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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

  ۸۱/۰۲/۲۰۲۰               یسیالن تمهید ژباړن:

  

 
 
  

 ؟ده څوک درانۍ عایشه
  

 
 هکله پۀ شاعرې پښتنې ورکې نوم ددې  دویم: کړئ. خپره لیکنه دا لومړۍ ده هیله لیکوالو پښتنو او لوستونکو درنو

 پښتنو لۀ پېژني. نه څوک شاعره دا حتا  کې ژبه پښتو پۀ مرغه بده لۀ چې شوي، لیکنې زیاتې خورا کې ژبه دري په
 اړخونو نورو او هڅو ادبي فکر، ژوند، پۀ دهغۀ او وسپړي را دیوان شعري درانۍ عایشې د چې کوم هیله لیکوالو
 .يوکړ لیکنې

 

 کړوسۍ  بارکزي  خان  دعمر  او  لمسۍ  دراني  بارکزي  خان  رحمان  د  لور،  باشي  توبچي  خان  علي  یعقوب  د  درانۍ  عایشه
 .هاوسېد کې پېر په محمود شاه زوی د تیمورشاه د او تیمورشاه د درانۍ ده.

  
 صرف، د درانۍ وې. پراخې ډېرې کړې زده مېرمنې ددې چې کیږي، ډاګه پۀ لوستلو لۀ دیوان د درانۍ دعایشې

 علماوو لۀ وخت د هغې درلودل، معلومات زیات خورا کې برخه پۀ حدیث او کالم قفه، تجوید، بیان، نحوې،معاني،
 درانۍ  عایشې کړي.  کړې  زده  دی،  ترڅېرمه  ېقلع  مهتاب  د  کابل  نني  د  چې  کې  سیمه  باغبان((  اونچي  ))  په  چې  څخه
   دي: ویلی کې ستاینه پۀ ګلفام افق کابل د وړاندې پر شاه تیمور د شعر لومړنی خپل

 

 نگردو در شام ازـمـن دمـــدی ونــگ الله را شفق
 ؟خون پر دامن دارد كه كشتند را خورشید مگر

  
 سره  ویلو  پۀ  شعر  ددغۀ  ؤ.  هم  پیل  شاعرۍ  د  یې  توخ   همدا  او   وه  کلنه ۰۲ هغه  وویل،  شعر  یاد درانۍ  عایشې  چې  کله

 .يکړ جوړ ترې دیوان یو او ورکړي دوام ته لړي دې ترڅو شوه، وهڅول خوا لۀ مشرانو او درباریانو د
  
 : ې ځانګړن شعر د درانۍ عایشې د
  
  پښه  پل پر فظحا  د هم درانۍ چې تعقیبوله، الره سبک د حافظ او جامي د شاعرانو ډېری کې پېر په درانۍ عایشې د

 :مراوړ توګه په بېلګې د اشعار دواړو د پاره لۀ څرګندتیا  ښۀ ال د ایښې.
 

 :ظحاف
 

 ار خدا صاحبدالن دستم ز رود مي دل
 اآشكار شد خواهد پنهان راز هــك دردا

 
 :هعایش

 

 ار ما بخش جرعه یك پریرخ ساقي اي
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 اآشكار و هانـنـپ مـنـدی و اي ردهــب دل
  

 خپل پۀ مټ کټ یې عبارتونه حافظ د چې کیږي لیدل وخت ځینې او کړی قلیدت څخه موالنا  لۀ وخت ځینې عایشې
 .يد راوړي کې شعر

  
 : ه بدلونون ژوند ادبي  د درانۍ عایشې د
  

 وپړا مستۍ سر او ځوانۍ ویلو، غزل د پړوا:  لومړی
 .اپړو پېیلو اشعارو د رنګ عرفاني پۀ او مطالعې د اشعارو تصوفي د پړاو: دویم
 .وپړا ماتې د وروسته مرحلې لۀ یوازیتوب د او نیوکې سرایي، مرثیه  د پړوا:  درېیم

  
 کړې ځانګړې پاره لۀ ګلرخ او اندام ګل د خوښي خپله کې مستۍ او جوش پۀ ځوانۍ د درانۍ عایشې چې کیږي لیدل

 : ا وین پۀ سیستاني فرخي د وینا  بله پۀ یا  ګڼي. غفلت تېرول، وخت شرابو او معشوقې لۀ پرته شېبه یو او وه
 نكرد پرهیز عشق از و جواني

 یگران جان بجز نداني باشد چه
  

 نو  راولي،  الندې  پوښتنې تر  حجب  او  پاکوالی  ددې  او  کیږي  واکمن  ښځو  پر  شرایط  تړلي  او  تنګ  ډول  یو  ناڅاپه  مګر
 : يوای توګه دې په دی

  

 تطرب و نشاط قصر رسد بافالك گر
 نودـــب انـمـیـشـپ دــب لـعـف از رــآخ

 :يوای  هغه
 

 يربان كرم و لطف ز امید دارم
 نبود ایمان خلعت مغفرتم جامه

  

 اخځ:
 

 (كابل ادبیات و زبان )استاد فالح فاروق غالم تاداس مقاله
 6135 چهارم شماره پنجم و بیست سال ادب مجله

 ېپاڼ لۀ منډیګګ د
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