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

  
  

 ۰۹/۰۶/۲۰۱۷         یاحسان هللا ارینز
 

 دریو پاڼوپه هکله كتاب د «كه په میوند كې شهید نه شوې»د 
 

وس د امریكا په متحده ایاالتو كې د ا – محقق ښاغلى واصف باختري، چې اوس زموږ د هېواد پیاوړى شاعر او
ستونزې شته  ورځې تېروي، یو وخت ماته ویلي و چې د ختیځې نړۍ په فرهنګي كړیو كې ځنې داسېپردیسۍ شپې 

چې لویدیځوال یې نه لري. ده به د بیلگی په توګه تل داخبره كوله چې په افغانستان كې ډېر ځوان شاعران او لیكوال 
او  لد ډېرو كتابونو د خپرولو په ناروغۍ اخته دي، په داسې حال كې چې په لویدیځ كې ډېر معاصر شاعران، لیكوا

لو تخلیقي آثارو منځپانګې ته ډېر ارزښت وركوي او د نویو بریالیتوبونو ځاى د خپ هنور هنرمندان د كاذب شهرت پ
 .له پاره زیار باسي

نې كسان غواړي چې د خپلو كتابونو یا كتابګوټو د شمېر په زیاتولو یباختري صاحب به ویل چې په افغانستان كې ځ
افغانستان كې داسې نومیالي  بیاپه تېره  اوسره، ځانونه په خلكو وپېژني. رښتیا خبره دا ده چې په ځینو هېوادونو 
 .یكلى ديل كسان شته یا، وو، چې یوازې څو مقالې او یا د ګوتو په شمار كتابونه یې

دې حضراتو چې په خپلو لیكنو كې یې د څومره والي )كمیت( په پرتله څرنګوالى )كیفیت( ته ارزښت وركړى، 
كلونه به په خپلو لیكنو ژوندي پاته وي او خك  ستلو ارزي او كلونهول داسې څه لیكلي او خپاره كړي چې په لیكلو او

 .ثار په ډېره مینه لوليآبه یې 
عبدالشكور رشاد زموږ د سیمې وتلى عالم، شاعر او محقق و. هېڅوك د هغه جناب له پنځوس كلنې  ارواښاد پوهاند
یوازې د ګوتو په شمار كتابونه لري!! ارواښاد بې څخه سترګې نه شي پټوالى. دغه نومیالى پوهاند رمطالعې او تج

صدیق روهي، پوهاند سرور همایون، ارواښاد ډاكترجاوید، استاد واصف باختري، ارواښاد استاد الهام او  محمد استاد
او ان زلمیځنې نور د هغه حضراتو له ډلې څخه دي چې څو محدود كتابونه یې خپاره كړي، بله خوا بیا داسې تنكي 

یدا شوي چې غواړي هره ورځ یو كتاب ولیكي! دریغې چې دې حضراتو دا كتابونه د ځانونو له پاره پپاخه خلک 
 .لیكلى او په خپلو كورونو كې یې خوندي كوالى او د نورو خلكو وختونه یې نه ضایع كوالى

نه لولي او سمدالسه  سمون له پاره هم دوهم ځل شاعران او لیكوال دومره بیړه كوي چې ځینې خپل )آثار( د اځینې د
چاپوي او په دې توګه زموږ ژبې او شتمن شوي یې د خپلو هغه خپلوانو یا ملګرو په مالي مرسته چې نن سبا 

 .هنګ ته درانده زیانونه اړويرف
ښاغلي تخصص نه مني، دوى هم شاعران دي او هم كره كتونكي، هم محقیقین دي او هم مصنفین، هم ادیبان  غهد

خین، هم ژورنالستان او.... كېداى شي چې موږ په رښتیا هم داسې تكړه او ښاغلي كسان ولرو چې په دي او هم مؤر
د  او پراخوالىد ى چې دا كار د ډګر اډېرو چارو السبري وي، خو له دې واقعیت څخه هم سترګې نه شي پټېد

 .ډېر زیان رسوالى شي تخصص د نشتوالي یا كموالي له امله، د آثارو ماهیت، منځپانګې او څرنګوالي ته
كتاب )كه په میوند  ادا سریزه د ښاغلي الل پاچا آزمون د یوه كتاب د دریو پاڼو په هكله څه لیكلو ته الره پرانزي. د

ټوكه، د ښاغلي  500هـ ش كې، د )پښتویون( خپرندویي ټولنې له خوا،  1379کې شهید نه شوې( نومي چې په كال 
 .شوى ورپخه، په پېښور كې لطیف جان بابي په مالي مرست

پاى ته رسي. د كتاب د ( یونلیك )سفرنامه( له ننګرهاره )تل بهاره( پیل كېږي او په كندهار )شاهي ښار اد
داسې دي: له تل بهاره تر شاهي ښاره، پېریانو ته غزنى څه شى دى؟ د قره باغ سهارنۍ، بابا بابا سرلیکونه  متن

، د با په قباله دى، زیارت كومه د خرقې او د باباأزابل ته كډې الړې، كندهار مې د نارې وهي تا رانه غواړي، یاره 
یم، د شملې سیورى ته ټوله یې جرګه ده، یو قتل یو اوږد انتظار، كه په میوند كې  چهل زینې په سر كې درته والړ

كې د صابرشاه ګوتوكړل ټول شهید نه شوې، شپه ده د نكریزو، د ارغنداو ښكلې دره ده، د سور زمري بابا زیارت 
 .خواره قومونه او آخر یې مه كړې د ځوانانو مجلسونه

ځاى شعرونه هم راوړي. دا شعرونه كله نا كله له موضوع  -نلیك د متن د ال ښایست له پاره ځاى لیكوال د خپل یو
و په هغه سفر كې د خپلو یكوال دا كتاب د ځان ال دې ښاغليه سربېره پ .سره اړخ لګوي او كله نا كله پردي یسي

  !نو په چاپولو نور هم ښایسته كړىنورو ملګرو د څو عكسو
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زه د ادبي تیورۍ له مخې د یونلیك په هكله ډېر معلومات نه لرم. له همدې امله نه غواړم چې د دې كتاب په هكله 
یې وكړي، خو دومره ویالى بشپړه كره كتنه ولیكم. كېداى شي چې د صالحیت خاوندانو به دا كار كړى وي او یا 

جغرافیایي، اقتصادي،  ،سیمو د تاریخي ېشم چې لیكوال معموالً بېال بېلو سیمو ته د خپل سفر په ترڅ كې د همد
نلیكونه لیكي. لیكوال معموالً غواړي چې خپلو لوستونكو ته هغه سیمې او او فرهنګي پېژندګلوي له پاره یو ټولنېزې

لیدلي او راتلونكو نسلونو ته د یوې ټاكلې سیمې او د هغه ځاى د خلكو د اوسني  خلك وروپېژني چې هغوى نه دي
 او په كتابونو كې یې خوندي كړي. ژواك رښتینى انځور وباسي -ژوند

مطلوبې سیمې څخه په سلګونو  په دې ډول لیكنو كې لیكوال هڅه كوي هغه لوستونكو ته یو څه ووایي چې له
لیكوال د هغه سیمې د طبیعت، تاریخي پېژندګلوئ، خلكو، دود،  اد. وسته زېږيمتره لیرې اوسي او یا وركیلو

دستور، لیكلي یا شفاهي ادب، خوشالیو، غمونو، كار، روزګار، اقتصاد او ... په هكله په خوږه ژبه معلومات ټولوي 
تر لږه یو څه مطالعه وبو سیمو او خلكو په هكله پوره یا لږ لچې دى پرې تېرېږي. داسې لیكوال ته ښایي چې د مط

 .ولري
كه داسې نه وي پټه خوله افضله ده. وګورئ د هغو چینایي سیالنیانو معلومات چې څو پېړۍ مخكې د ورېښمو په 
الر تېر شوي، اوس هم د مؤرخینو او محققینو له پاره په زړه پورې او د اعتبار وړ دي او له هغو څخه د تاریخي، 

  .ړنو د منابعو په توګه كار اخیستل كېږيڅې هیزیاتنوګرافیكي او سیمه 
لكه مو چې مخكې هم ولیكل )كه په میوند كې شهید نه شوې( كتاب له ننګرهاره پیل كېږي. لیكوال له ننګرهار څخه 

مخونو كې د وردګو او د دوى د سیمې  18-14كابل ته او بیا د وردګو په الر كندهار ته ځي. لیكوال د خپل كتاب په 
مخ په پیل كې دى له شیخ آباده )سترګې  16پاڼه كې د شیخ آباد سیمې ته رسي، د 15ل پهبرې كوي. لیكواپه هكله خ

(. درې كرښې وروسته سترګې خوږوي) باندې ه الره(په دورایي )په اصل كې د تنګي دو او د لوګر (پوپناه كوي
یاد شو چې د وخت غه د وردګي وړاندیز راهآباد په سیمه )سالم اچوي( او لیكي: )... په دې وخت كې لیكوال د سید

آباد شي. د پامیر سیلما)سینما( موږ راوړو. زموږ صیب د افغانستان پایتخت باید سیدپاچا ته یې كړى و: پاچا 
مالمت نه و چې خپل بامونه یې قیر كول، ځكه له واورې نه په  .سړكونه باید كاه ګل شي او بامونه مو پاخه شي

 :كلی یې په منظومه ژبه كړی و او خپل آدرس یې هم وركړى وتنګ وو. د پاچا هر
  ) تر پای پورې( ډان ډان ډس  = آباد مى ده آدرس وردګ ته په خیر راغلې، سید

، پاسنى په اصطالح وردګ شاعر ته د كوڅې او بازار د هلكانو په سویه لېدلته ښاغلى لیكوال د پاچا د ناظم له خو
اخلي چې د ده په قول همغه شاعر د وخت لومړي  ګوټى )!( هم رالیكوال بیا هغه شعر تهكنځلې كوي. له دې وروس

 .وزیر ته اورولى و
 .شعرګوټي په نقلولو سره د ګرانو لوستونكو وخت ضایع كړم ېزه نه غواړم چې د د

د ساالرو دكانونو ته لیكوال وروسته لیكي: )... د وردګو ننداره مو له لرې لرې د سترګو په كونجو كې هم وكړه( او 
 .(، بادرنګ خوري او بیا د غزني په لور )یون پیل كويڅښیرسېږي. په ساالرو كې لمونځ كوي، چاى 

لیكوال غزني ته په الره كې یو ځاى لیكي چې )... یوازې زه او موټروان وېښ وو. هغه دې خیر اوسي یو نیم ځاى 
 .(!)به یې راښوده

په كابل پوهنتون كې د وردګو د  ،رښتیا دا خبره رانه هېره نه شي كله چې همغه وخت دا كتاب كابل ته راورسېد
هغه ځوانانو چې  .ه د كتاب تر سوزیدنګ پورې ورسېدهشو او خبر محصلینو له سخت غبرګون سره مخامخځوانو 

ې د تېر، حال او راتلونكي رښتني انځور یا د خپل تمه درلوده د ښاغلي لیكوال په یونلیك كې د خپل ځان او خپلې سیم
پالر او نیكه هسكه شمله وګوري یا د پردیو په وړاندې د زرګونو شهیدانو نیمګړو ارمانونو ته پكې وژاړي او یا د 
لیكوال په مرسته خپل ځان او خپله سیمه ښه وپېژني، ناڅاپه له كنځلوسره مخامخ كېږي او خپله ګوته په غاښ 

 .چیچي
لكه ارواښاد استاد رشاد غوندې( )محصلینو اوریدلي وو چې خلك د كتابونو د لیكلو له پاره په میاشتو میاشتو او  ېد

كلونو تیارى نیسي، كتابونه ګوري، كتابتونو ته ځي، شپه او ورځ كار كوي او د خپلو سترګو د ځیر د   –په كلونو
د دغه ښاغلي لیكوال سره موافق نه یم چې كله د یوې سیمې په كمولو په بیه نورو ته په الره كې مشالونه ږدي. زه 

ګوري او په ډېره بېړه )سترګې ترې پوپنا كوي( او د ته هكله د څه لیكلو نیت لري)د سترګو په كونجونو كې( ور
كښ انسان په توګه د قدر وړ دى، خو موټروان( وي! موټروان د یوه زیارمعلوماتو یوازنى منبع یې هم خوبولى )

وك چې د موټروان د معلوماتو له مخې كتاب لیكي، هغه به داسې یو شى وي لكه )كه په میوند كې شهید نه څ
 (!!!شوې
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خكې چې زه په كابل او پېښور كې د نړۍ د هېندارې د دیارلس كلن زوى لرم. پنځه كاله م زه د حسیب هللا په نامه یو
وخت وم، یوه ورځ حسیب هللا له ما څخه پوښتنه وكړه چې دایرة المعارف ګوټي د لومړي ټوك )آسیا( په لیكلو ب

كتابونه اړوي رااړوې؟ ما ورته وویل چې بچیه زه كتاب لیكم! ده وخندل او  پالره! دا ته څه كوې چې ناست یې او
 وې ویل چې سخت كارونه په ما كوې او آسانه دې ځان ته نیولي دي! 

. غیكې، زه د ستورو په ننداره بوخت وم چې حسیب هللا برنډې ته رایو بل ماخستن د پېښور په یوه ډېره توده شپه 
مكې، سپوږمۍ او لمر په هكله څه لوستي وو. ځدى هم آسمان ته ځیر شو. لكه چې همغه اونۍ یې په ښوونځي كې د 

د ده له ما څخه پوښتنه وكړه چې پالره دا ستوري ولې دومره كوچني دي؟ ما چې د پېښور په هغه توده شپه كې 
ځواب وركولو حوصله نه درلوده، ورته ومې وویل چې دا د كوم چا د تسبیحو شیندل شوې دانې دي! دى لږ موسكى 
شو. بیا یې پوښتنه وكړه چې لمر ګرځي او كه والړ دى؟ ما فكر وكړ چې د لمر د سكون خبره د ده له پاره ډېره 

  !پرېوزي درنه ده، ځكه مې ورته وویل چې لمر هر سهار خېژي او مازدیګر
زما پام و چې دغه كمكي زده كوونكي ځان خندا ته برابراوه. د ده درېیمې پوښتنې زما حوصله ختمه كړه: پالره 

 مكه ګرده ده كه پلنه؟ ما ورته وویل چې پلنه!! ځ
كړه: پالره دومره چې نه پوهېږې بیا ولې كتابونه لیكې؟!... او زیاته یې  :سیب هللا په زوره وخندل او وې ویلح

 !پرېږده چې پاتې كتاب زه ولیكم
زه ګومان كوم چې د كتابونو د لیكلو په برخه كې زموږ ځنې ښاغلي مولفین او لیكوال او هغه كمكي زده كوونكي یو 
شان نظر لري. هغه وایي چې سخت كارونه په ما كوې او آسانه دې ځان ته نیولي دي! او دغه ښاغلي لیكوال د 

 !ه یوې سیمې ته وګوري او بیا د )موټروان( د معلوماتو له مخې یونلیك لیكيسترګو له كونجونو څخ
وس د ده او د ده د آثارو د لوستونكو وخت ډېر ارزښت لري او ا  –زموږ دغه ښاغلى لیكوال ښه پوهېږي چې اوس

وستلو ارزي. د سرو زرو په تله تلل كېږي. اوس هغه وخت تېر شوى دى چې خلكو به ویل چې هر كتاب په یو ځل ل
 .اوس داسې وخت راغلى دى چې ځنې كتابونه باید لس ځلې ولوستل شي، خو ځنې نور د پاڼې په اړولو هم نه ارزي

شوي دي چې  دهار په برخه كې خو داسې څه لیكلكتاب كې هرې سیمې ته ډېر سرسري نظر شوى دى. د كن ېدپه 
هېڅ اړخ نه لګوي. په هر صورت ماته داسې ښكاري چې  د هغه مېلمه پالو خكو له خورا درنې مېلمه پالنې سره

ښاغلي لیكوال دا كتاب په یوه ورځ یا یوه اوونۍ كې بشپړ كړى او بله ورځ یې د یوه كاذب شهرت د ګټلو له پاره 
 چاپ كړى دى.

ې ډېر وپا او امریكا كې مېشت افغانان باید د خپلو پېسو د لګولو په برخه كراوس راځو هغه مسلې ته چې په ا
 هید نه شوې( د چاپ لګښت ښاغلي عبدالطیف بابي وركړى دى.ش النه ګام واخلي. د )كه په میوند كېوومس

نیویارک كې په دې ښه پوهېږي چې هغه وطنونه ساینس او تكنالوژي آباد كړي  خو دى په ؛ده دې كورودان وي د
ده شخصي پانګه بلل  په جېب كې پرتې دي، د نه یونلیكونو! د ښاغلي بابي پیسې تر هغه وخته پورې چې د ده ،دي

مصرف کې یې خو كله چې دا پیسې د كتاب د چاپولو له پاره بېلېږي، زموږ ټولو حق بلل كېږي او په  ؛كېږي
 .مسوولیت لرو

وبې كوي، خو په موږ باندې یو ل ي چې ماشومان یې په كمپیوټر او انټرنیټي بابي په داسې یوه ټولنه كې اوسښاغل
 ته ووایو شاباسې! ورنه لولي! ښاغلي بابي دې هملته ساینسي، هنري او ادبي كتابونه وژباړي چې موږ نلیكو

په پښتو ژبه كې د ساینس او معاصرو پوهنو او هنرونو ونډه هسې هم په هېڅ حساب ده، هغه ښاغلي پښتانه 
كار ده چې د هغې د پوره كولو له  فرهنګیان چې په لویدیځ كې استوګن دي، د پښتو په دې كمبود ښه پوهېږي او په

 .پاره مټې راونغاړي
 :ښاغلي لیكوال خپل كتاب هم ښاغلي بابي ته اهدا كړى دى  
 

 وي( ورګټقام ته  وانځدا   منور وي ېپال چـ توښ)پ
 

ټې بډ وهلې دي. ساه یې پښتو ده، د ژوند خواږه د پالنې ته مدى چې په رښتیني توګه یې د پښتو دا غږ د هغه چا)
وستلو كې ویني. د پښتو ستي لیكوال او منلى دوست لطیف جان بابى یادوم چې د دې یونلیك  پښتو په ویلو، لیكلو او

 (.په خپراوي او لورېینې یې زما قلم نور هم لیك ته وهڅاوه. خداى دې ژوند وركړي
حاجي میګوم تومره(. دلته ګورو چې خبره تر حاجي هم تېره شوې ده او ښاغلي هغه د كابلیانو خبره )مه توره 

دغه  . د ښاغلي بابي دې دديلورولې لیكوال د شیخ او كربالیي او زوار مرتبې ټولې په یو ځل په ښاغلي بابي 
نجینیري خو موږ له ښاغلي بابي څخه علم غواړو، انټرنیټ غواړو، طب غواړو، ا ؛سخاوت په وجه كور ودان وي
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 4تر 4 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

 

نو خپلې پیسې دې كرارې کېږي؛ غواړو، اقتصادي علوم غواړو، نړېوال ادبیات غواړو، هنر غواړو... كه داسې نه 
 . ینې پټۍ نه ږديدې وطن په پرهرونو دې نورې مالګ او دوساتي په جېب كې 

عجزاتو په عصر كې موږ ته پېړۍ د تكنالوژۍ د م 21څخه هم كوو چې د (ورته ګیله له خپروندویه ټولنې )پښتو یون
مرهمونو ته اړتیا لري  پرهر خلك  وكر وطن او پرهرټ – . پښتو یون باید په دې پوه شي چې دا ټوكرخپرويیونلیك 

 .ته!نه زهرو 
لیكوال ښاغلي الل پاچا آزمون ته له لوى خداى)ج( څخه د ډېر عمر، ښې روغتیا او وطن ته د محترم په پاى كې 

او یا د دغه درانده كار مبتدي شاګردان باید د نورو  لیکوال فرهنګي هیله كوم. موږ د افغانستاناغېزمن او ګټور 
موږ ته نه ښایي چې خپل كار پوره وبولو او د نظر د خاوندانو یا كره  .خبرو او نظریاتو ته د قدر په سترګه وګوری

 كتونكو مشورې له پامه وغورځوو. 
پوره وخت لري، دى د پوره استعداد خاوند دى، كه چېرته د خپل كار له پاره  آزمون صاحب ال د ډېر كار له پاره

، یقین دى چې یوه ورځ به د افغاني مطبوعاتو د ټوكری تر ټولو ښایسته ګل وي. د هغه وپاليسمه الر وټاكي او 
  !ښاغلي نوموړي د ډېرو بریالیتوبونو په هیله

 پای
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