
 
 

 

 6تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۰/۰۷/۲۰۲۲                           پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 د خاموشۍ یوکال ،د ناولونو شهنشاه
 

 د نصیراحمد احمدي لومړی تلین 
 

 
 
 

 

 ېتر ده پخوا په داستاني ادب ک  ېچ  يړوک  ېتجرب  ابييکام  ېداس  ېپه کم عمر ک  ۍکوالي ل  ېنصير احمد احمدي د خپل 
نو پرته له شکه    ،ړمشأل اوچت ک  دوېک  ليادب د پ  ېد داستان   ېادب ک  توښپه پ  یليکه راحت زاخ  ،ړېک  ېنه و  چاېه
اوسني    تو ښشو. ده په پ  یالڼتجربو استاد گ  ابويشهکارونو او کام  و ښاحمدي د اوسني داستاني ادب د    راحمدينص  ېچ

 کونکيينور داستان ل  يې به    ېک  ېپه راتلونک   ېالر پرانستله چ  ېنو  ېداس  ېک  کنهيناول ل  رهېپه ت  ونو،ځ پن  ېداستان
احمد احمدي   رينص  ېنو دا په حقه خبره وي چ  ي؛ړاو په نوو تجربو سره ال غني ک  نهيرنگ  يېاو ال به    يړک  بيتعق

 . ويه شهنشاه ووابرحق ېکنيد ناول ل ېپه داستاني ادب ک ېدور ۍادب د اوسن توښد پ دياته ب
 

 آصف بهاند                                                                                                         
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 6تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

د  .  مړ شوی دیال د جوالی پر لسمه نېټه  ک  ۲۰۲۱د پښتو معاصر هنري نثر مخکښ لیکوال نصیر احمد احمدي، د  
 یر احمد احمدي پښتو ژبې او پښتنو ته ورکړي دي، بل چا به نه وي ورکړي. صهغه څه چې ن داستاني ادبیاتو په برخه کې 

 

 د مړینې د خبر په اورېدو   نصیر احمد احمديتېر کال مې د 
 لیکلي و:  داسې سره

 

 خپاره کړل.  تبصرهبي بي سي پښتو تر تاند لږ څه وروسته د احمدي د مړینې خبر او خپله  »
 

نور ډاډه شوم چې نصیر احمد احمدي نه شته، څو کیسې او ناولونه مې یې چې له نظره تېر شوي وو، یو په یو بیا 
 لکه برېښنا، زما د سترگو پر اینې تېر شول او په زړه کې مې داسې وگرځېدل:  

 

 دریغه چې نه وای مړ... 
 

ې او ناولونه به یې لیکلي وای، کومې ناسپـړل شوې غوټې په یې د نثر په ژبه  که نه وای مړ څومره نورې کیس
 پرانستې وای، څومره به یې د خلکو د ویدو فکرونو په راویښولو کې سوچ او عمل کړی وای او...

 

شهکارونو  نصیراحمد احمدي داسې لیکوال و چې د ده د اثارو او نثر لیکنې پر استناد ویالی شم چې ځینو ناولونو یې د  
 په دایره کې هم پل ایښی دی لکه: بغدادي پیر، ُجو ُجو او... 

 

د احمدي ژوند یوه داستان ته ورته وبولئ، داسې داستان ته چې هیرو یې لکه برېښنا د ژونر پر صفحه پـړق راڅرگند  
ډالۍ په توگه یې خلکو،  شو او له رڼا سره سم یې په تیارو کې تلونکو الرویانو ته ډېر څه وروښودل او د خپل ژوند د  

 وطن او راتلونکو نسلونو ته غنیمت میراث پرېښود او بېرته لکه برېښنا په هماغه پـړق سره پناه شو او الړ.
 

نصیراحمد احمدي هیله درلوده چې د خلکو په ژوند او فکر کې ژور بدلون رامنځته شي. ده به ډېر ځلې د خلکو او 
ټولنه او خلکو باندې د حاکمو ناوړو دودونو باندې تند انتقادونه کول او داسې منفي دودنه ټولنې د اصالح له پاره، پر  

 «  به یې په نښه کول چې باید اوس هېڅ نه وای. 
 

نصیر احمد احمدي دې نړۍ ته راغی، په یوه ځانكړي چاپېلایر کې لوی شو، د خپل چاپیلایر ښو او ناښو تاثیر پرې 
صر په فرد استعداد په لرلو سره یې په ډېر کم عمر کې د منثور هنري ادب په چوکاټ  وکړ او د یوه ځانگړي او منح

کې د حساب وړ څه رامنځته کړل، خو ډېر ژر الړ او د لږو تشویقونو او ډېرو تهدیدونو او تشویشونو په څپو کې یې  
دې جگړه نه کوي، بلکې  له موږ نه کډه وکړه؛ خو داسې غني میراث یې پرېښود چې نه یوازې څوک یې په ویش بان

ټولو ته رسېـږي، چې څوک څومره غواړي، هغومره وررسېـږي، له احمدي نه داسې څه پاتې شول چې له یوې خوا  
د ده همځولی نسل او په دوی پسې نور نسلونه هم د ده   اړمن او شتمن شول او له بلې خواپښتو هنري ادبیات پرې وی

 .یروي یې کوياو پ  فکري او ښکالیزې غنا ته حیران دي
 

رورسته له مړینې د ده شخصیت او شهرت نور هم وغوړید او عام شو، کاش د ده په ژوندینې د دې لیکنو نیمایي پر 
 ده او د ده پر هنر باندې شوې وای، خو تر مړینې وروسته...

 

 د احمدي تر مړینې وروسته کوالی شو احمدي ته له دوو کړکیو نظر وکړو: 
 

 مخکې احمدي چې د ډېرو لږو خلکو د ده هنر او د لیکلو کیسو او ناولونو پیام ته پام و،ــ تر مړینې 
 

ړوله  اــ تر مړینې وروسته احمدي چې له مړینې سره سم یې د شخصیت او لیکلو اثارو په باب نوې پاملرنه ځانته ورو
 او د ده د اثارو او نظریاتو لوستل پیل شول. 

 

وستي دي او د ده افکار ما ته معلوم دي، دا ویالی شم چې راتلونکي نسلونه به هم  هغومره چې ما د احمدي اثار ل 
ویاړ پرې کوي چې د پښتو ادب په دایره کې داسې یو لیکوال و چې تل به یې د خپلې زمانې د نسل او راتلونکو 

خلکو پر فکرونو چې   نسلونو په باب فکر کاوه، د هغو د بدلون او پرمختگ په فکر کې و او تل یې دا غوښتل چې د
 کومه د نا پوهۍ او جهالت خپسه پرته ده، هغه لرې کړای شی. 

 

له تخلیق نه پرته د ادبي تیورۍ په چوکاټ کې هم د ځوانانو د الرښونې په موخه لیکنې کړې دي. نصیراحمد احمدي  
لیکوالو ته د کیسه لیکنې   د لنډې کیسې پر تیوریکي اړخ هم کار کړی دی او داسې څه یې لیکلي دي چې نویو کیسهده  

 کال کې د همدې کار یوه غوره بېلگه ده: ۲۰۱۲په  یې لیکنه د الرښود حیثیت لري، دا یې
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 6تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ډیالوګ/ راځئ لنډه کیسه ولیکو/ نصیر احمد احمدي »
 

 .ډیالوګ د کرکټرونو خبرو ته وایي، یا به له ځان سره غږیږي او یا هم له نورو سره
 

کیسه ژوندۍ کوي،    له ډیالوګونو پرته هم کیسه لیکل کیدای شي، خو د خوند له اړخه به کمزورې وي، ځکه ډیالوګ
 .په حرکت یې راولي او له یورنګه والي څخه یې ساتي

 

 .د ډیالوګ لیکنې په برخه کې باید ځینې ټکي په پام کې ونیسو
 

جالت خان کلي ته راغی، تر غرمې یې ناروغان وکتل،  ماسپښین له کوره ووت، په پټي کې یې دهقان ولید،   ــ  ۱
کېناست، دهقان ته یې وکتل، ځمکه یې اړوله،  پر سپیره غاړه یې مړې خولې    ورغی، له سالم وروسته پر پوله ورته

 …راماتې وې
 

 :جالت خان وویل
 

 ولې له نوې زراعتي ټکنالوژۍ څخه استفاده نه کوې؟ ــ 
 

 :دهقان پر خپل تندي لستوڼی تېر کړ، په خندا یې وویل
 

لري، زموږ اقتصاد ډېر کمزوری دی. تراکتور او نور  ډاکټر صاحب!  نوې زراعتي ټکنالوژي پیسو ته ضرورت   ــ  
 .عصري  زراعتي وسایل نه شو اخیستالی

 

 دې ډیالوګونو مو په ذهن کې کومې پوښتنې را والړې کړې؟ 
 

 :بېرته به د ډاکټر خبرې ته راوګرځو
 

 ولې له نوې زراعتي تګنالوژۍ څخه استفاده نه کوې؟ ــ 
 

پوهنتو ن ویلی او ډېر کم کلي  ته راځي. د ده له خولې د ټکنالوژۍ ټکی بد نه جالت خان ډاکټر دی، په ښار کې یې 
ښکاري، له منطقي اړخه هم کومه ستونزه نه لري، ځکه دی لوستی دی او په داسې محیط  کې یې زده کړه کړې چې 

 .ناست ديهلته یې د ) ټکنالوژۍ ( په څېر نور ډېر پیچلي کلمات او لغتونه اوریدلي او د ده په ذهن کې 
 

 :اوس به د د هقان خبره راواخلو
 

ډاکټر صاحب!  نوې زراعتي ټکنالوژي پیسو ته ضرورت لري، زموږ اقتصاد ډېر کمزوری دی. تراکتور او نور  ــ
 .عصري  زراعتي وسایل نه شو اخیستالی

 

لوستي دي، ټول عمر یې د دا ډیالوګ د مانا او ګرامر له اړخه کومه ستونزه نه لري، خو زموږ ډېره برخه دهقانان نا
پټیو په اړولو او زراعتي کارونو کې تېرېږي، نه یې د ټکنالوژۍ نوم اورید لی او نه یې هم په مانا پوهیږي. نو د یوه 

 :دهقان له خولې د دارنګه کلماتو راوتل له منطقي پلوه د باور وړ نه دي. که یولوستی کس  له دهقان څخه وپوښتي
 

 ټکنالوژۍ څخه استفاده نه کوې؟  ولې له نوې زراعتي ــ
 

 د دهقان لومړی پوښتنه به دا وي؟ 
 

 څه؟ ــ 
 

 .لوستی کس اړ دی چې د نوې زراعتي تګنالوژۍ په اړه لنډ توضیحات ورکړي
 

 .…یعني، تراکتور، ټرېشر، د غنمو د ریبلو ماشینونهــ 
 

 :دهقان په ساده ژبه ځواب ورکوي
 

 .غواړي، موږ د بیګاه نه لرو، ټریکټر او نور ماشینونه نه شو اخیستالیډاکټر صیب!  دا شیان پیسې  ــ 
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 6تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

له دې مثال څخه هدف دا دی چې په کیسه کې باید هر څوک له خپلې پوهې او ټولنیز موقف سره  سم وغږوو. ان د  
لومات یې د  دوی له ډیالوګونو څخه هم  باید د دوی سویه مالومه شي او  خپل کرکټر داسي وغږوو چې  خبرې او ما

 .دوی له پوهې  او ټولنیز ژوند سره سم وي
 

 .په ډیالوګونو کې باید د تکراري خبرو مخه ونیسو ــ ۲
 

 :احمد
 

 په کور کې څه خبرې وې؟  ــ
 

 :محمود
 

 .په کور کې کراره کراري وه ــ
 

 .دوهم ډیالوک ” په کور کې ” د لومړي ډیالوګ تکرار دی
 

 :لیکو
 

 .کراره کراري وه ــ
 

 .لوستونکی پوهیږي چې هدف “کور ” دی، ځکه په لومړي ډیالوګ کې یاد شوی، نو له تکرار څخه  یې باید ډډه وکړو
 

 :یو مثالــ ٣
 

 احمد: څنګه! زموږ سیمه دې خوښه شوه؟
 

 .محمود: هو وهللا! سیبانو یې ډېر خوند راکو
 

 احمد: ګرمي نه ده؟ 
 

 !محمود. یه
 

 ځای وي؟ فکر وکړئ!  محمود به د کوم 
 

 .د کندهار د ځینو سیمو اوسیدونکي “مڼې ” د ” سیبانو ”  په نوم پېژني  او د ” نه ” پر ځای  ” یه” وایي
 

دلته د دې یادونه ونه شوه چې محمود د کوم ځای اوسیدونکی دی، خو د هغه له لهجې څخه پوه شوو چې په کندهار  
 .پورې اړه  لري

 

ونکي باید د هغوی په خپله ژبه وغږوو. دا کار کیسې ته خوند ور بخښې او د په ډیالوګونو کې د هرې سیمې اوسید
 .کیسې منطق پیاوړی کوي

 

شاید پوښتنه پیدا شي چې ډېر کلمات او اصطالحات عام فهمه نه دي، یواځې په یوې سیمې پورې اړه لري  او ټول  
 .لوستونکي نه پرې پوهیږي

 

ا  هم تحقیقي رپوټ لیکو،  نو د سیمه ییزو کلماتو او اصصالحاتو راوړل  که موږ کومه مقاله ، د مکتب کتابونه او ی
به مناسب نه وي، خو ادبې لیکنې داسې نه دي، ادبې لیکنې هغه وخت خوندورې راځي چې نوي کلمات او اصصالحات 

 .ولري، نویو سیمو ته مو ورولې او له نویو لهجو، تصویرونو  او رواجونو سره مو اشنا کړي
 

شرط یې دا دی چې د نویو نومونو، کلماتو او اصطالحاتو تر څنګ باید په قوسونو کې د دغو کلماتو او اصطالحاتو خو  
 .هغه  نومونه هم ولیکو چې د هرې سیمې لوستونکو ته د پوهاوي وړ وي

 

دی دومره  د شخړو او جدې موضوعاتو په بیانولو کې مقابل کس په طبیعي توګه زموږ په خبرو کې رالویږي،   ــ  ٤
صبر نه کوي چې زموږ خبرې خالصې شي او دی د خبرو وار ونیسي. نو کله کله په کیسه کې د ډیالوګونو قطع  

 .کول  او په خبرو کې د مقابل لورې ورلوېدل طبیعي  ده او باید په ډیالوګونو کې په پام کې ونیول شي
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :مثال
 

سیټ کې ناست دی، محمود راځې او ورته وایي چې د    احمد غواړي ښار ته الړ شي، دی د کرایي موټر د مخې په
 .مخې سیټ ده  نیولی

 

 .محمود : وه وروره، دا څادر نه وینې!  دا مې ځکه د مخې په سیټ کې ایښی چې دا ځای زما دی
 

سیټونه خالي احمد: ته تر اوسه چېرته وې، ما دا ځای تر تا مخکې نیولی، زه خو څه مفت نه ځم، کرایه ورکوم، د شا  
 .…دي، ځه با با خپل کار دې کوه! وهللا که مې د تا  پالر له دې ځایه جګ کې

 

په طبیعي توګه محمود د مقابل لورې اوږدې خبرې نه اوري، ځکه دی د احمد په لومړنۍ جدي خبره  عکس العمل 
 .ښکاره کوي، لکچر ته یې نه پریږدې او د هغه په خبر ه کې ورلویږي

 

 .روره، دا څادر نه وینې!  دا مې ځکه د مخې په سیټ کې ایښی چې دا ځای زما دیمحمود : وه و
 

 احمد: د شا سیټونه خالي دي، ته کولی شې چې هلته کینې 
 

 !محمود: ولې! ته تر ما ښه ځوان یې
 

 احمد: ته تر اوسه چېرته وې، ما دا ځای تر تا مخکې نیولی
 

 !محمود: نو ته ړوند یې، څادر نه وینې
 

 …: زه خو څه مفت نه ځم، کرایه ورکوماحمد
 

 !محمود: په خبره نه پوهیږې
 

 .احمد:  وهللا که مې د تا  پالر له دې ځایه جګ کې
 

 .محمود: پالر ته مه تېریږه، اوس به مالومه شې چې سیټ د چا دی
 

خبره پوه سپین ږیری  خو کله کله د ضرورت له مخې یو څوک باید اوږدې خبرې وکړې. د بیلګې په توګه که یو په  
یا  عالم  نصیحت کوي او یا هم کوم استاد درس تشریح کوي،  له منطقي پلوه د هغوی  په خبرو کې ور لوېدل طبیعي 

 .نه ده، خو دا ډیالوګ هم د ماتولو الرې لري. دا ډول ډیالوګونه باید په یوه عمل مات شي
 

 :لکه
 

ورپورته کړ، دوه درې غوړپه اوبه یې تر ستوني تیرې کړې او خپلې استاد وټوخل، د مېز پر سر ایښی ګیالس یې  
 :خبرې یې پسې وغځولې

 

ډیالوګونه باید لنډ وي، ځکه په  عادي ژوند کې څوک اوږدې خبرې نه کوي، له بلې خوا اوږده ډیالوګونه،   ــ    ٥
 .کیسې خوند له مینځه وړيلوستونکی ستړی کوی، طبیعي نه ښکاري، د کرکټر د پیل جمله یې له یاده وځي او د 

 

 احمد: د ټکسي کرایه لرې؟ 
 

 .محمود: خپل موټر راسره دی
 

 احمد: الره خامه ده؟ 
 

 .احمد: هو! خو ټوله نه
 

هیڅکله د ډېرو کرکټرونو خبرې یو ځای مه راوړی،په دې مانا چې ډیالوګونه د لیست په بڼه مه لیکی،  ځکه   ــ    ٦
وی نه پوهیږي چې دا خبره د کوم کرکټر له خولې را ووته. خو که د مجبوریت  دا کار له لوستونکو الره ورکوي،  د

 له مخې په کیسه کې  تر دوو زیات کرکټرونه غږوو،  باید څه وکړو؟
 

 :بېلګه
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 . .په یوه کیسه کې څلور کرکټره لرو، دوی ټول پر پوله ناست دي او د وچکالۍ غم ورسره دی
 

 .هیاره لکه چې سږ کال وچکالي راغل  ــ
 

 .هو! د کارېزه اوبه هم کمې دي ــ
 

 .څه به کوو! فصلونه وچ شول ــ 
 

 .مه وارخطاه کیږه. ما یې فکر کړی دی ــ 
 

دا سمه ده چې دا ډیالوګونه هوایي نه راځې، بلکې مخکې له مخکې ویل کیږي چې څوک سره ناست دي او د څه په  
لوستونکي الره ورکوي او په دې نه پوهیږي چې کومه خبره د کوم اړه خبرې کوي، خو له دې سره سره، بیا هم له 

 .کرکټر ده
 

 .د دې ستونزې د هواری یوه الره داده چې کرکټرونه په خپلو خبرو کې د یوبل نومونه واخلي
 

 .یاره لکه چې سږ کال وچکالي راغلهــ 
 

 .احمد رښتیا وایي، د کاریزه اوبه هم کمې دي ــ
 

 !کوو، فصلونه وچ شولمحموده! څه به ــ 
 

 .شریفه! مه وارخطا کیږه! ما یې فکر کړی ــ
 

که څه هم چې په هر ډیالوګ کې د نومونو یادول ښه نه راځې ، خو بیا هم تر دې غوره  ده چې د ډیالوګونو  اوږد  
 .لیست ولرو او  ویونکي  مالوم نه وي

 

 :بله الره
 

 .ټرونه راپېژنيد ډیالوګونو په مینځ کې د تصویرونو ورکول، کرک 
 

 .یاره لکه چې سږ کال وچکالي راغله ــ
 

 :محمود وټوخل، سر یې وځوځاوه، ورو یې وویل
 

 .احمد رښتیا وایي، د کارېزه اوبه هم کمې ديــ 
 

 :شریف مخامخ والړې رشقې  ته وکتل، ژېړه ورته واېسېده، محمود ته یې مخ ور واړاوه
 

 . .څه به کوو؟ فصلونه وچ شولــ 
 .مه وارخطا کېږه، ما یې فکر کړیــ 

 « او یا هم نورې الرې.
 

اوس چې د نصیر احمد احمدي پر مړینه کال واوښت او د لومړي تلین د درناوي په پار یې دا کرښې لیکم، یو ځل بیا 
تکر  خبرېهغه   ما  په  باب  په  شخصیت  هنري  د  ده  د  چې  رااخلم  دلته  سره  وې: پار  لیکلې   روسږکال 

 

  ې تر ده پخوا په داستاني ادب ک   ېچ  يړوک  ېتجرب  ابيیکام  ېداس  ېپه کم عمر ک  ۍکوالیل  ېنصیر احمد احمدي د خپل
نو پرته له شکه    ،ړمشأل اوچت ک  دوېک  لیادب د پ  ېد داستان   ېادب ک  توښپه پ  یلیکه راحت زاخ  ،ړېک  ېنه و  چاېه
اوسني    توښشو. ده په پ  یالڼتجربو استاد گ  ابویشهکارونو او کام  وښاحمدي د اوسني داستاني ادب د    راحمدینص  ېچ

  کونکيینور داستان ل  یې به    ېک  ېپه راتلونک   ې الر پرانستله چ  ېنو  ېداس  ېک  کنهیناول ل  رهېپه ت  ونو،ځپن  ېداستان
احمد احمدي    رينص  ېنو دا په حقه خبره وي چ  ي؛ړاو په نوو تجربو سره ال غني ک  نهیرنگ   ېیاو ال به    يړک  بیتعق 

 .ويبرحقه شهنشاه ووا ېکنيد ناول ل ېپه داستاني ادب ک ېدور ۍادب د اوسن توښد پ دياته ب
 

 اد ښ يې روح
 او

 ې تلپات  يې ادي
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