
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

                              
 ۰۴/۰۶/۲۰۱۸                 رپوهاند دوکتور م.ا. زیا

 

 ته يم.نظر لپوهنم للیکوا طنز
 

 هپه پلم ېسریز د
 

 هپوخالینې په موخ  د خنداوو د
 

 .طنز، هجو، هزل، ټوکه..
 

 دارتهـه خندا خندا دیــللم پـچې یې ت
 اوس یې درومم په ژړا ژړا مزارته

 

پای ته رسېږي. له همدې المله شاعر دا هیله را انځورلې  سره را پیلېږي او په ژړا هسې خو انساني ژوند له ژړا
  :ده

 هندا کړـو خـلکـا ژړل خــداشوې تــیــچې پ
 !داسې مړ شې چې نور ژاړي او ته خاندې

 

یو نوزېږی، تر میاشتې دوو خپلې غوښتنې او اړتیاوې په ژړا سره ډاگیزوي، وروسته بیا دېته اړوځي چې د موسکا 
مور، دایې، د  او ورپسې د خندا چم هم زده کاندې. ځکه په دې چم سره، نه یوازې د اَرې مور ترڅنگه د تي

)شیرخوارگاه( د پازوالو یا بل هریو کالخوای او ان د هر خپل پردي مینه او پاملرنه راخپلوالی او خپلې  نتیخورتو
ماشومانه غوښتنې پرې منالی شي. له دې سره داهم جوتېږي چې موسکا او خندا د ژړا په توپیر غریزي نه، بلکې 

وي، کټ مټ لکه غږونه چې ورو ورو یې په غبرگون او پېښو سره له کسبي ده او له مور یا بل غمخور یې زده ک
خولې باسې او کال دوه روسته پوهاوي وړ ژبنیو هغو ته لوړتیا مومي. نو هرڅومره یې چې ژبه مخ پر وړاندې ځي، 

دا او ژبې د خن  هومره یې ژړا او خنداته اړتیا لږېږي او په پای کې یې ژبه ددواړو ځایناستې کېږي. په دې توگه یې
او د ماشوم په زاتي وړتیا  په ښوونیز کار و چم  بهیر چټکوالی د هماغې لومړنۍ ښوونکې یا ښوونکي  د زده کړیز

ژر زده کوي او بیاترې   پورې اړه لري. داچې له دغه پلوه نجونې تر هلکانو زیاتې ژاړي او ورپسې خندا او ژبه هم
خو زما پر اند یو یې داکېدای شي چې   ان کوم بل دک و دلیل ولري،زیات کاراخلي، ښایي، ارواپوهان او پیداگوگ

یانجونې د ښځینه نوږي په توگه تر هلکانو پژني)فیزیکي(کمزورې دي او زیاتې پاملرنې او مرستې ته اړتیا لري او 
ه لېوالتیا له ډول و سینگار سره ډېر  یا خو د نوږیز)جنسي( راکښون خبره ده، که نه، ولې ښځمنې په ټولیزه توگه

  ؟لري
له هماغې وړکینې څخه وده وش ورکوي، که نه دا لنډۍ به ولې   همدا مینه وړې موسکا او خندا ده چې نجلۍ ورته

   ویل کېدلې:

 که دې خندلی راته نه وای
 هغریب سړی وم، خپل روزگار به مې کون

 

 چې گل دې راکړ په خندا شوې
 هزه دې له گله په خندا خوشاله یم

 

 دې ټوله لباسي دهخندا 
 هپه لباسي خندا دې تېره کړم مین
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 خندا له یار سره ښایېږي
 هماته پراته دي په ځولۍ ځولۍ غمون

 

 خندا په غم کې کله کېږي
 .ماته له ډېره غمه نن خنداراځینه ..

 

ړ دود و دستور، بدمرغه هغه کوشنیان دي چې له دغه پلوه ورته دومره پاملرنه نه کېږي، هغه هم د ناپوهۍ یا ناو
کږنو انگېرنو)خرافاتو( له المله. زما په زېږ سیمه کې ډېرې میندې چې ماشوم یې په خوب کې موسکی شي، وایي: 
)) شیطان یې خندوي((. که یو څوک په زوره وخاندي، بل ورته وایي: ))څه ایمان دې تېر کړ!((، مانا داچې بېځایه 

  .ینو سیمو او ټبرونو کې بد گڼل کېږياو هغه هم په زوره او کړس کړس خندل په ځ
زانگویي یا))گهواره یي(( دود په زیاترو شمالي سیمو او بیا له پنجشېره تر بدخشانه په تاجکو، وز بکو، تورکمنو او  

نورو تورکتوکمو او مغولتوکمو کې له پخوا نه راپاتې دی، نه یوازې د ماشوم د خندااو ژبې زده کړه ځنډوي، بلکې 
ره نور رواني او پژنی بهیر هم سخت ورزیانوي او له ناسکیندو گرومونو اوعقدوسره رالویېږي. هغه ورسره ورس

میاشتې په یوه زنبېل وزمه زانگو کې پروت وي. مور یې یوازې د تي پر  داچې ماشوم تر زوکړې روسته پوره درې
پورې   په زانگو  ېږي چې ور الندې یېرتویو هت يوخت راپورته کوي او بیرته یې هملته اچوي. متیازې یې هغه کټور

ور ټینگ کړی وي. نو که تر درو میاشتو ژوندی پاتې وو، هله یې له زانگو را پورته کوي او د کالیو اغوستلو جوگه 
  !دود یې ترشا پرېښی دی (يبدو شډل )  لیدل کېږي، همدا  دلته او هلته  کوي یې؛ کوم ))تپلي سري(( چې

چې که خندایې تر ژړا ډېره نه وي، لږ تر لږه یې د دغو دواړو تر منځ  ،يره نېکمرغه وپه هره توگه هغه به څوم
یوه توله یا انډول هومره برابر اوسي. ان د ښو او بدو وگړو توپیر هم په دې کوالی شو چې چا څومره خندولي دي 

بړوس، تریوټنډي او سخت زړي او بیا  ،څبو گرومجن،  او چا څومره ژړولي دي. دا هم پوره څرگنده ده چې زیاتره
ازارگټلي او ظالمان له هماغو لومړیو څخه له خندا سره ناباندې یا ترې بې برخې پاتې وي، که کله خاندي هم،کرکه 

  .خوند اخلي  او پرغز ورسره ملگري وي، له همدې المله یې پر نورو هم نه لورېږي او له ور لوټولویې
لوړتیا نه   ادبي دېته -وسیلې ال پر خولو وې او له وگړني او گړني پېره یې ال لیکني خندني توکي او  هغه مهال چې

ه، ټوکمارو خڅ لوړ پوړو او لوړپاړکو به په خپلو دربارو او ماڼیو کې تر نکلچیانو  وه موندلې، شاهانو، زورواکانو او
هم به یې ورباندې ملنډې وهلې. په اروپا او ټوکې کولې او   او نورو خندوونکو ته ډېر ه اړتیا نگېرله، هم به یې پرې

به یې په تش  ، په تېره ښځمنو تهاهرچ ېپه تېره فرانسه کې به یې د خپلو مرییانو د مخ څېره په جراحۍ وربدلوله چ
  واخېست. ښایي دغه دود به ورته د رومیانو له وختونو ورپاتې و ېځن ېه او خوند به یلاورتدلیدو خن

بیالیکني ادب کې د طنزولغاز، ټوکو ټکالو یا هجو وهزل او داسې نورو پنځونو له شتوالي څخه گړني او  -په وگړني
ه راز غبیا دا پایله اخېستالی شو چې ژړا همېشه تر خنداډېره ولې ده او تر دغه منځ د یوه انډول راوستو لپاره د

ښتی چې له دې پلوه هم خپله رواني تشه ه د ځینو نېکمرغو پام ور اوخڅ ندوییوته له هماغو لومړیو ږزې پنځونو یا
)نمایشگرانو( شمېر  وانسان مینو لیکوالو اوبیانندارغاړ ډکه کړي او هم دنورو. په وسمهالي هنروادب کې بیاد داسې

  .نورو ته خنداور ډالۍ کوي  هم کم نه دی چې د خپلې ژړا په بیه
کې راځي چې غواړي، په طنزیه هستونو  وپنځگر بياد  هم په هغو نېکمرغو او بیا گوتشمېرو پښتو  پوهنمل نظري

تر هرڅه له مخې د خپلو جهل و جنگ ځپلو هېواد والو   او د ټوکو ټکالو، یا دچا خبره، ټوکو ټکرو په وړاندېینو سره
ورپوخال کاندې. په دې لړکې یې اوسنی نښیر په اَره توگه د طنز،هزل و هجو،ټوکواو   د کلو کلو مرورې خنداوې

ځانگړی کړی او  هرس (نیزو توپیرونواو پېژندونو)تعریفونو اله بېالبېلو جولیزواو م ته (نو وو)ژانرنوروخندنیو ځېلون
په څېرمه ډول یې د گڼو بېلگو له وړاندېینې سره بیاهم خپل خندااړ لوستونکي ترپایه پر وچ تیوریک ډاگ همداسې 

  .يښېتنده غري نه دي پر
یاغایې )خندا( له راپېژندنې راپیل کړې او له همدې  ېیزخمخه یې دمو ډېر په زړه پورې نوښت یې داچې تر هرڅه له

نتیا، گټور تیا او ډلبندي یې د یړورسره هم همغږې کړم.د بېالبېلو خندااَره، پېژندنه، ا هکبله زه هم اړوتم،خپله سریز
ې دهر ځوان او تازه طنز، هزل و هجوې او نورو خندنیو توکو غوندې پر پوهنیزو لیدتوگو او اندتوگو ډډه لگوي چ

  .طنز لیکونکي لپاره یو لنډ،خو په زړه پورې او گټور الرښود گڼل کېدای شي  کاري
لي او خندوونکو نکلونو رازېږېدلی بولي  اداچې گران نظري د خپلې څېړنې پربنسټ اروپایي طنزیه ادب له هغو خی

د   )ډرامې( هم د همغه مهال ېهمداسې یې نندارمپالر خپلو کوشنیانو ته کول، او  وچې په منځنیو پېړیو کې به مور
رو او مسخرو څخه لیکنۍ او ادبي ژبې ته رالېږدولې  اکوڅو او بازارونو د یو شمېر ټوکمارو او پېښاووانو له ازادو نند

  .يد  او رادود کړې
)سېنما( پرته نوروگردو  رله اووم هن هدچاخبر ،لپه ټولیز ډو  زه وایم، نه یوازې دادوه یا درې ادبي ځېلونه ، بلکې

او نه اټکلېدونې لرغونې سرچینه دوگړو گړنۍ او کړنیزې پنځونې دي. له دې سره   هنري او بیا ادبي ځېلونو اَره
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نیزو ښکارندو په ډله  اکیزو او موت وداهم پوره جوته ده چې د نورو پوهنو او فنونو او ان مذهبونو، یاپه بله وینا،دگرد
ادبي  -ستایي دینيېوویدي او ا له ،بیا  د منځني ختیځ ېنگو ختیځ دی چ اتونو لرغونې زکې د هنري او ادبي هس

نسکرېت((  ا)) س هیادگارونه یې له غورو بېلگو څخه گڼل کېږي. په ځانگړي ډول د زړې هندي ژبې په کره لیکنۍ بڼ
نه  وکچ بېساري لیکلي داستان د نړۍ پر رپه څې (کال بنسټ اېښی، د))شانتاکوال( .زسوه مرڅلو  چې پاڼیڼي یې پر

  .درواخله رهکا شا  شپه( هیوزرویو)یا ((یل))الفه لی نالنهری نبی یا امېزوپوتامی د راپاتې دي. همداراز
داچې ختیځ د نومهالو پوهنو، فنونو او په دې لړ کې د هنرو ادب له پلوه ولې ترلویدیځ یاپه نومېرلې 

زرییز وسمهالي تاریخ کې یې یو مخ پر وږیڅاڼو)خوشه چینو( اوښتي یو، د  روسته پاتې دی او په نیمه اتوگه،تراروپ
یو لړ طبیعي او بشري ناخوالو اوالملونو زېږنده او پایله ده. موږ په دې ځان تسلوو چې داهرڅه یو گډه بشري 

زېږنده گڼي  شرم نه دی.دا یوازې بنسټپال دي چې دغه هرڅه د کافرووویار پاتوړې)میراث( دی او راخپلول یې کوم
که ټوله نړۍ و نه شي کړای، لږ تر لږه  ،هگټ کافرو په وهماغ هغه هم د ،هاو غواړي، په ترهگرۍ،ځانوژنه او بلوژن

  !ندې اخو اسالمي ختیځ له ځان سره بیرته ډبر پېر)دوِر حجر( ته ورستون ک
ډېرې کچې له اړوندۍ   هرگوره،که په پوهه او تخنیک کې ناشونې ده، په هنري او ادبي ډگرکې یې خو تر ښایسته

له پامه و نه   ځانونه ژغورالی شواو هغه داچې په پنځونو کې خپل دودیزاو گروهیز، ژبني او فرهنگي ارزښتونه
ه او بېلندویه نښې نښانې دي، پوهنیز هغه خو هډو غورځوو. دغه ارزښتونه له اَره د ملي اکر وکر)هویت( ښکارندوی

نو کې مو له پرمختللې نړۍ نه رغېږي،  وپولې او برېدونه نه لري. کوم څیز چې په گردو علومو او فن
  .تخنیک دی وااو د هستونې او وړاندېینې چم  ،دمېتو او ندود ړڅې ینومهال ههغ

که څه هم زموږ د طنزي ادب لیکوال او څېړنوال اوسني اثر ته دپښتو او پارسي ویناوالو په بېلگو او د یو لړ سوچه 
څه ناڅه خپل رنگ و جوله هم ورکړي، خو کېدای شوه، دغه رنگ و   پښتو نومونو )ترمونو( په کارونگ سره

ادب اَره او بنسټ  ې داروپایي کومیډي او ننداریزنوره هم ور زیاته کاندې. د ساري په ډول، د دې ترڅنگه چ  جوله
گړني هغه راوښیي، په کار وه، په ختیځ او بیا خپله ټولنه کې یې هم د یوه پرتلیز  -دهغې وچې د منځنیو پېړیو وگړني

نو  وورته بشپړتیایي بهیر لټه او یا لږترلږه دا یادونه هومره کړې وای چې د ده په گډون نورو په خپلو اړوندو پنځ
فرهنگي توکي ورځای  -خپل ژبني ېکې له ولسه تل گټه اخېستې او په دې سره یې په همغه لویدیز لوښي او کالب ک

  .کړي دي
بله د یادونې خبره دا چې څومره به ښه وه، که ښاغلي لیکوال د خندا په تړاو د بېلگو لپاره تر ادبي ژبې له مخه خپل 

د زړه ] ، لکه:هپه دې لړکې به یې دومره لنډۍ، متلونه او گړنې یاایډیمون وگړنی او گړنی ادب او ژبه پوښتلي وای.
اوښکې راتلل،له ډېرې خندا پښتورگي ۍخوشال په زور خندل، دزړه له پاسه خندل، له ډېر قاره خندل، له ډېرې

پټ خندل پټ ؛.، په کړس کړس خندل،په چاپورې خندل، په ځان پورې خندل، نور یا څوک پرځان خندول.. ،لچاودېد
ادبي  -مخې ته ورغلي ول چې ډېرې شعري [ .لکه په دې سروکي کې: نجلۍ والړه وه باغوان ته، پټ پټ یې خندل..

چې ما څو بېلگې د سریزې په سرکې وړاندې کړې. په پښتو کالسیک   بېلگې ورته رسېدای نه شي؛ لکه څنگه یې
شعر د ټولمنښت او ټولگرانښت راز تر هرڅه وړاندې  کې د ستر خوشال، رحمان با با، حمید مومند او کاظم شیداد

څنگ یې پکې له گړنو او متلونو څخه ډېر کار  رپه همدې کې نغښتی دی چې د نورې ولسي پوهې او فرهنگ ت
  .اخېستی دی

الی شو، د بېالبېلو هنري او ادبي  وله ))که د ابۍ زړه وغواړي، اوگرې ته هم تبی کوي(( متل سره سم موږ ک
پېنځه دېرش کاله وړاندې  -کې ولگوالی شو. دېرشوسرچین يفرهنگ -)ژانرونو( څرکونه په خپل بډای ژبنيځېلونو

پېښې   اردو-يانگرېز  ېنیمگور ېنیم هچې په پښتو کې د ازاد او سپین شعر خبرو زور واخېست او کوزه خوا ال وخت
گړنۍ شعر ي بېلگې پر گوته  -رځ کې وگړنۍپیل شوې وې، نو ما خپلو ماستري شاگردانو ته د یو لړ لوستونو په ت

ورسره  کړې. راروسته مې هغو ته په))پښتو شعر څنگه جوړېږي؟(( کتاب کې یو پرله غښتې بڼه ورکړه چې ورسره
  .مې د پښتو فونېتیکي رغښت پر بنسټ ټولیز پښتو شعري سېستم یا بدلمېچ هم د عربي عروضو ځایناستی کړ

د نورو مخنیو اثارو او ټولگوپه   له ښېگڼو څخه یوه داده چې  ي د دغه څېړنیز اثرنظر  پوهنمل  د هڅاند لیکوال
کره لیکالرې خیال ښایسته ډېر ساتلی او ورسره ورسره یې له لنډون او  -پرتله یې پکې د یوې

  .اخېستی دی رکا هپور پوره انچوړتی اواکېښکلتی
په دې هیله چې د خپل رامخته کړي ادبي  ،هسره سره دغه هڅاند او ډېرکاري لیکوال تواو سپارښتن له گردو ارزونو 

بیا د خپلو اسکېرلو هېوادوالو مرورې او   هله دې سر وا هژبو سیال ومخیونرژانر له پلوه پښتو ژبه النوره پسې د پ
  !لوټلې خنداوې بیرته ور پوخال او ور ډالۍ کړای شي، الزیات بري او بریاوې غواړم
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