې نن سبا د هر افغېان کېورنۍ 

همدا احساسات دي، ) ودان ( بختور دی چې وار له مخه په ماشومتوب کېې 

يې د ملي لوبډلې لوبې وليدې او د ملي ټيم د ماتې له امله يې اوښکې د بريېا 

راتلونکې کې د هېواد د همدې لوبډلې ستوری په هيله تويې کړې،کېدی شي 

شي، زموږ د نسل خو يوازې دا ارمان و، چې خپل بېر  د نړۍ په ميدانونو کې 

رپانده ووينو،  د ) ودان( دا هيله چې ملي لوبډله به د نړۍ سترو لوبېډلو تېه 
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ماتې ورکوي، يوه په بلې پسې رښتيا کېدونکې ده او هغه ورځ لرې نه ده چې 

 اد به دنړۍ په کچه اتل وي. زموږ هېو

يو چا رښتيا ويلي دي چې ))پښتانه ښه ژوندي او بد مړي نه لري(( خو دغه  

خبره بيا د د پوهاند محمد حسن کاکړ په اړه يدق نه کوي، ځکه چې پوهاند 

ييب او ارواښاد زرملوال ييب دوه تکړه تاريخ ليکونکي وو، چې تېل يېې د 

وونکو ليکوالو پر وړاندې په زغېرده پېه غرضي او مرضي ستمي تاريخ تحريف

ثبوتونو او د تاريخ د علم  د ايولو په رڼا کې ځوابونه ويلي دي، درانېه اسېتاد 

يون هم د )پوهاند محمد حسن کاکړ  د جګړې پر لومړۍ کرښه!( ليکنېې تېر 

سرليک الندې د پوهاند ييب په اړه خورا کره او پخه ليکنه کړې، چې په کې 

 کاکړ پر کړو خدمتونو رڼا اچولې ده.  يې د پوهاند ييب

يون ييب د يو ژمن او وفادار دوست په څېر خپل ملګري په ژونېد او مېرګ 

دواړو پاللي دي، چې د ښاغلي عبدالحميد بابي ييب پر مرګ يېې هېم پېه 

( ليکنه کې اوښکې تويې کړي. دغه راز يېې د ) بابي ګله! ستا دليدو په هيله)

ی( سرليک الندې د ځوانيمرګ ليکېوال )احمېد ضمير پر مړينه ضمير لړزېږ

ضمير علم دوست( پر مړينه اوښکې توی کېړي او هغېه تېه يېې د عقيېدت 

 پيرزوينې وړاندې کړي دي. 

]په ))ځانګو(( کې کوم فکر زانګي؟[ ليکنه يې د نوموتي ليکوال فاتح الملک 

ننګ يوسفزي پر يوه کتاب ) ځانګو( کښلې ده، چېې پېه کېې يېې د کتېاب  

پانګه په  ژوره  توګه روښانه کړې او د کتاب پر ارزښت او د موضېوع پېر منځ

 اهميت رڼا اچولې ده. 
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زه چې څومره يون ييب پېژنم له خوشال بابا سره يوه روحي تړاو لري، چېې 

پرې تر حده زيات ګران دی او ما چېې د اسېتاد څېومره اثېار لوسېتي، ده د 

ډول راوړي دي. )د خوشېال  خوشال بابا د شعر بېلګې په کې په يېو نېه يېو

پوځي نړۍ ليد( يې يوه بله جالبه ليکنه ده. دا ليکنه د پروفيسر علي احمېد 

جاللي پر کتاب ) د خوشال د عصر او چاپېريال پوځي څېړنېه( نېومي کتېاب 

باندې شوې ده، چې د بابا فکر يې په کې ښه شنلی دی. پېه دې کتېاب کېې 

په اوسنيو حاالتو کې هم د تطبيېق داسې بېلګو ته اشاره شوې چې  د هېواد 

وړ دي او ليکوال هڅه کړې چې نه يوازې د بابا د وخت، بلکې د هغه پېه رڼېا 

کې اوسني جنګي چاپېريال او تکتيکونه هم وڅېړي.  ورپسې ليکنېه يېې د 

نقيب احمد اتل پر ژباړه چې د نومېوتي ارواپېوه ډيېل کېارنيګي کتېاب ) د 

ده، چې د کتاب ټوله محتوا يې په لنېډ ډول برياليتوب الر( کتاب باندې کړې 

په کې واضح کړې ده،  نوموړې ليکنه د کتاب پر منځپانګې سربېره نور  ډېېر 

ګټور مطالب راپېژني او د شخصيت جوړونې په اړه په کې الزمې الرې چېارې 

راښيي، د کتاب په بله برخه کې يې د )د نړيوالو اړيکو،  انېد او انګېرنېې( پېر 

اغلي )نورولي خان نور( يو څېړنيز او شننيز اثر دی، هم يوه هر کتاب چې د ښ

 اړخيزه ليکنې کړې ده. 

دغه راز استاد يون د خپلو علمي ترفيعاتو لپېاره ځينېې څېړنيېزې علمېي 

ليکنې هم په دې ټولګه کې ځای کړي دي، چې وخت ناوخت يېې پېه کابېل 

ه پښتو شعر کې پوهنتون کې د کنفرانسونو له الرې وړاندې کړي دي، چې )پ

درې نوي شعري فورمونه(، ) پښتو اوسنی شعر د حوادثو په مسېير کېې(، )د 

( د نظېم رغنېده توکونېهاستاد الفت په نثر کې شېل فکېري ليېدلوري( او )
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عنوانوالندې ليکنو کې يې په پوره تفصيل سره علمي او ادبي بحث کړی دی، 

او په ورته موضېوعاتو چې د علم او ادب الرويانو لپاره يوه مشعل کېدی شي 

 کې ترې د ريفرنس په توګه ګټه اخيستالی شي. 

په پای کې د ادب او ليکوالۍ د يو شاګرد په توګه ويالی شم، چې په دغه اثېر 

کې کوالی شو، د سريزې ليکنې، کره کتنې، يادښت ليکنې او نورو بېالبېلېو 

چېې لېه دغېو ليکنو د ليکلو په اړه پوره مالومات ترالسه کړو او کوالی شېو 

ليکنو په الهام اخيستنې سره ورته ليکنې وکړو، چې دا به زموږ د فردي وړتيا 

په غوړېدنه کې ستر رول ولوبوي، که څه هم ما هڅه کېړې چېې د کتېاب د 

منځپانګې په اړه لنډيز وړاندې کړم، چې ايله په همدې څو کرښو په تورولېو 

ر لوستو ته رابولم او  اسېتاد توانېدلی يم، په پای کې درانه لوستونکي  ددې اث

 ته د لوی اهلل ج له درباره د اوږد عمر، تاند قلم او ځيرک فکر هيله لرم.

 په درناوي

 پوهنيار وفاالرحمن وفا

 بګرامي -کابل

 مه٤٤د مرغومي  ل کال ۶۹۳۵
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 سريزه:

 بيا هم په جنګ او فرهنګ کې
 

ټولګېه ده، دا ليکنېې د دا زما د متفرقه پوهنيزو، ادبي او څېړنيزو ليکنو يوه 

ل( کال تر پايېه پېورې پېه بېالبېلېو ۶۹۳۵ل(کال له پيل څخه بيا د )۶۹۸۸)

وختونو کې ليکل شوي دي. ځينې يې چاپي او برېښنايي رسنيو کې پر خپل 

وخت خپرې شوي او ځينې يې ال خپرې شوي هم نه دي. په دې هيله يېې د 

ه يې عامه شېي. پېه دې يوې ټولګې په توګه خپل ولس ته ډالۍ کوم، چې ګټ

ليکنو کې ځينې پر بېالبېلو ادبي اثېارو ليکېل شېوي چېې د همغېو اثېارو 

 څرنګوالی څېړي.

څلور ليکنې په کې داسې دي چې ما د )پوهنوالۍ( او )پوهانېدۍ( د علمېي 

رتبو لپاره د علمي کنفرانسونو په توګه وړاندې کېړي او د کنفرانسېونو ژوري 

ي دي، د هغوی سپارښتنه هم دا وه، چېې دا هيئت له خوا مثبتې ارزول شو

کنفرانسونه بايد چاپي بڼه هم خپله کړي. )جنګ او فرهنګ پېه افغانسېتان 

کې( په دې ټولګه کې شامله يوه ليکنه ده، دا ليکنه ما په هندوستان کېې د 

جنوبي اسيا د ليکوالېو د ټېولنې د سېکرتريت پېه غوښېتنه هلتېه د يېوه 

اره ليکلې وه. ياد سکرتريت د يادې ټېولنې د جوړېدونکي علمي کنفرانس لپ

غړو هېوادونو له يو دوه درې تنو ليکوالو څخه غوښېتي وو چېې پېه خپلېه 

خوښه يوه مهمه فرهنګي موضوع وټاکي، يوه علمي ليکنه پرې وکړي او يېاد 

 سکرتريت ته يې ورولېږي!

څرنګه چې افغانستان يو جګړه ځپلی هېواد و او فرهنګ يې د پرلېه پسېې 

ګړو له امله ډېر زيان ليدلی و ، ما د څو کلونو په تر  کې په دې برخه کېې ج

څېړنې کړې وې او لږ تر لږه مې )درې عنوانه( ځانګړي اثار  هم په دې برخېه 
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کې چاپ کړي وو، نو ځکه مې د )جنګ او فرهنګ( موضوع وټاکلېه، لېه دې 

يو هېوادونېو ليکنې څخه مې هدف دا و چې موږ، نړۍ په تېره بيا خپلو ګاونډ

ته دا په ډاګه کړو چې افغانستان له فرهنګي پلوه يو غني هېواد و، خو جګړو 

يې  ډېره زياته مادي او معنوي شتمني له منځه وړې او پاتې يېې هېم ډېېره 

زيانمنه کړې ده. ددې تر څنګ مې هدف دا و چې  ددې فرهنګي شېتمنۍ د 

اثار بېرته ترالسه شي او نور ويجاړي مخه ونيول شي، زموږ  يو شمېر تاريخي 

هم د نړۍ پام زموږ د فرهنګي شتمنۍ خونديتابه تېه راواوړي. دا ليکنېه مېا 

هغوی ته ورولېږله، دا چې هغوی پرې څه وکړل، په درد به يې ورتېه خېوړلي 

وي که نه، خو ما خپل ملي او فرهنګي مسؤليت ادا کېړ. دلتېه مېې پېه دې 

ای کړه، که بهرنيان زموږ د فرهنګي ټولګې کې يو ځل بيا دا ليکنه ځای پر ځ

شتمنۍ ساتنې ته پاملرنه نه کوي، موږ خپله بايد الس په کار شو. نو همېدې 

مسئلې ته د زياتې پاملرنې په خاطر ددې ليکنو ټولګې تېه مېې همېدا نېوم 

)جنګ او فرهنګ په افغانستان کې( غوره کړ. هيله ده درانه لوستونکي ددې 

هم په غور سره ولولي او هر څه يې چې د هېواد ليکنې تر څنګ نورې ليکنې 

د فرهنګ د بېالبېلو خواوو د خدمت لپاره په وس کې وي، له هغو څخېه ډډه 

 ونه کړي. په همدې هيله د ليکنو دا ټولګه ستاسو مخې ته ږدم.

 په ټوله هېوادنۍ فرهنګي مينه

 محمد اسمعيل يون
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 د يو مثبت فرهنګي بدلون او اوښتون هڅه

 

ل(کال په وروستيو کې د يون کلتوري يون له خېوا ۶۹۸۷د ) يادښتدا 

 و. یشو ليکل  ( عنوانو بېالبېلو اثارو د چاپ په مناسبت۹۹د )

 

په افغانستان کې روان دېرش کلن بحران بېالبېل علتونه لري، سياسي، 

ټولنيز، اقتصادي، فقر، بهرني او کورني سياسېي غرضېونه او نېور ډول 

دې بحران د اوږدېدو الملونه دي. خو ددې ترڅنګ ډول محروميتونه د

اوسه ال چا ورته ډېره اشاره نه ده کړې او نه يې  يو بل مهم عامل چې تر

ورته ډېر کار کړی دی، هغېه فرهنګېي فقېر، فرهنګېي محروميېت او 

فرهنګي محکوميت دی. همدا فرهنګي فقر او محروميت ددې سېبب 

و تېرمنځ د تفېاهم امکانېات چې زموږ د ټولنې د بېالبېلو خېواو ،شوی

کمزوري شي او هم له نورو ټولنو سره د افغېاني ټېولنې ذهنېي واټېن 

رامنځته شي. د فرهنګي محروميت او محکوميت د ختمولو لپېاره پېه 

هېواد کې د زياتو ښوونيزو، روزنيزو، علمي او فرهنګي مرکزونو جوړول 

م رسول هېم دي. د رسنيو فعاليت او خلکو ته د مثبت پيغا ضروريډېر 

ډېر مهم دي. د ډول ډول علمي، ادبي، ټولنيزو او سياسي کتابونو چاپ 

او د هېواد هر لوستي او کم لوستي وګړي ته د هغو رسول د فرهنګېي 

 فقر او کلتوري محکوميت په ختمولو کې مهم نقش لري.
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هر څومره چې په هېواد کې د کتابونو د چاپ او خپرونو مراکز زياتېږي، 

فرهنګي فقر لمن راټولېږي، د خلکو ذهنونه روښانېږي، يېو همغومره د 

بل سره يې د تفاهم او تحمل روحيه پياوړې کېږي. )يون کلتوري يون( 

ل( ۶۹٨۷چې په هېواد کې د يو ازاد علمي او کلتوري مرکز په توګه له )

په افغانستان کېې د  يې کال راهيسې فعاليت کوي، د لومړي ځل لپاره

ر بريالۍ تجربه ترسره کړه. )يون کلتوري يېون( د فرهنګي کا مثبتيو 

( عنوانه بېالبېېل ادبېي، ټېولنيز، ۹۹ل( کال په وروستيو کې )۶۹٨۷)

( ۹۹سياسي، روزنيز او علمي کتابونه په يوځايي ډول چاپ کړل. ددې )

عنوانو کتابونو مالي لګښت بېالبېلو افغانانو پر غاړه اخيسېتی و. کلېه 

ړاندې شول، نو د ټولنې له خوا يې تود هرکلی چې دا کتابونه ټولنې ته و

( عنوانه کتابونه پېه ۹۹وشو، کتابونه نه يوازې په چاپي بڼه وو، بلکې )

( کې هم او د انټرنېېټ لېه الرې هېم لوسېتونکو تېه CDيوه سي ډي )

( ټوکو پېورې پېه ٤۱۱۱-۶۱۱۱وړاندې شول. ددې کتابونو هر عنوان له )

نو په شکل او همدارنګه په انټرنېېټ ( سي ډګا۹۱۱۱چاپي بڼه او نږدې )

کې د روهي، بېنوا، کتابتون او نورو سايټونو له خوا د لوستونکو په واک 

( عنوانه کتابونه د يوه پېکج يېا بسېتې پېه ۹۹کې ورکړل شول. ټول )

شکل د هېواد هغو علمېي، ښېوونيزو او روزنيېزو مرکزونېو تېه چېې 

( بکسې چې ۹۱۱و، نږدې )کتابتونونه يې درلودل، په وړيا ډول ورکړل ش

( واړه اثار ايښودل شوي له يوې سېي ډي سېره د ۹۹په هره يوه کې )

افغانستان د خيبر پښتونخوا ايالت کتابتونونو ته ولېږل شېول. نېږدې 

( پېکجه، روسيې، هندوستان، ډنمېارک، بلجېيم، امريکېا متحېده ۹۱)

نېو او ځي و، کويټ، سعودي عرب، جرمني، متحده عربېي امېاراتتاياال

( سېي ٤۱۱۱نورو هېوادونو ته له سي ډيانو سره ولېږل شېول. نېږدې )
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ډيانې افغان محصلينو، زده کوونکېو، ښېوونکو، ليکوالېو، شېاعرانو او 

چې نورو اړتيا وړ کسانو  ،قلموالو ته ورکړل شوې او هيله ورڅخه وشوه

کاپي کړي. په دې ډول يوه نوي تاسېيس شېوي  (سي ډيانې) ته هم دا

علمي، خپرنيز مرکز د هېواد وګړو يوه پام وړ برخه تېر علمېي پوښېښ 

يو نوی چې  ،الندې راوسته. دا د افغانستان په تاريخ کې لومړی ځل دی

علمي مرکز دې پېه خپلېو هڅېو او نوښېت علمېي  تاسيس شوی ازاد

يوه وخت وړاندې کړي.  رخدمتونه د چاپ، سي ډي، انټرنېټ له الرې پ

کله چې دا کتابونه د هېواد بېالبېلو مرکزونو او کتابتونونو ته ورسېدل، 

نو د لوستونکو ډېرې زياتې او مکررې غوښتنې )يون کلتوري يون( تېه 

غوښتنه يې وکړه، خېو يېون  تکثير راورسېدلې او ددې اثارو د الزيات

کړی و، ددې اثېارو  کلتوري يون چې له کلونو راهيسې په دې پروژه کار

ورته اسانه نه و. دا چې يېون کلتېوري  بيا تکثير  د بيا چاپ، تقسيم او

 يون څه ډول يو علمي مرکز دی، دلته به يې په لنډيز سره معرفي کړو:

يون کلتوري يون يو علمي او خپرنيز مرکېز دی  يون کلتوري يون:

( ۹۹يېې )ل( کال يې فعاليت پيل کړ او په يو ځايي ډول ۶۹٨۷چې پر )

عنوانه علمي، ادبي او روزنيز  کتابونه ټولنې ته وړاندې کړل. دا علمېي 

( او زما نورو ملګرو )ضياء الرحمن ضياء، محمد اسمعيل يون) زما مرکز 

له خوا تاسيس شوی. دا داسې يو  وفاء الرحمن وفا او شېر عالم املوال(

، يوازې د مرکز دی چې نه سياسي فعاليت کوي، نه انتفاعي اهداف لري

د چېاپ او خپېراوي  وعلمي، ټولنيز او روزنيز، سياسي او تفريحي اثېار

لپاره کار کوي. د هېواد د کوچنيانو، ځوان نسل او فرهنګيانو د روزنېې 

لپاره روزنيز، علمي او ښوونيز سېيمينارونه او ورکشېاپونه جېوړوي او 



                                                                               جنګ او فرهنګ په افغانستان کېنيمه پېړۍ يون/ 

 

4168 
 

چې د  ،فرهنګي استعدادونه روزي، دا مرکز يو علمي مشورتي بورډ لري

 .مرکز له تګالرې او کړنالرې سره د مرکز فعاليتونه تنظيموي

د يون کلتوري يون د علمي بورډ په مشوره لومړی ما )يون( خپل اثېار 

ددې علمي مرکز له الرې ځکه چاپ کېړل چېې دا لېومړۍ تجربېه وه، 

لګښتونه مې هم خپله ورته پيدا کړل؛ ډېر دوستان مې وهڅول هغېوی 

موږ ټولو وويل که دا تجربه بريالۍ شوه، نو بيا بېه يې لګښتونه ورکړل. 

يې همداسې پسې وغځوو، که چېرې  په دې کار کې کومه نيمګړتيا وه، 

نو مسؤليت يې هم موږ ته راجع کېږي. سره له دې چې دې مرکز سېره 

زما تخل  تړلی، خو دا په دې مانا نه وه چې يېوازې زه بېه خپېل اثېار 

ار له دې الرې چاپ کړل چې زه له خپل ورڅخه چاپوم، ما ځکه خپل اث

کاره وزګار او د نورو خلکو کار ته وخت پيدا کړم، ما خو به هم خپل اثار 

له يوې الرې چاپول، نورو خپرندويو ټولنو کېدی شي د شکل او محتوا 

له مخې ددې ټولو اثارو همهالي او يو ځايي چاپ تېه زړه نېه وای ښېه 

اثار چاپ کړل، له نېورو ليکوالېو مېې کړی، نو ځکه ما له دې مرکزه دا 

هيله ده چې خپل ليکلي او بشپړ شوي اثار دې مرکز ته د چاپ لپېاره 

 راولېږي.

دا د يو مثبت فرهنګي بدلون او اوښتون لپاره يوه هڅه ده، موږ هيلېه 

لرو، ددې په شان نورې فرهنګي هڅېې هېم ترسېره کېړو، لېه ټولېو 

ډول هڅو د برياليتوب لپېاره هېوادپالو فرهنګيانو هيله کوو چې ددې 

 زموږ مالتړ وکړي.
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پښتو رسنيو ته څو د زړه خربې او څو د 

 راز مشورې 
ل( کال هغه مهال وکړه، چې يو شمېر ليکوالو په ۶۹۸۷دا ليکنه ما پر )

بېالبېلو وېبپاڼو کې په مستعارو او ځينو په خپلو نومونو يو په بل پسې ليکنې 

 سپکاوی کاوه.کولې او يو بل ته يې 
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 بايب ګله! ستا دليدو په هيله
ل( کال د بابي ييب د شهادت د خبر په اورېدو ليکل ۶۹۸۳دا ليکنه پر )

 شوې ده.

کله چې مې انټرنيټ خالص کړ ، نو پر همېدې دردونکېي خبرمېې سېترګې 

ولګېدې ، زړه مې وښويد، بيا پر موږ يوه بله ټکه پرېوته ، عبد المجيد بابی هم 

راڅخه والړ ، د ژوند قافله مو څومره ورو ورو درومي ، خو د مرګ هغه څومره 

غه ښه پېژنېو په ځغاسته ده ، هسې خو مرګ له موږ سره روږدی دی ، موږ ه

اوهغه موږ د خپلې سزا وړ ګڼلي يو ، په ډېرو مرګونو مو له مرګه ګيلېه نېه ده 

 دا هغه لېه کېوچني مخلوقاتېهاو لوی ذات کړې ، خو په يو نيم مو خامخا له 

 .ګيله کېږي چې ولې يې دومره مجبور ليدلي يو
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غوړيدا پېر هڅېو  کلونه کلونه وشول چې عبدالمجيد بابی د خپل فرهنګ د

وخت و، ستړی و، ستومانه و ، د چا يې زنه نيولې وه د چا يېې الس او د چېا ب

لمنه ، ټولو ته په زاريو و، چې زموږ دژغور الره همدا ده، په نېورو الرو زړه مېه 

خورئ . هغه نور دتل لپاره هر چاته له زاريو خالص شو ، پر يو داسې سفر الړ، 

مر لپاره بې غمه کړ، خېو مېوږ ټول ع چې بيا به هيڅکله رانه شي ، ځان يې د

ټول عمر لپاره د غم پر ټغر کېنولو. بابی بيا له موږ څخه يو ګېام دمخېه  يې د

شو، خدای خبر چې عبد المجيد بابي پسې به دا ځل د کېوم بېل خېدمتګار 

ليدو په  بابي وار وي، د مرګ کډه زموږ له کلي نه ځي . بابي ګله ! هلته ستا د

  هيله

 ډيلی ې هندوستانستا يون ، نوی 
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 په ))ځانګو(( کې کوم فکر زانګي؟

 

 ل( کال د ))ځانګو(( کتاب د مخکتنې په وياړ شوې وه.۶۹۸۳دا ليکنه پر )

 

که موږ ټول پښتو ادبيات په تېره بيا شاعري له مانيز پلوه ډلبندي کړو، 

نو د ملي فکر برخه به په کې خورا درنه راڅرګنده شي. د ملي اند دايره 

پراخه ده، د ټولنيزو ناخوالو انعکاس، ژبپالنه، ملتپالنه، د ولسي ولولېو 

نه، پر تېرو تورو وياړنېه او وپارو

د سترو اتالنېو ځلونېه ټېول د 

ملېېي فکېېر پېېه دايېېره کېېې 

 شاملېږي.

په پښتو کې به داسې ليکېوال 

او يا شاعر د ګوتو په شمار پيدا 

شي، چې له دې دايېرې بهېر 

د همدې وي، نور اکثره ليکوال 

دايرې په داخل کېې د خپېل 

فکر او تخيل وزرونه غېوړوي. 

دا چې ولېې دا دايېره دومېره 

پراخېېه ده، دا يېېوه اساسېېي 

پوښتنه ده چې کېدی شي له څو ليدلوريو ځواب شي، زما په نظر يې يو 
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ځواب دادی چې زموږ په ټولنه کې ملي ارزښتونه، ملېي هويېت، ملېي 

وختونه تر تهديد النېدې وو او ال دي. خپلواکي او ملي ارمانونه، زياتره 

شعر او شاعري او په ټوليز ډول ادبيېات د محکوميېت، محروميېت او 

اختناق پر وړاندې يو ډول غبرګون او بغاوت دی، ملي احساس د ملېي 

محکوميت په بهير کې ډېر راپارېږي. دا چې په پښتو ادبياتو کېې ملېي 

ت دادی چې دلته د متواتر ولوله تر نورو برخو زياته ځلېږي، ددې يو عل

محکوميت لړۍ همداسې غځېدلې پاتې شوې ده. د ساري پېه توګېه د 

نړۍ ډېر کم قومونه به وي چې د خپلې ژبې مظلوميت ته دې شېعرونه 

ووايي، هغوی خپلې ژبې سره مينه لري، کار هم ورته کوي، خو شعرونه 

الېت ورته ځکه نه وايي چې ژبنی محروميت او محکوميت يې ال هغه ح

ته نه دی رسېدلی چې په دوی کې د شعر ولولې راوپېاروي، خېو مېوږ 

پښتانه ځکه خپلې ژبې ته شعرونه ليکو چې لېه ورايېه يېې مظلومېه 

 احساسوو.

زه چې څومره د ښاغلي فاتح الملک ننګ يوسفزي لېه کېالم او ليېک 

سره له پخوا اشنا وم او بيا چې مې دده د فکر په )ځانګو( کې وزانګېل 

اته څرګنده شوه چې ننګ ييب د هغو شاعرانو او ليکوالو په ډله نو ال ر

کې دی چې زموږ د ملت همدې پرله پسېې محکوميېت، مظلوميېت او 

محروميت ته په ځير سره متوجه دي. ننګ ييب  همېدې محروميېت 

کړولی، ځورولی او ژړولی دی. دده اکثېره ليکنېې چېې مېوږ ګېورو، د 

 همدې جبر پر وړاندې يو غبرګون دی.

که چېرې زموږ په هېواد کې يو ملي اکثريتي محکوميت او ژبنی 

محروميت نه وای، نو بيا خو موږ )فاتح الملک(، )ننګ( او )يوسفزي( ته 

 دا ډول اړتيا نه احساسوله. وګورئ يو عجيب ترکيب دی:
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)فاتح الملک ننګ يوسفزی(. يو چا دې خاورې ته سترګې نيېولې وې، 

اړتيا پيدا کړه، يوه مبېارزه راپسېې وه چېې چې موږ )د هېواد فاتح( ته 

)ننګ( مو په کار شو، کوم مغول سره مو رقابت و چې )يوسفزي( ته مو 

اړتيا پيدا شوه. ظاهراً خو دا نومونه يو تصادف ښکاري، خو څوک چېې 

ددې تصادفاتو تېر شېا والړ دی او دا ټولېه نېړۍ لېه تصېادفاتو پرتېه 

نا نه لري، هغېه تېه )دم او قېدم کنټرولوي، هغه ته دا ډول تصادفات ما

دواړه په حساب دي(. زه چې کله د ښاغلي فاتح الملک ننګ يوسفزي 

دا )څلور کلمه ييز ترکيبي نوم( ته ګورم، ماته په کې تر ظاهري تصادف 

اخوا د يوه اوږده نري رنځ د عالج يوه نسخه ښکاري، داسې رنېځ چېې 

موږ غو  عالج نېه دی پېړۍ پېړۍ مو ځوروي او  ډوبوي ، خو ال يې هم 

کړی. دا چې په )ځانګو( کې کوم فکر زانګي دېته به لږ وروسته نغوتېه 

وکړو، خو دا چې خپله ټوله ځانګو ورته ډالۍ شوې هغه کوم درد، کېوم 

 فکر او کوم سوز دی؟

 هغېېه زړه تېېه چېېې د خېېدای پېېه مينېېه پېېايي

 هغېېېې ژبېېېې تېېېه چېېېې خپلېېېه ژبېېېه وايېېېي 

 ويهغېېې څړيکېېې تېېه چېېې زېېېری د ژونېېدون 

 هغېېه رګ تېېه چېېې يېېې وينېېه د پښېېتون وي 

 

نو کله چې يو څوک خپل ټول کتاب داسې يو ارمان ته ډالۍ کېوي، نېو 

هلته سړي ته ښه پته لګي چې ننګ ييب پر څه شي ننګ کېړی او د 

 څه لپاره يې قلم چلولی دی.

د ننګ ييب په خپلې وينا چې )په ژوند کې يې تر خوږو ترخېه زيېات 

ې يو انډوله بهير کې ليکوال نه شي کوالی، تصنعي دي(، د ژوند په داس
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خواږه توليد کړي، څه شی چې په ټولنه کې وي، هغه د ليکوال ذهنېي 

دايرې ته ورداخلېږي، ننګ ييب هم د خپل ژوند په اوږدو کې )ژونېد( 

ته ډېر کم وخت پيدا کړی دی، که هغه د ژوند ډېر خېواږه ليېدلي وای، 

 ترې څرګندېدل: ده غوښتل که نه غوښتل هغه به

 د خوشال خټک له عشقه ګفت و ګوی شي

 چې په لوښي کې څه وي هغه ترې توی شي

بېه ويېل: پښېتانه کېاليو  (موالنا سيفي ييب)زموږ يو مرحوم ليکوال 

 )جامو( ته ځکه کالي وايي چې په کال کې يې يو ځل کوي.

نو پښتو ادبياتو کې چې غنايي يا بزمي برخه د رزمي هغېې پېه انېډول 

مه برېښي علت يې دادی چې دلته ددې قوم ليکوال ژوند تېه وزګېار ک

پاتې شوی نه دی. ننګ ييب که د ولس اسېتازی و او کېه د تنظيمېي 

بهير په تاريخي جبر کې راوالړ مبارز او يا هم يو ازاد ليکوال، يېو شېی 

چې ورسره همېشه مل و هغه ملي فکر و او ملېي ولولېه وه. چېې دده 

فرهنګي ژوندانه کې يې هېڅکله منکسېر -اسينږدې شپېته کلن سي

حرکت ونه کړ. که څوک د ننګ ييب فکري بهير له پيله بيا تر دې دمه 

وڅاري، نو پر يوه مستقيم خط يې عمودي حرکت کړی دی. پېه ټېوليز 

ډول انسان يا وګړی د پښتو متل په مصداق )تر کاڼي کلک او تېر ګېل 

ځان نه شي ټينګوالی، خو  نازک دی(، ځينې کسان د زمانې ناخوالو ته

هغه کسان چې د زمانې بادونه يې د فکر ليکې کږي نه کړي، هغېه پېه 

سترو شخصيتونو کې راځي. که موږ د ننګ ييب د ژوندانه د سېختيو 

ټولو پړاوونو ته پام وکړو، نو په هر ډول حاالتو کې يې د ملي احساس او 

ار د هېر ملي فکر مستقيم خط همداسې پسې تعقيب کېړی دی. دا کې

انسان په وس پوره نه دی. دې خبرې ته په پام سره چې د ننګ يېيب 
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په ليکوالۍ کې د ژوند نور ډګرونه هم په ښه ډول ځلول شوي او سېتر 

انساني پيغامونه يې ټولنې ته وړاندې کړي، خو که پېه ټېوليز ډول لېه 

 فکري پلوه دده پر اثارو غږېږو، نو د ملي فکر برخه په کې تر ټولو برخېو

درنه ده. دده خپل کرکټر په حقيقت کې د ملي فکر د دايرې په محېور 

کې واقع دی. د همدې اثر )ځانګو( په )ضمير( نثري ټوټه کې د )سر( او 

)زړه( د دوو متضادو کرکټرونو په مکالمه کې ستر انساني پيغام پېروت 

دی. ددې ليکنې يا راډيويي فيچر پيغام دادی، چې مينه اوعواطف پېه 

 پر زر او زور بريالي کېږي. پای کې

په )نوم ورکي شپون يا نامتو تورکښ شهيد( ډرامه کې د )شين خېالۍ( 

او )شاعر( ډيالوګ د ژور ملي او وطني احسېاس څرګندونېه کېوي. دا 

ډرامه د شاعر د هغه فطري حالت او د ضېمير د حقيقېي درد انځورنېه 

ن دعېوه کوي چې په ټول وطن کې هېڅ کور نه لري، خو دی د ټول وط

کوي، نه د هغو په شان چې په هېواد کې هر څه لري خو هېڅ نه لېري. 

چې اکثره شېاعران پېرې  ،دا ډرامه د شاعر هغې پانګې ته اشاره کوي

 ډډه لګوي: )) د شاعر بچي د هغه شعرونه دي.((

د )کميس او ژولۍ( په ډرامه کې د پېروز په کرکټر کې د نيمه ځمکوالۍ 

جالبه ايطالح  هشخصيت انځوروي او په ډېر ټولنې د يوه حري  وګړي

د هغه ناعالجه ناروغۍ ته د )حرص الدرهم( ايطالح کاروي. دا ډرامېه 

لهوسه ناروغيو د کنټرول او مهار لپاره سېتر انسېاني وپه انسان کې د ب

 پيغام لېږدوي.

)ځانګو( چې ددې ټولګې مرکزي ډرامه ده، ټوله ډرامه يوه ستره ملي او 

تاريخي پېښه انځوروي. ددې ډرامې د مرکزي کرکټرونو )بېېټ نيکېه، 

نازو انا او ميرويس نيکه( په ډيالوګونو کې ستر پيغامونېه پراتېه دي. د 
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د  نازو انا په دعا کې ستر ارمان پروت دی. د بېټ نيکه او نازو انا مکالمه

 يوه ستر، واحد او بريمن ملت روح تمثيلوي.

د ))تربګني(( په نوم ډرامه خو له ورايه ښکاري، چېې د کېومې ټېولنې 

زېږنده ده، تربګني د چا ترمنځ وي او نتيجه يې څه وي؟ ننګ ييب په 

چې لومړی يې د دوو کرکټرونو )تېور  ،دې ډرامه کې خورا کمال دا کړی

چېې د  ،ورولۍ داسې ډيالوګ پيېل کېړیګل( او )انار ګل( ترمنځ د ترب

تربګنۍ له ناعادالنه منطق سره بشپړ انطباق لري، لوسېتونکی تېر دې 

حده ځان سره کشوي چې وايي ضرور به اوس يو څېه پېښېېږي، خېو 

خبره ال د ډزو پړاو ته نه رسېږي چې د )جانباز( او )سر باز( د تربګنېۍ 

نه مرچ دوړولېی، داستان چې )مرچکي( په کې د خپلې چغلګرۍ پرېما

پيلېږي. ددې تربګنۍ په بهير کې سرباز او جانباز د يو بل ورونه وژني او 

خپله کلونه کلونه زندان ګالي، نو کله چې جانباز د خپېل برخليېک دا 

غمجنه کيسه )تور ګل( او )انارګل( ته کوي، هغوی ترې عبرت اخلي او 

 دښمني يې پر دوستۍ بدلېږي.

ه کې يې د احمدشاه بابا د وخت يو تېاريخي د )غيرتي مېرمن( په ډرام

روايت په ښکلې هنري ژبه بيان کړی او يو ستر ملي ارمان يې پېه کېې 

ځلولی دی. د عينو نوم، د عينو کارېز له پېړيو راهيسې مشېهور دی او 

له نېکه مرغه چې نن )عينو مېنه( په کندهار کې د نړۍ د يوه متمېدن 

 ارګوټی دی.ښارګوټي په توګه نوی جوړېدونکی ښ

همداسې نورې ډرامې چې د ټولو يادول دلته د وخت د کمي لېه املېه 

ضروري نه بولم. په پای کې خپلې خبرې رالنډوم او وايم: له فکري پلوه 

)ملي فکر( په دې ډرامو کې داسې دی، لکه په شمسي نظام کېې چېې 

نږه  )لمر( وي. له ژبني پلوه دا ډرامې په ډېره پخه، کره، تر ډېره حده په
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او معياري ژبه ليکل شوي، ليکوال چې څه غوښتي هغه يې په ښه بڼېه 

افاده کړي. د ډرامو پيغامونه يې مثبت دي او ښه خو ال دا چې د هندي 

فلمونو په شان مثبت کرکټرونه په پای کې بری مېومي او منفېي هغېه 

ماتې خوري، دا حالت د لوستونکو په ذهن کې د مثبتو شخصېيتونو د 

 يه روزي او لوستونکي په پای کې د راحت احساس کوي.روزلو روح
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د جګړې پر  پوهاند محمد حسن کاکړ 

 لومړۍ کرښه!
 

ل( کال په کابل کې د پوهاند ييب محمد حسن ۶۹۸۳دا ليکنه مې پر )

 .کاکړ په ياد جوړه شوې غونډه کې اورولې ده

کېدی شي ځينو دوستانو ته به دا پوښتنه عجيبه وي؛ په داسې حېال  

کې چې زموږ هېواد له لکونو، کورنيو او بهرنيو جنګياليو، جګړه مېارو، 

جګېېړه پېېالو، جنګسېېاالرانو، 

طالبانو، جنراالنېو، مارشېاالنو، 

کيڼ السو او ښي السو وسلوالو 

ډک دی او دا دوه دېېېرش کالېېه 

ه ده، کېږي، متواتره جګړه روانې

نو بيا داسې يوې جګړې ته څېه 

اړتيا ده چې پوهانېدان دې هېم 

په کې راټاله شي؟ او هغه هم بيا 

د پوهاند محمد حسن کاکړ پېه 

شان يېو پوهانېد، چېې هېم د 

دوديزو علومو او تجربو په بټېۍ 

کې پوخ شوی او هم د عصري علومو داسې پوره تجربه ورسره ده چېې 

 ... کېدلی شي د ځمکې او اسمانونو ننداره پرې
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پوهاند کاکړ داسې يو څوک دی، چې په لغمان کې د طبيعي علم، چل، 

هنر او مهارت له سينده يې اوبه څښلي او په )ډيوه( کلي کې يې د علم 

ډيوې ته سترګې غړولي او هم يې د اوسنۍ عصري او تخنيکي نېړۍ د 

 تمدن د مخکښانو، امريکا، انګليستان او نورو کې د عصري علومېو پېه

ټولو معيارونو برابرې زده کړې کړې دي. يانې دا چې زموږ پوهاند داسې 

چې د دوديزو او عصري دواړو علومو پخه تجربېه لېري.  ،يو پوهاند دی

پوهاند کاکړ د تاريخ ليکنې د علمي ميتودلوژۍ پر بنسټ خپلې ليکنې 

اعيارې کړي. دی لکه د ځينو نورو په شان د شخصېي احساسېاتو تېر 

ې نه دی راغلی، پېښې لکه څنګه چېې دي همغسېې يېې اغېزې الند

څېړلي، البته د يوه تاريخ ليکونکي په توګه يېې د پېښېو هېر اړخيېزه 

شننه او څېړنه خپل حق ګڼلی دی؛ نه يې خپل وياړونه په پردو پېورې 

او نه يې پردۍ تورې خپل ځان پورې تړلېي دي، شېته داسېې تېاريخ 

و، قېومي او مېذهبي  ليکونکي چېې کلېه کلېه د خايېو سېيمه ييېز

احساساتو تر اغېزې الندې راځي او پېښو ته له خپل ليد لوري ګېوري، 

يو دوه بېلګې به يې راوړو: )محمود افشار يزدي( يو ايرانی ليکوال دی، 

( مخونو کې د )افغان نامه( په نامه يېو ۶۱۱۱هغه د افغانستان په اړه په )

انستان ټول وياړونه پېه کتاب ليکلی دی، په هغه کې يې نه يوازې د افغ

ايران پورې تړلي، بلکې د خدای په خلقت کې يې هم ګېوتې وهلېي او 

چې د افغانستان په غرونو کې کومې طبيعي ونې کېږي  ،ليکلي يې دي

هغه هم له ايران څخه باد راوړي او دلته شنې شوې دي، هغه په کينېه 

مرحېوم ييز ډول د افغانستان د تاريخ  د مسخه کولو هڅېه کېړې ده. 

کانديد اکاډميسين محمد ابراهيم عطايي بيا دا کتاب نقد کېړی او دده 

افراطي نظريات يې رد کړي دي، عطايي ييب بيا د افراطي ليکوالو يېا 
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تاريخ ليکونکو په جمله کې د يو پښتون ليکوال يادونېه هېم کېوي او 

وايي  چې هغه بيا ځمکه او اسمانونه، غرونېه او رغونېه ټېول پښېتانه 

ي کړي، د بشر ټول خلقت يې پښتنو ته منسوب ګڼلی او ليکلېي معرف

هم ايالً پښتون و، نوم يې همېشه ګل و او په  عليه السالم يې دي: ادم

 تيرا کې به اوسېده.

چې په تاريخ ليکونکو کې هم داسې کسان  ،له دې بېلګو مې هدف دا و

افراطي نظريې لري، خېو زمېوږ پوهانېد يېيب  کيڼېشته چې ښي او 

ن کاکړ بيا له دا ډول افراطي نظرياتو څخه پاک دی، هغه د تاريخ د حس

علمي ميتودونو له مخې پر يوه مستقيم خط روان دی، خو ايېا لېه دې 

علمي قوت، سپېڅلتيا او دقت سره سره بيېا هېم د پوهانېد يېيب د 

موافقينو او مخالفينو انډول برابر دی؟ دا مهمه نه ده چې پوهاند ييب 

لري، خو دا مهمه ده چې پوهاند ييب څه ويلېي دي؟  څومره مخالفين

په شرقي ټولنو کې دا يو دود دی چې کله کله د رښتياوو پر وړانېدې د 

 مخالفينو شمېر زيات وي.

اوس راځم همغې پوښتنې ته چې زموږ دا پوهاند ولې جګړې تېه الړ او 

 بيا ولې د جګړې لومړۍ کرښې ته؟

د ځينېو ګاونېډيو او د ځينېو ټولو ته څرګنده ده چې له پخېوا څخېه 

پرديپالو په ايطالح ليکوالو او تاريخ ليکونکېو د افغانسېتان مسېتقل 

هويت او حيثيت نه خوښېده او نېه يېې خوښېېږي، پېر افغانسېتان د 

يرغل سره سم يو شمېر بهرنيو او د هغو کورنيو اړوندانو تېه  له شوروي

افغانستان پر ددې الره اواره شوه چې په منظم او سيستماتيک ډول د 

اوسه په خپېل  تر تاريخ، وياړونو او تېر برم بلوسه وکړي او دا بلوسې ال 

قوت سره روانې دي، ددې منظم يرغل پر وړاندې ودرېدل د هر چا پېه 
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وس پوره نه دي، خو پوهاند ييب د امير کروړ په څېر چې په يو تن بېه 

ړانېدې له سلو جنګاورانو سره جنګېده، په يېوازې ځېان د دوی پېر و

ودرېده، هغه څه يې وليکل چې بلوسګرو ته مناسب ځېواب و، دا ډول  

سياسي، اخالقي او علمي جرئت د ډېېرې قربېانۍ پېه بيېه کېېږي. د 

افغانستان د تاريخ مسخه کوونکي له هرې وسيلې څخه کار اخلي چې 

زموږ پر دې ډول ملي او علمي شخصيتونو د ژوند ساحه راتنګه کېړي؛ 

د نشنليست، فاشيست او ژبپال په نامېه معرفېي، پېه په ټولنه کې يې 

ټولنيزو او سياسي چارو کې يې فعاليت ور محدود کړي او بيېا لېه دې 

بېلګې نورو ليکوالو ته هم دا پيغام ولېږي چېې کېه تاسېو هېم دا الره 

تعقيبوئ نو برخليک به مو دغسې شي، زموږ اکثره پښېتانه ليکېوال، 

ږ د هېواد د هويېت د پټېو او ښېکاره سياستوال او تاريخ ليکونکي زمو

مخالفينو له خوا د نشنليست او فاشيست له توره دومره وېرېږي، لکېه 

مال چې پر چا د تکفير ټاپه ولګوي او يا هېم لکېه پېر سيسېيو چېې د 

شاهين د وزر سيوری خور شي، خو زموږ پوهانېد يېيب د عوامېو پېه 

، هغه د شېاعر ايطالح د مخالفينو ددې غور و پش په کيسه کې نه دی

 ددې بيت په مصداق چې:

 په چا به ښه په چا به بده لګي

 ما د رښتيا کيسه پوره وکړله

خپل حقانيت غځوي او بلوسګرو ته علمي  او منطقي ځېواب ورکېوي. 

پوهاند ييب د هغو مخالفو بلوسګرو په شان نه دی چې د چا پر وياړ او 

پل تاريخ، خپل ويېاړ پرتم بلوسي او يا ور سره رخه لري، بلکې هغه د خ

او خپل پرتم د مخالفينو پر وړاندې دفاع کوي، په همدې خاطر خو يېې 

د يوه مهم اثر نوم: )رڼا او دفاع( دی. زموږ پوهاند تياره روښانه کېوي او 
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د خپل تاريخ دفاع کوي، که دده په زړه کې لکه د نورو په شان خيېری  

)تورتم او تېری( اثر ليکلېی وای، نو بيا خو به يې د )رڼا او دفاع( پرځای 

و. هوکې! يو مدبر، مفکر، نوښتګر، ناپېيلی، ځيېرک او هوښېيار تېاريخ 

ليکونکی او تاريخ پوه بايد همداسې وي، لکه زموږ د پوهاند پېه شېان 

 چې )رڼا او دفاع( ليکي، نه )تورتم او تېری(. موږ پرې وياړو.

 اوس راځم خپلو څو مشخصو وړانديزونو ته:

ر چې زموږ نسلونه د تل لپاره د پوهانديېيب ليکنېو تېه  ددې په خاط

السرسی ولري او په خپل هېواد کې د هېواد د مخالفينو پر وړاندې لېه 

 )رڼا او دفاع( څخه محروم نه شي، نو:

د پوهاندييب ټول چاپي او ناچاپ اثار دې يو ځل بيا په منظم ډول  -۶

 چاپ شي.

ا تر دې دمه راټولې، ډلبنېدي د استاد متفرقه ليکنې دې له پيله بي -٤

 او بيا دې پر يوه وخت  چاپ شي.

د استاد ځينې اثار چې په انګرېزۍ او يا نورو ژبو ليکېل شېوي وي،  -۹

 په پښتو دې وژباړل شي.

د استاد ځينې اثار دې د نړيوالو د ذهن د روښانتيا پېه خېاطر پېه  -۵

 نړيوالو ژبو وژباړل شي.

دې د استاد ټول اثار پېه يېوه سېي ډي د کتابونو پر چاپ سربېره   -۹

(CD.کې خوندي او بيا دې اړتيا وړ شمېر تکثير شي ) 

د استاد ټول اثار دې په انټر نېټ کې خواره شي چې د نړۍ پېه هېر  -۱

 هر مينوال ترې ګټه پورته کړي. يې ګوټ کې
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په انټرنېټ کې دې د ځوانو ليکوالو پېه مرسېته د اسېتاد د ژونېد،  -۷

 ارو لپاره يو ځانګړې وېبپاڼه جوړه شي.نظرياتو او اث

او له استاد څخه مو هيله ده چې د ژوند پاتې عمر کې )له بابا ادمېه  -٨

تر دې دمه( د افغانستان يو مشرح تاريخ وليکي چې زموږ ځوان نسېل 

 د هېواد د تاريخ د مخالفينو پر وړاندې د )رڼا او دفاع( جوګه شي.

 

 اوس همدومره
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 د )ودان( اوښکه
 

ل( کال د افغانستان او هندوستان د کرکټ د ملي ټيمونو ۶۹۸۳دا ليکنه پر )

 تر منځ د شل اوريزه سياليو پر مهال شوې ده.

 

)ودان( زما کوچنی زوی، د ښوونځي د لومړي ټولګي زده کوونکی، پېه 

غوښه خوار خو په عقل پوخ دی، د خپل ټولګي اول نېومره دی، هېره 

ورځ چې له ښوونځي څخه کورته راځي نو ښوونکې يې پرمخ د لياقېت 

ستوري رسم کړي وي، د کتابچې په هره پاڼه کې ورته ښوونکې، افرين، 

، ليکلي وي. خپلې کورنۍ دندې پرته  excellentاو  Very goodډېر ښه، 

له دې چې زه او يا مور يې ورته ووايو وخت پر وخت ترسره کوي. کلېه 

چې له ښوونځي راستون شي نو ژر تر ژره خپله کېورنۍ دنېده ترسېره 

کړي، وخت ځانته سپما کړي، ددې يو علت شېايد دا وي چېې دی لېه 

ه لري، په ټلويزيون کې يې ټول هغه ټلويزيون او کمپيوټر سره ډېره عالق

چينلونه په نښه کړي چې سپورتي لېوبې پېه کېې وي او يېا کېارتوني 

نشرات لري، زما د ټلېفون څو سيټونه يې په ګېمونو خراب کېړل، کلېه 

د چېا زوی چېې اول ))چې مې ټلېفون پرې بند کړ، نو ده راتېه وويېل: 

ون راته نېه راکېوې نومره وي پالر يې هر څه ورته اخلي، خير چې ټلېف

ما ويل کور کې ډيسکټاپ کمپيېوټر شېته، هغېه  ((،ليپټاپ راته واخله

هغه ته ټوله ورځ سمسور )مشر ورور يې( ناسېت وي )) :کاروئ! ده ويل
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هغه مانه پرېږدي، ما ويل پرېږدي دې، ده ويل نه مې پرېږدي، مېا ورتېه 

پټېاپ وويل ځه که چېرې په کلنۍ ازموينه کې اول نومره شېې، نېو لي

درته اخلم، هغه اولنومره شو، نو ما هم ورسره خپله وعده پېوره کېړه، 

اوس نو پر ليپټاپ کمپيوټر دومره حاکم دی چې زه کله کومه پوښېتنه 

ورڅخه کوم، نو موسکی  شي مانا دا چېې تېه ال پېر ډېېرو شېيانو نېه 

پوهېږې. زه يې کله کله مور ته وايم چې دې د کمپيوټر نسل ته خېو زه 

لکه د غره سړی چې ښار ته راشي. هغه راتېه ، دومره ساده ښکارواو ته 

وايي، ما پورې هم کله کله خاندي ساده ورته ښکارو، دوی سره به څېه 

 کوو؟

په اکثرو کورونو کې د ټلويزيوني چينلونو د بدلولو واک لېه کوچنيېانو 

سره وي، خو د ډرامو او تفريحي فلمونو پر سره د مينېدو او ماشېومانو 

کله کله ټکر پېښېږي، ما په خپېل کېور کېې درې ټلويزيونونېه  ترمنځ

لګولي: يو د ماشومانو په خونه کې، يو پېه خپلېه خونېه کېې، يېو پېه 

مېلمستون کې او په کتابتون کې مې کمپيوټر ايښی، هدف مېې دادی 

نو چې هر يو  ،کله  چې د ماشومانو او زموږ د ذوق ترمنځ اختالف راځي

سرسېی ولېري. پېر دې ماښېام چېې د د خپلې خوښې چينېل تېه ال

افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکېټ لوبه مستقيماً ښودل کېدله، 

زه خپله خونه کېې ټلويزيېون تېه کېناسېتم، لمېر، شمشېاد او نېورو 

ټلويزيونونو لوبه په مستقيم ډول ښودله، لوبه لومړی افغانانو پيل کېړه، 

ون ته کېنه ټلويزيون ته، مېا له هر ځايه ټلېفونونه راتلل! استاده! ټلويزي

ورته ويل ناست يم. زړه مو د خپل هېواد لوبډلې ته ډب ډب کېاوه، لېه 

دعاګانو پرته مو نور هېڅ نه شو کوالی، مېرمن به مېې يېوه شېېبه پېه 

پخلنځي کې وه، يوه شېبه به يې زما په خونه کې ټلويزيون کاتېه، کلېه 
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بېه چکچکېې کېړې.  چې به افغانستان کومه نومره واخيسته نو دواړو

مېرمن به مې همدا ويل، خدای خو دې افغانستان کامياب کېړي، ډېېر 

غريبان يو، افغانستان قندول ډېر مظلوم دی. کله چې به د افغانسېتان 

 نو ددې په غږ کې به هم تغير راغی. ،کوم لوبغاړی وسوځېده

زما مټ به يې کېکاږه خدای دې زموږ افغانان کامياب کړي، زه به ورتېه 

وډۍ تياره کړم يو ښه محفل به ورته ونيسم. ودان له هغې بلې کېوټې ډ

رامنډه کړه، اغا! اغا دا )سمسور( او هيلو )مشره خېور يېې( ګېوره! مېا 

ټلويزيون ته نه پرېږدي، غږ مې کړ: وه هلکېو پرېېږدئ ودان، سمسېور 

راغی اغا دی بيا کارتوني نيسي او )کشتی کج( نيسېي مېوږ هغېه نېه 

ا راغی ګوره اغا نه مې پرېږدي، ودان ته مو وويېل راځېه غواړو، ودان بي

ماسره کېنه، نن د افغانستان او هند د کرکېټ مسابقه ده، خېدای دې 

وکړي چې موږ يې وګټو! زويه که موږ وګټله نو ښه تحفه درتېه اخلېم، 

هلک راغی، زما څنګ ته کېناست، بالښت ته يې ډډه ولګوله او سر يې 

ې پر سر ورو ورو  الس راکښېه، هلېک ورو ورو زما پر ولي کېښود، ما ي

لوبې ته متوجه کېده، ودان تر ما زيات پر کرکېټ پوهېده، ماته يې ويل 

دوی ژر ژر او په تېزه توپ نه ولي؟ ما ويل زويه ولي يې خو هنېد ډېېره 

تجربه لري هغوی شپېته کاله کېږي چې دا لوبه کوي او مېوږ او تاسېې 

ږي چې دا لوبه کوو، ودان وويل: اغا هنېد خو دا دی څلور پنځه کاله کې

کې کافران دي که مسلمانان؟ ما ورته وويل زويېه هنېد کېې اکثريېت 

هندوان اوسي خو مسلمانان هم په کې شته! ده بيا يو سېوړ اوسېېلی 

وکېښ، کله چې به لوبه د افغانستان په ګټه نه وه، نو دده پر روحياتو به 

راته. دی به کله کله هغه ريفري ته پوهېدم چې ورو ورو به  په کې تغير 

پر تن وې ډېر په قهر شو، ويل يې خدای خو دې دا  يې چې سرې جامې



                                                                               جنګ او فرهنګ په افغانستان کېنيمه پېړۍ يون/ 

 

4186 
 

ږيری مړ کړي  ټول کار په همده کې دی، دی زموږ دښمن دی، مېا  سور

ويل نه زويه هغه خو ريفري دی، ده ويل نه د توپ مخه نيسي. رښېتيا 

فري ترڅنګ تېر شېو هم څو ځله داسې وشول چې د افغانانو توپ د ري

او هغه به ځان بچ کړ. مېرمن خو مې چې څو شېبې نوره لوبېه وکتلېه 

ويل يې زه د ليدو تاب نه لرم، که کوم ښه زېری و ما باندې غېږ  کېړئ، 

منډې هدف وټاکه. کله چې هنېديانو لوبېه پيېل  (۶۶۹)افغانانو هند ته 

اليه شوې کړه، نو دا وخت ډوډۍ هم تياره شوه، نو ما ويل چې لوبه خ

نه وي، ډوډۍ نېه خېورو، زه او ودان کرکېېټ تېه ناسېت وو او هيلېه، 

سمسور، سوله او مور يې په خپله خونه کې، کله چې به افغانېانو کېوم 

هندي لوبغاړی اوټ کړ، نو ما او ودان به چکچک وکړ، ټولو بېه يوځېل 

زموږ خونې ته رامنډه کړه، دا به يو ښه زېری و، خو د لوبې حالت ته مې 

چې کتل، د افغانستان د ګټې چانس ورو ورو کمېده، د ودان وضېعيت 

هم ورو ورو خرابېده، پر ما يې هم ډېر بد تاثير کاوه، کله چې د لېوبې د 

يو وخېت  ،پای شېبو ته رانږدې شو، نو د ودان حالت نور هم خراب شو

چې ورته متوجه شوم، د هلک په سترګو کې د اوښکو ډنېډ راڅرګنېد 

ې د ښي سترګې له کونجه يوه اوښکه راووتلېه! مېا ويېل شو ورو ورو ي

زويه خير دی بل ځل يې ترې ګټو کله يې پرېږدو، دا خو اول ځېل دی، 

دې وخت کې مې مېرمن )ارين يون( سوله )کشره لېور مېې( سمسېور 

)مشر زوی مې( ټول زما خېونې تېه راغلېل، مېېرمن مېې وويېل وش 

ګانو ډېر زور وواهه خو هېېڅ  افغانستان قندولک بايلوله! ما ويل بېچاره

چاره نه وه، دې وخت کې سمسور او سوله ودان ته متوجه شول، يو دم 

دواړه په خندا شول، اوهې ودان خو ژاړي ودان ژاړي، چکچک يې کړ، د 

ودان په سترګو کې نورې اوښکې هم راغلې، شونډې يېې مېرۍ مېرۍ 
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قهېر شېوم،  شوې، ګوره اغا که نه ما باندې ريشخند وهي! پر هغوی په

چوپ شئ غلي شئ، تاسې خو نه پوهېږئ، دا خو مې هوښيار زوی دی، 

پر خپل هېواد يې زړه خفه شوی، دی خو دومره تکړه سېړی دی، چېې 

هم په ينف کې اول نومره دی او هم خپل هېواد وربانېدې ګېران دی 

تاسې په دې خبرو څه پوهېږئ، دی خو په هر څه پوهېږي، دی چې له 

کرکېټ ټيم کې يې داخلوم، ټولو هندوانو ته به ماتې خيره غټ شي په 

ورکوي، بيا به يې وګورئ، مور يې هم پر هغوی په قهر شوه دواړو ودان 

السه مو کړ، غېږ کې مې ونيو ما ورته وويل زويېه تاتېه ښېې  مچ کړ، د

ډېرې تحفې اخلم او دې نورو ته هېڅ شی نه اخلم پرې چې دوی ته ښه 

 زور ورکړي.

وسته ډوډۍ ته الړو، خو ډوډۍ هېچا ته خوند ور نېه کېړ، څو شېبې ور

ډېره ترخه راباندې تمامه شوه، زه خپلې خونې ته راغلېم، لېږه شېېبه 

وروسته ودان خپل قلم او کتابچه راواخيستل او د خپلې کورنۍ دندې 

پر ليکلو يې پيل وکړ. هلک بيا لکه چې د کرکېټ کوم خيال کې تللېی 

سولې او سمسور چغه کېړه، اوه ودان ژاړي وي، څو شېبې وروسته بيا 

ودان ژاړي، ورمنډه مې کړه، بيا پر هغوی سخت په قهر شوم، دواړه مې 

له غوږونو ونيول په خپلو بسترو کې مې څملول، چوپ شئ بېې ادبېو، 

ودان په سلګو و، ګوره اغا دوی په ما ريشخند وهي، نور نو د خبرو نه و 

وژړل، خپله کتابچه يېې النېدې  د زړه له درده يې  ښه په خوټ خوټ

مخې ته نيولې وه، کله چې کتابچې تېه متوجېه شېوم، نېو د اوښېکو 

څاڅکو د پنسل کرښې سره ګډې کېړې او تېورې ليکېې يېې د پېاڼې 

بېالبېلو برخو ته غځولې وې، غېږ کې مې ونيو خپلې خونې ته مې راوړ، 

دې  ډاډ مې ورکړ، ما ويل زويه ته چې لږ غټ شې په کرکېټ ټېيم کېې
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داخلوم، ټولو ته به له خيره سره ماتې ورکوې، د افغانستان غچ بېه لېه 

خيره اخلې، د رخصتۍ پر ورځ به درته ډېرې تحفې اخلم، هر شی چېې 

ته غواړې هغه به درته اخلم، د هلک په وېښتانو کې مې ورو ورو ګېوتې 

وهلې، يو وخت ماشومانه خوب هغه په غېږ کې نيولی و، پېر مېا هېم د 

ودان  ،ۍ داسې خوب راغی چې له پرېمانېه نهيلېو سېره مېل وپرېشان

خپلې اوښکې وڅڅولې، خو ما او مور يې خپلې ګرمې اوښکې خپل زړه 

 ته تېرې کړې او هېچا هم ونه ليدلې.
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 د )ضمري( پر مړينه ضمري لړزېږي

 

دا يادښت د ځوانيمرګ ليکوال )احمد ضمير علم دوست( پر مړينه پر 

 شوی دی.ل( کال ليکل ۶۹۸۳)

     

کله چې په يوه ټولنه کې )ضمير( ژوندی وي، نېو هغېه ټولنېه پېرې    

روښانه وي، خو کله چې ضمير مړاوی شي، پېه ټولنېه کېې د عېدالت 

وړانګې هم تتې شي. زموږ )احمد 

ضمير علم دوست( هېم زمېوږ د 

ټولنې د ځوان کهول لپاره يوه رڼا 

وه او يوه ځال وه؛ هغه هم )احمد( 

مير( و او هېېم )علېېم و، هېېم )ضېې

دوسېېت( و، پېېر يېېوه وخېېت 

خدای)ج( موږ له درېېو نعمتونېو 

 بې برخې کړو.

)ضمير( د خپل )ضېمير( پېه        

رڼا کې د خپل ولېس د سېوکالۍ 

لپاره ډېر ))لوړ خيالونه(( او ))ژور فکرونه(( لرل، خو د مرګ قايد هغه 

ر خزانېه خپل لوړ )فکر( او )تفکر( ته پرېنښود، د هغه د مينېې او فکې
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همداسې ناسپړلې پاتې شوه. اوس نو د )ضمير( الرويېان پرتېه لېه دې 

چې خپل )ضمير( ته د دعا السونه پورته کړي او مهربانې کورنۍ ته يې 

د لوی خدای)ج( له درباره د لوی زغم هيله وکړي، نور هېڅ يې په وس 

کې نه شته، که نه خو ټول پوهېږو چې بې )ضميره( ژوند څومره ګېران 

او سړی له کومو تيارو سره مخامخوي. لېوی رب دې د )ضېمير( د  دی

فکر او خيال ډيوه په دې نړۍ او د ابدي ژوند ډيوه دې ورته په فردوس 

 جنت کې بله لري.

 د )ضمير( په مينه

 يون 
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 په افغانستان کې جنګ او فرهنګ
 

کال د سارک هېوادونو د ليکوالو د ټولنې په  (ل۶۹۳۱دا ليکنه مې پر )

غوښتنه د هغوی له خوا يو رابلل شوي علمي سيمينار ته ليکلې او 

 ورلېږلې وه.

جنګ او فرهنګ د مانا او محتوا لېه مخېې دوه متضېادې کلمېې دي. 

فرهنګ د يوې ټولنې يا يوه ملت د ټولې مادي او مانيزې شېتمنۍ يېوه 

داسې پديده ده چې د يوه ملت ټولېه  مجموعه ګڼل کېږي او جنګ بيا

مادي او معنوي شتمني له منځه وړالی شي. د جنېګ او فرهنېګ پېر 

معنوي تضاد هغه ملتونه ډېر پوهېږي چې د غني فرهنګ خاوندان وو، 

خو جنګ ورڅخه دا ټوله شتمني لوټلې وي. موږ )افغانان( د اسېيا پېه 

، خېو د پېړيېو پېه زړه کې هغه ملت يو چې لرغونی کلتور او تاريخ لرو

اوږدو کې جګړو زموږ د فرهنګ اکثره فزيکي او معنوي شتمني داسېې 

له منځه وړي چې اوس يې يوازې د کتابونو په پاڼو کې نومونه ګورو. ان 

دا چې دا نومونه او وياړونه ال کله کله د شک تر وهم او وېرې الندې هم 

 راځي.

د  غربيانوېزانو، روسانو او پر افغانستان باندې د عربو، چنګېزيانو، انګر 

يرغلونو او د هغو پر وړاندې د جنګېدونکو افغانانو د جګړو له املېه پېه 

متواتر ډول د افغانستان ډېره زياته کلتوري شتمني له منځه تللې، چې 

ددې ټولې له منځه وړل شوې شتمنۍ څېړل ددې ليکنې په وس کېې 
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يوه شاهد په توګېه  نه دي، خو زه غواړم د خپل نسل او خپلې زمانې د

ع( کېال بيېا تېر ۶۳۷٨چې لېه ) ،هغې کلتوري شتمنۍ ته اشاره وکړم

ع( کال پورې يا په بشپړ ډول له منځه تللې يا زيانمنه شېوې ده. ٤۱۶۶)

( کلنې جګړې په ټېول ۹۹زه د هغو افغانانو په ډله کې يم چې د تېرې )

ناتار په خپلېو بهير کې په افغانستان کې پاتې شوی يم. ما د جګړې هر 

سترګو ليدلی او د جګړې ډېرې ناخوالې مې په خپله لمس کړي دي. د 

همدې درې دېرش کلنې جګړې په تر  کې چې به هر کله د جګړې اور 

زموږ هر فرهنګي ميراث تر ستوني تېر کړ، نو زما پر زړه به لمبې شوې، 

ې قلم او کاغذ به مې راواخيست او هغه پېښه به مې ثبت کړه. د همېد

جګړه ييزو کلونو په بهير کې مې ) د افغانستان فرهنېګ تېه اوښېتي 

زيانونه(، ) د مغزونو فرار(، )کلتوري يون( او )افغېاني اوسېنۍ رسېنۍ( 

بېالبېل اثار وليکل. په دې اثارو کې اکثرو هغو فرهنګېي ميراثونېو تېه 

کتنه شوې چې د جګړې له امله يا بېخي له منځه تللي او يا هم زيانمن 

دي. په دې ليکنه کې زه غواړم د افغانستان فرهنګ ته د اوښتو  شوي

زيانونو يو نچوړ وړاندې کړم او په دې کې مې پيغام دا دی چې نړيېوال 

زموږ پر فرهنګ د راغلې غمېزې له حجم او څرنګوالي څخه خبر شي، 

بل پيغام مې دادی چې نړيوال د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي بايد د هر 

يوی وکړي او بېل پيغېام مېې دادی چېې فرهنګېي ډول  جګړې مخن

شتمني که څه هم د دنيا په هر ګوټ کې رامنځتېه شېوې وي، د ټېول 

بشريت ګډه پانګه ګڼل کېږي؛ د ساتنې او پالنې لپاره يې بايد ټول پېه 

د تېرو دېرشو کلونو پېه تېر  کېې  فرهنګ ګډه کار وکړي. افغانستان

يې بحث وکړو جال جال اثېار  دومره زيانونه زغملي چې که پر هره برخه
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پرې ليکل کېدی شي، خو زه بېه دلتېه يېوازې مهمېو زيېانمن شېويو 

 فرهنګي ميراثونو ته په لنډيز سره اشاره وکړم:

 

 ښوونځي:  -۶

ښوونه او روزنه د يوه هېواد د فرهنګ اساس جېوړوي. کلېه چېې پېه 

ر نو تر ټولو لومړی او سخت ګوزار يې پې ،افغانستان کې جګړه پيل شوه

ع( کال څخه چې په افغانسېتان کېې ۶۳۷٨همدې ښوونځيو وکړ. له )

ع( کال پورې په افغانسېتان ۶۳۳٤ګرمه فزيکي جګړه پيل شوه، بيا تر )

( پېه شېاوخوا کېې وو. د ۷۱۱۱کې د ټولو ښېوونځيو شېمېر د اوو زرو )

څوارلس کلنې جګړې په تر  کې ددې ښوونځيو له جملې څخېه درې 

( ښوونځي ۹۹۱۱وونځي وسوځول شول. دا )( ښ۹۹۱۱زره پينځه سوه )

اکثره د هېواد په کليوالېو سېيمو کېې وو چېې د )ډاکتېر نجيېب اهلل( 

حکومت له کنټروله وتي وو او د )مجاهدينو( تر کنټرول الندې سېاحه 

کې وو. کله چې د )ډاکتر نجيب اهلل( حکومت ړنېګ شېو، مختلېف او 

ارونو کېې پېاتې متفرق )مجاهدين( پر ښارونو خواره شول، نو پېه ښې

ښوونځي هم اکثره له همغه برخليک سره مخامخ شول؛ يا ړنېګ او يېا 

هم زيانمن شول، د پاتې ښوونځيو ايله نيمايي برخېه پېه نسېبي ډول 

چې په هغو کې هم درسي کيفيت ډېر ټيېټ و. دې  هپرانيستي پاتې شو

 کېړاودورې نږدې څلورنيم کاله دوام وکړ، ورپسېې د طالبېانو رنېځ او 

، هغو نو هغه پاتې ښوونځي هم په بلېه بڼېه واړول، د ښېوونځيو راغی

درسي نصاب يې له عصري علومو څخه ديني علومو تېه واړوه، نېږدې  

( ښوونځي يې پر سوچه ديني )مدرسو( واړول. په دې ۶۶۱۱يوولس سوه)
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ډول په افغانستان کې د هر سياسي نظام پېه بېدلون سېره د پېوهنې 

 لړۍ تر دې دمه روانه ده.او دا  لبنسټونه زيانمن شو

ع( کېال ۶۳۳٤ع( څخه تېر )۶۳۷٨د نارسمي ارقامو له مخې يوازې له )

د باسېواده کېېدو  افغانېانو( ۷۹۱۱۱۱۱پورې لږ تر لږه د اوه نيم مليونه )

ع( کېال پېورې هېم د  ٤۱۱۱ع( څخېه تېر )۶۳۳٤مخه نيول شوې. له )

دا هغېه همدومره کسانو د باسواده کېدو د مخنيوي اټکل کېدی شي. 

معنوي زيان دی چې د يو بشپړ نسل زمانه په غېږ کې نيسي او جبران 

يې هم همدومره وخت او په مليارډونو ډالرو مالي لګښت ته اړتيا لېري. 

ع( څخه بيا تر ننه پورې د افغانستان د معېارف پېه ٤۱۱۶که څه هم له )

ډګر کې ډېر پرمختګ شوی؛ اوس په ټول افغانستان کېې لېږ تېر لېږه 

( ښوونځي فعال دي چې نېږدې اتېه اعشېاريه درې ۶۶۱۱۱س زره )يوول

( زده کوونکي په کې زده کړه کوي او له هغې جملېې ٨،۹۱۱۱۱۱مليونه )

( په سلو کې يې نجونې دي. د خصويي ښوونځيو د جوړولېو ۹۱څخه )

زمينه هم برابره شوې چې شمېر يې اوس په ټول هېواد کې نږدې څلور 

ته رسېږي. دې سره سره د افغانسېتان  ( خصويي ښوونځيو۵۱۱سوه )

په زياتو سيمو کې اوس هم د ښوونځيو د سېوځونې لېړۍ روانېه ده. د 

( زيېات ٤۱۱همدې تېرو لسو کلونو په تر  کې لږ تر لږه تېر دوه سېوه )

( ښېوونځي تړلېي دي. د ۱٤۶ښوونځي سوځول شوي او همېدا اوس )

يديځ او ختيځ کې هېواد په زياتو سيمو په تېره بيا په جنوب، جنوب لو

د  وهم وېره خوره ده، پېه دې يېادو سېيمو  کېې د دوه نېيم مليونېه 

( هغو ماشومانو د زده کړې مخه نيول شوې چې همېدا اوس ٤۹۱۱۱۱۱)

بايد ښوونځيو کې پر زده کړو بوخت وای. د افغانسېتان پېر معېارف دا 

ناورين اوس هم روان دی، جګړې د تمدن او پرمختګ، په تېېره بيېا د 
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نې پر پرمختګ سخت ګوزار کړی او کوي يې. افغان ماشومان يې نه پوه

يوازې له پرمختګ، بلکې له خپل اساسي حق )تعليم( څخه هم محروم 

کړي دي. د نړۍ په کوم ګوټ کې به داسې پېښې کمې رامنځته شېوې 

وي چې ماشوم دې د تعليم په خاطر د ژوند له حق څخه محروم شوی 

ځله په دې ))ګناه(( چې ولېې مېو قلېم او  وي، خو افغان ماشومان ډېر

کتاب په الس کې دی، ښوونځي ته روان ياست، وژل شوي، تېزاب پرې 

پاشل شوي او د بدن غړي يې پرې شوي دي. داسېې ډېېرې تراژيکېي 

 پېښې لرو چې دلته يې بيان د دې ليکنې له اوسېلې څخه وځي.

 

 د لوړو زده کړو موسسې او علمي مرکزونه: -٤

و ترڅنګ د هېواد علمي مرکزونه او د لوړو زده کړو موسسو د ښوونځي

هم پراخ زيانونه وزغمل، خو دا زيانونه د ښوونځيو هغو په انېډول ډېېر 

زيات نه وو. د لوړو زده کړو مرکزونه اکثره په لويو ښېارونو کېې وو. پېه 

( کلنې جګېړې اور اکثېره پېر ۶۳۳٤-۶۳۷٨افغانستان کې د څوارلس )

( کلونو کې بيا جګېړې پېه ۶۳۳۹ -۶۳۳٤رکز و، خو )کليوالو سيمو متم

لويو ښارونو کې زياتې ګرمې وې، د همدې کلونو په تر  کې د هېېواد د 

لوړو زده کړو موسسو او نورو علمي مرکزونو خورا درانه زيانونه وزغمل. 

( مليونه درسي ساعتونه ضايع کېړل ٤۶يوازې کابل پوهنتون لږ تر لږه )

مالي زيان يې وزغمه. کابل پلتخنيک، ګېڼ شېمېر ( مليونه ډالر ۹۱او )

واليتي پوهنتونونو مسلکي انستيتيونو، د ښوونې او روزنې موسسېو او 

( زيېات داسېې ۹۱نورو روزنيزو مرکزونو خورا درانه زيانونه وزغمل، تر )

علمي مرکزونه وو چې په ټېوليز او نسېبي ډول يېې زيانونېه وزغمېل، 

لسېګونو زره محصېلينو پېه درسېي کدرونه يې له السه ورکېړل او د 
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سيستم کې يې اخالل راغی. د طالبانو د حاکميت په بهير کې ښېځينه 

قشر له تحصيلي بهيره حذف شو او په درسي نصاب کې اخالل نور هم 

( کېال م٤۱۱۶پسې زيات شو. د طالبانو نظام تر سېقو، وروسېته لېه )

موسسېو  د ټول هېواد په تحصېيلي م( کال پورې٤۱۱۶بيا تر ) راهيسې

کې نوې ساه پوه شوه، پخواني علمي مرکزونه يوځل بيا ورغېدل، نېوي 

 پوهنتونونه او نوي علمي مرکزونه جوړ شول.

( اوړي او د ٤۶اوس د ټول هېواد په کچه د دولتي پوهنتونونو شمېر تر )

( ۶۱۱ښوونکو د روزنې او نورو لوړو زده کړو د موسساتو شمېر هېم تېر )

پر اساس د لوړو  زده کړو خصويي پوهنتونونېه او  اوړي. د نويو قوانينو

موسسې هم د فعاليت حق لري. د تېرو لسو کلونو په تر  کې اوس پېه 

مرکز او واليتونو کې خصويي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو تر )لسېو( 

زياتې موسسې جوړې شوې دي. اوس د ټول هېواد په کچه د لېوړو زده 

( زيات محصېلين ۶۱۱،۱۱۱ې تر سل زرو )کړو په موسسو او پوهنتونونو ک

زده کړه کوي، چې نجونې او هلکان دواړه په کې شامل دي. له لس کلن 

چټک پرمختګ سره سره بيا هم د هېواد په بېالبېلو سيمو کې ال هم د 

وهم او ډار سيوری خېور دی او د امنيېت پېه خرابېېدو سېره د ټولېو 

 پرمختګونو د له منځه تللو وېره شته.

 

 فرهنګي ټولنې او کتابتونونه: -۹

( کلنې جګړې په تر  کې په سلګونو دولتي او ۹۹په افغانستان کې د )

نادولتي فرهنګېي ټېولنې زيېانمنې شېوې دي. جګېړې د فرهنګېي 

پرمختګ سرعت کمېزوری کېړی او د ګڼېو ليکوالېو او فرهنګيېانو د 

 کېال(م ٤۱۱۱ -۶۳۷٨ېدو زمينه يې له منځه وړې ده. که څه هم )کراټو
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پورې په افغانستان کې د ازادو فرهنګي ټولنو شمېر ډېر زيات نېه وو او 

اکثره فرهنګي ټولنو رسمي يا دولتي بڼه لرله، خو بيا هم پېه نارسېمي 

ډول ځينې فرهنګي ټولنې موجودې وې چې فرهنګي کارونه يې کول، 

کتابتونونه يې لرل او روزنيز مرکزونه، خو جګړې د فرهنګي فعېاليتونو 

( کال  د څو ورځنيو جګړو پېه م۶۳۳٤برخه زيانمنه کړه. يوازې د )زياته 

تر  کې د هېواد د لويو علمي مرکزونو اکثره کتابتونونېه لېوټ شېول. 

کابل پوهنتون چې په هېواد کې يو لوی مرکزي کتابتون درلود، نېږدې 

( ټوکه کتابونه يې په څو ورځو کې لېوټ شېول. ٤،۱۱۱،۱۱۱دوه مليونه )

( ٤۱ښار په بېالبېلېو کتېابتونونو او کتېابپلورنځيو کېې )يوازې د کابل 

مليونه ټوکه کتابونه له منځه يوړل شېول. د افغانسېتان پېه بېالبېلېو 

واليتونو کې د ټولو له منځه وړل شويو کتابونو شمېر تر دې هم زيېات 

( ټوکو کتابونو له منځه تګ، ۹۱،۱۱۱،۱۱۱دی. د ټول ټال پنځوس مليونو )

رمختللي هېواد لپاره ډېره غټه ضايع نېه وي، ځکېه کېدی شي د يوه پ

هلته کېدی شي د څو عنوانو کتابونو عمومي شمېر مليونونو ټوکونو ته 

ورسېږي، خو په افغانستان کې له تعليمي کتابونو پرته چې شېمېر يېې 

( ټوکو په شمېر ۹۱۱۱-۹۱۱لکونو ټوکو ته رسېږي، نور اکثره کتابونه له )

ابونو، کتابتونونو، فرهنګي مرکزونو له منځه تګ چاپېږي، نو د دومره کت

( کېال م٤۱۱۱-۶۳۷٨او زيانمنېدل خورا دروند فرهنګي زيان دی. لېه )

پورې د افغانستان فرهنګي ډګر ته خورا درانه زيانونه رسېدلي، خو لېه 

( کلونو په تر  کې افغانستان پېه م٤۱۶۶-٤۱۱۶نېکه مرغه د تېرو لسو )

کړی دی. اوس د ټول هېواد په کچه تېر  فرهنګي ډګر کې ډېر پرمختګ

( زياتې ازادې فرهنګي ټولنې فعاليت لري چې ځينې يېې خپلېې ۹۱۱)

ازادې رسنۍ هم لري، د دولتي فرهنګي ټولنو او مرکزونېو شېمېر هېم 
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سلګونو ته رسېږي، د کتابتونونو شمېر خو اوس زرګونېو تېه رسېېږي. 

ونه کتابتونونه لري. اوس د هېواد اکثره علمي، تعليمي او فرهنګي مرکز

په لسګونو لويې چاپخونې او په سلګونو چاپي خپرنۍ موسسې فعاليت 

لري، چې که چېرې بيېا پېرې د جګېړې سېيوری راخېور نېه شېي او 

افغانستان په همدې ډول فرهنګي پرمختګ وکړي، کېدی شېي ډېېره 

 هيله ورته پيدا شي.

نېو پېورې ( کلوم۶۳۳٤-۶۳۷٨مسلکي کادرونه: افغانستان کې له ) -۵

چې  داسې حکومتونه وو، چې کمونيستي افکارو ته يې تمايل درلود او 

د شوروي اتحاد مالتړ ورسره و، پېه دې دوره کېې د څلېورو سياسېي 

چېې پېه مجمېوعي  ،مشرانو په مشرۍ څلور حکومتونه رامنځته شول

ډول دا ټول حکومتونه له اختنېاق سېره ملګېري وو، فکېري ازادي او 

نه وه، هر حکومت له حکومتي وسايلو او زور څخېه ديموکراسي په کې 

اعظمي ګټه اخيسته او خپل وسلوال او ناوسله وال مخالفين يې ځپل. 

دې حالت څوارلس کاله دوام وکړ. د هېواد يو زيات شمېر کادرونېه يېا 

زندانونو کې واچول  شول او يا هم د هېواد پرېښودو ته اړ شېول، د دې 

( افغانان ۹۱۱۱۱۱۱ې نږدې پنځه مليونه )څوارلس کلن جنګ په اوږدو ک

مهاجر شول، په دې کې هم يو زيات شمېر هغه افغانان شامل وو چې د 

لوړو او مسلکي زده کړو خاوندان وو. په دې بهير کېې يېوازې د کابېل 

استادان يا زنداني شېول يېا ووژل او يېا هېم تنه (۱۱۱پوهنتون نږدې )

مهاجرت ته اړ شول، په همدې مقياس د هېواد د نورو علمي مرکزونېو 

مسلکي کادرونه هم محاسبه کېدی شي. پېه مجمېوعي ډول پېه دې 

( مسلکي کادرونه يېا ۹۱،۱۱۱څوارلس کلن بهير کې نږدې پنځوس زره )

شوي او يو زيات  مهاجر شوي يا يې خپل مسلک پرې ايښی، يا زنداني
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شمېر يې وژل شوي دي. د افغانستان په شان يو هېواد لپېاره چېې دا 

مهال يې ايله په سلو کې )لس( کسان د ليک لوسېت خاونېدان وو، د 

دومره زيات شمېر کادرونو له السه ورکول يو نه جبېره کېدونکی زيان 

( کلونو په بهيېر کېې د حکومېت مخېالف م۶۳۳٤ -۶۳۷۳و. د همدې )

ونه چې د )مجاهدينو( په نامه يادېدل هم د حکومت پېه شېان د ځواک

مسلکي کادرونو په وژنې يرفه ونه کړه، دوی هم په زرګونېو مسېلکي 

افغانان له حکومت سره د همکارۍ او )چپي افکېارو( د لرلېو پېه تېور 

ووژل، په تېره بيا ښوونکي. د هغو ښوونکو شمېر چې د مجاهېدينو يېا 

( ۹۱۱۱له خوا په همدې موده کې وژل شوي )حکومت مخالفو ځواکونو 

( تنېه ۳يېوه ورځ ) رتنو ته رسېږي. دې ډلو په لغمېان واليېت کېې پې

ښوونکي د تدريس په تور ووژل. هغه مسلکي افغانان چې پاکستان تېه 

مهاجر شوي وو هغوی هم د ترور له بال خالص نه شول، څرګنده بېلګه 

الدين مجروح( دی چې په يې نوميالی افغان فيلسوف )پوهاند سيد بها

کال پر کابل ښېار او  م(۶۳۳٤))پېښور( کې ترور شو. کله چې دا ډلې پر

نورو لويو ښارونو راشېوه شوې، نو د لوټ او تاالن يو بې مثالېه حالېت 

( زره کسان ووژل، دا مهال ۱۹رامنځته شو. يوازې په کابل ښار کې يې )

د فرار لېړۍ پيېل شېوه، يو ځل بيا د عامو افغانانو او مسلکي کادرونو 

افغانستان يو ځل بيا په زرګونو مسېکلي کادرونېه لېه السېه ورکېړل. 

)څلورنيم( کاله دې حالت دوام وکړ. دې پسې د طالبانو دواکمنۍ لېړۍ 

پيل شوه، هغوی بيا په زرګونو مسلکي کادرونه له دنېدو لېرې کېړل او 

دېېرش زره  پرځای يې طالبان او ماليان مقرر کړل. طالبانو يېوازې اووه

ښځينه مامورينې، چې اکثره يې ښوونکې او د لوړو زده کېړو  (۹۷۱۱۱)

خاوندانې  وې، له دندو ګوښه کړې او پر کور يې کېنېولې. پېه دې ډول 
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( کېال پېورې د م ٤۱۱۱ع( کېال څخېه تېر )۶۳۷٨هغه ناتار چېې لېه )

افغانستان پر کادري ټولنه خور و، د طالبانو نظام په سقو، سره پای ته 

( کال پورې اوس د افغانستان په کدري برخه م٤۱۶۶ -٤۱۱۶سېده. له )ور

کې ډېر پرمختګ شوی، نه يوازې د هېواد په داخل کې پوهنتونونه او د 

لوړو زده کړو نور مرکزونه ورغول شول، فعال شول او زيات شول، بلکې 

( زيات افغانان د لوړو زده کړو؛ ليسانس، ٤۱۱۱اوس هر کال تر دوو زرو )

ټرۍ، او دوکتورا لپاره نورو هېوادونو ته لېږل کېېږي. هغېه افغېان ماس

چې د بېالبېلو يادو عواملو له امله مختلفو هېوادونېو  کادرونهمسلکي 

ته مهاجر شوي وو، د زرګونو په شمېر بېرته خپل هېېواد تېه راسېتانه 

شوي، خو بيا هم افغانستان ته ال ډېر زماني واټن پاتې چې خپله کادري 

 ه کړي.خال ډک

 

افغېاني  تر مېنځ ( کلونو ۶۳۳۹-۶۳۷٨) د رسنۍ: په افغانستان کې -۹

رسنۍ په پرله پسې ډول زيانمنې شوي. د همدې کلونو پېه بهيېر کېې 

افغانستان کې ازادې رسنۍ نه وې، اکثره دولتي رسنۍ وې او پېر هغېو 

( کال په ټول هېواد کېې م۶۳۷٨باندې هم فکري اختناق واکمن و. پر )

ي ټلويزيون او يوې عمومي راډيو خپرونې درلودلې، وروسېته يو سراسر

بيا محلي دولتي راډيو ټلويزيونونه چې همغه مرکزي نشرات او يو څېه 

خپل محلي نشرات يې درلودل، فعال شول، دا وخت په ټول هېواد کې 

( عنوانو اوښته خو په ټولو رسېنيو کېې د ٤۱۱د چاپي رسنيو شمېر تر )

( کال چېې جهېادي ډلېې م۶۳۳٤کاس کاوه. پر )حاکم نظام افکارو انع

کابل ښار او نورو لويو ښارونو تېه داخلېې شېوې، نېو د نېورو دولتېي 

تاسيساتو د زيانمېدو ترڅنګ، ټولو رسنيو په تېره بيېا دولتېي راډيېو 
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ټلويزيون تاسيساتو ته خورا درانه زيانونه واوښتل. چاپي رسنۍ اکثېره 

يزيون اکثره تاسيسېات لېه منځېه په ټپه ودرېدلې، د دولتي راډيو ټلو

الړل، د بېلګې په توګه د غزني واليت د راډيېو ټلويزيېون تاسيسېاتو،  

ودانيو او تجهيزاتو يو نيم مليون، د مقر ته يو مليېون ډالېره، د پکتيېا 

واليت ته يو مليون ډالره، قالت ته يو مليون دالره، کندهار ته يو مليون 

ره، هرات ته نيم مليون ډالره، فراه تېه ډالره، هلمند ته يونيم مليون ډال

تېه دوه  راډيو ټلوېزيون ته ننګرهار او نيم مليون، نيمروز ته نيم مليون

مليونه ډالره زيان واوښت، همدارنګه نورو سيمو کې همدا ډول زيانونه، 

راغلي ناتار له املېه  د په مجموعي ډول پر لويو ښارونو باندې د جګړې

اډيو ټلويزيون، ودانيو، تاسيساتو او تجهيزاتو په ټول افغانستان کې د ر

( کلونو په بهيېر م۶۳۳۹-۶۳۳٤( مليونه ډالره زيان اوښتی. د )٤۹٤ته )

کې د راډيو ټلويزيون اکثره پروګرامونه پېه ټپېه ودرېېدل او ډېېر کېم 

نشراتي فعاليت يې درلود. په لسګونو مامورين، انجنيېران او مسېلکي 

و ځينو نورو يې خپلې دندې له السه اشخاص يې مهاجرت ته اړ شول ا

( کال طالبېان واک تېه ورسېېدل، د دوی واک پېر م۶۳۳۱ورکړې. پر )

رسنيو يو بل ګوزار و، طالبانو پر رسنيو چورلټ بنديز ولګاوه، په تېره بيا 

 د پر تصويري رسنيو. په چاپي رسېنيو کېې هېم د زيروحېو اجسېامو

پېه نامېه يېوې  عکسونو خپرېدل منع شول، يوازې د )شېريعت غېږ(

( ٤۱سراسري راډيو، څو محلي راډيو ګانو او د ټول هېواد په کچېه تېر )

عنوانو پورې چاپي خپرونو فعاليت درلود. راډيوګېانو يېوازې مېذهبي 

ترانې، خبرونه او د طالبانو د نظام د چارواکو نظرونېه خپېرول، چېاپي 

دې رسنۍ هم همدغه شان وې. د افغانستان د رسنيو په تاريخ کې تېر 

دوره نه ده تېره شوې. د طالبانو د نظام د سقو، په وروسېتيو  تنګهبله 
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شپو ورځو کې د امريکايي الوتکو د بمبارۍ په وجه د راډيېو ټلويزيېون 

تاسيساتو ته نور زيانونه هم واوښتل او د زيانونو لړۍ تر همغېه وختېه 

 راورسېده.

يخ کېې بېې شو، د افغاني رسنيو پېه تېار ړنګکله چۍ د طالبانو نظام 

رسنيو قانون جوړ شو او د هغه په رڼا کې  ساری پرمختګ څرګند شو. د

اوس په هېواد کې، ډول ډول چېاپي، غږيېزې، انځېوريزې او انټرنېټېې 

رسنۍ فعاليت لري چې د کميت له پلوه په کې ډېر زيات او د کيفيت له 

 پلوه هم په کې پاموړ پرمختګ شوی دی.

لتي راډيو ټلويزيون سېربېره چېې پېه اوس د ټول هېواد په کچه پر دو

( زيات شخصېي ټلويزيونونېه ۵۱مرکز او واليتونو کې خپرونې لري، تر )

( اف ام خصويي راډيوګانې په ټول افغانسېتان کېې ۶۹۱فعاليت لري. )

( عنوانېو اوړي او د انټرنېټېې وېبپېاڼو ۶۱۱۱فعالې دي، چاپي رسنۍ تر )

مي او کيفي پلېوه خېورا شمېر هم سلګونو ته رسېږي، که څه هم له ک

پرمختګ ليدل کېږي، خېو بيېا هېم د افغانسېتان د رسېنيو اوسېنی 

پرمختګ تضمين نه دی. د نظام په بدلون، سقو،، د بهرنيو ځواکونو په 

وتلو او يا هم د جنګساالرانو د واک په زياتېدو سره دا پرمختګ له ستر 

 ګواښ سره مخامخېدالی شي.

 

افغانستان کې د فرهنګ د نورو ډګرونېو د  تاريخي ودانۍ او اثار: په -۱

زيانمنېدو ترڅنګ، تاريخي ودانيو، څلو، ښارونو او نورو تېاريخي اثېارو 

هم خورا درانه زيانونه ليدلي دي، داسې زيانونه چې ځينې يې په ډېېر 

لګښت د بيا رغېدو امکان لري، خو ځينې د ابد لپاره د افغانسېتان لېه 

ر لسګونو ته رسېږي چې افغانستان تېه السه ووتل. د هغو ودانيو شمې
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يې تاريخي ارزښت درلود، خو جګړو پرې اورونه بل کړل، دا ودانېۍ پېه 

واليتونو کې هم وې او په کابل ښار کې هم چې د ټولو يادونه يې دلتېه 

ممکنه نه ده. د کابل د تاجک بيک تاريخي ماڼۍ، د چهلسېتون بېڼ او 

ۍ، د ارګ د دلکشا ماڼۍ، د ملېي ماڼۍ، د داراالمان ماڼۍ، د استالف ماڼ

ارشيف ودانۍ او نورې چې له تاريخي پلوه يې خېورا ارزښېت درلېود، 

( کلونو په تر  کې دوه ۹۹ټولې زيانمنې شوې دي. د داراالمان ماڼۍ د )

( کلونېو کورنيېو م۶۳۳۹-۶۳۳۹ځله زيانمنه شوه، وروستی زيان يې د )

اوس ددې ودانۍ د بيېا جګړو کې وليد چې يوه زياته برخه يې ونړېدله. 

( مليونه امريکايي ډالره لګښېت پېرې ۶۷رغونې پالن جوړ شوی، چې )

راځي، په همدې مقايس موږ نورو تاريخي ودانيو ته د ور اوښېتي زيېان 

 کچه هم معلوموالی شو.

د جګړو او طبيعي حوادثو په بهير کې تر )پنځه لسو( داسېې تېاريخي 

انسېتان تېاريخ تېه يېې زيېات څلي او منارونه زيانمن شوي چې د افغ

ارزښت درلود، د بېلګې په توګه د )چکرويو( منار چې عمر يې لومړيېو 

چې د توغنديو د لګېدو  وميالدي پېړيو ته رسېده او دا يو بودايي مينار 

( کال پېه اپريېل کېې ونړېېد. پېه م۶۳۳٨له امله زيانمن شوی و او د )

پېړۍ کې د غزنويانو مينارونه، د غوريانو جام مينار او نېور  (ميالدي۶٤)

په لسګونو مينارونه يا په بشپړ ډول له منځه وړل شوي او يېا زيېانمن 

شوي دي.  نور نو د هېواد داسې تاريخي څلی او منار نه شو ليدلی چې 

 د هغه پر زړه او ګوګل دې د مرميو داغونه نه وي لګېدلي.

ګ تاريخي نندارتونونه هم خورا زيانمن شېول او د تاريخي ودانيو ترڅن

ان بېخي له منځه الړل. په کابل ښار کې د افغانستان د السي ينايعو، 

قيمتي ډبرو او نظامي توکو پينځه لس بېالبېل نندارتونونه وو، چې خورا 
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قيمتي او تاريخي اثار په کې ايښودل شوي وو. هر کال په زرګونو کسانو 

دنه کتنه کوله او د افغانستان د خلکو د بريېاوو لېه ددې نندارتونونو لي

( کال د کابل ښار د کابېل م۶۳۳٤بېالبېلو ډگرونو خبرېدل. کله چې پر )

نندارې په سيمه کې جګړه پيل شوه، نو دا ټول پنځه لس نندارتونونېه 

په کې وسوځېدل. په زرګونو اثار يې يا لوټ شول او يا هم د اور خوراک 

پېړيو په اوږدو کې د الس کومې  نښې او بريېاوې شول، يو ملت چې د 

درلودلې، دا ټولې د جګړې ښامار پر يوه ورځ له سېتوني تېېرې کېړې. 

 ددې نندارتونونو مادي او معنوي ارزښت تر تصور پورته و.

د جګړې د ښامار ګېډه پر نندارتونونو هم مړه نېه شېوه، د افغانسېتان 

به يې بيا هېڅکلېه هېم  داسې شتمنۍ ته يې ځان ورسوه چې افغانان

خاوندان نه شي، موزيمونه يادوم، ملي او سيمه ييز موزيمونه. د جګړې 

په بهير کې پنځه  سيمه ييز؛ ميمنې، هرات، کندهار، ننګرهېار او بلېخ 

موزيمونه زيانمن شول، خو مرکزي او ملي موزيم چې د زيېاتو تېاريخي 

زو موزيمونېو لېه اثارو لرونکی و، د جګړې پر ډگر بدل شو. د سيمه ييې

جملې څخه به يوازې د ننګرهار د هډې نامنقول موزيم يادکړم او بيا به 

 د ملي موزيم غم لړلی داستان ته الړشم.

د هډې نامنقول موزيم د ننګرهار د جالل اباد ښار په ختيزې څنډه کې 

پروت دی. په دې نامنقول موزيم کې د بودايي عصر داسې اثار ايښودل 

وو چې د خپل جوړښت او نوعيت له پلېوه يېې پېه  شوي يا جوړ شوي

افغانستان کې د باميانو تر تاريخي بتانو وروسېته ډېېر زيېات تېاريخي 

( کېال پېه جګېړو کېې د جهېادي م۶۳٨۶ارزښت درلود. دا مېوزيم د )

تنظيمونو له خوا په کنډوالو بدل شو، تر جګړو وروسته بيا هېم پېه دې 

شمېر هغه اثار چې تېر ځمکېې ځای کې ناقانونه کېندنې وشوې او يو 
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الندې وو، هغه هم په نافني ډول وکښېل شېول او د تېاريخي اثېارو د 

قاچاقوړونکو الس ته ورغلل، اوس دا سېيمه يېوازې د يېوې مخروبېې 

 حيثيت لري.

بل ډېر ستر زيان چې جبيره يې ناممکنه ده هغېه د افغانسېتان ملېي 

تان د اردو مېوزيم د موزيم او د افغانستان د اردو مېوزيم و. د افغانسې

داراالمان په سيمه تاج بېک ماڼۍ کې و. په دې موزيم کې لېه لرغېونې 

( کال پورې په بېالبېلو جګړو کېې د افغانېانو او د م۶۳۳٤زمانې بيا تر )

هغو د مخالفو پرديو عسکرو له خوا د کارېدلو وسلو بېلګې خوندي وې 

س تېورې او لبېاس ، د افغانستان د شاهانو تختونه، مېزونه، څوکۍ، ال

خوندي وو. دا هر څه د اور خوراک، لوټ او تاالن شول. په همدې سيمه 

کې؛ د داراالمان تاريخي ماڼۍ مخې ته د افغانستان د ملي موزيم ودانۍ 

وه. د افغانستان ملي موزيم د سيمې له مهمو موزيمونو څخه يو و، پېه 

چې د ځينو عمر ( ټوټې بېالبېل اثار وو، ۶۱۱۱۱۱دې موزيم کې سل زره )

 ( کالو ته رسېده. ۹۱۱۱۱يې پنځوس زره )

د جګړو په لومړيو وختونو کې په سيستماتيک ډول د بېالبېلېو جګېړه 

( ۷۱مارو له خوا د موزيم اثار ولوټل شول. د موزيم په سېلو کېې اويېا )

( کال شبرغان ته نږدې د طال تپې له م۶۳٨٨شول. پر ) لوټتاريخي اثار 

زرو طاليي سکو حيرانوونکې خزانه السته راغلېه. ( ٤۶غونډۍ څخه د )

کابېل تېر ( م۶۳۳٤دا خزانه هم د افغانستان د ملي موزيم برخه وه. تر )

جګړو دمخه د وخت د حکومت مشېر ډاکتېر نجيېب اهلل د جګېړې د 

احتمالي خطر له امله د ملي موزيم له مشر سره پرېکړه وکېړه چېې دا 

وندي ځای تېه انتقېال شېي، دا مهمه خزانه بايد له موزيم څخه يوه خ

محفوظو ځايونو کې چېې د  (د افغانستان بانک)خزانه پر همغه  وخت 
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افغانستان د جمهوري رياست د ارګ ماڼۍ ته الره لري، خوندي شېوه، 

خو په دې راز هېڅوک خبر نه وو، همغه و چې دا مهمه خزانه د لوټمارو 

ريکېا او د نېړۍ نېورو له لوټه خوندي پاتې شوه. اوس دا خزانه اروپا، ام

سيمو ته د نندارې لپاره وړل کېږي. د نړۍ ګڼ شېمېر سېيالنيان هغېه 

 ګوري او له دې الرې افغانستان پاموړ ګټه ترالسه کوي.

د ملي موزيم ترڅنګ د افغانستان ملي ارشيف هم د جګړې له ناتېاره 

خوندي پاتې نه شو. د افغانستان د ملي ارشېيف د ټولېو اثېارو شېمېر 

ته رسېده. د افغانستان په ملي ارشيف کې د سووکلونو تاريخي  زرګونو

اثار خوندي دي، په تېره بيا د اسالمي دورې اثار. له نېکه مرغه چېې د 

ملي موزيم په پرتله ملي ارشيف ته د غلېو کېم الس رسېېدلی، خېو د 

جګړې د ناتار له امله د ملي ارشيف د اثارو خونديتابه ته ډېره توجه ونه 

و شمېر اثار يې له همدې امله زيانمن او له منځېه الړل. خېو د شوه او ي

 ملي ارشيف نورې واليتي څانګې بيا ډېرې زيانمنې شوې.

د افغانستان د تاريخي اثارو او ملي هويت د ښېکارندويۍ بېل مرکېز د 

( کال جګړو پرې خېورا نېاوړه م۶۳۳٤افغانستان ملي ګالري وه چې د )

ملي ګېالرۍ کېې د نقاشېۍ، مينېاتورۍ، ( کال په م۶۳۳٤اغېز وکړ. پر )

( بېالبېل اثار موجود وو، چې په کابل کې ۹۳۱اثارو ) يفهمجسمې او ظر

د جګړو د پيل له امله ددې اثارو يوه پاموړ برخه يا زيانمنه شوله او يا د 

 غلو له خوا لوټ شوه.

د پورتنيو يادو او مهمو تاريخي اثارو د زيانمنېېدو ترڅنېګ بلېه ډېېره 

نه جبرانېدونکې فرهنګي ضايعه چې افغانستان ته پېښه شوه،  ستره او

هغه همغه د باميانو تاريخي بتان وو چې طالبانو د خپل حاکميېت پېه 

اوج کې ونړول، دا تاريخي اثار نه يوازې په افغانستان، بلکې په سيمه او 
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( ۹۹) يېې ( او بېل۹۹) ي يېلومړ ونړۍ کې بې ساري وو. د باميانو بتان

( ميالدي پېړيو تېرمنځ مېوده کېې جېوړ ۹-۹الی درلود. له )متره لوړو

شوي وو او د بودايي دورې شهکارونه ګڼل کېدل، خو طالبانو د افغانانو 

د تاريخ دا ستر ارزښت د خپلو افراطي افکارو پېه اور کېې وسېوځوه. 

طالبانو په دې کار سره نه يوازې افغانان، بلکې ګرده نېړۍ وځورولېه. د 

يخي بتانو له نړولو سره د طالبانو واکمنۍ هم په نړېېدو باميانو ددې تار

شوه. افغانان به ډېر له السه ورکړي شيان بيا ترالسه کړي، خو داسېې 

تاريخي اثار به بيا هېڅکله ترالسه نه کړي. داسې نورې په سېلګونو او 

زرګونو فرهنګي غميزې چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې پېښېې شېوي، 

 هغو لنډيز دلته راوړ. خو ما يې يوازې د ځينو 

له پورته وړې ليکنې څخه دا جاج اخيستالی شو چې جګړه له فرهنګ 

( کلونو په ٤۱۱۱سره څومره تضاد لري، جګړه څنګه کوالی شي چې د )

بهير کې يو جوړ شوی ميراث د سترګو په رپ کې له سترګو پناه کېړي. 

يا مو بايد  خو اوس ډېر څه نه لرو، ،موږ هغه ملت يو چې ډېر څه مو لرل

ډېر څه لرالی خو اوس هېڅ نه لېرو، دا ځکېه چېې د جګېړې ښېامار 

همېشه زموږ د فرهنګ پر ځالې اور بل کړی او زموږ د فرهنګ بلېبالن 

 اواز او الوت ته نه پرېږدي.
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 د خـوشــال پـوځـي نــړۍ ليد
جاللېي(  احمېد ل( کال د خوشال په باب د ښاغلي )علي۶۹۳۶دا ليکنه ما پر )

يو کتاب )د خوشال خان خټک د عصر او چاپېريال پوځي څېړنه( پېر اثېر پر 

 .کړې وه او د نوموړي کتاب د مخکتنې په غونډه کې اورول شوې ده

 يا د سپينو تورو مېرد شېه يېا عاشېق شېه

 چېېې يېېادېږي پېېه بېېدلو پېېه سېېندرو

 د خوشال خټک خوښي به هغه وخت شېي

 چې برېښنا د سپينو تېورو شېي يېا زغېرو.

 

د خوشال بابا په باب دا خبره عامه ده، چې يو څو اړخيز شخصيت دی. 

رښتيا هم کله چې څوک بابا مطالعه کوي، نو ورتېه څرګنېدېږي، چېې 

خوشال بابا هم شاعر دی، هم ليکوال، هم اديب دی هېم ادبپېوه، هېم 

سياستپوه دی او هم سياستوال، هم يېوفي دی، هېم فلسېفي، هېم 

قومي مشر دی، هم ټبر پوه، هېم ښېکاري  رنځپوه دی هم ټولنپوه، هم

دی هم ښکار پوه، هم د ځان نقاد دی هم د ټولنې، هم عالم دی هېم د 

علم لېوال، هم خطا، دی هم ليکپوه، هم ارواه پوه دی هم دينپوه، هم 

خان دی او هم د غريبانو يار، هم پرځان خبېر دی هېم پرجهېان، هېم 

جنېرال، لنېډه دا چېې جنګيالی دی هم توريالی، هم سرتېری دی هم 

زموږ خان څه نه دی چې نه دی. نو په همدې خاطر خوشېالپوهانو پېه 
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لنډه مانا زموږ خان ته د فرهنګيالي او توريالي خان يا د تېورې او قلېم 

خاوند لقب ورکړی دی. د خان د ژوند، مبارزې او اثارو په باب تراوسېه 

س ځېانګړي پورې نږدې دوه زره بېالبېلې ليکنې شوي او نږدې پنځېو

اثار ليکل شوي، خو بيا هم خان لکه د علم د ښار او کېان پېه شېان ال 

ډېرې نوې خبرې لري او ال هم نورې څېړنې، سپړنې، شننې او ځلېونې 

ته اړتيا لري. خوشال د يو نړيوال شاعر او ليکوال په توګه د نړۍ له هېر 

پرتلنې  لوی ليکوال او شاعر سره يوازې د يو شاعر او ليکوال په توګه د

وړ دی، خو که د خوشال د څو اړخيز شخصېيت ټېول بعدونېه د يېوې 

مجموعې په توګه پام کې ونيسو، نو له مبالغې پرته پېه زغېرده ويېالی 

شو، چې د نړۍ هېڅ ليکوال او شاعر ورسره د پرتلنې او سيالۍ جوګېه 

نه دی. د نړۍ تېر ستر شاعران او ليکوال چې نېړۍ يېې ال اوس هېم د 

ځال او ښکال څخه خوند اخلي، يوازې د شاعر او ليکوال او يېا افکارو له 

هم د ژوندانه د يو يا څو نورو ډګرونو د مفکرينو په توګه مطرح دي، خو 

زموږ د خان په شان داسې نه دي، لکه د علم او هنر د يو کان په شېان 

چې هر څومره يې سپړو ال هم نېورو خزانېو تېه الر مومېو. دوه سېتر 

تونه چې د نړۍ د نورو ژبو له ادبياتو څخه د پښتو ادبياتو مميزات او نعم

ځانګړې ښکال جوتوي؛ يو يې پښتو لنډۍ دي چې د نړۍ په نېورو ژبېو 

کې يې ساری نه ليدل کېږي او بل زموږ همدا لوی خېان؛ خېان علېين 

مکان خوشال بابا دی. نادره خبره به وي چې پښتانه او نړۍ بيا داسې، 

و توريالی انسان وټوکوي، خو د پښېتو متېل دی ننګيالی، فرهنګيالی ا

چې د خوار مال په اذان څوک روژه نه ماتوي؛ هغه ملېت او هغېه ولېس 

چې خپله تر خاورو الندې وي، اتل به يې هم د زمانې په ګردونو کې پټ 

 وي.
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پوځي شخصيت دی. د خان  هد خان د ګڼ اړخيز شخصيت يو اړخ د هغ

د پوځي شخصيت، چاپېريېال، 

و او داليلو په بېاب لکېه عوامل

څنګه چې الزمه او ضروري ده، 

ډېرې ليکنې نه دي شوي، البته 

د خان پوځي کرونولوژي ترتيب 

شوې، خو د جګېړو د بېالبېلېو 

اړخونېېو، ټېېولنيزو، سياسېېي، 

اقتصادي او تاريخي عواملو پېه 

باب ډېرې ليکنې نه دي شوي. 

سره له دې چېې د خوشېال د 

شخصيت بېالبېل اړخونېه پېر 

توره او قلم والړ دي، د قلم اړخ يې څېړل شوی، که څېه هېم ال نېورې 

څېړنې ته اړتيا لري، خو د تورې چاپېريال يې تت دی. ددې کار يو علت 

شايد دا وي چې موږ د پېوځي چېارو د څېړنېې او ارزونېې لپېاره لېږ 

متخصصين او کارپوه ليکوال لرو، که ليکوال ولرو نو بيا د پوځي چېارو 

ن او څېړونکي نه دي چې له سياسېي، پېوځي، ټېولنيز او داسې ماهري

تاريخي پلوه يوه موضوع ښه وڅېېړي او يېا هېم کېه د پېوځي چېارو 

کارپوهان ولرو، د ليکوالۍ تخنيکي او فني عناير يې کمزوري دي، پېه 

 همدې وجه نه يوازې د خوشال بابا، بلکې د پښتنو د نورو پوځي اتلوليو

اغسې تت پاتې شوي دي. د خپلو تورو پېه بېالبېل ډګرونه هم د مبارزو

ځلونه کې موږ تر خپلو لرې او نږدې سياالنو ډېر شاته پاتې يو. له نېکه 

مرغه نن تر  مودو وروسته موږ د يوې داسې هڅې شاهدان يو چې توره 
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او قلم په کې دواړه غاړه غړۍ دي، د يو مسلکي جنرال او ليکېوال لېه 

وال او  مارشال د پوځي فعېاليتونو د خوا، د خپل وخت د يوه نابغه ليک

 بېالبېلو اړخونو ژوره علمي څېړنه او شننه ګورو.

ښاغلي پروفيسور علي احمد جاللېي ))د خوشېال خټېک د عصېر او 

 چاپېريال پوځي څېړنه(( د خوشال بابا په يوه شعر پيل کړې:

 )) چېېېې مغولېېېو تېېېه مېېېې وتړلېېېه تېېېوره

 درسېېت پښېېتون مېېې و عېېالم وتېېه ښېېکاره کېېړ

 پېېېه پښېېېتانه کېېېې پيېېېدا نېېېه شېېېو اتفېېېاق

 کنېېه مېېا بېېه د مغېېول ګرېېېوان پېېاره کېېړ.((

 

ښاغلی جاللي ددغه شعر په شننه کې وايي: )) د خوشال خټک دغېه 

منظوم کالم که له يوې خوا په لنډ عبارت د هغېه نوميېالي پښېتون د 

اوږدو مبارزو اغېزې او پايلې څرګندوي، نو له بله پلوه په دې مضېمون 

ځواک، او داخلي کمزورتيا انعکاس پروت دی، چېې  کې د هغه لښکري

په قبيلوي ټولنيز نظام باندې اتکا لري او لېه يېوې مسېلطې فيېوډالي 

واکمنۍ سره يې د پوځي ازمايښت په ډګرونو کې د تکتيکي نتايجو پېه 

منځ کې د اړيکو د نشتوالي او بېلتېون پېه وجېه، مجمېوعي اغېېزې 

نه شوې او په نتيجېه کېې، د  هېڅکله په يوه ستراتيژيک لوري توجيه

زياتو تکتيکي برياليتوبونو له ګټلو سره سره يې، ستراتيژيک مرام پېه 

 مطلوب ډول ترسره نه شو.((

دا هغه تحليلي خبرې وې چې له پورتني شعر څخه يې الهام اخيستی، 

ليکوال د يوه پوځي په توګه د خوشال د چاپېريال پېه درک سېره يېو 
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، چې د خوشال له زمانې څخه بيېا تېر دې داسې تحليل  وړاندې کړی

دمه پورې يې نتيجه يوه ده؛ هغه قوم چې د زمانې پېه بهيېر کېې پېه 

وي، داسې تکتيکي جنګونه چې يو بل سره  یتکتيکي جګړو کې بريال

ارګانيک او سيستماتيک اړيکي ونه لري او په ټوله کې يېوه واحېده او 

 نو ته نه شي رسېدلی.دقيقه ستراتيژي تعقيب نه کړي، نو سترو هدفو

ښاغلي جاللي په خپل دې اثر کې د خوشال د چاپېريال حال او تر هغه 

لږ  وړاندې ماضي، د جګېړې او سېياليو بېالبېېل طرفونېه، د جګېړې 

تخنيک او وسايل، د جګړې ميتودونه، د خوشېال پېه نظېر د جګېړې 

موثرې الرې چارې او ټول هغه پوځي اتموسېفير تشېريح کېوي، چېې 

 ه کې ژوند کړی او پوځي مبارزې ته اړ شوی دی.خوشال پ

خوشال په يوه ډېر تنګ چاپېريال کې پوځي مبارزه پيل کړه، لېه يېوې 

خوا له مغولي واکمنۍ سره چې د تورې او قلم، فيېوډالي مناسېباتو او 

يوې سياسي ستراتيژۍ څخه برخمنه وه او ان د تورې په انډول يېې د 

اختالفاتو لرې او له بلېې خېوا يېې فرهنګ تله درنه وه، له خپلمنځي 

پانګه او شتمني په الس کې وه، خوشال بيا د يوه داسې قوم سرلښېکر 

او جنرال و، چې کورني اختالفونه يې د ټولنې زړي وو، د پوهې کچه يې 

له تورې سره موازي نه وه، د تورې پر وړاندې ورته خپل او پردي يوشان 

د يو جنرال ظهېور او بريېا تېر  وو، نو په داسې يوه اغزن چاپېريال کې

تصوره پورته کار و. که د خوشال د زمانې سېختې بېدبختي، د پښېتنو 

ټولنيز چاپېريال،  قبيله يي رقابتونه او نورې ستونزې په پام کې ونيسو 

او بيا داسې يو شخ  چې له دې ستونزو څخه د راوتو الره پېه ګوتېه 

دريېځ او  ،ودرېېږي کړي او د يوه غښتلي دښمن پر وړاندې په ټينګېه
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حالت په پام کې ونيسو ، نو په زغرده ويالی شو چې خوشېال د خپېل 

وخت يو سېتر پېوځي جنېرال او مارشېال و. د مغولېو سېتر واکمېن 

ظهيرالدين بابر به ويل چې له پښتنو څخه هېڅکله مه وېرېږئ؛ د هېڅ 

مغول توره د خپل مغول په وينو سره نه ده، خو د پښتون توره همېشه 

پل پښتانه په وينه سره ده، د بابر ددې خبرې تفسير دا و؛ پښېتون د خ

هغه قوم دی چې واک و ځواک يې د خپل ورور په وژنېه مصېرفېږي. د 

مغولو د بريا راز په اتفاق او د پښتنو د بدمرغۍ عامل په بېې اتفېاقۍ او 

 لنډ فکرۍ کې نغښتی و. بابا وايي:

 چېېې بنيېېاد يېېې پيېېدا شېېوی پېېه نفېېاق

 طمېېع مېېه کېېړه اتفېېاق.لېېه هغېېو نېېه 

                    
 تفح  کېه څېوک د خېوږو زړونېو کانېدي

 د خپل قام له السه ورک خوشال خټک دی 

                     
 کېېه هېېر څېېو يېېې سېېمومه نېېه سېېمېږي

 پښېېېتانه دي د کېېېږو تيېېېږو دېېېېوال 

                     
 پښېېتانه لکېېه مګېېس وربانېېدې ګرځېېي

 د حلېېوا تېېال ورتېېه ايښېېی دی مغېېول

                    
 درسېېت جهېېان پېېه ناپوهېېانو سېېره ډک دی

 ولې زيات کېه پېه کېې وګېورې افغېان دی
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 که په نور خلکو کې ښه سېړي مونېده شېي 

 ولېېې ښېېه سېېړي بېېه لېېږ وي افغانېېان

 

 خوشال بابا پر يو مهال له څو بېالبېلو ستونزو سره په جګړه کې و.

ييب د خوشال بابا د زمانې دغه ستونزمن چاپېريېال پېه هېر جاللي 

اړخيز ډول تحليل کړی دی، داسې نتيجه وړاندې کوي چې پر قبيلوي 

جګړې باندې د امپراتورۍ قدرت، ستراتيژيک الس بری لري، خېو پېه 

سيمه ييزو شرايطو کې د امپراتورۍ پر جنګي ماشين بانېدې د قبيلېو 

تفوق ترالسه کوي. دی د مغولېو پېر   پرګنيز جګړه ييز ځواک تکتيکي

چې تر چټک حرکېت  ،وړاندې د پښتنو تکتيکي بريا هغه سېالب ګڼي

وروسته په سيند بدلېږي او دښمن ته د بيا فعاليت مجال ورکېوي، دی 

وايي پښتانه ))په خپل وطن او ننګ مين، ښه مېړني، زړور او جنګيالي 

اکوز شېول، د جګېړې چې د سېالب په شان به په غليم ر ،سپاهيان وو

ډګر به يې وګاټه، مګر وروسته له هغه به يې د تشېکيالتي کمزورتيېا او 

داخلي بېلوالي په وجه، د هرې تکتيکي ګټې اغېزه لېه بلېې تکتيکېي 

اغېزې سره ونه تړل شوه او په پای کې به ددې جګړو تکتيکي سوبې او 

هغېه ګټنې ستراتيژيکي هدف ته د رسېدو په چاره کې پېاتې راغلېې. 

يرغليز سېالب چې په شدت له اوچتو سردرو راکوز شوی وو، لېږ څېه 

وروسته به ارام سيند شو او تر څو چې به بيا يو سېالب ترې جوړېېده، 

نو دښمنانو به د تېر سېالب په اثر خپلې منځته راغلېې مېاتې ګېوډې 

 بېرته جوړې کړې وې او بيا به په ميدان تازه نفس ورته والړ وو.((
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 :ځينې ګټور پيغامونهددې اثر 

د ښاغلي جاللي ييب دا اثر که څه هم د پاڼو د شمېر له مخې کوچنی 

اثر ګڼل کېږي، خو د محتوايي پانګې د ځايونې له مخې خورا مغتنم اثر 

دی. په دې اثر کې نه يوازې د خوشال د عصر پوځي چاپېريېال څېېړل 

کېې ځېای  شوی، بلکې يو ډول داسې مهم تحليلونه او پيغامونه هم په

پرځای شوي، چې نه يوازې د خوشال بابا د عصر انځورونه روښېانوي، 

ي. دلتېه بېه ددې لربلکې زموږ د نن او سبا لپاره هم ډېر ګټور مفاهيم 

ډول پيغامونو او تحليلي پايلو څو بېلګو ته اشاره وکړم، چې ال هم زموږ 

رسېوالی د ټولنې پر حاالتو تاثير لرالی او دقيق غور پرې موږ ته ګټېه 

 شي.

 په دې اثر کې راغلي:

  تکتيک او يا هم تکتيکي جګړه چې له ستراتيژۍ سره منطقي او

تاثير يې موقتي دی او لوی هدف پرې نېه  ،ټينګ اړيکي  ونه لري

 شي ترالسه کېدالی.

  د تکتيکي جګړو تاثيرات موقتي وي او د يوه سېالب بڼه لري، که

 غوالی شي.چا ترې ځان بچ کړو، نو بېرته خپل ځان ر

  توره د جنګ مادي او تدبير د جنګ معنوي قوتونه دي، که تورې

سره پوهه او تدبير ملګري نه شي، مثبته نتيجه نه شېي ترالسېه 

 کوالی.
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  د مغولو د تجربو پر بنسټ، هغه ولس چې څوک غواړي حکومېت

پرې وکړي، هلته بايد محلي ډلو ته واک انتقال او مخرب قوتونېه 

 دفع شي.يې بايد پر يو بل 

  د هر سيمه ييز واکمن لپاره بايد سيال او بديل په پام کې ونيېول

 شي.

 .داخلي اختالفات د جګړه ييز ځواک اساسي برخه کمزورې کوي 

  مغولو په سيستماتيک او مېنظم ډول د پېوځي روزنېې لېه الرې

جنګي مهارتونه زده کړي وو او پښتنو په غرنيو سېيمو کېې پېه 

لښکرې په غرني چاپېريال کېې د عنعنېه عنعنه يي بڼه. منظمې 

 يي لښکرو پر وړاندې ماتې خوري.

  لوژستيکي عنصر په محاربه کې مهم رول لري، هر څومره چېې د

ستراتيژيکو عملياتو په تر  کې د ارتبا، کرښې اوږدې شېي، پېه 

هماغه تناسب يوه پراخ مغلق او درانده لوژستيکي بنسټ ته اړتيا 

جنګي عمل په ساحه کې د پوځونېو د  زياتېږي. په همدې توګه د

لوژستيکي بنيادونو محدوديت، د عسکري عملياتو د محدوديت 

 سبب ګرځي.

  له پښتنو سره په جګړه کې د مغولو د ځينو عسېکري ټولګيېو د

ماتې يو علت دا و چې ددې پرځای چې د مغولېو دا عسېکر ښېه 

 سپاهيان وي، ښه خدمتګاران وو.

 نګ پرمخ بيايي او هره برخه منظمې لښکرې چې سيستماتيک ج

يې خپل فعاليت کوي، په غرنيو سيمو او نا اواره چاپېريال کېې د 

 نامنظمو ګورياليي او چريکي جنګياليو پر وړاندې ماتې خوري.
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 رياليي جګړه کې د پردي يرغل په مقابېل وليکوال زياتوي: ))په ګ

کې د سيمې د خلکو عنعنوي جګړه ييز تمايل هم وي، په داسېې 

رياليي قوتونه ځانته خوندي اډه لري، په داسېې وېريال کې ګچاپ

 حال کې چې پردی لښکر په هره برخه کې ناخوندي وي.

  ،مغولو خپل پوځي زور په حرفوي لښکرو، درنو او سېپکو وسېلو

پراخ لوژستيکي مالتړ او منظم جنګي هنر کې ګاڼه، خو د پښتنو 

احساس او ملي وسله وال جوړښت، په ستر روحي قوت، ملي ګډ 

داسې مېړانې کې و چې د خپېل ولېس د خپلېواک ژوندانېه لېه 

 حماسي تاريخ او دود دستور څخه يې په ميراث اخيستی و.

  د مغولو د سياسېي سېتراتيژۍ پېه انېډول د پښېتنو سياسېي

ستراتيژي کمزورې وه او يوازې پېر تکتيکېي جنګونېو يېې ډډه 

 لګوله.

  پښتانه پېه خپېل مغولو د سياسي ستراتيژۍ له مخې هڅه کوله

منځ کې سره واچوي چې سره وسوزي  او ميدان دوی تېه يېاف 

 پاتې شي.

  ګورګاني حکومت په شمالي هند کې د پښتنو په توره ټينګ شېو

او بيا دغه حکومت په همدې تورې نور زيات ميدانونه وګټل، بيېا 

يې له ټولنيزو او سياسي شرايطو څخه په ګټه اخيستلو سره پېه 

 ه په خپله پښتانه ووهل.همدې پښتني تور

  مغولو د سياسي مهارتونو له مخې پښتانه يو بل سره واچول او ان

د کورنۍ غړي يې د منصبونو او امتيازاتو په ورکړه يو د بل دښمن 

کړل. د يوسفزو مشر )بهاګود( د مغولو پېر ضېد کلونېه کلونېه د 

مبارزې سنګرونه تاوده وساتل، خو زوی يې د شاه جهان منصېب 
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ه کړ. خوشال خان د ژوند ترپايه د مغولو پر ضد جګړه وکړه، ترالس

د اورنګ زېب له خوا پېه خېانۍ او سېردارۍ  (بهرام)خو زوی يې 

 ونازول شو. خوشال بابا وايي:

 دا منصېېېېېېېېېبونه دا انعامونېېېېېېېېېه

 واړه زنېېېېېېېېدۍ دي واړه مارونېېېېېېېېه

                     
 لېېېېوني شېېېول پښېېېتانه پېېېه منصېېېبونو

 هسېېې غضېېبونوخدايېېه مېېا ژغېېورې لېېه 

                   
 پښتانه چې بې ننګي کا څېوک يېې څېه کېا

 ګورسېېتان لېېره بېېه درومېېو لېېه ارمانېېه

 

  مغولو ځينو پښتنو ته د منصبونو، لقبونو او جاګيرونو په ورکولېو

سره د هغوی سترې تکتيکي اغېزې د خپلې سياسي سېتراتيژۍ 

عبارت هغېه  په ډيناميزم کې تر زياتې اندازې شنډې کړې. په بل

ګټنې چې پښتنو د پوځي ستراتيژۍ په غيرمستقيم تقېرب کېې 

ترالسه کولې، ګورګانيانو د عمومي سېتراتيژۍ پېه غيرمسېتقيم 

( ۶۷او  ۶۱)چې پېه  ،تقرب له منځه وړلې. په نتيجه کې ويالی شو

مې پېړۍ کې له مسلطې ګورګاني واکمنۍ سره د پښېتنو  ميالدي

ي مرام ته ونه رسېدلې، چې د ې ځکه خپل وروستزوسلوالې مبار

پښتنو د قبيله يي نظام حماسي او بهادري جوړښت بې له کومې 

واحدې رهبرۍ د يوې فيوډالۍ واکمنۍ له ټولو موسساتو سېره، د 

 لښکري جوړښت په ګډون، مخامخ وو.
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  روښاني غورځنګ له پوځي عمل سره ايډيولوژيک عمل، چېې د

ملګېری کېړ، خېو د سياسي ستراتيژۍ يوه اغېزمنه وسېله ده، 

ګورګانيانو د سياسي ستراتيژۍ په وجېه دا غورځنېګ هېم لېه 

ايډيالوژيک اغېز څخه محروم شو او په نتيجه کېې يېوازې د يېو 

 پوځي عمل په توګه په ميدان کې پاتې شو.

ښاغلی جاللي په خپل دې پوځي تحليلي اثر کې د وروستۍ نتيجې په 

مبارزې لپاره د تېورې او تېدبير، توګه دا پيغام ورکوي، چې د جګړې او 

مادي او معنوي قوت په کار دی، تکتيکي عملونه بايد د يوې سياسي او 

عمومي ستراتيژي برخه وي او د ټولنې سياسېي موسسېات بايېد پېه 

ترتيب سره وده وکړي، له دې پرته پوځي او ايډيولوژيک غورځنګونه نه 

 شي بريالي کېدی. ښاغلی جاللي وايي:

پېړۍ خوشال و چې ددې ټولو تاريخي واقعيتونېو پېه  مې (۶۷)) دا د )

درک کولو سره يې له تورې سره قلم هم راواخيست او په دواړو وسېلو 

يې مبارزې ته دوام ورکړ. هغه په خپله زمانه کې د سياست او عسکرۍ 

ستراتيژۍ د يو نسبتاً پراخ نړۍ ليد په رڼا کې د جنګي شرايطو مفصله 

خوا يې د ژوند ترپايه دښمن ته تېوره پېه ځمکېه څېړنه وکړه، له يوې 

کېنښوده او له بله پلوه يې تر مرګ پورې د پښتنو په قېومي تحريېک 

کې، د هغوی سياسي او ستراتيژيکې کمزورتياوې کله په خوږه او نرمه 

 او کله په ترخه او ستوغه ژبه څرګند کړې:
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 هېېره چېېاره د پښېېتون تېېر مغېېل ښېېه ده

 ر ارمېېېاناتفېېېاق ورسېېېره نېېېه شېېېته ډېېېې

 د بهلېېېېول او د شېرشېېېېاه خبېېېېرې اورم

 چېېې پېېه هنېېد کېېې پښېېتانه وو بادشېېاهان

 شېېپږ او اوه پېېېړۍ يېېې هسېېې بادشېېاهي وه

 چې په دوی پېورې درسېت خلېک وو حيېران

 يېېا هغېېه پښېېتانه نېېور و دا څېېه نېېور شېېول

 يا د خېدای دی اوس دا هسېې شېان فرمېان

 کېېېه توفيېېېق د اتفېېېاق پښېېېتانه مېېېومي

 پېېه دا ځېېوان زوړ خوشېېال بېېه دوبېېاره شېېي

 

د جاللي ييب په نظر چريکي جنګ چېې خوشېال يېې د ))قزاقېي(( 

جنګ يوه برخه ګڼي او اوس په نړۍ کې د ګېورياليي جنېګ پېه نامېه 

نومول شوی، د خوشال د پوځي مبارزې د تکتيک اساسي عنصېر دی، 

همدا چريکي جنګ و چې د مقدوني سکندر، چنګېز، انګرېېز او روس 

کړې او اوس دا دی په يوه بل عصېري تعبيېر منظمې لښکرې يې ماتې 

سره د نړۍ د شلمې او يوويشېتمې پېېړۍ سېتر زبرځېواک او د هغېه 

 لسګونو  انډيواالنو ته د سر په کاسه کې اوبه ورکوي.
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 ))د برياليتوب الر(( له کومو پېچومو تېرېږي؟
 

نقيب ()د برياليتوب الر( د نړۍ د نوميالي ليکوال )ډيل کارنيګي( اثر دی چې 

په خوږه پښتو ژباړلی، ماته يې د سريزې لپاره راکړی و، پر  )احمد اتل

 کال ما پر دې اثر دا سريزه وليکله، دا اثر پر همدې کال چاپ شو. (ل۶۹۳۶)

په ژوند کې د ستونزو پر وړاندې مبارزه او پر ناخوالو السبری اسانه کار  

کېار، زيېار او نه دی. هغه ټولنې چې د سوکالۍ پېړاو تېه رسېېدلي، د 

متواترو تجربو له يېوه اوږده 

تسلسل څخه تېرې شېوي 

دي. ستر شخصيتونه هم په 

اسانۍ نه دي سېتر شېوي، 

دوی هم ډېرې شېپې رڼېې 

کړي؛ د مرګ او ژوند د پولې 

پېېېر ليکېېېه ودرېېېېدلي، د 

ازمېښت د اور له بټۍ څخه 

تېر شوي دي. هغوی چې د 

سېېختيو اورونېېو خېېوړلي، 

نومونېېه يېېې د تېېاريخ لېېه 

افظې وتېي دي. د تېاريخ ح

قضاوت هم سل په سلو کې 

عادالنه نه  دی؛ تصادفات، استثناات او ناڅاپي پېښې هېم لېه عېادي 

اشخايو اتالن جوړوالی او همدا پېښې بيا د نړۍ سترې سېټې هېم د 

 هېرېدو کندې ته ټېل وهالی شي.
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پر ټولنيزو ستونزو د بري حل الرې او فورمولونه لکه د ساينسي هغو په 

چې په ټوله نړۍ کې يېو شېان قابليېت او منښېت لېري؛  ،شان نه دي

عاطفې، درد، احساس، تخيل، اخالقو او نورو ټولنيزو تړونونو ته اړتيا نه 

لري، د محاسبې او تجربې فکس او ټاکلي قوانين لري، په ټولنيزو چارو 

کې بيا فورمولونه بل ډول دي؛ متېواترې تجربېې، متلونېه، د خلکېو د 

جموعي نچوړ، اخالق او ټولنيز قراردادونه د ټولنيزو شېخړو د افکارو م

حل فورمولونه دي چې د زمان او مکان ټول حاکم چاپېريال پرې خپېل 

 خپل تاثيرات لري.

په نړۍ کې ګڼ شمېر داسې پوهان شته چې د زمانې د اوږدو تجربو پېه 

برکت يې د شخصيت جوړونې او پر ټولنيزو سېتونزو د السېبري حېل 

ه ګوته کړي دي. انسان کوالی شي همدې تجربو ته په کتو سره الرې پ

خپل ځان د بري پړاو ته ورسوي، پر ستونزو السبری پيدا کړي، ځان او 

 ټولنه سوکاله او خپل نوم ابدي کړي.

د پوهانو همدا نظريې او پخې خبرې د يوه ټولنيز فورمول په توګه کېار 

وند ډېېرې نېاخوالې ورکوي او که څوک يې عملي کړي، کېدی شي د ژ

 يې له منځه الړې شي.

) ډيل کارنيګي( د نړۍ د ګڼو ليکوالو په منځ کې هغه ليکوال دی چېې 

خبره يې د عوامو په ايطالح د کاڼي کرښه ده او د يوه ټولنيز فورمېول 

حيثيت لري. ډيل کارنيګي )د ژوند الر(، )د خبرو هنر يېا فېن( او ګېڼ 

په سوونو مليونه ټوکه چاپ شېوي شمېر نور داسې کتابونه ليکلي چې 

او په سلګونو مليونه لوستونکي لري. د ډيل کارنيګي هر اثر له يوځېل 

څخه تر شلو ځلو پورې چاپ شوی او د هر ځل  چاپ ټيټ شمېر يې  يو 

مليون ټوکه و. د نړۍ په ډېرو ګڼ ويونکو ژبو يې اثار چېاپ شېوي دي. 

د ډيل کارنيګي پېر  نږدې نيمه پېړۍ کېږي چې د نړۍ مارکېټ او ذهن
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اثارو راڅرخي. ))د برياليتوب الره(( هم د نړۍ ددې نامتو ليکوال بل اثر 

دی، چې دده د پراخې مطالعې او اوږدې تجربې نچوړ دی. دا اثر که څه 

هم ډېرې پاڼې نه لري، خو ډېرې د کار خبرې لري. دا اثر ايالً د تجربېه 

ضافي خبرې نه لېري، شويو خبرو يو نچوړ دی چې فرعي، څنګزني او ا

هره خبره يې په تول تللې او له هدفه ډکه ده. هغه چا څخه چې د ژوند 

الره ورکه وي، دا اثر ورته د سوکاله ژوند لپاره يوه کونجي ده، يو څرا  

دی. د ناهيلو انسانانو لپاره د هيلو يوه ډيوه ده، د کم جرئته اشخايېو 

اب، هندسه، کيميېا، لپاره هم د جرئت يوه نسخه. لکه څنګه چې حس

الجبر او نورو ساينسي مضامينو کې د هرې معېادلې د حېل لپېاره يېو 

فورمول وي، دا اثر هېم د شخصېيت جېوړونې او د سېتونزې د هېرې 

معادلې لپاره يو فورمول لري، که هر ناکام او ناهيلی شېخ  د خپېل د 

ه  ژوند په بېالبېلو ناکامو ډګرونو کې ددې اثر نسخې عملي کړي، نو پور

باور دی  چې ډېرې برياوې به ترالسه کړي. ددې اثر ايلي جوهر دادی 

چې له ))سړي(( نه ))سړی( جوړ کړي، يو ناکام شخ  پر يېوه بريېالي 

 هشخ  بدل کړي، يو ناهيلی انسان پر يوه هيله من انسان او يو ناهدف

شخ  پر يوه هدفمن شخ  عوض کړي. دا اثر يو ژونېددود دی چېې 

 تجربو پر بنسټ والړې دي.ستنې يې د پخو 

په دې اثر کې واضح کېږي چې ذوق او مزاج د انسان په ژوند کېې ډېېر 

مهم دي؛ هر هغه کار چې د انسان په ذوق برابر نه وي، د هغه انتخېاب 

او بيا د هغه بری د هغه شخ  لپاره اسانه کار نه دی. هدف په خپلېه د 

ه مبېارزه کېې وي، بري لپاره مهم عنصر دی؛ هغه انسانان چې بې هدف

وروستۍ نتيجه يې له ستړيا پرته بل څه نه دي. هر انسان چې غېواړي 

بري ته ورسېږي، بايد پر ځان وېسا او باور پيدا کړي، پر يوه هېدف بېې 

باوري، هدف ته تر رسېدو دمخه د ناکامۍ پيالمه ده. د هدف او بري په 

يا څخېه الره کې شوق، ذوق او ولوله مهم رول لري، انسېان لېه سېتړ
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ژغوري، له خپل کاره خوند اخلي. انسان بايېد خپلېه تېېره ناکامېه او 

مايوسه ماضي  هېره کړي، خپل ذهن هلته مصېروف نېه کېړي، خپېل 

اوسنی وخت په پام کې ونيسي، د خپل وخت له امکاناتو اعظمي ګټېه 

پورته کړي، د راتلونکي په اړه فکر وکړي او هغه هم مثبت فکر. منفېي 

کامۍ چينجی دی، چې د بريا مغز خوري. انسان بايېد لېه تفکر هم د نا

تېرو تجربو څخه مثبته ګټه پورته کړي. تجربه داسې ده لکه د رڼېا الر. 

انسان بايد د خپل ځان د يحت او سالمت  هم زيات خيال وسېاتي. د 

ډيل کارنيګي په نظر هغه انسان چې په يورت رو  نه وي، سالم فکېر 

په سالم بدن کې دی( متېل د مصېداق پېه نه شي کوالی، )سليم عقل 

توګه راوړي. انسان بايد د خپلو ښېګڼو او نيمګړتياوو جاج واخلي، لېه 

نيمګړتياوو بايد خواشينی نه شي، د هغو د حل لپاره بايد کار وکېړي او 

ښېګڼې بايد زياتې کړي. انسان بايد په ټولنه کې خلکو ته خپل کمال او 

ولنه کې دده د شخصيت د ګرانښېت او مهارت څرګند کړي، دا کار په ټ

منښت سبب ګرځي او دده د الزياتې هڅونې عامل ګڼل کېږي. زړورتيا 

د شخصيت په وده کې بل مهم عنصر دی. که يو انسان د يو کار وړتيېا 

هم ولري، خو چې الزمه زړورتيا ورسره ونه لري، د هغېه د اجېرا لپېاره 

 اقدام نه کوي.

ينا فن( او اغېزناکه وينا هم د شخصيت پېه د ډيل کارنيګي په وينا )د و

وده کې ډېر مهم رول لري، د نړۍ يو زيات شمېر مشهور شخصيتونه د 

خپلې اغېزناکې وينا په برکت د شهرت او بري لوړ مقېام تېه رسېېدلي 

دي، نو که يو څوک غواړي ستر شخصيت شي او خپل فکر خلکېو تېه 

خپل دې اثر او هم پېه يېو  بيان کړي، نو بايد د وينا فن زده کړي. ده په

بل ځانګړي اثر کې د يوې ښې او جذابې وينا رغنده توکي تشريح کړي 

 دي.
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کارنيګي وايي چې ازاد فکر او پرله پسې هڅه د انسان پېه بريېاليتوب 

کې بل اساسي عنصر دی؛ هر څومره چې د انسان د فکر دايره پراخېه 

ته نږدې کېږي.  وي او له خپلو هڅو ستړی نه شي، همغومره د بري حد

 د ستونزو پر وړاندې په ټينګه مبارزه د بري بل راز دی. 

ډيل کارنيګي په دې اثر کې د شخصيت جوړونې بېالبېېل او کېږلېچن 

پړاوونه تشريح کوي، دا پړاوونه او قوانين يې اکثره داسېې دي چېې د 

نړۍ پر اکثرو ټولنو د تطبيق وړ دي، له هغې جملې څخه زموږ پر ټولنه. 

ناروغيو ته چې کارنيګي اشاره کړې، د هغو يو زيات شېمېر همېدا  هغو

اوس زموږ په ټولنه کې ګزمې کوي او د يو زيېات شېمېر خلکېو ذهېن 

اخاللوي. د ساري په توګه )غيبت کول(. سره له دې چې غيبېت کېول 

اسالمي شريعت غندلی او په ټينګه يې منع کړي، خو بيا هم زمېوږ پېه 

لوستو اشخايېو تېرمنځ لکېه د يېوې سېاري ټولنه کې د لوستي او نا

ناروغۍ په توګه فعاليت کوي، د ګړني، ليکني او د غيبت نېور ډولونېه 

همدا اوس دود دي. د دې کار يو علت شايد دا وي چې دلته څوک د يو 

چا د شخصيت وده نه شي زغمالی، نو ځکه د هغه د تخريب لپېاره لېه 

پېرې نېه راځېي؛ داسې يوې وسيلې څخه کار اخلي چې هېڅ لګښت 

غيبت کول، تور پورې کول او درو  ويل. کارنيګي وايي: )) لېه غيبېت 

کولو نه بل اسان کار نشته، ځکه چې په دې کار کې فکر، پوهې او وړتيا 

ته اړتيا نه ليدل کېږي((. زموږ په ټولنه کې يو ډول هغه کسان دي چې 

دي او  چې د هغوی کار ته متوجېه ،کار کوي او بل ډول هغه کسان دي

غواړي په غيبت او تور پورې کولو يې د کار رنګه پيکېه کېړي. ځينېې 

پاچا لټان، د کار لټه نه کوي،  محمودلطان سخلک بيا داسې دي لکه د 

يوې موقع او طاليي چانس ته منتظر وي، په دې پلمه چې د کار موقېع 

 نه شته خپله تنبلي پټوي. کارنيګي وايي: )) موقع يا چانس د چا کور ته

 نه ورځي، بايد تاسو خپله موقع پسې الړ شئ!((.
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ځينې خلک له دې وېرې هم د يو مثبت کار لټه نه کوي چې څوک يې 

مخالفت ونه کړي. د مخالفت وېره د يو لېوی کېار د مخنيېوي سېبب 

ګرځي، خو هوډمن اشخاص هغه دي چې د چا مخالفت ته ډېر ارزښېت 

ې نظېر دی چېې )) پېه ورنه کړي، خپل کار ترسره کړي. کارنيګي په د

ژوند کې هغه وخت مزه پيدا کېږي، چې څوک دې مخالفت وکړي.(( زه 

به خپله يوه شخصي تجربه هم درسره شريکه کړم: هر کله چې يو چا د 

حسد او کينې له مخې زما د فرهنګي او ټولنيزو کارونو مخالفت کېړی، 

رسېره نو ما نور هم هغه کار ته کش ورکړی، تر هغه چې مې هغه کېار ت

کړی دی. کله چې مې په سختۍ د کار ثمر ترالسه کړی، نو ډېېر خونېد 

يې راکړی، لکه څومره چې يې ماته خوند راکېړی زمېا مخېالفين يېې 

کړولي دي، نو اوس ماته يوه پخه تجربه ده چې کېه سېتا او مخالفېت 

نګلېو اترمنځ د يو کار پر سر اختالف وي، ته بايد مخالف سره په داوو د

کړې، ژر خپل کار ترسره کړې. مخالف ته بيېا تېر دې بلېه  وخت تېر نه

خپله سخته ماتې او عذاب نشته. که څه هم ځينې خلک داسې شېته 

چې غيبت او منفي هڅو ته يې کار ويالی وي، عادت يې نه بېدلېږي، د 

کارنيګي په وينا )) عادت يې د فطرت په خټه کې وده کوي((، خو ددې 

و او فطري عادتونو پر بدلولو وخت مصرف پرځای چې موږ د چا د ټولنيز

کړو، خپل کارونه بايد ترسره کړو. کېار د نېکمرغېۍ او ))بېې کېاري د 

 بدبختۍ زانګو ده((.

د اپالتون، کارنيګي او نورو پوهانو په نظر پوهېه د انسېان لپېاره لويېه 

نېکمرغي ده، که څوک غواړي نېکمرغه شي، نو ځان بايد د مطالعې او 

سمبال کړي. کله چې موږ خپلې ټولنې ته وګېورو، هغېه پوهې په ګاڼه 

اشخاص، ليکوال او نورو خلک چې ذهن يې له تفکره ډک وي، هغېوی 

کار کوي، د بري الرې لنډوي، خو هغوی چې خالي ذهنه وي، ذهن کې 

وسوسې، کينه او حسد وده کوي، ځان خوري. دا پخه خبېره ده چېې 
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ږ غواړو ځېان لېه شېيطانه ))خالي ذهن د شيطان کور دی((، نو که مو

 وژغورو، بايد خپل ذهن د علم په رڼا روښانه کړو.

هر سخت کار يوې سختې او قوې ارادې ته اړتيا لري، هېڅ ستر کار لېه 

سترې ارادې پرته نه شي ترسره کېدالی، د کارنيګي په نظر )) اراده يو 

روحي عمل دی(( چې د سختو عملونېو د ترسېره کولېو لپېاره خېورا 

 ه وسيله ده.اغېزمن

د کارنيګي په نظر ناهيلي، بې ځايه شهرت غوښتنه، ځان کم ګڼل، بېې 

زړه توب، د کمترۍ احساس او نور هغه مرضونه دي چې که په يو انسان 

کې يې ځای ونيو، انسان له سختيو بدمرغيو سره مخېامخوالی شېي. 

چې د يوه انسان د ټولېو  ،دی وايي )) نېکمرغي هغه ذهني کيفيت دی

 نو او اميدونو تر پوره کېدو وروسته رامنځته کېږي.((غوښت

کارنيګي وايي، که غواړئ د نېکمرغۍ ذهني کيفيت ترالسه کړئ، نو )) 

له چا څخه نفرت مه کوئ، له چا سره کينه او حسد مه کېوئ، بېې لېه 

کومې وجې د چا بې عزتي مه کوئ، دښمنۍ ته الر مه اواروئ، د کينېې 

يو کار په يبر او سکون سره ترسره کړئ، په ناروغي له ځانه لرې کړئ، 

ځان کې له ژوند سره د مينې جذبه پيداکړئ، د نظم او دسېپلين تېابع 

چې په يو انسان کې د نېکمرغۍ وزرې  ،شئ(( او داسې نور مهم عناير

 غوړوالی شي.

ددې اثر د توضيح لپاره د اثر مطالعه تر ټولو ښه الره ده، که زموږ ولېس 

ن نسل دا اثر په دقت ولولي او ډېرې برخې عملي کړي، په تېره بيا ځوا
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نو کېدی شي د ښه ژوندانه لپاره ورته يوه ښه کيلي په الس ورشېي. دا 

چې کارنيګي د نړۍ ولسونو ته د ښه ژوند لپاره داسې يوه وړيېا کيلېي 

جوړه کړې، نو پر هغه دې هم سل افرين شي او دا چې ښېاغلي نقيېب 

انه او اسانه پښتو دا کيلي د هر افغان کور تېه احمد اتل بيا په خوږه، رو

په وړيا ډول رسولې، دده په ځوانۍ دې هم برکت شېي، اهلل)ج( دې دی 

چې ليکوال يې په دې  ،د نېکمرغۍ په هغو ټولو خوږلنيو کې ډوب کړي

کتاب کې هيله کړې او په پای کې د هر افغان او د نړۍ هر انسان لپېاره 

 همدا هيله.

 ددې ټولنې

 ونيو ي

 مه۶۹ل کال د غويي ۶۹۳۶

 ارګ، د جمهوري رياست ماڼۍ
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 پښتو کې درې نوي شعري فورمونه
 

 (ټپيزه، ټکوريزه او هايکو)

ل( کال د ژبو او ادبياتو پوهنځي په پښتو څانګه کې ۶۹۳۶دا ليکنه پر )

 د يوه علمي کنفرانس په بڼه اورول شوې وه.

د يوې ژبې د ادبي دورې په ټاکنه کې يو مهم ايل شکلي او محتېوايي 

بدلون دی. جوليز او مانيز بدلون هم په اسانۍ سره نه رامنځته کېېږي، 

يا د اوږدو ټولنيزو بدلونونو زېږنده وي، يا هم د پخو ادبي تجربو د تکرار 

 او اوج له پړاوونو څخه دا محتوايي او شکلي بدلون راټوکېږي. 

پښتو ادب له محتوايي او شکلي، په تېره بيا له جوليز پلوه خورا غنېي 

دی. د پښتو ژبې سکښت، جوړښت او اهنګين ترتيب دا ځانګړې وړتيا 

لري، چې د نړۍ د هرې ژبې د ادبياتو جوليز جوړښت راخپل او د خپلو 

(  )عربي(  شعري فورمونېو ۶۵ادبي فورمونو په ليکه کې زيات کړي. د )

چې پښتو يوازې له عربي څخېه راخپېل کېړي دي، د )دري( په ګډون 

ځای لري، له )انګليسېي( او نېورو  څه نا څه )دوه بيتۍ( هم پښتو کې

نړيوالو ژبو څخه راغلی ازاد شعر او د هغه بېالبېل ډولونه هم پښتو کې 

دود دي. د پښتو د خپلو شعري فورمونو شمېر هم د نړۍ تر بلې هېرې 

و د ټولو شعري فورمونېو شېمېر او پېه واحېد ژبې زيات دی. که د پښت

شعري فورم کې د هغو بېالبېلې بڼې په پام کې ونيسو، نو د ټولو پښېتو 
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( بېالبېلو شعري فورمونو ته رسېېږي. ۹۹شعري فورمونو شمېر نږدې )

پښتو ژبه که څه هم د هغېې د خپېل جوړښېت، د غږونېو د تېراکم، د 

تنو ته د زده کړې لېه مخېې جنس، حالت او نورو اوښتونو له نظره ناپښ

سخته برېښي، خو د اهنګين جوړښت او موسيقيت له مخې بيېا هغېه 

شان ده، چې د نړۍ هر موسيقيوال او سندرغاړي ته تر هرې بلې ژبېې 

 خوږه، اهنګينه او اسانه ده.

چې د پښتو ادب پېه لمېن  ،خبره ال دوه نيمو لسيزو ته نه ده رسېدلې

ټوکېېدو او غوړېېدو دي. دا شېعري  کې )درې نوي شعري فورمونه( په

فورمونه که څه هم هر يو خپل جوړښت او سکښت لري، خو داسې هم 

نه ده چې په پښتو ادب کې پخوانۍ ريښه او مخينه نه لري. دا شېعري 

جولې، )ټپيزه(، )ټکوريزه( او )هايکو( دي. دلته غواړو، د هرې يوې پېر 

ادونه کوو چېې جوليز سکښت او جوړښت بحث وکړو. تر بحث دمخه ي

ددې جولو له ټوکېدو سره سم بيا تر دې دمه دا هېر يېو فېورم خپېل 

مخالفين او موافقين لري. موږ به دلته د هر يو فورم پر جوړښت بحېث 

وکړو،   د موافقينو او مخالفينو پر احساساتو او د اختالفاتو پر انګېزو به 

 هم يو څه وغږېږو.

 ټپيزه: -۶

او مشهور شعري فورم )لنډۍ يېا ټپېې( پېر ټپيزه د پښتو تر ټولو قوي 

بنسټ رغول شوی فورم دی. سره له دې چې د پښتو مشېهور شېعري 

خو ټپيزه چې لېه فورم )لنډۍ( نور نومونه ټيکۍ، ټپه، مصرۍ هم لري، 

نېه و)ټپيزه( نومو ورته د پوهاند زيار په نظر )لنډۍ( څخه مشتق شوې
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يا ايطالح سېره مېانيز نې وچې له بلې نومو ،تر ټولو ځکه غوره برېښي

ټکر نه پېښوي او يا هم ويون يا تلفظ يې اسانه دی. لکېه څنګېه چېې 

څرګنده ده پښتو ټپه يا لنډۍ دوه ثابتې مسرې لري او يوه څپه يې هم 

تر ټاکلي حده زياتېدی يا کمېدی نه شي او که د فشار له امله يې کومه 

ړتيا له السه ورکوي څپه زياته يا کمه شي، نو لنډۍ يا ټپه خپله دا ځانګ

 او هېڅکله هغه خوند او اهنګ چې لري يې، نه شي ورکوالی.

 ما ويل يوازې زما يار يې

 د اختر ټال يې هر سړی دې زنګوينه

 ستا به واده زما به مرګ وي

 ستا به ډولۍ زما به کټ خاورو ته ځينه

 خويندې چې کېني وروڼه ستايي

 وروڼه چې کېني خويندې بل ته ورکوينه

( څپې کېېږي. ٤٤( څپې ده، چې ټولې )۶۹( او دويمه )۳ۍ مسره )لومړ

( څپې د لنډۍ رياضي ده، چې له دې جوړښت پرته لنډۍ ۶۹+۳همدا )

 يا ټپه هډو جوړېدی نه شي.

ټپيزه چې اساس يې همدا لنډۍ ده او په وروستۍ برخه کې يې همېدا 

لنډۍ ورزياتېږي او ټپيزه سره تړي، د لنېډۍ يېا ټپېې تېر وروسېتني 

پيوستون وروسته ثابت شکل غوره کوي او د نور انکشاف امکان يې له 

 منځه ځي.
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هره ټپيزه په مجموعي ډول پينځه مسرې لري؛ درې مسرې په خپله د 

ټپيزې لومړۍ برخه وي او دوه مسرې د لنډۍ وي، چې له لومړيو درېېو 

مسرو سره يوځای کېږي يا د لومړۍ برخې درې مسرې لېه وروسېتيو 

( ۳( دويمېه )۳ره يوځای کېږي. د ټپيزې لېومړۍ مسېره )دوو مسرو س

( ۳( څپې لري، د لنډۍ لومړۍ مسېره خېو هسېې هېم )۳درېيمه هم )

څپيزه وي، په دې ډول دا څلورې مسرې نه يوازې د څپو د شېمېر لېه 

مخې سره مساوي دي، بلکې د قافيز جوړښت له پلوه هم په خپل منځ 

ه مشترکه قافيه تعقيبوي، کېه کې هم قافيه دي او څلور واړه مسرې يو

چېرې احياناً د لنډۍ لومړۍ مسره پر قافيې سربېره رديف هم ولري، د 

ټپيزې د لومړۍ برخې د لومړيو دريو مسرو رديفونه هم تر همغې قافيې 

وروسته هماغه رديف تعقيبوي. دلته پوښتنه پيېداکېږي چېې خپلېه 

افيه له کومېه شېوه؟ لنډۍ خو ايالً يو ناقفيوال نظم دی، نو دلته بيا ق

دلته بايد واضح شي چې کله هم يو ټپيزوال ټپيزه جوړوي، نو لنډۍ يې 

د اساس په توګه غوره کوي؛ د لنډۍ د لومړۍ مسېرې وروسېتۍ بڼېه، 

اهنګ يا د کلمې سکښت په پام کې نيسي، خپلې لومړۍ درې مسېرې 

هم پر همغه وزن او اهنګ برابروي، نو ځکه د لنډۍ لومړۍ مسېره کېه 

هم له سره قافيه نه لري، خو چې د لومړۍ مسرۍ وروستۍ برخه يې  څه

يو لومړيو مسرو سره غاړه غړۍ شي، نېو قافيوالېه بڼېه ېد ټپيزې له در

 خپله کړي.
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 د لنډۍ ځانګړې هندسي بڼه داده:

 

 

و مسرو سېره يوځېای کېېږي لېه يخو کله چې د ټپيزې له لومړيو درې

 شکل خپلوي.ټپيزې سره دا 

 

 

 او يا هم

 

 

 دلته به يې څو بېلګې وړاندې کړو:

 غلېېېېېېېيم يېېېېېېېې ډاري لېېېېېېېه پرتمېېېېېېېه

 کېېېېړه يېېېېې ورپېېېېرې د ښېېېېکېالک تمېېېېه

 غازيېېېېان راټېېېېول پېېېېرې لېېېېه هېېېېر چمېېېېه

________________ 

_______________a 

_______________a 

_______________a 

_______________a 

_______________a  =  

_______________a  =  

_______________a  =  

_______________a  =  
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 د توريېېېېېېېالي اکبېېېېېېېر لېېېېېېېه برمېېېېېېېه
 

 ځوانېېېېان د ننېېېېګ تېېېېورې وهېېېېي، سېېېېر ورکوينېېېېه

                                                  

 

 

 څښېېېېتن دې مېېېېات هغېېېېه لښېېېېکر کېېېېړي

 لېېېېه ژونېېېېد وژواکېېېېه الس پېېېېر سېېېېر کېېېېړي

 چېېېېې پښېېېېتانه تېېېېه بېېېېد نظېېېېر کېېېېړي

 ړيېېېېت درکېنېېېېدای دې جېېسه خېېېېيرويېېم

 چېېېې مېېېوږ دې خېېېالص کېېېړو د پېېېردو لېېېه منتونېېېه

                                             

 شېېېېوم الس پېېېېر سېېېېر لېېېېه پېېېېردي خپلېېېېه

 څېېېوک بېېېه يېېېې نېېېه کېېېړي پېېېر مېېېا بلېېېه

 څېېېېو دا سېېېېتا مينېېېېه نېېېېه کېېېېړم خپلېېېېه

ر ېېېېېېېېېېېېېېېېېاس پېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېپ

 ېېېېېېهلېېېېېېېېره والړه ګېېېمېېېېېېېېېېېېېک

 يېېېا بېېېه ځېېېان وغورځومېېېه يېېېا بېېېه دې پېېېرې کېېېړم

                                           

 تېېېېه بېېېېه د چېېېېا پېېېېر کېېېېور مېلمېېېېه يېېېېې

 ورسېېېېره ناسېېېېت پېېېېه څېېېېه پلمېېېېه يېېېېې

 تيېېېېېاره ماښېېېېېام تېېېېېه بلينېېېېېډه يېېېېېې

 ل ډيوه يېېېېېېېحفېېېېېوم مېېېېه د کېه بېېېېېت
 

 زه د هجېېېېران تېېېېورو تيېېېېارو تېېېېه ناسېېېېته يمېېېېه

 ) د پوهاند زيار له ليکنې څخه(                                     
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 ګېېېېېېېېورئ د نېېېېېېېېورو ګېېېېېېېېوډاګی دی

 پېېېېېېرې مېېېېېېه غېېېېېېولېږئ دا پېېېېېېردی دی

 دی د ډالېېېېېېېېېېېېېرو لېېېېېېېېېېېېېېونی دی

 له سېړی دیېېګ کېېېېېېه رنېېړی پېېېېېېېېېېس
 

 سېېېړی هغېېېه دی چېېېې يېېېې خېېېوی د سېېېړي وينېېېه

 مخ.(۱۱جرئت غوره سمبول، ) د اخالقي                                    

 

 هسېېېېې مېېېېې کلېېېېي کېېېېې زړه تنېېېېګ شېېېېو

 چېېېېې يېېېېار روان رانېېېېه پېېېېه څنېېېېګ شېېېېو

 لېېېه خپېېېل نصېېېيب سېېېره مېېېې جنېېېګ شېېېو

 وېېېېېېېېېګ شېېېېېېلنېار مېېنې يېېېا د ميېېزم
 

 اوس بېېېېېه دېېېېېېرې د مېېلنګانېېېېېېو لېېټومېېېېېېېېه.

                                          

 ګېېېېېران دی هغېېېېېه لېېېېېه زړه نېېېېېه راتېېېېېه

 د سېېېېېېېېېتمونو يېېېېېېېېېې بېېېېېېېېېاران دی

 زمېېېېېا تېېېېېرې سېېېېېر او مېېېېېال قربېېېېېان دی

 ان دیېېېېېېنه احسېېېې زر مېېېېېېېېېا يېېېېېپه م
 

 چېېېې جانېېېان ټېېېول کلېېېی پرېېېېږدي مالېېېه راځينېېېه

 

د ټپيزې څپيز خجيز جوړښت هم د لنډۍ د فورم تابع دی، د پښېتو د 

ټولو شعرونو خجيز جوړښت داسې دی چې که د مسرې پر هره لومړۍ، 
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نېو تېر هغېې  ،دويمه، درېيمه او يا هم څلورمه څپه خج يا فشار راغی

وروسته به هره څلورمه څپه خجنه وي، همدا خېج او څپېه ده چېې د 

ټ جوړوي. دا قانون د پښتو پېر ټېول نظمېي پښتو شعر يا نظم اسکلي

جوړښت؛ ازاد وي که قافيوال، يوشان د تطبيق وړ دی. په پښتو لنېډيو 

 کې په لومړۍ او دويمه مسره کې هره څلورمه څپه خجنه ده:

 امانتي مې ګور کې کېږدئ

 که يار خبر شي ما به خپل وطن ته وړينه

 ددې لنډۍ څپيز جوړښت په دې ډول دی

U U U – U U U – U  

   U U U - U U U - U U U - U  

 مخ(۶۹۳)د پښتو شعر هندسي جوړښت 

 پېېېېېه زړه مېېېېېې ډېېېېېېر ګلونېېېېېه شېېېېېنه دي

 زړه کېېېېې مېېېېې پېېېېټ دي هغېېېېه ښېېېېه دي

 زمېېېېېېا او سېېېېېېتا ترمنځېېېېېېه څېېېېېېه دي

 نېېېېور خېېېېو يېېېېې هېېېېېڅ ويلېېېېي نېېېېه دي
 

 دا سېېېېتا پېغېېېېور يېېېېې راکېېېېاوه پېېېېه ژړا شېېېېومه
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 ددې ټپيزې څپيز جوړښت په دې ډول دی:

U U U - U U U - U  

U U U - U U U - U  

U U U - U U U - U  

U U U - U U U - U  

U U U - U U U - U U U- U 

 زه بېېېېېه تېېېېېر ګېېېېېوره درتېېېېېه کېېېېېېنم

 چېرتېېېېېه بېېېېېې کېېېېېوره درتېېېېېه کېېېېېېنم

 د زړه لېېېېېېېېېه زوره درتېېېېېېېېېه کېېېېېېېېېېنم

 يېېېېو کېېېېال بېېېېه نېېېېوره درتېېېېه کېېېېېنم
 

 زيېېېارت خېېېو نېېېه يېېېې چېېېې جنېېېډې بېېېه دې سېېېاتمه

 ) د محبوب شاه محبوب له ليکنې(                      

 د پورتنۍ ټپيزې څپيز خجيز جوړښت هم د پورتنۍ هغې په شان دی.

 هندسي جوړښت يې:

 

 

_______________a  =  

_______________a  =  

_______________a  =  

_______________a  =  
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د يادونې وړ ده چې د ټولو څپيز خجيېز  جوړښېت، لکېه د رياضېي د 

شان دی، خو هندسي جوړښت يې لږ تر لږه پېه دوه ډولېه فورمول په 

دی. يو ډول همغه چې د لنډۍ د لومړۍ مسرې په ګډون په کې څلېور 

واړه مسرې يو شان قافيه تعقيبوي او پينځمه مسره يې له قافيې څخه 

ازاده وي او دويم شکل يې همغه دی چې تر قافيې وروسته رديف هېم 

 لري:

 

 لومړی شکل: 

 

 

 دويم شکل:

 

 

_______________  a 

_______________a 

_______________a 

_______________a 

_______________a  =  

_______________a  =  

_______________a  =  

_______________a  =  
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په پښتو کې ټپيزه ډېر اوږد تاريخ نه لري، البته په ژبه کې دېتېه ورتېه 

ټپيزه په پښتو ادب کېې تېر  نظمونه شته. نږدې دوه لسيزې کېږي چې

سترګو کېږي، ان تر دوو لسيزو کمه موده کېږي. ځينې ليکوال پېه دې 

نظر دي چې پوهاند مجاور احمدزيار د ټپيزې د مخکښېانو لېه جملېې 

څخه دی. البته په پښتو ازاد شعر کې د پښتو لنډۍ کارونه مخکې هېم 

خپلو ځينېو شوې؛ يو شمېر شاعرانو چې پښتو ازاد شعر يې ليکلی، په 

پښتو لنډۍ  د خپل شعر د قوت، د منطق د پوخوالي او  يې شعرونو کې

د استدالل د يوې ستنې په توګه کارولې ده. پوهاند زيار هم پېه خپلېو 

زيېار  پوهانېد ځينو ازادو شعرونو کې لنډۍ کېارولي. سېربېره پېر دې

خپلواکې ټپيزې هم ليکلي دي. تراوسه د پوهانېد زيېار د ټپيېزو کېوم 

خو د پښتو يو شېمېر ځوانېو ليکوالېو  ی، ګړی اثر نه دی چاپ شوځان

ټپيزې ته خپل کار ويلی او په دې برخه کې يې دومره کېار کېړی چېې 

خپل مستقل اثار يې چاپ کړي دي. ځوان ليکوال )حنيف حيېران( او 

 چې د ټپيزو مستقل اثار لري. ،)رحيم اهلل ارماني( هغه ليکوال دي

ټولګه )يو ځلې بيا په دې الر راشه( نومېږي، يو د حنيف حيران د ټپيزو 

شمېر نورو ليکوالو او شاعرانو هم ټپيزې ليکلي دي. ټپيزو هغه وخېت 

خپل عام ګرانښت پيدا کړ چې د موسيقۍ تر څپېو ورسېېدلې؛ نېامتو 

سندرغاړو د موسيقۍ له هنر سره يوځای کړې، د پښتنو هېر کلېي  او 

 بانډو ته يې ورسولې.

يو ادبي فورم د وخېت  څنګه رامنځته کېږي؟يو ادبي فورم 

او د يېوې  اړتيا، د زمانې د اوږدو تجربو او د شېاعرانو د مېنظم تمېرين

په نتيجه کې رامنځته کېږي. يو ادبي فورم تر هغه  بېلګې د بيا بيا تکرار
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پورې فورم نه دی چې واحده بڼه يې نه وي خپله کړې، واحېد قېانون 

چې موږ اوس کوم شعري فورمونه لرو،  پرې تطبيق نه شي. په پښتو کې

پر هغو اکثرو يو مشخ  قانون او قاعده تطبيقېږي او يا لږ تېر لېږه تېر 

يوې يا څو قاعدو الندې راځي. کله چې موږ د ټپيزې فورم ته ګورو، نېو 

عيناً لکه د لنډۍ په شان پرې  يو مشخ  قانون د تطبيېق وړ دی او د 

غه څه چې د قاعدې خېالف وي رياضي د يو قاعدې حيثيت لري، هر ه

او په دې قاعده کې زيات او يا کم شي، فورم خپل خصوييت، کيفيت، 

 ارزښت او ماهيت له السه ورکوي.

لکه د بلې هېرې نېوي ادبېي،  د ټپيزې موافقين او مخالفين:

ټولنيزې او سياسي پديدې په شان له ټپيزې سره موافقت او مخالفېت 

ې پديده چې رامنځته کېږي په ټولنه هم يوه طبيعي پروسه ده. هره نو

ورسره مخالفت کوي، تر هغه پورې چې  ېکې حاکم کلتور او دود پديد

نوې پديده د تجربې، ګټورتيا او اغېزمنتيا لېه يېوه بهيېره تېرېېږي، دا 

مخالفت دوام مومي، خو د وخت پېه تېرېېدو سېره د مخالفېت کچېه 

پېه پيېل کېې د ازاد  راټيټېږي او د موافقت هغه زياتېږي. په پښتو کې 

شعر پر وړاندې هم يو لړ حساسيتونه موجود وو، خو ورو ورو ازاد شېعر 

د پښتو ادب په ګلبڼ کې خپل ځانته ځای پيدا کړ. د ازاد شېعر د ودې 

او ثابت وزن ورسره ، مقيد شرايط ډېر سخت وو، ځکه د موسيقۍ قوت

يېې د چې تېر شېا  ،ملګري نه وو، خو د ټپيزې نېکمرغي په دې کې ده

موسيقۍ هنر والړ دی. د موسيقۍ هنر هم ټپيزې ته اړ دی، نو ځکه پېه 

د  (کرن خان)وړيا ډول د ټپيزې عامولو ته تيار دی. د نامتو سندرغاړي 

خولې ټپيزې چې څومره مشهورې او خوندورې دي، کچه يې نېه شېي 
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ټکلېدی. د ټپيزو د مخالفينو تشويش دادی چې دا د لنېډۍ ټېولمنلي ا

يان رسوي، کمزوري شاعران د خپل ځان د شهرت په خېاطر فورم ته ز

له خپلو درېو مسرو سره يوه لنډۍ ملګرې کوي او د ټپيزې نوم ورکوي. 

ددوی بل تشويش دادی چې ځينې شاعران يا ناظمان کېدالی شېي د 

خپلې ټپيزې د تکميل په خاطر تصنعي لنډۍ جوړې کړي؛ داسې لنډۍ 

نه هم کوم شعري جوهر لري، په دې  چې نه په کې خوند وي، نه لذت او

ډول به لنډۍ له خپل اوسني موقف څخه، چې د ولس د مينې، تفکر او 

احساس ايلي هنداره ده، مبتذل حالت ته راکښته شي او له لنډيو بېه 

هم د خلکو زړه تور شي. دا حالت به ددې سبب شي چېې د يېو نېوي 

و ايلي فېورم لېه فورم په رامنځته کېدو سره به موږ يو خپل پخوانی ا

السه ورکړو. د موافقينو او مخالفينو د دواړو تفکراتو په باب بايد وويېل 

شي چې په دې برخه کې بايد تر هر څه لومړی د فورم او محتوا مغالطه 

له منځه الړه شي. ځينې ټپيزوال چې کمزورې ټپيېزې ليکېي ايېا دا د 

يت؟ موږ پېه که د شاعر يا ناظم د تفکر او هنري ظرف ،فورم مشکل دی

فورم ډېر اوچت شاعران هم لرو، خو د ډېرې ټيټېې  د پښتو کې د غزل

کچې هم، دواړو د غزل فورم کارولی، يوې ډلې په لوړ کيفيت او مهارت 

او بلې په مبتذل او ډېر ټيټ کيفيت. ايا دې کار په پښېتو کېې د غېزل 

ده چې فورم زيانمن کړ او يا يې له منځۀ يوړ؟ ښه خبره ال په دې کې دا 

ټپيزوال ددې يالحيت نه لري چې په ايلي لنډۍ کې السوهنه وکړي، 

کله که د ټپيزې لومړۍ برخه چې خپله د ناظم يا شاعر د فکېر زېږنېده 

ده، کمزورې وي له ايلي لنډۍ سره يې اوچت توپير کېږي او که څوک 

تصنعي لنډۍ جوړې هم کړي، نو برخليک يېې همغېه شېان دی چېې 

د تصنعي لنډيو د جوړولو هڅه کړې ده. نو که اوس  ځينو نورو شاعرانو
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ځينې کمزوري شاعران ټپيزې وليکي دا د ټپيزې يا لنډۍ ايلي فېورم 

ته زيان رسوي؟ دا بله فرضيه به هم وړاندې کړو: که ډېر قوي شېاعران 

د ټپيزو په فورم کې قوي محتوا وړاندې کړي بيا به څه ووايېو؟ ايېلي 

فورم کې په زرګونو تجربې  وړاندې کېېږي  خبره دا ده چې په يوه ادبي

او تکرارېږي، له يوې نيمې يې غمی جوړېږي او عم مقبوليت ته رسېږي. 

د محتوا کمزوري تر ډېره حده د پنځوونکو په هنېري کمېال پېورې اړه 

لري، نه په فورم پورې، البته ځينې فورمونه داسېې دي چېې د فکېر د 

دا هم په پنځوونکې پېورې اړه  بيان لپاره خپلې خپلې اسانتياوې لري،

 لري، چې د خپل فکر او محتوا د بيان لپاره کوم فورم انتخاب کړي.

 ټکوريزه: -٤

ټکوريزه په پښتو ادب کې بله جوله ده چې غالباً تېر ټپيېزې وروسېته 

چېې دا فېورم پېه  ،رامنځته شوې ده. له ټپيزې سره يې تېوپير دادی

ځه. په ټکوريزه کېې څلېور مجموعي ډول شپږ مسرې لري او ټپيزه پين

مساوي الوزنه مسرې چې د يوې څلوريزې بڼه لري؛ د ټکوريزې لومړی 

ايلي برخه او دوه وروستۍ مسرې چې ايلي لنېډۍ ده، د ټکېوريزې 

 دويمه برخه جوړوي.

که څه هم د )ټکوريزې( نومونه يوه محتوايي ايطالح ده نه شکلي، خو 

پېر ذهېن بېده نېه لګېي.  بيا هم چې د يو شکل لپاره غوره شوې ده،

ټکوريزې ته ځکه محتوايي ايطالح وايو چې يوه محتوا بيېانوي؛ يېانې 

همغه شعر چې زړه ته تسکين او ټکور ورکوي. لکه مرثيه، ويرنه، وياړنه 

يا غندنه چې محتوايي فورمونه دي. يوه ويرنه يا مرثيه کېدی شي پېه 

شي، دغسېې  غزل، قصيدې، مثنوي او يا هم کوم بل فورم کې وړاندې
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په يو غزل، قصيده، يا بل شعري فورم کې کېدی شي، ټکوريزه محتېوا 

هم وړاندې شي، نو دلته بايد د فورم بڼه يا محتوايي شېکل پېه دقېت 

سره وارزول شي، خو له دې سره سره ټکوريزه ډېره ښايسته او خېوږه 

نومونه ده او راساً د سړي د زړه تل ته الره کوي او د هغه شعري فېورم، 

حدالوزونه مسرو لرونکی وي، د هغه تچې د يوې لنډۍ او څلورو لنډو م

 لپاره يې کارونه مناسبه برېښي.

ځينې ليکوال وايي چې ټکوريزه ايالً له يوې قطعې او يوې لنډۍ څخه 

جوړېږي. دلته ځينې کسان د )قطعې( او )څلوريزې( ترمنځ تېوپير نېه 

ه دي، چې لېه عربېي کوي. قطعه او څلوريزه دواړه هغه شعري فورمون

څخه پښتو ته راغلي دي، د دواړو د مسرو شمېر سره مساوي وي، خېو 

د قطعې دويمه او څلورمه مسره پېه  توپير يې يوازې په دې کې وي چې

خپل منځ کې مشترکه قافيه لري او د څلوريزې بيا لېومړۍ، دويمېه او 

 څلورمه مسره خپل منځ کې مشترکه قافيه تعقيبوي.

 قطعه:

 ميېېېېو جېېېېام بېېېېه مېېېېات کېېېېړمبيېېېېا د 

 چېېېېېې ځېېېېېواني شېېېېېي زمېېېېېا تېېېېېېره

 پېېېېه ځېېېېوانۍ کېېېېې ګنېېېېاه خونېېېېد کېېېېړي

 پېېېېېېه پيېېېېېېرۍ کېېېېېېې تقېېېېېېوا ډېېېېېېېره
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 هندسي جوړښت:

 

 

 څلوريزه:

 د مېېېار کېېېه نېېېه وي پېېېه تېېېن کېېېې زهېېېر

 سېېېېردار کېېېېه نېېېېه لېېېېري خنجېېېېر د قهېېېېر

 زمېېېېېا پېېېېېه پوهېېېېېهدا دواړه توکېېېېېه بېېېېېه 

 نېېېه يېېېاد پېېېه کلېېېي وي نېېېه يېېېاد پېېېه شېېېهر

 

 هندسي جوړښټ:

 

 مخونه( ۵۱او  ۵۶)د پښتو شعر هندسي جوړښت، 

 _______________ 

_______________a  

 _______________

_______________a  

_______________a 

_______________a 

_______________ 

_______________a 
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البته رديف لرونکې قطعې او څلوريزې هم همدا شکل تعقيبېوي، خېو 

موږ د ټکوريزې بڼې تېه ګېورو، نېو  يوازې رديف يې زيات وي. کله چې

لومړۍ برخه يې د څلوريزې تر فورمول الندې راځي، نه د قطعې تر چتر 

 الندې.

 هېېېېېېېېېېېڅ درنېېېېېېېېېېه نېېېېېېېېېېه وړي

 غېېېېېېېېېېم بېېېېېېېېېېه پېېېېېېېېېېه زړه وړي

 خېېېېېېېېېېوږو لېېېېېېېېېېه در شېېېېېېېېېېي

 همېېېېېېېېېېېېېېېېش ترخېېېېېېېېېېېېېېېه وړي

 ه وړيېېوره څېېېېېېېه کېېېېېندې د ورور لېېېخوي

 خېېېېېواره زلفېېېېېان پېېېېېه اوږو وړي پېېېېېه ژړا ځينېېېېېه

                                            

 ورې مه کړېېېېدا ن

 بې کورې مه کړې

 غلېېېېېېېنې پېېپښت

 ه کړېېېسرتورې م

 خدايه ګورګورې تورې مه کړې

 جينکۍ سرې شونډې وروړي تورې راوړينه.       

 )ګورګورې، محبوب شاه محبوب( 

ده، يېوازې د مسېرو او ټکوريزه هم لکه د ټپيزې په شان د لنډۍ تابع 

 څپو په شمېر کې توپير لري.
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 ددې ټکوريزې هندسي جوړښت په دې ډول دی:

 

 

 

 وګله!ېسويه ګ

 مړ شې پاګله

 هېېانېېېېزما جان

 لهېېالب ګېد ګ

 والړه ګلهپاس په کمره 

 نصيب د چا يې اوبه زه درخېږومه

                        

 ه خاندېېېېېانېېېانېېېېج

 سترګې دې الندې

 ورېېېېر  راګېېېپه ت

_______________a  =  

_______________a  =  

_______________a  =  

_______________a  =  

_______________=a 
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 اندېېېېېهيلې دې ت

 جانانه زېری مې درباندې

   زموږه کډه ستاسو کلي ته درځينه.     

 )ګورګورې، محبوب شاه محبوب(

 په دې ډول دی:ددې ټکوريزو هندسي جوړښت 

 

 

 

له ټپيزو سره د ټکوريزو بل توپير دادی چې ټکوريزه له لنډۍ پرته هېم 

يوه مستقله مانا لرالی شي. که لنډۍ ترې لېرې هېم شېي، دا د يېوې 

محتوا ښندي، خېو پېه ټپيېزه کېې د  ځانګړې څلوريزې په شان خپله

ټپيزې لومړۍ مسرې د لنډۍ له مانا سره پيوستون لري. تراوسه پېورې 

په پښتو ادب کې ډېرې ټکوريزې نه دي ويل شوي. يوازې محبوب شاه 

 محبوب د )ګورګورې( په نامه د ټکوريزو يوه ټولګه چاپ کړې ده.

_______________a  

_______________a  

 _______________ 

_______________a 

_______________a 
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څپو شمېر  د ټکوريزو د اوسني څپيز جوړښت له مخې د هرې مسرې د

( څپو ته رسېږي. دا فورم ال نوی دی، نورې تجربې ته هم اړتيا لېري، ۹)

وبه کتل شي چې شپږ څپيزې، اوه څپيزې او اته څپيزې ټکوريزې هېم 

( څپيزې ودرېږي او د ټپيېزو پېه ۹راټوکېږي او که نه يوازې پر همدې )

 ( څپيز ثابت شکل غوره کوي.۳شان )

يو شمېر مخالفين شته او پېر دې فېورم  د ټپيزو په شان د ټکوريزو هم

هم لکه د ټپيزو هغو په شان نيوکې کوي. خو له نيوکېو سېره سېره دا 

فورم هم د خپلې بشپړتيا پړاوونه وهي، که چېرې ټکوريزې پر همېدې 

پنځو څپو والړې پاتې شي، نو د څپيز جوړښت له مخې بېه يېو ثابېت 

لمن پراخه نېه وي، نېو  شکل غوره کړي، خو د پيغام د لېږد لپاره به يې

که شپږ څپيزې، اوه څپيزې او اته څپيزې ټکوريزې رامنځتېه شېي، د 

پرمختګ چانس يې هم ډېر زياتېږي او د موسيقۍ لمن ته هم په اسانۍ 

 کوالی شي. پيدا سره الره

 هايکو: -۹

هايکو يوه جاپاني کلمه او د يوه جاپاني شعري فورم نوم دی، چېې پېه 

کوچنی شعري فورم ګڼل کېږي. دا هغه ډول شعري نړۍ کې تر ټولو ډېر 

فورم دی چې نه وزن لري، نه قافيه، نو ځکه يې ليکوال يېا شېاعر پېه 

پنځونه کې ازاد دی، څومره چې دا د وزن او قافيې لېه قيېده ازاد دی، 

 همدومره يې ليکل سخت دي، ډېرې باريکۍ او ژورتيا ته اړتيا لري.

( ۹۶پخوا )هايکو( د )تانکا( په نامېه د )ادبپوهان وايي چې دوه زره کاله 

څپيز شعر لومړنۍ برخه وه، دا هغه ډول شعر و چې د پوښتنې او ځواب 
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(ميالدي پېړۍ کې لومړی اولس مه۶۱په بڼه ويل کېده، وروسته بيا په )

( څپيزې برخې جال او د يېو خپلېواک ۶۵( څپيزه برخه له دويمې )۶۷)

  بدر ليکنه(.فورم بڼه يې خپله کړه. )د يديق اهلل

په جاپاني ژبه کې هايکو له ډېرو باريکيو ډکه ده. په همدې خېاطر يېو  

الماني ژباړن )مانفرد هاوسمان( په دې نظر دی چې له جاپېانۍ پرتېه د 

( څپو کې همغه څېه بيېان ۶۷نړۍ هېڅ ژبه ددې توان نه لري، چې په )

 کړي، چې يو جاپانی شاعر يې د هايکو په قالب کې بيانوي.

 جاپاني ژبه کې د هايکو هندسي جوړښت په دې ډول دی: په

 ________ پينځه څپې

 _________ اوه څپې

 ________ پينځه څپې

 

چې لومړۍ او درېيمه يې سره مسېاوي  ،دا فورم ټولې درې مسرې لري

بيا لېږ اوږده چېې  يې يانې هره يې پينځه پينځه څپې لري، خو دويمه

و بيا د پښتو لنډۍ په شان هم نه ده، وه څپې لري. جاپاني هايکوټولې ا

چې شاعر يې معلوم نه دی او هر څوک چېې د زړه درد او غېم ولېري، 

احساس پرې غلبه وکړي، لوستی وي که نا لوستی، پېغله وي که ځوان 

ټول يې ويالی شي. جاپاني هايکو ډېره باريکه او له خايو نزاکتونو ډکه 

، هغېه شېاعران چېې پېه ده، يوازې ډېر مطرح شاعران يې ويالی شي

 هايکو کې مهارت لري هغه څرګند دي.
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م( )ايسېا( ۶۷٨۹-۶۷۶۱م( )بوسون( )۶۱۳۵-۶۱۵۵)ماتسويو باشوريا( )

م( نامتو هېايکو ويېونکي ۶۳۱٤-۶٨۱۷م( او )شيکي( د )۶۷۱۵-۶٨٤۷)

 دي. د دوی د هر يوه، يوه يوه هايکو به هم راوړو:

 ماتسويوباشوريا:

 زوړ ډنډ

 د کانټار منډه

 وبو غږد ا

 

 بوسون:

 د زاړه ډنډ غاړه

 کانټار زړېږي

 رژېدلې پاڼې

 

 ايسا: 

 دا شبنمي نړۍ

 بېشکه شبنمي ده

 خو تراوسه...
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 شيکي:

 فکر کوم

 دا مې وروستی کال

 دا امبلوک خورم

هر څومره او په هر ډول چې جاپاني هايکو د نړۍ نېورو ژبېو تېه واړول 

شي، هغه خوند او هنر نه شي لېږدوالی لکه په خپله، چېې پېه ايېلي 

جاپاني ژبه کې خوندي دی. جاپاني او چيني ژبېه د هجېايي سيسېتم 

لرونکې دي. په دې ژبو کې څپه يا هجا خپله يوه مستقله مانا لري، خو 

کېدی شي څپه کومه مستقله مانا ولري  و نورو ژبو کې په پښتو او ځين

 او يا يې ونه لري.

دا چې جاپاني هايکو څه وخت او څه ډول پښتو ته راغلې ده، تراوسېه 

پورې دقيق معلومات نه شته او نه هم په پښتو کې کېټ مېټ جاپېاني 

 هايکو ته ورته شعرونه ډېره سابقه لري.

( پېه نامېه د )هايکوګېانو( يېوه په پښتو کې ظفرخان ظفر )د ناوې لور

( هايکوګانې راغلي، لومړی ځل پېه ۹۱٤ټولګه لري. په دې ټولګه کې )

 ( م کال کې چاپ شوې ده.٤۱۱٨( او بيا په )٤۱۱۵)

 يېېه خدايېېه پاکېېه مېېا پېېه دې مېېه نيسېېه!

 زه خېېېېو دا خلېېېېک خندومېېېېه ځکېېېېه

 چې څېوک لېه غمېه خودکشېي ونېه کېړي.
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 چېېېې وهېېېل او ټکېېېول وخېېېوړل مېېېا

 ماتېېېېه ارمېېېېان ددې خبېېېېرې راغېېېېی

 زه د جانېېېان کېېېوڅې تېېېه څلېېېه تلمېېېه.

 

هم د خپلو  (محب اهلل سباوون)تر ظفرخان ظفر وورسته ځوان ليکوال 

هايکوګانو يوه ټولګه چاپ کړې ده. )) په چنارونو دې لمبې پورې شي(( 

 ( هايکوګانې لري.۵٤۳دا ټولګه )

 وو نېېومېېوږ چېېې کيسېېې د ماشېېومتوب کېې

 سېېترګې يېېې ډکېېې شېېي لېېه اوښېېکو وايېېي

 ځېېېېه سېېېېباوونه اکوبکېېېېو وکېېېېړو.

                              

 ځېېه چېېې کېېړو ماتېېه د مېېاحول خاموشېېي

 محبېېېېوبې زه بېېېېه هېېېېايکو ووايېېېېم

 تېېه خېېو جينېېۍ يېېې ځېېه ټپېېه شېېه پېېه کېېې

                           

 اوبېېه دې تېېېل شېېي نېېور ددغېېې چينېېې

 نېېه راځېېو نېېو مېېا او جانېېان چېېې ورلېېه

 پېېېه چينېېېارونو دې لمبېېېې پېېېورې شېېېي.

 

پورتنۍ هايکوګانې چې موږ ګورو له جاپاني هغو سېره يېې درې غېټ 

د څپېو توپيرونه دي: لومړی دا چې د پښتو هېايکو د درېېواړو مسېرو 

شمېر سره مساوي دی، دويم دا چې دا هايکو يو مقيد وزن تعقيبوي او 
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له مخې يو شېان شمېر  د د څپو ېهايکوګان ټولېدرېيم دا چې د پښتو 

يانې د څپيز جوړښت له مخېې کېېدی شېي د يېوې  جوړښت نه لري.

 هايکو د څپو شمېر يو ډول او د بلې بل ډول وي.

خو د هرې هايکو د خپلو مسرو د خپلمنځي څپو شمېر سره مسېاوي 

 دی.

يو واحد  يې ( څپيزې دي. درې واړه مسرې۶۶پورتنۍ هايکوګانې ټولې )

 وزن تعقيبوي.

خو نورې هايکوګانې هم شته چې د څپو د شمېر له مخې له دې تېوپير 

 کوي.

 د نجيب اهلل عامر يوه هايکو:

 خدايېېېېېه يېېېېېو غېېېېېټ زړه راکېېېېېړې

 لکېېېېېه د غېېېېېره پېېېېېه شېېېېېانته

 خېېېېېو چېېېېېې د کېېېېېاڼي نېېېېېه وي.

 

 د څپو شمېر يې اووه اووه څپې دی.

 ی.خو د پښتو د ټولو هايکوګانو هندسي جوړښت يو شان د

____________ 

____________ 

____________ 

په دې ډول که موږ د شکل له پلوه وګورو پښتو هايکوګانې له جاپېاني 

هغو سره پوره توپير لري، داسې نه دي لکېه د غېزل، قطعېې، ربېاعي، 
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قصيدې او نورو په شان چې په پښتو او عربي کې يو ډول شکل لري. د 

اکثره مزاحيېه رنېګ لېري، خېو محتوا له مخې هم پښتو هايکو ګانې 

جاپاني هايکو د طنزيه محتوا ترڅنګ د طبيعت د ښکال انځورونې يېوه 

 ښه هنداره ده.

 

 اخځونه

پوهاند دوکتور مجاوراحمد زيېار، پښېتو ټپيېزه د جاپېاني هېايکو  -۶

 ل کال.۶۹۳۶ترڅنګ، 

محبوب شاه محبوب، ټپيزه او ټکوريزه د ټپېې معنويېت تېه ګټېه  -٤

 ل کال.۶۹۳۶ رسوي که تاوان؟

 ل کال.۶۹۳۶انورالحق، ټپه که د ولس مال دی نو ټپيزه د چا ده؟  – ۹

محمد حنيف حيران، د پښتو ټپيزې رامنځته کېدل، برياوې او پېر  – ۵

 ل کال.۶۹۳۶وړاندې يې اندېښنې او چيلنجونه، 

 ل کال.۶۹۳۶يديق اهلل بدر، هايکو،  – ۹

ل ۶۹۳۶کېوم لېوري راغلېه؟ عبداهلل کمال، پښتو ادب ته هايکو له  – ۱

 کال.

 ل کال.۶۹۳۱محمدعزيز تحريک، د اخالقي جرئت غوره سمبول،  – ۷

 ل کال.۶۹٨۷محمد اسمعيل يون، د پښتو شعر هندسي جوړښت،  – ٨

 ل کال.۶۹۳۱محبوب شاه محبوب، ګورګورې،  – ۳
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 پښتو اوسنى شعر د حوادثو په مسري کې 
 کلونه( ل3113 -3183)

 

کال د کابل پوهنتون د ژبېو او ادبيېاتو پېوهنځي  (ل۶۹۳۶)دا ليکنه پر 

 پښتو څانګه کې د يوه علمي کنفرانس په بڼه اورول شوې ده.

پښتو شعر له امير کروړه رانيولې بيا تر شيخ اسعد سوري، ښېکارندوی 

عصېر او ان  تر غوري، ملکيار غرشين، هوتک بابا، روښانيانو، د خوشال

تر دې معايرې دورې پورې اکثره د حوادثو تر سيوري الندې ټوکېدلی 

دی. کله حوادثو شعر ټوکوالی او کله شعر حوادث زېږولي دي. په يېوه 

لنډه ليکنه کې نه شي کېدې د يوې ژبې د شعر د پنځونې ټول اساسي 

عوامل او حوادث بيان شي، له همدې کبله خپلېې ايېلي موضېوع او 

( ۶۹۳۶-۶۹٨۶ې محدودې ته راځم او يوازې په نږدې يوه لسيزه )مهاليز

کې چې د سختو سياسي او پوځي پېښو لسيزه ګڼل کېېږي، د پښېتو 

 شعر، پرمختګ پرشاتګ، خوځون او بډاينې په باب بحث کوم:

 په دې ليکنه کې دغه الندې غټ ټکي بيانوم:

 د ليکوالو او شاعرانو د کاري ساحې بدلون 

  حوادث او پښتو شعرسياسي او پوځي 

 د پښتو شعر شکل 

 په پښتو شعر کې د شعريت او شعاريت معادله 
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 د شاعرانو د کاري ساحې بدلون: -۶

کلونه داسې لسيزه ده، چې افغاني ټولنه له سترو  (لمريز۶۹۳۶ -۶۹٨۶)

پېښو سره مخامخ ده. په دې پېښو کې يو شمېر مثبتې پېښې هم شته 

له جملې څخه يوه هم پېه افغانسېتان او منفي هغه هم. د مثبتو پېښو 

کې د رسنيو ازادي او رسېنيزه پرمختيېا ده. پېه دې لسېيزه کېې پېه 

( عنوانو زياتې چاپي رسېنۍ، د ۶۱۱۱افغانستان کې په منځني ډول تر )

( په شېاوخوا کېې ۹۱( په شاوخوا کې غږيزې يا راډيويي رسنۍ، )۶۹۱)

زې يا انټرنېټي رسنۍ ليدنۍ يا ټلوېزيوني رسنۍ او په سلګونو برېښنايي

راټوکېدلي دي. ددې ګڼ شمېر رسېنيو راټوکېدنېه د ټېولنې د ودې د 

طبيعي بهير نتيجه نه وه، د تصېنعي ولسېواکۍ، د بيېان د ازادۍ او د 

 نړيوالې ټولنې د ناکنټروله اقتصادي مرستو نتيجه وه.

دې کار پر خپل ځای او وخت خپلې خپلې ګټې او زيانونه درلودل، چې 

سپړنه يې ددې ليکنې له وسه وځي. د رسنيو دې چټکېې ودې  د ټولو

يو زيات شمېر کدرونو ته اړتيا درلوده. څرنګه چې دا مهال د ژورناليزم 

په ډګر کې دومره ګېڼ شېمېر کدرونېه موجېود نېه وو، نېو د رسېنيو 

چلوونکي اړ وو له هغو اشخايو څخه هېم بېړنېۍ ګټېه واخلېي چېې 

د ژورناليزم له ساحې سره يې څه نېا  ژورناليزم يې سر مسلک نه و، خو

څه کار درلود. ليکوال او شاعران چې په اسانۍ سره د ژورناليزم چارې 

پرمخ وړالی شي، د نويو رسنيو ددې پراخې ساحې لپېاره تېر ټولېو وړ 

کسان وګڼل شول، اکثره ليکوال او شاعران په رسنيو کې پر سنيز کار 

يو ماشين وڅرخوه، رسېنۍ بوخت شول. دې کار که له يوې خوا د رسن
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يې ښې وځلولې، خو له بلې خوا دې کار د ليکوالو او شاعرانو تخليقېي 

 هڅو او پنځونو ته سخت زيان ورساوه.

شاعران اړ وو لکه د ماشين د يوې پرزې په شان کار وکړي او استهالک 

شي، ټوله ورځ خپلو رسنيزو چارو ته پاملرنه وکړي او تخليقي کار ترې 

ه څه هم رسنيو په خپل ذات کې شعر و شاعرۍ او په ټوله پاتې شي. ک

کې د ادبياتو ځلونې او پراختيا ته ډېر کار وکړ، خو خپله هغه شاعر چې 

پخوا يوازې د شاعر په توګه مطرح و او د زياتې پنځونې وخت، ظرفيېت 

او ځواک يې درلود، په رسنيزه برخه کې د هغه مصروفيت ددې سېبب 

پر څو برخو ووېشل شي. نو په دې ډول شاعرانو  شو چې ټوله انرژي يې

غوره کړ. دې کار طبعاً پېر  په توګه ژورناليزم خپل ځان ته دويم مسلک

پښتو شاعرۍ نامطلوب اغېز وښنده. لکه څنګه چې يو ژورناليست تېه 

په ژورناليستي کار کې د ژوند د خړوب لپاره ښه زمينېه برابېره شېوه، 

شاعرۍ کې دومره امکانات برابر شوي دغسې که شاعر ته هم يوازې په 

 وای، نو شاعرانو به د شاعرۍ په برخه کې ډېر کار کړی وای.

 سياسي او پوځي حوادث او پښتو شعر: -٤

په تېره يوه لسيزه کې د خوږو پېښو په انډول د ترخو حوادثېو شېمېر 

زيات وو. پښتنو شاعرانو، د کالسيکې دورې په شان ارامه ذهني فضېا 

متواتر تفکر لپاره هم وخت ډېر نه وو. د شاعر په باب دا ويېل  نه لرله، د

کېږي چې پوټکی يې ډېر نازک دی، د چاپېريال پېښې پرې ډېر ژر تاثير 

کوي او چټک غبرګون ښيي. په پخوانيو دورو کې که څه هم شېعر لېه 

متاثره کېده او له همدې پېښو راټوکېده، خو داسې شعرونه هم  همحيط
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ه د پېښو د ټوکېدو سبب کېدل. يېوه سېاده شېان په کې وو چې خپل

بېلګه به يې ورکړو: که د ميوند جګړه نه وای رامنځته شوې، نو د ماللۍ 

 د خولې دا ټپه:

) که په ميوند کې شهيد نه شوې  ___ خدايږو الليه بې ننګۍ تېه دې 

نه رامنځته کېدله، خو که د ماللۍ له خولې دا لنېډۍ نېه وای  ساتينه(

کېدی شول افغان ځوانان به په ولولېو نېه وای راغلېي او د  راوتلې، نو

ميوند د بري پېښه به زموږ په نصيب شوې نېه وای، دلتېه ګېورو چېې 

پېښې يو شعر او شعر بيا بله بريمنه پېښه وزېږوله. کله چې موږ تېر لس 

کلن بهير ته ګورو، دلته پېښو شعرونه يا نظمونه ټوکولي، خېو شېعرونو 

وکولي. هره هغېه سياسېي يېا پېوځي پېښېه چېې بيا پېښې نه دي ټ

افغانستان کې رامنځته شوې، پر ليکوالو او شاعرانو يېې خپېل اغېېز 

شيندلی دی. د جګړې په ډګر کې چېې کېوم ايېطالحات او مفېاهيم 

کارول کېږي، هغو پېښو شعر يا نظېم تېه هېم الره کېړې ده. الېوتکې، 

ن، فسېاد، رشېوت، ټانکونه، ځانوژنه، بهرنيان، کورنيان، واسکټ، مېاي

ديموکراسي او نور چې د اوسنۍ جګړې او د ټولنې د نېاخوالو بېالبېېل 

 عناير دي، پښتو نظم کې يې هم همدا ډول انعکاس موندلی دی:

 د ځان وژنېې مېنظېره لېکه پېېتنګ خوښېوي

 دغه سړی بې ننګه ژوند نه، مرګ د ننګ خوښوي.

 وينم()جالل امرخېل، اوس دې هم هره شېبه په خوب کې 
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هر بهرنی عنصر چې د افغانستان په جګړه کې په يو نه يو ډول ښکېل 

 دی، شعر يا نظم ته يې هم په همغه ډول الره کړې ده.

 ای پېېېه مشېېېرق کېېېې د مغېېېرب واکېېېداره

 سېېتا نېېه دې پېېاک خېېدای)ج( دا زور واخلېېي

 زمېېېا د خېېېاورو کېېېور دې لولپېېېه کېېېړ

 سېېېتا دې دا سېېېپينه مېېېاڼۍ اور واخلېېېي

 ځورېېېېېدلی يمېېېېېهيېېېېارانو دومېېېېره 

 واهلل کېېېه دا  زړه مېېېې ټکېېېور واخلېېېي

 کېېېه پاکسېېېتان همداسېېېې وي ملګېېېرو!

 جنېېګ بېېه څلريشېېت کالېېه نېېور واخلېېي

                                 

 ماتېېېه پېېېه سېېېر چېېېورلکې مېېېه ګرځېېېوه

 تېېا خېېو زمېېا پېېه وطېېن غېېم جېېوړ کېېړ

 خپلېېېو بنګلېېېو تېېېه رڼاګېېېانې ګېېېورې

 زمېېېا جېېېونګړې تېېېه دې بېېېم جېېېوړ کېېېړ

 فابريکېېېه جېېېوړه کېېېړه تېېېا راتېېېه کومېېېه

 کېېوم يېېو سېېړک دې راتېېه سېېم جېېوړ کېېړ

 خېېېالي همېېېدومره دې لېېېه وسېېېه کېېېېدل

 چېېې غېېټ نفېېاق دې چېېم پېېه چېېم جېېوړ کېېړ.
 

 )سميع اهلل تړون، زه دې نور نوم په ژپه نه اخلمه(

لس کلنه ديموکراسي هم له هغو پېښو څخه ده چې پېه ناڅېاپي ډول 

افغانستان ته وارد شوه، دې ولسواکۍ خپېل طبيعېي پړاوونېه نېه دي 
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بشپړ کړي، ځکه خو لکه څنګه چې الزمه وه، په ټولنه کېې يېې خپېل 

ځای تثبيت نه شو کړای، شاعران او ليکوال هم ددې پېښې نقېش تېه 

کې يې تر ټينګو نيوکو الندې راوسېتې  متوجه شوي دي، په خپل کالم

 ده:

 بېېي دوه پنځېېوس راوسېېتې ده بېېال دموکراسېېي ده

 د چېېېور، د رشېېېوتونو او د غېېېال دموکراسېېېي ده

 ولېېس لګيېېا پېېه خپلېېو السېېو وژنېېي ولسېېونه

 دا چېېېا ويېېېل غلطېېېه ده رښېېېتيا دموکراسېېېي ده

 فاشېېيزم، کمېېونيزم بېېل هېېر ايېېزم تېېرې کربېېان شېېه

 وکراسېېي دهدا مېېوږ تېېه يېېې راوړې چېېې کېېه دا دم

 قېېدم پېېه قېېدم بېېم دی او بمبېېار دی او بلېېوا ده

 سېېېبا دموکراسېېېي ده او بېګېېېا دموکراسېېېي ده

 بګېېرام، ګوانتانېېامو ابوغريېېب کېېې چېېې څېېه کېېېږي

 تېېر دې زياتېېه ليېېدلې چېېېرې چېېا دموکراسېېي ده؟

 زمېېا نالوسېېتي خلېېک بېېه ضېېرور پېېرې نېېه پېېوهېږي

 دا ځکېېه چېېې دا مېېېډ ايېېن امريکېېا دموکراسېېي ده

دې نه کړي بېکسياره دا ګنجېی سېرلږ څوک مات دربان

 پېېېام کېېېوه اشېېېنا ډېېېېره رسېېېوا دموکراسېېېي ده.
 

 

په تېرو لسو کلونو کې د زور او زر په مالتړ د ځينو اشخايو تصنعي وده 

او واک ته رسېدل هم هغه پېښې دي، چې د ټولنې د عامو وګړو له خوا 

کالم غندل شوي دي. د ترخو واقعيتونو په توګه دې حاالتو هم د شاعر 
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ته الره کړې. د هېواد تکړه شاعر پيرمحمد کاروان په خپل يو کالم کې 

په هېواد کې د دوو داسې شخصيتونو پرتلنه کړې چې په يوه کوڅه کې 

يوه بل ته مخامخ کورونه لېري، يېو د زر او زور خاونېد دی، واکېوال او 

ټوپکوال دی او بل نه زر لري نه زور، خو د علم د يېوې لېويې شېتمنۍ 

 وند دی. شاعر دا دوه شخصيتونه يو بل سره پرتله کړي دي:خا

 

 دايمان غوندې سړی                   

 

 دکابېېېېېل پېېېېېه خيرخانېېېېېه کېېېېېې

 څوټوليېېېېېېېېېېه وسېېېېېېېېېېله وال دي

 دلېېېېېوی کېېېېېورمخې تېېېېېه ګرځېېېېېي

 پېېېېېېېه باروتوښېېېېېېېه سېېېېېېېمبال دي

                                

 پلنګېېېېېېي کېېېېېېالي پېېېېېېه غېېېېېېاړه

 ږديېېېېېېترېنېېېېېه پلېېېېېي خلېېېېېک ر

 چېېېېې کېېېېږې کېېېېړي ايلېېېېه سېېېېترګې

 لکېېېېېه خلېېېېېي خلېېېېېک ريېېېېېږدي

                               

 

 پېېېه دې کېېېورکې بېېېه چېېېې خېېېدازده

 ږيېکېېېېه تېېېېور سېېېېړی اوسېېېې سېېېېپين

 يېېېېېې څرګنېېېېېددی راز دا بېېېېېس يېېېېېو

 ږيېزورسېېېېېېېړی اوسېېېېېېې چېېېېېېېې د
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 ودې کورتېېېېېېېېه کلېېېېېېېېه کلېېېېېېېېه

 پېېېېېه سېېېېېحرپه غرمېېېېېه راشېېېېېي

 سېېېېره څراغونېېېېه ښېښېېېېې تېېېېورې

 دموټرو،رمېېېېېېېېېېېېه راشېېېېېېېېېېېېي

                                

 

 ددې کورپېېېېېېېه مقابېېېېېېېل کېېېېېېېې

 يوسېېېېېېاده غونېېېېېېدې کېېېېېېورګی دی

 يوسېېېېپين ږيېېېېری پېېېېه کېېېېې اوسېېېېي

 دايمېېېېېېان غونېېېېېېدې سېېېېېېړی دی

                            

 

 نېېېېه عسېېېېکرنه يېېېېې پيېېېېرې شېېېېته

 دبېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېاروتوداورونو

 خېېېېېېېوکړۍ دي ترېنېېېېېېېه تېېېېېېېاوې

 دزړګوټودفکرونېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېو

                                  

 

 چارچاپېرورتېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېه والړدي

 والونېېېېېېېېېېېېهېکتابونېېېېېېېېېېېېه د

 پېېېېېېاڼې پېېېېېېاڼې پسېېېېېېې ګېېېېېېوري

 لېېېېېېېري سېېېېېېېل زره فکرونېېېېېېېه
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 کلېېېېېېېه يوکتېېېېېېېاب راواخلېېېېېېېي

 کلېېېېېه بېېېېېل کتېېېېېاب راواخلېېېېېي

 کېېېېړي لېېېېه ګېېېېل سېېېېره خبېېېېرې

 ل کتېېېېېېېاب راواخلېېېېېېېي دبلېېېېېېېب

                                 

 

 ژبېېېېېېېېه وايېېېېېېېېي دماللېېېېېېېېې

 پېېېېېېېېه څپوپېېېېېېېېه سېېېېېېېېېالبونو

 دومېېېېېره خېېېېېوږدومره شېېېېېيرين دی

 لکېېېېېېېېه شېېېېېېېېرنګ دربېېېېېېېېابونو

                                  

 مخېېېېېامخ چېېېېېې ورتېېېېېه کېنېېېېېې

 لکېېېېېېېېېېه نوردربانېېېېېېېېېېدې ووري

 بېېېېېس خبېېېېېرې يېېېېېې چېېېېېې اورې

 يوسېېېېېېېېېېېېېېېېېېېېروردرباندې ووري

                        

 

 کېېېېه تېېېېرې يېېېېوه پوښېېېېتنه وکېېېېړې

 نوبېېېېېه لېېېېېس ځوابېېېېېه درکېېېېېړي

 ه تېېش ډاګ يېېې هېېم بېېه بېېا  شېېېکېې

 دی بېېېېېه سېېېېېل ګالبېېېېېه درکېېېېېړي
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 دزړه تنېېېېېېېده پېېېېېېېرې مېېېېېېېاتيږي

 داوبوغونېېېېېېدې يېېېېېېې رنېېېېېېګ دی

 پېېېېېاچهۍ تېېېېېرې يېېېېېدقه شېېېېېه

 لېېېېوی دروېېېېېش دی لېېېېوی ملنېېېېګ دی

                      

 

 کېېېېېه بيمېېېېېاريې ورتېېېېېه راشېېېېېه

 چېېېېېې خبېېېېېېرې يېېېېېېې انېېېېېېاردي

 پېېېېېه موسېېېېېکاکې يېېېېېې راټېېېېېولې

 زاردي سېېېېېېېل جېېېېېېېوپې داللېېېېېېېه

                              

 ډېرکولپونېېېېېېېه يېېېېېېېې دزړونېېېېېېېو

 دقلېېېېېېېم پېېېېېېېه کيلېېېېېېېي وا دي

 ده پرقېېېېېېېام بانېېېېېېېدې وېشېېېېېېېلې

 دي رڼېېېېېېېېا ډکېېېېېېېېې لپېېېېېېېېې د

                        

 

 خدايېېېېېېېه شېېېېېېېکرخدايه شېېېېېېېکر

 چېېېېې پښېېېېتون قېېېېام کېېېېې پيېېېېدادی

 پېېېېېېېه رمېېېېېېېوزدعلم پېېېېېېېوی دی

 لېېېېېوی عېېېېېالم دی لېېېېېوی بابېېېېېادی
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 عالمېېېېېېېه رشېېېېېېېاديې نېېېېېېېوم دی

 پښېېېېتون جېېېېم دی پښېېېېتون جېېېېام دی

 تېېېېېرې لېېېېېوګی اوسېېېېېپېلنی شېېېېېم

 .دکېېېېېېاروان شېېېېېېعرته الهېېېېېېام دی

 

په دې شعر کې شاعر دوه بېالبېل متضاد شخصيتونه پرتله کړي دي. دا 

شخصيتونه زموږ د ټولنې د پېښو زېږنده دي، خو شاعر په ډېېر هنېري 

 ډول دا سره پرتله کړي دي.

د ګڼو دردوونکو پېښېو پېه مېنځ کېې د کنېدهار د په افغانستان کې 

پنجوايي پېښه خورا دردوونکې ده، دې پېښې د ګڼو افغانانو او بشرپالو 

نړيوالو احساسات راوپارول، دې پېښې د شاعرانو روح هم وټکېوه، پېه 

لسګونو شاعرانو دې پېښې ته شعرونه وويل او ددې ډله ييز درد انځور 

له ويل شويو شعرونو څخه ځانګړې ټولګه يې وکاږه. ددې پېښې په اړه 

 جوړېږي. د يو شاعر د نظم يوه برخه:

 وايه اسمانه!

 چې په غېږه کې دې،

 راڼه راڼه

 د سپوږمۍ خواته

 ستوري چا وخوړل؟

 او د ګالب

 له بوټي چا
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 په توره شپه کې

 پاڼه پاڼه د غوټۍ

 له غېږې ژوند

 په سرو لمبو سوځوه؟...

 ه برخه()د پوهنمل حبيب زي د شعر يو

 او دا هم ددې پېښې په اړه بل شعر:

 اخ جوړه بچي مې نه شېته د کېور سېتنه مېې ده ړنګېه

 په خپلو وينو المبېي اوس يېې وړي زمېا لېه څنګېه ئو

 څه وو سېتا لېه جنګېه؟ یزما بچي خو مکتبيان وو، د دو

 !جېېوړه بچېېي دې ومېېره، سېېره کېېاپره سېېره پرنګېېه ئو

                                                     

 و یيېېو يېېو ګېېرم ټيکلېې یدواړو رانېېه غوښېېت هګېېاېب

 و یو دا بېل ګېل غونېدې زلمې یدا يو سره خولېه هلکې

 و یتېېې تېېاوولې پاچېېاهۍ تېېه جېېوړ سېېړېاوس يېېې بر

 و یيو مې سر ته راته پروت و بېل مېې پښېو تېه لکېه ور

                                        

 یوه پېر کالېه راغېېېکېې سېور لچې په توره نيمه شپه 

 یده پېر کالېه راغېېېشېي غور یونېېچېې ل یلکه سپ

 هېېره خېېوايې اورولېېې سېېرې ګېېولۍ لېېه ماشېېينګڼې

 یده پر کالېه راغېېخوند يې اخيست زموږ له چيغو غړمب
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 مسلمانو خويندو ورونو! زما دا څيېرې ګريېوان ګېورئ؟

 پېه مېخ کېې دا د وينېو نښېان ګېورئ؟دا نوکارې زما 

 دا چې وينې وينې ژاړي، دا چې مرګ له خدايه غېواړي

 ، دا مظلومېېه انسېېان ګېېورئ؟یدا زمېېا د بچېېو پېېالر د

                                        

 

 د ده مخکې تېوره شېپه کېې ، سېره کېاپر يېم لټېولې

 پاچېېا زمېېوږه چيغېېې واوره! يېېو خنځيېېر يېېم لټېېولې

 !یيې راشکارلي،پاچا سېر يېې راتېه لېو  د پاچا سپي

 يېر يېم لټېولېځپاچا بند په بنېد يېې ټولېه، ښېه پېه 

                                        

 

 !رمنېه ژاړيېاحمد شاه له خوبېه پاڅېه ، کنېدارۍ م

 رولې يېېوه بلېېه غېېزا غېېواړيځېېوسېېره کېېاپر ده 

 یايښې یاحمدشاه د تا په پښو کې يوې ښېځې تنېد

 لوپټېېه ده تېېا نېېه خپلېېه حيېېا غېېواړي چېېا يېېې وړې

                                        

 یاحمدشاه! د سرو کاپرو ستا په مينېه کېې غوبېل د

 یهره شپه په کور را اوړي پېه سېرونو مېو اور بېل د

 رې ، خو د سر سړي مو نېه شېتهېاحمدشاه! ککرې ډ

 ید يېو اتېل د یموږ به ټوله ورپسېې شېو خېو کمې
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 يېې بېوره د جېوړه زلميېو مېور ده هګېاېاحمدشاه! ب

 دا کيسه څه نوې نېه ده، هېره ورځ پېه يېوه کېور ده

 نېېولې د تنکېېو ژڼکيېېو خېېور دهېاخ پېېه ويېېر يېېې ک

 بيا د غم تېوره لمنېه خېوره شېوې لېور پېه لېور ده

                                        

 یيسېه مېې واوره زمېا زړه لېه ژونېده تېور داحمد شېاه! ک

 یزمېېېا کېېېور د یدلېد کېېېافرو پېېېه السېېېونو سېېېوځ

 یاحمېېد شېېاه! پاچېېا مېېې ژاړي، ورتېېه ګېېوره دا يېېې زور د

چې پېه زړه تېور  یاود دين په نوم چې جنګ کړي داهم خدا

 ید

                                        

 پيېدا کېړه یلويه خدايه! زموږ په ملک کې د دستار سړ

 !پيېدا کېړه یږي يېو د کېار سېړېچې مشال غوندې بل

 !سېېفيد پوشېېه بېېال ورکېېه ، ژړنېېدوکي پاچېېا واخلېېه

 !يو هوښيار سړي پيېدا کېړه د وقېار سېړي پيېدا کېړه

 )د عبدالهادي هادي شعر(                                            

ه ټولنه کې دې ډول ناڅاپي خونړيو د پښتو  شعر لمن نيولې، څه چې پ

 تېرېږي هغه شعر ته هم الره کوي. دا بل ازاد شعر هم وګورئ:

 بېړنی خبر

 سره کرښه

 ځل ځل

 بل بل
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 ډېره لنډه

 ډېره تېزه

 را ښکاره شوه په سکرين

 د تلوېزيون

 ژر شوه تېره بيا راتېره

 زړه مې ډب کړ

 زړه مې ډيب کړ

 زړه مې درز کړ

 بيا به څوک وي؟

 بيا به څوک؟

 کوم وکيل

 يو ملککوم 

 کوم ښوونکی

 کومه پېغله

 کوم ماشوم د ښوونځي؟

 يوځل بيا سکرين ته ځير شوم

 بيا الوتي

 بيا پرېوتي

 تورو خاورو کې شټېږي

 الس يې يو سر يې بل چېرته

 ټولوي يې اندامونه

 د وجود 

 سپينو کڅوړو کې پوليس

 پوليس هم په وينو رنګ

 ځمکه هم په وينو سره
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 هلته پورته

 رېبل شوي دي

 شنو ونو شاخونهد 

 نيم دي سوي لوغړن

 هلته لرې په بر شاخ کې

 دی راځوړند کمربند

 د ښوونځي د کوم ماشوم

 څاڅکی څاڅکی 

 وينه څاڅي

 مور يې ژاړي ګرېوان څيرې

 لګوي تندی پر ځمکه

 سولوي خاورې په خولې

 وايي څه شو زوی مې څه شو؟

 ما خو نن سهار چوف کړی

 له قرانه مې تېر کړی

 پرې ويلی ټول سورت مې

 نو بيا ولې

 نو بيا ولې

 خدايه خدايه

 لويه خدايه!

 يو سپين ږيری هلته لرې

 د پوليس ترڅنګ والړ دی

 څوک يې نه پرېږدي يحنې ته

 د لونګۍ شمله يې خوله کې

 پيڅکه سترګو ته نيولې
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 داسې ژاړي داسې ژاړي

 لکه چا يې چې سينه کې 

 د ځيګر ټوټه  رېبلې

 زه هم ګورم تلوېزيون ته

 سکرين پرمخ بيا ليک شولد 

 شل ټپيان، شل وژل شوي

 شل ال نور هم ال درک دي

 يو سربول، يو سندرغاړی

 يو وکيل د قوم سپين ږيری

 يو ښوونکی

 زده کوونکی

 يوه مور

 او يو تي روی هم شامل دي

 په ټپيانو

 او په مړو کې

 ژر مې الس کړ ټلېفون ته

 يوه نومره مې کړه ډايله

 ی؟وروره څنګه يې خيريت د

 زه خو ښه يمه ته ښه يې؟

 خو غږ نه راځي په فون کې

 يو سورت دی، تالوت دی

 د قران د سورتونو

 بيا مې زنګ

 په زوره تېر کړ

 وروره څنګه يې خيرت دی؟
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 بيا سورت دی

 بيا سورت

 تالوت دی تالوت

 شېبه پس زنګ راغی 

 له کوره

 يو اواز  و غريو نيولی

 يو فرياد و غريو نيولی

 ما ويل څه دي؟

 ژر ووايه؟

 هغه هغه...

 هغه بم چې نن چاودلی

 ها ځانمرګی بريد چې شوی

 ها چې شل يې دي وژلي

 ها چې شل يې ټپيان کړي

 ها چې ته پرې نازېدلې

 ها چې ته پرې وياړېدلې

 ها باتور او شمله ور

 ها د قوم چې مخور

 هغه ورور يې ستا وژلی

 سترګو تور يې ستا وژلی.

 

کونړ، شينوارو، شينډنډ، لغمان، هلمند، بره  د دا ډول پېښو په لړ کې د

کي برک، ارزګان، پکتيا او په هېواد کې د نورو سيمو د حوادثو په بېاب 

 ګڼ شمېر شعرونه ويل شوي، چې دلته د ټولو يادول ممکن نه دي.
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 د پښتو شعر شکل: -۹

په تېره يوه لسيزه کې د فورم له مخې اکثره هغه شعري فورمونه کارول 

پښتو کې ډېر دود دي، خو په دې کې غزل او ازاد فورمونه  شوي چې په

زيات کارول شوي دي. سربېره پر معمولو پښتو شعري فورمونېو نېوي 

رامنځته شوي شعري فورمونه، لکه )هېايکو، ټپيېزه او ټکېوريزه( هېم 

کارول شوي، خو څومره چې پښتو غزل او ازاد شعر د تېرو لسو کلونېو 

فورمونه د دوی په انډول د پېښېو زيېات  حوادثو ته ځانګړي شوي، نور

منعکسوونکي نه دي. په تېره يوه لسېيزه کېې پېه پښېتو شېعر کېې 

محتوايي او شکلي پرمختګ د واړه ليدل کېېږي، خېو څرنګېه چېې د 

ټولنې په نورو برخو کې د نورو لسيزو په انډول زيات پرمختېګ شېوی 

ه دی. په دی. په پښتو شعر کې د ښکالييز پرمختګ سرعت ډېر زيات ن

تېرو لسو کلونو کې لږ تر لږه هر کال تر سلو عنوانو زياتې شعري ټولګې 

چاپ شوي دي، د کميت له مخې د نورو لسيزو پېه انېډول دا يېو ښېه 

کميت دی، خو اوسنيو تخنيکي امکاناتو ته په کتو سېره بيېا هېم دا د 

 ګاونډيو هېوادونو د شعري اثارو تر کميت ډېره ټيټه کچه ده.

سيزه کې ازاد شعر ډېره وده کړې، علت يې کېدی شېي دا وي په دې ل

چې ازاد شعر په خپله لمن کې د ډېرو پېښو د ځايونې ظرفيت لري؛ يوه 

پېښه له پيله تر پايه انځوروالی شي؛ شاعر ددې امکېان لېري چېې د 

پېښې د انځورونې ترپايه خپل کالم وغځوي، خو په غزل او نورو مقيدو 

 ر وړاندې ثابت محدوديتونه دي.فورمونو کې د شاعر پ
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په پښتو کې درې نوي شعري فورمونه، )ټپيزه، ټکوريزه او هايکو( هېم 

په دې لسيزه کې ښه وځلېدل خو ال هم ددې درېواړو شعري فورمونېو 

 پوخوالي ته ال ډېره الره پاتې ده.

 په پښتو شعر کې د شعريت او شعاريت معادله: -۵

کله چې په ټولنه کې بحراني حالت واکمن وي، په شعر کې يېې هېم د 

بحران انعکاس حتمي دی. ځينې ادبپوهان په دې نظر دي چې ډېر ښه 

ادبيات د اختناق په مرحله کې راټوکېږي، ښه مثال يې روسي ادبيېات 

ګڼي چې يوه زياته برخه يې د اختناق په شرايطو کې راټوکېدلې ده، خو 

ان په تېره بيا پوځي او سياسي بحران يو له بل سره توپير اختناق او بحر

لري. د اختناق يو ډول په ټولنه کې داسې يوه مرحله ده چې ټولنه کې 

عام نظم ټينګ وي، خو هغه اشخاص چې له حاکميت سره سياسېي او 

فکري تضاد لري، هغوی ته خطر متوجه وي، په بحراني شرايطو کېې د 

الندې وي. افغانستان په تېېرو نېږدې درې  ټولنې ټول اقشار تر تهديد

نيمو لسيزو کې له همداسې يو بحران سره مخامخ دی. تېره يوه لسيزه 

هم يوه لويه سياسي او پوځي بحراني لسيزه وه. ددې کړکېچ بېالبېېل 

اړخونو، محتوا او تاثراتو شعر ته هم الره کړې ده. ځينې شاعران په دې 

ه انعکاس سره سره د خپېل کېالم بريالي شوي چې د کرکجنو پېښو ل

د شېعر جېوهر دی  (شېعريت)هنري جوهر او شعريت خوندي وساتي. 

د سړي. د عوامو  (سړيتوب)چې د انسان جوهر دی. يا  (انسانيت)لکه 

په ايطالح په يوه سړي کې چې سړيتوب نه وي، نور څه په کې نه پاتې 

ي، شېعار کېږي. شعر کې هم چې شعريت نه وي او يا په کې کمزوری و

ورڅخه جوړېږي. شعار که څه هم مانيز بار لېږدوي، کېدی شي ښېه او 
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مثبت پيغام هم ولري، خو بيا هم که هنريت يې کمزوری وي، خوند يې 

له منځه ځي؛ ډېر عمر نه شي کوالی. شعاري کالم کېدی شي د عوامو 

په ذوق برابر وي، خلک يې خوښ هم کړي او خوند هم تېرې واخلېي. 

لت به دا وي چې شعاري کالم سېاده او تېر يېوه حېده د ددې خوند ع

عوامو په ژبه دی، بيان يې هم مستقيم دی او د هنر لېه کېوم شېفاف 

فلتره نه تېرېږي. په تېرو لسو کلونو کې په پښتو کې ډېر داسې نظمونه 

ويل شوي چې شعاري برخه يې تر شعريت يا هنري برخې درنه ده. پېه 

شعاريت څرکونېه ګېورو، پېه تېېره هغېه تېرو څو بېلګو کې هم موږ د 

شعرونه يا نظمونه چې د کومو مشخصو پېښو يا حاالتو انځورنه کېوي، 

په هغو کې د شعاريت تومنه زياته ده. شعاريت نه يوازې په ازاد نظېم او 

غزل کې محسوس دی، بلکې د پښتو د ولسي شاعرۍ نورو فورمونو ته 

ادب يېو خېورا قيمتېي يې هم الره کړې ده. لنډۍ چې د پښتو ولسي 

غمی دی، په تېرو لسو کلونو کې ځينې داسې لنېډۍ رامنځتېه شېوي 

چې د شعار او تصنع ځانګړتياوې په کې په څرګند ډول ښکاري. دا څو 

 بېلګې به وګورو:

 

 د مسينجر اواز دې خپ دی

 ياره د سکايپ له الرې نيسه تماسونه

 بيا شل اوريز مېچونه پيل شول

 نران پرې لوبومهيار مې نوروز دی سپې

 جانانه يبر دې لږ ډېر کړه

 په سړک ماين دی زه په پوله پوله ځمه
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 بيا به د چا کور کې غوغا وي

 په هوا ګرځي د ناټو جنګي جازونه

 هليکوپتر په شان کږه شوه

 د زړه په سر يې په راکټو وويشتمه

 طالب بګرام کې خېټه وکړه

 د اوباما الال قورمې خوند ورکوينه

 ريد راباندې وکهځانمرګی ب

 داسې خو مه وايه چې خوله نه درکومه

 جانانه سمه امريکا يې

 هم مالمت يې هم زارۍ درته کومه

 زما کافر کافر جانانه

 درته طالب طالب کېدم شهيد دې کړمه

 جانانه سمه القاعده يې

 زه امريکايم تل زارۍ درته کومه.

شته، په تېره هغه په دې لنډيو کې که څه هم د ټولنې عيني واقعيتونه 

څه چې په دې تېره يوه لسيزه کې عمالً پېښ شوي دي. پر عوامېو بېه 

هم تر يوه حده ښې ولګي، خو هغه خوند او لذت چې د پښتو په ايلي 

ولسي لنډيو کې شته، په دې کې نه شته، دا يو څو ټپيېزې بېه هېم د 

 بېلګې په توګه يادې کړو.

 ښځه مېړه ده مېړه ښځه

 رب ته مه ځهله مانه واوره غ

 درته په لږ خبر وای وځه
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 دا ځي په بره ته په کوزه

 پوليس ته زنګ وهينه ېکه څه دې وويل

                      

 

 سهار کې وغواړي بښنه

 ړي وژنهکبېګاه ته بيا و

 د مرګ مو لوړه شوه سلنه

 له دوی به څوک وکړي پوښتنه

 چارواکي اوس د ځان په حال ژړا کوينه

                   

 ديموکراسۍ کړله شاخداره

 نه ځي مېړه سره په الره

 درناوی ورک شو خدای لپاره

 ښځه مېړه باندې واکداره

 د بچو حال به يې اينده کې څنګه وينه

د مفاهيمو مستقيمه او بربنډه افاده د شعر شعريت کمېزوری کېوي. د 

پښتو پر زيات شمېر نظمونو اوس د شعاريت سيوری خور دی. کېه پېه 

مجموعي ډول يې وارزو، په تېرو لسو کلونو کې د شعاري نظمونو کچېه 

خورا زياته شوې ده. په ادبي غونډو، مشاعرو او نورو ادبي ناسېتو کېې 

ر خبره مطرح کېږي او يا شعر لوستل کېږي، ناظمېان چې کله هم د شع
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ووايي چې د ناستو خلکېو  يا نظم يا شاعران کوښښ کوي، داسې شعر

پر مزاج برابر وي، هغوی يې مستقيماً د مانا تل ته کښته شي او ژر پرې 

شي. شاعر د خپل موقتي تشويق په خېاطر د شېعر اوږده عمېر او  هپو

کوي. نو په دې خېاطر يېو شېمېر هغېه  ايلي جوهر ته ډېره پاملرنه نه

شعرونه يا نظمونه چې په مشاعرو کې لوستل کېږي او يا هم د انټرنېټ 

په څپو خپرېږي، د شعري جوهر مالګه يې کمه وي. په پښتو شعر کېې 

شعاريت له ډېره وخته دود دی. تېره يوه لسيزه هم ترې مسېتثنی نېه 

لسيزه کې ټول نظمونېه  ده. د کميت له مخې که يې وارزو، په تېره يوه

چې د شعر په نامه ټولنې ته وړاندې شوي دي، په سلو کې نږدې شپېته 

يې شعاري تومنه لري. دلته په يوه ليکنه کې نه شېي کېېدالی د ټولېو 

بېلګې وړاندې کړو. که د پښتو ادبياتو کره کتونکي په دې برخېه کېې 

هغېه دقيق کار وکړي، کېدی شي د شعاريت کچه کمېه او د شېعريت 

 پياوړې شي.

 اخځونه:

 د پيرمحمد کاروان يو شعر -۶

 د عبدالهادي هادي يو شعر-٤

 د سميع اهلل تړون يو شعر-۹

 د محمد اسمعيل يون يو شعر -۵

 د عبدالمالک بېکسيار يو شعر-۹

 د طالباز حبيبزي يو شعر -۱

 د اسمعيل اړم څو ټپيزې -۷
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 د يو ښه ليدلوري لپاره يوه ښه هڅه
 

ما د ښاغلي )نور( پر يو علمي څېړنيز اثر )د نړيوالو اړيکو، اند دا ليکنه 

 ل( کال کړې وه.۶۹۳٤او انګېرنې( باندې پر )

 

)د نړيوالو اړيکو،  اند او انګېرنې(  د ښېاغلي )نېورولي خېان نېور( يېو 

څېړنيز او شننيز اثر دی، د کتاب پر لومړي مخ ليکل شوي: ))د نېړۍ د 

تېېېرو او راروانېېو سياسېېي، 

اقتصادي، ټولنيزو، فرهنګي او 

امنيتېېي چېېارو، انېېدونو او 

بنسټونو د شننو ټولګه((. کېه 

همدا يوه جملېه هېم څېوک 

نو د کتاب د منځپانګې ولولي، 

پېېر ارزښېېت پېېوهېږي، همېېدا 

جمله ده چې سړی د کتېاب د 

متن لوستو تېه راکېاږي، کلېه 

چې څوک د کتاب نيوليک ته 

متوجه شي، نو تلوسه يې نوره هم زياته شي ځکه چې هر سرليک يېې 

خورا مهم دی، په تېره بيا هغو اشخايو ته چې د سياسېت، اقتصېاد او 

سره لېوالتيا لري. ښاغلي )نورولي خېان نېور( د نړيوالو اړيکو له ينف 

يوه عملي او نظري سياستوال او سياستپوه  په توګه د عملي تجرلو لېه 
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څخه  تېر شوی او بيا يې دا اثر ليکلېی دی. دی هېم  يوه مسير او بهير

ليکوال دی، هم سياستوال، هم سياستپوه دی او هم ادبپوه، هېم يېې 

شوې او هم  ده پېه خپلېه. د خپېل  کورنۍ له سياست سره تړلې پاتې

هېواد د سياسي استازي په توګه خپله دنده پر مخ بيولې او هم يېې د 

نورو سياستونو ته پام کړی، هم يې له نورو هېوادونو سره د خپل هېواد 

سياسي اړيکي ټينګ کړي او هم يې د هغوی روابط له خپل هېواد سره 

ه خبېره نېه ده. خېو )نېور ټينګ کړي، د روابطو دا عملي پالل څه اسان

ييب( سره د عملي او نظري تجربو يوه کارنده وسيله وه، پېه همېدې 

وسيلې يې دا دی داسې يو ښکلی ارزښتمن اثرو ليکه چې تر اوسه يې 

په پښتو ژبه کې ډېر کم سارۍ ليدل کېږي. دا اثر د خپلو پراخو او هېر 

سياسېي  اړخيزو معلوماتو له امله ددې ارزښت لري چېې د حقوقېو او

علومو او يا هم د بشري علومو په نورو پوهنځيو کې د يېوه  درسېي او 

مرستندوی درسي اثر په توګه تېدريس شېي. د بهرنيېو چېارو وزارت 

کارکوونکو ته هم خورا مهم دی، ځکه هغوی په خپل عملېي سياسېي 

 ژوندانه او دندو کې له همدې مسيره تېرېږي.

زيات دی، کله کله پښتنو شاعرانو  په پښتو ژبه د ادبي اثارو شمېر خورا

او ليکوالو د عامو لوستونکو غرور زيات کړی او د علم د عرضېې کچېه 

يې ورته راټيټه کړې ده، د علمي اثارو په انډول د ادبي او ذوقېي اثېارو 

زياتوالی پر ښکاره ډول علمي اثارو ته زموږ اړتيا په ډاګه کوي، موږ بايد 

به کې علمي اثار زيات کړو، تر هغه چې له هرې الرې چې وي په خپله  ژ

ژبه علمي، اقتصادي، سياسي، مذهبي او دفتري ارزښت پيدا نه کېړي، 

په ننواتو او زور نه ژبه پر چا زده کوالی شو او نه پېرې خپلېې اړتيېاوې 

پوره کوالی شو، د ګران ورور )نور( دې خدای خونه له غنمو ډکه او پېه 
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لنې يوې اساسي اړتيا ته يې پام وکړ نور دې روښانه لري چې زموږ د ټو

او ددې اثر په ليکول يې يو، د علمي خدمت په برخه کې  يو ستر ګېام 

اوچت کړ، زه نه غواړمه ددې اثر په باب ډېر څه ووايم، ځکه اثېر خپلېه 

ستاسو په الس کې دی، خو له ښاغلي نور څخه مننه هېم پېر ځېان او 

دی اباد او سوکال لري، له  ټولو هېوادوالو دده حق ګڼم، خدای )ج( دې

 )نوره( د )نور( د نور )نور(  د  خورېدو په تمه.

 د نور د الزياتې رڼايي او نورانيتوب په هيله

 په ډېر درنښت

 پوهنوال محمد اسمعيل يون
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د استاد الفت په نرث کې شل فکري 

 ليدلوري

 

د ل( د ژبو او ادبياتو پوهنځي په پښتو څانګه کې ۶۹۳۵دا ليکنه پر )

يوه علمي کنفرانس لپاره ليکل شوې وه او په پښتو څانګه کې د 

 استادانو او محصلينو په يوه غونډه کې اورول شوې ده.

 

استاد الفت د خپلې ليکوالۍ په پنځوس کلن مثمر ژوندانه کې موږ تېه 

ډېره ستره ادبي پانګه ډالۍ کړې ده. دا پانګه اوس د استاد الفت ميراث 

په منظومه او منثوره بڼه تر موږه رارسېېدلی دی.  ګڼل کېږي. دا ميراث

زه دلته غواړم د استاد الفت همدې منثور معنوي ميراث ته لږ تم شم او 

په دې کې بيا هم هغې برخې ته چې د منثور هنري نثر پېه بڼېه ډالېۍ 

شوې ده. په دې برخه کې بيا هم زه د استاد الفېت د هنېري نثېر پېر 

ړم دده په نثر په تېره بيا په هنېري نثېر شکلي خواوو بحث نه کوم، غوا

 کې د هغه پر فکري ليدلورو او فکري زاويو لنډه رڼا واچوم.

دې کې هېڅ شک نه شته چې استاد الفت د خپل وخت يو لوی مفکېر 

انسان و. الفت داسې يو انديال شخ  و چې د خپل فکر د بيان لپېاره 

لې، الفت د خپل فکېر يې د نظم او نثر د بېالبېلو فورمونو وسيلې درلود

د بيان لپاره د نثر او نظم له وسيلو څخه په ښه ډول ګټه پورته کړه، په 
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تېره بيا له نثر څخه او د خپل چاپېريال هره ناخواله يې په کې په ښېه 

ډول منعکس کړه، د الفت اثار په حقيقت کې د خپلې ټولنې داسې يوه 

يرونه پېه ښېه ډول رڼه هنداره ده، که موږ غواړو د خپلې ټېولنې تصېو

وګورو، نو دې هندارې ته بايد مخامخ شو. استاد محمد يېديق روهېي 

وايي: ))لکه څنګه چې ليو تولستوی ته د روسيې د انقالب هنداره ويل 

کېږي هماغسې الفت د خپل ماحول د ټېولنيزو جريېانونو او مسېلطو 

نېو کېه  (۶)کلتوري ارزښتونو منعکسولو کې ستر نقېش لوبېوالی دی.((

څوک غواړي افغاني ټولنه په هر اړخيز ډول مطالعه کړي، د استاد الفت 

 اثار دې ولولي.

د استاد الفت اثار نه يوازې د افغاني ټولنې هنددارې دي، بلکې د ټېول 

بشر د هيلو، ارزښتونو، ناخوالو او غوښتنو منعکسېوونکي هېم دي. د 

يېدونو اوړي او د الفت فکر د زمان، مکان او محدودې جغرافيېې تېر بر

ټولې انساني نړۍ د هيلو انځورګري کوي. زه نه غېواړم خپلېې خبېرې 

پسې وغځوم. اوس راځم د استاد فکري ليدلورو ته. لکه څنګه چې مې 

دمخه نغوته وکړه، د استاد الفت د فکر وړانګې د بشري ژوند د هر ډګر 

شېلو  تل ته وررسېدلي، خو زه دلته غواړم د استاد الفت د فکر يېوازې

 بېالبېلو ليدلورو ته نغوته وکړم:

استاد الفېت د يېوې ټېولنې د ژغېورنې،  قانون او قانونيت: -۶

پرمختګ او سوکالۍ تر ټولو غوره الره دا ګڼي، چې په ټولنه کې قېانون 

پلی او ټولنه قانوني مسير ته ورداخله شي، دی قانون تېر ټولېو ))ښېه 

ځ لپاره د درملنې سېبب حاکم بولي(( چې کوالی شي د ټولنې د هر رن

شي. دی قانون داسې يو حاکم ګڼي چې: ))هغه نه نفس لري، نه نفسي 
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خواهشات، نه يې په زړه کې ډار شته، نه طمع، نه له موقوفۍ وېرېېږي، 

نه د ترفيع پروا لري. نه رشوت اخلي، نه تنخوا. نه له چا سره عناد لري، 

څټ، نه زورور پېژني،  نه د چا مراعات کوي، نه د چا مخ ګوري، نه د چا

نه غريب، نه يې څوک خپل دي او نه پردي، نه سپارش مني، نه تملېق 

اوري، نه چاته خاندي، نه چاته وچولی ترويوي. پوهېږئ دا حاکم څوک 

اوس چې زموږ ټولنېه د القانونيېت او بېې  (٤)دی، هو! قانون او عدالت((

يې وکړو، د اسېتاد عدالتۍ په منګولو کې راګير ده، نو که غواړو درملنه 

 الفت تر پورتنۍ فکري نسخې ورته بله ښه نسخه نه شو پيداکوالی.

افرا، او تفريط لکه څنګه چې زموږ په دين  افرا، او تفريط: -٤

کې مردود دي، استاد الفت د ټولنې داسې يوه ناروغي ګڼلې، چې زيان 

نېو يې دوه برابره دی. که په يوه ټولنه کې دا دوه مرضېونه حېاکم وي، 

ټولنه به د يوه تن پرځای دوه تنه تلفات او ضايعات ورکوي. استاد الفت 

دا پورته محتوا په ډېره ښه بڼه په يوه واړه نثر )دوه جنازې( کېې راوړې 

ده، دی وايي: )) په يوه ورځ په يوه ساعت کې له يوې شفاخانې نېه دوه 

خون پېه جنازې راووتلې، هغه يوه د کم خونۍ په وجه او دا بل د فشار 

سبب مړ شوی و، د هغه جنازه څلورو تنو په اوږه را اخيسېتې وه، ددې 

 بل په جنازې پسې بې حسابه لوی او واړه موټرونه روان وو.

هغه يوه وينه نه درلوده، ځکه مړ شو، ددغه بل وينه زياته شوې او تېزه 

 شوې وه، ځکه يې ژوند ونه شو کړای.

و راز نه وو او مرضونه بېل وو، يو دوی دواړه مړه شول، مګر مرګونه يې ي

د نورو وينې هم څکلې وې او دېته محتېاج و، چېې ډاکتېران يېې لېه 

 وجوده وينه وباسي، بل ته چا خپله وينه نه وه پرېښې او بې وينې و.
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  (۹)يو د افرا، او بل د تفريط له السه مړ شو.((

بللې، چې الفت، افرا، او تفريط په ټولنه کې يوه داسې ټولنيزه ناروغي 

ثبات له منځه وړي، عدالت او اعتدال تر پښو الندې کېږي او د زيېانونو 

 کچه يې دوه ځله زياتېږي.

استاد الفت د ټولنې لېه مرضېونو او تنګنظريېو فکري ازادي:  -۹

څخه د خاليون بله غوره الر دا ګڼي، چې په ټولنه کې فکېر او انتقېاد 

فکېر څرګنېد کېړي، دی  ازاد شي او خلک په ازاده توګه خپل نظېر او

انتقادي فکر او نظر يوه )بېګناه بندي(( ګڼي چې په راخاليېون يېې د 

ټولنې ډېر مرضونه تداوي کېدالی او ډېر ابهامات روښانېدالی شي. دی 

په ))بې ګناه بندي(( کې وايي: )) پرېږدئ! پرېږدئ دا بېې ګنېاه بنېدي 

 پرېږدئ. 

 خطر نه شته.مه وېرېږئ د ده په ازادولو کې هېڅ خوف او 

 فساد او شرارت له ده څخه نه پيداکېږي.

 د ده بندي کول لويه ګناه ده.

دی هغه يوسف  دی، چې د بې ګناهۍ په سبب په زندان کېې لوېېدلی 

 دی.

که دی له زندانه راوالوزي ستاسې سينده سنجولی شېي او ستاسېې د 

 بلې ورځې غم خوړلی شي.

 پرېږدئ! دا بې ګناه بندي پرېږئ.

 خالص شو ستاسو انتظام به په ډېرښه شان وکړي.که دی 

 ستاسې وږي به ماړه کړي، ستاسې بربنډ به پټ کاندي.

 تاسې دغه ښکلی موجود په تورو څاګانو کې مه غورځوئ.
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 په زندانونوکې يې مه اچوئ!

 پرېږدئ دا بې ګناه بندي پرېږدئ!

 دی به ستاسې د ګډو وډو او پرېشانه خوبونو يحيح تعبيرونه وکړي.

 ډېرې سختې، مبهمې او مجملې غوټې به پرانيزي.

 دی د راتلونکي حال پيشبيني کولی شي.

 د طبيعت په رمزونو او اسراروپوهېږي.

 د جوي او فلکي اوضاعو اقتضارات ورته معلوم دي.

 پرېږدئ پرېږدئ دا بې ګناه بندي پرېږدئ!

 د ده په ازادولو باندې علم او پوهه زياتېږي.

 ړانده بينا کېږي.وطن رڼا کېږي او 

 دی له خپلو جفا کارو ورونو سره هم ښه سلوک کوي.

 دی ډېر پېچومي اوارولی شي.

 دی ډېرې کږې سمولی او ډېر مشکالت حل کولی شي.

 ما خوب ليدلی، چې دا بندي خاليېږي او د سلطنت په کرسۍ کېني.

 ښه فکروکړئ.

 دا بندي څوک دی.

 پس له ډېره فکره وايم 

 (۵)فکر دی فکر!((

په عام ډول که څه هېم  مضر احتيا، او مضر مصلحت: -۵

په هر کار کې احتيا، او دقت ښه شی دی، خو هر هغه څه چې تر خپل 

ټاکلي بريد او حده واوړي، پر افرا، او تفريط بدلېږي او لکه څرنګه چې 

دمخه مو اشاره وکړه، د استاد الفت له نظره د افېرا، او تفېريط پېايلې 
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غسې په يوه کار کې تر حده زيات احتيا، هم د ګټې ډېرې ناوړه دي. د

پرځای تاوان زياتوي او د يوه ضروري او ممکن کار د نېاممکنۍ سېبب 

ګرځي. استاد الفت د ))مضر احتيا،(( په نامه يېوه نثېر کېې د نېاوړه 

که رښتيا ووايېم مېونږ احتيا، عواقب ډېر ښه تشريح کوي او وايي: ))

ډېرې هوښيارۍ او ډېرو احتياطونو برباد کړي يو. يو چا زمونږ پېه حېق 

 کې ويلي وو، دا خلک له ضرورته زيات هوښيار او محتا، دي. 

 راځئ چې په دې خبره کې فکر وکړو.

 هوښياري، چې له اندازې نه زياته شي اوهام قوي کوي.

 شلوي. احتيا،، چې ډېر زيات شي السونه او پښې 

اکا زمونږ په کور او کلي کې په ډېرې هوښيارۍ مشهور و او هر چا  یشم

 به چې کومه مشوره غوښتله ده ته به راتلل.

د ده د هوښيارۍ او احتيا، يوه نښه دا وه، چې ده تر اخره پورې خپېل 

کور ته برق را نه ووست او ويل به يې که کله برق شارټ شي، نو حريېق 

 ې وسوزي.به واقع او کور به م

د ده دا عدت و، چې په موټر کې به نه سورېده او ډېر لرې ځای تېه بېه 

هم پياده روان و، ځکه چې د موټر له چپه کېدلو وېرېده او احتيا، يېې 

 کاوه. 

 ا هم ډېر لږ وه.ڼهو! دی له ډېره عقله پياده ګرځېده او کور کې به يې ر

مملکت کې زښېت دغه شان هوښياران او د احتيا، خاوندان زمونږ په 

ډېر دي او د نوي تهذيب او تمدن قبلول له برق او موټر نېه هېم زيېات 

 (۹)((مضر بولي.

 د استاد الفت دده په نظر د داسې احتيا، کارو مخه نيول په کار دي. 
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استاد الفېت پېه خپېل يېو فکېري  مينه، عواطف او زور: -۹

دې نظر دی ليدلوري کې مينه، عواطف او زور سره پرتله کوي. الفت په 

چې مينه، عواطف او ښکال هغه پېټ قوتونېه دي چېې د زور اسېباب، 

وسايل او د يو انسان زيات فزيکي طاقت يې هم تاب نه لري او د هغو پر 

وړاندې د تعظيم سرونه ټيټوي. استاد الفت همدا مينه، ښکال او عاطفه 

د انساني نړۍ د سرکښه هوسونو د مهارولو وسېيله ګڼېي او وايېي؛ د 

نې په برکت په کور کې کمزوری کوچنی تر زورور مشره زيات قېوت مي

لري، هغه د ))قوي او ضعيف(( په نثر کې دې موضوع ته اشاره کېوي او 

وايي: )) د دنيا دود او دستور خو دادی چې زورور به کمزروی وهېي او 

له السه په عذاب وي، مګر په کورونو کېې د مينېې او ضعيف به د قوي 

راز ده، هلته يو کوچنی  ماشوم خپېل مشېر ورور پېه  محبت تقاضا بل

 ړو وهي او خاندي، يعنې له ټولو نه کمزوری په ټولو زورور دی. ېڅپ

ما ته دغه کورنی دود او دستور ډېر ښه ښکاري او له خدايه غواړم، چې 

رواج عام شي. پدې پوهېږم چې په هر کاله کې همدغه حېال دی او دا 

 په لويانو زورور او زړور دي.په هره کورنۍ کې کوچنيان 

د ګيرا او ترسا په کاله کې هم د کوچينانو زور چلېږي او جوړ د نېاجوړه 

په مخکې منډې وهي، مګر چې له کورونو نه  د باندې وګېورو، نېو بيېا 

قوي پرضعيف مسلط دی. د دنيا طبيعي قانون همدغه دی، چې غټېان 

رته کوي او د قوت خاوند او لويان به په وړو او بيوزلو سوک او څپېړه پو

 به هېڅ تحمل او حويله نلري.

د دغه ظالمانه قانون د ماتولو دپاره، چې پاک خدای څه شی پيدا کړی 

 هغه مينه او عاطفه ده. 
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د مينې او محبت په نړۍ کې ضعيف او کوچنی د لوی او قوي تر څپېړو 

پادشاهي الندې نه دی، بلکې کوچنيان په لويانو حکومت کوي او د وړو 

 ده.

مونږ ښځه عاجزه بولو، مګر مينې او محبت ډېر زورور او پياوړي د دوی 

 دخوښې او رضا تابع کړي دي.

وان د ښاپېريو تابع وو اوس هم د قوت او ېڅنګه چې په زړه زمانه کې د

قدرت خاوندان د دغه ضعيف او لطيف جنس په مقابل کې ډېر ضېعيف 

 معلومېږي.

ې نه وي، نو د ديو او ښاپېرۍ زور هېڅکلېه که عشق او مينه په منځ ک

برابر نه دی او يو ماشوم هېڅ وخت د سپين ږيرو په ږيره لېوبې نشېي 

کوالی او نه د مشرانو پر اوږو سپريدلی شي. يوه ورځ يو ماشوم يو غټ 

سړی له لمنې ټينګ نيولی و او کاله ته يې په زوره بيوه هغه خپله لمن 

که څه هم د ده زور او د هغه زور برابېر  د ده له السه خاليه نکړی شوه

نه و د ماشوم مينې او محبت د ماشوم په پنجوکې دغه قوت ايښېی و، 

چې يو لوی سړی يې ځان پسېې راښېکوده او هغېه هېم ځېان نشېو 

 خاليولی.

که زما فکر يحيح وي، نو قوت او قدرت هماغه د پخوا زمانې ديېو دی 

 د فرمان الندې وو.او مينه هماغه ښاپېرۍ ده، چې ديوان يې 

که د مينې او عاطفې ماشوم د هر څنګه لوی سېړي ګرېېوان تېه الس 

واچوي يا يې لمن ټينګه ونيسي څوک ترينه ځېان نشېي خاليېولی، 

 ځکه چې دا قوت په ټولو قوتونو زورور دی.

زه مينه او عاطفه د زور او قوت په مقابل کې، ځکه ماشومان بولم چېې 

اطف، انساني رحېم او وشوي دي او انساني ع زور او قوت ډېر پخوا پيدا
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، يعنې هماغه شان چې فرعون له موسی نېه لشفقت وروسته پيداشو

دمخه دنيا ته راغی، حيواني غرايز هم له انساني عواطفو نه ډېر پخواني 

دي او د عمر په لحاظ عواطفو تېه کوچنيېان ويلېی شېو، مګېر دغېو 

ې فرعونيان ترينه پېه دی، چ یکوچينانو ته پاک خدای هغه قوت ورکړ

 خوب کې هم وېرېږي او بد بد خوبونه ويني.

که څوک په دنيا کې د يلح او سالم غوښتونکي دي او غواړي، چې د  

ونيسي، نو يوه داسې اختراع په کار ده، چې د عشېق  هناروا او ظلم مخ

 او مينې له عنصر نه پکې کار واخيستل شي. 

ار دی او د زړه توجه تېه ضېرورت دا اختراع د دما  کار نه دی د زړه ک

دا افتخېار  ،لري. پدې باب کې ساينس او تخنيک ته رجوع نه ده په کار

که هر وخت دنيا ته حايليږي، نو د شعر او ادب په لمن کې به وي او د 

 (۱)(((زړونو په مملکت کې به پيدا شي.

فې استاد الفت د )فاتح( په نامه په يوه بل نثر کې د مينې، ښکال او عاط

سکندر له ډېر قوت او ډېرو لښکرو سره ښېار قوت داسې څرګندوي: ))

 ته راغی، د ښار له خلکو سره يې څو ځله زورور جنګونه وکړه.

له دواړو خواوو نه ډېر خلک ووژل شوه، ډېرې وينې تويې شوې، ډېېرې 

ککرۍ تر پښو الندې شوې، وروسته له ډېرو جګړو هغه د مړو په سرونو 

 لوی فاتح په حيث ښار ته ننوت. پښې کېښودې او د

دی ډېر په قهر و. ده غوښتل چې ښار لوټ کړي او قتل عام جوړ کړي، 

مګر دا کار ده ونشو کړی، ځکه چې په ښار کې يو پټ قوت موجېود و، 

چې ده ورسره مقابله نشوه کوالی. دی چې ښار ته ننوت په يوې ډېرې 

 ې زړه بايلود. ښکلې پېغله يې سترګې ونښتې او په يو ځل ليدو ي
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څوک، چې بې زړه شي هغه بيا جنګ او جګړه نشي کولی، ځکه ده هم 

 له خپل ټول قوت او قدرت سره ځان دغې پېغلې ته وسپاره.

عشق او مينې په پنجو کې ګېر شو بل راز شېو او د دغه لوی فاتح، چې 

د خپلې معشوقې د خوښې دپاره يې د ښار د خلکېو خېدمت تېه مېال 

 وتړله. 

ت دا معلومه شوه، چې دی فاتح نه و فاتح بل څوک و. دی پېه دغه وخ

دې نه پوهيده، چې په ډېر زور او قوت خپل ځان يوه قوت او قدرت تېه 

 سپاري، چې له سلطان او شهنشاه نه د خلکو خدمتګار جوړوي.

په رښتيا، چې د عشق مقام ته رسېدل هم څه اسانه کېار نېه دی او د 

 هم په تعظيم او احترام سرټيټوي.ښکال په دربار کې پادشاهي 

هلته محمود د اياز تابع دی او سکندر هم په يوه نظر بېل راز کېېږي او 

 (۷)((قهر و غضب خپل ځای مينې او محبت ته پريږدي.

سياسي، ټولنيز او مذهبي مشېرتوب چېې د يېوې  مشرتوب: -۱

ټولنې د ثبات، پرمختګ، انسجام او سوکالۍ لپاره خېورا ضېروري دی، 

د الفت يې د انتخاب لپاره غوره معيار د شخ  کيفيت ګڼي. استاد استا

الفت وايي هغه څوک بايد د يوې ټولنې د مشېرتابه مسېوليت پرغېاړه 

واخلي چې تر هغه بل يې کيفيت او ظرفيت زيات وي، دی بايد دمخېه 

او هغه نور بايد ورپسې وي. د الفت په نظر که په ټولنه کېې د مشېرتابه 

اشخاص دمخه وي، نو ټولنه څو ځلېه زيېات پرمختېګ  لپاره باکفايته

کوالی شي او که وړ اشخاص شاته او کم کفايته او يا هېم بېې کفايتېه 

اشخاص دمخه وي، نو څو ځله د ټولنې د شاتګ امکېان شېته. اسېتاد 

الفت خپل دا تعبير، تحليل او ارزونه د رياضي په عددونو کېې توضېيح 
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ستاد وويېل(( پېه نثرونېو کېې د کوي. هغه د ))حسابي خبرې(( او ))ا

رياضي د عددونو د موقعيت او کيفيت له مخې په ټولنه کې د مشرتوب 

تاسې بايد هر وخت دريځ ټاکي، دی د رياضي د استاد له خولې وايي: ))

 له ځان سره حساب وکړئ او حسابي خلک اوسئ!

د ده يو حسابي درس دا و: که يو عدد له بل سره داسې يو ځېای کېړو، 

د ( ترېنېه جېوړېږي او ۵څلور) نو  ٤٤چې يو پاس او بل الندې وي لکه 

دواړو وجود هم په خپل حال نه پاتې کېږي، که دواړه څنګ په څنېګ 

دوه ويشت ورنه جېوړېږي او دوه شېلې کېېږي. د  ٤٤يو ځای کړو لکه:

ونه او يورتونه هم په خپل حال پاتې کېږي، ځکېه دواړو عددونو شکل

چې دلته د ملګرتيا او ورورولۍ راز پټ  دی او په هغه بل يېورت کېې 

 تسلط او محوه کول معلومېږي.  ،تفوق

هريو له بل نېه  (٨-٨( ) 5-5( )5-5: )ده ويل: که دوه مساوي عددونه لکه

فاوتو عېددونو وړاندې يا وروسته کړو نتيجه يې يوه ده، مګر په دوه مت

کې تقدم او تاخير ډېر زيات فرق راولي او په مقېدار کېې ډېېر تفېاوت 

( نېونس ۶۳)يو( ځای کوو او داسې يې ليکو ) (نه)راځي. که مونږ)يو( او 

کېېېږي، مګېېر شېېل کېېېږي نېېه، کېېه همدغېېه دوه عددونېېه داسېېې 

 ((  (خبره سلوته نږدې کېږي او ډېر زياتوالی پکې راځي.۳۶وليکو)

دی چې په جوامعو کې هغه څوک دمخېه کېېږي چېې  همدغه سبب))

قدر او مقدار يې له هغه بل نه زيات وي او د ده په مخکې تېوب بانېدې 

ر پوه شو او د هر دجامعې قدر او قيمت ډېر لوړېږي، مونږ بايد په دې سُ

 (۸)((چا استعداد معيار، مبلغ او مقدار ته وګورو.
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ه وکړه اسېتاد الفېت لکه څنګه چې دمخه مو يادون فکر پالنه: -۷

)فکر( او د )فکر ازادي( د ټولنې د ژغورنې ښه الره ګڼي، خو تېر هغېه 

پورې چې د فکر او مفکر لپاره د ژوند بستر برابر نه شي، نېه فکېر وده 

کوالی او نه مفکر راټوکېدلی شي. له همدې کبله استاد الفېت د فکېر 

يې هېم درجېه روزونکي او فکر پالونکي رول مهم ګڼي او ان تر مفکره 

لوړه ګڼي. استاد الفت د فکر پالونکي ته خطاب کوي او وايي: ))دلتېه د 

فکر او قلم خاوندان ډېر دي، مګر د فکر او قلېم د ازادۍ علمبېرداران 

ډېر لږ دي، ځکه ستا مقام له نورو نه هسک ګڼم، که څوک تاته د فکېر 

تېا خپېل  خاوند ونه وايي، زه ورسره کار نه لرم، مګر که د فکر خاونېد

 حقدار ونه ګڼي، زه به ورته بې انصافه ووايم.

هغه څوک چې په وطن کې هېڅ ونه لري او د وطن د ازادۍ لپېاره سېر 

ورکوي په وطن باندې حق لري. همدغه وجه ده چې د فکېر پېالونکي 

مقام له فکر لرونکي څخه ډېر اوچت دی او زه هم دواړو ته په يوه نظېر 

 (۳)ګورم.((

استاد الفت په دې نظېر دی چېې  خدمتګارانو پېژندنه:د  -۸

په يوه ټولنه کې د رښتينو خدمتګارانو پېژندنه اسانه کېار نېه دی، پېه 

تېره بيا په وروسته پاتې ټولنه کې. په داسې ټولنېو کېې خېدمتګاران 

نومورکي او نوم پټي دي، هغه څوک چې خلکو ته خدمت کوي، ضرر نه 

، هغه د خلکو پېه سېترګو نېه ښېکاري، رسوي، امر و نهې نه يادروي

خلک هغه خلک ښه پېژني چې د بادار په بڼه څرګند شوي وي، الفېت 

دا موضوع چې زموږ د ټولنې يو حقيقي تصوير لري، د ))خدمتګار(( په 

هلته يو ړوند بېې نامه په يوه نثر کې په خورا ښکلې بڼه تشريح کوي: ))
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ګر ړوند پېوه نشېو چېې زمېا الرې روان و، هغه پر سمه الره برابرکړ، م

 .یرهبرڅوک د

ده و، په خوا کې يې يوه منګري سېر را اوچېت ييو بل په خواږه خوب و

 کړ، هغه په بيړه وواژه او ويده هماغسې ناخبره پاتې شو.

د شپې په مسجد کې ناروغه مسافر زګېروي کول، هغه يې په خېدمت 

ه سېواندی کې شپه سبا کړه، مسافر سباوون خواته مړ شو او خپېل زړ

خدمتګار يې ونه پېژانده، هغه پر الره روان و، يو ماشوم ته يې يو موټی 

 وه ورکړه، مګر يوه هم ونه پيژانده، چې دی څوک دی.ېم

له دې لويې الرې نه هغه ډېر اغزي او کاڼي لرې کړه، مګر څېوک چېې 

سبا ته پر دې الره راځي د هغه له خدمت څخه نه خبرېږي او هغېه نېه 

 پېژني.

ژنېو او بېاداران ډېرښېه ېرښتيا، چې مونږ خپېل خېدمتګاران نېه پ په

 (۶۱)((پيژنو.

اسېتاد الفېت ازادي د يېوه ملېت د بقېا او  ملي خپلواکي: -۳

پرمختګ ايلي ضامن بولي او د ملي خپلواکۍ او ملي ناموس د ساتنې 

او پالنې لپاره د ملي احساس شېتوالی ډېېر مهېم ګڼېي او وايېي: )) د 

استقالل ساتنه د ملت قوي جذبې ته ډېر شديد ضرورت لري، که د غه 

تقالل په قدر و قيمت احساس په يوه ملت کې کمزوری شي، هغه د اس

نه شي پوهېدلی او د همدغسې ناپوهۍ په وجه دغه لوی نعمت ساتلی 

 هم نه شي.

موږ بايد خپل ملي شعور او ملي احساس ډېر ټينګ وسېاتو او د خپېل 

 (۶۶)استقالل تقويه ورپورې مربوطه وګڼو.((
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فساد او رشوت يوه داسې ناوړه پديېده ده  فساد او رشوت: -۶۱

ډول له منځه وړي، عدالت په کې تر پښو الندې کېږي، د چې د ټولنې ان

ژوند د سالمې ودې مخه نيسي او په لسګونو نور لوی او واړه مرضېونه 

ورڅخه راټوکېږي. په تېرو څو کلونو کې زموږ هېواد له دې ناروغۍ سره 

الس او ګرېوان دی. رشوت خواره او فسادګر هر څه خوري، خېو هېېڅ 

مدا رشوت او رشوت خور د ډېېرو نېاروغيو او مړېږي نه. استاد الفت ه

مرضونو عامل  ګڼي، په ټولنه کې چې چېرته کومه ناروغي ګېوري، نېو 

رشوت خور د ايلي عامل په توګه ورته وريادېږي، دی پېه يېوه نثېر )) 

رشوت خوره! ته راپه ياد شوې(( کې د هغه انځور تشريح کېوي وايېي: 

 ه سمدالسه ته راپه يادشوې.چاوويل: ټندېږي، مګر مړيږي نه، ما ت))

بل وويل: ګېډه خو يې مړه ده، مګر سترګې يې وږې دي، بيا ته را په ياد 

 شوې.

يوه وويل: قصاب نه دی، مګر ډېر خلک يې بې تيغه حېالل کېړې دي، 

 دلته هم ته را په ياد شوې.

هغه بل وويل: منګولې او پنجې يې د لېوانو نه دي او خونخېوار دی، دا 

 په ياد شوې. ځل هم ته را

 بې ګناه خلک مې په زندان کې وليدل، ته را په ياد شوې.

هغه ورځ چا پوښتنه وکړه، چې په غلو زهېېر، د مجرمينېو طرفېدار د 

 ، د قاتالنو حامي څوک دی؟یمظلومانو دښمن، د نا حقۍ ملګر

 (۶٤)((ماته ته را په يا دشوې.

 استاد الفت د سياست ايېلي او سياست او سياستوال: -۶۶

ظاهري رنګ او د سياستوال ظاهري منطق او بېاطني حالېت تېه هېم 
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سخت متوجه دی، د عمل او وينا ترمنځ تضاد د سياست يوه ځانګړنېه 

ګڼي. اکثره شرقي ټولنې چې اوس د سياسي تجربې له تلېې وتلېې، د 

سياست په باب د استاد الفت نظر پرې د تطبيق وړ دی. پېه تېېره بيېا 

وايه يو استاد الفت د )سياست( په باب وايي: )) زموږ په خپله ټولنه کې.

 څه کوه بل څه.

 له بل نه پوښتنه کوه! پخپله هېڅ مه وايه!

 په شپه کې د لمر وړانګې ښيه! په ورځ کې د تورتم نښې.

 که خبر وې ځان ناخبره کړه! که خبر نه وې د باخبرۍ مظاهره کوه!

 (۶۹)((شکره لکه مرچ خوره، مرچ لکه شکره.

الفت د يوه ريالست او متجسس ليکېوال  حقيقت موندنه: -۶٤

په توګه تل د حقيقت په لټه کې دی. هغه پر رښېتيا او رښېتينو خبېرو 

مين دی. چل او فريب سره يې ورانه ده. هغه څوک د ټېولنې او خلکېو 

خدمتګار ګڼي چې ټولنې ته رښتيا ووايي او حقيقت راوسپړي. د الفت 

تر ټولو ستر غل همغېه دی. الفېت دا په نظر څوک چې حقيقت پټوي، 

ډول غل تر ظاهري او هغو غلو چې د خلکو د کور مالونه لوټېوي، ډېېر 

خطرناک بولي، دا ډول غله حقيقي غله بولي، په خپل يوه نثر ))حقيقي 

په رڼا ورځ يې د ډېرو خلکېو پېه غل(( کې يې څېره داسې انځوروي: ))

 ې غل ورته وايې که نه!مخکې ډېرڅه له موږ نه پټ کړه، ستا خوښه چ

 زه خويې غل بولم.

 هو! غل دی مګر دپوليسانو په نظرکې نه.

 د دې غله الس قاضي او مفتي نه پرېکوي.

 هېڅوک داغل نه نيسي او نه يې بندي کوي.
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 د دې غله په ږيره خلی نشته.

ده ډېرڅه له موږ نه پټ کړي دي او ډېر زيان يې را اړولی دی ده له موږ 

 سپين نه دي پټ کړي.نه سره و 

 دی ډېرلوی غل دی.

 د ده غالډېره لويه او ستره غال ده.

 دی مال نه پټوي.

 د ده غالته په عادي نظرمه ګورئ!

 دی زموږ پيسې نه پټوي.

 يالی.وده ته دمال او دپيسو غل نه شو 

 دی موږ نه خپل ځان او خپل بد بد کارونه پټوي.

 دی خپل حقيقت او ماهيت پټوي.

حقيقت پټول ډېره لويه او ستره غېالده دا غېالد يېوه ملېت او ځان او 

 مملکت کور ورانوي او ملکونه بربادوي.

 په سترګو ننوزي.

 له سترګو سره دښمني لري.

له مېونږ نېه ډېېر  پټويهو! داغل له سترګو نه رانجه نه پټوي، سترګې 

 (۶۵)((حقيقت پټوي او د حقيقت غل دی، ده ته بايد حقيقي غل ووايو.

د ځواک، قوت او طاقت تعريفونېه بېالبېېل قوت او طاقت:  -۶۹

دي، هر څوک يو قوت د خپل نظر او تعبير له مخېې تعريفېوي. څېوک 

علم قوت بولي، څوک زر، څوک زور، څوک ټانکونه، څېوک لښېکرې، 

څوک مېړونه او څوک د دنيا نور اسباب، خو د الفت په نظېر دا د دنيېا 

دا ټول يوچاسره وي چې زړه، اراده  ايلي قوت او طاقت نه دی، خو که

او عقيده ونه لري، هغه هېڅ نه شي کوالی، استاد الفت د ټولو قوتونېو 
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محرک، بنسټ او ډاډ ځای عقيده بولي. استاد الفت عقيده داسېې يېو 

څېوک ستر قوت ګڼي چې هېڅ بل قوت ورسره د پرتلنې وړ نېه دی: ))

ټوي، ځينې وايېي وايي مال دی او څوک يې په ينعت او تخنيک کې ل

چې علم دی او ځينې يې په ډېرو افرادو غواړي، مګېر کلېه کلېه چېې 

نه  سړی له دې ټانکونو هغه خوا ددې ډېرو لښکرو ترشا له هوايي طيارو

چېې پېدې ټولېو قوتېو زورور او  ،راز قوت ويني پورته نظر کوي، يو دا

ه په غښتلی دی، له دې قوت سره نه اور او اوبه مقاومت کولی شي او ن

توره او علم ورسره مقابله کېږي. دا قوت هغه عقيده ده چې انسان  هر 

راز ايثار او قربانۍ ته تياروي او له يوه ملت نه بل شی جېوړوي، کېه دا 

قوت له يوه ملت سره نه وي او نور هرڅه وي، ته يقين وکړه چې هېېڅ 

 يې نه په کارېږي او هرڅه يې پردي دي.

کړي او هېڅ نشېي کېولی نېه بېه يېې  بې عقيدې انسان هېڅ نه دي

وروسته تردې وکړي، څوک چې له خپل ژوندون او سر و مال نه سوا يو 

داسې شی نه پېژني، چې دا ټول ورځنې ځار کړي هغه تېه د لويوکېارو 

 هيله هېڅ وخت نه کېږي.

دونکی عشق، فرهادي عېزم ېرېعقيده په انسان کې يو فعال عقل، نه و

کوي، چې هېڅوک او هېڅ شی يې مخه نشي او يو سيالبي حرکت پيدا 

 نيولی.

د نړۍ په غولي کې چې څه حق او ناحق جنګونه شويدي او کوم کام يا 

ملت پکې خپل ستر قوت او فوق العاده مقاومت ښودلی، هغه ارومرو په 

يوه عقيده بنا دی، چې من حيث عقيده  ورته ستر قېوت ويلېی شېو. 

د فايېل دی، چېې د خپېل وان حېيعقيده په ايل کې د انسان او ح

شعوري ماهيت او متين موجوديت په لحاظ د ډېرې ستاينې حق لېري، 

مګر وروسته چې يو خارجي موجود او جزيي مفهوم پيداکوي، نېو پېه 
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دوو نوعو بېلېږي، چې حق او باطېل عقايېد ورتېه وايېي او پېه دواړو 

 يورتونو کې ورته قوت ويلی شو.

ايمان او د چا دپېاره مسېلک شېي، همدغه عقيده ده چې د چا دپاره 

څوک يې خپل نصب العېين بېولي او د ځينېو دپېاره عشېق او مايېه 

 (۶۹)((وګرزي.

دا متل ډېر مشهور دی چېې د ظلېم کاسېه  د ظلم نتيجه: -۶۵

نسکوره ده. د ظلم انجام ښه نه دی، ظالم به اخر تر پښو الندې کېېږي 

قضاوت په وروسېتي  او څېره به يې بربنډېږي. د ظالم او مظلوم څېره د

پړاو کې څرګندېږي. استاد الفت له شېاعر څخېه هيلېه کېوي چېې د 

عادالنه قضاوت لپاره قلم اوچت کړي او دا د شاعر دنده ګڼېي چېې د 

ظالم او مظلوم ترمنځ توپيرونه په هنري بڼه افاده او خپل مثبت پيغېام 

س ولس ته ورسوي. دی دا کار د شاعر تر ټولو غوره تحفه بولي چې ولې

زه ته همدا ډول پيغامونه ورسوي. ))د شاعر تحفه(( په نثر کې وايېي: ))

چې ورغلم هغه په کوټنۍکې ناست و، سر يې په ګرېوانېه کېې ښېکته 

 کړی و، فکري عبادت يې کاوه. 

کله چې هغه سر راپورته کړ او پر ما يې نظر ولوېده، ما خپله تحفه يېو د 

 ه په مخ کې کېښوده.پړانګ پوستکی او يو غزنيچی پوستين د هغ

هغه وويل: دا يو د ظالم پوټکی دی، ځکه له پښو الندې لوېږي، دا بل د 

 ضعيفانو له پوستکو نه جوړ دی او پر غاړې پورې تعلق نيسي.

 د شاعر تحفه بايد همدغسې وي او همدغه معنی ولري. 

دی بايد دا دوه منظرې همدغه راز وښيي او خلک په دغه رمز ښه پېوه 

 کړي.
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دغو خبرو زه له خوبه راويښ شوم او په خوب کې د خپل خوب پېه په 

 (۶۱)((تعبير پوهيدلی وم.

استاد الفت وړوکوالی او لويوالی پېه وړوکوالی او لويوالی:  -۶۹

ظاهري لويوالي او کوچنيوالي کې نه ګوري، دی هغه شی لوی ګڼي چې 

په خپله )ايل( وي، نور ټول شيان چې له همدې ايېل څخېه راوتلېي 

وي، که څه هم له ايل څخه لوی ښکاري، خو په حقيقت کې تېر هغېه 

ړ شي، نو ټول کوچني دي. الفت په دې نظر دی چې که ايل له منځه ال

هغه شيان چې له دې ايله راټوکېدلي او ډېر لوی ښکاري او يا هم لوی 

وي، له منځه ځي. لوی شيان تر يوه وخته لوی وي، دايمي ژوند نه لري، 

خو ايل همغه شی دی چې که ظاهراً ډېر کوچنی ښکاري، خو عمر يې 

ر ښېه دايمي دی. الفت د ))لوی او وړوکي(( په نثر کې دا موضوع په ډې

 ډول بيانوي، وايي: ))په شفتالو کې زړی دی په زړي کې ونه والړه ده. 

 د غنمو په وږو کې دانه شته، په دانو کې همدغسې وږي شته. 

 په چرګه کې هګۍ ده په هګۍ کې چرګه ده.

دغه يوه دانه پندانه، چې ګورې تېل او پلته دواړه لري او په حقيقت کې 

 ه رڼا نه ويني. بله ډيوه ده، مګرستا سترګې دغ

 ته خبرنه يې، چې په يوه دانه او په يو څاڅکي کې عالمونه پراته دي. 

ته پخپله هم دغنم په دانه کې وېده وې بيا دې په يوه څاڅکي اوبو کې 

المبو وهله نن په لويه بېړۍ کې ناست يېې او پېه لويېو دريېابونو کېې 

 ګرځې.

څه شی، چې ته وړوکی ګڼې هغه هم لوی دی يا هغه څه، چې تا ته لوی 

 ښکاري هغه هم کوچنی او وړوکی دی. 
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 ته  ونه لويه ګڼې هغه په يوه زړي کې ده. 

 تا ته زړی وړوکی معلومېږي په هغه کې غټه ونه ځای شوې ده.

دغه غټه هندواڼه، چې ګورې کال ته نه پاتې کېږي او عمر يې ډېر لنېډ 

 دغه د هندواڼې کوچنی زړی تا ته هر کال تازه هندواڼې درکوي. دی، 

 د زړي قيمت له هندواڼې نه لږنه دی.

 که زړی ورک شو هندواڼه ورکېږي. 

نو راشه هېڅ شی وړوکی او کوچنی مه ګڼه، ځکه چېې دلتېه غېټ او 

کوچنی لوی او وړوکی نشته، ټول برابر دي يېوازې خېدای لېوی دی او 

 بس.

کراسي له همدغسې ژوندکتنې څخه پيدا شېوې او د د نن ورځې ديمو

 (۶۷)((ډېر دقت نتيجه ده.

غوړه مالي او غوړه ماالن يوه بله ناروغي ده، چې  غوړه مالي: -۶۱

ډېر واکمن او ډېر دربارونه يې له ګړنګونو غورځېولي دي. همېدا غېوړه 

ماالن دي، چې د واکمن هرې نامنطقي خبرې ته منطقي رنګ ورکېوي 

وجه خپل موقف ساتي. استاد الفت په درېيو مختلفو دريځونو او په دې 

کې د يو غوړه مال د ژبې اړولو مهارت ته ګوته نيسي او د هغو ماهيېت 

يوه پاچا له چانه پوښتنه وکړه، چې زما پېه ورغېوو څرګندوي وايي: ))

 باندې ولې وېښته نشته.

ۍ خلکو ته هغه وويل: ځکه چې پاچا پخپلو السونو باندې په لپو لپو روپ

 ورکوي او ورغوي يې سولېږي.

 پاچا وويل: چې د نورو خلکو ورغوي، خو هم ماغوندي دي.
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هغه وويل: هغوی هم پخپلو لپو ستا له لپو نه څه اخلي او ورغېوي يېې 

 سوليږي.

پاچا بيا وويل: هغه چې زه هېڅ نه ورکوم د هغوی ورغوي هم دغه شان 

  .دي

بخششونه د نورو په حق کېې  هغه په ځواب کې وويل: هغوی چې ستا

ويني، نو له ډېر حسرت او ارمانه خپل ورغوي سېولوي او افسوسېونه 

 (۶۸)((کوي.

لکه څنګه چې مېو دمخېه يادونېه وکېړه، د  خيال او فکر: -۶۷

استاد الفت د فکر وړانګې د ژوند هر ډګر ته رسېدلي، خپله هم شېاعر 

او فيلسوف دی، د خيال او فکر، شعر او فلسفې پېر رمزونېو پېوه دی. 

استاد الفت د لوړ خيال او ژور فکر نتيجه يوه ګڼي، د شېعر او فلسېفې 

ستاد يو نثر ))شعر او فلسېفه(( مفهوم او د بيان مقصد هم يو ګڼي. د ا

نومېږي. ده په دې لنډ نثر کې يوه ډېره لويه مانا، پرتلنه او بيېا نتيجېه 

ورېځې پورته په هوا کې دي، څاګانې ښکته په رانغاړلې ده. هغه وايي: ))

 ځمکه کې.

هغه څه چې په هسکو ورېځوکې شته په ژورو څاګانو کې هم شېته پېه 

 ده ماتېږي.دغو اوبو باندې هم هماغه تن

 د لوړخيال او د ژور فکر نتيجه يوه ده.

 ته: يا خپل نظر ډېر لوړ کړه يا په خپل ګرېوان کې ډېر سر ښکته کړه:

د شاعر او فيلسوف فرق 

 همدغه دی 

زه شعر او فلسفه دغه شان 
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 (۶۳ګېڼم(()

 

الفت ژوند د حرکت محصول ګڼي، هغه ژونېد ژوند او حرکت:  -۶۸

هغه کې برکت نه وي او ساقط وي. الفت پېه چې حرکت په کې نه وي، 

دې نظر دی، هغه څوک د ژوند، څښاک او خوراک حېق لېري چېې د 

حرکت په حال کې دی. هغوی چې ځای پرځای ناست دي، د اهلل قانون 

هم د څښاک او خوراک مستحق نه دي ګڼلي، الفت د شريعت دې رمز 

کوي او دا بيانوي او مجوز ته د يوه الروي د منطق په هنداره کې اشاره 

چې ژوند، څښاک او خوراک هغه وخت کېږي. چې انسان د حرکت پېه 

حال کې وي. استاد الفت وايي: ))مونږ د خپلوکورونو له څنګه په دېېره 

 کې ناست وو.

 له پاسه يو الروی راغی  د ونې  ډډ ته يې ډډه ولګوله. 

ونېد له مالنه يې ډوډۍ پرانيستله او له څه شي سره يېې پېه خونېد خ

 مونږ وږي تږي وو، هغه ځان موړ کړ او يخې اوبه يې وڅښلې.  ،خوړله

 مونږ روژه وو. هغه بوزه و، ځکه چې په مسافرو باندې روژې نشته.

 الروي وويل: ماته دخوړلو اجازه شته او تاسو ته نشته.

پوهېدل په کېار  ٰ  ماته خدای خواړه او اوبه رواکړي دي، په رمز او معنی

 دي. 

رونه بې حکمته نه دي، تاسې د دغه عملي تعليم په ايېلي د خدای کا

 ښه فکر وکړئ! ٰ  معنی

 تاسې ولې وږي ياست او زه موړ يم؟

 زه په کار او مقصد پسې روان يم او تاسې ځای پر ځای پراته ياست.
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 ستاسو حرکت لنډ دی، ځکه يې وږي کړئ!

 تاسې د خدای قانون منلی دی، مګر  پوه شوي پرې نه ياست. 

اوګرځېدم، چې تاسې په دغه راز پوه کړم او لېه لېوږي نجېات ومېومئ، زه ر

 ږئ روان شئ او لرې ځای په نظر کې ونيسئ!ېپاڅ

((ه حرکت کې نشته.پلوږه او تنده په توقف او سکون کې ده 
(٤۱)

 

الفت علم او رڼايي د خلکو د ويښېتابه لپېاره اساسېي  رڼايي: -۶۳

وسيله ګڼي، څومره چې خلک په تياره کې وي، پر کورونو يې د لوټ او 

تاالن وېره شته، غله به پرې لګېږي او مالونه به يې پټېږي، غله په تياره 

کې لوټ کوي، نو که څوک غواړي خپل مال او سر يې خونېدي شېي، 

ې ولګوي، له ډيوو څخه د الفت تعبيېر علېم، بايد په خپل کور کې ډيو

پوهه او ذکاوت دی. هغه همدا مطلب پېه ډېېر اسېتادانه ډول د )غلېو 

ډيوه( تر عنوان الندې په يېوه هنېري نثېر کېې واضېح کېړی، وايېي: 

م کې راغلېه پېه تسپوږمۍ ورکه شوه، شپه ډېره تياره وه، غله په تور))

 کاله ننوتل. 

ونه چېرته ايښي دي، ځکېه يېې ډيېوه ، چې ښه ښه مالودوی خبرنه و

 ولګوله او مال يې لټاوه.

و چې رڼا وليده را پاڅېدل دغلو مخه يېې ونيولېه او کو کلي خل د کور

 يوه وويل: له تورتم نه د غلو ډيوه هم ښه ده. ،غله يې وپېژندل

 مونږ غله په رڼا کې وليدل او راويښ شوو.

 هو! مونږ غلو راويښ کړو.

 (٤۶)((غلو ډيوه ولګوله.زمونږ په کور کې 
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متلونېه او ايېطالحګانې د يېوې ټېولنې د  ټولنيز سمون: -٤۱

ناخوالو او ټولنيز ژوندانه د اوږدو تجربو نچېوړ دی، متلونېه او ګړنېې د 

ټولنې نيمګړتياوو ته نغوته کېوي او د النجېې د حېل لپېاره وروسېتۍ 

ی، چې منطقي وسيله ده. استاد الفت هغو متلونو ته هم خورا متوجه د

پخوا جوړ شوي او اوس يې کله کله نتيجه معکوسېه راووځېي. اسېتاد 

الفت په ډېر ظرافت سره دې ډول متلونو ته نغوته کړې او له هغو څخېه 

يې ډېره باريکه خو مثمره معنوي نتيجه راويستې ده. ده استاد الفت د 

))څوک وايي(( په نثر کې يو شمېر هغه متلونه چيلنج کېړي چېې پېه 

ې ال تر دې دمه کارول کېږي، خو په عملي مانا کې يې يېو څېه ټولنه ک

څوک وايي چې کوږ بار تر منزله بدلون راغلی دی. استاد الفت وايي: ))

 نه رسېږي او د دروغو منزل لنډ دی.

او کاږه بارونه ترهماغه وخته مزله  ید دروغو مزل خو تر اخرته پورې د

 ې.پرزبه ته رسېږي. څوک وايي چې بد ګرزې بد 

 .ېکه دا خبره رښتيا وای اوس، خو به يو سړی رو  نه و پات

څوک وايي چې د دروغجن مخ تور دی. ما خو ډېر دروغجېن وليېدل، 

 چې مخونه يې تک سپين دي.

 څوک وايي، چې د شيطانانو دې کور وران شي.

 څوک وايي، چې د غله په غره کې ځای نشته.

 نه دي ډک؟ رادې شي ودې ګوري، چې ښارونه بازارونه ترې

 څو ک وايي چې غل نه يې له پاچا مه ډارېږه!

 ره نه ده په کار؟ېايا د ناحقۍ له شاهدانو نه و
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څوک وايي چې په تشو خبرو کار نه کېږي؟ دلته خو په خبېرو هرڅېه 

 کېږي او بې خبرو هېڅ نه کېږي.

خي ږېېره ېڅوک وايي چې د غله په ږېره خلی وي، ډېر غله شته چې ب

 نلري. 

وايي چې ډېر وايي لږ ترې خېږي، ما خو وليدل چې هېڅ ترې نه څوک 

 (٤٤)((خېږي.

دا د استاد الفت د فکر هغه شل ليدلوري وو، چې ما ورته په ډېر لنېډيز 

سره اشاره وکړه. د استاد الفت هر نثر د ژوند يوه خوا راسېپړلې، ټېول 

ري کليات يې له همداسې فکري ژورتياوو ډک دي، پر يوه نثر يې يو نثې

اثر ليکل کېدی شي، ټول نثرونه يې دومره خواږه او له رمزونو ډک دي 

چې سړی يې لوستل پيل کړي، نو تر هغه يې چې پای ته نه وي رسولی، 

پرېږدي دې نه، هر نثر يې د منطق او جاذبې ځانګړې قوه لري. ما خپله 

ليکنه په جبري ډول دلته ودروله او که نه د غځولو تلوسه يې نوره هم 

ياته ده. په ټوليز ډول ويالی شو چې الفېت فکېر او هنېر دواړه سېره ز

داسې غاړه غړۍ کړي چې کله يې څوک نثر لولي، نو د فکېر او ښېکال 

دواړه ملکې يې السنيولی ترپايه ځان سره بيايي او مطلوبې نتيجې تېه 

 يې رسوي.
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 اخځونه

 

 کېال،ل ۶۹۱۱ پوهنتون، رهارګنن روهي، يديق محمد ،ېنڅېړادبي  -۶

 .مخ ۳۹

 مخ.۶۶۸ کال،ل ۶۹۹۱ ولنه،ټ توښپ الفت، پاچا لګغوره نثرونه،  -٤

 يېون ولونېه،ټد استاد الفت نثري کليات، د محمد اسمعيل يېون را -۹

 مخ.٤۶۱کال،ل ۶۹۸۷ يون، کلتوري

 .مخ ۸۵کال،ل ۶۹۹۱ ولنه،ټ توښپ الفت، پاچا لګغوره نثرونه،  -۵

 ٤۱۳کال،ل ۶۹۹۳ ولنه،ټ توښپ الفت، پاچا لګليکوالي، امال او انشا،  -۹

 .مخ

 .مخ ٤۱کال،ل ۶۹۹۱ولنه،ټ توښپ الفت، پاچا لګغوره نثرونه،  -۱

 يېون ولونېه،ټد استاد الفت نثري کليات، د محمد اسمعيل يېون را -۷

 .مخ ۶۱۵کال،ل ۶۹۸۷يون، کلتوري

 مخ.۶۶۹ کال،ل ۶۹۹۳ولنه،ټ توښپ الفت، پاچا لګغوره نثرونه،   -۸

 ولونېه،يونټد استاد الفت نثري کليات، د محمد اسېمعيل يېون را -۳

 .مخ ۹۱۳کال،ل ۶۹۸۷يون، کلتوري

 .مخ ۷ کال،ل ۶۹۹۱ولنه،ټ توښپ الفت، پاچا لګغوره نثرونه،  -۶۱

 ېټېېن (۹) ېسېنبل د کال،ل ۶۹۵۱  الفت، پاچا لګ ه،ڼپاځايالح ور -۶۶

 .هګڼ

 ۹۸ کېال،ل ۶۹٤۸مطبعېه، مشېرقي پوهه،اتحاد ليک يا ليکل هڅ -۶٤

 .مخ
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 يېون ولونېه،ټد استاد الفت نثري کليات،د محمد اسمعيل يون را -۶۹

 .مخ ۷۳۱کال،ل ۶۹۸۷ يون، کلتوري

 .مخونه ۸۱-۷۳ کابل، کال،ل ۶۹۹۱ نثرونه، توښپ -۶۵

 .مخونه ۸-۱ کال،ل ۶۹٤۹ الفت، پاچا لګکابل مجله،  -۶۹

 يېون ولونېه،ټد استاد الفت نثري کليات،د محمد اسمعيل يېون را -۶۱

 .مخ ۷۶کال،ل ۶۹۸۷ يون، کلتوري

 .مخ ۹ کال،ل ۶۹۹۱ولنه،ټ توښالفت،پ پاچا لګغوره نثرونه،  -۶۷

 .مخ ۸۹کال،ل ۶۹٤۸مطبعه، مشرقي پوهه،اتحاد ليک يا ليکل هڅ -۶۸

 .مخ ۶۶۵کال،ل ۶۹۹۱ولنه،ټ توښالفت،پ پاچا لګغوره نثرونه،  -۶۳

 .مخ ٤کال،ل ۶۹۹۱ولنه،ټ توښپ الفت، پاچا لګغوره نثرونه،  -٤۱

 مخ.۵۵ نشرات، داخلي الفت، پاچا لګادب،  یسبک او نو ینو -٤۶

 يېون ولونېه،ټد استاد الفت نثري کليات، د محمد اسمعيل يون را -٤٤

 مخ.۹۵۶ کال،ل ۶۹۸۷ يون، کلتوري
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 د نظم رغنده توکونه
 

پښتو ل( کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو د ۶۹۳۵دا ليکنه هم پر )

څانګې د استادانو او محصلينو په حضور کې د يوه علمي کنفرانس پېه 

 بڼه اورول شوې ده.

 

د نظم په معمولو تعريفونو کې يو هم دادی: ))نظم هغه کېالم دی چېې 

وزن او اهنګ ولري.(( وزن يې د نظم تر ټولو اساسي رکېن ګڼلېی دی. 

يف( هم ورسېره ځينو )قافيه( هم د نظم يو عنصر ګڼلی او ځينو ال  )رد

ملګری کړی دی. مخکې تر دې چې د نظم ټولو رغنده توکونو ته اشاره 

 وکړو، ښه به وي چې د وزن رغوونکي عناير وپېژنو.

وزن ته مو ځکه لومړيتوب ورکړ ؛ همدا زموږ فرضيه ده، چې وزن د نظم 

اساسي رکن دی او د نظم نورې برخې لومړی پر وزن راڅرخي او بيا پېه 

د نظم د رغښت سبب ګرځي. دلته غواړو لومړی د وزن مجموعي ډول 

 پر همدغو رغنده عنايرو لږ شان رنا واچوو.

))  غږ، اواز يا فونيم د ژبې تر ټولو کوچنی غږيز عنصېر دی  غږ يا اواز:

چې په خپله کومه مانا نه لري، خو په مانيزو کلمېو کېې مېانيز تېوپير 

غږ پر نورو عنايرو د تجزيې وړ نه دی، همدا غږ دی چېې د  )۶(پېښوي.((

څپې د جوړښت سبب ګرځي. غږ او څپه دواړه بيا په خپل وار سېره د 

وزن د جوړښت عامل ګرځي. غږ د ګړنۍ ژبې اساس ګڼل کېږي، که غږ 
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نه وي، ګړنۍ ژبه نه شته. منثوره او منظومېه ګړنېۍ ليکنېۍ وينېا پېه 

د ګړنۍ ژبې بنسټ غږ او د ليکنۍ ژبې  مجموعي ډول ټوله ژبه جوړوي،

اساس توری دی. که غږ نه وي، نه څپه شته، نه اهنګ او نه وزن او نېه 

 هم نظم، نو ځکه خو غږ د وزن او نظم لومړنی بنسټ ګڼل کېږي.

)) د وينا تر ټولو کوچنی واحد دی چې لېه څېو  څپه، هجا، سېالب:

ټن پرتېه لېه خېولې غږونو څخه رغېدلی وي. د غږونو دا مجموعه له وا

يانې هر هغه غږ يا غږونه چې لېه   )٤(څخه راوځي او بېرته قطع کېږي.((

کوم خنډ او ځنډ پرته  په يو ځايي ډول له خولې څخه راووزي هغېه يېا 

هغو ته څپه وايي. څپې بيا دخپل جوړښت له مخې پېر لنېډو او اوږدو، 

ولري او يا  تړلو او خاليو څپو هم وېشل کېږي. يوه څپه کېدی شي مانا

 يې ونه لري.

څپه د وزن يو اساسي عنصر بلل کېږي او د څپو له مېنظم او سېنجول 

او انېډول   شوي ترتيب پرته د وزن رغښت ناشونی دی. د وزن د تېول

لپاره څپه تر ټولو ښه معيار دی، همدا څپه ده چې په وزن په تېېره بيېا 

 په مقيد وزن کې د هستې رول لوبوي.

خج د وزن يوه برخه ګڼل کېږي چې هم د نظم پر وزن خپل اغېز  خج:

کوي او هم د کلمې پر مانا او محتوا. خج د نړۍ په ټولو ژبو کې نه شته، 

، ځينو ژبو کې د اهنګ لوړوالی او ټيټوالی د جملې يا کليمېې د مانېا د 

بدلون سبب ګرځي خو په پښتو کې د اهنګ تر څنګ خج هم په کلمه 

له کې د وزن د بدليدو او هم د مانا د تغير سېبب ګرځېي. او هم په جم

پښتو  يوه )خجنه( ژبه ګڼل کېږي. ))خپله خېج يېا فشېار د اساسېي 

فونيمونو له درانده او سپک تلفظ کولو څخېه عبېارت دی چېې سېره 
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ترکيب کېږي، يانې فشار دلته مورفيمونو او کلمو ته ځانګړی شېوی او 

ايي مورفيمونه تېل د يېوه درونېد دېته يرفي فشار ويل کېږي، يو هج

فشار درلودونکي دي، خو په څو هجايي مورفيمونو او کلمو کې درونېد 

 )۹(يا سپک فشار حتی منځنی فشار هم کېدی شي چې موجېود وي...((

په بله وينا ))د وينا پر مهال پر سېالبونو باندې دغه لوېدونکي زور ته په 

د وزن اساسي برخه ګڼېل  (په پښتو ژبه کې خج۵ايل کې خج وايي.(( )

کېږي، هر کله چې خج له خپل ټاکلي ځايه پرته پر بل ځای راشي، نېو 

وزن په اتومات ډول خپل اهنګ او انډول له السه ورکوي. خج په پښتو 

نظم کې د وزن د ثبات سبب ګرځي، مهمه خبره داده چې خج پر ټېول 

 طبيق وړ دی.پښتو منظوم )ازاد او مقيد( کالم دواړو باندې يو شان د ت

))په پښتو کې )دولت لواڼی( لومړنی شاعر دی، چې ځينې نظمونه يېې 

( او تېر ۹د )خليل بن احمد فراهيدي( پر عروضي سيستم برابېر دي(( )

هغه وروسته د )مياه شرف( ځينې شعرونه يا نظمونه پر عربي عروضېي 

د سيستم برابر دي. نور نو له اميرکروړه رانيولې بيا تر دې دمېه پېورې 

ټولو شاعرانو او ناظمانو کالم د پښتو خپل شعري يېا نظمېي جوړښېت 

تعقيبوي، پوهاند زيار دې ډول جوړښت ته ))سېالب تونيک يا څپييېز 

ويلی. په دې مانا چې څپه او خېج د وزن يېا نظېم  (۱)خجيز جوړښت(( 

رغنده توکي دي او د نظم اساس پر همدې څيزونو والړ دی. پښتو نظم 

له مخې ټول يو شان سيستم تعقيبوي، پېه دې مانېا د څپييز جوړښت 

چې په يو نظم کې تر هرو درېيو څپو وروسته ضرور څلورمه څپه خجنه 

راځي، که چېرې پر څلورمه څپه خج رانه شي، نظم خپل وزن له السېه 

ورکوي، دا قاعده زموږ پر ولسي او ليکني ادب ټولو باندې يېو شېان د 

 ېلګې په توګه ياده کړو: تطبيق وړ ده، پښتو لنډۍ به د ب
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 سترګې مې ستا په لور څلور شوې

 څلور اته شوې اتېېېه شېېېپېاړس شوې مينه

( ده، پېر هېرې ۶۹( او دويمېه يېې )۳د څپو له مخې لېومړۍ مسېره )

څلورمې څپې خج راځي، ټولې لنډۍ د څپييېز خجييېز جوړښېت لېه 

 مخې همدا يوه قاعده تعقيبوي. 

 څپييز جوړښت: 

 

۶      ٤      ۹     ۵     ۹    ۱     ۷    ۸        ۳ 

 ستر  ګې   مې   ستا  په    لور   څې    لور    شوې

۶    ٤   ۹   ۵    ۹     ۱   ۷    ۸      ۳     ۶۱    ۶۶  ۶٤  ۶۹ 

 څېې   لور   ا   ته   شوې   ا   ته   شپا   ړس   شوې   مې     يې     نه

 خجييز جوړښت:

V V V – V V V – V 

V V V – V V V -  V V V – V  

 ټولې لنډۍ همدا يوه قاعده او سيستم تعقيقوي.

د ازاد نظم په ګډون د لومړۍ مسرې يېا پېر لېومړۍ،   په پښتو نظم کې

دويمه، درېيمه او يا هم څلورمه څپه خج راځي، خو کېه پېر دې هېرې 

يوې څپې خج واقع شو، درې څپې وروسته په اتومات ډول نورې څپې 

او په دې ډول د نظم وزن پوره کېږي. که د خج پېه واردولېو  خج اخلي

 کې دا درې څپييز واټن له منځه الړ، نو وزن خپل وزن له السه ورکوي.
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دا چې اهنګ د وزن برخه ده که وزن د اهنګ؟  او بيا دا چېې  اهنګ:

وزن د نظم اساسي برخه ده که اهنګ او که دواړه؟ پر دې به وروسته د 

باتولو په تر  کې خبېرې وکېړو، خېو اوس راځېو د خپلې فرضيې د اث

 اهنګ لغوي مانا ته!

بېالبېلو ژبو فرهنګونو او قاموسېونو د اهنګ له لغوي پلوه: د  -الف

اهنګ لغوي مانا په بېالبېلو بڼو خو يو بل ته په نږدې مانېا کېارولې ده، 

ه، قاموسونو اهنګ د )اواز، غږ، غاړه، د اواز وزن، تکل، اراده، دود، طريق

لحن، مقصد، د ګنبدې او محراب کوږېدل، ژۍ، څنېډه، کنېاره، يېف، 

 غږيز تغير، کتار(( په مانا کارولی دی.

( نېوم ليکېل Rhythmپه انګليسي قاموسونو کې د اهنګ لپاره د ريتم)

 شوی چې د ))وزن، سجع، تال، موسيقۍ، نڅا...(( په مانا راغلی دی.

د اساسېي  : )خېجد اساسي تون د اواز حرکېت(، ) ميلودي: ځينو بيا

: )دروند او سپک تلفېظ او د شدتغږونو سپک او درانده تلفظ کېدل(، 

 :لحن: )پر عبارتونو د خجنو او ناخجنو څپو بدلېدل(، ريتمتون قوت(، 

)له ځنډ او خنډ پرته يوه : بېلتون او پيوستون)په خبرو کې غږيز تغير، 

او وايي چېې  )۷(ټول د اهنګ برخې ګڼلې(( کلمه له بلې سره لوستل( دا

 دا ټول په ګډه اهنګ جوړوي.

له ايطالحي پلوه هېم اهنېګ پېه  اهنګ له ايطالحي پلوه: -ب

بېالبېلو ډولونو تعريف شوی دی، ځينې وايي ))اهنګ د غږونو يو داسې 

ترکيب او اوډون دی  چې جګوالی او ټيټوالی  لري يا  زيېر و بمېي بڼېه 

مومي.  او يا هم په نظم کې د لفظونو ترمنځ يو غږيز امتزاج يا ګډ منظم 
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ځينو بيېا د  )۸(قي برابروي.((ترکيب دی چې پر خج د نظم وزن او موسي

 ترکيبونو منظمې ادا ته اهنګ ويلی دی.

ځينې نور وايي: ))د غږونو موج او موسيقيت ته اهنګ ويل کېېږي، لېه 

جملو، فقرو او عبارتونو سره اړه لري، په دې مانا چې د ژبېې د نحېوې 

 ګروپونو ځانګړنه ده.((

ی او ټيټوالی يا زير اهنګ له څلورو ځانګړنو څخه رامنځته کېږي: لوړوال

 )۳(وبمي، شدت يا زنګ، وخت يا امتداد.((

ځينو ادبپوهانو قافيه او رديف هم د وزن او نظم يو رکن ګڼلی او  قافيه:

وايي همدا قافيه ده چېې د وزن او نظېم د جوړښېت او ښېکال سېبب 

ګرځي. خو ځينې نور بيا قافيه د وزن په اساسي ارکانو کې نېه راولېي. 

فيه هم له لغوي او هم له ايطالحي پلوه په لنډو ټکو کېې دلته غواړو قا

 توضيح کړو.

قافيه چې  په همدې بڼه او جوړښت يېې قافيه له لغوي پلوه:  -الف

په پښتو او دري کې کاروو، ايالً عربي کلمه ده )) د عربو په لغېت کېې 

 وروسته، شا، څټ او ورپسې تلونکي ته وايي.(( 

)د بيتونېو د دورونېو د پېای کلمېو ) قافيه له ايطالحي پلوه: -ب

همغږۍ ته وايي، يا په بله وينا د مصرع بيت د هېرې مسېرې او د هېر 

نامصرع بيت د پای کلمه چې شعر ورباندې ختمېږي او اعېاده يېې پېه 

ورپسې بيتونو کې الزمه وي، قافيه ګڼل کېږي. يا هم هغه کلمې چې د 

 )۶۱(لمې ګڼل کېږي((.دورونو په پای کې الزمه هماهنګي ولري د قافيې ک

چې په خپل منځ کې يېو او يېا  په بله وينا: دوه او يا څو بېالبېلې کلمې
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هم تر هغه زيات مشترک غږونه يا توري ولري، په خپل منځ کېې هېم 

 قافيه ګڼل کېږي.

ځينو ادبپوهانو رديف هم د وزن يوه برخه ګڼلې، خو ځينو نورو  رديف:

بللی، کله چې قافيه نه وي، نېو د بيا رديف په قافيې پورې تړلی عنصر 

رديف بحث ايالً هېڅ مطرح کېږي نه، خو کله چې په يېوه نظېم کېې 

قافيه راشي او بيا ورپسې رديف، نو رديف هم د نظم يا وزن په جوړښت 

کې خپل رول لوبوي. دلته غواړو رديف له لغوي او ايطالحي پلېوه پېه 

 لنډيز سره معرفي کړو:

))رديف په لغت کې پر يوه اس باندې د چا  رديف له لغوي پلوه: -الف

تر شا دويم سور، کېړ، څېره، کتار، چيل، پسې شېا، ترڅنېګ، غبرګېو 

 سورو او دوه سورو ته وايي.((

))رديف لېه قېافيې څخېه بېلېې او رديف له ايطالحي پلوه:  -ب

مستقلې هغه )يوه يا څو( کلمې يا وييکي دي چې په ټولو بيتو کې عيناً 

 )۶۶(تکرارېږي.((

په بله وينا رديف هغه يوه يادوه خپلواکې کلمې يا ناخپلواک مورفيمونه 

دي چې په نظم کې تر قافيې وروسته په يوه شکل او يوه مانا تکرارېږي. 

او نظم ته مانيزه او شکلي ښکال ورکوي. يا ))رديف هغه کلمه يا کلمېې 

تکرارېېږي، دي چې تر قافيې وروسته په يوه شکل او تقريباً په يوه مانا 

رديف په نظم کې اختياري بڼه لري، خو کله چې په قافيه وال نظم کېې 

تر قافيې وروسته راشي، په نورو مقفی مسرو کېې يېې راوړل ضېروري 

 نو کې دزياتفورمو( دا قاعده په غزل، قصيده او يو شمېر نورو ۶٤دي((،)

 تطبيق وړ ده. تر دې يادونو وروسته اوس راځو وزن ته!
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څنګه چې دمخه مو يادونه وکړه، کله چې د نظم د رغنېده لکه   وزن:

توکونو په باب خبرې کېږي،  نو د ځينو خلکو ذهن ته تر ټولو  دمخېه د 

قافيې او رديف خبره ودرېږي، چې ګنې دا به د نظم اساسي توکي وي، 

خو کله چې څوک د نظم اساسي جوړښت  ته ځير شي بيا ورتېه پتېه 

ه وروسته رديف د نظېم پېه فروعېاتو کېې لګي چې قافيه او بيا تر هغ

راځي، نه په اساسي ارکانو کې. د نظېم اساسېي رکېن پېه حقيقېت او 

واقعيت کې )وزن( دی، البته قافيه او رديف په تېره بيا قافيه په مقيدو 

نظمونو کې په خپل وار سره د وزن په جوړښت کې خپل نقش لري، خو 

)وزن( اساسي نقش لېري.  د نظم د اساسي رکن په توګه تر ټولو د مخه

دلته غواړو )وزن( هم له لغوي او هم له ايطالحي پلوه په لنېډيز سېره 

 معرفي کړو:

وزن له لغوي پلوه )تول، اندازه، د عروضو په  وزن له لغوي پلوه: -الف

علم کې د شعر بحر، عزت، قدر وقيمت، محتوا، پيمان( او د انډول مانېا 

و ژبو کې تقريباً په يوه شکل او يېوه ورکوي، په پښتو، دري او ځينو نور

مانا کارول کېږي، خو ايالً دا هم د نظم په شان عربېي کلمېه ده،  پېه 

عربي کې دا کلمه ثالثي مجرده بڼېه او مصېدري حالېت لېري، اوزان، 

توازن، وزين، متوازن او نورې کلمې له همدې )وزن( څخه مشتق شوي 

 دي.

ي: ))د شېعر وزن د هغېه ادبپوهان وايوزن له ايطالحي پلوه:  -ب

نظم او تناسب زېږنده ده چې د کلمو په غږونو کې رامنځتېه کېېږي.(( 

وزن د نظم اساسي رکن دی، له وزن پرته د نظم انډول نه برابرېږي پېه 

حقيقت کې هېڅ رغښت نه مومي. د وزن په جوړښت کې تر ټولو زيات 
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ر لېه او مهم څيز څپه ده، چې وزن ترې جوړښت مومي، د څپو د شېمې

 انډول پرته وزن خپل وزن له السه ورکوي.

وزنپوهان وايي: ))وزن په پرله پسې ډول د ترنمي ټوټو د ټېاکلي نظېام 

ترتيب دی چې په کلمو کې د لنډو او اوږدو څپو له ټاکلي ترتيب څخېه 

 رامنځته کېږي.

 )۶۹(يا هم: د خبرو په غږونو کې تناسب او نظم ته وزن وايي.((

کمي او کيفي برخو وېشلی ، پېه دې مانېا چېې ))کېه ځينو بيا وزن پر 

چېرې د څپو زماني امتداد د وزن بنسټ شي، نو دېته کمي وزن وايېي، 

خو که چېرې د شعر ځينې څپې د غږ د لوړوالي او ټيټوالي يانې زيېر و 

بم له مخې عيارې او منظمې شي، نو دېته کيفي وزن وايي.(( پېه هغېه 

د نظم بنسټ ګڼل کېېږي، ))يېانې دا ډول کې چې يوازې د څپو شمېر 

چې د يوې مسرې د څپو شمېر له بلې سره مسېاوي شېي،  هغېه تېه 

 )۶۵( )عددي وزن( ويل کېږي.((

ځينو ادبپوهانو يا وزنپوهانو په ځينو ژبو کې )څپه( د )وزن( ځانګړنېه 

ګڼلې او ځينو نورو بيا )متحرک غږونه( د وزن اساسېي بنسېټ ګڼلېی 

 دی.

))وزن ، د بېالبېلو اجزاو تر منځ يو کيفي تناسېب دی، ځينې نور بيايي. 

دا تناسب چې په مکان کې رامنځته شي قرينه ورته وايېي او کېه پېه 

 (۶۱زمان کې واقع شي وزن ورته وايي.(( )

 اوس غواړو نظم له لغوي او ايطالحي پلوه معرفي کړو:

لېو، له لغوي پلوه ))د مرغلرو پېيلو، ترتيبو نظم له لغوي پلوه: -الف

د نثر )پاشېلو(  )۶۹(سينګارولو،  شعر ويلو او وزنوال کالم ته ويل کېږي.((

مخالفه مانا ورکوي. خپله د )نظم( کلمه چې موږ يې په پښېتو، دري او 
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ځينو نورو ختيزو ژبو کې کاروو، هم يوه عربي کلمه ده، په عربېي کېې 

جېوړ دې ته )ثالثي مجرد( لغت وايي، په دې مانا چې له )دريېو تېورو( 

شوی او د تجزيې وړ نه دی، له دې دريو تورو چې يو هم کم شي، کلمه 

خپله مانا له السه ورکوي. دا کلمه مصدري حالت لري، ناظم، منېتظم، 

منظم، نظام، انتظام، تنظيم او نورې کلمې هم  له همدې مصدري حالت 

 څخه راوتلي، چې بېالبېلې ماناوې ورکوي.

))نظم هغه کالم دی چې وزن او اهنګ  نظم له ايطالحي پلوه: -ب

ولري.(( قافيه، رديف هم په نظم کې کارول کېېږي او د نظېم د ال ښېه 

تنظيم او خوندورتيا سبب ګرځي.  خو تر ټولو مهم عنايېر يېې وزن او 

اهنګ ګڼل شوي دي، په تېره بيا وزن، يانې هر موزن کالم نظېم ګڼېل 

 کېږي.

روسېته اوس راځېو خپلېې د نظم تر دې لغوي او ايطالحي شېننې و

 فرضيې ته چې د نظم رغنده توکونه کوم دي؟

وزن دی، اهنګ دی، قافيه ده، رديف دی، څپه ده، خج دی، غېږ دی او 

 که کوم بل څه؟؟؟

دې کې شک نه شته چې غږ، څپه، خېج، اهنېګ او وزن ټېول د نظېم 

رغنده برخې جوړوي، خو که دلته په ترتيب سره يادونه وکړو، لېومړی 

ړو، نو دا به راته په ډاګه شي چې غږ پېه يېوازې ځېان وزن نېه غږ وڅې

جوړوي، غږ يوازې د غږ په توګه د مطالعې وړ دی، پېر نېورو اجېزاوو د 

تجزيې وړ هم نه دی، کله چې غږونه سره يو ځېای شېي نېو پېر څپېه 

بدلېږي، دلته ګورو چې يو انکشاف رامنځته شو، البته غږ د ژبې اساس 

پرته ژبه نه شي رامنځته کېدی، خېو يېوازې د ګڼل کېږي، چې له هغه 

بنسټ په توګه د بحث وړ دی، کله چې د غږونو تر امتزاح وروسته څپه 
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رامنځته شي نو که له څپې سره نورې څپې يو ځای نه شي، نو څپه هم 

په يوازې ځان د اهنګ او وزن د جوړېدو سبب نه ګرځېي، البتېه هېره 

يز اهنګ پېه انفېرادي ډول د څپه خپل خپل اهنګ لري، خو دا يو څپي

ټول نظم د جوړښت سبب نه ګرځي، البته که د څپو له تعدد او ترکيب 

څخه سنجول شوی اهنګ رامنځته شي، نو همغه مقصود اهنګ ګڼېل 

کېږي، که خپله اهنګ په انفرادي ډول په پېام کېې ونيسېو، لېه واول 

غږونو څخه رامنځته کېږي، که چېرې د يوې خاليې څپې اهنېګ پېه 

ام کې ونيسو، نو تر هغه چې پرې بله څپه زياته شوې نه وي اهنګ نه پ

قطع کېږي او امتداد پيدا کوي، مقصود اهنګ همغه دی چې سېنجول 

شوی او د وزن په تول تللی وي، وزن همدې ته ويل کېېږي چېې دغېه 

ټول پورته ياد شوي عناير د يو منظم ترکيېب، قاعېدي او قېانون پېه 

يې کړي او ويې تلي. وزن مانا تلنه، برابرونېه، چوکاټ کې راولي، ييقل 

ييقلونه او انډول . د ساري په توګه په منظوم کالم په تېره بيا په پښتو 

منظوم کالم، لکه غزل، قصيده، رباعي، قطعه او ځينو نېورو کېې يېوه 

عامه قاعده داده چې د څپييز جوړښت له مخې يې د څپو شمېر سېره 

ييزو غزلو کې بيا د وزن د پوره کېدو پېه برابر دی، خو په ځينو لس څپ

خاطر ناظم اړ دی چې پر بې قافيې مسرې يوه څپه زياته کړي، کېېدی 

شي د څپو لنډوالی او اوږدوالی ددې سبب ګرځي چې د اهنګ کمښت 

احساس شي او وزن يې پوره نه شي، وزن دغه انډول برابروي او په پای 

يېالی شېي چېې نېور کې نظم خپل جوړښت پوره کوي، نو ځکه خو و

عناير ټول په ګډه د وزن ارکان ګڼل کېږي او وزن بيا په خپل وار سره 

د نظم اساسي رکن. په لنډيز سره ويالی شو چې نظم مانېا وزن، نظېم 

چې وزن ونه لري، نظم نه ګڼل کېږي، البته په دې باب ډېر اوږد بحېث 

 کړو. کېدی شي خو  موږ هڅه وکړه چې هر څه په ډېر لنډيز سره بيان
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 اخځونه

پښتو غږ پوهنه او وييپوهنه، پوهنوال محمـد  ـابر خويشـکی،  ـميم اديب   )۶(

 مخ.۶۶ل کال، ۶۹۸۸ټولنه کابل، 

وزن شعر دری، دوکتـور محمـد افضـل بنـوال، سـعيد خپرونـه ټولنـه کابـل   )۲(

 مخ.  ۱۲ل کال، ۶۹۳۹

پښتو ازاد نظم، لعل پاچا ازمون، د ختيـزې سـيمې ليکوالـو او ژروناليسـتانو   )۹(

 مخ. ۱ل کال، ۶۹۳۹خپلواکه ټولنه، ننګرهار 

(م کـال، ۲۱۱۱(پښتو عروض، دروېش دراين،  حاف نرشايت موسسـه، کوټـه، )۱)

 مخ۱۱

(د پښتو ادبياتو لرغونې او منځنۍ دورې، رسمحق  هېوادمل، دانش خپرندويه ۳)

 مخ.۶۱۱ل کال، ۶۹۱۳پېښور  ټولنه، 

(پښتو شعر څنګه جوړېږي، پوهاند دوکتور مجاور احمد زيار، دانش خپرندويه ۱)

 مخ.  ۶ل کال، ۶۹۳۱ټولنه، پېښور 

( پښتو ازاد نظم: لعل پاچا ازمون، د ختيزې سـيمې د ليکوالـو او ژورناليسـتانو ۱)

 مخونه. ۳-۲ل کال،۶۹۳۹خپلواکه ټولنه، ننګرها 

نظم: لعل پاچا ازمون، د ختيزې سـيمې د ليکوالـو او ژورناليسـتانو  ( پښتو ازاد۸)

 مخ. ۱ل کال، ۶۹۳۹خپلواکه ټولنه، ننګرهار 

( وزن شعر دری، دوکتور محمد افضل ښووال، سعيد خپرندويـه ټولنـه، کابـل ۳)

 مخ. ۳۹ل کال، ۶۹۳۹

( قافيه پوهنه، پوهندوی ډاکرت محمداجان حقپـال، کابـل پوهنتـون، کابـل ۶۱)

 مخ. ۳ل کال، ۶۹۳۶

( قافيه پوهنه، پوهندوی، ډاکرت محمـداجان حقپـال، کابـل پوهنتون،کابـل ۶۶)

 مخ. ۶۶ل کال، ۶۹۳۶

: د پښتو شعر هند  جوړښت، محمد اسمعيل يون، يـون کلتـوري يـون،  (۶۲)

 مخ. ۲۱ل کال، کابل  ۶۹۸۱
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( وزن شعر دری، دوکتور محمد افضل ښـوال، سـعيد خپرندويـه ټولنـه،کابل ۶۹)

 مخونه. ۶۳-۶۱ل کال، ۶۹۳۹

( وزن شعر دری، دوکتور محمد افضـل ښـوال، سـعيد خپرندويـه ټولنـه،ابل ۶۱)

 مخونه. ۶۱ل کال، ۶۹۳۹

 ۲ل کـال،  ۶۹۳۹وزن و قافيه شعر فارسی، تقی وحيديان ګامګار، تهران،  -( ۶۱)

 مخ.

( وزن شعر دری، دوکتور محمد افضل ښووال، سعيد خپرندويه ټولنه،کابل ۶۳)

 .مخ ۱ل کال، ۶۹۳۹

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


