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 طنز لیکنې ارزښتد 

 
 

له کومې ورځې راهیسې چې انسان د ځمکې پر مخ پل ایښی، نو ورسره سم د بېالبېلو ناخوالو او ظلمونو لړۍ هم 
وړاندې د مبارزې ډګر هم خالي نه دی پاته شوی، چا توره چلولې، چا مال پیل شوې، خو ددغو ناخوالو او فساد پر  

ښندلی، چا قلم راپورته کړی او چا بیا په ژبه مبارزه کړې ده، خو طنزي مبارزه تر ټولو موثره او اوږده سابقه لري  
وي تېر شوی چې د طنز   چې له بابادمه تر دې دمه دوام لري. په بشري تاریخ کې به داسي دیکتاتور، فاسد او ظالم نه

 (۱په ژبه دې نه وي ټکول شوی. )
فاسدو او ظالمو کړیو تل هڅه کړې چې توریالیان تر ستوني ونیسي، خو د طنز مخه هیچا هم نه ده نیولې. که لیکوال  
 ډېر تنګ شوی، قلم او کاغذ ځنې اخیستل شوی او یا په مرګ تهدید شوی، نو بیا هم الس ته زنه نه دی کښېناستلی،

خپل انتقاد یې د خندا په پوښ کې نغښتی او په ولسي بانډارونو کې یې ویلی چې په دې ډول یې فساد ته د خلکو پام 
ور را اړولی، ملنډې یې په وهلي او په نهایت کې یې خپله کرکه ورسره ښوولې ده، په نتیجه کې همدا طنز په شفاهي 

ټوکې بڼه یې غوره کړې، د ظالمانو غوږونو او دربارونو    ډول په ولسي بانډارونو کې الس پر الس شوی، د طنزي
د فساد پر وړاندې له مبارزې سره پر یوه  ته رسېدلی او هغوی یې ناارامه کړي دي، نو ویالی شو چې د طنز بهیر 

وخت پیل شوی، اوږد واټن یې وهلی او تر موږ پورې رارسېدلی دی. د طنز ارزښت بیانول یو اوږد بحث دی، خو  
 ې دلته په لنډ ډول په څو ټکو کې بیانوو: موږ ی

په هره ادبي لیکنه کې لومړۍ لیکې او پاراګراف خورا مهم وي. که په لومړیو کرښو کې د لوستونکي ذهن ښکار  :  ۱
نه شي او پام یې لیکنې ته ور وا نه وړي، نو ستړی کېږي او کېدای شي چې لیکنه بې ارزښته ورته ښکاره شي او  

ځکه نو اکثره لیکوال هڅه کوي چې لیکنه یې تلوسه ولري چې لوستونکی تر پایه له ځان سره    لوستل یې پرېږدي،
وساتي. د لیکنې په پیل کې داسي پوښتنې پیدا کړي چې لوستونکی یې په ځوابونو پسې تر پایه پورې لیکنه ولولي.  

خواږه.   خندا  د  هم  او  لري  تلوسه  هم  لیکنې  لومړیو   طنزي  همدې  په  لیکوال  خوله طنز  لوستونکی  د  کې  کرښو 
 ورخوږوي او هغه مجبوروي چې لیکنه په نیمایي کې پرې نه ږدي او تر پایه پورې یې ولولي. 

په هغه ټولنه کې چې جګړه روانه وي، د بې کارۍ او بې وزلۍ کچه لوړه وي هلته خلک په ډول ډول اروایي  :  ۲
وي چې وخاندي او ځان خوشاله وساتي. د دې هېوادونو  ناروغیو اخته وي. اکثره وخت ارواپوهان دوی ته مشوره ورک

خلک د ځان خوشاله ساتلو لپاره مېلو ته مخه کوي، کومیډي فلمونه او ډرامې ګورې، خو څرنګه چې انسان اجتماعي  
موجود دی او د اکثره ناروغیو الملونه یې هم اجتماعي ریښې لري، نو یوازې خندا د هغوی درملنه نه شي کوالی او 

ي ده چې د خندا تر څنګ د ټولنې لوړې ژورې هم وویني. طنز د خفګان یو ډېر ښه درمل ګڼل کېږي، ځکه ضرور
نو له همدې  طنز د ځان په وژلو سره یو داسي درمل جوړوي چې ناروغ په خپل وجود کې ناروغۍ ته متوجه کوي،  

 ( ۲دي. )  کبله طنزي فلمونه، طنزي ډرامې او طنزي لیکنې د هغوی لپاره ډېر ښه درمل
هغه هیوادونه چې هلته خلک ډېر کار کوي، تفریح ته لږ وخت لري، څوک د اوونۍ په اخیر کې او څوک بیا خپله  
کلنۍ رخصتۍ داسې تنظیموي چې یوه برخه یې تفریح ته ځانګړې شوې وي. دغه ډول خلک چې له یوې خوا له  

اره طنزي لیکنې لوستل غوره الره ده، ځکه چې طنزي  ذهني پلوه ستړي او له بلې خوا مطالعې ته اړتیا لري د دوی لپ
لیکنې په خپله لمن کې هم تفریح او هم د ټولنې د لوړو ژورو انځورونه لري. هغه خلک چې د تفریح لپاره هیڅ وخت  
نه لري کوالی شي چې په خپل دفتر او کار کې طنزي فضا جوړه کړي، څرنګه چې طنز انسان کار ته چمتو کوي  

 (۳له ځان سره خپل دفتر او کارځای ته یووړل شي. )  نو باید طنز
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طنزي لیکنې تر ډېره حده اصالحي او تعلیمي پیغامونه لري. په نوې پیډاګوژۍ کې د زده کوونکي یا لوستونکې  :  ۳
خپلواکي یو مهم اصل ګڼل کېږي. د زده کړې په بهیر کې خپلواکې بېالبېل ډولونه لري چې یو ډول یې هم تفریح ده  

موال خندا ورسره مل وي. د ښوونې او روزنې کارپوهان هڅه کوي چې تعلیم او تربیه د وچ نصیحت او خبرو  چې مع
پر ځای د تفریح بڼه ولري. څرنګه چې له تفریح سره تل خندا مل وي، نو ویالی شو چې خندا نه یوازې دا چې په  

 خپلواک ډول انساني اړتیا ده، بلکې د زده کړې بهیر هم ګړندی کوي.
ارواپوه )زیګمونډ فرویډ( په دې اند دی چي د خندا له الري د انسان له وجود څخه ګڼ شمېر اندېښنې او ګرومونه 
)غمونه( وزي چي په نتیجه کي یې د انسان ذهن سپک او فعالیت ته چمتو کېږي. ددې عملیې فزیکي دلیل دا دی چي  

ې ډېره انرژي اخلي، نو په همدې اساس نن تعلیمي  انسان د خندا پر مهال ډېر اکسېجن جذبوي او په نتیجه کي ی 
 (۴ارواپوهان تفریح او خندا د زده کړې لپاره یوه ښه وسیله ګڼي. )

ژوند ته خطر متوجه وي یا نه شي کوالی چې په مستقیمه     په هغو ټولنو کې چې د بیان ازادي نه وي او د لیکوال:  ۴ 
چارواکو او زورواکانو ته ګوته ونیسي چې په فساد ککړ دي، نو په    توګه اجتماعي ناخوالو په تېره بیا هغو لوړپوړو

دې ډول وضعیت کې طنز یوه ډېره موثره وسله ده، ځکه چې طنز د صراحت پر ځای د رمزونو، کنایو، اشارو او  
  سمبولونو په بڼه خبرې کوي، په دې ډول طنز لیکوال هم خپل لوستونکی پوهوي، هم فاسد ته درد رسوي او هم ځان 

 له خطر څخه ژغوري. 
ځینې انسانان به مو لیدلي وي چې څوک زر نصیحتونه هم ورته وکړي نو سر نه خالصوي او ځان ته هیڅ نه  :  ۵

متوجه کېږي، خو که تربور یا بل سیال پیغور ورکړي، نو ډېر ژر خپلو نیمګړتیاوو ته پام کوي او په ځان کې د 
ې هغه خلک ډېر ژر اصالح کېږي چې دغه ډول خوی او خصلت  بدلون راوستلو پرېکړه کوي، نو د طنز له الر

 لري. 
ځینې خلک یوازې په یوه قالب یا لوښي کې لیکنې کوي. د وخت په تېرېدو سره یې له همدې قالب څخه زړه تور : ۶

  شي او غواړي چې په بل قالب لیکنې وکړي. کله نا کله یوه موضوع په یوه قالب کې نه ځایېږي یا له هماغه قالب 
سره سمه نه لګېږي او ضروري برېښي چې باید د موضوع له ډول او حجم سره سم قالب غوره شي، خو دا چې 
لیکوال تر دې مهاله په یوه قالب کې تمرین کړی او یوازې په دې ډګر کې تجربه لري، نو ورته ګرانه وي چې د 

موضوعات یې سولېدلي  دا راووزي چې    قالب له امله تر پایه پورې د هماغه یوې موضوع لمنه ونیسي، پایله یې
 کلیشه یي، او ستړي کوونکي ښکاري.

بله خبره دا ده چې لوستونکي بېالبېل ذوقونه لري، څوک شعر، څوک نثر، څوک لنډه کیسه، ناول، سفرنامه او څوک  
سره وېشل    بیا ادبي ټوټې او نور فورمونه خوښوي. دغه ډول خلک د هنر وړاندې کولو د بڼې او شکل له مخې هم

شوي دي. څوک چاپي، څوک تصویري او څوک بیا تمثیلي هنري اثار خوښوي. د طنز ښېګڼه دا ده چې هم لیکلې، 
هم شفاهي، هم تصویري او هم تمثیلي بڼه لري، په هر هنري فورم او شکل کې راتالی شي، نو په دې ډول ویالی  

 ینه وال لري. شو چې د طنز لمن د نورو هنرونو په پرتله پراخه او ډېر م
د طنز اساسي هدف د ټولنې اصالح او روغتیا ده. طنز د اجتماعي طبیب حیثیت لري چي د ټولنې ډېرې کوچنۍ :  ۷

انقالبي او  ادبیاتو کې هم د محافظه کار،  نیمګړتیاوي هم پېژني او درملنه یې کوالی شي. د سیاست تر څنګ په 
له همدې دریو رنګونو څخه خامخا یو رنګ لري. محافظه    اصالحي مبارزې موضوع د بحث وړ ده او ټول ادبیات

کار ادبیات هر څه پر خپل حال پرېږدي او نیمګړتیاوو ته ګوته نه نیسي. انقالبي ادبیات بیا د یوې شپږې لپاره ټول  
 له بېخه باسي، خو دا    پوستین اور ته اچوي، وچ او النده ټول یو ځای سوځوي، لکه توپان د ټولنې ټول بنسټونه

تضمین نه شي ورکوالی چې دا بنسټونه بیرته جوړوالی شي او یا یې تر پخواني حالت ښه جوړوي. سمون پاالن بیا 
معتدله الره غوره کوي، نه د ټولنې پر ټولو ناخوالو سترګې پټوي او نه هم هر څه له سره جوړوي، د ټولنې جوړ  

تخریب شوي برخې اصالح کوي. څرنګه چې د طنز    ځایونه پر خپل پخواني حالت پرېږدي او یوازي یې نیمګړي او
 ( ۵هدف د ټولنې اصالح ده نو ویالی شو چې طنز د اصالحي ادبیاتو سرالری ګڼل کېږي. )

ښکال د طنز یوه مهمه برخه ده. طنز ښکال ته د لوستونکو پام ور اړوي، د دې لپاره چې ښکال نوره هم وځلېږي،  :  ۸
باید له بدرنګۍ څخه بېله شي. طنز له یوې خوا انتقاد په ښکلي او هنري    سوچه شي، نور هم ارزښت پیدا کړي نو

انداز کې وړاندې کوي او له بلي خوا بدرنګي غندي او له ښکال څخه یې جال کوي، چي په نتیجه کې یې ښکال سوچه 
 او د خلکو پام ور اوړي. 

درملو حیثیت لري. هغه درمل چي په لومړي  اصالحي انتقاد د طنز موضوع او د مالتیر ګڼل کېږي. طنزي انتقاد د  :  ۹
سر کي درد لري، خو نتیجه یې روغتیا ده. که څه هم انتقاد کول او منفي لید لوری کوم درد نه شي دوا کوالی، خو 
نیمګړتیاوي ښه ترا په ګوته کوالی شي. تر هغو چې په ټولنه کې نیمګړتیاوي په ګوته نه شي، نو د اصالح لپاره یې 

اتیژي او پالن نه شي جوړېدای. که انتقاد نه وي نو ګڼ شمېر اجتماعي نیمګړتیاوي، ناخوالي او ظلمونه  هیڅ ډول ستر
به پټ پاته وي، ظالم به ځکه سرې سترګې ګرځي چې نه به ولس او نه به دولت خبر وي، خو په هره اندازه چې د  

 (۶ارې اسانه کېږي. )  ټولنې ډېرې نیمګړتیاوي په ګوته شي په هماغه کچه یې د اصالح الرې چ
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مخکې مو په طنز کې د اصالحي انتقاد په اړه خبرې وکړې، خو په طنز کې د انتقاد تر څنګ ظرافت او خندا  :  ۱۰
هم یو مهم عنصر ګڼل کېږي او دا هم یو حقیقت دی چې خندا تل له سولې سره تړلې وي. په کومه ټولنه کې چې د 

کلتور حاکم وي، هلته د اصالح لپاره هڅې کېږي او چېري چې خلک خاندې    انتقاد کولو زړه ورتوب او انتقاد زغملو
هلته جګړه نه وي. د ترکیې نومیالی طنز لیکوال عزیز نسین وایي چې طنز لږ تر لږه انسان خندوي او هغه څوک 

ه ګڼ شمېر چې خاندې هیڅکله هم جګړه نه کوي، نو افغاني ټولنه چې هم خورا ډېرې ناخوالې یې ګاللي او اوس هم ل
دې ناخوالو ته د انتقاد ګوته ونیول شي،   بدمرغیو سره الس او ګرېوان ده، دا اړتیا لیدل کېږي چې د اصالح په نیت

خو که دا انتقاد د خندا په بڼه وي نو ال به ښه وي، ځکه چې افغاني ټولنه هم اصالح او هم خندا ته اړتیا لري. څېړنو  
لیکنې لوستل د طنزي او کومیډي اثر په پرتله د وینې جریان چټک کوي او انسان  ښوولې چې د تراژیدي فیلم کتل یا 

 ( ۷خوشاله کوي. )
پورتنۍ سپارښتنې او یادونې د هغو لیکوالو لپاره دي چې څه ناڅه د طنز لیکلو صالحیت لري یا باور لري چې په  

السبري دي باید هماغه کار ته دوام  راتلونکي کې به طنز ولیکالی شي. هغه لیکوال چې په نورو ادبي برخو کې  
ورکړي، خو هر لیکوال باید په ژوند کې لږ تر لږه یو ځل خپل استعداد او قلم امتحان کړي چې ایا طنز لیکالی شي  
که نه؟ که یې نه شوای لیکالی نو بیا دي بلې ادبي خوا ته مخه کړي. هر لیکوال ته خپل شوق او استعداد ورمعلوم  

پېړۍ کې د لوستونکی ذوق معلومول او د هغوی نظر اخیستل هم اسانه کار دی، هر څوک چې  دی او په یویشتمه  
 پوهېږي په یوه ځانګړي ادبي فورم او الره کې بریالی دی باید هماغه الره ونیسي او پوره هڅې او ریاضت وکړي.
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