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ژوندي یادونه
د ژوندیو قلموالو او فرهنگیانو یاد

د مقالو ټولگه
لومړی ټوک
لیکوال

آصف بهاند
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د کتاب ځانگړنې :
د کتاب نوم :ژوندي یادونه ،لومړی ټوک،
لیکوال :آصف بهاند،
د خپـریدو نېـټه :د  ۲۰۲۰ام عیسوي کال اپریل میاشت،
د خپریدو ځای :افغان جرمن آنالین پورتال.
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اهدا:
پالر ته مې!
محمد عمر خان ته چې ټولې ستونزې او خوارۍ یې په یوازې ځان
وسهلې ،خو اوالدونه یې د ښوونځي ،پوهنځي او زدکړو د رڼا تر
دایرې پورې ورسول او د نوې متمدنې نړۍ په چاپېلایر کې یې د
پل اېښودلو جوګه کړل.

لطیف الال ته ،ډوکتور لطیف بهاند ته!
چې د نورو گڼو الرښوونو تر څنگ یې د زدکړو ،مطالعې او قلم
چلولو په الرو او ګودرونو کې بلد کړی یم.
پوهندوی آصف بهاند
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د مطالبو فهرست:
لومړنۍ خبرې

 ۸ام مخ

 ۱ــ استاد پوهاند میرحسین شاه خان:
ــ یوه کلیزه ،دوې خاطرې (د استاد پوهاند میرحسین شاه خان نویمه کلیزه)

 ۱۰ام مخ

 ۲ــ سلیمان الیق:
ــ الیق او د لنډیو بحث،

 ۱۲ام مخ

ــ «د وینو واټ» له اړخ سره یو څو خبرې،

 ۲۱ام مخ

ــ «مـا خـو وې چې خـرابات به هـدیره شي»

 ۲۴ام مخ

 ۳ــ پوهاند دکتور مجاور احمد زیار:
ــ زیار ،زغم ،زیار ،د پوهاند دکتور مجاور احمد زیار پنځه اویایمه کلیزه،

 ۲۷ام مخ

ــ د شپون او مجاور پخالینه،

 ۳۱ام مخ

 ۴ــ استاد معصوم هوتک:
ــ د ذهن له تا خانو څخه (څو شېـبې له استاد معصوم هوتک سره)

 ۳۶ام مخ

 ۵ــ علي گل پیوند:
ــ زړه ډمه او نوی کورګی

 ۴۰ام مخ

 ۶ــ عبدالغفور لېوال:
ــ «الم او ایلینو» او زما څو بیتونه،

 ۴۳ام مخ

ــ د «کک او زرینه» د هرکلي په پار،

 ۴۴ام مخ

ــ «کک او زرینه» مو په کورونو کې،

 ۴۶ام مخ

ــ د «سلطان» د پښې غـږ (د غفور لېوال د «سلطان» منظومه)

 ۴۸ ،ام مخ

 ۷ــ هادي مال:
ــ هادي مال او اکا مراد

 ۵۱ام مخ

 ۸ــ پوهاند داکتر سید عبدهللا کاظم:
ــ یو د قدر وړ تاریخي اثر ،یو مننلیک
 ۹ــ ډوکتور محمد تنها:

 ۵۶ام مخ
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ــ د افغانستان د تیارو له پاره یوه بله ډیوه ،د محمد تنها پي اِچ ډي
ــ د کوچنیانو ادبیات د یوه ساینسپوه له نظره،

 ۶۰ام مخ
 ۶۹ام مخ

 ۱۰ــ محمود مرهون:
ــ محمود مرهون او د کوچنیانو ادبیات،

 ۷۲ام مخ

ــ د الفبا نوی کتاب او د محمود مرهون نوې هڅې،

 ۸۴ام مخ

 ۱۱ــ حاجي محمد نﻮزادي:
ــ د توتکۍ له وزرو (د نﻮزادي د شعﺮ په بڼ کې)،

 ۸۷ام مخ

ــ د سپوږمۍ ُلور ،د پښتو شعر په هسک کې یو نوی ستوری،

 ۹۶ام مخ

ــ مارییا کرویر ،یوه عاشقانه ډرامه،

 ۹۹ام مخ

ــ پنځه ډالۍ د حاجي محمد نوزادي نوي چاپ شوي آثار،

 ۱۰۱ام مخ

 ۱۲ــ الل پاچا ازمون:
ــ د فرهنگیانو د رواني ترور لړۍ او د الل پاچا ازمون قهر

 ۱۰۹ام مخ

 ۱۳ــ پیرمحمد کاروان:
ــ له کاروان سره یو ماسپښین

 ۱۱۳ام مخ

 ۱۴ــ بخت زاده دانش:
ــ «زه به نه لیونی کیږم؟»

 ۱۱۷ام مخ

ــ «دا چې سره وینه بهیږي» په کابل کې د وینو سیالو

 ۱۲۳ام مخ

 ۱۵ــ ابراهیم نعیمي:
ــ او ال ګلونه سوځي،

 ۱۲۹ام مخ

ــ د طنز پیچلی هنر او د ابراهیم نعیمي تجربې،

 ۱۳۵ام مخ

 ۱۶ــ استاد یار محمد علیزی:
ــ استاد یار محمد علیزی او د فاروق شاه یو سوی غزل،

 ۱۳۸ام مخ

 ۱۷ــ عبدالمالک بېکسیار:
ــ د بـېکسیار د ډک زړه څپې
(د عبدالمالک بـېکسیار د ژوند او شاعرۍ لنډ جاج)،

 ۱۴۱ام مخ

 ۱۸ــ محمد صفر خواریکښ:
ــ په پردیسۍ کې د خواریکښ فرهنگي السته راوړنې،
 ۱۹ــ ډاکتر وحید آرین:

 ۱۶۵ام مخ
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ــ د زدکړو د ډگر او عملي کار غوره بیلگه،
ــ ډاکتر وحید آرین له یو بل ویاړ سره،

 ۱۷۴ام مخ
 ۱۷۷ام مخ

 ۲۰ــ شاه ولي ارین:
ــ دردونه او یادونه او ورسره څو خبرې،

 ۱۸۱ام مخ

 ۲۱ــ فاروق فردا:
ــ «د الفت سل خبرې» او یوه خاطره،

 ۱۸۵ام مخ

 ۲۲ــ عبدالهادي هادي:
ــ «اخ! چې لنډې فاصلې وای» شعري ټولگه او د هادي د شعر ښکال،

 ۱۸۹ام مخ

 ۲۳ــ احمد تکل:
ــ «هو زه په خپله یمه ،احمد یم»

 ۱۹۸ام مخ

 ۲۴ــ صالح محمد صالح:
ــ اور او ګالن ،د جگړې په اور کې راپورته شوی نسل،

 ۲۰۲ام مخ

 ۲۵ــ ډاکتر محب زغم:
ــ طبیب او مال ،د ډاکتر زغم وصیت،

 ۲۰۸ام مخ

 ۲۶ــ مطیع هللا تراب:
ــ مطیع هللا تراب ،د ډکو زړونو چیغه،
(په اوسني پښتو شعر کې یو نوی باب)،

 ۲۱۳ام مخ

 ۲۷ــ احمد ولي اڅکزی:
ــ احمد ولي اڅکزی او د کوچنیانو ادب،

 ۲۲۷ام مخ

ــ کوچنی ټکی کام د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله پته،

 ۲۳۸ام مخ

ــ د احمد ولي اڅکزي کوچنی ټکی کام او
د کوچنیانو له پاره دوه سوه نکلونه،

 ۲۴۴ام مخ

 ۲۸ــ ویسا ورونه:
ــ ویسا ورونه تعلیم ،کتاب ویشنه ،مطالعه او قلمالر ټولنه،

 ۲۵۳ام مخ

ــ تعلیمي انقالب ،د اور په منځ کې ،د مرگ په خوله کې،

 ۲۷۷ام مخ

ــ د رڼا او تیارې جگړه
(د ښونځي جوړونکو او ښونځي سوزونکو تـقابل)،

 ۲۸۱ام مخ

 ۲۹ــ زلمی نصرت:
ــ «د رنگونو جنگ» (د زلمي نصرت نوې شعري تجربې)،

 ۲۸۷ام مخ
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 ۳۰ــ یرغل ننگیال:
ــ یرغل ننگیال ،کوچنی لیکوال لوی فکر،

 ۲۹۲ام مخ

 ۳۱ــ ادریس سیاوش:
ــ کتاب لوست مدني ټولنه او ادریس سیاوش،

 ۳۰۰ام مخ

 ۳۲ــ عبدالرحیم موسی زي:
ــ مآخذ ،بیبلیوګرافي ،ریفرینس،
ــ بیا هم د ښاغلي موسی زي د پام وړ،

 ۳۱۲ام مخ
 ۳۱۷ام مخ

 ۳۳ــ اجمل تورمان:
ــ د اجمل تورمان لیک او د کوچنیانو ادبیات،

 ۳۱۸ام مخ

ــ «د ماشوم د ادبیاتو کور»،

 ۳۲۵ام مخ

 ۳۴ــ شهنواز باقر
ــ د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې،

 ۳۵۴ام مخ

 ۳۵ــ غوث الدین فروتن:

«اکو بکو» نوې هیلې په ترپکو ،د غوث الدین فروتن هلې ځلې،

 ۳۷۸ام مخ

 ۳۶ــ د مسعود فاراني:
ــ د مسعود فاراني د شعر په گلبڼ کې د یو څو رنگینو پاڼو ننداره،

 ۳۸۲ام مخ

 ۳۷ــ نور محمد الهو:
ــ یو شعر ،یوه خاطره
 ۳۸ــ د لیکوال بیوګرافي،

 ۳۸۶مخ
 ۳۸۹ام مخ
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لومړنۍ خبرې
شاعران ،یاران او مدني فعاالن
زما په لیکنو او تخلیقاتو کې ډېره غوښنه برخه څېـړنیزې مقالې دي چې د هغو په ترڅ کې زما
له نظره اړین مسایل او ستونزې څېـړل شوي دي او یا مې د نورو لیکوالو ،شاعرانو او د
فرهنگ او زدکړې د ډګر پر مخکښانو باندې څه لیکلي دي .په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه
هغه لیکنې دی چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي
محروم شوي ،زما د مقالو دا ټولگه همدا مقالې رانغاړي.
یو وخت دود داسې وو چې د ژوندیو قلموالو او فرهنګیانو په باب به لیکلو ته چا دومره زړه نه
ښه کاوه ،ډېرې لیکنې به په وفات شو قلموالو او فرهنګیانو باندې کېدې حتی د ژوندیو له پاره
به د درناوي هیڅ ډول محفل نه جوړېده او که دا کار شوی هم وي ،نو ډېر په ندرت سره به و.
د شپېتمې هجري لمریزې لسیزې له پیل نه خال ـ خال لومړی په شخصي فرهنگي محفلونو کې
او بیا وروسته په رسمي توگه هم د ژوندیو یاد اومحفلونو ته پام ور واوښت .په همدې یاد وخت
کې په شخصي ډول په کورونو کې د دې محفلونو لړۍ داسې پیل شوه چې کله به د کوم قلموال
کتاب چاپ شو ،نو د دې حلقې یاران به په یو کور کې سره راټول شول او پر چاپ شوي کتاب
به د نقد غونډه جوړه شوه.
وروسته دا دود پسې وغځید چې تر ټولو ښه محفل یې د عالمه رشاد د کلیزې محفل و چې د
ده د زیږیدو اویایمه کلیزه د خوشال فرهنګي ټولنې له خوا د۱۹۹۱م کال د نومبر پر څوارلسمه
نېټه د یو شمیر وتلو فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د علمي شورا په تاالر کې د
یوې ورځې له پاره ولمانځل شوه.
اوس د ژوندیو د یادونو دود دومره عام شوی دی چې اوسني نسل خپله ډېره پاملرنه د ژوندیو
ستاینې ،نقد او یادونو ته ور اړولې ده.

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زه د خپلو مقالو په دې ټولګه کې ټولې هغه مقالې رااخلم چې د شعر ،شاعري ،د شعر تیوري
او د شاعرانو پر ټولګو یا د قلموالو پر ځینو کارونو او یا هم د مدني فعاالنو او د زدکړو په ډګر
کې د مخکښانو د زدکړو او کارنانو او ویاړونو په باب ما تر اوسه په بیالبیلو وختونو کې لیکلي
دي.
ما هیڅکله د خپلو لیکنو په ترڅ کې ژوندي قلموال نه دي هېر کړي ،تل پر مې پر هغو کسانو
څه لیکلي دي چې د زدکړو ،عملي کار او د تعلیم په عامولو کې یې تر نورو پل مخکې ایښی
دی .ما د دوی د ال هڅونې او د نوي نسل له پاره د ښه تعلیم د بېلګو په توګه د ځینو هغو ځوانانو
پر تعلیم او کارونو باندې مستندې مقالې لیکلې دي چې په نورو کې مخکښ او وړاندې دي .د
چا کتابونو ته مې مقدمې لیکلي ،یا مې له ژوندیو مشرانو فرهنګیانو سره د خپلو خاطرو او لیدنو
ګزارش د یوې مقالې په چوکاټ کې وړاندې کړی دی او...
دلته د دې خبرې یادول اړین ګڼم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب ما خپلې ګڼې مقالې مېرمنو
ته هم ځانګړې کړې دي چې ژوندۍ دي او د دوی پر ژوند ،فعالیتونو ،پر دوی باندې د ترسره
شوو تاوتریخوالي په باب ،د مېرمنو د هغو هڅو په باب چې دوی د نوي نسل د ښې روزنې او
ال هڅونې له پاره کړې دي؛ ما ځلولي دي ،خو په دې ټولګه کې د مېرمنو له پاره کومه لیکلې
مقاله نه لیدل کېـږي؛ دلیل یې دا دی چې زما پالن داسې دی چې ټولې هغه مقالې چې ما د
مېرمنو له پاره لیکلې دي ،په یو جال ټولگه کې تر جال سر لیک را ټولې او خپرې کړم.
زما د مقالو په دې ټولګه (ژوندي یادونه) کې اوه پنځوس ( )۵۷مقالې راوړل شوې دي ،چې
ستاسو درنو لوستونکو د مطالعې له پاره وړاندې کېـږي.
پوهندوی آصف بهاند
د دوه زره شلم کال د اپریل شلمه نېټه
هېدرسلیف
ډنمارک
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استاد پوهاند میرحسین شاه خان:
یوه کلیزه ،دوې خاطرې،
د استاد پوهاند میرحسین شاه خان نویمه کلیزه
د لمانځولو او یادولو په برخه کې پخوا داسې دود و چې یوازې به د مړو لیکوالو ،شاعرانو،
استادانو ،مشاهیرو او قلموالو له پاره غونډې جوړیدې ،بیا د ځینو فرهنګیانو په نوښت ،د اویایمې
لسیزې په وروستیو کې داسې هم وشول چې د ژوندیو لمانځل او درناوی هم د یوه بدعت په ډول
پیل شو .ښایي په کابل پوهنتون کې د استاد رشاد د اویایمې کلیزې جوړول او لمانځل یې یوه
غوره بیلګه وي.
او دا دی اوس د نورو ژوندیو فرهنګي شخصیتونو د لمانځلو په لړ کې بیا هم په کابل پوهنتون
کې د دانشمند استاد پوهاند میر حسین شاه نوویمه بختوره کلیزه ،د ده د د علمي الرې د ځایناستو،
شاګردانو ،ارادتمندانو او الرویانو له خوا د  ۲۰۱۵کال د نومبر په ۲۱مه نیټه ولمانځل شوه.
پوهاند میر حسین شاه ښه استاد ،ځیرک څیړونکی ،دقیق ژباړن او د وخت د ادبیاتو او بشري
علومو په پوهنځي کې د منځنیو پیړیو د تاریخ په تدریس کې غټه سټه او د اعتبار وړ آدرس و
او په علمي دوایرو کې ښه اداره چي ثابت شوی دی.
که چیرې د پوهاند میر حسین شاه اکادیمیک ژوند او اداري کار په دقیق ډول مطالعه شي ،لیدل
کیږي چې کومه وظیفه چې د خلکو ،ټولنې او وطن له خوا ده ته سپارل شوې وه ،هغه یې په
عالمانه ،صادقانه او ریښتینې توګه د خپل تدریس ،څیړنې ،تالیف ،ژباړې او اداري کار په ترڅ
کې د یوه زړه سواندي استاد په توګه تر سره کړې ده.
زه مخامخ د شاګرد په توګه کله د استاد پوهاند میرحسین شاه لکچر ته په ټولګي کې نه یم ناست،
خو په هغو کسانو کې شمیرل کیږم چې د ده له لیکلو علمي آثارو نه مې ډیره استفاده کړې ده او
په سیمینارونو او کنفرانسونو کې یې لکچرونو ته ناست یم.
دا مې له خپ لو استادانو نه چې د ده مستقیم شاګردان وو ،اوریدلي دي چې دی یو زړه سواندی
عالم استاد و .پوهاند میر حسین شاه ته د چا ژبه ،والیت ،قوم ،مذهب او نور تعلقات اصالً مطرح
او مهم نه وو ،یوازینی شی چې ده به په نظر کې نیول هغه د شاګر استعداد و ،په هر چا کې به
یې چې ډیر لږ استعداد هم وموند ،هغه به یې کار ته او لوړو زدکړو ته او د علم الس ته راوړلو
ته هڅاوه.
یوه ډیره ښه بیلګه یې د کابل پوهنتون استاد نورمحمد غمجن و .کله چې استاد غمجن موږ ته د
لیسانس په دوره کې د حمید منتخبات او د روښانیانو د دورې متون تشریح کول ،داسې به مستند
او په ډاډ سره غږیده لکه له هماغه ځای او پیښې نه چې راغلی وي.
نورمحمد غمجن تمیل د لغمان نه راغلی یو ساده بې کسه ،بې واسطې زلمی و چې پوهاند میر
حسین شاه خان هیڅ ډول سمتي ،قومي ،مذهبي تعلقات نه ورسره درلودل .حتی د دوی مورنۍ
ژبه ال یوه نه وه ،نورمحمد غمجن په قوم پشه اي او مورنۍ ژبه یې هم پشه اي وه او استاد میر
حسین شاه له کندهاره راغلی و.
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دا د استاد صابر خویشکي د خولې خبره ده« :کله چې استاد پوهاند میر حسین شاه د نورمحمد
غمجن استعداد ،له علم سره مینه او زحمت ته وکتل ،هغه یې هندوستان ته د لوړو زدکړو له
پاره ولیـږه».
د همدې زدکړو په پایله کې هغه استعداد چې پوهاند میر حسین شاه په هغه کې لیدلی و ،غوټۍ
یې وکړې ،وغوړید او غمجن زدکړې پای ته ورسولې .کله چې غمجن له لوړو زدکړو راستون
شو ،د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي په علمي کدر کې جذب شو او داسې استاد او څیړونکی
ور نه جوړ شو چې کم ساری و.
د استاد پوهاند میر حسین شاه د علمي دریځ یوه بله خاطره چې شخصا ً په ما پورې اړه لري او
هیڅکله به مې هیره هم نه شي ،د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره زما د علمي ترفیع
له پاره زما پر وړاندې شوې اثر باندې د کابل پوهنتون په علمي شورا کې د پوهاند میر حسین
شاه علمي دریځ و.
کله چې زه د ۱۳۶۰کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل
شوم ،تر هغه وخته پورې مې له استاد پوهاند میر حسین شاه خان سره مخامخ پیژندګلوی ال نه
وه شوې ،خو د نه پیژندنې په نړۍ کې یې زما د یوه علمي اثر په برخه کې یو عالمانه او
دلسوزانه برخورد کړی و چې تر اوسه یې هم زه د علمي احسان پوروړی یم.
د  ۱۳۶۴کال په نیمایي کې ما د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره خپل علمي اثر(شعر
د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره) د استاد پوهندوی جالالدین کونړي تر الرښوونې الندې

بشپړ کړ.
د کابل پوهنتون له علمي مقرراتو سره سم زما لیکلی تحقیقي اثر د څانګې له علمي مجلس نه
وروسته د پوهنځي علمي شورا ته او بیا له هغه ځای نه د پوهنتون علمي شورا ته ولیـږل شو.
د کابل پوهنتون په علمي شورا کې زما پرعلمي اثر باندې د بحث په لړ کې ځینوښاغلو زما له
علمي اثر سره چې اصالً یې له مسلک سره د یوه خلي په اندازه ارتباط هم نه درلود ،مخالفت
کړی و .مخکې له رای اخستلو نه پوهاند صاحب میر حسین شاه خان هغو ښاغلو ته په خطاب
کې ویلي وو:
«پرته له شکه چې هر اثر د ښیګڼو تر څنګ خپلې نیمګړتیاوې هم لري چې دا تر بحث الندې
اثر هم له هغو مستثنی نه دی ،خو په همدې تیره غونډه کې مو داسې یوه اثر ته د پوهندویي
ترفیع منظوره کړه چې له تر بحث الندې اثر نه څو ځلې ضعیف ارزیابي کیدای شو ،ولې دا اثر
چې نیمګړتیاوې یې تر هغه اثر لږې او ناچیزه دي ،د پوهنیارۍ مستحق نه ګڼئ؟»
د پوهاند صاحب میر حسین شاه خان دا علمي زړه سوی او روا داري نه یوازې پر ما ،بلکې د
وطن په ډیرو بچیانو باندې شوې ده.
د استاد پوهاند میر حسین شاه خان نویمه کلیزه دې بختوره وي .زه د استاد د علمي الرې د یوه
الروي او ارادتمند په توګه له ټولو هغو ښاغلو نه چې د داسې یوه علمي شخصیت د یادونې او
کلیزې د لمانځلو تکل او هڅه یې کړې ده ،د زړه له کومې مننه کوم او استاد پوهاند میر حسین
شاه خان ته اوږد پُر ثمره ژوند غواړم او هیله کوم چې د ژوندیو حقداره پوهانو او فرهنګیانو د
لمانځلو دود عام شي.
پای
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سلیمان الیق:
الیق او د لنډیو بحث
«د پښتو د فولکلوري شعرونو په لړ کې د لنډیو
برخه واقعا ً د ټول بشریت د فولکلوري شعرونو
د عظیمې شتمنۍ یوه مهمه برخه ده».
(سلیمان الیق)

په تور پیکي دې غوړي کم کړه
پــه هــلکــانــو دې زیــړی ولـــګــاونه
دهــیــریــدو نــه یــې جــانــانــــه
له جــدایــۍ ســره دې ځــان عــادتـومه
کـه یاري کـړې همدا یې کال دی
بیا مې د برېتو خط راځي بدرنګ به شمه
د فرهنګي یارانو په پنډارونو کې هلته او دلته په شفایي ډول هم دا خبره خوله په خوله کیدله چې
ښاغلي الیق د پښت و لنډیو په باب کار کړی دی او ځینو به ال دا ویل چې اوس هم د پښتو لنډیو
په باب د الیق کار روان دی چې ژر به میدان ته راووزي.
د لنډیو د مقالو (لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه) په لړ کې مې د لنډیو په باب د الیق له لیکل
شوو مقالو نه کله ،کله استفاده کړې ده چې په خپلو ځینو مقالو کې مې یې مآخذونه هم په نښه
کړي دي ،خو زه چې د پښتو ژبې د فولکلور او په ځانګړي ډول د لنډیو په باب د الیق نظریاتو
او لیکلو مقالو ته ګو رم ،باید ډیر څه ور باندې ولیکل شي ،ځکه نو زه د لنډیو د په باب د الیق
کارونو ته یو ځغلند نظر کوم:
د  ۲۰۱۶کال د جنورۍ په میاشت کې ځینو ویبپاڼو د الیق د ژوند په باب د یو لنډ مستند جوړ
شوي فلم خبر او ویدیو خپره کړه .دا فلم «د ترانو شاعر» نومیـږي چې د مصور بنسټ په
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مرسته محبوب هللا خان چمتو کړی دی .ما دا فلم لومړی په تاند کې ولید ،بیا مې په روهي او
ورپسې مې په یوتیوب کې تر سترګو شو .زه دلته د الیق په بیوګرافۍ او په فلم کې په نورو
راغلو مستندو مسایلو باندې نه غږیـږم ،یوازې په هغو خبرو باندې تم کیـږم چې په فولکلور او
لنډیو پورې اړه لري.
د دې ویدیو په یوه برخه کې استاد حبیب هللا رفیع د سلیمان الیق د علمي شخصیت په باب
غږیږي او د الیق د هغو کارونو په باب مالومات ورکوي چې الیق د پښتو فولکلور او پښتو
لنډیو په باب کړي دي .دا د استاد حبیب هللا رفیع د خبرو متن دی:
«ما ډیر پخوا ،د څلویښت په لسیزه کېد ده (الیق) یوه مقاله لوستې وه ،چې د پښتو په ولسي
سندرو یې لیکلې وه .هغه ولسي سندرې ،چاربیتې چې په کلیو کې ،په کلیواله ژبه ویلې کیږي
او د بیسواده شاعرانو له خوا ویل شوې وې ،هغه یې را غونډې کړې وې ،زما له پاره ډیره
جالبه وه .زه له هماغه وخته ،د فولکلور په برخه کې ،د ده له کارونو سره آشنا شوم او عالقه
مې ور سره پیدا شوه.
وروسته له هغه ،ده (الیق) بیا د پښتو لنډیو په باب ژوره مطالعه وکړه ،د هغو په سوابقو ،د
لنډیو په جوړښت ،د لنډیو په سکښت ،خوږوالي او بالخره د لنډیو په متنوع والي ،په راز راز
والي او د ځینو نورو ژبو له ورته ادبیاتو سره د لنډیو پرتله ده.
نو په دې ترتیب ،ده د لنډیو له پاره ډیر کار کړی او د خپل کار له پاره یې په زرګونو لنډۍ له
کتابونو او د خلکو له خولو را غونډې کړي او یو لوی کلیکسیون یې د لنډیو جوړ کړی دی».
د رفیع صاحب له دې خبرو نه دا ثابتیـږي چې الیق ال په تانده ځواني کې له پښتو فولکلور او
لنډیو له ټولولو او خوندي کولو سر مینه درلوده او دې کار ته یې بډې وهلې وې .کله چې د رفیع
صاحب د مالوماتو له مخې زه د پښتو فولکلور او پښتو لنډیو په باب د الیق د کار له پیل نه خبر
شوم ،خپل هغه مالومات را ته غلط ثابت شو چې ما فکر کاوه چې د پښتو لنډیو په باب به ،په
«پښټو لنډۍ ۱۳۶۳ ،کال» نومې ټولګه کې د الیق په قلم لیکلې مقدمه ،د ده لومړنی کار او
لومړنۍ لیکنه وي .سره له دې چې ما خپل دا نا سم مالومات چیرې خپور کړی نه دی او یوازې
له ما سره موجود و ،خو بیا هم زه له خپل دې ناسمې انګیرنې نه همدا اوس بښنه غواړم.
سلیمان الیق د لنډیو په باب ډیرې علمي او هر اړخیزې څیړنې کړې دي .د لنډیو په باب به الیق
ال په تانده ځوانۍ کې هم څه لیکلي او خپاره کړي وي ،خو لومړني علمي او هر اړخیزه لیکنه
یې ما د لنډیو په هغې ټولګه کې کې ولیدله چې د افغانستان د علومو اکادیمۍ پر  ۱۳۶۳خپره
کړه .الیق هلته د لنډیو په شکل او محتوا باندې ډیره ژوره او هر اړخیزه لیکنه کړې ده .ټوله
شپیته مخه ده چې د یوې رسالې بڼه لري.
په دې لیکنه کې د لنډیو په باب له مقدماتی خبرو نه وروسته اصلي بحث پیل کیـږي او الیق په
لنډیو پورې اړوند ،پر دغو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي:
ــ په لنډیو کې د منظرې جوړولو او شکل مننې خصوصیت،
ــ د لنډیو وحدت الوجود،
ــ باد او انسان،
ــ سپوږمۍ او لنډۍ،
ــ لنډۍ د وطن د انسان د غمونو هینداره،
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ــ په لنډیو کې د ویاړونو د عنعنې هستونی،
ــ د لنډیو د تغزلي ماڼۍ اساسي مضمون،
ــ په لنډیو کې د تغییر او بدلون پروسه،
ــ لنډۍ د ښځې د تاریخي ،اجتماعي موقعیت صادق ویندوی،
ــ په ښځمنو لنډیو کې د اعتراض تاریخي سر چینه،
ــ د لنډیو طبقاتي خصلت،
ــ د فیوډالي دوران په لنډیو کې د ښځې د موقف انعکاس.
د لنډیو په باب د الیق له دې سریزې نه وروسته ،د لنډیو په باب د الیق هغه مقالې یادوالی شو
چې د ده په خپل ویبسایت ،سپنتا دات ډي اي ( )Spinta.deکې په دري او پښتو ژبه باندې
ایښودل شوي دي.
کله مې چې د لنډیو په باب دا څیړنه پیل کړه ،پته را ته ولګیده یوه ویبپاڼه ( )spinta.deهم
شته چې د الیق په باب مالومات او د الیق آثار خپروي؛ هلته مې چې سر ور ښکاره کړ ،د الیق
او د الیق په باب له مالوماتو سره د الیق آثار او د الیق په باب د لیکل شوو مقالو تر څنګه ،د
لنډیو په باب په پښتو او دري ژبو باندې د سلیمان الیق په قلم لیکل شوي مفصل او هر اړخیزه
مالومات هم ایښودل شوی وو.
په پښتو برخ ه کې یې د لنډیو په باب هغه مقالې را اخستل شوي دي چې د افغانستان د علومو
اکدیمۍ په نشراتي ارګان کابل مجلې د  ۱۳۸۷ ،۱۳۸۶ ،۱۳۸۵په بیالبیلو ګڼو کې چاپ شوې
دي .د یادو مقالو سر لیکونه دا دي:
ــ پښتانه په لنډیو کې ،لومړۍ برخه،
ــ پښتانه په لنډیو کې ،دویمه برخه،
ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه ،لومړۍ،
ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه ،دویمه برخه،
ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه ،دریمه برخه،
ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه ،څلورمه برخه.
د همدغو بحثونو په ترڅ کې یې د لنډیو په باب ډیر په زړه پورې بحثونه کړي دي چې ما د
لنډیو په باب د مقالو د سلسلې په دویمه برخه کې استفاده ورنه کړې ده .په یاده مقاله کې د الیق
د بحث اړوند داسې راغلي دي:
«ښاغلی الیق دافغانستان دعلومواکادیمۍ په نشراتي ارګان کابل مجلې د ۱۳۸۶هجري شمسي
کال په  ۲ -۱ګڼه کې«،د لنډیومسخ کوونکي» تر سرلیک الندې په زړه پورې بحث کړی دی
او دا یې په نښه کړي دي چې ،که لنډۍ څوک په ځان پورې منسوبې کړي ،نو اصیل فولکلور
ته به یې ډیر تاوان رسولی وي او دا یې هم ښوولي دي چې د تاریخ په اوږدو کې چا او چا دا
کار کړی دی .دی د خپل بحث په ترڅ کې داسې وایي:
«… هغه کسان چې د ولسي لنډیو د ثبتولو او د هغو د فکر او فورم د غال کولو او مسخ کولو
له الرې د خپلو ځانګړیو مجموعې او دیوانونه خپروي ،د اسطورو او فولکلورونو په مسخ
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کوونکو او ادبي جعلکارانو کې شمیرل کیـږي .په وروستیو کلونو کې چې لنډیو مقبولیت پیدا
کړی دی او د نړیوالو پاملرنه یې ځانته را اړولې ده ،له دې سره غبرګ دا ستونزه هم را منځ
ته شوې ده چې ځینې ښاغلي د ځاني لنډیو هستونو او چاپولو ته هڅیدلي دي .ځینې خو ال د
پښتني فرهنګ ودې ته د خدمت په نیت داسې هم کوي چې خپلې لیکلې لنډۍ له ولس څخه د
راټولو شویو لنډیو سره په مخلوط توګه او بې تفکیکه چاپ ته رسوي او خپروي یې…»
دغه کار د الیق له نظره «په رډه رڼا ورځ غال کول او د تاریخ مسخ کول دي» او هغو کسانو
چې دا کار کړی دی ،الیق په خپله لیکنه کې ،یو په یو ښودلي دي .هغه کسان دا دي:
۱ــ په ۱۹۷۷م کال کې د پیښور پوهنتون پښتواکادیمۍ ،د محمد ادریس صاحبزاده د لیکلو لنډیو
مجموعه د «ټپې او د شعور رود» تر نامه الندې خپره کړه.
د لنډیو دا جونګ ما (آصف بهاند) په کابل کې لیدلې و ،لوستلې مې هم و او په خپل شخصي
کتابتون کې مې درلود ،خو په یاد مې نه دي چې څومره لنډۍ په کې خوندي شوې وې او اوس
مې په اروپا کې د «قحط الکتاب» په تاریکه کې کله نه دی تر سترګو شوی.
۲ــ د الیق د لیکنې په استناد ،د لنډیو بله دې ته ورته مجموعه «عوامي ټپې» نومیـږي ،چې
ښاغلي سید اکبر صابر خپره کړې ده.
۳ــ د لنډیو بله ټولګه چې په دې لړ کې معرفي شوې ده ،د سیدا ګل غریبیار ټولګه ده په ۱۹۹۷م
کال کې په امریکا کې ټوله شوې ،ټولې  ۳۷۱۵لنډۍ په کې چاپ شوي دي او ختیځ کلتوري
ټولنې په پیښور کې خپره کړې ده.
د دغو دوو پورتنیو یادو قلموالو دغه هڅه الیق پښتو ادب ته خدمت نه ،بلکې د لنډیو د اصالت
او علمي اعتبارته زیان بللی دی.
۴ــ ډانمارکي محقق ینس اِنه فولدسین ( )Jens Enevoldsenد پښتو لنډیو او متلونو یو
جونګ ،له انګلیسي ژباړې سره ،د «سپوږمیه کړنګ وهه را خیژه» تر سر لیک الندې خپورکړ.
په دغې ټولګې کې یوه مقدمه ،سل لنډۍ ،سل متلونه ،شپږ انځورونه او په پای کې د نومونو یو
فهرست راوړل شوی دی.
دغه ټولګه مې چې په ډنمارک کې د لومړي ځل له پاره ولیدله ،نومې ژر فوتوکاپي کړه او اوس
مې په واک کې ده .دغه ټولګه دوه ځلې چاپ شوې ده .لومړی ځل په ۱۹۶۹م کال او دویم ځل
په  ۲۰۰۰م کال.
هغه څه چې الیق خپله مقاله (کابل مجله) کې طرح کړي دي (لنډۍ دې د ولس له آزمینې وروسته
ثبت شي ) د هغه په باب څیړونکي څه وایي ،که پر خپل ځای و دریـږو او هر څه په خپل حالت
پریږدو چې لنډۍ مسخ نه شي ،بیا د نویو لنډیو د ثبت مسآله څنګه کیـږي؟
د الیق نظر داسې دی چې لنډۍ لومړی باید د ولسي نقد له میچنې را وزي چې ډله ایزې السوهنې
او سمونې په کې وشي ،د عامو خلکو له خوا ثبت شي؛ بیا نو ولسي سندرې ور ته ویالی شو.
دا چې د الیق له دې طرحې ته نور څیړونکي څه وایي ،زه نه پوهیـږم ،خو زه خپله په دې نظر
یم چې اوس ژوند بدل شوی ،هغو پخوانیو ټولنیزو اړیکو کې ژور بدلونونه راغلي دي .کور،
کلی ،طرز تفکر ،د ژوند وسایل ،ارتباطات او… بدل شوي دي او ورځ تر بلې بدلیـږي پسې.
که د لنډیو او نورو فولکلوري ژانرونو د ثبت څرنګوالی یا لیکل هم بدل شي ،څنګه به وي؟ زه
هم د دې نظر ټینګ پلوي یم چې لنډۍ د یوه ټاکلي شخص مال نه ،بلکې د ټولو خلکو مال دی.
که یې څوک خپله هم جوړه کړي ،حق نه لري چې خپل نوم په لنډۍ پسې ولیکي یا د لنډیو کومه
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ټولګه په خپل نامه چاپ او خپره کړي؛ خو که یې ثبتول همداسې پریښودل شي ،نو د هغو لنډیو
سرنوشت به څنګه شي چې نه دي ثبت شوې؟»
دغه راز په سپنتا دات ډي اي ( )Spinta.deکې په دري ژبه باندې هم د لنډیو په باب مفصل
بحث راغلی دی او دغه موضوعات په کې څیړل شوي دي:
ــ شناخت فشرده لنډۍ،
ــ منظره سازي و تصویر کشي در لنډۍ ها،
ــ وحت الوجود در لنډۍ ها،
ــ مضمون اساسي کاخ تغزل در لنډۍ ها،
ــ پرورش عنعه ملي در لنډۍ های زنانه،
ــ شوریدن زن بر مرد فاقد مردانګي و شایستګي در لنډۍ ها،
ــ مسأله تحول جایګاه اجتماعي زن پشتون و لنډۍ ها،
ــ مرګ ،زنده ګي و تحول پذیري لنډۍ ها.
له دې نه وروسته د لنډیو په باب د الیق هغه مقالې د یادولو وړ دي چې په دې ورستیو وختونو
کې یې په کابل مجله کې خپرې کړې دي.
کله مې چې د  ۲۰۱۵کال د آپریل او می میاشتې څو ورځې په کابل کې تیرې کړې ،د لنډیو په
باب زما د لیکنو او څیړنو له پاره مې د موادو د پوښتنې په ترڅ کې د کابل مجلې د  ۱۳۹۲کال
ټولې ګڼې او د  ۱۳۹۳کا  ۲-۱ګڼې په پي ډي اف بڼه ،په هغه وخت کې د افغانستان د علومو
اکادیمۍ غړي او د نشراتو ریس ښاغلي څیړنوال ظاهر شکیب په مرسته تر السه کړې چې دلته
د زړه له کومې د هغه له دې علمي مرستې نه مننه کوم.
په دغو یادو ګڼو کې د لنډیو په باب د ښاغلي الیق ځینې مقالې چاپ شوي دي او بحثونه یې تر
پخوا نوي او د پاملرنې وړ دي ،ښایي دا سلسله به اوږده وي او په نورو ګڼو کې به یې په لنډیو
کې ځینې نور ټولنیز مسایل هم څیړلي وي ،چې ما نه دي لیدلي ،خو هغه سر لیکونه چې په یادو
کلیکسیونونو کې زما له نظره تیر شوي دي  ،هغه دا دي:
ــ په لنډیو كې د اسطوره یي هویتونو غبرګون ،دریمه برخه ،دېب (دېو) په لنډیو كې ،کابل مجله،
 ۱۳۹۲کال  ۲-۱ګڼې،
ــ په لنډیو كې د اسطوره یي هویتونو غبرګون ،څلورمه برخه ،د پېري اسطوره ،کابل مجله،
 ۱۳۹۲کال  ۴-۳ګڼې،
ــ په لنډیو كې د اسطوره یي هویتونو غبرګون ،پنځمه برخه ،د ښاپېرۍ اسطوره ،کابل مجله،
 ۱۳۹۲کال  ۶-۵ګڼې،
ــ ښځه او لنډۍ ،لومړۍ برخه ،کابل مجله ۱۳۹۲ ،کال  ۸-۷ګڼې،
ــ ښځه او لنډۍ ،دویمه برخه ،په لنډیو كې د ملي دود پالنه ،کابل مجله ۱۳۹۲،کال  ۱۰-۹ګڼې،
ــ ښځه او لنډۍ ،دریمه برخه ،آیا لنډۍ حماسه ده؟ کابل مجله ۱۳۹۲ ،کال  ۱۲ -۱۱ګڼې.
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د لنډیو په باب د الیق د څیړنو له یادو برخو نه عالوه چې په چاپي او بریښناي برخو کې وړاندې
شوې دي ،کابل ته زما د  ۲۰۱۵کال د سفر په ترڅ کې ،ما خپله مخامخ هم له الیق سره درې
ځلې په اکادیمۍ کې ولیدل او د لنډیو ،شعر او ځینو نورو فرهنګي ،سیاسي مسایلو په باب سره
وغږیدو چې زه به یې دلته لنډیز وړاندې کړم:
د  ۲۰۱۶کال د اپریل په دیارلسمه نیټه د افغانستان د علومو اکادیمۍ ته د الیق لیدلو ته ورغلم.
له یو عادي روغبړ نه وروسته مو ،ډیرې عادي خبرې پیل کړې .درې ساعته سره ناست او
وغږیدو.
لومړنی بحث مو په لنډیو باندې پیل کړ .څنګه چې ما د لنډیو د مقالو په ترڅ کې اشاره ور ته
کړې ده ،په لنډیو باندې الیق ال له پخوا نه ډیر ارزښتمن کار پیل کړی و چې ګڼې مقالې یې په
بیالبیلو خپرونو کې خپرې شوې دي ،ځکه مې د لنډیو په باب د بحث په پیل کې ،د لنډیو په باب
د خپلو کړو کارونو په باب مفصلې خبرې ور ته وکړې.
وروسته له هغه نه مې له ده پوښتنه وکړه چې تاسو د لنډیو په باب په دې وروستیو کې څه کړي
دي؟
الیق پرته له دې چې د لنډیو په باب د خپلو تیرو کارونو یادونه وکړي ،په اکادیمۍ کې یې د
فولکلور او په خاصه توګه د لنډیو په باب خبرې وکړې ،خو د فولکلور د خوندي کولو ،او په
ځانګړې توګه د لنډیو د خوندي توب په برخه کې ډیر نا راضه ښکاریده او ویل یې چې:
د لته په اکاډیمۍ کې څوک کار نه کوي ،ما (الیق) د اکادیمۍ په رییس و منله چې د فلکلور ،په
ځانګړي ډول د لنډیو د را ټولولو له پاره ځانګړې بودجه برابره کړي دا کار هم وشو ،خو عملي
کار ته په بیالبیلو پلمو چا زړه ښه نه کړ.
ده د خپلو خبرو په ترڅ کې په ټینګار سره و ویل چې لنډۍ د شخص مال نه ده .که لنډۍ د
شخص په نامه ثبت شي ،لنډۍ مسخه کیـږي او دا کار پخوا هم شوی ،په امریکا کې چا کومه
ټولګه چاپ کړې او الیق دې ستونزې پورې اړوند کوم لیک هم ورلیـږلی دی.
د لنډیو د را ټولولو له پاره د الیق طرحه داسې وه:
کلیو ته دې الړ شي ،چاپ کړې فورمې دې ور سره وي له عامو خلکو (ډم ،بزګر ،شپون،
ترګاڼ ،کلکار ،خان ،ملک او )...نه دې لنډۍ واوري او داسې دې ثبت کړي چې د لنډۍ د
ویونکي او لنډۍ د ثبتونکي شهرت دې په ځانګړې فورمه کې درج کړای شي.
کله مې چې د ده د یادې نظر وړ فورمې پوښتنه ور نه وکړه ،دا بیلګه یې په الس راکړه:
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وروسته له هغه یې چې د دې فورمې په باب څرګندونې وکړې ،بیا یې دا هم را ته و ویل چې
دا خلک د کار نه دي ،دوی کار نه کوي ،او دا کار باید وشي ،ځکه چې موږ په فولکلور کې
خپل اصیل تاریخ پیدا کوالی شو ،د فولکلور د مطالعې او پیژندنې له الرې موږ خپله ټولنه په
هر اړخیز ډول پیژندالی شو.
بیا یې د خپلو نا چاپ شعرونو په باب د بحث ور پرانست .د میز پر سر یې د چاپ له پاره یوه
برابره کړې ټولګه پرته وه .دا ټولګه «د مریانو سرود» نومیده .د مریانو سرود د الیق د نا چاپو
قصیدو او یو شمیر نا چاپو آزادو شعرونو ټولګه ده .او په همدې ورځ (د  ۲۰۱۵کال د اپریل
دیارلسمه) یې په خپل غږ کې په عالي شاعرانه انداز او شور سره ما ته څو قصیدې په داسې
غږ واورولې چې دی پوهیده چې زه یې د زړه په غوږونو اورم.
د دې ټولګې (د مریانو سرود) د یوه آزاد شعر سرلیک یې د ټولګې له پاره د نامه په ډول غوره
کړی دی او په خپل غږ کې یې ما ته داسې واوراوه چې تا به ویل الیق خپله مریی دی او خپل
غږ اوچتوي.
دا یې هم را ته و ویل چې د مریانو سرود له چاپ نه وروسته د دري شعرونو یوه ټولګه
چې«عقاب ګم شده» نومیـږي د چاپ له پاره چمتو کوي .البته چې سپانسور نه لري او دی خپله
یې په خپل مصرف چاپوي.
په پای کې یې په یوه ځوانه انرژۍ او جدیت سره را ته و ویل:
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« اوس په خانه ټکانۍ باندې لګیا یم .زما د عمر څومره برخه چې پاتې ده ،غواړم هغه د خپلو
پاتې کارونو په تر سره کولو ولګوم ،خپل تر سره شوي کارونه سره منظم او چاپ کړم ،په
ککره کې پاتې پالنونه باید ژر تر ژره تر سره کړم».
له الیق سره په دې لیدنه کې زه پوه شوم چې دی د افغاني ټولنې د سره اور په بټۍ کې له شپیتو
کالونو نه زیات وخت تیر کړی او سم دم پوخ شوی او په دې ښه پوه شوم چې په هغه اور کې
چې دی پوخ شوی دی ،ما ته یې ایله اوس یو نیم دُرلمه تاو را رسیدلی دی.
مازدیګر مهال کله چې له دفتره د کور پر لوري روانیده ،د اکاډیمۍ (شا ببو جان ودانۍ) په انګړ
کې مو څو یادګاري عکسونه هم واخستل:

بیا د ده د اکاډیمۍ موټر په سورلۍ د مکرویانو پر لور رهي شوو .د کابل ښار د واټونو په
اړخونو کې چې له مازې جګ ځای (دیوال ،پایه ،ونه ،او )...و ،د لویو او وړو ټوپکیانو عکسونه
په بیالبیلو سایزونو لګول شوي وو .الیق زما د څېرې په لیدلو پوه شو چې زه د عکسونو په
لیدلو څومره خوا بدی یم او څومره رنځیـږم ،نو را غبرګه یې کړه:
بهاند صاحب مشران خو یې ال څه کوې ،آن د محلي اشرارو عکسونه یې هم را ځړولي دي.
له الیق سره زما د لیدنې تقریبا ً یو نیم کال واوښت ،په دې موده کې ښایي ده د لنډیو په باب خپلې
نورې تازه څیـړنې خپرې کړې وي ،چې ما نه دي لیدلې او یا ښایي پخوا یې هم څه خپاره کړي
وي چې زما له نظره نه دي تیر شوي چې ما دلته په دې څیړنه کې یاد کړي وای.
که د لنډیو په باب د الیق کوم بحث یا کومه چاپ شوې مقاله له ما نه پاتې وي ،زه دا خپل قصور
ګڼم ،او وایم چې که په راتلونکې کې د لنډیو په باب د ده نوې څیړنې ما تر السه کړې ،خامخا
به یې یادونه وکړم او یو څه به پرې ولیکم.
د لنډیو په باب د الیق له کارونو او نظریاتو نه وروسته بیا څو نوې او زړې لنډۍ:
که یاري کړې همدا یې کال دی
بیا مې د برېتو خط راځي بدرنګ به شمه!
دهیریدونه یې جانانه!
دجدایۍ سره دې ځان عادتومه
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په تور پیکي دې غوړي کم کړه
په هلکانو دې زیړی ولګاونه
ستا یارانه دناړۍ خوړ دی
د ناړۍ خوړ تر غنم لوه پورې وینه
پاس په سینه مى غلى څمله
غږ به ونه کړم که ورسته درالندى شمه
طالبان خړې خړې ګوري
ګلبدین کډه باروي کابل ته ځینه
یار مې په لوړه جلغوزی دی
په دې یریږم څوک به اور ورواچوینه
جانانه زېری مې درباندې
د رخصتۍ په پلمه کلي ته درځمه
د خیال قلم مې په ژړا شو
د تورو ډک مې شول کاغذ کې سپین شعرونه
ما ته پېغور مې غریبي وه
په تا څه زور و چې رقیب دې خپلونه
زما نه مشر له یې ورکړې
ما چې غوښتې مور به دې عمر یادونه
ستا یارانه د ناړۍ خوړ دی
د ناړۍ خوړ تر غنم لوه پورې وینه
په سر دې شل ګزه پګړۍ وه
زه دې له پکه سره څه خبره ومه
خانان خو بیا سره خانان سوه
تر خاورو الندي سوه رامبیل چامبیل ګلونه
جانان د شونډو وعده راکړه
اوس مې له خولې ورته اوبه روانې دینه
د دروازې ملنګ ته وایه
تکیه دې خدای شه ،موږ ور پورې کوونه
څوک د وطن په ننګ شهید شو
چا د شهید په وینو جوړ کړل بلډینګونه
څوک له مال نه تپوس وکړئ
که په خولګۍ روژه ماتیږي غرقه شومه
د اوبو غوړپ کوالی نه شم
د زړه پر سر مې د یار نوم دی وران به شینه
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د غرونو غاړې پسې ګورئ
رامداد د تیښتې سړی نه دی مړ به وینه
وار د رامداد د پګړۍ تیر شو
نورمومندان دې پګړۍ نه په سروینه
مسکال دې شته ،درک دې نه شته
په کار مې نه دي بې دیدنه مسکالونه
عمر عبث را باتدې تیر شو
لکه مڼه په اروپا کې خوسا شومه
د لیونۍ حاجت پوره شو
په الره ځي په کاڼو ولي زیارتونه
د نجونو مشره یې واده کړه
اوس به په سرو منګولو څوک دریا وهینه
په ږیره نښه راته کیږده
پرون مې بل صوفي ته پورته کړل السونه
قصابه تبر به دې مات شي
زما هډوکي بیلتانه وچ کړي دینه
د کلي دوه پنځوس کوڅې دي
جانانه ستا دیدن ته چیرې ودریږمه
د ربابو به دې څونډی شم
له مالیانو نه مې پټ ساته مینه

د الیق
«د وینو واټ»
له اړخ سره یو څو خبرې
«د وینو واټ» د سلیمان الیق په شعرونو کې هغه قصیده ده ،چې د «اور اخیستي» افغانستان
په وینو لژند اندامونه او په اور کې سوځیدونکي هډونه په کې ،په هنرمندانه او استادانه ډول
انځور شوي دي.
د الر ورکو الرویانو د قدمونو د ګردونو په تعقیب پسې ،ماسکو ته رسیدلی وم او د کومې کړې
ګناه د جرم په ونج کې خدای د قلم په ځای د پنډیتوب پـړی را په برخه کړی و.
د ګنهګارو په دې صف کې زه یوازې نه وم ،ښایسته ډیر قلموال او د افغانستان د فرهنګ د بڼ
ډیر ګونګي شوي بلبالن هم زما د ګناه په اور کې خپل وزرونه سیځلي ګڼل .د نا کړې ګناه په
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تور د پردي ُملک په نا بلدو کوڅو کې نا امیده او سر ګردا ن ګرځیدم .د بې کسۍ او بې وطنۍ
اوښکې به مې په غاړه کې د پنډي ګرۍ پر پـړي را بهیدې ،خو بیا به مې هم ځان ته دا تسال
ورکوله چې :ځه سړیه! سر او ناموس خو دې سالمت را ایستلی دی.
په همدې نا امیدیو کې مې یو څه سا واخیسته ،وروسته له یو څو شخصي فرهنګي محفلونو او
مشاعرو نه په ۱۹۹۴م کال کې د ګڼو فرهنګیانو په هڅه او هاند« ،د افغانستان د فرهنګ ټولنه»
په نامه فرهنګي ټولنه جوړه شوه.
په دې ټولنه کې د افغانستان د فرهنګ د بڼ د بیالبیلو برخو وزر سوي بلبالن سره راټول شوي
وو .ما ته د دې ټولنې د منشی توب او ادبیاتو د برخې مسولیت راسپارل شوی و .په ډیر جنجال
او زحمتونو مو ،د افغانانو په تجارتي مرکز کې د ټولنې له پاره یو دفتر ګوټی پیدا کړی و .زه
هر مازدیګر وروسته له درانه جسمي کار او جوالیتوب نه هلته ورتلم ،دا دفتر به مې پرانسته او
فرهنګیان به ورته راتلل.
یوه ورځ ګران شاعر عارف خزان را ننوت .ده په دې وخت کې د لیمې مجلې د چلولو مسولیت
درلود .له راننوتو سره سم یې څو پاڼې په میز راته کیښودې او وې ویل:
«دا پاڼې به وګورې ،خپل نظر به دې راته ووایې ،چې زه یې بیا په مجله کې خپروم».
ما د چایو ورته وویل ،خو دی د نه په ویلو سره سم له دروازې ووت.ما چې پاڼې پرانستې ،نو
پر تندې یې لیکلي وو:
«د وینو واټ»
زه مخکې له دې چې متن ته ورشم ،په زړه کې مې تیر شول چې:
دا څه حال دی ،دلته هم لکه چې له وینو نه خالصیږو او…
متن ته چې الړم ،توري او جملې آشنا راته ښکاره شوې ،ما وې چې سبحان هللا ،لکه چې «د
اباسین سپیدې» یې له سره لیکلي دي .کټ مټ هماغه انځورونه چې د اباسین د سپیدو په نثر
کې وو .طاقت مې ونه شو ،د پاڼو سر او پای مې په بیړه بیا له سترګو تیر کړل  ،چې په کوم
ځای کې لیکلي وو:
«سلیمان الیق»
پوه شوم چې الیق بیا «د شعر نغری» تود کړی دی.
په  ۱۳۶۳کال کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې له خوا د افغانستان د معاصر شعر پر څرنګوالي
باندې جوړ شوي سیمینار ته ما (آصف بهاند) هم یوه مقاله لیکلې وه .په هغې مقاله کې پر نورو
شاعرانو باندې د بحث تر څنګه ،په ډیر لنډ ډول د الیق په شعر او شاعرۍ باندې هم غږیدلی
وم .هلته ما ویلي و چې د ثور له اوښتون نه وروسته ،د الیق شعر د سیاسي او اداري مصروفیتونو
په وجه ،ضعیف شوی دی.
په هغې ورځې د سیمینار د غونډې مشري استاد صدیق روهي کوله او الیق هم حضور درلود.
کله چې ما مقاله واوروله  ،پوښتنې او ځوابونه خالص شول ،ما غوښتل چې له دریځ نه خپل
ځای ته الړ شم .روهي صاحب غږ وکړ:
«بهاند صاحب ،لږ صبر وکړه!»
ما فکر وکړ چې دی خپله کومه پوښتنه لري .روهي صاحب الیق مخاطب کړ او ورته وې ویل:

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
23
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«الیق صاحب څه چې دې زلمي ستاسو د شاعرۍ او شعر په باب و ویل تاسو یې منئ او که
څه استدالل کوئ؟»
الیق په یوه لنډه جمله خبره خالصه کړه:
«هو زه یې منم».
زما دا یاده مقاله په هماغه وخت ( )۱۳۶۳کې د لیکوالو ټولنې په نشراتي ارګان ژوندون مجله
کې چاپ شوې ده چې اوس یې زه په واک کې نه لرم.
الیق «د وینو واټ» له پاره یوه لنډکۍ مقدمه هم لیکلې ده .په دې مقدمه کې الیق د دې یادونه
کوي چې د شعر هغه نغری یې چې پخوا سوړ شوی و ،اوس یې بیرته د تودولو او تازه کولو
تکل کړی دی .د دې مقدمې په یوه برخه لولو:
«د  ۱۹۹۲م کال د می په میاشت کې له اور اخیستي افغانستان څخه ،د کوزې پښتونخوا د خیبر
سیمې ته ووتم .ور پسې د عبدالولي خان په میړانه د باچا خان د اشنغر په «ولي باغ» کې له ده
سره دیره شوم.
د ماتې او بد مرغیو په توره تاریکه او د سیاست ړړه؟ لرې کې مې د زړه د تودولو له پاره د
شعر نغری تود کړ .تر هر څه د مخه مې د لومړي ځل له پاره د خان عبدالغني خان په آدرس،
چې هغه وخت د اوږدې نا روغۍ په وجه د مړینې د انتظار پر بستر پروت و ،دغه قصیده
ولیکله…»
(لیمه ،پرله پسې لسمه ګڼه ،دویم کال ،دویمه ګڼه ،د  ۱۹۹۹کال مارچ ۴۱ ،مخ)

«د وینو واټ» له سویو او سرو څاڅکو نه به د یو څو را تویو شویو قطرو ننداره وکړو:

دا زمو تر سترګـو وړانـدې« ،غني» ګــوره څـه تیــریــږي
یو باتــور مـلت غرقــیــږي ،یـــو مظـبـوط وطـن نــړیــږي
یــــوه دنـــیـا د بـــرم او بــذل ،یــــوه نــــړۍ د مــیــړنــیــو
د غــروب پـه لــوري درومـي ،د تـاریـخ لـه پاڼــو لـویــږي
پاس د ستورو راڼه څاڅکي ،را ته ښکاري اوښکې ،اوښکې
د آسمــان پــــه شنــو غومــبــورو ،الرې الرې را بـهیــږي
سر چې ږدمــه پــه سرویــږدي ،هـیـبـتناک غــږونـــه اورم
تــه وا ځمکه منــځ کــې دوه شــوه ،افــغاني وطن ډوبـیـږي
یا آسمان زموږ په ویـر کــې ،ښــکتــه پــریوتــه په ځـمـکه
یا قیامت پــه ځمکه جـــوړ شــو ،والړ غــرونه هــواریـږي
د قصیدې کوم متن چې په لیمه کې چاپ شوی دی ټول اته اتیا( )۸۸بیتونه دي .د قصیدې کوم
قلمي متن چې د «لیمه» مسؤل چلونکي ښاغلي خزان ما ته راکړی و ،په هغه متن کې په څو
بیتونو کې له ځینو ځایونو نه د سانسور په نیت کرښې را تاو کړای شوې وې .ما قصیده تر پایه
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څو ځلې ولوسته او هر ځلې مې چې بیا ،بیا لوستله ،په مخ کې مې د الیق د شعر غرونه نور
هم پسې لوړیده او زړه کې مې ویل:
خدای د شعر داسې خزانه او استعداد ورکړی دی چې ښایي د بشریت په تاریخ کې یې په لږو
انسانانو لورولی وي او شکر دی چې الیق بیا د شعر نغری تود کړ او داسې یې تود کړ چې ال
دلته یې د واورو او سړو په دې ځاله کې زما د میاشتو او کلونو ساړه هډونه را تاوده کړل.
ما چې بیا خزان صاحب ولید ،د په نښه شویو ځایونو مې ورته و ویل .ده و ویل چې زه خپله
مخالفت نه ورسره لرم ،خو خبره دا ده چې د مجلې ډیری لوستونکي په افغانستان او پاکستان
کې دي ،مالیانو ته داسې تشبیهات راوړل ،یو څه حساسیتونه را پاروي.
ما ورته وویل چې خزان صاحب! شاعر او د مجلې چلونکي د هغوی د واک له دایرې بهر دي،
ځکه کوم خطر نه ورته پیښیـږي .که د دې قصیدې دا څو په نښه شوي بیتونه سانسور شي،
قصیده نیمګړې راځي ،دا به په لومړي ګام کې له شاعر سره ،د شاعر له فکر او هستونې سره
جفا وي او بیا به له هنر ،ادب او فرهنګ سره یو څه ښه چلن نه وي.
د ده دې هم کور ودان وي ،زما خبره یې ومنله او قصیده چې اته اتیا ( )۸۸بیتونه وو ،په بشپړ
ډول خپره کړه.
ښایی شاعر به قصیده په کوم بل ځای کې یا په خپله کومه ځانګړې ټولګه کې بیا چاپ کړې
وي ،خو زما له نظره نه ده تیره شوې.
جهان بدل شو ،د جهان سیاست بدل شو او بدلیږي پسې .داسې وخت هم راغی چې «د وینو
واټ» شاعر د مال په واکدارۍ او حکومت کې د مال تر ږیرې الندې د ملګرو ملتونو د یو
استازي په ډول په هماغه پاخه عمر بیا د اور اخیستي او ټپي افغانستان له پاره کار پیل کړ او
اوس هم همالته د وطن د مینې په دایره کې د افغانستان غوندې د یو پنځه زره کلن سپـینږیري د
زخمونو د مداوا په غرض د افغانستان دعلومو په اکاډیمۍ کې هلې ځلې کوي او خپلې دغې
کړې وعدې ته د عمل جامه ور اغوندي ،چې پخوا یې له وطن او خلکو سره کړې وه:

د مینې الر اوږده ده ،په ورور ورو به سره ځو
بې چـیغـو ،بې ځګـیرویو ،بې نـارو بـه سره ځو

«مـا خـو وې چې خـرابات به هـدیره شي»
زموږ د ټولنې او خلکو د وروسته پاتېوالي او ناپوهۍ په وجه او د ځینو پلورول شوو افرادو د
خیانت په وجه ،زموږ پر وطن او خلکو باندې بیا یو ډېر بد حالت را روان دی ،بیا زموږ خلک
له یو شمېر راتپل کېدوکونکو نا خوالو سره مخ کېدونکي دي .که د ځینو سیاسي مشرانو نقشې
او مشورې کاري واقع نه شي ،بیا به پر خلکو او وطن باندې د وینو او خړو اوبو داسې سیل
راشي چې هر څه به له یوې مخې را وران کړي؛ نه به گل پرېـږدي ،نه باغوان او نه به بلبل
پرېـږدي او نه هم گلستان ،ټوله مادي او معنوي شتمني به لوټ او ایرې کړي.
د نامحسوسو شیبو انځورونکی فیلسوف شاعر بهاالدین مجروح ،زموږ په وطن کې د انقالباتو
له پیل نه مخکې په هنرمندانه او فلسفي ژبه په «ځانځاني ښامار» کې وړاند وینه کړې وه چې
کېدای شي د ځینو انسانانو د ایگوایزم او ناروا غوښتنې ،دا وطن لومړی په کنډواله بدل کړي
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او بیا ځان د هغه وطن واکدار او امیر وگڼي ،همداسې وشول .د نویمې میالدي لسیزې په پیل
کې همدا طوفان زموږ په وطن کې پیل شو او د وینو سیالو جاري کړای شو.
سر کېدو سره ،زموږ پر ټولنه باندې یو ښامار او یو ایگو خان حاکم
یو وار د ټوپک د شپېلۍ په ُ
شو ،لومړی یې ټول ښار او ټول هېواد په کنډواله بدل کړ او بیا یې ځان د دې کنډوالې امیر او
سردار وباله ،خلک په وینو کې ډوب و او ده به په کړس ،کړس خندل او ویل به یې چې زه د
دې امارت امیر او سردار یم.
بیا د د اویایمې هـجري لسیزې په منځ کې زموږ د زمانو شاعر سلیمان الیق بله وړاند وینه کړې
وه چې که حاالت همداسې روان وي ،نو خرابات په هدیره بدلېـږي او د میکدې ساقي له مال
سره الس یو کوي او د مینې کعبه به په وینو سره شي.
په دې ورځو کې زموږ د وطن حاالت د حال په ژبه وایي چې بیا د تورو تیارو د کوم پهلوان د
ککرې په گومبزه کې د ایگویزم چیغې انگازې کوي او غواړي چې لومړی دا ټولنه په کنډواله
بدله کړي او بیا خپله لکه کونگ د یوه لوېدلي دیوال پر پاتې شوې برخه کیني او ځانته امیر
ووایی .ویر دا دی چې زموږ خلک په دې هم نه پوهېـږي چې له کومې سوړې چې چیچل شوي
دي ،باید هغې سوړې ته الس ورنوړي ،خو لیدل کېږي چې کېدای شي دوی بیا پر هغه چا باور
وکړي چې پخوا یې هم چیچلي وو .کوم فکر چې دوی ته د زهرو گوټ و ،بیا دې هغه پر سر
نه اړوي؛ خو...
دا وړاند وینه د زمانو شاعر سلیمان الیق کړې وه ،یو ځل مخکې ریښتیا شوه او په لکونو خلک
په کې دل شول او دا دی بیا هغه پېښې د تکرار په درشل کې دي ،خو زموږ خلک...
الیق د دې وړاندوینه هم کړېده چې حاالت به په دې ډول خراب او منفي پاتې نه شي ،زموږ
وطن او خلک به تر ابده په ناروا اور کې نه سوځي ،دا اور به د هغه چا لمن او چمن هم
سوځوي ،چې دا اور یې پر افغانانو او افغانستان باندې بل کړی دی.
دا هم د هغه شعر متن دی چې الیق خپله وړاند وینه په کې کړې وه:

"هدیره شوی خرابات"
مــا خـو وې چې خـرابات به هـدیره شي
او ســاقــي بـــه لـه مـال ســره دیـره شي
هـسـې کــفــر چـــا لــیــدلـــی و عـالـمـه
چې د عشق کعبه په ویـنو تکـه سره شي
چــا لــیــدلی وو د نـــاز تــــازه ګـلـونــه
چې غړۍ یې د باغوان پـه الس اره شي
چا اټـکل کـړ چې زمـوږ د امـن کور به
پــه بــې رحــمــو قـاتــالنـــو اجـاره شي
چـا ویــل چـې د "اشـیـا غـمی" کابل بــه
د دښــمـــن د کـساتـــونـــو تــاتـــره شي
هـر مـامـون به د امان له کـرښې ووزي
پـر وطن بــه د جـګـړې وبـا خـوره شي
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زوړ انـګـریـز بـه بـیا را پاڅي انتقام تـه
زموږ پرضد به له پنجاب سره پــره شي
چا ویل چې بیا به نوی مــنــصـور پاڅي
د وطـن د عشق پـه تــور به غرغره شي
چا ویــل د پـنـجــابي د کـسات هـــوډ بــه
د نـجـیـب پــه قـــربــانۍ باندې پوره شي
د هــغــه نــاره بــه غـبـرګـه شي له داره
ټـــول ځـنـګل بـه د اورونـو شـراره شي
ال خــو لــوبـه د زمــان پرغـــولي ځغلي
څــو ،څــو ځــلـه بـــه بــدلــه نـندراه شي
لــــږ دمـــه شــه د تـــاریخ سندره واوره
د جـــالد سـر بـــه پـخـپـل تـبـر پاره شي
کــه الهـــور د کــابـل سـولـو ته اړم وي
ټـول پـنجـاب بـه په اورونو کې ایره شي
اسـامــه کــه لــه تـــروره الس وانــخـلي
د زمــزم څــا بـــه د ویــنــو فـــواره شي
هــیــڅ تــیـری بــه پـاتـې نشي بې ځوابه
کـه پــردي په مـوږه زر وارې دیره شي
وا بــه نــه وړي د انـصـاف تـله له عدله
کـه جـمــله عــالــم د عـفـوې نــغاره شي
بـایـد ټــول دښـمـنـان وپـیـږي په زغرده
د افـغـان تــوره چې لـوڅه شي تیره شي
هــر افـغـان پـه دې خـبـره بــــاوري دی
د الیــــق دا وړانـــدویــنـــه بـه کـره شي
سلیمان الیق
 -۱۳۷۶کابل
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پوهاند دکتور مجاور احمد زیار:
زیار ،زغم ،زیار
د پوهاند دکتور مجاور احمد زیار پنځه اویایمه کلیزه
دا دی ،د زیار له زیارونو ډک ژوند او د دې زیارونو د پنځه اویایم پسرلی هرکلی کوو .دا دی
له نیکه مرغه د زیار پنځه اویایمه کلیزه د فرهنګیانو له خوا لمانځل کیـږي .زه د دې کلک پلوي
یم چې د هر چا ښه او بد ،ښیګڼې او تیروتنې ،د ده په ژوندینې ورته وویل شي .البته دا د دې
مانا نه لري چې موږ به خپل تیر فرهنګیان هیروو ،د تیرو هیرول دې نه وي ،خو ټول ژوند هم
له باباګانو او د هغو له کلیاتو سره تیرول ،چندانې مناسب نه دي.
د نورو فرهنګیانو خو زما نه یادیـږي ،استاد اولمیر یادوم ،هغه هم نه په ژوندینې ،بلکې په
مړینې ،خو نه ډیر ناوخته ،بلکې په لومړني تلین ،بیا دویم تلین کې ،د ده د یو شاګرد په کور کې
سره راټول شوو(نصرهللا حافظ ،زرین انځور ،لطیف بهاند ،آصف بهاند ،نور دې د مرګي هیر
شي ،زما اوس هېر دي ،سره راټول شوو او په ساز سندرو مو د استاد اولمیر ویر ولمانځه .په
دویم ویرکې حاکم ګوند د حیدر مسعود په نامه څوک رالیـږلی و چې همالته یې د استاد د شاګرد
د کور په انګړ کې له موږ سره په خاوروکې جونګړۍ وهلې وې ،بیا یې د استاد د دریم ویر د
ټنګ ټکور حجره په موږ ړنګه کړه او په رسمي ډول یې د حضوري چمن په سیمه کې ،د
ځوانانو په کلوب کې داسې ولمانځله چې د رادیو تلویزیون ګڼ شمیر سندرغاړي یې راغوښتي
وو او هر سندر غاړي به خپله نه ،بلکې د استاد یوه سندره ،د استاد په یاد زمزمه کوله .په رښتیا
سره چې د استاد له شان سره برابر محفل و ،د استاد اروا به ښاده شوې وې ،خو موږ «سترګې،
سترګې له ډیرڅاره »...له رادیو تلویزیون څخه بیا هغه سندرې هیڅکله وانه وریدې واکدارو
خپرې نه کړې ،ښایي د مدیر صاحب او یا هم د مرزا صاحب په طبعه به برابرې نه وې.
بیا یوه نادولتي ،نیمه پټه فرهنګي حلقه وه چې زیارصاحب به ترنن پورې هم ورباندې خبر نه
وي ،هغو به فرهنګي غونډې جوړولې ،د لیکوالو او شاعرانو د کتابونو له چاپ سره سم به ،د
دوی کتابونه په شخصي کورونو کې نقد او نظر ته وړاندې کیدل .دغه فرهنګي غونډې به کله
په «دهمرادخان» ،کله په «خیرخانه» او کله هم په نورو ځایونو کې جوړیدلې او په دې ډول
به مو د فرهنګیانو یاد او قدردانی په ژوندینې ،د هغو تر مخې کاوه.
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بیا مو په ډیر جنجال وکوالی شول چې په کابل پوهنتون کې د عالمه رشاد د اویایمې کلیزې په
پلمه ،د ده یادونه او لمانځنه وکړو .بیا نو بادونه راولوتل ،په سره باد پسې شین باد راوالوت او
سپین باد هم له کوم لوري را پیدا شو .د فرهنګ بڼ نور هم پسې زیړ شو ،وچ شو ،پاڼې یې
ورژیدې ،بادونو پسې واخیستې ،ښې یې په هوا جګې کړې او لکه مات وزري مرغان یې په
آبادو کنډوالو کې سره وغورځولې .څوک په خاورو کې خاورې شوې او چا کې ال د لږ تاند
توب سیک پاتې و ،هغو په پښو د دریدو هڅه وکړه ،ودریدل او بیا یې د یوه فرهنګي بڼ د
غوړیدو او تاندیدو هڅه وکړه .په دغو هڅاندو کې یو هم زیار دی .دلته به د ده د کلیزې په پلمه
د یو څو الرایادو خاطرو یادونه وکړم ،ګوندې د تاریخ د پاڼو په کومه څنډه کې خوندي شي.
ما د لومړي ځل له پاره زیار ،قلم په الس په کاغذونوکې ډوب ولید .دا د۱۳۵۴کال د حوت د
میاشتې وروستۍ ورځې وې .ما کابل پوهنتون ته د خپل بریالیتوب زیری اوریدلی و ،لطیف الال
(ډاکتر صاحب لطیف بهاند) سره د لومړي ځل له پاره د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته الړم
او ده هم مخامخ د وږمې مجلې دفتر ته وروستم او له زیارسره یې زما پیژاند وکړ.
زیار چې بیا وروسته ما ولید ومې پیژاند ،ومې لید چې ده په زیار ژوند او ژواک کاوه او اوس
هم په زیار لګیا دی.
زیار څو اړخیز شخصیت لري ،چې ه راړخ یې د جال بحث ا وڅیړنې وړ دی .زیار د زړو او
ځوانو آریایي ژبو کار پوه دی او په دې الر کې یې چې هر ګام ایښی دی ،سم او پوخ یې ایښی
دی .زیار شع رلیکي ا وکوم اصول چې دی یې په خپل ژبپوهنیزه برخه کې لري ،د هغو له
مخې یې لیکي .منظور مې دا دی چې زیار د ژبپوهنې په برخه کې خپل ټول مطرح مسایل په
لومړي ګام کې په خپلو تخلیقاتو کې په عملي ډول تطبیقوي .دی په خپلو ژبپوهنیزو اصولو داسې
ټینګ والړ دی چې په دې برخه کې یې زه ګورم چې یو ګام هم نه راپه شا کیـږي .دی د شعر
په برخه کې د خپلو بدعتونو قدم دومره وړاندې ږدي چې غواړي شعر لومړی د قافیې له
ځنځیرونو آزاد کړي او تر دې هم وړاندې ځي.
د ژبپونې په ډګر کې چې زیار کومه منډه اخیستې ،پوهاند صاحب الهام مصلحتا ً دا خبره یو
وارنه ،بلکې څو ځلې ورته کړې ده چې د اوس له پاره دې دی داسې تند نه غورځي او په ټینګه
یې ورته ویلي وو:
کله چې ټولنه له سیاسي ،ټولنیز او اقتصادي پلوه یوې وړاندې مرحلې ته قدم کیښود او د خلکو
ذهنونه داسې بدلونونوته چمتو شول ،نو ویل او منل به په ځای او آسان وي.
زما د معلومات وله مخې الهام د امریکایي پوهنتون مشیګن څخه یو نه ،دوه السوندونه درلودل
هم د ژبپوهنې او هم د ادبپوهنې او په ټولو هغو نوښتونو چې زیار کول ،دی ښه پوهیده ،خو د
ده مصلحت بل ډول و.
په کابل پوهنتون کې (د زدکړې او تدریس پر مهال) ما له ډیرو استادانو سره د پیژندګلوۍ ویاړ
درلود .ځینو چې د علم تر څنګه ،سیاست سره هم ګوتې خوږولې ،ما به کله ـ کله د خپل توان
په اندازه ،په دوستانه ډول ،د فرهنګ د الرې د یوالروي په توګه له دوی نه هیله کوله چې
سیاست مو په علمي کارونو سیوری غورځوي ،چې ویې نه کړئ ښه به وي .په دغو استادانو
کې یو پوهاند رحیم الهام دی او بل هم پوهاند دکتور زیار چې د علمي کارونو په څنګ کې یې
سیاست کړی دی او د ده پر علمي کارونو یې داسې سیوری غورځولی دی چې په جدي ډول
یې تر تاثیر الندې راوستي دي .زیار سیاست کړی او په سیاست کې یې ځان اړ ګڼلی دی چې
پر چا تکیه وکړي .ده په داسې چا تکیه او اعتماد کړی چې د هغوی اصول او کړنالره ،د ده او
د ده د قوم پر ضد والړ وو .دی په دې برخه کې هغه شپون ته ورته دی چې رمه په لیوه باندې
ساتي.
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تر هغه ځایه چې زه زیار پیژنم ،د ده شخصي ژوند او علمي کارونه له سیاسي کارنو څخه په
ژوره توګه متاثره شوي دي .دی که هر څو ورنه پښیماني څرګنده کړي ،بیا هم له بده مرغه
چې دا به په راتلو کې هم د ده په علمي کارونو باندې منفي اغیز ولري .زیار تر سیاسي
پوهنیزغورځنګ ډیر مهم او ډیر ستونزمن ګڼي .له همدې نه ښکاري چې ده ته علمي
غورځنګه،
ِ
او پوهنیزه الره ډیره مهمه ده ،نه سیاسي الر .زه یې داسې ګڼم چې زیار ته سیاست له هره اړخه
بال و ،ما لیدل چې وخت یې په کې ضا یع کیده ،دی د علم سړی دی نه د سیاست او ادارې.
په سیاست کې ده ته پښتو او پښتونولۍ تاوان ورساوه او په علم کې سیاست .د ده د سیاسي الرې
همفکرو ملګرو په عملي ډول د پښتو ،پښتنو او هغو علمي کارونو پر ضد عمل کاوه ،چې زیار
راپیل کړي وو .ټول په دې پوهیـږي چې باید پښتو ژبه علمي الرې ته په همدې ډول برابره
کړای شي ،چې زیار یې غواړي،خو د ده د سیاسي کرښې د کړنالرې له مخې باید یو مخه پر
دې الره باندې د نفیې کرښه راکش کړای شي.
زیار کله ـ کله د خپلو سیاسي همفکرانو له سیاسي پالسۍ نه د فرهنګي کارونو په خاطر سرغړونه
او بغاوت هم کاوه .کله چې ده ته د ادبیاتو پوهنځي مشري ورله غاړې وه ،ما د پښتو څانګې د
څلورم ټولګي له پاره یو درسي کتاب (د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې منظوم متون) برابرکړی
و .په کتاب کې د نورو معاصرو شاعرانو د شعرونو ترڅنګه ،د وخت د یوه مطرح شاعر په
ډول ما دعلي ګل پیوند د شعرونو څو نمونې هم راوړې وې ،خو علي ګل پیوند دا وخت په
سیاسي بند کې شپې ورځې تیرولې ،شعر ،نوم او ده پورې اړوند هرڅه د سانسور تر تیغ الندې
وو؛ زیار دومره میړانه وکړه چې زه یې وروغوښتم او راته وې ویل:
«آصف جانه ! د دې له پاره چې دا کتاب له چاپه پاتې نه شي ،د علي ګل پیوند شعرونه مه لرې
کوه،نوم یې ورنه لرې کړه او پر ځای یې یوازې «ع ـ پ» ولیکه ،د چا نه ورته پام کیـږي».
دا کار ما وکړ او کتاب هماغسې له چاپه رواووت .
له بده مرغه که څوک له علمي ژبپوهنیزپلوه د زیار پرالرې پل کیـږدي ،ځینې کسان له هر
اړخیز پلوه هغه د زیار پیرو ګڼي ،په داسې حال کې چې باید د زیار سیاسي او علمي کارونه
کامآل سره جال وګڼل شي .کیدای شي له سیاسي فکري پلوه یو څوک له زیار سره هیڅ تړاو ونه
لري او کامآل یې مخالف وي ،مګر د ژبپوهنیزو اصطالحاتو ،نوموونو او علمي کارونو کې د
هغه الروی وي؛ خو زموږ په ټولنه کې د نورو نیمګړتیاوو ترڅنګه ،یوه ستره نیمګړتیا دا هم
ده چې لکه دین او سیاست چې سره ګډوي ،علم او سیاست هم سره ګډوي.
که میډیا ته پاملرنه وکړو ،د پښتو او پښتنو کورني ،سیمه اییز او نړیوال تربرونه جدي هڅه
کوي چې پښتو او پښتانه له علم ،سیاست ،هنر ،اقتصاد او نورو ټولو څانګو نه لرې وساتي او
یوازې یې په مذهبي مسایلو پورې ونښلوي .ښه ځیر شئ په تلویزیونونو کې علم ،اقتصاد،
سیاست ،هنر ټول په نورو ژبو دي؛ دیني موعظه په پښتو باندې په ډیر خوند سره ویل کیږي.
د نورو زلمیان مختلفو هیوادونو ته د لوړو زدکړو له پاره ځي ،پښتانه ځوانان په دوبی کې
مزدوري کوي چې ولور وګټي.
د تاریخ په اوږدو کې لیدل شوي دي چې ډیر ځلې له نوښتونو او بدعتونو سره مخالفتونه ښودل
شوي دي .د مځکې د کرویت د نظریې تاریخ ته وګورئ او د بیالبیلو علومو په برخه کې دې
ته ورته نظریات؛ زیار هم چې کوم کارونه د پښتو ژبې ،ګرامر ،نومونوو او ...په برخه کې
کړي دي ،له دغو کارونوسره موافقت او مخالفت یوه طبعي خبره ده ،خو کله ـ کله دا مخالفتونه
دومره چټک ،تند او ډیر شوي دي چې زیار ته یې د سر په کاسه کې اوبه ورکړي دي .په
اروپایي ژبو کې نیولوجیزم درې سوه کاله مخکې پیل شوی و ،ده خو حق درلود چې په شلمه
پیړۍ کې بډې ورته ووهي .لرې به نه ځم ،دننه په پښتو څانګه کې نور خ وپریږده ،د ژبپوهنې
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لوی پوهاند او ډاکتر،استاد تږي هم کله ـ کله مخالفت ورسره کاوه .زما ښه په یاد دي چې په
۱۳۵۶کال کې چې زه د ادبیاتو پوهنځي د دویم کال محصل وم ،زیار د علمي ترفیع له پاره د
خپل لیکلي اثر د دفاعیې له پاره چمتو شوی و ،استادان او زده کوونکي سره راغونډ شوي وو،
په اغلب ګمان چې تږی صاحب به دا وخت د پښتو څانګې مشر هم و ،موږ د شاګردۍ په برید
کې غلي ناست او غوږ ـ غوږ وو چې دا دفاع څه ډول کیـږي .زیار د ټولګي مخ کې له تورې
دړې سره والړ و ،له ټولو نه وروسته تږی صاحب راغی او په لوړ غږ سره یې زیار مخاطب
کړ ،وې ویل:
«هلکه زیاره پیل یې کړه ،چټیات ونه وایې!»
یعنې د ده نیولوجیزم او نوښتونو ته یې چټیات ویلې .خ وله دې ټولو مخالفتونو سره ـ سره ده
خپله الره پرې نښوده ،په زغرده یې هغه الره پسې تعقیب کړه او په میړانه له بریالیتوبونو سره
ورباندې روان دی.
پنځه دیرش کاله کیږي چې زیار د یوې کره لیکنۍ پښتو له پاره مټې نغښنې دي ،زیارونه کاږي
او ستونزې ګالي .زما د سترګو لیدلي حال او مستندو معلوماتو له له مخې یې دغه کره لیکنۍ
پښتو له موږ نه یو ،دوه دورې مخکې محصلینو باندې په تطبیقي ډول راپیل کړې وه او بیا یې
پر موږ (زما ټولګیوال) او نورو همدوره زده کوونکو او د همدې دورې هغو قلموالو باندې
عملي کوله ،چې د ده خبره یې منله.
زیار یو ډیر کاري ،زیارایستونکی ،نوښتګر«پوهیال ،اندیال ،لیکوال ،رسنوال ،ادبي ــ ټولنیز
نقاد ،محقق ،ژبپوه ،ادبپوه ،توکمپوه ،تاریخپوه ،څیړونکی ،داستان لیکونکی ،ژباړونکی ،ادیب
او شاعر» فرهنګي شخصیت دی چې د فرهنګي کار په لړکې د ستړیا په نامه څه نه پیژني او
په شخصي ــ رسمي ژوند ،په لیکنو ،هستونو او لکچرونو کې د یو رښتیني ښوونکي په توګه
ځلیدلی دی.
زما ښه په یاد دي چې کله ده د پوهاندۍ درجې ته ترفیع وکړه ،دی د عمر له پلوه د کابل پوهنتون
په کچه تر ټولو ځوان پوهاند و .زه دوه دورې (لیسانس ،ماستري) د زیار شاګرد وم ،څو سمستره
ټولګي ته د اسیستانت په ډول ورسره تللی یم ،زیار زما شعرونه اصالح کړي دي ،د مقالو په
لیکلو کې یې ما ته الرښوونه کړې ده ،د علمي ترفیعاتوله پاره د علمي آثارو په لیکلو کې مې
الرښود استاد هم پاتې شوی دی.
زما ښه په یاد دي چې زما د واده په ورځ یې ماته د خپل یو نوې چاپ شوي اثر(وینه اومینه)
یو ټوک د خدای په امانۍ پر مهال را ډالۍ کړ او دغه لنډې ،خو تلپاتې توري یې راته په کې
لیکلي وو:
«آصف جانه تر دې وینې او مینې نور څه نه لرم چې ستا د واده د ډالۍ له پاره یې وړاندې
کړم ،دغه ګډ ژوند دې مبارک شه او ټول ژوند دې سره ګلونه!»
د زیار د شعرونو دغه ووړ جونګ چې ما ته یې ډالۍ کړی و ،له دومره مهاجرتونو ،وهلو،
وژلو ،منډو ،تیښتو او اړودوړ سره ـ سره ال ما ساتلی دی او په دومره اوږدو الرو ما سره اروپا
ته رارسیدلی دی.
زیار شکر دی اوس ژوندی دی او دا دی موږ یې د زیږیدو پنځه اویایمه کلیزه لمانځو ،کوالی
شو ډیر څه ورنه وپوښتو ،که خدای مه کړه سبا دی نه وي ،بیا به د ده ژوند ،آثارو ،افکارو په
باب زموږ او نورو خبرې په اټکلونو ،قیاسونو ،سمو او ناسمو توجیآتو والړې وي.
د زیارعلمي او ژبپوهنیز سبک او الره اوس د ده د موافقین واو مخالفینو له پاره یوه مطرح
مسآله ده او د ده د موافقینو له پاره دومره منلی او عامه ده چې د امکاناتو تر برید پورې یې
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پیروي کوي .ډیر ځلې لیدل شوي دي ،حتی د ده مخالفین هم چې کله له یوې ستونزې سره مخ
شي ،نو ناڅاپه یې تر خولې ووزي:
زیار به دې ته څه شی وایي؟
دې ته به زیار څه شی جوړ کړي وي؟
بي بي سي پښتو بریښنا پاڼه کې یې «د بي بي سي د ژورنالیزم پوهنځی» په درسي نصاب کې
هم د«یو کره ـ ګرامري پښتو الرښود» په نامه د سمې لیکنې یوه دریڅه پرانستې ده او چیغې
وهي چې:
د خدای پار دی سمه پښتو ولیکئ!!!
نوم مور پالر اودکورنۍ مشران پر ماشوم ږدي ،خو تخلص هر څوک خپله انتخابوي .که هر
څوک د خپل ایښي تخلص پنځوس سلنه په ځان تطبیق کړي ،دنیا به «ګل ګلزار» وي .زه زیار
ته مخامخ وایم:
تاسو د خپل ایښي تخلص سل واړه برخې پر ځای کړي دي!
دا تخلص ،له زیارونو ډک ویاړمن ژوند او پنځه اویایم پسرلی دې مبارک شه!
پاتې عمر دې هم له غمونو تش ،له زیارونو ډک او ویاړمن اوسه!
ګیډۍ ،ګیډۍ ګلونه دې مخ کې ږدم.
پوهندوی آصف بهاند

د شپون او مجاور پخالینه
«دوه زړونه چې شي،غربه هم پاره پاره کا»...
له ډیرې مودې را په دې خوا د افغاني فرهنګ د سرالرو د خپلمنځي ــ سلیقوي تضادونو په اور
مې ځان سوی سکور لیده ،خو څه مې نه ویل او ویالی مې هم نه شول .زه ال دا دبیاتو پوهنځي
محصل وم چې دې تضادونو ته مې پام شو .پنځو ستورو یو بل ته څه نه ویل ،خو الرویانو،
سیمه والو او خپلوانو به یې یو بل په بیالبیلو نومونو تورنول .هغه وخت د ځوانۍ جوش و ،ویل
به مې چې :هلکه ځه ستا یې ورباندې څه او ...
خو څومره مې چې د فرهنګ په کوڅو کې بلدتیا ډیریده ،د دې تضادونو د سره اور تاوانونو ته
مې پام ډیریده .لیدل مې او ګورم یې چې د دې اور پایله زموږ د فرهنګ بربادي ده ،یو موټی
ایرې دي او بس .د علم او پوهې یوه غره ته یې د «آخوند درویزه» خطاب کاوه او بل ته یې په
ناپوهۍ کې دودیز،مالیې ګرامرست ویل .خبرې ،مقالې او آن کتابونه به یې بابیز او سطحي
ګڼل ،ویل به یې چې لوستل یې یوازې د وخت ضایع کول دي ،ورپسې څه او څه او څه.
د محصلۍ او ځوانۍ دوره هم یوه نشه وي ،نه چې همیشه وي ،هغه الړه تیره شوه ،بیا چې
علمي کدر ته شامل شوم ،هلته مې نور هم د دې تضادونو ژورتیا ته پام شو ،د علمي آثارو او
علمي ترفیعاتو سره د مخالفت تر برید پورې .سره له دې چې ځینو به ځانونه په اصطالح
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مترقي ،روښانفکره او د دموکراسۍ الرویان هم ګڼل ،خو د همدې منفي او ناوړه تضادونو پر
بنا به یې د مقابل لوري د مقالو او آثارو د چاپ له پاره په پټه او ښکاره خنډونه پیښول او په
رسمي یا غیر رسمي غونډو کې به د په اصطالح رقیبانو بد ویل ،د مجلس لومړنۍ خبره وه.
د افغان پر کورــ کاله سرې ،شنې او سپینې بال ګانې راغلې ،څوک دل شول ،څوک الس تر
زنې ورته لیونیان شول او چا «هه» کړل او ځان یې تر یو ځای پورې ورساوه .ما هم ځان له
ځینو یارانو سره لکه د چا خبره د«کفر او دښمن» تر ځالې پورې رسوالی و .هلته مې هم ولیدل
چې د همدې وطني تضادونو پر ازغنو الرو بیا نورو ازغیو سرونه راپورته کړي وو ،سره
والړ وو او ښه په مزه راچوخیدل ،چې ښاغلي شپون د«لیمه» مجلې د ۱۹۹۷کال په دریمه پرله
پسې ګڼه کې د پخالینې یو وړاندیز«د افغاني لیکوالو پخالینه» تر سرلیک الندې خپورکړ ،خوله
بده مرغه نه یوازې چا لبیک ورته ونه وایه ،بلکې ده خپله هم تر ډیرو پورې د هغه وړاندیز
پردیواله کومه بله خښته کینښوده.
دا دومره اوږده موده مې هرڅه په زړه تیرول ،خو داسې وخت هم راغی چې نور مې دا د غم
پیټی و نه شو چلولی او ۲۰۱۰کال په سپتمبرکې مې د یوې مقا لې په ترڅ کې (اور اوګالن) د
یوې ضمني اشارې په ډول لږ څه زړه سپک کړ .په مقاله کې د افغانستان د ځوانو فرهنګیانو
او شاعرانو د هڅونې ،ستاینې او درناوي باندې بحث کیده ،چې د مالمو میشتو فرهنګیانو له خوا
په جوړ شوي سیمینارکې ( )۱لوستل کیده .په مقاله کې مې لیکلي ووچې په اوسنۍ زمانه کې
پښتانه ،پښتو ادب او پښتني فرهنګ څومره او ولې تر فشار الندې دی .کور دننه ،په سیمه او
نړۍ کې کوم عمدي السونه زموږ له فرهنګ سره څومره او څه ډول دښمني کوي او بیا مې
خپلمنځي ستونزو او تضادونوته داسې ګوته نیولې وه:
« ...په خپلو کې مو هم چندانې مزه نه شته ،زموږ سرالري مشران څه کوي؟ (یو چې سرکاندي
را پورته ،بل یې ووهي مغزی) ،زیار د نوې پښتو سوټی په الس ګرځي ،هرڅوک چې عربي
مآبي وکړي یا د ده له ژبپوهنیزو اصولو سرغړونه وکړي ،بیا د زیار سوټی او د هغه سر ،که
بل هیڅوک یې که پیدا نه کړل ،الیق خو شته ...د هغه وجود هسې هم د کمونست له ټاپو ډک
دی او د اکادمیسینۍ د خیرات په ویش کې همدغو پښتنو د نا الیق لقب هم وروباښه.
شپون صاحب بیا بل سوټی په الس کې نیولی دی .کله چې یې طبعه خرابه شي ،نو د خپل نثر
د ښکلي بڼ په خوږو شاتو کې زهر ورګډ کړي ،کله روسي نکلي چاینکې په الس لرلي سوټي
باندې کړنګوي او کله بیا په اصطالح کمونست او کمونست ډوله خلک ورباندې ځب ،ځب کوي؛
که هیڅ شی پیدا نه کړي ،د زیار مظلوم ککره هسې هم خدای د ده د سوټی له پاره پیدا کړې ده
او یا هم د «سو او شو» لهجوي تضادونو باندې لګیا یو اوږدې مقالې ورباندې لیکو.
ښه په دې تضادونو کې به پښتو ،پښتانه او پښتني فرهنګ څنګه شي؟ )۲( »...
هغه وخت مې د دې جملو له لیکلو نه مقصد دا و چې یو خوا د زړه له سوز او دردنه دا نیمګړتیا
په نښه کړم او له بلې خوا مې موخه دا وه چې د زړه سواندو مصلحو فرهنګیانو او په ځانګړي
ډول د دواړو ښاغلو (شپون او زیار) پام دې موضوع ته راواړوم؛ خو نه دوی او نه هم بل چا
پر دې موضوع سر وګراوه.
هلته افغانستان کې د دیموکراسۍ په دیګي پسې اور تیز شوی دی ،بویونه او لوخړو یې آسمانونه
په سر سره اخیستي دي او موږ یې د دنیا له دې سره د «ګلوبالیزیشن» له برکته تماشې ته ناست
یو « ...له لرې ،لرې تماشې به دې کومه» د همدې دودونو او لوخړو په اړوـ دوړکې مې د
تیارو ماښامونو په یو ماښام کې له خپل لپ ټاپ سره ګوتې خوږولې ،د زړه خواله مې ورسره
کوله ،چې د شپون صاحب پر یوه لیکنه مې سترګې خوږې شوې ،د ده مخاطب زیار و.
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شپون په دې لیکنه کې د خپل پاک زړه خبرې کړي دي ،د پخالینې داسې خوږې ـ خوږې خبرې
چې په رښتیا د هرلوستونکي زړه راکاږي او له هره اړخه د زیار درناوی په کې شوی دی ،هم
له شخصي پلوه او هم له علمي پلوه .دا یې د لیکنې یوه برخه ده:
«تاند کې کله نا کله په خپل الرښود او د خپلې ژبې په سرالري ،ډاکتر مجاور احمد زیار کله نا
کله لګیږم ،په دې باندې له استاد نه بښنه غواړم .ټول پوهیـږي چې زما مطلب دا وي چې د
ژبپوهنې جدي موضوع لږه غوندې رانرمه کړم چې خلک ترې ټپرا نه شي .د هغې سرالری
زما د لسیزو ،د هغو کالونو یار پاتې شوی چې دواړه د افغانستان په لیرو کلو کیږدیو کې ریسرچ
کاوه ،ما د خپل ډنمارکي یار کالوس فردیناند سره په کوچیانو کې د انتروپولوجي او زیار صیب
د نارویژي او نـــورو اروپـــایي استــــادانو ســــره د ژبـــپوهـــنې څـــیړنـــې کـــولې .د زیــار
صیب بول په موږ (امین ،شجاعي ،تڼیوال) په دې لوړ و چې اکثره سفرونه یې په موټر سایکل
کول .زب زب ستړي ستومانه به له خپلو سفرونو کابل ته راستانه شوو ،یو بل ته مو د خپلو
سفرونو ترخې او خوږې خاطرې تیرولې ،قسم ـ قسم روا او ناروا ټوکې مو کولې .زموږ ترمنځ
په دې حرفوي تړاو سربیره د پوهنځي د بالپسې وختونو ټوکې ټکالې هم ډیرې وې.
خوبیا ورکې دا ناولی شی راغی ،دا مترقي غوایمنډ ،زیارصیب ورکې جیل ته الړ او شجاعي
سر وخوړ .زموږ دنیاګۍ یې رانچوړکړه.
اوس زموږ د کول څوک پاتې نه دي ،یو مجروح ،بل امین ،بل تڼیوال ،هغه هم والړل .هلته د
پوهنتون په ګوټ کې یو حمیدهللا امین ال لربر کیږي ،د ماشومانو خبره ،میني میني خالص .زه
د هماغه پخوا وخت په یاد ځای بې ځایه د زیار پورې لګیږم .هغه د سلیمانخیل کیسه ده چې د
غزني په بازار کې په خټو ککړو څپلیو سره د اندړ په لیمڅي تیریده راتیریده .اندړ ورته ویل
چې اې بسلمانه ،الره خو هولته ده ،ولې زما لیمڅی په خټو لړې؟ سلیمانخیل ورته ویلي وو چې
زه پوهیـږم چې الره هورې ده ،خوزه هسې ځان درپورې سولوم .نو ما هم ځای بیځایه ځان
زیار صیب پورې سوالوه .اوس پوه شوم چې د وزیر صیب خرم په وینا چې ما پورې یې کړې
وه ،سړی نور ښه دیه ،خو ډیر بوډا دیه! نور نو به دا نازونه نه پرې کوم .د تڼیوال خبره ،زیار
په ژبپوهنه کې ستره بلو ده! » ()۳
مطلب مې ښه په مزه ولوست ،په پای کې مې خوږه ترخه مسکا پر شونډو خپره شوه او ورسره
مې ترشونډوالندې وویل:
« آګیا لین پر ،اوس پرالر شوې»
د ماشومانو د مور راباندې پام شو ،وې پوښتلم:
«څنګه غومبیږې؟»
ما ورته له خوښۍ په ډکه لهجه وویل:
ښه یې وکړل ،ډیر یې ښه وکړل ،شپون ایله د زیار په زیار ایستلو ،د زیار په زدکړو او پوهه
او د زیار په علمي دریځ اقرار وکړ.
ډیره ښه خبره ده چې زموږ فرهنګي مشران داسې یو کار کوي چې تر دوی کشرانو ته ،ځوان
نسل ته او راتلونکو نسلونو ته سرمشق وي .پخوا به ځینو مشرانو یوبل پر سر وهل ،یو د بل
زدکړو ،پوهې او تجربو ته به یې نه کتل ،درناوی به نه ورته کاوه ،خو ځینې منفي برخې به یې
حق نا حق یادولې او پړسولې او دې کار زموږ په خزان ځپلې فرهنګي حوزه کې نور هم
تضادونه ډیرول ،زموږ رنګه یې بدوله او نوره یې هم بدوي .د شپون دا کار د ده له خوا په
۱۹۹۷کال کې د پخالینې پر راپیل کړي دیوال باندې لومړنۍ ،اساسي او پخه خښته ده.
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ترهغه ځایه چې زه له زیار نه خبر یم ،خپلو نابشپړو علمي کارونو ډیر سخت مصروف کړی
دی ،د همدې له پاره د شپون په غبرګون کې لږ ځنډنی شو .زیار هم د شپون په غبرګون کې
خپل دریځ نرم کړی دی او د شپون پر علمي هلوځلو ،زدکړو او نوښتونو یې ژبه ګویا شوې ده
او داسې اشاره یې ورته کړې ده:
«  ...زه او ته له آره په هماغه ړومبني نومهالي (اکادیمیک) پښت اړه لرو .دا بیله خبره ده چې
تا تر ما څو پتلنونه زیات زاړه کړي ،خو په «زاړه ــ نوي» مورچل کې مله پاتې شوي یو .تا
له هغو څو نورو پکو ورکو سره ،د ادبپوهنځي د لومړنیو لیسانسه په توګه پر پښتو ټولنه یرغل
وروړ او ما څه مهال پس له څو نورو سره خپله سپیڅلې جګړه له پوهنځي راپیل کړه ...که څه
هم ،تاسې موږ ته له سیاسي ــ فرهنګي دواړه پلوه مخبیلګه واست ،خو ستاسې له خرپ ــ ترپ
او ماتې پایلې څخه مو هم ډی رڅه زده کړل.
 ...تا په خپلو ادبي پنځونو دومره مینه وال پیدا کړي دي چې بې له سرکاري چوکاټه یې د
استادۍ ویاړ دربښلی او ما هم درباندې لورولی ...راته ګران او ټولمنلی شپون صاحب ،ما به
هرومرو وبښې چې غبرګون رانه دومره وځنډید)۴( » ...
دا چې شپون د اوسني نثر پاچاګی دی ( ،)۵ځانته سبک او ښیګڼې لري ،زیار نوموتی ،زدکړی
ژبپوهاند دی ()۶؛ دا به کوم بل وخت ته پریږدو .دم ساعت دې د دوی دواړو کور ودان وي ،د
دواړو له خوا داسې حرکت او عمل وشو ،چې پر فرهنګ زړه سواندي ورته خوشاله شول ،د
ټولو سترګې همدوی ته اوړي.
له یوه دوست سره مې په همدې اړوند خبرې کولې ،هغه راته وویل:
«له بده مرغه زموږ په عقیدوي ټولنه کې یو شمیر خلک په دې فکرکې دي چې د ژوند په اږدو
کې په خپلو منفي کړنو باندې د غولونې پرده اچوي او ځان سره وایي:
 ...ځه سړیه هر ډول تیروتنه یا ګناه چې کوې ،کوه یې او ...په پای کې یې دتیښتې یا حل الره
دا ګڼي چې ځه بیا به دعمر په اویایمو کلونو کې حج ته الړشم ،ګناوې به مې پاکې شي هر څه
به حل شي».
ما په ځواب کې ورته وویل چې نه اوس هم ناوخته نه ده ،خو که ته یې ناوخته انګیرې ،وېې
انګیره چې زموږ دې دوو مشرانو هم د خپل عمر د اتمې لسیزې په پیل کې دا حج وکړ ،خدا
دې یې قبول کړي ،د ځوانۍ توبه خو ښه وي ،خو بیا یې هم ښه وکړل.
دوی پسې نسل لیکوال ،بیا لږ څه ځوان قلموال او فرهنګیان خو په دې تمه وو چې دوی د «دوه
پک ،هغه هم سره ورک» کار نه وای کړی ،دوی باید په خپلو منځو کې الپخوا سره سال شوي
وای او په ګډو مشورو او الرښوونو سره یې د نویو قلموالو له پاره نوې الرښوونې او ډیوه مخ
ته ایښې وای .سره له دې چې لږ ناوخته هم ده ،خو زه یې په ځای او ښه کار ګڼم ،هیله ده چې
د نورو له پاره هم سرمشق شي.
«دوه غرون چې یو شي غربه هم پاره پاره کړي
ځار تـر یـګـانګئ چې نـعـمـتونه راښکاره کړي»()۷
مآخذونه:
۱ــ روزګان (مهالنۍ خپرونه)،مالموـ سویدن،څلورم کال ( ۲۰۱۰سپتمبر)،پرله پسې ۲۳ـ ۲۴
ګڼه ،لومړی مخ.
۲ــ ټول افغان بریښنا پاڼه ،۲۰۱۰/۰۹/۲۴،د پوهندوی آصف بهاند مقاله (اوراوګالن)
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۳ــ تاند بریښنا پاڼه،۲۰۱۲/۳۱/۰۱،ادب برخه ،د استاد شپون مقاله (ما نه مه مروریږه)
۴ــ تاند بریښنا پاڼه ،۲۰۱۲/۲۳/۰۲،کلتور برخه ،د پوهاند دکتور م  .ا  .زیار مقاله (بې رمې
شپون ته)
۵ــ تاند بــریښنـــا پاڼــــه ،۲۰۱۱/۱۲/۰۲،ادب بـــرخــه ،د صدیق هللا بــدر مقــاله (استــاد شپون
د ننني نثرپاچا )
۶ــ تاند بـریښنا پاڼه۲۰۱۱/۱۴/۱۱،ــ  ،۲۰۱/۲۰/۱۲د مقالو برخه ،د انجنیر عبدالقادر مسعود
مقاله (له نومیالي ژبپوهاند استاد پوهاند زیار سره مرکه)
۷ــ خوشا ل خان خټک ،د خوشا ل خټک کلیات ،اوډنه ،پرتلنه ،سمون او وییپانګه :عبدالقیوم
زاهد مشواڼی ،دانش خپرندویه ټولنه۲۰۰۵/۱۳۸۴،کال۱۳،مخ.
د زیار په باب د آصف بهاند نا خپور شوی نظر:
مجاور احمد زیار د کلي له تیارو نه له یو عالم ستونزو او نشتو امکاناتو سره راوتلی او په ډیر
زیار او زحمت سره یې د پي ایچ ډي تر پوړۍ پورې زدکړې کړې دي ،د پوهاندۍ تر ټولو
وروستۍ او لوړه رتبه یې تر السه کړې ده ،د دنیا په څو معتبرو پوهنتونونو کې یې استادي
کړې ده ،تخلیق یې کړی دی ،تحقیقي کارونه یې کړي دي او په ژبپونه کې یې ځانته نوې الر
او نوی سبک خپل کړی دی.
زیار عالم سړی دی ،خو علم یې د سیاست تر سیوري الندې زیانمن شوی دی .د ده علمي کارونه
په منفي ډول د ده له سیاسي کارونو او سیاسي الرې نه متآثره شوي دي .دا په دې مانا چې د ده
علمي کارونو ته د ده سیاسي الرې او پالیسۍ زیان رسولی دی .زیار د سیاست او ادارې له پاره
نه دی جوړ شوی ،زیار یوازې د علمي کارونو د ترسره کولو شخصیت دی.
زیار له خپلې سیاسي الرې او پالیسۍ نه په محسوسه توګه زیان لیدلی دی ،خو له بده مرغه ال
تر اوسه هم له سیاست سره په پټه او ښکاره لیوالتیا لري .د ده علمي کارونو ته په کتو سره زه
په زغرده ویالی شم چې علم او علمي کارونه یې په وینه او فکر کې ور ګډ شوي دي یعنې چې
علمي کارونه یې د ژوند نه بیلیدونکې برخه ګرځیدلې ده .ای کاش چې دی یوازې د علم په بڼ
کې ګرځیدای ،سیاست یې د علم له پاره داسې دی لکه ګل سره چې ازغی وي.
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استاد معصوم هوتک:
د ذهن له تا خانو څخه
(څو شېـبې له استاد معصوم هوتک سره)
دا دی بیا په سویدن کې مالمو میشتو فرهنګیانو د خپلو همیشنیو فرهنګي هڅو په لړکې ،د وطن
د دوو نوموتوو حقداره عالمانو او استادانو (کیمیا پوه ،پوهاند دکتورخیر محمد ماموند او لیکوال،
شاعر او څیړونکی ،استاد معصوم هوتک) د علمي فرهنګي کارونو د درناوي او هڅونې په
خاطر ،د  ۲۰۱۲کال د سپتمبرپه اتمه نیټه ،په مالمو ښار کې علمي غونډه جوړوي .په همدې
مناسبت ،زه د معصوم هوتک په باب په خپل ذهن کې د پرتو ویدو یادداشتونو ،یو څو ګرد وهلې
پاڼې سره اړوم او انځور یې ستاسو مخې ته ږدم.
اوس هسې خوب او خیال راته ښکاریـږي چې تباشیر ،تخته ،تخته پاک ،ټولګی ،زده کوونکي،ا
ستادان ،پوهنځی ،پوهنتون او ...رایادوم .ټول یاد شیان او ورسره تړلي کسان او هغه شرایط
الړل پردي شول.
پر کابل ښار او کابل پوهنتون باندې د اور د سیالو په راتګ سره مې ،په ۱۹۹۲کال کې کله
چې په لمدو سترګو پوهنتون سره مخه ښه کوله ،کتل مې چې پوهنتون کې څه نه وو پاتې ،تون
زخمي ـ زخمي خپلو ټپونو ته اوښکې تویولې او پوهه ورنه مروره ،لکه زخمي کوتره الوتلې
وه.
دا وخت ګران کابل پوهنتون د وحدتي وحشیانو ترولکې الندې سلګۍ وهلې ،د استاد او شاګرد
په ځای څڼیور وحشي ټوپکیان ګرځیدل او د تباشر او قلم پر ځای ،د ټوپک شپیلۍ غږیده .نورو
پوهنځیو ته مې د ایله جاري وحشیانو له ډاره سر ورښکاره نه شو کړای چې په باب یې څه
ووایم ،خو د ادبیاتو پوهنځي د روسي څانګې البراتوارچې اوسپنیزې پنجرې یې درلودلې ،په
زندان بدل شوی و ،وحدتي وحشیانو خپل اسیران په کې ساتل .دا وروستـــی ځـــل و چـــې مــــا
پــــه کــابـــل پـــوهــنـتـون کــې له خپل دفتر ،د کار میز ،کتابونو ،یادداشتونو او د پوهنتون له
زخمي بدن سره په پټه خوله مخه ښه وکړه ،د وتلو په وخت کې مې څو ځلې په غال او ډار سره
شاته ور وکتل او...
له پوهنتون څخه مې یوازې قلم ،کاغذ او یو څو سوې ،تورې سپـینې ،رنګینې ،دردونکې ترخې
خوږې خاطرې له ځان سره راوایستلې ،چې په رایادولو یې کله اوښکې تویوم او کله خوند ورنه
اخلم.
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د قلم او کاغذ به تل ترتله پوروړی یم چې په هر حالت او هر ځای کې راسره وي،غم کې او
ښادۍ کې ،خپل او پردي چاپیلایر کې ،په هره خوا یې چې اړوم ،څه نه راته وایي ،رڼې ـ رڼې
راته ګوري ،په خوښۍ کې راسره خاندي او په غمونو کې اوښکې راسره تویوي او په پټه خوله،
لکه اسیر شوی سرتیری ،قدم راسره اوچتوي .که په خپلو غمونو د کاغذ سپین مخ توروم او که
د قلم سر ورغوڅوم؛ دواړه کله راسره خاندي او کله مې غمونو او پردیسۍ ته اوښکې تویوي
او د سوي زخمي زړه حالت مې تلپاتې کوي .دا دی بیا د ذهن له تا خانو نه یو څو یادونه د قلم
په وینو ،د کاغذ پرسپین مخ انځورم .دا معصوم یادونه دي ،د معصوم هوتک یادونه ،د ده د
پوهنتوني کیدو لنډ یاد او د ده د علمي ــ فرهنګي هڅو لنډ جاج.
د معصوم هوتک په باب د اوس له پاره چې زه څه وایم ،د کومې مرجع ،منبع ،مآخذ یا ریفرینس
په حواله یې نه وایم ،بلکې د ځان له خوا یې وایم ،یعنې څه چې وایم ،د خپلو سترګو د لیدلي
حال په توګه یې وایم.
معصوم هوتک د ژوند په اږدو کې د علم درویزګر پاتې شوی دی او د علم د زدکړې له پاره
یې څو دروازې ډبولې دي .ښوونځي ته تللی ،بیا د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي په وره
ورننوتلی دی ،ورپسې د علم د خیرغوښتنې په دریزه پسې پولیتخنیک ته ورغلی ،بیا دارالمعلمین،
ورپسې د ساینس پوهنځی ،بیا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي کې او اوس په خپل کورکې د
خپل کار د میز ترشا ،او هیڅ کله په دې الره کې نه دی ستړی شوی .او زه هم د همدې الرې
په اوږدو کې ورسره آشنا شوی یم.
ما د لومړي ځل له پاره معصوم هوتک په یوه معصوم او مقدس ځای کې ولید ،په پوهنتون کې،
په ټولګي کې .نه د ښوونکي په توګه ،بلکې د زدکوونکي په ډول.
خبره زما د ژوند هغه وخت ته ورګرځي چې په کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي کې د۱۳۶۰کال
په ساړه ژمي کې زه د اسیستانت په توګه ومنل شوم .له هغه وخته څه موده وروسته د ځوانو
استادانو په ډیر او پرله پسې ټینګار سره عالمه رشاد دا ومنله چې بیا د تدریس له پاره ادبیاتو
پوهنځي ته راشي .په هغې موده کې چې ده تدریس کاوه ،ډیری ځوان استادان به له استاد رشاد
نه د علمي ال زدکړو په خاطر په ډلیزه توګه تولګي ته ورسره تلل او دا ویاړ ما ته هم را په
برخه شوی و.
وخت د بریښنا په چټکۍ تیریده .یوه ورځ مهربان عالمه ،وروسته له درس نه د چای غوښتنه
رانه وکړه ،د چای څکلو د بنډار په ترڅ کې یې را یاده کړه چې په دغو ځانګړنو یو څوک د
زدکړو د دوام له پاره راځي او...
او ښه مې په یاد دي چې یوه ورځ په ټولګي څنګه یو با تجربه ،با مطالعه د لویې او پراخې
حوصلې خاوند استاد ،د یو عاجز شاګرد په رول کې د عادي شاګردانو په لیکه ناست و ،هر څه
ته یې غوږ نیولی و ،خو هیڅ یې هم نه ویل.
ما معصوم هوتک سره هغه وخت ولیدل او وپیژندل چې زما د ال زدکړو د منډو کلونه وو ،نوی
اسیستانت شوی وم ،یوه پښه په ټولګي کې ،بل قدم په کتابتون کې؛ یوه منډه تر رشاد پورې ،بله
تر روهي پورې او بله پښه مې تر رادیو افغانستان پورې ،بیا د مجلو او ورځپاڼو تر چلونکو
پورې .زما او هوتک لیده کاته او خبرې ډیر ځلې په همدې زماني واټن کې ،په تولګي کې
ترسره شوي دي.
معصوم هوتک له عادي محصلینو سره ډیر توپیردرلود ،دی له ډیرې تجربې مطالعې او علمي
ذخیرې سره پوهنتون ته راغلی و ،کله به یې چې له چا نه په ټولګي یا مجلس کې ناسمه خبره
یا ناسم مالومات واوریده او تیروتنه به یې ولیدله ،څه به یې نه ویل ،خو په مناسب وخت او ځای
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کې به یې په ډیر احترام سره موضوع مطرح کوله ،نیغ په نیغه به یې تیروتنې ته اشاره نه کوله،
په نرمه او خوږه ژبه به یې یاده کړه چې:
که دا خبره داسې وشی ښه به وي.
که داسې نه ،داسې وویل شي ،اغیز به بې ډیر وي.
دا موضوع که داسې توضیح شي ،زده کونکي ښه ورباندې پوهیږي او...
له هغې ورځې چې ما معصوم هوتک لیدلی اوپیژندلی دی ،آثار ،مقالې او شعرونه مې یې
لوستلي دي ،په علمي فرهنګي ساحه کې تراوسه پورې د ده فعالیتونه زه به دغو برخو ویشم:
ــ باالمقطع اجیرمامور هوتک( ،په دې موده کې یې ژباړې سره له دې چې فرمایشي او رسمي
وې ،خو د ډیر علمې ارزښت درلودونکې هم وې)،
ــ ژباړن هوتک (علمي او د ده د انتخاب او خوښې وړ ژباړې چې ډیر ځلې یې د خپلو څیړنیزو
آثارو په لړ کې استفاده ورنه کړې ده،).
ــ شاعر او هستونکی هوتک (هستونې یې په څو شعري ټولګو کې چاپ شوي دي)،
ــ څیړونکی او عالم هوتک (څیړنیزې مقالې او آثارچې په عام ډول یې د افغانستان د فرهنګ
او ادبیاتو او په خاص ډول یې د پښتني فرهنګ ،تاریخ او ادبیاتو ډیرتیاره ګوټونه رڼا کړي دي)،
ــ ښوونکی او استاد هوتک (لومړی په ښوونځیوکې د ښوونکي په ډول د وطن د اوالد روزنه
او بیا د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه د ده منل کیدل).
د زمانې نادودو او د وخت ډیر تیریدلو یې زما له ذهن نه تاریخ هیرکړی دی ،خو دا مې ښه په
یاد دي چې د کابل پوهنتنون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې علمي غونډې ــ چې زه یې هم
غړی وم ــ پریکړه وکړه چې معصوم هوتک دې د دې څانګې په علمي کدر کې ومنل شي ،دا
چې لوړو مقاماتو بیا د څه له پاره څه وکړل ،دا نو یوازې خدای پوهیـږي او د هغه وخت په
پوهنتون کې مقامات.
ترهغه ځایه چې زه په علمي ډګر کې هوتک پیژنم ،په ده باورلرم .د ده په تحقیق ،مطالعې،
علمي ذخیرې ،حوصله افزایي ،آثارو ته الس رسی ،له نوموتو پوهانوسره یې پیژنګلوي او
اړیکې؛ په عامه توګه له افغاني او په خاصه توګه له پښتني ادب ،فرهنګ ،له خلکو او وطن
سره ژوره مینه او زړه سوی یې ما ته مالوم دی؛ په همدې بنا زه بارو لرم چې په علمي فرهنګي
ډګر کې به ډیرې السته راوړنې ولري .اوس او په راتلونکې کې د ډیرو سترګې ده ته وراوړي.
په افغانستان کې د څو دیرش کلنو څو اړخیزه ورانیو په لړ کې تباه کونکی ورانی د افغانستان د
څوزره کلن فرهنګ د څلي زیانمنیدل دي .هغه څوک چې دا د فرهنګ زیانمن شوی څلی بیرته
جوړوي ،د همدې وطن بچیان ،ملي او فرهنګي شخصیتونه دي ،چې یو په کې معصوم هوتک
دی.
د معصوم هوتک آثارو او مقالو ته که جدي پاملرنه وشي ،په فهرست او موادو کې یې داسې
مسایلو ته ځای ورکړل شوی دی چې د نوي نسل له پاره په کافي اندازه د زدکړې مسایل او
مواد شته ،یعنې د ده په آثارو کې د کار وړ موضوعاتو ته پاملرنه کیـږي.
د اوسنۍ تکنالوژۍ د پرمختګ له برکته ،نړۍ په یوه کلي بدله شوې ،الرې لنډې شوې دي او
له هر څه نه انسانان ډیر ژر خبریـږي؛ خو زموږ په مخ کې غرونه ـ غرونه ستونزې پرتې دي
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چې دالیل یې زموږ د هیواد او خلکو په سیاسي ،اقتصادي او رواني وران ویجاړحالت کې
ژورې ریښې لري .د همدې دالیلو پربناویلی شم:
په اوسنیو شرایطو او حاالتو کې ،د یو ادیب ،شاعر ،لیکوال او محقق پر ژوند ،آثارو ،افکارو
اشعارو ،تخلیقي او تحقیقي فعالیتونو باندې هراړخیزه څیړنه زما له نظره یو څه ستونزمنه ده.
یو خو د هر انسان په افکارو ،کارونو او ژوند کې د ژورو بدلونونو په رامنځ ته کیدو سره د
دوی په ژوند ،افکارو او کارونو کې هم بدلونونه راځي .مهاجرت او پردی چاپیلایر د محقق او
هستونکي السونه او افکار تړي او محدودوي یې د تخلیقونکي د فکرچینه وچوي او د افکارو
مخه یې ډبوي .دغسې د هستونکو او محققینو آثارو ته الس رسی یو څه ګران وي ،او د دوی
په شخصیت ،افکارو او آثارو باندې خبرې او بحث هم رالنډیږي او کمیـږي ،د همدې دلیل پربنا
د اوس له پاره د هوتک په افکارو او آثارو تر دې زیات څه نه وایم .د نوې تکنالوژۍ له برکته
چې د معصوم هوتک ځینو آثارو ته الس رسی شته; سړی ویالی شي چې:
د ده وروستۍ لیکنې او آثار ښیي چې دی سیاست نه کوي ،د علم پر الر روان شوی دی او
یوازې د علمي ،ادبي ،فرهنګي کارونو له الرې یې د خپلو خلکو او وطن چوپړ ته مال تړې ده.
زه د معصوم هوتک د ادبي څیړنو علمي برخې ته ډیر امید واره یم .پخوا یې هم د کارونو علمي
خوا درنه وه ،اوس یې هم ټول پام علمي څیړنو ته اړولی دی او په راتلونکې کې هم هیله ده چې
د پښتو ژبې او ادب او زموږ د فرهنګي ډګر ډیرې نا سپـړلې غوټې په عالمانه ډول پرانیزي.
زه معصوم هوتک په علمي څیړنوکې د عالمه رشاد پیروی ګڼم او هیله مې دا ده چې په دې
الره کې نور شمیرلي او علمي ګامونه اوچت کاندي.
ترهغه ځایه چې زه له عالمه عبدالشکور رشاد سره پاتې شوی یم او د تدریس ،پوهې ،مطالعې
سطحه یې راته معلومه ده او د تدریس اصول یې ما لیدلي وو ،د هغوله مخې ما څو ځایه ویلي
او لیکلي دي چې:
رشاد خپله په یو مآخذ بدل شوی و.
د معصوم هوتک لیکنو ،علمي استدالل ،مقالو او آثارو ته چې ګورم ،دی هم د رشاد پر پله ،پل
ږدي ،سبک یې تعقیـبوي او زما هیله دا ده چې دی هم یوه ورځ په ژوندي مآخذ بدل شي.
دا دې وروستۍ خبره نه وي ،خو د اوس له پاره به وروستۍ خبره دا وکړم چې ما د ځان په باب
هم کله ـ کله لیکلي او ویلي دي:
«زه ډیر ځلې د ښکلولو پر ځای ،چیچل شوی یم؛ زه ډیر ځلې د نازولو پر ځای سکونډل شوی
یم ».معصوم هوتک هم همداسې دی .دی معصوم هم دی ،بیګناه هم دی ،خو ډیر ځلې د نازولو
پر ځای چیچل شوی دی .زه شاهد یم چې ترټولو لوی چیچل یې د پوهنتون علمي کدر ته د ننوتلو
د الرې بندول و .دی باید په پوهنتون کې استاد وای ،تدریس یې کوالی او د وطن اوالد یې
روزالی.
د مالمو میشتو فرهنګیانو دې کورودان وي ،چې د خپلو همیشنیو علمي فرهنګي هڅو په لړ کې
د وطن د دغو دوو حقدارو علمي شخصیتونو د لمانځنې یاد غونډه جوړوي او له دې الرې که
له یوې خوا د فرهنګي او علمي کدرونو او مشرانو قدردانی کوي ،له بلې خوا د ځوان نسل په
روزلو کې خپله ونډه بیا او بیا ادا کوي.

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
40
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي گل پیوند:
زړه ډمه او نوی کورګی
د ډنمارک په کوپنهاګن ښارکې ،ځینو فرهنګیانو پتیلې ده چې د علي ګل پیوند د فرهنګي کارونو
او هستونو د څرنګوالي او قدردانۍ په باب ،د ۲۰۱۲کال د نومبر په اوه لسمه نیټه د ګڼ شمیر
شاعرانو او لیکوالو په ګډون ،یوه څیړنیزه لمانځغونډه جوړه کړي .ما نه هم هیله وشوه چې په
دې غونډه کې ګډون وکړم .د کوربنو دې کور ودان او فرهنګي نغری دې تود وي چې په دې
پلمه څو لیکوال او شاعر یاران تر یوه چت الندې سره راټولوي.
د پیوند د آثارو نشتوالي او د وخت لنډ والي مې السونه راوتړل او ومې نه شو کړای چې د پیوند
د اشعارو او آثارو د شکل و شمایل او جمال و کمال په باب ،هغسې چې الزمه ده ،یوه څیړنیزه
مقاله ولیکم؛ د انتقاد توره پسې راوباسم او یا یې د توصیف په وریښمین او پاسته بستر کې ویده
کړم ،خو د دې درنې فرهنګي ناستې د درناوي له پاره غواړم یو څو کرښې ولیکم .په دې لنډه
لیکنه کې زما او د پیوند د لیدنې او پیژندګلوی یوه داسې خاطره له تاسو درنو لوستونکو سره
شریکوم چې ډیر لږ دوستان به ورنه خبروي.
د غونډې د جوړیدو د خبر په اوریدلو سره سمدالسه «زړه ډمه» او د هغې تریخ او له مجبوریتونو
ډک ژوند او د زړې ډمې د نقاش فکري انځورونه او د زړې ډمې د هستونکي د ترخه ژوند
ترخې شیبې را په زړه شوې .هغه وختونه راپه زړه شول چې د زړې ډمې د نقاش د ککرې په
ګومبزه کې تودو فکرونو آزانګې کولې او په وینو کې یې تودو مستو څپو موجونه وهل.
دا وخت که د زړې ډمې بدن د ټولنې ناخوالو په خوني منګولو شکارې کړی او په وینو لړلی
و ،دغسې د زړې ډمې د اندامونه د انځورګر ځوان او قوي وجود ،د وخت «تورومدیرانو» سره
مروړلی و او داسې څرخي پلونو کې یې تړلی و ،چې غږ یې هم چا ته نه رسیده.
خو زړې ډمې ،له بندیزونو سره ـ سره کله ـ کله له زندان څخه د باندې سرښکاره کاوه .د همدې
بغاوت په ورځو کې یوه ورځ د «باغ عمومي» د ټیټکي نیمه دیوال په څنګ کې راسره مخ
شوه ،اوتر ـ اوتر یې یو خوا بل خوا کتل ،زما چې ورباندې پام شو ،ډیر ژر یې په ژړاندو
سترګورا ته وویل:
«در سره وامېخله چې ستړې یم او د خپل زړه په کتابتون کې مې داسې پټه کړه چې نور نو د
دې تیري کونکو الس هم راونه رسیـږي».
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«زړه ډمه» وړه وه ،دومره وړه چې زما په جب کې ځای شوه ،کور ته مې راوړه او څو ورځې
مې ښې مرکې ورسره وکړې ،خو هغې خپلو ترخو ورځو او خپل ورک خاوند پسې اوښکې
تویولې او...
دا ډاریده ،خو ما د تاریخ مرصع په تاوده اړخ کې ویده کړه ،د خوشال دستارمې د پردې په
څیر په عزت ور په سرکړ او د خوشال د ژبې د انتقاد تیره توره او سپاهیان ،چې د خولۍ پر
پیک یې د خوشا ل کلیات لیکلي وو ،ورته پیره داران کړل.
د زړې ډمې خاوند هغه وخت ما له نږدې نه پیژانده ،کله ـ کله به زړې ډمې د هغه د ککرۍ د
غږونو او تودې وینې د جوش کیسې راته کولې او...
زه دا وخت د کابل پوهنتون د پښتو څانګې په باغچه کې د یوه واړه کورګي په جوړولو لګیا
وم ،پرته له دې چې د وخت ناخوالو او نازکو حاالتو ته پام وکړم ،له هرځای نه مې د اړتیا وړ
خښتې را اخیستې او څنګ په څنګ مې سره کیښودې ،ترڅومې دا وړکی کورګی سرته ورساوه،
د دې واړه کورګي په تندي مې ولیکل:
«د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې منظوم متون»
د دې کورګي په جوړولو کې ما د زړې ډمې د بدن ښکلي اندامونه او د زړې ډمې د خالق یو
څو ښکلي انځورونه هم کارولي وو ،خو دې ته مې پام نه و چې د زمانې د میرغضب ،نه زړه
ډمه خوښیـږي او نه یې د زړې ډمې نقاش؛ خو د وخت د غوښتنې له مخې ،له بندیزونو سره ـ
سره زما د واړه کورګي د دیوالونو د ښکال او سمبالتیا له پاره ،هم د زړې ډمې اندامونه په کار
وو او هم د زړې ډمې د نقاش ښکلي انځورونه.
دا وخت زړې ډمې زما له دالساینې او میلمه پالنې سره ـ سره ،په خپل خاوند اوساتونکي پسې
پټې ،پټې اوښکې تویولې او د زړې ډمې نقاش د تور صیاد ،د تورو تمبو ترشا ،د خپلې ځوانۍ
د ګل د رژیدو نندارې ته مجبورا ً ،الس ترزنې ناست و.
زه د یو نوي او بې تجربې معمار په شان لګیا وم او له بندیزونوسره ـ سره مې د زړې ډمې
ښکلي اندامونه لکه زرینې خښتې ،په خپل واړه کورګي کې کارول ،ما د ټیټ السي او تازه کاره
معمار په ډول خپل کار باید د سرمعمار د هوکړې له پاره هغه ته ورښودالی وای.
زوړ«وستاکار» پوهیده چې د دې واړه کورګي په جوړولو او ښکال کې باید د نورو زرینو
خښتو تر څنګ ،د زړې ډمې اندامونه او نقاشۍهم وکاریږي .زاړه معمار سره له دې چې تور
صیاد سره پخوانۍ آشنایي درلوده ،خو هنري تیزبین نظر یې اجازه ورنه کړه چې د زړې ډمې
د ښکلو انځورونو په پریکولو سره کومه ګناه وکړي ،یوازې یې دومره راته وویل چې:
«زه د دې ښکلي کورګي په جوړلولو کې د زړې ډمې ښکلو انځورونو ته څه نه شم ویالی ،خو
د دې له پاره چې دا ښکلی کورګی سرته ورسیـږي ،نقاش یې باید د علي ګل پرځای «ع ــ پ»
وښودل شي ،که نه نو د تور صیاد جالدان به د زړې ډمې ښکلي اندامونه غوڅ کړي او د زړې
ډمې د نقاش انځورونه به په اورکې وسیځي»
ما هم دغسې وکړل ،د ادبیاتو د بڼ د دې واړه کورګي د ښکال په خاطر مې د زړې ډمې د
انځورګر نوم له علي ګل نه ،په «ع ــ پ» واړاوه.
او د ادبیاتو په بڼ کې د دې واړه جوړ شوي کورګي د ښکلو دیوالونو پر یوه اړخ باندې اوس
هم د زړې ډمې د نقاش یو څو ښکلي انځورونه د علي ګل په نامه نه ،بلکې د «ع ــ پ» په نامه
راځړیـږي.
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کلونه وروسته د تور صیاد خونه د زمانې توندو بادونو ورانه کړه ،د زړې ډمې خاوند هم د
زړې ډمې د پله د پیدا کولو په خاطر زیړ زبیښلی ،د تور صیاد له تورو تمبو نه د باندې راووت،
خو د څرخی پله په تاویدونکو څرخونو کې دومره سره مروړل شوی و ،چې لوری یې نه
پیژانده.
«هی میدان و طی میدان و خارمغیالن » چې یوه ورځ د پوهنتون په بڼ کې ما (آصف بهاند)
ته په مخه راغی .زه ورته مخامخ ودریدم،د «ع ــ پ» د لیکلو له شرمه مې پیوند صاحب ورته
ونه شو ویالی او یوه اوږده شیبه مې ((ع پ ،ع پ )) توري مخې ته وړاندې وروسته کیدل،
چې په دې کې چا ورته وویل:
دی ،د ادبیاتو په بڼ کې د واړه کورګي هغه معماردی چې د زړې ډمې انځورونه یې په کې
کارولي دي .ښکته پورته یې راته وکتل غیـږ کې یې ونیولم او د دې په خاطرچې د ده په نه
شتون کې ما د زړې ډمې عزت کړی و ،زما مزد یې په یوه واړه ټوټه کاغذ کې د یوه لنډ آزاد
شعر په چوکاټ کې راکړ چې دتورو تمبو تر شا یې زما په یاد لیکلی و.
بیا ،په هغه ــ د چا ښیرو وهلي ــ بڼ باندې له سرو بادونو وروسته ،څه شنه ،سپین او تور بادونه
یو په بل پسې راوالوتل«،د خیبرجګړه» نوره هم په کې توده شوه ،د زړې ډمې د خاوند له تګ
نه وروسته ،د ده شاعرو یارانوهم د الر ورکو الرویانو د پلونو په ګردونو پسې روان شول ،په
هوا شول او لکه وزر سوې زاڼې ،هر چا د خپلو سوو وزرونو د توان په اندازه مزل وکړ،
څوک په اورونو کې ولویدل ،ایرې شول او چا په پردیو چاپیریالونو کې د غمونو او ډار له درنو
پیټو سره ځانونه غلي کړل .په هغو کې یو نیم کله ـ کله د یوسپڼ په څیر ،یو نیم غږ کوي او
څوک بیا په کې داسې غلي دي لکه د مړیو په کلي کې یې چې شپه وي؛ خو د زړې ډمې خاوند،
د یادونو او غمونو له درنو پیټو سره لکه وزر ماتی ،وزرسوی نا امیده بلبل یو نیم غږ کوي.
کله یې د تور مدیر د زندان وحشت لړزوي ،کله یې د زړې ډمې بې سر پرستي د لیونیانو په
شان خندوي ،خو کله ـ کله د توندو سیلیو د راتګ مخې ته د مقاومت دیوال جوړوي او د خپل
خاطر باولۍ الوزوي ،کله لرغونو اسطورو ته چوکاټونه جوړوي او کله هم د سینما له یارانو
سره د زړه خواله کوي او تیر هیر یادونه تازه کوي.
او دا دی نن خپلو شاعرو یارانو او دوستانو سره ناست دی او د تیر هنري ژوند په نندارتون کې
د خپلو ایستلو تابلوګانو ننداره کوي.
لومړی زړه ډمه او زندان،
بیا سیلۍ باولۍ او د سینما یاران،
وروسته به راشي...
پای
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عبدالغفور لېوال:
«الم او ایلینو»
او
زما څو بیتونه
اوس مې په یاد نه دي چې د لیوال صاحب د «الم او ایلینو» منظومه مې څنگه په ډنمارک کې
تر السه کړه ،خو چې څنگه په الس راغله ،یوه کاپي مې ورنه واخیسته چې اوس هم راسره ده.
وروسته له «هوسۍ» او «ارشاک او اوشاس» نه« ،الم او ایلینو» د لیوال دریمه منظومه ده.
ما هوسۍ لوستې وه« ،ارشاک او اوشاس» مې یې تر اوسه هم نه ده لیدلې ،خو «الم او ایلینو»
مې له کاپي کولو سره سم کور ته راوړه ،په فارغ وخت کې ورته کیناستم او تر پایه پورې مې
له نظره تیره کړه .ذهن مې قانع نه شو او د بیا لوستلو هیله مې په زړه کې غوټه کړه.
د بیا ځلې لوستلو په ترڅ کې مې د کاپي کړی متن په حاشیو کې د «الم او ایلینو» د ځینو بیتونو
انځورونه چې خوښیدل ،نو په هماغه مفهوم مې بیا ځلي د مثنوي په قالب کې لیکل .څو ځایه
مې دغسې منظوم یادداشتونه واخیستل ،منظومه مې تر پایه ولوستله ،چیرې مې د نورو کتابونو
په منځ داسې ایښې وه چې لیدل کیده نه.
د څلورو ،پنځو کلونو په ترڅ کې مو دوه ځایه کډه وکړه ،نور هم کتابونه او کاغذونه سره گډ
وډ شول او «الم او ایلینو» داسې رانه ورک شول لکه له افغانانو نه آرامي .آغه بله ورځ مې
بیا پیدا کړل ،پاڼې مې سره واړولې او خپل لیکلي بیتونه مې په حاشیـو کې تر سترگو شول ،ما
هم نور و نه غځول او دا دی هغه څو بیتونه ستاسو په مخ کې ږدم:
په مـــرمــر کـې ایــلـیـنــو چــې راښــکاره شــوه
بــــــل څـــه نـــه وه ښاپـیـرۍ مـــاه پــــاره شــوه
دواړه سـتـــرگـې یـې راجــــوړ ،دواړه عـالـم کړ
بـــــل څه نــه شــوه اور یـې پــورې پـه ماتـم کړ
الم والړدی حــیــــران گــوري هـرې خــــوا تــه
مــونـدی نـه شـي کــوم یــــو دم دغــې بــــال تــه
وایـــه څــه خــدای رانـغـښتـلي ستــا څــیــره کـې
چـې یـې ټــول جـهـان حـیـران دی نـــنــداره کـې
د ښــکال یـــو لـــوی لـښکر خـــو بـنـــدیــوان دی
دغـــه تــیـــږې بــیـا ځــلــي ورتــه زنـــــدان دی
وایــه راز یــې راتــه وایــــه چـې ژونـــدۍ کـړم
گـنې ځـان به دغـو غـرونــــو کې زنــــدۍ کــړم
دغـه هـر څه بـه دې پـښو تـه پـــه سـجــده کــړم
کـه مـړ نـه شـوم ،نـو پـــوره به دا وعـــده کــړم
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ستا ښکال نه ده ،بس نـور د لــــوی سبــحـان دی
ته وا هر څه کې خور شوی لوی رحــــمــان دی

د «کک او زرینه»
د هرکلي په پار

زما د گران دوست ،زما د خوښې وړ شاعر او قلموال ،ښاغلي غفور لیوال د نوې منظومې
«کک او زرینه» ښکالو اوریدل کیـږي .د لویې نیکمرغۍ ځای دی چې د لیوال صاحب د «کک
او زرینه» په خپریدو سره به له یوې خوا د پښتو شعر خزانه بډایـږي او له بلې خوا د هیواد د
تاریخ په دې حساسو شیبو کې چې ښکاره دوښمن موږ ته خپل طبعي حق هم نه راپریـږدي،
لیوال داسې یو تاریخي واقعیت ،د هنر په مټ او د شعر په ژبه د درنو هیواد والو مخې ته
ږدي.
زه همدا اوس ،د همدې کرښو په وسیله د «کک او زرینه» د بشپـړیدو او خپریدو مبارکي لومړی
لیوال صاحب ته او بیا د پښتو ادب او افغانستان ټولو خواخوږو او مینه والو ته وړاندې کوم.
ما له دې نه مخکې د ښاغلي لیوال دوې نورې منظومې «هوسۍ» او «الم او ایلینو» لیدلې او
په خورا مینه او دقت مې یو ځل نه ،څو ،څو ځلې لوستې هم دي.
د  ۲۰۱۷کال د جوالی په شلمه مې د فیسبوک پر پاڼو ولوستل چې «کک او زرینه» هم د
بشپـړیدو پړاو ته ور نږدې ده .دا زیری ښاغلي لیوال په دې تورو سره موږ ته را ورساوه:
«چې د تاریخ په روایت مو نیکونو څنګه د هیرمند اوبه ساتلې او د ګاونډیو په وړاندې یې د
دغه سیند ساتنه کوله ،تاسو به یې د (کک او زرینه) یا ساکستان په منظومه کې ډېر ژر ولولئ
(ان شاهللا).
د دې منظومې لس سلنه کار پاتې او نور مې بشپـړ کړی دی.

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
45
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ساکي پرتم په څپو کې ورځ په ورځ ډوبیـږم او په حیرانتیا ،حسرت او افسوس ګورم ،چې
زموږ نیکونه تر موږ هوښیار وو ،هغوی تر موږ ډېر زموږ د روانو اوبو پر اهمیت او ارزښت
پوهېدل .د ساکانو اووه ـ سره دوښمنې خېلخانې ـ د هیرمند د اوبو ساتنې په پار ،سره یوځای
شوې او په خپلو کې یې مرګ ژوبله پرېښوده.
خو ،ولې موږ ،اوس ،د ِخـرد په دې زمانه کې دومره هوښیار او مېړني نه یو؟»
او یوه ورځ وروسته ( ۲۰۱۷کال د جوالی یوویشتمه) یې بیا داسې ولیکل:
« ...او منظومه بشپـړه شوه ،تر دې وروسته یې پوښتنه له خپرونکي (ناشر) څخه کوئ،
دا یې هم د پای څو کرښې:
...سمند ځي په منډه ،منډه تر هیرمنده
چې د عشق نوی داستان ورته بیان کړي
په خوږو څپو ماړه دوه مینان کړي
هیرمند مست دی ،هیرمند غاړې ،غاړې غورځي
هیرمند خپلو مېلمنو ته الرې څاري
هیرمند تږی دی ،چې راشي دوه مینه
د څپو تندی یې کېږدي پر لمنه
پېړۍ وشوې چې هیرمند څپې ،څپې دی
مست ،سرکشه  ،ډک له شوره ،له هیبته
سیند د کک ـ زرینې عشق ته سالمي دی
له هغه وخته تر ننه ال جاري دی».
او په داسې یوه حساسه شیبه کې دا کار کیدونکی دی چې دوښمن غواړي ټول هیرمند ونغري،
تر ستوني یې تیر کړي او کوربانه په ټکنده سره غرمه کې تږي پریـږدي .سره له دې چې په
شاعر امر کول او یا دستور او فرمایش ورکول نا سم کار دی ،خو زه له ښاغلي لیوال نه عاجزانه
هیله کوم:
هر څومره چې ژر کیدای شي دا منظومه دې چاپ او تر لوستونکو پورې ورسوي.
ما په فیسبوک کې د دې خبر په کامنټ کې غوښتل چې دوې جملې ولیکم ،ومې هم لیکلې ،خو
په تیروتنې سره دا دوې جملې را نه جال ،جال پوست شوې .هغه دوې جملې دا دي:
چې بیا یو لیک لیکم نو کله به وي
اوس به یې نه لیکم په زړه مې دې وي
خو لږ شیبه وروسته مې دا لیک هم په نثر ولیکه او هم مې د شعر په ژبه .لومړی یې نثر او
وروسته به یې شعر تاسو درنو لوستونکو سره شریک کړم:
فکر کوم تاسو د ښامار پر سبک روان یاست ،تاسو مو له فکر او قلم نه د نوې زمانې ښامار
جوړ کړئ ،داسې ښامار چې خلک او وطن د خپلې خولې د ځانځانۍ په اور ونه سیځي ،بلکې
د خپلې خولې اور د دښمن پر لور ور سم کړي او د «هوسۍ» آزادي وساتي ،د «الم او ایلینو»
بلورستان وژغوري او ساکستان وژغوري ،افغانستان وژغوري!

وژغــوره
(غفور لیوال ته)
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تـــه آزادي د یــــو انـسـان وژغـــوره
الم ،ایــلــیــنو بـلــورستان وژغـــوره
مـټـې دې بــډ وهــه تـکـړه شه ور ته
ساکان ،هیرمند او ساکستان وژغوره
پرینږدې چې د ساکستان وینې او اوبه د دښمن ستونی لوند کړي.
دا مې هم شعر:
تـــه یــــو لــیــوال د اسـطــورو ،د شــعــر
تــــا د هــــوسۍ ســـا ،قــــدمــونــه انـځور
بـــیــا پــــه قــلــم دې تــیـــږه و تــــوږلــه
د سنــگــتــراش څــیــره دې وایــســتــلـــه
الم ایــــلــــیـــنــو دې پــــــه کـــې ودرول
وچـــــو ډبـــــرو کـــې دې وخــــوځــــول
زمــا لــــه الم نـــه ایــلــیــنــو خــوښـه ده
لــه ایـلـیـنـو نـه مې الم نور هم خوښ دی
اوس دې د «کــک ،زریـنې» الر څارمه
ستــرگې پـــه الر یــمــه او پــیـار څارمه
چـې بــیــا یــو لـیـک لیکم نـو کله بـه وي
اوس بـه یې لـیکم چې په زړه مې نـه وي
او تـا نــه هـیـله مـې هـمـدومــره ده بـس:
صرفه ونه کړې په هیڅ څه او خـپل وس
خــلـک را پـــورتـه کړه پارسیانو مـخ ته
د دوی او نــــورو دښــمــنــانـــو مــخ ته!
۲۰۱۷/۰۷/۲۱
هیدرسلیف
ډنمارک

«کک او زرینه» مو په کورونو کې
مـیـنه د وطن دې وي په زړونـو کې
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له یوې میاشتې را په دې خوا د ښاغلي غفور لیوال د نوې منظومې (کک او زرینه) د بشپړیدو
او چاپیدو خبرې کیدې .کله چې یې د بشپړیدو خبر په میډیا کې خپور شو ،د موضوع د مهموالي
او له روانو سیاسي اړو دوړ سره یې اړوندتیا ته په کتو سره ما (آصف بهاند) د  ۲۰۱۷کال د
جوالی په  ۲۳مه نیټه ،د گران لیوال د «کک او زرینه» د منظومې د بشپړیدو د هرکلي په
خاطر «د کک او زرینه د هرکلي په پار» تر سرلیک الندې یوه لنډکۍ مقاله خپره کړه .هلته
مې له ښاغلي لیوال نه هیله کړې وه چې څومره ژر چې کیدای شي ،دا اثر باید خپور شي او تر
لوستونکو پورې ورسول شي .له ښاغلي لیوال او خپرندویې ټولنې څخه مننه کوم چې ډیر ژر
او په وخت یې دا کار تر سره کړ.
ښاغلي لیوال د  ۲۰۱۷کال د اگست پر اتلسمه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپلې نوې
منظومې«کک او زرینه» د خپریدو په اړوند داسې ولیکل:
«د خپلواکۍ مبارکې ورځې ته زما ډالۍ:
او باالخره انتظار پای ته ورسېده،
"کک او زرینه" له چاپه راووته،
دا منظومه ،نه د دې لپاره ،چې ما لیکلې ،بلکې د افغانستان د خپلو اوبو لپاره ،د هیرمند (هېلمند)
سیند لپاره راباندې ګرانه ده ،دا منظومه زموږ د نیکونو د مېړانې ډېرې کیسې لري:
څنګه هغوی ترخپل منځه جګړې پرېښوې او د خپلو اقتصادي سرچینو د ساتنې لپاره سره یو
شول،
څنګه زموږ نیکونو د خپلو عزیزانو له وژنو څخه کرکه درلودله ،څنګه یې د مېرمنو عزت
ساته او په مشرۍ یې منلې ،څنګه یې تر دوه زره کاله پخوانۍ زمانه کې سیاسي شعور ویښ
و او...
دا منظومه همدا اوس هم موږ ته الر راښیي ،چې له روان کړکېچه ځان وایستالی شو.
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دا کتاب له سروش کتاب پلورنځي څخه په پراخه پیمانه تر السه کوالی شئ او ژر یې په والیتونو
او بهر کې هم السته راوړالی شئ.
پر کک او زرینه ستاسو د هراړخیزو تبصرو په هیله!»
په خپله یاده مقاله کې مې ښاغلي لیوال ته په خطاب کې د نورو خبرو تر څنگ د شعر په ژبه
هم یو څه لیکلي و .دا دی اوس چې «کک او زرینه» منظومه خپره شوه او د لوستونکو الس
ته ورغله:

«کک او زرینه» مو په کورونو کې
مـیـنه د وطن دې وي په زړونـو کې

د «سلطان» د پښې غـږ
(د غفور لېوال د «سلطان» منظومه)
د پیاوړي شاعر غفور لیوال د تخلیقاتو په سلسله کې« ،سلطان» د ده د نوې منظومې نوم دی
چې په چاپیدو او راتگ سره به یې پښتو ژبې ته د نوې موضوع او محتوای تر څنگ ،د نویو
انځورونو او نویو ترکیبونو یوه لویه او نوې ډالۍ وړاندې شي.
له «سلطان» نه مخکې لیوال له ټولو شخصي ،رسمي او سیاسي بوخـتـتـیاوو سره ـ سره؛ د گڼو
شعرونو په څنگ کې ،نورې منظومې هم پنځولې دي چې نومونه یې دا دي:
 ۱ــ لومړۍ منظومه «هوسۍ» وه ،چې غالبا ً په  ۱۳۷۷کې بشپړه او په  ۱۳۷۸کې لومړی ځل
چاپ شوه،
 ۲ــ دویمه منظومه «ارشاک او اوشاس» ،چې په  ۱۳۷۹کې بشپړه او په  ۱۳۹۰کې چاپ شوه،
 ۳ــ درېیمه منظومه «الم او ایلینو» ،چې په  ۱۳۸۷کې چاپ شوې ده،
 ۴ــ څلورمه «کک او زرینه» ده ،چې تېر کال( )۱۳۹۶کې خپره شوه،
 ۵ــ ځنگل (لنډکۍ منظومه)  ۱۳۷۵کې لیکل شوې او «ته زما ټوله شاعري یې» شعري ټولگه
کې چاپ شوې ده،
 ۶ــ سفر (لنډکۍ منظومه) ،عرفاني منظومه ده ،په کال  ۱۳۸۴کې لیکل شوې ده او «ته زما
ټوله شاعري یې» شعري ټولگه کې چاپ شوې ده،
هیله ده چې «سلطان» هم ډیر ژر بشپـړه او چاپ کړای شي.
پوره یو کال مخکې ( )۲۰۱۷/۰۷/۲۳د «کک او زرینه« د راتگ اوازې وې ،هغه وخت زموږ
د ټول وطن د دې قهرمانې جوړې د راتگ د هرکلي له پاره ما داسې ولیکل:
« زما د گران دوست ،زما د خوښې وړ شاعر او قلموال ،ښاغلي غفور لیوال د نوې منظومې
(کک او زرینه) ښکالو اوریدل کیږي .د لویې نیکمرغۍ ځای دی چې د لیوال صاحب د «کک
او زرینه» په خپریدو سره به له یوې خوا د پښتو شعر خزانه بډایږي او له بلې خوا د هیواد د
تاریخ په دې حساسو شیـبـو کې چې ښکاره دوښمن موږ ته خپل طبعي حق هم نه راپریږدي،
لیوال داسې یو تاریخي واقعیت ،د هنر په مټ او د شعر په ژبه د درنو هیواد والو مخې ته ږدي.

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
49
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زه همدا اوس ،د همدې کرښو په وسیله د «کک او زرینه» د بشپړیدو او خپریدو مبارکي لومړی
لیوال صاحب ته او بیا د پښتو ادب او افغانستان ټولو خواخوږو او مینه والو ته وړاندې کوم .ما
له دې نه مخکې د ښاغلي لیوال دوې نورې منظومې «هوسۍ» او «الم او ایلینو» لیدلې او په
خورا مینه او دقت مې یو ځل نه ،څو ،څو ځلې لوستې هم دي».
کله چې «کک او زرینه« راغلل ،راورسېدل ،بیا مې ورته ښه راغالست وویل ،په دې الفاظو:
«مخکې له دې چې له کک او زرینې سره زما لیده کاته او مالقات وشي ،ما یې د راتلو د هرکلي
په پار یوه مقاله او یو شعر له یوې یادونې سره خپار کړي وو .دا چې زما کور ته «کک او
زرینه» څنگه را میلمانه شول ،دا کیسه به پریـږدم ،یوازې دومره به و وایم چې یو دوست د
«کک او زرینه» د مخ لیدل په ډیره مهربانۍ را باندې ولورول ،ما هم په ډیر درناوي په کور
کې مخامخ را ته کینول .پاڼه ،پاڼه مې ولوستل داسې په دقت سره ،لکه څوک چې بیا امتحان را
نه اخلي .کله مې چې لوستل پای ته ورسول ،نو سمدالسه مې لیوال ته داسې ولیکل:
بیا سالمونه! «کک او زرینه» مې چې نن کور ته را میلمانه شول ،یوه شیبه مې هم یوازې
پریـ نښودل ،د دواړو څیرې مې سر تر پایه داسې له نظره تیرې کړې چې په ټولو رازونو مې
ځان خبر کړ .په یوه سا مې ولوست او جالبه ال دا چې خپل یاد داشتونه مې ځینې واخیستل.
تاسو نه ډیره مننه ،او ستاسو قلم او هنر ته سالم ،پښتو شعر ،پښتو ادبیات او افغاني فرهنگ به
پر تاسو ویاړي».
اوس بیا د «سلطان» د پښې غږ دی ،ډیر ژر به د پښتو ژبې په بڼ کې قدم کـیـږدي .خامخا به
دا قدم نیک وي او په راتگ سره به یې د پـښتو ژبې او ادب خزانه ال شتمنه شي.
د لیوال په نورو منظومو او د «سلطان» په څو خپرو شوو بیتونو کې چې زه د لیوال د ادا سبک
ته گورم ،د تیرو شاعرانو تجربې په کې لیدل کـیـږي ،خو دی د تورو د څنگ پر څنگ اېښودلو
او سره ودولو په کار کې یو ځانگړی او منحصر په فرد سبک لري چې د استادۍ خوا ته په کې
راوان دی.
زه مخکې له مخکې د لیوال د «سلطان» د منظومې د شکل او محتوا په باب څه نه وایم ،د څو
بیتونو په لوستلو سره یې یوازې دومره ویالی شم:
باید چې «سلطان» له هنري اړخه ،د ده تر نورو منظومو ښکلې او په ال ښو انځورونو سینگار
وي .دلیل به یې هم دا وي چې د ده د ټولې شاعرۍ انځورونه او تجربې به سره یو ځای کېـږي
او د «سلطان» د جامو ښکال به جوړوي او په دې ډول به د سلطان منظومه پنځیـږي .هیله ده
چې لیوال به همداسې یو بې جوړې هنري اثر وړاندې کړي.
د سلطان د منظومې د همدې گوتو په شمار بیتونو د خپریدو په وخت کې د څو تـنو نظریات:
د ښاغلي یار محمد یار نظر:
«استاد محترم!
تاسو د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په مزله کې ځان ته خپله خاصه الر پرانیستې او بریمن
ګامونه پر اخلئ! تاسو زموږ له تاریخي وطن سره په هنري مخامختیا کې شهکارونه پنځوئ!
تاسو لوستونکي زموږ د وطن اصلي روح ته په هنري جادو سره ننباسئ!
هغه کار چې زموږ په ادب کې یې بېلګې د ګوتو تر شمار هم لږې دي؛ ستاسو ژوند ،زموږ د
ملي روح ژوند دی!»
د ښاغلي عبدالرحمن رحیمي نظر:
«عالي دی دروند استاد!
رنګینه او زرینه منظومه ده،
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د تخیـیل په کامره مو د غره والو داسې انځورونه اخېستي ،چې د ډېرو تکرار لیدو سره ـ سره؛
پام نه وراوړي ،تاسې د وطن د بچي ،بوټي او تیـږې په خبرو پوهېـږئ،
ستاسې فکر د وطن سر درو او غرونو ته دمې وړي،
تاسې د شډل پښتون د زړه له سندرو خبریاست او هغه که نادان هم دی ،نو په تاسې ګران دی،
نو موږ ستاسې له نظمه د شعر واقعي کېف په زړه کوو».
دا هم د «سلطان» له منظومې څخه د څو بیتونو بېلگې چې تر اوسه پورې زما له نظره تیر
شوي دي:
کــرښه کــرښه ،لـیکـه لـیـکـه ،تـکـه سـپـیـنه
د "لوی غر" پر هسکه څوکـه واوره ښکاري
شـیـن اسـمـان لـکــه لـــوی ډنــــډ د الژوردو
شــرشــرې یـې د خــوړونـــو الرې څـــاري
"ســنــګـدره" کـــې د لــوښـتـي ونــې والړې
د چـــیـــنــو اوبــــه بــهـــیــږي الرې ،الرې
پـسـرلـی دی النــدې زمـکـې زرغــونـې دي
چـیــنـارونــــه بــــاد تـــــه اوړي او رااوړي
پــه شـر،شـر یـې د چـنـچـڼـو چـغـار ګـډ دی
د سونګوري په بوی مست د لوی غر هډ دی
د شــوتــلــې د ګـــل عــطــر پــه څــپــو دي
د زېـــړګــلـي غــرنــۍ وږمــــه چــلــیـــږي
لــه کــږلـېـچـو د سـیـنـد شور اورېدل کـیږي
دامـــانــې د غـــــره سـمـسورې په وښـو دي
د کــوچــیــانــو د رمــو د ښـکـالــو غــږ دی
چـېـرتــه لــرې د شـپانه د هـای هـای چیـغې
د ســـېـــرلــیـــو ،وړو وریــــو بـغـبـغـې دي
کـړنـګـاني د مـېــږو غـاړو کـې نـغـمـې کــا
د رمـــو د سـپـیـو غــږ پــه کــې ورکـیــږي
هـلـتـه دلـتـه ،لــه کــېــږدیــو لـوګی خـیـژي
کـلي ډوب دي ،د شـنـو ونــو په چوپـتیا کې
د خـم ونــو کـې ثــوري مــرغــۍ چغـیـږي
د غـره ډډه کـې څــو مـېــږې څــه پـسـونــه
څـو مـرغـومي او څـو وري ورپسې ځـغلي
شـوخ سـېـرلی ،یــوه کـمـره نه بل ته تـرپي
لـکـه چـتـکی پــه خــېــزکـو نـه مـړیږي...
سلطان راروان دی!
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هادي مال:
هادي مال او اکا مراد
اې پردېس کاکا مراده!
اې نامراده بامراده!
تا ته چا ویل افغان سه؟
او تربور د تور شیطان سه
مړو دښتونو ته ساه ورکړه
اوبه ورکړه ،رڼا ورکړه
اې نامراد کاکا مراده!
ته خبر نه یې چي دلته
د باروتو باران اوري
د ګلونو کښت ګناه ده
د غنمو کر جفا ده
د یزید او شمر جنګ دئ
د فرنګ ،اورنګ نیرنګ دئ...
(عبدالهادي عطایي مال)
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کیسه بیا هم د ناکامورا د ژوند او مرگ پر پولو راڅرخي ،خو دا ځل د داستان قهرمان یوازې
نه دی ،یو بل سووی لووی عطایي مال (عبدالهادي عطایي مال) هم ورسره دی ،ناکامورا یې تر
مټو نیولی او خبرې ورسره کوي.
ناکامورا هغه جاپانی ډاکتر و چې د انسانیت د مذهب الروی و او د انسان د ژوند ښه کېدو له
پاره یې کار کاوه .د ژوند تر ټولو با ثمره دوره یې د افغان انسان د خیر او فالح له پاره په مثبتو
کارونو تېره کړه ،د وینو او اور سیالو ته ودرید او خپل کړی هوډ یې ترسره کړ ،سپېـرې دښتې
یې د جنت په مثال جوړې کړې او افغان الال ته یې وویل چې راځه دا ستا حق دی :په کې
گرځه ،ژوند کوه او د الهي نعمت څخه خوند واخله ،خو په یاد ولره چې زه هم تاسو غوندې
انسان یم ،ما غوندې کار وکړئ او خپلو وچو غرونه او سوو دښتو باندې خپلې اوبه ورسېخې
کړئ او خپل وطن ریښتیا جنت نشان کړئ ،پر لوړه غونډۍ ورته کینئ او وگورئ چې څنگه
مو بچیان په دې جنت نشان کې لوبې او زدکړه کوي ،خو...
ناکامورا د ټول افغانستان له پاره او د هر افغان له پاره د زړه له کومې انساني کارونه وکړل ،د
دوښمن د مزدور ـ مزدور راجگ شو او دا فرشتې ته ورته موجود یې راته وواژه او زموږ
شاعر عطایي مال په خپله خاموشۍ کې د دې فرشتې د نه شتون ویر د خپل زړگي په اورتون
کې واچاوه او بیا یې د کلماتو په جامه کې داسې الیلی راویسته چې اوس هر لوستونکی او هر
اورېدونکی ورته ژاړي او د خپل زړه آلیلې کترې یې گڼي .د عطایي مال د زړه له اورتون نه د
اکا مراد د ویر شغلې داسې راوتلې دي ،چې د هر بېدار وجدان د زړه مراندې سوځوي.
عطایي مال اوس د خپل زړه د اور د شغلو په ژبه خبرې کوي او وایي چې :اکا مراد افغانانو ته
جنت جوړ کړ ،خو خبر نه و چې د دې جنت نه لږ الندې دوزخ هم شته او د هغه دوزخ واکداران
تر لرو ـ لرو سیمو پورې نه پرېـږدي چې د گل او شنیلي په نامه څه سر هسک کړي؛ نو ځکه
یې لومړی د افغانستان په وچو دښتو کې د جنت جوړونکی او بڼوال« :اکا مراد» له ارمانونو
سره ورېبه او وېسېځه او اوس دې ال د اکا مراد په الس جوړ شوي جنت اوسېدونکو ته هم خېر
وي.
د کـ فر آباد په نامه ځای کې د فکرونو یو دوزخ هم شته چې جنت ،جنتیان ،شنیلی او گالن نه
غواړي او د خپلې بقا له پاره ،وینې او اورونه غواړي ،له موږ نه د اکا مراد غوندې سرونه
غواړي او...
ناکا مورا له نن نه درې اویا کال مخکې د جاپان په فوکوکه ښار کې وزېـږېد ،د خپل جنتي وطن
په جنتي هوا کې رالوی شو ،خو ښایي کله به یې پزې ته په یوریشیما او ناگاساکي کې د تور
دیو د کارول شوو باروتو بوی هم ور رسېدلی وي؛ د خپلو مشرانو او تېرو نسلونو په الس جوړ
شوي پوهنتون کې یې د طب څانگه ولوستله او بیا یې په زړه کې داسې غوټه کړه چې دی به
نورو خلکو ته هم خدمتونه کوي او داسې جنتونه به ورته جوړوي لکه ده ته یې چې پلرونو او
نیکونو ور جوړ کړي دي .راغی سوي لوي افغانستان کې یې واړول او هڅه یې دا وه چې د
طبیعت او خلکو د ناپوهۍ او ټنبلي په اور سوو دښتو نه دوی ته جنت جوړ کړي ،د جنت یوه
څنډه یې چې څنگه راجوړه کړه ،د باروتو او کرکې اور دی هم وسیځه او د بل جنت په لور یې
ولېـږه.
خو هادي مال د همدې وطن په یوه تپنده زړه کندهار کې وزېـږد ،د خپلې فاضلې کورنۍ په غېـږ
کې یې له کتابونو سره مینه وکړه ،د خپل زړه په کرونده کې یې مینه او انسانیت وکاره ،د همدې
مینې د وزرونو پر مټ او شعري ترنمونو له څپو سره د کابل پوهنتون تر انگړ پورې ورسید،
څلور کلونه یې د ادبیاتو پوهنځي په بڼ کې تېر کړل او په پای کې د لیسانس په نامه یوه ویاړمنه
پاڼه ور په برخه شوه .اوس یې ځان څنډې ته کړی دی ،کله ـ کله غږ راباسي ،داسې غږ راباسي
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لکه د «اکا مراد» پر ویر یې چې ایستلی دی .هادې مال په دې شعر کې «اکا مراد» تر مټې
نیولی دی او داسې د زړه خواله ورسره کوي ،لکه د زرگونو کلونو یاري چې سره لري.
دا هم د «اکا مراد» پر وژنه د هادي مال د ویر غږ:
اې پردېس کاکا مراده!
اې نامراده بامراده!
تا ته چا ویل افغان سه؟
او تربور د تور شیطان سه
مړو دښتونو ته ساه ورکړه
اوبه ورکړه ،رڼا ورکړه
اې نامراد کاکا مراده!
ته خبر نه یې چي دلته
د باروتو باران اوري
د ګلونو کښت ګناه ده
د غنمو کر جفا ده
د یزید او شمر جنګ دئ
د فرنګ ،اورنګ نیرنګ دئ
دلته ځان له ځانه تښتي
ژوند له خپله ژونده تنګ دئ
تا اوبه راوړې هغو ته
چي په وینو مینځي ویني
عادت سوي په وحشت دي
خرڅوي په روپو مینه
اې نامراده بامراده!
لېونی اکا مراده!
تا کونړ څه له ایسار کړ؟
دا خو باج د تور لېنګو وو
تا ګمبېر څه له آباد کړ؟
دا خو راج د ویرانو وو
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تا رڼا څه له راوړله
د ببوو و کورو ته
تا خندا څه له ښندله
نړیدلو هدیرو ته
څه فایده له ها مسجده
چي ابلیس یې امامت کړي
څه امید له ها مکتبه
چي شیطان یې کتابت کړي
تا سپېره دښته جنت کړه
خو دوږخ یې همسایه وو
تا له خاورو زر ایستله
خو ښامار پر خزانه وو
چي ګاونډ د جهنم کي
جنتونه جوړوي څوک
چي د توري شپې سکوت کي
د رڼا اذان کوي څوک
چي و امن ته څوک ژمن وي
د توپک ذاتي دښمن وي
د هغو سزا دغه ده
په مذهب د یهودیانو
د سپین پوښو سعودیانو
د تور مخو ملیانو
د دوږخ د درباریانو
د فرنګ د شیاطینو
د اورنګ د میراثیانو
ته کافر جلل اباد سوې
دی مومن اسلم اباد سو
ستا وژل یې استشهاد وو
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دا جهاد وو دا جهاد سو
خیر ،خیر خفه مه سې
اې ملنګ اکا مراده!
رب دي مل الر دي ګلونه
فرښتې کړي آوازونه
ته انسان حسن د میني
دی شیطان د نفرتونو
ته غازي د حق د الري
دی مرتد د تورو هیلو
دا د خیر او شر جګړه
تر محشره به غځیږي
د هابیل قابیل قیصه ده
وار په وار به تکرارېږي
ستا باغونه به راشنه سي
ستا نیالګي به ګلن راوړي
ماشومان به خدای رالوی کړي
د وطن انسان په پوی کړي
مست کونړ به په خندا وي
په ګمبېر کي په نڅا وي
ټول په دا سندره وایي
ناکامورا دي زنده اباد وي
د انسان مینه دي تل وي
هر ارزښت دي د انسان وي
لوی افغان دي ټول آزاد وي
ورځ یې ښه کال دې آباد وي
اکا مراد دي بامراد وي
روح دې ښاد کور دې رضوان وي
هادي عطایي مال
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پوهاند داکتر سید عبدهللا کاظم:
یو د قدر وړ تاریخي اثر،
یو مننلیک
«زندگي سیاسي شهید محمد داؤد از آغاز تا انجام»
لیکوال :پوهاند داکتر سید عبدهللا کاظم

د پوهاند سید عبدهللا کاظم عیني ژوند په مستند ډول دا ښیي چې دی پر خلکو او وطن مین
خوځنده ،پُر تحرکه او هڅاند قلموال دی ،د ده ټولې فرهنگي هڅې د اوسني او راتلونکو نسلونو
له پاره داسې درسونه دي چې د هر زوړ او ځوان په وجود او فکر کې نوې هڅې راپاروي او
د نوي ژوند پر لور یې خوځون او حرکت ته هڅوي ،کاظم په اوسنۍ زمانه کې د هدفمند او
منظم فرهنگي کار یوه غوره بېلگه گڼلی شو.
په دې نږدې وختونو کې د «زندگي سیاسي شهید محمد داؤد از آغاز تا انجام» تر سرلیک الندې
د درانه استاد پوهاند سید عبدهللا کاظم نوی اثر چاپ شوی او د نورو دوستانو په ډله کې تر ما
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پورې هم را ورسید ،چې په لیدلو مې یې سترگې روښانه شوې .دا نوې او تازه لیکل شوي اثر
به نه یوازې دا چې زما د کتابتون سینگار وي ،بلکې په لوستلو سره به یې زما ذهن هم په نویو
معلوماتو ،د تاریخ په ناویل شوو خبرو او پټو حقایقو وپسولل شي.
زه همدا اوس اول د دې ازښتمن اثر لیکوال پوهاند ډاکتر سید عبدهللا کاظم ته او بیا د افغانستان
د تاریخ او فرهنگ لویې کورنۍ ته د دې کتاب د لیکلو ،چاپ او خپرېدو مبارکي وایم.
ما ته د کتاب په رالېـږلو کې لومړی د کتاب له لیکوال درانه استاد پوهاند سید عبدهللا کاظم نه
د زړه له تل نه شکر گزاره یم او بیا د افغان جرمن درانه پورتال له مسؤل ښاغلي قیس کبیر نه
مننه څرگندوم چې زه یې د دې اثر د درلودلو او لوستلو وړ وبللم او بیا له ښاغلي استاد دوکتور
نعیم اسد نه منندوی یم چې ما ته یې د کتاب په رالېـږلو کې ډېر زحمتونه گاللي دي.
ما کتاب د  ۲۰۱۹ام کال د نومبر پر پنځمه ترالسه کړ او د څو ورځو په ترڅ کې مې یې ځینې
برخې په بېړه او خورا تندې سره تر سترگو تېرې کړې .کتاب په داسې روانه او زړه وړونکې
ژبې سره لیکل شوی دی چې لوستونکی نه ستړی کوي ،د لیکلو سبک ،د لیکوال د لیکلو مهارت
او د موضوعاتو ترتیب یې داسې دی چې لوستونکی د نورو برخو لوستلو ته نور هم هڅوي.
کتاب په دریو ټوکونو کې داسې لیکل شوی او ترتیب شوی دی چې ټول یوزر او درې سوه
( ) ۱۳۰۰مخونه لري ،هر ټوک یې یوې ځانگړې موضوع ته وقف شوی دی او د هر ټوک د
پوښ په لومړي مخ کې د لوستونکو له پاره د الرښود په ډول لیکل شوي دي:
 ۱ــ جلد اول :قدمه های اول ـ دور ٔه صدارت ـ دور ٔه عزلت،
 ۲ــ جلد دوم :نظام جمهوري،
 ۳ــ جلد سوم :فرجام خونین.

په کتاب کې ډېرې نا ویلې خبرې ویل شوې دي ،ډېر نوي مسایل د لومړي ځل له پاره د
لوستونکو له پاره چمتو شوي دي  .د تاریخ مینه والو او د تاریخ زدکونکو ته داسې نوې پته په
الس ورکړل شوې ده چې د کلونو ـ کلونو مطالعې او څېړنې خالصه ،د یوې ارزښتناکې ډالۍ
په ډول په مخکې ورته اېښودل شوې ده او دا ډالې ټولو لوستونکو ته پوهاند سید عبدهللا کاظم
برابره کړې ده.
زه نه غواړم چې په دې لنډه لیکنه کې د افغانستان د یو استثنایي خدمتگار ،د افغانستان لومړنی
جمهور ریس محمد داؤد د ژوند او کارنامو په باب څه ووایم ،خو په لنډ ډول به دومره ووایم
چې زه په نظامي ،سیاسي او اداري برخو کې د داؤد خان کړنې او د واکدارۍ دوره د افغانستان
او سیمې په سیاست کې د بدلون او عطف یو ټکی گڼم ،د ده د پنځه کلنو پالنونو او پروگرامونو
له مخې ،نوي عصر او نوي ژوند او پرمختگ ته ،افغانستان د ورننوتلو په درشل کې ودرول
شو  ،داؤدي دوره د پرمختگ نوي پړاو ته د گام اېښودلو یو اساسي حرکت گڼل کېـږي.
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د داؤد خان د جمهوري ریاست دوره ،د پخواني خاموش او مړه سیاست او وروسته له داؤدي
دورې د ډېر جوشان او افراطي سیاست تر منځ د اتصال یوه داسې معتدله کړۍ ده چې اوسنیو
نسلونو ته د تاریخ او سیاست په ډگرونو کې ډېر ښه درسونه گڼل کېدای شي.
د لیکوال اصلي څانگه اقتصاد او ټولنپېژندنه ده ،خو ده د اړتیا له مخې د تاریخ او سیاست ډگر
ته هم قدم ورایښی دی او ښه استواره په کې گرځېدلی دی .د ده په وینا د څلورو وروستیو
کړکېچنو لسېزو پېښو دی له خپل مسلک نه لرې کړی او له ورځنیو پېښو او سیاست سره یې
ځان مخامخ کړی دی او په دې لړ کې یې کله مقالې او کتابونه لیکلي دي او کله یې خپل نظریات
د رادیو او تلویزیون په څپو کې د گڼو مصاحبو له الرې وړاندې کړې دي.
د پوهاند سید عبدهللا کاظم عیني ژوند په مستند ډول دا ښیي چې دی پر خلکو او وطن مین
خوځنده ،پُر تحرکه او هڅاند قلموال دی ،د ده ټولې فرهنگي هڅې د اوسني او راتلونکو نسلونو
له پاره داسې درسونه دي چې د هر زوړ او ځوان په وجود او فکر کې نوې هڅې راپاروي او
د نوي ژوند پر لور یې خوځون او حرکت ته هڅوي ،کاظم په اوسنۍ زمانه کې د هدفمند او
منظم فرهنگي کار یوه غوره بېلگه گڼلی شو.
په بریښنایي خپرونو کې یې تر اوسه گڼې مقالې او کتابونه انالین شوي دي چې یوازې په افغان
جرمن پورتال کې ــ د دې کرښو تر لیکلو پورې ــ یې شمېر شپږسوه او یوویشت ( )۶۲۱ته
رسېږي.
پوهاند ډاکتر سی د عبدهللا کاظم وایي چې تاریخ ته یې ځکه مخه کړه چې ډېر ځلې د افغانستان
حب او بُغض پر واقعیتونو سیوری غوړولی دی( .کاظم ،داکتر سید
تاریخ تحریف شوی دی او ُ

عبدهللا ،زندگی سیاسی شهید محمد داؤد از آغاز تا انجام ،محل چاپ :مطبعه عازم ،کابل افغانستان ،سال ۲۰۱۹م،
پیشگفتار ،صفحه هشتم).

لیکوال د کتاب په پیل کې هیله څرگنده کړې ده چې لوستونکي د کتاب تر لوستلو وروسته ،د
کتاب او لیکوال نیمگړتیاوې په نښه کړي او د موضوع د ال بشپړېدو په غرض یې ده ته
ور ولېـږي ،خو لکه څنگه چې لیکوال په یو ځای کې اشاره کړې ده چې په دومره شرحې او
پراختیا سره لیکلی کتاب به د هغو خلکو له پاره په زړه پورې نه وي چې د لنډو لیکنو په لوستلو
روږدي دي( .د پیشگفتار لسم مخ) په افغانانو کې د مطالعې د کلتور ضعف ته په کتو سره سره؛
زه ډاډه یم چې داسې ډېر کسان به هم پیدا شي چې کتاب یو ځل نه ،بلکې څو ځلې ولولي او خپل
نظریات له خلکو او لیکوال سره شریک کړي.
لیکوال په خپله سریزه کې ویلي دي چې ځینې کسان له غلو ،جگړه مارو او لوټ کونکوو نه
شخصیتونه او مشران جوړوي( ،د پیشگفتار لسم مخ) ایا نه شي کېدای چې یو قلموال د یوه پر وطن
او خلکو مین خدمتگار د ژوند ریښتینې پېښې ولیکي؟ او دا دی پوهاند داکتر سید عبدهللا کاظم دا
کار وکړ او د محمد داؤد د ژوند حاالت یې په الزم تفصیل سره ولیکل.
پوهاند سید عبدهللا کاظم وایي چې:
دا کتاب ما د کوم امتیاز د ترالسه کولو له پاره نه دی لیکلی او نه مې ځینو اشخاصو ته د سر
سپارلتوب په پار لیکلی ،بلکې ما د یو افغان په توگه د هېواد د تاریخ پر یوې برخې رڼا اچولې
ده ،څو راتلونکي نسلونه وکوالی شي پر تاریخي حقایقو پوه شي( .د پیشگفتار یولسم مخ)
لیکوال د مآخذونو په ښودلو کې ،د ببلیوگرافۍ اصلي اصول مراعات کړي دي ،هم یې د متن په
منځ کې مآخذونه ښوولي دي او هم یې د هر ټوک په پای کې د مآخذونو بشپړ فهرست وړاندې
کړی دی چې د دریواړو ټوکونو د مآخذونو شمېر یې د کتابونو ،رسالو ،مقالو ،اسنادو ،رپوټونو،
مصاحبو او بیانیو په تفکیک سره یوسلو دري پنځوس ( )۱۵۳ته رسېږي.
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لیکوال د خپلو توزیحاتو په ترڅ کې په عالمانه ډول تاکید کړی دی چې:
دی د دې دعوا نه لري چې دا اثر به بشپړ وي او کومه نیمگړتیا به نه لري ،خامخا به کومه
نیمگړ تیا لري او له لوستونکو نه یې غوښتي دي چې د کتاب د بشپړتیا له پاره خپل نظریات ونه
سپموي.
استاد پوهاند داکتر کاظم د تاریخ لیکلو د علمي اصولو په رڼا کې ،د الس لرلو اسنادو او مآخذونو
په وړاندې کولو سره د موضوع حق پوره ادا کړی دی.
زه پوهاند ډاکتر سید عبدهللا کاظم ته د ځان او پوهنتوني کورنۍ له لوري ،د دې علمي تاریخي
څېړنې د ترسره کولو ،چاپ او خپرېدو مبارکي وایم او هیله څرگندوم چې د ورته علمي تاریخي
څېړنو له پاره یې قلم تاند او حوصله د غره په څېر اوسي!
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ډوکتور محمد تنها:
د افغانستان د تیارو له پاره یوه بله ډیوه
د محمد تنها پي اِچ ډي «»PH.D
زما په قهرمانانو کې یو محمد تنها دی

زما له پاره قهرمان هغه څوک نه دی چې د خدای مخلوق په عذابوي او د ژوند له نعمت څخه
یې محروموي ،زما له پاره قهرمان هغه څوک دی چې د خدای مخلوق ته د ښه ژوند کولو او
د وطن د آبادولو علمي الرې چارې ښیي او د ښه ژوند کولو ،پرمختگ آسانتیاوې ورته
برابروي او...
زما په دغو قهرمانانو کې یو محمد تنها دی( .
آصف بهاند)
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محمد تنها درې کاله او اته میاشتې مخکې له خپل وطن افغانستان څخه ،د امیدونو له یو کاروان
سره د جرمني هنوور پوهنتون ته د لوړو زدکړو او نویو تجربو د تر السه کولو په پار راغلی
و او دا دی اوس په هسکه غاړه او د خپلو خلکو او وطن له پاره ال نورو هیلو سره ډک الس د
خدمت له پاره چمتو شو.
محمد تنها نه یوازې د ځان او خپلې کورنۍ له پاره د ویاړ یوه شمله شوه ،بلکې د ټولو افغانانو
او ټول وطن له پاره ویاړ شو او له ټولو نه وړاندې د افغانستان د پوهنتوني کورنۍ او علمي
کورنۍ او د هغوي د اصلي ټاټوبي کابل پوهنتون له پاره ،چې په افغانستان کې د پوهنتونونو
مور گڼل کیږي؛ د ویاړ داسې هسکه څوکه گڼل کیږي لکه د پامیر او شمشاد هسکې څوکې په
څېـر.
« » PH.Dډگري محمد تنها دفاع کړه ،خوشاله زه یم ورته او داسې ورته خوشاله یم ،لکه خپله
مې چې دفاع کړې وي.
له تاندې ځوانې نه را په دیخوا مې ،د ژوند په لومړیتوبونو کې یو لومړیتوب د لوړو زدکړو سر
ته رسول و ،هغه هم د « »PH.Dتر کچې .تر ام اې ( )M.Aپورې ورجگ شوم ،په بریالیتوب
سره مې هغه هم دفاع کړ ،کوردننه هغه وخت د « »PH.Dد زدکړو له پاره آسانتیاوې نه وې.
بیا وروسته چې پتنگان؟ را ورسیدل هر څه سره گډ وډ شول ،د روزگار ناخوالو وچ کړل ،د
جفا گانو بادونو په هوا کړل او...
اوس پوهنتوني او علمي کړیو ته گران او ما ته گران محمد تنها زما ارمان پوره کړ .نن
( ) ۲۰۱۷/۱۲/۰۱سهار مې د ده د بریالۍ دفاع پر خبر سترگې خوږې شوې .کوم بل دوست
لیکلې و ،خو ما د ده فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کړ ،هلته مې د ده په قلم دا متن له څو
عکسونو سره تر سترگو شو:
«پرون مې د آلمان هانوور پوهنتون د هستوي او وړانګو فزیک له څانګې څخه له پوره دری
کاله او اته میاشتو څېړنیز او تدریسي کار وروسته ،په اعلی درجه خپله ډوکټورا دفاع کړه .د
ډوکټورا موضوع مې «د کابل او هغه ته څېرمه سیمو په تیـږو ،اوبو ،خاوره او هوا کې د
یورانیمو ،توریمو ،پوتاسیمو او راډون اندازې مالومول» وو.
په دې څانګه کې وروستۍ ډوکټورا له نن څخه پوره  ۴۳کاله دمخه ،پوهاند ډاکټر عبدالحی
نظیفي د پخوانۍ یوګوسالویا د بلګراډ له ښار څخه اخیستې وه .په دې تړاو یو بل نامي خبر هم
سته خو د ډیسمبر په  ۱۲به یې د پوهنتون له رسمي اعالن څخه وروسته درته ووایم .د کورنۍ،
خپلوانو ،خاصو نږدې ملګرو او مخلصو آشنایانو له مینې او اخالص څخه جار سم چي په مادي
او معنوي هڅو یې تر دې ځایه را ورسولم .خدای مو په عزتونو لره .توبیت مې زښته برابر ده،
ورکړئ زړونه چې ډوکټوراوې ډېرې سي!»
»After 3 years and 8 months of research work, I successfully
defended my PhD. Thank you all individuals who helped me in one
way or another in reaching this milestone. Special thanks goes to my
«distinguished professors and lovely colleagues
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کله مې چې دا خبر تر پایه ولوست ،د سترگو حویلۍ مې له خوښۍ نه را نمجنه شوه .په زړه
کې مې او پر ژبه باندې مې پر له پسې داسې تکراریدل:
داسې یې انگیرم لکه خپله مې چې د ډوکتورا ډیگري دفاع کړې وي او سند مې یې تر السه
کړی وي.
استاد ډاکتر تنها ته د خپل ځان او خپلې کورنۍ له خوا ،د افغانستان د علمي او پوهنتوني
کورنۍ د یو غړي په توگه د زړه له کومې مبارکي وایم او هیله څرگندوم چې په کومه انساني
او وطني مینه چې ښاغلي تنها خپلې زدکړې پای ته ورسولې ،په هماغې مینې سره خپلې همدا
زدکړې د وطن او خلکو د آبادۍ او ښیرازۍ له پاره وکاروي او د وطن د نوي نسل په روزلو
کې ال کارنده ونډه واخلي.
ما تر اوسه استاد ډاکتر محمد تنها له نږدې نه دی لیدلی ،حتی د فیسبوک ملگرتیا هم نه سره
لرو ،ښایي ما هیڅ ونه پیژني؛ خو د میډیا او ځینو دوستانو له برکته د ده افکار او خبرې تر ما
پورې هم کله ،کله رسیدلي دي ،زما پام وراوښتی دی ،ډیرې ښې د کار خبرې او ډیر نوي علمي
نظریات لري ،په تیره له نوې نسل او د هغوی له زدکړو او روزنې سره د ده لیونۍ مینه ډیره د
پاملرنې وړ مسأله ده.
ما پخوا هم په زړه کې غوټه کړې وه چې د استاد تنها په علمي شخصیت او د ځوان نسل له
روزلو سره د ده پر مینې به داسې یوه څه لیکم لکه محمود مرهون ،ثنا ساپۍ او ...ته مې چې
لیکلي و .اوس دا دی د استاد تنها د بریالي فراغت په پار به زه یوڅو کرښې ولیکم:
محمد تنها څوک دی؟
د استاد ډاکتر محمد تنها بیوگرافي هر چیرې چې په مخه راغلې ،ما کاپي کړې ده .اوس مې
چې پرتلیزه بیا کتنه پرې وکړه ،تقریبا ً ټول هماغې یوې مرجع نه کاپي شوې ده .ما ته یې د
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لومړی ځل له پاره د  ۲۰۱۵کال د جون په اولسمه ( )۱۷نیټه په لومړیتوب کې دغه متن په مخه
راغی:
«محمد رحمت هللا تنها اندړ د قضاوت پوه مولوي میرزاخان عاطفي زوي دی .نوموړی د كابل
پوهنتون د ساینس په پوهنځي کې د فزیك په څانگه كي استاد دی او علمي رتبه یې پوهنیار ده.
افغان هستوي فزیکپوه محمد رحمت هللا تنها د غزني والیت د اندړو ولسوالي اصلي اوسیدونکی
دی .خو د  ۱۳۶۲لمریز كال د سلواغې په دویمه نیټه یې د كابل په ښار كي دې نړۍ ته سترگی
غړولي دي.
لومړنۍ او دیني زده كړې یې له خپل پالر څخه زده كړي او په یوولس كلنۍ کې د سویې د
آزموینې په تیرولو سره اووم ټولگي ته تللی ،مانا دا چې زده كړې یې په ښوونځي كې له اووم
ټولگي څخه پیل كړې دي.
په  ۲۰۰۰زیږیدیز كال كې د خیرخانې مېني د غالم حیدرخان له عالي لیسې څخه وتلی او په
 ۲۰۰۱كال كې یې د كابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د فزیك په څانگه كې زده کړي پیل کړې.
استاد په  ۲۰۰۴زیږدیز كال كې د همدې پوهنځي د فزیك له څانگې څخه په لوړه درجه وتلی او
په  ۲۰۰۵زیږدیز كال كي یې په همدغه څانگه كې د استاد په بڼه په خپله دنده پیل كړی او تر
اوسه هم په همدې دنده پاتې شوی دی .نوموړي د خپلې دندې په موده كې د نړیوالې اټومي
انرژي ادارې په بېالبېلو نړیوالو فیلوشیپونو کې گډون کړی.
نوموړی په  ۲۰۰۸کال کې د یوه تحصیلي بورس څخه په استفادې سره د آلمان هیواد ته والړ
چې هلته یې په هستوي فزیک کې خپل د ماسټري سند تر السه کړ او له  ۲۰۱۱تر  ۲۰۱۴پوري
په کابل پوهنتون کې د استادي تر څنګ د افغانستان اټومي انرژي کمیسیون د هستوي ټکنالوژۍ
مشر هم پاتې شوی .نوموړی له د  ۲۰۱۴کال له اپرېل را په دېخوا د خپلو ډوکټورا زدکړو لپاره
بیرته آلمان ته تللی او هلته د هانوور پوهنتون کې د علمي غړي او ډوکټورا محصل په حیث
دنده تر سره کوي .نوموړي د  ۲۰۱۴اګسټ کې د آلمان فزیکپوهانو ادارې لخوا جوړشوي
سیمینار کې په ګډون او د خپلو څېړنو د پایلو په وړاندې کولو سره په لمړي ځل د یوه افغان په
حیث د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو هستوي څېړنو کې برخه واخیسته .د څېړنو پایلو یې
چې د افغانستان په اړه وې د ګډونوالو خاص پام ځانته را واړاوه او په همدې سره یې ده ته د
آلمان فزیکوالو اتحادیې غړیتوب هم ورکړ .استاد اټومي او هستوي فزیک پوه دی او له افغان
هستوي فزیک پوه پوهاند ډاكتر عبدالحي نظیفي سره یې په گډه د كابل پوهنتون لپاره د هستوي
فزیك په اړه په پښتو ژبه دوه كتابونه لیكلي او چاپ شوې دي .د استاد تنها اندړ گڼ شمېر مقالې
په ځینو ملي او نړیوالو مجلو او ویبپاڼو کې خپرې شوي .استاد په ډېرو نړیوالو کانفرانسونو او
سیمینارونو کې گډون کړی او په ځینو هغو کې یې بشپړه ونډه اخیستې ده .نوموړي د یوه کال
لپاره له  ۲۰۱۰تر  ۲۰۱۱پورې په برلین کې آلمان تر ټولو ستر او د نړۍ دریم ستر هستوي
البراتوار کې د یوه کال لپاره د څېړ ندوی په بڼه کار کړی ،د نوموړي ځیني لیکنې د نړیوال
اټومي انرژي آژانس په کتابتون کې هم د ماخذ په توګه کارېدلي دي .ډېری لیکنې یې د ده په
مورنۍ ژبه پښتو باندې دي چې ډیری یې په پښتو ویبپانو لکه :بی بی سي او پښتو اخبارونو او
مجلو کې خپرې شوې دي.
په پښتو ،دري او انگریزي باندې روانې خبرې او لیكنې كوالی شي او په عربي ،آلماني او
ارودو ژبو پوهېږي ،خو لیکنې نشي پرې کوالی .نوموړی دا محال د آلمان هانوور پوهنتون کې
د خپلو ډوکټورا زده کړو د ترسره کولو لپاره په څیړنو بوخت دی .په دې وروستیو کې د
نوموړي په هڅو افغانستان د فزیکپوهانو د ټولنې غړیتوب ترالسه کړ».
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زه خپله د نوي نسل د نوې او مدرنې روزنې سخت پلوي یم او ښایسته ډیر کار مې هم ورته
کړی دی .ما چې له  ۲۰۱۵کال راپه دې خوا د استاد تنها نظریات لیدلي او تعقیب کړي دي،
بیخي ډیره سلنه ورسره موافق یم.
د استاد ډاکتر محمد تنها کوم نظریات چې زما له نظره تیر شوي دي ،د هغو په استناد ویالی شم
چې استاد تنها یو ریښتینی او هیواد پال ښوونکی دی .پر نوي نسل باندې زړه سوی ،له هغوی
سره بیسارې مینه او د هغوی د مدرنې او سالمې روزنې فکر؛ دا د استاد تنها د هلو ځلو هغه
ځانگړنې دي چې ده هره ورځ عملي کړي دي.
په رسمي او شخصي ډول د پوهې د ترالسه کولو دومره لیوال دی چې ما یې تر اوسه ساری نه
دی لیدلی .د استاد تنها د همدې لیوالتیا څو بیلگې ،چې ځینې یې انتقادي بڼه هم لري ،دلته وړاندې
کوم چې ما ډیر پخوا کاپي کړې او ساتلې وې:
«د آلمان او اُتریش اکاډمیکو همکاریو ادارې د نړۍ ټولو هیوادونو له پوهنتونونو سره په څېړنیز
ډګر کې اکاډمیکې همکارۍ لري ،خو د افغانستان په برخه کي یې څراغ سور دی .مونږ ته
یواځې خبرې او د بل تخریب را پاته دی ،زما په ګډون د پوهنتون هر استاد فکر کوي چې دی
جناب تر ټولو پوه دی ،کله د ارستو خبرې په خپلو ویناوو کې کوټ کوي او کله هم د انشټاین،
خو د څېړنو چې پوښتنه ورنه وکړی داسې ورته ښکاري لکه سړی چې په دوزخ کې له چا د
شیریخ پوښتنه وکړئ.
مونږ د نړۍ په څېړنیزه او اکاډمیکه کورنۍ کې دایمي غیرحاضرین یو ،که مو په دې ډګر کې
حاضري پوره نکړه ،نو بویه چې تر قیامته به خلک مونږ ته د پسونو په سترګه ګورئ»
«پښتون الال!
ستا د اکثریت دعوه به هله ومنو چې ته تر نورو ډېر له ښوونځي او پوهنځي فارغ کړې ،ډېر
پوځ ته ولېـږې او ډېرو مېرمنو ته په ټولنیزو او زدکړیزو چارو کې برخه ورکړې .داسې نو نه
کېـږي چې ډېر ښوونځي به ته سوځوې ،په دې کمو محصلینو کې به دې نیم ځاندربي وي ،په
پوځ کې به په نشت حساب یې ،مېرمن به دې کور کې تړلې وي او بیا به هم ته ګېله من یې چې
ولې مې خلک په اکثریت نه مني.
الال مې سې اکثریت او اقلیت د تنو په شمېر نه ،د سرونو په شمېر منل کېـږي ،را ویښ سه
یویشتمه پېړۍ سوې ،اوس مټې نه ماغزه حکومت کوي.
پښتونه! رب خو دې نور پوه کړه ،زړه دې را خوړین کړ».
« ...کوربان مو سم! د اسالمي ا ُمت او اسالمي ورورګلوي په نامه والکه له سره څه موجود
وي ،که دې په ځان خوا بدېـږي ،نو له هر ممکن فرصت څخه په استفادې سره ځان په پیاوړي
اقتصاد ،ساینس او ټکنالوژي سمبال کړه ،تر کله به د اسالمي ورورګلوي په نامه په خپل هیواد
کې د عربو نیابتي جګړه کوو؟
په لیاز د خدای خپل افکار خو مو هسې وراسته دي ،خو د نوي نسل افکار مه ورستوئ!!!»
افغان ساینسپوه محمد تنها د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر په شپږمه د کوم څلوربول د لیکنې پر اساس
په خپله پاڼه کې داسې ولیکل:
«نوې څېړنې ښیي چې که څوک مازي لیـږ خاشه کوښښ وکړي ،نو کوالی شي ښه شین خر
له ځانه جوړ کړي .نن مې د دغو څېـړنو یو ژوندی مثال ولید ،ځوان راته ویل چې ستا دا
زدکړې هیڅ ګټه نلري ،ځکه ته په کفري ملک کې زدکړې کوې».
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«دلته مې له پوهنتون سره چنې ووهلې چې د سوریایي کډوالو تر څنګ به زه دا خپل افغان
کډوال هم درولم چې پوهنتون کې شامل شي ،ول ښه .په روانه پښتو مې دوه اونۍ د مخه خبرتیا
خپره کړه چې ملګرو راشئ چې د پوهنتون داخله کې مرسته درسره وکړم .پرون په ټاکلي وخت
او ځای حاضر وم ،یو ساعت تېر سو ۷ ،سوري او  ۴ایرانیان راغلل ،د افغانانو درک نه وو .د
دویم ساعت په پیل کې دوه هزاره وطنوال چې دلته یې مزدورکاري کوله راپیدا سول ،د خټو
پوزه یې را جوړه کړه ،له پوهنتون څخه ناهیلی را ووتم په ځان او پښتنو مې النت وایه چې د
ګاډي تمځای مخې ته یوه کوټه افغان ځوانان والړ دي او د هرې تېرېدونکې نجلۍ په کالیو،
بوټونو او کش و پش پوچ نظریات ورکوي ،یوه ډله یې بیا کلک په سیاست کې نښتي چې هله
غني د پښتنو حق په هزارو وخوړ او...
هې! په وهللا باهللا چې هر څوک د تعلیم په ځای پښتون په خوسا قومي سیاست ،ډزنو ،سیاسي
مظاهرو او ناندریو او تشو باټو باندې بوخت کړي ،د پښتون تر ټولو ستر دښمن دی .دا ځوانان
له چا الهام اخلي؟ خو له همدا یو څو بوتالنو چې د تعلیم او سړیتوب په ځای یې د خپلې شخصي
عقدې په اساس خوسا سیاست کې ښکېل کړي.
پښتون الال! نور په وچ زور دولتونه نه چلېـږي ،که غواړې هم دولت ولرې او هم عزت ،تعلیم
دې یواځینۍ الره ده ،که سیال نسوې ،څوک دې په سړو کې نه شماري!
مړه دې وي بېغیرته غیرتیان»
«پښتون صیب ،عرض شود به خدمت شما که...
سږ کال د کانکور آزموینې لپاره د غزني له جاغوري ولسوالۍ څخه  ۴۰۰۰کسانو چې ۱۸۰۰
یې نجونې دي نوم لیکنه کړې .په دې کې د آب بند شریف له جهادي ولسوالۍ  ۴۰کسانو او د
ګیالن رحمته هللا علیه له ولسوالۍ  ۱۰۰کسانو نوم لیکنه کړې چې ټول یې الحمد هللا برېتور
ځوانان دي او پېغله نسته پکې ،همداسي یې د نورو پښتنو ولسوالیو درواخله.
آښه ،نو چې ته د خپل ښوونځي سېځونکي ټالیب ته د ادې بړستن کې شپه ورکوې ،ته چې د
خپل ښوونځي پیسو غله ته ملي او قومي مشر وایې ،ته چې خپل او پردي د دین په متر اندازه
کوې ،ته چې په خپله په خپل ځان او مړوند خولې لګوې ،ستا چې کابل او غرب مېشتی زدني
فعال ټالیب دی (ټول نه) ،ستا چې انجنیر ،ډاکټر او آن د پوهنتون وستاذ د ټالیب چمچه وي ،ته
چې له هر حسابه په تعلیم کې وروسته او جګړه کې مخکي یې ،نو په دې کې د هزاره ،ازبک،
تاجک او بل څه ګناه ده؟ ته ولې د خپلې ناراستۍ او سر ناخالصۍ پړه پر بل اچوې ؟
پښتون الال د خدای روی مې دروړی! در جار مي کړې ،ستا لمړی دښمن ښار مېشتی غل
قومي مشر ،کابل مېشتی مړ سترګی باټو زدني فعال او غرب مېشتی د کلیسا خیرات ته پروت
ټالیب فکره پښتون دی ،ته والکه په دې مخته والړ سې چې خپل ځان مظلوم او نور ظالم وښیې،
تر هر چا دمخه ته په خپله په ځان مالمت یې ،ته خپل سرالری د پوهې او انسانیت په تله نه،
بلکې د تعصب او دینکاري په تله تلې.
پښتونه! حال دې تر دغو بدتر سه»
په دا دومره موده کې چې زه د استاد ډاکتر محمد تنها علمي هڅې او لیکنې تعقیبوم ،د نورو
برخو تر څنگ یې درنه برخه د ده علمي لیکنې دي .زه د دې علمي صالحیت نه لرم چې د یوه
فزیک پوه په علمي مقالو او لیکنو د کره او نا کره یا علمي او غیر علمي قضاوت وکړم؛ خو د
پوهې د الرې د یو الروي په توگه مې تل د استاد تنها علمي مقالې په ډیره مینه لوستلې دي،
ورنه مستفید شوی یم .دغه یې د څو علمي څیړنیزو مقالو بیلگې او پتې دي:
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ــ لوړې زده کړې :د افغانستان په اکاډمېکه کورنۍ کې نااعالن شوې جګړه،
ــ د لوړو زده کړو پر بهیر د چاپېلایر اروایي اغېز،
ــ د نوي درسي کال د پیل په پلمه،
ــ لوړې زدکړې :بورسونو ته کله غوښتنلیک ورکول مناسب دي،
ــ یو هېواد کله اټومي وسله جوړوالی او کاروالی شي؟
ــ لوړې زدکړې :په نړیوال څېړنیز او ملي فکري ډګر کې غیر حاضره کورنۍ،
او...

د ډاکتر تنها لیکنې او قلم زما ډیر خوښ دی .یو ځل ده په خپله د یو محصل په توگه د نوي
تعلیمي کال د پیل له پاره داسې څه ولیکل«:
لوړې زده کړې
د افغان محصل تجربه ،نوی کال نوی پیل
کله چې انسان له څو ځلې تکرار سره سره د یوه کار په ښه ترسره کولو کې پاتې راشي ،نو
ارواپوهان وایي چې د بد تر سره کولو په ځای یې نه ترسره کول غوره دي او دلته باید دمه
وشي ،خو له یوې دمې وروسته د یوه ښه او تازه پیل لپاره اړینه ده چې ټولې ممکنې
آسانتیاوې ،خنډونه او کړنلرې وڅېړل او یو کوټلی پلن یې ترسره کولو ته جوړ شي.
موږ تل په ژوندانه کې له داسې حاالتو سره ډېر مخامخ کېږو ،د ځوان کهول لپاره د دغو اړینو
کارونو له ډلې یو هم لوړو زده کړو ته الره موندل دي.
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ډېری وخت ځوانان بېالبېلو تحصیلي ادارو او بورسونو ته د کال په ترڅ کې درخواست ورکوي،
خو د اسنادو او شرایطو نه بشپړتیا د دې المل شي چې هیلي یې مړاوې او زده کړو ته یې تبه
پرې شي ،دوی ډېری وخت خپلو نیمګړتیاوو ته په نه پام سره فکر کوي چې ستونزه په ټاکونکو
ادارو یا اشخاصو کې ده نو ځکه ناهیلي او د لوړو زده کړو ترسره کولو څخه الس په سر شي.
زما شخصي تجربه دا را ښیي چې دې چارې ته یو حل دا دی چې نوې ورځ ،نوې اونۍ ،نوې
میاشت او یا هم نوی کال د خپلو هڅو بیا پیل لپاره یو نوی څپرکی وګڼو ،دا کار دوه ګټې لري،
یوه دا چې د دغې نوې نېټې تر راسېدو د کار اجرا لپاره په کافي اندازه پوټانیشیل انرژي زېرمه
کېږي او دویم دا چې هم د نېټې نوی پیل او هم ستاسو د لوړو زده کړو نوی پیل تاسو په اروایي
ډول دېته چمتو کوي چې د ژوند په دې پړاو کې نوی څپرکي پرانیستلو ته تیار یاست

هغه څه چې له ماسره یې د بورس په اخیستلو کې ډېره مرسته کړې هغه لوړو زدهکړو ته زما
تنده ،د بیا بیا ناکامېدو سره سره بیا بیا ځلې د درخواست هڅه ،په دې الره کې د نوي پیل لپاره
نوې نېټه او نوی څپرکی پرانیستنه.
دا تجربه په ما کټ مټ تېره شوې ،په  ۲۰۰۴او  ۲۰۰۵کلونو کې مې بېالبېلو بورسونو ته
درخواستونه ورکړي ول خو د شرایطو نه بشپړاوي له امله مې درخواستونه رد شوي او نا هیلی
شوی وم ،د  ۲۰۰۵کال ډسمبر میاشتې همدا شپې ورځې وې چې موږ د جرمني ورځبورګ
پوهنتون لخوا د یوې لنډې مودې لپاره په علمي سفر دې پوهنتون ته را وبلل شو ،دې لنډ سفر
مې د لوړو زدکړو هغه پخوانۍ تبه بیا را پیدا کړه ،له ځان سره مې هوډ وکړ چې نوی ۲۰۰۶
کال باید زما لپاره نوی پیل وي.
د کال پاتې څو شپو او ورځو کې مې د جرمني بورسونو په اړه ښه ځان مال کړ ،شرایط مې
مکمل ولوستل او د اسنادو برابرولو ته مې تابیا وکړه ،د نوی کال په پیل سره مې د مشرانو
اُستادانو په مرسته او هڅونې د بورس اخیستلو چارې پیل او باالخره مې له اوږده ځنډ وروسته
بورس تر السه کړ.
هغه څه چې له ماسره یې د بورس په اخیستلو کې ډېره مرسته کړې هغه لوړو زدهکړو ته زما
تنده ،د بیا بیا ناکامېدو سره سره بیا بیا ځلې د درخواست هڅه ،په دې الره کې د نوي پیل لپاره
نوې نېټه او نوی څپرکی پرانیستنه.
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د درخواست په پروسه کې د اسنادو او شرایطو په اړه د مشرانو او تر ما مجربو کسانو څخه د
مرستې غوښتنه ،اسناد مکمل او په خپل وخت سپارل او تر ټولو مهمه دا چې یوې مرجع ته د
درخواست په ورکولو اکتفا نه کول او بېالبېلو مراجعو ته مکرر درخواستونه ورکول.
ډېری وخت ځوانان بېالبېلو تحصیلي ادارو او بورسونو ته د کال په ترڅ کې درخواست ورکوي،
خو د اسنادو او شرایطو نه بشپړتیا د دې المل شي چې هیلي یې مړاوې او زده کړو ته یې تبه
پرې شي،
راځئ په خپل مینځ کې ۲۰۱۶کال د لوړو زدکړو کال ونوموو او ټول لوړو زدکړو ته الرې
موندنې لپاره هڅې وکړو . .په دې هیله چې  ۲۰۱۶کال د افغان ځوانانو لپاره په ټولو ډګرونو
په تېره بیا د نړۍ پوهنتونونوکې لوړو زده کړو ته د الرې موندنې تر ټولو بریالی کال وي.
نوی کال مو بختور شه!»
ډاکتر تنها ډیر ځلې خپل نظریات په خپله فیسبوکپاڼه کې لیکي:
د نوې ښوونې روزنې په باب د ډاکتر محمد تنها نظر:
د سوریې او افغانستان مهاجر په غیر قانوني ډول اروپا ته راشي ،اروپایان یې ډودۍ ،کالي او
د ګلونو ګېډۍ په الس یې هر کلی ته الرو ته را ووځي ،بلې خواته یو بې وزلې افغان د اسالم
غوړېدا مرکز سعودي او نورو عربي هیوادونو ته په رسمي کاري ویزه والړ سي خو عرب یې
له سره د سړي زوی نه بولي ،د یوې روپۍ انساني ارزښت نه ورکوي آن د س.پ.ي او .خ.ر.ه
خطاب ورته کوي خو له کابله زما یارانو د اسالمي وروګلوي ډول غاړې ته اچولی او د اسالمي
ا ُمت په کې قصیدې وایي.
کوربان مو سم! د اسالمي ا ُمت او اسالمي ورورګلوي په نامه والکه له سره څه موجود وي ،که
دې په ځان خوا بدېـږي نو له هر ممکن فرصت څخه په استفادې سره ځان په پیاوړي اقتصاد،
ساینس او ټکنالوژي سمبال کړه ،تر کله به د اسالمي ورورګلوي په نامه په خپل هیواد کې د
عربو نیابتي جګړه کوو؟ په لیاز د خدای خپل افکار خو مو هسې وراسته دي خو د نوي نسل
افکار مه ورستوئ!!!
افغان او مطالعه:
د  ۲۰۱۵کال د سپتمبر اولسمه تنها په خپل مخکتاب کې د افغان او مطالعې د اړیکو په باب
داسې ولیکل:
«په ګاډي ،بس او هوایي ډګر کې د افغان پېژندلو یوه ستره نښه دا ده چې نورو به مخ ته کتاب،
مجله او یا اخبار نیولی وي خو افغان به یا ټلیپانه کې لوړ ،لوړ غږېږي او یا به یې خپل پاسپورټ
او ټیکټ را ایستلی وي او هغه ته به ګوري .په مونږ کې د مطالعې او معلوماتو حاصلولو هیڅ
تنده نسته  frown-humørikonهمدا اوس مې څنګ ته یو ځوان په همدې کوایفو ناست ده».
ما (آصف بهاند) ال ډیر پخوا په الر ورکو الرویانو کې داسې لیکلي وو:
«د ماسکو په مترو کې نور خلک مطالعه کوې د افغان الال یو شی غم او بل شی یې شلغم کرار
ناست وي د نجونو لغړو عکسونه ګوري».
ډاکتر تنها سره له دې چې ساینس پوه دی ،خو کله ،کله د سیاسي ،ټولنیزو او ادبي مسایلو په
باب هم نظر ورکوي .په همدې لړ کې یې یو ځل د کوچنیانو د ادبیاتو په باب داسې یو څه خپاره
کړل چې زه یې ال هک حیران کړم .هغه توري دا دی:
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« زمونږ نسلونو د مثبتې فکري ودې نه کولو یو ستر المل دا هم دی چې زمونږ د ماشوم
ادبیات تر اوسه له مینه ناکو کیسو ،ترانو او سندرو ندي ماالمال شوي .په کتابونو او کورونو
کې زمونږ ماشومانو ته اوس هم د زمریانو او لېوانو د ځناورتوب ،کرکې او تبعیض کیسې
کېږي ،زمونږ سندرې او شعرونه له جنسي لوږې بوغارې وهي ،نږدې ګرده ادبي نثرونه مو
پر نرواکي او ښځه ځپنه کې غوټې وهي .پداسې ادبي فقر کې له نوي نسل څخه د سړیتوب څه
تمه لرې برخوداره؟
لیکوالو حضراتو؛ دا چاره بدلول غواړي!»
ما هم د ډاکتر تنها پر همدې ارزښتناکه خبرو یو مقاله ولیکله او په تاند او افغان جرمن آنالین
کې مې خپره کړه ،بشپړ متن یې دا دی:

د کوچنیانو ادبیات د یوه ساینسپوه له نظره

« زمونږ نسلونو د مثبتې فکري ودې نه کولو یو ستر المل دا هم دی چې زمونږ د ماشوم
ادبیات تر اوسه له مینه ناکو کیسو ،ترانو او سندرو ندي ماالمال شوي .په کتابونو او کورونو
کې زمونږ ماشومانو ته اوس هم د زمریانو او لېوانو د ځناورتوب ،کرکې او تبعیض کیسې
کېږي ،زمونږ سندرې او شعرونه له جنسي لوږې بوغارې وهي ،نږدې ګرده ادبي نثرونه مو
پر نرواکي او ښځه ځپنه کې غوټې وهي .پداسې ادبي فقر کې له نوي نسل څخه د سړیتوب څه
تمه لرې برخوداره؟
لیکوالو حضراتو؛ دا چاره بدلول غواړي!» (دوکتور محمد تنها)
دا پاسنۍ خبرې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د ډوکتور تنها نوی نظر دی چې ډیر تازه یې
په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی.
استاد ډوکتور محمد تنها د «هستوي فزیک» په څانگه کې پي اچ ډي ( )PhDکړې ده او اوس
په همدې برخه کې ،د جرمني هېواد په یوه پوهنتون کې تدریس هم کوي ،خو د نوي نسل د تعلیم
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په برخه کې په عملي او نظري بڼه داسې فعاله دی لکه چې ټول ماشومان ،کوچنیان او ځوانان
یې د خپلې کورنۍ غړي او یا خپل اوالدونه وي.
د خپل مسلک ،زدکړو ،په تېره لوړو زدکړو په برخه کې یې علمي لیکنې په بي بي سي پښتو
ویبسایت کې خپریـږي .د لوړو زدکړو په برخه کې یې د څو علمي لیکنو سرلیکونه دا دی:
ــ د زدکړو په بهیر کې د باور بحران،
ــ له اوږده ځنډ وروسته بېرته څنگه لوړو زدکړو ته مخه کړو؟
ــ په کومه برخه کې باید لوړې زده کړې وکړو؟
ما پخوا هم د استاد ډو کتور تنها پر ژوند ،علمي شخصیت او افکارو باندې ،د ده د ډوکتورا د
بریالۍ دفاع د خوښۍ په پلمه یو مقاله لیکلې وه ،چې تقریبا ُ یو کال مخکې مې خپره کړه.
په فیسبوک کې یې د سیاست په برخه کې ژبه ډیره تونده ده ،خو ډیره اصالحي او را ویښونکې
بڼه لري .د ډیری پوستونو مخاطبین یې ځوانان دي چې دی یې په بورسونو خبروي ،ورته
هڅوي یې او د فورمو د ډکولو الرې چارې ورښیي.
ډاکتر تنها دومره د نوي نسل د روزلو لیوال دی چې بل ساری یې ما نه دی لیدلی .دا یې د نوي
نسل د روزلو سره د مینې یوه بېلگه ده:
«چې نن نه وم خوشاله نو کله به خوشاله وم ؟!
د خپلوانو له ډلې مو یو ځوان کورته راغلی وو ،ول په  ۱۴کلنۍ کې له کلي یوازې را روان
سوی یم او په خپل سر مې خوشال خان لېسه پیدا کړې ،هلته مې سبک ویلی ،اوس باختر
پوهنتون کې د انجینري تر څنګ په آمریکایي پوهنتون کې د ټافل آزموینې ته تیاری نیسم او
غواړم چې هارورډ کې لوړې زدکړې وکړم .ول پالر مې په دوبۍ کې نانوایي لري او بیسواده
دی خو زما د تعلیم خرڅې ته چې هر رقم وي پیسې پیدا کوي او را لېږي یې .چې داسې کیسې
اورم نو د خوشالۍ تر څنګ مې دې هیواد ته مظبوطه هیله پیدا شي.
دا وګړي ډېر کړې خدایه!»
خو په دې نږدې ورځو کې یې د نوي نسل د روزلو د افکارو او پالنونو د وړاندې کولو په لړ
کې ،د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې داسې یوه ټکي ته اشاره کړې ده چې :لکه د چا خبره «ټک
او پتری» خبره یې کړېده .دا د ده د یاد پوست بشپړ متن دی:
« زمونږ نسلونو د مثبتې فکري ودې نه کولو یو ستر المل دا هم دی چې زمونږ د ماشوم
ادبیات تر اوسه له مینه ناکو کیسو ،ترانو او سندرو ندي ماالمال شوي .په کتابونو او کورونو
کې زمونږ ماشومانو ته اوس هم د زمریانو او لېوانو د ځناورتوب ،کرکې او تبعیض کیسې
کېږي ،زمونږ سندرې او شعرونه له جنسي لوږې بوغارې وهي ،نږدې ګرده ادبي نثرونه مو
پر نرواکي او ښځه ځپنه کې غوټې وهي .پداسې ادبي فقر کې له نوي نسل څخه د سړیتوب څه
تمه لرې برخوداره؟
لیکوالو حضراتو؛ دا چاره بدلول غواړي!»
تنها سره له دې چې ساینتست دی ،خو بیا یې هم په خپل دې پوست کې د ماشومانو او کوچنیانو
د ادبیاتو د روانپېـژندنې په نظر کې نیولو سره ،داسې ټکي ته اشاره کړې ده چې ډیره اساسي
او ټاکونکې ده.
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تر څو چې په درسي کتابونو او یا د کوچنیانو له پاره په نورو ځانگړو کتابونو کې خپلو بچو ته
تشدد او دوښمني ورزده کوو ،د وژلو او وینو تویولو سلسله جاري ساتو؛ نو د خپل هیواد د نوي
نسل د ذهن په کروندو کې به د کرکې ،وینو او وژنو تخم شیندو.
د کوچنیانو ادبیاتو لیکوالو سره ښایی چې د ماشومانو له پاره مینه ،وطنپالنه  ،انسان او ژوند
خوښونه او راتلونکې ته امید وښیو او داسې کړکۍ ورته پرانیزو چې د نوې تکنالوژۍ او د نویو
زدکړو او تمدن په لوري د حرکت یوه الره وي ،تر څو به په خامو تارنو کې بند یو او د پخوانیو
هغو افکارو په دایره کې ښورو چې نورو ملتونو ال پخوا خپل ځان او خپله ټولنه او خپل نوی
نسل د هغو له دایرې نه را ایستلي دي او د پوهې ډیوه په الس د نوي او متمدن ژوند په لوري
روان دي.
ما چې له ډیرو کلونو راپه دیخوا د نوي نسل د روزلو په سلسله کې د کوچنیانو پر ادبیاتو کار
او پام کړی دی ،د هغو د تجربو په رڼا کې د استاد ډوکتور تنها دا نظر تایدوم ،خو دا یادونه هم
اړینه گڼم چې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره کوم آثار چې زموږ قلموالو تخلیق کړي یا ژباړلي
دي ،تر ډېره پورې یې دې مسالې ته پام ساتلی دی ،په تېره په دې وروستیو کلونو کې رامنځ ته
شوي آثار؛ خو د افغانستان د معارف وزارت د نصاب په برخه کې د ښاغلي تنها خبره صدق
کوي ،چې ما په خپلو ځینو اړوندو مقالو کې د هغو ځینو نیمگړتیاوو ته اشارې کړې دي .تقریبا
دیارلس میاشتې مخکې مې د «د تعلیمي نصاب پښتو کتابونه» تر سرلیک الندې مقاله خپره
کړه .هلته ما داسې لیکلي وو:
« پرته له شکه چې اوسنی تعلیمي نصاب بیشمیره ستونزې او نیمگړتیاوې لري چې هغه باید د
سمون په نیت په نښه شي  .زما د دې تورو لیکل دا مانا نه رسوي چې دا تعلیمي نصاب زما د
تایید وړ دی ،زه کوالی شم چې د هر ټولگي د درسي کتابونو او تعلمي نصاب په باب مقاله نه،،
بلکې مقالې ولیکم؛ خو د نه لیکلو یوه وجه یې دا ده چې نه یې څوک لولي او نه یې تطبیقوي.
په درسی نصاب کې د بهرنیانو په غوښتنه او السوهنې سره ،د گوندنونو اوتنظیمونو په فرمایش
داسې درسي نصاب جوړ ،چاپ او تطبیق کړای شوی چې له گڼو تیروتنو سره یې د وږي
افغانستان په ملیونونو ډالره په چاپ او خپرولو باندې ولگیدل .هر ډول چې دی ،اوس خو د
تعلیمي نصاب په نامه د وطن نوي نسل ته په مخ کې ایښودل شوی دی»...
د داسې یوه نیمگړي تعلیمي نصاب د سمونې په خاطر او د هغو قلموالو له پاره چې د ماشومانو
او کوچنیانو له پاره قلم چلوي ،د تنها د اصالحي نظر او دې ته ورته نظریاتو په پام کې نیول
او د هغو تطبیقول یو اړین کار دی.
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محمود مرهون:
محمود مرهون
او د کوچنیانو ادبیات

په پیل کې د مرهون بیوگرافي ،د مرهون په قلم«:
#دچهار سو د دکاندار زوی څنګه د کابل پوهنتون استاد سو؟
له نن څخه اوویشت کاله دمخه دې ناکراره نړۍ ته یو ناکرار کوچنی و زېږدی خلکو ویل هلک
دی تر اوسه هلک یم خو یوازي غټ سوی یم.
په کوچني والي ډېر شوخ وم تر لس ځله مي ډېر سر مات سوی ،دواړه السونه مي مات کړي د
مرغانو بچي مي له ځالګیو څخه را اخستي لوی کړي مي دي ،مردکي مي کړي بجلي مي کړي
زموږ په کورنۍ کي تر دېرش ډېر یوازي هلکان وه تر ټولو ډېر وهل ما خوړلي.
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په کوچنوالي مي له هر چا سره ډېر دالیل ویل هغه به یې تر په خوا ال ډېر ووهلم.د ډېري شوخۍ
له السه په کوچني والي ډېر مردار خور هم وم مګر د شپـږو خوندو او یوې مهذبي مور زوی
وم نو هره ورځ به د لمبول کېدلو سره وهل کېدلم هم.
په اول صنف کي د پنځو شپـږو کالو وم په امام ابوحنیفه مدرسه کي ناکامه سوم وروسته بیا خبر
سوم چي سراج الدین خان ته مي مشر ورور ویلي وه چي دئ ډېر کوچنی دئ اول بیا تکرار په
و وایاست ،دوه د اکا زامن مي چي یو ،یو نیم کال بل دونیم کاله تر ما مشران دي همېشني
سیاالن وه.
پخواني البیروني اوسني ظاهرشاهي لیسه کي په شپـږم صنف کي شامل سوم ،یو کال مي تېر
کړ د فټبال لوبي لیونۍ میني احمدشاه بابا لیسې ته کش کړم فټبالونه مي هم کول او د کندهار د
ورزشي ستدیوم نطاق هم وم ،له دې مخکي مي د اکا له زامنو سره افغان ترک لیسې ته امتحان
ورکړ دوی کامیابه سوه زه ناکامه ،یو ځل بیا مي ورکړ چي کامیابه سوم افغان ترک و تړل سو.
دریم ځل چي مي امتحان ورکړی په شپـږو زرو کسانو کي دوهم راغلی وم ،بیا مي په څنګ
کي عملي نرسینګ شروع کړی یو نیم کال مي په میرویس روغتون ساري وارډ کي کار وکئ،
له هغه وروسته د معارف ریاست د غوننډو ویاند او د مجلې مرستیال و ټاکل سوم.
بیا مي د یو خصوصي شرکت مشرتوب پر غاړه سو له دې مخکي د یونسف له خوا د جنوب
غرب حوزې د ځوانانو مشاور و ټاکل سوم .په یولسم صنف کي به وم شاید پنځلس کلن به وم
چي لومړی کتاب انځور مي چاپ سو .له کوچني والي مي بخت نه درلودی پالر مي درې سره
ورونه بېالبیلو هیوادونو او والیتونو ته له ځان سره بېول زه یې هیڅ وخت نه یم بیولی ،مور
مي کیسه کوي چي څو ځله دي په کوچني والي هم زکندن تېر کړی دئ ،کابل ته راغلم په تګ
او راتګ کي مي درې ځله موټر چپه سوی شپـږ اوه ځله طالبانو نیولي یو دوه درې ځله په
جنګ کي ختلي یو ،داسي اونۍ راغلې ده چي په لس افغانۍ به ګذاره وه ،د افغانستان د ځوانانو
پارلمان ریاست ته کاندید سوم اته نیوي رایي مي درلودلې په اول پړاو کي کامیابه سوم ،راسره
کاندید د یوه وکیل زوی په دوهم پړاو کي یې ناکامه کړم بیا په دوهم ځل انتخاباتو کي رئیس
سوم خو په دوې میاشتي کي د پارلمان پروژه لغوه سوه ،د کابل پوهنتون د ممتازو محصلینو
مشر و ټاکل سوم او د محصل ږغ مجلې مسول مدیر سوم ،څلور کاله پره پسې مي د کابل
پوهنتون عمومي اولنمرګي و ساتل ،قواره مي مغروره ده او خبري مي سیده او ساده دي نو
ځکه هر ځای له ټکر سره مخامخ یم او وم دیپلوماسي درواغ را معلومېـږي نو ځکه هر ځای
خلک راڅخه خوابدي وي ،خوابتیا مي چي ډېره سي یو ساعت ده ،په پوهنتون کي له دونه
مشکالتو سره مخامخ سوی یم چي شاید لیکل یې ما ستړی او لوستل یې تاسي ستړي کړي.
اوویشت کاله مي د ژوند تېر دي خلک وایي چي ژوند ژر تېرېږي مګر پر ما اوویشت پېړۍ
تېر سوی دئ ،شا ته چي ګورم دونه کارونه مي کړي چي زما تر عمر بیخي ډېر دي ،شاید ډېر
به یې غلط وي خو زه هغه څه کوم چي ښه راته ایسي اکثره وخت غلط ښه راته ایسدلي دي.
پر اوویشت کلنۍ شاوخوت اتیا کتاب خپل ترجمه او لیکلي چاپ لرم.
د کابل پوهنتون استاد سوی یم.
ماسټري مي کړې.
په څو ژبو پوهېږم د هیواد په نږدې ټولو والیتو کي ملګري لرم ،پر نړۍ ګرځېدلی یم ،هغه
کارونه چي خلک په پنځوس کلنۍ کي کوي ما په اوویشت کلنۍ کي کړي او دا مي د ژوند تر
ټولو ستره اشتباه ده تاسي ته مي مشوره دا ده چي هر څه پر خپل وخت وکړئ کنې زما په څېر
به هر څه لرئ مګر د نړۍ تر ټولو سرګردانه انسان به یاست.
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پورته شیان زما له ژونده مشت نمونه یې خروار وه ،کې درته اوږدې کم تردې مي ال نور خراب
کارونه هم کړي دي ،خو دغونه بدۍ به مي ښې وي چي یاران پند ځیني واخلي.
بالخره :د هر چا په کار کال مه لرئ ،له کورنۍ هیڅکله مه لیري کېږئ ،له هیواده بهر هیڅکله
د ډېر وخت له پاره مه پاته کېږئ کوښښ و کئ چي له کورنیو څخه په هیڅ صورت و نه وځئ،
هیڅکله ځان مه درڅخه ورکوی چي پیدا کول یې بیا وختونه غواړي».
محمود مرهون په دې کم عمر کې د پاملرنې وړ فرهنګي کارونه تر سره کړي دي .له هغې ډلې
نه یې څه چې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې کړي دي ،د ځانګړې پاملرنې وړ دي .د همدې
له پاره ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په سلسله کې څو مقالې یوازې دې ته ځانګړې کړې دي
چې د کوچنیانو د ادب په برخه کې د مرهون کړو کارونو ته یو ځغلند نظر وکړم.
ما محمود مرهون له نږدې نه و لیدلی ،یوازې مې د میډیا له الرې پیژانده .کله ،کله به یې مقالې
په «لر او بر» ویبپاڼه کې راتلې .کله مې چې د  ۲۰۱۵کال په اپریل کې کابل ته سفر وکړ،
نومې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې ولید .سره ومو پیژندل ،ښه روغبړ
مو وکړ .ده ،اجمل ښکلي او د علمي کدر څو تنو نورو نوو او ځوانو غړو چې ما نه پیژندل؛ په
دقت سره غوږ نیولی و چې زه به څه وایم.
کله چې لږ د استادانو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه کمه شوه ،مرهون مې ورو خوا ته راغی او را
ته وې ویل:
«استاده ما هم د کوچنیانو له پاره یو څه کار کړی دی ،اوس هم لګیا یم کار کوم او…»
څو مجله ډوله غیر ستندرد کتابونه یې په الس کې را ته ونیول او وې ویل:
«دا مې د کار بیلګې دي ،دا وړې کیسې مې د کوچنیانو له پاره ژباړلې دي او…»
ما کتابونه په مینه ورنه واخیستل ،عنوانونه مې له نظره تیر کړل .په رښتیا ډیر خوشاله شوم
چې په یوه وار د کوچنیانو له پاره دومره کتابونه ،هغه هم د لسو ټوکو په شمیر .نو سمدالسه مې
ورته وویل:
مبارک دې شه ،په ځوانۍ دې برکت شه چې تا دومره کار کړی دی ،هغه هم د کوچنیانو له پاره
چې د ډیرو هیر ،خو ستا په یاد دي .د اوږدې مرکې په پای کې یې بیا را ته وویل:
«دې ته ورته نور کتابونه مې هم تر کار الندې دي ،که ژوند باقي و ،نو بشپـړ به یې کړم».
کله چې د ده خبرې خالصې شوې ،ما ورته وویل چې زه به د کوچنیانو له پاره ستا پر کارونو
او په ځانګړي ډول پر دې کتابونو یو څه لیکم.
کله چې ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو پنځلسمه برخه خپره کړه ،نو مرهون راته د فیسبوک له
الرې ولیکل:
«استاده سالم!
هغه زما د كتابو په اړه به دي سه نه وي لیكلي؟»
ما بیرته داسې ورته ولیکل:
مرهون صاحب درناوی مې د ځان او ټولو همکارانو له پاره ومنه!
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ستا سو کتابونه مې له دروند والي سره ،سره تر ډنمارکه پورې را رسولي دي ،یو څه یاد
داشتونه مې ستا او ځینو هغو کتابونو په باب لیکلي هم دي چې سر سري مې لوستلي دي ،خو
له بده مرغه چې ټول لیکلي شیان مې په یوه آر ډسک کې پراته و او اوس هغه آر ډسک ما ته
د نا مالوم دلیل له مخې تړل شوی دی.
همدا پرون مې یو چا ته وسپاره چې خالص یې کړي .که مواد په الس راغلل هم ستاسو د
کتابونو په باب یو څه لیکم او که آر ډسک خالص نه شو هم یې لیکم ،خو زما ژوند او نورو
فرهنګي کارونو ته په کتو سره یو څه وخت ته اړتیا لري.
څنګه چې بحث د مرهون پر هغو کارنو باندې دی چې ده د کوچنیانو له پاره کړي دي ،نو د دې
له پاره چې زه خپله او درانه لوستونکي یو څه له مرهون سره آشنا او بیا یې پر کړو ادبي
کارونو څه وایو ،نو ما د فیسبوک د چت خونې له الرې له ده نه د ده د بیوګرافۍ غوښتنه وکړه:
مرهون صاحب که دې یوه لنډه بیوګرافي را ولیږې ،خوشاله به شم!
ده هم د غفور لیوال هغه لیکنه په الس راکړه چې لیوال صاحب په شاعرانه انداز او هنرمندانه
ډول د ده په باب د  ۲۰۰۹کال د جون د میاشتې په اته ویشتمه نیټه په «ټول افغان» ویبپاڼه کې
خپره کړې وه .د هغې لیکنې په یوه برخه کې د مرهون په باب داسې راغلي دي:
«هغه ورځې ،چې له شماله جنوب ته راپاڅیدلي بادونه د ونو وروستۍ پاڼې توږي ،او انار په
خپلو ریښو کې د نویو ګلونو د غوړولو لپاره اوبه پټوي ،نو چې د بابا صاحب زیارت ته وخیژې
ښکلی ارغنداو یو بل رنګ لري ،شل کاله پخوا ( ۱۹۸۹میالدي) د همداسې یوه دسمبر په ۱۳مه
یوه ښک لي ماشوم د ښاغلي آغا محمد محرابي کور روښانه کړ ،د بارکزو د شیرزیو (خړزیو)
په محرابخیلو کې یو بل بارکزی ورزیات شو .دنیکه مالولي احمد محرابي او غور نیکه محمد
امین محرابي د کاله نغری پر یوه تنکي محمود تود شو ،چې کلونه وروسته د خپلو ادبي او
فرهنګي هڅو له برکته په محمود مرهون مشهور شو».
اوس محمود مرهون د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په علمي کدر کې تر ټولو
ځوان غړی دی.
مرهون یو فعاله ځوان علمي کدر دی چې ادبیاتو پوهنځي کې یې د زدکړې او تدریس تر څنګه
ډیرې نورې فرهنګي پروژې او کارونه را پیل کړې دي .د ژورنالیزم په برخه کې فعالیت لري
او د «سراج الملت» په نامه جریده خپروي چې تر اوسه پورې یې دوې ګڼې زما له نظره
تیرې شوې دي ،په آنالین ډول یې د پښتو ژبې تدریس (راځئ چې پښتو زده کړو ،بیاید پښتو
بیاموزیم) ته مټې را نغښتلې دي چې په آنالین ډول تر السه کیدای شي.
د کتابونو لیکل او ژباړل یې په یوه عادت بدل شوي دي .له ټاټوبي اونیزې سره یې د خپلو چاپ
شوو آثارو په باب داسې ویلي وو:
«تر دې دمه مي  ۳۱عنوانه بېالبېل کتابونه په هیواد کي دننه او له هیواده بهر چاپ سوي دي
او انشاهللا په نږدې راتلونکي کې به دغه شمېر  ۳٥ته ورسېـږي».
زه د اوس له پاره د ده پر نورو فرهنګي کارونو باندې څه نه وایم ،یوازې یې هغه کارونه دلته
معرفي کوم چې د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې د کوچنیانو او ماشومانو له پاره کړي دي.
هغه کتابونه چې مرهون ما ته په کابل کې را وسپارل ،عنوانونه یې دا دي:
ــ مهربانه سپی او د چرګې ژړ چیچان،
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ــ درې نانۍ پیشو ګیانې،
ــ وحشي خرس او هوښیار هلک،
ــ د ځنګل د ماڼۍ راز،
ــ د سرو زرو هګۍ او جادویي بیزوګۍ،
ــ لویشتکی،
ــ د عالالدین څراغ،
ــ هوښیاران خور او ورور،
ــ بامي،
ــ بیرندونکی شوپرک.
د کتابونو نومونه څنګه چې د کتاب پر پشتۍ باندې چاپ شوي دي ،ما هغسې ثبت کړل .دا
کتابونه د ډیرو ښیګڼو تر څنګ یو څو «خو» ګانې هم لري ،په دې ډول:
ــ د کتاب لیکواالن نه دې ښودل شوي،
ــ په ژباړل شوي متن کې د کتاب منبع نه ده راوړل شوې،
ــ د چاپ کال او ځای نه ده ښودل شوی،
ــ د ځینو کتابونو پر وروستۍ پشتي باندې لیکلي دي :انتشارات مستقبل او پر ځینو یې بیا لیکلي
دي :کتاب فروشي علمي ،خو د ناشر او خپرونکي توري ورسره نه شته او سړی نه شي کوالی
پوه شي چې ناشر څوک دی او له کوم آدرس نه خپاره شوي دي.
ــ د ژباړې ژبه یو څه ځیـږه ښکاریـږي چې د پښتو د یوې لهجې رنګ په کې غالب دی.
د دغو پاسنیو نیمګړتیاوو په باب مې له مرهون سره د چت په خونه کې سوال ځواب کړی دی
چې د ځینو پوښتنو او نیمګړتیاوو ځوابونه په کې موندل کیدای شي«:
ــ آصف بهاند:
په ښه وخت په الس راغلې!
دا لس کتابونه دې چې ما ته راکړي ،دا ټول ژباړل شوي آثار دي ،د دې منبع او ژبه نه ده ښودل
شوې چې له کومې منبع او کومې ژبې نه را ژباړل شوي دي؟
په یوه کتاب (مهربانه سپی او د چرګې ژړ چیچان) کې د کتاب پر مخ ژباړن محمود مرهون
ښودل شوی دی او په دریم مخ کې یې ژباړن ساحل مرهون ښودل شوی دی .آیا ساحل مرهون
او محمود مرهون یو شخص دی که جال ،جال اشخاص دي؟
ــ محمود مرهون:
سالمونه!
هغه یو اشتباه ده دواړه یو کس دي.
دواړه محمود مرهون دى.
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او بل دا د انګلیسي متن څخه ترجمه سوي دي مګر رسامۍ یې…
ــ آصف بهاند:
نور  ۴۰ټوکه دې چې چاپ ته لیـږل ،زما مصلحت دا دی چې ټاکلې منبع (مآخذ) یې ور سره
ولیکه چې ستا مسولیت هم تر سره شي او په راتلونکو کې څیړونکي هم له ستونزو خالص وي.
په هر څه کې مآخذ ،سر چینه ،ریفرینس ،لینک ،آدرس ښودل ډیره اړینه موضوع ده ،بیا تا
غوندې یو شخص ته چې استاد او څیړونکی یې.
ــ محمود مرهون:
پر دواړو سترګو،
استاده دې ټکي ته مي فکر دى».
زما هیله دا ده چې چې مرهون صاحب په خپلو راتلونکو کارونو کې دې نیمګړتیاوو ته په پام
سره دا کمبود شیان ور اضافه کړي.
د اوس له پاره یې پرتلنه ځکه نه شي کیدالی چې اصل متن په الس کې نه شته او په هر اړخیزه
توګه یې نقد ته هم زړه نه شم ښه کوالی .د اوس له پاره د کوچنیانو د ادب په برخه کې همدومره
کار که نیمګړتیا هم ولري ،غنیمت یې ګڼم چې یو مور او پالر یوه ماشوم ته د دې کتابونو یوه
کیسه په مینې سره واوروي او یا کوم کوچني ته له دې کتابونو څخه یو د لوستلو له پاره په الس
کې ورکړل شي او که هیڅ شی نه وای نو…
د کتابونو موضوعات د کوچنیانو د ژوند او عمر په سطحه برابر دي او که تر ماشومانو او
کوچنیانو پورې ورسیـږي ،ډیر ګټور دي او کوچنیان به ډیر څه ورنه زده کړي.
د لس عنوانه کتابونو له ډلې نه مرهون د ځینو کتابونو په پیل کې د کوچنیانو په ژبه له هغوی
سره د زړه خواله کوي چې دا د زړه خواله ماشومان او کوچنیان نور هم مطالعې ته هڅوي او
له دې کتابونو سره یې مینه زیاتوي .څو بیلګې یې دا دي:
«خوږو او ګاللیو کوچنیانو! دا دی تاسې ته مې نن یوه ډیره پخوانۍ او ډیره عجبه کیسه راوړې
ده .دا کیسه یوه خورا مشهوره کیسه ده چې دیر کلونه پخوا پیښه شوې ده .تاسو به دا کیسه لولئ،
خپلو نورو شریکانو ته به یې وایاست او بیا به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ .که چیرې مو کوم
ځای سر نه خالصیدئ ،بیا به نو خپل ګران پالر جان او یا مور جانې ته ووایاست چې در ته
مانا یې کړي…» (مرهون،محمود (ژباړن) ،وحشي خرس او هوښیار هلک ،لومړی مخ)
«ګرانو کوچنیانو سالمونه!
دا دی نن د یوې نوې کیسې سره راغلی یم .دا کیسه د چین په اړه ده .تاسو دا کیسه له سره تر
پایه و وایاست ،په یاد یې کړئ او بیا یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ…» (مرهون ،محمود
(ژباړن) ،د سرو زرو هګۍ او جادویي بیزوګۍ ،لومړی مخ)
کتابونه ټول له رنګه انځورونوسره چاپ شوي دي چې دا نور هم کتابونه او د هغو موضوعات
د کوچنیانو له پاره په زړه پورې کوي او په لوستلو کې مرسته ورسره کوي.
خو ا صلي خبره دا ده چې دا کتابونه به اوس تر ماشومو اوکوچنیو لوستونکو پورې څوک څه
ډول ور رسوي .ما د د کوچنیانو ادبیاتو په پنځه لسمه برخه کې همدې ستونزې ته اشاره کړې
وه چې دومره مواد ،کتابونه ،مجلې چې ما په څو برخو کې معرفي کړل ،څنګه به تر کوچنیو
لوستونکو پورې ورسیـږي.
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د مرهون صاحب د دې کتابونو مسآله هم همدې ستونزې سره مخ ده چې دا ښایسته او د ماشومانو
او کوچنیانو له پاره په زړه پورې کتابونه به څنګه او څوک تر خپل ځای ،یانې د کوچنیانو تر
نازکو السونو پورې ورسوي؟
کله چې ما په کابل پوهنتون کې له مرهون سره ولیدل د نورو خبرو تر څنګه مې همدا موضوع
ورته یاده کړه چې دا کتابونه به څنګه تر کوچنیانو پورې ورسیـږي؟ او وړاندیز مې ور ته وکړ
چې ښه الره یې دا ده چې په کومه ویبپاڼه کې آنالین شي ،څو هغه کورنۍ چې انترنت ته الس
رسی لري په وړیا او آسانه استفاده ځینې وکړي .ده را ته و ویل چې سمه ده .او اوس یې یوازې
د فیسبوک پر یوه ځانګړې پاڼه باندې یو څو کتابونه آنالین کړي دي چې ښایي ټول خلک به ور
ته الس رسی و نه لري.
که ښاغلی مرهون که له ځینو داسې ویبپاڼو سره چې دا کتابونه انالین کوالی شي ،په تماس کې
شي ،ډیره به موثره وي .هغه څو پاڼې دا دي:
ــ کتابونه دات کام (،)ketabton.com
ــ کتابونه دات کام (،)kitabtoon.com
ــ پل دات ،تاند دات کام (.)pal.taand.com
دوه لومړني یې جال ـ جال ویبپاڼې دي چې دواړه په خپل کتابتون کې د کوچنیانو د ادب او
ماشومانو او کوچنیانو کتابونو له پاره جال برخې او ځایونه لري .او دریمه ویبپاڼه (پل) د
ماشومانو ،کوچنیانو او د هغوی د کورنیو له پاره ځانګړې ویبپاڼه ده ،که دا او دې ته ورته
کتابونه په خپله لمن کې ولري ،ډیر په ځای او مناسب کار به وي.
محمود مرهون د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر په پنځلسمه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د
ماشومانو او کوچنیانو له پاره یې څلویښت نوي آثار له چاپه راوتلي دي .د ځینو چاپ شوو
کتابونو د لومړي مخ عکسونه یې په خپله پاڼه کې ایښی وو .دغه یې درې بیلګې دي:
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د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د محمود مرهون د لومړنیو لسو چاپ شوو کتابونو په باب مې
چې کومه مقاله لیکلې وه ،هلته مې دا یادونه کړې ده چې دا چاپ شوي مواد به اوس تر وړو
لوستونکو پورې څوک او څنګه رسوي؟
د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د ښاغلي محمود مرهون د نوو چاپ شوو آثارو په برخه کې بیا
په تکرار سره وایم چې :دا چاپ شوي مواد به اوس تر وړو لوستونکو پورې څوک او څنګه
رسوي؟
زما په نظر تر ماشومانو او کوچنیانو پورې رسیدل یې د میندو او پلرونو د پوهې د کچې د
ټیټوالي ،بې تفاوتۍ او د کورنیو د بد اقتصادي حالت په دلیل ،کله ګران او کله نا شونی وي.
خیر ،چې هر ډول وي ،وې دې .زما له پاره دا د خوشالۍ خبره ده چې زموږ د ټولنې د یو هیر
شوي قشر له پاره یو څه نه ،بلکې ډیر څه له چاپه را ووتل.
اوس پوښتنه دا ده چې دا کتابونه چا ته چاپ شوي دي:
ــ هغه چا ته چې د راتلونکې ټولنې یوه اصلي سټه ده،
ــ هغه چا ته چې راتلونکې ټولنه باید وچلوي،
ــ هغه چا ته چې راتلوکې یا ښه کوي ،یا یې بربادوي.
که مو ښه وروزه ،ښه به شي او که بد مو وروزه نو پایله یې همدا اوس مالومه ده ،یعنې بربادي.
زه د دې کتابونو چاپ او خپریدل ،د نوي نسل په روزلو کې له اساسي ګامونو نه یو ګام ګڼم.
محمود مرهون په خپل فیسبوک کې د نویو کتابونو د چاپ له پاره داسې لیکلي دي:
«خپلو نانیو شریکانو ته زیرى!
دا واري مي تاسي ته ( )٤۰دانې کتابونه در جوړ کړي دي ،پلرو ته مو و وایاست چي خامخا
یې در پیدا کي څلوېښت دانې د خوږو کیسو کتابونه ټول رنګه»
په ځینو ځایونو کې داسې هم تر سترګو شوي دي چې د نویو چاپ شوو کتابونو شمیر څلویښت
نه ،بلکې پنځه څلویښت عنوانه دي .د دې کتابونو په باب تر ټولو کره او وروستی مالومات،
مرهون له ښاغلي احمد شاه اعظمي سره په یوې مرکې کې وړاندې کړ چې د مشال او آزادۍ
رادیو له الرې په غږیزه بڼه خپور شو .د آزادۍ رادیو په یوه یاد داشت کې داسې راغلي دي:
«د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي ځوان ښوونکي محمود مرهون د ماشومانو لپاره  ۴۵کتابونه
لیکلي او ژباړلي دي.
نوموړی وایي ،د هر کتاب هره پاڼه یې د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو پسوللې تر څو
ماشومان په اسانه زدکړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي .د ده په خبره ،ماشوم ته باید
وښودل شي چې رنګینه نړۍ د کاغذ پرمخ هم شته .نوموړی زیاتوي ،پالن لري ،په نږدو وختونو
کې د ماشومانو لپاره شپـږ جلده دایرت المعارف هم ولیکي.
له محمود مرهون سره زموږ همکار احمد شاه اعظمي مرکه کړې او په لومړي سر کې یې
ورڅخه پوښتلي چې د ماشومانو لپاره یې د کتابونو لیکلو او ژباړلو ته څنګه پام ور اوښتی؟»
http://www.mashaalradio.org/content/article/27420950.html
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کومې څرګندونې چې ښاغلي مرهون آزادۍ او مشآل رادیو ته کړي دي ،هلته یې ویلي دي چې
په دې پنځه څلویښت کتابونو کې اوه ( )۷ټوکه ټولونه او لیکنه ده او نور ټول ژباړل شوي دي.
دا کتابونه د کاینات نشراتي مرکز په مالي مرسته چاپ شوي دي.
ټول پنځه څلویښت کتابونه زما له نظره نه دي تیر شوي چې زه یې خپل تقصیر ګڼم ،خو یو
څلویښت عنوانه یې ما لیدلي دي ،چې دلته یې درنو لوستونکو ته ور پیژنم:
۱ــ شرمښ او سره بزه ،محمود مرهون،
۲ــ جګ بابا ،لیکوال :جین وبستر ،مترجم :محمود مرهون،
۳ــ د آسمانو شاپیرۍ ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۴ــ د واورو ملکه ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
 ۵ــ د اُز د ښار جادو ګر ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
 ۶ــ سورکۍ ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
 ۷ــ مالله په عجبه دنیا کې ،لیکوال :لوییس کارول ،مترجم :محمود مرهون،
 ۸ــ اورلګیت خرڅونکې نجلۍ ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،مترجم :محمود مرهون،
 ۹ــ د ماشیني انسانانو سره جنګ ،لیکوال :فرانک با اُوم ،مترجم :محمود مرهون،
 ۱۰ــ د باچا نوي کالي ،محمود مرهون،
۱۱ــ قهرمان هلک او جادوګر ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۱۲ــ د ځنګله د ماڼۍ راز ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۱۳ــ شین طوطي ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۱۴ــ سارا سرور ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۱۵ــ شپږ ورونه او یو سوی ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۱۶ــ نیک بخته شاهزاده ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۱۷ــ مغروره باز(او یوه بله کیسه) ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۱۸ــ چاالکه پیشي ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۱۹ــ د ریدي وفاداره سپی ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۲۰ــ سرتیری او وحشي دیب ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۲۱ــ د ګیدړې شیطان چیچی ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۲۲ــ اروا وږی سپی(څو نورې کیسې)،
۲۳ــ د کلي عجیبه سپی ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۲۴ــ انګوړ و منګوړ او چیچي مچونګړ ،محمود مرهون،
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۲۵ــ ښکار او ښکاري(او یوه بله کیسه) ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۲۶ــ مچمچکه ،لیکوال :بن زلس ،مترجم :محمود مرهون،
۲۷ــ هوایي هیلۍ ،لیکوال :هانس کریستن اندرسن ،مترجم :محمود مرهون،
۲۸ــ د کوچنیو انسانانو دنیا ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۲۹ــ آسماني نجلۍ ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۳۰ــ لنډیان او خفاف(بوټ ګنډونکی) ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۳۱ــ نازو او جادوګر ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۳۲ــ مهربانه نجلۍ ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۳۳ــ شین سترګې ارزو ،لیکوال :لوسی م مونټګمري ،مترجم :محمود مرهون،
۳۴ــ ماریا او زمری شاهزاده ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۳۵ــ نازو او جادوګر باچا ،لیکوال :فرانک با اُوم ،مترجم :محمود مرهون،
۳۶ــ علي بابا او څلویښت غله ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۳۷ــ هوښیار سوی او بد رنګه راکون ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۳۸ــ درې سترګی دیب او کوچنی بوټبه ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۳۹ــ د زمریالي وفا داره سپی ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۴۰ــ د هیلۍ بد رنګه چیچی ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
۴۱ــ وحشي خرس او هوښیار هلک ،لیکوال :شاګاهیراتا ،مترجم :محمود مرهون،
زما د مالوماتو له مخې تر اوسه پورې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره په افغانستان کې ،هغه
هم په پښتو ژبه ،هیڅ چا دومره کتابونه نه لیکلي ،نه یې ژباړلی او نه یې هم چاپ کړي دي،
خو ښاغلي محمود مرهون د لیکلو ،ژباړلو ،او چاپولو چارې او نور ټول مسایل په یوازې توګه
تر سره کړي دي .زه فکر کوم دا به په دې برخه کې د افغانستان په کچه یو ریکارد وي.
کله چې د کوچنیانو له پاره د محمود مرهون د نویو کتابونو د چاپ خبر میډیا ته راووت ،ورسره
د محمود مرهون ځینو دوستانو او د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزلو په ارزښت باندې
آګاه خلکو خ پل عکس العملونه او نظرونه څرګند کړل چې زه یې دلته د بیلګې په توګه څو
نمونې را اخلم:
ښاغلي مطیع هللا روهیال د دوه زره پنځه لسم کال د دسمبر په څلورمه نیټه داسې ولیکل:
«زما ګران مرهونه دوا دي سه!
د پښتني ټولني ډېري میندي او پلرونه د کابل پوهنتون د ځوان استاد ښاغلي محمود مرهون د
کار او زیار پوروړي دي .زما دغه ګران ځوان او پرکاره لیکوال په ځوانه ځواني د هغوى لوڼو
او زامنو ته تر پنځوسو زیات کتابونه ترجمه کړي او لیکلي دي .د دغه ځوان د هڅو قدر وکئ
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او په درنه سترګه ورته وګورئ ،زه باوري یم ،چي د پښتني کهول د کوچنیانو له پاره د کتابونو
لویه تشه به د دغه ځوان د قلم او ګوتو په زور ډکه سي!
زما ګرانه!
پر قلم ،هڅو او زیار دي برکت ،خداى او خندا دي ملګري اوسه!»
ښاغلي خالد هادي د  ۲۰۱۵کال د دسمبر په ۶مه نیټه د مرهون د همدې فعالیتونو په باب داسې
ولیکل:
«ښائې دا به په پښتو کي لومړنۍ هڅه وي:
چي یو ځوان راوالړیږي او د افغان ماشوم راتلونکي په اړه دونه ستر فکر او خدمت ته مالتړي.
زموږ د تنکي نسلونو لویه ستونزه دا ده چي ماشوم مو په مورنۍ ژبه د فکري تکامل لپاره د
بنسټیزو مواد بې برخي پاته وي  .ترڅو چي د ماشومانو ادبیات ته کار ونسي ترهغو به د یو
سالم او با احساسه نوي نسل د رامنځه کیدو ټولي هڅي بی معنا وي.
زه په خپل وار د کابل پوهنتون د استاد پوهنیار محمود مرهون دغه چاره ستایم چي په مورنۍ
ژبه ئې په لومړي ځل د ماشوم د ادبیاتو  ۴۵بیالبیل کتابونه لیکلي او راټول کړي دي چي زیات
شمیر ئې چاپ سوي هم دي.
اوس نو دا په پلرونو او مېندو پوري تړلې ده چي ماشوم له کتاب سره اشنا ساتل غواړي او که
له پالستکي ټوپک او توپنچو سره؟
په دې هیله چي تر شعرونو او کیسو مو لیکوال د ماشوم د ادبیاتو دغه لویي تشي ته متوجه
وواوسي او خپله انرژي په دې الره کي وکاروي.
مرهون دي خدای ژوندی لري چي داسي نور ستر خدمتونه ټولني ته وړاندي کړي».
یو چیرې مې د مرهون د دې بیسارو هڅو په باب په یوار په دریو ژبو یو نظر ولوست ،تاسو
یې سره یې هم شریکوم:
«كتاب! نه تفنگ!
براى اولین بار پس از  ۲۳سال در افغانستان كتاب قصه براى كودكان توسط یك استاد پوهنتون
كابل به نام محمود مرهون به چاپ رسید.
این كتاب ها كه ترجمه افسانه هاى مشهور دنیا براى كودكان به زبان پشتو است به زودترین
فرصت به تمام والیات افغانستان توزیع خواهد شد.
شخص خودم ادمین  ۲به چنین افراد افتخار میكنم.
په افغانستان کي د لومړي ځل له پاره یوه ځوان پر یوه ځاى د کوچنیانو له پاره پنځه څلوېښت
کتابونه چاپ کړي دي ،دا ځوان محمود مرهون نومیږي د کابل پوهنتون استاد دى ،دى وایي
.چي دا ټول پنځه څلوېښت زره جلده کتابونه به د افغانستان په ټولو والیتونو کي وویشي
For the first time in Afghanistan, a young professor has published
45,000 children’s books (45 different stories) in Pashto language.
Professor Mahmood Marhoon, who is teaching at the Faculty of
Languages and Literature of Kabul University, says the books will be
«distributed allover Afghanistan very soon.
«WHادمین ۲
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محمود مرهون له ځوان وجود سره ځوان او تاند فکر هم لري ،د زدکړو ،پوهې او عملي کار
ډیرو برخو ته یې الس اچولی دی؛ زه یې چې جدیت ،هوډ او کار ته ګورم ،هیله لرم چې بریالی
ورنه راووزي ،خو له ځینو عکس العملونو نه یې داسې ښکاري چې کارونه یې دومره نه په
عذابوي ،بلکې د ده د ځینو قلموالو دوستانو نه همکاري یې ستړی کوي .د همدې تر بحث الندې
کتابونو لیکل ،ژباړل ،برابرول ،چاپول او ...هر څه ته ده یوازې اوږه ورکړې ده ،خو د تصحیح
له پاره د یو ځل لوستلو اوږه چا نه ده ور کړې ،نو دی هم حق لري چې یو ځل شکایت ډوله
داسې ولیکي:
«زموږ خلګو ته یوازي انتقاد ور رسېدلى دى!
له سهاره مي یولسو کسو ته ویلي دي چي د کوچنیانو د کتابونو په تصحیح کي مرسته را سره
و کړئ ټولو یې په یوه او بله بهانه ځان کښلئ دئ او دوئ ټوله هغه کسان دي چي زما د کتابونو
له چاپ وروسته تر ټولو ډېر انتفاد دوئ راباندي کړئ دي چي ولي دي په کتابونو کي امالیي
تیروتني موجودي وي .د کتاب چاپوني یو اصل دا دى چي خپل کتاب به خپله نه تصحیح کوې
ځکه ستا لیکلى متن ستا په مغز کي لیکل سوى دى تې د امالیي تیروتني تصور ځکه نه سې
کوالى چي تې له خپله مغزه وایې نه له کاغذه ،خو عصاب مي ځکه خراب دي چي خبري مو
ډیري دي عمل مو لږ خاص مخاطب ډېر لرم».
تر هغه ځایه چې زه مرهون پیژنم دی ډیر مصروف سړی دی .که یې د کارونو لست ته څوک
په ځیر سره وګوري ،نو حیران پاتې کیـږي چې دی څنګه دومره پیل کړو کارونو او پروژو ته
رسیدګي کوالی شي:
ــ په ادبیاتو پوهنځي کې تدریس کوي،
ــ په ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ پروګرام تعقیبوي،
ــ د یوه ژورنالست په توګه عمآل کارکوي (د »سراج الملت« په نامه اخبار مسول چلونکی دی)،
ــ مولف دی ،کتابونه تالیفوي،
ــ مترجم دی ،ژباړل شوي کتابونه یې چاپ شوي دي،
ــ په پراخې حوصلې سره د «راځئ چې پښتو زده کړو ،بیاید پښتو بیاموزیم» د تدریس کار په
ژوندۍ ویدیویي بڼه په خپل مخکتاب کې پر مخ بیایي،
ــ د کاینات د نشراتي مرکز مشري کوي،
او...
دا هم د یادولو وړ ده چې ښاغلي مرهون آزادۍ او مشال رادیو سره د مرکې په ترڅ کې ویلي
دي چې د دې کتابونو له خپریدو وروسته په نظر کې لري چې د کوچنیانو له پاره شپـږ ټوکه
دایرت المعارف هم ولیکي او خپاره یې کړي چې اوس یې کار روان دی.
د دې څلویښتو کتابونو په برخه کې یې بیا په تکرار سره وایم چې که غواړئ چې دا کتابونه تر
خپلو لوستونکو پورې ورسیـږي ،یا یې په همدغو پتو یا نورو آدرسونو چې تاسې ته مالومې
وي ،انالین کړئ او یا یې د ویش له پاره نور زحمت هم پر ځان وګالئ.
د کوچنیانو او ماشومانو له پاره د محمود مرهون د دغو نوو چاپ شوو او خپاره شوو کتابونو د
چاپ او خپریدو په خاطر ،زه له خپله آدرسه او د نوي نسل د روزلو د پلویانو له آدرسه ،لومړی
ده ته مبارکي وایم ،بیا مننه ورنه کوم چې ده زموږ د ټولنې د یوه هیر شوي قشر له پاره خپل
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مادي او معنوي امکانات وقف کړي دي .هیله مې دا ده چې خپل ټول مثبت کارونونه پسې
وغځوي په تیره د کوچنیانو او ماشومانو د کتابونو د تآلیف ،ترجمې او ویشلو لړۍ خو دې بیخي
نه هیروي.

د الفبا نوی کتاب او د محمود مرهون نوې هڅې
(د نوی نسل د روزلو له پاره گدایي)
د نــوي نسل د روزلو له پاره هــر پل چې
اوچــتـیـږي ،زه یـې داسې انگیرم چې
د نـوي ژوند د کال پر دیواله یوه
نــوې او زریـنه خښته
ایښودل کیږي.

محمود مرهون په اوسنیو متعهدو قلموالو کې هغه څوک دی چې تر ټولو نورو قلموالو یې د
ماشومانو او کوچنیانو ادبیاتو ته پاملرنه او عملي کار کړی دی .ما (آصف بهاند) د ده د عملي
کارونو او لیکلو کتابونو په باب څو مقالې لیکلې دي او د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزلو
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په برخه کې مې د ده پر کړو کارونو مفصله رڼا اچولې ده (.د کوچنیانو ادبیات ،دویم ټوک۹۸ ،
ــ  ۱۰۹مخونه)
ما د مرهون په باب په خپله لومړنۍ مقاله کې داسې لیکلي وو:
«محمود مرهون په دې کم عمر کې د پاملرنې وړ فرهنګي کارونه تر سره کړي دي .له هغې
ډلې نه یې څه چې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې کړي دي ،د ځانګړې پاملرنې وړ دي .د
همدې له پاره ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په سلسله کې دا مقاله (شپاړسمه برخه) یوازې دې
ته ځانګړې کړې ده چې د کوچنیانو د ادب په برخه کې د مرهون کړو کارونو ته یو ځغلند نظر
وکړم.
ما محمود مرهون له نږدې نه و لیدلی ،یوازې مې د میډیا له الرې پیژانده .کله ،کله به یې مقالې
په «لر اوبر» ویبپاڼه کې راتلې.
کله مې چې د  ۲۰۱۵کال په اپریل کې کابل ته سفر وکړ ،نومې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي
په پښتو څانګه کې ولید .سره ومو پیژندل ،ښه روغبړ مو وکړ .ده اجمل ښکلي او د علمي کدر
څو تنو نورو نوو او ځوانو غړو چې ما نه پیژندل په دقت سره غوږ نیولی و چې زه به څه
وایم  .کله چې لږ د استادانو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه کمه شوه ،مرهون مې ورو خوا ته راغی
او را ته و ې ویل:
«استاده ما هم د کوچنیانو له پاره یو څه کار کړی دی ،اوس هم لګیا یم کار کوم او»...
څو مجله ډوله ...کتابونه یې په الس کې را ته ونیول او وې ویل:
«دا مې د کار بیلګې دي ،دا وړې کیسې مې د کوچنیانو له پاره ژباړلې دي او»...
ما کتابونه په مینه ور نه واخستل ،عنوانونه مې له نظره تیر کړل .په رښتیا ډیر خوشاله شوم
چې په یوه وار د کوچنیانو له پاره دومره کتابونه ،هغه هم د لسو ټوکو په شمیر .نو سمدالسه مې
ورته و ویل:
مبارک دې شه ،په ځوانۍ دې برکت شه چې تا دومره کار کړی دی ،هغه هم د کوچنیانو له پاره
چې د ډیرو هیر ،خو ستا په یاد دي .د اوږدې مرکې په پای کې یې بیا را ته و ویل:
«دې ته ورته نور کتابونه مې هم تر کار الندې دي ،که ژوند باقي و ،نو بشپړ به یې کړم».
کله چې د ده خبرې خالصې شوې ،ما ورته وویل چې زه به د کوچنیانو له پاره ستا پر کارونو
او په ځانګړي ډول پر دې کتابونو یوڅه لیکم».
بیا مې په ډیرې حوصلې سره د مرهون د ټولو هغو کارونو په باب گڼې مقالې ولیکلې چې ده د
کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې او د نوي نسل د روزلو له پاره کړي وو.
زما د معلوماتو له مخې محمود مرهون تر اوسه پورې د ماشومانو او کوچنیان له پاره شپږ
پنځوس ( )۵۶کتابونه لیکلي ،ژباړلي او خپاره کړي دي .له دې نه ورآخوا د ډیرو نورو کتابونو
د لیکلو او ژباړلو تر څنگ ،د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې تدریس کوي او د ژورنالیزم
او خپرونو په برخه کې هم فعاله دی ،په میډیا کې هم د خپل وطن او خلکو پر درد نارې سورې
وهي.
اوس مرهون د ماشومانو ،کوچنیانو او نوي نسل د روزلو له پاره یوه نوې تابیا کړې ده او د
خلکو د غوښتنې له مخې یې له نویو او علمي اصولو سره سم د الفبا یو نوي کتاب برابر کړی
دی .څومره یې چې خپل وس و ،هغه یې کړي دي ،د چاپ او ویشلو او د ماشومانو او کوچنیانو

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
86
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تر نازکو گوتو پورې یې د رسولو په غرض ،مرستې ته اړتیا لري .ده خپله غوښتنه دوه ځلې
داسې مطرح کړې ده:
«#خیر له پښتنو څخه د پښتو له پاره غواړم
د کوچنیانو د پنځه څلوېښت کیسه ائیزو کتاب له چاپ او وېشلو وروسته ډېرو مشرانو او دوستان
د الفبا په اړه د کتابونو له نشتون څخه شکایت کوی ،په ډېرو تکلیفو او مشکالتو مي دغه کتاب
و لیکئ له خپل درویشت زره افغانۍ معاش څخه مي دیرلس زره ډیزاینر ته ورکړې چي کتاب
یې را ډیزاین کړئ ،ولي په دې خیر باقي باید تاسي راسره شریک سئ او مالي مرسته وکړی
چي دا کت اب چاپ کړو ،هغه پلرونه او مندي چي د اوالدونو د ښئې راتلونکي فکر ورسره دئ
دا د هغو له پاره یو ښه پیل کېدای سي ،کتابفروشیانو ته مي ځکه ورنکړی چي یو کتاب تقریبا ً
په دونیم سوه افغانۍ تمامېدی ،نو کتابفروش به حتما ً په درې سوه خرڅوی نو بیا هم زموږ بېچاره
خلکو ته نه رسېږي ،نو کومه دي نامیان او د افغاني نسل د باسواده کولو شوقیان بنده تر خپله
وسه پړ دئ هر څونه چي مو وس وي مرسته وکړئ.
#تاسي که بله مرسته نه سئ کوالی شېر یې کړی چي تر نورو خلکو خو و رسېږي».
او بیا یې یوه ورځ وروسته د پاسني پوست په ادامه ،دا متن پوست کړ:
«#د یارانو صدقې لره یې غواړم
هسي نه چي په دنیا پسي زهیر یم
افغان کوچنیانو ته په فقر او مرسته غوښتنه کي چندان شرم نسته ،د افغان کوچنیانو له پاره د
کوچنیانو د الفبا د کتابونو سخته نیستي ده ،دغه تـشه مو نږدې ډکه کړې مالي مرستي ته اړتیا
لرو دغه کتاب په یو سل او څلور څلوېښت رنګه اې فور مخونو کي چاپو ...ستاسي سخت مالتړ
ته اړتیا ده...
#خپل کوچنیان مو روڼ سباوون له پاره په زده کړو سمبال کړئ»
زه یې د دې کار او دې وړاندیز ملتړ کوم او په دې عقیده یم چې :د نوي نسل د روزلو له پاره
هر پل چې اوچتیږي ،زه یې داسې انگیرم چې د نوي ژوند د کل پر دیواله یوه نوې او زرینه
خښته ایښودل کیږي.
په دې کار کې د محمود مرهون ملتړ یو اړین کار دی ،هیله ده چې مرسته ورسره وکړې!
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حاجي محمد نﻮزادي:
د ټوتکۍ له وزرو
(د نﻮزادي د شعﺮ په بڼ کې)
څه كﻢ څلورلﺴﻴﺰې شﻮې چې زمﻮږ ټولﻨه او خلﻚ د جګړې ښامار ،دناپﻮهۍ ښامار ،د بې اعﺘﺒارۍ
ښامار ،د ځانځانۍ ښامار او څه نﻮرو خﻄﺮناكﻮ ښامارانﻮ چﻴﭽلي دي او له «دكﻦ» نه څه چې،
له ټولې دنﻴا نه پاړوګان ورته راغلي دي ،خﻮ پﺮ دې ښامار چﻴﭽلې ټولﻨه او خلﻜﻮبانﺪې یې دم
او مﻨﺘﺮ تاثﻴﺮ نه دى كړى .هﺮ څوك چې هﺮ چﻴﺮې دي ،زیړزبیښلي ،غﻤﺠﻦ دي او لﻮرى ورنه
ورك دى .له هﺴﺘﻮنﻜﻮ شاعﺮانﻮ نه خﭙﻞ یار ،دلﺪار او حﺘى دار هﻢ ورك دى .خﭙﻞ لښکر یې ،د
لغاتﻮ لښکر یې هﻢ ورنه مﺮور دى او لﻜه د افغانﺴﺘان خلﻚ ،د خﺰانﻮ د پاسه وږي ،تږي پﺮاته
دي ،خﭙﻞ لښکر یې ،د خﭙلﻮ لغاتﻮ د خﺰانې یﻮ تﻮرى یې مﺮسﺘې ته نه راځي چې د خﭙﻞ حﺰیﻦ
اوغﻤﺠﻦ زړه پﻴغام په كې ونغاړي او چﻴﺮته یې د كﻮم اوریﺪونﻜي د غﻮږ او یا د كﻮم لﻮسﺘﻮنﻜي
د سﺘﺮګو نﺬرانه كړي .نﻮزادى هﻢ د فﺮهﻨګ په هﻤﺪې زیړ زبیښلي بڼ كې خﺰان ځپلی والړ و،
د پﻴﺮمﺤﻤﺪ كاروان دعا خﺪاى قﺒﻮله كړه چې ویلي یې و:
«راشه د رحﻤﺖ بارانه ښار اخﻴﺴﺘى اور دی…»
نا څاپه د رحﻤﺖ باران ووریﺪ او په هﻤﺪې اړ و دوړكې چﻴﺮې د كﻮمې تﻮتکۍ له وزرو نه د
رحﻤﺖ او به د نﻮزادي سﺘﻮني ته وروڅڅیدې ،شاعﺮانه عاﻃفي سﺘﻮنى یې لﻮنﺪ شﻮ ،تانﺪ شﻮ ،د
شعﺮغﻮټۍ په كې غﻮټه شﻮې او دا دى اوس دغه غﻮټۍ غﻮړیﺪلې دي او سﺘاسﻮ په مخ كې پﺮتې
دي.
كله مې چې د نﻮزادي د شعﺮونﻮ دا ټولګه (بریتور آشنا)( ،نوزادي یې بریتور آشنا بولي او زه
یې «د توتکۍ له وزرو» بولم) ولﻮسﺘله ،تﺮ ټولﻮ ډیر مې «د تﻮتکۍ له وزرو» نومی شعﺮ خﻮښ
شﻮ ،نﻮ ځکه مې د خﭙلې مقالې سﺮلﻴﻚ هﻢ له هﻤﺪې نامه نه په اسﺘفادې سﺮه وټاکه.
نﻮزادي صاحﺐ د تﻮتکۍ له وزرونه د اوبﻮ د څکلو كﻴﺴه د «بریتور آشنا» په مقﺪمه كې راوړې
ده ،زه یې د بﻴا ویلﻮ اړتﻴا نه ویﻨﻢ ،دا چې له علﻤي پلﻮه به د تﻮتکۍ له وزرونه د اوبﻮ څکل په
زدكړه او پﻮهه كې مﻮثﺮه وي او كه نه ،زه فﻜﺮ كﻮم چې دا مهﻤه نه ده ،مهﻤه دا ده چې د داسې
دود یا عقﻴﺪې پﻴﺮوي ،د زده كړې او پﻮهې په لﻮر یﻮ مﺜﺒﺖ حﺮكﺖ او نﻴﻚ فال دى.
د دې شعﺮي ټولګې له لﻮسﺘلﻮ وروسﺘه زه دې پایلې ته ورسﻴﺪم چې د تﻮتکۍ له وزرو نه د شاعﺮ
په سﺘﻮني كې له څڅول شﻮو اوبﻮ نه د رحﻤﺖ باران جﻮړ شﻮى دى ،د نﻮزادي په ذهﻦ كې یې
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د شعﺮ آلهه بﻴا په ګډا سر كړې ده او دهغې د ګډا او سﻨﺪرو پایله د شعﺮونﻮ دغه ټولګه (بریتور
آشنا) ده چې سﺘاسﻮ په الس كې ده.
د شعﺮونﻮ په دې ټولګه كې داسې شعﺮونه راوړل شﻮي دي چې زما شعﺮي ذوق یې یﻮ څه را
خړوب كړ ،نﻮ لﻮمړى به یې د شعﺮ د انځورونﻮ د ګډا په دایﺮه كې ،د شعﺮ د یﻮ څو انځورونﻮ
په ښکال بانﺪې سﺘﺮګې خﻮږې كړو ،بﻴا به خﭙﻞ بﺤﺚ پﺴې وغځوم:
دتﺨﻴﻞ مال ،د ژبې ماتﻴﺪل ،د پﻴغﻮر مار ،د لﻴﻮنﺘﻮب باران ،ماته ژبه ،په دار پﺴې د مﻨﺼﻮر
ژړل ،د شﻮنډو پﺘاسه ،په بڼو بﻨﺪه اوښکه ،د تﻮبې كﺮل ،د ګریﻮان كﻮر ته د تڼۍ وروړل او…
په خﭙله «د تﻮتکۍ وزر» نﻮمى شعﺮ چې تاسﻮ ولﻮلئ ،هلﺘه لﻴﺪل كﻴـږي چې شاعﺮ د ماشﻮمﺘﻮب
خﻮږې او پاكې دنﻴا ګۍ ته ځي او د هغه وخﺖ او هغه ځای د خاﻃﺮاتﻮ په یادولﻮ سﺮه د خﭙﻞ
اوسﻨي ژونﺪ تﭙﻞ شﻮي دردونه او غﻤﻮنه ټکوروي .وګورئ:
«مـــــاشـــﻮمــﺘـــﻮب څـــه بــاچاهي وه
مــــﻮږ بـــه تـــــﻞ لــــﻮبــــې كــﻮلـــــې
كــاشــــــــﻜې آ د خــــټــو كــــــﻮر واى
چــى تــــﻴــﺮانـــــﻮ كــــې یــــې ځـالــې
تـــــــــﻮتـــــﻜــــﻴــــﻮ جــــــــﻮړولـــــــې
كـــاشـــﻜــى خــــﻮرمـــې راســــﺮه واى
تــــﻮتــکــۍ بـــــــه مــــــﻮ نـــــﻴـــــﻮلـې
لـــــه وزرنـــــــه یــــې پـــــﺮ لـــــﭙـــــه
اوبـــــــــه مــــــاتـــــــه راكــــــﻮلـــــــې
چـى مې خــالص ذهـﻦ ښایﺴـــﺘــه شــي
سﺒـــــقـــﻮنــــــه چـــې مــــې زده شــــي

******
چــــې مـــې بــﻴــا خـــﻮر تـه ووایــــﻢ
چــــې را ګــیــره تــﻮتــکــۍ كـــــړي
پـــــﺮ وزر یـــــې اوبــــه را كـــــړي
بــﻴــا یــې مـچ پــــﺮ كـــﻜـــﺮۍ كـړي
ګــونــﺪى دا ځــل را له خـالص كړي
د زړګــــي بﻨــــﺪ بﻨـــــﺪ رګــــــــــونه
ګـــونﺪې دا بــــــه را ټــــکور كـــړي
پــــﺮې نــاســـﻮر نــاسـﻮر زخــﻤﻮنه»
ځینې شاعﺮان كله چې د جګړې د غﻤﻴﺰې بﻴالبﻴﻞ اړخﻮنه انځوروي ،نﻮ هلﺘه لﻴﺪل كﻴـږي چې
ګودرونه وچ وي ،د كال د دروازو په مخ كې ازغي شﻨه شﻮي وي ،د زاڼو وزرونه سﻮي وي
او…
خﻮ د نﻮزادي په شعﺮكې بﻴا د هﻤﺪې ناهﻴلﻴﻮ د انځورولﻮ تﺮ څنګ ،وچ سﺘﻮني لﻤﺪیـږي ،سا
وركﻮل كﻴـږي او د پﻮهې د زده كړې او د شعﺮالهام ورنه اخﺴﺘﻞ كﻴـږي .د ماشﻮمﺘﻮب یادونه
او خاﻃﺮې بﻴا د ده په شاعﺮ ذهﻦ كې ،شاعﺮانه ولﻮلې را پاروي ،شاعﺮهﻢ په خﭙﻞ ځانګړي
انﺪاز كې د ماشﻮمﺘﻮب له خﻮږو خاﻃﺮ و او له نﻮرو تﺠﺮبﻮ اسﺘفاده كﻮي او د اوسﻨﻴﻮ دردونﻮ
او رنځونﻮ له پاره مﺮهﻢ ورنه جﻮړوي.
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په اوسﻨي پښتو شعﺮ كې ځینو شاعﺮانﻮ آزاد شعﺮ ته مﺨه كړې ده او د قافﻴې له دایﺮې او كړۍ
نه بهﺮ ،د خﭙﻞ ذهﻦ له پاره نﻮي سکښتونه غﻮاړي .نﻮزادي هﻢ ډیﺮ ځلې هﻤﺪا كار كړى دى ،خﻮ
غﺰل یې هﻢ نه دى پﺮې ایښی ،احﺘﺮام ورته لﺮي او سالم ورته كﻮي:
آ د شــــعﺮ فﺮشــــﺘه مــــې كــــړئ خﺒــــﺮه پــــه حــــال
رویﺒــــاره وروړه ورتــــه ،زمــــا ســــالم غــــﺰل تــــه
ځـــﻮلۍ بـــه ونــﻴـــﺴﻤه ،حـــﻤـــﺰه بــابـــا زیـــارت تـــه
چـې د ماشــﻮم غــﻮنــﺪې بــﻴــا ،واخــلﻤــه ګام غـﺰل تــه
دغه راز د «شﻮر» تﺮ سﺮلﻴﻚ النﺪې غﺰل د منځپانګې له نﻈﺮه د پام وړ غﺰل دى .ماښام او
سﺒاوون سﺮه څنګ په څنګ دروي ،خﻮ په دواړو كې بﻴا سﺒاوون انﺘﺨابﻮي:

شﻮر
پــــــــــه ایـــــــﺮو نـــــــــه ســــــــــﻮزم زه اور لټــــــــــﻮم
ځـــــــﻢ د ســـــــﻜﻮن لـــــــــه كـــــــﻮره شـــــــﻮر لټـــــــﻮم
دمـــاښـــــــــــامــﻮ اســـــــــــﺘازى مـــــــــــه رالﻴـــــــــږ ئ
دســــــــــــﺒاوون پﺮنﻴلــــــــــــې ســــــــــــﭙﻮر لټـــــــــــــﻮم
دمـــــــــړه ســـــــــاحـــﻞ لـــــــــه قﺒﺮســـــــــﺘانه وځــــــــﻢ
پــــــــه تــــﻮپــــــــانې څــــپــو كــــــــې كــــــﻮر لټــــــــﻮم
زخــﻤــــــې یــــــادونـــﻮ زړه زخـــﻤــــــى زخﻤــــى كــــــړ
اوس بـــــــه كـــــــﻮم زخـــــــﻢ تـــــــه ټکـــــــﻮر لټـــــــــﻮم
دزاړه یـــــــــار زیـــــــــﻦ كـــــــــړي آس پـــــــــه تﻤــــــــه
د جانــــــــــان پــــــــــﻞ د جانــــــــــان لــــــــــﻮر لټــــــــﻮم
چــــــې مــــــې پــــــه درد دســــــــﻮي زړه پــــــﻮهــﻴــــږي
فـــــــــﺮاق ســـــــــیــځــلی لﻜـــــــــه ســـــــــﻜﻮر لټـــــــــﻮم
زنــځــــیــر دعـــقــــــﻞ دې جﻨــــــﻮن مــــــات نــــــه كـــــړ
نـــــــﻮزادي ســـــــﺘا پـــــښوتـــــه بـــــــه نـــــــﻮر لــټــــــﻮم
شاعﺮ د ژونﺪ رنګارنګ بادونﻮ او بﺪلﻮنﻮنﻮ پﺴې اخﻴﺴﺘى دى او دغﻮ څپو د دنﻴا تﺮپایه پﻮرې
رارسﻮلى دى او څنګه چې كﺸﻤﻜﺶ سﺮه عادت دى ،ځکه په تﻮپاني څپو او شﻮر كې ځانته كﻮر
لټوي .شاعﺮ له زلﻤﻴﺘﻮب او زړبﻮدۍ نه شﻜایﺖ كﻮي او د تﻮتکۍ د وزرو وخﺘﻮنﻮ ته ﻃالیي
وخﺘﻮنه وایي:
… زلﻤﻴﺘﻮب مې كاشﻜې نه واى
ماشﻮمــــﺘﻮب مــې هــﻤﻴﺸه واى
نــه نــفــﺮت نه بــه كﻴﻨه واى…
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د نﻮزادي په ځینو شعﺮونﻮ كې له ورایه لﻴﺪل كﻴـږي چې كﻨﺪهارۍ لهﺠه یې داسې كارولې ده
چې كه یې په بله لهﺠه بانﺪې واړوې ،شعﺮ كې یﻮه هﺠا كﻤه زیاته راځي او د شعﺮ وزن
ورانﻴـږي:
لـﻜه و تﻮر اوربﻞ ته سﺮه ګلونه
ویﻨــه رګــو كې پـه نــڅا راځي
دلﺘه كه له لﻮمړي نﻴﻢ بﻴﺘي نه د «و» تﻮرى وایﺴﺘﻞ شي ،وزن خﺮابﻴـږي او هﺴې جﻤله ورنه
جﻮړیـږي .دغه راز د «سانﺪې» تﺮ سﺮلﻴﻚ النﺪې شعﺮ كې هﻢ كﻨﺪهارۍ لهﺠه په هﻤﺪې بڼه
كارول شﻮې ده.
نوزادي كله ،كله د تﻴﺮو شاعﺮانﻮ زاړه كارول شﻮي انځورونه سﺮه نغاړي ،مﺮوړي یې او نﻮي
ښکلي تﺼاویﺮ ورنه جﻮړوي او له ځانګړې شاعﺮانه رنﺪۍ سﺮه ځان ته فﺘﻮاوې صادروي چې
نفلي روژې د شﻮنډو په پﺘاسﻮ نه ماتﻴـږي .وګورئ:
ماښام آذان په بهانه مې ګـوره مــه ځنډوه
نفلي روژې په پﺘاسﻮ د شﻮنډو نه ماتﻴـږي
دغه راز په «زوړ یار» نﻮمي شعﺮكې لﻴﺪل كﻴـږي چې زاړه تﻜﺮاري مفاهﻴﻢ په نﻮیﻮ تﺮكﻴﺒﻮنﻮ
كې سﺮه رانغاړي ،په نﻮې بڼه یې خﭙلﻮ لﻮسﺘﻮنﻜﻮ ته مخ كې ږدي او داسې ښیي چې هﻢ یې د
ځوانۍ خﺰانه بایلﻮدې ده او هﻢ مالتړلى بﻮډاتﻮب ته ښه راغالسﺖ وایي ،خﻮ تﺮ څنګه یې ځان
زیﻦ كړى آس ګڼي او خﺪمﺖ ته آماده هﻢ دى:

زوړیار
زه یــﻮ شــعــﺮ رژیـــــــﺪلى
پـــاڼـې پــاڼــــې بــادو وړى
سﺘا اوربﻞ كې به راټول شﻢ
لـــه شــاعــﺮه تــښـتـیــدلــى
د شـﭙــې پـــړي نه ډاریــږم
یـــﻢ د ورځـې مــار چﻴﭽلى
د ځــوانۍ پـــه بـﻴـــه راغلﻢ
بﻮډاتﻮب تـــــه مـــال تـړلى
له دې څـیــرې ګـریـﻮانه نه
د زړه چـاك سـﺮرا ایـﺴـﺘلى
اوس مى بـﻨـﺪ د زړه رګونه
ویـﻨه نــــه شى تﻴــﺮیـــﺪالى
پــه تاویــﺰ یې تﺴﻞ نـه سﺘه
ُمـــال څــــه بـــال وهــلــــى
د یـــﻮ چـــا پـــه دُعــا پایــﻢ
نﻮم یې نــه شﻢ اخـﻴﺴﺘـــالى
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یـــاران هﻢ سﺘه یادوي مــې
ځـکـه ګــرځـمـه سﺮلــﻮړى
نــﻮزادي هﻢ یﻮ زوړ یاردى
لـﻜه آس چې وي زیﻦ كـړى
نﻮزادي له آزاد شعﺮ نه قافﻴه وال ته ډیﺮه پاملﺮنه كړې ده .په قافﻴه یې زوراچﻮلى دى او په
شاعﺮانه مهارت سﺮه د قافﻴې كﭽﻜﻮل په غاړه ،د شعﺮ له ملﻜې نه د انځورونﻮ خﻴﺮغﻮاړي،
تﺮڅو د خﭙلې تللې ،بایللې ځوانۍ یادونه تازه كړي او پﺮ خﭙلﻮ ټپونﻮ بانﺪې د شعﺮ نﺮم مﺮهﻢ
كﻴـږدي او خﭙﻞ بﻮډاتﻮب سﺮه هﻢ د هﻤﺪې شعﺮي انځورونﻮ په زور او مﺮسﺘه ګوتې ومﺮوړي.
په دې ټولګه كې د قافﻴه وال شعﺮ ښې نﻤﻮنې مﻴﻨﺪل کیـږي ،خﻮ د«ماهي ګیر او پاچا» کیسه یې
اوج ګڼالى شﻮ.
اوسﻨي پښتو شعﺮ ته ادبﭙﻮهان رزمي ـ تغﺰلي شعﺮ ویالى دى ،او د نﻮزادي په دې ټولګه
(بریتور آشنا) كې دواړو بﺮخﻮ ته پاملﺮنه شﻮې .د رزمي شعﺮ ښه بﻴلګه یې «نﻤﻚ حﺮام دوران»
دى چې د افغان ملﺖ د رزمﻮنﻮ ،مﻴړانﻮ او ناخﻮالﻮ غﻮره نمونه یې په دوو ګوتﻮكاغﺬ كې راغﻮټه
كړې ده:

نمک حﺮام دوران
كـــﻮم رویﺒـــار بـــه بﻴـــا دیـــار د کوڅې راشـــي
چې پﻴــغـام یـې وچـﻮ شـﻮنــډ و تـــه مﻮسـﻜــا شـي
كــﻮم مــﻴﺮویــﺲ بـه بﻴا ګرګین په ویﻨﻮسـﻮر كـړي
كﻮمــــه مــــﻮر بــــه یـــــﻮ وار بﻴا نــازو انـا شـي
څـــﻮك بـــه بﻴـــا د پـــاني پـــﺖ نـــاره تـازه كـړي
څــﻮك بــه بﻴــا پــﺮ پلــه روان د احﻤــﺪ شــاه شــي
د اكﺒـــــﺮ خﻨﺠـــــﺮ بـــــه كلـــــه بﻴـا ســﻮر كﻴـږي
بﻴـــــا بـــــه كلـــــه د ایـــــﻮب تـــﻮره تـــﺮمال شـي
د غـــازى ادې ټـکرى بـــه څـﻮك پـــﺮ ســـﺮكــړي
ماللـــــۍ چﻴغـــــه خـــــﻮره بـــــه كلـــــه بﻴـــا شـي
د پــښتون شـــﻤله بـــه جګـــه ګـــﻮره څـــﻮك كـړي
مﻴﺮاث خـــﻮربــه خﺪایه څوك نــﻦ د شﻴــﺮشـاه شـي
كــــــه خﺒـــــــﺮ ورتـــــــه د ورانــــﻮ كلﻴــﻮ یـﻮسـﻢ
هــــــــﺮه تﻴــــــــږه د خﻴﺒــــــــﺮ بـــه پــه ژړا شـي
سـﺮه لښکر تـه بـه څـﻮك سـﺮه سﺘرګه ښـﻜاره كړي
چــى تـﻮر خـﺮس غﻮنـﺪې یـې ځـاى ،سـائﻴﺒﺮیا شي
كلـــــه اوښـــــﻜې بـــــه شـــــي وچــــې د بـﻴـﺒﻴــانﻮ
كلــــــــه ټــــــــﻮل بــــــه دا ټــغـر د كـﺮبـــال شــي
څــــه دوران نﻤــــﻚ حــــﺮام مــــﻮ شـﻮ پـه بــﺮخـه

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
92
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چـــــى بﭽـــــى د مـــــﻮر پـــــﻮړني تـــه بــال شـي
نــــــﻮزادى ! كــــــه ورور تــــﺮ وروره ورسﻴـږي
مـــــــــاملې پټـــــــــې بـــــــــه واړه بــــﺮمــال شـي
د عﻴﻨي ژونﺪانه د سﺘﻮنﺰو ژونﺪۍ نﻤﻮنې او په شعﺮ كې د دې سﺘﻮنﺰو انځورول د نﻮزادي د
شعﺮ بله عﻴﻨي او حﺲ كﻴﺪونﻜې ځانګړنه ده .په دې مﺠﻤﻮعه كې تﺮ ټولﻮ ښه بﻴلګه د «دلﺘه» تﺮ
سﺮلﻴﻚ النﺪې شعﺮ دى .په دې شعﺮكې شاعﺮ د ټولﻮ هغﻮ مهاجﺮو حال انځوروي چې د زدكړو
او تﺠاربﻮ له غﻨي خﺰانﻮ سﺮه ،سﺮه دلﺘه په هﺮ پﺮدي چاپﻴﺮیال (له هﻴﻮاده د بانﺪې) كې یا هیڅ
بﻴه نه لﺮي او یا په كﻢ ارزۍ ورته لﻴﺪل كﻴـږي ،د چﺮتﻮنﻮ او تﺸﻮیﺸﻮنﻮ په سﻤﻨﺪر كې الهﻮ او
د نﻴستۍ په لﻮر روان دي:
زه په باڼه كې بﻨﺪه شـﻮې اوښــکه
نه د لﻴﻤه  ،نه د ګریﻮان شﻮم دلﺘه
لﻜه بې وخــﺘـه رژیـﺪلې غــﻮټــۍ
نه د كاكﻞ ،نه د باغﻮان شﻮم دلﺘه
نه پﺮساحﻞ بانﺪې مې ومﻮنﺪ آرام
نه د څپو نه د تــﻮپان شﻮم دلـــﺘه
نه پﺮ تﻨﺪي دپﻴــغلﻮ خـال پﺮیـﻮتـﻢ
نه پاس پﺮ سﺮو شﻮنډو پﻴﺰوان شﻮم دلﺘه
زما د خﻴال لﻴال ،درخـــﻮ پـــاتې شـــﻮه
نه خﻮ مﺠﻨﻮن نه آدم خــــان شﻮم دلﺘــه
ما د پﺮدۍ غﻴږې خــﻮبـــﻮنــــــه لــﻴﺪل
نــه دیــﻮرپ نــه د افــغان شﻮم دلﺘــه
د غﻴﺮت چﻴغﻮ مې بازار و نه مــﻮنـــﺪ
د نﻮزادى په شان ارزان شـﻮم دلــﺘــه
د شاعﺮانﻮ د دنﺪو په سلﺴله كې چﻴﺮې ویﻞ شﻮي و چې« :مﻮږ شاعﺮان د عﺪم دروازې په
سﻮكانﻮ وهﻮ ،تﺮ څو یﻮ ځواب وركﻮنﻜى غږ واورو…»
نﻮزادي هﻢ د خﭙﻞ ژونﺪ ټولې تﺠﺮبې ،خاﻃﺮې او دیﻮالﻮنه په سﻮكانﻮ وهي ،ځوابونه غﻮاړي او
په خﭙلﻮ شاعﺮانه چﻴغﻮ سﺮه غﻮاړي د خامﻮش اكﺜﺮیﺖ له دایﺮې څخه لﻮمړى ځان او بﻴا خﭙﻞ
نﻮر د كﺘار ملګري را وباسي او راویښ یې كړي ،د هﻤﺪې هﺪف په خاﻃﺮ چغې وهي:
نــﻮر د عـقـﻞ له بازاره بــه راوځـم
لـﻴﻮنـﻮغـﻮنﺪې له ښاره بـه راوځـــم
د تقﺪیﺮپه ګوتﻮ څیرې ګریﻮان سﺮه
هــﻮښـیــارانـﻮ لـه كـﺘاره به راوځم
تــﺮ ایﺮو النﺪې بڅـركى نه پﺮیﻮزم
و لــﻤـﺒـﻮتـه له انـګـاره بـه راوځـم
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په لﻴﻤﻮ كې به مې مﻴﻨه یار ته یﻮسﻢ
له قاصﺪه ،له رویﺒــاره به راوځـــم
د بـﺮیښنا په دود به ځم د یار تﺮكلى
دتـﻴـارو د یــﻮن له كاره به راوځم
چى شﻤله مى د ایﻮب بﻴا جګه نه كړه
مــاللۍ د غـاړې هـاره بـه راوځــــم
دلﻤﺮښاركې به د پﻴغلﻮ اتڼ جﻮړ كړم
تــﻮرو شـﭙﻮ كې له خـﻤاره بـه راوځم
پښتنوته به كړم ږغ «كښتۍ ډوبﻴږي!»
و اقــﺮارتــه لــه انــﻜاره بــه راوځــم
یا بې ویښ كړم د كلﻮله درانه خــﻮبه
یا نــﻮزاد او كـــﻨـــﺪهــاره به راوځــم
د نﻮزادي د شعﺮونﻮ دا ټولګه (بریتور آشنا) كه په ځیر سﺮه ولﻮسﺘﻞ شي ،لﻴﺪل كﻴـږي چې شاعﺮ
ځان د زړبﻮدۍ په زیړ بڼ كې ایﺴار احﺴاسﻮي او د دې زیړ مﻨي د زیړو پاڼو په اتڼ كې په خﭙﻞ
تﻴﺮ شﻨه پﺴﺮلي (ځوانۍ) پﺴې ډیﺮ ځلې ارمان كﻮي:
خﺰانې كه د قارون وربانﺪې وركړم
نه به بﻴا راڅخه تللې ځواني راشــي
او یا:
چـــې ځــﻮاني مـخ پـه زوال شــي
الـــﻒ قـــﺪ چــــې لﻜــه دال شــــي
نﻮزادي په ځوانۍ پﺴې ارمانﺠﻦ او له خﭙﻞ سﺘړي ژونﺪ نه ګیله مﻦ دى .ځان مالمﺖ ګڼي ،خﻮ
دى د نﻮرو ډیﺮو شاعﺮانﻮ پﺮخالف نه وایي چې ما مه ولئ ،ال په جګ غږ وایي:
هـﺮچا ویـﺸﺘى یﻢ په كاڼـو ،د سﻨـګـسارسـﺮه جــﻮړیـــږم
د مﻨــﺼﻮر سﻜﻨى ورور یـــﻢ ،زه د دارســـﺮه جــﻮړیږم
د وخﺖ ناكﺮدو ،سﻴاسي لﻮبﻮ او كﺸﻤﻜﺸﻮنﻮ نا امﻴﺪه كړى دى ،داسې ښکاري چې شاعﺮ نﻮر
ژړانﺪه په وركﻮ الرو سﺮ دى او په ژړا ،ژړا وایي:
چـــې شـــﻤلې بـــه یـــې دخﻴـــال هﻮډونـــه جـــګ وړل
اوس هغــــــه لــــــﻮنګۍ لــــﻮیــــــﺪلې پــــــﺮ اوږو وړم
د رنﺪۍ د نړۍ تﻮري او كلﻤات یې په شعﺮ كې له ورایه مالﻮمﻴـږي .جام ،مى ،مﻴﻨا ،مﻴﺨانه ،مى
پﺮسﺖ ،شﺮاب انګور او… د نﻮزادي په دې ټولګه كې ډیﺮ یاد شﻮي دي .د ځوانۍ خاﻃﺮات او
د زړبﻮدۍ دردونه او رنځونه ورسﺮه په شاعﺮانه ډول غﻮټه كړاى شﻮي دي.
د نﻮزادي د شعﺮونﻮ دا ټولګه د ده د ژونﺪ د دردونﻮ ،رنځونﻮ ،ماتﻮ ،هﺠﺮتﻮنﻮ ،یآسﻮنﻮ د دورې
مﺤﺼﻮل تﺨلﻴقات دي ،چې په كې په ښه توګه د ده د زړه او ضﻤﻴﺮ غږ انځور شﻮى دى .په رسا
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ژبه خﭙلې ځوانې پﺴې افﺴﻮس كﻮي او له یﻮه رنځوونﻜي حالﺖ سﺮه الس ګریﻮان دى ،خﻮ له
دې ټولﻮ كړاوونﻮ او سﺘﻮنﺰو سﺮه ،سﺮه په ده كې بﻴا هﻢ د مﻴﻨې جﺬبه ژونﺪۍ ده ،د وﻃﻦ د مﻴﻨې
جﺬبه ،د خلﻜﻮ د مﻴﻨې جﺬبه او د ده د خﭙلې وركې مﻴﻨې جﺬبه.
د وﻃﻦ د جﻮړولﻮ او د خلﻜﻮ د ښادولﻮ له پاره د نﻮزادي فﻜﺮونه د زمانې ناخﻮالﻮ او كﻜړو
سﻴاسي معاملﻮ داسې سﺮه وپاشﻞ لﻜه په تﻴاره كې شلﻴﺪلى امﻴﻞ چې بﻴﺮته ټولﻮل او جﻮړول یې یا
سﺘﻮنﺰمﻦ وي او یا هﻢ ناشﻮني ،خﻮ دى په خﭙﻞ ځانګړي رواني چاپﻴﺮیال كې په هﻤاغه نﻴﻚ نﻴﺖ
فﻜﺮ كﻮي د خﭙلﻮ هلﻮځلو لړۍ ال پﺴې تعقﻴﺒﻮي.
څو لﺴﻴﺰوجګړو ،مهاجﺮت او په تﻴﺮه بﻴا پﺮدي چاپﻴﺮیال او نﻮیﻮ تﺠﺮبﻮ پﺮ ټولﻮ بې ځایه شﻮیﻮ
بانﺪې خﭙﻞ ځانګړي تاثﻴﺮات پﺮیـیـښي دي ،په تﻴﺮه د فﺮهنګیانﻮ او له هغې ډلې نه د شاعﺮانﻮ،
په فﻜﺮي جﻮړښت كې یې د پاملﺮنې وړ بﺪلﻮنﻮنه رامﻨځ ته كړي دي او دغه بﺪلﻮنﻮنه د دوي په
تﺨلﻴقاتﻮ كې له ورایه احﺴاسﻴـږي.
نﻮزادي د هغه نﺴﻞ اسﺘازى دى چې تﻴﺮې تﺠﺮبې با ارزښته خﺰانه ګڼي او له نﻮیﻮ الس ته
راوړونﻮ سﺮه یې یﻮ ځای كﻮي ،نﻮى فﻜﺮ وربانﺪې كﻮي او نﻮي نﺴﻞ ته یې په نﻮې بڼه وړانﺪې
كﻮي ،چې دا تﺠﺮبه یې په هﺮ شعﺮ كې مﺤﺴﻮسه ده.
د شعﺮ پﻴام یې كله ،كله له كلﻴﺸه اي حﺪودونه قﺪم وړانﺪې ږدي او د اوسنۍ دورې له غﻮښتنو
سﺮه سﻢ مﺴایﻞ په كې مﻄﺮح كﻮي ،تﻮره پﺮیـږدي او پﺮځاى یې د قلﻢ ،لﻴﻚ لﻮسﺖ او پﻮهې
لﻮرى غﻮره كﻮي او تر ټولو ښه پﻴام دا دى چې د نفﺮت پﺮځاى مﻴﻨې ته ډیﺮه پاملﺮنه شﻮې ده.
شاعﺮ هﺮڅه ته د مﻴﻨې له دریڅې ګوري.
نﻮزادي د خﭙﻞ ذهﻦ له دریڅې نه جهان ته كﺘلي دي ،خﭙﻞ چاپﻴﺮیال ،ټولﻨې او خلﻜﻮ نه یې عﻜاسي
او اخﻴﺴﺘﻨه كړې ده ،بﻴا یې د خﭙلﻮ تﻴﺮو تﺠﺮبﻮ په البﺮاتﻮار كې چاڼ كړیدي او د خﭙلﻮ غﻮښتنو
سﺮه مﻞ یې ،د كلﻤاتﻮ په لﻮښي كې له تﺸﺒﻴهاتﻮ ،اسﺘعارو ،كﻨایﻮ او تﺨﻴﻞ سﺮه یﻮ ځاى د لﻮسﺘﻮنﻜﻮ
مخ كې ایښي دي .اوس د نﻮزادي له دې تﺨلﻴقاتﻮ نه اخﻴﺴﺘﻨه ،بﺮداشﺖ ،قﻀاوت او د ښو او نا
ښو بﻴلﻮل ،د لﻮسﺘﻮنﻜﻮ كار دى.
نﻮزادي د زدكړو او مﺴلک له مﺨې یﻮ انﺠﻨﻴﺮ دى ،خﻮ د ژباړې ،لﻴﻜﻨې او تﺨلﻴق په ډګر كې
یې هﻢ د خﭙﻞ ژونﺪ ډیﺮه بﺮخه او وخﺖ كارولى دى او د پښتو ادب په ډګر كې مﻮږ داسې بیلګې
ډیﺮې لﺮو چې د خﭙﻞ مﺴلﻚ تﺮ څنګه یې شاعﺮي لﻴﻜﻮالي او نﻮرهﻨﺮي كارونه هﻢ كړي دي.
لﻜه:
انﺠﻴﻨﻴﺮ ګل افﻀﻞ ټکور (شاعﺮ)،
انﺠﻴﻨﻴﺮ نﻈﻴﻒ هللا تﻜــﻞ (شاعﺮ)،
ډاكﺘﺮ حفﻴﻈ هللا خﻮږلـﻦ (شاعﺮ)،
ډاكـﺘﺮ پـﻴﺮوز (سﻨــﺪرغـــــاړى)،
او…
په دوى كې یﻮ هﻢ نﻮزادى دى ،چې د ژونﺪ ډیﺮه بﺮخه او وخﺖ یې د شاعﺮۍ ،لﻴﻜﻮالۍ او ژباړو
له پاره جال كړى ده .نﻮزادي د خﭙﻞ عﻤﺮ ښایﺴﺘه ډیﺮه بﺮخه له هﻴﻮاده بهﺮ تﻴﺮه كړې ده .د لﻮړو
زدكړو مهال او په ډنﻤارك كى د مهاجﺮت ژونﺪ تﻴﺮول؛ خﻮ ده هﻴڅ ﻜله خﭙﻞ وﻃﻦ ،خلﻜﻮ ،كلﺘﻮر،
مفﻜﻮرې او ذهﻨﻴﺖ ته شا نه ده اړولې .ژونﺪ یې ورسﺮه كړى او قﺪم په قﺪم یې یادوي .څومﺮه
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چې ما نﻮزادي پﻴﮋنﺪلى دى ،ده خﭙلې فﺮهنګي هڅې په شﻮروى اتﺤاد كې له ژباړونه راپﻴﻞ كړي
دي ،بﻴا یې د تﺪریﺲ تﺮڅنګه د تالﻴفاتﻮ ،څیړنﻮ او تﺨلﻴق په ډګر كې هﻢ قﺪم ایښی دى.
كله چې په ټول افغانﺴﺘان كې د فﺮهﻨګي یﻮن بهﻴﺮ ته وګورو ،نﻮزادي په نه سﺘړي كﻴﺪونﻜي ډول
په دې یﻮن كې مخ پﺮوړانﺪې روان دى ،ژباړې كﻮي ،علﻤي مﺴایﻞ راسﭙـړي او په پاى كې د
شعﺮ په بڼ كې لﻜه سﺮګردانه عاشق ګرځي راګرځي؛ خﻮ زه دا په ټینګار سﺮه بﻴا ،بﻴا وایﻢ چې
د ده د علﻤي څیړنﻮ او اوسﻨﻴﻮ سایﻨﺴي مﻀامﻴﻨﻮ ژباړه په اوسﻨي وخﺖ كې د ټولﻮ لﻮسﺘﻮنﻜﻮ له
پاره ډیﺮه اړیﻨه ده ،په تﻴﺮه د نﻮي نﺴﻞ له پاره .د شعﺮ ا و نﻮرو ادبي مﺴالﻮ په باب خﻮ مﻮ شﻜﺮ
دى د قلﻤﻮالﻮ كﻤى نه شﺘه ،خﻮ په علﻤي او سایﻨﺴي مﺴایلﻮ كې زمﻮږ د قلﻤﻮالﻮ هڅې په نﺸﺖ
حﺴاب دي او زمﻮږ سﺘﺮګې دغﺴې فﺮهنګي شﺨﺼﻴﺘﻮنﻮ ته ور اوړي لﻜه نﻮزادي.
ما نﻮزادي ته د علﻤي مﻀامﻴﻨﻮ ژباړې ته د پاملﺮنې یادونه كړي او ډیﺮ ځلې مې بﻴا ،بﻴا ورته
تﻜﺮار كړې هﻢ ده او ورته ویلي مې دي چې پښتو ژبه د هﻤﺪې علﻤي مﺴایلﻮ په ژباړې سﺮه
غﻨي كﻴﺪاى شي چې د نﻮي او ځوان نﺴﻞ اړتﻴا هﻢ ده.
زه ځان ته دا حق نه وركﻮم چې د نﻮزادي په شعﺮكې الس وهﻨه وكړم هغه هﻢ په دې خاﻃﺮ:
څنګه چې شعﺮ له ﻃﺒﻴعﺖ او عﻴﻨي ژونﺪانه څخه د شاعﺮ اخﻴﺴﺘﻨه یا عﻜاسي ده او دا هغه ﻃﺒﻴعﺖ
او ژونﺪ دى چې شاعﺮ (نﻮزادي) په فﺰیﻜي او رواني لﺤاظ په كې ژونﺪ كﻮي ،څه شى یې چې
څه ډول انځوركړي ،هﺮ څه (ضعف او قﻮت) یې په ده پﻮرې اړه لﺮي ،په هغه كې ال س وهﻨه،
دې اخﻴﺴﺘﻨې یا عﻜاسۍ ته زیان رسﻮي.
كﻴﺪاى شي په یﻮ ځانګړي بﺤﺚ كې د نﻮزادي د شعﺮونﻮ پﺨﻮانۍ ټولګه (د وړانګو جﻨازې) او د
دې ټولګې (بریتور آشنا) شعﺮونه یﻮ له بﻞ سﺮه پﺮتله شي ،خﻮ زه دلﺘه دا كار نه كﻮم .دومﺮه
وایﻢ چې د نﻮزادي د شعﺮونﻮ دا جﻮنګ د ده د نﻮیﻮ شعﺮي تﺠﺮبﻮ یﻮ تازه پﻴﺸﻜﺶ دى .نﻮزادي
صاحﺐ د دې شعﺮونﻮ د رالﻴږلﻮ پﺮمهال دا هﻢ راته وویﻞ چې خالي صفﺖ مې نه خﻮښیـږي ،یﻮ
څه یې د نقﺪ پﺮ تازیانه هﻢ ووهه؛ خﻮ ما دا كار و نه كړ .ځکه چې زما له نﻈﺮه د مهاجﺮت په
دې چاپﻴﺮیال كې ،د پښتو ادب په دې خﺰان وهلي بڼ كې وروسﺘه له ډیﺮو وخﺘﻮنﻮ یﻮ څو غﻮټۍ
راغﻮړیﺪلې دي ،دا بایﺪ و نازول شي ،نه دا چې د نقﺪ په تﻮنﺪه سیلۍ بانﺪې بﻴﺮته مړاوې كړاى
شي.
كه یې د ښو او ناښو څرنګوالى د ادبي فﻨﻮنﻮ او ژبﻨﻴﻮ معﻴارونﻮ په تله كې وتلﻮ ،نﻮ د تلې دواړه
پلې به یﻮ څه نا بﺮابﺮېوي.
پــــــــــه ایــــــــــﺮو نــــــــــه ســــــــــﻮزم زه اور لټـــــــﻮم
ځـــــــﻢ د ســـــــﻜﻮن لـــــــــه كـــــــﻮره شـــــــﻮر لټــــــــﻮم
دمـــــــــړه ســـــــــاحـــﻞ لـــــــــه قﺒﺮســـــــــﺘانه وځـــــــــﻢ
پــــــــه تــــﻮپــــــــانې څــــپــو كــــــــې كــــــــﻮر لټـــــــﻮم
چــــــې مــــــې پــــــه درد دســــــــﻮي زړه پــــــﻮهــﻴـــږي
فـــــــــﺮاق ســـــــــیــځــلی لﻜـــــــــه ســـــــــﻜﻮر لټـــــــــﻮم
زنــځــــیــر دعـــقــــــﻞ دې جﻨــــــﻮن مــــــات نــــــه كــــــړ
نـــــــﻮزادي ســـــــﺘا پـــــښوتـــــه بـــــــه نـــــــﻮر لــټــــــﻮم
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د سپوږمۍ ُلور
د پښتو شعر په هسک کې یو نوی ستوری

د نوزادي د څو اړخیز فرهنګي شخصیت یو اړخ تخلیق جوړوي .د تخلیق په نړۍ کې نوزادي
تر اوسه پورې خپلو لوستونکو او مینه والو ته درې ډالۍ وړاندې کړې دي:
۱ــ د وړانګو جنازې ( ۱۳۸۷ل ــ ۲۰۰۸م)،
۲ــ بریتور آشنا ( ۱۳۹۲ل ــ  ۲۰۱۳م)،
۳ــ د سپوږمۍ ُلور ( ۱۳۹۴ل ــ  ۲۰۱۵م).
د دویمې شعري ټولګې د مقدمې له پاره یې ما ته غږ کړی و او ما هم یوه داسې اوږده مقدمه
ور ته لیکلې وه چې د چاپ په وخت کې کوم خوا خوږي ور ته ویلي وو:
«دومره اوږدې مقدمې ته څه اړتیا وه او…»
د بریتور آشنا د ټولګې یو شعر(د توتکۍ له وزرو) زما ډیر خوښ شو او له هماغه شعر نه په
الهام سره مې په هنري ژبه په مقدمه کې داسې ور ته لیکلي وو:
«نا څاپه درحﻤﺖ باران ووریﺪ او په هﻤﺪې اړ ودوړكې چﻴﺮې د كﻮمې تﻮتکۍ له وزرو نه د
رحﻤﺖ اوبه د نﻮزادي سﺘﻮني ته وروڅڅیدې ،شاعﺮانه عاﻃفي سﺘﻮنى یې لﻮنﺪ شﻮ ،تانﺪ شﻮ ،د
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شعﺮ غﻮټۍ په كې غﻮټه شﻮې او دا دى اوس دغه غﻮټۍ غﻮړیﺪلې دي او سﺘاسﻮ په مخ كې پﺮتې
دي».
د نوزادي د شعري تخلیق په بڼ کې د بریتور آشنا د ګلغوټیو تر غوړیدو وروسته دا دي څه
نورې غوټۍ هم غوړیدلې دي چې ده خپله ورته «د سپوږمۍ ُلور» نوم ټاکلی دی.
«د سپوږمۍ ُلور» ټولګه د پشتۍ په ګډون یو سلو شپـږ اویا ( )۱۷۶مخونه لري ،دوې سریزې
په کې راغلې دي ،یوه خپله د شاعر له خوا لیکل شوې ده ،دویمه سریزه د ښاغلي شهسوار
سنګروال په قلم لیکل شوې ده چې په لنډه توګه یې د نوزادي د شعرونو پر ځینو اړخونو رڼا
اچولې ده.
په سریزو پسې د شعري ټولګې (د سپوږمۍ ُلور) متن پیل کیـږي چې د شاعر یو سلو پنځه
( )۱۰۵ټوټې آزاد او مقفی شعرونه په کې راوړل شوي دي.
سره له دې چې ښاغلي حاجي محمد نوزادي د ټولګې په سریزه کې ،د خپلو توضیحاتو په ترڅ
کې پر ګرامري ستونزو ،په تیره پښتو«ی» ګانو باندې غږیدلی دی (د شاعر سریزه ۵ ،ــ ۶
مخ ونه) خو د کتاب له سریزې نیولې ،بیا تر متن پورې د «ی» ګانو د کارولو په برخه کې
څرګندې تیر وتنې شوې دي.
یوه بیلګه یې د کندهارۍ لهجې د اصولو له مخې په استثنا کې راتالی شي ،لکه د ټولګې په اوه
لسم مخ کې د «ستاینه» تر سر لیک الندې شعر په ردیف کې چې باید اوږده «ې» باندې لیګل
شوې وای ،مګر هلته تر پایه په څرګنده «ي» باندې راوړل شوې ده .،کله مې چې دا ستونزه
له ده سره مطرح کړه ،د نوزادي استدالل هم سم و ،ده را ته و ویل چې زموږ په لهجه کې په
همدې ډول تلفظ کیـږي او ما خپله همداسې لیکلې دي .په رښتیا هم که په کندهارۍ لهجه کې،
لکه د پښتو ژبې د نورو لهجو په څیر «کې» په اوږده «ې» ولیکل شي ،نو د دوی د تلفظ یا
لهجې پر اساس په دوو هجاوو د (کې یې) په بڼه باید تلفظ شي ،چې په هغه صورت کې د شعر
یو هجا ډیریـږي او وزن خرابیـږي.
حاجي محمد نوزادي د مسلک له مخې انجنیر دی ،خو د فرهنګي هڅو ډیره برخه یې د هنري
او ادبي هڅو له پاره وقف کړې ده ،په ادبیاتو پوهیـږي او ژوره مطالعه په کې لري ،هم د پښتو
ژبې په ادبیاتو کې او هم په نړیوالو ادبیاتو کې د مطالعې قوي بِګروند لري او د «ی» ګانو د
کارونې په برخه کې خو ډیر ځلې له مسلکي کسانو نه هم تیر وتنه کیـږي.
د نوزادي «د سپوږمۍ لور» په اندامونو کې ما یو څه نوې او ښکلي انځورونه ولیدل چې دغه
یې زما له نظره نوي او د پاملرنې وړ دي:
نوزادي کله کله د وخت حقایقو ته داسې پام وي چې د بل چا ډیر لږ ورته فکر وي .دی په دې
څلوریزه کې په اوسنۍ زمانه کې چې د علم ،تکنالوژۍ او بیدارۍ عصر دی او پښتنون الال په
کې ویده دی ،داسې اشاره کوي:
چـــې یـــې قــــلــم لــکــه پښتــون ویـــده سـي
نـــوزادي هســې بــې مـضــمــون ویــده ســي
خدایه چرګ بانګ یې کړې په ستوني کې وچ
چــې پـــر مـــړونـد تـر سبــاوون ویـــده سـي
(د سپوږمۍ لور ۳۴ ،ام مخ)
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د سپوږمۍ لور په لمن کې په رښتیا سره چې د نوزادي د فکر څه نور ګالن را غوړیدلي دي او
نوزادي د خپل فکر نوې وړانګې نندارې ته وړاندې کړې دي .د نوزادي په دریمه شعري ټولګه
(د سپوږمۍ لور) کې د شکل او محتوی له مخې ډیر څه د پام وړ دي ،هیله ده چې مینه وال یې
تر السه کړي او خپله هنري تندې ور باندې ماته کړي.
دا هم په دې ټولګه کې د نوزادي د یوه آزاد شعر بیلګه:

یاد
د ساړه ژمي،
یو ماښام مې سو یاد
چې زه او ته،
پر یخه خمکه باندې،
لکه د واورې ټوټې،
ویلې سولو
بیا چې پسرلي کې راغلم،
پر هغه ځای وو،
دوه ګالن شنه سوي
(د سپوږمۍ لور ۷۴ ،ام مخ)
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مارییا کرویر
()Marie Krøyer
()Et kærlighedsdrama
یوه عاشقانه ډرامه

مارییا کرویر( )Marie Krøyerیوه عاشقانه ډرامه ده چې د کریستن آلبورگ او کارل آگه
کیرکه ګارد په نومونو ،دوو ډنمارکي لیکوالو د مشهورې ډنمارکۍ نقاشې ماریا کرویر ( Marie
 )Krøyerد ژوند پر حاالتو باندې ،د ماریا کرویر ( )Marie Krøyerله ورځنیو یاداشتونو
نه هم استفاده سره لیکلې ده.
د مارییا کرویر تر څنگ ،خبره پر حاجي محمد نوزادي او د نوزادي په فرهنگي هنري هڅو
باندې را څرخي .تر هغه بریده چې زه نوزادي پیژنم ،د ده فزیکي او رواني جوړښت داسې نه
دی چې غلی کیني او لکه د چا خبره وخت واړوي .نوزادی اکتیف جوړښت او فعال روان لري؛
د همدغه اصل له مخې یې دا ځل بیا د خپلو فرهنگي هڅو په لړ کې یوه ژباړه کړې ده ،داسې
ژباړه چې هم یو ریښتینی حقیقت دی او هم ژورنالستیک ــ هنري ارزښت لري.
د نوزادي له خوا ژباړل شوی اثر ،د مارییا کرویر( )Marie Krøyerپه نامه یوه عاشقانه
ډرامه ده چې د کریستن آلبورگ او کارل آگه کیرکه ګارد په نومونو ،دوو ډنمارکي لیکوالو د
مشهورې ډنمارکۍ نقاشې ماریا کرویر د ژوند پر حاالتو باندې ،د ماریا کرویر ( Marie
 )Krøyerله ورځنیو یاداشتونو نه هم استفاده کړې ده.
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ماریا کرویر نقاشه وه او له یو بل ډنمارکي نقاش «پیتر سیویرین کرویر» ()P.S. Krøyer
سره یې گډ ژوند پیل کړ او په دې داستان کې د دوی عشقي او هنري گډ ژوند او اړیکي داسې
انځور کړای شوې دي چې د راتلونکو نسلونو له پاره یو ښه اخالقي درس کیدای شي.
پیتر سیویرین کرویر یو عیاش شخص ،خو پیاوړی نقاش دی او له بده شامته چې ښکلې ماریا
یې هم په دام کې لویږي او په ۱۸۸۹کال کې واده سره کوي ،خو د دې واده او مینې پای ناکامي
او جدایي ده.

ماریا خپل ورځني یادداشتونه لیکلي او په دې کتاب کې لیکوالو له هغو نه هم استفاده کړیده.
د ورځنیو یادداشتونو لیکل تقریبا ً یو دود غوندې دی که یې څوک ولیکي ،په راتلونکو څیړنو،
لیکنو کې یې په مستند ډول کارولی شي او داسې هم شوي دي او وبه شي چې دغه ورځني
یاداشتونه کله ،کله د تاریخ لیکنې او هنري آثارو په لیکنه کې د خامو موادو په توگه هم کارول
کیدای شي ،چې په دې کتاب کې لیکوالو دا کار کړی دی.
دا چې زموږ د نوزادي پام څنگه دې اثر ته ور واوښت ،نوزادي یې په خپلې هغې مقدمې کې
بیانوي چې د ژباړل شوي کتاب له پاره یې لیکلې ده ،خو زما له پاره مهمه دا ده چې پښتو ژبې
ته د دې یاداشتونو اړول او ترجمه کول؛ که له یوې خوا پښتون لوستونکي ته د لوستلو له پاره
داسې نوي مواد او کتاب غوره شوی او ژباړل شوی ،چې په خپل ډول کې کامالً نوی دی او
ژورنالستیک ،اخالقي او هنري ارزښت لري ،نو له بلې خوا د دې اثر ژباړل د پښتو ژبې د غنا
له پاره او د پښتني فرهنگ د بډایتوب له پاره یوه ډیره ښه او د ستایلو وړ هڅه ده ،چې زه همدا
اوس یو ځل بیا د استاد حاجي محمد نوزادي د ټولو تخلیقي او علمي هڅو ستاینه او مننه کوم،
په تیره د ده له ژباړو نه چې په زلمیتوب کې یې را پیل کړیدي او اوس هم دوام ورکوي.
د نوزادي دا علمي کارونه ښیي چې دی په دې پوه شوی چې په یوه ژبه کې ژباړه څومره او
ولې ارزښت لري .ښاغلي صالح محمد صالح د «پښتو او د ژباړې اړتیا» تر سرلیک الندې د
ژباړې د اړتیا په باب کتاب ولیکه ،د هغه کتاب په مقدمه کې لولو:
«ژباړه د هرې ژبې لپاره د یوې سترې روزونكې او مرستیالې په كچه ارزښت لري ،هره ژبه
د ژباړې په مرسته هم ژوندۍ پاتېږي ،هم په پوهنیز ،ټولنیز ،ښوونیز او فرهنګي ډګر كې ځان
ته د پرمختـګ ال ره اواروي .اوس ځینې ملتونه د ژباړې د ارزښت لـه مخې دومره ویښ او
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هڅاند شوي ،چې هر ارزښتمن كتاب په خپله ژبه ژباړي او خپروي یې .پرته له دې چې مذهبي،
فرهنګي او ټولنیز توپیر د هغوى لپاره كوم برید او خنډ وي».
د ژباړې د همدغه ارزښت او اړتیا له مخې نوزادي مټې بډ وهلي دي او هر کال یو یا دوه
کتابونه او څو مقالې په دقیق ډول انتخابوي ،ورته کیني او پښتو ته یې را ژباړي.
نوزادي د خپل عمر په داسې یو واټن کې واقع دی چې اوس یې باید په هر اړخیز ډول استراحت،
تفریح او سفرونه کوالی ،خو دی له خپل وطن ،خلکو ،فرهنگ او ژبې سره داسې لیونۍ مینه
لري چې هره ورځ ،ال هر ساعت په دې ُچرت او فکر کې وي چې څه وکړي چې دا ژبه او
فرهنگ بډای شي او...
د همدغو سوچونو او خدمتونو په لړ کې یې دا ځل د مشهورې ډنمارکۍ نقاشې ،ماریا کرویر
( )MarieKrøyerپر ژوند باندې لیکل شوي کتاب ته ور پام شوی دی او را ژباړلی یې دی.
له نورو ژباړو سره یې ،د دې ژباړې توپیر دا دی چې دا ژباړه یې د ژباړو د یوې اوږدې
تجربې پایله ده ،ده په ځوانۍ کې له روسي ژبې نه ژباړې پیل کړې  ،بیا یې ښې غځولې ،په
کې پوخ شوی دی او اوس دا دی د ډنمارکي ژبې له غني آرشیف نه یې د دې اثر په انتخاب او
ژباړې سره بی ا ثابته کړه چې دی له خپلې ژبې سره او د هغې له غني کیدو سره څومره مینه
لري.
د نوزادي دا نوې ژباړه اوس د چاپ په درشل کې ده ،کله چې د لوستونکو په واک کې ورکړل
شوه ،بیا نو ژباړه د نوزادي ،لوستل او قضاوت یې د لوستونکو.

پنځه ډالۍ
د حاجي محمد نوزادي نوي چاپ شوي آثار
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په دې وروستیو کې د ښاغلي نوزادي د نه ستړې کیدونکو هلو ځلو په پایله کې د ده پنځه عنوانه
کتابونه له چاپه را ووتل .که له یوې خوا یې په ناروغه وجود په لیکلو ،ژباړلو او تخلیق باندې
ډیرې ستړیاوې ګاللې دي ،نو له بله پلوه یې په چاپ ،خپرولو او د سپانسورانو په لټون پسې هم
ښه پوره ځان ستړی کړی دی .دا پنځه عنوانه کتابونه دا دي:
۱ـ انسانان ولي یو بل مچوي؟
 -۲د وزیر فتح خان او د ده د کورنۍ تاریخی رول په سدوزي دولت کي،
 -۳د کوه نور الماس له کومه راغی او چیرته والړ؟
 -۴د ځان طبیب،
 -۵بریتور آشنا.
نوزادي د خپل نوي شعري جونګ (بریتور آشنا) تر څنګ و توانید چې خپل څلور نور کتابونه
چاپ کړي .پتیل شوې ده چې د  ۲۰۱۵کال د جون په اوومه نیټه د همدې پنځو نویو چاپ شوو
کتابونو د مخکتنې محفل د ډنمارک په آغوس نومي ښار کې جوړ شي .دا محفل باید د یوې
فرهنګي ټولنې یا فرهنګي موسسې لکه رادیو ،تلویزیون ،چاپي خپرونې ،ویبساتونو او یا کومې
خپرندویې ټولنې له لوري جوړ شوی وای ،مګر هیڅ یوې مسؤلې مؤسسې یا آدرس دا کار ونه
کړ او بیا هم په خپله نوازادی او د نوزادي شخصي یاران او د ده د آثارو ،افکارو او شعر مینه
وال وتوانیدل چې د مخکتنې دا محفل جوړ کړي .زه علم او فرهنګ ته ،پښتو ژبې او ادب ته د
نوزادي صاحب دا هڅې ستایم او د نوزادي د چاپ شوو آثارو له سپانسورانو نه مننه کوم چې د
چاپ بار یې پر اوږو اخیستی دی.
د نوزادي د آثارو چاپیدل نه یوازې ده ته ،د ده کورنۍ ته ،بلکې ټولو فرهنګیانو ته ،علم او ادب
ته یوه السته راوړنه او بریا ده چې زه په اول کې ده ته ،د ده کورنۍ ته او بیا ټولو فرهنګیانو
ته د دې بریا مبارکي وایم.
د فلمونو پرانستل او د کتابونو مخکاته اوس د نړۍ په کچه په یو دود باندې بدل شوي دي ،په
پرمختللو ټولنو کې چې د کتاب اخستنې او لوستنې کلتور موجود دی ،د مخکتنې غونډې د
کلتوري ارزښت تر څنګه ،یو څه تجارتي بڼه هم درلودالی شي ،خو زموږ په هیواد کې بر
عکس کتاب ډیر ځلې د خرڅالو په نیت نه چاپیږي او د مخکتنې غونډې یې هم د کتاب خرڅالو
له پاره نه ،بلکې موخه یې تر ډیرې اندازې پورې د کتاب او لیکوال یا شاعر پیژندنه او قدرداني
وي.
په افغانانو کې د کتاب د مخکاته دود پخوا دومره نه و ،اوس ،اوس یو څه دې دود ته پام ور
اوښتی دی .زما د مالوماتو له مخې په علمي او هنري ډول د کتاب مخکاته دود د شپیتمې لسیزې
په پیل کې له دولتي او رسمي موسساتو نه جال په کابل کې د یوې نیمه پټې فرهنګې حلقې له
خوا رامنځ ته شو .هغه وخت به چې د کوم یار دوست کتاب چاپ شو ،نو د چاپ شوي کتاب
لیکوال یا شاعر به په کوم کور کې شاعر او لیکوال دوستان یاران سره راټول کړل او یوه یا
دوو تنو به پر چاپ شوي کتاب باندې د نقد په ډول خبرې کولې.
کله چې په وطن کې رنګارنګ بادونو زور واخست ،فرهنګي یاران دوستان سره خواره واره
شول ،هر څه ګډ وډ شول ،بیا نو څوک چیرې والړل او څوک...
کتابونه به چاپ شوي وي ،مخکتنې به هم شوې وي ،ما به هم ګډون په کې کړی وي .څو غوره
بیلګې یې دا دي:
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ــ په ماسکو کې د پیر محمد کاروان د «چنار خبرې کوي» د شعري ټولګي د مخکاته په پلمه د
 ۱۹۹۸کال د جنورۍ په یو دیرشمه نیټه د څو تنو فرهنګیانو له خوا یوشانداره محفل ونیول شو
چې د مقالو ،شعرونو او خاطرو ویلو په ګډون د استاد یار محمد علیزي له خوا د یوه سندریز
پروګرام په ترڅ کې ،د ګل پاچا الفت ،غني خان غني ،حمزه شینواري ،پیر محمد کاروان او
ځینو نورو شاعرانو شعرونه د موسیقي په څپو کې واورول شول.
ــ د ډنمارک په وایله نومي ښار کې د محمد صفر خواریکښ د ډنمارکي پښتو قاموس (ډنمارکي
پښتو سمندرګی) د مخکاته محفل ،د  ۲۰۱۰کال د اګست په  ۱۴مه نیټه.
ــ د  ۲۰۱۲کال په جون کې د ډنمارک په آغوس نومی ښار کې د ابراهیم نعیمي د «او ال ګلونه
سوځي» کتاب د مخکاته محفل.
ــ او دا دی اوس (د  ۲۰۱۵کال د جون اوومه) د نوزادي د پنځو ډالیو د مخکتنې محفل.
په نوره نړۍ کې د مخکتنې محافل اکثرا ً د کتاب د خرڅال له پاره وي ،خو زموږ دا ننی محفل
کې نه کوم کتاب خرڅیـږي او نه هم د شهرت له پاره دی ،دا محفل یوازې د لیکوال او شاعر د
قدر دانۍ په غرض او د کتابونو د پیژندنې او د کتابونو پرمحتویاتو باندې د بحث له پاره جوړ
شوی دی.
نﻮزادي د زدكړو او مﺴلﻚ له مﺨې یﻮ انﺠﻨﻴﺮ دى ،خﻮ د ژباړې ،لﻴﻜﻨې او تﺨلﻴق په ډګر كې یې
هﻢ د خﭙﻞ ژونﺪ ډیﺮه بﺮخه او وخﺖ كارولى دى .زه نه غواړم دلته د نوزادي پر بیوګرافۍ باندې
څه و وایم ،مینه وال کوالی شي د ده بیوګرافي په دې لینک کې ولولي:
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?46
دغه راز زه نه غواړم چې د ښاغلي نوزادي دغه چاپ شوي آثار د نقد په تله کې وتلم .د مهاجرت
په دې چاپیلایر کې ،د نا خوالو د توفانونو په دې اړو دوړ کې زه ځان ته دا حق نه ورکوم چې
پرته له دې چې لیکوال او شاعر ته څه حق او امتیاز ورکړو د هغه نیمګړتیاوې د هغه په مخ
کې کتار ودروو ا و له کړو مثبتو شیانو نه یې هم زړه ور تور او پیښمانه کړو .په ټول کې زما
نظر د ننۍ مخکتنې او د ښاغلي نوزادي د آثارو په باب داسې دی لکه د استاد اسدهللا غضنفر د
دې خبرو په شان:
«په ډېر ښه اثر کې هم داسې څه شته چې نیمګړتیا یې وګڼو او په ډېر بې اهمیته اثر کې داسې
څه موندالی شو چې ویې ستایو .که د کتاب یومخیزه ستاینه کوو ،اورېدونکی یې ممکن ونه مني
او تبلیغات ورښکاره شي .که یې یومخیزه غندنه کوو ،نه یوازې بې عدالتي ښکاري بلکې د
مخکتنې د غونډې اصلي غوښتنه پکې تر پښو الندې کیږي».
د حاجي محمد نوزادي پر ژباړو او علمي کارونو باندې ښایي نور دوستان د خپلو مسلکونو په
رڼا او تجربو له مخې یا وغږیـږي او یا مقالې ولیکي .ما د نوزادي پر تخلیق باندې څو کرښې
لیکلې دي چې د ده په نوي شعري جونګ ( بریتور آشنا) کې راغلې تجربو ته اشاره ده.
ښاغلي نوزادي مخکې له دې نه چې خپله دویمه شعري ټولګه (بریتور آشنا) چاپ ته ولیـږي،
له ما نه یې هیله وکړه چې د ده پردې شعري ټولګه باندې د مقدمې په ډول خپل نظر ولیکم .ما
دا کار وکړ او خپله لیکنې ته مې سر لیک ورکړ:
د توتکۍ له وزرو (د نوزادي د شعر په بڼ کې).
دا مقاله یا دا مقدمه اوس د ده په همدې شعري ټولګه کې چاپ شوې ده او په دریو برخو کې ما
پخوا په بریښنا پاڼو کې خپره کړې ده:

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
104
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_totakay1.pdf
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_totakay2.pdf
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_totakay3.pdf
د بریتور آشنا د مقدمې په یوه برخه کې د نوزادي شعر ته ما داسې اشاره کړې ده:
څه كﻢ څلور لﺴﻴﺰې شﻮې چې زمﻮږ ټولﻨه او خلﻚ د جګړې ښامار ،د ناپﻮهۍ ښامار ،د بې
اعﺘﺒارۍ ښامار ،د ځانځانۍ ښامار او څه نﻮرو خﻄﺮناكﻮ ښامارانﻮ چﻴﭽلي دي او له «دكﻦ» نه
څه چې ،له ټولې دنﻴا نه پاړوګان ورته راغلي دي ،خﻮ پﺮدې ښامار چﻴﭽلې ټولﻨه او خلﻜﻮ بانﺪې
یې دم او مﻨﺘﺮتاثﻴﺮ نه دى كړى .هﺮڅوك چې هﺮچﻴﺮې دي زیړ زبیښلي ،غﻤﺠﻦ دي او لﻮرى
ورنه ورك دى .له هﺴﺘﻮنﻜﻮ شاعﺮانﻮ نه خﭙﻞ یار ،دلﺪار او حﺘى دار هﻢ ورك دى .خﭙﻞ لښکر
یې ،د لغاتﻮ لښکر یې هﻢ ورنه مﺮوردى او لﻜه د افغانﺴﺘان خلﻚ د خﺰانﻮ د پاسه وږي ،تږي
پﺮاته دي ،خﭙﻞ لښکر یې ،د خﭙلﻮ لغاتﻮ د خﺰانې یﻮ تﻮرى یې مﺮسﺘې ته نه راځي چې د خﭙﻞ
حﺰیﻦ او غﻤﺠﻦ زړه پﻴغام په كې ونغاړي او چﻴﺮته یې د كﻮم اوریﺪونﻜي د غﻮږ او یا د كﻮم
لﻮسﺘﻮنﻜي د سﺘﺮګو نﺬرانه كړي .نﻮزادى هﻢ د فﺮهﻨګ په هﻤﺪې زیړ زبیښلي بڼ كې خﺰان ځپلی
والړ و ،د پﻴﺮمﺤﻤﺪ كاروان دعا خﺪاى قﺒﻮله كړه چې ویلي یې و:
«راشه درحﻤﺖ بارانه ښار اخﻴﺴﺘﻰ اور دی…»
نا څاپه د رحﻤﺖ باران ووریﺪ او په هﻤﺪې اړ و دوړ كې چﻴﺮې د كﻮمې تﻮتکۍ له وزرو نه د
رحﻤﺖ اوبه د نﻮزادي سﺘﻮني ته وروڅڅیدې ،شاعﺮانه عاﻃفي سﺘﻮنى یې لﻮنﺪ شﻮ ،تانﺪ شﻮ ،د
شعﺮ غﻮټۍ په كې غﻮټه شﻮې او دا دى اوس دغه غﻮټۍ غﻮړیﺪلې دي او سﺘاسﻮ په مخ كې
پﺮتې دي.
كله مې چې د نﻮزادي د شعﺮونﻮ دا ټولګه (بریتور آشنا)( ،نوزادي یې بریتور آشنا بولي او زه
یې د توتکۍ له وزرو بولم) ولﻮسﺘله ،تﺮټولﻮ ډیر مې «د تﻮتکۍ له وزرو» نومی شعﺮ خﻮښ
شﻮ ،نﻮ ځکه مې د خﭙلې مقالې سﺮلﻴﻚ هﻢ له هﻤﺪې نامه نه په اسﺘفادې سﺮه وټاکه.
نﻮزادي صاحﺐ د تﻮتکۍ له وزرونه د اوبﻮ د څکلو كﻴﺴه د «بریتور آشنا» په مقﺪمه كې راوړېده،
زه یې د بﻴا ویلﻮ اړتﻴا نه ویﻨﻢ ،دا چې له علﻤي پلﻮه به د تﻮتکۍ له وزرونه د اوبﻮ څکل په زدكړه
او پﻮهه كې مﻮثﺮه وي او كه نه ،زه فﻜﺮ كﻮم چې دا مهﻤه نه ده ،مهﻤه دا ده چې د داسې دود یا
عقﻴﺪې پﻴﺮوي ،د زده كړې او پﻮهې په لﻮر یﻮ مﺜﺒﺖ حﺮكﺖ او نﻴﻚ فال دى.
د دې شعﺮي ټولګې له لﻮسﺘلﻮ وروسﺘه زه دې پایلې ته ورسﻴﺪم چې د تﻮتکۍ له وزرو نه د شاعﺮ
په سﺘﻮني كې له څڅول شﻮو اوبﻮ نه د رحﻤﺖ باران جﻮړ شﻮى دى ،د نﻮزادي په ذهﻦ كې یې
د شعﺮ آلهه بﻴا په ګډا سر كړې ده او د هغې د ګډا او سﻨﺪرو پایله د شعﺮونﻮ دغه ټولګه (بریتور
آشنا) ده چې سﺘاسﻮ په الس كې ده.
د شعﺮونﻮ په دې ټولګه كې داسې شعﺮونه راوړل شﻮي دي چې زما شعﺮي ذوق یې یﻮ څه را
خړوب كړ ،نﻮ لﻮمړى به یې د شعﺮ د انځورونﻮ د ګډا په دایﺮه كې ،د شعﺮ د یﻮ څو انځورونﻮ
په ښکال بانﺪې سﺘﺮګې خﻮږې كړو ،بﻴا به خﭙﻞ بﺤﺚ پﺴې وغځوم:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د تﺨﻴﻞ مال ،د ژبې ماتﻴﺪل ،د پﻴغﻮرمار ،د لﻴﻮنﺘﻮب باران ،ماته ژبه ،په دار پﺴې د مﻨﺼﻮر
ژړل ،د شﻮنډو پﺘاسه ،په بڼو بﻨﺪه اوښکه ،د تﻮبې كﺮل ،د ګریﻮان كﻮر ته د تڼۍ وروړل او…
په خﭙله «د تﻮتکۍ وزر» نﻮمى شعﺮ چې تاسﻮ ولﻮلئ ،هلﺘه لﻴﺪل كﻴـږي چې شاعﺮ د ماشﻮمﺘﻮب
خﻮږې او پاكې دنﻴا ګۍ ته ځي او د هغه وخﺖ او هغه ځای د خاﻃﺮاتﻮ په یادولﻮ سﺮه د خﭙﻞ
اوسﻨي ژونﺪ تﭙﻞ شﻮي دردونه او غﻤﻮنه ټکوروي .وګورئ:
مـــــاشـــﻮمــﺘـــﻮب څـــه بــاچاهي وه
مــــﻮږ بــه تـــــﻞ لــــﻮبــــې كــﻮلـــې
كــاشــــــــﻜې آ د خــــټـو كـــــﻮر واى
چــى تــــﻴــﺮانـــــﻮ كــــې یــې ځـالــې
تـــــــــﻮتـــــﻜــــﻴـــﻮ جـــــــﻮړولــــــې
كـاشـــﻜــى خـــﻮرمـــې راســــﺮه واى
تــــﻮتــکــۍ بـــــــه مـــــﻮ نـــــﻴــﻮلـې
لـــــه وزرنـــــــه یــــې پـــــﺮ لـــﭙــــه
اوبــــــه مــــــاتـــــــه راكـــــﻮلـــــــې
چى مې خــالص ذهﻦ ښایﺴـــﺘــه شـي
سﺒـــــقـــﻮنـــــه چــې مــې زده شــــي
چــــې را ګــیــره تــﻮتــکــۍ كـــــړم
پـــــﺮ وزر یـــــې اوبــــه را كـــــړي
بــﻴــا یــې مـچ پــــﺮ كـــﻜـــﺮۍ كـړي
ګــونــﺪى دا ځــل را له خـالص كړي
د زړګــــي بﻨــــﺪ بﻨـــــﺪ رګــــــــــونه
ګـــونﺪې دا بـــــه را ټــــکور كـــړي
پــــﺮې نــاســﻮر نــاسـﻮر زخــﻤﻮنـه
په دې ټولګه کې نوزادي خپل فکر هم د آزادو شعرونو په قالب کې او هم د غزل په قالب کې
وړاندې کړی دی .دی توانیدلی دی چې خپل فکر په دواړو قالبونو کې لوستونکو ته ورسوي .دا
یې د غزل په قلب کې یوه غوره بیلګه ده:

شﻮر
پــــــــــه ایــــــــــﺮو نــــــــه ســــــــــﻮزم زه اور لټــــــــﻮم
ځـــــــﻢ د ســـــــﻜﻮن لـــــــــه كـــــــﻮره شـــــــﻮر لټـــــــﻮم
دمـــاښـــــــــــامــﻮ اســـــــــــﺘازى مـــــــــــه رالﻴـــــــــږ ئ
دســــــــــــﺒاوون پﺮنﻴلــــــــــــې ســــــــــــﭙﻮر لټـــــــــــــﻮم
دمـــــــــړه ســـــــــاحـــﻞ لـــــــــه قﺒﺮســـــــــﺘانه وځــــــــﻢ
پــــــــه تــــﻮپــــــــانې څــــپــو كــــــــې كـــــــﻮر لټـــــــﻮم
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زخــﻤــــــې یــــــادونـــﻮ زړه زخـــﻤــــــى زخﻤــــــى كـــــړ
اوس بـــــــه كـــــــﻮم زخـــــــﻢ تـــــــه ټکـــــــﻮر لټـــــــــﻮم
دزاړه یـــــــــار زیـــــــــﻦ كـــــــــړي آس پـــــــــه تﻤــــــــه
د جانــــــــــان پــــــــــﻞ د جانــــــــــان لــــــــــﻮر لټــــــــﻮم
چــــــې مــــــې پــــــه درد دســــــــﻮي زړه پــــــﻮهــﻴـــږي
فـــــــــﺮاق ســـــــــیــځــلی لﻜـــــــــه ســـــــــﻜﻮر لټـــــــــﻮم
زنــځــــیــر دعـــقــــــﻞ دې جﻨــــــﻮن مــــــات نــــــه كــــــړ
نـــــــﻮزادي ســـــــﺘا پـــــښوتـــــه بـــــــه نـــــــﻮر لــټــــــﻮم
رند نوزادي كله ،كله د تﻴﺮو شاعﺮانﻮ زاړه كارول شﻮي انځورونه سﺮه نغاړي ،مﺮوړي یې او
نﻮي ښکلي تﺼاویﺮ ورنه جﻮړوي او له ځانګړې شاعﺮانه رنﺪۍ سﺮه ځان ته فﺘﻮاوې صادروي
چې نفلي روژې د شﻮنډو په پﺘاسﻮ نه ماتﻴږي .وګورئ:
ماښام آذان په بهانه مې ګوره مه ځــنډوه
نفلي روژې په پﺘاسﻮ د شﻮنډو نه ماتﻴږي
نﻮزادي له آزاد شعﺮ نه قافﻴه وال ته ډیﺮه پاملﺮنه كړې ده .په قافﻴه یې زوراچﻮلى دى او په
شاعﺮانه مهارت سﺮه د قافﻴې كﭽﻜﻮل په غاړه د شعﺮ له ملﻜې نه د انځورونﻮ خﻴﺮغﻮاړي ،تﺮڅو
د خﭙلې تللې ،بایللې ځوانۍ یادونه تازه كړي او پﺮ خﭙلﻮ ټپونﻮ بانﺪې د شعﺮنﺮم مﺮهﻢ كﻴـږدي او
خﭙﻞ بﻮډاتﻮب سﺮه هﻢ د هﻤﺪې شعﺮي انځورونﻮ په زور او مﺮسﺘه ګوتې ومﺮوړي.
په دې ټولګه كې د قافﻴه وال شعﺮ ښې نﻤﻮنې مﻴﻨﺪالى کیـږي ،خﻮ د«ماهي ګیر او پاچا» کیسه یې
اوج ګڼالى شﻮ .اوسﻨي پښتو شعﺮته ادبﭙﻮهان رزمي ـ تغﺰلي شعﺮ ویالى دى ،او د نﻮزادي په
دې ټولګه (بریتور آشنا) كې دواړو بﺮخﻮ ته پاملﺮنه شﻮې .د رزمي شعﺮ ښه بﻴلګه یې «نﻤﻚ
حﺮام دوران» دى چې د افغان ملﺖ د رزمﻮنﻮ ،مﻴړانﻮ او ناخﻮالﻮ غﻮره نمونه یې په دوو ګوتﻮ
كاغﺬ كې راغﻮټه كړې ده:

نمک حﺮام دوران
كـــﻮم رویﺒـــار بـــه بﻴـــا دیـــار د کوڅې راشـــي
چې پﻴــغـام یـې وچـﻮ شـﻮنــډ و تـــه مﻮسـﻜــا شـي
كــﻮم مــﻴﺮویــﺲ بـه بﻴا ګرګین په ویﻨﻮسـﻮر كـړي
كﻮمــــه مــــﻮر بــــه یـــــﻮ وار بﻴا نــازو انـا شـي
څـــﻮك بـــه بﻴـــا د پـــاني پـــﺖ نـــاره تـازه كـړي
څــﻮك بــه بﻴــا پــﺮ پلــه روان د احﻤــﺪ شــاه شــي
د اكﺒـــــﺮ خﻨﺠـــــﺮ بـــــه كلـــــه بﻴـا ســﻮر كﻴـږي
بﻴـــــا بـــــه كلـــــه د ایـــــﻮب تـــﻮره تـــﺮمال شـي
د غـــازى ادې ټـکرى بـــه څـﻮك پـــﺮ ســـﺮكــړي
ماللـــــۍ چﻴغـــــه خـــــﻮره بـــــه كلـــــه بﻴـــا شـي
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د پــښتون شـــﻤله بـــه جګـــه ګـــﻮره څـــﻮك كـړي
مﻴﺮاث خـــﻮربــه خﺪایه څوك نــﻦ د شﻴــﺮشـاه شـي
كــــــه خﺒـــــــﺮ ورتـــــــه د ورانــــﻮ كلﻴــﻮ یـﻮسـﻢ
هــــــــﺮه تﻴــــــــږه د خﻴﺒــــــــﺮ بـــه پــه ژړا شـي
سـﺮه لښکر تـه بـه څـﻮك سـﺮه سﺘرګه ښـﻜاره كړي
چــى تـﻮر خـﺮس غﻮنـﺪې یـې ځـاى ،سـائﻴﺒﺮیا شي
كلـــــه اوښـــــﻜې بـــــه شـــــي وچــــې د بـﻴـﺒﻴــانﻮ
كلــــــــه ټــــــــﻮل بــــــه دا ټــغـر د كـﺮبـــال شــي
څــــه دوران نﻤــــﻚ حــــﺮام مــــﻮ شـﻮ پـه بــﺮخـه
چـــــى بﭽـــــى د مـــــﻮر پـــــﻮړني تـــه بــال شـي
نــــــﻮزادى ! كــــــه ورور تــــﺮ وروره ورسﻴـږي
مـــــــــاملې پټـــــــــې بـــــــــه واړه بــــﺮمــال شـي
نﻮزادي هﻢ د خﭙﻞ ژونﺪ ټولې تﺠﺮبې ،خاﻃﺮې او دیﻮالﻮنه په سﻮكانﻮ وهي ،ځوابونه غﻮاړي او
په خﭙلﻮ شاعﺮانه چﻴغﻮ سﺮه غﻮاړي د خامﻮش اكﺜﺮیﺖ له دایﺮې څخه لﻮمړى ځان او بﻴا خﭙﻞ
نﻮر د كﺘار ملګري را وباسي او راویښ یې كړي ،د هﻤﺪې هﺪف په خاﻃﺮ چغې وهي:
نــﻮر د عـقـﻞ له بازاره بــه راوځـم
لـﻴﻮنـﻮغـﻮنﺪې له ښاره بـه راوځـــم
د تقﺪیﺮپه ګوتﻮ څیرې ګریﻮان سﺮه
هــﻮښـیــارانـﻮ لـه كـﺘاره به راوځم
تــﺮ ایﺮو النﺪې بڅـركى نه پﺮیﻮزم
و لــﻤـﺒـﻮتـه له انـګـاره بـه راوځـم
په لﻴﻤﻮ كې به مې مﻴﻨه یار ته یﻮسﻢ
له قاصﺪه ،له رویﺒــاره به راوځـــم
د بـﺮیښنا په دود به ځم د یار تﺮكلى
دتـﻴـارو د یــﻮن له كاره به راوځم
چى شﻤله مى د ایﻮب بﻴا جګه نه كړه
مــاللۍ د غـاړې هـاره بـه راوځــــم
دلﻤﺮښاركې به د پﻴغلﻮ اتڼ جﻮړ كړم
تــﻮرو شـﭙﻮ كې له خـﻤاره بـه راوځم
پښتنوته به كړم ږغ «كښتۍ ډوبﻴږي!»
و اقــﺮارتــه لــه انــﻜاره بــه راوځــم
یا بې ویښ كړم د كلﻮله درانه خــﻮبه
یا نــﻮزاد او كـــﻨـــﺪهــاره به راوځــم
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د نﻮزادي د شعﺮونﻮ دا ټولګه (بریتور آشنا) كه په ځیر سﺮه ولﻮسﺘﻞ شي ،لﻴﺪل كﻴـږي چې شاعﺮ
ځان د زړبﻮدۍ په زیړ بڼ كې ایﺴار احﺴاسﻮي او د دې زیړ مﻨي د زیړو پاڼو په اتڼ كې په خﭙﻞ
تﻴﺮ شﻨه پﺴﺮلي (ځوانۍ) پﺴې ډیﺮ ځلې ارمان كﻮي:
كﻴﺪاى شي په یﻮ ځانګړي بﺤﺚ كې د نﻮزادي د شعﺮونﻮ پﺨﻮانۍ ټولګه (دوړانګو جﻨازې) او د
دې ټولګې (بریتور آشنا) شعﺮونه یﻮ له بﻞ سﺮه پﺮتله شي ،خﻮ زه دلﺘه دا كار نه كﻮم .دومﺮه
وایﻢ چې د نﻮزادي د شعﺮونﻮ دا جﻮنګ د ده د نﻮیﻮ شعﺮي تﺠﺮبﻮ یﻮ تازه پﻴﺸﻜﺶ دى.
د نﻮزادي د شعﺮونﻮ دا ټولګه د ده د ژونﺪ د دردونﻮ ،رنځونﻮ ،ماتﻮ ،هﺠﺮتﻮنﻮ ،یآسﻮنﻮ د دورې
مﺤﺼﻮل تﺨلﻴقات دي ،چې په كې په ښه توګه د ده د زړه او ضﻤﻴﺮ غږ انځور شﻮى دى .په رسا
ژبه خﭙلې ځوانې پﺴې افﺴﻮس كﻮي او له یﻮه رنځوونﻜي حالﺖ سﺮه الس ګریﻮان دى ،خﻮ له
دې ټولﻮ كړاوونﻮ او سﺘﻮنﺰو سﺮه ،سﺮه په ده كې بﻴا هﻢ د مﻴﻨې جﺬبه ژونﺪۍ ده ،د وﻃﻦ د مﻴﻨې
جﺬبه ،د خلﻜﻮ د مﻴﻨې جﺬبه او د ده د خﭙلې وركې مﻴﻨېجﺬبه.
څو ورځې مخکې د پښتو ورځ په غورو او نارو سورو ولمانځل شوه ،د احساساتي لمانځلو تر
څنګ پر پښتو ژبې باندې څو تنو ریښتینو زړه سواندو ،د دې ورځې د لمانځلو په خاطر
داسې لیکلي وو:
«د پښتو ژبې د لمانځنې په ویاړ
ما پخوا هم لیکلي او ویلي و :ژبه په تشو نارو ،سورو او چغو نه پانګمنه کېږي – ژبه باید
سیاسي – اقتصادي  ،فرهنګي شي.
زه هیله لرم چې هر څوک د خپلې مورنۍ ژبې د لمانځنې  ،پالنې ،روزنې او پانګمن کول حق
ولري ،خو ژبه په تشو نارو  ،سورو  ،چغو او هغې ته د لویو ستاینو په ورکولو نه پانګمه کیـږي
او نه وده کوي .ژبه د علمي  ،تخلیقي آثارو په رامنځ ته کولو او د غوره اثارو په ژباړلو ژبه
کیـږي او تر ټولو مهمه دا چې ژبه باید په غوره توګه سیاسي – اقتصادي  ،فرهنګي شي…»
«که غواړئ ژبه مو پیاوړې او له سیاالنو سره سیاله شي ،کتاب وړیا مه غواړئ ،ویې پیرئ
چې لیکوال یې په نس موړ شي او بل کتاب درته ولیکي .د هغې او دغې ورځې نمانځل کوم
ځای نه نیسي».
https://www.facebook.com/bahijothmani?fref=nf
او دا کار دا دی ښاغلي نوزادي تر سره کړ .خپل کتابونه یې چاپ او خپاره کړل او خپلې مورنۍ
ژبې ته یې په غورو ،نارو سورو او شعارونو نه ،بلکې عمال خدمت وکړ ،نور یې پر تاسو.
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الل پاچا ازمون:
د فرهنگیانو د رواني ترور لړۍ او د الل پاچا ازمون قهر
په عام ډول ترور دې ته ویل کېـږي چې یو شخص ټوپک ،تومانچه ،چاړه یا بله وژونکې آله
راوخلي ،څوک ورباندې وولي او ژوند ته یې د پای ټکی کېـږدي؛ خو دې ته باید پاملرنه وشي
چې ترور دغه یو ډول نه لري .د ترور نور ډولونه هم شته ،چې یو ډول یې رواني تروردی.
رواني ترور داسې ترور دی لکه سپینه کودتا چې وینې تویول په کې نه شته .په ناروا تبلیغاتو
او ناسمو لیکنو هم ترورکیدای شي ،داسې چې ژبې او قلم ته د بیان د آزادۍ؟ په نامه په منفي
اړخ کې زور ورکړه او یو پنډ منفي ځانګړنې چې په یوه سیاسي ،علمي او فرهنګي شخصیت
کې نه وي ،په لمن پورې یې په ناروا ډول سنجاق کړه او د بدنامولو له پاره یې ډمامې جوړې
کړه.
بس د مدعي کار جوړ دی .هغه څوک چې په اصطالح تورن نه پیژني ،وایي چې ښه وشول د
یوه بل خاین څیره رابربنډه شوه او هر څه یې له دیګ نه کاسې ته راغلل؛ خو هغه څوک چې
بلد وي او په اصطالح تورن پیژني ،نو بیا د خپل قضاوت په وخت کې یوې ترخې موسکا سره
وایی چې کور دې وران شه دیموکراسي ،کور دې وران شه د بیان آزادي چې ستاسو تر پردې
الندې ستاسو پر ضد څه کېـږي او ستاسو د پاکې لمنې ترسیوري الندې ستاسو حقیقي الرویان
او پلویان څه ډول بد نامیـږي.
په هیواد کې دننه او له هیواد نه د باندې زموږ د زړه سواندو او په رشتیا باسواده فرهنګیانو د
رواني ترور لړۍ په پټه او ښکاره روانه ده او ورځ تربلې تودیږي هم ،چې ښه نمونه یې پرکاره
فرهنګي شخصیت الل پاچا آزمون دی.
په تاند کې مې د الل پاچا آزمون لیکنه د شپې ناوخته په داسې وخت کې ترسترګوشوه ( )۱چې
زما د خوب وخت و ،د موضوع د مهموالي له پاره ورته کیناستم او ومې لوستله .یو خو مې دا
ډیره موده په بیالبیلو ویبپاڼوکې د آزمون په لیکنو پسې سترګې غړولې چې کومه نوې مسآله به
یې رامنځ ته کړې وي او د نوېو ستونزو د حل له پاره به بې قلم چلولی وي ،بله دا چې څو ځایه
نورمې په خپلو زړه سواندو فرهنګیانو پسې ناروا لیکنو باندې سترګې لګیدلې وې .لکه:
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په باري جهاني پسې)۲(،
په ډاکترلطیف بهاند پسې)۳(،
او...
خو ما ځان غلی ځکه ونیو چې ځه بال ورپسې که اوس په د دې یادو وتلو فرهنګي شخصیتونو
په دفاع پسې له اسنادو سره میدان ته ووزې ،وایي به:
آغه ده له خپل ورو نه دفاع کوي،
آغه ده له خپل دوست او ملګري نه دفاع کوي،
او...
خو دا دی له بده مرغه چې دا لړۍ پسې غځیـږي او دا وار ته یې پر الل پاچا آزمون باندې
ګوزار کړی دی)۱(.
هغه چا چې په آزمون پسې څه ویلي یا لیکلي ،داود عربزی معرفی شوی دی .زه داوود عربزی
نه پیژنم ،خو الل پاچا آزمون ډیر ښه پیژنم ،په دې یې ښه پیژنم چې څلور کاله په پوهنتون کې
په هغه ټولګي کې ناست دی چې ماهم تدریس په کې کاوه.
لکه څنګه چې داوود عربزی د آزمون شاګرد و ،آزمون هم ما ته په ټولګي کې ناست و ،یوازې
په دې توپیر چې د آزمون د وینا له مخې د ده شاګرد ناخلفه وخوت ،خو زما شاګرد الل پاچا
آزمون شکر دی نا خلفه نه دی او ترنن پورې هغه ملي ارمان ته چې زموږ د فرهنګ پنځو
ستورو درلود ،وفا داره پاتې شوی دی ،چې هغه خپل وطن ،خپلو خلکو او فرهنګ ته د خدمت
ارمان دی.
الل پاچا آزمون داسې شاګرد نه و چې پسې شا په چا پسې څه ووایي .حتی که له خپلو استادانو
سره یې په زړه کې څه و ،مخامخ یې په ډیر احترام سره مطرح کول ،هغه احترام سره چې ده
له خپل کلي او کور نه ځان سره ښار ته راوړی و .آزمون له ماسره چې استاد یې وم ،هم سل
په سلو کې موافق نه و او نه یې کله دنومرو له پاره چاپلوسي کړې ده .زما د حافظې په صنوقچه
کې اوس هم هماغه خاطرات پراته دي چې دی څه ډول ټولګي ته راته ،څه ډول یې له خپلو
ټولګیوالو او استادانو سره چلن کاوه.
زما ښه په یاد دي چې په کوم مضمون کې هغه نومرې چې ما ورکړې وې ،ده قناعت نه
ورباندې درلود .یوه ورځ دی راته د ادبیاتو پوهنځي په مخه کې ودرید اوپه ډیر ادب یې راته
وویل:
استاده زه په دې نومرو قناعت نه لرم او...
ده په ما پسې بل هیڅ ځای څه ونه ویل او هر څه یې چې په زړه کې وو ،مخامخ یې راته وویل.
دی ال د ځوانۍ او محصلۍ په وخت کې د ډیرو حسنه او نیکو اخالقو خاوند شخصیت و او اوس
چې یې د تجاربو علمي خزانه الپسې غني شوې ده ،په ډاډ سره چې په شخصیت کې به یې په
مثبت لوري ډی ربدلون راغلی وي هرڅه د ده له فرهنګي فعالیتونو نه له ورایه څرګند دي.
د آزمون د بیوګرافي او نورو صفتونو او نیکو ځانګړنو بیان ته زه دلته اړتیا نه وینم .تر اوسه
پورې چې د آزمون په باب زما له نظره څه تیر شوي دي ،پرته د عربزي له نظریاتو ،نور ټول
مثبت دي چې په ښه ډول د آزمون د شخصیت ځینې برخې په کې بیان شوي دي .درانه لوستونکي
کوالی شي چې په دې لینکونو کې هغه له نظره تیرکړي)۴-۵( .
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زه ډاډه یم چې اوس عربزي صاحب یا په خپله او یا د بل چا په غوښتنه چې څه لیکلي دي ،هغه
ناروا او بې ځایه دی ،او که دی له آزمون سره د اختالف کوم ټکی لري ،مخامخ دې ورسره
مطرح کړي .کوم اخالق او پراخه حوصله مندي چې ما په آزمون کې لیدلې ده ،ډاډه یم چې هغه
یې اوري او که کومه نقیصه په کې وي ،دی به یې په پراخ تندي ومني .آزمون له کلي راغلی
ځوان و ،خو دومره استعداد په کې و چې ده د کلي او ښار ډیر مثبت پاینټونه یې ور خپل کړل
او د خپل راتلونکې شخصیت توومنه یې ترې جوړه کړه.
زه اوس هسې هم د مهاجرت په نامه په یوه ماته بیړۍ کې ناست یم او هلته په وطن کې مې له
لومړي نفره نیولې ،تر وروستي پورې چا ته د څه تمه نه شته او په دې لړ کې الل پاچا آزمون
او اسماعیل یون ته کومه تمه او اړتیا په دې نه لرم چې له دوی زه نه په کومه څوکۍ د تقرر
تمه لرم او نه به په مادي برخه کې څه مرسته راسره وکړي؛ خو په فرهنګي ډګر کې نه یوازې
دا چې لکه ډوډۍ او د هوا تنفس ورته اړتیا لرم ،بلکې په دواړو باندې ویاړم ،هر کتاب او هره
مقاله یې چې لولم یا یې ګورم ،فخر ورباندې کوم او لکه د چا خبره من ،من غوښې اخلم .له
هماغه وخت نه د دوی هلوځلو دا ښودله چې دوی د زړه له کومې غواړي چې خپلې ژبې،
فرهنګ ،خلکو او وطن ته کار وکړي.
زما ښه په یاد دي چې یوه ورځ پښتني تجارتي بانک سره د پوهنتون په بسونوکې له دواړو سره
یو ځای شوم .په لیکنو مو خبرې راپیل کړې .دوی دواړو په یوه خوله له مانه هیله وکړه چې
استاده! که داسې مقالې ولیکې لکه غني خان ( )۶ته دې چې لیکلې وه ،نو ښه به وي .ما ورته
په خندا وویل چې سمه ده ،خو پام مو وي چې نه یوازې زما ،بلکې د ټولو فرهنګیانو او استادانو
سترګې تاسو ته دراوړي؛ او هغه سترګې چې وراوښتې وې ،دوی هم بینوا پرې نه ښودې؛ خو
داسې خلک چې بیا راپاڅېـږي او د تقدیر پر ځای داسې اپلتې ورپسې لیکي ،دا نو له انصافه
لرې خبره ده.
پرته له شک نه چې په هره ټولنه کې فکري اختالفات شته ،خو کوم فکري اختالفات چې اوس
د شخصي ګټو پربنا او یا د پردو په لمسون رامنځ ته کېـږي ،د فرهنګیانو په منځ کې واټنونه
ډیروي ،نوې ستونزې زیږوي چې دا به راتلونکو نسلونه ته ډیرې بدې تجربې ورولیږدوي ،چې
دې ته د خدمت پرځای د خیانت نوم ښه ایسي.
د مشرانو فرهنګیانو د اختالفاتو یادونه ما په دوه زره لسم کال کې ،د سویدن هیواد په مالمو ښار
کې د یوه سیمینارپه ترڅ کې وکړه ( )۷او بیا وروسته چې شپون صاحب په یوه لیک کې زیار
ته لیکلي وچې«:له ما نه مه مروریږه» ما د دوه زره دولسم کال د مارچ په پیل کې «د شپون
او مجاور پخالینه» ترسرلیک الندې مقاله ولیکله )۸(.د هغې مقالې د محتویاتو له مخې ښایي
ځینې ښاغلي ما سل په سلو په سیاسي او علمي ډګر کې د زیار پیرو او پلوي وګڼي ،چې داسې
نه ده .زه د ټولو فرهنګیانو علمي فرهنګي کارونو ته د قدر په سترګه ګورم او سیاسي او فرهنګي
برخه کې نه شم کوالی چې سل په سلو کې یې کارونه تاید کړم ،خپل اختالف نظر ورسره لرم،
او د نظر دا اختالف باید د دې سبب نه شي چې نه یوازې دا چې احترام یې و نه کړي ،بلکې
څه نور ناروا هم په چا پسې ولیکي ،بې احترامي یې وکړي او په شخصي حریم یې تیری وکړي
او که یې کوي دا ناسم کار دی او هیڅ کله به د تایید وړ نه وي .که څوک د چا په لیکنو نیوکه
لري ،له اسنادو سره دې په مدیا کې د ټولومخې ته کېـږدي.
ماخذونه:
-1http://www.taand.com/?p=6044
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-2http://ariaye.com/dari8/farhangi/siasang11.html
-3http://www.taand.com/news/id-38315/html
ـ میوند فدا ،کابل :کله چې لوی لیکواالن شوکې پیل کړي.
دا لیکنه په تاند کې د دوه زره دیارلسم کال د فبرورۍ میاشتې په دیارلسمه آنالین شوه ،اوس یې
هم چاپي بڼه زما په آرشیف کې خوندي ده ،خوپه همدې ورځ څوساعته وروسته له تاند نه وتوږل
شوه .دا لینک چې ما پاس د ماخذ په توګه لیکلی دی ،د تاند پخوانۍ بڼه ده ،که مینه وال په دې
لینک پسې ګرځي او پیدا کوالی یې نه شي ،زما مسولیت نه دی.
-4
http://www.taand.com/index.php?mod=article&cat=Journalists&artic
le=33619
-5http://www.tkg.af/Pashto/culture-and-art/others/6921
 -6دا مقاله « دغني فلسفي افکار» نومیـږي ،چې په  ۱۳۶۶کال د قبایلو وزارت له خوا د «غني
او اجمل» تر سرلیک الندې جوړشوي سیمینارله پاره ما (آصف بهاند) لیکلې وه اوپه یاد کال
کې د یاد سیمنار د مقالوپه ټولګه کې چاپ شوې وه او بیا د غني خان کوم مخلص دغني په باب
د لیکل شویو مقالو مجموعه خپره کړې ده چې په هغې کې هم زما دا مقاله را اخستل شوې ده.د
مقالو دا وروستۍ ټولګه د ډنمارک په کوپنهاګن کې ګران شاعرعبدالمالک بیکسیارپه خپل کور
کې راوښودله.
-7http://www.tolafghan.com/posts/19791
-8http://www.tolafghan.com/posts/24287
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پیرمحمد کاروان:
له کاروان سره یو ماسپښین
په شنو باغو کې شین طوطي ګرځیـدم
خـو اوس پـنـډي یـمـه پـنـډونـه وړمــه
(آصف بهاند)

د هندارو او کاروانونو شاعر پیر محمد کاروان او آصف بهاند
د  ۲۰۱۵کال اپریل دیرشمه ،کابل خیر خانه مېنه
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د  ۲۰۱۵کال په اپریل کې مې کابل ته سفر وکړ ،د اپریل له نهمې د می تر دولسمې پورې هلته
پاتې شوم .له خپل کور کلي نه عالوه مې د کابل ښار هغه ټولې برخې ولیدې چې زما ماشومتوب،
تانده ځواني ،زلمیتوب ،زدکړې ،کار ،خوښي ،غمونه او ...په کې تیرې شوي وو او څه نا څه
خواږه ترخه خاطرات مې ور سره غوټه دي .له دې نه ور آخوا مې د خپل توان په دایره کې،
خپل فرهنګي یاران پیدا کړل ،ومې لیدل او د زړه خواله مې ور سره وکړه.
د دې سفر جریان او څرنګوالی مې تاریخ وار لیکه او زما خیال داسې و چې زه به د دې سفر
هغې برخې ته چې له خپلو فرهنګي دوستانو سره مې لیدل کتل درلودل ،د «دیدن» نوم ورکړم
او د هر فرهنګي دوستانو د لیدلو جریان ته همدا یو عنوان (دیدن) و ټاکم او د هر فرهنګي لیدلو
ته یې جال ،جال برخې بیلې کړم ،خو ما چې په کابل کې حاالت او د یارانو په منځ کې ستونزې،
تضادونه ،سلیقوي اختالفات او ...ولیدل ،بیا یې په هغه وخت کې له خپرولو تیر شوم.
او س چې بیا د  ۲۰۱۶کال د اپریل میاشت په خالصیدو ده او زه په رسنیو کې د کابل ټوټې،
ټوټې او ټپي ،ټپي بدن د نفرت په اور کې را ایسار شوی ګورم ،نو هره شیبه د کاروان صاحب
دا څو بیتونه مې د ککرۍ په ګومبزه کې د نا هیلۍ له بادونو سره آزانګې کوي او هر ځلې چې
پر کابل باندې د بلو لمبو تصویرونه ګورم ،د کاروان صاحب دا څو بیتونه مې په زړه ګرځي
را ګرځي او سترګو ته مې د یآس تروه څاڅکي را میلمانه کوي:
راشــه د رحـمـت بــارانــه ښــار اخــیستــی اور دی
ژونــد لـــکــــه د کــلــي د چـنــار اخــیستی اور دی
راشئ زمــا اوښـکــې ور لــــه یـــوســئ بـلـبـالنــــو
سـوځـي در نه ښـکـلي اللــــه زار اخـیستـی اور دی
نـه یـې د چـا الس لـکـه امـیـل لـه غــاړې تــا و شـو
غـاړه کـې یـې خـپـل د غـاړې هـار اخیستی اور دی
وچې شونــډې ګــرځـئ بــد بـخــتـانـو مـیـخـوارانـــو
اوښــکې د انـــګــور وسـوې انـــار اخیسـتی اور دی
لــــرې شــه لــمـــنــه بـــه دې وســــوځــي طـــبـیـبه
پرې یې ږده چې څه کـیـږي پـرهار اخیستی اور دی
مــا وې ګــالبي جــامـــونــه راکــړه را تـــه وې یـې
وار وکړه ،تلوار مــه کـړه ستـا وار اخیستی اور دی
سوې د کاروان سنـدرې چــا پــــه زمــزمــه کــړې؟
ګـــوتې د مــطرب وسـوې شـاتـــار اخیستی اور دی
د کاروان سوو شاعرانه چیغو ته هیڅ چا غوږ و نه نیو ،ښار ال پسې اور واخیست ،وسوځید،
اوس هم سوځي او الله زار په کربال بدل شوی دی ،بلبالنو کې هم چا ځالې پریښودې او والوتل
او څوک ال له سوځیدلو وزرونو سره ور ته ناست دي ،په لمدو او مجبورو سترګو ور ته ګوري
او نور هم په کې سوځي.
نو مې زړه کې را تیر شول چې را ځه نن د کابل د «دیدن» هغه برخه له لوستونکو سره شریکه
کړه چې یو کال مخکې د اپریل په دیرشمه مې له کاروان سره په خیرخانه مینه کې ،د ده په
فقیرانه جونګړه کې درلود.
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ما خپلې لیکنې ته دا سرلیک (له کاروان سره یو ماسپښین) ځکه وټاکه چې له نن نه کلونه
وړاندې ،زما په ګډون ،څو تنو فرهنګي یارانو ،د کاروان صاحب د «چنار خبرې کوي» د
چاپیدو په پار ،کاروان او د ده شعر ته د درناوي په خاطر ،په ماسکو کې یو محفل جوړ کړی
و ،هغه ته مو نوم ورکړی و:
«له کاروان سره یو ماښام»
د هغه محفل لنډ شانتې مالومات داسې دی:
د ماسکو د مهاجرت د بې سر نوشتۍ ،بې اسنادۍ ،بې کورۍ او نورو ګڼو ستونزو ساعتونه،
شپې  ،ورځې وې چې یوه ورځ یو یار را ته وویلې چې د کاروان صاحب د شعرونو نوې چاپ
شوې ټولګه (چنار خبرې کوي) را رسیدلې ده ،که دې خوښه وي د مخکاته یو محفل به ورته
ونیسو .د هغو جسمي او رواني ستړیاوو په شیبو ،ساعتونو او ورځو کې ما نور له خدایه څه
غوښتل ،د یو څو شاعرو او لیکوالو یارانو را ټولیدل ،سره لیدل او بنډار ،د کاروان د شعر
اوریدل ،د هغه په باب خبرې کول او د موسیقي په څپو کې یې اوریدل؛ ما ویل سمه ده .د محفل
سر لیک مو د یارانو په خوښه وټاکه:
«له کاروان سره یو ماښام»
محفل زما له تصور نه ال ښه په شاندار ډول تر سره شو او یارانو په کې د مشاعرې په ډول
خپل شعرونه ،د کاروان صاحب شعرونه ،د کاروان د شعر او هنر په باب خبرې او نظریات او
تر ټولو جالبه برخه موسیقي وه چې استاد یار محمد علیزي د کاروان یو څو شعرونه ،د غني
خان او الفت صاحب شعرونه په نوي بڼه کمپوز کړي وو او د لومړي ځل له پاره یې د مشاعرې
او نظریاتو د اورولو په لړ کې داسې زمزمه کول چې د ستړیاو بیخ به یې ایسته.
خبره په هماغه ځای خالصه شوه ،یاران لکه وچې پاڼې بیا د سرنوشت بادونو په هوا کړل،
څوک چیرې او څوک چیرې الړل ولویدل ،څوک خوښ څوک نا خوښ ،څوک راضي او څوک
نا راضي.
زه د سرنوشت بادونو پسې واخیستم ،پورته هوا ته یې جګ نه کړم ،بلکې په مځکه یې په
رغړیدو ،رغړیدو تر ډنمارکه پورې را ورسولم او...
تیر کال یو ځل بیا خدای جان د وطن ،د کابل ،د کورنې ،د هیوادوالو او د فرهنګي یارانو زیارت
را باندې ولوراوه .د نورو دوستانو ،همځولو ،کشرانو او مشرانو کیسې بیا  ،خو اوس به له
کاروان سره د یو ماسپښین کیسه په لنډ ډول وکړم .په هماغه ورځ چې زما او کاروان دیدن
وشو ،ما د خپلو ورځنیو یاداشتونو په سلسله کې داسې ولیکل:
د  ۲۰۱۵کال د اپریل په دیرشمه زما د خوښې وړ شاعر پیر محمد کاروان دیدن خدای را په
برخه کړ .د کابل د خیر خانې مینې د قلعه نجارا لومړي سرک ،د بي بي سي دفتر ته ورغلم،
څو شیبې همالته کیناستو او بیا د خیر خانې په دویمه برخه کې د ده استونځي ته الړو.
د کاروان کوټه ،د کاروان فقیر خانه ،د ده د شعرونو او فکرونو له پاره یو ښه ،هوسا او آرامه
ځای و ،د دې له پاره ښه و چې دی یوازې کیني او د خپل فکر د نیلي له پاره پراخه فضا جوړه
کړي ،د دې له پاره ښه ځای و چې کاروان د خپل شعر د ناوې په باب فکر وکړي او د خپل
شعر مجسمه په یوازې ډول و توږي ،تراش یې کړي ،د خپل فکر زرین شال پرې وغوړوي،
سینګار یې کړي او د شعر په نامه یې بیا په «زر زري وزرې» والوزوي او...
کاروان په دې فقیر خانه کې یوازې ناست و ،خو ما یوازې و نه ګاڼه ،ما لیدل چې ده سره نور
څه هم شته ،د ده فکرونه او شاعرانه سوچونه ،ما لیدل چې د ده د شعر رنګینو انځورونو ،چار
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چاپیره اتڼ کاوه او ده ته همداسې یوه آرامه او د یوازې توب فضا په کار وه چې دی د خپل شعر
رنګین او ښکلي انځورونه د کلماتو په قالب کې را ایسار کړي او د شعر په نامه یې په چنار کې
کیـږدي چې خبرې وکړي او په زر زري وزرو سره یې والوزوي او...
یوه عادي ګډه وډه کوټه ،خو کوټې ،کوټې کتابونه ،زړه یې ډیر پاک او له انساني عواطفو او
شاعرانه مینې ډک .له کیناسو سره سم یې لپ ټاپ را ته کیښود او ما په لپ ټاپ کې ورته راوړې
ډالۍ کیښوده چې باید دا ډ الۍ کلونه پخوا ورکړل شوې وای.
دا ډالې په ماسکو کې د ده د «چنار خبرې کوي» د کتاب د مخکاته د هغه محفل ویدیو وه ،چې
د  ۱۹۹۹کال د جنورۍ په دویمه د ځینو فرهنګیانو په همت جوړ شوی و .څو برخې یې چې
ولیدې ،داسې خوشاله شو چې په کالیو کې څه چې په خپل پوستکي کې نه ځایده.
د کتاب مخکاته د محفل په لړ کې استاد یار محمد علیزي د ده له همدې کتاب نه ،د ده شعرونه
انتخاب او کمپوز کړي وو او داسې یې په خپل سحر ګر غږ کې زمزمه کړي دي ،چې په خپله
کاروان ورته حک حیران و .څه یې نه ویل ،خو ما لیده چې دی د محفل له دایرونکو او استاد
یار محمد نه داسې منندوی دی ،چې د بدن غړي ،غړي یې مننه کوله.
په ماسکو کې «له کاروان سره یو ماښام» کې تر پنځوسو ډیر شاعران لیکواالن او فرهنګیان،
له کاروان سره غیر حضوري ناست وو ،مشاعره وه سندرې وي او مقالې وې ،خو زه په کابل
کې «له کاروان سره یو ماسپښین» کې حضوري مخامخ او یوازې ناست وم.
مشاعره مو وکړه ،ده ما ته د خپلو نا چاپو شعرونو نه څه واورول او ما هم خپل یو څو ټوټې
شعرونه ورته زړه نا زړه ولوستل ،په سړه سینه یې واوریدل او په ټولو کې یې هغه څلوریزه
خوښه شوه چې ما ده ته په ماسکو کې ،د ده د یوې پوښتنې او ګیلې په ځواب کې لیکلې وه.
کاروان د ګیلې تر څنګ پوښتلی وم چې څه کار کوې؟ ما یې په ځواب کې د اوږده لیک په ځای
دا څلوریزه لیکلې وه:
پـه زخمي زړه بانـدې شعـرونـه وړمه
پــه هــر پـرهـر کې یې دردونه وړمه
په شنو باغو کې شین طوطي ګرځیـدم
خـو اوس پـنـډي یـمـه پـنـډونـه وړمــه
مرکه مو څه باندې درې ساعته اوږده شوه ،له ما سره تیلیفون بې وخته وشرنګیده او زموږ د
مرکې په شنه بڼ باندې یې بې وخته خزان راپیښ کړ .زه اړ وتلم چې د ده د حضور له فیض
نه محروم شم او مجبورا ً مې له ده سره د خدای په اماني تابیا وکړه.
موږ دواړه مجبوران وو ،زما په زړه کې چې څه تیر شول ،یوازې خدای او زه پوهیدم او د ده
په زړه باندې هم یوازې دی او خدای پوهیدل ،خو ما د ده د سترګو په آیینه کې هغه څه ولیدل
چې زموږ د دواړو د زړه یو تت شانتې انځور و ،د ده د دعا نومي شعر دا بیتونه:
په هر درشل به لکـــه خــوږ بــاد د سبـا تیریــدم
ســوړ اســویلی شوم چې پـه سیمه د آشنـا تیریـدم
د یار د سترګو په زیارت کې وې د اوښکو ډیوې
زړه مـــې پـه نـذر کـې و ایـښی پــه دعــا تیریـدم
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بخت زاده دانش:
«زه به نه لیونی کیږم؟»
ما پنځه لس میاشتې مخکې ( )۲۰۱۶/۰۲/۱۱د «زه به نه لیونی کیږم؟» تر سرلیک الندې له
یوې یادونې سره خپل یو ټوټه شعر خپور کړی و .زما د یادونې په یوې برخې کې داسې راغلي
وو:
«د  ۲۰۱۶کال د فبرورۍ په لسم مازدیګر مې د فیسبوک په بڼ کې چکر واهه چې د ښه شاعر
او خوږ غږي سندر غاړي ،عیسی بهرام له لوري پر یوې آنالین کړې ویدیو ور پیښ شوم .په
ویدیو کې ښاغلي بخت زاده دانش د شعر لوستلو په حال کې لیدل کیږي.
په شعر کې یو دنیا حقایق ویل کیـږي ،پر پښتني ټولنې باندې هغه حاکمې نا دودې ویل کیـږي،
چې همدا خلک یې په یوه تنګه دایره کې را ایسار کړي دي .چې شعر مې اوریده ،ما ویل چې
له خپل ذهن نه مې راوزي ،پر ژبه مې جاري کیـږي او داسې مې و انګیرله چې دا خبرې زما
دي او ښاغلی بخت زاده دانش یې وایي ،خو د ده خبرې ،د ده وې ،په خپل ځانګړي انداز سره
یې ویلې او د ویلو او وړاندې کولو په یو ځانګړي هنر سره یې دا کار کاوه.
ما غوښتل چې په کامنټ کې یوازې بهرام صاحب نه تشه مننه وکړم ،خو د دې شعر اوریدلو د
خپل سکوت له کنډوالې نه یو ګلشن ته بوتلم .له ښاغلو بخت زاده دانش او عیسی بهرام نه د
مننې تر لیکلو وروسته مې ،سمدالسه د بخت زاده دانش د شعر په پیروۍ ،دا څو توري هم
ورسره پر کاغذ رسم شول»...
په دې نږدې ورځو کې بیا د فیسبوک په ګڼه ګوڼه کې پر یوې ویدیو ور پیښ شوم چې بیا ښاغلی
بخت زاده دانش خپل هماغه شعر په یو لوی محفل کې ،په هماغه پخواني انداز او عجیبو
احساساتو سره مل بیا اوراوه ،خو په دې توپیر چې دا ځل شعر له مخکیني وار ډیر اوږود او
فکر کوم په بشپـړ ډول وویل شو .ما هم قلم را واخیست او په ډیرې مینې او حوصلې سره مې
ټول شعر د ښاغلي شاعر له خولې نه یو ،یو بیت لومړی د کاغذ پر مخ او بیا په کمپیوتر کې
ولیکه.
دا ځل د ښاغلي بخت زاده دانش یاد شعر پرته له کومې تبصرې نه تاسو درنو لوستونکو سره
شریکوم .وګورئ چې ښاغلي بخت زاده دانش زموږ د اوسني نسل عیني ستونزو ،بد مرغیو او
حقایقو ته څنګه ژوره کتنه کړې او په څه هنري ژبه یې بیان کړي دي:
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زه به نه لیونی کیږم؟
زه بـــه نـــه لــیــونــی کـــیــږم؟
چــار چــاپــیــره لــیــونــــي دي
او زمــا ور پــه کــې ژونــد دی
دومـــره ډیــره ځــانــځــانــي ده
چـــې د وخــت دا لــیــونـي هــم
د خـپـل ذات پـه حـق کـې اوسي
د خـپـل ځــان تــر حــده پــایــي
په دې دومــره لــوی جـهـان کې
یـک تـنـهـا چــې زه اوســیــــږم
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
چې ښـه ټـیک ټـاک مسـلمان یـم
او پـه یــو ،دوه کـې حـیـران یـم
دومــره ډیــرې تــفــــرقــــې دي
د مــــلیــــانو دا فــــــرقـــې دي
هـــر مــــل پـــه کــې دا وایــي:
چــې زمــا دا فــرقــه ټــیــک ده
زه پــه کـــوم پـسـې روان شـــم؟
چــې پـه یـو دوه نــه پــوهـیـــږم
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
چـــې واړه ګــــلن قــتــلــیــږي
پــه سـکــولــونــو مــدرسـو کـې
کــــتـابــــــونـــــه پســې راوړي
ســره پـــه ویـنــو په بـســو کــې
د بــچـــو غـــوښــې ټــولــومــــه
د وړو غـــــوښــې ټـــولـــومــــه
...؟
د هـــغــو غـــوښې ټــولـــومــــه
پــه پــردي جـنـګ کـې تـبـاه شو
د ســړو غـــوښې ټـــولــــومــــه
لـــویــه خـــدایـــه چـې زه داسې
د پــښـتـو غـــوښې ټــولـــومــــه
لــویـــه خــدایــه چــې زه داسـې
پــه پـردي جـنګ کـې قـتـلــیــږم
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
ستـا پـه الس کـې ســور قـلم دی
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او زمــا تــــاریــخ چــې لــیــکې
دغـــه ټـول تاـریـــخ پـرهــر دی
ویــنــې ،ویـنــې مـالګې ،مـالګې
زه پـه خپل پـرهـر کې پـروت یم
صـــِرف دا زمـــــــا ګـــنــــاه ده
چــې پــښــتـون یــم غــیـرتي یـم
او بــــچـــی د ابــــــدالــــي یــــم
نـنـګـیـالـی یـم ،جـنـګـیـالـی یــــم
تــوریـالـی یـم ،بـریــالـــــی یــــم
اوس زمــــــا دا صـــفــتـــونـــــه
ټــــول پـــر مـا بــانــدې بـد لګي
دا د پــــلر نـیـکــه نـــومــونــــه
ټــــول پـــر مـا بــانــدې بـد لګي
زه پــه خـپـل صـفـت شـرمـیــږم
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
چــې د داســې یــــو مـــل نـــــه
د جـــــهــــــاد فــضــیـلــت اورم
چــې بــچــی یـې پــه لـنـدن کـې
د خپل خیال جنت کې پروت دی
زمــــا دغــــه یــــــو بــــچــی و
الړ شهید شو ،شیـن طـوطي شو
مـبـارک شــــه ،مــبــارک شـــه
جــنـتــي شــو ،جــنـتــي شــــــو
زمـــا سپــیـنــه ږیـــــره نـــوره
اســویـلــو سپـیـنـه پـــولۍ کــړه
دا دی نـــور بــچـــي تـیــار دي
درنـګ سـاعـت لــه روانـیـــږي
او د ده دوکـــــــــان چــلـیــــږي
د شــرابــــو ګــــوټ حـــرام دی
خــــــو د ویـــنـــو ارزانــــي ده
د یــو څــــو کــســانــو راج دی
د یــــو څـــو کــســو خــانـي ده
دغــه وخـت د ژرنــدې پــل دی
او زمــا پــر مــرۍ پــروت دی
زه د خـــــوار غــنــم دانــه یــــم
د اوبـــــو پــــــه زور دلــــیـــږم
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
ورونـه کـیني ،خوینـدې ورکړي
د خــپـل ُجـــرم پـــه ســـزا کــې
دی ژونـــدی مــړی روان کـړي
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د دښــمــن کــــره یــې بــیــایــي
زې چـــې ویــنــمــه بــوږنـیــږم
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
چـې تـه نـه یـې ،ابـــۍ نـــه وي
بــابــا نـه وي ،مـــامـــا نــه وي
کــاکــا نـه وي ،یــاران نــه وي
خــپــلــــــــــوان نـــــــــه وي،؟
زه د چــــا پــــه در کــې کـیـنم
دا چــې ورځ په ورځ خـتـمیـږم
زه بـــه نــه لــیــونـی کــیــــږم؟
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
پـه مـغـزو مـې دومـره بـوج دی
چې خپل ځان را باندې بـوج دی
زه پــر ځـمـکه بـانـدې بــوج یـم
او آســمـان را بـانــدې بــوج دی
تــا تــه ډیــرې مــودې وشــــوې
تـــا تـه ډیــرې مــودې شـمــارم
چــا تــه ډیـــرې مــــودې کیږي
چــا تــه ډیــرې مــودې شـمـارم
د دنـــیــا نـــه را بــهــــر شـــوم
د مــــل نـــــه را بــهــــر شــوم
تــجسس تــکـــل لــــــه بــوتـلــم
پــه تــکــل کــې نــاکـام نه شـوم
حــقیـقـــت تــــــه ور رســیـــږم
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
چـې د الس او پـښـو نـه ګـیر یم
پــــه الســو کــې هــتکــړۍ دي
او پــه پـښــو کــې زولــنــې دي
پــه اظــهــار مــې پــا بنــدي ده
پــه ګــفـتـار مــې پــا بـنــدي ده
چــې څــه وایــــم کــافـر کـیږم
چې څـه نــه ویــم ،خــرابــیـږم
دا چــې ورځ په ورځ زیـړیـږم
زه پــه ژونــد پـسـې کــړیـــږم
زه بـــه نـــه لــیــونــی کـیــږم؟
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیـــږم؟
د شـوکـار پـــه الرې تــګ دی
لــپــې ،لــپــې زهــــر ،زهــــر
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د هــر چــا الســونـــه ډک دي
مــا پــه الســو کــې نــیــولــي
دواړه ســتـا الســونــه ډک دي
تـــا پـــه الســـو کـې نــیــولـي
دا زمــــا الســــونــــه ډک ډي
د انـسـان تــــر ویـنــو ګـــرانه
د انـسـان الســونــــــه ډک دي
د ارمـــان پــه ویــنــو ګــرانـه
د انــسـان السـونــه رنـګ دي
د حـیـوان تــر ویـنـو ګـرانـــه
د انـســان السـونه رنــګ دي
او زمــا او ســتــا پــه ویـنـــو
د آسـمــان الســونه رنګ دي
هـر اتــل پــه کــې جـانـانـــه
نـــاروا پـــــروپـــاګــنــډه ده
ګــــــوره مـــا پــسـې روانـه
نــن سـبـا پــروپــاګــنـــډه ده
بـعـضـې وایـي دا کــافر دی
بـعـضـې وایـي مـسلمان دی
بـعـضـې وایـي دا ملـحد دی
بعضې وایي خوږ انسان دی
د زړه سر دی او جانان دی
بـعضې وایـي دا یــې کـړي
بعضې وایــي دا یـې وکـړه
بعضې وایـــي دا دروغ دي
بـعـضـې وایــي دا رښــتــیـــا دي
بـس خـو ټــول خــلک لګـیــا دي
بـیـا بــه نــور خــلک پــیــدا شي
بــیا بـه نــور تـــورونــه راوړي
بـیــا بــه تــور خــلک پیــدا شي
بــیا بــه تـور تـورونـــه راوړي
ما به داسې رنګ کې پیچ کـړي
چـې بــیــخي بــه زمـا نــــه وي
بــیـــګـنـاه بـه ګــنــهـکـــار یـــم
مــا بــه کــړې ګــنـــاه نــــه وي
تـــه م لـــــه دوی سره لګـیا یـې
تــه م لـــــه دوی ســره سل یـې
تــه م لـــــه دوی سـره ګویا یـې
تــه یــې وایــې زه خـبـریـــــږم
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
د نــامـــې لـــه پـــاره لـــیــکـــو
د جـــامـــې لــه پــاره لــیــکـــو
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د پـــښـتــو پــــه مـــرۍ غــلــي
د شــمــلــو پـــه مـــرۍ غــلــي
زه لــه تــا ځـــیـنـــې بــیـــزاره
تـه لــه مــا ځــیـنـــې بــیـــزاره
زه پــه تــا بــانــدې بــد لـــګــم
ته په ما بانـــدې بــــد لــګـــــې
کـــه زه لــر یــم او کـه بــر یم
لــه خــپل ځـان سره په شر یـم
ځـکـه ټــول پرهر ،پرهــر یــم
در پـــه در یــم او نــهــــر یــم
د حــســاب نــــه مــو وبـــاسي
د کــتــاب نــــه مـــو وبــاســي
اې قـســم په خـدای ورکـي مـو
د نـصـاب نـــه مــــو وبــاسـي
تــه هـم پـوهـه ،زه هـم پـوهــه
تـه هــم غـلـی ،زه هــم غـلــی
د تــا خپــل څــه مـفــادات دي
زمـــا خپــل څــه مفــادات دي
او زمـــا او ستــا پــه شـر کې
د چــا بــل څـــه مـفــادات دي
ای دانــشـه ښـــه پـــوهـــیــږم
چــې یـو کـیـږم ،نــه ورکــیـــږم
په ډیـــر کـم قیمت خــرڅــیـــږم
زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
پای
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«دا چې سره وینه بهیږي»
په کابل کې د وینو سیالو
«گرانه اوس کابل ته مه ځه
بس راځه ،وینه بهیږي»
دا دی یو ځل بیا د عجیبو ترکیبونو د شاعر بخت زاده دانش یو نوی شعر«دا چې سره وینه
بهیږي» را اخلم چې د ټول افغانستان ،په تیره د کابل د نن ورځې د وینو او وژنو ښه انځور په
کې لیدالی شو .د شاعر بخت زاده دانش د شعر ویلو دا ویدیو د  ۲۰۱۷کال د می د میاشتې په
نهمه نیټه په «با خبر سوات دات کام» کې آنالین شوې وه او زه د کوم فیسبوکي یار له برکته د
مې په دیرشمه نیټه ور باندې ورپیښ شوم.
لکه د بخت زاده دانش تیر شعر (زه به نه لیونی کیږم) ،دا مې هم په پوره دقت واوریده ،بیا مې
په پراخې حوصلې سره ټکي په ټکی د شاعر له خولې ،د ده له تلفظ سره سم را ولیکه او په
ځینو ځایونو چې پوه نه شوم ،درې ټکي مې ورته ایښي دي او خپرول یې دا دی نن د کابل له
خونړیو پیښو سره برابر شول.
بخت زاده دانش لکه زموږ مطیع هللا تراب خپل ټول شعر له یاده ،په ځانګړي انداز او احساساتو
سره اوروي ،داسې چې حاضرین او لیدونکي تر تاثیر الندې راولي.
د بخت زاده دانش دا شعر د یوه ځانګړي پیام درلودونکی دی ،سره له دې چې له ځینو نظریاتو
سره یې زه موافق نه یم ،خو دا باید وویل شي چې د شاعر دا غږ د سبا له پاره د امید یوه چیغه
ده ،پر پښتنو باندې د راغلو بدو حاالتو د نا امیدۍ د کړیو ماتونکې چیغه او د نوي نسل له پاره
د نویو امیدونو ښودل دي او د هغوی د ذهن په کرونده کې د تحرک او بیا آبادۍ د فکر کرل
دي.
شاعر په اوسنیو حاالتو کې د پښتنو د ستونزو او بد حالت بیان په شاعرانه احساساتو سره کوي
او په ډیر امید سره دا وایي چې باالخره به دا حاالت بدلیږي.
شاعر بخت زاده دانش په روانو حاالتو کې د منفي پیښو د زیاتیدو په وجه دومره تنګ شوی چې
پاچا خان او غني خان له خپلو الرو را گرځوي او بل رسالت په مخ کې ورته ږدي او د حاالتو
د بدلون له پاره ان د عدم تشدد ساالر پاچا خان ته نیزه په الس کې ورکوي او بدل ته یې لمسوي:
« ...دغه وخت به بیرته نن شي
بل انسان به ترې پیدا شي
قهرمان به ترې پیدا شي
پهلوان به ترې پیدا شي
بل افغان به ترې پیدا شي
بادشاه خان به ترې پیدا شي
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خو په الس کې بې نیزه وي
تشدد بې فلسفه وي
دا سړی به ډیر بدل وي
دا سړی به عجیبه وي
پښتنو بدل به اخلي
د پښتو بدل به اخلي»...
زما له نظره اصلي خبره دا ده چې په اوسنۍ زمانه کې هدف ته په تشو خبرو او احساساتو څوک
نه شي رسیدالی ،تر څو چې الزمه پوهه او عمل نه وي ،تر څو چې پښتون تعلیم و نه کړي،
نوی نسل و نه روزي ،له علم ،تکنالوژۍ او د تمدن له کاروان سره ځان برابر او سیال نه کړي؛
په هیڅ وجه نه شي کیدای چې ورنه را چاپیره ستونزې دې په خپل سر او یا په تشو احساساتو
لرې شي .دا هر څه چې پر پښتون قوم باندې راغلي دي ،دا ټول د بیسوادۍ ،نا پوهۍ او نه تعلیم
په وجه او د دودیزو قوانینو په چوکاټ کې د ځان ایسارولو پالنه ده چې دوی په داسې کړاوونو
کې را ګیر دي.
د حل اصلي او یوازینۍ الر دا ده ،په هره بیه چې کیـږي نوی نسل باید سواد زده کړې ،ښونځي
او پوهنځي ته وهڅول شي چې علم تر السه کړي ،تر څو چې نوی نسل ،په نوې او متمدنه بڼه
و نه روزل شي ،دغه به مو حال وي.
دا هم بشپړ شعر:

دا چې سره وینه بهیـږي
دا چې سره وینه بهیـږي
او توده وینه بهیـږي
لر او بر مې په وطن کې
پښتنه وینه بهیـږي
پیښور په وینو سور شو
او تازه وینه بهیـږي
گرانه اوس کابل ته مه ځه
بس راځه ،وینه بهیـږي
یو پښتون وزیرستان کې
بل پښتون بلوچستان کې
دواړه مړه شول په ارمان کې
د وختونو په زندان کې
په دې گرده پښتونخوا کې
په کابل او په پکتیا کې
اې!
د ورځې په رڼا کې
ښه ښکاره وینه بهیـږي
او توده وینه بهیـږي
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لر او بر مې په وطن کې
پښتنه وینه بهیـږي
په ګناه مو خبر نه یو
چې په څه باندې مو وژني
چې په بدو کې یې مړه کړو
که په ښه باندې مو وژني
په جرگو کې مو را ټول کړي
په جرگو باندې مو وژني
څه نا څه به راله گوري
څه نا څه باندې مو وژني
په اسالم باندې میین یو
عقیده باندې مو وژني
له هندو نه یې جدا کړو
نظریه باندې مو وژني
خپل بمونه یې گزار کړل
بهانه باندې مو وژني
او میلمه کاله ته راغی
په میلمه باندې مو وژني
په چا گرمه وینه ډنډ شوه
په چا مړه وینه بهیـږي
او توده وینه بهیږي
لر او بر مې په وطن کې
پښتنه وینه بهیـږي
دا چې سره وینه بهیـږي
او توده وینه بهیـږي
لر او بر مې په وطن کې
پښتنه وینه بهیـږي
دغه وینه به ودریـږي
دغه وینه به وچیـږي
دغه وینه به خوټکیـږي
دغه وینه به لنگیـږي
...
د پښتو خبرې واوره
د جذبو خبرې واوره
دغه وینه به لنگیـږي
بیا به بل خوشال پیدا شي
بیا به بل مغُل په دار کړي
بیا به بل شیرشاه پیدا شي
دا به خپل دشمن مردار کړي
بیا به بل نجیب پیدا شي
دا به څنگه څوک سنگسار کړي
بیا به بل «مان هللا» راشي
وخت به بل غازي تیار کړي
دغه وینه دې بهیـږي
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دغه وینه دې بهیـږي
پښتنو عبث به نه ځي
لیونو عبث به نه ځي
د دې وینې له شوخۍ نه
د دې وینې له مستۍ نه
د دې وینې له سرخۍ نه
بل کاروان به پیدا کیـږي
بل حیران به پیدا کیـږي
د کوکنار ماتم به نه کي
د چنار ماتم به نه کي
د دې اوښکو ،اوښکو سترګو
د خمار ماتم به نه کړي
د دې سرې وینې د جوشه
د تودې وینې د جوشه
دا په الرو کې توی شوې
هم د دې وینې له جوشه
شاعري به پیدا کیـږي
بل غني به پیدا کیـږي
پخوانی غني به نه وي
لیونی غني به نه وي
د حلوا دشمن به نه وي
د مال دشمن به نه وي
د حلوا قصه به نه کی ی
د مال قصه به نه کی ی
دا به نورې نغمې وایي
بیا به سپورې نغمې وایي
په نغمو کې به یې شور وي
په نغمو کې به یې زور وي
...
...
د دې وینې له غیرت نه
د غیرت چیغه راخیژي
او له دې غیرتي غږ څه
د اجمل رباب ټنگیـږي
باباگان به را لړزیـږي
عالمان به را لړزیـږي
د خپل قام سره به ودریـږي
د جندول عمراخانه
د روښان څلی جوړیـږي
د پښتون فکر لمبه شو
سره لمبه ترې نه بلیـږي
شاعران به یو ځای کیـږي
لیکواالن به را ټولیـږي
د سایل پتری کچکول
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اباسین غاړې ته لویـږي
پښتنو خیرات به غواړي
د پښتو خیرات به غواړي
دا زما د علم تنده
د اظهار د پوهې پنگه
راشه ټول پښتانه رنگ کړه
د شاکر د وینې رنگه
بیرته راشه اتل جانه
هیڅ دې جوړ نه کړل له جنگه
راشه ټول پښتانه رنگ کړه
د شاکر د وینې رنگه
بیرته راشه اتل جانه
هیڅ دې جوړ نه کړل له جنگه
او اوس یاره در نه ځار شم
ولې پریوتې له شرنگه
د صادق روښان له فکره
د ایلم له غر نه دنگه
وه! شهکاره در نه ځار شم
اې د گران د در ملنگه
وه ممتازه! ځار د بنگه
یه د خپله ځانه تنگه
یه د سوات د سور ملنگه
روغانیه غنم رنگه
وه ترابه ،وه گلرنگه
تا ته وایم غني غورځنگه
دا زما نارې ته اورې؟
دا زما نغمې ته اورې؟
دا زما د مینې غږ دی
دا د هاغې وینې غږ دی
دا په الرو کې چې توی شوه
په مردارو کې چې توی شوه
د دې وینو له سیالب نه
انقالب ته الر جوړیـږي
پښتنو له انقالب نه
انقالب ته الر جوړیـږي
د دې دومره لوی عذاب نه
انقالب ته الر جوړیـږي
د هللا د لوی کتاب نه
انقالب ته الر جوړیـږي
د وختونو احتساب له
د ظلمونو دې حساب له
د پښتون بچي نصاب له
دې قانون او دې کتاب له
دغه وخت به بیرته نن شي
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بل انسان به ترې پیدا شي
قهرمان به ترې پیدا شي
پهلوان به ترې پیدا شي
بل افغان به ترې پیدا شي
بادشاه خان به ترې پیدا شي
خو په الس کې بې نیزه وي
تشدد بې فلسفه وي
دا سړی به ډیر بدل وي
دا سړی به عجیبه وي
پښتنو بدل به اخلي
د پښتو بدل به اخلي
اې د سوات د خویندو میندو
د سلگو بدل به اخلي
باجوړ کې شهیدان شول
د سړو بدل به اخلي
د کمڅو ټپوس به کیـږي
د اقصا جومات د پیغلو
جینکو بدل به اخلي
د جومات ټپوس به کیـږي
د حجرو بدل به اخلي
په کابل باندې چې وشوې
د حملو بدل به اخلي
د وزیرو د مسیدو
د شملو بدل به اخلي
فکر مه کوئ یارانو
د روژو بدل به اخلي
د وطن د ټولو خپلو
پښتنو بدل به اخلي
د قانون گریوان به نیسي
د قارون گریوان به نیسي
که پښتون داسې و نه شو
د پښتون گریوان به نیسي
بس یو څو ورځې دانشه
انتظار دی دا به وکړو
پای
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ابراهیم نعیمي:
او ال ګلونه سوځي
(بیا هم افغان میرمنې او د هغوی د تریخ ژوند دردونکی انځور)
«ښځه د نارینه نیمه برخه جوړوي ،ځکه نارینه تل د خپلې نیمې برخې په جوړولو
پسې ګرځي او پیدا کوي یې»
(افالطون)
«...او ال ګلونه سوځي» د هغه نوي چاپ شوي کتاب نوم دی چې د افغانستان د مظلومو ښځو
د تریخ ژوند تأریخ او زوریدو بیالبیل اړخونه روښانه کوي او ځای ،ځای مستند دالیل هم ورته
راوړل کیـږي.
دا اثر د ښاغلي ابراهیم نعیمي د کلونو څېـړنو ،پوښتنو ،سفرونو او خولو تویولو پایله ده.

د کتاب پیژندنه:
د کتاب نوم:
او ال ګلونه سوځي،
لیکوال :محمدابراهیم نعیمي،
د چاپ کال ۲۰۱۲ :ام میالدي ــ  ۱۳۹۱ام لمریز کال،
د چاپ ځای :د دانش خپرندویې ټولنې تخنیکي څانګه ـ پیښور.
د کتاب لیکوال د کتاب د اهدا په برخه کې د کتاب ټول پیغام داسې راټول کړی دی:
ښځو ته اهدا ،هغوګالنو ته چې اوس هم په بل کړای شوي اور کې سوځي!
د کتاب په اهدا کې د لیکوال له پیغام نه داسې ښکاري چې دی ښځې ته ،د ښځې مقام او په
ټولنیز ژوند کې د هغې رول ته څومره احترام قایل دی او د کتاب له ژورې لوستنې نه دا ښکاري
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چې لیکوال په دې عقیده دی چې :ښځه مور ده ،ښځه د ژوند ملګرې ده ،ښځه د ټولنیز ژوند
نیمایي برخه ده ،او په پای کې ښځه د نارینه الس نیونکې او مرسته کوونکې ده.
سره له دې چې په افغانستان کې د ښځو پر ژوند کتابونه او مقالې لیکلې شوې دي ،بحثونه او
خبرې ورباندې شوې دي؛ خو زه فکر کوم چې دا موضوع هیڅکله هم نه زړیـږي او هر کله
باید خبرې ورباندې وشي او د نوي وخت د نویو نظریاتو ،پرمختګونو او نویو الس ته راغلو
اسنادو په رڼا کې وڅیـړل شي.
د یوې ټولنې له هرلیکلي هنرنه مخکې ،د هغې ټولنې فوکلور مخکې رامنځ ته شوی وي .که په
پخوا زمانو کې د ښځو د ژوند په څرنګوالي پسې څوک ګرځي ،نو د هغې ټولنې فولکلور ته
دې سر ورښکاره کړي ،او که څوک غواړي د یوې افغان میرمنې د ژوند اصلي څیره وګوري،
د افغانستان فولکلور دې ولولي ،پښتو لنډیو ته دې سرور ښکاره کړي چې په خپله د لنډیو تر
نیمایي ډیره برخه نه یوازې د ښځو په باب ده ،بلکې د ښځو له خوا تخلیق شوې هم دي .دا د
یوې افغانې پیغلې غږ دی:

چیرې پناه شوې په غـم ورکه
ما په اوښانو بدلوي ،تا غرقوینه
دپښتوادبیاتو په تاریخ کې ترټولو پخوانی شخص چې په شعوري ډول یې د ښځو په باره کې خپل
نظر څرګند کړی دی ،هغه خوشال خان خټک دی .ده د ښځو په باب یې په خپلو شعرونو او
آثارو کې کله ناکله خبرې کړي دي ،ده د موضوع د مهموالي له نظره د ښځوپه باب ،د ښځې د
پیژندنې په برخه کې یوه بشپـړه قصیده ویلې ده چې دري څلویښت ( )۴۳بیتونه لري ،د ښځو د
جمال او کمال بیان په کې شوی دی.
(خټک خوشال خان ،د خوشال خان خټک کلیات ،د عبدالقیوم زاهد مشواڼي اوډنه ،دانش خپرندویه
ټولنه ،پیښور۲۰۰۵ ،ز کال۴۵۸ ،ـ  ۴۶۱مخونه)
وروسته له قصیدې نه یې په خپل مشهور اثر دستارنامه کې هم د ښځوپه باب خبرې کړې دي،
داسې څه یې ویلې دي چې د سل ګونو کلونو په تیریدو سره اوس هم علمي بڼه لري ،داسې بحث
یې کړی چې د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره ډیر ښه اړخ لګولی شي .خوشال خپل مشهور اثر
دستار نامه د هند د رنتبور په زندان کې لیکلی دی .یوه مقدمه ،شل هنرونه ،شل خصلتونه او
یوه خاتمه لري .زه ورته د هغه وخت د پښتـنواساسي قانون وایم.
د دستارنامې په دولسم ( )۱۲او دیارلسم ( )۱۳هنرونو کې خوشال خان خپل نظریات د ښځې په
باب بیان کړي دي .خوشال د دستارنامې د دولسم هنر په پیل کې د ښځې په باره کې ،چې دا
فغانانو د اوسنیو تودو جنجالونو یوه برخه ده ،داسې خپل نظرڅرګند کړی:
«نکاح روا ده ،دوه ،درې ،،څلور؛ اما بهتره یوه ده».
(خټک خوشال خان ،دستارنامه ،پښتو اکادیمي پیښور ۱۹۹۱،ز کال ۱۰۴ ،مخ)

او د دې بحث ترپایه ،دی د دالیلو په وړاندې کولو سره د یوې ښځې په درلودلو باندې ټینګارکوي
او د ډیرو ښځو کول یو حبطه او بې فایدې کارګڼي:
چې میرمنې په کې دوه شي
هــغه خـــونــه حبــطه شــي
(خټک خوشال خان ،دستارنامه ،پښتو اکادیمي پیښور ۱۹۹۱،ز کال ۱۰۶ ،مخ)
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اوس هم زموږ د ټولنې ډیره سلنه خلک په دې نه پوهیـږي چې ښځې سره څه ډول چلند وکړي،
په تیره له حامله ښځې سره .خوشال ال په هغه وخت کې د اوس وخت نظریات له ښځو سره په
چلند کې مطرح کړي و .دی په ټینګار سره وایي چې بادارې میرمنې سره باید څه ډول چلند
وشي .خوشال د دستارنامې په دیارلسم هنر کې داسې ویلي دي:
«اوالد که زوی وي یا لور ،خو چې عورتینه په فرزند ډکه شي ،نور یې تربیت الزم شي»...
(خټک خوشال خان ،دستارنامه ،پښتو اکادیمي پیښور ۱۹۹۱،ز کال ۱۲۲ ،مخ)

بیا به چا په ضمني ډول چا څه لیکلي وي ،چې دومره د چا پام نه ورته اوړي،خوبل تن چې په
شعوري ډول د ښځو یادونه کړې ده ،هغه د شاه حسین هوتک د دربار منشي ،محمد هوتک دی
چې پټه خزانه یې لیکلې ده .محمد هوتک دا اثرپه۱۱۴۱ـ ۱۷۲۸( ۱۱۴۲ــ  )۱۷۲۹کال کې لیکلی
دی .محمد هوتک د پټې خزانې په تذکره کې د یښتني ادب شپږ نامداره میرمنې (نازو توخي،
حلیمه حافظه ،بي بي نیکبخته ،بي بي زینب ،زرغونه ،رابعه) معرفي کړي دي.
(خټک خوشال خان ،دستارنامه ،پښتو اکادیمي پیښور ۱۹۹۱،ز کال ۱۷۶ ،ــ ۱۹۴مخونه)

وروسته بیا معاصرینو د شعرونو په مجموعو کې په جال کتابونو او ادبي تذکرو کې د ښځو د
ژوند ،بیوګرافۍ ،هنري ــ ټولنیزو فعالیتونو او نورو کارونو باندې رڼا اچولې ده .لکه د بینوا
اوسني لیکوال ،پښتني میرمنې او نور.
وروسته له دې نه که د ښځو په باب د لیکوالو او شاعرانو په آثارو کې له خورو ـ ورو یادوونو
څخه تیر شو ،نو په شلمه پیړۍ کې د امان هللا خان په وخت کې د ښځو د مبارزو ،ټولنیزو
فعالیتونو او دښځو د نهضت پیل ته رسیـږو؛ چې عملي بڼه یې تاریخ ثبت کړې او تودې برخې
یې اوس هم په سترګو ګورو .په دې برخه کې ترنن پورې د پاملرنې وړ مقالې او کتابونه لیکل
شوي دي .د مقالو شمیر یې له سل ګونو تیر او زرګونو ته رسیـږي ،خو د کتابونو شمیر به یې
لس ګونو او یا هم سل ګونوته ورسیـږي.
زه داسې دعوا نه لرم چې د ښځو په باب ټولې لیکل شوې مقالې او کتابونه ما لوستې دي ،خو
دا ویالی شم چې هغه کتابونه چې د افغانستان د ښځو په باب لیکل شوي دي او زما له نظره تیر
شوي دي ،دغه یې ډیر د پاملرنې وړ دي:
۱ــ زنان نامدار افغان در تاریخ (از عهد باستان تا کودتای ثور) ،اعظم سیستاني ۲۰۱۰،ــ
ناشرافغان جرمن،
۲ــ ماللۍ جویا اسطوره شجاعت روزګارما ،اعظم سیتاني ،۲۰۰۹ ،افغان جرمن،
۳ــ وضع حقوقي زنان افغانستان پس از کودتای ثور ،۵۷اعظم سیستاني،)۲۰۱۱ -۲۰۰۲( ،
افغان جرمن،
۴ــ چوپتیا خشونت دی ،په افغانستان کې د ښځو پرحقوقو تیري ته خاتمه ورکړئ ،د  ۲۰۰۸کال
جوالی،
 ۵ــ خاموشي خشونت است ،بد رفتاري علیه زنان را درافغانستان خاتمه دهید ،جوالی ،۲۰۰۸
۶ــ خشونت علیه زنان (راه طوالني فراراه تطبیق منع خشونت علیه زنان در افغانستان) ،قوس
،۱۳۹۰
۷ــ عرف و عنعنات نا پسند و تطبیق قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان ،دسمبر ،۲۰۱۰
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 ۸ــ قانون ازدواج (جریده رسمي) ،پرله پسې ګڼه ،۹۱:اګست .۱۹۷۱
دغه آثار ټول د قدروړ دي او د ښځو د ژوند او رنځونو بیانونکي دي ،خو زما په نظر په ټولو
یادو آثارو کې د محترم دانشمند ،کاندید اکادیمیسین اعظم سیستاني آثار او نظریات د پاملرنې وړ
اوعلمي تحقیقي تله یې درنه ده .سیستاني په علمي او سیتماتیک ډول د ښځو مسآلې ته په پام
سره کار پیل کړی ،له اسطوره اي دور نه یې کار پیل کړی دی او په مسلل ډول یې تر نن پورې
رارسولی دی او اوس هم قلم چلوي او د افغانستان د مظلومو ښځو د دفاع په سنګر کې په میړانې
او علمي دریځ سره والړ دی .د جال آثارو ترڅنګه یې ،د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې په
لسګونه مقالې هم لیکلي او خپرې کړې دي.
د افغانستان د ښځو په باب وروستی کتاب د ښاغلي ډاکتر سید عبدهللا کاظم اثر (زنان افغان زیر
فشار عنعنه و تجدد) دی چې د امریکا په کلفورنیا کې خپور شوی دی او ښاغلي سیستاني یوه
مفصله علمي مقاله ورباندې لیکلې ده ،چې په څلورو برخو کې ،په افغان جرمن آنالین کې خپره
شوې ده)۱۲( .
وروسته له هغه دا دی د ښاغلي ابراهیم نعیمي اوسنی اثر ( ...او الګلونه سوځي) دی ،چې د
اوس له پاره زموږ د بحث وړ دی .کتاب په پښتو ژبه لیکل شوی دی ،لیکوال لکه څنګه چې په
خپله سریزه کې ویلي دي چې دا د ده لومړنۍ تجربه ده .دا کتاب د لیکوال د لومړنۍ تجربې په
توګه خپلې ځانګړنې لري ،البته له یو څه نیمګړتیاوو سره ،چې هیله ده په نورو لیکنو او د دې
کتاب په راتلونکو چاپونو کې د هغو برطرفه کولو ته پام وکړي؛ مګردا د جدي پاملرنې وړ ده
چې ښاغلی نعیمي په دې کتاب کې د مظلومو افغان میرمنو حالت په داسې مهارت او صداقت
سره لوستونکو ته وړاندې کړی دی چې لوستونکي ترخاص تاثیر الندې راوستلی شي او خپل
دا احساس یې په داسې مستند ډول سره بیان کړی دی چې هرلوستونکی به یې ورسره تاییدوي.
لیکوال د ښځو هر انځور چې وړاندې کوي ،د نارینه د واک ترسیوري الندې یې څیړي ،دالیل
یې وایي او د حل دالرې وړاندیز یې هم کوي .لیکوال د کتاب په بیالبیلو څپرکو کې د ښځو د
نهضت بیالبیل پړاوونه او د نا روا دودونو په مقابل کې د هغو پر مقاومت خبرې کړې دي.
په کتاب کې د ښځو د نهضت په باب د ښاغلي نعیمي نظر داسې راوړل شوی دی چې د ښځو
نهضت درې پړاوونه لري:
ــ په اماني دوره کې د ښځو نهضت،
ــ د داوود خان د صدارت په دروه کې د ښځونهضت،
ــ د طالبانو په له منځه تلو سره د کرزي په دوره کې د ښځونهضت.
دا ویش کیدای شي ډیری څیړونکي ورسره ونه مني ،خو نعیمي خپل استدالل ورته لري چې په
کتاب کې یې لوستونکي میندالی شي.
د کتاب په پیل کې د لیکوال ډالۍ او د مننې پیغام راغلی دی ،بیا د کتاب په باب د څلور تنو د
نظر خاوندانو سریزې راوړل شوې دي .لومړنۍ سریزه د کتاب په باب د باري جهاني خبرې
دي .د جهاني د خبرو په یوه برخه کې د دې کتاب د لیکلو د اړتیا په باب داسې راغلي دي:
« ...په افغانستان کې ښځې دونه ستونزې لري چې د کتاب په لیکلو نه ،بلکې په کتاخانه یې
چاره نه کیږي»...
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باري جهاني د خپلو خبرو په پای کې د یوې مظلومې په زوره واده شوې او نامراې پیغلې د
غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې ،د هغې نامراده ژوند د شعرپه ژبه په هنرمندانه ډول انځور
کړی دی ،د دې شعر په یوه برخه کې داسې راغلي دي«:
چې ته ژړیږې زه به هم ژاړمه
څوک یې نجلۍ چې مې په نیمه شپه کې
له سترګوتښتوې خواږه خوبونه
ستا له زګیروي مې خیالونه زخمي
ستا له زخموراته راځي دردونه » ...
(نعیمي ،محمد ابراهیم... ،او الګلونه سوځي ،دانش خپرندویه ټولنه ،پیښور ۲۰۱۲،ز کال ۱۳ ،ام مخ)

ورپسې:
ــ د نجیبه سارا بیاباني سریزه،
ــ د ډاکتر رحمت ربي زیرکیارسریزه،
ــ د عالیه راوي اکبر سریزه،
ــ بیا د لیکوال سریزه راوړل شوې ده.
د لیکوال په سریزه کې د کتاب د لیکلو یو دلیل داسې ښودل شوی دی:
« ...زما اصلي موخه دا ده چې د هغو هیرو شوو ښځو نارې او فریادونه د افغان ولس او د
نړۍ د هیوادونو ولسونو ترغوږو ورسوم چې په غرونو او لرې سیمو کې د پالرواکۍ په
منګولو کې ژوند کوي .په دې خبرې هم نه دي چې ښځه هم کیدای شي د نارینه په مخ کې د
خبرو حق پیدا کړي»...
(نعیمي ،محمد ابراهیم ... ،او الګلونه سوځي ،دانش خپرندویه ټولنه ،پیښور ۲۰۱۲،ز کال۹ ،مخ)

په دې پسې د کتاب اصل متن پیل کیـږي چې لس څپرکي لري .په نهه څپرکو کې د لیکوال
څیړنه او خبرې ځای پرځای شوې دي او په وروستي څپرکي کې د نورو فرهنګیانو نظریات
راوړل شوي دي.
په ډیری فصلونو کې له تاریخي اسنادو نه په استفادې سره د افغان میرمنو ژوند او مبارزې،
وهل ټکول او قربانیانې یادې شوې دي؛ چې اکثریت یې په نورو آثارو کې هم په یوه یا بله بڼه
راوړل شوي دي؛ خو د دې کتاب لیکوال د افغان ښځو په تړاو په افغانستان کې د ښځو د اوسني
حالت په باب ځینې داسې نوي مواد او خبرې راوړې دي چې د ښځو په باب په نورو لیکل شوو
کتابونو کې نه تر سترګوکیـږي .د مثال په ډول د کتاب په نهم فصل (۵۱۳مخ) کې (د حامد
کرزي د واک له پیل څخه تر نن پورې) داسې مسایلو باندې بحث شوی دی چې نوي مواد او
اسناد دي .لکه:
ــ په موجوده نظام کې د ښځو بریاوې،
ــ د دیموکراسۍ جنازه که د نوي فصل پیل،
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ــ د ښځو زندانونه،
ــ د زندانیانو د مرکو لنډیز،
ــ او...
د کتاب په بیالبیلو څپرکو کې د پام وړ بله برخه دا ده چې لیکوال د کلو او بانډو د عیني ژوندانه
له هغو برخو څخه چې ډیر خلک او آن میډیا هم خبر نه دي ،ژوندي مثالونه او د سترګو لیدلی
حال ثبت او وړاندې کړی دی .لکه:
د کلیوالي ښځو د ورځني ژوند څیړنه (۲۵۵مخ)،
د کلیوالي ښځو اقتصادي سر چینې (۲۶۱مخ)،
له کورنه د کلیوالي ښځو د وتلو شرایط ( ۲۷۲مخ)،
د کوچیانو ښځو ژوند ته یوه کتنه ( ۲۷۳مخ)،
لیکوال په خپله په خپل نوښت او مصرف د دې موضوع په لټون پسې سفرونه کړي دي ،زندانونو
ته تللی ،زنداني ښځې یې له نږدې لیدلې دي او مرکې یې ورسره کړې دي۶۰۲( .مخ)
په لسم یا وروستي څپرکي کې لیکوال د ښځو په باب د نامتو افغان لیکوالو او د نظر خاوندانو
نظریات راوړي دي ،چې دا هم د ښځو په باب د نظریاتو یوه ښه مجموعه ګڼل کیـږي چې په
کتاب کې د لیکوال په نوښتونو کې باید وشمیرل شي.
په پای کې د مآخذونو فهرست او د لیکوال بیوګرافي راوړل شوی دي .دا مشهوره او منل شوې
علمي خبره ده:
چیرې چې کار شته،هلته اشتباه هم شته.
نو د دې اصل په منلو سره د ښاغلي نعیمي په کار کې هم تیروتنې خامخا شته ،چې لیکوال به یې
په راتلونکو لیکنو کې اصالح ته پام کوي .دا دی د ډنمارک د آغوس په ښارکې د دې کتا ب له
پاره ،د  ۲۰۱۳ام کال د جون په شپاړسمه نیټه د مخکاته غونډه په نظر کې نیول شوې ده ،هیله
ده چې په دې غونډه کې به د کتاب د لیکلو په طرز او محتویاتو په باب مفصل بحثونه وشي .د
لیکوال د وینا په حواله د دې کتاب ډنمارکي متن باندې هم کار روان دی او په نږدې راتلونکې
کې به چاپ ته چمتوشي.
(نعیمي ،محمد ابراهیم ... ،او الګلونه سوځي ،دانش خپرندویه ټولنه ،پیښور ۲۰۱۲،ز کال ،د مقدمې لسم مخ)

زه په داسې حال کې چې د دې کتاب چاپ او خپریدل د ښځو د نهضت د پرمختیا او بریالیتوب
له پاره یو ګام بولم ،لیکوال ته یې په نورو لیکنو او شخصي ژوند کې بریالیتوبونه غواړم او د
زړه له کومې د دغې سترې خوارۍ مبارکي ورته وایم.
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د طنز پیچلی هنر
او
د ابراهیم نعیمي تجربې
دغه څو کرښې مې کلونه وړاندې د درانه دوست انجنیر ابراهیم نعیمي د طنزونو یوې ټولگې
(د پشقل بای نکلونه) ته د مقدمې په ډول ،د ده په غوښتنه لیکلې وې .د ځینو موجه او ناموجه
دالیلو له مخې مو روابط یو څه سره ساړه شول .د همدې سوړوالي د سړو په څیله کې بیا پوه
نه شوم چې ده د خپلو طنزونو پر ټولگه باندې څه وکړل ،چاپ ،آنلین او که یې نا څرگنده له
ځان سره ساتلې ده .پرون مې خپل ناخپاره کړي یادداشتونه تر نظر تېرول ،چې دا مقدمه
پرمخه راغله؛ نو مې یې خپرولو ته په دې نیت زړه ښه کړ چې یو خو به د نعیمي صاحب د
یوه هنر یادونه او د ده د هنر په باب زما نظر څرگند شي او له بلې خوا به زما دا لیکلې کرښې
د نه خپراوي له زندان څخه را خلصې شي.
که حقیقت ته څیر شو او لږ واقع بیني وکړو ،زموږ ټولنه وطن او خلک د خندا او ژړا یوې
ټولګې ته پاتې کیږي .د افغانانو ژوند او ټولنه اوس داسې شوې چې ټوله طنز ده او د دري ژبې
دا شاه بیت یې ښه تمثیلوالی شي:
خندهء تلخ من از ګریه غم انګیز تر است
حـالم از ګــریــه ګـذشتست بـدان مـیـخندم
زه نه غواړم دلته د طنز پر تاریخ یا تعریف باندې څه و وایم ،دا په دې چې نه یې پیل مالوم دی
او نه یې تر اوسه پر یوه داسې تعریف باندې هوکړه شوې چې ډیری ورباندې په یوه نظر وي؛
خو په دې خبره ډیری متـفـق دي چې طنز د خپل تاریخ په اوږدو کې ،د خندا او ژړا په یوه ګډه
دایره کې د ټولنیزو ناخوالو او فساد په مقابل کې د داسې یوه بغاوت او غږ نوم دی چې هم رسوا
کونکی دی او هم پوه کونکی دی.
د ټولنیز ژوند هر اړخ ته چې ګورې ،هم د خندا ده او هم د ژړا وړ ده او د داسې یو حالت
انځورولو او بیانولو ته طنز ویالی شو ،نو ښه ده چې و وایو:
د خندا او ژړا په یوه ګډه ژبه باندې د ټولنې د نا خوالو انځورولو ته طنز وایي.
زموږ ټولنه د انارشۍ دې حد ته رسیدلې ده چې هرې برخې ته یې ،هر فصل ته یې او هر نسل
ته یې چې ګورې طنز ده ،خندا او ژړا په یوه وار په یوه ځای په مخه درځي.
زموږ د ټولنې فکري سیر دې برید ته رسیدلی دی چې اوس یې ِجلب له موږ نه څه چې ،ال له
ټولې نړۍ نه هم خطا دی .د همدې له پاره د هر بادرده او با درکه افغان له پاره اوس زموږ د
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ټولنې هر اړخ طنز دی او هر څه یې د خندا او ژړا وړ دي او د طنز لیکلو له پاره په سلګونو
ال زرګونو بکرې سوژې په کې موجودې دي.
طنز د ټولنې د بیالبیلو اړخونو د ناخوالو په نښه کول دي ،ورباندې ژړل دي او د همدې ژړا په
ترڅ کې پر همدې حالت باندې خندل هم دي .د همدې له پاره ستر روس لیکوال نیکالی ګوګول
وایي:
«طنز د نامریي اوښکو په منځ کې خندا ده».
ډیری ادبپوهان او طنز لیکونکي په دې عقیده دي چې طنز په ټولنیز فساد او نا دودو باندې
ژړل ،خندل او په پای کې د همدې نادودو د مخنیوي له پاره ورباندې نیوکه ده.
د طنز اصلي دنده د چا مسخره کول او کم راوړل نه دي ،بلکې د طنز اصلي دنده نادودې او
سیاسي ټولنیز فساد په نښه کول او له هغو څخه د کرکې څرګندول دي.
زما له نظره طنز باید دوه اړخه ولري:
اصالخي اړخ او پوه کوونکی اړخ .نو په دې ډول د طنز ژبه باید زننده وي چې هم جوړونکی
اړخ ولري او هم ورانونکی.
که د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې په طنز پسې پلټنه وشي ،نو د رسوا کوونکي طنز ریښې به ډیرې
ژورې وي .تر ټولو د مخه یې بیلګې په فولکوریکو ادبیاتو(لنډۍ او متلونه) کې موندالی شو،
خو د پوه کوونکې اړخ برخه به لږه خواره وي او دا ځان ته جال بحث دی.
طنز یوازې د دې له پاره نه دی چې مخاطب د هغه د خوښۍ له پاره وخندوي ،بلکې طنز د خندا
په څپو کې ،په ټولنیز ژوند کې شته هغه نیمګړتیاوې را بر سیره کوي چې د ژړا وړ دي .د
همدې اصل په دایره کې طنز هر کله د خندا په قلمرو کې هغه ژورې او اساسي نیمګړتیاوې په
نښه کوي چې د ژړا وړ وي.
طنز په هنري ژبه د ټولنیز ژوند د نیمګړتیاوو را برسیره کول دي ،طنز بغاوت دی ،هغه بغاوت
چې د همدغو نیګړتیاو د بیان او مخ ته کولو په وخت کې کیـږي ،یعنې طنز لیکونکی باغي دی
او د خندا او ژړا له لښکر سره د ټولنیزو نادودو او فساد سره جنګ ته خپله جنډه جګوي.
زه د طنز په برخه کې د چارلي چاپلین له دې نظر سره ملګری یم چې وایي:
«طنز په ټولنه کې د وېرې او نفرت له منځه وړلو له پاره تر ټولو غوره زهر دي».
او که یې لوستونکي را سره ومني ،نو په اوسني پښتو طنز لیکنه کې نور محمد ضیا هره ورځ
د زهرو څو جامونه پر سر اړوي.
په طنز کې چې کله د ټولنې یا شخص او یا بل چا ،یا بل شي پر نیمګړتیا خبرې کیـږي او د
خندا او ژړا په یوه ګډه ژبه باندې انځوریـږي ،یوه ستره ځانګړنه یې باید دا وي چې ظرافت هم
په کې وي .او دا ظرافت باید د ژبې د عفت په چوکاټ کې وي نه له هغه نه د باندې.
په طنز کې خندونکې برخه د خوشالۍ او خندا له پاره نه وي ،بلکې د ټولنې او ټولنیز ژوند د نا
دودو مسخره کول دي .د همدې له پاره په طنز کې خندا هدف نه ،بلکې وسیله ده چې د اصالح
په غرض د فساد ،نادودو او نا قانونه اړیکو او کارونو مسخره کول دي.
دا باید ومنو چې په ټولنه کې د شته نا خوالو د اصالح له پاره طنز انتقادي اړخ هم لري ،خو دا
انتقاد باید د انتقام تر بریده و نه رسیږي.
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د دې کرښو د لیکلو هدف په پښتو ژبه او ادب کې د طنز په تاریخ پسې ګرځیدل او د هغو د
ضعیفو او قوي ټکو په نښه کول نه دي ،بلکې په دې لنډه لیکنه کې د طنز په باب د پاسنیو
عمومي خبرو په رڼا کې د ښاغلي ابراهیم نعیمي پر طنزیه لیکنو لنډه رڼا اچول دي.
مخکې له هغه باید یادونه وکړم چې په اوسنۍ زمانه کې زموږ په ټولنه کې د رنګارنګ انقالبونو
را منځ ته کیدلو،د ټولنیز ژوند د نورو اړخونو د ویجاړولو تر څنګ ،پر هنري ادبي برخې
باندې هم ژور منفي تاثیر کړی دی او له هغې ډلې نه پر طنز باندې هم.
د پښتو ادب په معاصره دوره کې زه د طنز لیکنې سر الری منان ملګری ګڼم .د هغه هره کیسه
طنز و ،هر خبره او هر جمله یې مانا داره او طنز ډوله وه او...
وروسته بیا نور هم په کې را وټوکیدل لکه :کاتب پاڅون ،واحد نظري ،محمود نظري ،عبدالنافع
همت ،عمر ننګیار او...
و روسته له هغه نه چې د قلم پر ځای د ټوپک شپیلۍ په غږیدو شوه ،د نورو ادبي ژانرونو په
څیر ،طنز هم ځان ګوشې ته کړ ،یا مړ شو ،یا مات شو ،یا یې د سر د غوڅیدو له ویرې خوله
چوپه کړه او یا هم الړ او د لرو او پردو وطنونو مسافر شو او ګونګی شو؛ خو د اوسنۍ
تکنالوژۍ د پرمختګ او په میډیا کې د بې سارو مثبتو بدلونونو په پایله کې په دې ورستیو کلونو
کې د طنز ګل هم بیرته را زرغون شوی ،غوټۍ یې کړي او دا غوټۍ ال لږو ډیرې را غوړیدلې
هم دي چې د نعیمي صاحب طنزیه لیکنې یې یوه ښه بیلکه کیدای شي.
د طنز د باب پاسنیو خبرو او تعریفونو پر بنا ،ابراهیم نعیمي هم د خپل ټولنیز ژوند د بیالبیلو
برخو نندارې ته خپل لوستونکي را بولي ،د نعیمي په طنزونو کې د سیاسي برخې ترخه
انځورونه ډیر دي.
د نعیمي په طنزیه لیکنو کې د توهین ،تحقیر او ښکنځلو هیڅ اثر نه شته او د طنزیه ژبې په
خنجر سره ،پر خپل هدف وار کوي .نعیمي د ټولنیز فساد ،سیاسي فساد او پر ټولنه باندې د
حاکمو نادودو باندې د خندا په څپو کې ژاړي.
نعیمي په خپلو طنزونو کې د ټولنې هغو عیني نا خوالو ته پام کوي او انځوروي یې چې د ډیرو
ال ورته پام هم نه وي ،لکه د پارلمان مسابقې.
د نعیمي دا طنز ډوله لیکنې ښایي په منډه ولوستل شي ،خو دا حقیقت په کې پټ دی چې وروسته
له لوستلو څخه ،لوستونکی سوچ کولو ته اړ باسي .ده هغه دردونه بیان کړي دي چې د ټولو
افغانانو درد دی او هر څوک یې درک کوالی شي.
که دا ومنو چې طنز د ټولنیزو نا خوالو او نا برابریو پر ضد یو ډول مبارزه او بغاوت دی ،نو
د همدې اصل په رڼا کې د نعیمي طنزونه د افغانستان په سیاسي او ټولنیز نظام کې د موجوده
نا خوالو او نیمګړتیاوو هنري ترجماني بللی شو .او دا په زړورتیا سره ویالی شو چې نعیمي
په خپلو طنزونو کې په نیشداره ژبه ،پر افغانستان باندې د موجوده حاکم نظام پر نا کردو او
نیمګړتیاوو باندې ګوزارونه کړي دي.
د ده په طنزونو کې ټولنیز او سیاسي موضوعات ډیر ځلول شوي دي.
زما ګران او پُر کاره دوست ابراهیم نعیمي سره له دې چې په عمر او تجربه کې تر ما مشر
دی ،خو د طنز په نړۍ کې یې نوی قدم ایښی دی ،دا یې لومړني ګامونه او نوې تجربې دي.
زه هیله من یم چې دا پلونه او دا ګامونه به په بریالیتوب سره اوچت شي ،او دا نوې او ښې
تجربې بریالۍ او پسې غني شي.
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استاد یار محمد علیزی:
استاد یار محمد علیزی
او
د فاروق شاه یو سوی غزل
تا چې زمـا په سر رقیـــب سره خـنـــدا ویشــــله
مــا مــې د زړه په قـلـمـرو کې هــم ژړا ویشــله
اوس یې که وایم که نه وایم ،ټـول عالـم یې وایي
هــر چــا د دې وطــن پر سر بانـدې بــال ویشـله
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د افغانستان د رادیو ،تلویزیون وتلی او منلی سندرغاړی یار محمد هم د نورو فرهنګیانو په څیر
د الرورکو الرویانو په قدمونو ،قدم کیښود ،په ورکو الرو سرشو او د یو نامالوم آدرس په تمه
ماسکو ته را رسیدلی و.
یارمحمد په افغانستان کې د ځانګړي سبک او نامه خاوند سندرغاړی دی .یارمحمد د کابل
پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي انګلیسي څانګه پای ته رسولې ده او موسیقي یې په مسلکي
ډول له هندي استاد ،ډاکتر وسنتر اودیش پانډې څخه ،چې په رسمي ماموریت کابل ته راغلی
و ،زده کړې ده.
له کابل نه په وتلو سره د ده غږ ټپ نه شو ،په پیښور کې هم لکه بلبل د خپلو خلکو او وطن په
یاد وچغید ،ونلید او بیا ماسکو ته ورسید.
یارمحمد ماسکو ته په رسیدو سره له داسې یو ګونګي چاپیلایر سره مخامخ شو ،لکه هدیره .نه
کومه سندره ،نه کوم سازي ،نه کوم سندرمار ،نه کوم اوریدونکی او نه کوم...
تر څو چې د ۱۹۹۵م کال د مارچ په شلمه د نوي هجري شمسي کال د رارسیدو په ویاړ ،د څو
تنو فرهنگیانو (غالم حسن شور ،نظیف هللا تکل ،عبدالبصیر او آصف بهاند) په نوښت او کوربه
توب ،د نوی کال د لمانځلو د محفل پریکړه وشوه او په دې محفل کې د یار محمد د ګډون مسآله
په جدي ډول طرحه او په محفل کې د گډون بلنه ورکړل شوه.
استاد یار محمد دا بلنه په ورین تندي ومنله او په یاد محفل کې یې د ګډون له پاره پوره تیاری
وښوده.
ټاکلې ورځ راورسیده او د محفل کوربانه په دې هم بریالي شول چې په دي پلمه څو تنه فرهنګیان
هم را وبلي او د محفل په ترڅ کې یوه مشاعره ګۍ هم جوړه کړي.
دا محفل په خورا بریالیتوب تر سره شو او وروسته له هغه نه استاد یارمحمد ورو ،ورو خپل
هنري پروګرانونه پسې وغځول.
داسې هم وشول چې کله ،کله به استاد یار محمد په ځینو محافلو کې د ناستو شاعرانو شعرونه
هم زمزمه کول .د همدې پروگرامونو په ترڅ کې یې یوه شپه له باجې نه یو عجیب غږ وایسته
او په لوړ غږ یې وویل:
اوس به زه یو داسې شعر تاسو ته د موسیقي په څپو کې واوروم چې تر اوسه مو نه دی اوریدلی
او هیڅ سندرغاړي زمزمه کړی نه دی او داسې یې پیل وکړ:
تا چې زمـا په سر رقیـــب سره خـنـــدا ویشــــله
مــا مــې د زړه په قـلـمـرو کې هــم ژړا ویشــله
د دې سندري شعر د ګران شاعر فاروق شاه شعر و .زما په شخصي ویدیویي آرشیف کې یې د
یارجان په خواږه غږ ویل شوې ښکلې کاپي موجوده ده.
ما په خپلې یوې سفرنامې (الرورکي الرویان) کې یوازې دا دوه بیتونه ثبت کړي دي:
تا چې زمـا په سر رقیـــب سره خـنـــدا ویشــــله
مــا مــې د زړه په قـلـمـرو کې هــم ژړا ویشــله
اوس یې که وایم که نه وایم ،ټـول عالـم یې وایي
هــر چــا د دې وطــن پر سر بانـدې بــال ویشـله
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خو د دې مقالې د لیکلو په وخت کې را یاد شول چې ښایي له استاد یار محمد سره د شعر بشپـړ
متن موجود وي .کله مې چې د مرستې غږ ورباندې وکړ ،هغوی په خپلې فرهنگي مینې سره د
شعر بشپـړ متن ما ته راولیـږه چې دلته یې له تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم:
تا چې زمـا په سر رقیـــب سره خـنـــدا ویشــــله
مــا مــې د زړه په قـلـمـرو کې هــم ژړا ویشــله
اوس یې که وایم که نه وایم ،ټـول عالـم یې وایي
هــر چــا د دې وطــن بــال په ســر بــال ویـشـله
منم د تــورو سترگـو تور خـو به دې واخـلم آخـر
چې دې د سپینو خولگۍ ویش ؤ تا په چـا ویشلـه
ما جـنـازه په تـوره شپه كې هـدیـرې تــه یـــوړه
ته مې د سخات پیسې ته ناسته وې چې ما ویشله
په خــړو سترگــو اعـتـراف او پـه دا سپینو انكار
تــا پــه یـــوه لـحـظـه كــې دا او هــم همدا ویشله
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عبدالمالک بېکسیار:
د بـېکسیار د ډک زړه څپې
او
«لکه خوب هسې وختونه»
(د عبدالمالک بـېکسیار د ژوند او شاعرۍ لنډ جاج)

زه زمـانـو نـه چـې جانـانه تـومتي یـم په تا
ال هـماغسې سـوی ،سـوی او ستي یـم په تا
په بل هیڅ ښکلي مې ،هیڅکله مینه رانغلله
چې مـیـن شـوی لـه ازلـه قـدرتـي یـم په تا
(مالک بیکسیار)
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سـمـه خبـره هـم په جـنگ جگـړو کـوو یـو بــل ته
مـوږه «په سترگو په لیمه» په خواهش نه پوهېـږو
څـه بـیکسیاره که اوسېـږو حـسن ،حـسن ښار کې؟
ایساروي مو ترې څوک نه ،په خواهش نه پوهېـږو
(لکه خوب هغه وختونه ۴۹ ،ام مخ)

نړۍ وړه شوې ،یو کلی ورنه جوړ دی ،تکنالوژي د هر چا او هر شي غږ ،د سترگو په رپ
کې ،د نړۍ هر گوټ ته رسوالی شي؛ خو له دومره امکاناتو سره ،سره چې زړونه لرې وي،
که څنگ په څنگ په چم گاونډ کې هم وي؛ یو د بل له حاله نه خبرېـږي.
ښه مثال یې دا دی چې عبدالهادي هادي د زړه له کومې نه د خپلې وروستۍ شعري ټولگې (اخ
چې لنډې فاصلې وای) لوستل راباندې ولورول او د نړۍ له پیل نه ،له استرالیا څخه یې په پوست
کې کتاب راولیـږه؛ خو دلته په اروپا کې او په ډنمارک کې ډېـر کتابونه او شعري ټولگې چاپ
شوې دي چې ډیری خلک ال ورباندې خبر هم نه دي .نه د «ارغند» چینې اوبه چا راباندې
وچیکلې او نه هم...
وروسته له ډیرو کلونو دا دی بېکسیار ،له ما سره د یارۍ یا وطندارۍ تار وپاله او په یوه محفل
کې یې خپلې دوې شعري ټولگې:
ــ لکه خوب هغه وختونه،
ــ د څپو چې زړه را ډک شي.
په ډیره مینه راكړې .زه هم په ال ډیره مینه ورته کېناستم ،بیکسیار مې په خیال کې په څنگ کې
کېناوه ،له پیل نه تر پایه مې په شاعرانه احساس او مینې سره یادې شعري ټولگې له نظره تیرې
کړې.
د دواړو شعري ټولگو له پاره ښکلي او شاعرانه سرلیکونه غوره شوي دي چې د ټولگو له
محتویاتو سره پوره اړخ لگوي .د بیکسیار دا دوې شعري ټولگې د پښتو ژبې او پښتو شعر په
بډاینه کې ارزښتمن رول لوبولی شي او د پښتو شعر په خزانه کې یې دوه نور اللونه گڼم.
دا کار اوس تقریبا ً په یو دود باندې اوښتی دی چې کتابونه ډیر ځلې د لوستلو په موخه نه ورکول
کیږي ،بلکې د اشخاصو د خوشالولو په پار ورډالۍ کېـږي؛ خو ما ته چې هر ډول کتاب په الس
راشي ،لولم یې او که مې اړتیا احساس کړه ،نو یو څو کرښې ورباندې لیکم.
ما پخوا هم د بیکسیار ځینې شعري ټولگې لوستې وې ،خو د څه لیکلو تکل مې نه و کړی .اوس
په دې مقاله کې غواړم د ده د اتو شعري ټولگو له ډلې نه یوازې پر اوومه شعري ټولگه (لکه
خوب هغه وختونه) باندې یو څو کرښې ولیکم ،خو لومړی خپله عبدالمالک بیکسیار:
عبدالمالک بیکسیار څوک دی؟
د بیکسیار بیوگرافي د ده په لومړنۍ شعري ټولگه کې ،په څو تورو کې داسې را خالصه شوې
ده:
«عبدالمالک بیکسیار :زوکړه ،۱۹۶۳ :میدان ،لره پښتونخوا ،زدکړه :پښتو ژبه او ادب ،کابل».
د ده د دویمې شعري ټولگې په وروستي مخ کې یې پیژندنه لږ غځول شوې ده:
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ما په گوگل او پښتو ویکیـپـیدیا کې د ده په بیوگرافۍ پسې لټه وکړه ،خو څه مې تر السه نه شو
کړای .که څوک غواړي چې بیکسیار زما له خولې او قلم وپـیـژني ،د ده پیژندنه به په لنډ ډول
داسې وي:
بیکسیار د افغانستان د میدان ښار ،د ده افغانانو په «زیـبوداغ» کلي کې په  ۱۹۶۳م کال زیږیدلی
دی ،د ښونځي له پایته رسولو وروسته د پوهې د ترالسه کولو په موخه کابل ته تللی او په پښتو
ژبه او ادب کې یې لوړې زدکړې کړې دي ،د وخت د ناخوالو د سوځنده اور له السه یې وطن
پریښود ،لومړی پـېـښور او بیا ډنمارک ته کډه شو ،د نورو گڼو فرهنگي کارونو تر څنگه یې
تر اوسه اته شعري ټولگې چاپ او خپرې کړې دي،
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د اتو شعري ټولگو نومونه یې په دې ډول دي:
 ۱ــ سوچونه کږلیچونه،
 ۲ــ د سنځل گل په شپـو کې،
 ۳ــ شینشوبی،
 ۴ــ تیگا،
 ۵ــ دا ته د کومو گونگرو شور یې،
 ۶ــ ستوری د هندارو (په ډنمارکي ژبه د بیکسیار د ژباړل شوو شعرونو ټولگه)،
 ۷ــ لکه خوب هغه وختونه،
 ۸ــ د څپو چې زړه را ډک شي.
د پښتنو د فرهنگ په دې خزان وهلي بڼ کې یې د «هیله» مجلې د چاپ لگښت په ځان ومانه
او د هغه تر څنگ یې د یو شمېر نورو اثارو چاپ ته هم اوږه ورکړه.
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اوس څیړنیزې لیکنې هم کوي ،غوره بیلگې دا یادوالی شم:
ــ د علي گل پیوند د اشعارو ارزونه (په  ۲۰۱۲کال کې د پیوند په لمانځغونده کې واورول
شوه،).
ــ د محمد صفر خواریګښ پر چاپ شوو آثارو باندې څېـړنیزه مقاله( ،په  ۲۰۱۷م کال کې د
محمد صفر خواریګښ د چاپ شوو کتابونو د مخکاته په پار جوړه شوې غونډه کې واورول
شوه).
ت ُورت او سپـیـن سپیڅلی غږېـ ږي  ،په خبرو کې د ډیر بندیز پلوي نه دی او دومره د چا خیال
نه ساتي ،څه یې چې په زړه کې وي ،مخامخ یې وایي ،اوس د ډنمارک په کوپنهاگن ښار کې
اوسیـږي او په فرهنگي چارو کې فعال او مطرح شخص دی او د پښتو شعر د ال غوړیدو په
پار ،د «پانوس» له پتنگانو سره وزرې ښوروي.
د بیکسیار پر کالم او افکارو باندې تر دې کرښو وړاندې نورو د نظر خاوند فرهنگیانو هم خپل
نظرونه لیکلي دي ،زما له نظره د الندې ښاغلو او آغلو لیکنې تیرې شوې دي:
ــ نورالبشر نوید،
(«د بیکسیار سوچونه او کږلیچونه» ،د سوچونه او کږلیچونه شعري ټولگه مقدمه ،الف مخ)
ــ سید صابرشاه صابر،
(«د ډنمارک پښتون شهزاده» ،د سنځل گل په شپو کې شعري ټولگه ،د پشتي دویم مخ)
ــ اسماعیل یون
(«بېکسیار د بې هویتۍ په دریاب کې ،د هویت ډیوه» ،د سنځل گل په شپو کې شعري ټولگه ،د
مقدمې لومړی مخ)،
ــ صفیه صدیقي
(«د سنځل گل په شپو کې ،یو ښکلی نوم ـ څو ښکلي شعرونه» ،د سنځل گل په شپو کې شعري
ټولگه ،د مقدمې اتم مخ)
ــ ممتاز ارمان،
(د بیکسیار لنډه پیژندنه ،د سنځل گل په شپو کې ،څلورمه پښتي)
ــ اجمل اند،
(«باد د شینشوبو بوټی لړې ،لړې»( ،هیله مجله ،پرلپسې اتلسمه گڼه ،دریم کال ۴۶۲ ،مخ)
د سویدن په مالمو ښار کې د بیکسیار او نجیبه سارا بیاباني د لمانځغوندې په ترڅ کې ،اجمل اند
د بیکسیار پر شاعرۍ مفصلې خبرې وکړې.
ــ انجنیر گلمانشاه ودیر صافی،
د سویدن په مالمو ښار کې د بیکسیار او نجیبه سارا بیاباني د لمانځغوندې په ترڅ کې ښاغلي
ودیر صافي د بیکسیار مفصل ژوند لیک وړاندې کړ.
او...
دلته به په لنډ  ،لنډ ډول د ځینو پاسنیو یادو لیکوالو د نظرونو ځینې لنډې برخې ،د بیکسیار د
شخصیت او تخلیق د ال پیژندنې له پاره را واخلم:
ښاغلی نورالبشر نوید د بیکسیار په باب داسې وایي«:
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یوه سندره د خپلو گلدرو!
یو طوطي د مستو گلبڼـو!
یوسور گل د سور سپرلي!
یو خرپ د ابدالي د تورې!
یو ول د میرویس د پټکي!
یو حرمت د ماللۍ د ټپې!
یو سلگۍ د میوند د سنگر!
یو چنار د چونغر د سر!
یو غورځنگ د آمو د چپې!
یو بچی د خوشال د کوڅې!
یو ملنگ د رحمان د دوهۍ!
یو قاتل د جانان د ارمان!
یو مقتول یو بې وسه انسان!
یو شاعر د افغانستان د خاورې!  ...عبدالمالک بیکسیار!
هغه چې د خپلو سوچونو په دریاب کې الهو شو ،نو د وختونو کږلیچونو راونیو .د افغانستان
وزر مات شهباز د بابا باگرام ته راغی ،دلته ورته د مهاجر خطاب ورکړ شو ،گنې د ده نوم
عبدالمالک بیکسیار...
پښتون شاعر عبدالمالک بیکسیار د خپل وطن د پسرلي پر گالب ،په پېښور کې خاورې
واړولې»...
(بیکسیار عبدالمالک ،سوچونه او کږلیچونه ،شعري ټولگه ،خپرندوی :کابل پوهنتون ۱۹۹۷ ،م کال ،د مقدمې
الف ــ ب مخونه)

دغه راز ښاغلی سید صابرشاه صابر ،له خپل فرهنگ او ژبې سره د بیکسیار د ژورې فرهنگي
مینې په باب داسې لیکلي دي:
«په غیر دیار کې چې قدرمن بیکسیار د پښتو ژبې د ترقۍ ،ودې او پښتون ثـقافت ،ادب د
راټولولو او څڼه څوڼکۍ کولو لپاره څومره کړاوونه او کوششونه گالي او پالي؛ په عام عادي او
روایتي ټکو کې د هغې مننه او ستاینه ،هډو کېدای نه شي .دې ساده لیوني افغان په ډنمارک
غوندې وطن کې چې پښتو او پښتون په کې په اوړو کې د مالگې نه هم کم دی ،د دغه قام او
ژبې جنډه په دې «هیله» او «تلوسه» پورته کړې ده چې که کېدای شي دا تیت پرک ،ورک ـ
ورک ،ټوټې ـ ټوټې ولس او بې څوکه بکره او د شاړو غاړو ژبه راټوله ،شته ،مړه او د نړۍ
په قومونو او ژبو ور وپـېـژندلې شي .دا یوه داسې لیونۍ درنه د قدر وړ او عظیمه جذبه ده چې
زه یې احترام کوم او ورته د زړه او احساس سترگې ټیټوم»...
(بیکسیار عبدالمالک ،د سنځل گل په شپو کې ،شعري ټولگه ۱۹۹۹ ،م کال ،د پشتي دویم مخ)
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په دوی پسې ښاغلي اسماعیل یون «د سنځل گل په شپو کې» د شعري ټولگې له پاره یوه اوږده
مقدمه لیکلې ده او د بیکسیار د ژوند پر ځینو اړخونو یې رڼا اچولې ده .د یادې مقدمې په یوه
برخه کې راغلي دي:
« ...شپیتم کلونه د هېواد په دننه کې د شعار او شعر ښه گرم پړاو و .همدغه لسیزه د بیکسیار
د شاعرۍ د ټوکېدو کلونه دي ،خو ده په دې کلونو کې هیڅکله هم خپله سپـیڅلې شاعري د
سیاسي شعار گردونو او بادونو ته پرې نه ښوده .له همدې کبله خو دی په دې کلونو کې د هېواد
په دننه کې د یوه شهرت گټلي شاعر په توگه مطرح نه شو؛ یوازې هغه شاعران او لیکواالن
چې له ده سره یې فرهنگي اړیکي درلودل ،د ده د شاعـرۍ پر ارزښت پوهېدل .همدا یاده لسیزه
ال پای ته رسیدلې نه وه چې شاعر بیکسیار له خپلو شعرونو سره د خپل ټاټوبي په پرېښودلو
محکوم شو؛ پېښور ته راغی ،یو کال نیم یې ال تېـر کړی نه و چې دلته یې هم د «شعاریت»
بازار ولید او د ذهني ستړیا احساس یې وکړ .پېښور کې د ده د ازاد هنر وزرونه ونه غوړیدل،
ځکه چې دلته هم د کابل په شان د ازاد ذوق او اند د شعر د شاهین په پرواز بندیز لگېدلی و .بیا
له دې ځایه لرې «د رڼاگانو هېواد» (ډنمارک) ته الړ او داسې اټکلېده چې نور به نه خپل سوی
لوی هېواد ور په یاد وي او نه به هم د خپلې جونگړې تیلي څراغ.
د وخت په تېریدو سره دا اټکل بیخي اوښتې بڼه غوره کړه :هغه د رڼاگانو د ښار د سندرو په
گلبڼ کې د خپل ټاټوبي«د سنځل گل شپې» هېرې نه کړې...
 ...همغه فرهنگي مینه او ولوله یې په زړه کې وه چې پخوا یې درلودله ،خو نور یې دا اور په
زړه کې نه شو ساتلی ،د یوې فرهنگي مجلې (هیله) د خپرولو په تکل کې شو او دا یې هم وویل
چې :گوره هیڅ ځوان لیکوال درنه پېنوا او خفه الړ نه شي او د هیڅ چا لیکنې ته د سانسورزندۍ
وانه چوې ...تاسې د مجلې د لگښت په اړه هیڅ تشویش مه کوئ ،زه شپه ورځ کار کوم ،خو د
مجلې لگښت برابروم»...
(بیکسیار عبدالمالک ،د سنځل گل په شپو کې ،شعري ټولگه ۱۹۹۹ ،م کال ،د یون د مقدمې لومړی او دویم
مخونه)

صفیې صدیقي هم د بیکسیار «د سنځل گل په شپو کې» شعري ټولگې ته اوږده سریزه لیکلې
ده چې زما له نظره دغه ټکي یې د بیکسیار د تخلیق په برخه کې د پام وړ دي:
ــ د بیکسیار په شعر کې دوه شعري قالبونه ډیر آسانه لیدل کیږي،
ــ د ده استعداد په ازاد شعر کې ډیر روزل شوی،
ــ د بیکسیار د شعر یوه ډیره ښه ځانگړنه ،د ده د شعر کلیوالي تصویر دی،
ــ دی دوو شعري صنفونو یانې غزل او ازاد شعر کې د صالحیت څښتن ښکاري،
او»...
(بیکسیار عبدالمالک ،د سنځل گل په شپو کې ،شعري ټولگه ۱۹۹۹ ،م کال ،د صفیې صدیقي د مقدمې له اتم نه
تر اتلسم مخ پورې)

دغه راز دلته په اروپا کې هم د بیکسیار د ژوند او شاعرۍ په باب ځینو قلموالو خپل نظریات
څرگند کړي دي .د  ۲۰۱۳کال د دسمبر په اومه نیټه مالمو میشتو فرهنگیانو یوه ادبي غونډه
جوړه کړې وه،
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د هغې غونډې په ترڅ کې ځینو قلموالو د بیکسار پر ژوند او شاعرۍ باندې خبرې کړې دي
چې زما له پاره د بیکسیار په باب د دوو تنو خبرې په زړه پورې وې:
 ۱ــ انجنیرگلمانشاه ودیر صافی،
 ۲ــ اجمل اند.
ښاغلي گلمانشاه ودیر صافی د بیکسیار بیوگرافي په هنرمندانه ډول لیکلې وه او په ماهرانه ډول
یې وړاندې کړه .ده د خپلو خبرو په ترڅ کې د بیکسیار عمده فرهنگي خدمتونه داسې په نښه
کړل...«:
ــ بیکسیار اته چاپ شوې شعري ټولگې لري او یوه هم د لنډو کیسو نا چاپ اثر دی،
ــ په جال وطنۍ کې یې د «هیلې» مالي لگښت پر ځان ومانه او د هیلې د ادارې له خوا د یو
شمیر نورو کتابونو د خپریدو سپانسور هم شو،
ــ اته کاله یې په کوپنهاگن کې د مورنۍ ژبې تدریس وکړ،
ــ د «آمو» په نامه جریده یې د یو شمیر نورو فرهنگیانو په مرسته وچلوله،
ــ او»...
دغه راز مطرح شاعر او ژورنالست اجمل اند د بیکسیار د شاعرۍ پر شکل او محتوی باندې
اوږدې او خوندورې خبرې وکړې .د ده د خبرو د پام وړ ټکي دا دي«:
ــ د بیکسیار شاعرۍ ته څومره چې الزمه وه ،هغومره پام نه دی ورته شوی،
ــ د بیکسیار شعر خپلې خبرې او خپل رنگ لري چې د خپلو ځانگړو ترکیبونو نه په استفادې
سره هغه ادا کوي،
ــ د بیکسیار بل کمال دا دی چې دی په خپلو شعرونو کې خپل ځانگړی رنگ داسې کاروي چې
بل څوک یې نه شي ورنه کاپي کوالی،
ــ په ساده او روانه ژبه ،ښکلي او شاعرانه تصویرونه وړاندې کوي،
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ــ بیکسیار په غزلونو کې اوږده ردیفونه کاروي ،چې ډیر ځلې د شعر د کمزورۍ او بیخوندۍ

سبب گرځي ،خو بیکسیار دا کار ډیرځلې داسې کړی دی چې د ده شعر ته یې ښکال او موسیقیت
وربښلی دی،
ــ بیکسیار ته موږ په پښتو شعر کې د کلیوالي تصویرونو ،تر ټولو ماهر شاعر ویالی شو،
ــ زه د بیکسیار په شعر کې د ده له ټولنیز ـ سیاسي نظر سره موافق نه یم ،په شعر کې یې
جگړې ته د هڅونې فکر هم لیدل کیږي او ډیر ځلې پړه پر بهرنیانو ور اچوي ،په داسې حال
کې چې موږ هم گرم یو،
ــ د ده په شعر کې د خپل هیواد او هیوادوالو نه ورآخوا د نړیوالو ستونزو ته هم اشاره شوې
ده».
لکه څنگه چې مخکې هم وویل شول چې په دې مقاله کې زه یوازې د بیکسیار «لکه خوب هغه
وختونه» ټولگه باندې غږیږم.

ما دغه ټولگه په ډیر دقت سره ولوستله ،په لومړي گام کې مې هغه شعري انځورونه په نښه
کړل چې یا ما ته نوي وو او یا مې د دې له پاره ډیر خوښ شول چې بیکسیار په نوې بڼه او
خپل ستایل کارولي دي .د یادو انځورونو څو بیلگې دا دي:
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ــ د چا له یاد سره غږیدل،
ــ د خیال د خونې ځنځیر،
ــ په کوڅه کې د اشنا خیال،
ــ د کوترو بنډار،
ــ د شوتلې وږم،
ــ ونې ته ژړل،
ــ د ناوې شپیلۍ (د اوبو ناوه)،
ــ د سنځلو د گل گونگه ترانه،
ــ د وږمې ښکالو،
ــ ښاخ له باد سره غږېدل،
ــ د وړانگو سیالي،
ــ مړاوي کاته،
ــ د موسکاوو جنازه،
ــ د وسواس دروازه،
ــ هوس ته قیضه اچول،
ــ د احساس مالگه،
ــ د غم تربور،
ــ د کرکې ښار،
ــ د زړه په کور کې فریاد میلمه کول،
ــ په توبو کې د اور شیندل،
ــ رنگړی پل،
ــ مات سیوری،
ــ پر ښکلو باندې عریضه کول،
ــ د کتاب زړه،
ــ د مسک نظر باران،
ــ د ځوانیمرگو هیلو لو،
ــ خیال د غره پر سر دېره کول،
ــ د مماڼو جنازې،
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ــ د باغ وروستۍ سلگۍ،
ــ د پاڼو جنازې،
ــ د زاڼو جنازې،
ــ رنگړی سیوری،
ــ د اوښکو زلزله،
ــ د زړه بازار،
ــ د هجر سیلۍ،
ــ «د وچ لښتي د اوبو گونگه زمزمه لیکمه،»...
ــ د سترگو د غزل مقدمه،
ــ او...
او په سلگونو دې ته ورته نور شعري انځورونه.
د شعرونو سرلیکونه:
د بیکسیار په «لکه خوب هغه وختونه» ټولگه کې تقریبا ً پنځه نوي سلنه شعرونو ته د «غزل»
سرلیک ورکړی دی .زما له نظره که ده هر شعر ته جال شاعرانه سرلیک ټاکلی وای ،له یو
لوري نه به ډیر په زړه پورې و او له بل لوري به لوستونکي د هر جال جالب سرلیک په لیدلو
سره د شعر لوستلو ته نور هم تشویقېدل او تلوسه به یې ډیریده .ما ولیدل چې د بیکسیار په هر
شعر کې دننه داسې کلمې او جملې موجودې دي چې د هماغه شعر له پاره داسې ښه سر لیک
کیدای شي چې د ټول شعر مفهوم هم افاده کوال شي .لکه:
د ټولگې په  ۱۲۰ام مخ کې راوړل شوي شعر سرلیک که «ځواب به څه ووایم؟» وای ،ډیر به
په زړه پورې و .یا که د  ۱۱۸ام مخ شعر ته د «چا سره پر الره ځم؟» سرلیک ټاکل شوی
وای ،څومره به جالب وای.
بیا هم «د هر چا خپله ،خپله خوښه»...
د ردیـفـونو اوږدوالی:
د بیکسیار په دې شعري ټولگه (لکه خوب هغه وختونه) کې یو بل څه چې زما توجه جلب کړه،
هغه د ردیفونو اوږد والی و .د ده په شاعرۍ کې د اوږدو ردیفونو بیلگې ډیرې دي .غوره نمونې
یې د دې ټولگې په الندې مخونو کې راغلي دي:
 ۳۶ـ  ۳۷ـ  ۷۵ـ  ۸۱ـ  ۹۳ـ  ۹۴ـ ۹۸ـ  ۱۱۶ـ  ۱۲۳ـ  ۱۳۷او ...
څو بیلگې یې په الندې ډول دي:
یار را رضا به شي ،څه نن څه سبا
بـیـرتـه زمـا به شي ،څه نن څه سبا
زمــا وطــن کـې نـا روا چـې مـیـنه
بـیـرتـه روا بـه شي څـه نن څه سبا
(لکه خوب هغه وختونه ۳۶ ،ام مخ)
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بیرته به اسمان شي شین ،زړه ته خو مې نه لویږي
بیا به هغه شان شي شین ،زړه ته خو مې نه لویږي
شـاړو د امـیـد کـې بــه ،دښـتـو د حـسرت کــې بــه
بـیـا کله ارمان شي شیـن ،زړه ته خو مې نه لویږي
(لکه خوب هغه وختونه ۷۵ ،ام مخ)

اوس هغه اور نه په رباب نه په نغمه کې شته دی
د مـیـنې شور نه په رباب نه په نغـمه کې شته دی
د یار په یـو وار سندریـز کـاتـه ګې څومره جوټې
هومره ټکـور نه په رباب نه په نغـمه کې شته دی
(لکه خوب هغه وختونه ۴۹ ،ام مخ)

اوږده ردیفونه د پخوانیو شاعرانو په شعرونو کې ډیر لږ لیدل شوي دي .یوه بیلگه یې ما ال پخوا
د خوشال پـیـژندنې د مضمون د تدریس په وخت کې په نښه کړې وه ،دا یې دوه بیتونه دي:
لـه حاله یې خـبر شه! کـه شته ـ شته ،که نه شته ،نه شته
قـالش و قــلـنـدر شه! کـه شته ـ شته ،که نه شته ،نه شته
کـــه لــــږه ده کـــــه ډیــــره ،واړه ونــیسـه پـــه تــېـره
په خوی د پیغمبر شه! که شته ـ شته ،که نه شته ،نه شته
(خټک خوشال ،د خوشال خان خټک کلیات ،اوډنه ـ پرتلنه ـ سمون او ویـپانگه د عبدالقیوم زاهد مشواڼي،
خپرندوی :دانش خپرندویه ټولنه ۱۳۸۴ ،ل  ۲۰۰۵ /ز کال ۲۰۰ ،ام مخ)

پوهاند ډوکتور زیار په خپل ،پښتو بدلمېچ (پښتو شعر څنگه جوړیږي؟) ،نومي اثر کې د ردیف
او بیا د اوږدو ردیفونو په باب لنډ ،خو جالب بحث لري .دا یې یوه برخه ده:
«لـړ یا ردیف هغه ویی یا وییغونډ ،غونډله یا غونډله غونډ دی چې تر قافیې وروسته په هماغه
یوه جوله او مانا ،په اړوند شعري ځېل کې تر پایه راغبرگېـږي .لکه له مخه یې چې یادونه
وشوه ،په قافیوال شعر کې د دغې برخې زیاتونه ،،د عربو نه ،بلکې د عجمو (پارسیوانو) نوښت
بلل شوی او موخه یې د ال ښه ترا تول و تال ،په بله وینا ،موسیقیت سمبالتیا انگېرل کیـږي.
ردیف ته د قافیې د یوه پایڅوړ په سترگه کتل کېـږي او په دې توگه که له پښیلې سره لړ یا ردیف
ونښلول شي ،لړواله پښیله (مردفه قافیه) بلل کېـږي.
 ...د ردیف ډیر اوږدوالی هسې یو ډول او فیشن دی او تل خوندور نه پریوځي .په کالسیک
پـېـر کې یې له ستر خوشال پرته د نورو په هغو کې دومره اوږدې بیلگې نه لیدل کیـږي ،مگر
په نني غزل کې بیخي دود و مود ،یا ډول و فیشن گرځېدلې او ځینې ال ترې د کار اسانۍ لپاره
کار اخلي».
(زیار ،مجاور احمد ،پښتو بدلمېچ (پښتو شعر څنگه جوړیږي؟) ،دانش خپرندویه ټولنه ،دویم چاپ ۹۳ ،ام مخ)

ما د تیلیفون له الرې د اوږدو ردیفونو د سابقې په باب خبره له استاد معصوم هوتک سره هم
شریکه کړه ،هغوی داسې وویل:
«کېدای شي ،خو زما له نظره نه ده تیره شوې».
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استاد هوتک دا هم زیاته کړه چې اصالً ردیف د عجمو اختراع ده او پښتو ژبې ته له فارسي نه
راغلی دی .د مقـفی شاعرۍ پیروان او پلویان داسې عقیده لري چې ردیف د شاعرۍ له پاره یوه
تکیه گاه ده ،لکه کوم چت ته چې ستن ودرول شي .خو تجربې دا ثابته کړې ده چې که ردیف
لنډ وي ،د شعر ښیگڼه ده او د شعر په کماالتو کې شمیرل کیـږي.
اوږد ردیف لوستونکي ستړي کوي ،که کوم عربي شعر ردیف ولري ،نو هغه به د کوم عجم
شاعري وي ،نه د عرب شاعري.
د پاسنیو نظریاتو په رڼا کې ویالی شو چې که اوږده ردیفونه شعر ته ښکال او موسیقیت وربښي،
نو د شعر او شاعر په ښیگڼو کې راتالی شي او پرته له هغه په شعر کې د کلماتو او ویونو بیا،
بیا تکرار د شعر خوند او ارزښت کموي.

د وخت حاالت او ناخوالې:
بیکسیار په خپل شعر کې هیڅکله وطن ،د وطن حاالت او په وطن کې شته نا خوالې نه دي
هېرې کړي او د اروپا په شرایطو کې هم ،دی د وطن په ویر ،ویرمن دی او ورته ژاړي.
یوازې ما او بیکسیار نه ،بلکې ډیرو نورو شاعرو او غیر شاعرو مهاجرو به دا جمله یو ځل
نه ،څو ـ څو ځلې اوریدلې وي:
«عیش دې کړی دی ،په اروپا کې ژوند کوې!»
د دې جملې ویونکي پر دې نه دې خبر چې د اورپایي عیش تر شا نورې څومره ضد عیش
ناخوالې پرتې دي ،پر هغو به نه غږیـږم ،شاعر بیکسیار سره له دې چې د همدې عیش؟ دایره
کې ژوند کوي ،خو د خپل وطن ناخوالې او خونړۍ پېښې یې د زړه په سترگو لیدلې اوریدلې او
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حس کړي دي او بیا یې په تراژیکو هنرمندانه تورو باندې انځور کړې هم دي .بیکسیار په اروپا
کې داسې عیش؟ هم کړی دی:
راتــــه مــخــکــې پـــرتــې الرې ،اوښـکې وینې
وهــي سـتـرگــو نـــه مـــې دارې ،اوښـکې وینې
د هــا پـــورې تـشـې خــونـې پــه زړه څــه بــه؟
چې یـې ور ،غــولـی ،هــنــدارې ،اوښـکې وینې
ســتـا پـــرده دمــوكـــراسي ده ،تــه مــعــلـوم یې
ستـا مسلـک مـرگی ،ستــا چـارې ،اوښـکې وینې
دوه «بي دوه پنځوس» دا اوس ترینه واپس شوې
د گـــودر غــــاړې شـــودیــــارې ،اوښـکې وینې
د غــــم داســـــې قـــــافــلـــه دلــتــــــه راغـــلــې
دښـتـې ،غـــــرونــه او هــــوارې ،اوښـکې وینې
ستــا بــیــړۍ د ظــلــم ډوبـــه بــه کــړي وخــتـه
دا پـــه ستـرگـــو کــې ایـســـارې ،اوښـکې وینې
د زمــــان فـــرعــون تـــه یـو مـوسی په کار دی
بــیـکسیاره! څــو بــــه شــمــارې ،اوښـکې وینې
(لکه خوب هغه وختونه ۱۱۴ ،ام مخ)

ټکي او لیک نښې:
د ټکو او لیک نښو مراعات او په هر متن کې یې کارول ،ډیره اړینه خبره ده ،خو د «لکه خوب
هغه وختونه» په ټولگه کې ډیر ځلې نه دي کارول شوي ،چې دا به ټـیـپـی تیر وتنې وي که به
د شاعر هیرې وي ،هیر ځكه وایم چې د همدې ټولگې (لکه خوب هغه وختونه) په ځینو شعرونو
کې په ډیـر دقیق ډول مراعات شوي دي .لکه په  ۹۴ام مخ او  ۹۶ام مخ په غزلونو کې.
دغه د ټولگې یو بیت دی چې ټکي او لیک نښې نه دي په کې مراعات شوي:
عجیبه قام یو ال د قام په مانا نه یو خبر
وژنـو یو بل د انـتـقام په مانا نه یو خبر
(لکه خوب هغه وختونه ۷۱ ،ام مخ)

دا په ټولگه کې راغلی یو بیت دی چې ما کټ مټ ټیپ کړ .د پاسني بیت په لومړي نیم بیتي کې
باید ،له «عجیبه قام یو» نه وروسته کامه ( )،ایښودل شوې وای او په دویم نیم بیتي کې باید
وروسته له «وژنو یو بل» نه کامه ( )،ایښودل شوې وای ،چې سمه بڼه یې داسې ده:
عجیبه قام یو ،ال د قام په مانا نه یو خبر
وژنـو یو بل ،د انـتـقام په مانا نه یو خبر
په ټولگه کې راغلي دوه نور بیتونه چې زه یې په ټولگه کې په راغلې بڼه را اخلم:
کـوڼ کـلـي کې ساز کــوم څـوک اوري نــه
هـــر چـا تـــه اواز کــوم څـــوک اوري نــه
دا خلک «په ورک شه» آمــوخـته دي ټول
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زه یــې چـې اعـزاز کــوم څوک اوري نــه
(لکه خوب هغه وختونه ۱۱۱ ،ام مخ)

زما له لوري اصالح شوې بڼه:
کـوڼ کـلـي کې ساز کـوم ،څـوک اوري نــه
هــر چـا تــه اواز کــوم ،څـــوک اوري نــه
دا خلک « په ورک شه!» آموخته دي ټـول
زه یــې چې اعـزاز کــوم ،څوک اوري نــه
ما خو نه غوښتل چې د ټکو او لیک نښو خبره دې وکړم ،خو په دې ټولگه کې په ځینو داسې
برخو او ځایونو کې ټکي او لیک نښې نه دي ایښودل شوي چې باید ایښودل شوي وای .د ټولگې
په ډیرو شعرونو کې نه شته ،خو غوره بیلگې یې د ټولگې په الندې مخونو کې لیدل کېـږي:
 ۸۰ـ  ۸۵ـ  ۸۷ـ  ۱۱۱ـ ۱۱۴ـ  ۱۲۹ــ او ...مخونه
زما په خیال د دې دوو ټولگو (لکه خوب هغه وختو او د څپو چې زړه راډک شي) د چاپ او
خپراوي په برخه کې له بیـړې کار اخستل شوی ،بیا کتنه یا نه ده شوې او یا سرسرې کتل شوې
دي او یا به د شاعر یا د چاپ مسؤل ورځني کارونه او بوختـتیاوې ،المل شوي وي چې د ټولگو
په ځینو برخو کې ټكي او لیک نښې پاتې دي؛ که نه شاعر یعنې عبدالمالک بیکسیار خو د ټکو
او لیک نښو په کارولو او ارزښت د یوه مسلکي زدکړي تر کچې پوهیـږي .ښه بیلگه یې د «لکه
خوب هغه وختونه» ټولگه کې د  ۹۴ام ۹۶ ،ام او  ۱۱۲ام مخونو غزلونه دي چې ټکي او لیک
نښې په کې په دقیق او مسلکي ډول مراعت شوي دي .الندې دوې بېلگې وگورئ:
پټ مې ځان سره جگړه ده ،هم قاتل یم هم مقتول یم
کـله سره کـله سـړه ده ،هـم قـاتـل یـم هـم مقـتول یم
هـیـلې وژنـم پـه ځـوانـۍ کې ،احساسات قـابـو کومه
دا کیسه ډیــره زړه ده ،هـم قـاتـل یـم هـم مـقـتـول یم
(لکه خوب هغه وختونه ۹۴ ،ام مخ)

فـضـا ارامـه ،دی دنـنـه مـې شور
څه وکړه جامه ،دی دننه مې شور
تـا پـسې چـیـغې اشـنـا زه نه وهم
گـوره گـلـفـامه ،دی دننه مې شور
(لکه خوب هغه وختونه ۹۶ ،ام مخ)

گـډې قافیې (د قافیې نوې بیلگه):
بیکسیار په قافیه کې داسې یو نوښت کړی دی چې ما یې تر اوسه بیلگه چیرې لیدلې نه ده .د ده
په «لکه خوب هغه وختونه» ټولگه کې د «ته را په یاد» ترسرلیک الندې د شعر داسې یوه
بیلگه راغلې ده چې د شعر د هر بیت لومړی نیم بیتی ،د شعر تر پایه د ټولو بیتونو د لومړیو
نیم ب یتیـو سره همقافیه دی .دغه راز د شعر د لومړي بیت دویم نیم بیتی ،د شعر تر پایه د ټولو
بیتونو له دویم نیم بیتي سره هم قافیه دي .دا د یاد شعر بشپړ متن دی:
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«ته را په یاد»
تـه را پـه یـاد سـتـا د لـومـړي دیـدن شیـبې را په یـاد
لکـه د سـرې اور پـټ ،پـټ راتـه ځـیـگـر مې سیزي
تــه را پــه یـاد د تــا د مـیـنـې مــرحــلـې را پــه یــاد
غــواړم دروالــوزم ،حــاالت راتــه وزر مـې سیـزي
تــه را پــه یــاد راتــه د کـلــي هـنـگـامـې را پــه یـاد
قسم تــر اوسه هـــر سبــا هـــر مـازدیـگـر مې سیزي
تـه را پـه یــاد ،د گــودر الرې او کــوڅـې را پـه یـاد
سوج د سپیرو ،سپیرو کوڅو خیال د گودر مې سیزي
تــه را پــه یــاد ،د تا کـاتـه جـوټې ،جـوټې را پـه یـاد
لــکـه لـمـبه ،لــکـه انـگـار او لـکـه لـمـر مـې سیـزي
تـه را په یـاد ،د تـا د حسن ځـوانــې شپـې را پــه یـاد
راتــه روژه ،راتــه بـــرات ،راتــه اخـتـر مې سیـزي
تـه را پــه یــاد ،د تــا خــبـرې او بــانــې راپـــه یـــاد
له خـلـکـو پټ پـنـا ،لـه ځـان ســره اکـثـر مې سیـزي
ته را په یـاد ،ستـا دې محـل کــې افـسـانې راپــه یـاد
اوس دغـه شاړې ،دغـه دښتې ،دغـه غـر مې سیـزي
تـه را په یاد ،ستا د خـنـدا مـوسکا صـحـنې راپـه یـاد
خـو ورکـتی نه شم ،ورگــورم چې نـظـر مې سیـزي
تـه را پـه یــاد ،ستـا بـیـکـسیاره تــرانې راپـــه یــــاد
چې دومره سوی ،رب به څنگه په محشر مې سیـزي
(بیکسیار عبدالمالک ،لکه خوب هغه وختونه (اومه شعري ټولگه) ،ډنمارک ۲۰۱۳ ،ز ۹۹ ،ــ  ۱۰۰مخونه)
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سره له دې چې د نوي یا ازاد شعر ځینو الرویان او پلویان وایي چې د قافیې کال نوره ړنگه ده،
خو بیکسیار د قافیې دیوال نه ،بلکې کالګانې هسکې کړې دي او تر ټولو مهمه او نوې خبره خو
ال دا ده چې بیکسیار د قافیې داسې یو نوی باب پرانستی دی چې ما ال د هیڅ شاعر په شاعرۍ
او دیوان کې نه دی لیدلی.
له بیکسیار نه پخوا ،ال تر لرې زمانو ما داسې قافیې نه دي لیدلي .دا یو ادبي صنعت دی او د
ادبي فنونو استادان باید یو نوم ورته وټاکي.
د ځینو پخوانیو شاعرانو په کلیاتو کې د ذوالقافیتین کالم بیلگې راغلي دي لکه د خوشال دا بیت:
چــې دستار تړي هزار دي
د دستار سړي په شمار دي
دغه راز خوشال د « ذوالقافیتین ترکیب بند» تر سر لیک الندې یوه شعر هم لري ،د پیل څو
بیتونه یې دا دي:
څــه د بــدو خـوب و چـې مـې ولـیـده سحـر
سترگې مې رڼې کړې ،ناکرار شوم په بستر
پاڅـیـدم لـه کـټـه ،لـکـه خــوږ شي د چـا سر
هسې شان اوتـر شوم ،نه مې لیار لیده نـه ور
(خټک خوشال ،د خوشال خان خټک کلیات ،اوډنه ـ پرتلنه ـ سمون او دییپانگه د عبدالقیوم زاهد مشواڼي،
خپرندوی :دانش خپرندویه ټولنه ۱۳۸۴،ل  ۲۰۰۵ /ز کال ۵۶۸ ،مخ)

د ترکیب بند ذوالقافیتین بیلگې له خوشال نه پخوا نه دي لیدل شوي لکه معشر او مثلث ،د دې
صنف شاعرۍ مبتکر هم خوشال گڼل کیږي.
(د زیاتو مالوماتو له پاره وگرئ :هیوادمل سر محقق زلمی ،ننگیالی د زمانې ،د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه،
جرمني ۲۰۰۱ ،م کال ۲۲۶ ،ــ  ۲۲۷مخونه)

په اوسنیو شاعرانو کې هم د ذوالقافیتین شعر بیلگې تر سترگو کېدای شي چې سمدالسه یې زه
دوې بیلگې چې یوه د غفور لیوال په «هوسۍ» کې راغلې ده او بله یې د زیار په «گلکڅونه»
نومې ټولگه کې راوړل شوې ده.
دا یې بیلگې دي:
د غفور لیوال بیلگه:
د هوسۍ په لومړي چاپ کې د منظومې په یوه برخه کې ،داسې راغلي دي چې د «الت دیو» د
لور له خولې په فخر سره داسې راوزي:
د هغو دنگو شاځلمیو ژڼیو مرگ وم چې شپیلۍ غږوي
چې چیرته ناست وي په کیږدۍ کې
او سپوږمۍ نڅوي.
خو ځینو څیړونکو بیا د پاسني متن دریم بند له دویم بند سره نښلولی دی ،چې ذوالقافیتین بیت
ورنه جوړ شوی دی او هیڅ ډول سکتگي هم نه ده پکې راغلې چې د اوسنۍ شاعرۍ د ذوالقافیتین
یوه غوره بیلگه گڼل کیږي .وگورئ:
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د هغو دنگو شاځلمیو ژڼیو مرگ وم چې شپیلۍ غږوي
چې چیرته ناست وي په کیږدۍ کې او سپوږمۍ نڅوي
(لیوال عبدالغفور ،هوسۍ ،د پښتني فرهنگ د ودې او پراختیا ټولنه (جرمني) ۱۹۹۹ ،م کال ۴۰ ،ام مخ)

د مجاور احمد زیار بیلگه:
چې را مات کړ ها بېلوره ،تورک شاهین وزر زما
پـښـتـنـي مـیـنـې تـــه مــات کـــړ ،نازنین نظر زما
د زیار دا بیلگه د ده د « گلکڅونه» د ټولگې په حواله ،په «پښتو بدلمېچ (پښتو شعر څنگه
جوړیږي؟) ۹۰ ،ام مخ) کې راوړل شوې ده.
(زیار ،مجاور احمد ،پښتو بدلمېچ (پښتو شعر څنگه جوړیږي؟) ،دانش خپرندویه ټولنه ،دویم چاپ ۹۰ ،ام مخ)

خو د بیکسیار پاسنی شعر (ته را په یاد) له هره اړخه زما له پاره نوی دی او داسې نوښت یې
کړی دی چې ما تر اوسه د بل شاعر په کالم کې نه دی لیدلی .دا د بیکسیار یو نوښت دی چې
خپل شعري قوت یې ښکاره کړی دی ،ډیر زحمت یې گاللی دی او د قافیې دروندوالی یې داسې
پر ځان منلی دی چې ټول بیتونه قافیه لري .د قافیې دومره دروند بار وړل او بیا په دومره ښکلې
شاعرانه بڼه ،دا هم لوی کمال دی او هم ښکلی هنر.
خو کله د ده په دې ټولگه کې داسې هم شوي دي چې ده د قافیې د جوړولو له پاره د نورو ژبو
لغات را اخیستي دي او قافیه یې ورنه جوړه کړې ده .لکه واژه .دا یې هم بیلگې دي:
مانا الـوتې د اشـنا لـه کـلمې اوس ،اوس
په ژبه مه راوړه په عمر دا واژه زړگیه
(لکه خوب هغه وختونه ۹۱ ،ام مخ)

دلته د قافیې نه خپل کلتور قربان شوی دی ،منیژه او بیژن د بل چا په ژبه او کلتور کې دوه
مینان دی ،د دې له پاره را اخیستل شوي دي چې په قافیه کې منیژه راغلې ده که نه موږ خو په
خپل کلتور کې تر هغو ښه ،ادم او درخو لرو ،موسی خان گلمکۍ لرو چې په هجاوو او وزن
کې هم برابر ورلویدای شي.
دا خبره هم د یادولو وړ ده چې کله شاعر د قافیې او ردیف پابند وي او ډیره پاملرنه یې د شعر
شکلیاتو ته وي ،د مانا ارزښت ته یې دومره پام نه اوړي ،په داسې حال کې چې په معاصره
شاعرۍ کې ،شاعران د مانا پلو ته ډیره پامرنه کوي؛ خو له دې سره ،سره د قافیې رنگارنگي
یو لوی کمال دی ،بیا داسې قافیه چې بیکسیار کارولې او بیا په دومره مهارت سره ،دا د ده لوړ
کمال او د شاعرۍ قوت ښیي.
د سوچه او کلیوالي لغاتو کارول:
د بیکسیار د دې کمال تر څنگ چې په شعر کې کلیوالي ژبه او اصطالحات کاروي  ،بل کمال
یې دا هم دی چې دی تر اوسه په فکر او عمل کې هم کلیوال پاتې دی ،د ډیر بې تکلفه ساده
کلیوالي ژوند په چوکاټ کې گوزاره کوي او په عملي ډول په اروپا کې ،په ډنمارک کې کلیوال
پاتې شوی دی .خوند خو یې په دې کې دی چې ځینې خلک له ښاري متمدن اروپایي ژوند نه
ستړي او ستونزو سره یې الس گریوان دي ،خو بیکسیار له خپلو کلیوالي مناسباتو او کلیوالي
ژوند نه خوند اخلي.
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د همدې اروپایي ژوند په دایره کې ،په خپل شعر کې داسې کلیوالي لغات او اصطالحات کاري
چې د ډیرو شاعرانو ال ورته پام هم نه دی .لکه:
ــ «ورخاړی» (یو ډول سابه دي)،
ــ «څوباړی» (د کالیو مینځلو دبی)،
ــ «شامتوره» (یو ډول مرغۍ ده)،
ــ «شودیاره» (اړول شوی پټی)،
کله ،کله داسې کیـږي چې په یوه ژبه کې ځینې داسې لغات وي چې ډیر سوچه وي ،خو د نه
کارولو په وجه ،د هېریدو تر بریده رسیـږي او بیکسیار په خپلو شعرونو کې د داسې لغاتو بیلگې
په شعوري ډول خوندي کړې دي ،چې غوره بیلگه یې همدا «ورخاړی» دی .الندې بیتونو ته
پام وکړئ:
مــوږه شــډل د شـاړو غــاړو خـلک
زمـوږ رومـان گـل د ورخاړي مـدام
لــوني پــر خـلـکـو بـیـکـسیـاره گالن
اشنا پر موږ مات کړي څوباړی مدام
(لکه خوب هغه وختونه ،دریم مخ)

 ...چېرې ما منډه چې وهله کله
د شامـتـورو ټــولي نـالوزول...
(لکه خوب هغه وختونه ۱۴ ،ام مخ)

د ده د دواړو نوو چاپ شوو کتابونو نومونه زما له پاره نوي او شاعرانه دی:
ــ لکه خوب هغه وختونه،
ــ د څپو چې زړه راډک شي.
بیکسیار په دې ښه پوهیږي چې په شعر کې د کلماتو بیا ،بیا تکرار او بیا ،بیا کارول ،کلمات
سولوي او پیکه کوي یې د لوستونکو تر نظر ښه نه ایسي ،چې د نقد په دایره کې دې ډول
شاعرۍ ته کلیشه اي شاعري ویل کیږي.
بیکسیار هڅه کوي چې د خپلې ژبې د غنا په موخه خپل فکر د داسې کلماتو په قالب کې وړاندې
کړي چې هم ډیره سلنه پښتو وي او هم د عامو خلکو په ژبه کې عمالً کاریـږي لکه ورخاړی،
دا بیا په شعر کې راوستل او د هغه په کارولو سره یو شعري انځور وړاندې کول په خپله یو
کمال او هنر دی:
مــوږه شــډل د شـاړو غــاړو خـلک
زمـوږ رومـان گـل د ورخاړي مـدام
بیکسیار د مطالعې ښه قوي بگروند لري او شعري تجربه خو یې ځکه غني ده چې دا اوس یې
زما مخې ته اومه او اتمه شعري ټولگې پرتې دي ومې لوستې او د مقالې له پاره مې یادداشتونه
هم ورنه واخستل.
بیکسیار د شعر د یو ښه تعریف پر اساس (شعر یوه نا پیژندلي هیواد ته سفر دی).

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
160
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
په خپل شعر کې ریښتیا داسې څه بیانوي چې لوستونکی په ریښتیا یو نا پیژندلې سیمې یا هیواد
ته بیایي:
ور الندې سر نیسم ،د غم کاڼی پرې پاس اچوم
لـکــه مـاشـوم پــه رڼــاگــانــو پـسې الس اچوم
دا ځل که راغی اشنا ږدمه په مـړوند ورته سر
تـورې تـمـبـې بـه دروازو تــه د وسواس اچـوم
اوبـه د رحـم د اشـنـا پـه زړه چې رانـغـلې هیڅ
مـاشوم هـوس ته بـه مجـبـور قیضه د اس اچوم
کـډې مې بـار دي ځم روان یـمه د ویـر له کلي
د غـم کـیسې تـه کـلـکـه غـوټـه د والـناس اچوم
نــور بـیـکسیاره هسې تـشې قــافـیـې نـه پـیــیـم
نـور شاعرۍ تـه مې لـږ مالگه د احساس اچوم
(لکه خوب هغه وختونه ۵۲ ،ام مخ)

د شعر په پای کې دوه ځلي د تخلص کارول:
د بیکسیار بل بدعت دا دی چې په ځینو غزلونو کې یې خپل تخلص دوه ځلې کارولی دی ،یعنې
د غزل د پای په دوو بیتونو کې یې په مکرر ډول خپل تخلص راوستی دی .دغه یې دوې بیلگې
دي:
د یو غزل د پای دوه بیتونه:
بـیـکسیار زوړ شـو د یـورپ پــر ځـمـکه
چې د وطن غــږ شي افغان غــونـدې شي
بـیـکسیار هــر څــو کــه جانانه اوس زوړ
ستا د راتلو چې واوري ځوان غوندې شي
(لکه خوب هغه وختونه ۳۰ ،ام مخ)

د بل غزل د پای دوه بیتونه:
زه بیکسیار یار ته غوږ ،غوږ ناست لکه تل چې به ناست
پــه زنـگـنـو مــې ایـښـی سـر دی شـپـیـلـۍ نــــه غــــږوي
چـــا وې چې نــه شـو بـیـکسیار پــه پــردیسۍ کـې خـراب
کـچـکـول یــې شته ،سـر یې بـبـر دی شـپـیـلـۍ نـه غـږوي
(لکه خوب هغه وختونه ۳۸ ،ام مخ)
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یو څپیز غزل:
د بیکسیار بل بدعت د «یو څپـیـز غزل» تر سرلیک الندې څو جال ،جال هجاوې دي چې زه
یې د لومړي ځل له پاره گورم .دا نه غزل دی ،نه ازاد شعر ،خو ده د «یو څپیز غزل» نوم
ورکړی دی.
د  ۲۰۱۱م کال د می پر  ۲۱مه نیټه ،د سویدن په مالمو کې مې له خپل استاد پوهاند ډوکتور
مجاور احمد زیار سره لیده کاته وشول او ما ته یې په هغه وخت کې خپل یو نوی چاپ شوی
کتاب (پښتو بدلمیچ ،پښتو شعر څنگه جوړیږي؟) را ډالۍ کړ .د بیکسیار پر «یو څپیز غزل»
باندې د پوهېدو او د بیلگو د لیدو په تمه مې د زیار صاحب کتاب را واخیست ،په ځیر سره مې
وکوت ،له  ۵۲څپیز نه نیولې بیا تر دوه ځپیز پورې د شعرونو بیلگې په کې خوندي شوې وې،
خو یو څپیزه بیلگه مې و نه موندله.
(زیار ،پوهاند ډوکتور م  .ا ،پښتو بدلمیچ ،پښتو شعر څنگه جوړیږي؟ ،دانش خپرندویه ټولنه ۲۰۱۰،م کال۶۹ ،
ـ  ۷۵مخونه)

دا د بیکسیار د یو څپـیز غـزل بشپړ متن دی:
زه
ته
ته
زه
ته
ښه
زه
نه
نو
څه؟
خو
که
ستا
زړه
مې
په
نا
مه
(لکه خوب هغه وختونه ۴۱ ،ــ  ۴۲مخونه)
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بیکسیار له نورو شاعرانو سره په توپیر کې یو بل وړوکی بدعت هم کړی دی چې کومه لنډه یا
اوږده موده چې ده د شعر په نامه څه نه دي تخلیق کړي ،د «لکه خوب هغه وختونه» په ټولگه
کې یې څو ځایه د وقفې زمانې واټن قید کړی دی .دا د ده خپلې لیکلې جملې دي:
«یادښت :لدغه شعر نه بیا تر راتلونکي شعر پورې د څلورو میاشتو یوه فاصله موجوده ده چې
ورکې شعر ندی لیکل شوی».
(لکه خوب هغه وختونه ۱۲۱ ،ام مخ)

«دلته بیا د اوو میاشتو شعري فاصله راغلې».
(لکه خوب هغه وختونه ۱۲۶ ،ام مخ)

د بیکسیار دې یادونو ته په کتو سره سړی داسې ویالی شي چې :بیکسیار د شعر د نه تخلیق د
وقفو په ښودلو سره ،په حقیقت کې له هغو څیړونکو سره مرسته کړې ده چې په راتلونکو کې
د ده پر اشعارو او افکارو باندې څیړنې کوي.
د بیکسیار په شعرونو کې له روسي او امریکایي استعمار نه د کرکې نښې هم لیدل کیـږي او
لکه د اند صاحب خبره :دی ټوله پـړه پر نورو وراچوي ،ځانته یې پام نه دی چې د مالمتـتیا
ډیره سلنه زموږ افغانانو په برخه هم ده.
دا بیلگه ولولئ:
دوه «بي دوه پنځوس» دا اوس ترینه واپس شوې
د گــودر غــاړې شــودیـــارې ،اوښـکــې ویــنـې
(لکه خوب هغه وختونه ۱۱۴ ،ام مخ)

مــیــدانـــه! لــه شـوتـلـو چــنــارو نــه دې لوگی
د روس د تېښتې نښې دي ،له غرو نه دې لوگی
(لکه خوب هغه وختونه ۳۲ ،ام مخ)

بیکسیار د مهاجرت د ځینو مجبوریتونو له کبله د کابل د دارالمان له الرې نه لومړی دوغ آباد،
بیا گلباغ ،وروسته له هغه د چهل دختران له الرې له شاعرانه احساس سره ،د للندر د غرونو
لوړو څوکو ته خیژي او د میدان ښار ننداره کوي :مثال:
د پـېـښور گرمـیو وسوم ،وسوم ،وسومه نـور
ور ځنې تښتمه ،ځم بیرته میدانښار ته خېـږم
(لکه خوب هغه وختونه ۱۱۸ ،ام مخ)
د بیکسیار په دې ټولگه ګې کله ،کله چاپي تیروتنې هم شوي دي چې دا په هر کتاب کې کیدای
شي ،خو هیله دا ده چې په بل چاپ کې دا تیروتنې تصحح شي .لکه:
نږور ،چې جمع یې نږیندې کېـږي ،د «نگیندې» په بڼه چاپ شوې ده ۷( .ام مخ)
لکه د ځینو نورو شاعرانو د شعرونو په څیر ،که د بیکسیار شعرونه هم د وزن پوهنې په تله
کې وتلل شي ،کېدای شي یو څه ستونزې به پیدا شي چې د هیڅ شاعر تخلیق له دې نیمگړتیا
خالص نه دی ،خو په ټول کې که د بیکسیار نوې چاپ شوې ټولگې (لکه خوب هغه وختونه او
د څپو چې زړه راډک شي) له پخوانیو ټولگو سره مقایسه شي ،وبه لیدل شي چې دی په تصویر
جوړونه کې او د خپل فکر په لېـږد کې بریالی او مخ په بره روان دی.
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بیکسیار د پښتو ژبې په خزانه کې دوه نور قیمتي غمي وراضافه کړل او د خپلو اتو واړو
شعري ټولگو په تخلیق او خپرولو سره یې ،د پښتو ژبې د تخلیق او شاعرۍ پر دیواله باندې،
اته زرینې خښتې ور کېښودې.
ما که د بیکسیار په شعر کې او په ځانگړي ډول د «لکه خوب هغه وختونه» ټولگه کې ځینو
نیمكړتیاو ته نغوته کړې ده ،اصلي موخه مې دا ده چې د ده شعر نور هم په ښکلو انځورونو
غني او له ژبني او انځوریز پلوه غني شي او د شعر رنگیني یې نوره هم ښکلې او وځلیږي.
ما د اروپا میشتو شاعرانو او کیسه لیکوالو د تخلیقي آثارو په باب ویلي دي چې د مهاجرت په
چاپیلایر کې د تندو نیوکو او د نقد په مسلکي تله کې د آثارو تلل به شاعران او لیکوال یو څه
مایوسه کړي ،بیا کیدای شي چې د همدې گوتو په شمار آثارو تخلیق هم بند شي ،او که یې له
ځینو نیمگړتیاوو سره رامنځ ته کوي ،یو څه سلنه داسې شعرونه او کیسې به هم په کې تخلیق
شي ،چې سبا د تل پاتې آثارو په ډله کې د ژبې د غنا او ښکال سبب شي.
او که سمدالسه څوک له ما نه د بیکسیار د شعرونو او تخلیقاتو کره کتنه غواړي ،دا په خپله کره
کتنه ده چې ما یې په شعر کې ښکال لټولې ده چې پاس مې یې د شعر ښکلي انځورونه په نښه
کړل او ځینو نیمگړتیاوو ته یې اشاره هم شوې ده.
د کره کتنې د اصولو په برخه کې یو مسلکي کره کتونکی وایي چې:
« په هنري آثارو کې د کره کتنې تر ټولو لومړنۍ موخه ،په اثر کې د ښکال موندنه ده .د ښکال
پلټنه ده .په هنري اثر کې د عقالني دالیلو په مرسته ،د ښکال او نا ښکال ،د ښو او ناښو بېلول
هم کېدای شی ،د کره کتنې د چارې دوام وګڼو».
او دا کار ما پاس کړی دی ،د ښاغلي بیکسیار د شعر ښکلي انځورونه مې په نښه کړي دي او
د «لکه خوب هغه وختونه» په ټولگه کې مې ځینو ژبنیو او د شعر نیمكړتیاوو ته اشاره کړې
ده.
په پای کې د بیکسیار د کالم یوه ښه او غوره بیلگه:

سوال ،ځواب
ما پنجابۍ ،یوې نیمزالې ،هټیوالې نه شنه مرچ رانیول
ډیرو پـېـټـیـو کې ښه ښکلي او ښایسته ،تازه ،رنگ ـ رنگ مرچ پراته
د تریخ د خوږ ،د شنه د سره ،د غټ د ووړ په فرق یې پوه نه شومه
له پـېغلې ومې پوښتل« :وبښئ دې واړو کې ترخه مرچ کوم دي؟»
ویل یې« :څومره ترخه؟»
زه لږ په سوچ کې شوم بیا نه پوهیږم ولې چې بس یو دم مې له خولې ووتل:
«دومره ترخه لکه زما د ژوندون»
هغه لږ موسکه شوه بیا زلفو ته یې شړک ورکړ په ناز یې ووې:
«زه ستا له ژونده خو خبره نه یم څومره به تریخ؟
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خو هغه ټولو نه چې ډیر ترخه دي
هغه همدغه دي دا ته چې ترې کڅوړه ډکوې لگیا یې».
(لکه خوب هغه وختونه ۱۱۳ ،ام مخ)
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محمد صفر خواریکښ:
په پردیسۍ کې د خواریکښ
فرهنگي السته راوړنې

په مهاجرت او پردي وطن کې د نوي چاپیلایر او نویو ستونزو په دایره کې بیا هم د خپل وطن،
وطنوالو او د فرهنگ او ژبې د غنا فکر ،دا له ډیرو کمو کسانو سره وي او بیا داسې اوږدې
پروژې لکه د قاموس برابرول او د څو کتابونو ژباړه او ورسره د څو تخلیقی آثارو رامنځ ته
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کول دا هم څه آسانه کار نه دی او دا ټول یاد کارونه ښاغلي محمد صفر خواریکښ په یوازې
ځان تر سره کړي دي.
زه په خپله دې لیکنه کې د محمد صفر خواریکښ فرهنگي خواریو ،فرهنگي السته راوړنو
باندې رڼا اچوم او ما ته د مالومو چاپ او نا چاپ آثارو په باب یې د یوې مقالې د حوصلې په
اندازه لنډ مالومات وړاندې کوم.
که د ښاعلي خواریکښ لنډه پیژندنه درنو لوستونکو ته وړاندې کړو ،په دې تورو کې به را
خالصه شي:
محمد صفر خواریکښ د کونړ والیت په مرکز ،اسد اباد کې زیـږیدلی ،د کابل پوهنتون د ادبیاتو
او بشري علومو په پوهنځی کې یې د ژورنالیزم له څانگې نه ،السوند تر السه کړی دی.
د وخت د اطالعاتو او کلتور وزارت خپرونو په ریاست کې یې دنده پیل کړه او د «کهول»،
«پکتیا» مجلو او «د ثور انقالب»« ،حقیقت انقالب ثور» او «انیس» ورځپاڼو کې او د
ژورنالستانو په اتحادیه کې یې مسلکي دندې تر سره کړې دي.
خواریکښ د خپل فرهنگي ژوند په اوږدو کې گڼې سر مقالې ،مقالې او آثار لیکلي ،ژباړلې او
تخلیقات یې کړي دي او اوس هم په خپلو فرهنگي هڅو کې ،لکه د پخوا په څیر فعاله او هوډمن
دی ،لیکنې او ژباړې کوي او په شعر او داستاني ادبیاتو کې تخلیق هم کوي.
محمد صفر خواریکښ د خپل فرهنگي ژوند په اوږدو کې له مقالو او سر مقالو نه سربیره ،دغه
اثار خپلو لوستونکو ته ډالۍ کړي دي:
الف :چاپ شوي اثار:
 ۱ــ د روڼ اند نقش،
(په ټولنه کې د روڼ اند او روڼ اندۍ نقش)
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لیکوال :ادوارد سعید،
ژباړن :محمد صفر خواریکښ،
چاپ کال ۱۳۸۷ :ل  ۲۰۰۸ /م ،دانش.
ادوارد سعید فلسطینی امریکایی لیکوال دی ،دا مهال په نیویارک کې اوسي ،پي اچ ډی په کچه
یې د کار پیژندنې رشته کې زدکړې کړې دي.
ادوارد سعید د ادبیاتو او مدرنو نظریو د پیاوړو استادانو په ډله کې نړیوال شهرت او نوم لري.
د روڼ اند نقش کتاب یې په بیالبیلو ځایونو کې په ټولنیز ژوند کې د روڼ انډ د نقش په باب د
ویناوو او بیانیو ټولگه ده .خواریکښ په ځیرکتیا سره د دې کتاب مهموالي ته پام شوی او پښتو
ته یې ژباړلی دی.
خوارکښ د «روڼ اند نقش» کتاب د ژباړې له پاره ځکه انتخاب کړ چې د لیکوال یې ژبه او
زړه یو و ،د ریښتیا په ویلو کې یې له هیڅ شي ډار نه درلود ،په ټولنه کې یې د روڼ اند پر نقش
پوره باور درلود او بل دلیل دا چې خواریکښ نه غوښتل حتی خپل یو ساعت وخت هم بیځایه
له السه ورکړې چې څنگه به د عادي ژوند له چارو لږ وزگاره شو ،نو به یې ژباړې ته مخه
کړه او یا به یې د قاموس د لغتونو په برابرولو او ژباړلو ځان مصرف کړ.
 ۲ــ ډنمارکي ــ پښتو سمندرگی
()Dansk – Pashto ordbog
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ډنمارکي پښتو قاموس د ښاغلي خواریکښ د ډیرو کلونو د خواریو او هڅو پایله ده چې په
ډنمارک کې د میشتو افغانانو یوه عیني اړتیا وه .ښاغلي خواریکښ وکوالی شول چې دا قاموس
په  ۲۰۱۰کال کې چاپ ته وړاندې چمتو او د مینه والو د استفادې له پاره وړاندې کړي.
ښاغلي خواریکښ د «ډنمارکي ــ پښتو سمندرگی» په لنډه سریزه کې داسې لیکلي دي:
«ډنمارکي ـ پښتو سمندرگی د هغو گرانو پښتنو د اړتیا له مخې چې په ډنمارک کې اوسیـږي،
او د هغو له پاره چې د پښتو د خوږې ژبې له زدکړې سره مینه لري چاپیـږي...
د دې سمندرگي د لغتونو په برابرولو کې د ډنمارکي ــ فارسي فرهنگ او د ځینو لغتونو د سمې
مانا د پیدا کولو له پاره په انترنیت کې د گوگل له انځوریـزې برخې نه کار اخستل شوی دی.
دا سمندرگی ټول له  ۱۱۵۰۰نه زیات لغتونه لري او د ځینو لغتونو د مانا د الزیاتې تشریح په
موخه تر الندې په ټولیزه توگه څه ناڅه  ۴۰۰۰غونډلې (جملې) را اخستل شوې دي»...
(خواریکښ محمد صفر ،ډنمارکي ــ پښتو سمندرگی ،استونیا ۲۰۱۰ ،م کال ۵ ،ام مخ)

زه (آصف بهاند) چې د  ۲۰۰۱کال په پیل کې په بې برخلیک ډول ،د ډنمارک په شمال کې د
مهاجرو په یوه پنډغولي کې دیره وم او د ډنمارکي ژبې لومړني لوستونه مې پیل کړې وو ،د
دغسې یوې نیمگړتیا (ډنمارکي ــ پښتو قاموس نشتوالی) احساس مې وکړ .ښاغلی هیواد دوست
چې ال مخکې ډنمارک ته راغلی او منل شوی هم و ،د پخوانۍ دوستۍ په پار به یې کله ،کله
تیلیفوني زما خبر اخیست ،یوه ورځ مې د جوړ تازه په ترڅ کې د همدې قاموس د لیکلو وریاده
کړه ،ده را ته وویل چې دا کار پیل شوی دی او ډیر ژر به دا نیمگړتیا تر سره شي.
او په پای کې دا نیمگړتیا رفع شوه او اوس موږ د «ډنمارکي ــ پښتو سمندرگی» په نامه یو
قاموس په الس کې لرو چې تر یوه حده مو ستونزې حلوالی شي .د دې خبرې یادول هم اړین
گڼم چې ځینې ښاغلي وایي چې دا قاموس ډیرې نیمگړتیاوې لري او...
پرته له شکه چې لري به یې ،حتی د نړۍ ډیر غني او د ډیرو امکاناتو لرونکي قاموسونه هم
خپلې نیمگړتیاوې لري .زه دې منتقدینو ته وړاندیز کوم چې تاسو د ښاغلي خواریکښ په پته،
لیدلې او پیدا کړې نیمگړتیاوې او تیروتنې ور ولیـږئ ،تر څو د بل چاپ له پاره هغه په نظر
کې ونیول شي.
زه قاموس د مطالعې کلي گڼم او اوس د ډنمارک میشتو افغانانو له پاره ښاغلي خواریکښ دغسې
یوه کلي برابره کړې ده چې دوی سره په ډنمارکي لوست او مطالعه کې مرسته کوالی شي.
څنگه چې قاموس لیکنه یو کلکتیفي کار دی ،نو ښاغلي منتقدین دې په دې جمعي کار کې د
گډون او د کار د بشپړتیا له پاره ټولې نیمگړتیاوې ښاغلي خوایکښ ته ور په گوته کړي.
 ۳ــ د ټولې نړۍ متلونه:
(له دوه سوو ژبو څخه ،پنځه زره کلونو راهیسې ۹۰۰۰ ،متلونه او گړنې)
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د نړۍ له بیالبیلو ژبو او کلتورنو دا قیمتي خزانه ،ښاغلي خواریکښ له ډنمارکي ژبې څخه پښتو
ته ژباړلې ده او په دې ډول یې پښتو ژبه د دې خزانې په وسیله نوره هم شتمنه کړې ده.
د کتاب په پیل کې «د ژباړن پیلیزې خبرې» تر سرلیک الندې ،ښاعلی خواریکښ ،د متلونو د
دې ټولگې په باب داسې لیکي دي:
«یو مهال د خپل خوار جیب له حاله سره برابر ،په زړو او دویم الس ډنمارکي کتابونو د خپل
مسلک او ذوق برابر ،په زړه پورې کتابونو په لټه کې وم چې پر یوه کتاب مې سترگې ولگیدې
چې سرلیک یې راله زړه یووړ ،پر دغه ارزښتناکه خزانه دا سرلیک کښل شوی و:
متلونه
متلونه
د ټولې نړۍ متلونه
له دوه سوه ژبو څخه له پنځه زره کلونو راهیسې
 ۹۰۰۰متلونه
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او
مقولې
د دې دوه ټوکیزه کتاب دواړه ټوکه مې وار د واره را واخستل...
په دې کتاب کې  ۹۰۰۰نوي او زاړه په زړه پورې متلونه او مقولې د نړۍ له دوه سوو نه زیاتو
هیوادونو او ژبو څخه له آیسلند نه تر نوي زیالند او له چین نه تر امریکا پورې را ټول او
ډنمارکي ته ژباړل شوي دي .ډیر پخواني یې څلور ــ پنځه زره کاله زاړه او ډیر نوي یې د
شلمې پیړۍ دي»...
(د ټولې نړۍ متلونه ،...ټولونکی :اُول کراگ ،ژباړونکی :محمد صفر خواریکښ ،دانش خپرندویه ټولنه۱۳۹۶ ،
ل ــ  ۲۰۱۷م کال ۴۵ ،ـ  ۴۶مخونه)

د دې غنیمتې خزانې ځینې برخې پخوا له چاپ نه ښاغلي خواریکښ په میډیا کې خپرې کړې
وې ،خو په کتابي بڼه یې اوس ( ۲۰۱۷م) کې چاپ او خپور کړ.
 ۴ــ پردیسې څړیکې
(د شعرونو لومړۍ ټولگه)
«پردیسې څړیکې» د ښاغلي خواریکښ د شعرونو لومړۍ ټوگه ده .دا ټولگه په ( ۲۰۱۶م ــ
 ۱۳۹۵ل) کال چاپ او په کابل کې خپره شوې ده .په دې ټولگه کې له شعرونو نه مخکې د
ښاغلي نجم الرحمن مواج په قلم یوه لنډه سریزه هم راوړل شوې ده.
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ښاغلی مواج د خپلې سریزې په یوه برخه کې د خواریکښ د شعر په باب داسې لیکلي دي:
«د ښاغلي محمد صفر خواریکښ شعر د کونړ سیند له څپو او د گورگورو او مرخاڼیو له رنگ
و خوند او د دنگو غرونو له غرور او متانت او پایښته گټه اخیستې ،په شعر کې یې ټولې
ښکالوې لوستونکو ته څرگندیـږي .که څه هم د دوی په وینا شعري نړۍ ته نوی ور دننه شوی،
خو داسې نه بریښي .مانا دا چې شعر یې د ټولو ښکالوو له لرلو سره د یو داسې پیغام لرونکی
دی چې هر لوستونکی ترې پوره خوند اخستالی شي»...
(خواریکښ محمد صفر ،پردیسې څړیکې ،خپرندوی :په خپله لیکوال ،اسد دانش مطبعه ۲۰۱۶ ،کال ۴ ،ام مخ)

په دې ټولگه کې د ښاغلي خواریکښ گڼ شمیر شعرونه راوړل شوي دي ،چې د ده د فکر او له
ټولنې او پیښو نه د ده د اخیستنې ښه بیلگه یې گڼالی شو.
 ۵ــ د هیلو کر
(د شعرونو دویمه ټولگه)

د «د هیلو کر» د ښاغلي خواریکښ د شعرونو دویمه ټولگه ده چې دا هم لکه لومړۍ دا په
 ۲۰۱۶کال ــ  ۱۳۹۵ل کال ،کابل کې په اسد دانش مطبه کې چاپ او خپره شوې ده.
د ښاغلي خواریکښ د شعرونو دا ټولگه (د هیلو کر) پرته له کومې یادونې یا مقدمې نه چاپ
شوې ده او لکه د لومړۍ ټولگې په څیر د ده مقفی او آزاد شعرونه په کې راوړل شوي دي.
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څنگه چې ښکاره ده ،خواریکښ د شعر دنیا ته نوې قدم ایښی دی او د دې دوو ټولگو تر چاپ
پورې یې دا لومړنۍ شعري تجربې گڼل کیـږي.
ما (د دې کرښو لیکوال) د خواریکښ صاحب دا دواړه پاسنۍ ټولگې (پردیسې څړیکې ،د هیلو
کر) له چاپ او خپریدو نه مخکې له نظره تیرې کړیدي ،په دې ټولگو کې د ښاغلي خواریکښ
اصلي مخاطبین هغه خاموش اکثریت دی ،چې ښایي د خواریکښ دا غږ به یا هیڅ کله وانوري
او که یې واوري هم ځان به ډیر ځلې غلی ور باندې ونیسي.
د خواریکښ صاحب شعرونه په ټول کې ډیره برخه د کالسیکې شاعرۍ د غزل په قالب کې
وړاندې شوې ده ،خو خواریکښ په آزاده شاعرۍ کې هم خپله طبعه ازمیلې ده چې بیلگې یې په
دواړو ټولگو کې راوړل شوې دي.
که د ښاغلي خواریکښ شعرونه د نقد میچنې ته واچول شي ،ځانگړې ستونزې به په کې را پیدا
شي ،دغه راز کیدای شي چې د وزنپوهنې په تله کې هم ځینې ستونزې پیدا کړي ،خو څنگه چې
اوس د نقد محفل نه ،بلکې د ښاغلي خواریکښ د آثارو د مخکتنې او معرفي محفل دی ،ځکه یې
تلل او نقد کول بل وخت ته پریږدم.
ب :چاپ ته چمتو آثار:
ښاغلي خواریکښ یو شمیر داسې آثار لیکلي او تخلیق کړي دي دي چې تر اوسه یا پوره بشپـړ
نه دي او یا هم بشپـ ړ شوي او د چاپ له پاره یې هلې ځلې روانې دی .د دې مقالې تر لیکلو
پورې یې زه دا هم غنیمت گڼم چې له چاپ نه مخکې یې درنو لوستونکو ته معرفي کوم:
 ۱ــ افغانستان له هورا تر تکبیره:
دا د ښاغلي محمد صفر خواریکښ سیاسي لیکنو او یادداشتونو ټولگه ده چې د داود خان د دورې
له پای نه رانیولې ،بیا د کرزي تر راتگ پورې زمانې واټن کې یې د سیاسي چپي او راستي
گوندونو د رامنځ ته کیدو ،فعالیتونو ،عملي کارونو او د هغوی د پایلو په باب خپل نظر سیاسي
تحلیلونه او ډیر ځلې یې د خپلو سترگو لیدلی حال لیکلی دی چې ډیر ژر به د چاپ په گاڼه سمبال
کړای شي.
 ۲ــ د بالښتونو الریون:
(د کیسو ټولگه)
د «د بالښتونو الریون» د ښاغلي خواریکښ د لنډو کیسو ټولگه ده .ما یې تر اوسه نه په چاپي
بڼه او نه هم په شخصي بڼه کومه لنډه کیسه لیدلې ده ،هیله ده چې دا ټولگه به ژر چاپ شي چې
په داستاني ادب کې هم د ده د قلم برکت او بیلگې وگورو.
 ۳ــ وختونه او ویرونه:
(شعري ټولگه)
د ښاغلي خواریکښ دا شعري ټولگه که د چاپ ډگر ته راووزي ،نو دا به یې دریمه شعري
ټولگه وي .له چاپ نه وروسته به ولیدل شي چې د شعر په ډگر کې د ده شعري تجربې څومره
د غنا او ښکال په لور قدم اوچت کړی دی.
 ۴ــ سور څڅوبی:
(د ازادو شعرونو ټولگه)
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له دې نه ښکاري چې خواریکښ صاحب د تخلیق په برخه کې ښه هڅاند پرمخ روان دی .له
چاپ نه وروسته به یې دا څلورمه شعري ټولگه شي.
د پاسنیو یادو فرهنگي کارونو تر څنگ ،خواریکښ د مهاجرت په چاپیلایر کې یوه بله مهمه او
خورا د قدر وړ فرهنگي هڅه هم کړې ده چې دا په نیغه توگه د ټولو ډنمارک میشتو افغانانو د
مطالعې له پاره د کتابونو برابرول دي.
د خواریکښ د فرهنگي هڅو په لړ کې د دې یادول هم اړین گڼم چې خواریکښ هغه یوازینی
افغان دی چې په ډنمارک کې یې د افغانانو له پاره د مطالعې په غرض ،د سلگونو عنوانه کتابونو
د برابرولو هڅه کړې ده.
ده په ډنمارک کې د بهرنیانو په کتابتون کې د خپل کار په موده کې د کتابتون مقامات دې ته اړ
کړي وو چې د افغانانو له پاره د مطالعې په غرض په دري او پښتو ژبو باندې کتابونه برابر
کړي.
خواریکښ کابل ته په خپل وروستني سفر کې  ۱۵۰عنوانه کتابونه اخیستي او ډنمارک ته یې را
رسولي دي چې ډنمارک میشتو هیواد والو د خبرتیا په غرض یې سرلیکونه په خپله فیسبوک
پاڼه کې خپاره کړل.
زه د خپل ځان له خوا د خواریکښ ټولو مثبتو فرهنگي هڅو ته د قدر په سترگه گورم او درناوی
یې کوم.
د ده د نورو بریاوو په هیله!

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
174
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ډاکتر وحید آرین:
د زدکړو د ډگر او عملي کار غوره بیلگه
(د ملګرو ملتونو «نړیوال اتل» جایزې ګټونکی)
«که یو کلن ثمر غواړې ،غنم وکره!
که لس کلن ثمر دې په کار وي ،ونه کینوه!
که د سل کلن ثمر په تمه یې ،خلک وروزه!»
(کنفوسیوس)

پر افغانستان باندې د جگړې سونامي نه رازیږیدلې گڼې نورې سونامي گانې راغلې او زموږ
ټولنه یې له هره اړخه وځپله ،زموږ د ټولنې او هیواد د ټولو برخو بنسټونه یې ویجاړ کړل په
تیره ښوونه او روزنه چې پایله یې زموږ د هیواد د څلورو نسلونو بې سواده یا کم سواده پاتې
کیدل و؛ خو له دې ټولو نا خوالو سره ،سره زموږ نوی نسل د زدکړو لیوال و او دی او هر کله
او هر چیرې چې ډیره لږ امکانات هم ورته برابر شوي دي ،له هغو نه په استفادې سره یې ،پر
ځان هر رنگ زحمتونه گاللي دي او د نوي عصر نویو زدکړو ته یې د خپل ټـټر او ذهن کتاب
پرانستی دی او زدکړې یې کړې دي ،چې یوه غوره بیلگه یې ډاکتر وحید آرین دی.
ډاکتر وحید آرین نه یوازې د خپل نسل او هیواد له پاره ویاړ دی ،بلکې د ټولې نړۍ له پاره د
ویاړ او خدمت ښه مثال گرځیدلې دی .ډاکتر وحید آرین د افغانستان د جگړو په بټۍ کې زیږیدلی
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دی او د جگړې هر راز نا خوالي یې لیدلي دي او له همدې اور نه په تیښتې سره یې ځان
انگلستان ته رسولی دی ،خو نه داسې لکه ځینې کسان چې د زدکړو په ځای د څو پیسو د پیدا
کولو په موخه خپله ځواني او انرژي او د زدکړو فصل په فزیکي کار تیروي .ډاکتر آرین د
پیزاري او ټکسي پر ځای پوهنځي او زدکړو ته مخه کړه او د ځانگړي استعداد په کارولو او د
زحم تونو په گاللو سره ،د معتبرو پوهنتونون دروازې ور وټکولې ،ور ننوت او ډک الس ورنه
راووت او داسې ډیگریانې یې تر السه کړې چې اوس نه یوازې خپلو هیواد والو ته ،بلکې ټول
بشریت ته د خدمت جوگه دی او د ټول بشریت د تداوۍ په فکر کې دی.
ډاکتر وحید آرین د آنالین شبکو په خاصه توګه د سکایپ له الرې په جگړه ځپلو هیوادونو کې،
په ځانگړي ډول افغانستان کې د ناروغانو درملنه کوي.
د ډاکتر ارین د خدمتنونو په پار ملګري ملتونو ده ته «د ملګرو ملتونو نړیوال اتل» جایزه ورکړه
چې تر دې وړاندې بل برتانوي یا افغان دغه جایزه نه ده ترالسه کړې .ډاکتر ارین یو له هغو
شپږو کسانو دی چې د ملګروملتونو ښوونیزې ،علمي او کلتوري څانګې ،یونیسکو د "افراطیت
او نه زغم پر وړاندې د نړیوال کمپاین"اتالن پېژندلي.
زما (د دې کرښو لیکوال) له پاره ،د افغانانو له پاره او ال د ټولې نړۍ له پاره دا ویاړ دی چې
له داسې جگړه ځپلې ټولنې نه داسې یو استعداد او د فکر خاوند سر راپورته کوي ،چې د فکر
په دایره کې یې ټول بشریت ځایدالی شي.
د بي بي سي په یوه راپور کې د ډاکتر آرین په باب داسې راغلي دي:
«زما هیله تل همدا وه چي ډاکتر شم ،چې لومړی خپلې کورنۍ بیا افغانستان او جګړه ځپلو سیمو
ته خدمت وکړم .ډاکتر وحید ارین چې د برتانیا په لیورپول ښار کې د راډیولوژۍ متخصص په
توګه کار کوي ،د ټېلي هیل  Telehealپه نامه یو پروګرام پیل کړی چې د نورو ډاکترانو په
مرسته د سکایپ له الرې په نورو هېوادونو او افغانستان کې ډاکترانو ته د دماغي ناروغیو،
ټکرونو او نورو بېړنیو ناروغیو په حاالتو سال مشورې ورکوي.
نړیوالو ته ځکه د ډاکتر ارین السته راوړنې د پام وړ دي چې له یوه جګړه ځپلي هېواده په ۱۵
کلنۍ راوتلی او اوس چې  ۳۳کلن دی د نړۍ یو له پېژندل شویو مرستندویه څېرو کې دی چې
د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی.
تراوسه د "نړیوال اتل" جایزه یوازې  ۱۰کسانو ته ځانګړې شوې چې ډاکتر ارین یې یوازینی
برتانوی او افغان ترالسه کوونکی دی».
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ډاکتر آرین له نوې تکنالوژۍ نه په استفادې سره د سکایپ په کارولو په نورو هیوادونو کې له
هغې ډلې په خپل پلرني هیواد افغانستان کې ،ډاکترانو ته د ناروغانو د تداوۍ له پاره مشورې
ورکوي.
ډاکتر آرین له امریکا غږ پښتو سره په د یوې مرکې په ترڅ کې د خپلو زدکړو او کارونو په
باب خبرې کړې دي چې لنډیز یې داسې دی:
ــ پنځلس کلن وم چې انگلستان ته راغلم او د کار تر څنگه مې زدکړې هم کولې،
ــ زه ځان ډیر نیکمرغه گڼم چې د نړۍ په ډیرو معتبرو پوهنتونو(کیمبریج ،هارورد او اِمپلایر)
کې مې زدکړې کړیدي،
ــ بشریت ته د لوړ خدمت په پار دا فکر راته پیدا شو چې د نړۍ د ډیرو پوه متخصصینو علمي
پوهه د جګړه ځپلو هیوادونو له ډاکترانو سره شریکه کړم او د مشورو له الرې د نوې تکنالوژۍ
په مټ د ناروغانو درمانه وکړم،
ــ دوه کاله مخکې مې د «آرین ټېلي هیل ــ  »Telehealخیریه موسسه جوړه کړه چې د همدې
موسسې له الرې د غربي ډاکترانو پوهه او تجربه د جگړه ځپلو هیوادونو له ډاکترانو سره
شریکوو .زموږ په کاري گروپ کې د د امریکا ،کانادا او انگلستان هیوادونو تر سلو ډیر
متخصصین همکاري کوي،
ــ دا کاري گروپ د نوې تکنالوژۍ پرمټ د جگړه ځپلو هیوادونو ډاکترانو ته د ناروغانو د
درملنې له پاره مشوره ورکوي،
ــ زه (ډاکتر آرین) د ملگروملتونو د دې جایزې مبارکي ټولو افغانانو ته او ټولو هغو کسانو ته
ورکوم چې د بشریت له پاره کار کوي او زحمت باسي،
ــ د انترنت له الرې د طبابت فکر څلور کاله مخکې راته پیدا شو او په دې ډول و توانیدم چې
د غرب د ډاکترانو نظریات د جگړه ځپلو هیوادونو ډاکترانو سره شریک او هلته په گډه سره د
ناروغانو درملنه وکړو،
ــ کوم ډاکتران چې له موږ سره همکاري کوي د غږ ،ویدویو یا تکست له الرې په ټاکلو هیوادونو
کې له ډاکترانو سره خپل نظریات شریکوي،
ــ د کار نوښت په دې کې دی چې دا کار چې موږ پیل کړی دی ،دا داسې نوښت دی چې مخکې
له دې چا دا کار نه وو کړي،
ــ موږ د اوس له پاره د افغانستان ،سورې او عراق هیوادونو له ډاکترانو سره همکاري لرو،
ــ په افغانستان کې د ذیصالح مقاماتو په اجازه د کابل ،ننگرهار ،هرات او کندوز والیتونو له
لویو روغتونو په ځانگړي ډول له عاجل خونو سره مستقیم تماسونه لرو او په دې ډول د هغو له
ډاکترانو سره د ټاکلو متخصصینو تجارب شریکوو،
او...
ډاکتر آرین اوس په لیورپول کې د رادیولوژي متخصص کارکوونکي په توګه کار کوي او د
دې کار تر څنگه یې نوښت دا دی چې ده د تر سلو ډیرو متخصصو ډاکترانو داسې گروپ را
ټول کړی چې له ده سره د جگړه ځپلو هیوادونو د ناروغانو درملنه کوي.
زه د ډاکتر وحید آرین زدکړې ،عملي کار او روانه تجربه ،د اوسني نسل له پاره او د راتلونکو
نسلونو له پاره یوه داسې غوره بیلگه گڼم ،چې باید اوسنی او راتلونکي نسلونه یې ،د نوي ژوند
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د جوړیدو په خاطر او د علم د تر السه کولو او د تکنالوژۍ له کاروان سره د یو ځای کیدو په
هیله ،الره تعقیب کړي او د ډاکتر وحید آرین پر الره پل کیږدي او مخکې والړ شي .
د افغانستان د ډیرو ستونزو د حل یوازینۍ الره په همداسې انساني روحیه باندې د نوي نسل
روزل دي لکه ډاکتر ارین .که ډاکتر ارین د نوي نسل د روزلو د یوې غوره بیلگې په ډول په
نظر کې ونیول شي ،او همدا الره تعقیب کړای شي ،نوی نسل او د نوي نسل د روزلو د نهضت
پلویان کوالی شي خپلو موخو ته په ښه وجه ورسیږي او د وطن نوی نسل د وطن د ښیرازۍ
له پاره په ښه انساني او علمي ډول وروزي.
وحید آرین د افغانانو د سل کلن ثمر لومړنی فصل دی ،که خدای کول نور به هم وغځیږي او
نور به هم وغوړیږي.
«که یو کلن ثمر غواړې ،غنم وکره!
که لس کلن ثمر دې په کار وي ،ونه کینوه!
که د سل کلن ثمر په تمه یې ،خلک وروزه!»
(کنفوسیوس)

ډاکتر وحید آرین له یو بل ویاړ سره
د دوو نړیوالو جایزو گټونکی افغان
د ملګرو ملتونو د 'نړیوال اتل' جایزه
د روټري سولې نړیواله جایزه

ډاکتر وحید ارین په اوسني وخت کې د افغانستان د زلمیو تحصیل کړو په ډله کې هغه ځوان
ډاکتر دی چې د ژوند هر پل یې مثبت او خپل هر عملي کار یې د بشریت په گټه تر سره کړی
دی .د زدکړو لړۍ یې او د عملي کار ټولې برخې یې نه یوازې خپل هیواد او خلکو ته ،بلکې د
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ټولې نړۍ ل ه پاره د کار ،عمل او خدمت ښې او غوره بیلگې کېدای شي .په دې کم عمر کې د
دوو نړیوالو جایزو گټل:
ــ د ملګرو ملتونو د 'نړیوال اتل' جایزه)۲۰۱۷( ،
ــ د  ۲۰۱۸کال د روټري سولې جایزه)۲۰۱۸( ،
د ده له پاره ،د کورنۍ له پاره یې د افغانستان له پاره او د ټول بشریت له پاره ستر ویاړونه او
د نیکو کارنو غوره بیلگې دي.
ډاکتر ارین بریتانیا میشتی افغان ځوان ډاکتر دی چې په  ۲۰۱۷کال کې یې هم د خپلو خدمتونو
په پایله کې د د ملګرو ملتونو د 'نړیوال اتل' جایزه ګټلې وه .په هغه وخت کې د نوي نسل د ال
تشویق او د ډاکتر ارین د تر سره کړو خدمتونو د یادونې په پار ما د
ډاکتر وحید آرین
د زدکړو د ډگر او عملي کار غوره بیلگه
)د ملګرو ملتونو «نړیوال اتل» جایزې ګټونکی(
تر سرلیک الندې مقاله ورته ولیکله هلته ما لیکلي وو:
«پر افغانستان باندې د جگړې سونامي نه رازیږیدلې گڼې نورې سونامي گانې راغلې او زموږ
ټولنه یې له هره اړخه وځپله ،زموږ د ټولنې او هیواد د ټولو برخو بنسټونه یې ویجاړ کړل په
تیره ښوونه او روزنه چې پایله یې زموږ د هیواد د څلورو نسلونو بې سواده یا کم سواده پاتې
کیدل و؛ خو له دې ټولو نا خوالو سره ،سره زموږ نوی نسل د زدکړو لیوال و او دی او هر کله
او هر چیرې چې ډیر لږ امکانات هم ورته برابر شوي دي ،له هغو نه په استفادې سره یې ،پر
ځان هر رنگ زحمتونه گاللي دي او د نوي عصر نویو زدکړو ته یې د خپل ټـټر او ذهن کتاب
پرانستی دی او زدکړې یې کړې دي ،چې یوه غوره بیلگه یې ډاکتر وحید آرین دی.
ډاکتر وحید آرین نه یوازې د خپل نسل او هیواد له پاره ویاړ دی ،بلکې د ټولې نړۍ له پاره د
ویاړ او خدمت ښه مثال گرځیدلې دی .ډاکتر وحید آرین د افغانستان د جگړو په بټۍ کې زیږیدلی
دی او د جگړې هر راز نا خوالي یې لیدلي دي او له همدې اور نه په تیښتې سره یې ځان
انگلستان ته رسولی دی ،خو نه داسې لکه ځینې کسان چې د زدکړو په ځای د څو پیسو د پیدا
کولو په موخه خپله ځواني او انرژي او د زدکړو فصل په فزیکي کار تیروي .ډاکتر آرین د
پیزاري او ټکسي پر ځای پوهنځي او زدکړو ته مخه کړه او د ځانگړي استعداد په کارولو او د
زحمتونو په گاللو سره ،د معتبرو پوهنتونون دروازې ور وټکولې ،ور ننوت او ډک الس ورنه
راووت او داسې ډیگریانې یې تر السه کړې چې اوس نه یوازې خپلو هیواد والو ته ،بلکې ټول
بشریت ته د خدمت جوگه دی او د ټول بشریت د تداوۍ په فکر کې دی.
زما (د دې کرښو لیکوال) له پاره ،د افغانانو له پاره او ال د ټولې نړۍ له پاره دا ویاړ دی چې
له داسې جگړه ځپلې ټولنې نه داسې یو استعداد او د فکر خاوند سر راپورته کوي ،چې د فکر
په دایره کې یې ټول بشریت ځایدالی شي».
اوس یو ځل بیا ډاکتر ارین د خپلوعلمي او بشر پالو هڅو په پایله کې بله جایزه گټلې او یو ځل
بیا یې خپل هیواد افغانستان ته یو بل ویاړ وگاټه .د بي بي سي په ډیر تازه راپور« افغان ډاکټر
د ' ۲۰۱۸کال د روټري سولې جایزه' ګټلې » کې د ډاکتر ارین د نوې جایزې د گټلو په باب
داسې راغلي دي:
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«افغان االصله برتانوي ډاکټر وحید ارین د  ۲۰۱۸کال د روټري په نامه سولې نړیواله جایزه
ګټلې ده .نوموړي ته دغه جایزه د ارین ټیلي هیل روغتیایي خیریه بنسټ د خدمتونو له امله وړ
کړل شوې ده.
ارین ټیلي هیل خیریه بنسټ د برتانیا ،امریکا او نورو هېوادونو داوطلب ډاکټرانو ته فرصت
برابروي چې په جګړه ځپلو او لږ وسایل لرونکو هېوادونو کې د ټولنیزو رسنیو له الرې د دغه
بنسټ همکارو ډاکټرانو ته د دماغي ناروغیو ،ټکرونو او نورو بېړنیو ناروغیو درملنې پر مهال
سالمشورې ور کوي.
تر اوسه یاد روغتیایي خیریه بنسټ په افغانستان او سوریه کې د لسګونو ناروغانو ژوند ژغورلی
دی .ښاغلي ارین تر دې وړاندې په  ۲۰۱۷کال کې هم د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو
د 'نړیوال اتل 'جایزه ګټلې وه.
نوموړی له هغو شپږو کسانو و چې د ملګروملتونو ښوونیزې ،علمي او کلتوري څانګې،
یونیسکو د "افراطیت او نه زغم پر وړاندې د نړیوال کمپاین" اتالن پېژندلي وو.
نړیوالو ته ځکه د ډاکتر ارین السته راوړنې د پام وړ دي چې له یوه جګړه ځپلي هېواده په
ماشومتوب کې کډوال شوی او اوس چې شاوخوا  ۳۳کلن دی ،د نړۍ یو له پېژندل شویو
مرستندویه څېرو دی چې د لسګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی .ډاکټر ارین به خپل خدمتونه
افریقا ته هم پراخ کړي.
نوموړي د برتانیا د روغتیایي زدکړو ادارې سره په همغږۍ د یوګانډا او سویلي افریقا په کلیوالي
سیمو کې ازمایښتي کارونه پیل کړي چې وروسته به نورو افریقایي او اسیایي هېوادونو ته هم
وغځېږي.
ډاکټر ارین نژدې  ۱۵کلن و چې له افغانستان څخه د کډوال په توګه برتانیا ته الړ او هلته یې په
کامبرېج پوهنتون کې د درملو په برخه کې زدکړې وکړې.
نوموړي د برتانیا په لېورپول کې د اینټري پوهنتون په روغتون کې د ډاکټر په توګه دنده کوله
چې د ارین ټیلي هیل روغتیایي خیریه بنسټ یې رامنځته کړ.
دغه بنسټ دمګړۍ تر  ۱۰۰ډېر رضاکار روغتیاپاالن لري.
ډاکټر ارین ویلي ،ما د ارین ټیلي هیل بنسټ د دې لپاره رامنځته کړ چې د نړۍ په هر ګوټ کې
ناروغان وکوالی شي ،د ټیکنالوجۍ پر مټ د نړۍ له روغتیایي خدمتونو برخمن شي:
" زموږ هدف دا دی چې ځایي ډاکټران وکوالی شي ،د خپلو ناروغانو ممکنه  -غوره درملنه
وکړي".
نوموړي زیاته کړې ،په دې کار سره موږ هغه ټولنې سره یو ځای کړې چې ښایي هیڅ سره
مخامخ شوې نه وای:
"له دندې رخصت ډاکټر کولی شي له خپل کوره د موبایل له الرې په کابل کې د یو ځوان
ناروغ ژوند وژغوري".
ډاکټر وحید ارین زیاته کړې ،موږ هوډ لرو د روغتیایي زدکړو پروګرامونه مو پراخ او د خلکو
ترمنځ اړیکې پیاوړې کړو.
روټري د سولې نړیواله جایزه د  Rotary Internationalبنسټ له خوا ور کول کېږي .دغه
بنسټ په ټوله نړۍ کې په  ۳۵۰۰۰کلبونو کې  ۱،۲میلیونه غړي لري».
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ډاکتر ارین له داسې یوه چاپیلایر ،له داسې یو ټولنې او داسې حاالتو نه سر اوچت کړی او په
نړیواله کچه یې د علم د زدکړو په ډگر کې گام ایښی دی او عملي کار ته یې بډې وهلې دي چې
اوس هم د ښونځیو د له منځه وړلو ،الوزولو او بندولو کار په عملي ډول روان دی.
ډاکتر ارین له داسې یوې ټولنې نه راوتلی شخص دی چې هلته ښوونځي ته تګ د ژوند په بیه
هم تمامیدای شي .پر ده باندې هم د افغانستان په دغسې تنگو شرایطو کې ،ډېـرې ستونزې راغلې
دي ،ده زغملي دي ،خو بریالی ورنه راوتلی دی .ما د ده په باب په  ۲۰۱۷کال کې په خپله
لومړنۍ مقاله کې لیکلي وو او اوس یې بیا وایم:
زه د ډاکتر وحید آرین زدکړې ،عملي کار او روانه تجربه ،د اوسني نسل له پاره او د راتلونکو
نسلونو له پاره یوه داسې غوره بیلگه گڼم ،چې باید اوسنی او راتلونکي نسلونه یې ،د نوي ژوند
د جوړیدو په خاطر او د علم د تر السه کولو او د تکنالوژۍ له کاروان سره د یو ځای کیدو په
هیله ،الره تعقیب کړي او د ډاکتر وحید آرین پر الره پل کیږدي او مخکې والړ شي.
د افغانستان د ډیرو ستونزو د حل یوازینۍ الره په همداسې انساني روحیه باندې د نوي نسل
روزل دي ،لکه ډاکتر ارین .که ډاکتر ارین د نوي نسل د روزلو د یوې غوره بیلگې په ډول په
نظر کې ونیول شي ،او همدا الره تعقیب کړای شي ،نوی نسل او د نوي نسل د روزلو د نهضت
پلویان کوالی شي خپلو موخو ته په ښه وجه ورسیږي او د وطن نوی نسل د وطن د ښیرازۍ
له پاره په ښه انساني او علمي ډول وروزي .وحید آرین د افغانانو د سل کلن ثمر لومړنی فصل
دی ،که خدای کول نور به هم وغځیږي او نور به هم وغوړیږي.

که یو کلن ثمر غواړې ،غنم وکره!
که لس کلن ثمر دې په کار وي ،ونه کینوه!
که د سل کلن ثمر په تمه یې ،خلک وروزه«!
(کنفوسیوس(
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شاه ولي ارین
دردونه او یادونه
او ورسره څو خبرې

«دردونه او یادونه» د شاه ولي آرین د لنډو کیسو ټولګه ده چې ډیره تازه ( ۲۰۱۴م  ۱۳۹۳هـ
ل) له چاپه راوتلې ده .په ټولګه کې لومړی د «د سریزې په توګه څو خبرې» د لیکوال لنډ یاد
داشت راغلی دی ،بیا د «تقریظ او ارزونه» تر سرلیک الندې د ټولګې او د کتاب د لیکوال په
باب ،د پوهنمل حاجي محمد نوزادي خبرې راوړل شوې دي.
د آرین د لنډو کیسو دا ټولګه په داسې وخت کې له چاپه راوتلې ده چې لیکوال یې د مهاجرت
په دایره کې ،په پردي چاپیلایر کې لکه بل هر مهاجر افغان له رنګارنګ ستونزو سره الس
ګریوان دی ،خو له دغو ټولو ستونزو او نا خوالو سره ـ سره لیکوال وتوانیده چې د خپل فکر
او قلم ثمر په خپل مصرف او خپل همت چاپ کړي او په مینې سره یې د لوستونکو مخکې د
یوې هنري ډالۍ په ډول کیـږدي.
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زه نه غواړم چې د شاه ولي آرین د لنډو کیسو د چاپ په خاطر دلته د پښتو لنډې کیسې تاریخچه
له راحت زاخیلي نه تر نن پورې په مفصل ډول وڅیـړم ،خو دومره ویل اړین بولم چې راحت
په واوره کې «څیر» ویست ،د معاصرو داستاني ادبیاتو الر یې په نښه کړه ،نورو الرویانو ته
یې ډیوه بله کړه او نورو بیا د ده پل پسې واخیست .دا «څیر» پسې پراخ شو ،د لمر په ځلیدو
سره واورې پسې ویلې شوې ،په «څیر» کې خټې پیدا شوې او بیا پسرلنیو بارانونو شین طبیعت
وزیـږاوه ،پښتولنډه کیسه نوره هم شنه اوښیـرازه شوه ،خو داسې وخت هم راغی چې زموږ په
شنه بڼ باندې داور باران را وورید ،داور تاو زموږ هرڅه وسوځول ،ټپي یې کړل او له هغې
ډلې لنډه کیسه هم.
د لنډو کیسو خاوندانو او د لنډو کیسو لوستونکو په رڼو ورته کتل چې زموږ لنډې کیسې هم لکه
د ادب او هنر نور صنفونه ټپي شوې ،د جګړې لوګو او وینو یې سترګې او دماغ ورزهرجن
کړ او…،
خو د داستاني ادبیاتو لیکوالو ،الرویانو او بڼوالو په هر حالت کې لنډه کیسه یوازې پرې نښوده،
په هر ډول چې وه ،دوی ورسره مل و او هر کله به چې یې لږ سا اخیسته  ،نو نازوله به یې او
نوره سا به یې هم ورکوله.
په دې الره کې یې ناخوالې ګاللې ،خو لنډه کیسه به له السه نیولې وه ،ترڅو یې چې د جګړې
په اورونو او دودونو کې نوې بڼه ورکړه او نوې سا یې ورکړه .نوې کیسې ولیکل شوې او نوې
داستاني ټولګې د چاپ ډګر ته راووتې ،چې یوه هم د شاه ولي آرین «دردونه او یادونه» نومې
ټولګه ده.
اوسني وخت د لنډو کیسو لیکوال باید د اوسنۍ ټولنې او په هغې کې د شته ښکالوو ،رنځونو او
واقعیتونو ریښتینی انځورګر وي .د اوسنۍ زمانې کیسه لیکونکی باید د خپلو تجربو په رڼا کې
اوسني واقعیتونه په هنرمندانه ډول عکاسي کړي ،د خپلو تجربو مالګه ،مرچ و مساله ورباندې
ودوړوي او بیا یې د نوي زمانې نوي خاوند ،یعنې نوي نسل ځوان لوستونکي ته له نویو طرحو،
نویو وړاندیزونو او د حل الر ښودلو له کونجي سره یو ځای په مخ کې ورته کیـږدي.
د اوسني وخت د کیسه لیکوالو کیسې باید په کومو تورو او په کومو جملو سره ،کومه منځپانګه
او کوم پیغام او کوم فکر سره د لوستونکو د سترګو نندارې ته وړاندې شي .او دا د لیکوال دنده
ده چې دا کار څه ډول تر سره کړي.
ښاغلي شاه ولي آرین په خپلو لنډو کیسو کې توانیدلی دی چې په مهارت سره دا دنده تر سره
کړي او د دې ټولګې په خپرولو سره لوستونکي ته خپل پیغام په هنرمندانه ډول ولیـږدوي.
ارین په دې ټولګه (دردونه او یادونه) کې د اوس له پاره د غورچاڼ په ډول لس کیسې غوره
کړي دي .ټول هغه شیان چې په دې کیسو کې راغلي دي ،هغه لیکوال په خپل چاپیلایر کې لیدلي
دي ،احساس کړي یې دي ،بیا یې په خپل هنري احساس او ذوق رنګولي دي ،وروسته له هغه
یې لوستونکو ته وړاندې کړې دي.
په افغانستان کې د بدلونونو او ورسره د رامنځ ته شوو نا خوالو په اثر ټول خلک متاثره شوي
دي او له هغې ډلې نه قلموال هم .د قلموالو له پاره د مرګ ژوبلې او بې ځایه کیدو تر څنګه یو
ستره ستونزه د دوی د یاد داشتونو ،څیړنیزو کارونو ،شعرونو ،لیکل شوو لنډوکیسو او… له
منځه تلل ،غال کیدل ،سوځیدل ،په عمدي یا غیر عمدي ډول له منځه وړل او پو پنا کیدل دي.
د شاه ولي آرین د ژوند پاڼې په لوستلو سره هر څوک پوهیـږي چې ده به د شپیتمې لسیزه په
دویمه نیمایي کې په کابل کې ډیر څه لیکلي او خپاره کړي وي ،خو په وطن کې د رنګارنګ
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حاالتو د راتګ په وجه به یې ځینې برخې له السه وتلې وي .اوس یې کوم څه چې په اختیار
کې وو ،د هغو له ډلې نه یې دا غور چاڼ برابر کړی دی.
څوک چې آرین له نږدې پیژني هغه په دې پوهیـږي چې دی په داسې سیاسي ،ټولنیز ،فرهنګي
چاپیلایر کې پاتې شوی دی چې هره شیبه یې د ده له پاره یوه سوژه وه .دی د کلی بچی دی او
د ښار ژڼی ،لوړې زدکړې لري ،په ادبیاتو ،اداره او سیاست باندې ښه پوهیـږي او له ټولو نه
مهمه دا چې خپله ټولنه ښه پیژني او درکوالی یې شي .او دا هر څه په دقیقه توګه د ده په همدې
کیسو کې لیدل کیږي.
که د ارین کیسې په انتقادي سترګه ولوستل شي ،پرته له شکه چې نیمګړتیاوې به لري ،خو دی
د کلي سوژې او د کلي کیسې ،د کلي په ژبه په هنرمندانه ډول انځوروي .آرین په «برګه غوا»
کې داسې پیام لیـږدوی چې د ټول عمر له پاره ځان له نابللو میلمنو نه خالصوي او د نابللو
میلمنو ناوړه دود داسې رټي چې باید نور نو ټولنه او خلک ورنه خالص شي.
دغه راز په «وال» نومې لنډه کیسه کې د اداري فساد جرړې په ماهرانه ،خو په ساده ژبه داسې
بیانوي چې هر لوستونکی ښه ورباندې پوهیـږي .دغسې یې نورې کیسې هم د ټولنیزو دردونو
او واقعیتونو د ښکاره کولو ښه هنداره ګڼالی شو.
د آرین د لنډو کیسو منځپانګه هماغه تکراري منځپانګه ده ،خو ځانګړتیا یې دا ده چې کله ،کله
لوستونکو ته داسې پیغامونه په کې ایښودل شوي دي چې په هغو کې انساني مینه له ورایه
ښکاري .له بیوزلي انسان سره خواخوږي او د هغه له حقوقو نه دفاع ،په ماهرانه ډول په کې
عشر» نومې لنډه کیسه ګڼالی شو.
انځور شوې ده ،چې ښه مثال یې « ُ
ملک ،مال ،ټوپکوال ،زمیندار ،حاکم ،قومندان او… ظالم ښودل ،دا کومه نوې خبره نه ده چې
د ا رین په کیسوکې لکه د نورو کیسه لیکوالو انځور شوي دي ،خو دآرین کیسې نوې خبرې هم
له ځانه سره لري .د ده په کیسو کې له طبیعت سره مینه ،انسان او نورو ژوندیو موجوداتو ته
ضرر نه رسول او داسې نور ،چې غوره نمونه یې په «نه هیریدونکي یادونه» نومې لنډه کیسه
کې تر سترګو کیدای شي.
د ارین د لنډوکیسو ټول کرکترونه له عیني ژوندانه نه راخوښ شوي ،عیني موجودیت لري او
له هغو سره یې اړوند ټولنیـزې ستونزې بیان کړې دي.
جګړې زموږ د ژوند پر هر اړخ باندې سیوری غوړولی دی .لیکوال دننه په وطن کې یا د
باندې له وطن څخه ،غواړي یو څه ولیکي ،یوه ستونزه باندې خبرې وکړي ،یوه غوټه پرانیزي
،حقیقت بیان کړي او… خو زموږ دغه ګډوډ فکرونه ،له جګړې رازیـږیدلی حالت او پرټولنه
او خلکو باندې پرته خپسه ،د دې سبب شوې چې کیسه لیکوال خپل لوستونکی سم نه پیژني او
د هغو غوښتنې هم نه شي درکوالی ،چې دا خپله د کیسه لیکنې په کار کې لویه ستونزه ده .د
دغو دالیلو پربنا موږ لیکوال ته نه شو ویالی چې دا وکړه دا مه کړه.
ښایي خپله ارین به هم له ما سره په دې کې همغږی وي چې که دغه ټولګه د لنډو کیسو د اصولو
په تله کې وتلل شي ،په تول کې به پوره نه وي؛ خو دا یو عیني واقعیت دی چې دا کیسې د ارین
د طرز تفکر او احساس ښه ترجماني کوالی شي.
اوس په عام ډول په پښتو داستاني ادبیاتو کې او په ځانګړي ډول په پردي چاپیلایر کې د کیسه
لیکوالو ټولنیز موقعیت ،خصوصا ً رواني حالت بیخي بل ډول دی او هغه هیلې چې په خپله ټولنه
او خپل چاپیلایر کې له لیکوال څخه کیـږي ،په پردي چاپیلایر کې نه شي ورنه کیدای .ځکه چې
د دوی امکانات ،اړیکې ،له ټولنې ،پیښو او خلکو نه د دوی اخیستنه او بیا هغه د لنډې کیسې په
چوکاټ کې ځایول ،دا هر څه په افغانستان کې د ننه شرایطو سره مغایرت لري.
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زه د اوس له پاره په همدې بسنه کوم چې لیکوال ته باید مثبته الرښوونه وشي ،ښه مصلحت
ورسره وشي ،داسې څه ورته ونه ویل شي چې هغه دې د فرهنګ په خزان وهلي بڼ کې نور
هم ژیړ کړي او ویې رژوي.
ښاغلي ارین ما هرکله هڅولی دی چې په لومړي ګام کې خپل تخلیقي آثار راټول او چاپ ته
وسپاري .دا دی له نیکه مرغه په لومړي ګام کې د ده د لنډو کیسو دا غور چاڼ (دردونه او
یادونه) له چاپه راووت چې زه یې په پښتو داستاني ادب کې یوه ښه اضافه ګڼم.
زه په لومړي ګام کې ده ته بیا د پښتو ادب ټولو مینه والو ته د دې ارزښتمن اثر د چاپ مبارکي
وایم ،د لوستلو سپارښتنه یې کوم او هیله لرم چې ښاغلی آرین قلم را واخلي ،نوي کیسې تخلیق
کړي او د خپلو نورو تخلیق کړو آثارو او تحقیقي ـ سیاسي مقالو چاپ باندې هم فکر وکړي.
دا هم د لیکوال لنډه پیژندنه چې دکتاب په پشتۍ کې راوړل شوې ده:
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فاروق فردا:
«د الفت سل خبرې»
او
یوه خاطره
«کوچنیان باید په علم پسې والړ شي او د علم رڼا له ځان سره راوړي!»
(استاد ګل پاچا الفت)

کله چې پر وطن باندې د تیارې د لښکرو خونړۍ او مرګونې څپې په وحشیانه ډول را برابرې
سر او په غږیدو شوه چې په میلیونونه غوږونه یې کاڼه
کړای شوې ،نو د ټوپک شپیلۍ داسې ُ
کړل .دا شپیلۍ څه ساده شپیلۍ نه وه ،له وحشتناک غږ سره یې اورونه هم بادول .له همدې غږ
او اور نه ګڼ شمیر خلک په تیښته شول .هر لوري ته یې چې مخه شوه ،والړل .نه یې اوبه
لیدې نه وچه ،نه غر نه ځنګل ،نه آشنا وطن او نه هم نا آشنا دیار؛ یوازې په دې نیامت چې له
وحشتناکې شپیلۍ او د هغې له اور نه ځان او کورنۍ خالصه کړي.
په دې قیامتي شیبو کې د نورو وطنوالو په ډله کې ،ګڼ شمیر فرهنګیان هم د مجبوریت له مخې
ماسکو ته ورسیدل .اکثره هیوادوال تش الس و ،د ځان او کورنیو د سبا بیګاه له پاره یې فزیکي
کارونه پیل کړل .زما الس هم تش و ،د تش الس کار پنډي ګري وه .زما سرمایه ،زما مټې او
اوږې وې ،ځکه مې بار چلول پیل کړل او د یو تجار ډوله افغان په ګدام کې مې د بوټو کارتونونه
چلول.
د دې فزیکي کارونو په څنګ کې کله ـ کله فرهنګیانو د وطن د یاد او خپل مسلک د وریادیدو
په وخت کې د فرهنګي کارونو هوس هم کاوه او په دې ډول ورو ،ورو فرهنګي کارونه هم پیل
شول .کله یوه نیمه شخصي مشاعره ،کله د نوي کال په پلمه ،کله د اختر او استقالل ورځې په
یاد او کله هم د وطن یاد تر سر لیک الندې کومه فرهنګي ناسته ،چې وروسته یې خبره د
فرهنګي ټولنو جوړولو او منظمو خپرونو ته هم ورسیده.
ډیری هیواد وال د ورځې په ورستیو کې د افغانانو د ټولیدو ځای (سیواستوپول) ته د تجارتي
مالونو د تر السه کولو په نامه ورتلل او هلته به له کوم شاعر ،لیکوال ،ژورنالست او یار دوست
سره لیده کاته کیدل.
یوه ورځ فاروق فردا په مخه راغی او را ته وې ویل:
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«استاد ګله! د الفت صاحب یو څو خبرې مې را ټولې کړي دي ،دا به درکړم چې یوه مقدمه
پرې ولیکې چې چاپ ته یې لیـږم ،دومره اوږده نه ده ،سل خبرې مې یې را اخیستي دي او نوم
مې ور ته ایښی دی:
«د الفت سل خبرې»
ما نه چې بې سر نوشتۍ ،بې اسنادۍ او فزیکي کارونو الره ورکه کړې وه او سم ګنګس هللا یې
را نه جوړ کړی و ،ورته ومې ویل:
فردا ګله!
زه به یې څه وخت وګورم ،په کوم فکر به ورته مقدمه ولیکم او…
ده مې خبرې را غوڅې کړې ،څو پاڼې یې را کړې او را ته وې ویل:
«چې ډیر وي لس پنځه لس مخه به وي ،لنډ شی دی یوه لنډه سریزه به ور ته ولیکې ،بل چا ته
مې مخ نه اوړي او…»
پاڼې مې ور نه واخیستې د کرتۍ په بغلي جیب کې مې کېښودې .کور ته د تګ پر مهال په مترو
کې نورو خلکو مطالعه کوله ما ته هم فردا راکړې پاڼې را په زړه شوې .په رښتیا لنډې وې یو
وار نه دوه ځلې مې ولوستلې ،په کور کې مې بیا ولوستلې داسې خوږې خبرې وې چې الفت
صاحب یې بې پاسپورته او بې ویزې را ته مخامخ په کور کې کیناوه.
ما چې د الفت له سلو خبرو هره یوه لوستله ،فکر مې کاوه چې ګل پاچا مې لکه لویه هستي په
څنګ کې ناست دی او خپله را سره غږیـږي .بیا مې دغه څو ډیرې لنډې کرښې ور ته ولیکلې:
«یو الفت ،یوه مینه
موږ که په الفت باندې خبرې کوو ،نو په حقیقت کې د اوسنیو پښتو ادبیاتو په نوي باب او توومنې
باندې خبرې کوو.
که موږ د الفت آثارو ته معجزه و وایو ،په ځای به وي .که د ځینو له نظره د الفت آثار ساده
خبرې او سره پـیـیـ لي کلمات و ګڼو ،هم په ځای به وي؛ خو حقیقت دا دی چې په دغو سره
پـیـیـل شوو کلماتو کې یو په نیغه یا په ځنډ احساسیدونکی خوځنده احساس داسې په استادانه ډول
سره نغښتل شوی دی چې هر لوستونکی ځانته را کاږي.
ما څو ځایه ویلي او لیکلي دي چې الفت خو هسې هم الفت دی ،مینه ده ،احساس دی ،عاطفه ده؛
خو د الفت آثار او خبرې دا دی زموږ په نسل او را وروسته نسلونو کې په یو خوځیدونکي
حرکت باندې بدلیـږي.
الفت خو هسې هم شعر او نثر دی ،خو دی ساده شعر او نثر نه دی.
دی «غوره اشعار» دي،
دی «غوره نثرونه» دي،
دی هر کله «د زړه وینا» کوي.
او دا دی ګران فاروق فردا د خپلو دایمي نوښتونو په لړ کې د استاد الفت د ښکلي زړه یو څو
ویناوې د درنو لوستونکو له پاره برابرې کړې دي چې هم غوره کار دی او هم د ادب او پوهې
مینه والو له پاره یوه ښه ډالۍ.
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د الفت ډیوه دې بله وي،
د فردا نوښتونه دې تاند وي،
د الفت یو زده کونکی ،د الفت یو الروی
آصف بهاند
فردا د الفت سل خبرې او دا لنډکۍ مقدمه په ډیر وړوکي جیبي سایز چاپ او خپره کړه .ما ته
یې هم یوه نسخه را ډالۍ کړې وه.
د مهاجرت بادونو پسې واخیستو ،څوک چیرې او څوک چیرې لکه وچې پاڼې ولویدل ،خو د
نوې تکنالوژۍ له برکته هغه د چا دُعا خدای قبوله کړه:
«خدایه خو دې لنډ کړې دا د مځکې تناونه»
او پاک خدای هم د مځکې تناونه دومره را لنډ کړل چې اوس هر څوک هره شیبه د هر چا خبر
اخیستالی شي .د همدغو لنډو تناونو د نعمت په دایره کې مې کومه ورځ له فردا سره د تیلیفون
پر مټ خبرې کولې چې را ته وې ویل:
«یاره داسې مې هوډ کړی چې د الفت په یاد یوه غونډه جوړه کړم ،څه را ته کوالی شې؟»
ما ورته وویل چې زه خو په ډیره بیړه څه نه شم کوالی ،پخوا مې په ماسکو کې د الفت صاحب
د سیمینار له پاره «د الفت نثر عاطفه ده» تر سر لیک الندې یوه مقاله لیکلې او په «لیمه» مجله
کې خپره شوې وه او یو مې ستا له خوا «د الفت سل خبرې» له پاره هغه لنډکۍ مقدمه لیکلې
وه ،د اوس له پاره که هغه در سره لرې کوالی شې له هغو نه زما وار در واخلې او…
له ده نه نوره مقاله هیره شوه را ته کړل یې چې «د الفت سل خبرې» رساله هم ما سره نه شته
که یې را ته را ولېـږې .ما ورته و ویل چې زه به یې وګورم  ،که مې پیدا کړه سکن به یې کړم
او در وبه یې لیـږم .هغه مهال چې ما هر څومره ولټوله پیدا مې نه شوه کړای  ،دا دی اوس مې
د خپلو یاد داشتونو د یوې برخې د تصفیې په لړ کې پیدا کړه ،سکن مې کړه او ور ومې لیږله.
زما وړاندیز فردا ته پخوا هم دا و او اوس هم داسې دی چې د الفت له دې سلو خبرو سره د
الفت سل نورې خبرې یو ځای کړه او بیا ځلي یې چاپ او خپرې کړه چې د نوي نسل د ذهن په
کرونده کې د کرکې زړي او د جګړې لوګي پاک کړي او ورسره د بې باورۍ پر ځای ،د کار،
مینې ،انساني احساس ،عاطفې غوټۍ وغوړیږي او په راتلونکې او نوي نسل باندې د باور زړی
وکرل شي.
دا هم د الفت له سلو خبرو نه څو خبرې:
ــ لوږه او تنده په توقف او سکون کې ده ،په حرکت کې نه شته،
ــ زه د فکر آزادي له هر څه پورته ګڼم ،هر څوک له ځانه خوا بدی کوم ،خو خپل وجدان خوشاله
ساتم،
ــ قصابي پریـږدئ ،له میـږو او پسونو نه بل شان ګټه واخلئ،
ــ ښه کار او ښه عمل د خدای په دربار کې ډیر قدر لري او په مثقالونو خرڅیـږي،
ــ تر څو چې یو ځای ډیر ژور نه شي ،د چا برجونه نه جګیـږي،
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ــ سیند د هر چا کار ته ګوري او هغسې ور سره کوي .یعنې خام بندونه ورانوي او پاخه بند ته
ځان تسلیموي،
ــ ما اوښان نه دي بار کړي ،زما قافله د مچیو ده،
ــ څوک چې په ثواب پسې ګرځیدل ،ټولو د زیارت ډیوې ولګولې ،خوارانو او غریبانو له حاله
نا خبره وو،
ــ هغه کسان چې د نورو په تیارو درمندونو داړې غورځوي او د ګټې له پاره یې لنډه الر غوره
کړې ده ،السونه او پښې یې د تړلو دي،
ــ کوچنیان باید په علم پسې والړ شي او د علم رڼا له ځان سره راوړي.
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عبدالهادي هادي:
« اخ! چې لنډې فاصلې وای»
شعري ټولگه
او د هادي د شعر ښکال
اخ چې لـــږ خو رانږدې وای ،اخ چې لنډې فاصلې وای
د هـــادي د ژونــد امیده ،لــه خـوبـونـو نـه ښایـسته یې

د سمــنـــدر پــر غــاړه ډوبــه ،ډوبــه ساه وباسم
له هــر نفس نــه مې نــاځــوانــه یــاره تـا وباسم
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پوهیږم هیڅ به راته پاتې نه وي ،خاورې به وي
کــه له شعـرونو نه مې ستا د عشق ښکل وباسم
دومره آسانه به هم نه وي چې دې هـیـره کـړمه
د ستـنې سپـم نــه بــه څـلـور کـونجه دنیا وباسم
(اخ! چې لنډې فاصلې وای ،ص )۲۳۳

له هغه وخته چې زه عبدالهادي هادي پیژنم ،دی مخامخ ،په منډه او بیړه نه دی هادی شوی ،دی
له ډیرو ستونزو او محکونو را تیر او په ډیرو غاښیو او پیچومو ختلی او له ستړو مزلونو نه
وروسته اوسنی هادی ور نه جوړ دی.
که مې د حافظې چیپ په سمه توگه یاري راسره وکړي ،ما هادي لومړی ځل په نوي ښار کې
د قبایلو د نشراتو ریاست په انگړ کې په یوه مشاعره کې ولید .مشاعره ښه په درز کې روانه
وه ،چې ناڅاپه ځینو ځوانانو شور بگت جوړ کړ چې یو په کې همدا عبدالهادي هادي و.
کیسه داسې وه چې کوم چا خپل شعر په لوړ غږ سره اوراوه او هغه مبارک؟ په قافیه کې له
شلغم ،چم ،تم ،کم ،او ...سره ،لرې مو له مخې د «بلغم» توری همقافیه کړی و .ښاغلي شاعر
کله د «بلغم» بیت ولوست ،ناڅاپه څو ځوانانو د طنز په ډول غږ کړل چې:
دا بیا ووایه!
هغه هم په تکرار سره ،بیا و وایه.
یو تن له څوکۍ جگ شو او په یوازې تن یې په لوړ آواز ورغږ کړ:
دا بیا ووایه!
دا غږ کونکی عبدالهادي هادي و.
همدلته له هادي سره معرفي شوم او وروسته له هغه مو د لیکوالو په ټولنه ،ځینو سیمینارونو او
ادبي غونډو کې سره لیدل.
بیا نو گوره وخت او حاالت .سور باد تند شو ،بیا شین باد پسې راوالوت ،دا باد دومره تند او
مرگونی و چې سونامي یې بچی هم نه و .ډیر خلک یې سټ کړل ،ډیرو ورنه یو سر دوه غوږونه
وایستل ،چې په دې وتلو کې زه او دی هم وو ،خو ما په پـیـښور کې د خپلې لنډې دمې په موده
کې دی و نه لید.
د  ۲۰۰۷کال په اوړي کې ،وروسته له اوږدې مودې بیا خدای د کابل او کابل میشتو یارانو
زیارت راباندې ولورواوه .دا وخت هادي په مخابراتو وزارت کې کومه دنده لرله.
زه به په بیکاره وختونو کې د کابل په کوڅو او واټونو کې گرځېـدم .یوه ورځ په پل باغ عمومي
کې د مخابراتو وزارت له اړخه تیریدم چې هادي گل را یاد شو .ما ویل راځه یو خو به یې
وگورم او بل به د خپلو اخیستو کتابونو د لیـږلو چل هم راوښیي .په لومړي منزل کې مې د
مالوماتو له غرفې نه د ده د دفتر پوښتنه وکړه ،یوه ډیره ښکلې او با ادبه جلۍ ناسته وه ،ما ته
یې کړل چې:
«از خارج آمدي؟»
ما ویل هو.
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پته یې را وښوده او د وروستۍ جملې په پای کې وویل چې:
«خو»...
ما ورته وویل چې خو هم په کې شته؟
هغې په ډیره مهربانه لهجه راته وویل:
«میشه که امروز وخت نه داشته باشه!»
زه وروختم ،پته مې پیدا کړه ،د دفتر د دروازې په مخ کې یو کاکا ناست و .په ډیر درناوي مې
ورته وویل چې عبدالهادي هادي مې په کار دی .کاکا راته کړل چې:
«بیادر کدام وخت دگه بیا ،او آلې همرای وزیر صاحب ده مجلس شیشته».
عجز ور ته وویل چې زه بل وخت نه شم کوالی چې راشم ،که کیدای شي یو وار یې
ما په ډیر ُ
خبر کړه چې په دغه نامه یو څوک راغلی دی.
سړي بیا څه استدالل پیل کړ ،ما چې خبره ورغبرگه کړه ،هغه راته وویل:
« ...او بیادر امیجه هرکس که ده پرسان ریس صاحب میایه ،میگه که سبا مه آمده نمیتانم ،بیا،
بیادر مه اتاقه نشانت میتم ،خودت صدایش کو ،تو میفامي کارت!»
ما ویل درځه!
یو که دوه پوړه یې نور هم پاس وخیځولم ،له څو متره لرې یې دروازه راوښوده چې هلته ناست
دی ،ورشه .ما دروازه وټکوله او ورو مې نیمکښه ور خالصه کړه .که کتل مې چې هادي
مبارک مخامخ ناست او پر ما یې سترگې ولگیدې او له لیدلو سره سم یې وویل:
او ،اې ،استاده ته یې!
او راجگ شو را ووت ،له ستړي مه شي وروسته یې کاکا ته وویل چې دفتر ته الړ شئ زه څو
دقیقې وروسته درځم.
هادي راغي څو ساعته کیناستو او لکه د چا خبره د دنیا څلور کونجونه مو را گز و پل کړل او
په پای کې ما ورته وویل:
هادي گله که کوالی شې ،د همدې وزارت له امکاناتو نه په قانوني توگه استفاده وکړه او کومې
خوا ته د علم په درویزه پسې ووزه ،نه دا چوکۍ پاتې کیـږي او نه هم ستا دا څو دندې .له هماغې
ورځې نه مې بیا هادي تر نن پورې نه دی لیدلی.
خپله یوه بله شعري ټولگه یې هم د چا په الس راته رالیـږلې وه چې اوس یې نوم رانه هیر دی.
او اوس دا دی:
«اخ! چې لنډې فاصلې وای»
نن د  ۲۰۱۸کال د فبرورۍ شپږویشتمه نیټه ده چې د ده «اخ! چې لنډې فاصلې وای» شعري
ټولگه را ته را ورسیده .کله مې چې کشري زوی پاکت په الس کې راکړ ،پاکټ دومره سوړ و
لکه د یخ ټوټه ،ځکه چې له څو ورځو راپه دیخوا پر اروپا باندې د سایبیریا سړې څپې را خپرې
شوې دي ،په همدې دلیل اوس په ډنمارک کې زما د اوسیدو په کلي کې منفي شپـږ ښودل کیږي.
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پاکت مې خالص کړ کتاب مې راویست ،لکه د چا خبره کتاب خبرې راسره پیل کړې او را نه
یې پوښتنه وکړه چې:
ــ انډیواله ته څوک یې؟
ــ زه چیرې یم؟
ــ دا کوم ځای دی؟
ــ ډیر ساړه مې کیـږي ،لږ مې درخوندي کړه او...
ما هم پر کوچ باندې خپل څنگ ته کیښود او ورته ومې ویل:
ــ په خیر راغلې ،راځه کینه تود به شې!
هادي تر اوسه پورې د شعرونو پنځه ټولگې د خپلو شعرونو مینه والو ته وړاندې کړیدي چې
وروستۍ یې «اخ! چې لنډې فاصلې وای» نومیـږي .هادي که کوم وخت خپله اوتوبیوگرافي
ولیکي ،ښایي اوږده به وي ،خو په  ۲۰۱۵کال یې یو وار په میډیا کې یوه لنډه بیوگرافي راغلې
وه چې زه یې دلته ځینې اړینې برخې له تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم:
« ښاغلې عبدالهادي هادي د محمد حیدر زوی دی .دی د سمنګان والیت د ایبکو په ښار کې په
یوه متدینه کورنۍ کې نړۍ ته راغلی دی.
عبدالهادي هادي خپلې زده کړې د ایبکو له ابتدایه مرکز نه پیل کړې چې وروسته یې خپلې
منځنۍ زده کړې د کابل د خوشال خان په لېسه کې تر یو څه مودې پرمخ بوتلې ،خو
وروسته رحمان بابا لېسې ته والړ او له همدې لېسې نه یې دولسم ټولګي نه د فراغت سند ترالسه
کړ .خپلې لوړې زده کړې یې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې تر سره کړې.
لومړنۍ دنده یې د افغانستان د لیکوالو اتحادیې نه پیل کړه ،په افغانستان کې د روانې غمیزې له
نوي پړاو سره سم ،د کابل د بې کوره شویو کډوالو له یوه لوی بهیر سره په نویمو زیږدیزو یا
اویایمو لیږدیزو کلونو کې پیښور ته لیږدیدلی دی ،هلته یې د کډوالۍ په مهال دولس کاله د
افغانستان لپاره د بي بي سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې د خبلایر ،لیکوال او پروډیوسر په
توګه دننه په افغانستان او پاکستان کې کار کړی دی .د طالبانو تر نسکوریدو وروسته یې له بي
بي سي سره د کار تر څنګ د آلمان د میدیوتیک موسسې په مالتړ د ورېښم په نوم پښتو ادبیاتو
ته لومړنۍ ځانګړې شوې مجلې مسول مدیریت په غاړه واخیست او تر هغو یې مسول مدیر و
چې څو د مادي ستونزو له امله د یادې مجلې چاپ ټکنی شو.
تر دوه زره درییم لمریز کال وروسته نوموړې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت کې
د اسنادواو اړیکتیایي چارو د ریس ،اداري ریس او همدا راز د دفتر د ریس او د وزارت د ویاند
په توګه خپلې دندې ترسره کړې دي چې د دفتر د ریاست او د وزارت د ویندویي تر څنګ یې
له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د مخابراتو د وزارت نشراتي برخه فعاله کړه ،د دغه وزارت
مجله (برید) یې چې نږدې دیرش کاله خپره شوې نه وه ،د (اړیکه) په نوم بیا پیل کړه او پنځه
کاله یې له نورو مسولیتونو سره سره د یادې مجلې د مسول مدیر په حیث هم کار وکړ .دی پر
( )۲۰۰۹کال د آسترلیا هیواد ته ولیـږدید او په (سیدني) ښار کې میشت شو .اوس مهال په
سیدنی کې د شمله په نوم د یوې راډیو مشر دی.
خپاره شوي اثار:
د عبدالهادي هادي څلور شعري ټولګې تر دې دمه خپرې شوې دي:

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
193
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ګل د شپې پر څڼو ۱۳۶۹ ،لمریز لیږدیز کال ،د لیکوالو ټولنه،
۲ـ د اورونو پر تنابونو ۱۳۷۰ ،لمریز لیږدیز کال ،د اطالعاتو او کلتور وزارت،
۳ـ مات غمي،
۴ـ ستا به باور نه راځي ،د خوشحال فرهنګي ټولنه،
نا چاپ اثار:
۱ـ د لنډو کیسو دوې ټولګې،
 ۲درې شعري ټولګې،
چې د غه اثار به یې په لنډه موده کې چاپ شي.
پر دې سربیره د ښاغلي هادي یو شمیر شعرونه چې د هیواد نوموتې دیکلماتورې میرمن سهیال
حسرت نظیمي وخت نا وخت دیکلمه کړیدي ،د غږیزې مجموعې په توګه سي ډي شوي چې د
تکثیر چارې یې د بشپړیدو په حال کې دي».
او اوس د «اخ! چې لنډې فاصلې وای» شعري ټولگه:
په دې ټولگه ګې د ښاغلي هادي له شعرونو نه مخکې د دغو شاعرانو او لیکوالو خبرې راوړل
شوې دي:
ــ یوه یادونه ،د ښاغلي پروفیسر ډاکتر عبدالخالق رشید په قلم،
ــ د غزل د ښکال انقالب ،د علم گل سحر لیکنه،
ــ دا شعري ټولگه او یو څو لنډې خبرې ،د عارف خزان په قلم،
ــ د هادي «اخ» و دردولم ،د ښاغلي گل رحمان رحماني لیکنه،
او یوه هم د «یادونه او مننه» تر سر لیک الندې د هادي صاحب لنډې خبرې رغلي دي.
ورپسې د ښاغلي هادي یو سل او پنځه ویشت ( )۱۲۵ټوټې شعرونه راوړل شوي دي او په پای
کې د کتاب د سپانسور ښاغلي قاضي انور خان منگل نه مننه شوې چې د کتاب د چاپولو لگښت
ته یې اوږه ورکړې ده.
د ټولگې په پای کې یو شمیر شعرونه پرته له پتې او نیټې راوړل شوي دي چې زه یې په دلیل
پوه نه شوم .د ټولگې له نهه اتیایم ( ۸۹ام) مخ نه بیا تر یوسلو څلورم ( ۱۰۴ام) مخ پورې ټول
مخونه سر چپه دي ،یعنې پاڼې سرچپه صحافي شوې دي ،چې د چاپ د مسؤلینو او خپرندویې
ټولنې به ورپام شوی وي که نه؟
ښایی زما له دې مقالې نه مخکې نورو قلموالو هم پر دې ټولگه او د هادي پر شاعرۍ تبصرې
او مقالې لیکلې وي او ښایی په خینو ځایونو کې د مخکاته یا نقد محفلونه هم ورته نیول شوي و،
چې د اوس له پاره زه پرې خبر نه یم ،یوازې مې یو رپوټ چیرې له نظره تیر شوی و چې په
سیدني کې «اخ! چې لنډې فاصلې وای» شعري ټولگې ته د مخ کاته محفل نیول شوی و.
د «اخ! چې لنډې فاصلې وای» شعري ټولگه مې په دریو ورځو کې ښه په خوند ولوستله او په
هغو ځایونو کې وگرځیدم چې د ښاغلي هادي شعري ارواح په کې ګرځیده او شعرونه یې په
کې ویل ،له ښکلو انځورونو نه مې یې خوند واخیست او ځینو ترکیبونو ته ال حیران پاتې کیدلم
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چې هادي څنگه توانیدلی دی چې داسې توري وپـیي او داسې یې څنگ په څنگ سره کیـږدي
چې د ده د فکر د لیـږدولو له پاره تر ټولو ښه وسیله او ښه لوښی کیدای شي ،کلیوالي اصطالحات
لکه «رجړومه» داسې کارول شوي لکه هادي چې هیڅ له کلي ،کور او غره کمره لرې تللی نه
وي.
کله مې چې د ټولگې لوستل پای ته ورسول ،په خپله فیسبوک پاڼه کې مې د ټولگې د لومړي مخ
له عکس سره دا څو جملې ولیکلې:
«گران دوست او ښه شاعر عبدالهادي هادي د خپلو شعرونو پنځمه ټولگه (اخ! چې لنډې
فاصلې وای) ،د شاعرانه مینې له مخې راباندې لورولې ده .ټولگې له تودوخې نه د سړو په
لوري اوږدې الرې لنډې کړې او د  ۲۰۱۸کال د فبرورۍ په شپږویشتمه یې ځان تر ما پورې
را ورساوه.
له گران هادي نه مننه،
له تخلیقاتو نه یې مننه،
او پر ما باندې یې له پیرزوینې نه مننه،
هادي د شعرونو په دې ټولگه کې ډیر زلمی ښکاري ،تل دې تاند او زلمی وي ،د شعر چینه
یې رڼه او له ښکلوو ډکه غواړم».
د هادي په دې ټولگه (اخ! چې لنډې فاصلې وای) کې ډیرو شعري ترکیبونو او انځورونو
سترگکونه راته ووهل ،راسره وغږیدل او د زړه خواله یې راسره وکړه .ما د هادي د دې ټولگې
د شعرونو ځینې هغه ترکیبونه او انځورونه چې زما له پاره نوي وو او یامې خوښ شول یادداشت
کړل ،څو بیلگې یې دا دي:
ــ د اژدها زامه ۲( ،ام مخ)
ــ د دیو چنگ ۲( ،ام مخ)
ــ د قساوت اور ۳( ،ام مخ)
ــ د ښامارانو مراد ۴( ،ام مخ)
ــ د خبرو تږی ۲۴( ،ام مخ)
ــ د اوبو زمزمه ۲۵( ،ام مخ)
ــ تریېلي توري ۲۸( ،ام مخ)
ــ د پسرلو قتلیدل ۳۳( ،ام مخ)
ــ د طبیعت ترنم ۴۱( ،ام مخ)
ــ د تودې ډوډۍ وږم ۴۱( ،ام مخ)
ــ بالربې وریځې ۵۴( ،ام مخ)
ــ د تورو پچو حاصل ۵۵( ،ام مخ)
ــ د خاورو عطر ۵۹( ،ام مخ)
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ــ د شونډو قند ۸۱( ،ام مخ)
ــ د ستړي خوب ۱۱۵( ،ام مخ)
ــ د وخت قـتـلول ۱۲۰( ،ام مخ)
ــ د غره ژبه ۱۲۴( ،ام مخ)
ــ شنه خوبونه ۱۲۴( ،ام مخ)
ــ رڼا په لپو ویشل ۱۶۸( ،ام مخ)
ــ د نفرت لمبې ۱۷۳( ،ام مخ)
ــ جل وهلې زمانه ۱۸۹( ،ام مخ)
ــ د تورو ریاضت ۱۴۶( ،ام مخ)
سره له دې چې استاد پوهاند ډوکتور مجاور احمد زیار ،د یوې مقالې (ازاد  +سپین (گډوله
شعر) د قافیې پر باستیل یو ټکنی گوزار!) په ترڅ کې په پښتو شاعرۍ کې د قافیې ګلیم ټول
شوی اعالن کړ ،خو هادي په خپله پنځمه شعري ټولگه کې د قافیې مانۍ هسکې کړیدي؛ ان تر
دې چې د غبرگو قافیو (ذوالقافیتین) د غزل بیلګه یې هم وړاندې کړیده .دا یې څو بیتونونه دي:
ستــا د ستـرگـو له تـاوانه وتـل گـران دي
لـمـر تـه مـخـامخ ،جانانـه کـتل گـران دي
توره خاوره یم تر پښو الندې مې ځای دی
او تـه ستوری ،تر آسمانه خـتـل گـران دي
هادي سل ځلې ،په ورځ کې درنه ځار شي
تا تـه یو ځلې ،تش گرانه! ویــل گـران دي
(اخ! چې لنډې فاصلې وای ۱۱۰ ،ــ ۱۱۱مخونه)

د هادي بیوگرافي وایي چې دی په  ۱۹۷۲کې زیږیدلی دی ،یعنې اوس پنځه څلویښت ()۴۵
کلن دی ،خو په «اخ! چې لنډې فاصلې وای» شعري ټولگه کې د راغلو غزلونو ټول توري
شهادت ورکوي چې هادي یو مست شل کلن زلمی دی او تل داسې رندانه او عاشقانه خبرې کوي
چې مینې ته هم اړم وي او غره ته هم اوږه ورکوي .په همدې مستۍ کې یې داسې هم کړي دي
چې خیام د ځان شاگرد گڼي ،داسې شاگرد چې په مستۍ او شاعرۍ کې یې ده ته گوړه ایښې ده:
یاد دې شي خیام چې راته مخکې گوړه ایښې وه
ټـول نیشه ،نیشه وم ،مـیخانه زما په الس کې وه
(اخ چې لنډې فاصلې وای ۱۰۴ ،ام مخ)

دغه راز په یو بل ځای کې وایي:
دا ځـینې ظاهر بین چې زموږ زړونه لیـدای نه شي
ویـښتو کې مـو لگیا وي او سپـیـن تار راته راښیي
(اخ! چې لنډې فاصلې وای ۱۳۵ ،ام مخ)
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د دې خبرې یادول اړین گڼم چې هادي په سیاست او ټولنیزو چارو کې هم فعاله دی او ډیر ځلې
یې د سیاسي ،مدني او ټولنیزو چارو نظریاتو او هڅو ملي رنگ لرلی دی .یو نیم سیاسی لنډ
مطلب چې لیکي ،هغه هم په سیاسي طنز ډوله تورو داسې لیکي چې:
« ...در مغز استخوان به خدا کار میکند»
کله چې کابل یادوي:
سور لکــه د الل په خپـلو ویـنـو ابــاد پـاتې یې
ځکـــه د دنـیـا د ښـامـارانـــو مــراد پـــاتـې یې
څوک دې په دنیا کې د زخمونو د ټکور نه شته
څـنـگه چې فــریاد وې ،ال هغسې فریاد پاتې یې
(اخ! چې لنډې فاصلې وای ۴ ،ام مخ)

په «څه وخت راځې؟» نومي شعر کې د خپل وطن د ،ښار ،کلي او مالت پوښتنه داسې کوي:
«...ال هم د خلکو،
د کورونو،عزتونو او شرمونو واک له غلو سره دی؟
ال هم د سیمې او وطن ،
هغه بدنامې څیرې،
پر ځپل شوي ،رټل شوي ،لوټل شوي اولس واک چلوي؟»
(اخ! چې لنډې فاصلې وای ۵۸ ،ام مخ)

دا هم د عبدالهادي هادي د کالم څو بیلگې:
خراب یمه ملګرو! سخت خــراب یـمـه ،خراب یم
په ژوند یاره په مړو خلکو حساب یـمه ،خراب یم
د چا د خـوږو سترګو ،مړه کاته مې ژوندی ساتي
وهللا ګـنې له ژونــده پــه عــذاب یــمــه ،خراب یم
دا زړه کابل به وخته ال ،لــه سیالــو سره سیال وو
لــه السه د ،کــافــر یـهــود پـنجاب یمه ،خراب یم
هر وخت چې مې تـکل د پـرمختګ کړی ملګرو!
تکــفیـر دغــه مـل خــانـه خــراب یـمه ،خراب یم
زمـان به مې راسپـړي ،خیـر که هیـر یم له ملګرو
اوس ګــرد ،د زمــانې وهـلی بــاب یـمه ،خراب یم
دا ستا لــه حافـظې نــه ،چې بــد بلې خواته یووړم
اخــیستی دریــــابــو لکـــه حــبــاب یمه ،خراب یم
هـــادي چــې غــنــمرنګـې صـفـایـي مـنـلې نه وي
ګــناه شم سـرتـــر پـایــه کـه ثواب ،یـمـه خراب یم
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*****
اعتراف
مــوږه یــو بل ته ګــوته نیسو او انـصاف هـم کـوو
زه او جــانــان مـیـنه کــوو ،خـــو اتـلف هـم کـوو
مــوږه اوبــه یــو ،او هــوا یــو ،د یــو بـل لـه پاره
خو ال سوچونه ،هر یو خپل ځانله ،خلف هـم کـوو
دا مــو پــه خــپــلــو کـې مـنـلې ،انـسانــان یـو آخـر
ګــناه بــه کیــږي ،خــو تــوبه او اعـتـراف هـم کوو
د ژونــــد پــه هــره مــامـلــه کې ،انــدازه ساتو خـو
دغه د سرو شونډو خوراک کې ،لږ اسراف هم کوو
مــوږ پـښتانـه ،دنـیـا غلــط یــو پـیـژنــدلي په جنګ
مــوږ ګــذاره هـم کـوو ،ژوند او انـعـطاف هـم کـوو
زخمي کابل مـو ،مخکې پروت دی ،د همده کارنامه
ال به شرمیـږو نـه ،مـلتـړ به د سیـاف هـم کـوو؟؟؟
هــادي پـر داسې بـرید والړ یـو ،چې شرمیـږو ګنې
د ښکلـیـو شـا وخــوا تـاویـــږو او طــواف هـم کـوو
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احمد تکل:
«هو زه په خپله یمه ،احمد یم»

«کـه کـرونده کې ګڼه غبرګه وله وسوځېږي
لوګر به ټکنده غرمه کې چېرته دمه وکړي»
احمد تکل

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
199
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
څو ورځې مخکې زما ګران دوست ،زما د خوښې وړ شاعر ،په ژوند ،انسان او نړۍ باندې
باوري شاعر ،هنرمند او ژورنالست ،احمد تکل کابل ته تللی و ،فرهنګي دوستانو ،د شعر او
کار مینه والو یې ،د پنځوس کلنۍ په پلمه ده ته لمانځغونډه جوړه کړې وه.
زما هیر دي چې زه به یې له کوم وخت نه پـېـژنم ،خو دومره مې په یاد دي چې دی ال زلمی نه
و چې د کابل چاردهي دهمراد خان نومي کلي ته به زموږ پلرني کور ته د نرخي وطندار په
توګه نه ،بلکې د یوې فرهنګي کورنۍ د غړي په توګه را ته.
له هغه وخت نه د ده شاعرانه کاته او زما شوخیګانې سره لګیدې .شیبې میاشتې کلونه ،دریابونه
وو ،روان وو .داسې وخت راغی چې زما واده و او دی غلی چیرې ناست و ،څه یې نه ویل،
خو سترګو نه یې خاموشانه شعرونه وریدل .تاند زلمی و پسې ځوان شو ،رادیو ته الړ ،بیا یې
په تلویزیوني پروګرامونو کې څڼې واړولې او تر هغه وروسته یې د هنرونو په بڼ کې ،د کابل
پوهنتون په هنرونو پوهنځي کي ګام کېـښود ،خو څومره چې زه پوهېـږم ،دی دوو شیانو پوخ
کړ:
ــ له فرهنګي دوستانو سره ناسته (د پوهنتون او رادیو تلوزیون چاپیلایر)،
ــ جدي پرله پسې مطالعې.
لکه د تیرو خوا شینیو په څیر ،بیا هم په خواشینۍ سره هماغو سرو ،شنو ،تورو او سپینو بادونو
احمد هم لکه سل ګونو زرګونو او لکونو فرهنګیانو غوندې ،د وچې پاڼې په څیر پسې واخیست،
د پردیو وطنو د مهاجرت د زهرو مزه یې و څکله ،لومړی پیښور ،بیا لږ څه لرې سیمو ته الړ،
خو ده له یوه چاپیلایر سره هم سازش ونه شو کړای او بیا د خپل وطن او ټولنې په طوفاني
حاالتو او څپو کې لکه المبوزن ورګډ شو او آخر په پراګ کې رسمي ماموریت او د ژوند او
چاپیلایر له بدلون سره د ځوانۍ او شاعرانه مستۍ نه لږ څه خاموشي او مرورتیا.
او دا دی د  ۲۰۱۵کال په اګست کې احمد تکل کابل ته الړ او یو ځل بیا یې فرهنګي یارانو قدر
دانی وکړ .یو وار ما هم یوه نرخي ځوان (واحد تابع) ته د هغه د یوه زړورې مقالې (دا د نرخ
جګړه د چا ده؟) او غږ اوچتولو له پاره مقاله لیکلې وه:
او دې ته خوشاله وم چې دا دی په نرخ غوندې ځای کې هم د چغې د اوچتولو له پاره څوک
شته ،خو اوس مې د احمد تکل له پاره د یوه بل نرخي ځوان او د ده د کلیوال صفي هللا عمرخیل
مقاله (زما د کلي شاعر ،احمد تکل) ولوستله ،د احمد تکل دې کلیوال په ماهرانه او هنرمندانه
ډول د احمد هنري فرهنګي فعالیتونو ته اشاره کړې او په داسې ژبه یې بیان کړي چې زه باوري
شوم چې د احمد تکل او ده ته ور ته نورو نرخي فرهنګیانو هلې ځلې وړیا نه دي پاتې .هغوی
په خپلو شعرونو لیکنو او نورو فرهنګي هلو ځلو داسې بزغلي کرلي چې نن لکه همدې ځوانانو
غوندې مسوالنه او عالمانه لیکنې کوي .سره له دې چې احمد د کلي د حدودو شاعر نه دی ،د
احمد شاعرانه روح دومره سر کښ دی چې له کلي ،ښار او هیواد نه وزي او د نړۍ او ال نړۍ
په باب خبرې کوي.
او په پای کې د احمد د هنر د ثبوت له پاره د احمد تکل د مننې دا خبرې:
«نن له کابله راستون شوم .زړه مې د خوښۍ او مننې له ولولو ډک دی ،خو اوږې مې د ځوان
دریځ ټولنې د الیتناهي مینې او محبت بار نشي وړالی .د مننې لپاره یې کلمات نلرم.
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له ټولو هغو ښاغلو فرهنګیانو چې د وږي په دوهمه نېټه یې د نیمې پېړۍ تکل غونډه په خپلو
ویناوو رنګینه کړه ،له زړه مننه .نوښت د ځوان دریځ و ،خو د ټولو پوروړی زه شوم .دا پور
پر ما دی
مننه کابله ،مننه ځوان دریځ ټولنې ،مننه فرهنګي دوستانو او مننه صدمردې!»
کله مې چې د فیسبوک په پاڼه کې د احمد تکل دا خبرې ولوستې ،ما هم داسې ورته ولیکل:
«ستا ځواني او شاعرانه تکلونه دې تاند اوسي!
ته ریښتینی تکل یې،
تل له تکلونو سره اوسه،
د صد مردې هره تیـږه ،هر غر او کمر د شعر غږونه لرې،
برګه کال ،نورې کالوې ،نور کلي ،پاس غرونه ،جړوبي او نرم «شیرام» هغه چې ما لیدلي…
تل له صد مردې سره اوسه،
تل له «کروندې» سره اوسه،
تل له خپلو ځانګړو انځورو سره اوسه،
او تل…
ډیر خواشینی یم چې په داسې یو محفل کې نه وم چې ما ته ایدیال محفل و.
ستا عـمر دې ډیر وي تکلو سره
ما ته ډالۍ راوړه انځورو سره!»
زه خو یې داسې انګېـرم چې زړو یارانو او تنکیو ځوانانو بیا خاموشه احمد وتخناوه ،ده هم
وخندل او زما هیله داسې ده چې دی لږ نور هم وخاندې ،را بیداره شي ځکه چې که د بل چا
وي که نه وي ،زما ورنه هیله دا ده چې لږ څه د شعر په پل قدم ګړندی کړي او د خپل ذهن په
ښکلو انځورونو موږ و نازوي .زما هیله دا ده چې پر ده باندې حاکمه او مسلطه خاموشي ماته
شي او د چوپتیا او ګوشه نشیۍ پردې څیرې ګړي او د چوپتیا له دایرې نه راوزي .ده یو وخت
مروره خندا ،وچ ډیران ته راوستله:
«ما مروره خندا راوسته په وچ ډیرانه…»
خو اوس یې هماغه خندا له خپلو شونډو نه مروره ده او هیله ده چې دی بیرته ورسره پخال شي.
دلته زه د احمد تکل د شعر یوه بیلګه وړاندې کوم .دا شعر احمد په یوه ځانګړي محفل کې
اورولی و او ویدیو یې زما په شخصي آرشیف کې خوندي ده:

«هو زه په خپله یم
تر بوړبوکو نه سرګرځنی
تربادو نه ستړی
تر تورې تږی
ترچړې نه وږی
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تر داره موړ
ترسالخۍ نه خړوب
آه
څوک نارې راوهي
په خپله یمه
احمد یم».
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صالح محمد صالح:
اور او ګالن
د جگړې په اور کې راپورته شوی نسل
یوه بېلگه یې صالح محمد صالح دی
د دې باغ ګلونه لـږ نه دي خوشاله
تازه تر تر تازه تـرو نـورغـوړیـږي
(خوشال خټک)

اوس هغه وخت رارسیدالی دی چې زموږ فرهنګ او فرهنګیان هرقدم د خپلو وینو په بیه مخ
پر وړاندې ږدي .هغه څه چې اوس زموږ پر ژبې ،ادب او فرهنګ باندې تیرېـږي ،ښایي د
پښتو ژبې ،پښتو ادب او پښتني فرهنګ په تاریخ کې داسې دور نه وي تیر شوی .هغه نادودې
چې نن سبا له پښتنو ،پښتو ژبې ،پښتوادب او پښتني فرهنګ سره کېـږي؛ هغه دوست او دوښمن
ته لکه لمر داسې روښانه دي.
زموږ فرهنګیان اوس اوس په ورکو الرو باندې سر او په سوځیدلو بڼونو کې مات وزري
طوطیان دي .کور دننه او کور د باندې تربرونو داسې حالت پرې راوستی دی او داسې فرهنګي
یرغل یې ورباندې کړی دی؛ چې د پرمختګ او کار ډیرې الرې یې پرمخ تړل شوي دي .زموږ
د ژوندیو فرهنګیانو د منځوي او پاخه سن ډیری فرهنګیان په وطن او نړۍ کې د روان اړودوړ
په پلمه ،یا په ټپه والړ دي ،یا د مرتد سیاست په لوموکې نښتي دي او یا یې له قلم نه سوټی جوړ
کړی یو د بل سر پرې ټکوي.
زما له نظره پښتانه او په مجموع کې پښتني فرهنګ د هیواد ،سیمې او نړۍ په کچه نه یوازې
دا چې یو زړه سواندی نه لري ،بلکې د تروریزم ،القاعده او طالب د ټاپې په خاطر یې هرڅه
پر ضد دریدلي دي او دا ټاپه بل چا نه ،زموږ ښکاره دښمنانو پر موږ لګولې او نوره یې هم
لګوي .دوی داسې کار وکړلکه «داسې یې ووژنه چې وینې یې تویې نه شي» دوی زموږ زړه
سواندي خدمتګاران او وتلي قلموال له موږ نه واخیستل او اخلي یې ،داسې یې د سیاست او
اداري فساد په مردار ډڼد کې ډوبوي چې بیا سر پورته کولو ته خو الڅه چې ال اقل د فرهنګ
او ادب د کلماتو د تلفظ جوګه هم نه وي.
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پښتانه ،پښتو ژبه او پښتني فرهنګ کو ردننه ،په سیمه او په نړیواله کچه تربرونه لري او دې
تربرونو زموږ د ژبې او فرهنګ پر ضد داسې ماهرانه تبلیغات کړي او کوي یې چې اصآل چا
په خوب کې هم نه وو لیدلي.
دا باید د یوه ترخه واقعیت په ډول ومنو ،موږ چې کور دننه هر څه کوو ،د نورو له پاره هسې
بابیز او بیفایدې کارونه ښکاري .که زموږ په فرهنګي بڼ کې بلبالن وچغیـږي او سندرې ووایي،
د تربرونو له خوا ویل کیږي چې غږ یې بد لږیږي او که د دوی په کوڅو کې سپي وغپیږي ،نو
وایي :څومره زړه وړونکی غږ لري.
د سیمې په کچه خو د ګاونډیانو په نیت او کارنامو باندې هر څوک پوهېـږي ،په ځانګړي ډول
د ایران او پاکستان هغه منفي رولونه چې زموږ د فرهنګ مراندې یې راغوڅې کړي دي.
پاکستاني آی ـ اس ـ آی پښتانه د اسالمي عقایدو په نامه د هندوستان او هندوانو پر ضد د کشمیر
جګړې ته لېـږلي او لېـږي یې؛ له همغې ورځې نه وروسته په هندي فلمونو کې د اکثرو منفي
کرکترونو ریښه او پښه خان (پښتون) پورې تړل کېـږي.
د نړۍ په کچه تربرونه پښتانه په مخدراتو ،تروریزم ،القاعدې او طالبانو پورې تړي .دلته په
اروپا کې د ناوړه او منفي تبلیغاتو په پایله کې ډیر ځلې داسې هم شوي چې ډیری اروپایان کله
چې د افغان نوم واوري ،په ذهن کې یې د افغان له کلمې سره جوخت د مخدراتو او تروریزم
مفاهیم تداعي کېـږي او هلته کوردننه تربرونو بهرنیانو ته ویلي دي چې ټول پښتانه طالبان دي.
په اروپا کې د شخصیتونو رواني ترور ښه په خرپ روان دی .ایراني آخوندانو په نړیواله کچه
زموږ د کورنیو تربرونو په مرسته د دې رواني ترور لړۍ ښه توده ساتلې ده .دوی ټول په یوه
خوله وایي هر چا چې پښتو ویله هغه طالب دی.
دلته په ډنمارک کې د ډنمارکي ژبې په مکتب کې کومې ډنمارکۍ ښوونکې کوم ایران پلوه افغان
نه پوښتنه کړې وه چې دا طالبان څه ډول سړی کوالی شي وپیژني؟ هغه ورته په ډیره حق په
جانبه لهجه ویلي و :دا خو ډیره آسانه خبره ده ،هر چا چې پښتو ژبه باندې خبرې کولې هغه
طالب دی.
دا خو زموږاو زموږ د ژبې او فرهنګ پرضد د تربرونو د کارونو یو څو لنډکۍ بیلګې وې؛ خو
رابه شو خپل ځان ته ،موږ خپله څه کوو؟ خپل سر باید په خپل ګریوانه کې ښکته کړو او ووایو
چې :څومره مو د خپلې ژبې ،ادب او فرهنګ له پاره مثبت کار کړی او څومره مو د خپلې
ژبې ،ادب او فرهنګ له پاره مزاحمت او خنډونه پیښ کړی دي؟
په افغانستان کې د انقالباتو او بدلونونو په لړ کې ډیر افغانان بهرته روان شول چې په هغو کې
پښتانه زلمیان هم وو؛ خو توپیر یې په دې کې و چې د نورو قومونو زلمیان اکثرآ په زده کړه
پسې والړل او د الفت صاحب خبره یې پرځای کړه چې ویلي یې وو« :ځوانان باید په علم پسې
والړشي او د علم رڼا له ځان سره راوړي»؛ خو زموږ ځوانان په بله خوا روان شول .زموږ د
اکثریت ځوانانو او د هغو د کورنیو ویاړ په دې کې و چې ځوانان یې دوبی یا سعودي ته په
مزدورۍ پسې تللي دي.
شپون صاحب په «و ،نه و ،یو شپون و» کې دې موضوع ته ډیره ښه او مستنده اشاره کړې ده.
کوم پښتون جهادي رهبر چې د شپون صاحب زورور آشنا و ،د خبرو په ترڅ کې شپون صاحب
ورته ویلي وو:
امکانات خو لرئ ،دا ځوانان بهرنیو هیوادونو ته ولېـږئ چې علم زده کړي ،کمپیوتر زده کړي
او...
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هغه په ځواب کې ورته ویلي وو :بهر ته یې ولېـږم او په لوی الس یې د کفر لمنې ته ور
وغورځوم او...
وګورئ! که ښه حقیقت ته ځیر شو ،بهرنیو هیوادونو ته یې د کفر له ډاره نه لېـږو ،او د وچو
غرو په لمن کې د قهریدلي شنه یا وریځ آسمان تر چتر الندې ،یا د پسونو ،وزو او خرو په لکۍ
پسې ټول عمر تیرولو سره خو د نوي عصر نوي علوم زده کیدای نه شي ،او کله چې مو نوي
علوم او فنون زده نه وي ،نو له تمدن سره به بیګانه او له کاروان څخه به یې ډیر وروسته پاتې
اوسو؛ بیا نو نه پښتنو ته څه کوالی شو او نه هم پښتو او نه هم پښتني فرهنګ ته.
له بده مرغه زموږ ښوونځي د کفر په تور یا سوځول کېـږي او یا الوزول کېـږي ،ښوونکي او
زده کوونکي مو یا په ډزو ویشتل کېـږي یا حاللېـږي او یا په دار ځړول کېـږي .پښتنو د «نوکالج
 ،نونالج» علمي مساله هیره کړې ده .پخوا به روسی سکاد راکټ هم په پښتني سیمو لګیده او
اوس بي دوه پنځوس ډوله الوتکه هم په پښتني سیمو بمونه غورځوي ،او وایي چې موږ اسامه
لټوو ،امریکایانو ستن په کاهدان کې اچولې او وایي چې موږ ستن لټوو ،همدا اوس د جګړې
ټول زور په پښتني سیمو او پښتنو باندې دی آ خوا هم پښتون وژل کېـږي او دا خوا هم.
دغه راز له بده مرغه زموږ د دودیزې ټولنې ویاړ د علم او تمدن په ارابه پسې ځغاستل نه دي،
بلکې د دین په لمن پورې زوړندیدل دي ،دا خبره د دې مانا نه لري چې په علم پسې تلل دې د
دین د هیرولو په مانا وانګیرل شي؛ خپله دینداري به هم کوو او د علم زده کړه به هم نه هیروو.
کوردننه دښمن مو دیندارۍ ته هم نه پریـږدي او بیا کله چې موږ دینداري کوو همدغه خلک پر
موږ باندې د افراطي نوم ږدي .په اکثریت افغاني تلویزینونو کې که ځیر شئ اکثریت دیني مسایل
په پښتو دي او علم ،هنر ،اقتصاد او سیاست په نورو ژبو وړاندې کېـږي .په لوی الس پښتو له
علم ،سیاست ،تجارت او هنر نه لرې ساتل کېـږي .دغه راز که زموږ لیکوال یا شاعر ښه نثر
یا ښه شعر ولیکي او ښه تخلیق وکړي؛ بیا په شکل د اشکالو بل نوم ورباندې ایښودل کیږي.
نور هیڅ چې نه وي د کمونست زړه ګرد وهلې ټاپه خو شته چې د چا پر سر او د چا پر کونه
لګول کېـږي.
په خپلو کې مو هم چندانې مزه نه شته .زموږ سرالري مشران څه کوي؟
«یو چې سر کاندي راپورته بل یې ووهي مغزي»
زیار د نوې پښتو سوټی په الس ګرځي ،هر څوک چې عربي مآبي وکړي یا د ده له ژبپوهنیزو
اصولو سرغړونه وکړي ،بیا د زیار سوټی او د هغه سر .که بل هیڅ څوک یې پیدا نه کړل الیق
خو شته .الیق چې واقعآ الیق دی ،د هغه وجود د کمونست له ټاپو ډک دی او د اکادیمسنۍ د
خیرات په ویش کې همدغو پښتنو د ناالیق لقب هم وروباښه.
شپون صاحب بیا بل سوټی په الس کې نیولی دی .کله چې یې طبعه خرابه شي ،نو د خپل نثر
د ښکلي بڼ په خوږو شاتو کې زهر ورګډ کا؛ کله روسي نکلي چاینکه په الس لرلي سوټي باندې
کړنګوي او کله بیا په اصطالح کمونست یا کمونست ډوله خلک ورباندې ځب ـ ځب کوي؛ که
هیڅ شی پیدا نه کا ،د زیارمظلوم ککره هسې هم خدای د ده د سوټي له پاره پیدا کړې ده او یا
هم د «سو او شو» لهجوي توپیرونو او تضادونو باندې لګیا یو اوږدې مقالې ورباندې لیکو.
ښه په دې تضادونو کې به پښتو ،پښتانه او پښتني فرهنګ څنګه شي؟
زما ښه په یاد دي چې په  ۱۳۵۶ل کال کې چې زه د ادبیاتو پوهنځي د دویم کال محصل وم،
موږ څو تنو هم دوره محصلینو حبیبی صاحب د ادبیاتو پوهنځي په مخ کې راګیر کړ او د
احساساتو تر تاثیر الندې مو پوښتنه ځینې وکړه:
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دا پښتو او پښتانه به کله ترقي کوي؟
ده سره چې وخت ډیر لږ و او په بیړه په کوم لوري روان و ،په آرامه یې موږ ته وکتل زموږ
احساسات یې حس کړل او بیا یې آسمایي غره ته الس ونیو او وې ویل:
«بچیانو! د دې غره تر شا یوه کال ده ،هر کله چې اصلي او با احساسه پښتانه دې کال ته
ورننوتل ،بیا د دې کار تمه وکړئ».
دغه راز کلونه وروسته چې په افغانستان کې رژیم بدل شوی و ،په دولتي دستګاه کې ملي ستم
داسې په کش کې و ،چې حتی د مکتب د ځینو ټولګیو نه یې د پښتو مضمون ال لغو کړی و؛ بیا
مو تقریبآ عین پوښتنه رشاد صاحب ته مخ کې کیښوده:
دا پښتو ژبه او پښتانه به آخر په دې ملي ستم کې څنګه شي؟
هغه مبارک زموږ په ځواب کې وویل:
«یوه ژبه او د هغې ویونکي لکه ځینې خلک چې فکر کوي ،داسې پدیدې نه دي چې ژر رامنځ
ته شي او ژر له منځه والړې شي .د دې پدیدو رامنځ ته کیدل اوږود وخت نیولی ،د رامنځ ته
کیدو او ودې شرایط ورته مساعد شوي دي او داسې ژر له منځه هم نه ځي».
خو دا خبره د دې مانا نه لري چې موږ الس تر زنې الندې کینو چې ځه هلکه کرار کینه ،خلک،
ژبه او فرهنګ دې ژوندی پاتې کېـږي ،وده به کوي ،پراختیا او عمومیت به پیدا کوي .موږ باید
د جهاني بلنې «موږ به څه کوو؟» ته په کم نظر ونه ګورو ،ځکه چې په رڼو سترګو یې ګورو
چې وطن دې ټوټه کېـږي ،پښتانه ،پښتو او پښتني فرهنګ ګړنګ ته ورپورې وهل کېـږي .د
یوې ژبې د ویونکو هر نسل د ژبې او فرهنګ په اړوند ځانته رسالتونه او مسؤلیتونه لري .بیا
هم امید شته ،په دې شرط چې الس تر زنې کیننو.
زه اوس د پښتني فرهنګ په نوي راپورته شوي نسل کې داسې تحرک وینم چې د امید سترګي
ورته غړیدای شي .زه یې احساسوم چې د پښتو ژبې او پښتني فرهنګ د ژوندي پاتې کیدو،
عمومیت پراختیا او پرمختګ له پاره دې ځوانانو په جدي او مسؤالنه ډول لستوڼي بډ وهلي دي،
خو شرایط یې ډیر بد دي.
د ژوندیو یادول تشویق او ...په موږ کې چندان رواج نه و .موږ د لومړي ځل له پاره په کابل
پوهنتون کې د عالمه رشاد کلیزه ولمانځله .په رښتبا هم دا یو نوی پیل و .هلته ،داسې فرهنګیان
راټول شوي وو چې اکثریت یې د پښتني فرهنګ د بڼونو ښکلي او ویاړلي ګالن دي .د دې محفل
یو څو تصویرونه چې زموږ په فامیلي کمره فلمبرداري شوي وو ،اوس هم زما په شخصي
آرشیف کې موجود دي .په هغه ځانګړې ناسته کې چې د کابل پوهنتون د علمي شورا په تاالر
کې شوې وه ،کڼ شمیر وتلي فرهنګیان د عالمه رشاد پرشاوخوا را ټول شوي وو لکه :خوږی،
عبداله بختانی ،نصراله حافظ ،رحیم الهام ،عبدالرحیم عاطف ،بریالی باجوړی ،زلمی هیوادمل،
خالق رشید ،آصف بهاند ،جالل الدین کونړی ،حبیب هللا جاج پښتون زوی ،صابر خویشکی او ...

وروسته له هغه په کابل کې دا دود پسې ِوغځید ،خو د اروپا په سطح کې دا لومړی ځل دی چې
د ګران دوست غمخور او د ده د همغږو ملګرو په نوښت دومره فرهنګیان سره راټولېـږي او د
یو شمیر مبتکرو او سرغندویو استعدادونو قدردانی کېـږي .زه دا یو ضرورت ګڼم او دا ضرورت
تر ټولو ښه او لومړی د غمخور په غمخورئ دا دی تر سره کېـږي .موږ باید د همداسې محافلو
له الرې د خپل وطن ،خپلې ژبې او خپل فرهنګ د عرصې د استعدادونو تشویق او درناوی
وکړو؛ خدای مه کړه چې د روحاني غوندې نه شي .هغه هم یو استعداد و ،هغه دومره زیار
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ایسته چې نه یې وخت لیده نه یې نا وخت ،نه یې کابل لیده نه هلمند او ...هغه خو الړ ځان یې
بادار کړ:
« ...سر د قام په غم کې چې چا بایلودو بادار دی»
خو موږ ته یې ابدي غمونه پریښودل ،ځکه باید په دې ټینګار وشي چې همدا اوس چې ال نا
وخته نه ده ،باید د هغه چا قدر دانی وشي چې عمآل د ژبې ،ادبیاتو او فرهنګ په خدمت کې
دي؛ آن د سر په بیه یې دغه فرهنګي کار ته اوږه ورکړې ده.
دې ځوانانو چې د پښتني فرهنګ تته ډیوه د خپلو وینو په بیه بله ساتلې ده ،باید قدر یې وشي او
قدر یې پر موږ ښکاره دی او حق یې دی:

په رحمان د ښایستوو قدر ډیر دی
د طبیب قدر د چا زده بې رنځوره
دا زلمیان چې اوس په عملي ډول د ژبې ،ادب او فرهنګ په ډګر کې د عملي کار سر الري
دي ،زه یو هم مخامخ نه پیژنم .ټول د شعر ،نثر ،نورو بیالبیلو ژانرونو له الرې او یا هم د
اخبارونو ،مجلو او په ځانګړي ډول د کمپیوتر له برکته پیژنم؛ خو دا د خوښۍ ځای دی چې
موږ ته نن دغمخور او د ده دهمغږو ملګرو په زیار او هڅه د دوی د مخامخ لیدو او پیژند ګلوۍ
زمینه برابره شوه ،په تیره بیا د اجمل اند ،صالح محمد صالح ،پیر محمد باوري او په اروپا کې
نور ځوان او تاند استعدادونه.
تاسو ته به ډیره په زړه پورې وي که زه دلته د صالح محمد صالح د پیژندګلوۍ یوه وړوکې
خاطره ولیکم:
د مهاجرت له ستړو ورځو نه یوه ورځ په ماسکو کې ستړی ستومانه له مزدورۍ نه کور ته
راغلم .له رارسیدو سره سم مې کوچني زوی یو ټوټه کاغذ راته ونیو او راته وې ویل:
پالره دا مې په ډیران کې پیدا کړ.
کاغذ مې چې پرانست ،په تندي یې لیکلي و:
صالح محمد صالح.
په بیړه متن ته ځیر شوم ،که ګورم د صالح صاحب له لیک سره مل د ده دوه ښکلي شعرونه په
کې لیکل شوي وو .شعرونه مې څو ځلې بیا ـ بیا ولوستل ،د مودو تنده مې پرې ماته شوه .لیک
په ماسکو کې د خپریدونکې «لیمه» مجلې د مسؤل مدیر ښاغلي نظیف تکل په آدرس او نامه
لیکل شوی و .څنګه چې ښاغلی تکل څه موده پخوا له هغه ځایه کډه شوی و ،ورسته له یو څه
مودې د تعمیر مسؤلو کسانو لیک په ډیران کې غورځوالی و چې زما زوی د تصادف له مخې
پرې ورپیښ شوی و.
ما بیا لیک او شعرونه له یوه یادداشت سره د لیمې مجلې بل مسؤل عارف خزان ته په مجله کې
د نشر له پاره وسپارل.
دا ځوانان زموږ په وطن کې د بل کړای شوي اور په منځ کې غوړیدلي ګالن دي ،د دوی په
اړوند ،ټولو اوریدونکو او لوستونکو ته په خطاب کې وایم:
ـ نوی نسل او ځوان فرهنګیان د اور په منځ کې د راټوکیدلو ګالنو حیثیت لري او همدا نوي
ځوانان دي چې زموږ د امید سترګې د دوی په لوري اوړي،
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ـ دوی د قلم توره په الس د جګړې په لومړۍ کرښه کې له دښمن سره ډغرې وهي،
ـ دوی زموږ د خزان وهلي ادب او فرهنګ د بڼ باغوانان دي او هیله ده چې دا خزان وهلی بڼ
به د دوی په هاند او زیار بیا تاند او ښیرازه شي،
ـ نن سبا په ټوله نړۍ کې مډیا د څلورم ځواک په صفت منل شوې دی او دا ځوانان زموږ د
وطن د مډیا یا څلورم ځواک سرغندویان دي،
ـ دوی سره ښایي چې ځانونه د نویو علومو په ګاڼه سمبال کړي او د تمدن له کاروان سره ګام
په ګام مخ پر وړاندې الړ شي ،څو وکوالی شي د خپلو خلکو ،وطن ،ژبې ،ادبیاتو او فرهنګ د
غوړیدو له پاره ال ډیرخدمتونه وکړي.
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ډاکتر محب زغم:
طبیب او مال
د ډاکتر زغم وصیت
ته مې ګمراه بوله خو زه ستا په الره نه درځم
مـا ډېــرې لـیـدلې د جـانـان کـلـي ته الرې دي
ښایی زموږ د هیواد جغرافیایي موقعیت د تاریخ په اوږدو کې داسې راغلی وي چې زموږ تاریخ
به ،زموږ جغرافیه ټاکي؛ د همدې له مخې ویالی شم چې د تاریخ په اوږدو کې په سیمه باندې
څومره فکري بدلونونه او د ټولنیز ژوند سونامیګاني چې راغلې دي ،د ثقلت ټکی او مرکز یې
یا عمدا ً افغانستان ټاکل شوی دی او یا به دا جغرافیه ور ته مناسبه وه.
په دغو فکري سونامیګانو کې ،چې پر سیمه باندې راغلې دي ،تر ټولو ډیر ورانی یې زموږ په
خاوره کې او زموږ د خلکو په ککریو کې کړی دی .د ټولې نړۍ د سړې جګړې مرکز افغانستان
و او منفي پایلې یې تر نن پورې زموږ خلک زوروي ،وروسته له هغه چې دغه سړه جګړه په
تودې جګړې باندې واوښته ،مرکز یې همدا افغانستان و او دی او اوس هم دا غمیزه ښه په خرپ
او په اوج د افغانستان پر ستیژ باندې روانه ده ،زموږ د خلکو غوښې او اډوکې په کې سوځي،
ګاونډیان ،د سیمې خلک ،نړیوال څڼې ور ته اړوي او زموږ خلک او ټولنه د نا پوهۍ او اوهامو
د بال په منګولو کې را ګیر ،حیران ،حیران ور ته ګورې او سوځي.
په دې ټولو جریانونو او بدلونونو کې زموږ د نسلونو ،نسلونو خلکو پر ذهن یوه فکري ،رواني
هیوال او بال حکومت کاوه او کوي یې چې هغه له دین نه نا سم برداشت او نا سم تفسیر و او
دی او دا کار له پیل نه تر پایه پورې هغو مالیانو کړی دی چې یا نه پوهیدل او یا یې د کوم
غرض له پاره عمدا ً دا کار تر سره کاوه او تر سره کوي یې.
دغو ترخو حقایقو ته په کتو سره ویالی شو چې ،د مال یانو دا ډله د دین تر ټولو لوی تحریفونکي،
د انساني او وطني ملي ارزښتونو تر پښو الندې کونکي ،د جګړې اور بلوونکي او د انساني
کرامت سپکوونکي دي.
وختونه ،تیر شول چا څه و نه ویل ،ډیری په دې پوهیدل چې دغه مالیان څه کوي ،خو چا څه
نه ویل ،څوک ډارېـږي ،څوک شرمېـږي او د چا الس تر تیـږې الندې دی او که چا څه ویلي
هم وې ،ښایي غږ به یې په کوم ډول ټپ کړای شوی وي او دا غږ او حرکت به مړ یا دریدلی
وي.
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اوس دا دی خبره حرکت نه ،بغاوت ته ورسیده او د دې «مقدس بغات» سر الری محب زغم
شو او پرته له ډاره ،پرته له ځان سانسورئ نه او پرته له کومې پردې نه یې په ښکاره او په
سپین میدان نارې کړې چې:
مل ګله نور دې نه منم!
دا به سمه وي چې مالیان د پیغمبرانو وارثان دي ،خو نه دا اوسنی او ننی مال .که دوی د
پیغمبرانو وارثان وای نو په جومات کې ،د خدای په کور کې دننه د پیغمبر د ُمسلې وارث د
پیغمبر د مسلې پر سر پر یوه لس کلنه مسلمانه جلۍ باندې جنسي تیری کوي؟ نه هیڅ کله نه؛ دا
کار زموږ مال کړی دی ،ځکه نو دوی د پیغمبر وارثان نه دي او...
ښاغلي ډاکتر زغم د  ۲۰۱۶ام کال د اګست په ۲۷مه او دیرشمه نیټه په خپله پاڼه کې د خپلې
«وصیت» نامې او د هغې په باب د ځینو خلکو د مثبتو او منفي نظریاتو په ځواب کې د «یو
څو الزمي خبرې» تر سر لیک الندې د ځواب په خپرولو سره خپل ځان وژلی ،خپل ځان قرباني
کړي او خپل ځان مړ ګڼلی ،خپل سر یې په الس کې ونیو ،د پیـړیو ،پیـړیو سکوت یې مات کړ
او د هغه چا او هغو اصولو پر ضد یې د بغاوت جنډه جګه کړه چې له اوږدو مودو راهیسې
زموږ د خلکو او ټولنې پر ذهن باندې لکه خپسه ،هیوال او بال حکومت کاوه او کوي یې.
زه که رښتیا و وایم چې د ډاکتر زغم خبرې زما د زړه خبرې دي او دا ډیره موده ما خپله د
ځان سانسورۍ په سلسله کې ځان څنډې ته نیولی و او ډیرې خبرې مې په زړه او ذهن کې د یو
لوی او دروند بار په توګه په خپله ساتلې وې ،تر څو چې د ډاکتر محب ،د زغم غر ونړید ،چغه
یې اوچته شوه او دا دی آزانګې یې پسې جګیـږي او روانې به وي ،څو د ټولو خلکو او نړیوالو
غوږونو ته ورسېـږي.
ما و نه غوښتل چې د ډاکتر زغم د بغاوت د چغې ځواب په فیسبوک کې په یو«:وا ،وا» باندې
ور لنډ کړم او یا خپل زړه په یو لنډ کامنت کې ور ته تش کړم ،نو مې وغوښتل چې لومړی
ډاکتر زغم ته و وایم:
د جهالت ،تیارې او نا پوهۍ پر ضد ستا د غږ او بغاوت مالتړ کوم او بیا دې که خوښه وه دا
لیک او د بغاوت دا ناره به له ټولو افغانانو سره د شریکولو په غرض په نورو آدرسونو کې هم
خپاره کړو .د دې کار د تر سره کیدو له پاره ،زما او ډاکتر زغم په منځ کې دا دوه مسیجونه
الړل ،راغلل:
آصف بهاند:
«ډاکتر صاحب درناوی مې ومنه!
تاسو دې خدای خپلو بچو ،موږ ،هغې ټولنې او خلکو ته چې ته یې پیژنې ،تر ډیرو پورې ژوندی
لري .ستاسو د وصیت له لوستلو نه وروسته ،او په تیره د وصیت په باب د مثبتو اومنفي نظریاتو
په باب مو کوم ځواب چې لیکلی دی ،د دې کرښو په لوستلو سره ،تاسو نه یوازې زما ،بلکې د
ډیرو خلکو د زړه خبرې لیکلې دي ،تاسو یو بغاوت کړی ،په ځانځاني ښامار کې د مجروح له بغاوته
هم ستر بغاوت ،تاسو زموږ پر ټولنه باندې د یوې حاکمې بال او هیوال په مقابل کې بغاوت کړی دی او...

تاسو د ستر استبداد ،نا روا او جبر پر ضد د مبارزې غږ اوچت کړی دی او زه در سره یم.
که مو خوښه وي زه به ستاسو وصیت او د خلکو په مقابل کې ستاسو ځوابیه خبرې له خپلې
یوې مقدمې سره په افغان جرمن آنالین ویبسایت کې هم خپاره کړم».
ډاکتر محب زغم:
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«سالمونه قدرمن استاده!
ډېره مننه چې ما ته مو ډاډ راکړ .نور نو چوپ نه شوم پاتېدای .دوی یو ،یو رانه وژني او موږ
غلي ورته ګورو چې کله به زموږ وار رسېـږي.
که تاسې لیکنه پرې وکړئ مهرباني به مو وي».
دا دی له پاسنۍ مقدمې او څو لنډو خبرو نه وروسته تاسو درانه لوستونکي را بولم د ډاکتر محب
زغم وصیت لیک ته او ورپسې یې د ځینو دوستانو د منفي او مثبتو نظریاتو په ځواب کې نورو
توضیحاتو ته«:

زما وصیت
ډېره موده کېـ ږي چې زړه مې غواړي خپل وصیت ولیکم .فکر کوم اوس یې وخت دی ځکه
ناڅاپي مرګونه دومره ډېر شوي دي چې هره شېبه مو د مرګ احتمال شته .نو اوس به یې ولیکم.
زما ګرانو وروڼو او ملګرو! زما د ژوند اصلي پانګه دوه شیان دي :تاسې او زما لیکنې .نو دا
مې پر تاسو دین دی چې زما وصیت به ټکي په ټکي عملي کوئ:
۱ــ زما جنازه به تر هدیرې پورې په موټر کې وړئ .په ژوند کې مې هڅه کړې ده چې د چا
پر اوږو بار نه شم او نه غواړم چې مړی مې د چا پر اوږو بار شي.
۲ــ مال به مې جنازې ته نه پرېږدئ.
خدای ته وګورئ دا مه راولئ
مـا ته دا تـوره بـال مـه راولئ
مینه مذهب زما او کرکه د ده
زمـا جنازې ته مال مه راولئ
۳ــ ال ماشومان وو چې پالر به مې ویل:
«چې هرڅه کېـ ږئ ،پخپله شئ .ما ته به نه ګورئ .زه به د هېچا دروازې ته ونه درېـږم چې
زوی مې کامیاب کړه ،زوی مې مقرر کړه»...
زه او زما وروڼه چې هرځای ته رسېدلي یو ،په خپل مټ رسېدلي یو ،نو بله دنیا به مې هم پخپله
جوړوم .مه راته دعا کوئ ،مه ختم او خیرات راپسې کوئ .زه د هېچا دعا ته ضرورت نه لرم.
۴ــ که زما د بدن هر غړی د بل انسان په درد لګېده ،وریې کړئ .خدای دې وکړي چې تر هغه
وخته پورې په وطن کې د غړو د پیوند امکانات برابر شي .زه نه غواړم چې کاري شیان له
ځانه سره خاورو ته یوسم .زړه ،ینه ،پښتورګي او سترګې مې که د چا په کارېدل ،ورته ډالۍ
یې کړئ.
 ۵ــ لیکنې مې ټولې په کمپیوټر کې خوندي دي .ویې ګورئ ،که د کار خبرې په کې وې ،چاپ
یې کړئ.
 ۶ــ د دنیا متاع ډېره نه لرم .یو عادي کور او یو موټر لرم .داسې څه نه لرم چې اوالدونه مې
ورباندې بسیا شي .له پالره هم څه راته نه دي رسېدلي او نه یېغواړم .وروڼو ته مې دا وصیت
دی چې زما له مرګه وروسته دې دا موټر خرڅ کړي او په پیسو یې د کور دویم چت راته جوړ
کړي .کورنۍ به مې دویم چت کې اوسېـږي او د کور لومړی پوړ دې چا ته په کرایه ورکړي.
مېرمن مې په کمو پیسو د کور په چلولو ښه پوهېـږي .د کور په کرایه به ګوزاره وکړي.
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۷ــ له خپلو هغو دوستانو چې په دولت کې کار کوي ،هیله کوم چې زما مېرمن دې په یوه مکتب
یا دارالمعلمین کې د معلمې په توګه مقرره کړي .دا یوازې د ځان لپاره نه غواړم ،بلکې د ولس
لپاره یې هم غواړم .مېرمن به مې بهترینه معلمه وي .هغه اوس د ښوونې او روزنې پوهنتون د
وروستي سمستر محصله ده .د نمرو اوسط یې تر  ۹۰فیصده پورته دی .که مقرره شي ،معاش
به یې د کور په چلولو کې ورسره مرسته وکړي او مطمین یم چې شاګردانو ته به یې ډېر خیر
ورسېږي.
 ۸ــ زامنو ته مې هماغه د پالر خبره کوم .د هېچا الس او جېب ته مه ګورئ .که مو نه درلوده،
سپوره ډوډۍ وخورئ خو له چا مرسته مهغواړئ.
 محبوب هللا جانه ،ته د پیلوټۍ شوقي یې نو درسونو ته اړم شه ،انګلیسي او ساینسي مضمونونهباید سم زده کړې .په وطن کې د پیلوټۍ کورسونه نشته خو په هند ،سینګاپور او نورو ملکونو
کې شته .له ما نه پیسې درته نه دي پاتې چې په دې کورسونو کې داخله وکړئ .نو ته پخپله
وګوره ،که داسې چانس درته برابر شو چې هم کار وکړې ،هم تحصیل چې د پوهنتون خرڅ
پخپله پیدا کړې نو ښه به وي .که داسې نه کېدل نو دویم شوق دې وپاله ،کمپیوټر ساینس ولوله.
زما دغه کمپیوټر دې ستا وي ،په همدې کمپیوټر تمرین وکړه .وروڼو سره به جنګ نهکوې.
غښتلی هغه نه دی چې د مټ زور لري ،غښتلی هغه دی چې حوصله لري او له خلکو سره په
مینه چلېـږي.
ـ روهین جانه او رښتین جانه! تاسو به هروخت ویل چې غواړئ تاجران شئ .که همداسې وشول
نو هېڅکله به خیانت نه کوئ ،دروغ به نه وایئ ،بدل شی به د اصلي په نوم نه خرڅوئ .لږ
وګټئ ،خو په انساني الره یې وګټئ.
 مجیب هللا جانه! زما نه شتون به دې ډېر وځوروي ،خو ته مه خپه کېـږه .ته ډېر هوښیار اوبیداره هلک یې ،نو درسونه دې سم لوله .چې لوی شوې بیا د هغو خلکو پر ضد مبارزه وکړه
چې د ماشومانو میندې او پلرونه وژني.
 ۹ــ نظیفه جانې! تا راسره د ژوند هر خواږه او تراخه وزغمل .مننه کوم چې ښه کورنی ژوند
دې راپه برخه کړ .مطمین یم چې زما په نه شتون به کورنۍ سمه اداره کړې ،خو اوالدونو سره
به په نرمه چلېـږې .تر دې دمه چې زه وم که به تا کله خپه کول ،زما خوا ته به راغلل ،خو تر
دې وروسته به چا ته ورځي؟ ژوند ډېر سخت مه نیسه ،په وړو خبرو هلکان مه رټه .ته باید هم
د مور مینه ورته ورکړې او هم د پالر مینه».
یو څو الزمي خبرې:
 ۱ــ هابله ورځ مې خپل وصیت خپور کړی و .ډېر ملګري ورته ژړلي وو یا اقالً خپه شوي
وو .ډېرو عزیزانو له مینې او خواخوږۍ ډک کامنټونه کړي وو او ځینو یارانو خو ټیلفونونه هم
راته وکړل .زه د دوی د مینې پوروړی یم .ستاسو له هرې خبرې نه جار ،ستاسو د اوښکو له
هر څاڅکي نه جار .بخښنه غواړم چې دردولي مې یاست.
 ۲ــ ځینو بیا نیوکه کړې وه چې ولې مې مال له خپلې جنازې منع کړی او ولې مې هغه توره
بال بللی دی .ځینو ویلي دي چې مالیان خو د انبیاوو وارثان دي ،تا ولې ورته سپکاوی کړی
دی.
یوه خبره دې واضحه وي چې دین او مال سره جال شیان دي .مال هماغه څوک دی چې امانهللا
خان یې پسې واخیست او موږ یې د تمدن له مزله کلونه شاته پرېښودو .مال هماغه کس دی چې
له هرې نوې پدیدې سره یې دښمني کړې ده .یو وخت د برتانوي هند مالیانو ویل په رېل ګاډي
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کې سفر حرام دی .طالبان د مالیانو عیني مثال دی .دوی به ټلویزیون ،عکس ،فلم ...ناروا بلل،
دوی زرګونه افغانان د عکسونو د ساتلو یا اخیستلو په جرم وهلي ډبولي دي ،خو نن پخپله کامرې
واال موبایلونه لري ،د خپل وحشت فلمونه ډکوي او خپروي یې .مال د انسان د نېکمرغۍ او
خوشحالۍ دښمن دی ،مال یوازې کرکه پېژني او کرکه خپروي .وګورئ ،مال هغه څه حرام ګڼي
چې یې په اړه په قران او حدیث کې هېڅ صریح حکم نشته ،دا هغه څه دي چې خلک خوشحالوي،
خو مال یې ردوي ،مثالً موسیقي او د نوروز جشن لمانځل .برعکس هغه څه چې انسان ځوروي
او په دین کې صریح احکام ورته نه لرو ،دوی یې تاییدوي نو د مال خبره حتمي نه ده چې د دین
خبره هم وي ،بلکې د دین هغه تعبیر دی چې د ده خوښ شوی دی حال دا چې د دین نور
تعبیرونه هم شته او ال کېدای شي.
مال د تمدن دښمن دی .مال هغه څوک دی چې زموږ په وطن کې د وینې تویولو جواز ورکوي.
دلته چې څومره مرګونه کېـږي ،د مال په خوله کېـږي .د خپلې سیمې مالیان وګورئ ،کوم یو
یې د طالب جنایتونه غندلي دي؟ روغ مالیان به هم وي خو لکه په وړو کې مالګه ځکه خو زه
نه غواړم چې جنازه مې یو مال وکړي .د جنازې لمونځ د هر چا زده دی او هر څوک یې کوالی
شي.
 ۳ــ ما لیکلي وو چې مه راته دعا کوئ ،مه راپسې ختم او خیرات کوئ ،زه د هېچا دعا ته
ضرورت نه لرم .په دې اړه ځینو لیکلي وو چې دعا او خیرات شرعي چارې دي او دا له شرعې
سره مخالفه خبره ده .ځینې ملګري وایي دا تکبر دی .خو زه متکبر نه یم .له کبره امان غواړم،
نه یوازې په وینا کې ،بلکې په عمل کې هم .فکر نه کوم چې زما ملګري دې تر اوسه د تکبر
نښې راکې لیدلې وي .تر دغو خبرو مخکې مې لیکلي وو چې پالر مې په ماشومتوب کې راته
ویلي وو چې هرڅه کېـږې ،پخپله به کېـږې .ما خپله دنیا پخپله جوړه کړې ده او آخرت به مې
هم پخپله جوړوم .که جنت ګټم ،پخپله به یې ګټم ،نه د چا د دعا په برکت .ځکه چې زه د خدای
په عدالت باورمن یم .خدای تر ټولو عادل ذات دی .که زه په ګناهونو کې غرق اوسم او خدای
مې ستا د دعا په خاطر وبخښي ،د هغه عدالت تر پوښتنې الندې راځي .دلته په هر قاتل پسې
زرګونه ،بلکې لکونه خلک دعاوې کوي ،نو که خدای دغه دعاوې قبلوي ،عدالت به یې نه وي
کړی .البته د ګناه په اړه زما نظر متفاوت دی .زما په باور هر دین د دې لپاره راغلی چې د
انسانانو ترمنځ انساني روابط تأمین کړي .د هر دین لوی مقصد دا وي چې انسان له وحشته
راوګرځوي ،انسان پرېنږدي چې د بل حق وخوري ،پر بل تېری وکړی ،بل وځوروي...
«مـبـاش در پی آزار و هــر چه خواهی کن
که در طریقت ما غیر از این ګناهی نیست»
ما قتل نه دی کړی ،د چا حق مې نه دی خوړلی ،پر چا مې تېری نه دی کړی ،غال مې نه ده
کړې .له بلې خوا باور لرم چې واړه ګناهونه به خدای پخپله راته بخښي ،ځکه چې رحمان او
رحیم دی او که مې داسې څه کړي وو چې د بخښلو نه وو ،حاضر یم چې جزا یې وګالم .دې
سره د خدای عدالت او انصاف هم تحقق مومي.
۴ــ ځینې کسان سخت پارېدلي وو .زه به همدومره ورته وایم چې:
ته مې ګمراه بوله خو زه ستا په الره نه درځم
مـا ډېــرې لـیـدلې د جـانـان کـلـي ته الرې دي
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مطیع هللا تراب:
مطیع هللا تراب،
د ډکو زړونو چیغه
(په اوسني پښتو شعر کې یو نوی باب)

۱
«د نـړیوال الـزام په تـور باندې ککـړ هم زه یم
عجیبه دا ده ال چې مړ هم زه یم ،پړ هم زه یم»
*****
«جگړیز حل او سوله ایز حل یو کېدالی نه شي
لکه یـوه مـوزه کې دوه پـښې ځـایـدالی نه شي»
(مطیع هللا تراب)

د پښتو اوسنۍ شاعرۍ په بڼ کې د جگړې له سونامۍ له را پیدا رنگارنگ ناخوالو سره ،سره
یو نیم داسې گل را وغوړېـږي ،چې ډیرې تشې ډکې کړي او پر خزان وهلي بڼ باندې داسې
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پسرلي راولي چې د شعر هر بند یې د بدن او فکر ناروغ او دردمن بندونه رغوي ،مات زړونه
کوشیروي ،په یوه شعر کې د یو پنډ تاریخي کتاب حقایق د هنر په ژبه بیانوي او پر غمځپلو او
ماتو زړونو باندې د خزان په موسم کې شین او گلورین پسرلی غوړوي.
د دې شاعـرانو د لومړي کتار سرالری مطیع هللا تراب نومېـږي .دی خپل شعرونه په هر محفل
او پر هر دریځ باندې د کاغذ له مخې نه ،بلکې د خپلې حافظې له چیپ نه په یوه داسې ځانگړي
انداز سره وایي چې څه قوت یې د شعر په تورو او حقایقو کې او څه قوت د ده په ځانگړې
دیکلمې او د ادا په طرز کې ،چې دواړه سره یو ځای شي ،نو اورېدونکی هک حیران کړي.
مطیع هللا تراب د اوسني وخت د سیاسي او ټولنیزو جبرونو له ناخوالو څخه د زورېدلو ډکو
زړونو هغه چیغه ده چې د استثنایي هنري کلماتو په قالب کې ،ترخه تاریخي حقایق بیانوي او د
یو ترخه ډک جام په ډول یې ټولو ته په مخ کې ږدي .دا چیغه په یوه ځانگړي هنري انداز سره
یواز ې د مطیع هللا تراب له ستوني راوتلې او راوزي چې کېدای شي «د زمانې غږ» ورته وویل
شي.
د ښاغلي مطیع هللا تراب په باب خبرې ،بحث او نور شعرونه یې بل وخت ،د اوس له پاره یې
دغه وروستی شعر تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم:
غــزل
د امـبـار ،امـبـار غـمـونـو منـځ کﻰ سوځم
لـکـه خـس د تـنـورونــو مـنـځ کـﻰ سوځم
لکـه جـوار د بټ په ګرمو شګو پـروت یم
تـاو د خـپـلـو ارمـانـونـو مـنـځ کـﻰ سوځم
د پرهـر په دود مې خوله په ویـنو سره ده
د مـلـهم ،مـلـهم السـونـو مـنـځ کـې سوځم
په څـلـویـښـتـو کې مې ډډ پـر ډډون راغی
د زلـمــیــو چـنـارونـــو مـنـځ کــې سوځم
د یـعـقـوب د مـیـنې تــاو رانــــه وبــاسـي
د یوسف غوندې د ورونو مـنځ کې سوځم
د هـارون غــونـدې زوړنــد یـمـه لـه ژبـې
زه د خــپــلو گـنـاهـونـو مـنـځ کــې سوځم
عـنـکـبـوت غـونـدې په خپلو لومو بـنـد یم
د نـري ،نـري تـــارونــو مـنـځ کې سـوځم
لـکـه ونـه وهــل خــورم لــه خــپــله السه
د تـبـرونـو او گــواښـونو مـنـځ کې سوځم
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«هــر پـهـلـوان دلـتـه یـــو ځـــل د مـټـو زور آزموي
چې هغه الړ شي ،بیا یې نور او بیا یې نور آزموي»
*****
«دلـتـه سـرمـاتـی او غـاښماتـی بـوچ مـړوند پاتې دی
هـر پـهـلـوان دلـتـه د سـریـښو ډنـډ کې بـند پاتې دی»
(مطیع هللا تراب)

د مطیع هللا تراب لنډه پېژندنه:
مطیع هللا تراب په  ۱۳۵۰هـ ش کال د ننگرهار په خوږیاڼیو کې زېږېدلی دی .تراب د ښوونځي
په څلورم ټولگي کې و چې د جگړې اور یې کلي کور ته ور ورسید او کوچنی تراب نا چاره
له خپل کلي کور نه کډې او لېـږد ته اړ شو .هماغه و چې له خپلې کورنۍ سره یې لکه د ډیری
افغانانو په څېر پېښور ته مخه کړه او په بډه بېره کې یې واړول.
پردي وطن او پردي چاپېـلایر د نورو زدکړو مجال ورنکړ .له بدلونونو وروسته وطن ته راستون
شو ،خو ناخوالې ورځ تر بلې ډېرېدې او تراب زړه او ذهن کې د داسې خبرو زړی پسې شینده
چې دا دی نن یې تراب په جهر سره له خولې راباسي او د خپل وطن او خلکو روانې بد مرغۍ
د ترخو واقعیتونو په ډول د شعر په داسې ژبه بیانوي چې د افغانستان او افغانانو د هر دوست
او هر دښمن د زړه تل ته ورننوري او تاثیر پرې کوي.
له بده شامته چې زموږ د زمانې دا اور ژبی شاعر د خپل ژوند د پرمخ بیولو له پاره اوس په
فزیکي کارونو بوخت دی .د مطیع هللا تراب ژوند اوس د یو عادي کارگر ،د یو عادي سوټک
وهونکي په ډول تېرېـږي او د «پښ» دنده ترسره کوي؛ خو شعر ته یې او فکر ته یې ټول خلک
حیران او گوته په غاښ دي.
ډېـری افغانان ،په تېـره ډېـری پښتانه ،په ژوندینې خپل خدمتگاران او د کار خلک سم نه پېـژني
او سم درناوی او قدردانی یې نه کوي ،وروسته له مرگه چې بیا ډیر ناوخته وي ،د افسوسونو
او خواشینیو لښکر ورپسې روانوي.
په دغسې اشخاصو کې یو مطیع هللا تراب دی چې ځینې خلک یې په خبرو کې سرتاج گني ،خو
په عملي ډول په خاورو کې پروت لعل دی .ښه به دا وي چې په ژوندینې د تراب درناوی او
قدردانی وشي ،له معنوي پلوه یاد او له مادي اړخه یې السنیوی وشي.
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د مطیع هللا تراب په «سپین بغاوت» نومې ټولگه کې ،ښاغلي عرفان هللا شېرزاد ،د تراب صاحب
ډی ره لنډه بیوگرافي لیکلې ده او د هغې په ترڅ کې یې د تراب صاحب د نورو شعري ټولگو
یادونه هم کړې ده ،په دې ډول:
ــ غبار پر هینداره،
ــ للمې گلونه،
ــ د کاڼي اوبه.
د ښاغلي شیرزاد بشپړه لیکنه دا ده:

د اوس له پاره ما ونه شوای کړی ،پته ولگوم چې د ښاغلي تراب پاسنۍ ټولگې چې ښاغلي
عرفان هللا شیرزاد یادې کړې دي ،چاپ شوې ټولگې دي ،که ناچاپ .زه د تراب صاحب د ژوند
او ادبي فعالیتونو په باب خپلو څېړنو ته دوام ورکوم ،هر ډول نوي مالومات چې ما تر السه
کړل له تاسو درنو لوستونکو سره به یې شریک کړم.
د دې برخې د ښه پای له پاره د مطیع هللا تراب څو ټپـیـزې:
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زمـــا هــویـت زمـــا هــېــواد یــې
ته دې ژوندی وې ته دې ښـاد وې
تـــــــر قــــیـــامــتــه دې آزاد وې
زه دې بــربــاد ،تـــه دې آبـاد وې
آ دې برباد شي چې څوک تا بربادوینه
*****
درلـه بـه ځان خاورې ایـرې کړم
هــېــواده! تــا بــه ګــل درې کړم
پــه دښـمـنـانـــو بـــه نــارې کړم
زه بـــه یـې شـال ذرې ذرې کړم
څوک چې زما شړۍ ته واچوي السونه
*****
دعــا کــوه چـې سـتـا پــه الر شم
زه د کـار څیـز بـه دې پـکـار شم
تـا سره ګـرځـم چـې هـوښیار شم
ستا لـه سر پـوښ ټـوپکه ځار شم
په اوږه ستا دی ،کـږه زه له خیاله ځمه
*****
مــاللــې زر پـــه وطــن کـېـښود
ایـوب لـښکـر پـه وطــن کـېـښود
مـا داسـې نـر پـه وطــن کـېـښود
جـانان مې سر پـه وطن کـېـښود
په تار د زلـفـو به کـفـن ورتــه ګـنـډمه
*****
مـري ،خو په الر د پېغور نه ځي
دی خپل تاریخ ته مخ تور نه ځي
شور کوه مه ،په شور څه نه ځي
پـښـتـون جنت تـه په زور نه ځي
خو په رضا تر دوزخو در سره ځینه
*****
ویـده لـه ویـښه ګـټـه نـه ده کړې
غـوښې له سیخه ګـټه نه ده کړې
مـا له سر ویـښه ګـټه نه ده کړې
تـا لـه تـاریـخـه ګـټـه نـه ده کړې
پــه تـورخم مـا سره تـه ماچوه السونه
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قــلــم کـاغــذ نـــه کــرونــدې تــه څـوک کـمـک راوړي
دلـتـه چې هــر څــوک راشي ځـانـسره ټـــوپـک راوړي
*****
ال ویــنـې غــواړي ،ال ســرو بــانـــدې مــړه نــه شـولـه
دا د دوزخ کـــومـــه ټـــوټـــه ده چـــې ســـړه نــه شـوله
*****
لــه هـغـه را چـې شـي پـــه سـیـمـه کې یــو بـم چـاودلی
لــــه ډیــــره درده مـــې دا زړه لـــکـــه غــنـم چــاودلی
(مطیع هللا تراب)

د مطیع هللا تراب د فکر او فن په باب د ځینو قلموالو نظریات:
په پیل کې د استاد سیستاني دا جملې:
«...مقاله دیگری که از خواندن آن سخت لذت بردم ،یادکرد کوتاهی از مطیع هللا تراب شاعر
آتشین کلم زبان پشتو است که نویسنده وی را (د ډکو زړونو چیغه) نامیده است وبعد یک
قطعه شعر او را به خواننده گان پیشکش نموده است.
به نظرمن ،مطیع هللا تراب را نمیتوان در سخن یا کلم یا چند سطر و چند صفحه نوشته معرفی
کرد ،باید او را در هنگام دکلمه شعرهایش دید و درد ها و سوزها و گدازهایش را درک نمود.
هیچ شنونده ای نیست که با شنیدن دکلمه شعر او ،مویها بر روی بدنش راست نه ایستد.
تراب هنگام خواندن شعرش به دریای طوفانی ای میماند که امواج دکلمه های شعرش،
شنوندگان را نیز با خود بردوش این امواج به سیر این طوفان می برد .من هرباری که او را
درحال خواندن اشعارش در محفلی می بینم ،بیدریغ خود را با طوفانی از درد و رنج و خشم
مردمی توهین شده ومحکوم به مرگ و بی سر و بی سر پرست ،روبرو می یابم که برای نجات
شان از نابودی آنها را به بیداری و اتحاد دعوت میکند ،ودلم میخواهد عمر باقی مانده ام را
درقدمهای تراب نثارکنم .از خداوند برای این شاعر آتشین کلم و مبارز دلیر وطن طول عمر
وسلمتی آرزومیکنم».
(کاندید اکادیمسین محمد اعظم سیستاني)

د تراب نوم او د تراب شعرونه په ډیرو ستېژونو باندې ،په ځینو خولو کې او په گڼو مجلسونو
کې یادېـږي او گرځي راگرځي ،ځوانانو په خپلو موبایلونو کې د تراب په خپل غـږ کې ،د تراب
د شعرونو ویدیوگانې خوندي کړې دي او لکه د خوښې وړ موسیقي ،هر وخت یې چې زړونه
وغواړي اوري یې او گوري یې ،الهام ورنه اخلي او احساسات یې پارېـږي.
ښایي د تراب د شعر د شکل او محتوی په هکله ،د ده د شخیت او افکارو په باب ډېرو خلکو په
لیکلې او نا لیکلې بڼه خپل نظریات ،په بېالبېلو ځایونو کې وړاندې کړي وي چې د ټولو راپیدا
کول او خوندي کول ډیر ستونزمن دي .دلته به زه د اوس له پاره د مثال په ډول ،د څو تنو
مطرح فرهنگیانو نظریات راواخلم:
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دقیق او پرکاره مؤرخ او د لویې پوهې او حوصلې خاوند قلموال ،کاندید اکادیمسین محمد اعظم
سیستاني د تراب په باب په لنډو جملو کې ډېرې دقیقې نا ویل شوې خبرې کړېدي چې د افغان
جرمن آنالین پورتال د نظریاتو په پاڼه کې راغلې دي.
د یادونې وړ بولم چې استاد سیستاني دیادو جملو تر لیکلو پخوا هم څو ځلې په شفاهي ډول د
مطیع هللا تراب د شخصیت او شاعرۍ په باب خپل نیک نظریات له ما (آصف بهاند) سره شریک
کړی وو ،خو دا ځل یې د تراب په باب زما د همدې مقالې د لومړۍ برخې په خپریدو سره ،په
لیکلې بڼه د  ۲۰۱۸ام کال د دسمبر ۲۳مه نېټه خپل دانشمندانه نظر داسې ولیکه:
« ...مقاله دیگری که از خواندن آن سخت لذت بردم ،یادکرد کوتاهی از مطیع هللا تراب شاعر
آتشین کالم زبان پشتو است که نویسنده وی را (د ډکو زړونو چیغه) نامیده است وبعد یک قطعه
شعر او را به خوانندهگان پیشکش نموده است.
به نظرمن ،مطیع هللا تراب را نمیتوان در سخن یا کالم یا چند سطر و چند صفحه نوشته معرفی
کرد ،باید او را در هنگام دکلمه شعرهایش دید و درد ها و سوزها و گدازهایش را درک نمود.
هیچ شنونده ای نیست که با شنیدن دکلمه شعر او ،موی ها بر روی بدنش راست نه ایستد.
تراب هنگام خواندن شعرش به دریای طوفانی ای میماند که امواج دکلمه های شعرش ،شنوندگان
را نیز با خود بردوش این امواج به سیر این طوفان می برد .من هرباری که او را درحال
خواندن اشعارش در محفلی می بینم ،بیدریغ خود را با طوفانی از درد و رنج و خشم مردمی
توهین شده ومحکوم به مرگ و بی سر و بی سر پرست ،روبرو می یابم که برای نجات شان
از نابودی آنها را به بیداری و اتحاد دعوت میکند،ودلم میخواهد عمر باقی مانده ام را درقدمهای
تراب نثارکنم.ازخداوند برای این شاعر آتشین کالم و مبارز دلیر وطن طول عمر وسالمتی
آرزومیکنم».
سیستاني صاحب بیا همدا مطلب په لږ بدلون سره د  ۲۰۱۸ام کال پر  ۲۵مه نیټه په خپله فیسبوک
پاڼه کې د تراب صاحب له یوې ویدیو سره مل کېښود چې لیکنې بشپړ متن یې دا دی:
«مطیع هللا تراب شاعر آتشین کالم زبان پشتو که استاد آصف بهاند او را «د ډکو زړونو چیغه»
نامیده است ،یکی از نوابغ شعرای روزگار ما است.
مطیع هللا تراب را نمیتوان درسخن ،یا کالم یا چند سطر نوشته معرفی کرد ،باید او را در هنگام
دکلمه شعرهایش دید ودرد ها وسوزها وگدازهایش را درک نمود.
هیچ شنونده ای نیست که با شنیدن دکلمه شعر های او ،متحسس نشود و مو براندامش راست نه
ایستد .تراب هنگام خواندن شعرهایش که با فصاحت کالم و بیانی فصیح همراه است و بدون
کاغذ از حافظۀ خویش با حالوتی خاص بیان میکند ،به رود خروشان و طوفانی ای میماند که
صدای با صالبتـش ،احساسات وطن دوستی وعدالت خواهی را قمچیـن میزند وعواطف حق
طلبی وتحرک و بخود آمدن را در انسان زنده وشنونده را به وجد می اورد تا با فریاد موج
آساییش بردوش طوفان سوارگردد.
من هرباری که او را درحال خواندن اشعارش در محفلی می بینم ،بیدریغ خود را با طوفانی از
درد و رنج و خشم و طنز و طعنه به مردمی متفرق ،توهین شده و محکوم به بمباردمان وسلب
حقوق ،روبرو می یابم که برای نجات شان از نابودی ،فقر و دربدری؛ آنها را به بیداری و اتحاد
دعوت میکند ،دلم میخواهد عمر باقی مانده ام را درقدمهای تراب نثارکنم»...
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دغه راز د سیستاني صاحب د پوست په کامنت کې ښاغلي قاسم باز هم د تراب په باب خپل نظر
او سترگو لیدلی حال لیکلی و چې د  ۲۰۱۸کال د دسمبر په  ۲۶مه یې د افغان جرمن پورتال د
نظریانو په پاڼې ته هم لیږلی و .د ښاغلي باز د نظر په یوه برخه کې داسې راغلي دي:
« ...محترم استاد .زه خوږ ژبی حماسی او انقالبی شاعر ښاغلی مطیع هللا تراب د جهاد له
دورانه له نژدی پیژنم هاغه زما د ورونو او ورارو ډیر نژدی دوست او ملګری دی .مطیع هللا
تراب د نن ورځی شاعر نه دی هاغه د زخمی زړونو شاعر دی ده خپله شاعری او حیدری
چیغی د جهاد له دورانه شروع کړی او تر اوسه یی دا سلسله په ډیره میړانه پر مخ بولی او
وړیی .ښاغلی تراب خپله شاعری په ډیرو بدو اقتصادی شرایطو کښی بدون د ترس او لرز په
پوره ایمانداری تر دی ځایه راورساوله ،اوس زمونږ ایمانی وظیفه ده چی ددی خوږ ژبی شاعر
قدردانی وکړو .دده کالم د واقعی افغانانو کالم دی ،زه شخصآ جناب مطیع هللا تراب د نن ورځی
خوشحال خان خټک بولم ځکه چی دا یو یاغی او باغی شاعر دی .د ښاغلی مطیع هللا تراب د
کالم ځانګړتیا په دی کی ده چی دده هر شعر ځانته علیحده لذت شور او هیجان لری .زه که
هرڅومره ددی حماسی انقالبی او یاغی شاعر په باره کښی ولیکم بیا هم د کمی احساس کوم.
زما د جناب مطیع هللا تراب ټول اشعار ډیر زیات خوښیږی»...
پوهاند ډوکتور محمد اسماعیل یون ،د تراب په باب تر ټولو نورو قلموالو ډیر څه ویلي او لیکلي
دي .ده د تراب د شعري ټولگې (سپین بغاوت) له پاره یوه مقدمه لیکلې ،چې د دې سلسلې په بله
برخه کې به خبرې پرې وشي ،خو دلته د ښاغلي یون دغه لنډې جملې راواخلم چې ده د «سپین
بغاوت» د مخکتنې په غونډه کې د تراب په باب د خپلې وینا په ترڅ کې ویلي دي:
«تراب د خپلې ټولنې له منفي واقعیتونو پرده پورته کوي ،پر هغو زورېـږي او په خپل کالم کې
داسې پیغامونه انتقالوي چې کېدای شي هغوی ته په پام سره د یادو ټولنیزو رنځونو د درملنې له
پاره یوه نسخه وگڼل شي»...
د دې برخې د ال رنگینۍ له پاره د تراب د یو شعر څو بیتونه:
یــاره نــور څــــومــره انـتـظار دا سـتـا لــه پـــاره وکړم
مــنــزلــــه نــــور څـــومــــره مـزل پر دغې الره وکړم
د هـــغــه را چــې د دریـــاب ســر تـــه ونــــه رســېــدو
د ســر خــــوړلــي انـــقـــالب ســـرتـــه ونــــه رســېــدو
قــلــم کـاغــذ نــه کــرونــدې تــه څــوک کـمـک راوړي
دلـتـه چې هــر څــوک راشي ځـانــسره ټـــوپـک راوړي
د دنـیـا لــوی بـشـر دوسـتـان وي خــو چـې دلـتــه راشي
حـاتـم طـایي نـوشـیـیـروان وي خـــو چــې دلــتــه راشي
ترې چنگیز خان او منگول خان هالکـو خان جــوړ شي
یا رنجیت سنگ یا گـوډ تیمور یا گرگین خان جــوړ شي
څـه خـپـلـه مــوږه سـرخـوړلي اتــل سر تــه نــاست یــو
نورو ته سیـوري جـوړوو په خـپله لمر تـــه نــاست یـــو
ډلــگۍ ،ډلــگۍ ،جـبـهـه جـبـهـه ،تـنـظـیـم تـنـظـیـم وطنه
پـه شـرق او غــرب شـمـال جـنـوب بانـدې تـقـسیم وطنه
سـل سـره شـتـه ولــې د سـلـــو ســـرو ســـر نـــه لـــري
دا وطــن زر لـــري مـلــگــرو ،خــو زرگــر نــه لـــري
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ال ویــنـې غــواړي ،ال ســرو بــانــدې مــړه نـــه شـولـه
دا د دوزخ کـــومـــه ټـــوټـــه ده چـــې ســـړه نـــه شوله
لــه هـغـه را چـې شـي پـــه سـیـمـه کې یــو بـــم چاودلی
لــــه ډیــــره درده مـــې دا زړه لـــکـــه غــنــم چــاودلی

«سپین بغاوت»:
(د مطیع هللا تراب د شعرونو ټولگه)

کـابـلـه تـه د خپـل ښـایست قـاتـالن نـه پـېـژنې
په خپل وجـود کې د لستوڼي مـاران نه پېـژنې
کابـله زه نـور چـوپه خوله پاتې کېدالی نه شم
نور خپل وطن کې مهاجر ځانته ویالی نه شم
*****
د سیاست د زهـریله مارانو جنگ کې ښکېل یـو
لـه دې هـیـبـته مـو لـه خـولو نه راوتــلي زړونه
چـورلـکـې راغـللې غـدۍ لـه کلي بیا تـاو شوې
حیران هر چا په دواړو السه کې نیـولي زړونه

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
222
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د مقالې د دې برخې په پیل ،د دې خبرې یادول ضروري دي چې :د مقالې په دریمه برخه کې
د ښاغلي تراب په باب ،ما د استاد سیستاني صاحب د خبرو دري متن را اخیستی و .دا زما
تقصیر و چې د سیستاني صاحب په فیسبوک پاڼه کې مې د تراب صاحب په باب د دوی د خبرو
پښتو متن ته پام نه و شوی .دا د ښاغلي تراب په باب د سیستاني صاحب د خبرو پښتو متن دی:
« د پښتو اور ژبی شاعر ،مطیع هللا تراب!
مطیع هللا تُراب چې استاد آصف بهاند په حقه «د ډکو زړونو چیغه» نومولی دی زموږ د عصر
د شاعرانو یو له نوابغو څخه دی.
څوک نه شي کوالی مطیع هللا تراب په څو خبرو ،کلم یا څو کرښو معرفي کړي ،دی باید د
خپلو اشعارو د دیکلیمو پر مهال ولیدل شي تر څو د دﮤ د کړیدلي زړه د تڼاکو سوز او گداز
باندې پوه شي.
هیڅ داسې اوریدونکی به ونه موندل شي چې د تراب د شعر په اوریدلو ﺌـې احساس راونه
پاریږي ان تر دې چې ویښتان ﺌـې پر ځان ونه دریږي .تراب د خپلو اشعارو د لوستلو پر مهال
چې په خپل خوندور کلمي او بیاني فصاحت د اوریدونکي غوږونه تخنوي او له کاغذ پرته د
خپلې حافظې په مټ خپل شعري احساس بیانوي ،هغه څپانده سیند ته ورته ښکاري چې د خپل
غږ په صلبت غواړي د هیواد پالنې او عدالت غوښتنې احساسات په متروکو وهي او د انسان
په وجود کې د حق غوښتنې او په هوښ راتلنې احساس په خوځښت راولي او اوریدونکی تر
هغه ځایه لوړ بیایي چې غواړي خپله د څپو او توفان پر اوږو سپور شي.
هر ځل چې زه ښاغلی تراب په کومې غونډه کې د خپلو اشعارو د لوستلو پر مهال وینم ،نو
ځان د متفرقو ،په سپکو سپورو رټل سویو ،په بمبارد د محکومو او له حقونو د بې برخه
شویو کسانو د درد ،رنځ ،کړاو ،خښم ،طنز او لغازو په منځ کې وینم چې له نابودۍ ،فقر ،او
در په درۍ څخه ددوی د ژغورنې لپاره ﺌـې بیدارۍ او اتحاد ته رابولي ،او تر دې کچې مې
پاروي چې زړه مې غواړي خپل پاتې ژوند د تراب په گامونو کې ځار کړم».
)اکادیمسین کاندید محمد اعظم سیستاني(

د تراب د شعرونو یوه ټولگه «سپین بغاوت» نومېـږي .د دې مقالې (مطیع هللا تراب ،د ډکو
زړونو چیغه ،په پښتو اوسني شعر کې یو نوی باب) په دویمه برخه کې د ښاغلي عرفان هللا
شېرزاد په حواله ما (آصف بهاند) د تراب صاحب د «سپین بغاوت» او نورو شعري ټولگو په
باب داسې لیکلي وو:
«د مطیع هللا تراب په «سپین بغاوت» نومې ټولگه کې ،ښاغلي عرفان هللا شېرزاد ،د تراب
صاحب ډیره لنډه بیوگرافي لیکلې ده او د هغې په ترڅ کې یې د تراب صاحب د نورو شعري
ټولگو یادونه هم کړې ده ،په دې ډول:
ــ غبار پر هینداره،
ــ للمې گلونه،
ــ د کاڼي اوبه».
ما (آصف بهاند) یې تر اوسه پورې د نورو شعري ټولگو په باب څه نه دي لوستي او یوازې
یې د «سپین بغاوت» په باب هغومره مالومات وړاندې کوم ،چې له بېالبېلو منابعو نه مې ترالسه
کړی دی.
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دلته د دې خبرې یادول هم اړین گڼم چې لوستونکې دې د ښاغلي تراب «سپین بغاوت» له یو
بل کتاب سره نه مغالته کوي چې د طالب مشرانو د معرفۍ له پاره د «د سپین کاروان سرالري»
په نامه خپور شوی دی.
د تراب صاحب د «سپین بغاوت» په پیل کې ،د تراب د شعر او شاعرۍ په باب ،د راغلو ځینو
ښاغلو نظریات ،زما د ځینو فرهنگ دوستو یارانو په مرسته تر ما پورې را رسېدلي دي ،چې
په هغو کې د تراب د شعر او شخصیت په هکله تر ټولو دقیقې او د حساب وړ خبرې د ښاغلي
محمد اسمعیل یون خبرې دي .د ده د خبرو په یوه برخه کې داسې راغلي دي:
« ...تراب هم د خپلې زمانې یو سړی دی ،یو بلبل دی ،یو فریاد دی او یو غږ دی .دا غږ پر
چا ښه لگي ،پر چا بد لگي ،خو تراب د حقیقت او واقعیت په لټه کې دی .لومړی خپل رب ته په
سجود دی او بیا د هغه له مخلوق سره په جگړه دی چې د خپل خالق له حکمونو سرغړاوی
کوي...
 ...پر خلکو د تراب کالم ځکه ښه لگېده چې تراب د خلکو د زړه خبره کوله ،ده له هغه چا
څخه پوښتنه کوله چې چا ترې پوښتنه نه شوه کوالی .د ده دا نظم« :داسې څوک شته چې دې
راغلو نه پوښتنه وکړي؟»
د هر هېوادوال پر ژبه و ...د تراب شاعري نه یوازې د ملي او وطني احساساتو څرگندویه ده،
بلکې د ده شاعري د ژوند د نورو ټولنیزو او عاطفي خواوو انځورونه هم کوي...
د ده کالم اکثره د غزل او مقیدو نظمونو په کالبونو کې افاده کېـږي .تراب خپله ،خپل نظم په
داسې ښکلي انداز کې لولي چې ځانگړی لذت او قوت لري او د ده خپل سټایل گڼل کېـږي ...د
تراب په کالم کې ولسي رنگ هم جوت دی ،ځینو ځایونو کې لهجوي تاثیرات هم ورڅخه
څرگندېـږي .په غزل کې هم پخې تجربې او په نظم کې هم .نظمونه یې پر عوامو او غزل یې
پر خواصو خپل ،خپل تاثیرات لري.
د تراب شاعري له دې کبله خلکو ته خوند ورکوي چې دی د دربار او سرکار مخالف دی ،دا
دربار او سرکار بیا له اولس سره مخالف دی او تر دې دمه یې له اولس سره پخالینه نه ده شوې.
تراب د ولس همدا درد او همدا پیغام په خپل کالم کې ځای کړی ،نو ځکه ولس ته خوند ورکوي.
د همدغې ځانگړتیا له مخې ،تراب ته له درباره لرې ،د ولسي شاعر خطاب کوالی شو .تر هغه
وخته چې تراب دا حالت په خپل کالم کې ساتي ،نو د ولس په زړه کې به ځای لري او که خبره
معکوس شوه ،نو بیا به د تراب او ولس ترمنځ به همدومره واټن وي ،لکه اوس چې د ولس او
ولسمشر ترمنځ دی( ».سپین بغاوت ،د مقدمې  ۷ــ  ۱۱ام مخ پورې)
د تراب صاحب په «سپین بغاوت» ټولگې کې د راغلو شعرونو ډېـرې بېـلگې ،تراب صاحب
په خپله په مشاعرو او محفلونو کې ،په خپل خاص انداز او سبک سره وړاندې کړې دي چې پر
هر لیدونکي او اورېدونکي باندې ځانگړی تاثیر کوي.
کله چې د تراب شعرونه ولوستل شي یا واورېدل شي ،دراک خلک په دې پوهېـږي چې د تراب
د شعر ژبه ډېره آهنگینه ده او د آهنگین شعر تاثیر تر عادي شعر څو چنده ډېر وي او بیا په
کوم احساس او انداز یې چې دی په خپله اوروي او وړاندې کوي یې ،شعر ته بل احساس او بله
ژبه وربښي.
په «سپین بغاوت» کې د اوسنۍ زمانې ډیر ترخه حقایق د شعر په قالب کې د یوه تیره تیغ په
ډول وړاندې شوي دي .د «سپین بغاوت» په مخکاته غونډه کې چې د «ملي تحریک» په نوښت
جوړه شوې وه ،گڼو شاعرانو ،فرهنگیانو او د تراب د شعر مینه والو گډون کړی و .په دې
غونډه کې ښاغلي اسمعیل یون هم خبرې کړې دي .ده د خپلو خبرو په ترڅ کې د تراب د یادې
شعري ټولگې (سپین بغاوت) په باب داسې ویلي دي:
«تراب د خپلې ټولنې له منفي واقعیتونو پرده پورته کوي ،پر هغو زورېږي او په خپل کالم کې
داسې پیغامونه انتقالوي ،چې کېدای شي هغوی ته په پام سره د یادو ټولنیزو رنځونو د درملنې
له پاره یوه نسخه وگڼل شي»...
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د دې برخې د پای له پاره مې د تراب دغه بیتونه غوره کړي دي:
چـا پــه قــلـم چـا پـــه خــنــجـر بـانـدې وهـلي زړونه
چـا پــه کـونـداغ چــا په ټـوپک باندې ویشتلي زړونه
پـه گـوړه مــرو زمـوږه زهـرو ته حاجت نه شته دی
مــوږه پـه یــو خــوږه خـبـر بـــانــدې بـایـللي زړونه
زمـا نـه دوه زړونـه ورک شـوي زمـا دوه بــچي وو
کـه چا وي چـیـرته پر دې الر کې مــونــدلي زړونه
گـټـه تـاوان و سر او مــال مـې وو پـه مـخکې ایـښي
پس لــه هـغــې نــه مـوږ د دې خـلـکـو گـټلي زړونه
چــورلـکـې راغـللې غـدۍ لـه کـلي بــیـا را تاو شوې
حـیـران هـر چـا پـــه دواړو السه کې نـیــولي زړونه
د سیاست د زهــریـلــه مـارانـو جـنگ کې ښکېل یـو
لــه دې هـیـبـتـه مــو لــه خــولـو نــه راوتلي زړونه
«بند به تر څو د خپل تـقـدیـر په ځنځیـرونو پروت یم
زه به تر کـومه ستا پـر پـښو او په السـونـو پروت یم
تـه بـه تـر کـومـه خپـل ځـان حـق ما به نا حـق بـولې
زمـا اطـاعـت بــه د خــپــل ځــــان مسلـم حــق بـولې
چې د مظلوم څېـرې گـریوان ته تار او ستـن پاتې دي
څو محدود کسه دي چې دې خاورې ته ژمن پاتې دي»

تراب د جگړې د نسل هغه شاعر دی چې د اورونو له بټۍ راوتی دی او د شعر ژبه یې هم د
اور په څېر تونده او سوځونکې ده ،خو داسې مینه هم په کې نغښتې ده چې په امیدونو پورې
نښتې ده ،د وطن مینه او له خلکو سره مینه یو محروم ،ځپل شوی او له هره اړخه تر فشار
الندې قوم د پوهولو او بیدارولو مینه.
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د تراب ټول فکر ،ذکر ،قلم ،ژبه او هر څه د خپل وطن حاالتو ته متوجه دي د افغاني ټولنې او
په تېره د پښتنو د ژوند نیمگړتیاوو ته یې خپل کالم وقف کړی دی .تراب په گل ،بلبل ،هجران،
معشوقه او نورو هغو مفاهیمو کې نه دی راگیر لکه ځینې قلموالو او شاعرانو چې د خپلو تخلیقاتو
مخ وراړولی دی.
د تراب مخاطبین درې ډلې خلک دي:
ــ ټول ولس ،چې دوی ته تراب د تاریخ په رڼا کې ،په وطن کې د روانو حاالتو نیمگړتیاوو ته
په اشارې سره حقایق بیانوي،
ــ د ټولنې نوی نسل ،چې تراب یې په حقایقو خبرول او راویښول غواړي،
ــ د وطن او خلکو دوښمنان چې د وطن تاریخ ،جغرافیه او هر څه یې لیالم ته وړاندې کړې
دي .هغه کسان یې مخاطبین دي چې د خپلو شخصي گټو له پاره یې د وطن دوښمنانو ته مخه،
خو وطن ته شا کړې ده .تراب هغوی ته وایي چې وطن د چا دی ،څوک یې ساتنه او پالنه کوي
او په پای کې به مختوري څوک وي.
د تراب په هر شعر کې تاریخي حقایقو ته په کتو سره ډیرو عمده ټولنیزو او سیاسي نیمگړتیاوو
ته پام ساتل شوی دی او په خپل کوډگر قلم او هنر سره یې د تاریخ او سیاست پنډ کتابونه په یوه
ټوټه شعر کې په هنري ژبې سره بیان کړي وي.
تراب څنگه چې په ټولنه او سیاست کې روان عیني ترخه حقایق په سحرگره ژبه انځوروي ،په
هماغسي سحرگر انداز سره یې داسې وړاندې کوي چې په نیغه د خپلو اورېدونکو په زړونو
کې ورننوزي او ځانته ځای پیدا کوي .دا د ده د کالم او د ده د پیام هغه قوت دی چې په نورو
شاعرانو کې ډېر لږ لیدل کېږي.
په اوسنۍ پښتو شاعرۍ کې حماسي ـ تغزلي رنگ په گډه لیدل کېږي ،خو د تراب په شعر کې
حماسي ،وطني او تاریخي رنگ ډېر غالب دی.
د تراب په شعر کې تر انځورونو ،پیامونه ډېر د پام وړ او قوي دي .او دا پیامونه په داسې
آهنگینه ژبه وړاندې کېـږي چې پرې پوهېدل او منل یې اسانه کوي.
د تراب په شعرونو کې د شعار غاړه ډېره هسکه ده او دا شعارونه کله ،کله پر ټولو لوستونکو،
اورېدونکو او لیدونکو په تېره پر ځوانانو باندې تر حد زیات اثر ښندي او ان تر دې چې کېدای
شي چې ځینې ځوانان غیر قانوني کړنو ته وهڅوي.
د تراب کمال په دې کې دی چې ډېر اوږده او ترخه عیني واقعیتونه په نظم یا یوه غزل او کله،
کله په یوه یا دوو بیتونو کې بیانوي او تر ټولو ښه دا چې حلالره هم ورته ښیي.
له شعر نه د اوسنۍ زمانې غوښتنه داسې ده چې:
په شعر کې باید د ژوند ،پرمختگ په باب خبرې وشي .ټولنیزو ستونزو ته د حل الر وښودل
شي .په شعر کې باید د ژوند پیام نغښتی وي ،نه د مرگ او تباهۍ .په شعر کې باید د پرمختگ
انساني پیامونه نغښتي وي ،نه د وژلو او وینو تویولو ،شاعر باید د مینې او عاطفې استازی وي،
نه د مرگ استازی .د شاعر په کالم کې باید د ژوند هیلې سر را اوچت کړي ،نه د مړینې.
او تراب هر کله دا کار کړی .د تراب کالم د ژوند زیری لري ،ازغن به وي ،خو د ازغیو په
څنگ کې د حق ویلو او حق غوښتلو خواږه پیامونه هغه چا ته ورکوي چې په کلونو او عمرونو
ـ عمرونو یې حق خوړل شوی او ورنه اخستل شوی.
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تراب د یوه خاموش اکثریت داسې چیغه ده چې د هنر په جامه کې یې د دوست او دوښمن تر
غوږو او سترگو رسولې ده ،تراب په خپل شعر کې د حق غوښتنې بیرق جگ کړی دی.
کوم توري چې تراب په خپل شعر کې کاروي ،دا هماغه توري دي چې له امیرکروړه تر نن
پورې ټولو شاعرانو کارولي دي .هر شاعر د خپل فکر په چج او غلبیل کې ښکته پورته او
الندې باندې کړیدي او بیا یې د شعر په نامه څنگ په څنگه ایښي دي؛ خو د همدې تورو او
کلماتو په کارولو او سره پـیـیـلو کې تراب داسې هنر کارولی دی چې په زړونو او فکرونو
باندې منگولې خښوي ،زړونه خپلوي او ټول خلک ،په تېره ځوانان داسې هڅوي چې وینه یې
په ځوښ راولي او...
تراب په طبعي ډول د تورو او کلماتو په سره څنگ په څنگ اېښودلو کې داسې ځانگړی
«منحصر به فرد» استعداد لري چې په بل چا کې تر اوسه نه دی لیدل شوی.
زه د تراب شعرونه او د تراب غږ د افغانستان د خلکو د ډکو زړونو چیغه گڼم.
په پای کې د تراب یو څو انتخابي بیتونه:
بند به تر څو د خپـل تـقـدیـر په ځـنځیـرونو پروت یم
زه به تر کـومه ستا پـر پـښو او په السـونـو پروت یم
تـه بـه تـر کـومـه خپـل ځـان حـق ما به نا حـق بـولې
زمـا اطـاعـت بــه د خــپــل ځــــان مسلـم حــق بـولې
چې د مظلوم څېـرې گـریوان ته تار او ستـن پاتې دي
څو محدود کسه دي چې دې خاورې ته ژمن پاتې دي
*****
ویــر واویــل او غـمـرازي پـه پـښـتـو ژبه کیږي
مـیـدان ګـټـل او سـربـازي پـه پـښـتـو ژبـه کیـږي
پـښـتـو څـرخي پـوري تـــړلي او د دار ژبـه شوه
پـښتـــو فـقـط د جــوالي او څــوکـیـدار ژبــه شوه
تـگ و راتـگ او خـوشـحـالي پـه بـلـه ژبه کیږي
طـــب اقـتـصـاد انـجـیـنـري پـــه بـلـه ژبـه کیږي
پـښتو آخـر هـم د مجـبـور وزیـریـستـان ژبه شوه
پښتو په لوی الس د موال او طالب جان ژبه شوه
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احمد ولي اڅکزی:
احمد ولي اڅکزی او د کوچنیانو ادب

د ماشومانو او کوچنیانو د پالنې او روزنې له پاره او د هغوی د ادبیاتو له پاره ،هغسې چې ښایي
کار نه دی شوی؛ خو اوس ،اوس چې کوم کارونه او هڅې د ځینو اشخاصو او غیر دولتي
آدرسونو له لوري روانې دي ،زموږ د ټولنې ستونزو ،د پرمختګ څرنګوالي او شرایطو ته په
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کتو سره یې زه داسې ارزوم چې په ښه او مثبت لوري روانې دي او له تمې نه ال زیات کارونه
د تر سره کیدو په حال کې دي .ښې بیلګې یې د کوچنیانو د ادبیاتو په څیړنیزه او تخلیقي برخه
کې لیدل کیـږي ،په بیالبیلو ویبپاڼو کې چاپیـږي ،خو تر ټولو ښې پتې یې دا دي:
ــ «پل» ویبپاڼه،) http://pal.taand.com(،
ــ د ماشوم د ادبیاتو کور فیسبوک پاڼه،
خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کورhttps://www.facebook.com/-
1474829949511421/?fref=ts
په دې ورستیو کې د «د ختیزې سیمې د لیکوالو او ژورنالستانو ټولنه» ټولنې له خوا د ګڼ
شمیر لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون «د ماشوم د ادبیاتو جشن» تر سر لیک الندې د یو سیمینار
جوړیدل ې بله ښه بیلګه کیدای شي.
ــ دغه راز په ځینو ویبپاڼو کې د نورو خبرې او فرهنګي مطالبو تر څنګ ،د ماشومانو او
کوچنیانو کړکۍ هم پرانستل شوې چې هلته د کوچنیانو له پاره کتابونه ،د کوچنیانو د ادبیاتو او
کارونو په باب څړنیزې مقالې او د کوچنیانو له خوا یا د کوچنیاو له پاره لیکل شوي شعرونه او
کیسې انالین کیږي ،لکه د لر او بر ویبپاڼې د «د ماشوم نړۍ» برخه:
http://larawbar.net/category/c_25
د کوچنیانو د ادبیاتو تخلیقی برخې ته که پام وشي ،لیدل کیـږي چې په دې برخه کې په ډیر لنډ
وخت کې ګڼ شمیر نوي قلموال را پیدا شوي دي چې د کوچنیانو له پاره یې شعرونه ،داستانونه
تخلیق کړي دي او یا یې له نورو ژبو د ماشومانو او کوچنیانو له پاره یو څه را ژباړلي دي.
د هغو لیکوالو او قلموالو په ډله کې چې له څه مودې نه را په دې خوا یې کوچنیانو او د هغو
ادبیاتو ته پام ور اړولی دی ،یو هم پیاوړی او نه ستړی کیدونکی فرهنګي شخصیت احمد ولي
اڅکزی دی .د احمد ولي اڅکزي نوم ،د ده د تر سره کړو فرهنګي کارونو په وجه ،هر افغان
باید اوریدلی وي او لږ قلموال به وي چې د ده له فرهنګي کارونو څخه یې استفاده نه وې کړې.
د قاموسونه دات کام ( )qamosoona.comپه اوریدو سره د هر افغان په ذهن کې د احمد
ولي اڅکزي نوم او تر سره کړي فرهنګي کارونه تداعي کیـږي ،د هر پښتو لغات پوښتنه که
څوک کوي او مانا یې غواړي ،نو وایي:
قاموسونه دات کام ته دې سر ور ښکاره کړی که نه؟ قاموسونه دات کام د احمد ولي اڅکزي د
نه ستړو کیدونکو هلو ځلو له برکته نن ورځ د ټولو لوستونکو په خدمت کې دی.
زه دلته نه غواړم چې د احمد ولي اڅکزي پر ټولو تر سره شوو فرهنګي کارونو باندې خبرې
او بحث وکړم او یا د ده قاموسونو آنالین پروژې باندې نقد او څیړنه وکړم ،دا ځانته اوږد بحث
او څیړنه غواړي .زه په اوسني بحث کې یوازې د احمد ولي اڅکزي پر هغو فعالیتونو رڼا اچوم
چې ده د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې کړي دي ،د همدې له پاره مخکې له هر څه ،د ده د
پیژندنې په باب:
کله مې چې د دې مقالې عمومي جوړښت په باب فکر وکړ ،د احمد ولي اڅکزي د بیوګرافۍ او
ځینو نورو اړینو مالوماتو په فکر کې شوم .ما سوچ وکړ که لومړی الس مواد پیدا کړای شم ښه
به وي ،نو مې د  ۲۰۱۶کال د اپریل په پنځمه نیټه د احمد ولي اڅکزي په پته دا لیک ور
ولیـږه:
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ښاغلی احمد ولي اڅکزی سالمونه او درناوی مې ومنه!
ستاسو فرهنګي کارونه نن سبا لکه لمر داسې روښانه دي او د ډیرو افغانانو د الرې د ډیوې په
توګه کار ور نه اخیستل کیـږي ،په تیره ستاسو د قاموسونو له غنیمت او ګټورې پروژې نه.
څو ځلې مې له استاد هوتک سره د خبرو په لړ کې یاد کړې او اوس ځان نیکمرغه ګڼم چې
مخامخ یو څه تاسو بزرګوار ته لیکم.
تاسو خبر یاست چې د کوچنیانو ادبیاتو له پاره ما پخوا هم کار کړی دی او اوس هم په دې برخه
کې پر تازه چاپیدونکو موادو او لیکوالو باندې کار او څیړه کوم ،ستاسو فرهنګي کارونه هر یو
په خپل وار سره زما له پاره د قدر وړ دي ،خو سمدستي زه غواړم ستاسو د هغو کارونو په باب
څه ولیکم چې له نیکه مرغه تاسو د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې کړي دي .که مهرباني وکړئ
را ته و وایاست چې:
ــ د کوچنیانو له پاره مو څومره تخلیق او ژباړې کړې دي ،انګیزه یې څه وه او له کوم وخته
مو د کوچنیانو له پاره تخلیق او ژباړه پیل کړې ده؟
ــ د کوچنیانو له پاره ستاسو لیکلي او ژباړلي مواد په کوم آدرس کې چاپ یا آنالین شوي دي؟
ــ زما د مقالو د ِغنا په خاطر که خپله یوه لنډه بیوګرافي هم را ولیـږئ ،زما لیکنه او یاد داشتونه
به د لوستونکو له پاره ال جالب او غنیمت وي
ستاسو د ال بریالیتوب په هیله
پوهندوی آصف بهاند
ښاغلي احمد ولي اڅکزي په هماغې ورځې زما د لیک په ځواب کې داسې را ته ولیکل:
«محترم او قدرمن ښاغلي بهاند صاحبه! وعلیکم سالم ،تاسو او ستاسو درنې کورنۍ او دوستانو
ته سالمونه او نیکي هیلي وړاندي کوم .ستاسو له مهربانیو او پېرزوینو ډک پیغام څخه یوه نړۍ
مننه .صرف دا به و وایم چي هللا دې ما په رشتیا هغسي جوړ کړي ،لکه څنګه چي تاسو زما په
هکله فکر کوئ.
زه په آلمان کي ژوند کوم او هللا په درو ماشومانو نازولی یم چي عمرونه یې شپـږ ،څلور او
یونیم کالونه دي .دا چي په مجموع کي د ماشومانو سره زښته زیاته مینه لرم ،نو مي هیله دا ده
چي د ماشومانو له پاره په پښتو کي لیکل سوي ادبیات پر انټرنټ وړاندې کړل سي .داسي چي
هر مور او پالر یې په آسانۍ سره په خپل موبایل تلیفون او انټرنټ لرونکو نورو آلو کې خپلو
ماشومانو ته و ویالی سي ،چي دغه ماشومان له کوچنیوالي څخه ال د پښتو سره اړیکه او تماس
پیدا کړي .زما په فکر د یوې ژبي د ژوندي پاته کېدو له پاره دا ډېره مهمه ده چي یوه ژبه و
خپلو ویونکو ته ګتوره وي .تر دې بله لویه ګته به څه وي چي یوه ژبه ناني زړګیان د ښکلو
اشعارو او کیسو په مرسته وروزي ،هم یې ساعت ورتېر کړي او هم ورته ښوونه وکړي .
د مسافرۍ ستړی ژوند دی ،چي څوک د خپل اوالد له پاره هومره وخت نه سي موندالی ،لکه
چي اړتیا یې وي ،خو زه بیا هم کوښښ کوم چي هره شپه خپلو ماشومانو ته یو نکل وکړم .ما
کوښښ وکړ چي د ماشومانو له پاره په پښتو انځورین کتابونه پیدا کړم ،خو له بده مرغه چي
بریالی نه سوم .حتی ساده متنونه مي هم پیدا نه کړالی سوای .حال دا چي په کتابخانه کي په
آلماني ژبه په زرهاوو ،یو تر بل ښکلي او ګټور کتابونه موندل کیدالی سي.
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همدا ؤ چي اراده مي وکړه چي زه یوه انټرنټ پاڼه جوړه کړم چي هم په ږغ کې او هم په انځور
او متن کې ،پکښي د بېل عمر لرونکو ماشومانو له پاره په پښتو ژبه مواد پراته وي .د دې کار
پېل مي تقریبا ً ی و دوې درې میاشتي تر مخه وکړ او د کوچنی ټکی کام په نوم مي انټرنټ پاڼه
جوړه کړه:
()www.kochnai.com
خو دا چي زه ورته یوازې یم او یو شمېر نورې وظیفې هم په غاړه لرم ،نو ال تر اوسه نه یم
توانېدلی چي د پاڼې جوړښت د ماشومانو د عمر پر کاټیګوریانو تنظیم او پکښي ږغیز او
انځورین مواد زیات کړم.
زه ...د پښتو ادبیاتو په ساحه کې ډېر بې تجربې یم ،خو د پاڼي په جوړولو سره مې هیله دا ده
چي دغه به د نورو لیکواالنو له پاره یو ډول پلېټ فارم وګرځي.
زه په آلمان کي رالوی سوی یم او یو صنف پښتو مي هم نه ده لوستې او په خپله مې تر یوې
اندازې د پښتو لیک او لوست زده کړی ده .له بده مرغه چي زه له افغانستان سره هم زیاتې
اړیکې نه لرم او له همدې کبله ستاسو او نورو ټولو درنو مشرانو څخه هیله او خواست کوم،
چي د ماشومانو له پاره د موادو په راټولولو ،د آنالین کولو له پاره د لیکواالنو د اجازه تر السه
کولو او ورته مواردو کي راسره کومک وکړئ او راته مشورې راکړئ.
ما او زما یو بل ملګری چي محمد نسیم صابر نومیـږي ،یو څه وخت تر مخه د ګریم ورونو په
ژباړه پېل وکړ ،خو له بده مرغه چي کار مو ډېر ځنډنی دی او پکښي تر اوسه مو زیات پرمختګ
نه دی کړی .ما په خپله یو څو نکلونه لیکلي چي بعضي یې آنالین سوي ،خو بعضي یې ال د
آنالین کېدو به انتظار دي .د ماشومانو له پاره دغه نکلونه او یو څو نظمونه تر اوسه چاپ سوي
نه دي.
وبخښئ چي پیغام زښت راڅخه اوږد سو او ښه به وي چي نور یې دلته رالنډ کړم.
ستاسو له مهربان پیغام څخه بیا یوه نړۍ مننه کوم او هیله ده چي د کوچني تکی کام په غني
کولو کي راته خپلې مشورې او نکلونه راولېـږئ.
ستاسو کشر ورور
احمدولي»
ما یې بیرته په ځوا کې داسې ور ته ولیکل:
دا چې دومره په بیړه مو زما د لیک ځواب ولیکه ،ډیره مننه کوم.
زه فکر کوم چې موږ په یوه کښتۍ کې سپاره یو ،کوالی شو یو بل ښه درک کړو او یو بل سره
ښه مرسته وکړو .د دې له پاره چې زموږ وطنوال ستاسو د فرهنګي هڅو پر دې مهم اړخ هم
خبر شي او کوچنیانو ته د ال ښې پاملرنې په موخه به زه سمدالسه ستاسو پر هغو موادو یوه
معلوماتي مقاله ولیکم چې تاسو تر اوسه خپاره کړي دي او ما له بیالبیلو آدرسونو تر السه کړې
دي.
او راغلو ستاسو نوې جوړې کړې ویبپاڼې کوچنی ټکی کام ( )kochnai.comته ،له نوې
ویبپاڼې سره مو نه یوازې دا چې موافق یم او تایدوم یې ،بلکې کوالی شم تاسو سره خپلې تجربې
او مشورې شریکې کړم.
د اوس له پاره همدومره،
تر بیا.
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د همدې مقالې په لومړۍ برخه کې مې د ښاغلي احمد ولي اڅکزي د قاموسونه دات کام انګلیسي
لیکبڼه له ویکیپیدیا نه په نا سمه توګه را اخیستې وه ،په بښنې سره سمه بڼه یې داسې ده:
()qamosona.com
ما د خپل لیک په یوه برخه کې له ده څخه د ده د بیوګرافۍ غوښتنه کړې وه ،هغه په ځواب کې
را ته ولیکل:
«تاسو راڅخه د ژوند لیک پوښتنه کړې وه .نو د هغه له پاره به د ویکیپېډیا هغه لینک درولېـږم
چي زما یو ملګري پکښي زما په تړاو لږ معلومات لیکلي دي».
په ویکي پیدیا کې د احمد ولي اڅکزي بیوګرافي ایښودل شوې ده ،خو د ویکیپیدیا په سبک،
کوم ټکي یې چې زه مهم ګڼم ،هغه را اخلم«:
ــ احمدولي اڅکزی ( ۱۰د اکتوبر( ) - ۱۹۸۱ ،په انگرېزي )Ahmad Wali Achakzai :د
قاموسونه ټکی کام یا ( )qamosona.comد پروژې بنسټگر ،د یو شمېر سیندونو لیکونکی،
د راډیو یو اماتور ژورنالسټ او څېړونکی هم دی.
ــ احمدولي اڅکزی په توبه اڅکزۍ کې زېږېدلی دی .دی پښتون دی او د اڅکزو د ترهټ زو د
معدادزیو په کورنۍ پورې تړاو لري چې د ډیورنډ کرښې پر دواړو اړخونو ودان دي .احمدولي
اڅکزی د حاجي شاولي خان اڅکزي زوی د پښتو او پاړسي ژبو د شاعر مرزا محمد ایوب خان
لمسی او دغازي مېداد خان اڅکزي کړوسی دی.
ــ احمدولي اڅکزي تر لسو کالو څخه زیات وخت دیني زده کړې کړي دي او د دې تر څنگ
یې د لسم ټولگي پورې د سویلي پښتونخوا په ښار کوټه کې ښوونځی لوستی دی .د ده پالر ،دی
د لوړو زدکړو لپاره المان ته ولېږه ،چیرې چې ده د باکلوریا د بري لیک ترالسه کولو وروسته
د انجینرۍ په پوهنځي کې لوړې زده کړې پېل کړې .اڅکزی د  ۲۰۰۲م کال راهیسې د المان
غږ دویچه وېله راډیو په پښتو څانگه کې د ژورنالست په توگه کار کوي .د دې تر څنگ نوموړي
د دویچه وېله راډیو د آ لماني او د سویلي آسیا د انگریزي او اوردو ژبو د ځانگړو څانگو او د
آلمانۍ راډویو( )WDRسره هم همکاري کړېده .اڅکزی د خپلې مورنۍ ژبې پښتو تر څنگ په
انگریزي ،آلماني ،اردو ،روسي او پاړسي هم خبري کولی شي .دی تر یوې کچې په هسپانیاوي،
سانسکرېټ او پنجابي ژبو هم پوهیږي.
ــ احمدولي اڅکزی چې د  ۲۰۰۱م زېږدي کال راهیسي د پښتو ژبې د پانگې په راټولولو بوخت
دی او ورباندې څېړنه کوي ،په  ۲۰۰۳م زېږدي کال یې د قاموسونه ټکی کام انټرنټي پروژې
بنسټ کېښود .په دغه انټرنټ پاڼه کې تر اوسه پورې څه ورباندې پنځوس پښتو قاموسونه ځای
پر ځای شوي دي چې پکې د پښتو مشهوره قاموسونه لکه پښتو تشریحي قاموس ،دریاب او
افغان قاموس هم شامله دي .ده په قاموسونه ټکی کام کې څه ورباندې یو لک او اتیا زره
مصرعې ،پښتو شعرونه هم راټول کړي دي چې ال ورباندې کار روان دی .پداسې حال کې چې
قاموسونه ټکی کام د پښتو ویونو او سیندونو یوه بېسارې پانگه ده ،نو دغې پاڼې او د پاڼې بنسټگر
په گڼ شمېر پښتنو ځوانانو کې ډېر مینه وال پیدا کړي دي .اڅکزي سره په څنگ کې یو شمېر
نورو افغان ځوانان چې په اروپا او د نړۍ په نورور لویو وچو کې مېشت دي هم خپلې هلې
ځلې کړي دي او د قاموسونه پروژې په بډاینه کې د هغوی رول د یادولو وړ دی .د وېبپاڼې په
تخنیکي اړخ کې د مصطفی سادات چې د ریښتوني افغان وېب پاڼه چلوونکی پاتې شوی په
نیوزیلېنډ کې اوسېږي هم د یادولو وړ دی .اڅکزي په  ۲۰۱۰م زېږدي کال د آزادۍ راډیو سره
په یوه مرکه کي وویل چي ده د پښتو ژبې په لسگونو زره داسي ویونه راټول کړي دي چي تر

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
232
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوسه پوري په هیڅ پښتو قاموس کي نه وو ،خو پښتانه یې په خپلو لیکونو او خبرو کې کاروي
»...
د احمد ولي اڅکزي د ژوند لیک او فرهنګي کارونو په باب زما له دې لیکنې نه مخکې هم
لیکنې شوې دي ،یوه یې همدا د ویکیپیدیا مالومات و چې ما یې مهم ټکي را نقل کړل او بل د
ښاغلي نظرمحمد سلطانزی ځدراڼ لیکنه ده چې د احمد ولي اڅکزي په باب یې کړې ده .ځدراڼ
صاحب خپلې لیکنې ته داسې سر لیک ټاکلی دی:
«د قاموسونو بنسټګر احمد ولي اڅکزي په ویاړ»
د ښاغلي نظرمحمدسلطانزی ځد راڼ د لیکنې ځینې ټکي دا دي:
« ...د دې کتاب لیکوال مې څه موده د مخه ،د عبدالباري جهاني په مالقات کې وپیژاند .دلته
خو خبرې د احمد ولي اڅکزي په هکله روانې دي .د مالقات په ترڅ کې راته ثبوت شوه چې
دغه تنکی ځوان ډیر صادق ،مینه ناک ،منونکی ،متواضع ،ادبناک او خواریکښ کرکټر لري.
هللا تعالی داسې نېک صفتونه ور په برخه کړي دي چې د مشرانو احترام کوي ،حتی ځان
ورڅخه قربان کوي او په کشرانو باندې مهرباني کوي .برسیره پردې هغه د پښتو ژبې یو بې
ساری خدمتګار او تکړه فرهنګي شخصیت دی .دا ځکه چې په خپله احمد ولي اڅکزی نه یوازې
دا چې د ساینس په څانګه کې یې لوړ تحصیالت بشپړ کړیدي ،بلکې هغه د قاموسونه ټکی کام
یا ) (www.qamosona.comد پروژې بنسټگر ،نوښتګر ،د یو شمېر سیندونو لیکونکی،
د راډیو یو اماتور ژورنالسټ او څېړونکی هم دی .همدا اوس یې د قاموسونو ټکی کام انټرنټي
پاڼې پنځوس پښتو قاموسونه آنالین کړي دي.
زما په اند احمد ولي اڅکزي د پښتو ژبې د علمي کولو او پرمختګ په الره کې د هیواد یو بې
ساری ځالنده ستوری دی.
هغه د خپلې مورنۍ ژبې پښتو تر څنگ ،په انگریزي ،آلماني ،اردو ،روسي او پاړسي هم خبرې
کولی شي .دی تر یوې کچې په هسپانوي ،سانسکرېټ او پنجابي ژبو هم پوهیـږي »...
احمد ولي اڅکزي د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې دغه کارونه تر سره کړي دي:
۱ــ خپل تخلیقات یې:
الف :کیسې (نثر)،
ب  :شعرونه،
۲ــ ژباړې،
۳ــ د ماشومانو له پاره ویبسایت (.)kochnai.com
د کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي لیکنې مې د لومړي ځل له پاره په «لر او بر» ویبپاڼه
کې تر سترګو شوې .څو منظومې او منثورې لیکنې مې یې چې له نظره تیرې کړې ،نو ومې
پتیله چې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د یو مطرح لیکوال او شاعر په توګه څه ورباندې
ولیکم ،نو مې د ده لیکنې او شعرونه او د ده په باب د مالوماتو په را ټولولو پیل وکړ.
احمد ولي اڅکزي لکه څنګه چې د قاموسونو په برخه کې په شعوري ډول د یوې عیني اړتیا له
مخې د قاموسونو پروژه پیل کړې ده ،دغسې یې په شعوري ډول د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه
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کې دې نیمګړتیا ته پام شوی او د دې نیمګړتیا د پوره کولو په غرض یې لومړی د کوچنیانو له
پاره د شعر او نثر په ژبه تخلیقات کړي دي .دا یې د نظم او نثر یوه یوه بیلګه ده«:

سهار سو
(د ماشومانو شعر)
سترګي کړه خالصي شپه سوه تېره
د لمر وړانګې سوې چار چاپېره
د تیارې لیري سوې څادري
عندلیب نه وایي سندري
واوره ُګو ُګو کوي کوتري
د سایرې واوره بدلي
پاڅه او حمد و ثنا وایه
وایه چي شکر دی اې خدایه
چي هم بالښت هم بستره وه
شپه ښه آرامه آسوده وه
اوس یوه بله ورځ پېلیږي
ټول ماشومان نور راویښیږي
مخونه پرېولي ښه تازه سي
بیا د مکتب پر لور پیاده سي
هلته دوستان دي همصنفیان دي
ټوله د علم پتنګان دي
څوک چي وختي پاڅي سهار کي
وي بریالی په خپل هر کار کي
چګي کړه خالصي شپه سوه تېره
د لمر رڼا سوه چار چاپېره
د  ۲۰۱۶کال د جنورۍ ۴مه نېټه ،بون

وۍ ـ وۍ ـ وۍ ،نانۍ نجلۍ
(د ماشومانونکل)
چي وه یوه نانۍ انجلۍ وه .دغه نانۍ انجلۍ پر خپل مور او پالر بیخي ډېره ګرانه وه .پالر به
یې همیشه ورته ویل « :آ زما خوږکۍ لوري ،راسه خپل بابا ته راسه ».مور به یې ورته ویل:
«آ زما پستکۍ لوري ،راسه خپلې مور ته راسه».
پر نانۍ انجلۍ هم خپل مور او پالر بیخي ډېر ګران ول .هغې به همیشه واوا چمونه کول او
مور او پالر به همېشه ورڅخه خوشحاله ول .خو د دغې نانۍ انجلۍ خواږه شیان ډېر خوښ ول.
مور به یې ویل:
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«آ زما خوږکۍ لوري ،ډېر خواږه شیان مه خوره ،غاښونه به دي خراب سي ».خو نانۍ انجلۍ
به همیشه د پالر څخه خواږه شیان غوښتل او هغه به یې باالخره مجبوره کړ چي خواږه شیان
ور رانیسي.
یوه ورځ دغه نانۍ انجلۍ ناجوړه سوه .د هغې زړه نه غوښتی چي لوبي (بازۍ) وکړي .د هغې
زړه نه غوښتی چي د کلکین څخه دباندي د آسمان ښایستو وریځو ته وګوري .د هغې زړه نه
غوښتی چي چاکلېټ وخوري .د نانۍ انجلۍ پر غاښ درد ؤ.
پالر یې نانۍ انجلۍ ډاکټر ته بوتله .ډاکټر د نانۍ انجلۍ څخه پوښتنه وکړه:
«اې نانۍ انجلۍ ،نن دي څه شي خوړلي دي؟»
نانۍ انجلۍ ورته وویل:
«چاکلېټ» ډاکټر ورته وویل:
«نن دي بل څه شي خوړلي دي؟»
نانۍ انجلۍ ورته ویل:
«پلمېټ» ډاکټر حیران سو ،وویل:
«پرون دي څه شي خوړلي ول؟»
نانۍ انجلۍ ورته وویل:
«چاکلېټ او پلمېټ»
بیا ډاکټر ویل:
«اې نانۍ انجلۍ ،خوله دي خالصه کړه چي زه یې وګورم».
نانۍ انجلۍ خوله خالصه کړه .ډاکټر چي د نانۍ انجلۍ خولې او غاښو ته د څراغ رڼا برابره
کړه ،نو یې وویل:
«وۍ وۍ وۍ!» اوس د ډاکټر خوله هم خالصه سوه او سترګي یې پورته او کښته کش سوې.
ډاکټر د نانۍ انجلۍ پالر ته مخ واړاوه ،ویل« :وۍ وۍ وۍ!»
ډاکټر وویل:
«اې نانۍ انجلۍ ،تا ډېر چاکلېټ او خواږه شیان خوړلي دي .ستا غاښونو چینجیان کړي دي.
تک تور سوي دي .تا خپله خوله او غاښونه نه دي پاک کړي .تا سابه او مېوې نه دي خوړلي.
تا تر اندازې زیات خواږه شیان خوړلي دي .ته باید همیشه سهار او ماښام خوله په اوبو پاکه
پرېولې .ته باید په غاښو کلک شیان مات نه کړې ».بیا ډاکټر والړ سو او د المارۍ څخه یې د
غاښو یو نانی او ډېر ښایسته برس او د نانیانو لپاره د غاښو کریم او یو نانی پوست مسواک
راواخیستل .ډاکټر نانۍ انجلۍ ته وویل « :د غاښو دغه برس ،کریم او مسواک واخله او هر
سهار او ماښام خوله په مینځه .انشاهلل بیا به ژر نه ناجوړه کېږې».
بیا ډاکټر والړ سو او یوه لویه پېچکارۍ یې راواخیسته .د انجلۍ پالر ویل:
«اې سپینه چپنه لرونکې ډاکټره ،ایا غواړې چي زما پستکۍ لور ته داسي غټه پېچکارۍ ور
ولګوې ».ډاکټر ویل « :اې د نانۍ انجلې پالره ،نانۍ انجلۍ ته تا ډیر چاکلېټ ورکړي دي او
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باید چي اوس تاته دغه غټه پېچکارۍ در ولګول سي ».د نانۍ انجلۍ پالر وویل« :وۍ وۍ
وۍ!»
د لیکنې په پای کی د دغه نکل اوډیو هم اورېدالی سئ!
احمد ولي اڅکزي د نثر او شعر په قالب کې د کوچنیانو له پاره ډیر څه لیکلي او پر لیکه کړي
دي ،چې د ځینو سر لیکونه یې دا دي:
ــ ننداره ده ننداره( ،شعر)،
ــ اې سپینې واورې (شعر)،
ــ د ماللۍ نانۍ خور (شعر)،
ــ سهار سو (شعر)،
ــ ترپ و تروپ دی (شعر)،
ــ میاؤ میاؤ پستکۍ (د ماشومانو نکل)،
ــ وۍ وۍ وۍ نانۍ انجلۍ (د ماشومانو نکل) ،لیک او غږ،
ــ پښتو نکل ،د باچا لور او چونګښه (د ماشومانو نکل) لیک او غږ ،ژباړه او زیاتونې،
ــ د ماللۍ نانۍ خور(د ماشومانو شعر)،
ــ وۍ وۍ وۍ نانۍ انجلۍ (د ماشومانو نکل)،
ــ د پاچا لور او چونګښه (نکل) لیک او غږ.
ځینې کیسې او شعرونه یې د لیک سره په غږیزه بڼه هم آنالین کړي دي لکه :د پاچا لور او
چونګښه ،چې دا خپله یو بل زحمت ته اړتیا لري او د کوچنیانو له پاره کیسه او شعر نور هم
آسانه او جالبه کوي.
دا امانت داري یې هم ساتلې ده چې د ځینو شعرونو الهام یې چې له یوې منبع نه اخیستی دی،
نو هغه یې د شعر په پای کې په امانت ډول لیکلي دي لکه د «اې سپینې واورې نومې شعر په
پای کې .دا د ده خپله یادونه ده:
«یادونه :د دغه شعر الهام مي د آلماني ژبي د ماشومانو له شعر Schneeflöckchen
 weißröckchenڅخه اخیستی دی».
پاسنی یاد شعر به د نمونې په ډول را واخلم:

آې سپینې واورې
اې سپیني واوري سپین لمنې
ولي نه اورې زموږ پر کلي
منم چي الره دي اوږده ده
پر هسکه وریځه دي دېره ده
خو راسه راسه واورېږه
په خپلو ستورو وځلېږه
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پرېوزه پر بوټو ښه یې اوبه کړه
تر سپین غالف الندي یې بېده کړه
ماشومان ټول په انتظار دي
ناني چیګان یې ستا پر الر دي
چي یخه پخه واوره راسي
پر مځکه ،غر خوره ښکال سي
راسه زموږ پر کلي راسه
بیا هر څه سپین کړه راسه راسه
اې سپیني واوري سپین لمنې
ولي نه اورې زموږ پر کلي
دغه راز هغه کیسې یې چې ژباړلې دي ،د هغو یادونه یې هم کړې ده ،څه یې ور باندې ور
اضافه کړي دي .د «د باچا لور او چونګښه» د کیسې په پیل او پای کې یې داسې لیکلي دي:
«د ګریم ورونو د «چونګښه باچا» د نکل پښتو ژباړه ،زیاتونې او ږغ :احمدولي اڅکزی...
لیکونکي :ګریم ورونه
د نکل نوم :باچا چونګښه
د نکل اصلي ژبه :آلماني»
دا هم د یادې کیسې «د باچا لور او چونګښه » یوه برخه:
« ...یو وخت یو باچا ؤ .دغه باچا ډېري لوڼي درلودې چي ټولي ښایستې وې .خو تر ټولو کشره
لور یې تر نورو ټولو لوڼو زیاته ښایسته وه .حتی لمر چي ډېر زیات شیان یې لیدلي ول ،د دغي
شهزادګۍ په ډول ښایسته انجلۍ یې بل هیڅ چیري نه وه لیدلې .د باچا دغه لور دومره ښایسته
وه چي لمر به یې ښایست ته حیران پاته سو ،کله چي به یې وړانګې د دغې شهزادګۍ پر مخ
وځلېدې .د باچا و ماڼۍ ته نژدې یو ګڼ ځنګل ؤ .پدغه ځنګل کي د یوې زړې ونې الندي د اوبو
یو څاه ؤ .کله چي به په دوبي کي موسم ډېر ګرم سو ،نو د باچا کشره لور به و دغه یخ څاه ته
ورغله او پر غاړه به یې کښېنستله .دغې شهزادګۍ به د ساعت تېري لپاره خپل طالیي غونډاری
پورته وغورځاوه او بیا به یې بېرته ونیوی .د هغې دغه لوبه تر نورو ټولو لوبو زیاته خوښه
وه.
یوه ورځ شهزادګۍ د څاه پر څنډه ناسته وه او په خپل طالیي غونډاري (ګېند) یې لوبي کولې.
هغې یو ځل غونډاری داسي پورته وغورځاوه ،چي بېرته یې ونه نیوالی سوای .همدا ؤ چي
غونډاری د څاه د څنډي سره ولګېدی او د څاه اوبو ته ولولېدی .د باچا لور ولیدل چي غونډاری
د څاه به اوبو کي ډوب سو .شهزادګۍ هم جرأت نه سوای کوالی چي په غونډاري پسي د څاه
په اوبو کي لټون وکړي ولي چي څاه دومره ژور ؤ چي حتی پای یې نه معلومېدی .همدا ؤ چي
د باچا لور ډېره غمګینه سوه او په زوره په زوره یې ژړا شروع کړه .هغې چي هر څومره هم
په لوړ ږغ وژړل خو زړه یې سپک نه سو .پدغه وخت کي هغې یو ږغ واورېدی چي ویل یې:
«کشري د باچا لورې
ډېره په ارمان ژاړې
تا ته څه در پېښه ده؟
ولي په خفگان ژاړې؟»
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شهزادګۍ شاوخوا وکتل چي ځان ته معلومه کړي چي دا ږغ د چا دی .هغې ولیدل چي یوې
چنګښي د څا د اوبو څخه خپل بدشکله او پنډ سر را ایستلی دی او خبري کوي .شهزادګۍ و
چنګښي ته وویل:
«ښه! دا ته یې چي گفتار کړې؟
په اوبو کي شړپهار کړې
زه چي ژاړم په سگلو کي
گیند مي ډوب سو په اوبو کي»
چونګښي ورته په جواب کي وویل:
«کشرې د باچا لورې
مه ژاړه آرامه سه
لږ خو مهربانه سه
ما ته که څه راکړې
گیند به دي پیدا کړې».
شهزادګۍ ورته په جواب کي وویل:
« زه به یې درته درکړم
ته چي هر څه غواړې
طال به درته درکړم
غمي که یې هم غواړې
غونډاری مي پیدا کړه
وعدې که زما غواړې»
خو چونګښي ورته وویل:
«ستا طالیي تاج ،ستا ملغلري او ستا غمي زما ندي پکار .خو که ته ما خپله ملگرې وګرځوې
او زما سره لوبي وکړې ،ما پر سترخوان تر خپل څنګ کښېنوې ،راته په خپل طالیي غاب کي
خواړه راکړې ،راته په خپل جام کي اوبه راکړې او په خپل بستر کي مي بیده کړې ،نو زه به
همدا اوس څاه ته ورکښته سم او ستا غونډاری به راوباسم ».شهزادګۍ ورته وویل:
«سمه ده ،هر شی چی غواړې هغه به درته درکړم .خو اوس راته غونډاری راوباسه».
شهزادګۍ په زړه کي د ځان سره وویل:
«دغه ساده چونګښه څنګه بېځایه خبري کوي؟ دا به څنګه د یوه انسان سره ملګرتیا او دوستي
وکړالی سي ،حال دا چي د کواک کواک ږغونه کوي او په اوبو کي د خپل ځان په ډول نورو
چونګښو سره اوسیږي».
کله چي چونګښي واورېدل چي شهزادګۍ ورسره هر شرط ومنی ،نو د څاه و اوبو ته ور
وغورځېده او پکښي غوټه سوه»...
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کوچنی ټکی کام(،)kochnai.com
د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله پته:

احمد ولي اڅکزي د کوچنیانو د ادبیاو په برخه کې درې د یادونې وړ کارونه کړي دي:
 ۱ــ د کوچنیانو له پاره یې کیسې او شعرونه لیکلي دي،
 ۲ــ د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره یې ځانګړې ویبپاڼه جوړه کړې او پر لیکه کړې ده،
 ۳ــ په نوې پر لیکه کړې ویبپاڼه کې یې د کوچنیانو له پاره د نورو لیکوالو لیکنې او شعرونه
هم را ټول کړي دي.
احمد ولي اڅکزی د کوچنیانو له پاره د خپلو لومړنیو منظومو او منثور تخلیقاتو او ژباړو په لړ
کې دې ته متوجه شو چې دا موضوع د ده له عادي تخلیقاتو نه نوره هم ال مهمه ده ،نو یې دې
ته مال وتړله چې د کوچنیانو له پاره یو پاڼه پر لیکه کړي .دا کار یې د خپل علم او تجربې پر
مټ وکړ ،هلته یې د کوچنیانو له پاره خپل تخلیقات پر لیکه کړل او تر وسې پورې یې د کوچنیانو
له پاره د نورو لیکوالو او شاعرانو آثار هم را ټول او پر لیکه کړل ،نو د دې له پاره ویالی شم
چې کوچنی ټکی کام د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله نوې غني پته ده.
کله یې چې د کوچنی ټکی کام « »kochnai.comپروژه پیل کوله ،نو داسې یې ور ته ولیکل:
«کوچنی ټکی کام پروژه پیل شوه:
د خپرېدنې نېټهJANUARY 2016 09 :
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هیله :لطفا دغه اعالن په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او نورو رسنیو کي شریک یا share
کړئ چي ال زیات د ماشومانو مور او پالر په خبر سي.
ماشومان د هرې ټولني او ملت راتلونکی او مستقبل وي .هر ملت او قوم چي د ماشومانو په
روزنه کي ځان ستړی کوي ،هغه د خپل ځان او خپلو راتلونکو نسلونو له پاره د هوسایي بنیاد
ایږدي .د ماشومانو په روزنه او تربیه کي د هغوی مورنۍ ژبه ډېر اهمیت لري او د پیداګوژۍ
کارپوهان پر دې خبره سره هم نظره دي چي و ماشومانو ته د هغوی د مورنۍ ژبي ورښودنه
په هغوی کي د نوو ژبو د زدکړو قابلیت او وړتیا ال زیاتوي او پراخوي یې .د همدغه مقصد له
پاره د کوچنی ټکی کام آنالین پروژه په امتحاني توګه پېلوم او هیله ده چي د پښتو ژبو ماشومانو
او مېندو او پلرونو سره یوه مرسته او کومک ثابته سي .په دغه پاڼه کي اوس ښایي بعضي
تخنیکي او نوري ستونزي وجود ولري ،خو انشاهلل د وخت په تېرېدو سره به یې ستاسو سره په
ګډه لیري کړم.
د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چي راسره خپل رغنده نظرونه شریک کړي چي دغه پروژه
ګټوره او کامیابه سي .د رغنده نظر څخه مي مقصد دا هم دی چي دوستان د امکان تر حد پوري
راته داسي وړاندیزونه وکړي چي د دغو وړاندیزونو په عملي کولو کي پخپله هم برخه اخیستلو
ته تیار وي .ستاسو ټولو څخه هیله کوم چي که تاسو پخپله د ماشومانو له پاره ادبي توکي لیکلي
وي او یا مو په کوم کتاب کي لوستلي یا له چا اورېدلي وي ،نو هیله ده چي زما سره یې شریک
کړئ چي پر دغه پاڼه یې آنالین کړو .دغه پروژه یوازي په هغه صورت کي بریالۍ کېدالی سي
چي پکښي تر یو کس څخه د زیاتو کسانو زیار ،افکار او نظرونه دخیل وي.
په پام کي لرم چي پر دغه پاڼه داسي مواد خپاره کړم چي د ماشومانو د عمر سره تړلي وي.
یعني دا چي تر څلورو کالو پوري عمر لرونکي ماشومان جال مواد ولري او د  ۴او  ۶کالو تر
منځ ماشومان نور ...خو پر دغه موضوع باید د کارپوهانو او لیکواالنو سره مشورې وسي چي
کوم تقسیم به زیات منطقي وي.
د دغې پاڼي مقصد یوازي د ماشومانو مصروفول نه دي بلکه په دغه پاڼه کي باید داسي مواد
خپاره سي چي دساعت تېري تر څنګ پکښي د زدکړي او ښووني عنصرونه هم شامله وي .که
نکل او کیسه وي او که منظمومه مواد وي باید چي یو روزنیز او ښوونیز مقصد ولري .په دې
ترڅ کي د سیمي کلتوري او دیني مواد چي د ماشومانو له پاره د پوهاوي وړ وي ،چمتو کول به
یې د تګالري برخه وي.
دغه پروژه په پام کي نه لري چي له حکومتي یا غیر حکومتي منابعو او یا هم اشخاصو څخه
مالي مرستي تر السه کړي .د دغې پروژې مقصد صرف د افغان ماشومانو په روزنه کي یو
کومک وړاندي کول دي .په دې ترڅ کي د لیکواالنو ،شاعرانو ،د پیداګوژۍ د پوهانو او استادانو
عملي مرستي ته په هیله یم.
د دغې پروژې د پېلولو یو دلیل دا هم ؤ چي د افغانستان څخه دباندي مېشت زیات افغان ماشومان
په خپلو مورنیو ژبو اړینو ادبي توکو ته الس رسی نه لري .دغه کمښت او یا حتی نشته والی د
دې سبب ګرځېدالی سي چي د دغو کوچنیانو اړیکي له خپلې ژبي ،کتلور او هیواد سره وشلیږي.
هیله ده چي د دغې پروژې په ترڅ کي دغه ماشومان له وړوکوالي څخه ال د خپلي ژبي ،کلتور
او پلرني ټاټوبي سره اړیکي او مینه پیدا کړي.
ستاسو د وړاندیزونو ،نکلونو ،اشعارو او د ماشومانو له پاره د نورو ادبي توکو د رالېږلو په
انتظار.
ستاسو ورور احمدولي اڅکزی
د ۲۰۱۶م کال د جنورۍ ۹مه نېټه
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هیله:
لطفا دغه اعالن شریک یا  shareکړئ چي ال زیات د ماشومانو مور او پالر او یا هم د دغې
پاڼي احتمالي راتلونکي همکاران او لیکواالن په خبر سي.
په کوچنی دات کام کې د  ۲۰۱۶کال د اپریل تر اتمې نیټې پورې ټول یوسلو دوه مطلبه (منثور
او منظوم) پر لیکه شوي دي او د ټولو مطالبو له لوستلو وروسته انسان قضاوت کوالی شي چې
په رښتیا احمد ولي اڅګزي په یوازې صورت دومره مطالب لیکلي ،ژباړلي او یا یې نورې
ویبپاڼې ورپسې کتلي دي او د کوچنیانو له پاره یې دومره په زړه پورې کیسې را ټولې کړې او
په دې آدرس یې د کوچنیانو او د هغو کورنیو ته په تیاره ایښي دي چې هغوی یې یا په کو چنیانو
ولولي او یا یې ور ته واوروي.
په کوچنی ټکی کام ( )kochnai.comیې کې د خپلو مطالبو تر څنګ د نورو قلموالو آثار او
ژباړې هم را اخیستې دي چې د مثال په ډول د دغو ښاغلو او آغلو نومونه د یادولو دي:
اتل ترین ،بریښنا صابر ،محمد سرور وکیلي ،سمیع هللا خالد سهاک ،محمد قاهر دردمند ،سلیم
پیمان عابد ،عطا محمد میاخیل ،اجمل تورمان او...
د کوچنی دا ت کام په پاڼه کې تر ټولو ډیر او په زړه پورې مطالب د ښاغلي اتل ترین دي چې
ډیره سلنه یې له نورو ژبو را ژباړلي دي چې د ځینو سر لیکونه یې دا دي:
آس او زمری ،بزه او پړانګ ،آس او هوسۍ ،بزه ،شرموښ او ګیدړه ،پیشي او موږک ،پړانګ،
هوسۍ او مار ،پړانګ او د ګیدړې بچی ،چغال او اوښ او...
د کوچنی ټکی کام په پاڼه کې د نورو لیکوالو د آثارو په برخه کې باید و وایم چې مطالب یې
ډیر په زړه پورې او جالب دي او که کوچنیانو ته ولوستل شي او یا یې خپله ولولي ،ډیر ګټور
هم دي.
په دې پاڼه کې د ځینو ژباړل شوو مطالبو په پای کې کوم مآخذونه چې ښودل شوي دي ،هغه
یو څه ستونزې لري .د ساري په توګه ډیری ځایو کې لیکل شوي دي چې:
له فرانسوي منابعو څخه ،له افریقایي منابعو څخه ،له ایتالوي منابعو څخه ،له یوناني سر چینې
څخه ،له جورجیا هیواد څخه ،د چین هیواد څخه او...
له بده مرغه چې د را ژباړل شوې کیسې ټاکلې منبع نه ده ښودل شوې او دا هم نه ده مالومه
چې دا کیسه له کومې ژبې نه پښتو ته را ژباړل شوې ده .د منابعو په برخه کې چې یوازې د
هیوادونو نومونه یاد شوي دي ،ښایي له یادو هیوادونو نه یې موخه دا وي چې را ژباړل شوې
کیسه د یادو هیوادونو د خلکو نکلونه دي او د هغوی د فولکلور یوه برخه وي ،چې د دې
مالومول ځان ته جال بحث او څیړنه غواړي.
دغه راز یې له نورو ویبپاڼو نه هم په منتخب ډول د کوچنیانو له پاره خپاره شوي مطالب غوره
کړي دي او ښیګڼه خو یې ال دا ده چې له هر ځای نه یې چې مطلب ر ا اخیستی دی په پای کې
یې مرجع یا منبع ښودلې ده او لینک یې ور ته ایښی دی لکه:
ــ لر اوبر دات کام (،)Larawbar.com
ــ خیبر دات اورګ (،)khyber.org
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ــ سمسور دات کام (،)samsoor.com
ــ سپوږمۍ دات کام (.)sporghay.com
د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي تخلیقات او ژباړې که له ژبني پلوه او د
محتوا له مخې وڅیړل شي ،لیدل کیـږي چې ده د ماشومانو د ادبیاتو د اصولو په پیروۍ په ډیره
ښکلې او ساده ژبه لیکنې کړې دي چې د کوچنیانو له پاره د پوهیدو وړ دی او د محتوا له پلوه
یې هم د کوچنیانو روان په نظر کې نیولی دی او داسې موضوعات یې ورته انتخاب کړي دي
چې کوچنیانو ته هم مالومات ورکوي او ه م ورته د درک او پوهیدو وړ دي .د مثال له پاره دا
شعر وګورئ چې ډیر په ساده او د کوچنینو له پاره د درک وړ ژبه باندې د څلورو فصلونو
مالومات وړاندې کوي:

څلور دي کال کې موسمونه
(د ماشومانو شعر)
څلور دي کال کي موسمونه
هر یو جال لري خوندونه
لنډي سي شپې ورځي اوږدې سي
په دوبي ټول خولې خولې سي
له اوبو ډک چي یخ منګی وي
په دوبي یخ د چا زړګی وي
چي دوبی والړ سي ،راسي منی
په وچو پاڼو ډک سي کلی
زنګوي وني تېز بادونه
ور رژوي یې وچ بلګونه
بیا ژمی راسي شپې اوږدې سي
ورځي سي لنډي او سړې سي
واوره اوریږي یا یخیان وي
پر صندلي راټول کوچنیان وي
بیا پسرلی سي وني شنې سي
په شنو وښو مځکي ښایستې سي
چیچیان راوزي له هګیو
چو چو کوي له ځالګیو
څلور دي کال کي موسمونه
هر یو جال لري خوندونه
ښاغلي احمد ولي اڅکزي ته زما وړاندیز دا دی چې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره دې خپل
لیکلي شعرونه ،کیسې او ژباړل شوي مواد په کتابي بڼه برابر کړي او که د چاپ مالي توان یې
لري ،نو دې چاپ کړي او د نوي نسل د پلویانو په مرسته دې په ټول افغانستان کې و ویشي،
څو له دې الرې نه د کوچنیانو دغه مواد تر دوی پورې ورسیږي او که یې د چاپ توان نه لري،
نو دې د یوې ټولګې په ډول برابر او په څو ویبپاڼو کې په بریښنایي بڼه د لوستونکو له پاره
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وړاندې کړي .دا د دې له پاره چې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره لیکلي ټول مواد باید تر دوی
پورې ورسول شي.
د کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي په کیسو او شعرونو کې یوه بله ډیر ښه ځانګړنه دا ده
چې په شعوري ډول داسې موضوعاتو ته پام شوی دی چې ماشوم او کوچنی د تحرک ،کار او
زدکړو خوا ته هڅول کیـږي ،په شعرونو او کیسو کې داسې څه پر ځای شوی چې د ماشوم او
کوچني په ذهن کې د کار او تولید مسآله ور په یاد کوي .دغه شعر ته پام وکړئ:

سهار سو
(د ماشومانو شعر)
سترګي کړه خالصي شپه سوه تېره
د لمر وړانګې سوې چار چاپېره
د تیارې لیري سوې څادري
عندلیب نه وایي سندري
واوره ُګو ُګو کوي کوتري
د سایرې واوره بدلي
پاڅه او حمد و ثنا وایه
وایه چي شکر دی اې خدایه
چي هم بالښت هم بستره وه
شپه ښه آرامه آسوده وه
اوس یوه بله ورځ پېلیږي
ټول ماشومان نور راویښیږي
مخونه پرېولي ښه تازه سي
بیا د مکتب پر لور پیاده سي
هلته دوستان دي همصنفیان دي
ټوله د علم پتنګان دي
څوک چي وختي پاڅي سهار کي
وي بریالی په خپل هر کار کي
چګي کړه خالصي شپه سوه تېره
د لمر رڼا سوه چار چاپېره
په افغان ستان کې پخوا له دې چې د جګړې بال پر ټولنه او خلکو مسلطه شي ،د هغه وخت په
معارف او درسي کتابونو کې هم همداسې موضوعاتو ته چې ماشوم او کوچنی کار ته و هڅوی،
پام شوی و ،خو له بده مرغه چې هر څه د جګړې بال او اور وخواړه او ایرې یې کړل .د هغه
وخت په درسي کتابونو کې د راغلي شعر یوه برخه داسې ده:
«زویکه لمر ختلی
جهان یې ټول نیولی»...
دلته لیدل کیږي چې مور زوی هڅوی چې جګ شي د یو څه کولو ته ځان چمتو کړي .که په
هره زمانه کې د کوچنیانو ادبیاتو قلم وال داسې څه د کوچنیانو مخ کې کیږدي چې هغوی کار
او ژوند ته وهڅوي ،نو د ټولنې دا غړي به په کار عادت شي او په ټول کې به د یوې تولیدي
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ټولنې د رامنځ ته کیدو فکر ال له کوچنیوالي څخه ماشوم ته ولیږدول شي او که په رالتونکې کې
زموږ نوی نسل هم لکه موږ د استهالکي ټولني غړي اوسي ،نو:
« ...ور په غاړه به وي پړي لکه موږه».
د بحث د دې برخې په پای کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي د شعر یوه
بیلګه:
د ماللۍ نانۍ خور
(د ماشومانو شعر)
ماللۍ وایي خپلي مور ته
چي له مکتبه راسم کور ته
زما همصنفیاني مي یادیږي
کور کي مي زړه ډېر په تنګیږي
کاشکي مي مشره خور لرالی
زه به یې ډېره نازوالی
درسونه ما به پر ویالی
امرونه ما به پر کوالی
اخیستای ما به یې ګوډیاني
څوک مېلمنې څوک یې ناویاني
لوبي به موږ سره کوالی
وخت به مي ښکلی تېرېدالی
خو اوس مي خور ډېره نانۍ ده
زه یم پر مشره دا کوچنۍ ده
بس ټوله ورځ دا او ژړا وي
یا وي بیده یا یې ګاګا وي
نه د مجلس ده نه د لوبو
ال تلالی نه سي پر خاپوڅو
کاشکي مي مشره خور لرالی
موږ به بازۍ سره کوالی
مور ویل ګراني زما لوري
زما خوږې زما شکري
اوس که نانۍ ده هم ستا خور ده
خوږه پیشو زموږ د کور ده
ګاګا چي وایي دا مجلس دی
ژړا چي کړي تنګ یې نفس دی
خور که دي نن ډېره نانۍ ده
د لوبو نه ده ال کوچنۍ ده
خدای به یې لو کړي ستا خورکه
درڅخه غواړي به نانځکه
ته به ور وښیې درسونه
ښایسته اخالق او ښه چمونه
ملګرې ستا به وي ستا خور
هم په مکتب کي هم پر کور
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وایاست به ګډ سره درسونه
د زړه ارمان د زړه حالونه
وګوره څنګه درته ګوري
ټالۍ وهي دا ستا پر لوري
وای راته وکړه مجلسونه
راته تکرار کړه خپل درسونه
زه به ګاګا ـ ګاګا کومه
ځان به پر تا زه ګرانومه
ته زما خور زما زړګۍ یې
لویه نانځکه پستکۍ یې
شکر چي مشره خور لرمه
لوبي به زه درسره کړمه

د احمد ولي اڅکزي کوچنی ټکی کام
او د کوچنیانو له پاره دوه سوه نکلونه
احمد ولي اڅکزی زموږ د د اوسني نسل په استازیتوب د پښتو ژبې او ادب له پاره داسې خدمت
کړی دی چې له اټکل او تصور نه وتلی دی ،په تیره بیا د پښتو ژبې د خوندیتوب او بډایني په
برخه کې یې د قاموسونو را ټول او آنالین کول او د نوي نسل د روزلو په برخه کې یې د
« » kochnai.comد پاڼې تاسیس او په دې پاڼه کې یې د کوچنیانو له پاره د دوی په ژبه او
له ذهن او دنیا ګۍ سره برابر د موادو را ټولونه او په تیره بیا د شعر او کیسو په برخه کې د ده
خپل تخلیقات او په بیالبیلو آدرسونو کې یې د کوچنیانو له پاره آنالین کول.
د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې ما ال هغه وخت پر ده باندې څیړنه پیل کړه ،چې د کوچنیانو
له پاره مې د ده تخلیقاتو ته پام شو .د ماشومانو او کوچنیانو له پاره مې د احمد ولي اڅکزي د
کارونو څیړنې ته جال باب پرانست او سر لیک مې ور ته «احمد ولي اڅکزی او د کوچنیانو
ادب» وټاکه ،ښایسته اوږده څیړنه مې پرې وکړه او په پنځو برخو کې مې خپره کړه .په هغې
څیړنه کې مې د احمد ولي اڅکزي په باب داسې لیکلي وو:
« د هغو لیکوالو او قلموالو په ډله کې چې له څه مودې نه را په دې خوا یې کوچنیانو او د هغو
ادبیاتو ته پام ور اړولی دی ،یو هم پیاوړی او نه ستړی کیدونکی فرهنګي ،احمد ولي اڅکزی
دی .د احمد ولي اڅکزي نوم ،د ده د تر سره کړو فرهنګي کارونو په وجه ،هر افغان باید
اوریدلی وي او لږ قلموال به وي چې د ده له فرهنګي کارونو څخه یې استفاده نه وې کړې .د
قاموسونه دات کام ) )com.qamosoonaپه اوریدو سره د هر افغان په ذهن کې د احمد ولي
اڅکزي نوم او تر سره کړي فرهنګي کارونه تداعي کیږي ،د هر پښتو لغات پوښتنه که څوک
کوي او مانا یې غواړي ،نو وایي :قاموسونه دات کام ته دې سر ور ښکاره کړی که نه؟ او
قاموسونه دات کام د احمد ولي اڅکزي د نه ستړو کیدونکو هلو ځلو له برکته نن ورځ د ټولو
لوستونکو په خدمت کې دی».
احمد ولي اڅکزی په رښتیا په خپل کړی هوډ ودرید او د قاموسونو پروژه او کوچنی ټکی کام
یې داسې وچلول او غني یې کړل چې اوس دی ال څه کوې چې د نوي نسل د روزنې ډیری
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پلویان ور باندې ویاړي .هغه مقالې چې پخوا ما د ده په باب لیکلې وې ،هلته مې د کوچنیانو له
پاره د ده کارونه داسې سره شمیرلي وو:
«احمد ولي اڅکزي د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې دغه کارونه تر سره کړي دي:
۱ــ خپل تخلیقات یې:
الف :نثر (کیسې)،
ب :شعرونه
۲ــ ژباړې،
۳ــ د ماشومانو له پاره ویبسایت) ) com.qamosoona
د کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي لیکنې مې د لومړي ځل له پاره د لر او بر په ویبپاڼه کې
تر سترګو شوې .څو منظومې او منثورې لیکنې مې یې چې له نظره تیرې کړې ،نو و مې پتیله
چې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د یو مطرح لیکوال او شاعر په توګه څه ور باندې ولیکم،
نو مې د ده لیکنې او شعرونه او د ده په باب د مالوماتو په را ټولولو پیل وکړ».
د احمد ولي اڅکزي په باب چې کومه څیړنه ما پخوا کړې وه ،وروستۍ مقاله مې د  ۲۰۱۶کال
د مارچ په سپاړسمه نیټه خپره کړه؛ له هغې نیټې بیا تر نن پورې احمد ولي اڅکزي په
 kochnai.com.کې خپلو هلو ځلو ته نور هم په ډیرې حوصلې سره دوام ورکړ او پایله یې
دا شوه چې ده په یاده پاڼه کې د خپرو شو کیسو او شعرونو شمیر تر دوو سو ( )۲۰۰واوښت.
احمد ولي اڅکزي په « » kochnai.comکې د خپرو شو کیسو او شعرونو بشپړ لست خپور.
البته دا لست له الندې خوا ځکه ترتیب شوی دی چې په ترتیب سره لومړی ،دویم او بیا تر دوه
سوه دریم ( )۲۰۳پورې یې شمیره جګه شوې ده چې د مقالې په دې برخه کې به یې د پنځوس
مطلبونو سرلیکونه او لینکونه کیښودل شي او نور به د مقالو په نورو برخو کې راوړل شي:
 203ـ د هوښیارۍ ګټه ] [ http://bit.ly/2ohMnx8
 202ـ د غرور تاوان ] [ http://bit.ly/2p9CaXJ
 201ـ بې غرضه نېكي ] [ http://bit.ly/2ohMkkW
 200ـ له كاره ویره ] [ http://bit.ly/2ohMj0m
 199ـ د اتفاق زور ] [ http://bit.ly/2p9ozjc
 198ـ زړۀ او ژبه ] [ http://bit.ly/2pt65a2
 197ـ څلوركلن بوډا
] [ http://bit.ly/2p9JcvJ
 196ـ وږى شتمن ] [ http://bit.ly/2pt9y8D
 195ـ هوښیار سړی ] [ http://bit.ly/2nUoW0N
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 194ـ ناپوه هلک
] [ http://bit.ly/2oFto22
 193ـ مغرور مېږی ] [ http://bit.ly/2pIgwpL
 192ـ غالجنه بیزو ] [ http://bit.ly/2nUkxuz
 191ـ دوه وروڼه ] [ http://bit.ly/2omhyql
 190ـ د وزیر لور ] [ http://bit.ly/2omoS5e
 189ـ د هنر دولت ] [ http://bit.ly/2pIbBoT
 188ـ د سرلوړۍ تاج ] [ http://bit.ly/2oFBsA9
 187ـ د خیالونو ماڼۍ ] [ http://bit.ly/2ppFIVw
 186ـ د توتي نصیحت ] [ http://bit.ly/2ohPq8E
 185ـ خاوره او اوسپنه ] [ http://bit.ly/2oOMuTZ
 184ـ باد او لمر ] [ http://bit.ly/2pIhsua
 183ـ اووۀ سړي خورې ] [ http://bit.ly/2ohPl4Q
 182ـ آزاد ] [ http://bit.ly/2omjOOc
 181ـ د انسان او شیطان فرق ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2ppmlfi
 180ـ درې نانۍ پیشوګیاني ـ فلیپ کتاب ] [ http://bit.ly/2lXbgkI
 179ـ لړم او کشپ ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2p9vnxh
 178ـ نافرمان که با همت؟ ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2p9xocD
 177ـ الف تر یې نظم ] [ http://bit.ly/2p9yCod
 176ـ الف بې ـ سندره ] [ http://bit.ly/2oDbgEm
 175ـ بېرندونکې انجلۍ ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2oD4Uoy
 174ـ ناروغ لېوه ـ نظم ] [ http://bit.ly/2pppY4C
 173ـ لېوه او سپی ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2omqrQB

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
247
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 172ـ آس او خر ] [ http://bit.ly/2oP1TUb
 171ـ ګیدړي او سوی ] [ http://bit.ly/2ohEMyr
 170ـ د سپي وفا ] [ http://bit.ly/2oDg5h7
 169ـ ګیدړه او چرګه ] [ http://bit.ly/2nUgbnj
 168ـ برابر وېش ] [ http://bit.ly/2ptdNRF
 167ـ وزرماتې مرغۍ ] [ http://bit.ly/2pI9hhy
 166ـ د ګیدړي کواله ] [ http://bit.ly/2oOUsMJ
 165ـ نوکر او آس ] [ http://bit.ly/2p9sNXW
 164ـ زوړ سپی ] [ http://bit.ly/2oP1AbZ
 163ـ ګیدړه او بزه ] [ http://bit.ly/2oP2h57
 162ـ لېوه او پسه ] [ http://bit.ly/2ohQ7yw
 161ـ د درواغو دعوه ] [ http://bit.ly/2nUm6ZO
 160ـ سپی او کوتی ] [ http://bit.ly/2oOKjjl
 159ـ مېږه او لېوه ] [ http://bit.ly/2oOLxej
 158ـ لېوه او سپی] [ http://bit.ly/2oDbVpi
 157ـ غله او چرګ ] [ http://bit.ly/2pIaAgk
 156ـ بلبل او باز ] [ http://bit.ly/2pt3vB6
 155ـ ګیدړه او لېوه ] [ http://bit.ly/2omcPVK
 154ـ توره مچۍ او چرچرکه ] [ http://bit.ly/2oFpUMY
 153ـ دا وېش دي له چا نه زده کړ ] [ http://bit.ly/2pt6iKr
 152ـ لېوه او زاڼی ] [ http://bit.ly/2p9w0qr
 151ـ د چرګ هوښیاري ] [ http://bit.ly/2ohURUU
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 150ـ زمری او غویی ] [ http://bit.ly/2oCR0TC
احمد ولي اڅکزي د  kochnai.comد خپرو شو مطالبو لست د  ۲۰۱۷کال د اپریل په اوه
لسمه نیټه په خپل فیسبوک کې خپور کړ .دا د ده د مطالبو د خپریدو زیری دی:
«زېری! زېری ! (لطفا شریک یا  shareیې کړئ!)
که غواړئ چي ماشومان مو په وړکتوب ال د پښتو ژبي سره مینه پیدا کړي ،نو ورته په پښتو
ژبه نکلونه ولولئ .درته زېری درکول کیږي چي د کوچنی ټکی کام www.kochnai.com
پر وېبپاڼه د ماشومانو د نکلونو شمېر تر  ۲۰۰۰هم واوښت او تاسو کوالی سئ له دغې وېبپاڼي
څخه خپلو ماشومانو ته پښتو منثور او منظوم نکلونه ولولئ .پر دغه پاڼه بعضي ږغیز نکلونه
هم موندالی سئ .که تاسو د ماشومانو له پاره ښکلي منثور یا منظوم نکلونه خپله لیکلي یا چیري
لوستلي وي ،نو هیله ده چي پر دغه تماس باکس  http://bit.ly/2ppCyRJیې راسره شریک
کړئ .لطفا د فیسبوک دغه پوست د امکان تر حده زیات شریک یا  shareeکړئ تر څو ال
زیات مور او پالر له دغې پروژې خبر او په دې توګه بچیان یې مستفید سي.
ستاسو له کومک څخه یوه نړۍ مننه
د کوچنی ټکی کام چلوونکی
احمدولي اڅکزی»
دا یې هم په پاڼه کې د راغلو کیسو او مطالبو د بلې برخې سرلیکونه او لینکونه:
149
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ـ حریص محروم دئ ] [ http://bit.ly/2ohlzxa
ـ خرس او زمری ] [ http://bit.ly/2ohNpcn
ـ د ونې شاهدي ] [ http://bit.ly/2pt9WEk
ـ موږکان او پیشي ] [ http://bit.ly/2nUlqDz
ـ د زمري قانون ] [ http://bit.ly/2oP03mf
ـ لېوه د پسه په جامه کښي ] [ http://bit.ly/2oFvlM2
ـ توتي ] [ http://bit.ly/2omdzdg
ـ خر او سپی ] [ http://bit.ly/2p9lxvk
ـ مغرور ایږ (پښتو نارویژي) ] [ http://bit.ly/2ppjiU5
ـ زیارکښ هلک ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2oFGjB3
ـ درواغجن هلک او لېوه ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2pIl1kb
ـ د نخود پر سر شهزادګۍ ] [ http://bit.ly/2oONJ5z
ـ ول ول جانه او درې ایږان ] [ http://bit.ly/2oFqP0b
ـ ورور که پنیر ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2oFyVFU
ـ د کټ خېزونه ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2psXuUK
ـ موږک او زمری ] [ http://bit.ly/2p9mjbE
ـ پر نس مي درد دۍ الوۍ ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2p9FZwb
ـ مچمچۍ او زمری ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2pIn3AH
ـ خواږه شیان ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2ohkKEA
ـ د لمونځ فرضونه ـ نظم ] [ http://bit.ly/2oDbN9e
ـ د ښامار هګۍ ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2oDcf7H
ـ د اسالم پنځه بناوي ـ نظم ] [ http://bit.ly/2pth1EX

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
249
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
 98ـ
097
096
095
094
093
092
091
090
089
088
087
086
085
084

ـ د سپي او بیزو پاچهي ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2omoW4M
ـ موږک پهلوان ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2oD7xqj
ـ اوه بزګړي او شر ُمښ ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2ohJOel
ـ پیری ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2ohMcSn
ـ ایکاروس ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2ppmhMr
ـ پردۍ بڼکي ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2p9tale
ـ کارغه او ګیدړه ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2pI8CwB
ـ دم دم آدم دم دم پیشو ] [ http://bit.ly/2pppbkg
ـ غاښ مي ښوري ـ نظم ] [ http://bit.ly/2ohBR8X
ـ آس غواړم! ] [ http://bit.ly/2omozqU
ـ پشتکۍ پستکۍ پنډکۍ ] [ http://bit.ly/2oDcnEc
ـ منظوم نکل ـ سوی او کیشپ ] [ http://bit.ly/2ohv2Vf
ـ منظوم نکل ـ دېب په بوتل کي ] [ http://bit.ly/1seKoLK
ـ منظوم نکل ـ کڼه چونګښه ] [ http://bit.ly/1WWnrYJ
ـ یوازي نانی ـ منظوم نکل ] [ http://bit.ly/2pIrUlc
ـ پاولینه او د هغې پشکې ] [ http://bit.ly/2ohyejA
ـ نانځکه مې ـ شعر ] [ http://bit.ly/2pIiaHT
ـ سپرلی ـ شعر ] [ http://bit.ly/2ohIs3t
ـ پنځه حسه ـ شعر ] [ http://bit.ly/24cVi21
ـ د مرغآوۍ بد رنګه چورګوړی ] [ http://bit.ly/2ohURnM
ـ د امپراتور نوې جامې ] [ http://bit.ly/2oD95AL
ـ آللو ،للو زویه ] [ http://bit.ly/2ptlmrp
ـ یو دوه ] [ http://bit.ly/2p9xgtN
ـ دوه سادګان ] [ http://bit.ly/2pIfRnZ
ـ لس موږکان ] [ http://bit.ly/1Syx6Pc
ـ میاؤ میاؤ پستکۍ ] [ http://bit.ly/2oFniyU
ـ منظوم نکل ـ ننداره ده ننداره ] [ http://bit.ly/2pIjLgN
ـ منظوم نکل ـ پاچا ،وزیر ،غالم او ړوند سړی ] [ http://bit.ly/2ppylx9
ـ منظوم نکل ـ زمری او نانی موږک ] [ http://bit.ly/2oFl4zk
شعر ـ څلور دي کال کي موسمونه ] [ http://bit.ly/2ppryU4
ـ شعر ـ د ماللۍ نانۍ خور ] [ http://bit.ly/2pIlB16
ـ شعر ـ سهار سو ] [ http://bit.ly/2pt5ENe
ـ شعر ـ ترپ و تروپ دی ] [ http://bit.ly/2oOOYlo
ـ شعر ـ اې سپیني واوري ] [ http://bit.ly/2ohMB7i
ـ د پاچا لور او چونګښه ] [ http://bit.ly/2oFn0bm
ـ وۍ وۍ وۍ نانۍ انجلۍ ] [ http://bit.ly/2nUeG8P
ـ طوطي او سوداګر ] [ http://bit.ly/2omchz6
ـ د نرګس نانزکه ] [ http://bit.ly/2ohSMs9
ـ منظوم نکل  -د وزي او د لیوه کیسه ] [ http://bit.ly/2omtOXJ
ـ ُ
بزه او پړانګ ] [ http://bit.ly/2p9jR4W
ـ آس او زمری ] [ http://bit.ly/2pIle6Y
ـ بُزه ،شرموښ او ګیدړه ] [ http://bit.ly/2oDfxrC
ـ بُزه او د سپینو زرو زنګوله ] [ http://bit.ly/2p9jwPD
ـ آس او هوسۍ ] [ http://bit.ly/2oD6AOT
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 083ـ بومان او کاغۍ ] [ http://bit.ly/2nUqR5B
 082ـ پړانګ او د ګیدړي بچی ] [ http://bit.ly/2ppht9R
 081ـ پړانګ ،هوسۍ او مار ] [ http://bit.ly/2omjPlp
د افغانستان د فرهنګ خزان وهلي بڼ د خدمت په غرض ،د احمد ولي اڅکزي ګڼو فعالیتونو ته
چې ولیدل شي او ور سره د ده نه ستړې کیدونکې هڅې او له فرهنګي کار سره د ده مینه دا
ښیې چې دی څومره د نوي نسل د روزنې په فکر کې دی.
د ماشومانو ،کوچنیانو او په ټول کې د نوي نسل د پالنې او روزنې په برخه کې د احمد ولي
اڅکز ي او ور سره د ځینو نورو فرهنګیانو هڅې دا هیلې په زړونو کې را پیدا کوي چې دا
خلک او دا ټولنه له دومره جنګونو ،طوفانونو ،انقالبونو ،جفا ګانو او ناخوالو سره ،سره د ژوند
او تکامل په فکر کې دي ،غواړي نوی نسل وروزي او په دې ډول د تمدن له نړیوال کاروان
سره ځان مل کړي ،که داسې نه وای شوې او یا دا کار همداسې په جدیت سره پرمخ والړ نه
شي ،نو موږ به له سیاالنو نه وروسته او د تمدن له کاروان نه به پاتې یو.
د ماشومانو او کوچنیانو د سالمې او علمي روزنې په برخه کې ،او په تیره د کوچنیانو ادبیاتو ته
د کمیت او کیفیت له پلوه د احمد ولي اڅکزي دومره ډیره ،ښه او علمي پاملرنه ،په رښتیا سره
د ستایلو وړ ده او زه د نوي نسل د روزلو د نهضت د یو الروي په توګه او د کوچنیانو ادبیاتو
د یو څیړونکي په توګه ،د کوچنیانو د ادبیاتو په غني کولو ،عامولو او ټولو ته د رسولو په پار
له احمد ولي اڅکزي نه د زړه له تل نه مننه کوم.
دا هم د کوچنیانو له پاره د ده د دوه سوه نکلونه د پاتې برخې سر لیکونه او لینکونه:
080
079
078
077
076
075
074
073
072
071
070
069
068
067
066
065
064
063
062
061
060
059
058
057

ـ پیشي او موږک ] [ http://bit.ly/2omn2Bo
ـ پړانګ ،چنګښي او هوسۍ ] [ http://bit.ly/2nUq9Ft
ـ چرګ او باچا ] [ http://bit.ly/2oOEz9m
ـ توتکۍ څنګه باز خطاایستی؟ ] [ http://bit.ly/2oFdODw
ـ پیشي ،پړانګ او انسان ] [ http://bit.ly/2oFoCll
ـ چغال او اوښ ] [ http://bit.ly/2omij2A
ـ چرګ ،ښامار او زنزه ] [ http://bit.ly/2ppiDlI
ـ چغال او زمری ] [ http://bit.ly/2pploDD
ـ ګیدړي څنګه حیوانان څرځای ته بېول؟ ] [ http://bit.ly/2p9vqJ8
ـ چغال ،شکوڼ او څاه ] [ http://bit.ly/2omqHPw
ـ چنګاښ او بیزو ] [ http://bit.ly/2oFiVUg
ـ درواغ او زخم ] [ http://bit.ly/2nUkbEu
ـ چغال ،پړانګ ،زمری او زړور وزګړی ] [ http://bit.ly/2ppfFh5
ـ درې وریان او شر ُمښ ] [ http://bit.ly/2nU3xVo
ـ درې کبان ] [ http://bit.ly/2omk67Y
ـ دوې چنګښي او د پیروي پیاله ] [ http://bit.ly/2oOFWVc
ـ زمری او د هغه شورا ] [ http://bit.ly/2pp5adS
ـ سوی ،فیل او د اوبو آس ] [ http://bit.ly/2pIeDt5
ـ ګیدړه او آس ] [ http://bit.ly/2oD0HBe
ـ ګیدړه او انګور ] [ http://bit.ly/2psYo3J
ـ سوی او غوا ] [ http://bit.ly/2nUfxGB
ـ سوی او مار ] [ http://bit.ly/2oFidq4
ـ سوی او هنډواڼې ] [ http://bit.ly/2p9vc57
ـ سوی او کشپ ] [ http://bit.ly/2nU3jh6
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052
051
050
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042
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040
039
038
037
036
035
034
033
032
031
030
029
028
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024
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019
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017
016
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ګیدړه او زمری ] [ http://bit.ly/2omlnf7
ګیدړه او باز ] [ http://bit.ly/2oFiN7j
ګیدړه او کوتان ] [ http://bit.ly/2psUMyA
زمری ،شرمښ او ګیدړه ] [ http://bit.ly/2oFhW6w
بزه ،شرمښ او اووه مرغومي ] [ http://bit.ly/2p9tFfd
زمری او نجار ] [ http://bit.ly/2nU2Tr2
زمری او درې غوایي ] [ http://bit.ly/2ohvdj8
زمری ،غوماشه او غڼه ] [ http://bit.ly/2oFlkyd
سویان او چنګښي ] [ http://bit.ly/2ppgFlz
شرمښ او د سپي طوق ] [ http://bit.ly/2omiWt8
شرمښ ،ګیدړه او موشخرما ] [ http://bit.ly/2nU7gCf
شرمښ او سوی ] [ http://bit.ly/2oOEMsO
شرمښ او د هغه چلم ] [ http://bit.ly/2oFcvVo
شرمښ او کوتان ] [ http://bit.ly/2nUaKEM
شرمښ او وری ] [ http://bit.ly/2oFz1gF
شرمښ او زوړ سپی ] [ http://bit.ly/2pIb0Dn
غوماښه او خزدکه ] [ http://bit.ly/2pHYbJr
شرمښ ،سوی او مشخرما ] [ http://bit.ly/2ppfYst
شکوڼ او زمری ] [ http://bit.ly/2nUbBFH
ولي غڼه په کونج کي کښېني او مچان نیسي؟ ] [ http://bit.ly/2oFsHWz
غڼې او کېلې ] [ http://bit.ly/2omniQZ
چاالکه پیشي ،پُسه او شرموښان ] [ http://bit.ly/2oFGVXx
څرنګه سوی او ګیدړي ماهیان ونیول ] [ http://bit.ly/2omo6VJ
څنګه پیشي د موږک سره اتڼ وکړ ] [ http://bit.ly/2oCYSEk
بې عقل ملخ او هوښیار مېږی ] [ http://bit.ly/2p9oCeR
په څه ډول نکلونه پیدا سول ] [ http://bit.ly/2om8TUU
څرنګه زیږګی پیدا سو ] [ http://bit.ly/2nUm1Ft
څرنګه وحشي چرګ کورنی چرګ سو ] [ http://bit.ly/2pHYWlI
څرنګه سوی د فیل سره جنګ وکړ ] [ http://bit.ly/2pHUpQ6
خر ،سپی موږک او شیطانه بزه ] [ http://bit.ly/2oOCrOH
خرس او ملخ ] [ http://bit.ly/2ohPLbe
د جاپان دوې چونګښي ] [ http://bit.ly/2p9iJy6
د برېمن موسیقي پوهان ] [ http://bit.ly/2ohB5c9
د پاچا نوي کالي ] [ http://bit.ly/2oCLr7B
طالیي کاسه ] [ http://bit.ly/2oD0VIu
د سرو زرو خزانه ] [ http://bit.ly/2pHPrmr
کوتره او د ګالب ُګل ] [ http://bit.ly/2oOG4UU
د ځنګل پاچا څوک دی؟ ] [ http://bit.ly/2omnBuS
شعر ماشومان ] [ http://bit.ly/2oFeQzs
ګیدړه او بڼ ] [ http://bit.ly/2oD0yO6
توتي ] [ http://bit.ly/2p9fGpy
پیشو غواړي کبان ونیسي ] [ http://bit.ly/2nUcuxS
لږ حوصلې موږک ] [ http://bit.ly/2oOGF8Y
کوچنۍ سمندري ښاپېرۍ ] [ http://bit.ly/2psXxA0
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کوچنی کالوس او لوی کالوس ] [ http://bit.ly/2pHSUS9
اورلګیت ] [ http://bit.ly/2pt0yAh
هوښیار وزیر او د خلکو قضاوت ] [ http://bit.ly/2oFe5X8
سور ګیدړ ] [ http://bit.ly/2ohtmea
بُلبُل ] [ http://bit.ly/2oCNkkD
پتنګ او د ورېښمو غوزه ] [ http://bit.ly/2oD1MsZ
ښکاري او مرغۍ ] [ http://bit.ly/2oCUjKg
دیوه لیوه او زاڼې لنډه کیسه ] [ http://bit.ly/2pHNzKH
د بزګر لور ] [ http://bit.ly/2p9z99Z
توتکۍ ] [ http://bit.ly/2oD0bmR
د سرو ستورو کلى ] [ http://bit.ly/2nU7hWZ
دوې وزې ] [ http://bit.ly/2ohEg3v
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ویسا ورونه:
ویسا ورونه
تعلیم ،کتاب ویشنه ،مطالعه
او قلمالر ټولنه
زه په دې عقیده یم چې د نوي نسل سمه روزنه ،د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي.
که نوی نسل په علمي ډول ،د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي،
د ژوند چینه او د راتلونکي نسل ونه مو وچه وګڼئ!
(آصف بهاند)

د اوسني بحث اصلي موضوع د قلم الر ټولنې د پروګرامونو او د دې ټولنې د فعالینو پر هلو
ځلو باندې راڅرخي .د قلم الر ټولنې او د هغې د مسؤلینو هلې ځلې د تعلیم ،د تړلو ښوونځیو
بیرته پرانستنه ،د کوچنیانو او ځوانانو د زدکړو ،کتاب سره مینه او د مطالعې فرهنگ د عامولو
په دایره کې تر سره کیـږي .د سواد زدکړې ،د پوهې تر السه کولو اصلي منبع کتاب دی ،له
کتاب سره مطالعه تړلې ده ،نو ځکه دا موضوعات ژوندي دي او هیڅکله نه زړیـږي.
په هیڅ ځای کې او په هیڅ ټولنه کې د مطالعې دود ،نه زړیـږي او نه هم خلک ور نه مړیـږي،
یوازینی شی چې بدلیـږي هغه د مطالعې ډول او څرنګوالی دی ،ځای بدلیـږي او له کتاب یا
لیکل شوو موادو نه د استفادې ډول یا څرنګوال دی چې بدلیـږي یا د مطالعې مواد دي چې په
زړیدو سره بدلیـږي.
یو وار مې ویلي ،اوس یې بیا هم وایم چې په نورو ټولنو کې د تکنالوژۍ له پرمختګ سره د
ژوند کولو او ژوند جوړولو سیستم او وسایل او له هغو نه د استفادې څرنګوالی هم بدلیـږي ،خو
زموږ په ټولنه کې یا نه بدلیـږي او یا دا پروسه دومره پڅه ده چې هیڅ نه محسوسیـږي ،چې یو
له هغو نه کتاب ،کتاب لوستنه او مطالعه ده .زموږ د ټولنې په ډیره سلنه خلکو کې تر اوسه د
کاغذي کتابونو د لوستلو دود نه دی رامنځ ته شوی ،خو په نورو ټولنو کې له کاغذي کتابونو نه
بریـښنایي کتابونو ته خبره اوښتې ده او له بریښنایي کتاوبونو نه اوس ،اوس خبره غږیـزو
کتابونو ته رسیدلې ده.
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سره له دې چې نه شمیرل کیدونکې نا خوالې زموږ پر خلکو او ټولنې باندې ورتپل شوي دي
او د هغو په سیوري او تیاره کې زموږ خلک الس پښې ښوروي ،خو څنګه چې لیدل کیـږي د
علم د خپرونې ،د تعلیم د عامولو ،کتاب لوستنې او مطالعې دود ،زموږ په ټولنه کې له ستونزو
سره ـ سره  ،ورځ تر بلې ډیـریـږي .ما څه موده وړاندې د مطالعې د عامېـدو په خاطر د یوې
مقالې په ترڅ داسې لیکلي وو:
«د خوشالۍ خبره ده چې د لوست ،کتاب او مطالعې په لوري ،د استادانو ،شاګردانو او نوي نسل
پام اوړي .هیله ده چې دا هڅې نورې هم ګړندۍ شي او د مطالعې کلتور دومره عام شي چې
کوراکور د کتاب او مطالعې په ارزښت باندې خلک پوه شي .کله چې مطالعه وي ،نو ورسره
پوهه وي .چې پوهه وي د کتاب او مطالعې وال خپله الر د ښیګڼې او پرمختګ پر لوري
پرانیـزي .کله چې کتاب او مطالعه وي ،د نا پوهۍ او تیارې لمن ټولیـږي ،د خلکو او ټولنې
سترګې غړیـږي ،بیا نو خپل منزل ته د رسیدو الر پیدا کوالی شي .د کتاب ،مطالعې او مطالعې
ته د هڅونې په باب چې هر څومره وویل شي ،ولیکل شي او خپاره شي ،بې ګټې ،تکراري او
زاړه به نه وي».
یو وار مې د یوې مقالې له الرې ،له ښاغلي احسان آرینزي سره د زړه خواله کې ،د څو نسلونو
د سواد او مطالعې مسألې ته داسې اشاره کړې وه:
«هغه بدبخته نسل چې له ټولنې ،پالر ،نیکه او له تیرو واکدارانونه داسې ټولنه ،شرایط ،قوانین
او طرز تفکر ورته په میراث پاتې دي ،چې هغه نوي زیـږیدونکي ماشوم ته پرته له بیسوادۍ،
ناپوهۍ او بدبختۍ بل څه په الس نه شي ورکوالی .دا خو د ژړا او غم وړده ،دا پوښتنه باید
مطرح شي چې له دې خلکو او ټولنې سره دا جفا چا وکړه ،دا هر څه له کوم آدرسه ورسره
شوي او له کوم آدرسه همدا اوس کیدونکي دي...
زه فکر کوم چې د بدخشان د باریک آب او د افغانستان په نورو سیمو کې د طبعي آفاتو په
پیښیدو سره سترې انساني غمیزې رامنځ ته شوې ،چې واقعا ً د ژړلو وړدي او د هر با درده
انسان له سترګو اوښکې بهوي ،خو زه یې داسې ګڼم چې له دې ټولو غمیزو نه ستره غمیزه همدا
د یوه نه ،بلکې د څو نسلونو بیسواده پاتې کیدل دي ،ټینګار کوم او وایم چې د یوه نه ،د څو
نسلونو بیسواده ساتل دي».
ما د مطالعې په باب په خپله یوې مقاله کې ،زموږ په ټولنه او خلکو کې د مطالعې د کلتور د
نشتوالي یا ضعیفوالي په باب دوې داسې خاطرې لیکلې وې چې مایوسونکې وې ،ورپسې مې
دا هم ورنښلولي وو چې موږ باید مایوسه نه شو او...
« ...دا هغه تریخ واقعیت دی چې په موږ افغانانو ،په تیره په پښتنوکې شته؛ خو باید مایوسه نه
شو ،په نیمه الرکې پاتې نه شو ،د مطالعې د کلتور د عامولو له پاره باید نور هم کار وشي .لکه
په تیره برخه کې مې چې په ننګرهارکې د ننګرهار میدیوتیک کتابتون او په لغمان کې د نعیمي
فرهنګي مرکز کتابتون نمونه وړاندې کړې وه ،دا د مطالعې د کلتور د عامولو له پاره موثر او
باوري ګامونه دي او په هغه پسې دا دی د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د
کتابونو د نندارتون پرانستل کیدل ،یوځل بیا په دې الره کې یو بل ډیر ستر او موثر ګام بلل
کیـږي ،هیله ده چې دا دود او دستور نورهم عام شي ،وغځول شي ،د سیاسي ،قومي سیمه ایزو
او ژبنیو تضادونو پرځای باید ځوانان مطالعې او د پوهې ترالسه کولو ته وهڅول شي او دا کار
ورو ،ورو په عامیدودی»
او دا دی زما دا هیله یو څه تر سره شوه او د تعلیم او مطالعې له پاره هڅې او هاند نور هم پسې
ګړندی شو .د دغو انساني هڅو په لړ کې دوه تکړه فرهنګیان او دوه با احساسه ورونه ،عطا هللا
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ویسا او مطیع هللا ویسا د تړلو ښوونځیو د پرانستو ،د کوچنیانو او ځوانانو د تعلیم ،مطالعې د
دود د عامیدو او کتابونو د ویش له پاره داسې هڅې پیل کړي دي چې د ځینو ال زړه ته هم نه
لویږي.
ویسا ورونو(عطا هللا ویسا او مطیع هللا ویسا) خپل فعالیتونه د قلمالر ټولنې په چوکاټ کې تر
سره کوي .له عطا هللا ویسا سره مې د  ۲۰۱۵کال د اپریل په میاشت کې په کابل کې و پیژندل،
بیا مو اړیکې ساتلې وې .هلته په کابل کې او څو وارې یې د تیلیفون او سکایپ له الرې د خپلو
فعالیتونو په باب معلومات را کړل .د  ۲۰۱۶کال د فبرورۍ په اتلسمه نیټه یې د «قلمالر ټولنه»
په باب داسې مالومات راکړل:

«د قلمالر ټولنې هڅې موږ په  ۱۳۸۷کال کې پیل کړې ،خو دا ټولنه مو یو کال مخکې په
اړوندو ارګانونو کې راجستر کړه او د فعالیت جواز مو ور ته واخست .د دې ټولنې د کار اصلي
ساحه د تعلیم او معارف په برخه کې ده .اوس یې دا پروګرام مخته کړی دی چې په لومړي ګام
کې د افغانستان په نا امنو سیمو کې تړلي ښوونځي د دولت او خلکو په مرسته بیرته پرانیزي.
کومه احصایه چې زموږ ټولنې په نا امنه سیمو کې د تړلو ښوونځیو د شمیر په برخه کې تر
السه کړې ده ،په نا امنو سیمو کې د تړلو ښوونځیو شمیر یو زرو دوه سوه پنځوس ( )۱۲۵۰ته
رسیږي.
د قلم ار ټولنې د فعالیت بله برخه دا ده چې بې سر پرسته ماشومان تر روزنتونونو پورې رسوي
او هغه بیوزلي او له ښونځیو پاتې ماشومان چې سن یې تر اوو کلنو پورته وي ،په کابل کې یې
هغو دولتي ښوونځیو ته ور پیژنو چې لیلیه ولري ،لکه د خوشال خان او رحمان بابا لیسې.
په قلمالر ټولنه کې زموږ د هڅو بله برخه دا ده چې ځینې بیوزله ځوانان د لوړو زدکړو له پاره
بهر ته هم لیـږو .لومړنی ګروپ مو یو کال مخکې هند ته لیـږلی دی او اوس د یو بل ګروپ
ځوانانو له پاره زمینه برابروو چې ترکیې ته واستول شي .قلمالر ټولنه د لوړو زدکړو له پاره
ځینې داسې مراجع لټوي چې له موږ سره بهر ته د ځوانانو په لیـږلو کې مرسته وکړي».
ویسا ورونه د قلمالر ټولنې له الرې ،داسې پروگرام پرمخ بیایي چې تر عادي مطالعې ډیره
پراخه او مؤثر دی .د دوی د کار پروګرام دغه برخې را نغاړي:
ــ د هیواد د ټولو ماشومانو د زده کړې مسأله،
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ــ په لویانو او ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ دودول،
ــ د تړلړ ښوونځیو د بیا پرانستو له پاره هڅه او مبارزه.
د قلمالر ټولنې د همدې هڅو په پایله کې تر اوسه د هیواد د ځینو والیتونو په ولسوالیو کې په
شخصي لګښت د اوو( )۷عامه کتابتونونو پرانیستل دي.
ویسا ورونه له دغو فعالیتونو سره حق لري چې و وایي:
هـلـته د تـیـارو سره په جنګ یمه
چـیرته چي د لمر هم رڼا نه رسي
د  ۲۰۱۶کال د جنوري په شلمه نیټه مې له ښاغلي مطیع هللا ویسا سره د مطالعې او کتاب ویشنې
په باب د فیسبوک د چت په خونه کې ډیرې خبرې شریکې کړې چې یوه برخه یې دا ده«:
ویسا :سالم ،جوړ په خیر!
بهاند :سالمونه ویسا صاحب! څه حال مو دی؟
ویسا  :څه حال دې دی ،کور کې خیریت دی؟
سبا ځم خوست کې کتابتون جوړوم ،په یعقوبیو ولسوالي کې.
بهاند :خدای دې نور توان او برکت هم درکړي .تر څو چې دا خلک با سواده او پوه نه شي،
هیڅ شی هم نه سمیـږي .ستاسو الر بیخي سمه ده ،بریالي اوسئ.
ویسا :زموږ یو غم نه دی ،په زرګونو غمونه مو پر سر دي .هیڅ دوست د نړۍ پر مخ نه لرو،
هره ورځ وژل کیـږو ،ټکول کیـږو خو که سره یو نه سو ،نو اخر به ورک کیـږو.
بهاند :زما هیله دا ده چې د هر کتابتون له پرانستل کیدو نه وروسته یې بشپـړ ګزارش په لیکلې
بڼه خپور کړئ.
ویسا :په یو عالم ستونزو کې ژوند کوم ،خو ډیره لویه هیله مو د دې بد بخت قام د اوالد زده
کړه ده ،ډیرې خوارۍ د دوي لپاره کاږم.
بهاند :زموږ لوی دښمن جهالت ،ناپوهي او بیسوادي ده چې داسې نا خوالې ،اورونه او وینې مو
په برخه دي .دې ته مو پام وي چې تر څو مو په کور ،کلي او خلکو باندې جهالت ،نا پوهي،
بیسوادي او بې علمي حاکمه وي ،دا حالت به مو په کور کې میلمه وي ،هڅه وکړئ چې دا نا
بللي میلمانه مو له کور ،کلي او وطن څخه کډه شي.
ستاسو دې کور ودان وي ،ستاسو خواري ثبتیـږي او نه هیریدونکې ده.
ویسا :لویه ستونزه جهل او ناپوهي ده.
بهاند :ستاسو هڅې او د کتاب خپرول او خلکو ته یې رسول د ډیوو حیثیت لري او له دغه خپاره
شوي جهل سره د جګړې تر ټولو ښه وسله ده.
ویسا :بس خپله هڅه تر آخري سلګۍ پوري کوم چې خپلو هیوادوالو ته د علم او زده کړو الره
ور وښایو دا به د جګړې مخه نیولې چي قوم مو باسواده سي.
بهاند :دا بیخي سمه الر ده ،خدای مو بریالي او سر لوړي لره!
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ویسا :دلته ستونزه یوازې په بې سوادو او نالوستو کې نه ده ،لویه ستونزه په لوستو کې هم سته،
دلته یو شمیر پښتنې خویندې چې زده کړي یې کړي وي همدغه کسان ورسره بیا واده نه کوي
راته ډیرو پښتنو خویندو ویلي دي چې تاسو لوستي ورسره واده نه کوئ ،نو کوم پښتون به بیا
په لور زده کړې وکړي؟
پښتنه بي بي به د بل کور ته ځي ،خو پښتون دي خپلي باټي ولي پالر او نیکه یې توره کړې ده.
بهاند :زه پوهیږم چې کله نا کله له لوستو نه هم اور را بلیـږي ،دا بیا بیل بحث دی چې د مقالو
او کتابونو لیکل ایجابوي او بحث ته یې علمي سیمینارونه باید جوړ کړای شي او د حل الرې
ورته ولټول شي ،خو نن سبا چارواکي په بل څه لګیا دي .کله ،کله ځانته په دې قناعت ور کوم
چې:
«ما او تا دې خدای لري ،سرک به جوړ شي سر کاري»
خیر په هر صورت ،ګوړه ګوړه به لرو ،خوله به مو خوږه وي.
ویسا :هم به ګوړه ګوړه لرو هم به کار کوو.
بهاند :بیخي سمه ده ،دا دی تاسو هم فعالیت کوئ ،چې ښه محسوس هم دی.
ویسا :مننه استاده دا خبره مي درسره شریک کوله چې زړه دې خوشاله کړم.
بهاند :تاسو او ستاسو دغه ریښتیني مثبت فعالیتونه دې خدای لري ،زما د امید سترګې تاسو ته
در اوړي .خوشاله او فعاله اوسئ!»

د ویسا ورونو دې کور ودان وي چې زما د وړاندیز پر اساس یې د خپلو فعالیتونو لنډ ګزارشونه
پر وخت په ځینو ویبپاڼو او فیسبوک کې له عکسونو سره خپاره کړل .د دوی د هڅو ګزارش په
تاند ویبپاڼه ،روهي ویبپاڼه لراوبر ویبپاڼه ټول افغان ویبپاڼه او ځینو نورو پاڼو کې د هیواد والو
د خبرتیا او د مطالعې او کتاب ویشنې د دود د عامیدو په خاطر ،په خپل وخت کې خپور شوی
دی .د روهي ویبپاڼې د ګزارش په یوه برخه کې داسې راغلي دي:
«قلم الر ټولنه یوه مدني ټولنه ده چې مسئولین یې له خلکو کتابونه را ټولوي او بیا همدا کتابونه
لیري پرتو سیمو ته د ځوانانو د لوست له پاره رسوي ،دا چي ال تر اوسه د لیرو پرتو سیمو
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ځوانان د ګڼو ستونزو سره الس او ګریوان دي ،د یوې خوا غربت او ناچاري او د بلي خوا کتاب،
قلم ،ښوونځي او د نورو وسایلو نه شتون ،هغه ستونزي دي چې زموږ ځوانان یې د زدو کړو
او پرمختګ څخه شاته پرې ایښي دي .د قلم الر ټولني مسئولینو تر اوسه د هیواد په پنځو لیري
پرتو ولسوالیو کې د ځوانانو د لوست له پاره هغوي ته کتابونه رسولي او د هغوي دا ستونزه یې
حل کړې ده چې یاد کتابتونونه ،دکندهار په سپین بولدک ،پنجوائي ،د هلمند مارجه ،د زابل
ښارصفا او پنځم یې هم د خوست په یعقوبیو ولسوالي کې پرانیستلی».
ویسا ورونه د یو ستر انساني ارمان د پوره کیدو له پاره کار کوي چې هغه د تعلیم عامول او د
نوي نسل روزل دي ،لکه ملنګانو غوندې په ښارونو او کلو باندې ګرځي ،د کتاب ټولولو د
کمپاین په ترڅ کې د کتابونو خیر ټولوي او بیا یې بیرته هغو سیمو ته رسوي چیرته چې خلک
کتاب ته السرسی نه لري .دغه یو پروګراف مې د ښاغلي مطیع هللا ویسا له پاڼې نه د ګزارش
په ډول را واخست:
«بیا هم د خوشحالۍ خبر:
نن اووم عامه کتابتون د کنړ والیت خاص کنړ ولسوالي کي پرانستل سو ،چي د سیمي خلک به
د مطالعي له پاره ورڅخه استفاده کوي .د ښاغلی رضوان هللا شپون نه نړۍ مننه چي راسره یې
پوره مرسته وکړه او هم له ټولو هیوادوالو هیله کوم کتاب راټولولو کمپاین ته کتابونه وسپاري،
ترڅو د هیواد هري سیمي ته کتاب ورسوو .د ټولو هاغو دوستانو نه مننه کوو چي د کتابونو
مرسته یې کړې وه ،کور یی ودان ،همدا لړۍ به نورو سیمو ته هم غځوو».
دا جملې هم د عطا هللا ویسا دي:
«په کوم څه چې ډیر خوشاله کیـږم او روحي سکون پیدا کوم ،هغه د خپلي ټولني او رنځور
ولس چوپـړ دی .دا راته مهمه نه چې څوک او کوم ځای دی ،خو زما هیودوال او زما ولس د
ی .زه ژمن یم چې خپل ولس ته څه وکړم ،خو تاسو هم راسره مرسته وکړئ تر څو تر ولسه
مو څه ورسوو ،د خوست په یعقوبیو ولسوالي کې مو د ځوانانو د لوست له پاره ستاسو ملګرو
هغه راټول کړي کتابونه ورسول کوم چې تاسو د صدقې په توګه خپلي ټولني ته وړاندي کړي
وو .د هغو خوستوالو ټولو ملګرو یې کور ودان».
ویسا ورونه په دې نظر دي چې تعلیم د ټولنې په ژوند کې د ډیرو ستونزو د حل الره ده .د
همدې پالیسۍ پر بنا ښاغلي مطیع هللا ویسا په خپله فیسبوک پاڼه کې یو وار داسې ولیکل:
«راځۍ تعلیمي انقالب راولو،
د هیواد د ټولو ستونزو د حل الره یوازی تعلیم دی،
راځئ هر افغان ماشوم د ښوونځي خاوند کړو ،ترڅو د هیواد او ولس آینده وژغورو».
دا ښه خبره ده چې موږ باید د یو بدلون په لټه کې اوسو او دا کار د نوي نسل د سمې روزنې،
سواد عامولو ،کتاب ویشلو او مطالعې له الرې ښه تر سره کیدای شي ،خو د دوی پام دې ،دې
ټکي ته هم وي چې څه ډول کتابونه ویشي ،د کتاب محتویات لوستونکو ته څه ورکوي او...
که د ویشل کیدونکو کتابونو محتویات ،د هغو له لوستونکي سره د نوې او پرمختللې ټولنې په
پیژندلو او په هغې ټولنې کې د ورګډیدو او د تولید په ورپیژندلو کې مرسته وکړي ښه به وي،
تر دې چې هغه تکراري موضوعات په کتابونو کې لیکل شوي وي چې لوستونکي ګنګسوي او
الره ور نه ورکوي.
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د ویسا ورونو د دې نیکو کارونو په باب که هر څومره ولیکل شي ،کمه به وي .د دوی د
ورستیو فعالیتونو په باب ډیرو فرهنګیانو او قلموالو خپل نظرونه څرګند کړي دي چې د څو تنو
لنډه یادونه به یې وکړم:
نجبیب هللا ژمن د ویسا ورونو د دې فعالت په باب داسې نظر څرګند کړی دی:
«دوه ځوان وروڼه ،چې د هیواد د ټولو ماشومانو د زده کړې ،په لویانو او ځوانانو کې د مطالعې
د فرهنګ دودولو او بندو ښوونځیو د خالصون له پاره هڅه او مبارزه کوي .دوی وایي له
بادغیسه تر نورستانه  ۱۳۰۰ښوونځي تړلي دي او اصلي المل یې طالبان نه ،بلکې مافیایي کړۍ
دي.
د علم په برخه کې د دوی بل ستر کار د هیواد د مختلفو والیتونو په ولسوالیو کې په شخصي
لګښت د  ۷عامه کتابتونونو پرانیستل دي .بریالي اوسئ! پر علم مئین ولس له تاسو سره دی».
سعید زابلي لیکلي دي:
«دې ته وایي اتالن،
د هېواد ګوټ ،ګوټ ته یې کتابتونونه ورسول ،نن یې د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې کتابتون
پرانیست،
نه له چا امتیاز غواړي او نه له چا ناز ،دې ته یې کار ویلی،
چې له زابله تر کابله ،له فراه تر خوسته ،له کندهاره تر ننګرهاره ،له بادغیسه تر کونړه افغان
زلمو او افغان بچو ته د علم رڼایي ورسوي.
ژوند ژوند!
»# Matiullah Wesa Attaullah Wesaدوه_وروڼه_دوه_اتالنmatiullah
دغه راز ښاغلي رضوان هللا شپون چې په کنړ کې یې له ویسا ورونو سره د کتابتون په جوړولو
کې برخه اخیستې وه ،د دوی د هڅو په باب داسې لیکلي دي:
« پرون خوږو ملګرو عطاءهللا ویسا او مطیع هللا ویسا د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د
قلمالر ټولنې په مرسته عامه کتابتون جوړ کړ ،دا د قلمالر ټولنې له لورې د ټول هېواد په کچه
پرلپسې اووم کتابتون دی چې پرانیستل کېږي ،دا عامه کتابتون د خاص کونړ تنر کلي کې د
ښاغلي شاه محمود مېاخېل په دېره کې جوړ شوی چې د ټولو وګړو پرمخ به خالص وي.
مل د همت وتړو په خپله هلې ځلې کړو
ځئ چې ډیوې بلې کړو».
افغان فزیکپوه او د ښوونې روزنې د نهضت یو پلوي او عملي کار کونکی استاد محمد تنها د
ویسا ورونو د فعالیتونو په باب داسې لیکلي دي:
«د مطیع هللا ویسا او اُستاد صابر حسیني دې په ډېرو هغو پوهاندانو ،پروفیسورانو ،ډاکټرانو،
انجینیرانو ،جنراالنو چارواکو او زورواکو بالګۍ ګرده ورده وګرځي چې یواځې د خپلو شخصي
ګټو لپاره هرڅه ته بېځایه هوا ورکوئ او بیا ځان هم په خلکو واجب االحترام بولي.
رب دې ویساګان او ُحسینیان په دې خاوره ډېر کړي .آمین»
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ویسا ورونه او د دوی په څیر نور د علم ،کتاب او مطالعې پلویان هم شته چې د کتابونو د ویش
او مطالعې د رواجیدو له پاره کار کوي ،خو د څو بیسواده نسلونو ،د ناپوهۍ پایله نن دا ده چې
له هرې سیمې داسې خبرونه هم راځي چې د تباهۍ زیري په کې دي .د ناپوهۍ ،بیسوادۍ او
جهالت دوې ښې او دوه ډیر نوي او تازه مثالونه به یې له منابعو سره دلته وښیم:
یوه ورځ د میډیا په ستره نړۍ کې دا سرلیک را تر سترګو شو:
«سه ولسوالی پکتیا در  14سال هیچ فارغ صنف دوازدهم ندارند»
تر دې سرلیک الندې له څو عکسونو سره یو ګزارش او د هغې سیمې له خلکو سره خبرې
راوړل شوې وې ،خو زما له پاره یې دا پروګراف د مار او لړم د نیش تر زهرو هم زورونکی
او وژونکی دی:
«والیت پکتیا در جنوب شرق افغانستان به  14واحد اداری (ولسوالی) تقسیم شده است،
شماری از باشنده گان سه ولسوالی والیت جنوب شرقی پکتیا می گویند که این ولسوالیها تنها
یک «لیسه» دارند و این لیسه نیز در  14سال گذشته دانش آموزی از صنف دوازدهم فارغ
نداده است»...
بله بیلګه یې بیا د فیسبوک په پاڼو کې را ښکاره شوه .څو ورځې مخکې د همدې خلکو په ویر
او غم یو غمجن او خوا خوږي دوست په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې په ځینو والیتونو کې
ال یوې ښځینه مخلوق هم د پوهنتون د کانکور په آزموینه کې ګډون نه دی کړی او په ډیر درد
او قهر سره یې داسې لیکلي وو:
«د چا چې پر خپل قام زړه سوځي دا چیغې دې شریکې کړي!
دې ته وایي غیرت!!!
د شمله ورو ،مجاهدو ،زړورو او پر دین مینو ،غیرتي پکتیکاوالو او ارزګانیانو!!! لوڼو او
خویندو د قسم له پاره هم یوې د سږکال په کانکور کې ګډون نه دی کړی.
سبا یې چې بیا ناروغه ښځه ،خور او لور پړمخې یا د شا په تخته هندي یا پنجابي ډاکتر ته پرته
وي او پردی لونډ یې پر پستو اندامونو السونه ورته وهي بیا به همدا غیرتي او شمله ور پښتانه
له حکومته ښځینه ډاکترانې غواړي.
وه زما د جهل پر نیلي سپور قامه! آخر ترڅو؟ لږ له خپلو نورو هیوادوالو شرم وکړئ ،په
بدخشان ،مزار  ،هرات ،بامیان او دایکندي کې تر نارینه وو د کانکور ښځینه ګډونوالې ډېرې
وې .ولې ستاسو غیرت او مسلماني تر بدخشیانو ،غیرتي هزاره ګانو او مزاریانو ډېر دی که تر
هغو ښه مسلمانان یئ .ای جهل ځپلیو ،ای تش په نوم غیرتیانو ،ای مالوې مو ماتې شه ،د شرم
بوټو! چې نه وایو له غمه یې وایو ،دا مو څه لوبه را اخیستې؟ دا په تاسو څه شویدي؟ له ځان
سره دښمني او دومره دښمني؟ وه غرق شئ ،هغه خور و لور دې چې پنډې چلوي هلته غیرت
نه در ته درېږي؟ هغه ځوانه جانه ښځه دې چې ځنګله ته په خسو پسې روانه وي په هغه نه
شرمېـږې؟ هغه پنجابي او عرب لنډغر دې چې ته یې ،که نه یې په حجرو کې د ټالیب او مجاهد
په نوم ښکته پورته کېـږي او له ګودره ستا د راروانې خور لور د شنو او سرو ټیکریو په لیدو
اودس په اوړي او بیا تا دیوث نه د غسل اوبه غواړي ،هلته غیرت نه درته درېـږي  ،خو مکتب
ته د خور و لور په لېـږلو دې غیرت ،جګې ،خیرنې او په جهالت والړې شملې ته تاوان رسېږي؟
زړه مې ډک دی نن مې زړه غواړي چې یو قوي الوډوسپیکر مې لرالی او په زوره زوره مې
خپل جهل ځپلي او جهاد وژلي قام ته نارې کړی وای چې:
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ای بیغرتو ،بیغرتو ،بیغرتو!
ای په توپو والوزئ لکه چې الوزئ،
دا غیرت نه دی چې لور مکتب ته نه پرېـږدئ ،دا غیرت دی چې مکتب و وایي د وطن د نورو
جنکو سیاله شي او سبا له تپیاکو جوړولو خالصه وي.
پښتنو قسم دی چې له مال ،تالیب او د دین په نوم جهل نه ځان خالص نه کړئ ،تباه کیـږئ ،تباه
کیږئ»
د همدې نا خوالو نه را زیږیدلو ستونزو او پر ټولنه باندې د ناپوهۍ او بیسوادۍ د بال حاکمیت
نن تر دې پورې را رسولي یو چې د خپلو مساپرو لیک هم په بل لولو او د خپلو عزیزانو د زړه
حال د بل چا له خولې نه اورو ،د ستر ډیر شوقیان یو ،خو ټول ناروغان مو د پردیو ډاکترانو
پر میزونو او کټونو باندې پراته وي ،هغوی یې معاینه کوي او...
که یې لنډه او ځای پر ځای و وایو د دې اصلي دلیل همدا بیسوادي ،د ښونځي ،پوهنځي او د
زدکړو او مطالعې نشتوالی دی.
زه په دې عقیده یم چې د نوي نسل سمه روزنه ،د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي .که نوی
نسل په علمي ډول ،د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي ،د ژوند چینه او د
راتلونکي نسل ونه مو وچه وګڼئ.
د معارف ،زدکړو او مطالعې د رواجیدو په برخه کې د ویسا ورونو فعالیتونه او د نوي نسل
روزلو ته د نورو زړه سواندو قلموالو او فرهنګیانو پاملرنه او جدي هلې ځلې ،سړی دې ته امید
واره کوي چې یو وخت به پر وطن او خلکو باندې د خپرې تیارې ځای رڼا ونیسي.

ویسا ورونه د میډیا په هنداره کې:
د ویسا ورونو له ډلې نه ښاغلی مطیع هللا ویسا ،د سواد نړیوالې ادارې ( )ILAد سواد زده کړو
په برخه کې ،د بیسارو هلو ځلو په وجه ،د نړۍ د دېرشو ځوانو رهبرانو په نوملړ کې راوستی
دی.
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پژواک خبري آژانس په خپل یو رپوټ کې داسې لیکلي دي:
«کابل (پژواک ۱٤ ،وږی  :)۹۵د سواد نړیوالې ادارې ( )ILAد افغانستان د "قلم الر ټولنې"
مشر مطیع هللا ویسا په روان میالدي کال کې د سواد زده کړو په برخه کې د نړۍ د دېرشو
ځوانو رهبرانو په نوملړ کې شامل کړى دى.
یاد  ۳۰تنه چې عمرونه یې تر  ۳۰کلونو ټیټ دي ،د نړۍ د  ۱۲هېوادونو اوسېدونکي دي او
نومونه یې د سواد نړیوالې ادارې په مجله کې خپاره شوي دي.
سرچینه لیکي چې یادو  ۳۰کسانو په ملي او نړیواله کچه د پوهنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه
کړي دي.
دغه اداره له  ۶۰کلونو راهیسې د نړۍ په شاوخوا  ۷۰هېوادونو کې فعالیت لري او هر کال د
سواد د نړیوالۍ ورځې (د سپټمبر اتمه ) په مناسبت هغه کسان د ځوانو رهبرانو په نوم نړۍ ته
ورپېژني چې د زده کړو د ترویج ،د کتابتونونو او ښوونځیو د جوړېدو او له بېوزلو زده کوونکو
سره د مرستو په برخه کې کار کوي.
د مطیع هللا ویسا ورور عطاهلل ویسا پژواک خبري اژانس ته وویل" :ویاړم چې ورور مې مطیع
هللا ویسا د پوهنې او زده کړو د ترویج په برخه کې د خپلو کړو خدمتونو له مخې د یوې نړیوالې
او با اعتباره ادارې له خوا د ځوان رهبر لقب ورکړل شو".
هغه وایي چې مطیع هللا ویسا له تېرو اتو کلونو راهیسې د بېالبېلو مدني ټولنو غړیتوب درلود
او په  ۱۳۹۳کال یې د"قلم الر ټولنې" بنسټ کېښود.
د ده په وینا ،مطیع هللا له همدې الرو خلک د نجونو ښوونځیو جوړولو ته هڅولي ،له خلکو یې
مرستې راټولې کړې او بیا یې له بېوزلو زده کوونکو سره د قرطاسیې ،کتابونو او نورو اړینو
توکیومرستې کړې دي.
دغه راز هغه وایي چې مطیع هللا د خلکو په مرسته یو شمېر تړلي ښوونځي هم بېرته پرانیستي
دي.
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د ده معلوماتو له مخې ،مطیع هللا ویسا په  ۱۳۷۱کال کې په کندهار کې ږیږیدلی ،د کابل رحمان
بابا لیسه کې یې زده کړې کړي او د هندوستان د پونې له پوهنتون څخه یې په سیاسي علومو
کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي».
دغه راز آزادي رادیو دات کام ولیکل چې:
«مطیع هللا ویسا لقب رهبر جوان را به دست آورد:
مطیع هللا ویسا مسئول نهاد فرهنگی راه قلم در افغانستان ،لقب رهبر جوان را از سوی انجمن
بین المللی سواد به دست آورده است.
آقای ویسا در صحبت با رادیو آزادی گفت که او چهار ماه پیش برای کسب این لقب نامزد شده
بود.
ستار فروغ با مطیع هللا ویسا از طریق تلیفون صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که
چی کارهای را در بخش تعلیم و تربیه در افغانستان انجام داده که نام اش از سوی انجمن بین
المللی شامل فهرست سی رهبر جوان شده است».

په یوه بل راپور کې د ویسا په باب داسې راوړل شوي دي«:
برادران مکتب ساز؛ قربانیان مکتب سوزی طالبان
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در سال  ۲۰۰۱پس از سقوط حاکمیت طالبان و آغاز دورهی جدید در افغانستان ،در قریهی
دورافتادهیی در ولسوالی معروف والیت قندهار ،پدر مطیعهللا و عطاهللا ،مکتبی ساخت .مردم
محل با ایجاد مکتب موافق نبودند و این مرد خانه به خانه رفته و مردم را قناعت داد تا با ساخت
مکتب مخالفت نکنند .مکتب ساخته شد ،نُه ماه فعالیت کرد و محلی شد برای آموزش پسران .اما
روزی گروه طالبان این مکتب را جلو چشمان مطیعهللا و هم مکتبی هایش آتش زده و به آن ها
اخطار داده شد که اگر از مکتب بیرون نشوند ،کشته خواهند شد.
مطیعهللا ویسا و عطاهللا ویسا دو برادر از ولسوالی معروف والیت قندهاراند که حاال در بخش
معارف و آموزش فعالیت میکنند .آنان در عرصه ی بازگشایی مکاتب مسدود شده ،ایجاد
کتابخانه ،توزیع کتاب و قرطاسیه به دانش آموزان ،ایجاد زمینه ی تعلیم و تحصیل برای کودکان
و جوانان فقیر و یتیم به صورت رضاکارانه فعالیت دارند .آن ها تاکنون به  ۳۴والیت کشور و
در چندین ولسوالی هر والیت سفر کردهاند.
دغدغه ی مطیعهللا و برادرش باسواد شدن تمام مردم افغانستان است .آنها آرامش و آبادی
افغانستان را وابسته به باسواد شدن تمام مردم کشور می دانند و در این راستا بدون هیچ چشم
داشتی فعالیت و تالش میکنند.
مطیعهللا ویسا که اکنون مدرک لیسانس از رشته ی علوم سیاسی از یکی از دانشگاههای هند
دارد و قرار است برای ادامه ی تحصیل در مقطع ماستری نیز به هند برود ،آن زمان دانش
آموز صنف چهارم مکتب بود .او و برادرانش بعد از یک سال مجبور شدند برای ادامه ی تعلیم
به مرکز والیت قندهار کوچ کنند.
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سالها بعد ،زمانی که مطیعهللا دانش آموز صنف یازدهم مکتب شد همراه با برادر بزرگش که
سوختن مکتب شان را جلو چشمان شان دیده بود ،تصمیم گرفتند برای فعال کردن مکاتب مسدود
شده ،تالش کنند.
آنها در سال  ۲۰۰۹با راه اندازی انجمنی فعالیت شان را برای بررسی وضعیت معارف در
گوشه و کنار کشور آغاز کردند .به والیتهای مختلف سفر کردند و گزارشی از وضعیت
معارف افغانستان ،تعداد مکاتب مسدود شده ،چالش های فراراه معارف و مکاتب و راه های حل
آن را تهیه و به حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین و وزارت معارف ارائه کردند .آقای کرزی
وزارت معارف را مسئولیت داد که با آنان هماهنگ شود و برای حل چالشها اقدام کند ،اما به
گفته ی مطیعهللا ،وزارت معارف هیچ کمکی به آنها نکرد.
بازگشایی  ۳۲باب مکتب:
دو برادر با اعضای انجمن شان از سال  ۲۰۰۹تاکنون موفق شده اند که  ۳۲مکتب مسدود شده
را در  ۱۱والیت کشور بازگشایی کنند .روش کار آنها طوری است که هنگام سفر به والیات
مکاتب مسدود شده را شناسایی و سپس با مردمان محل در مورد ارزش علم ،آگاهی و مکتب
صحبت میکنند .مطیعهللا میگوید مردم محل را از لحاظ ذهنی آماده میکنیم که بپذیرند موجودیت
مکتب و کسب دانش نه تنها ضرری ندارد ،بلکه میتواند عامل پیشرفت و ترقی شود .پس از
آنکه مردم محل راضی به ایجاد مکتب شدند ،این دو برادر از آنها تعهد میگیرند که فرزندان
پسر و دخترشان را به مکتب بفرستند و از مکاتب حفاظت کنند .سپس به کابل یا ریاستهای
معارف والیات میروند و روند اداری بازگشایی مکاتب را طی مراحل میکنند.
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مطیعهللا میگوید که در دو هفته ی پیشرو کار اداری بازگشایی چهار مکتب در والیتهای پکتیا،
قندهار ،قندوز و غزنی تمام میشود.
تمرکز این رضاکاران بیشتر روی مناطق و ولسوالیهای جنگزده است.
همچنان این رضاکاران کمپاینی را در  ۱۸والیت در زمینه ی اهمیت صلح ،ارزش تعلیم و
تربیه و بازگشایی مکاتب به راه انداخته اند که توسط موتر سایکل پیش برده میشود تا نشان دهند
که مخالفان مسلح سوار بر موترسایکل مردم را میکشند ،مکاتب را میسوزانند و پیام جنگ
میآورن د ،اما آنان با استفاده از این وسیله پیام صلح ،آگاهی و تعلیم را با خود به مناطق دوردست
میبرند.

«انجمن راه قلم» اکنون به گفتهی ویسا ،از هر قوم و مذهب در  ۳۴والیت افغانستان ۱۳۰۰
عضو رضاکار دارد که در فعالیتهای والیتی با آنان کمک میکنند.
 ۱۳کتابخانهی عامه با  ۱۲۰هزار جلد کتاب:
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در آغاز دوره ی جدید ،مطیعهللا ویسا و عطاهللا ویسا در خانه ی شان در ولسوالی بولدک قندهار
یک کتابخانه ی خصوصی داشتند .آنها تصمیم گرفتند با این کتابها کتابخانه یی بسازند که تمام
مردم بتوانند از آن استفاده کنند .طرح ایجاد کتابخانه از این جا آغاز شد و آن ها بعد از سال
 ۲۰۰۹روی ایجاد کتابخانه و توزیع کتاب به دانش آموزان در نقاط مختلف کشور کار کردند.

مطیعهللا میگوید که در سال  ۲۰۱۳یک کتابخانه در ولسوالی مارجه ی والیت هلمند ساختند .او
می افزاید که در سال  ۲۰۱۵کمپاین جمع آوری کتاب را به راه انداختند و تاکنون موفق به جمع
آوری  ۱۲۰هزار جلد کتاب شده اند .مطیع هللا میگوید که  ۸۰هزار جلد از این کتاب ها مربوط
ادبیات کودک است ،بخش دوم مربوط کتاب های مکاتب و آمادگی کانکور و بخش سوم کتاب
های عمومی است.
تا کنون این دو برادر و همکاران رضاکار شان موفق شده اند  ۱۳کتابخانه ی عامه را در
ولسوالیهای سپینبولدک ،پنجوایی قندهار ،ولسوالی مارجه ی هلمند ،ولسوالی شهرصفای زابل،
ولسوالی یعقوبی خوست ،ولسوالی نرخ میدان وردک ،ولسوالی خاص والیت کنر ،ولسوالی قره
باغ غزنی و والیتهای ارزگان ،فراه ،قندوز ،نورستان تخار بسازند .آنان همچنان برنامه های
متعددی را برای ترویج فرهنگ کتابخوانی راه اندازی کردهاند.
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آنان در نظر دارند که در یک ماه آینده پنج کتابخانه ی دیگر را نیز در والیت های زابل،
بادغیس ،نیمروز و والیت هایی که ضرورت حس می شود ،بسازند .ساختن حداقل دو الی سه
کتابخانه در تمامی والیات کشور از طرحهای بلندمدت آنان است.
مطیعهللا میگوید که او و برادرش در ولسوالی هایی که آموزش دختران از سوی طالبان ممنوع
است ،در خانه ها کورسهای آموزشی مخفیانه ایجاد کرده اند تا دختران به دور از چشم مخالفان
مسلح بتوانند سواد ابتدایی را کسب کنند .مطیع هللا ویسا می گوید که تاکنون  ۱۶مرکز آموزشی
ابتداییه را در پنج والیت جنگ زده ساخته اند.
همچنان این رضاکاران به دانش آموزان مکاتب قرطاسیه و قلم نیز کمک کردهاند ،آن طوری
که آقای ویسا میگوید به  ۹۰۰هزار دانش آموز در  ۳۴والیت قرطاسیه توزیع کردهاند.

از قول مطیع هللا ،این دو برادر در طول نُه سال فعالیت شان توانسته  ۳۵۰۰کودک فقیر و یتیم
را از ولسوالی ها و روستا های دور دست راهنمایی و کمک کنند تا به کابل و مراکز والیات
بیایند و زمینه ی تعلیم آنان را فراهم کنند.
مطیعهللا می گوید بیشتر این کودکان یتیم اند و پدران شان را در جنگ های دو دهه ی اخیر از
دست دادهاند .روش کار این برادران و نهاد شان طوری است که این کودکان را به مکاتبی که
لیلیه دارند معرفی میکنند.
هزینه درس و مکان بود وباش این کودکان را دولت فراهم می کند .مطیع هللا برای تهیه قرطاسیه
و برخی لوازم زندگی این کودکان از دارایی شخصی اش مصرف می کند.
همچنان این برادارن زمینه تحصیل را برای دانشجویان فقیر در دانشگاه های خصوصی داخلی
و چند دانشگاه خارجی فراهم کرده اند .مطیع هللا می گوید تا کنون  ۱۳۲تن را در این دانشگاه
ها بورسیه کرده است.
خاطراتی از سفر به دور افغانستان:
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سفر به والیات کشور ،برای آن ها تصویر روشنی از وضعیت آموزش و معارف داده است.
ویسا می گوید در سفری که به والیت پکتیا داشته متوجه شده که در سه ولسوالی این والیت در
طول  ۱۶سال گذشته حتا یک نفر نیز از صنف دوازده فارغ نشده اند .و در یک روستای ۵۰۰
فامیلی در والیت قندهار دیده که حتا یک نفر سواد خواندن و نوشتن نداشته است.

ویسا می گوید او و همه همکارانش در مدت نُه سال فعالیت شان ،رضاکار کار کرده اند .به
گفته وی ،او و برادرش تا کنون در پی پول اندوزی نبوده اند و در بسیاری موارد از دارایی
شخصی خود شان مصرف کردهاند.
ویسا از هرکسی که حاضر به کمک شده ،کمک جمع آوری کرده است .حتا کمک یک جلد
کتاب را نیز پذیرفته و خوش حال شده است .او می گوید هیچ گاهی کمک به صورت پول نقد
را قبول نکرده ام چون وقتی مسأله پول نقد پیش آید ،فساد نیز به وجود می آید.
بیشتر تاجران و افراد خیر به آن ها کمک کرده اند .باری مؤسسه یی یک کانتینر کتاب و
قرطاسیه کمک کرده است .همچنان یک شخص دیگر یک کانتینر چوکی کمک کرده است.
او می گوید هم اکنون نیز  ۲۰۰۰مکتب در والیت های مختلف مسدود اند؛ مکاتبی که باید بر
روی دانشآموزان باز میبودند.
فعالیت های این دو برادر بدون چالش نبوده است .آنها سفر های سختی نیز داشته اند .نا امنی،
کمبود امکانات و عدم همکاری دولت از چالشهای جدی سد راه فعالیت های این دو برادر بوده
است .مطیعهللا می گوید« :من پیشتر گفتم که  ۳۲مکتب را باز کردم ،اگر همکاری دولت باشد
 ۲۰۰۰مکتب را بازگشایی میکنم».
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د تړلو ښونځیو د پرانستلو له پاره د ویسا ورونو د فعالیت په باب د بي بي سي په یوه رپوټ کې
داسې راغلي دي«:
د تړل شوو ښوونځیو بېرته پرانیستلو کمپاین:

په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې ،په ټول هېواد کې نژدې
زر ښوونځي د ناامنیو له کبله تړل شوي ،د هېواد په سوېلي ناامنه سیمو کې د ښوونځیو د بېرته
پرانیستلو لپاره ځینو ځوانانو یو کمپاین پیل کړی دی.
د "قلمالر" په نامه ددغه کمپاین موخه دا ده چې په نوي  ۲۰۱۷زیږدیز کال کې په ناامنه او
سرحدي سیمو ،په تېره بیا کندهار کې تړل شوي ښوونځي پرانیستل شي.
د "قلمالر" ټولنې بنسټګر او مشر مطیع هللا ویسا پر خواله رسنیو هم ددغه کمپاین فعالیتونه
خپروي ،وایي ډېره هڅه یې دا ده چې په سرحدي سیمو کې تړل شوي ښوونځي پرانیستل شي.

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
271
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ښوونځیو پرانیستلو لپاره دغه کمپاین د کندهار په سرحدي سپین بولدک کې د ښوونځیو ،په
تېره بیا د نجونو د ښوونځیو پرانیستل اړین ګڼي.
دغه رضاکاره ځوانان وایي ،دوی غواړي نجونې زده کړه وکړي ،کتاب او قلم ورورسېږي او
په دې برخه کې باید د سیمې مشران ،بانفوذه کسان او ځوانان مرسته او ګډون وکړي.

دغه ځوانان له سیمه ییزو خلکو سره غږېږي ،دوی د ښوونځیو ساتلو او ښوونځیو ته د خپلو
بچیانو استولو ته هڅوي.
قلمالر الرویان اوس پر موټرسایکلونو کلي په کلي ګرځي او د ښوونځیو د بېرته پرانیستل کېدو
شعارونه لېږدوي .دوی وایي ،په ټول افغانستان کې یې کابو  ۵۷زره ټوکه کتابونه راغونډ کړي
او تر لوستونکو پورې یې رسولي او دا لړۍ دوام لري.
عطاء هللا ویسا وایي ،په تېرو شپږو کلونو کې په کور دننه او بهر مېشتو افغانانو څخه تر پنځوسو
زرو ډېر کتابونه راټول او په سویل او سویل ختیزو والیتونو کې یې اووه کتابتونونه جوړ کړي
دي:
"لومړی کتابتون مې په خپل کور کې جوړ کړ غوښتل مې له خپل کوره یې پیل کړم موږ غواړو
په ټولو والیتونو کې کتابتونه جوړ کړو او ځوانان وهڅو چې مطالعه وکړي".
دوی وایي ،هوډ یې دا دی چې خپل کمپاین د افغانستان  ۳۴والیتونو ته وغځوي او د مطالعې او
ښوونځي لوستلو دود ته خلک ورمات کړي.
دغه ځوانان له سیمه ییزو خلکو سره غږېږي ،دوی د ښوونځیو ساتلو او ښوونځیو ته د خپلو
بچیانو استولو ته هڅوي.
د کندهار ښوونځي:
کندهار کې ټولټال  ۴۷۰ښوونځي دي ۱۵۰ .یې بند دي.
څو میاشتې وړاندې ،بي بي سي د کندهار سپین بولدک ته ورغلې وه او چې سلګونو کورنیو په
خپل لګښت یوه ښوونځي ته ځمکه پېرلې او ښوونکو ته له خپله اړخه معاشونه ورکوي.
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د کتاب لوستنې کلتور د دودولو او د خلکو د پوهاوي کچې د لوړاوي په موخه په هلمند ،کندهار،
بامیان ،خوست او یوشمېر نورو والیتونو کې هم د افغان فرهنګیانو رضاکارانه فعالیتونه دوام
لري.
خو افغانستان تر اوسه د زده کړو په برخه کې ډېرې ستونزې لري ،لکه زده کوونکو او محصالنو
ته د ک تابونو کمښت ،خو له دې هر څه سره بیا هم د افغان رضاکاره ځوانانو دغو هڅو علمي
سرچینو ته د لوستو کسانو د السرسي په برخه کې هیلې راټوکولې دي.

د "قلمالر" ټولنې بنسټګر او مشر مطیع هللا ویسا پر خواله رسنیو هم ددغه کمپاین فعالیتونه
خپروي ،وایي ډېره هڅه یې دا ده چې په سرحدي سیمو کې تړل شوي ښوونځي پرانیستل شي».
دغه راز سالم وطندار په یوه راپور کې د ویسا ورنو د کتاب ویشې د پروگرام په هکله داسې
رپوټ خپور کړ:
مردی که  24هزار جلد کتاب از طریق فیسبوک جمع آوری کرده است:
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طالبان یک سال پس از تشکیل حکومت مؤقت در کابل ،مکتب آن ها را در ولسوالی معروف
کندهار سوزاندند و این گونه او و هم نسالنش از آموزش محروم شدند.
اما چون مکتب را پدرش روی زمین خودش ساخته بود ،خانوادۀ آنها از سوی طالبان تهدید و
مجبور به ترک کندهار شدند .آنها به کابل کوچیدند و مطیع هللا توانست در شهر کابل درس
بخواند.
محرومیت جوانان و کودکان زادگاهش ،او را دوباره به ولسوالی معروف کشاند و به کمک
بزرگان محل ،مکتبی را که از سوی طالبان سوزانده شده بود ،دوباره فعال کرد .اما این بسنده
نبود و او به والیت های دیگر نیز سفر کرد تا به همین شیوه ،مکتب های بسته شدۀ بیشتری را
باز کند.
مطیع هللا ویسا ،در سال  1387خورشیدی نهاد «راه قلم» را بنیاد گذاشت و با همکاری شماری
از دانشجویان داوطلب ،کمپاینی را برای جمع آوری کتاب و باز کردن مکتب های بسته شده راه
اندازی کرد.
بیشتر همکاران راه قلم ،دانشجویانی هستند که به گونۀ رضا کارانه با این نهاد کار می کنند و
هدف شان ،دسترسی کودکان محروم به آموزش و ترویج فرهنگ کتاب خوانی در جامعه است.
 31مکتب:
آقای ویسا می گوید که طالبان تنها دلیل بسته بودن مکتب ها نیست؛ فساد اداری و ممانعت مردم
در شماری از مکتب ها بسته شود.
محل نیز سبب شده تا ِ
او می گوید که نهاد او موفق شده در هشت سال 31 ،مکتب را به کمک بزرگان محل و وزارت
معارف بازگشایی کند.
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 24هزار جلد کتاب
در کنار تالش برای باز کردن مکتب های بسته شده ،ویسا و همکارانش کمپاین جمع آوری
کتاب نیز راه اندازی کردند؛ اما در این کار چندان موفق نبودند ،تا این که کمپاین شان را
فیسبوکی کردند.
در چهار ماهی که این کمپاین در فیسبوک راه اندازی شده ،آنها  24هزار جلد کتاب جمع آوری
کرده اند.
راه قلم در هر والیت یک نمایندۀ داوطلب دارد ،شماره های تماس این نمایندهگان را طریق
فیسبوک با مردم شریک می کند و مردم کتاب هایی را که می خواهند کمک کنند ،به آن ها
تحویل میدهند.
ویسا می گوید که با این کتابها تاکنون شش کتابخانه را در والیتهای کندهار ،هلمند ،زابل،
خوست و میدان وردک ایجاد کرده اند و تصمیم دارند تا کمپاین شان را سراسری و در تمامی
والیت ها کتابخانه بسازند.
او به دنبال استفادۀ هدفمند از رسانه های اجتماعی است و می گوید که هر کار بر دیگری می
تواند از این رسانهها به نفع خود و شهروندان کار بگیرد.
او می گوید که برای از بین بردن بی سوادی در کشور ،باید حکومت و نهادهای مدنی یک جا
با هم کار کنند و از بازرگانان میخواهد تا به نهاد آنها برای رسیدن به هدفش کمک کنند.
بر بنیاد آمارهایی که در سال  2009از سوی سازمان ملل متحد ارایه شده 66 ،درصد جمعیت
افغانستان کامالً بیسواد هستند».
مطیع هللا ویسا له خلکو نه په دې الفاطو مننه وکړه:
«مننه او کور ودانی!
د ټولو هغو هیوادوالو د زړه له تله مننه کوم چې هم یې په ټولیزو او هم ټولنیزو رسنیو کې
راسره پوره مرسته وکړه .ستاسو مرسته او هڅوونه وه چې تر دې ځایه را ورسیدم خو ستاسو
هڅوني او مرستي زما مسئولیت د خپل هیواد ښه راتلونکي لپاره نور هم زیات کړ .زه نور هم
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مسئول سوم د هیواد د ماشومان د ښه راتلونکي او ښې روزني لپاره خو بیا هم ستاسو له مالتړ
زه هیڅ هم نسم کوالى ستاسو مالتړ،هڅوونه او مشترک کار کول ماته مثبته انرژي راکوي
.راسره مل او ملګري سئ چې د خپلو هیوادوالو او هیواد لپاره وکړو!
بیا هم ستاسو له پوره همکارۍ او مرستي منندوى یم.
چاچې زحمت وایست د څښتن له درباره ورته اجر غواړم.
مننه
ستاسو کشر ورور مطیع هللا ویسا»
د نړۍ په کچه د تعلیم د الرې ځوان رهبر ښاغلي مطیع هللا ویسا د  ۲۰۱۶کال د سپتمبر د
میاشتې په پنځه لسمه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه کې د څو لنډو جملو په قالب کې داسې پیام
خپوره کړ چې ښایي د بصیرت او پوهې خاوندان یې هم حیران او هم خوشاله کړي وي .ده په
یوه خبره کې ،په یوه پیام کې یو تاریخ د لوستونکو په مخ کې کیښود ،زموږ د ټولنې او خلکو
اصلي ستونزه یې په نښه کړه او د ستونزې د حل کلي یې هم په الس کې ورکړه .د ښاغلی ویسا
جملې دا دي«:
تعلیم ،یوه خبره ،یو تاریخ ،یوه الره
« بارت ،هندوستان د کتاب الره غوره کړه او له ذلت نه د ویاړ او نیکمرغۍ لوړو پوړیو ته
وختل ،اوس زموږ وار دی چې کلونه او پیـړۍ مو ضایع کړې دي ،خو اوس هم د رڼا یو څرک
زموږ الره روښانه کړې ده چې د ټوپک او کتاب په منځ کې یو انتخاب کړو:
کتاب = نیکمرغي
ټوپک = بربادي
خوښه مو چې کوم یو غواړئ ،کتاب او نیکمرغي غواړئ که ټوپک او ذلت غواړئ؟»
ما (آصف بهاند) په کامنت کې داسې ورته ولیکل:
«ښاغلی مطیع هللا ویسا پر تاسو او ستاسو پر تعلیمي پروګرامونو ویاړم.
زه خپل نظر په کامنټ کې نه ،بلکې د یوې اوږدې یا لنډې مقالې په چوکاټ کې ټولو لوستونکو
ته وړاندې کوم».
او دا دی زموږ د تعلیم او پوهې څپې مخ پر وړاندې درومي .زموږ د ټولنې په یو څه پوه قشر
په دې ټینګار کړی او کوي یې چې د دې ټولنې او خلکوو د خالصون الره نه ټوپک دی او نه
هم تاو تریخوال ،له بد مرغیو نه یې د خالصون یوازینۍ الر تعلیم دی .تر څو چې خلک،
ځوانان ،تنکي ځوانان کوچنیان او ماشومان د سواد زدکړې  ،ښونځي ،پوهنځي مطالعې او پوهې
دایرې ته ور ننه نه باسو ،با سواده او پوه یې نه کړو  ،تعلیم یافته یې نه کړو ،کتاب قلم او لي
ټاپ په الس کې ور نه کړو ،موږ نه شو کوالی هغوی او ځان له نړۍ اونړیواللو سره سیال
کړو ،موږ نه شو کوالی د هغوی په لیکه کې و دریږو ،موږ نه شو کوالی چې د نوي ژوند او
نوي وطن او نوي دنیا خبرې پر ژبه باندې راوړو او تکرار یې کړو .موږ هغه وخت دا کار
کوالی شو چې له نړیولو سره د سیالۍ بیرغ جګ کړو چې تعلیم ولرو ،پوهه ولرو له نوې ژوند
او نوې تکنالوژۍ سره آشنایي ولرو.
د هر نسل او هر عصر له پاره تعلیم اړین دی ،داسې لکه د ژوندي پاتې کیدو له پاره د آکسیجن
تنفس او زموږ په ټولنه کې د تعلیم له پاره د ویسا ورونو ،قلمالر ټولنې او په ځانګړي ډول د
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تعلیم او ښوونځیو او زدکړې له پاره د ګران مطیع هللا ویسا ( )matiullah.wesaهلې ځلې
زما له پاره دومره د خوشالتیا وړ دي چې هیڅ یې تصور هم نه شم کوالی.
د ده فعالیتونو ته په کتو سره له چیز فهمه خلکو له ویناوو او خبرو نه د پاسه په نړیواله کچه
دی د تعلیم د عامولو په الر کې د نړۍ په تر ټولو ځوانو رهبرانو کې و شمیرل شو چې دا زموږ
د خلکو ،د افغانستان او زموږ د اوسني هغه ډلې روڼ اندو له پاره د یاړ او سر لوړۍ وړ دي
چې له دې بد مرغیو د خالصون اصلي الر په تعلیم کې ویني ،ویسا په خپلو دې فعالیتونو سره
د افغانستان له پاره د ویاړونو یو هسک بیرغ دی.
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تعلیمي انقالب
د اور په منځ کې ،د مرگ په خوله کې،
خو بیا هم د نوي نسل د روزنې فکر

د افغانستان د نوي نسل د روزنې او د افغانستان د معارف له پاره ریښتینی کار کول ،له انیت نه
وروسته ،د دې وطن په لومړیتوبونو کې باید ودرول شي.
زموږ په وطن کې له معارف سره ډیرې ناخوالې او جفا گانې شوې دي .څه چې طالبانو وکړل،
هغه به پر خپل ځای باندې پریږدو؛ د طالبانو د واکدارۍ له ړنگیدو نه وروسته هغه څه چې د
معارف سره شوي دي ،په ریښتیا چې د ژړا وړ دي.
هغه مرستې چې له افغانستان ،په تیره د معارف د غوړیدا له پاره شوې دي ،د هغو ډیره لږ سلنه
هم د معارف له پاره نه دي مصرف شوي ،که مصرف شوې وای ،نو له پوهنتون نه یو فارغ
په د کار موندلو عریضه په بل چا نه لیکله.
دا چې د معارف د غوړیدو او مړاوي کیدو له پاره اړوندو ادارو او مقاماتو څه کړي دي ،هغه
هیڅ د یادول و او باور وړ نه دي او تر ټولو د خواشینۍ او ژړا وړ خبره خو ال دا ده چې له
معارف سره جفا کونکي هم د کارونو د نه تر سره کیدو پړه پر جگړې او نا امنۍ باندې ور تپي.
له معارف او د دې وطن د نوي نسل د روزلو له پروسې سره چې څه شوي دي ،هغه یوې لویې
غمیزې او نه تمامیدونکې خواشینۍ\ ته ورته ده چې یادول او لیکل یې نور هم انسان خواشینی
کوي؛ خو د دې ټولو نا خوالو تر څنگ ځینې تش السي پر وطن او خلکو مین او له دولتي
چوکاټ نه د باندې د معارف ځینې خواخوږي شه چې په تشو السو یې دمعارف د غوړیدا او د
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دې وطن د نوي نسل د روزلو له پاره یې دومره کار کړی دی چې ال له ټولې دولتي دستگاه
سره د مقایسې وړ نه دی.
د معارف دا خواخوږي او د نوي نسل د روزلو دا سرتیري ویسا ورونه دي او د قلمالر ټولنه.
ما پخوا هم د دوی پر دې خیریه کارونو څو مقالې لیکلې دي .د یوې مقالې سرلیک «تعلیم،
کتاب ویشنه ،مطالعه او قلمالر ټولنه» د هغو مقالو د لومړۍ برخې په پیل کې ما داسې لیکلي
وو:
«زه په دې عقیده یم چې د نوي نسل سمه روزنه ،د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي .که نوی
نسل په علمي ډول ،د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي ،د ژوند چینه او د
راتلونکي نسل ونه مو وچه وګڼئ !»
د اوسني بحث اصلي موضوع د قلم الر ټولنې د پروګرامونو او د دې ټولنې د فعالینو پر هلو
ځلو باندې راڅرخي .د قلم الر ټولنې او د هغې د مسولینو هلې ځلې د تعلیم ،د تړلړ ښوونځیو
بیرته پرانستنه ،د کوچنیانو او ځوانانو د زدکړو ،کتاب سره مینه او د مطالعې کلتور د عامولو
په دایره کې تر سره کیږي .د سواد زدکړې ،د پوهې تر السه کولو اصلي منبع کتاب دی ،له
کتاب سره مطالعه تړلې ده ،نو ځکه دا موضوعات ژوندي دي او هیڅکله نه زړیږي»...

ویسا ورونه او په قلمالر ټولنه کې د دوی نور ملگري او الرویان له هماغه پیل نه تر اوسه
پورې نه ستړي شږل او نه نا امیده ،دوی په هر خالت کې د تعلیم د عامولو او تړلو ښږنځیو د
پرانستو له پاره کلي په کلي او ښار په ښار وگرزیدل او اوس یې د تعلیمي انقالب لړۍ پیل کړې
ده ،هرې خوا ته منډې وهي ،له خلکو سره خبرې کوي او هغوی تشویقوي چې له دوی سره د
تړلو ښونخیو په پرانستلو کې مرسته وکړي او خپل کوچنیان ښوونځیو ته ولیږي.
خو د دې د دې تعلیمي انقالب او د معارف له پاره د تبیلیغاتي کار په لړ کې دوی ته کله کله
امنیتي ستونزې هم ورپیښیږي چې له خوارۍ ،ستړیا او نورو ستونزو نه عالوه ان د دوی ژوند
هم تهدیدوي.
لرې نه ،د  ۲۰۱۸کال د جون په لسمه نیټه په غزني کې پر مطیع هللا ویسا ډزې شوې دي:
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د جون  ۱۱مه:
«دا څووم ځل دی چې موږ رب له بال ساتي
نن مې پر ورور مطیع هللا ویسا د اندړو په چاردیوال سیمه کې ډزي سوي دي خو رب ساتلی
دی
موږ په دې الره کې ټکرونه ،اخطارونه ،ستړیا ،ګواښونه ،د وسلوالو سیمو کې له ډزو او نورو
ستونزو سره مخ سوي یو ،خو هیواد مو کار غواړي موږ به کار کوو ستاسي دعاګاني به مو له
هري بال ساتي.
مبازره اسانه نه ده ،موږ ته دعا وکړئ رب مو دې ستاسو سره وساتي».
#penpath
د دغو ستونزو له شتوالي سره ،سره دوی بیا هم کار کوي څو خلک وهڅوي چې زدکړو او
معارف ته مخه کړي ،ځکه چې پرته له زدکړو او معارف څخه په اوسنۍ زمانه کې ژوند یو
څه نه ،بلکې بیخي گران دی.
«بې علمه ژوندون گران دی»
کله چې د دوی د تعلیمي انقالب تبیلغاتي گروپ یوه نا امنه والیت ،غزني ته ورسید ،د دوی
پیامونه بیا هم د معارف د غوړیدو او عامیدو شعارونه وو ،خو دوی له «خوف و رجا» سره
خپل کار پر مخ بیوه .دا یې د بیلگي له پاره د څو پیامونو نمونې دي:
۲۰۱۸/۰۶/۱۱
«غزني اندړو ولسوالي
نن سهاراندړو ته تعلیمي کمپاین ته والړو ،الره کې طالبانو پر موټر ټکان وکړو چي تاسو ولي
پر دي الره راغالست .
خو استاد تکړه وو موټر یی وځلوه تري والړو.
بس د خدای او ستاسو دوعا برکت ترټکانو روغ ووتو.
دا وطن کار غواړي کار قرباني غواړي.
#غزني _اندړ»
۲۰۱۸/۰۶/۱۱
«غزني والیت اندړو ولسوالي
نن مو د اندړو ولسوالۍ کي یوه لیري پرته کلیواله سیمه کي د ښوونځي پرماشومانو قرطاسیه او
نور مواد وویشل .
دلته جنګي حاالت وو دا ماشومان دښوونځي تعمیر هم نه لري .
نور مو هم زده کړو ته تشویق کړل.
نوربیا
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#penpath
#غزني_اندړ»
۲۰۱۸/۰۶/۱۲
«غزنی اندړ ولسوالي
دلته جنګي حالت دی همدي روژه کي څو ښوونځي هلته وسوځول سوو.
موږ اندړو ته ځکه همدي وخت سفر وکړ چي خلکو سره خبري وکړو .
چي باید خپل بچیان دښوونځیو ونه ګرځوي .
ماشومان ښوونځیو ته تشویق کړو ،دمعارف برخه ستونزي واورو  ،دتعلیمي انقالب لپاره مالتړ
واخلوو،له ډیرو خلکو سره مو ولیدل خو ځیني امنیتي ستونزو له امله هاغه عکسونه نه خپرو.
دغزني والیت دپوهني ځوان ریئس سره مو مشکالت شریک کړي اندړو معارف کي به که
هرڅومره جنګ وي حتما مثبت تغیرات راځي.
#penpath
#غزني_اندړ»
۲۰۱۸/۰۶/۱۰
«غزني والیت زنخان ولسوالي
دښوونځیو مو لیدنه وکړه دمعارف ستونزي مو واخیستي
دلته دوه حکومتونه دي نو زیات خلک نه وو او ځیني خلک بیا دویري عکسونه نه اخلي
#penpath
#زنخان_غزنی »
له دغومره ستونزو  ،تهدیدونو او ان د مرگ تر بریده خطرونو سره ،سره دوی بیا هم په هغه
نا امن والیت کې د معاف غوړدا ته امیدواره دي:
«غزني کي به دپوهني برخه کي ډیر مثبت تغیرات راځي ؛ دپوهني ځوان ریئس قوي اراده لري
چي دفساد مخه ونیسي  ،بندښوونځي خالص سي  ،یو قوي معارف جوړ سي .
دمعارف سره دټولو مالتړ اړین دی.
#غزنی»
دوی له دغو شعارونو سره خپلو تبلیغاتي کارونو ته دوام ورکوي:
تعلیم د هر ماشوم انساني حق دی!
هر افغان ماشوم ته د تعلیم حق غواړو!
افغانستان کي تعلیمي انقالب غواړو!
#penpath
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د رڼا او تیارې جگړه
(د ښونځي جوړونکو او ښونځي سوزونکو تـقابل)
په دې کــې څــه خـیـر د اسـالم دی؟ د کعـبې امامه!
مرګ مې حالل ،ژوند مې حرام دی ،د کعبې امامه!
(احسان هللا درمل)

ستا ښونځی امن کې پروت دی ،ور روان کوچنیان
اور یې بل کـړی زموږ پر بام دی ،د کـعـبې امامه!
(آصف بهاند)

پرون مې د نورو بدو خبرونو او راپورونو تر څنگ په لوگر کې د یوه ښونځي د سوزولو خبر
او د سوزیدو د جریان عکسونه هم له نظره تیر شول او داسې راباندې تمامه شوه لکه زه خپله
چې سوزیدلی اوسم .د راپور بشپړ متن دا دی:
«طالبانو په لوګر کې یو ښوونځی سوځولی،
د لوګر والیت سیمه ییز چارواکي وایي چې وړمه شپه وسله والو طالبانو د مرکز پل علم اړوند
د شولوک په نوم د نجونو او هلکانو یو ښوونځی سوځولی .د لوګر د پوهنې ریاست یوې سرچنې
چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ،وویل :وړمه شپه مخ پټو وسله والو د مرکز پل علم
اړوند د شولوک د نجونو او هلکانو ښوونځي ته اور ورته کړ .سرچینه وایي چې طالبانو دا کار
د دولتي ځواکونو د هغو عملیاتو په ځواب کې کړی ،چې وړمه شپه په سیمه کې شوي او ګڼ
شمېر وسله والو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې .په دې پېښه کې د یاد ښوونځي  ۸درسي ټولګي،
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 ۲اداري خونې ،یوه تحویلخانه ،د ښوونځي اسناد ،دروازې ،کړکۍ ،سلګونه مېزونه ،څوکۍ،
درسي کتابونه ،حاضري ګانې او البراتواري وسایل سوځېدلي دي .یاد ښوونځی د  ۲۲۰نجونو
په ګډون ټول  ۴۲۰زده کوونکي لري».
کله مې چې د دویم ځل له پاره خپله مقاله د خپریدو په موخه له نظره تیروله ،د ښاغلي ډاکتر
محب زغم پر وال د ښاغلي احسان هللا درمل یو شعر را ښکاره شو چې د کعبې امام ته یې
لیکلی دی او په دې بیت پیل کیږي:
په دې کــې څــه خـیـر د اسـالم دی؟ د کعـبې امامه!
مرګ مې حالل ،ژوند مې حرام دی ،د کعبې امامه!
(احسان هللا درمل)

شعر مې تر پایه له نظره تیر کړ ،سخت له درد ،گیلو او حقایقـو ډک و ،ما هم په وطن کې د
ښوونځیو د سوزولو د دود په تړاو ،د ښاغلي احسان هللا درمل په اقـتـفا دا یو بیت ورته ولیکه:
ستا ښونځی امن کې پروت دی ،ور روان کوچنیان
اور یې بل کـړی زموږ پر بام دی ،د کـعـبې امامه!
(آصف بهاند)

د افغانستان په اوسني تاریخ کې ښونځی سوزول او ښونکی آزارول لومړی د جهاد او ثواب په
نامه پیل شوي ،بیا دا جهاد او ثواب گـټـل په یو دود باندې واوښتل او اوس هم دا دود د ټوپکي
ډلو له خوا ښه په مزه په ځای کیـږي.
یو وخت چې زه ماشوم وم ،د ښونځي په درسي کتاب کې مې لوستي وو چې:
آب دادن ثواب دارد،
او غوث نام دارد.
اوس دا پاسنۍ جملې ،په سر چپه ډول پر دې عملي شعارونو بدلې شوې دي:
مکـتب سوختاندن ثواب دارد،
او مجاهد نام دارد.
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دغې غمیزې ته په کتو سره ،د ښوونې روزنې او نوي نسل د روزنې یو فعال په طنز ډوله زهر
لړلو تورو سره په خپله فیسبوک پاڼه کې داسې لیکلي وو:
«جنګ ځکه روان دی ،چې:
 ...ښوونکي تر ټولو بېوزله او ښوونځي سیزونکي تر ټولو جنتي وګړي ګڼل کیږي»...
دا ورانی او سیزل له کلونو را په دې خوا روان دي ،خو په مقابل کې پر وطن او خلکو زړه
سواندي او مین داسې وطنوال هم لرو چې د مکتب جوړنې ،ښونځي پرانستنې او د وطن د بچیانو
او نوي نسل روزنې ته یې بډې وهلې دي.
دلته به د بیلگې په ډول د ښونځي جوړونکو د ډلې په استازولۍ ،د معارف او زدکړو د عامیدو
ډیره ځوانه فعاله ،مریم امرخیله او نه ستړي کېدونکي ویسا ورونه او د دوی قلمالر ټولنې ځینې
کارونه یاد کړم چې د ښونځي سوزونکو د سوزونو او ورانیو په مقابل کې تر سره شوي دي.
د معارف د عامولو او نوي نوي نسل د روزنې په برخه کې د دوی د فعالیتونو راپورونه هره
ورځ په میډیا کې یا د دوی له لوري ،یا د بیالبیلو ویبپاڼو او خبري آژانسونو له خوا په میډیا کې
خپریږي ،چې دلته یې راوړل مقاله اوږدوي ،یوازې به د تعلیم د ارزښت د عامیدو په برخه کې
د هر یوه د نظریاتو بیلگې په جال ،جال ډول را واخلم:
مریم امرخیله په یوازې تن په لرې او نږدې والیاتو او کلو باندو گرزي کتابونه ویشي او د تعلیم
د ارزښت تبلیغ کوي.
د تعلیم په برخه کې د مریم امرخیلې شعار دا دی:
«#تعلیم_سوله_راولي!»
د تعلیم په برخه کې د مریم امرخیلې د نظریاتو او فعالیتونو څو بیلگې:
«د تعلیم اړوند له کوچیانو واورئ!!
#کوچیان_د_زدهکړو_او_پرمختګ_په_لور
#کوچیان_ژوند_تعلیم_سوله_پرمختګ
#تعلیم_سوله_راولي
#مریم امرخیل
تعلیم ته کار کول زما مینه ده.
زما تعلیمي پروګرام په اړوند راسره نظریات شریک کړئ!
له کوچنیوالي تر نن مې تعلیم ته کار کړى او کوم یې او تر نن مې د نجونو د تعلیم او هڅونې
لپاره که هر څه کړي له خپل جیب او خپل حالل کار نه مې ورته اخیستي دي.
کله ،کله داسې وشي چې قرطاسیه هر څه برابر کړم خو هغې سیمې ته د تګ او تلو مې ټول
مخالف وي چې ناامنه ده د سر خطر دى درته ،خو زه په هر حال هره سیمه چې یاده کړم،
ورغلې یمه او د هغې سیمې نجونو ،کورنیو ،مشرانو ،عالمانو ،ښوونکو او هر وګړي سره مې
لیدلي دي.
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له هغوى مې ژمنه اخیستې چې خپلې لوڼې به تر اخره لیـږي چې زده کړې وکړي ،درس ووایي؛
خو هغوى راته نه ،نه ده ویلې تل یې زما خبرې منلي او راسره په تماس کې دي ،خو د هغوى
غوښتنې زیاتې وي چې زه ورته زیات کار وکړم خو زما وس همدومره ده چې د کورنیو تر
څنګ نور اضافي ګټه دوى ته کتاب ،قلم او نور واخلم.
زه تل هڅه کوم د هېواد ګوټ ،ګوټ ته الړه شمه ،له نجونو سره وغږیږمه او تعلیم ته یې
وهڅوم...
#تعلیم_سوله_راولي

#تعلیم_سوله_راولي
د افغان ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه مې د ژوند لومړیتوب او مینه ده...
د تعلیم ،سولې او د ښځو د اقتصادي بسیاینې پروګرامونو (پر) اړوندو مسایلو مې نن د کابل
والیت له والي ښاغلي محمد یعقوب "حیدري" صاحب سره ولیدل ،ښاغلي حیدري صاحب زما
د کارونو د تقدیر اوهڅونې تر څنګ د هر راز مرستو ژمنه وکړه په ځانګړې توګه د نجونو د
تعلیم برخه کې چې اوس هم د کابل د ولسوالیو نجونه له زده کړو بې برخې دي ،خپله لیوالتیا
څرګنده کړه...
د مدرسې زده کوونکو د دیني علومو د زده کړې تر څنګ د عصري زده کړو غوښتنه کوله
چې باید د دوى په وینا د هلکانو سره یو شان دوى ته هم پاملرنه وشي»...
په همدې نږدې ورځو کې امریکا غږ د «د تعلیم لپاره هڅې؛ مریم امرخیل پر ماشومانو درسي
توکي ویشي» تر سرلیک الندې ،د تعلیم په برخه کې ،د مریم امرخیلې د هڅو په باب یو رپوټ
خپور کړ.
دغه راز د کتابونو د ویشلو ،د تعلیم د عامولو او د تړلو ښونځیو د بیرته پرانستلو په برخه کې
د ویسا ورونو او قلملر ټولنې له فعالیتونو او هڅو نه هر څوک باید خبر وي.
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دوی د تعلیمي انقالب په نامه یو حرکت راپیل کړی دی چې اصلي موخه یې دا ده:
تعلیمي انقالب
د قلم الر کاروان کلی په کلي
خلک تعلیم ته رابولوو.
بند ښوونځي دي خالص سي.
#penpath
د دوی د عمل او کار ځینې شعارونه او سرلیکونه دا دي:
«ماشوم باید له ماشومتوبه له کتاب او مطالعې سره بلد سي ترڅو تل مطالعه وکړي لومړی ورته
د ماشوم ادبیاتو کتابونه برابر سي خو زموږ د ماشوم ادبیاتو لپاره ډیر کار باید وسي لیکوال و
هڅول سي او ادبیات یې غني سي.
penpath#
هلمند ګرشک کي تعلیمي انقالب
هلمند والیت ګرشک ولسوالۍ کي دتعلیمي انقالب لپاره کمپاین ترسره سوو.
تعلیم زموږ حق دی تعلیم غواړو.
#penpath
#هلمند_ګرشک
زنخان ولسوالي،
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غزني زنخان ولسوالي کي هاغه ماشومان چي باید ښوونځي ته روان وای؛ خو دوۍ پسونه
ګوري او یا هم غرونو کي جاروګان ریبي بیا یي ښارته خرڅولو ته راوړي.
تعلیم د هرماشوم انساني حق دی ،هرماشوم د تعلیم کولو ارمان لري.
#penpath
#غزني
 22ام کتابتون بامیان،
نن مو بامیانو والیت کي ،د بامیانو پوهنتون کي د پښتو څانګې ته کتابتون جوړ کړ؛ چي محصلین
به د کتابونو نه استفاده کوي.
تر هري سیمي به کتاب رسوو ،ځوانان به مطالعې ته رابولو.
#بامیان
#penpath
په دې لنډه مقاله کې د تعلیم د عامولو په برخه کې د مریم امرخیلې او ویسا ورونو قلمالر ټولنې
هڅې د بیلگې په توگه په لنډ ډول وښودل شوې .زه فکر کوم چې د رڼا او تیارې دا جگړه به تر
هغو روانه وي چې یو لوری مغلوب شي او زه چې ورته گورم د ښونځي جوړونکو او ښوونځي
سوز ونکو تـقابل به که خیر و ،د ښوونځي جوړونکو په هڅو سره ،د ښونځي او د هغو د
جوړونکو په گټه پای ته ورسیږي.

د تعلیم ډیوه دې تل روښانه وي!
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زلمی نصرت:
«د رنگونو جنگ»
(د زلمي نصرت نوې شعري تجربې)

د پښتو شعر په بڼ کې یو بل نوی گل وغوړید ،یوه بله شعري ټولگه اضافه شوه او د یوه شاعر
نوې شعري تجربې رامیدان ته شوې .دا نوې شعري ټولگه او نوې شعري تجربې ،د شعر بڼ د
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نوي شاعر ،ښاغلي زلمي نصرت په راتگ سره زرغونې شوې او د ده د نویو او تازه شعري
غوټیو په ډول یې خپل افکار په نویو او زړو قالبونو کې ،خپلو مینه والو ته وړاندې کړي دي.
د ښاغلي نصرت دا نوې ټولگه «د رنگونو جنگ» نومېـږي چې تازه ،د ده د لومړنیو شعري
تجربو په ډول رامیدان ته کیږي« .د رنگونو جنگ» نومې شعري ټولگه همدا سږ کال ()۱۳۹۶
له چاپه راووته د پښتو ادب مینه والو او لوستونکو ته وړاندې شوه.
د ښاغلي نصرت په دې نوې شعري ټولگه کې له یو شمیر ازادو او مقفی شعرونو سره ،دوې
مقدمې هم راوړل شوي دي .لومړنۍ مقدمه د پرکاره شاعر ښاغلي عبدالغني هاشمي په قلم لیکل
شوې ده چې د «زموږ د سیمې ستوری زلمی» سرلیک یې ورکړی دی .ښاغلی هاشمي د خپل
کوچنیوالي او زلمیتوب د سترگو لیدلي حال په استناد ،د زلمي نصرت په باب ،د خپلې مقدمې
په یوه برخه کې داسې لیکلي دي:
« ...زلمی هغه مهال یوازې زموږ د کلي په کچه نه ،بلکې د ټول ښار په کچه د پوهې ،لیاقت،
نیکو اخالقو او لوړ استعداد له پلوه ځانگړی نوم او شهرت درلود .یوازې زموږ د کلي مکتبي
ځوانان نه ،بلکې د سیمې ډیری ځوانان به تل زلمي ته د درس لوستلو له پاره راتلل او زلمي به
په ورین تندي په خپل کور ،د کلي په جومات او دیرو ــ حجرو کې ور ته وړیا سبقونه ویل.
کله چې زلمی په لوړه درجه له دولسم ټولگي فارغ شو او د کانكور ازموینې وروسته د کابل
پولیتخنیک ته بریالی شو ،په سیمه کې یوه ها ورگډه شوه ،د هر چا پر ژبه به د زلمي نوم و او
هر پالر او مور به خپلو اوالدونو ته د پیغور او هڅونې په موخه ،زلمی بیلگه کاوه...
هغه مهال ساختماني پوهنځي ته د یوه غریب کلیوال بریالي کیدل یوه معجزه وه ،خو زلمی په
هسکه غاړه دا ویاړ خپل کړ.
زلمی ډیر ژر په پوهنتون کې هم د یوه هوښیار ،الیقه ،مخکښ ،با استعداده او لوړو ټولنیزو
اخالقو لرونکي محصل په توگه د خپل پوهنځي د محصلینو د کتار په لومړۍ لیکه کې ودرید او
تر فراغت پورې همداسې هسکه غاړه په لومړۍ لیکه کې پاتې شو ،تر هغې چې په لوړه درجه
له پوهنځي څخه فارغ او هیواد ته یې د خدمت کلکه مال وتړله».
(نصرت زلمی ،د رنوگونو جنگ ،د شعرونو ټولگه ۱۳۹۶ ،ام کال ۴ ،ــ  ۵مخونه)

د پښتو ادب په اوسنۍ دوره کې موږ د پاملرنې وړ مثالونه لرو چې زموږ فرهنگیان د مسلک
او زدکړو له پلوه جال الر لري ،خو د هنر او فرهنگ په ډګر کې یې یا موسیقي او سندرو ویلو
ته مخه کړې او یا د شعر هنر ته .ما په خپله یوه مقاله کې د مثال په توگه د ځینو همداسې ښاغلو
نومونه چې زما خپل پیژندگلو هم وو ،را اخیستي وو ،په چې د زدکړو او مسلک الره یې بیله
وه ،خو د شعر او موسیقي په نړۍ کې یې هم فعالیت کړی دی .په خپله یاده مقاله کې ما لیکلي
وو:
« ...د پښتو ادب په ډګر كې موږ داسې بیلګې ډیرې لرو چې د خپل مسلك ترڅنګه یې شاعري
لیكوالي او نورهنري كارونه هم كړي دي .لكه:
انجینیرګل افضل ټکور (شاعر)
انجینیرنظیف هللا تكــل (شاعر)
ډاكترحفیظاهللا خوږلـن (شاعر(
ډاكـترپـیروز(سنــدرغـــــاړى(
انجنیر حاجي محمد نوزادي (شاعر او مترجم)
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او»...
او اوس دا دی بل انجنیر هم د هنر او شعر په بڼ کې پښه کیښوده او د سیاسي طنزونو د لیکلو
تر څنگ ،شعر هم وایي چې لومړنۍ بیلگې یې «د رنگونو جنگ» نومیږي.
ښاغلی زلمی نصرت د مسلک او زدکړو په ډگر کې د ودانۍ جوړولو یو تکړه انجنیر دی ،خو
د شعر ویلو کمال هم خدای ور په برخه کړی دی او د شعر د هنر تر څنگه د سیاست په ډگر
کې هم قلم چلوي ،دی ډیر ځلې سیاست هم د هنر په ژبه په انتقادي ډول رانغاړي .دی کله ،کله
ښې سیاسي تبصرې لیکي او په لوړه هنري ژبه سیاسي طنزونه داسې لیکي چې د طنز د اصولو
له مخې هم ژړا په کې وي او هم خندا .دا یې د سیاسي طنزونو یوه بیلگه ده«:

«معجزه قرن»
)طنز هفته(
در جهان  ۱۹۶کشور وجود دارد .در این میان افغانستان اولین کشوری معجزه ساز در جهان
است،
که:
ــ سیاستمدارانش توان حفظ جنگ را در داخل جغرافیای خود دارند ،یعنی برای خود جنګ برای
همسایګان صلح میخواهند،
ــ برای خود شیطان چراغک ،برای همسایګان برق اتمي تمنا دارند،
ــ آب کوزه خود را به همسایګان میدهند و خود شان تشنه لبان خوش استند،
ــ برای آبادی همسایګان و ویرانی خود مبارزه می کنند،
ــ احزاب خود را به فرمایش دیګران میسازند،
ــ تفنګ بردار بیګانه ګان سر شانه های خود استند.
ــ اکثریت روشنفکران معاش بگیر ،در خدمت  ۱۰۰۰تن دزد و رهزن قرار دارند.
ــ  ۱۰۰۰دزد  ۳۰میلیون انسان را اداره می کند.
و...
و همه شان به اعمال خود افتخار هم میکنند.
آیا این معجزه قرن نیست؟»
«د رنگونو جنگ» په اصل کې یو سیاسي سر لیک دی چې د هغه په وسیله شاعر غواړي خپل
ملت ته و وایي چې څنگه په دا وروستیو څلویښتو کلونو کې بیالبیلې ډلې ،گوندونه او تنظیمونه
په ناروا او تپل شوي جنگ باندې اخته دي ،څنگه یې خپل وطن وران کړی ،څنگه یې د خپلو
هیواد والو وینې تویې کړي او تویوې یې.
په طبعي ډول کله چې د رنگونو یو ماهر یا هنرمن د رنگونو جنگ جوړوي ،یعنې رنگونه سره
ِمکس یا یو ځای کوي؛ رنگارنگي او ښکالوې زیږوي او هنري آثار ور نه رامنځ ته کیږي؛
خو د سیاست او جگړې په نړۍ کې خبره پل ډول ده .د افغانستان د سیاست او جگړې پر ستیژ
باندې موضوع سرچپه روانه ده .پر دې ستیژ باندې د رنگونو له جنگ نه هنري آثار نه ،بلکې
بدمرغۍ او بریادۍ رامنځ ته کیږي او ښاغلی نصرت د رنگونو د همدې جنگ په تل کې قلم
ښوروي او د همدې جنگ انځورونه د شعر په ژبه خپلو لوستونکو ته وړاندې کوي.
«د رنگونو جنگ» ټولگه که په دقت ولوستل شي ،لیدل کیږي چې په ریښتیا سره ،بیالبیل افکار،
په رنگارنگ نومونو سره په جنگ دي او دا جنگ اوس هم روان دی .شاعر د ټولنې د عیني

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
290
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیښو د یو عکاس په ډول په ماهرانه توگه د خپلو شعرونو لومړنۍ ټولگې ته «د رنگونو جنگ»
نوم غوره کړی دی.
شاعر خپل همداسې یو فکر د تورو په دې چوکات کې په هنرمندانه ډول انځور کړی دی.
وگورئ:
سـور د سپـین سـره په جـنګ شو
شـېـن د سپـېـن سـره همرنګ شو
سـور یې مـات او را نسکور کـړ
چې شېن خط ساالر د جنګ شو
وحــشـت ګــــــرو پــه دنـېـا کـې
شـېـن وحشي او زوړ پـلـنګ شو
یا دا دوه بیتونه:
سور
په کـوم رسم چې مات شوی و دا ُ
هــغه رسم یې د خپلې غاړی زنګ شو
دا د دېن په نوم جهاد تش یو نېرنګ دی
ټولی ګـټې دې جـهان په وېنو رنـګ شو
(نصرت زلمی ،د رنوگونو جنگ ،د شعرونو ټولگه ۱۳۹۶ ،ام کال ۶۳ ،مخ)

د زلمي نصرت د شعرونو دې ټولگې «د رنگونو جنگ» ته کېدای شي د ده د فکر هغه هنداره
و وایو چې ده د مهاجرت په ژوند کې د خپلې ټولنې نه ټولې منفي او مثبتې تجربې او خاطرې،
د دې ټولنې له ستونزو او حاالتو سره یو ځای کړي او پایله یې د شعر په ژبه د یو درد په ډول
انځور کړې ده.
د نصرت په دې ټولگه کې د ده د ژوند د نا کامیو ،دردونو ،مینې ،ستونزو او ...یو غږ اوچت
شوی دی.
که د ښاغلي زلمی نصرت دا نوې شعري ټولگه«د رنگونو جنگ» د وزن پوهنې په تله کې
وتلل شي ،کیدای شي کموزنه وخیژي ،دغه راز که د ادبي نقد د تیزبینو عینکو له کړکۍ نه ور
وکتل شي ،نواقص به په کې وي؛ خو د «چیرې چې کار شته ،هلته اشتباه هم شته» د پرنسیپ
له مخې به یې خامخا په دې نویو تجربو کې اشتباه وي ،ځکه تیروتنه له کار سره مل وي؛ د
همدې دلیل له مخې زه د ښاغلي نصرت دا شعري ټولگه (د رنگونو جنگ) ځکه تر ډیرې
اندازې ښه ارزیابي کوم چې ،دا د شعر په ډگر کې د شاعر لومړني گامونه او لومړنۍ تجربې
دي ،د دې له پاره چې په راتلونکې کې شاعر خپلو تیروتنو ته په پام سره ،خپل نوي تخلیقات له
تیروتنو پاک او ال غني کړي ،له نورو شاعرو دوستانو او فرهنگیانو سره ښایی چې خپلې
دوستانه مشورې او عالمانه الرښوونې ورڅخه و نه سپموي.
دا یې د ټولنیز او سیاسي انتقاد یو څو بیتونه:
«ایماندار چې بې ایمان پسې روان وي
اسـتادان چې شـاگـردان پسې روان وي
عـالـمـان چـې د جـاهـلـو سـامـعـان وي
قـاتــالن چــې د مــلـکــونـو اتــالن وي
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فــاسدان چې د ښــارونو واکـداران وي
عــام الناس بـه د فاسدو اسیران وي»...
(نصرت زلمی ،د رنگونو جنگ ،د شعرونو ټولگه ۱۳۹۶ ،ام کال۱۱۸ ،مخ)

دا هم د ښاغلي نصرت د کالم یوه بله بیلگه:

سر په سر غمونه
غـمـونه چـې راځی تـل ســر پــه ســر راځی
یـــو یې پــه اوږدو او بـــل پــــه بـــر راځـي
تـبـر تـه چې ګـــورئ الستی زمــوږ ښکاری
ګــل هــم کــــه راځــي لـــکــه تــبــر راځــي
کلــه وې د شــــرق کلــه د غــرب لــه خــوا
مــرګ لــکــه څــپــــه د ســمــنـــدر راځـــی
تندر دی له هسکه ټــول پـــــر مــوږ راځـي
هـــــر څه چې راځـی سـم لـکـه غــر راځـی
جوړ چې سره نه شو ،مـــوږ په خـپـلو کـې
ټـــول عـمـر نـصرت بــانــدې خـطـر راځـي
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یرغل ننگیال:
یرغل ننگیال
کوچنی لیکوال ،لوی فکر
د دې باغ گـلونه لـږ نه دي خـــوشاله
تـازه تر ،تر تازه ترو ،نور غوړیږي
(خوشال خټک)

کله چې د وطني جګړې د اور تاو ته ټینګ نه شوم او د وطن پریښودو ته اړ شوم ،نو مې په
اروپا کې د خپلو فرهنگي هڅو په لړ کې ،د دویم ځل له پاره د ماشومانو ،کوچنیانو او په ټول
کې د نوي نسل د روزلو په موخه ،د کوچنیانو د ادبیاتو څیړنو ته بیا مال وتړله او د مقالو د
لیکلو او خپرولو لړۍ مې پیل کړه .د دې مقالو په لومړۍ برخه کې مې یو ځای داسې لیکلي
وو:
«دې ته مو پام وي چې رهبران نه شنه کېـږي او نه هم له اسمانه رالوېـږي ،بلکې همدغه د
نن ورځې ماشومان ،د سبا مور پلر هم دي ،رهبران هم دي ،مخترعین هم دي ،خاینین هم
دي ،جګړه مار هم دي ،سوله خوښونکي هم دي او په پای کې د دې دنیا ورانونکي او
جوړونکي هم دي».
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همدې موضوع ته په پام سره که د چا پام وي که نه وي ،ماشومان او کوچنیان د هرې ټولنې
راتلونکې ده .په هغو ټولنو کې چې دې مهمې موضوع ته پام شوی دی ،د هغوی راتلونکي
نسلونه ښاد او آباد دي او په سمه الر روان دي او په هغو ټولنو کې چې نوی نسل ارزښت نه
لري ،د روزنې او تربیې یې څوک نه وي ،داسې به وي لکه زموږ ټولنه ،دا چې تر نن پورې
موږ پر سمه الر نه سیخیـږو ،یو لوی او اصلي دلیل یې دا دی چې موږ خپل ماشومان ،خپل
کوچنیان او خپل راتلونکی نسل له پامه غورځولی او ښونې روزنې ته مو پام نه دی کړی ،نه
یوازې مو پام نه دی ورته کړی ،بلکې د هغوی طبعي او عادي انساني حقونه مو ور نه اخیستي
دي .که مو د دوی روزنه په سمه توګه کړې وای ،اوس به هر څه سم وو .که اوس هم د نوي
نسل روز لو ته بیا پام و نه کړو ،نو څو نور نسلونه او ډیر کلونه به زموږ راتلونکي نسلونه له
نورو راټوکیدونکو ستونزو سره الس ګریوان وي.
څومره چې موږ د خپل نوي نسل حقونه تر پښو الندې کوو ،هغوی به له دې هم زیات له عقدو
او رنګارنګ مرضونو نه ډک ،راتلونکې ټولنې ته ور روان وي ،بیا نو مسؤلیت د هغه ماشوم
او کوچني نه ،بلکې د مشرانو او واکدارانو دی.
د  ۲۰۱۷کال د جنورۍ د میاشتې په یو دیرشمه ( )۳۱نیټه لومړی د آرش ننګیال په فیسبوک
پاڼه کې دا مطلب خپور شو چې د دیارلس کلن یرغل ننګیال په گوتو لیکل شوی کتاب (راځئ
چې وشمیرو) چاپ شو .دا د آرش ننګیال په فیسبوک کې د یاد خبر یوه برخه ده:
«زما د زوی کتاب چاپ شو!...
«راځئ چې و شمېرو» د یرغل د شعرونو کتاب دی چې د «سیف ده چلدرن» موسسې له خوا
په رنګه او تصویري شکل چاپ شو .
ما ته؛ یرغل ته او د کتاب او ادب مینوالو ته دې مبارک وي»...
په فیسبوک کې له دې خبر وروسته ،په بي بي سي پښتو کې د «د ماشوم ادبیاتو نوي  ۸۰کتابونه
افغان ماشوم ته څه لري؟» تر سر لیک الندې یو ګزارش خپور شو ،چې د «سېو د چلډرن» له
لوري د ماشومانو او کوچنیانو له پاره اتیا عنوانه کتابونه چاپ شوي دي.
په دې اتیاوو کتابونو کې د یرغل ننګیال کتاب (راځئ چې وشمیرو) هم شامل دی .په دې
ګزارش کې د یادو اتیا کتابونو د شکل او محتوی په باب ،ښاغلي غزا نور په زړه پورې بحث
کړی دی چې له موضوع سره د مهم والي په پار یې ځینې برخې دلته را نقلوم:
« د ماشومانو مالتړې موسسې (سېو د چلډرن) په دې وروستیو کې په یو ځای اتیا کتابونه د
ماشومانو لپاره چاپ کړي چې د کابل ،ننګرهار ،بلخ او کندوز په ګډون په یوولسو والیتونو کې
پر ښوونځیو وېشل کېږي.
د دې ادارې د ښوونې او روزنې برخې سالکار بهیر ویاړ وایي ،هر یو کتاب یې تر څلور نیم
زرو ټوکو پورې چاپ شوی دی.
د نوموړي په خبره ،کتابونه پر ښوونیزو ادارو سربېره په کلیو کې هم وېشل کېږي...
دا کتابونه په څلورو کټګوریو یا برخو وېشل شوي ،لومړۍ کټګوري له ښوونځي مخکې هلکانو
لپاره لیکل شوي ،چې وړکتون کې زدکړې کوي .دویمه کټګوري د اول او دویم ،دریمه کټګوري
د دریم او څلورم او څلورمه کټګوري د پنځم او شپږم ټولګي د زدکوونکو لپاره لیکل شوي دي.
د کټګوریو له مخې د کتابونو متن هم په پام کې نیول شوی دی ،د لومړۍ کټګورۍ کتابونه ډېر
کم متن لري ،خو ګام په ګام دا متن تر څلورمې کټګورۍ زیات شوی دی.
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په دې کتابونو کې ژبه تر ډېره د ماشومانو له سویې سره سمه راغلې ده .د بېلګې په ډول د
لومړۍ کټګورۍ کتاب (د فیل بچی) په  ۱۳مخونو کې لیکل شوی او د کیسې ټول متن نږدې
 ۲۰۰کلیمې دی...
دا کتابونه پر کومو موضوعاتو لیکل شوي؟
افغان لیکوال او کره کتونکی محب زغم چې د دې لړۍ د کیسو د غوراوي بهیر یې له نږدې
څارلی وایي ،دا کتابونه یوه له بل سره پر خواخوږي ،له بل سره پر مرسته ،د متفاوتو مفکورو
پر زغملو را څرخي.
د هغه په خبره ،له چاپیلایر سره خواخوږي او مینه پیدا ،د چاپېلایر خوندي او پاک ساتل او له
ونو ،بوټو او ژوو سره خواخوږي هم د دې کتابونو موضوع ده" :ځکه موږ پوهېږو ،چې انسان
په داسې نړۍ کې اوسېږي ،چې دغه ټول ژوي ،ونې بوټي او نور سره تړلي او یو ته زیان
رسول په لویه کې دغه ټول ځنځیر ته زیان رسول دي ،دا هغه موضوعات دي چې ماشوم یې
باید زده کړي".
د ماشوم ادبیات کوچنیانو ته څه ګټې لري؟
نوموړی وایي ،که دا کتابونه بیا بیا چاپېږي او ماشومان یې لولي او دا لړۍ روانه وي راتلونکی
ماشوم به تر ننني ماشوم توپیر ولري.
د ښاغلي زغم په خبره ،د ماشوم ادبیاتو کتابونه له زدکړو سره د ماشوم مینه زیاتوي او فکر یې
وده کوي.
" ماشومانو ته د کتابونو چاپولو څو ګټې لري ،یو دا چې ماشوم کیسې ته اړتیا لري ،تخیل یې
روزي ،تخیل ته یې وده ور کوي ،استدالل منطق او تفکر پکې پیاوړي کوي".
د نوموړي په اند د داسې کتابونو په لوستلو سره د ماشوم له لیک لوست سره مینه زیاتېږي:
"هغه کتاب چې کیسه او شعر لري ،ماشوم ته په زړه پورې وي ،ځکه یې له نورو کتابونو سره
مینه زیاتېږي ،دا کتابونه رنګه وي ،په مټ یې ماشوم مختلف رنګونه پېژني ،د شیانو د جسامت
په هکله غیر شعوري فکر پیدا کوي ،د شکلونو او ادعدادو باره کې هم معلومات ترالسه کوي".
هغه دا هم وایي ،د ماشوم ادبیاتو په لوستلو سره سره ماشوم د ژبې مهارتونه زده کوي ،د کلیمو
او جملو جوړښت پېژني ،که یې لویان ورته لولي د کلیمو سم تلفظ زدکوي او هم نوې کلیمې زده
کوي چې ور سره د لغاتو پانګه زیاتېږي.
د ښاغلي زغم په خبره ،هغه ماشوم چې دا کتابونه لولي تر هغه ماشوم یې د زدکړې مهارتونه
ښه وي ،چې دا کتابونه ورته نه رسېږي:
" د مکتب کتابونه وچ وي ،د ماشوم زړه ور سره تنګېږي ،خو دا کتابونه په زړه پورې دي،
ماشوم یې په شوق لولي ،ځکه یې لیک لوست ور سره ښه کېږي .فکر او خیال یې وده کوي او
ټولنیز مهارتونه ،د عواطفو څرګندولو او احساساتو کنټرول یې تر هغو ماشومانو ښه وي ،چې
دا کتابونه ور ته نه رسېږي".
په دې کتابونو کې ځینې ژباړل شوي هم دي ،چې تر ډېره لوستونکی فکر کوي ،لیکل شوي به
وي ،خو بیا یې هم په ځینې برخو کې د ژباړې اغېز شته .لکه :مهربانه پانډه ته تل نورو ته
خوښي ور بښې .مهربانه پانډا سوی ته سالم ور کړ .مور ته یې وعده ور کړه.
خو پښتو کې و ایو :مهربان پانډا ته تل نور خوشالوې .مهربان پانډا سوی ته سالم وکړ .له مور
سره یې وعده وکړه.
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شاعر او لیکوال صدیق بدر وایي ،پښتانه ژباړن ډېر ځلې د خپلې ژبې جوړښت ته د کتلو پر
ځای د ژباړل کېدونکې ژبې په اغېز دا ډول تېروتنې کوي
نوموړی د بېلګې په ډول وایي ،که په دري ژبه کې وایي تو میتواني به بازار بروید ،نو پښتو
کې یې کټ مټ همداسې ژباړلي ته کولی شې بازار ته الړ شې ،خو پښتو اصلي بڼه یې د اده
چې ته بازار ته تللی شې:
" د ماشومانو په کتابونو کې د ژباړې اغېز ال ډېر تاوان لري ،دا زموږ ژبې ته تاوان رسوي،
زموږ ماشومانو ته ژبه سختوي ،ماشومان چې دا ډول جملې لولي ،نو زده کول یې ورته سخت
وي او په یوه جمله کې د ګڼو کلیمو راوړل پر ذهن بوج پرېوځي او ماشوم ډېرې کلیمې په یو
ځای نشي یادولی».
د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د یرغل ننگیال د کتاب د لیکلو او چاپ خبر او د نورو نهه اویا
کتابونو چاپ او خپریدلو گزارش زما پر ټول وجود د خوشالۍ څپې را خورې کړې ،د یادو
خپرو شوو کتابونو د نورو لیکوالو پته نه وه راسره ،چې څه مې پرې لیکلي وای ،له دغې ډلې
نه که هر یو کتاب ته ما السرسی پیدا کړ ،زه به یو څه پرې ولیکم ،خو د اوس له پاره په دې
مقاله کې یوازې د تر ټولو ځوان لیکوال یرغل ننگیال د کتاب په باب زه خپل مالومات تاسو
درنو لوستونکو سره شریکوم:
د «راځئ چې و شمېرو» د کتاب د خبر په لوستلو سره مې ،د لیکوال ګران یرغل ننګیال د پالر
په پته د خبر په کامنټ کې داسې ور ته ولیکل:
«د یرغل د کتاب چاپ او خپریدل دې ټول افغانستان ته او په ځانګړي ډول د افغانستان زوریدلو
کوچنیانو ته مبارک وي».
بیا د نوي نسل د روزلو د فکر په دایره کې داسې خیال را ته پیدا شو چې د اوس له پاره به د
یرغل ننګیال د دې ښه نادر کار باید وستایل شي ،څو دی ،د ده همځولي او په دوی پسې را
روان نسلونه ،دې ښه کار ته وهڅیـږي ،نو مې د یوې مفصلې مقالې د لیکلو هوډ وکړ ،د مقالې
د غنا او رنگینۍ په پار مې د دې کوچني لیکوال له پالر ،آرش ننگیال نه د مرستې غوښتنه
وکړه ،زه همدا اوس د ده له مرستو نه مننه کوم.
زما او د آرش ننگیال تر منځ دا پیامونه الړل او راغلل:
آصف بهاند:
«که امکان ولري ما ته یې پي ډي اِف یا ورد بڼه را ولیږئ چې زه د یرغل جان او نورو
کوچنیانو د تشویق له پاره د یوې مقالې په چوکاټ کې ،څه پرې ولیکم او خپاره یې کړم».
آرش ننگیال:
«ډیره مننه بهاند صیب .کور مو ودان .سمه ده ،که یونسیف راته پی ډي اف .راکړ حتما یی در
لیـږم او که را یی نه کړ نو ،شعرونه یی در لیـږم».
آصف بهاند:
«که بشیړ کتاب را ولیـږئ ،ډیره به ښه وي او که نه د چاپي کاپي څخه یې د لومړۍ پشتي
عکس ،د کتاب د پیژندنې پوره عکس ،که چا مقدمه پرې لیکلې وي د هغو مخونو عکس او
ستاسو له نظره یو څو اړین شعرونه چې زه مقاله کې د هغو په ارزښت او د کوچنیانو د ادبیاتو
د اصولو په رڼا کې تبصرې پرې وکړم او د شعرونو نمونې یې وړاندې کړم.
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کتاب له رسم شوو عکسونو سره په رنگه بڼه چاپ شوی دی ،ټول نولس ( )۱۹مخونه لري ،دا
یې د مخونو دوې بیلګې دي:

په افغانستان کې د دغه تر ټولو ځوان لیکوال د ال ښه تشویق او پیژندنې له پاره به دلته د ده
بیوګرافي را واخلم.
د یرغل ننګیال د سمې پیژندنې له پاره مې د لومړي الس مآخذ یعنې د ده له پالر ،آرش ننګیال
نه ،د واړه لیکوال د بیوګرافۍ غوښتنه داسې وکړه:
«که د یرغل جان ننگیال یوه لنډکۍ بیوګرافي هم را ولیـږې ،زما الس الندې مقاله به ال رنګینه
شي».
زما د دې غوښتنې په ځواب کې د تنکي لیکوال یرغل ننگیال پالر آرش ننگیال د خپلو دایمي
مرستو په لړ کې د یرغل د بیوگرافۍ په باب داسې را ته ولیکل:
«یرغل په  ۲۰۰۳کال کې د آرش ننګیال په کور کې وزیږېده .یرغل له کوچنیوالي نه هوښیار
او زیرک و .له تلویزیون ،انځوریزو مجلو او کتابو ،له رسامۍ او سپورټ سره یې ډېره مېنه
وه.
کله یې چې د کابل ښار ورانې جونګړې لیدې ،سخت وېرېده او د هرې ورانې جونګړې په لیدو
به یې بې شمېره پوښت نې کولې .هغه مهال کابل کې د سختو جګړو او ورانیو نښې ډېرې وې.
کله مو چې ښوونځي کې شامل کړ ،نو د هماغې وېرې له امله یې له کوره بهر ځان په امن کې
نه احساسولو او ښوونځي ته نه تلو .د دې له پاره چې له سیمې سره آشنا شي او ښوونځي ته د
تلو جرأت پیدا کړي ،د جمناستک کلپ ته مو ولیږه .لومړیو کې کلب ته هم نه تللو ،خو دا چې
جمانستک یې د خوښې لوبه وه او ورته په زړه پورې و ،له څه مودې وروسته یې ورسره مینه
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پیدا شوه او وړتیا یې هم درلوده .څه وخت وروسته یې په خپله وغوښتل چې ښوونځي ته الړ
شي.
د ښوونځي په درسونو کې هم تر ډېره بریالی و .ځکه مخکې تر دې چې ښوونځي ته الړ شي،
ډېر څه یې په کور کې زده کړي وو.
کله چې د ښوونځي دویم ټولکي ته بریالی شو ،ورسره یې په مینه راډیو کې د کوچنیانو له پاره
یو ساعته ژوندۍ او ثبتي ګډه خپرونه پر مخ بیوله چې په لږ وخت کې یې ډېر مینوال پیدا کړل.
 ۲۰۱۲کال کې د بی بی سي په تعلمي پروژو کې یې د کوچنیانو له پاره د ښوونیزو راډیویی
خپرونو کې د ممثل په توګه کار پیل کړ چې تر دې مهاله په کې بوخت دی.
یرغل خپل لومړنی شعر په شپږ کلنۍ کې ولیکه ،د شعر محتوا یې تلویزوین ،کارتون او برېښنا
وه .له پالره یې شکایت کړی و چې تل خبرونه ګوري او د کارتون د کتلو وخت ورته نه
ورکوي.
پس له لومړي شعره ،زما ځینو ملګرو ورته د یوه هندي شاعر(ساغر یا ساګر) لقب ورکړ.
دی په هېواد کې د جمانستیک کار په صفت ډیر شهرت لري ...ان تر دې چې ارگ ته هم بلنه
ورکړل شوې وه او ولسمشر غني ته یې خپل مهارتونه وښوودل .په دې برخه کې یې ،بې شمېره
ستاینلکونه ،نغدي جایزې او دوه مډالونه ګټلی دی».
زه فکر کوم چې د اوس له پاره به د یرغل ننگیال د پیژندنې او فرهنګي کارونو له پاره همدومره
مالومات کافي وي چې د لومړي الس مالوماتو حیثیت هم لري.
د کوچني لیکوال یرغل ننګیال د لیکلي کتاب په پیل کې د کتاب د پیژندنې په پاڼه کې د کتاب په
باب پوره مالومات ایښودل شوی دی چې په الندې عکس کې ښکاریږي:
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دغه راز د کتاب په پیل کې ،په افغانستان کې د خپرندویې موسسې د مشرې انا ماریا لوکسین
یوه لنډه یادونه راغلې ده چې په کې د یوه ریښتیني ښونکي توصیې په نښه شوي دي .انا ماریا
لوکسین په ډیره مهربانه او عالمانه ژبه داسې ویلي دي:
«ګرانو ماشومانو!
لوستل یوه بوختی ا او ښه عادت دی چې په انسانانو کې د تلپاتې ودې المل ګرځي ،سربیره پر
دې کتاب لوستل د انسانانو د ژوند یوه اړینه برخه بلل کیږي چې د دې په وسیله کوالی شو د
ځایونو ،واقعیتونو او خلکو د ژوند ،کلتور او دودونو په اړه پوه شو ،پرته له دې چې له نږدې
یې لیدنه وکړو .لوستل زموږ نړۍ ال پراخوي او په راتلونکې کې بې پایه فرصتونه او امکانات
را په برخه کوي.
د دې له پاره چې تاسو ال زیاتو کتابونو ته السرسی ولرئ ،د ماشومانو د مالتړ نړیواله مؤسسه
د  ۸۰کتابونو یوه ټولګه ،چې کیسې ،شعرونه او ترانې دي ستاسو له پاره برابره کړې ده .زه
هیله لرم چې ستاسو له پاره په زړه پورې وي او تاسو ته دا پوهاوی در په برخه کړي چې له
یو بل او خپلې نړۍ سره مینه ولرئ.
د یادولو وړ بولم چې دا پروژه ،د هیواد او نړۍ په کچه د یو زیات شمیر افغان لیکواالنو له
همکارئ پرته شونې نه وه .دوی هغه کسان دي چې زحمت یې ایستلی او ستاسې له پاره یې
کیسې او شعرونه لیکلي دي .زه هیله لرم چې دا کتابونه تاسو په خپلو کورونو ،ښونځیو او کلیو
کې له ځان سره ولرئ او له لوستلو څخه یې خوند واخلئ.
له خپلو کتابونو څخه ښه ساتنه وکړئ او له خپلو خویندو ،ورونو او ملګرو سره یې شریک
کړئ.
ستاسو له پاره د ښه وخت او لوست په هیله».
(یرغل ننګیال ،راځئ چې وشمیرو ،خپرونکی :په افغانستان کې د ماشومانو د مالتړ نړیواله موسسه۱۳۹۵ ،
هـ ش ــ  ۲۰۱۶میالدي کال ،د پُشتي دویم مخ)

په لنډ ډول که و ویل شي یرغل ننګیال په خپل لیکلي کتاب (راځئ چې وشمیرو) کې ،ریاضي
په ساده او لڼده ژبه بیان کړې ده ،خو د ده مهارت او نوښت په دې کې دی چې دا کار یې په
موزون ډول تر سره کړی دی یعنې خپل ټول مطالب یې د تورو او اعدادو په قالب کې په موزونه
ژبه وړاندې کړې دي ،د متن او اعدادو تناسب له عکسونو او رسمونو سره په ماهرانه ډول
ساتل شوی دی او د دواړو په قلب کې یې خپل فکر مخاطبینو ته وړاندې کړی دی.
یرغل ننگیال په خپل کتاب کې د ماشومانو د ذهن د وسعت په اندازه ریاضي د ماشومانو او
کوچنیانو په ژبه په منظوم ډول وړاندې کړې ده ،داسې منظوم ډول چې د ماشوم او کوچني پر
واړه ذهن ښه اغیز کوي او ډیر ژر یې ذهن ته سپارلی شي .دا یې یو بیلګه ده:
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په دې څو عدودونو او یوه جمله کې دا مهارت کارول شوی دی چې ماشوم یا کوچنی هم له
اعدادو سره آشنا کوي ،هم د تورو ور زده کول په نظر کې نیول شوي دي او هم د مالوماتو
وړاندې کول په پام کې نیول شوي دي.
د ریاضي د همداسې یوه لوست یوه بله بیلګه داسې وړاندې شوې ده:

زه د ماشومانو او کوچنیانو د ادبیاتو د ساحې د یو خدمتگار او د نوي نسل د روزلو د نهضت د
یو کلک پلوي په توگه ،د یادو اتیا عنوانه کتابونو د چاپ او خپراوي په پار د خپلې خوشالتیا د
څرګندولو سره ټولو لیکوالو نه مننه کوم ،له خپرندویې ټولنې نه مننه کوم ،چې د افغانستان د
رنځیدلو ماشومانو او کوچنیانو په فکر کې دي او د دوی د ښې روزنې په پار یې دا کتابونه
خپاره کړل ،په ځانګړي ډول واړه مبتکر لیکوال گران یرغل ننگیال ته د د زړه له کومې مبارکي
وایم ،د ال پرمختک هیله ور ته کوم او له کورنۍ نه یې ،په ځانگړي ډول له ښاغلي پر کاره
آرش ننگیال نه مننه کوم چې د کوچنیانو د ادبیاتو په فکر کې دی ،لیکنې ور ته کوي او د یرغل
روزلو او تربیې ته یې دومره پام ساتلی دی چې یرغل په دې واړه عمر و توانید داسې کتاب
ولیکي چې د وړو او مشرانو له پاره یوه نمونه کیدای شي.
د همدې له پاره دا په ټینګار سره وایم چې ماشومانو او کوچنیانو ته دغسې پاملرنه ،هغوی ته د
مثبتو کارونو زمینه برابرول او بیا په ځای تشویق ،د هغوی د شخصیت په جوړونه کې ډیر ستر
رول لرالی شي.
« دې ته مو پام وي چې رهبران نه شنه کیږي او نه هم له آسمانه رالویږي ،بلکې همدغه د
نن ورځې ماشومان دسبا مور پالر هم دي ،رهبران هم دي ،مخترعین هم دي ،خاینین هم دي،
جګړه مار هم دي ،سوله خوښونکي هم دي او په پای کې د دې دنیا ورانونکي او جوړونکي
هم دي».
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ادریس سیاوش:
کتاب لوست مدني ټولنه
او ادریس سیاوش
«د دې باغ گـلـونه لـږ نه دي خـوشاله
تازه تر ،تر تازه ترو نور غوړېـږي»
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دی ادریس سیاوش ننګیال دی،
د یوه لوی او بې بدیله شاعر زوی.
دی مې ماشوم لیدلی و ،یو خوږ ماشوم.
څه موده مخکې مې دفتر ته یو ښکلی دنګ زلمی راغی ،ویل زه سیاوش یم ،ننګیال
سترګې مې وبرېښېدې ،هغه اوس په زلما کې و او هوډ یې کړی ،چې کلي په کلي ،ښار په ښار
او والیت په والیت وګرځي او خلکو ته رڼا وویشي ،ماشومانو ته مینه ورکړی او د ځلنده
پوهې پر الره یې ورسیخ کړي .له خپل یوه آبي بایسکل ،یوې قفسې کتابونو او خوږې موسکا
سره!
ما ویل :ورځه په مخه دې رڼا شه!
او هر زلمی دې ستا په څېر د دې هېواد د پوهې وېشلو روڼ مشال شي
پر هغه ویاړم ،د ودان افغانستان زیری یې په تندي کې ځلیـږي
له ده سره مینه وکړئ ،الس یې ونیسئ ،ملګري یې شئ او ځواک وروبښئ ،چې پرمخ والړ
شي.
(عبدالغفور لیوال)

د نوي نسل د روزلو غورځنگ د ښې پېژندنې ،پیاوړتیا او د زدکړو د ال هڅونې په خاطر مې
پخوا پتیلې وه چې د دې غورځنگ د فعالینو او سرالرو د پېژندنې او کارونو په هکله به په ټاکلو
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او اړینو وختونو کې لیکنې کوم او دا کار ما د څو مقالو په لیکلو سره ترسره کړی هم دی چې
غوره بېلگې یې دا دي:
ــ استاد ډاکتر محمد تنها،
ــ ډاکتر وحید آرین،
ــ ثنا ساپۍ،
ــ مریم امرخیله،
ــ ویسا ورونه،
ــ نجیبه لیمه،
ــ احمد ولي اڅکزی،
محمود مرهون
او...
په څو تېرو ورځو کې میډیا د یو نوي ځوان د ښو او مثبتو کارونو په باب ،ښه خبرونه خپاره
کړي دي .میډیا وایي چې د ادریس سیاوش په نامه یو ځوان غواړي افغانستان د پرمختگ لوړو
پوړیو ته ورسوي .ده ویلي چې دا کار د پوهې د خپراوي او د مطالعې دود د عامولو له الرې
ښه ترسر ه کېدای شي .ده او د ده ملگرو بډې وهلي چې د پوهې د عامېدو په خاطر د کتابونو
خیرات راټول او بېرته یې پر اړ خلکو وویشي.
ادریس سیاوش د نوي نسل د نیکو او مثبتو کارونو د هسکې شملې د جگې برخې یو داسې
نوی گل دی چې رنگ او بوی به یې د وطن د ډېرو کلو او ښارونو اوسېدونکو ته ور ورسېـږي.
ادریس سیاوش له خپل بایسکل سره کلي په کلي گرځي ،دی توریست نه دی ،دی غواړي چې
له مینې سره یو ځای رڼا هم وویشي ،دی غواړي کتاب وویشي ،خلک له پوهې او نوې ژوند
څخه خبر کړي.
سیاوش په ۱۳۹۷کال کې د کتاب لوست مدني ټولنې په نوم یوه ځانګړې ،فرهنګي و موخواله
اداره رامنځته کړه ،چې هدف یې په هیواد کې د کتابلوستنې فرهنګ ته الره اوارول دي ،د دغې
ادارې ارمان د علم او پوهې له الرې افغانستان وتلو پړاوونو ته رسول دي .دوې له هر ځایه
هر ډول کتابونه ترالسه کوي او په هر ځای کې یې له هرې ممکنې الرې خپروي.
ادریس سیاوش د «کتاب لوست» په نامه مدني ټولنه جوړه کړېده .د سیاوش او «کتاب لوست»
مدني ټولنې هڅې او عملي فعالیتونه دا ښیي چې دوی د تعلیم ،مطالعې او نوي نسل د روزلو له
پاره یو لوی او ډاډمن ادرس دی.
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د دوی هڅې لکه اوس چې روانې دي ،که همداسې په وطني مینې او علمي بڼه په پراخې حوصلې
او دایمي ک ار سره پرمخ والړې شي ،زه ډاډه یم چې تر ډېرو ښونځیو او ال پوهنتونونو به یې
موثریت ډیر وي ،ځکه چې دوی اړمنو ته د پوهې او زدکړې زمینې په خپلو کورونو ،کارځایونو
او کروندو کې چمتو کوي او مواد (کتابونه) تر کورونو ،کروندو ،دښتو ،غرونو او کیږدیو
پورې ور رسوي.
دې کار ته ادریس سیاوش اوږه ورکړې او کار یې هم ښه په مینه پیل کړی دی .ادریس سیاوش،
د اسحاق ننگیال زوی دی .اسحاق خدای له افغانستان څخه او له پښتو ادب څخه ډیر بیوخته
واخیست ،خو اسحاق له ځانه داسې ښېرازه او له ثمرونو ډک بڼ پرېښود چې اوس یې ال دریم
نسل هم په حاصل راغلی دی ،د فرهنگ او ژبې د غنا له پاره او د نوي روزل شوي نسل د
بېلگو په ډول کار او فعالیت کوي .یرغل ننگیال یې ښه بیلگه ده چې ال په ماشوتوب کې د کتاب
(راځئ چې وشمیرو) د لیکلو جوگه شو.
زما د اوسني بحث موضوع د اسحاق ننگیال د دویم نسل یو بل استازی دی ،ادریس سیاوش
یادوم .د پوهې گدایي یې پیل کړې ده او خپله گدایي بېرته د پوهې او سواد د عامېدو په پار ،پر
خلکو ویشي.
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اوس به د دې کرښو د درنو لوستونکو او د ادریس سیاوش د کارونو مینه والو ته د ده لنډه پېژندنه
وړاندې کړم:
محمد ادریس سیاوش د خپل وخت مطرح شاعر اسحاق ننګیال زوی دی .په  ۱۳۶۹کال کې په
لغمان والیت کې زیـږېدلی دی .لومړنۍ زده کړې یې د لغمان په روښان لیسه کې پیل او کابل
کې یې لیسه په عبدالرحمن پژواک عالي لیسه کې پای ته رسولې ده .اوس په یوه خصوصي
پوهنتون (جهان پوهنتون) کې د حقوقو او سیاسي علومو د ادارې او ډیپلوماسي څانګې د دریم
کال محصل دی.
د ژوند بټۍ ،په واړه سن کې د ښو عملي کارونو تر سره کول او ښې الرښونې ،د ده د شخصیت
په جوړونه کې ډېر مهم رول لوبوالی دی .د سیاوش د عملي کارونو یا دندو بېلگې:
ــ دوه کاله د بي بي سي راډیو په تعلیمي برخه کې د ممثل په توګه،
ــ درې کاله له موبي ګروپ (اراکوزیا( راډیو سره د خپرونو د ویاند او جوړونکي په توګه،
ــ درې کاله له مینې راډیو سره د خپرونو د مدیر په توګه.
سیاوش په ۱۳۹۷کال کې د کتاب لوست مدني ټولنې په نوم یوه ځانګړې ،فرهنګي و موخواله
اداره رامنځته کړه ،چې هدف یې په هیواد کې د کتابلوستنې فرهنګ ته الره اوارول دي ،د دغې
ادارې ارمان د علم او پوهې له الرې افغانستان وتلو پړاوونو ته رسول دي« .کتاب لوست»
مدني ټولنې غړي له هر ځایه هر ډول کتابونه ترالسه کوي او په هر ځای کې یې له هرې
ممکنې الرې خپروي.
سیاوش تر دې مهاله الندې خپرونې ترسره کړي دي:
لومړۍ خپرونه:
د کتاب په اړه د پښتو ژبې د وتلو لیکواالنو مقولې راټولول.
دوهمه خپرونه:
د کتابي انځورنو(د کتاب لوست په حال کې) د ځوانانو ،ماشومانو ،او مشهور څېرو د انځورونو
تولید او راټولول.
دریمه خپرونه:
د افغانستان د ختیځ زون لپاره د پوهنې راډیو (له لرې واټن څخه د زده کړې ښه الر) حکومتي
راډیو فعالول.
اوس غواړي د پوهنې په رنګ په خپل ځانګړي بایسکل ،چې یو کتابتون او دوه واړه
لوډسپیکرونه لري ،په ټول افغانستان وګرځي ،والیت په والیت ،کلي په کلي ،ښوونځي په
ښوونځي او افغان نسلونو ته کتابونه ،کتابچې او قلمونه وویشي.
د نوي نسل د روزلو په پار او د مطالعې دود د عامیدو په خاطر او پوهې د خپراوي له پاره د
«کتاب لوست» مدني ټولنې تبلیغات چې سیاوش او ملگرو یې عمال پیل کړي دي ،تر اوسه ډیر
موثر گڼل شوي دي .دا یې څو بیلگې دي:
د غره پر ډډه باندې د «کتاب» نوم لیکل:
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د «کتاب» توری په دومره لویه کچه د غره پر ډډه لیکلو اصلي موخه دا وه چې د دې کلمې په
لوستلو سره د هر لوستونکي ذهن ته د مطالعې ،زدکړې او پوهې د ترالسه کولو فکر پیدا شي.
د غره پر ډډه باندې په دومره لویه کچه د «کتاب» لیکل ،لویه حوصله وخت او مصرف ته اړتیا
لري او دې ټول بار ته سیاوش او د ده ملگرو اوږه ورکړې او دا کار یې ترسره کړی دی.
د دې کار د ترسره کولو جریان سیاوش لیکلی دی چې دلته یې لنډیز را اخلم:
«غوښتل مو د کابل ـ ننګرهار په لویه الر ،چې له ښکالګانو او منظرو ډګه ده؛ څو پېغامونه د
کتاب لوستنې فرهنګ د ودې په موخه ولیکو ...ټول لس کسه شو .سبا سهار وختي سره راټول
شوو ،دوه موټره شوو حرکت مو وکړ ...تر یوه ساعت وروسته د مومن خان او شرینۍ کلي ته
ورسیدو...
د دې ټولو خنډونو سره ـ سره زمونږ کار ښه په شوق روان و ،ځکه زمونږ ارادې او عزم
پیاوړي و ...نور تنکي زلمي ملګري هم ستړي ښکارېدل ،خو خوښ په دې ول چې دا زحمت
د خپلو خلکو د روښانه راتلونکې او ویښتیا لپاره کوي ...مونږ د پېغام لپاره درې متره ځاى
نیولى و ،خو خبره شل مترو ته ورسېده ځکه مونږ د هر توري لپاره یو متر په لڼډو او شپږ متره
اوږدوالى ونیوه ...ښه ډېر ستړي شوي وو ،خو په دې ستړیا کې یو عجیبه کېف و ...کار مو
پېل او تر ماسخوتنه مو خالص کړ .ټول خوښ وو چې تر دوه ورځو سختو خواریو وروسته مو
خپله هیله پوره کړه».
دغه راز د «کتاب لوست» ټولنې غړو د خپلو تبیلیغاتو په لړ کې ،د کتاب ټولونې او کتاب ویشنې
سفرونو په ترڅ کې په ځینو کلو ،الرو او ښوونځیو ته ورڅېرمه سیمو کې ،پر دیوالونو د خپلې
ټولنې له نامه او نښان سره داسې شعارونه لیکلي او نښلولي دي چې لوستونکو او لیدونکو ته د
مطالعې او پوهې د ترالسه کولو فکر او ایدیا ورکوي .دا یې دوې بیلگې دي:
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د ادریس سیاوش فیسبوک پاڼه:
د ادریس سیاوش د فیسبوک پاڼې د فعالیت او پوستونو ډېره برخه د کتاب لوست مدني ټولنې
فعالیتونو ته ځانگړې شوې ده .د خپلو هڅو رپوټونه او عکسونه خپروي او د ده د کارونو او
«کتاب لوست» مدني ټولنې په باب د نورو خلکو نظریات هم را اخلي.
د  ۲۰۱۸ام کال د دسمبر په یودېرشمه نېټه یې دا اعالمیه خپره کړه:
«د کتاب لوست بایسکل د کتابونو راټولولو او ویشلو بهیر بیا پیل؛
د کتاب لوست ادارې اعالمیه:
د کتاب لوست بایسکل د کتابونو ،کتابچو او قلمونو راټلولو او بېرته ویشلو بهیر بیا پیلیږي.
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د کتاب لوست بایسکل ،چې د لیندۍ د میاشتې په  ۱۹نېټه د لغمان والیت له مهترالم ښار څخه
پیل او سلګونو ځوانانو او ماشومانو ته یې خورا ګټور کتابونه او قلمونه وویشل ،غواړي په ټول
افغانستان وګرځي ،کلي په کلي ،ښوونځي په ښوونځي افغان نسلونو ته کتابونه ،کتابچې او قلمونه
وویشي او د پوهنې د روان بهیر له حال او احوال څخه ځان خبر کړي .دغه بهیر د کتاب لوست
بایسکل د حرکت مشر ښاغلي محمد ادریس سیاوش په پوهنتون کې د سمیستر د پای ازموینو له
کبله ځنډېدلی دی ،چې د مرغومې د میاشتې په شلمه نېټه به بیا پېل شي ،او له یادې نېټې څخه
وړاندې به د یو شمېر رسنیو په ټولنیزو او خبري خپرونو کې ،په هېواد کې د کتابلوستنې فرهنګ
ته د الرې هوارولو په موخه ،مرکې و بحثونه ولري او افغان ملت ته به د کتاب لوست فرهنګ
د ودې په برخه کې ګټور پېغامونه ،وړاندیزونه و بحثونه ولري ،چې د دغې لړۍ لومړۍ خپرونه
به سبا سهار اته بجې له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه پیلي شي.
د کتاب لوست مدني ټولنې اداره پرافغان ولس غږ کوي چې په هېواد کې د کتابلوستنې فرهنګ
د ودې،ز ده کړې فرهنګ خپراوي د ولسواکۍ د ال ټینګښت و پایښت او د راتلوکې ښېرازۍ په
اراده ،په دې بهیر کې ،نر و ښځه فعاله ونډه واخلي؛ په دې توګه ،د خپل برخلیک په ټاکنه کې،
خپل ملي -انساني مسؤلیت اداء کړي او پرېنږدي چې افغان ولس بیسواده پاتې شي.
هر څومره چې په دې ملي پروسه کې د خلکو حضور زیاتیـږي ،نو په هماغه تناسب به د ناپوهۍ
و بې سوادۍ کچه را ټیټیږي ،ځکه نو زموږ شریفې پرګنې باید د کتاب لوست بایسکل ملي
حرکت سره د مادي او معنوي مرستې لپاره د نوملیکنې په بهیر کې ،په خپل پراخ ګډون سره،
ثابته کړي چې موږ ته خپل هیواد ،خپل ملت او خپل سرنوشت تر هر څه ډېر مهم دی.
ټولنه همدارنګه پر خپلو ټولو فکري ملګرو هم غږ کوي چې په خپل ټول ځواک سره ،د دې
ملي پروسې په بریالیتوب کې ونډه واخلي ،خلک یې په اهمیت پوه او پراخ ګډون ته وهڅوي.
درنښت
د کتاب لوست اداره
کابل -افغانستان
 ۱۰مرغومې ۱۳۹۷
ادریس سیاوش ځینې چاپي ،انځوریزې او غږېزې خپرونې کړې دي ،چې هغه هم د کتاب
لوستنې او پوهې په ترالسه کولو کې لوی رول لري ،چې لږ وړاندې یې یادونه وشوه.
د نوي نسل د روزلو او تعلیم او پوهې د نهضت یو څو پلویانو د ادریس سیاوش د فرهنگي
فعالیتونو په باب خپل نظریات څرگند کړي دي ،چې هر نظر په خپل وار سره ځکه د قدر وړ
دی چې د ادریس په الهڅونه کې مثبت او غوڅ رول لرالی شي .د ادریس سیاوش د کارونو په
باب د ده د همځولو او ځینو نظر خاوندانو لنډې خبرې را اخلم:
پرویز نیکبین داسې لیکلي دي:
«زمونږ ملګری ښاغلی ادریس سیاوش غواړي په هېواد کې د کتاب لوستنې بهیر ته الره هواره
کړي .د دوى آرمان د علم او پوهې له الرې افغانستان وتلو پړاوونو ته رسول دي ،دغه ارمان
ته رسېدل د زده کړې فرهنګ خپراوي ته اړتیا لیدل کېږي.
دوى له هرځایه هر ډول کتاب ترالسه کوي ،په هر ځای کې یې له هرې ممکنې الرې خپروي.
راځئ د خپل هېواد ټول ځوان نسل او هر انسان سره دا مرسته وکړو چې کتاب ولولي .له دغې
الرې به په یوې هوښیارې ټولنې کې ژوند وکړو او په اوږد مهاله کې به مو د ژوند له هره
اړخه ناخوالې را کمې شي».
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د سیاوش د څو تنو ملگرو نظریات چې د «کتاب لوست» په ځانگړې پاڼه کې راغلي دي:
ځوان ژورنالیست ښاغلي عبدهللا سهاک«:
د دواړو دي په غـاړه؛ خو توپیر مو په کې دا دی
ستا غاړه کې ټوپک ،زما په غاړه کــــتـــابـــــونه
دا ځوان ادریس سیاوش  Idrees Syawashنومېږي او څو کاله وړاندې یې د کتاب لوست
په نوم یوه ابتکاري پروسه شروع کړې چې په کې بې وزلو زده کوونکو ته د کتابونو او کتابچو
د ویشلو تر څنګ د مطالعې سره د شوق پېدا کېدو په هدف یاد کار ترسره کېږي؛ چې د اوس
وخت اشد ضرورت هم دی .مونږ هم د سیاوش صیب! د الر الرویان یو او دغه سفر کې ورسره
یو .خدای دې توفیق ورکړي چې ال نور کارونه هم وکړي ،له هغو خلکو او ملګرو چې اقتصادي
حالت یې یو څه ښه وي هیله کوو چې دغه پروسه کې برخه واخلي او مادي او معنوي مالتړ
یې وکړي».
جاوید عابد:
« دا ځوان ادریس سیاوش نومیږي ،د ملنګ او پر وطن و انسانیت مین شاعر ،ارواښاد اسحاق
ننګیال زوی دی ،دا تاند ځوان د خپل هیواد د بچیو د پر مختګ او د هغوی د اذهانو د روښانتیا
له پاره ،یوه اندازه کتابونه پر بایسکل بار ،پر یوه و بل کلي ګرځي او خپله انساني مینه د کتابونو
له الري پر ولس ویشي .داسي ځوانان او داسي فکرونه دي په هیواد کي ډېر سي!!!
چا چي خپـل قـدر پـخـپـلـه وکـړو ګلــه
ستاره د هـغـه قــوم پـه عــروج شولــه
خــدای هـم نه بـدلـوي حال د هـغه قوم
څوک چي نه بدلوي خپل حالت پخپله»
ځوان شاعر او لیکوال ښاغلي روئید همت:
«زما ملګري زما ویاړ او په ملګرو کې ادریس سیاوش د کتاب او قلم ستر انسان.
د کتاب لوست موضوع زمونږ د ځانګړو ملګرو همیشنی بحث و چې څنګه وکولی شو د کتاب
او پوهنې دغه سپیڅلی ذهنیت د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسوو خو ادریس سیاوش صیب له
دغه کار سره څه بل شان لیونۍ مینه درلوده ،د دې مینې له اظهار څخه به مو بال خوندونه
اخیستل او په خپل دغه ملنګ خویه او بادشاه صفته ملګري مو په ټول ډاډ ویاړ کاوه.
اوس دا دی زمونږ هغه بحثونه او خبرې اترې ادریس سیاوش عملي کړې لکه څرنګه چې یې
طرحه سپیڅلې وه نو پیل او مرام یې هم سپڅلی و ،مونږ پوره باور لرو چې د دې تاند ځوان
دغه کار د دې مظلوم ملت لپاره ګټور تمامیدی شي.
د ادریس سیاوش لپاره د اوږد او خوشاله ژوند هیله مند یم».
ثناهللا رخشانی:
دا ځوان ادریس سیاوش نومیږي ،د ملنګ او پر وطن و انسانیت مین شاعر ،ارواښاد اسحاق
ننګیال زوی دی ،دا تاند ځوان د خپل هیواد د بچیو د پر مختګ او د هغوی د اذهانو د روښانتیا
له پاره ،یوه اندازه کتابونو پر بایسکل بار ،پر یوه و بل کلي ګرځي او خپله انساني مینه د کتابونو
له الري پر ولس ویشي .داسي ځوانان او داسي فکرونه دي په هیواد کي ډېر سي!!!
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ګل رحمان رحماني:
« سیاوش صیب اوس د پوهې او فکر په ګرځنده ښوونځي بدل شوی ،خدای پاک دې ال همت
وړکړي»...
د کتاب لوست مدني ټولنې مسؤلینو د خپلو هڅو موخه او د خلکو د مرستې د جلبلو له پاره داسې
لیکلي دي:
«مونږ ژمنه لرو،چې د کتاب لوستنې راجوال د غیر علمي فرهنګ لمنځه وړل دي.
راځئ له ټولو افغان ځوانانو او هر انسان سره دا مرسته وکړ،چې کتاب ولولي ،له دغې الرې
به په یوه هوښیاره ټولنه کې ژوند وکړو او په اوږد محاله کې به مو له هره اړخه ناخوالې راکمې شي.
غروال صیب دې تل ښاد او ودان وي،چې تل ځوانان کتاب لوستنې ته هڅوې،عکسونه ترې
اخلي او بیا یې د کتاب لوست ادارې ته د خپرولو لپاره رالیږي».
د کتاب لوست مدني ټولنې ادارې له ټولو هغو کسانو څخه چې ،چې د د کتاب لوست مدني ټولنې
ادارې مادي او معنوي السنیوي یې کړی دی ،داسې مننه کړې ده:
« د کتاب لوست بایسکل؛
مننه د لغمان مشرانو او ځوانانو!
مونږ په خپل ځانګړي بایسکل افغان نسلونو ته د کتابونو د ویش حرکت لغمان څخه وکړ .سلګونو
ماشومانو او ځوانانو ته مو په ښار او ښوونځیو کې کتابونه وویشل .دوې سره مو خبرې وکړې
او د دوې خبرې او غوښتنې مو واوریدې ،چې مونږ به د دوې ستونزې او غوښتنې پوهنې
وزارت سره شر یکې کړو او په راتکونکي به هم لغمان والیت ته سفرونه وکړو ،غوڼدې به
جوړې کړو و بحثونه به په الره واچوو او له دغې الرې به د کتاب لوستنې بهیر ته الره هواره
کړو.
د کتاب لوست مدنې ټولنې اداره د لغمان والیت له یو شمېر فرهنګي او فکري و فعالو مشرانو
او ځوانانو څخه مننه کوي ،چې د کتاب لوست بایسکل حرکت د پېل غوڼډې او کتابونو د ویش
په برخه کې یې مرسته کړې ده»...
د ادریس سیاوش او د ده د فعالیتونو په باب د نورو د نظریاتو په لړ کې مې دا شعر هم تر
سترگو شو چې د ادریس توصیف ته ځانگړی ډول شوی دی:
دا شعر د  ۲۰۱۹کال د جنورۍ په لومړۍ نېټه د  Naimullah Rahmani NBپه فیسبوک
پاڼه کې خپور شوی دی:
زما د هیواد با احساسه ځوان ته ډالۍ!
دا ته څـــــوک یې؟ چې راوتـــی یې لــه کـوره
پـه جانـــــــان وطـــــن کې ګرځې لور په لوره
دا تـه څـــــوک یې؟ چې شــــوقـي یې د کـتـابـو
د تعلـــــــیم نارې وهــــې لــه ډکـــه شــــــــوره
دا ته څوک یې؟ چې راتـلونکی روښان غواړې
مور وطـــــن مې خالصـــــوې له لوی پـیغوره
دا ته څوک یې؟ چې تـیـارې دې مخکې کـړې
ته یـې شـاتــه ورپســــې شــــــوې زمـا وروره
دا ته څــوک یې؟ دا پښـــې دې نـه خـوږیـږي؟
چــلـــوې چــــــې بایسـکــــل پــه زوره ،زوره
دا تــه څـوک یې؟ چې په نوي نسل پـوه یـــــې
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په لیک لوست باندې یې ژغورې له سـره اوره
دا ته څوک یې؟ چې منظور غوندې پیدا شوې
انقــــــــــــالب ته یـــې روان د سترګو تــــوره
دا ته څـوک یې؟ او د کـــوم ترکاڼ شاګرد یې؟
د قــلــــمـــــو نه دې جـــــوړه کـــــړلـــه تـوره
دا تــه څــوک یې؟ چې نـعـیـم مې درتــه وویل
لـــــه دې دمـــه ،تـر بـل دمـه شـــــې سمسوره
لـــــه هیـــبـــــتـه د حــبـــــشه مـــحـــــــوشـــه
سیـــــــــــاوشــه ،سیـــــــاوشــه ،سیـــــــاوشــه
ادریس سیاوش د  ۲۰۱۹کال د جنورۍ په دریمه په خپل فیسبوک پاڼه کې داسې لیکلي وو:
«په شمشاد کې د کتاب لوست بایسکل ننداره،
د کتاب لوست بایسکل په اړه تازه جزیات ،په بایسکل کې نوي ځانګړي نوښتونه ،د جاوید
امیرخېل په غږ د استاد حبیب هللا رفیع صیب ترانه ،د استاد ګل پاچا الفت او ستر انسان اسحاق
ننګیال شعرونه او عکسونه ،د ډاکټر صیب محمد ابراهیم شینواري کتابونه ،د استاد فاروق فردا،
استاد علم ګل سحر ،ځوان شاعر اجمل او ژورنالیست تورمان ،ځوان لیکوال او ژورنالیست
ارش ننګیال و ځوانو هنرمند جاوید عابد د کتاب په اړه معقولې اوریدلی شئ.
#ډیر ژر»
ما د ادریس سیاوش غږ او خبرې نه وې اورېدلې .کله مې چې له شمشاد سره د ده د مرکې
زیری واورېده ،نو ورته تلوسه مې شوه چې خبرې یې واورم او له خبرو اورېدونه د ده د پوهې
او مطالعې کچه مالومه کړم.
کله مې چې د ده خبرې واورېدې او ولیدې ،په ریښتیا ورته حیران او ډېر خوشاله شوم .ادریس
سیاوش له خپل سن نه وړاندې پښه ایښې ده او داسې غږیږي لکه یو پوخ با مطالعې او د ستر
ارمان لرونکی شخص .زه همدا اوس او همدلته د ده ټولې کورنۍ ته او په تېره د ده مشر ورور
ښاغلي آرش ننگیال ته مبارکي وایم .دا د دوی د زحمتونو او تشویقونو پایله ده چې نن سیاوش
د تلویزیون د کمرې پر وړاندې داسې غږیږي لکه یو مشر او له ستونزو نه د خپل هیواد او
خلکو د خالصون له پاره د داسې الرې وړاندیز کوي چې نه وینه په کې تویږي او نه هم د چا
ژوند ته گواښ متوجه کېږي چې هغه د تعلیم له الرې په مدرنه بڼه ،په مینې سره د نوي نسل
روزل دی.
له شمشاد تلویزیون سره د ادریس سیاوش د مرکې غټ ټکي ما په قلم ولیکل ،بیا مې په کمپیوتر
کې ټیپ کړل او اوس یې له تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم:
«کتاب لوست یوه ځانگړې فرهنگي موخه واله اداره ده چې غواړي په هېواد کې د کتاب لوستنې
بهیر ته الره اواره کړي .د دغې ادارې ارمان ،د علم او پوهې له الرې ،افغانستان وتلو پړاوونو
ته رسول دي .دغه ارمان ته رسېدل ،د زدکړې فرهنگ خپراوي ته اړتیا لیدل کېږي.
د کتاب لوست (اداره) ټول ملگري ژمنه لري چې د کتاب لوستنې رواجول ،د غیر علمي فرهنگ
له منځه وړل دی .موږ ډاډه یو چې افغان زلمي به د کتابلوستنې او د فکري پیاوړتیا له الرې
نړۍ ته خپل استعدادونه وښیي...
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موږ دوی ته کتابونه او مینه ویشو .ډاډه یم چې له دغې الرې به د یوې روښانه راتلونکې زیری
ولرو .راځئ له ټولو افغان نسلونو او هر انسان سره دا مرسته وکړو چې کتاب ولولي».
د لغمان د رسنیو دفتر په یو خپره کړې اعالمیه کې د ادریس سیاوش د کارونو په باب داسې
راغلي دي:
«زه به د هیواد په ګوټ ګوټ کې کلي په کلي ،ښونځي په ښوونځي افغان زلمیو او ماشومانو ته
کتابونه ،کتابچې او قلمونه ویشم.
دغه څرګندونې د کتاب لوست ټولنې مسول محمد ادریس سیاوش د کتاب لوست بایسکل کمپاین
د پیل په موخه په جوړه شوې غونډه کې وکړې ،نوموړي وویل:
زه غواړم چې د یوه ځانګړي بایسکل په وسیله چې یو کوچنی کتابتون لري ،په ټول افغانستان
کې وګرځم ،کلي په کلي ،ښونځي په ښونځي افغان زلمیو او ماشومانو ته کتابونه ،کتابچې او
قلمونه وویشم او ترڅنګ یې غواړم چې د همدې الرې په هېواد کې د مطالعې د فرهنګ د
پیاوړتیا او ودې لپاره رغنیز پیغامونه واستوم ،څو افغان زلمي او ماشومان کتاب لوستنې ته مخه
کړي.
په یادو مراسمو کې د اطالعاتو او فرهنګ رییس فیضان هللا پټان د ښاغلي سیاوش د نیک
احساس د ستاینې ترڅنګ په خپلو خبرو کې وویل :افغانان د کتاب لوستنې لرغونی فرهنګ
لري ،بدبختانه چې تېرو څو لسیزو جګړو دغه فرهنګ ته ضربه ورسوله ،اوس د خوښۍ ځای
دی چې ګڼ شمېر ځوانان د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره مال تړلې ده او غواړي چې
د کتاب لوستنې فرهنګ لمن یو ځل بیا په ټول هېواد کې وغوړوي ،زه د دغسې ځوانانو مالتړی
یم او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې خپله کتاب ولولي او نور ته یې هم د کتاب لوستنې
بلنه ورکړي.
په غونډه کې یو شمېر نورو ویناوالو هم د موضوع په اړه خبرې وکړې.
له غونډې څخه وروسته د محمد ادریس سیاوش له لوري د کتاب لوست بایسکل کمپاین د روښان
عالي لیسې څخه د کتابونو ،کتابچو او قلمونو په ویشلو سره پیل شو چې دا لړۍ به ټول هېواد ته
د نوموړي له لوري ترسره شي.
۱۹/۹/۱۳۹۷
#دلغمان #والیت #درسنیو #اواړیکو #دفتر»
زه ډاډه یم چې:
د علم او پوهې له الرې افغانستان وتلو پړاوونو ته د رسولو په پار که د کتاب ټولونې او کتاب
ویشنې په برخه کې د ادریس سیاوش او «کتاب لوست» ټولنې هڅې په همدې مینې او جدیت
سره روانې وي ،نو په نږدې راتلونکې کې به د وطن د ابادۍ په خاطر ،د پوهې او رڼا زېری
د وطن هر تیار گوټ ته ور ورسېږي.
د نوي نسل د روزلو غورځنگ د نوې روزنې
د ښې پراختیا او غوړېدا د هیلې تر څنگ،
ادریس سیاوش ته تانده ځواني او د
علم او پوهې له الرې افغانستان
وتلو پړاوونو ته د رسولو
په کار کې بریا او
سرلوړی غواړم!
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عبدالرحیم موسی زي:
مآخذ ،بیبلیوګرافي ،ریفرینس
(د ښاغلي عبدالرحیم موسی زي د پام وړ)
زموږ د اوسنیو قلموالو او څیړونکو د کارونو او څیړنو په ترڅ کې د نورو ستونزو او تیروتنو
تر څنګ په څیړنه کې له منابعو ،سرچینو،مآخذونو ،ریفرنس یا بیبلیوګرافي څخه د استفادې او
نه استفادې ستونزه ډیره عامه شوې ده .زما له ډیر پخوا نه دې ستونزې ته پام و او په میډیا کې
مې چې کله د مآخذ د نه ښوولو او یا په نا سم ډول د یوه کتاب او مآخذ ښوول په مخه راتلل ،نو
به مې د کمپیوتر د مآخذونو په ځانګړې پاڼه کې دا تیروتنې له آدرس سره په نښه کولې .پالن
مې دا و چې پ ه راتلونکې کې دا ستونزې او تیروتنې په میډیا کې له نورو قلموالو سره مطرح
کړم او د اصالح له پاره یې په ګډه الر پیدا کړو .په دې موضوع څو پر له پسې کلونه واوښتل
او د تیروتنو لیست ما سره دومره اوږد شو چې خپله ورته حیران شوم چې اوس یې چا ته په
څه ډول ژر ور یادوي.
ما سره د سر چینو یا مآخذ ښوولو پوهنتوني تجربې او د افغانستان په علمي خپرونو کې د
بیبلیوګرافۍ مسلط قوانین په ذهن کې خوندي وو .دا تجربې او الرښوونې موږ ته لویو استادانو
لکه :عالمه حبیبي ،عالمه رشاد ،پوهاند ډوکتور حبیب هللا تږي ،د اکادیمیسین کاندید صدیق
روهي ،پوهاند رحیم الهام ، ،پوهاند ډوکتور مجاور احمد زیار ،سر محقق زلمي هیواد مل او
… ښوولې وې چې په متن کې څه ډول مآخذ وښوول شي ،په لمن لیک کې څه ډول سر چینه
په نښه شي او د مقالې ،رسالې او کتاب په پای کې د بیبلیوګرافۍ لست په څه ډول برابر کړای
شي .کومو مسایلو ته مآخذ ښوول اړین دي او کومو ته نه دي.
خو له بده مرغه زموږ په هیواد کې دننه او له هیواد نه د باندې زموږ هیواد والو باندې د ژوند
په هره برخه کې انارشي او بې مسؤلیتي دومره حاکمه شوې ده چې اوس زموږ ځینې ښاغلي د
بې مسؤلیتۍ په دې دایرې کې د نورو لیکوالو جملې ،پروګرافونه او بشپـړې مقالې را اخلي،
پرته له دې چې د لیکوال یا څیړونکي نوم او د خپریدو پته او نېټه یې وښیي ،په خپل نامه یې
خپروي .یا هیڅ مآخذ نه ښیي یا داسې مآخذ ښیي چې لوستونکی تورو نخودو پسې لېـږي ،ستن
په کاهدان کې اچوي او یو چا ته وایي چې اوس ستن پیدا کړه.
د میډیا د بیالبیلو برخو مسؤلین هم د یوې یا دوو جملو په لیکلو سره ځان له مسؤلیت نه خالصوي:
«د مطالبو د لیکنۍ بڼې او د محتوی مسولیت د لیکوال په غاړه دی».
بس خالص «آبۍ مړه ،تبه یې شکیدلې» که لږ حقیقت ته ځیر هم شو او خپل ځان د یوې میډیا
د مسؤل په ځای و ګڼو ،نو مسؤل مدیر یا شخص به کومه مقاله ژر چیرې تعقیب کړي چې دا
نوی راغلی مطلب پخوا چیرې د چا په نامه په څه ډول خپور شوی و؟
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زه هره ورځ د خپل ورځني ژوند له کارونو نه په خالصیدو سره خپلې د پام وړ د څو ویبپاڼو
دروازې خالصوم ،ورځم او لولم یې .د  ۲۰۱۵کال د مارچ په شپاړلسمه مې کله چې د تاند ور
پرانست ،مخامخ مې په دې سر لیګ سترګې خوږې شوې:
« د نوي نسل په وړاندې زموږ مسؤلیت»
د دې سر لیک په لیدلو مې زړه خوږ غوندې ودرزید او دا مې په زړه کې تیر شول چې ځه
سړیه د نوي نسل د روزلو او زدکړو د تبلیغ او رواجولو له پاره دې لکه چې د احسان آرینزی
په شان یو بل د الرې ملګری هم پیدا کړ .د لیکنې په لوستلو مې پیل وکړ .په لومړي پروګراف
کې کارول شوي توري ،ما استعمال کړو تور غوندې راته ښکاره شول .دویم پروګراف ته چې
الړم ،نو پوه شوم چې خپله هغه مقاله لولم چې په  ۲۰۱۰کال کې مې په مالمو کې د یوه سیمینار
له پاره لیکلې وه .په بیـړه مې هغه لیکلې مقاله په خپل خوندي کړي آرشیف کې پیدا کړه او د
ښاغلي عبدالرحیم موسی زي په نامه د خپرې شوې مقالې (د نوي نسل په وړاندې زموږ مسؤلیت)
په څنګ کې مې کیښوده .له پرتلنې نه وروسته پوه شوم چې دې ښاغلي د علمي اکادیمیکو
اصولو له مراعات پرته ،بدون له دې چې زما نوم یاد کړي یا مآخذ یې وښیي  ،زما د دوو مقالو
ډیرې برخې را اخیستې دي او په خپل نامه یې چاپ کړې دي.
ښاغلي عبدالرحیم موسی زي زما له دوو مقالو نه بشپړ پروګرافونه را اخیستي دي .په دې مقالو
کې یوه مقاله «اور او ګالن» نومیـږي چې په  ۲۰۱۰کال په کې مې د سویدن د مالمو په ښار
کې د ځوانو فرهنګیانو ،ادیبانو ،شاعرانو او ژورنالستانو د هڅونې ،ستا ینې او درناوي د نړیوال
کنفرانس په ویاړ لیکلې وه او په هماغه وخت (د دوه زره لسم کال سپتمبر) کې مې په ځینو
ویبپاڼو کې خپره کړې وه:
-1http://larawbar.net/21679.html
-2http://tolafghan.com/posts/19791
اوس به زه دلته هغه پروګرافونه وښیم چې ښاغلي عبدالرحیم موسی زي کټ مټ را اخیستي
دي:
د آصف بهاند د مقالې (اور او ګالن ۲۰۱۰/۰۹/۲۳ ،ټول افغان) په شپـږم پروګراف کې
داسې راغلي دي:
«په افغانستان کې د انقالباتواو بدلونونو په لړ کې ډیر افغانان بهر ته روان شول چې په هغو کې
پښتانه زلمیان هم وو؛ خو توپیر یې په دې کې و چې د نورو قومونو زلمیان اکثرآ په زده کړه
پسې والړل او د الفت صاحب خبره یې پر ځای کړه چې ویلي یې و:
«ځوانان باید په علم پسې والړشي او د علم رڼا له ځان سره راوړي»؛
خو زموږ ځوانان په بله خوا روان شول .زموږ د اکثریت ځوانانو او د هغو د کورنیو ویاړ په
دې کې و چې ځوانان یې دوبی یا سعودي ته په مزدورۍ پسې تللي دي».
ښاغلي عبدالرحیم موسی زي په نامه د خپرې شوې مقالې (د نوي نسل په وړاندې زموږ مسؤلیت،
د  ۲۰۱۵کال د مارچ شپاړس ،تاند) په دریم پروګراف کې همدا مطلب کټ مټ را اخستل شوی
دی:
«په افغانستان کې د بدلونونو په لړ کې ډیر افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډه شول چې په هغو کې
ډیری پښتانه زلمیان هم ول؛ خو توپیر یې په دې کې و چې د نورو قومونو زلمیان اکثرا ً په سبق
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او زده کړو بوخت ول د پښتو ژبې خوږ ژبي شاعر الفت صاحب خبره یې پرځای کړه چې ویلي
یې وو« :ځوانان باید په علم پسې والړشي او د علم رڼا له ځان سره راوړي» خو زمونږ ځوانان
کباړ ،مزدورۍ او نورو چارو پسې روان شول او زمونږ ډیری ځوانانو او د هغوی د کورنیو
ویاړ په دې کې و چې ځوانان یې لندن او دوبۍ ته د پیسو پسې تللي دي»

د آصف بهاند د مقالې (اور او ګالن –  ۲۶/۰۹/۲۰۱۰لر او بر) په اتم پروګراف کې داسې
راغلي دي:
« وګورئ ! که ښه حقیقت ته ځیر شو ،بهرنیو هیوادونوته یې د کفر له ډاره نه لیږو ،او د وچو
غرو لمن کې د قهریدلي شنه یا وریځ آسمان تر چتر الندې ،یا د پسونو ،وزو او خرو په لکۍ
پسې ټول عمر تیرولو سره خو د نوي عصر نوي علوم زده کیدای نه شي ،او کله چې مو نوي
علوم او فنون زده نه وي ،نو له تمدن سره به بیګانه او له کاروان څخه به یې ډیر وروسته پاتې
اوسو ،بیا نو نه پښتنو ته څه کوالی شو اونه هم پښتو اونه هم پښتني فرهنګ ته».
د ښاغلي عبدالرحیم موسی زي په نامه د خپرې شوې مقالې (دوشنبه 16 ,مارچ  )2015په پنځم
پروګراف کې داسې رواړل شوي دي:
«وګورئ ! که ښه حقیقت ته وګورو ،بهرنیو هیوادونوته یې د کفر او په اخالقي فساد له ویرې
نه لیږو خو بلخوا یې سپیرو دښتو او د وچوغرو لمن کې د قهریدلي شنه یا وریځ آسمان تر چتر
الندې ،د پسونو ،وزو اوخرو په لکۍ پسې ټول عمر تیرولو سره خو د نوي عصر نوي علوم
زده کیدای نه شي،او کله چې مو نوي علوم او فنون زده نه وي ،نو له تمدن سره به بیګانه او له
کاروان څخه به یې ډیر وروسته پاتې اوسو ،بیا نو نه ځان ته ،نه پښتنو ته ،نه پښتو ،نه هم پښتني
فرهنګ او خاورې ته څه کوالی شو»
دغه راز ښاغلي عبدالرحیم موسی زي زما له یوې بلې مقالې نه هم یو بشپړ پروګراف را اخیستی
دی .د دې مقالې عنوان دی:
«څو بیسواده نسلونه او زموږ مسؤلیت»
(له ښاغلي احسان آرینزي سره د زړه خواله)
چې د نوي نسل د روزنې په برخه کې د قلموالو مسؤلیت ته متوجه وه او د دوه زره څوارلسم
کال د جون پر لسمه نیټه مې خپره کړې ده .د دې مقالې په وروستی پروګراف کې د نتیجه ګیرۍ
په ډول راغلي دي:
«اوس نوکه دا د یو ترخه واقعیت په ډول ومنو ،نو باید دا هم ومنو چې د دې نیمګړتیا رفع کول
وخت او کار ته اړتیا لري چې څنکه د دې خلکو او د دې ټولنې په جګړې عادت ماغزه او د
جګړې په دود لړي ماغزه بیرته په هنر او عاطفې باندې پریولل شي ،هنري ذوق ورکړل شي،
عاطفه او مینه ور وښودل شي چې د جګړې او تشدد الره پریـږدي ،په مینې او محبت سره علم
زدکړي ،د سواد او مطالعې الره غوره کاندي او په کور کې د سالح پر ځای کتاب ،قلم او
کمپیوتر وساتي او د ښوونې روزنې او تعلیم په ترالسه کولو سره د تمدن او نوي ژوند پر الره
باندې روان شي».
د ښاغلي عبدالرحیم موسی زي په نامه خپره شوې مقالې (دوشنبه 16 ,مارچ ) 17:14 2015
په وروستي پروګراف کې داسې راوړل شوي دي:
«اوس نو که دا د یو ترخه واقعیت په توګه ومنو ،نو باید دا هم ومنو چې د دې نیمګړتیا پوره
کول وخت او کار ته اړتیا لري چې څنګه د دې خلکو او د دې ټولنې په جګړې عادت ماغزه او
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د جګړې په دود لړلي ماغزه بیرته په هنر او عاطفې باندې پرېمنځل شي ،هنري ذوق ورکړل
شي ،عاطفه او مینه ور وښودل شي چې د جګړې او تشدد الره پرېـږدي ،په مینې او محبت سره
علم زدکړې ،د سواد او مطالعې الره غوره کاندي او په کورکې د ټوپک پر ځای کتاب ،قلم او
کمپیوټر وساتي ،د ښوونې روزنې او تعلیم په ترالسه کولوسره د تمدن او نوي ژوند پرالره
روان شي».
د دې ټولو په لیدلو او پرتلنې سره ما ته دا متل را یاد شو:
«پک مې لیدلی و ،نه ماغزه وتلی»
ځینې چې لږ با انصافه وي د نورو خلکو له مقالو او کتابونو د مآخذ د نه ښودلو په صورت کې
را اخستل شوي موادو ،جملو او پروګرافونو ته لږ رنګ ورکوي ،بدلوي را بدلوي یې او بل
ډول یې سینګاروي ،بیا یې په خپل نامه خپروي ،خو ښاغلي عبدالرحیم موسی زي په ډیر جرآت
او متانت سره بشپـړ پروګرافونه را اخیستي دي او مخامخ یې په خپل نامه خپاره کړي دي.
ما چې دا سره مقایسه کړل ،حک حیران شوم چې اوس یې څنګه کوې .زه ښاغلي عبدالرحیم
موسی زي ته د ادبي سارق نوم هم نه کاروم ،ځکه چې بده خبره کارول ما ته ښه نه ښکاري.
زه یې داسې انګیرم چې :ښایي ښاغلي عبدالرحیم موسی زي به په ښه نیت دا کار کړی وي،
خو له بده مرغه چې د علمي څیړنو له اصولو سره منافات لري.
ښاغلي عبدالرحیم موسی زي ته او ده ته ورته ځینو نور ښاغلو ته چې بیبلیوګرافي اصول ،ماخذ
ښوول نه مراعاتوي او یا عمدآ سترګې پرې پټوي ،زما مصلحت دا دی چې که د لیکنو او څیړنو
ډیر شوقیان وي ،ودې یې کړي دا د دوی حق دی څوک یې مخه نه شي نیوالی ،خو لږ دې د
څېـړنې او لیکنې اصول زده کړي ،بیا دې بډې ورته ووهي .لکه د ټوکیانو خبره:
«اول زده کړه ،بیا کوزده کړه»
داسې نه ده چې د بیبلیوګرافۍ او مآخذ ورکولو له پاره الر ښوونې او کتابونه نه شته ،نه هر څه
شته ،خو ځینې ښاغلي یا ځان نه په زحمتوي او د شهرت له پاره په زړه ورتیا سره د بل چا
مقالې په خپل نامه خپروي او یا ځان نه پرې خبروي.
د الر ښوونې له پاره مالومات ،کتابونه او منابع ښې ډیرې دي ،خو زما د معلوماتو له مخې په
دې برخه کې تر اوسه پورې تر ټولو علمي او غنیمت اثر «په تحقیقي لیکنوکي د اِستِناد او
بیبلیوګرافۍ لنډ الرښود» نومیـږي چې لیکواالن یې انتوني وینکلر او جورې مکوین دي او
ښاغلي محمد هارون خپل شعشعي په روانه پښتو په  ۲۰۰۶کال کې ژباړلی دی ،د پښتو ژبې د
قوانینو او تجربو پر اساس یې له مثالونو سره یې څرګندونې هم ورکړي دي.
په دې کتاب کې د بیبلیوګرافۍ یا مآخذ ښودنې علمي قوانین راوړل شوي دي چې په نړیواله کچه
د منلو او تطبیق وړ دي او همدا اوس د لر او بر ویبپاڼې په بډای کتابتون کې پروت دی .هغه
ښاغلي چې د څیړنو ،مقالو ،رسالو او کتاب لیکلو شوقیان دي ،دغه کتاب په وړیا ډول په لر او
بر ویبپاڼه کې تر السه کوالی شي .و دې لولي او بیا دې د کتاب او ژباړن له عالمانه الرښوونو
نه استفاده وکړي .دغه یې لینک دی ،په یو کلیک سره ستاسو په مخ کې حاضریږي:
http://www.larawbar.com/data/library/knowledge/h.khpal/land_larsh
ood.htm#
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مآخذ ښودنه په پښتو ادب کې ښه اوږده سابقه لري .د همدې اثر«په تحقیقي لیکنوکي د اِس ِتناد
او بیبلیوګرافۍ لنډ الرښود» په مقدمه کې د پښتو بیبلیوګرافۍ د مخینې په باب داسې علمي بحث
راغلی دی:
«په علمي او تحقیقي لیکنو کي د ماخذونو یا سرچینو وړاندي کول ،خورا پخوانی دود دی.
لیکوالو او څېړوونکو زیاتره د خپلو نظریو د باوري کولو او اثبات له پاره ،پر خپلو تجربو او
شهودي بریاوو سربېره ،اسماني کتابونه ،د مخکښو پوهانو ،فیلسوفانو او صاحب نظرانو
علمي او تحقیقي موندني د سند په توګه وړاندي کړي دي .په پښتني ټولنه کي هم دا دود او
دستور اوږد تاریخ لري؛ د مثال په توګه د عارف شاعر او مؤرخ – علي محمد مخلص په «
حالنامه » او د سترګه ګور مؤرخ – محمد هوتک په « پټه خزانه » او ډېرو نورو تاریخي،
ادبي او دیني اثاروکي ،د استناد سوو سرچینو او ماخذونو پېژندګلوي ،له ورایه دا حقیقت
جوتوي ،چي پښتانه لیکواالن او څېړونکي له پېړییو پېړییو راهیسي د علمي څېړنو له مروجو
الرو چارو سره سره اشنا وه  .په پښتو ادبیاتو کي ،اِستِناد سوي اثار زیاتره د « سند »« ،
حوالې »  «،مدرک » « ،مرجعې » « ،منبعې » « ،ماخذ » « ،ریفرینس » او په دې
وروستییو کلونوکي د « اخځ » « ،اخځلیک » «،اخیستنځي »او داسي نورو په نومونو یاد
سوي دي».
د ښاغلي ژباړن هارون خپل شعشعي په عالمانه مقدمه کې د مآخذونو په باب ښایسته ډیر علمي
مطالب راغلي دي چې زه یې د مقالې د لنډیز په غرض نه را اخلم .تاسو کوالی شئ کتاب
خالص کړئ او وې لولئ.
په نوره نړۍ کې که څوک د بل لیکوال له کوم اثر ،مقالې او نظریاتو نه د مآخذ له یادونې پرته
او د بیبلیوګرافي د اصولو خالف استفاده کوي ،لوی مسؤلیت لري ،خو زموږ په هیواد او خلکو
باندې د حاکمې بې بند و بارۍ او بې مسؤلیتۍ له برکته د نورو مقالې او آثار خلک په خپل نامه
چاپوي ،څوک پاس هم نه شي ورته کتلی.
په اروپا کې د مآخذ نه ورکولو په جرم د جرمني د هیواد د دفاع وزیر غوره مثال کیدای شي.
د جرمني د دفاع وزیر د خپلې ډاکترۍ د تیزس د لیکلو په لړ کې د بل لیکوال له نظریاتو او
آثارو نه د مآخذ د نه ښولو په تور له سختې جزا سره مخ شو .د « »P hdتیزس یې رد او له
دندې نه مستعفي شو.
زه له ځان سره په رسنیو کې د خپرو شوو مقالو او کتابونو د نا سمو مآخذونو یو اوږد فهرست
لرم چې دلته د بحث د اوږد والي له پاره نه ور باندې غږېـږم ،دا د یوې بلې مقالې او رسالې
لیکلو ته پریـږدم.
زه د دې مقالې له لیکلو او خپرولو همدا اوس بښنه غواړم په دې چې دا زما له اوصولو سره
منافات لري چې زه دې چا سره تنده یا بده خبره وکړم .زه د کش کړپ شخص نه یم ،هر څه په
یوه آرامه فضا کې د مخامخ خبرو له الرې حل کول غواړم ،خو څه وکړم بله چاره نه وه زه د
دې مقالې لیکلو ته د دې په خاطر اړ شوم چې زه ښاغلي عبدالرحیم موسی زي مخامخ نه پیژنم،
هیڅ ډول پته یې راسره نه شته چې د ګیلې څادر مې ورته غوړولی وای ،خو له خپلو لیکلو
کتابونو .شعرونو ،مقالو ،نظریاتو او افکارونه دفاع کول خپله وظیفه ګڼم.
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بیا هم د ښاغلي موسی زي د پام وړ
زه نه غواړم په یوه ساده موضوع خپل ،ستا او د درنو لوستونکو قیمتي وخت وړیا ضایع کړم.
خو څو خبرې د بیا یادولو وړ دي:
یو دا چې تاسو تیروتي یاستئ ،زما ځواب مو زما د درانه استاد ،الرښود او ورور ډوکتور لطیف
بهاند په آدرس لیکلی دی ،نه زما په آدرس.
زما د نیمګړې حافظې کمپیوتر داسې راته وایي چې آصف بهاند ته خدای تر اوسه پورې د
عبدالرحیم موسی زي دیدار نه دی ور په برخه کړی.
او بله دا چې ځواب لیکل ستاسو حق و ،خو زما په پته او نیغ په نیغه زما د پوښتنو ځوابونه او
زما د نیوکو په اړه بحث کول ،نه ستاسو د کلي کیسه او د هغه ځای د ماشومانو ستونزې.
تاسو د خپلې ځوابیه مقالې په یوه برخه کې لیکلي دي چې:
«… او په پای کې یو ځل بیا د موضوع د سپیناوي له پاره وایم چې د بهاند صاحب شخصیت
او علمیت ته بشپړ درناوی لرم نوموړي زمونږ ژبې ته ډیر ادبي خدمت کړی دی د هغه د لېکنې
ځېنې کرښې مې خوښې شوې نو ځکه مې په خپله تیره مقاله کې رانغاړلي ول او د پورتنۍ
مسلې له کبله وه نه د کومې ادبي غال له وجې ،ستاسو روغتیا زما هیله ستاسو د ال ادبي همکارۍ
په تمه».
نقل قول د هر چا حق دی ،خو د مآخذ د ښودلو په شرط.
بله خبره دا ده چې ما په خپله مقاله کې تاسو په ادبي غال نه وئ تورن کړي او په ډیره نرمه
لهجه مې داسې لیکلي وو:
«زه د دې مقالې له لیکلو او خپرولو همدا اوس بښنه غواړم په دې چې دا زما له اوصولو سره
منافات لري چې زه دې چا سره تنده یا بده خبره وکړم.
زه د کش کړپ شخص نه یم ،هر څه په یوه آرامه فضا کې د مخامخ خبرو له الرې حل کول
غواړم ،خو څه وکړم بله چاره نه وه زه د دې مقالې لیکلو ته د دې په خاطر اړ شوم چې زه
ښاغلي عبدالرحیم موسی زي مخامخ نه پیژنم ،هیڅ ډول پته یې راسره نه شته چې د ګیلې څادر
مې ورته غوړولی وای ،خو له خپلو لیکلو کتابونو ،شعرونو ،مقالو ،نظریاتو او افکارونه دفاع
کول خپله وظیفه ګڼم».
زه یې بیا تکراروم چې زه د کش کړپ سړی نه یم ،زه د زدکړې ،د نوي نسل د روزلو او
سالمې الرښوونې پلوي یم ،هغه هم د عدم تشدد د فلسفې په چوکاټ کې.
ستاسو دې کور ودان وي چې له مآخذونو نه مو پوره استفاده کړې ده .زه پوهېـږم چې ستاسو
موخه هم د ښیګڼې پر لوري یو ګام و ،خو که دا ګام د یو شمیر منل شوو اصولو له مخې اوچت
کړای شي ،ډیره به ښه وي .زه فکر کوم چې زموږ هدف یو دی ،او هغه د نوي نسل سمه روزنه
او د معاصرو علومو او د ښوونې روزنې اوسنیو منل شوو نړیوالو قوانینو په چوکاټ د کوچنیانو
او ځوانانو الرښوونه ده.
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موږ که یو بل سره همغږي شو او یو بل ته الس ورکړو ،دې سپیڅلې موخې ته به ژر ورسېـږو
او که هر څوک په خپله خوښه خپل آس په هر لوري یې چې زړه غوښتي وي وزغلوي ،نو څه
به تر السه نه شي.

اجمل تورمان:
د اجمل تورمان لیک او د کوچنیانو ادبیات

د  ۲۰۱۵کال د جون په  ۲۵نیټه مې د ډاکتر بهیج عثماني له برکته د مخکتاب پر پاڼه دا جمله
تر سترګو شوه:
«د اطلعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته سر خلصی لیک»:
کابینې ته د باري جهاني غوندې یوه مسلکي شخص په نوماندیدو سره ،خبرې ببرې شوې او له
ډیرو بهرنیو او کورنیو مزاحمتونو او د خبرو له ځیـږوالي او ببروالي سره ،سره جهاني د
اطالعاتو او کلتور وزارت ته بریالی شو .د همدې ببرو خبرو اړو دوړ مې ال له ذهن څخه پاک
شوی نه و چې د جهاني په آدرس او نامه یو لیک د میډیا له کړکۍ سر را ښکاره کړ.
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زه تر ټولو مخکې له ډاکتر بهیج عثماني نه مننه کوم چې د ده د ښه ذوق او لوړ همت له برکته،
په کابل او افغانستان کې د کوچنیانو ادبیاتو د خوار او زار وضعیت په باب ،د تورمان صاحب
له دې دلسوزانه ،عالمانه او ښه لیک نه خبر شوم.
زه باري جهاني له نږدې پیژنم .په کابل او اروپا کې مو څو ځلې په شخصي ،علمي او رسمي
محافلو کې د ګډون پرمحال لیدلي دي او سره غږیدلي یو ،خو اجمل تورمان یوازې د میډیا د
سخي او مهربانه پاڼو له الرې پیژنم او په لیدلو یې خدای تر اوسه نه یم ویاړ من کړی.
دغه لیک چې دلته خبرې پرې کوم ،مطرح فرهنګي شخصیت ښاغلي اجمل تورمان لیکلی دی
او داسې یوې موضوع ته یې د ښاغلي وزیر پام ور اړولی دی چې په عام ډول په ټول افغانستان
او په ځانګړي ډول د اطالعاتو او فرهنګ په وزارت کې یو له اړینو او د نوي نسل په روزلو
کې تر ټولو اړینه مسآله او بنسټیزه موضوع ده.
دا دی د لیک بشپړ متن:
«د اطالعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته سر خالصی لیک:
جهاني صیب ،سالم!
وزارت دې درته مبارک وي ،په دفتر کې دې اېښې په مبارکیو کې راغلې د ګالنو ګېډۍ ګردجنې
مه شه!
جهاني صیب! دا خبرې مې له ډېرې مودې راپه دې خوا په زړه کې وې ،خو اورېدو ته یې
څوک نه و .ښایي د لږې ډېرې پېژندګلوی له امله چې له تاسې سره یې لرم درته به بې ارزښته
نه وي.
د ماشوم ادبیات او دوی ته رسنیز کار په افغانستان کې ډېر خوار او زار دی .له کومه چې زه
د ماشومانو لپاره یوه ـ نیمه لیکنه کوم او په لسګونه کلونه ورنه اوړي ،د افغانستان د اطالعاتو
او فرهنګ د وزارت له ادرسه په دې برخه کې هیڅ ډول عملي کار نه دی شوی.
هو ،اوریدلي دي مې چې د کمکیانو انیس میاشتنۍ مجلې نوم په انیس کودک واوښت ،دا لوی
نوښټ او ابتکار د پخوانیو مسوولینو و ،البته اوس خبر شوم چې دغه میاشتنۍ مهالنۍ شوې او
چې خپګان تر منځ وتلی وي نو کله په دې او کله په هغې نوم خپرېږي.
تاسې یې یو ځل پوښتنه وکړئ ،کیدای شي ماته راغلي راپورونه ناسم وي .که ناسم وي نو له
مسولینو یې بخښنه غواړم.
جهاني صیب! لرې به نه ځو یو ځل خو په ګوګل کې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د ګاونډ
هیواد ایران کار ته تم شئ ،وګورئ چې هغوی د خپلو ماشومانو لپاره څه کړي دي؟
مونږ یې ولې نشو کوالی؟
ایا اړینه نه ده چې مونږ خپلو ماشومانو ته یوه نه بلکې څوـ څو دولتي نشریې ولرو او په خپل
وخت په منظم ډول چاپ شي؟ حال دا چې انیس ،هیواد  ،اصالح دا ټول تر ډېره په عین مطالبو
سره په لوی تیراژ هره ورځ له چاپه راوځي.
تاسې یو ځل د ملي تلویزیون د ماشومانو خپرونې خو وګورئ ،ایا دغه خپرونې تر کومه
ماشومانو ته دي؟
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کلونه وړاندې مې په همدغه تلویزیون کې د ماشومانو په خپرونه کې د ریس رشوت خور په
نوم یوه تمثیلي ټوټه ولیدله ،چې یو ماشوم مامور او بل ریس وي او د کار د اجرا په بدل کې
ورته رشوت ورکوي ،ایا د ماشومانو په خپرونو کې باید همدا مطالب خپاره شي؟
جهاني صیب! د وزارت ټول زاړه اسناد رابرسیره کړئ ،وګورئ چې د ماشومانو د ادبیاتو او د
دوی د رسنیز کار په برخه کې کومه الزمه هڅه شوې ده؟
یو مهال چې ما په پوهنې وزارت کې کار کوو او تر ډېره په ښوونځیو کې د ادبي ټولنو د
جوړولو دنده راتر غاړه وه ،لیدل به مې چې زمونږ ماشومانو په څومره مینه له ایران نه
ماشومانو ته مرسته شوي د شعرونو او کیسو کتابونه لولي.
ولې ایا مونږ ماشومانو ته لیکوال نه لرو ،پروین پژواک ،خالده تحسین ،اناهیتا روهي ،احمد
تکل ،اجمل اند او نور ،ایا کله مو د دوی له وړتیاوو د استفادې هڅه کړې؟
څو پورې به پردیو کتابونو ته ناست او بیا کلونه وروسته به د فرهنګي یرغل خبره مطرح کوو؟
جهاني صیب! تاسې وزارت ته نوي راغلي یاست ،هسې دا خبرې مې تاسې ته ولسي جرګې ته
د باور رایې تر اخیستلو یوه ورځ مخکې هم کړې وې .د چارواکو کارونه ډېر او ډېری ترینه
هېر وي ،نښه یې ال دا چې د شیدو پیاله هم رانه په میز واوښته.
بیا مې غاړه خالصه کړه ،مسوولیت مې و ،تاسې دې راته ژوندي وئ!
زړه خو مې دا وایي چې د لیک الندې ولیکم ،کاپي  :د ولسمشر فرهنګي سالکار اسدهللا غصنفر
ته.
په درنښت
اجمل تورمان»
سر کیدو سره او د ټوپکي
په دې کې خو شک نه شته چې په افغانستان کې د ټوپک د شپیلۍ له ُ
شپیلۍ د خاوند له واکدار کیدو سره سم ،پرته له ټوپکوال نه ،هر څوک او هرڅه په بنسټیزه ټوګه
زیانمن شول ،چې په هغو کې لومړی ماشوم ،کوچنی او د دوی ادبیات او نور لومړني حقونه
یې وو.
ښاغلي تور مان د اطالعاتو او فرهنګ وزیر ته په خپل لیک کې چې څه لیکلي دي ،دا ټولې
زما د زړه خبرې دي .دا خبرې باید ما لیکلې وای .خو زه هم آرامه نه یم ناست ،تر خپلې وسې
مې خپل کار کړی دی .ډیر لرې نه ،څه لنډه موده پخوا ( )۰۷/۰۴/۲۰۱۵په خپلې یوې مقالې
«د کوچنیانو ادبیات ،تاریخي پس منظر ،اوسنی حالت ،نهمه برخه» کې ،په افغانستان کې د ننه
او د باندې له افغانستان څخه د کوچنیانو له پاره په تلویزیونو کې د خپرونو په باب ټولې ستونزې،
د حل الرې او خپل نظر لیکلی او نشر کړی دی ،خو څوک به یې ولولي او څوک به غوږ پرې
وګروي .زه خپله همدومره کوالی شم ،له دې ور آخوا نه کوم ګوند لرم ،نه جنګیالي او نه هم
کوم قهرجن لښکر ،چې پرې ور مارش یې کړم .په یوازې تن مې د قلم په توره او د لغاتو په
لښکر دغومره کړي چې یاد مې کړل.
خو اوس چې ښاغلي اجمل تورمان خبره له اشارو او مقالو ورتیره کړه او مخامخ لیک کې یې
د خپل زړه وینا ،زما د زړه او یو شمیر نورو قلموالو د زړه خبره؛ د ټولو قلموالو او فرهنګیانو
په استازیتوب وکړه ،نه یوازې خپله غاړه یې خالصه کړې ده ،بلکې د یوه اړین فرهنګي مسولیت
خبره یې کړې ده .دا چې ښاغلی وزیر به د خپل صالحیت ،مسولیت او امکاناتو په چوکاټ کې
څه وخت څه وکړي ،دا په ده پورې او د اطالعاتو او فرهنګ په وزارت پورې اړه لري ،خو
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زما خپله عقیده دا ده چې د جهاني صاحب زدکړو ،پوهې ،تجربو ،وطن او خلکو سره مینې ته
په کتو سره زه ډاډه یم په دې برخه کې څه چې د ده له السه وشي ،وبه یې نه سپموي.
د ټولو دې پام وي چې دا وروستۍ خبره نه ده ،د غاړې خالصول او د کارونو پای نه دی«.د
مینې الر اوږده ده په ورورو به سره ځو  »...ماشومان ،کوچنیان او نوی نسل له موږ نه ډیر
څه غواړي او حق یې هم دی .له شخص نه نیولې تر کورنۍ پورې ،له وړکتون نه نیولې ،بیا
تر ښوونځي او پوهنځي او ټولنې پورې ،له شخصي فرهنګي آدرسونو نه نیولې تر رسمي او
دولتي موسسو پورې ،دا حق څوک ،چیرې ،څه ډول ادا کوي ،دا د دوی کار دی ،خو دا دې
ټول په یاد ولري چې:
موږ د ماشومانو ،کوچنیانو او نوي نسل ډیر پور وړي یو ،باید ادا یې کړو.
زه داسې فکر کوم :دا مهمه نه ده چې ډیوه د چا په الس کې ده ،مهمه دا ده چې الر روښانه
شي .دا مهمه نه ده چې دا خبره چا وکړه ،زما له نظره مهمه دا ده چې دا خبره وشوه ،مطرح
شوه او هغه هم د یوه لوړ دولتي مسول مقام په آدرس.
شپون صاحب یو وار اشرف غني ته د خبرو د نه رسیدو په اړوند د «ولسمشر اشرف غني او
د غوښو دیوال» تر سر لیک الندې لیکلي وو چې له رییس جمهور نه را تاو خلک د غوښو د
دیوال حثیت لري ،نه څوک ور پرېـږدي او نه د چا خبره ور رسوي او...
و به لیدل شي چې له جهاني نه هم د غوښو کوم دیوال را تاو دی او که خبرې او لیکونه
ورسېـږي.
و به ګورو چې وزیر صاحب ته دا لیک د لوستلو له پاره ور رسیدلی دی که نه؟ او وزیر صاحب
د خپلې پوهې ،تجربې او د موضوع د مهم والي په رڼا کې د خپلو امکاناتو او صالحیت په دایره
کې څومره او څنګه قاطع پریکړه ا و کار کوي  .او د دې په څنګ کې قلموال او په تیره د
کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې متخصصین او عمآل فعاله قلموال څه کوي او ښاغلي وزیر ته
څومره وړاندیزونه او لیکلي او تخلیق کړي آثار د چاپ له پاره وړاندې کوالی شي؟
د وزیر صاحب دې ،دې ته هم پام وي چې د خپل وزارت له واک او امکاناتو نه په استفادې
سره څومره کسان د کوچنیانو د ادبیاتو د زدکړې له پاره بهرنیو هیوادو ته لیږلی شي او څومره
کسان په لنډو سفرونو کې د کوچنیانو د روزلو او له هغو سره د برخورد او هغو ته د یو څه
تخلیق او ژباړې له پاره په لنډو بورسونو کې د لنډو زدکړو له پاره بهر ته استولی شي ،څو
هغوی د یوې تشې د ډکولو له پاره په بیړه یو څه زده کړي او د وطن له هغو کوچنیانو او د
هغوی له میندو پلرونو سره یې شریک کړي چې وړکتون ،ښوونځي ،کتاب ،مطالعې ،رادیو او
تلویزیون او د میډیا نورو ډولونو ته السرسی لري.
سره له دې چې د تورمان صاحب لیک او خبرې یوازې د اطالعاتو او کلتور د وزیر ښاغلي
باري جهاني په آدرس لیکل شوي دي ،خو زه یې داسې انګیرم چې د تورمان صاحب لیک دې
ټول هغه قلموال هم په نظر کې ولري چې د ماشوم او کوچني د پاللو ،روزلو او زدکړې په
ارزښت پوهیـږي ،په تیره هغو قلموالو ته چې د کوچنیانو له پاره یې هستونې کړي او کوي یې
او یا ژوندي روزنیز پروګرامونه چلوي.
ما د کوچنیانو له پاره نه شعر لیکلی دی ،نه مې کومه کیسه لیکلې ده ،خو یو څو کیسې مې
ژباړلې دي ،د دې په څنګ کې له څه د پاسه دیرش کاله را په دې خوا د موضوع د مهم والي
په درکولو سره مې د کوچنیانو د ادبیاتو په تیورکي او تحقیقي برخه کې د خپلو زدکړو ،پوهې
او تجربې په رڼا کې کار کړی دی او اوس هم په همدې کار لګیا یم.
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تور مان صاحب په خپل لیک کې په کابل کې ،په اوس مهال کې د کوچنیانو خپرونو ته اشارې
کړې دي او د نشراتو خوار او زار حالت یې د مثال په توګه ښاغلي وزیر ته مخ کې ایښی دی
او ...د دې موضوع مهم والي ته په پام سره ،د خپلو څیړنو په لړ کې د کوچنیانو ادبیاتو ته د
شوو کارونو د څیړنې په برخه کې کله چې په کابل کې یا په افغانستان کې د شوو کارونو او
روانو کارونو د څیړلو برخې ته ورسیدم ،نو ما سره په اروپا کې د قحط الکتاب او قحط المواد
په دې چاپیلایر کې ،هغه مالومات چې ما غوښتل ،نه وو راسره .د موضوع د روښانتیا له پاره
مې ځان سره و ویل چې له کابل میشتو یارانو نه مرسته وغواړه چې که چاپ شوي مواد نه
شي را پوست کوالی ،ال اقل دومره مالومات خو را ته پیدا کړي چې کومه خپرونه یا خپرونې
د کوچنیانو له پاره همدا اوس چاپیږي؟ آیا د افغانستان د لیکوالو ټولنې په تشکیل کې چې پخوا
د کوچنیانو د ادب څانګه وه ،اوس هم شته که نه؟ او څو نورې پوښتنې.
ما په اول ګام کې له دغو ښاغلو نه په دې ډول د دې مالوماتو غوښتنه وکړه:
۱ــ د  ۲۰۱۴کال د دسمبر په شپږمه نیټه مې ښاغلي ضیا بومیا ته داسې ولیکل:
سالمونه او درناوی!
یوه څیړنیزه مقاله باندې کار کوم ،دهغې مقالې په ترڅ کې د دغو پوښتنو ځواب ته اړتیا لرم:
په کابل کې د افغانستان د لیکوالو ټولنه فعاله ده که نه؟
ــ که فعاله وي ،آیا د هغې ټولنې په تشکیل کې د کوچنیانو د ادبیاتو څانګه شته که نه ،که وي
کوم فعالیتونه یې کړي دي؟
ــ په کابل کې د کوچنیانو له پاره کومې نشرېې خپرونې کوي؟
ــ آیا په مجلو او اخبارونو کې د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره لکه پخوا کوم ځانګړی ستون یا پاڼه
شته که نه ،که وي لیکواالن یې څوک دي؟
له همکاریو نه مو مخکې له مخکې مننه کوم.
البته هر څه به لنډ راته لیکې چې ډیر په زحمت نه شې.
خو تر نن پورې یې ځواب ته الرې څارم.
۲ــ د  ۲۰۱۴کال د دسمبر په یولسمه نیټه مې ښاغلي عبد الواحد تابع ته داسې ولیکل:
زما له کابل نه یو څه مالومات په کار دی ،که وکوالی شې چې په لنډ ډول یې را ته پیدا کړې.
توکل په خدای تاسو خو یی ووایاست چی له وسی می کېـږی؟ یانی کوالی یی شم که نه؟
ــ په پخواني رژیم کې د دولت په تشکیل کې د لیکوالو ټولنه وه اوس هم شته که نه؟ که وي آیا
د کوچنیانو د ادبیاتو څانګه په کې فعاله ده که نه؟
ــ آیا د کو چنیانو له پاره کومې مستقلې دولتې یا غیر دولتي خپرونې شته که نه؟
ــ په ټول کې په افغانستان کې د کوچنیانو ادبیاتو ته څومره پاملرنه کېـږي او څه حال لري؟
که مو وکوالی شول دا پوښتنې به ډیرې لنډې راته ځواب کړئ .له مرستې به دې منندوی اوسم.
او په بریښنا لیک کې راولیږه.
انشاهللا
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بس زه سترګې پر الره یم،
نور دې په خدای سپارم،
تربیا.
څو ورځې یې پته و نه لګیده ،بیا مې د  ۲۰۱۴کال د دسمبر په نولسمه داسې ور ته ولیکل:
تابع صاحب سالمونه! آ زما غوښتی مالومات دې لکه چې یا هیر دی او یا دې نه دی پیدا کړی،
که څنګه؟
له لږ څه سوال ځواب نه وروسته پوه شوم چې نه کیـږي ،نو بیا مې څه ور ته ونه لیکل.
۳ــ ښاغلي غفور لیوال نه مې د  ۲۰۱۵کال د فبرورۍ په یولسمه نیټه ،داسې غوښتنه وکړه:
لیوال صاحب سالمونه او درناوی!
که مو دغه مهرباني وکړه ،نو زما له پاره به یوه لویه ډالۍ وي او دغه راز که مو وخت پیدا کړ
دا پته به را ته ولګوئ:
ــ د کوچنیانو له پاره په کومو خپرونو کې ځانګړې مخونه شته او په څه ډول؟
ــ آیا د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې د کوچنیانو د ادبیاتو څانګه شته که نه ،که وي کوم
فعالیتونه یې کړی دی؟
ــ په رادیو او تلویزیون کې د کوچنیانو له پاره څه شته که نه؟
او نور مو داسې څه که د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې له نظره تیر شول  ،نو که زحمت نه
کیږي د ایمیل له الرې مې ورباندې خبر کړه.
یو خو زما هغه کتاب (د کوچنیانو ادبیات) و چې په  ۱۳۶۶کال کې خپور شوی و ،دا اوسنۍ
څیړنه مې کامآل نوې ده او ستاسو مرستې ته اړ یم.
خو ده په اول کې ما ته یوازې دا جمله ولیکله:
استاده مننه  ،زه به خپله ټوله هڅه وکړم.
او کله چې د  ۲۰۱۵کال په اپریل کې زه کابل ته تګونکی شوم او له ده نه مې د ده د تیلیفون
شمیره وغوښته ،لیوال صاحب د تیلیفون د شمیرې د رالیږلو سره یو ځای د غوښتي مالوماتو په
برخه کې داسې را ته ولیکل:
سالمونه قدرمن بهاند صاحب!
زما لپاره به دا ویاړ وي ،چې له تاسو سره خبرې وکړم...
بله خبره دا ده  ،چې د مطیع هللا ویسا په نامه یو ځوان دی ،چې غواړي د کلیوالو ماشومانو لپاره
یوه مجله خپره کړي ،ما ستاسو د هلو ځلو یادونه هم ورته کړې وه ،نو که څه لیکنې مو ورکولې
دلته به ډیرې ګټورې وي.
جوړ او خوشاله اوسئ!
کابل کې د شته ستونزو او د هر چا رسمي او شخصي کارونو ته په پام سره زه له یادو ښاغلو
ګیله نه کوم ،خو که څه په الس راغلي وای ،ما به ال هماغه وخت یادونه کړې وای.
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اوس به وګورو چې د ښاغلي اجمل تورمان په لیک د ماشونو او کوچنیانو د ادبیاتو د انځور
شوي خوا ر او زار حالت ته څوک پام کوي که نه؟
د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په ځینو برخو کې مې پر دې بحث کړی و چې د ماشومانو او کوچنیانو
له پاره ،د کوچنیانو د ادبیاتو په نامه را ټول شوي ،تخلیق شوي ،چاپ او خپاره شوي مواد
چیرې ،څه ډول چاپ او خپاره شوي دي او په کومو آدرسونو آنالین شوي دي .په دې باب
څومره مواد چې ما ته په الس راغلي یا مې له نظره تیر شوي دي ،ما یو په یو د مقالو د همدې
سلسلې (د کوچنیانو ادبیات ،تاریخي پس منظر ،اوسنی حالت) په ځینو برخو کې معرفي کړي
دي چې انترنیتي پتې یې په الندې ډول دي:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian9.pdf
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kocnian10.pdf
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian11.pdf
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian12.pdf
اوس نو پاتې دا شوه چې څنګه دا لیکلي کتابونه او مواد تر کوچنیانو او تر کورنیو پورې
ورسیـږي .انترنیتي پتې ور وښودل شي ،د لوستلو زمینه یې ورته برابره کړای شي ،کوچني ته
د لوستلو او ورباندې د پوهیدلو چل و ښودل شي.
زما له انده اوس دا د هر مور پالر ،د هرې کورنۍ د مشرانو او زلمو کار دی چې دا لیکلي
مواد او کتابونه د ماشومانو تر وړو او نازکو السونو پورې ورسوي .الرښوونه دې ورته وکړي،
ټکي په ټکي دې ورسره و وایي او د هر توري تشریح ته دې د خپلې حوصلې څادر وغوړوي
او که نه ،نو…
د کوچنیانو او د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې چې پاس ما څومره لیکوال ،کتابونه او نشریې
معرفي کړي دي او ورباندې غږیدلی یم ،په ډاډ سره ویالی شم چې دا کار بشپړ نه دی ،د بشپړتیا
تر نیمایي هم را ټیټ دی .د همدې خبرې په رڼا کې ویالی شم چې:
دا د دې مانا نه لري چې ګواکې زما څیړنه هر اړخیزه او بشپړه ده او ما به دا توره کړې وي
چې تر نن پورې ټول هغه مواد او کتابونه چې په پښتو ژبه باندې د کو چنیانو د ادب په نامه
لیکل شوي او تخلیق شوي دي ،ما به لیدلي او څیړلي وي .نه داسې نه ده او دا کار یو څه نا
شونی هم دی .ما ته د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې چې څومره مواد په مخه راغلي دي او څومره
لیکوال او شاعران مې پیژندلي دي ،خبرې مې ورباندې کړي دي او معرفي کړي مې دي .ښایي
ډیر کتابونه او لیکوال له ما نه پاتې وي او په دې برخه کې ځینې خپاره شوي آثارو نه به زه نا
خبره یم .یو مثال یې د کتابونو هغه سلسله ده چې د یوه کتاب په یوازې پیژندنه کې زه ورسره
مخ شوم.
یوه ورځ د مخکتاب په بڼ کې ګرځیدم چې د کوچنیانو له پاره د یو نوي کتاب له نامه سره آشنا
شوم .دا کتاب «ماشومانو ته د نبوي سیرت کیسې او درسونه» نومیږي .یاد کتاب مصري لیکوال
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عبدالحکیم عبدالفتاح محمد عبوس لیکلی دی او ښاغلي زاهد جاللي پښتو ته ژباړلی دی .په
فیسبوک کې یوازې د کتاب د لومړۍ او وروستۍ پشتۍ عکس ایښودل شوی و چې د کتاب نوم،
مولف او ژباړن ورنه پیژندل کیدای شو .د کتاب فهرست او محتویات په کې نه و معرفي شوي،
خو د کتاب په عکس کې له عنوان نه پاس لیکلي وو:
«د ماشومانو له پاره کتابي سلسله (»)۹
له دې جملې نه داسې ښکاري چې له دې کتاب نه مخکې اته نور کتابونه هم د کوچنیانو له پاره
لیکل شوي او چاپ شوي دي ،او زه به یې د دې قحط الکتاب په چاپیلایر کې څنګه تر السه کړم
چې په محتویاتو باندې یې څه ولیکم او ښکاره کړم چې دا کتابونه د ماشومانو او کوچنیانو
فکرونه په سمه الر سیخوي او که له سمې الرې نه یې په بله اړوي .څه شی ماشومانو او
کوچنیانو ته ورکوي او که څه ور نه اخلي؟
دا یې یوه هغه بیلګه وه چې د تصادف له مخې ما ولیدله ،کیدای شي نور ډیر داسې مواد له ما
نه پاتې وي چې په رښتیا د کوچنیانو د ادبیاتو په دایره کې راځي ،څیړل او پیژندل یې اړین دي،
خو …
د کوچنیانو د ادبیاتو په نامه ،یا د ماشومانو او کو چنیانو د روزنې له پاره څه لیکل او حتی په
تعلیمي نصاب کې چې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره کوم موضوعات انتخابیـږي او بیا لیکل
کیـږي یا ژباړل کیـږي؛ د هغو د انتخاب په باب فکر کول ډیر اړین او ضروري دي چې لیکوال
او شاعر د لیکلو او ژباړلو له پاره کومه موضوع انتخابوي او بیا یې د تخلیق ،تالیف او یا
ترجمې په نامه د کو چنیانو د ادبیاتو تر سر لیک الندې ،د هغوی په الس کې ور کوي.
اصل مقصد دا دی چې باید فکر وشي :زموږ لیکل شوي ،ژباړل شوی او یا تخلق شوی آثار یا
مواد ماشوم او کوچني ته څه ورکوي د تیارې پر لوري یې بیا یي او که د رڼا پر خوا ،د ژوند
او تمدن پر الرې یې سیخوي ،که د هغې پر ضد؟
دغه لنډکۍ مقاله (د کوچنیانو ادبیات ،تاریخي پس منظر ،اوسنی حالت ،پنځه لسمه برخه) چې
کیدای شي د یوې نتیجه ګیرۍ په بڼه و انګیرل شي ،د دې مانا نه لري چې د کوچنیانو د ادبیاتو
د پیژندنې او څیړنې په برخه کې زه خپل کار بشپـړ یا تمام ګڼم او نور الس تر زنې کینم؛ نه
داسې نه ده .د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه به زما کار روان وي او تل به زما هڅه دا وي چې د
نویو موادو په تر السه کولو سره به زه هغه څېـړم .د نویو ستونزو او نویو پوښتنو په را پیدا
کیدو سره به د نورو قلموالو په مرسته د هرې پوښتنې له پاره یو ځواب او د هرې ستونزې له
پاره یوه د حل الر پیدا کوو.

«د ماشوم د ادبیاتو کور»
د کوچنیانو د ادبیاتو د مقالو(د کوچنیانو ادبیات ،تاریخي پس منظر ،اوسنی حالت) په دې برخه
کې« ،د ماشوم د ادبیاتو کور» ته رسیدلي یو او لږ به په دې کور کې دمه شو ،له کوربنو سره
به آشنا شو او وبه ګورو چې د دې کور خاوندانو د ماشومانو او کوچنیانو له پاره څه کړي او
نقد څه لري.
د کوچنیانو د ادبیاتو د مقالو د همدې سلسلې په دولسمه برخه کې مې ویلي و:
«په فیسبوک کې ماشومانو او کوچنیانو ته پاملرنه:
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مخکې له دې چې زه خپل بحث ته ور ننوزم ،د دې خبرې سپینول غواړم چې په مخکتاب کې
مې د عامو خلکو له لوري د خپلو ماشومانو د زیږدلو زیري ،د بل چا د ماشومانو او کوچنیانو
په ښه یا بدو یادول ،عکس کیښودل او نازول د بحث وړ موضوع نه ده ،بلکې د مخکتاب په پاڼو
کې مې اصلي هدف هغه پاڼې دي چې په عام ډول د ماشومانو او کوچنیانو د روزنې ،پالنې او
د دوی ادبیاتو له پاره کار کوي.
په دې کې شک نه شته چې د دولت د درې ګونو قواوو(مقننه ،اجراییه ،قضایه) تر څنګ ،میډیا
په ټوله نړۍ کې د څلورم ځواک په صفت خپل رول ثابت کړی دی .په نویو نظریاتو کې دا هم
ویل شوي دي چې د دې څلورم ځواک څو سر کښه بچي(ټولنیزې رسنۍ) د پنځم ځواک دعوا
کړې ده.
یوه ورځ مې د خپلې خوښې وړ او خپل اعتبار وړ رسنۍ سره اړولې چې ډ ټولنیزو رسنیو په
باب دا کرښې په مخه راغلې:
«...اوس د دغه څلورو قواو تر څنګ پنځمه قوه هم خپل سر را ښکاره کړ ،هغه ټولنیزې شبکې
دي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په میلیونونو اشخاص له مختلفو عقایدو او افکارو سره یو
ځای شوي دي او خپل د خوښې وړ څه پکې خپروي او ډیر ژر تقریبا کله کله له رسنیو مخکې
د نړی له پیښو څخه خبریږي دا ټولنیزې شبکې چې ډیره وتلې او اغیزمنه یې فیسبوک ویب پاڼه
ده چې له ډیر ښه تسهیالتو څخه برخمنه ده او مشترکین یې کوالی شي خپل د خوښې وړ څه
پکې خپاره کړي .ددې ټولنیزو شبکو فلسفې ته که فکر وشي نو ډیر د نړیوال کیدو پر لور
ورنیږدې کیدو ته یو ستر ګام دی او د نړۍ په یوه کلي بدلیدل ورځ تر بلې په دې ډول تحوالتو
سره محسوسیږي »...
http://rohi.af/fullstory.php?id=32292
د میډیا د پاسنیو سرکښو بچیانو په ډله کې یو هم مخکتاب یا فیسبوک نومیږي .د دې ټولنیزې
رسنۍ پر مخ ځینو قلموالو د نورو مسایلو تر څنګه کوچنیان هم نه دي هیر کړي ،یوه پاڼه یې
ورته جوړه کړې ده چې «یو ماشوم یوه نړۍ نومیږي».
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian12.pdf
په مخکتاب کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره دا پاڼه (یو ماشوم یوه نړۍ) دومره موثره وه
چې په پای له کې یې همدا فیسبوک پاڼه په یوې داسې ویبپاڼې باندې بدله شوه چې د ماشومانو د
پالنې ،روزنې او د کوچنیانو د ادبیاتو په یوه لوی آدرس باندې بدله شوه چې نوم یې دی:
«پل»(.)pal.taand.com
د «پل» د زیـږیدو په خوشالۍ باندې مې په هماغه وخت کې یوه ځانګړې مقاله ولیکله:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_pal.pdf
ما ال پخوا د ماشوم روزنې د فیسبوک پاڼې له پاره لیکلي وو «:په مخکتاب کې د «یو ماشوم،
یوه نړۍ» په نامه پاڼه کې د دې پاڼې د چلوونکو او همکارانو له خوا چې د ماشومانو او دهغوی

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
327
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د میندې پلرونو او نورو مشرانو د الرښوونې له پاره څه ایښودل کیږي ،دا یوازې د ښار محدود
چاپیلایر سره رانغاړي .موږ باید په کلو او بانډو کې د افغانستان اکثریت کوچنیان ،د هغو ژوند
او د هغو له پاره الرښوونې ،سواد ،ښوونځی او د هغوی ادبیات او راتلونکی ژوند هیر نه
کړو».
خپل هماغه پخوانی خپور کړی نظر اوس بیا د «د ماشوم د ادبیاتو کور» له پاره هم په تکرار
او ټینګار سره راوړم چې د ماشوم د ادبیاتو کور کارونه او فعالیتونو ته زه ډیر خوشبینه یم او
که په همدې بڼه دوام وکړي ،ښه راتلونکې به یې په مخ کې وي ،خو د مسولینو باید دې ټکي ته
پام وي چې د دوی په پاڼه(د ماشوم د ادبیاتو کور) کې خپریدونکي مواد به څومره او څنګه تر
هغو ماشومانو او کوچنیانو پورې ورسول شي چې هغوی یا عصري میډیا(تلویزیون ،کمپیوتر
او ا نترنت) یا نه پیژني او یا الس رسی نه ورته لري .زما وړاندیز خو دا دی چې خپل ډیری
فعالیتونه او الس ته راوړنې دې د اوس له پاره په لیکنۍ او چاپي بڼه تر دوی پورې ورسوي.
« د ماشوم د ادبیاتو کور» فرهنګي بنسټ د اوسني دولت د اړوندو ادارو له خوا منظور او په
رسمیت پیژندل شوی فرهنګي بنسټ دی ،چې د  ۱۳۸۹کال د حمل په یو ویشتمه نیټه یې د
تاسیس مکتوب صادر شوی دی.
هغه رسمي اسناد چې ما لیدلي دي ،په هغو کې په  ۱۳۸۹کال کې د افغانستان د اطالعاتو او
کلتور وزارت د معین ښاغلي سید عمر سلطاني په امضا لیکل شوي چې دا بنسټ د  ۱۳۸۹کال
د حمل له یویشتمې( )۲۱نیټې نه د فعالیت حق لري .دا یې هم د مکتوب متن:
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زما د معلوماتو له مخې ،د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ ایښودونکی اجمل تورمان دی .کله چې
یې د فیسبوک پاڼې له الرې له ځینو فعالیتونو څخه خبر شوم ،نو راته موضوع ځکه جالبه او په
زړه پورې شوه چې عمآل همدا اوس د کوچنیانو د ادبیاتو په باب زما څیړنیز کار روان دی او
هر چیرې چې په دې باب له مازې یو کتاب ،یو شخص چې په دې باب یې څه تخلیقي یا تحقیقي
کار کړی وي ،کومه خپرونه(اخبار ،مجله ،رادیو تلویزیون او  )...او یا د ټولنیزې میډیا په نور
برخو کې کوم څرک وګورم ،نو سمدالسه یې د کوچنیانو ادبیاتو د غوړیدو ،ښې پیژندنې او نوي
نسل د روزلو په موخه معرفي کوم ،خپل نظر او وړاندیزونه ور سره یو ځای کوم ،ستونزې یې
په نښه کوم ،د حل الرې یې ښیم او بیا یې خپروم.
د همدې دلیل له مخې مې هوډ وکړ چې «د ماشوم د ادبیاتو کور» فرهنګي بنسټ باندې هم یو
څه ولیکم ،نو مې تر ټولو مخکې ،د کره او لومړي الس موادو د تر السه کولو په موخه ،د دې
کور د بنسټ ایښودونکي اجمل تور مان مرسته و غوښته او دا پوښتنې مې ور ته مخکې کیښودې:
سالمونه او درناوی!
زه غواړم «د ماشوم د ادبیاتو کور» باندې یوه څیړنیزه مقاله ولیکم .که زحمت نه کیږي د دغو
الندې پوښتنو په ځواب کې مرسته را سره وکړه:
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ــ «د ماشوم د ادبیاتو کور» ټولنه؟ یا نهاد؟ څه وخت ،د چا له خوا او د کوم هدف په خاطر جوړ
شوی؟
ــ «د ماشوم د ادبیاتو کور» فیسبوک پاڼه څه وخت پرانستل شوې؟
او ستا خپله یوه لنډکۍ بیوګرافي مې هم په کار ده.
ښاغلي تور مان هم لطف وکړ او دغه مالومات یې زما په ادرس را ولیـږه:
«استاد سالم!
د ماشوم د ادبیاتو کور په  ۱۳۹۴لمریز کال کې جوړ شو .د کور مسوول اجمل تورمان دی او
د افغانستان د اطالعاتو او فرهنګ وزارت څخه د فعالیت رسمي اجازه لیک لري.
هدف یې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ،هم د لویانو له خوا ماشومانو ته او هم له ماشومانو نه
ماشومانو ته.
تر اوسه یې د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ چې هر چهارشنبه د کابل په عامه کتابتون کې
جوړېږي درې لویې غوڼدې هم جوړې کړي ،په کابل کې د روزنتون د ماشومانو لپاره د رسامۍ
او مقاله لیکنې کانکور ،د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون سره په ګډه ماشومانو ته د کیسه لیکنې
کانکور او عامه کتابتون ته د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د څو تنو مشهور لیکوالو
د تصویرونو ډالۍ.
پخوا د ماشوم د ادبیاتو کور په بالګفا کې د ماشومانو لپاره خپرونې درلودي:
http://mashom.blogfa.com
او کابو له یوې میاشتې راهیسې په فیس بوک کې په دې نوم ( خانه ادبیات کودک ،د ماشوم د
ادبیاتو کور) خپرونې لري».
خو اوس په بالګفا کې څه نه خپروي .کله چې ما ښاغلی تورمان وپوښته چې پالګفا کې مو اوس
خپرونې شته که نه؟ ښاغلي تورمان په ځواب کې داسې را ته ولیکل:
«استاد سالم !
نه په فیس بوک کې د پاڼې تر جوړولو وروسته په بالګفا کې نشرات نه لرو .په دې پاڼه(په
فیسبوک کې د ماشوم د ادبیاتو کور پاڼه) کې مونږ ماشومانو ته کیسې ،شعرونه د خپلو اونیزو
او ځانګړو غونډو راپورونه او نور مطالب خپروو».
ښاغلی تورمان له ډیرې مودې نه د کوچنیانو په باب فکر کړی او کوي یې عمآل یې کار ورته
کړی او عمال یې تخلیق ور ته کړی دی او د «د ماشوم د ادبیاتو کور» فرهنګي بنسټ په
جوړولو او عمالً په کې کار کولو سره یې د کوچنیانو د ادبیاتو ته د پاملرنې ،ودې او د نوي
نسل د روزلو لوی مسولیت ته اوږه ورکړې ده.
ښاغلي تورمان ال پخوا د افغانستان د اطالعاتو او کلتور د وزیر ښاغلي باري جهاني په آدرس،
د کوچنیانو د خپرونو د خوار حالت او د کوچنیانو ادبیاتو ته د نه پاملرنې په باب یو سر خالصی
لیک »د اطالعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته سر خالصی لیک« لیکلی و .په لیک
کې تورمان ښاغلي وزیرته د اطالعاتو او فرهنګ وزارت اړوند موسسو او دفاترو کې او د
کوچنیانو له پاره په ځانګړو (چاپي ،غږیزو او انځوریزو) خپرونو کې شته ستونزې ،په نښه
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کړې وې .ما هم په هماغه وخت کې د همدې لیک د محتویاتو او مهم والي په باب یوه مقاله
ولیکله چې د اجمل تورمان د لیک بشپړ متن مې هم په کې خوندي کړی دی:
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_tormanlik.pdf
دا چې په دې لیک او زما پر مقالې او وړاندیزونو څومره چا سر وګراوه که نه ،زه نه یم
ورباندې خبر ،خو اوس یې ګورم چې «د ماشوم د ادبیاتو کور» د بنسټ په پرانستلو سره او د
مخکتاب په بڼ کې په همدې نامه د یوې پاڼې جوړول او د کوچنیانو د ادبیاتو د لیکوالو او خوا
خوږو د پام ور اړولو سره ،اجمل تورمان او د هغه د دې الرې انډیواالن کرار نه دي ناست او
په خپلو خبرو کې جدي او په دې برخه کې کارته هوډمن دي .دا چې په دې برخه کې سرکاري
مسولین څه کوي او څومره یې کوي ،دا به په راتلونکو کې ولیدل شي.
زه چې د ماشومانو ،کوچنیانو او په ټول کې د نوي نسل د روزلو له پاره د اجمل تورمان او د
هغه د ملګرو او همکارانو جدیت ته ګورم ،ډاډه یم چې په نږدې راتلونکو کې به «د ماشوم د
ادبیاتو کور» ځانته جال او خپلواکه چاپي او بریښنایي خپرونې هم ولري.
«د ماشوم د ادبیاتو کور» بنسټ ته د اوس له پاره زما یو وړاندیز دا دی چې که امکان ولري
دوی میاشتنۍ یا مهالنۍ خپرونه را وباسي او د دوی د بنسټ د فعالینو او نورو قلمي همکاررانو
له خوا د ماشومامو او کوچنیانو له پاره لیکلي ،ژباړل شوي او تخلیق شوي مواد په چاپي بڼه هم
خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي ،ښه به وي ،په تیره بیا که دا چاپي مواد هغو ماشومانو او
کوچنیانو ته ورسوي چې تلویزیون او انترنت یا نه پیژني او یا هم الس رسی نه ور ته لري؛ نو
ډیر په ځای کار به وي.
«د ماشوم د ادبیاتو کور» بنسټ ایښودونکی او تر نورو ډیر فعال کس اجمل تورمان دی .اجمل
تورمان ال له زلمیتوبه د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزلو په فکر کې و .په تانده ځوانۍ
کې یې هم کوچنیانو ته شعرونه لیکل .دا یې یوه بیلګه ده:
«تېر شو منی تېر شو
ورکې دوړې ,خاورې شوې
راغی ژمی راغی
سپینې  -سپینې واورې شوې
اجمل تورمان
یادونه :دا شعر کابو شل کاله مخکې ,هغه مهال چې تنکی ځلمی وم ما لیکلی و».
کور-ادبیاتو-د-ماشوم-د-کودک-ادبیات-خانهhttps://www.facebook.com/1474829949511421/timeline/?ref=nf
وروسته یې بیا د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې د هڅو لمن نورهم پسې وغوړیده او په دې برخه
کې یې آثار هم تخلیق او خپاره کړل .د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د اجمل تورمان هڅو ته
په کتو سره به دلته د ده لنډه بیوګرافي را واخلم:
«د ماشوم د ادبیاتو کور» فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي تورمان بیوګرافي د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر
په دولسمه نیټه خپره شوه .دا یې بشپړ متن دی:
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«د ماشوم د ادبیاتو د کور د موسس او ریس اجمل تورمان لنډه پېژندګلوي:
نوم :اجمل
تخلص :تورمان
زوکړه :خوګیاڼي ،ننګرهار
زده کړه :د افغان سید جمال الدین خصوصي پوهنتون (اداره او دیپلوماسي) ،د افغان سید جمال
الدین انستیتوت( پښتو ادبیات) ،غالم حیدر خان چرخي عالي لیسه.
رسمي دندې:
ــ آزادي راډیو( خبلایر او د ایډېټر مرستیال)،
ــ اراکوزیا راډیو(ریس)،
ــ د افغانستان د پوهنې وزارت د خپرونو ریاست(غړی)،
ــ د شهیدانو او معلولینو وزارت د خپرونو ریاست( غړی).
افتخاري دندي:
ــ د افغانستان د قلم ټولنې د ځوانانو د جونګړې د پښتو څانګې مسوول،
ــ د مصور خپروندوی بنسټ مرستیال،
ــ د رڼا کلتوري ټولنې موسس،
ــ د پل فکري کړۍ د موسسې شورا غړی،
ــ د خوشحال فرهنګي ټولنې غړی،
ــ په کراچۍ کې د افغان سید جمال الدین د فرهنګي ټولنې د مشرتابه شورا غړی،
ــ د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د اکاډمیکي مجلې ( مصور) مسوول مدیر،
ــ د ماشومانو لپاره د ( اکو،بکو) په نوم د میاشتنۍ خپرونې مسوول مدیر،
ــ په کراچۍ کې د افغان کډوالو له پاره د ( د الس نښه ) په نوم د میاشتنۍ فرهنګي خپرونې
مسوول مدیراو د ( سپیدې ) مجلې د لیکوالو د پالوي غړی.
نورې ویاړنې:
په  ۱۳۷۴او  ۱۳۷۵لمریزو کلونو کې په پرله پسې ډول دوه کاله د افغانستان د اطالعاتو او
کلتور وزارت د ادبي جایزي لومړی ګټونکی.
خپاره شوي اثار:
د ګل تر سیوري الندې ،شعري ټولګه
په ویاله کې سمندر ،شعري ټولګه
خدای پامان ،شعري ټولګه
زه د ښار هغه شاعر یم ،شعري ټولګه
د ادم خان الال نکلونه :ماشومانو ته کیسې
ځنګل او د زړې بیزو کیسه ،ماشومانو ته ناول ګوټکی
پنځه ،ماشومانو ته د شعرونو ټولګه»
کور-ادبیاتو-د-ماشوم-د-کودک-ادبیات-خانهhttps://www.facebook.com/1474829949511421/timeline/?ref=nf
ډیره لږه موده کیـږي چې «د ماشوم د ادبیانو کور» فیسبوک پاڼه پرانستل شوې ده او خپل عملي
فعالیت یې پیل کړی دی.
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د دې بنسټ په فیسبوک پاڼه کې د راغلو مالوماتو پر اساس دا بنسټ څلور کاله پخوا رامنځ ته
شوی دی .د دې بنسټ په فیسبوک پاڼه کې د راغلو مطالبو په یوه برخه کې داسې راغلي دي
چې د دې بنسټ موخه څه ده .ایمل مرزا نومي لوستونکي په پاڼه کې د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر په
دریمه د دې ټولنې یا نهاد د آرم د عکس د خپرولو په برخه کې داسې یوه پوښتنه مطرح ګړې
وه:
«میشود یک کمی معلومات بدهی از اهداف یا اساسنامه این نهاد خانه ادبیات کودک اگر لطف
کنی»
او ښاغلي نګین قمبري داسې ځواب ورکړی دی:
«حتمن چرا نه
خانه ادبیات کودک یک نهاد آزاد است که روی ادبیات کودک در افغانستان کار میکند و  4سال
بدینسو فعالیت داشته اما حاال با یک تشکیالت تازه آغاز به کار کرده است.
هدف ما :خدمت به ادبیات کودک در افغانستان ,رشد استعداد های جوان در این بخش ,جلب
نمودن توجه مقامات و ارګان های مسوول و همچنان کار عملي در این مورد با کودکان افغان».
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829
949511421.2207520000.1444231551./1487904908203925/?type=3&theater
لکه څنګه چې پاس راوړل شول د دې کور د جوړیدو موخه دا ده« هدف یې د ماشوم ادبیاتو ته
کار کول ،هم د لویانو له خوا ماشومانو ته او هم له ماشومانو نه ماشومانو ته».
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د همدې وروستیو فعالیتونو په خاطر یې ،په یوه راپور کې یې داسې راغلي دي:
« از کار کرد های چهارتن از نویسنده ګان ادبیات کودک ستایش به عمل آمد:
در حالی که فردا شانزده هم میزان مصادف است با روزهنر ،نهاد تحت نام خانه ادبیات کودک
امروز ازکارکرد های چهار تن از نویسنده گان افغان که نوشته هایشان به ادبیات کودک
اختصاص یافته بود ستایش به عمل آورد.
این نهاد به رسم گرامی داشت از کارکرد های سمیع حامد ،پروین پژواک ،آصف بهاند و حبیب
هللا رفیع تصاویر آنان را تحفه گونه به کتابخانۀ عامه اهدا نمود.
نگین قمبری معاون نهاد خانهء ادبیات کودک روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در
خصوص ادبیات کودک در گذشته کار صورت نگرفته و اکنون این نهاد تالش دارد تا برنامه
های الزم را دراین خصوص راه اندازی کند.
او همچنان افزود که مسووالن باید در خصوص ادبیات کودک در افغانستان برنامه های روی
دست گیرند و حکومت باید ازاین برنامه ها حمایت کند.
ازسوی دیگر مسووالن کتابخانهء عامه کابل از این کارکرد خانهء ادبیات کودک استقبال کرده
است.
دواخان مینه پال ریس این کتابخانه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با این کار نویسنده
گان دیگرکشور نیز تشویق خواهند شد تا در رابطه به کودکان نوشته هایشان را منتشر کنند.
آقای مینه پال از تمامی شاعران و نویسنده گان کشور خواست تا روی ادبیات کودک درافغانستان
کار کرده تا بتوانند زمینه خوبی را برای آموزش کودکان فراهم سازند.
با وجود کارکرد ها و تالشها طی سالهای اخیر ،باز هم کار چنداني برای ادبیات کودک افغان
صورت نگرفته است.
دست اندر کاران این عرصه میخواهند که ادبیات کودک بخش اساسی نصاب تعلیمی معارف
کشور گردد تا باشد که کودکان از آوان کودکی با ادبیات کشور آشنا شوند.
لیزا حیدری ،رادیو ازادي»
کور-ادبیاتو-د-ماشوم-د-کودک-ادبیات-خانهhttps://www.facebook.com/1474829949511421/timeline/?ref=nf
د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر په لسمه نیټه د «د ماشوم د ادبیاتو کور» په فیسبوک پاڼه کې یو مطلب
خپور شو ،په هغه کې راغلي چې د ماشوم د ادبیاتو کور مشر اجمل تورمان د حکومت پر لوړ
پوړو مقاماتو د کوچنیانو د ادبیاتو د عامیدو او درسي نصاب ته یې د داخلیدو او رسمي کیدو په
موخه د یوې تلویزیوني خپرونې له الرې داسې غږ کړی دی:
«نن سهار د افغانستان له ملي تلویزیون سره په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د اوسني وضیعت
او د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه د کور د مسوول ښاغلي اجمل تورمان د خبرو
مهم ټکي:
«د افغانستان د اطالعاتو او فرهنګ په وزیر غږ کوم چې لطفا ً د ماشومانو ادبیاتو او رسنیزو
فعالیتونو ته پاملرنه وکړئ.
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د افغانستان د لوړ زده کړو په وزیرې غږ کوم چې لطفا ً د ټولو پوهنتونونو او لوړو زده کړو د
موسسو د ادبیاتو د پوهنځیو په تدریسي نصاب کې د ماشوم ادبیات شامل کړئ.
او د افغانستان د پوهنې په وزیر غږ کوم چې لطفا ً د لومړنیو ښوونځیو په کتابونو کې د ماشوم
ادبیاتو ته توجه وکړي او ماشومانو ته د ښوونځي د کتابونو تر څنګ مرستندویه تعلیمي کتابونه
هم چاپ او په دوی یې وویشئ»
کور-ادبیاتو-د-ماشوم-د-کودک-ادبیات-خانهhttps://www.facebook.com/1474829949511421/timeline/?ref=nf
یوه دولتي موسسه چې پخوا یې د کوچنیانو ادبیاتو ته د کار کولو رسمي مکلفیت درلود ،د
افغانستان د لیکوالو ټولنه کې د کوچنیانو ادبیات څانګه وه .په همدې اړوند مې له تورمان صاحب
نه مالومات وغوښت:
بیا سالمونه ،بیا کالمونه او بیا سوالونه:
په شپیتمه لسیزه کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې په چوکاټ کې د «کوچنیانو ادبیاتو څانګه»
موجوده وه او فعالیت یې کاوه ،اوس شته که نه؟
که وي څه یې کړي دي؟
آیا ماشومانو او کوچنیانو ته د پاملرنې ،روزنې او د هغوی ادبیاتو ته د پام کولو بله کومه موسسه،
بنسټ یا ټولنه شته که نه؟
که دې مرسته وکړه ډیره مننه ،که و نه توانیدې ،د دې کرښو له لوستلو نه هم مننه.
بیرته ښاغلي ترمان په ځواب کې را ته ولیکل:
«اصالً د لیکوالو اتحادیه چې ړنګه شوې ،بیا نه ده جوړه شوې.
مصور خپرندوی بنسټ په دې برخه کې کار کړی او ویل کېږي چې هرات ادبی انجمن هم ،خو
د هرات ادبي انجمن کارونه ما په خپلو سترګو نه دي لیدلی».
څنګه چې د زغم او نورو همکارانو « »mashomrozanaفیسبوک پاڼه وروسته له ډیر کار
او زیار نه د کورنیو ،ماشومانو او کوچنیانو د روزنې ،پالنې او ادبیاتو له پاره په یوه لوی او
معتبر آدرس باندې بدله شوه ،دغسې زما هیله ده چې «د ماشوم کور» بنسټ هم د ماشومانو او
کوچنیانو ته د پام کولو او د دوی د ادبیاتو د څیړنې ،تخلیق او ژباړې له پاره په یوه لوی او
ډاډمن آدرس بدل شي.
که د ګوډ و مات دولت کړنو او پروګرامونو ته په تمه او الس تر زنې کینو ،هیڅ هم نه ور نه
جو ړیږي .دې ځوانانو چې د نورو قلموالو په څیر د کوچنیانو د روزنې او ادبیاتو د پیژندنې او
ودې له پاره مټې بډ وهلي دي ،زه خپله ډیر ور ته هیله من یم او د مرستې د وعدې تر څنګه
ډاډ ورکوم چې کار یې خامخا نتیجه ورکوي او که موږ ټول د دولت په تمه کینو ،نو خامخا لکه
دا دومره کلونه له یآس سره مخ کیـږو او د یاس او نا امیدۍ دغه حالت که د یوې لنډۍ قالب ته
ور واچول شي ،نو داسې به وي:
چې له دولت نه پوره نه شوه
کوچنی ماشومه موږ په خپله دې ساتونه
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او دا دی دا ساتنه او پالنه پیل شوې ده او «د ماشوم د ادبیاتو کور» په نوې زمانه کې ،د نوې
میډیا په دایره کې ،زموږ د نوي متعهد نسل نوې تجربې دي چې د زړه په وینو او خپلو مادي
امکاناتو یې چلوي او د راتلونکي ژوند د نوې ارابې (ماشومان ،کوچنیان) د پیاوړې کولو او پر
مخ بیولو له پاره ،په اساسي ډول کار کوي.
زما هیله دا ده چې دا هڅې او دا تجربې د تیرو نسلونو او فرهنګیانو د مثبتو تجربو په رڼا کې
د نوي تمدن له کاروان سره موازي پر مخ والړې شي او نورې هم پسې غني او عملي شي.
زما د دغو ټولو خبرو اساسي موخه دا ده چې :موږ باید له ځان نه وروسته ،له اوسني مفهوم
سره سم یو باسواده ،چیز فهمه ،په نویو علومو پوه ،له نوي عصر سره پخال او له نوې تکنالوژۍ
سره څنګ په څنګ تلونکی نسل پریږدو ،نه داسې نسل چې فکرا ً په زر کاله پخوا زمانه کې
ژوند وکړي او فزیکي ژوند یې په اوسنۍ زمانه کې وي او د مغزو د فعالیت پر ځای یې د معدې
فعالیت ډیر وي.
څنګه چې مخکې هم و ویل شول «د ماشوم د ادبیاتو کور» ډیره لږه موده کیږي چې په مخکتاب
کې یې ځانته پاڼه جوړه کړې ده او په همدې لږه موده کې یې هڅې او فعالیتونه د پاملرنې وړ
دي.
په یاده پاڼه کې له نیکه مرغه په دواړو ژبو(دري ،پښتو) باندې د کوچنیانو له پاره شعرونه،
کیسې او مطالب خپریږي .زه په دې مقاله کې یوازې په پښتو ژبه باندې پر خپرو شوو مطالبو
باندې غږیږم ،ځان ته حق نه ورکوم چې په دري ژبه باندې پر خپرو شو مطالبو څه و وایم او
دا کار پریږدم د دې برخې داسې یوه څیړونکي ته چې په همدې برخه کې صالحیت او د کار
مخینه ولري.
په فیسبوک کې «د ماشوم د ادبیاتو کور» په پاڼه کې په پښتو ژبه باندې له پیل نه()۱۰/۰۹/۲۰۱۵
تر نن( )۳۰/۱۰/۲۰۱۵پورې د دغو ښاغلو او آغلو مطالب خپاره شوي دي:
اجمل تورمان ،عبدالحمید حکیمي ،وړانګه ننګیال ،عبدالحنان آرمل ،رڼا زرمتۍ ،پروانه لطیفي،
علینه توتاخیل ،نګینه اتمانزۍ ،مینه توتاخیل ،ولوله کوچۍ ،روزالدین غورځنګ ،پوهیالی
محبوب شاه محبوب ،اسما سادات ،فخریه نړیواله.
او څنګه چې لیدل کیږي ،د دې قلموالو شمیر ورځ تر بلې په ډیریدو دی او زما هیله دا ده چې
هر قلموال د خپلې ټولنې له پیژندلو او خپلو ماشومو او کوچنیو لوستونکو او مخاطبینو ته په کتو
سره ،هغوی درک کړي ،د هغوی روان او جهان وپیژني او بیا د زمان له غوښتنو او پوښتنو
سره سم ورته قلم وچلوي.
د دغو یادو قلموالو مطالب تر هغه ځایه چې ما لوستي او له نظره مې تیر کړي دي ،د کوچنیانو
د روان او غوښتنو سره سم ،په غور او دقت سره لیکل شوي دي .بیا یې هم په تکرار سره وایم
چې دغه مطالب یوازې هغو ماشومانو او کوچنیانو ته رسیدالی شي ،چې کمپیوتر ،انترنت او
فیسبوک ته السرسی لري ،ډیره سلنه کوچنیان چې له یادو شیانو نه محروم دي ،هغوی ته باید د
دې موادو چاپي بڼه آماده او الس کې ورکړل شي او دا کار په لږ دقت او زحمت سره ممکن هم
دی.
اوس چې د «دماشوم د ادبیاتو کور» د کار پیل دی ،په ښه بڼه پیل شوی دی او که همداسې
روان وي ،زه یې وینم چې د لیکوالو او شاعرانو شمیر هم ورځ تر بلې په زیاتیدو دی او د
محتوا له پلوه هم تر یوې اندازې د قناعت وړ دی« .د ماشوم د ادبیاتو کور» په فیسبوک پاڼه
کې د خپرو شو مطالبو څو بیلګې دا دي:
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ستوری
اجمل تورمان
بهرام سبق ښه زده کړی و.
ښوونکي ورته په مخ ستوری رسم کړو.
بهرام ډېر خوشاله شو.
کورته چې راغی د کوټې پرده یې کش کړه.
کوټه تیاره شوه ،بهرام الس له مخ لرې کړ او ویې ویل:
مورجانې زما مخ رڼا کوي؟
مور یې وویل:
هو ،زما د ښایسته زوی مخ خود رڼا کوي.
بهرام وویل:
نه مور جانې! زما په مخ ښوونکې ستوری رسم کړو دا ستوری رڼا کوي؟
مور یې پرده بېرته کش کړه ،په خندا یې بهرام ته وویل:
زوی جانه دا خو په قلم جوړ شوی ستوری دی دا کله رڼا کوي؟
بهرام خپه شو .ویل :نو ښوونکي دا ستوری څله رسم کړ؟
مور یې ورته وویل:
تا سبق ښه زده کړی و.
ستا په پوهه ستاسې ټولګی رڼا دی ،ته د خپل ټولګي ستوری یې ،او ښوونکې ځکه ستا په مخ
دا
ستوری رسم کړ .بهرام خوشحاله شو او له ځان سره لګیا شو :اې ،بي ،سي ،ډي»
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829
949511421.2207520000.1444231551./1475795809414835/?type=3&theater
«د ماشوم د ادبیاتو کور» په فیسبوک پاڼه کې داسې ترانې هم ایښودل شوي چې له یوې خوا
ماشوم ته د ښیرازۍ او پسرلي زیری ورکوي او له بلې خوا د تورو په زدکړه کې مهم رول
لوبوي.
څنګه به له څو تورو نه یوه کلمه جوړه شي او بیا له څو کلمو نه یوه جمله .زما په نظر چې دا
ترانه په کورونو کې او په وړکتونونو کې د هغو ماشومانو له پاره ډیره اړینه ده چې د لومړي
ټولګي له پیل نه مخکې د لومړي ټولګي په مقدماتي برخه کې میندې پلرونه او یا په وړکتون
کې ښوونکي کوچنیان لومړي ټولګي ته د تللو له پاره آماده کوي .دا هم د اجمل تورمان ترانه«:

باران
د ماشومانو لپاره ترانه
اجمل تورمان
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ب  ،ب  ،ب  ،الف  ،الف  ،الف
ر ،ر ،ر ،الف  ،الف  ،الف
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
***
باران میده  ،میده  ،میده
په غرونو اوري ښایسته
باران میده  ،میده  ،میده
په غرونو اوري ښایسته
ب  ،ب  ،ب  ،الف  ،الف  ،الف
ر ،ر ،ر ،الف  ،الف  ،الف
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
*****
ښكلي باران د پسرلي
زړونو ته راوړه خوشحالي
ښكلي باران د پسرلي
زړونو ته راوړه خوشحالي
ب  ،ب  ،ب  ،الف  ،الف  ،الف
ر ،ر ،ر ،الف  ،الف  ،الف
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
*****
بارانه سیند درنه خپه
وركړه سالم څپه ،څپه
ب  ،ب  ،ب  ،الف  ،الف  ،الف
ر ،ر ،ر ،الف  ،الف  ،الف
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران»
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829
949511421.2207520000.1444231551./1481261722201577/?type=3&theater
خو د تاسف ځای دا دی چې زموږ د ټولنې جوړښت دومره نا متوازنه دی چې همدا لومړي
ټولګي ته تر تګ نه مخکې مقدماتي ټولګی د ټولنې ډیره لږه سلنه خلک پیژني او تطبیقوي
یې او د ټولنې اکثریت یې ال پیژني نه او که یې پیژني بیا یې د عملي کولو شرایط د بیلبیلو
دالیلو له مخې نه وي آماده ،خو پخوا له دې چې ټولنه د جګړې په مرض اخته شي ،په دودیزه
بڼه موجود و ،یا په کور کې د کورنۍ د مشرانو له خوا او یا هم د کلي په جومات کې ،خو
اوس په ډیری سیمو کې د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله نه مراعاتیږي.
تر هر څه وړاندې باید و ویل شي چې «د ماشوم د ادبیاتو کور» بنسټ په باب ما مخکې له دې
هم مقالې لیکلې دي ،څنګه چې د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ ایښودونکی او د کوچنیانو د ادبیاتو
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په برخه کې عمالً فعال شخصیت اجمل تورمان دی ،ما د ده د یو «لیک» په باب چې د کوچنیانو
د ادبیاتو په سر نوشت پورې اړوند و ،هم یو مقاله لیکلې وه او اوس دا دی بیا ،په تیر یوه کال
کې د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ د فعالیتونو په باب د هغو تیرو مقالو په دوام بحث کوم.
د ماشوم د ادبیاتو کور یو خپلواک فرهنګي بنسټ دی چې د یو شمیر فرهنګیانو د شخصي هلو
ځلو پر بنا له څه مودې را په دې خوا عمالً فعالیت کوي .کوم اسناد چې ما د ماشوم د ادبیاتو
کور په برخه کې ،د «د کوچنیانو ادبیات ۱۷ ،ــ  ۱۸ــ  ۱۹برخې» تر عنوان الندې وړاندې
کړي وو ،د هغو په استناد دا بنست په  ۱۳۸۹کال کې رسمیت پیدا کړی دی ،هلته ما ویلي وو:
»د ماشوم د ادبیاتو کور» فرهنګي بنسټ د اوسني دولت د اړوندو ادارو له خوا منظور او په
رسمیت پیژندل شوی فرهنګي بنسټ دی ،چې د  ۱۳۸۹کال د حمل په یو ویشتمه نیټه یې د
تاسیس مکتوب صادر شوی دی .هغه رسمي اسناد چې ما لیدلي دي ،په هغو کې په  ۱۳۸۹کال
کې د افغانستان د اطالعاتو او کلتور وزارت د معین ښاغلي سید عمر سلطاني په امضا لیکل
شوي چې دا بنسټ د  ۱۳۸۹کال د حمل له یویشتمې ( )۲نیټې نه د فعالیت حق لري»...
د دې بنسټ باني او مشر ښاغلی اجمل تورمان دی او تر نن پور په بریالیتوب سره پرته له کوم
مادي امتیاز څخه په دې کار او په دې الر کې هلې ځلې کوي .د دې بنسټ اصلي هدف ما د
بنسټ په باب د مقالو په لومړۍ برخه کې د اجمل تورمان له قلم نه داسې ثبت کړی و:
« هدف یې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ،هم د لویانو له خوا ماشومانو ته او هم له ماشومانو نه
ماشومانو ته .تر اوسه یې د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ چې هره چهارشنبه د کابل په عامه
کتابتون کې جوړېږي .درې لویې غوڼدې مو هم جوړې کړي ،په کابل کې د روزنتون د ماشومانو
له پاره د رسامۍ او مقاله لیکنې کانکور ،د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون سره په ګډه ماشومانو
ته د کیسه لیکنې کانکور او عامه کتابتون ته د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د څو
تنو مشهورو لیکوالو د تصویرونو ډالۍ .پخوا د ماشوم د ادبیاتو کور په «بالګفا» کې د ماشومانو
له پاره خپرونې درلودي : http://mashom.blogfa.com/او کابو له یوې میاشتې راهیسې
په فیس بوک کې د «خانه ادبیات کودک ،د ماشوم د ادبیاتو کور» په دې نوم ،خپرونې لري،
خو اوس په بالګفا کې څه نه خپروي».
کله چې ما ښاغلی تورمان وپوښته چې پالګفا کې مو اوس خپرونې شته که نه؟ ښاغلي تورمان
په ځواب کې داسې را ته ولیکل:
استاده سالم ! نه په فیس بوک کې د پاڼې تر جوړولو وروسته په بالګفا کې نشرات نه لرو .په
دې پاڼه(په فیسبوک کې د ماشوم د ادبیاتو کور پاڼه) کې موږ ماشومانو ته کیسې ،شعرونه د
خپلو اونیزو او ځانګړو غونډو راپورونه او نور مطالب خپروو «.ښاغلی تورمان له ډیرې مودې
نه د کوچنیانو په باب فکر کړی او کوي یې عمالً یې کار ورته کړی او عمالً یې د نوي نسل د
روزلو لوی مسولیت ته اوږه ورکړې ده.
څه باندې یو کال مخکې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي ډول خپله فیسبوک پاڼه پرانستلې او د
هغې په چوکاټ کې یې د خپلو فعالیتونو راپورونه په منظم ډول پیل کړي .له هغې نیټې نه را
وروسته دوی په خپله فیسبوک پاڼه کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د ګڼو شاعرانو شعرونه
او د لیکوالو مطالب خپاره کړي دي .دوې غوره بیلګې یې دا دي:

زه څوک؟
زه وړه نجلۍ یمه
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پالر ته ښاپیرۍ یمه
مور ته ناوکۍ یمه
ښکلې ،ګاللۍ یمه
لوبې په خپل کور کوم
پام په خپلې خور کوم
کار مې هم د مور کوم
کله ،کله شور کوم
ښکلې مې نانځکه ده
ما نه هم نازکه ده
منډو کې چابکه ده
ورکه رانه ځکه ده
درس مې زه د شپې وایم
ښکلې الف ،بې وایم
شعر ښه په مزې وایم
نوروته کیسې وایم
*****
زه وړه نجلي یمه
زه وړه نجلي یمه
فرشته صالحي

د کتاب ښکلي خبرې
زه یوه لویه ښکلې پاچاهي یم
زه پرمختګ او سرلوړي یم
زه تاسو سره مرکې کوم
زه ستاسو هینداره یم
زه ونه یم پاڼې ښکلې لرم
خو ناپوهي بې پاڼو وچه ونه ده
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زه هغه موخه یم چې په نښه کیږم
زه هغه کوچنی کور یم چې لوییږم
زه هغه لیکنه یم ،چې نه خالصیږم
زه تلپاتې خوشبویي یم
زه تلپاتې ځواني یم
زه تاسو ته لوی نعمت یم
له تیارو سره جګړې کووم
زه د سولې کوتره یم
شمله لېوال

د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ د نورو مطالبو تر څنګ په یاده موده کې د کوچنیانو د استعدادونو
د غوړیدو ،کوچنیانو او ماشومانو ته د نورو د پام اړول او په ټول کې د کوچنیانو د ادبیاتو د بیا
ژوندي کولو او بډاینې په برخه کې هم نوښتونه او د قدر وړ کارونه کړي دي.
کله مې چې دا کرښې لیکلې ،نو مې د بسټ د مشر په آدرس په یو لنډ ایمیل کې ،په دې تیر لږ
څه باندې یو کال موده کې د بنسټ د فعالیتونو د مالومولو له پاره ،داسې پوښتنه ور ولیږله:
«تورمان صاحب سالمونه او درناوی!
د نوي نسل د روزنې په موخه ،د کوچنیانو ادبیاتو ته د قلموالو ،دولتي مقاماتو او په ټول کې دې
مهمې موضوع ته د عامه ذهنیت د را اړولو په منظور ،یو ځل بیا غواړم چې «د ماشوم د ادبیاتو
کور» پر فعالیتونو باندې یوه لنډه مقاله ولیکم .د دې کار د تر سره کیدو په خاطر په لنډ ډول را
ته ولیکئ چې:
«د ماشوم د ادبیاتو کور» د تاسیس له نیټې نه تر نن پورې ،د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې
کوم د پام وړ کارونه کړي دي او په یاده برخه کې مو راتلونکي پالنونه څه دي؟
له مرستې نه مو همدا اوس مننه!»
ده څو ورځې وروسته په دې شرحه مالومات را ته راولیږه:
«استاد سالم!
دا هم د هغو کارونو فهرست چې مونږ په تېر کې ترسره کړي دي:
۱ــ د روزنتون د ماشومانو لپاره د مقاله لیکنې او رسامۍ کانکور،
 ۲ــ ماشومانو ته د کیسه لیکنې سیالي،
۳ــ عامه کتابتون ته د هنر د ورځې په مناسبت د ماشومانو د ادب د لیکوالو د تصویرونو د پکج
ډالۍ،
 ۴ــ ماشومانو ته مشاعره،
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 ۵ــ د ماشوم د ادبیاتو د مالتړ د مالي صندوق پرانیسته،
 ۶ــ د ماشومانو د ادب لیکوالو ته د جایزو او ستاین لیکونو ورکړه،
 ۷ــ د ماشومانو د ورځې په مناسبت د ماشومانو میله،
 ۸ــ مونږ په خپل شعر کې ،ماشومانو ته د په پښتو ،دري او انګلسي ژبو د شعرونو د کتاب
چاپ،
 ۹ــ د کره کتنې او سیمینارونو اونیزې غونډې،
۱۰ــ ځانګړې فیس بوک پاڼه»
دا د بنسټ د مسول ښاغلي تورمان له نظره د دوی د کار لنډ ګزارش و ،خو هغه څه چې د
دوی د کار او فعالیتونو په باب زما له نظره تیر شوي دي ،هغه زه بل ډول ارزوم.
د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې او د نوي نسل د روزلو له پاره« ،د ماشوم د ادبیاتو کور» له
بنسټ نه هغومره چې تمه کیده ،له هغه نه یې هم ډیر کارونه تر سره کړي دي .په دا تیر یوه
کال کې یې زما له نظره په ځانګړي ډول دا کارونه موثر او د خاصې یادونې وړ دي:
۱ــ اړوندو تعلیمي موسساتو ته ،په درسي نصاب کې د یو مضمون په توګه د کوچنیانو د
ادبیاتو پر شاملولو باندې ټینګار،
اجمل تورمان د افغانستان له ملي تلویزیون سره په یوه مرکه کې په ټولو اړوندو موسساتو غږ
وکړ چې د کوچنیانو د ادبیاتو مضمون دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړای شي:
«د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر په لسمه نیټه د «د ماشوم د ادبیاتو کور» په فیسبوک پاڼه کې د ماشوم
د ادبیاتو کور مشر اجمل تورمان د حکومت پر لوړ پوړو مقاماتو د کوچنیانو د ادبیاتو د عامیدو
او درسي نصاب ته یې د داخلیدو او رسمي کیدو په موخه د یوې تلویزیوني مصاحبې له الرې
داسې غږ کړی دی:
«نن سهار د افغانستان له ملي تلویزیون سره په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د اوسني وضیعت
او د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه د کور د مسوول ښاغلي اجمل تورمان د خبرو
مهم ټکي:
«د افغانستان د اطالعاتو او فرهنګ په وزیر غږ کوم چې لطفا ً د ماشومانو ادبیاتو او رسنیزو
فعالیتونو ته پاملرنه وکړئ.
د افغانستان د لوړ زده کړو په وزیرې غږ کوم چې لطفا ً د ټولو پوهنتونونو او لوړو زده کړو د
موسسو د ادبیاتو د پوهنځیو په تدریسي نصاب کې د ماشوم ادبیات شامل کړئ.
او د افغانستان د پوهنې په وزیر غږ کوم چې لطفا ً د لومړنیو ښوونځیو په کتابونو کې د ماشوم
ادبیاتو ته توجه وکړی او ماشومانو ته د ښوونځي د کتابونو تر څنګ مرستندویه تعلیمي کتابونه
هم چاپ او په دوی یې وویشئ»
دا چې تر کومې اندازې به دا وړاندیزونه او د تورمان هلې ځلې عملي جامه واغوندي ،دا په
اړوندو موسساتو پورې اړه لري.
۲ــ په ننګرهار کې د ختیځ ادبي ټولنې په مرسته د کوچنیانو جشن،
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د  ۲۰۱۵کال د مارچ په میاشت کې د کوچنیانو ادبیاتو ته د پاملرنې په خاطر ،د ختیزې سیمې
لیکوالو او ژورنالېستانو د خپلواکې ټولنې او «دماشوم د ادبیاتوکور» د بنسټ له خوا یو سیمینار

ډوله محفل جوړ شو .له ما (آصف بهاند) نه هم هیله وشوه چې دې محفل ته یوه مقاله ولیکم ،ما
هم د «په پردي چاپیلایر کې مورنۍ ژبه» تر سر لیک الندې مقاله ور ته ولیکله.
په دې یوه ورځني جشن یا سیمینار کې د کوچنیانو د ادبیاتو په باب د ګڼو خبرو تر څنګ
څیړنیزې مقالې هم اورول شوې وې او په پای کې یې یو پریکړه لیک هم صادر کړی و .دا
پریکړه لیک په یوه مخ کې «دماشوم د ادبیاتو کور» د  ۲۰۱۶کال د مارچ په  ۲۴مه نیټه خپور
کړ .د پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلي دي«:
 ۱ــ له دې وروسته دې د ماشوم د ادبیاتو جشن هر کال د دولت له خوا د هیواد په کچه جوړ
شي.
 ۲ــ د پوهنې وزارت دې د ماشوم ادبیاتو ته په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي.
 ۳ــ د اطالعاتو او کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو د ودې په موخه ځانګړې څانګه جوړه
کړي او رسنۍ دې د ماشوم ادبیاتو له پاره پر ځانګړو خپرونو او ال ډیرې توجو مجبور کړي.
 ۴ــ کلتور وزارت دې هر کال د ماشوم ادبیاتو هیوادني نندارتونونه جوړ کړي.
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 ۵ــ له ټولو کورنیو غوښتنه کوو چې پر ماشومانو د درنو کارونو پر ځای هغوی ښوونځیو ته
ولیږي او د زدکړو زمینه ورته برابره کړي.
 ۶ــ په افغانستان کې ماشومان ال هم د ګڼو اقتصادي ،علمي ،فرهنګي او سیاسي ستونزو سره
مخامخ دي ،د ماشومانو د حقوقو د مالتړ نړیوال خیریه بنسټونه دې په یادو برخو کې د شته
ستونزو د حل له پاره خپلې هلې ځلې ال ګړندۍ کړي او خپلې کړنې دې یوازې تر شعاره نه
محدودوي .په درنښت ،د ماشوم د ادبیاتو جشن ګډونوال»
دا چې څومره او څه وخت به د دې محفل د ګډون کونکو دا هیلې او پریکړې عملي جامه
واغوندي ،زه څه نه شم ویالی.
۳ـ د اطلعاتو او فرهنګ وزارت سره په ګډه د کوچنیانو د ادبیاتو د ساحې قلموالو او د هغوی
چاپ شو آثارو ته د جوایزو ویش،
د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د ماشوم د ادبیاتو له کور سره په ګډه ،د کوچنیانو د ادبیاتو په
برخه کې د فعالو قلموالو د آثارو د ارزونې او تشویق په خاطر یو محفل جوړ کړی و ،غوره
لیکوالو او ژباړونکو ته جوایز او ستاینلیکونه ور کړل شول .نور حال یې په دې مطبوعاتي
اعالمیې کې ولولئ«:

مطبوعاتي اعالمیه
 -۲۲ثور۱۳۹۵-
اطالعاتو او فرهنګ وزارت ،د ماشومانو د ادبیاتو د کور ،سره په ګډه په افغانستان کي د
ماشومانو ادبیاتو ته کتنه وکړه .په دې مناسب مراسم ،د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د نړیوالو
رسنیو په تاالر کي د ماشومانو د ادبیاتو د کور مشر ښاغلي اجمل تورمان پیل کړل.
د اطالعاتو او فرهنګ وزیر ښاغلي عبدالباري جهاني ،د ماشومانو ادبیات د ټولني د جوړوني
او ټولیزو ادبیاتو د مهمي برخي په توګه د پام وړ وګڼل ،د وزارت له لوري د کمکیانو انیس
پنځلس ورځنۍ خپروني ،کتابونو د چاپولو او په دې برخه کي د مرستندی مالي صندوق له پاره
د زمینې برابرولو او مالي مرستي ترڅنګ یې د وزارت د همکارۍ ژمنه تازه کړه.
ښاغلي جهاني د نن ورځي د پروګرام موخه د ماشومانو د ادبیاتو د څرنګوالي او اهمیت څېړلو
ترڅنګ ،په دغه برخه کي د لیکوالو هڅونه یاده کړه او ژمنه یې وکړه چي په روان کال کي به
د نورو بېالبېلو هڅو تر څنګ د ماشومانو له پاره لس غوره کتابونه چاپوي.
د اطالعاتو او فرهنګ وزیر له رسنیو وغوښتل چي د ماشومانو د ذهني روزني او رواني امنیت
د خوندیتوب په موخه سالمي او ګټوري خپروني وکړي.
دغه راز د غونډي د علمي کمېسیون له لوري د تېر  ۱۳۹۴لمریز کال په اوږدو کي د ماشومانو
له پاره د چاپ سوو کتابونو تر ارزولو وروسته درې غوره ګڼل سوي کتابونه اعالن سول« .
راش ئ چي هوا وکړو» « زمین و آسمان » « د وارو ملکه » په ترتیب سره د ښاغلي آرش
ننګیال تخلیقي ،د مېرمن پروین پژواک معلوماتي او د ښاغلي محمود مرهون د ژباړي آثارو ته
د ستاینلیکونو ترڅنګ شل زریزي نقدي ډالۍ ورکول سوې.
د ماشومانو د ادبیاتو په پنځونو ،لیکنو ،ژباړه او کلتوري هڅو کي ښکېلو اوولسو تنو نورو
شخصیتونو ته د اطالعاتو او فرهنګ وزارت له لوري ستاینلیکونه ورکړل سول.
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د غونډي ویناوالو ،د هیواد د ماشومانو د ادبیاتو د وضعیت د ارزولو ترڅنګ په دغه برخه کي،
د اړوندو بنسټونو او لیکوالو پر پاملرنه او هڅو ټینګار وکړ».
په نورو ویبپاڼو کې هم د دې محفل د جوړیدو خبر خپور شو .په تاند کې یې لنډ ګزارش داسې
خپور شو:
«د ماشومانو د ادبیاتو لیکوالو ته جایزې ورکړل شوې:
د افغانستان د اطالعاتو او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په
برخه کې هغو کتابونو ته چې په  ۱۳۹۴کال کې چاپ شوي او غوره پېژندل شوي ول ،جایزې
ورکړې .په دې اړه له دغه وزارت څخه په خپره شوې اعالمیه کې راغلي چې په یاد مناسبت
غونده د چهارشنبې په ورځ د اطالعاتو او فرهنګ وزارت په تاالر کې جوړه شوې وه چې د
نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د
ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په برخه کې د هر ډول مالتړ او پراخې همکارۍ ژمنه
وکړه .په اعالمیه کې راغلي چې د تخلیقي آثارو په برخه کې دغه جایزه د ارش ننګیال کتاب
(راشئ ،چې هوا وکوو!) ،په معلوماتي برخه کې د پروین پژواک اثر( زمین و آسمان) او د
ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر (د واورو ملکه) ته ورکړل شوه .دغه جایزې هر کس
ته شل زره افغانۍ وې او تر څنګ یې پر  ۱۷تنو هغو لیکوالو چې په یاده برخه کې یې لیکنې
او کوششونه کړې ول ستاین لیکونه هم و ویشل شول .هېره دې نه وي چې دا لومړی ځل دی
چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو له پاره د جایزو او ستاینلیکونو د ویش
ځانګړی پروګرام جوړېږي .د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د کور مسوول اجمل تورمان
رسنیو ته ویلي چې راتلونکي کلونه به هم دغۍ لړۍ جاري ساتي».
دا او دې ته ور ته محفلونه که له یوې خوا د کوچنیانو د ادبیاتو د بڼ په برخه کې فعال قلموال
نور هم دې اړین انساني کار ته هڅوي ،نو له بلې خوا په ټول کې خلکو او میډیا ته ور په یاد
کوي چې د وطن د نوي نسل د روزنې په برخه کې د کوچنیانو ادبیات څومره مهم رول لري او
څومره اړین دي.
 ۴ــ د ماشوم د ادبیاتو کور په نوښت د افغانستان د ملي رادیو تلویزیو په مرسته د لومړي ځل
له پاره د  ۲۰۱۵کال د نومبر په شلمه نیټه د مشاعرې جوړیدل،
دا هم «د ماشوم د ادبیاتو کور» نوښت و چې د لومړي ځل له پاره په افغانستان کې د ماشومانو
او کوچنیانو مشاعره جوړیږي .دا نوښت د ماشوم د ادبیاتو کور بسټ و ،خو د افغانستان د ملي
رادیو تلویزیون او آشیانې موسسې په ګډې همکارۍ سره دا مشاعره جوړه شوې وه .په میډیا
کې د دې مشاعرې ګزارش داسې وړاندې شوی دی:
«په افغانستان کې د لومړي ځل له پاره د ماشومانو مشاعره:
په افغانستان کې د لومړي ځل له پاره د ماشومانو مشاعره تېره ورځ په کابل کې د افغانستان د
ماشوم د ادبیاتو د کور په نوښت او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او اشیانې موسسې په
همکارۍ جوړه شوه.
په دغه مشاعره کې چې په سلګونو ماشومانو ګډون کړه و ،ډېر ژر به د ملي تلویزیون له الرې
خپره شي.
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د ماشوم د ادبیاتو د کور مسوول اجمل تورمان په خپلو پرانیستونکو خبرو کې و ویل چې په
دغه مشاعره کې ډېری هغه شعرونه د ماشومانو له خوا لوستل کېږي چې د ماشوم د ادبیاتو د
کور د ځوانو غړو له خوا لیکل شوي دي.
ښاغلي تورمان و ویل چې په راتلونکي کې به د ماشوم د ادب هغې برخې ته هم پاملرنه وشي
چې د ماشوم له خوا ماشوم ته لیکل دي.
تورمان د افغان فرهنګي شخصیت الحاج محمد ګالب منګل له مرستې او همکارۍ هم یادونه
وکړه کوم چې د دغه مشاعرې د جوړولو په برخه کې یې له کور سره کړې وه.
ورسته د آشیانې په لسګونه ماشومان ستیج ته راغلل او خپل انتخابي شعرونه یې ولوستل.
دغه شان د ماشومانو د ال خوشحالۍ لپاره ترانې او د ځوان سندرغاړي مبین وصال کنسرت هم
په پام کې نیول شوی و چې ماشومانو په خپلو تنکیو السونو ورته ګرمې چکې و وهلي.
په پای کې د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور له خوا همکارو ادارو ته ستاینلیکونه او یو شمېر
ګډنوالو ته د ګلو ګېډۍ ورکړل شوې.
دغه شان د افغانستان ملي راډیو تلویزیون هم ماشومانو ته خپلې ډالۍ د ښوونځی بکسې پر
ماشومانو و ویشلې.
د یادونې ده چې دا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دومره پراخه کچه د ماشومانو لپاره د
یو شعري پروګرام جوړول ول.
د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وایي چې دی او د کور غړي د ماشوم د ادب په
برخه کې نورو پراخو کارونو ته هم ژمن دي.
تورمان و ویل :موږ غواړو په راتلونکې کې ماشومانو ته د کیسو ویلو یو پروګرام ،او په
پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د ادبیاتو په پوهنځیو کې د ماشومان د ادبیاتو د تدریس
د اهمیت په اړه یو سیمینار او دغه شان د هغو لیکوالو لپاره چې د ماشومانو لپاره یې کتابونه
سږ کال چاپ شوي د جایزو د ویش یو پروګرام هم جوړ کړو.
د ماشوم د ادبیاتو کور له څو کلونو راهیسې د ماشوم د ادب په برخه کې کار کوي چې تر اوسه
یې د دغه پروګرام تر څنګ ،د روزنتون د ماشومانو لپاره د نقاشي او مقاله لیکنې کانکور ،د
ماشومانو تر منځ د کیسه لیکلو سیالي او ګڼ نور لوی او واړه پروګرامونه هم جوړ کړي دي».
داسې محفلونه که وغځول شي او د افغانستان په ټولو ښارونو کې عام کړای شي ،ډیره به ښه
وي .زه داسې فکر کوم چې د داسې محفلونو په جریان کې چې ماشومانو او کوچنیانو ته وخت
ورکړل شي چې ستیژ ته راشي او د خپلو همځولو او مشرانو په مخ کې خپلې خبرې وکړي،
خپل شعرونه واوروي او خپلې لیکلې کیسې ولولي ،نو که له یوې خوا په هر اړخیزه توګه
تشویقیږي ،جرآت پیدا کوي  ،نو له بلې خوا کله چې د ټولنې د یو غړي په توګه ارزښت ورکړل
شي ،د شخصیت احساس کوي.
په داسې یوه ټولنه کې چې له مور پالر نه نیولې ،تر ټولې کورنۍ پورې او له کوڅې ،کلې او
ښونځي نه نیولې بیا تر ټولنې پورې هر کله ماشومان او کوچنیان ښکنځل شوي ،چیچل شوي او
وهل شوي ،شاقه کارونو ته اړ ایستل شوي او حتی جنسي تیري ورباندې شوي؛ نو په داسې
یوې ټولنې کې له هر آدرس نه چې وي ،چې ماشومانو او کوچنیانو ته د دې مشاعرې په څیر
نور داسې محافل چوړیږي چې د هغوی استعدادونه غوړیږي او د شخصیت د جوړیدو او
غوړیدو له پاره یې الره آواریږي ،ډیر ښه کار دی او باید ال پسې وغځول شي.
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۵ــ د کوچنیانو د ادبیاتو د جدي رامنځ ته کولو ،ساتنې ،ودې او ال شتمنیدو په خاطر د مرستو
صندق پرانېستل:
د ماشومانو او کوچنیانو ادبیاتو ته د پام له پاره او د دوی په ژبه د دوی له پاره د آثارو د چاپ
په خاطراو د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ د مالي بنیې د پیاوړي کیدو په خاطر ،د دې بنسټ په نوښت
د مرستو مالي صنوق پرانستل هم د دوي په کارونو کې یو د یادولو او قدر وړ ګام دی.
د دې صندوق د پرانستل کیدو په یو ګزارش کې چې ښاغلي خان محمد سیند د آزادۍ رادیو په
ویبپاڼه کې خپور کړی و ،داسې راغلي دي:
«د ماشوم د ادبیاتو د ودې او پراختیا له پاره د مالي مرستو د جلبولو صندق پرانېستل شو.
په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل،
هڅې یې پیل کړي چې د هېواد د ماشومانو د ذهني سالمې ودې لپاره ،د دوی د ذوق او استعداد
سره سم ،فرهنګي کارونه وکړي.
په غونډه کې د ځینو دولتي او غیردولتي موسسو استازو دغه هڅه وستایله او ژمنې یې وکړې
چې په دې برخه کې به مرستې وکړي.
په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره لږ کار شوی ،خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسوولین
وایي ،هڅې کوي چې په د هېواد کې د فرهنګ دغه وروسته پاتې برخه پیاوړي کړي.
د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د
کور د مالي مرستې د صندق د پرانیستلو پر مهال وویل ،د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې
لپاره ،د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروري دي او هڅې کوي چې په دې برخه کې ،مثبت بدلونونه
رامنځته شي.
ښاغلي تورمان زیاته کړه:
"موږبه په نږدې راتلونکې کې د هغو لیکوالو او رسنیو له پاره چې په  ۱۳۹۴کې د ماشوم
ادبیاتو ته کار کړی ،دوی ته د ستاینلیکونو او جایزو پروګرام جوړ کړو .هڅه کوو د یو سمینارله
الرې لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو څخه وغواړو چې د زده کړو او تحصیل په نصاب
کې د ماشوم ادبیات ځای کړي .موږ ستاسې د ماشومانو لپاره د ادبیاتو په برخه کې نه ستړي
کیدونکې هڅې کوو".
ښاغلي تورمان و ویل ،په دې برخه کې یې له څو کلونو راهیسي هڅې جاري ساتلي خو اوس
مهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور ،په رسمي توګه په کار پیل کړی ،د دولتي او غیر دولتي
موسسو مالي او تخنیکي مرستې به یې ،پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي.
د اطالعاتو او فرهنګ وزیرعبدالباري جهاني و ویل ،د ماشومانو د سالمې فکري روزنې له
پاره ،د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروري دي.
ده ژمنه وکړه چې د ماشوم د ادبیاتو له کور سره به ،مالي او مشورتي مرستې وکړي:
"ادب د ټولنې د کلتوري سطحې د لوړولو تر ټولو ښه تعارف کوي،په افغانستان کې د کوچنیانو،
ځوانانو او د ښځو د ادبیاتو لپاره لږ کار شوی ،ماشومان خاصو ادبیاتو ته ضرورت لري ،موږ
دا هڅه ستایو او د وزارت د وسې پورې به ورسره مالي او مشورتي مرستې وکړو".
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د افغانستان د جمهور رییس اشرف غني فرهنګي سال کار اسداله غضنفر و ویل ،د ټولنې د
پرمختګ او ترقۍ لومړني بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنه او له علم او ادب سره د دوې له
بلدولو سره تړلي دي ،همدارنګه تاکید یې وکړ چې دې برخې ته زیاته پاملرنه وشي.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت استازي و ویل ،هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب
کې ،دغې برخې ته ځاې ورکړل شي.
که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي تکنالوژۍ او د تلویزیونو رامنځته کیدو د ماشومانو پام
وراړولې خو کورنۍ وایي چې د ماشوم ادبیات ،که کیسې وي که شعرونه ،که روزنیز رسمونه
وي او که دې ته ورته نور څه وي ،د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت
ډیر اثر کوالی شي».
۶ــ د ماشوم د ادبیاتو کور فیسبوک پاڼې کې د بنسټ له لوري د کوچنیانو له پاره خپاره شوي
مواد:
په دې پاڼه کې د کوچنیانو او ماشومانو له پاره د ګڼو شاعرانو او لیکواالنو شعرونه ،لیکنې
اونثرونه او د بنسټ ګزارشونه او نظریات خپاره شوي دي .د کور مسول اجمل تورمان په
جرأت سره لیکلي دي چې دوی په دا یوه کال کې «د ماشوم د ادبیاتو کور» فیسبوک پاڼې څومره
کار کړی دی  ،ده د  ۲۰۱۶کال د می په اولسمه نیټه «د ماشوم د ادبیاتو کور» په فیسبوک پاڼه
کې داسې ولیکل:
«درنو لوستونکو او د ماشومانو د ادبیاتو د کور محترمو غړو!
خوشحاله یم چې د ماشومانو د ادبیاتو کور د مسوول په توګه په لنډه موده کې چې ال یې په
رسمي ډول د خپلې یو کلنۍ کیک نه دی پرې کړی هم ستاسې په وړاندې پړ نه یم او د ماشومانو
لپاره مو دومره څه کړي چې یوې مسوولې دولتي ادارې به هم نه وي کړي.
کور له تېرو څلورو کلونو را په دېخوا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې فعالیت لري خو لکه
څنګه مې چې وویل له رسمي فعالیت څخه یې ال یو کال نه اوړي.
مونږ په تشو السونو هغه څه کړي چې ډېریو ښایي په ډکو جیبونو نه وي کړي.
په دې اړه تفصیل به بیا د ماشومانو د ادبیاتو د کور د کلیزې په مناسبت له تاسې سره شریک
کړم.
خو مشت نمونه خروار د کور رسمي فیس بوک پاڼه یې ښه ثبوت دی چې هیله من
یم ګرانو ماشومانو خوښه کړې وي.
غواړم په دې توګه له خپلو درنو همکارانو هم مننه وکړم چې په هر حال کې یې کار ته نه نه
دي ویلي او په یو ډول د ال نورو کارنو لپاره هم وهڅول شي.
له ټولو هغو رسمي او غیر رسمي ادارو او اشخاصو هم مننه چې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې
او پراختیا په هدف چې زمونږ یواځنی موخه ده مرسته راسره کوي.
اوس همدومره
یار زنده صحبت باقي
د ماشومانو د ادبیاتو د کور مسوول
اجمل تورمان
 ۱۳۹۵/ ۲/۲۸کابل»
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او دا یې حق هم دی چې داسې په جرآت سره وغږیږي ځکه چې په تش الس سره یې ډیر څه
کړي دي.
مخکې هم و ویل شول چې د ماشوم د ادبیاتو کور په فیسبوک پاڼه کې د ماشومانو له پاره
شعرونه ،د کوچنسانو له پاره کیسې او د ماشوم د ادبیاتو د کارونو ګزارشونه او وړاندیزونه
خپاره شوي دي چې هره برخه یې ځانته جال بحث غواړي ،خو دلته به یې زه د ځینو کارونو
یادونه وکړم:
د ماشوم د ن ړیوالې ورځې په مناسبت له میدیوتیک سنتر سره په ګډه د ماشومانو میله جوړول.
د بنسټ په پاڼه کې دا الندې متن او څو عکسونه ایښودل شوي چې باید مفصل ګزارش یې خپور
کړی وای:
« نن په کابل کی د ماشومانو د ادبیاتو کور او مدیتوتیک افغانستان له خو د ماشومانو د نړیوالې
ورځې په مناسبت د ماشومانو میله؛»

«د ماشوم د ادبیاتو کور» د خپل فعالیت له پیل نه ،شخصي او رسمي مراجعو ته د ماشو د
ادبیاتو د ښه کیدو ،ودې او د نوي نسل د ښې روزنې په موخه ،یو شمیر وړاندیزونه په شفاهي
او تحریري بڼه وړاندې کړي دي ،درانه لوستونکي کوالی شي چې دا وړاندیزونه د دوی په
فیسبوک پاڼه کې له نظره تیر کړي.زه یې دلته په تدریسي برخه کې دوې نمونې وړاندې کوم:
د وړاندیزونو او نظریاتو په برخه کې تر ټولو مهم وړاندیز د ښاغلي اجمل تورمان یو وړاندیز
د بیلګې په توګه دلته یادوم چې زما له نظره ډیر مهم او د ارزښت وړ دی .دا وړاندیز یې د
ښونځیو د ریاضي کتابونو د لیکوالو له پاره کړی دی.
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تورمان د کوچنیانو د واړه ذهن او روان په نظر کې نیولو سره ښاغلو ښوونکو ته داسې وړاندیز
کوي چې په یوه عادي متن کې ماشوم یا کوچني ته داسې څه ولیکي چې هم د هغه له پاره د
درک ،پوهیدنې او منلو وړ وي او هم په هغه کې د حساب د زدکړې (یو ،دوه ،درې )...توري
یا اعداد( )...۳ ،۲ ،۱ځای پر ځای شوي وي .وروسته د متن له وړاندې کولو نه دا بیا د ښونکي
په مهارت پورې اړه لري چې څنګه په ورکړي متن کې بیا زدکوونکو ته عدودونه ور وښیي.
دا د اجمل تورمان د وړاندیز بشپړ متن دی«:
ریاضي او د ماشوم ادب
اجمل تورمان
د ښوونځیو د منځنیو ټولګیو د ریاضي د کتابونو د لیکونکو د پام وړ!
تاسې کوالی شئ په ریاضي کې عبارتي پوښتنې لږ اوږدې کړئ ،دا شان چې هم خرما شي هم
ثواب ،هم کیسه وي او هم د ریاضي د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
او ماشومانو ته په زړه پورې هم وي.
په یو ،دوه لومړیوو کرښو کې خپل هدف مه لټوئ ،په ټوله کې یې د ګتې په اړه فکر وکړئ!
مثال:
جانان او زمری هره ورځ کرکټ کوي.
جانان توپ اچوی او زمری توپ وهنه کوي.
زمری تر جانان دوه کاله مشر دی ،جانان اته کلن دی.
څوک وایي زمری څو کلن دی؟ (خالي خانه چې بیا یې ماشومان ډکه کړي)
نن دوی دواړو یو اور لوبه وکړه.
یو اور څو توپه وي؟ (خالي خانه چې بیا یې ماشومان ډکه کړي)
زمری په لومړي توپ کې دوه مندې جوړې کړې.
په دویم توپ کې څلور.
په دریم توپ کې بیا څلور.
په څلورم توپ کې دوه.
اوه په پنځم او شپږمو توپونو کې دوه شپږېزې.
اوس له جانان نه حساب ورک دی چې زمري ټولې څو منډې جوړې کړې؟
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څ وک یې مرسته کوي ،زمري په شپږو توپونو څو مندې جوړې کړې دي؟ (خالي خانه چې بیا
یې ماشومان ډکه کړي)
د تېر درس د تکرار په ډول د ښوونکي پوښتنې:
زمري او جانان کومه لوبه کوله؟
زمری څو کلن او جانان څو کلن و؟
زمری تر جانان څو کاله مشر و؟
زمري او جانان څو اوره لوبه وکړه؟
یو اور څو باله وي؟
زمري په اول توپ څو منډې جوړې کړې؟
زمري څو څلوریزې و وهلې؟
په دوو ورستیو توپونو کې زمري څو ،څو مندې جوړې کړې؟
زمري په یو اور کې ټولې څو منډې جوړې کړې؟
که زمري په هر توپ شپږ منډې جوړې کړې وي ،نو ټولې څو مندې کېدې؟
او دې ته ورته نورې بېلګې »...
دغه راز د ښاغلي اجمل تورمان دا خپور کړی مطلب هم زه په وړاندیزونو کې شمیرم چې
څنګه ماشوم ته د غږونو زدکړه پیل شي .تورمان په مهارت سره په آهنګینه ،مالګینه او شاعرانه
ژبه د غږونو نه توري یا کلمات جوړوي او بیا د کوچنیانو د ذهن له پاره د درک او پوهیدو وړ
جمالت ور نه جوړوي.
ښه بیلګه یې د اجمل تورمان د ماشومانو له پاره «باران» نومې ترانه ده چې ما د ماشوم د
ادبیاتو کور له پاره په دریمه مقاله کې را اخیستې ده او دلته یې بیا په تکرار سره را اخلم«:

باران  ،د ماشومانو لپاره ترانه
ب  ،ب  ،ب  ،الف  ،الف  ،الف
ر ،ر ،ر ،الف  ،الف  ،الف
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
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*****
باران میده  ،میده  ،میده
په غرونو اوري ښایسته
باران میده  ،میده  ،میده
په غرونو اوري ښایسته
ب  ،ب  ،ب  ،الف  ،الف  ،الف
ر ،ر ،ر ،الف  ،الف  ،الف
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
*****
ښكلي باران د پسرلي
زړونو ته راوړه خوشحالي
ښكلي باران د پسرلي
زړونو ته راوړه خوشحالي
ب  ،ب  ،ب  ،الف  ،الف  ،الف
ر ،ر ،ر ،الف  ،الف  ،الف
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
*****
بارانه سیند درنه خپه
وركړه سالم څپه ،څپه
ب  ،ب  ،ب  ،الف  ،الف  ،الف
ر ،ر ،ر ،الف  ،الف  ،الف
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران
ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران  ،ن  ،باران»
د ښاغلي عبدالحمید حکیمي دا الندې ترانه ،د اجمل تورمان پاسنۍ ترانې ته ورته په عین
بڼه د غږونو ،کلماتو او جملو په جوړولو کې په آهنګینه بڼه چې د کوچنیانو له ذهن او روان
سره برابره مساله ده ،مرسته کوي ،وګورئ«:
الف،ب ،ت
زما خوږې ادې
پکار مې دي پېسې
ځانته اخلمه قلم او کتابچې
پکې لیکم کلیمې
ترې به جوړې کړم جملې
په قلم باندې لیکل کوم
په پنسل به رسمول کوم
بیا به جوړ ځانته کتاب کړم
زه همزولو ته خطاب کړم»
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«د ماشوم د ادبیاتو کور» په فیسبوک پاڼه کې د هغو قلموالو د لیکنو او شعرونو تر څنګه چې
د ماشومانو او کوچنیانو له پاره څه لیکي او خپروي یې ،په خپله د کوچنیانو لیکنې او شعرونه
یې هم خپاره کړي دي .یوه ښه بیلګه یې د  ۲۰۱۶کال د اپریل په  ۲۴مه د لس کلنې تلوسې آشنا
لیکنه ده چې په انګریزي یې لیکلې ده او مور یې پښتو ته اړولې ده.
«د ماشوم د ادبیاتو کور» په فیسبوک پاڼه کې یې د خبر او مطلب بشپړ راپور داسې راغلی دی:
«دا د لس کلنې تلوسې آشنا لیکنه ده چې مور جانې یې نوشابې آشنا له انګریزي ژبې نه پښتو
ته اړولې ده:
افغانستان ،زمونږ د ټولې کورنۍ کور
مونږ ټول پکې یو وخت راټول وو
د نوي کال په ورځ آرامه او خوشحاله وو
او د ورځې چې تری وتلي یوو،
ډیره موده کیـږي سره یو ځاې شوي نه یو
هغه ښایسته خاوره اود ونو غوړې پاڼې
آه ،زما په یاد دي هغه ښکلي یادونه...
د نارنج ونې او د انګورو تاکونه...
تودې ډوډۍ
لطفآ؛
کولې شم یوځل بیا خپل کورته الړه شم؟
زه ترې ډیره لرې بل ملک ته راغلې یم
آه ،چې څومره مې خپله خاوره یادیږي
نه پوهیږم دلته پاتې شم ،که بیرته الړه شم؟!
هیڅ نه پوهیږم ،کاشکې لږ پوهیدلې؟
لطفآ،
کولې شم بیرته خپل کلي ته الړه شم؟
زه د افغانستان د ونو پسې ډیره خپه یم...
زه په یوه نوې دنُیا کې یم چې دا هر څه رانه ډیر لري دي...
خو ...هیله او دُوعا کوم چې نور جګړې و نه شي...
زه داسی یو لمر ته والړه یم چې په ویلې کیدو دی...
له یاده نه شم ایستلې چې
د افغانستان په زړه به همدا اوس څه تیریږی او څه به احساسوي؟!
تلوسه اشنا»
په دا تیر یوه کال زماني واټن کې داسې هم شوي دي چې «د ماشوم د ادبیاتو کور» په خپله
فیسبوک پاڼه کې په ورین تندي د نورو هغو فرهنګیانو او قلموالو خبرې اعالمیې او خبرتیاوې
هم خپرې کړې دي چې د کوچنیانو او ماشومانو له پاره یې کار کړی او همدا اوس خپرونې
لري.
ښه بیلګه یې د ښاغلي احمد ولي اڅکزي هغه لیک یا خبرتیا ده چې د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره
یې خپل فعالیتونه او د هغوی د خپریدو پته او څرنګوالی په کې ښودلی دی.
دا د احمد ولي اڅکزي د لیک یوه برخه ده چې د  ۲۰۱۶کال د می په پنځمه نیټه «د ماشوم د
ادبیاتو کور» په فیسبوک پاڼه کې خپور شوی دی:
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«قدرمنو اغلو او ښاغلو!
سالم علیکم،
هیله ده چې جوړ او روغ به یاست.
په لومړي سر کې ستاسو له خدمتونو او هڅو څخه یوه نړۍ مننه کوم چي تاسو د ماشومانو له
پاره پېل کړي دي.
ما د کوچني ټکی کام  www.kochnai.comپه نوم یوه انټرنټ پاڼه جوړه کړې ده چي پکښي
د ماشومانو له پاره مواد خپروم .که تاسو په خپله تذکره کې د دغې پاڼې یادونه وکړئ ،نو
ښایي ال زیات کسان پې خبر شي او ورڅخه ګټه واخلي»...
«د ماشوم د ادبیاتو کور» د خپلو نورو فعالیتونو په لړ کې د کوچنیانو د ادبیاتو د هر اړخیزې
څیړنې له پاره  ،د نظر له خاوندانو سره د کوچنیانو د روان د پیژندنې په نظر کې نیولو سره له
ځینو ښاغلو سره د پوښتنو او ځوابونو په بڼه مسایل مطرح کړي دي چې زه دا کار ډیر اغیزناک
ګڼم ،خو له بده مرغه چې دا پروسه یا پڅه شوې ،یا دریدلې او یا به زه ورباندې خبر نه یم.
«د ماشوم د ادبیاتو کور» د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر په اوه ویشتمه( )۲۷نیټه د پوښتنو ځوابونو
هغه متن خپور کړ چې له استاد شرف الدین سره یې د ماشومانو له پاره د کیسو ا و کیسو په
ځانګړنو تر سره کړې وې .د هغو پوښتنو ځوابونو یوه برخه دا ده:
« د ماشوم د ادبیاتو کور له استاد شرف الدین عظیمی سره د ماشوم ادبیاتو اغېزه د ماشوم په
روان باندې لړۍ هم پیل کړه .د دې لړۍ لومړی موضوع مو کیسه وټاکله .هغه څه چې ورو،
ورو یې دود په ختمېدو دی ،خو اروایي ګټې یې خورا ډېرې دي .دا چې کیسه د ماشوم په وده
څه اغېز لري.
کور :استاد کیسه څه ده؟
استاد عظیمی :د کېسۍ په اړه کیدای شي د ادبیاتو د برخې کارپوهان او د فرهنګي چارو مینه
وال بېالبېل نظرونه او تعریفونه ولري ،خو د هغو یادول به د دې مقالې له حوصلې بهر وي.
کیسه په پښتو ژبه کې له لغوي اړخه قصه ،نکل ،مواسه ،ناول او داستان مانا کیږي ،په دري
ژبه کې سرګذشت ،حکایت او له تېر څخه یو ذهني انځور اخیستلو ته وایي .ارواپوهان،
ټولنپوهان ،او د ښوونې او روزنې د برخې کارپوهان وایي" :کیسه د ماشوم د ښوونې او روزنې
لپاره یوه تر ټولو جالبه او ښه وسیله ده ،کیسه یوه تېره شوې تجربه او پېښه ده چې ماشوم یې
اورېدلوته ډېره لیوالتیا لري ،کیسه هغه نامستقیمه ښوونه ده چې ماشوم نوښت ،تخیل او فکر
کولو ته اړباسي".
همدا راز کارپوهان وایي چې د نامستقیمې ښوونې اغېزه نظر مستقیمې ښوونې ته ډېره او تل
پاتې وي».
زما ټینګار هم همدا دی چې که د ماشوم د ادبیاتو کور داسې پروګرامونه پراخ کړي ،ډیره به
ښه وي .دا به د ماشومانو د کورنیو له پاره او هم د هغو قلموالو له پاره ډیر په زړه پورې
الرښود وي چې د کوچنیانو او ماشومانو متخصصین او کارپوهان د کوچنیانو پر روان او د
هغوی د ادبیاتو په روان خبرې وکړي او د کوچني او د هغوی د ادبیاتو ارزښت نور هم روښانه
کړای شي.
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زما په نظر که د کوچنیانو له پاره د کار په برخه کې ټول فعال قلموال سره یوه خوله شي او
خپلو هڅو ته هم آهنګي ورکړي او څومره چې کوالی شي یو بل ته د مرستې الس سره ورکړي،
په دې برخه کې به د کارونو اغیز ال زیات وي.

شهنواز باقر:
په اوسنیو شاعرانو کې څو تنه چې زما د خوښې وړ دي ،یو په کې شهنواز باقر دی .له هغې
ورځې مې یې چې لومړنۍ د کلم نمونه لوستې ده ،زما پام داسې ور اوښتی دی چې یو ځل
مې یې په اقتفا څو بیتونه لیکلي دي او څو وار مې د ده پر کلم څه لیکلي او د ده له کلم
سره مل مې خپاره کړي دي.
پر شهنواز باقر باندې چې ما تر اوسه څه لیکلي او خپاره کړي دي ،هغه دلته د ده تر نامه
الندې ږدم.

یو بیت او څو بیتونه

۱
«كــور جــوړوم پــه كې كرم د قلــمونو ونې
كور جوړوم ور ته راوړم د كتابونو خښتې»
(شهنواز باقر)

کور جـوړوم آبــادومــه د فـــکـرونـو مانۍ
کور جـوړوم پکې جګـوم د نوي دور مانۍ
کور جــوړوم نـښـلــوم د نــوي نسل کــړۍ
کور جــوړومه او پـالم د نـویو خلکـو لړۍ
(آصف بهاند)

د  ۲۰۱۶کال د می په شلمه نېټه مې وروسته له ډیرې ستړیا او کار نه د فیسبوک د بڼ ور
پرانست ،له څو مطلبونو وروسته د ښاغلي انجنیر زهیر شینواري له دې مطلب سره مخامخ
شوم«:
شهنواز باقر:
كـور جـوړوم پـه كې كـرم د قـلمـونو ونې
كور جوړوم ورته راوړم د كتابونو خښتې
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د پښتو ادب د كالسیك او معاصر شعر تر منځ جوت توپیر نه شته!
كه د شاعر نوم ور سره و نه لیكل شي ،باور نه كوم كه څوك پوه شي چې دا معاصرشعر دى
او كه كالسیك؟
شهنواز باقر یو له هغو معاصرو شاعرانو څخه دى چى په شعر كې یې د كالسیك شعر اثرات
او سمبولونه ډیر كم دي ،خیال او د شعر انداز او ځمكه یې نوې ده.
نن ختیځ ادبي بهیر ،د باقر د نوي چاپ شوي كتاب (د هوا سترگو كې شگې) په هكله مخكتنه
لرله ،چې په اړه یې په زړه پورې مقالې وړاندې شوې»
د شهنواز باقر د شعرونو له لوستلو نه وروسته ،دراک لوستونکی پوهیږي چې شهنواز باقر
پر کومه ال روان دی .زه دلته د باقر صاحب پر شعر او شخصیت څه نه وایم .د شعرونو څومره
بیلګې یې چې ما ته د میډیا په پاڼو کې په مخه راغلې دي ،له لوستلو نه یې وروسته زه ویاللی
شم چې باقر د نوي نسل روزلو ته یو متعهد شخص دی او په خپل شعر کې د نویو انځورونو او
مفاهیمو په چو کاټ کې کله ،کله داسې مسایل ځایوي او وړاندې کوي چې کامالً نوي دي او د
قدر وړ او د نوي نسل د روزلو په برخه کې یې یو شعر او ال یو بیت د څو کتابونو ځای ډکوالی
شي .دی قلم او کتاب په الس د ټوپک د شپیلۍ پر ضد والړ دی او د نوي عصر د نوي انسان
له پاره د نوي ژوند د جوړولو نارې وهي او...
ما چې د زهیر شینواري په پاڼه کې د باقر دا یو بیت ولید ،د همدې یوه بیت په ادامه مې سمدالسه
څو بیتونه ولیکل.
دا هم د شهنواز باقر یو بیت او زما څو بیتونه:
«كــورجــوړوم پــه كې كرم د قلــمونو ونې
كور جوړوم ورته راوړم د كتابونـو خښتې»
(شهنواز باقر)
کور جوړوم آبـــادومــــــه د فـــکـــرونـــــو مــانۍ
کور جوړوم ورتــــه راوړم د نـــوي عـصـر نــړۍ
کور جوړوم پــکې جـــګــــوم د نــــوي دور مــانۍ
کور جوړوم ور تـــه راوړمـــــه د بـڼــکــو ځـولـۍ
کور جوړوم چــې ولـــري د یـوې مــینې خـولــګۍ
کور جوړوم چې په کـــې نــه وي د چا آه و سلـګۍ
کور جوړوم نــښلـــوم د نـــــوي نـــسل کــــــــــړۍ
کور جوړومه او پـــالـــم د نـــویـــو خــلـکـــو لړۍ
کور جوړوم پــر مــخ بـیایـم د نــوي عـصر ګــړۍ
کور جوړوم چې ور ګد شم په نوي عصر و سیالۍ
کور جوړوم لـــرې کـــومـــه لــه فـکـرو تـروږمۍ
کور جوړوم پــــه خــپـله مــټه ،پـکـې وهــم پـلـترۍ
سفر کـــوم او جـــوړومــه د سیـــالـــۍ ښــه بــیړۍ
سرای به شي جوړ نه به وي غم او راولـم خوشالۍ
آصف بهاند
۲۰/۰۵/۲۰۱۶
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یو شاعر ،یو بادشاه

۲
«زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره!»
څو شېبې له شاه نواز باقر سره

ګوتـې مې د لسو نـه یـوولس شوې
دومره مې وعدې د چا شمارلي دي
غسل مې د اوښکـو ورتــه ورکـړلو
تــا چې کـوم خــطـونه رالېـږلي دي
تــږی بـه په ټـول عـمر کې نه شمه
ستا د بـېـلـتانه زهـر مې څکلي دي
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شاه نواز باقر د پښتو ژبې ځوان شاعر دی ،د خپل عمر په دریمه لسیزه کې ژوند کوي ،د تاند
د رپوټ له مخې« :شاه نواز باقر په  ۱۹۹۴کال کې زېږېدلی او اصالً د ننګرهار والیت د
هسکې مېنې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې دا وخت د پښتونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې ژوند
کوي».
باقر په دې لږ عمر کې داسې شاعري کوي چې د کلماتو په پـیلو کې د جادو تر بریده رسیدلی
دی ،کلمات داسې څنگ په څنگ سره ږدي او سره پـیـي یې چې لوستونکي ورته هک حیران
شي .باقر د گل و بلبل او ظاهري مینې شاعر نه دی ،دی په ریښتیا د خلکو په درد خوږ او د
ټولنې له نیمگ ړتیاوو نه با خبره دي او دا هر څه په خپل شعر کې په هنرمندانه ډول انځوروي
او حلالرې ورته ښیي.
د شاه نواز باقر د ژوند او شاعرۍ په باب تر اوسه د نظر خاوندانو او مـنـتـقـدیـنو دومره څه نه
دي لیکلي ،یوازې څو خواره واره توصیفي نظریات ،یوه نیمه مقاله او د شاه نواز باقر د ژوند
او شاعرۍ په باب د دوو مونو گرافونو سرلیکونه زما له نظره تېر شوي دي:
ــ په  ۱۳۹۵کال کې د سید جمااللدین افغان پوهنتون فارغ ښاغلي رحیم هللا هجران له خوا د
«شاه نواز باقر ژوند او شاعري» تر سرلیک الندې یو مونو گراف لیکل شوی،
ــ په  ۱۳۹۶کال کې د کندهار پوهنتون فارغ اسدهللا خادم له لوري د «د شاه نواز باقر په اشعارو
کې مردفه قافیه» تر سر لیک الندې مونوگراف تحریر شوی دی.
مگر اشعار یې په ډېره پیمانه په ټولنیزو شبکو او ویبساتونو کې خپاره شوي دي.
تر هغې اندازې چې د باقر شعرونه زما له نظره تېر شوي دي ما په خورا مینه لوستي دي ،او
د هغو له لوستنې نه په لنډه توگه ویالی شم چې:
د باقر شاعري د ده له عمر نه وړاندې پل ایښی دی او ډېر ښه یې هم ایښی دی ،ښه مظبوظ او
استواره پل اوچتوي .باقر خپل فکر د داسې تورو او کلماتو په لوښو کې له نویو تشبیهاتو،
استعارو ،کن ایو ،تخیل او تخییل سره وړاندې کوي چې د تکرار څرک یا په کې نه شته او که
چېرې وي هم ،ډېر به لږ او په نشت حساب وي .که په همدې ډول پرمخ والړ شي ،زه ډاډه یم
چې په اوسنۍ پښتو شاعرۍ کې به له تورو نه نوې او ښکلې ماڼۍ اوچتې کړي او نوی ریکارد
ټینگ کړي.
ما په  ۲۰۱۶کال کې د باقر د یو بیت:
«كــورجــوړوم پــه كې كرم د قلــمونـو ونې
كور جوړوم ورته راوړم د كتابـونـو خښتې«
له یو بیت نه په الهام سره د «کور جوړوم نــښلـــوم د نـــــوي نـــسل کــــــــــړۍ» تر سر لیک
الندې یو شعر ولیکه او هماغه وخت مې خپور کړ.
د شاه نواز باقر ملگرو ،همځولو او همفکره انډېواالنو ،د ده په توصیف کې په ټولنیزو شبکو
کې ډېر څه لیکلي دي چې دی له هغه نه هم په ډېرو ارزي .د ښاغلي انجنیر ستانه میر زهیر په
قلم مې یوه لیکنه چېرې تر سترگو شوه چې د باقر د شاعرۍ په باب یې خپل نظر څرگند کړی
و .د هغې لیکنې په یوه برخه کې داسې راغلي دي:
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«زما په نظر باقر په كم عمر كى د سترى مشاهدى څښتن دى  ،طبعیت ته په خورا ځیركۍ
گوري  ،ناخوالى او خوښى دواړه ترى را اخلي او بیا ترى دخپل شعر امیل په داسى هنري انداز
كى جوړوي چى په لوستلو یى ورته  ،ډیرى نوم وتلي شاعران گوته په غاښ پاتى دي .
د شهنواز باقر د شعر یو كمال دا هم دى چى هغه په خپل شعر كى  ،دپخوانیو شاعرانو كلیشه
او سولیدلى كلمى  ،پاس په تاخچه ایښي دي  ،هغه چى هرڅه لیكي په نوى بڼه یى لیكي ،اوس
خو درویشت كلن ځوان دى  ،نه پوهیږم چى په پاخه عمر كى به  ،د حمزه بابا په پل به پل
كیږدي او كه یو گام به ترى مخكى الړ شي ،دا قضاوت به د بافر راتلونكى ته پریږدو».
بیا مې د ښاغلي خالد حافظ د باقر د شاعرۍ په باب څه له نظره تېر شول .هلته داسې ویل شوي
و:
« دباقر شعر خپل یو خاص جذبه ا ځانګړي احساس لري چې اوریدلي یې دهر چا په زړونو
باندې منګولې خښوي،باقر مې دشعر په نړۍ کې خاص ملګري دې،با وجود ددېط چې دده ښه
شاعری او شعر یې زما په زړه کې بلکې دټولو د ادب دمینوالو په زړه کې خاص ځای خپل
کړې...
ددې شعر او دده عمر چې څوک ترینه خبره نه وې یا چا خپله نه وې لیدلي،نو هیڅ باور نکوي
چې پدې کم عمر کې دې یو څوک داسې پنځونې او دملغلرو په شان بیتونه دې ویلي وې دده
خاص استعداد او الیقات دده یوه مهمه ځانګړنه ده.
شهنواز باقر که څه هم ځانته د غزل سر الري نه وایي،خو مونږ ورته دخداي ج نه ددې کاروان
دسر الري کیدلو هېله کوو،باقر ځوان ګل تازه غوړبدلې غوټۍ ده »...
زما د مالوماتو له مخې شاه نواز باقر تر اوسه دوې شعري ټولگې خپرې کړې دي:
ــ د هوا سترگو کې شگې،
ــ پنځم موسم.
«د هوا سترگو کې شگې» نومې ټولگې یې د  ۱۳۹۶کال کې غوره مطبوعاتي جایزه هم گټلې
ده .په هغه وخت کې تاند داسې لیکلي وو:
«تاند – ځوان شاعر شاه نواز باقر د خپلې لومړۍ شعري ټولګې «د هوا سترګو کې شګې» په
پنځولو سره د افغانستان د اطالعاتو او کلتور وزارت د  ۱۳۹۶کال غوره جایزه وګټله».
ما د دې لنډې څېړنې په پای کې د شاه نواز باقر د کالم داسې بېلگه درنو لوستونکو ته غوره
کړې ده چې دی د هېواد له واکمن بادشاه (ریس جمهور) سره غږېـږي ،د ولس او ټولنې ستونزې
ورته بیانوي او د دردونو د مداوا هیله ورنه کوي.
ما دا شعر د ده په خپل غږ کې د دکلمې شوې ویدیو له مخې لیکلی دی ،که چېرې کومه وړه
تېروتنه رانه شوې وي ،لومړی له ښاغلي شاه نواز باقر نه بښنه غواړم او بیا له درنو لوستونکو
نه .دا هم شعر:
زما د ډېر ځپلي قان بادشاه خبره واوره!
د خـــپـل بـې وسـه وطــن ،بـیـا تــاتــه اخـتـیــار درکوو
واک د خــپــل کــلي د رکــوو ،هــم یـې د ښـار درکـوو
حــقــدار دې بــولـو ،بـیـا پــه الس کـې اقـتــدار درکـوو
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د یـــو بـــدلـــون پــــه صــداقـت لــوی افـتـخـار درکـوو
درپـــسې ځـــــــو روان یـــــو ،لـقــب د ســاالر درکـوو
رســۍ د عــــدل و د انــصـــاف تــا تــــه د دار درکـوو
د حـــوصــلې دوا اوس هـــم لـــکـــه بــیــمـــار درکـوو
د مـــیــنـې حـــق دی ،درجـــه درتــــه د پـــالر درکـوو
باچا خبره واوره!
زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره!
پــر دې سپــیــڅـلې مــقـدسـه خــاوره جـنـگ ولــې دی؟
د دې حـــاالتـــو پــه قــفـس کـې ولـس تــنـگ ولــې دی؟
د دې ښـایـسـته وطـن تـصویـر داسې بـدرنگ ولـې دی؟
د هــر سړي الس پـه دې خـپـلو ویـنــو رنگ ولــې دی؟
هــــر یــو وگـړی د دې وران وطــن مـلـنـگ ولــې دی؟
د مـحـــبـت نــه د نـفـرت قـــد دومــره دنـــگ ولـې دی؟
د هــر سـړي سـره د خوف سیوری تر څنگ ولــې دی؟
د قــلــمـونـــو څــوکــو کــړی دومــره زنـگ ولــې دی؟
پــر دې سـپــیـڅـلې مــقــدسـه خـاوره جـنـگ ولــې دی؟
زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره!
ستــا پــــه ځــــولـــۍ کــې اچــــوو د امــــیـــدونـــو تخم
درنــــه ضــایــع نـــــه شــي زمـــوږ د ارمــانــونـو تخم
په هــر یــــو ذهــن دی راخــور ستـا د فــکـرونـــو تخم
کـــروو بــــــه ځـــمـــکــه د احــسـاس د اُلــفــتـونـو تخم
ستــا پــــــه ځـــولــۍ کــې اچــــوو د امـــیـــدونــــو تخم
لــرې کــول غـــــواړو لــــه دې ځـــای د اورونـــو تخم
هــر څـــوک راوړي دلــتــه د خــپــلو مــذهــبــونـو تخم
السـو کـــې شــیــنــدو ال د امــــن د ســـوالــــونـــو تخم
پـــــه هـــــر یـــو فـکــر دی راخـور ستا د فکـرونو تخم
زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره!
پـــه تــــورو وریـــځـــو کــې د جـنگ پټ اسمان د امن
پـــر ځــمــکــه جـوړې کــړي کـوتـرې ماشومان د امن
وربــانــــدې پــښـې کــېــږدي د پــاسـه دښــمـنان د امن
قسم پــه خــدای لـه تـنـدې مــرو نــه شـتـه بـاران د امن
یـــوړه لــه ځــانــسره هـــر چــا گــور تـه ارمـان د امن
پـــه تـــورو وریــځــو کـې د جـنـگ پــټ اسـمان د امن
چـې ږدي نـــومـــونـــه پــه بــچــو اوس افـغـانان د امن
تـــه ورتـــه وکــړه پــــه غــــوږونــــو کــې آذان د امن
زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره!
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دا پــــه مـــرمــیــو سـوري شـوي دېـــوالــونــه گورې؟
دا پـــه بـــاروتو سـوزیــــدلــي ،مـکــتــبـونــــه ګورې؟
د بـېـگناه خـلـکو پـــه پــښـو کـې ځــنــځـیـرونه گورې؟
د چــا لــه وېــرې نــه بـنـد شـوي ،مــکـانــونــه ګورې؟
پــه هـدیـرو کـې د ژونـــدو خـلـکـو ،قـــرونـــه ګورې؟
زخــمـي سـجـدې او شـهـیــد شوي جومـاتـونـــه گورې؟
د خــپــل ولس پــه ډکـو ستـرگـو کـې سـوالونـه گورې؟
پـــه دې ســوالــونـــو کـې دنــنــه ځــوابـــونــه گورې؟
زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره!
د دې نـظـام تـکـمـیـل پـه کار دی ،بل نظام په کار دی
د دې تـــیـارې خــالف بــاچـا جـدي اقـدام پــه کار دی
د دې سـپــېــڅـلې خــاورې قــدر احـتـرام پـــه کار دی
د نــفــرتــونـــو ،د جــنــګــونـــو قـتــ ِل عــام پـکار دى
د جـهـــالـــت او انــتــشـار نـــــه انــتــقــام پـــکـار دى
داسې رهـبـر چـې وي صـادق ،زمـونږ د قام پکار دى
د ولـس خــوب نــه شـته بـاچا د دوی ارام پــه کار دی
مـبـارزې تــــه خــو دې اوس ایــلــه دوام پـــه کار دی
زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره!
د دې وران شوي وطن درد خپل کړه احسان به دې وي
که چـېـرتـه الړې د نـجـیـب غـونـدې ارمـان بـه دې وي
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۳

مــا تـه وایـي چې کافـر یې ،تـر چـړې النــدې یـې پــروت یم
راتــــه کـــړی پـــه غــوږونـــو کـې چـې کــوم مــل آذان دی
(شهنواز باقر)
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د شهنواز باقر شعرونه ټول د پاملرنې وړ دي ،باقر په همدې کم عمر او لږې تجربې سره
وکوالی شول چې د خپل ښکلي کالم له الرې د شعر خوښونکو په زړونو کې ځای پیدا کړي،
د باقر د شعرونو په لوستلو یا اورېدلو سره ،د دې کرښو تر لیکلو نه مخکې دوه هڅېدلی یم چې
یو څه ولیکم:
ــ د  ۲۰۱۷ام کال د فبرورۍ پر څوارلسمه د ښاغلي شهنواز باقر د یو بیت:
»كــورجــوړوم پــه كې كـرم د قلــمونو ونې
كور جوړوم ورته راوړم د كتابـونـو خښتې«
په اقـتـفا خپل یو لیکلی شعر خپور کړ چې سرلیک یې داسې و:
«کور جوړوم نــښلـــوم د نـــــوي نـــسل کــــــــــړۍ»
ــ بیا د  ۲۰۱۹کال په اپریل کې د باقر له یو شعر سره مخ شوم چې سرلیک یې داسې و:
«زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره!»
باقر په شعر کې له بادشاه نه څه پوښتنې او هیلې لري چې په هنري بڼه یې د شعر په زرین
لوښي کې په خورا درناوي وړاندې کړې دي .ما هم د یو څه لیکلو تکل وکړ .لومړی مې پر
باقر او د هغه پر یاد شعر خپلې خبرې ولیکلې او بیا مې د یاد شعر بشپړ متن راواخست او له
خپلو نظریاتو سره یو ځای مې خپور کړ.
په یاد مې نه دي چې زه د ښاغلي شهنواز باقر له کالم سره کله د لومړي ځل له پاره مخامخ
شوم ،خو دومره مې په یاد دي چې کله مې یې لومړنی شعر ولوست ،ډېر څه په کې راته نوي
وو ،ډیر خوند مې ورنه واخیست او نوي انځورونه مې ،د انځور کارونې په ځانگړي ستایل
سره تر سترگو شول .وروسته له هغه به چې هر چیرې د باقـر له شعر سره مخ شوم ،پرته له
لوستلو به مې نه پرېښوده.
اوس دا دی په میډیا کې بیا د ده په خپل غږ کې ،د ده یو څو بیتونو سره مخ شوم چې ډیر ښکلي
انځورونه او د کلماتو عجیب پیل لري .دی په هنرمندانه ډول اسمان په یوه گیالس کې ځایوي،
دی د خپل وجود د ونې له سیوري محروم ،خو په تاو کې یې سوځي ،باقر سره له دې چې د
تاوتریخوالي په گڼه گوڼه کې زېږېدلی او را لوی شوی دی ،خو د یو میـږي پر مرگ هم خوابدی
کیـږي ،شعر یې له انساني عاطفې او د مینې له پیام نه ډک دی.
دا شعر یې چې ما دلته را اخیستی دی ،د یو لوی پیام تر څنگ ،ښکلي او نوي انځورونه هم
لري .څو بېلگې یې دا دي:
ــ په وجود کې د شگو بیابان ابادول،
ــ مات خوبونه،
ــ ماتې سترگې،
ــ تږي څاڅکي،
ــ پنځم موسم،
ــ د اوبو په گیلس کې اسمان ځایول،
ــ د خپل وجود په تاو سوځېدل،
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او...
دا هم د شهنوار باقر د نوي شعر څو بیتونه:
ابـــاد کـــړی پــــه وجــــود کــې چـــا د شـگــو بــیــابــان دی
چـــې دریـــاب تــــه پـــــه یــــوه لـپـه اوبــــو پـسې روان دی
مــات خـــوبــونـه زه پـــه مــاتـو ،مـاتـو سترگـو باندې گـورم
تــــږي څــاڅـکي راورېــــږي ،د پــنــځـم مـــوسم بــاران دی
مــا تـه وایـي چې کافـر یې ،تـر چـړې النــدې یـې پــروت یم
راتــــه کـــړی پـــه غــوږونـــو کـې چـې کــوم مــل آذان دی
تـېـر مـې نـه شي چېـرته ستـوري ،زه پـر دې بانـدې وېـرېـږم
د اوبـــو پـــه ډک گـیـلس کــې مـې لــیــدلی نـــن اسـمـان دی
زه د خــپــل وجـــود پـــه تــاو کــې لــکــه ونــــه سوځــېـدمـه
زما سیـوری پـه بــل چـا و ،مـگـر لـمـر مې په خپل ځــان دی
چــا تـــر پـښـو النـــدې بـــاقــــره ،و میـږی چیـرته مــړ کړی
ال تــر اوسه مې رنگ زیړ دی ،ال تر اوسه مې زړه وران دی
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۴
اخـتـر کې

باقر له هر رسم رواج سره خپل ځانكړی چلن لري ،خپل هر فکر ته د وړاندې کولو ځانكړي
هنري لوښي لري ،په ځانكړو هنري کلماتو سره خپل فکر او د زړه خبرې انځوروي او خپلو
مینوالو ته یې وړاندې کوي.
اوس چې بیا زموږ د وطن د ویرونو پر کنډوالو باندې د اختر غږ شوی دی ،باقر هم اختر یاد
کړی دی او په خپل ځانگړي ستایل سره د اختر په باب غږېدلی دی .دا الندې یې د اختر په باب
د کالم یوه بېلگه ده چې د  ۲۰۱۹کال د جوالی پر دریمه یې په خپله فیسبوک پاڼه کې ،په خپل
غږ سره د خپل شعر مینوالو ته وړاندې کړې ده:
اخـتـر کې
د انـتـظـار ډېـــوې په اوښکــو بــلــوم اخــتــر کې
ستا د وعــدو ور خـالصـوم او بــنـدوم اخـتــر کې
تـه بــه راځې څنگـه بـه ښـکـارم دا کــرم او ریـبم
خــدای خـبـر څـومــره آینې بــه مـاتــوم اخـتر کې
دومره څوک نه شته دی چې زه مـبارکي ورکړمه
دېـوالـه غـاړه راتــه راکــړه ګـنـې مـرم اخـتر کې

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
365
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمــوږ وطــن دومــره آبــاد شو پـه قـبرونو باندې
اوس د نکـریـزو پـه ځای شمعې خرڅوم اختر کې
په تـنـهایۍ بـه غـوښې خـورم د خپل زړگي باقره
د چـا یــادونـه بــه پـــرې زه کــراروم اخــتـر کې

د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې

۵
د مـحـبـت د آخـــري حـــد پـــه حــصــار کـې یـمه
تـا سره نـاسـت یــمـه او سـتـا پــه انـتـظار کې یـمه
وجود مې ورو ــ ورو ختموي راباندې لیکي تاریخ
بــاقــره! چــا داسـې تــاو کـړی پـه پـرکار کې یـمه
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ما له ښاغلي باقر سره د لومړي ځل له پاره د  ۲۰۱۹کال د جون پر اتلسمه د مسنجر پر مټ
هغه وخت ښې ډېرې خبرې وکړې چې ده ما ته د فیسبوکي ملگرتوب غوښتنه راولېږله ،ما
ومانه او ښه راغالست مې ورته ووایه ،ده بېرته په لیکلې بڼه له ما نه مننه وکړه او ما هم د
مسنجر له الرې زنگ ورته وواهه او ښه په مزه بنډار او زړه خواله مو سره وکړه.
شهنولز باقر د ډاکتر اقبال فنا نوم یاد کړ او ما هم د شپیتمې لسیزې هغه خاطرې ورته بیان کړې
چې اقبال فنا به زموږ کلي دهمراد خان ته له نورو شاعرانو سره یو ځای د مشاعرې له پاره
راتلل.
په همدې ورځ مې د خپلو انځورونو له آرشیف نه داسې یو عکس پیدا کړ چې زه (آصف بهاند)،
استاد نصدهللا حافظ او ډاکتر اقبال فنا څنگ پر څنگ سره ناست یو ،خو وروسته له خبرو چې
ما غوښتل د فنا صاحب یو عکس ور ولېـږم ،مسنجر وتړل شو او زه هم ورسره بې ارتباطه
شولم.
د اوس له پاره د باقر صاحب د کالم یو بله بېلگه:
غــزل
ځـان پـټـومـه ،لـه دنـیــا ،لــه تــا نـه څـه پـرده ده
راکـړه پـه ستـرګـو کې پـنـا ،له تـا نـه څه پرده ده
چې خـپـل بـربـنـډ وجـود ،د خاورو په څادر پټوم
پـه تـا کې ګـرځمـه صـحـرا ،لـه تا نه څه پرده ده
ستــا د نـظـر د ګـړنـګـونــو نـــه لـــوېــدلـى یـمه
زلـفـې راښـکـتـه کـړه اشـنـا ،له تا نه څه پرده ده
یـــوه پــرده مـې وه ،د کــور د دروازې مخې ته
هـغـه دې هـم یـوړه هـوا ،له تـا نـه څــه پـرده ده
ځان به ضائع کړمه  ،چې خیال د مزاجونو ساتم
خـلـك خـفـه نـه شي له مـا ،لـه تـا نـه څه پرده ده
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لکـه کـالـبـوت ګـرځـم راګـرځـم درپسې بـاقـره!
مـا سـره نـشـتـه زمـا ساه ،لــه تـا نـه څه پرده ده

د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې

۶
د  ۲۰۱۵کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه په فیسبوک کې د دانشمند دوست ،انجنیر زهیر شینواري
له برکته ،د ښاغلي شاه نواز باقر له دې شعر سره مخ شوم:
چې مې پـه کار و ،په نوم کاڼى پـه چېنه کې نـه و
په دغه ښار کــې زړه د هـیـچا پـه سېـنه کې نـه و
سترګې مې وباستې له ځانه ،ځان مې ولید پــه کې
ستا مالقات تـه تــلم روغ ځــاى پـه ایېنه کې نـه و
اى مشره! تــاسې د ټــوپک تــخـم کـــرلــى ولـې؟
اى مشره! دا قـلــم پــه تــېـره زمـانـــه کې نــه و؟
یـووه مــاشوم به شرنګولې خلک حـیـران و ورته
سیکې پکې وې خــو ،سوری په خــزانه کې نه و
بــاقره! داسـې بــې ارزښتــه زنــدګي تــېــرېــــده
چـې هیڅ کـردار د چا د ژونــد په افسانه کې نـه و
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شعر زما له پاره په زړه پورې و .څو ځلې مې ولوست .نور شعر یوې خوا ته ،دا یوه پوښتنه
چې د شعر په یوه بیت کې مطرح شوې ده جدي او د ځواب غوښتونکې ده.
یوه خبره چې د اوسني وخت او اوسني نسل له پاره ډیره جدي ده هغه دا ده چې باید اوسنی نسل
دومره چې د تیرو نسلونو په کړنو ویاړي او دا مشران هم ځانونه واجب االحترام ګڼي ،همدومره
باید د مسولیت احساس هم وکړي او د خپلو کړنو ځواب و وایي .زه خپله هیڅ د دې پلوی نه یم
چې څوک و وایي:
«ځه څې کوې ،تیر په هیره»
نه بابد هر څوک او هر نسل د خپل وخت او کړنو ځواب ولري ،په تیره هغه څوک چې له نوي
نسل نه د درناوي هیله لري.
اوس د دې شاعر دغې مطرح کړې پوښتنې ته څوک ځواب ویالی شي:
اى مشره! تاسې د ټوپک تخم کرلى ولې؟
اى مشره! دا قلم په تېره زمانه کې نـه و؟
که څوک غواړي که یې نه غواړي ،نوی نسل حق لري چې دا او دې ته ورته پوښتنې مطرح
کړي په تیره له هغه چا نه چې له نوي نسل نه د بې اندازې درناوي امید کوي.
د نورو هیوادونو مشرانو په خپل وخت کې د خپلو خلکو او وطن د پرمختک ،آبادۍ او پوهیدنې
په موخه زدکړه ،کار او مطالعه کړې ده ،زموږ مشرانو او تیر نسل یوازې هغه کارونه کړي
دي چې د زدکړې او تولید نښه او امید په کې نه ښکاري .یا پیتاوي ته ناست دي ،یا یې زرکان
او سپي جن ګولي دي ،یا یې د تربره د وژلو له پاره وسله کارولې ده او تر ټولو بده ال دا چې د
همدې وسلې د کارولو او انسان وژنې او ورور وژنې زړی یې د نوي نسل د ذهن په کرونده
کې کرلی دی.
د دې خبرو له یادولو او د دې کرښو له لیکلو نه زما اصلي موخه د نوي نسل د روزلو په سلسله
کې په سم لوري د هغوی الرښوونه ،زموږ په کلتور کې د نا وړو دودونو د له منځه وړلو له
پاره د هڅو په لړ کې د یو بل ګام اوچتول دي.
زه د خپل عمر او د خپل نسل د یو مسوول قلموال په توګه د اوسني او راتلونکو نسلونو د روزلو
په موخه دا خپله دنده او مسوولیت ګڼم چې پر ټولنه باندې د حاکمو منفي دودونو پر ضد غږ
جګ کړم او د حل مثبتې الرې چارې ور ته په نښه کړم.
آیا په رښتیا په تیرو زمانو کې قلم نه و چې زموږ پخوانیو یوازې ټوپک ته الس ور تیراوه؟ که
رښتیا قلم نه و او یوازې ټوپک و ،نو دا نورو خلکو د لیکلو او د خپلو بچو د باسواده کولو له
پاره څه شی کارول؟
نه ،قلم و،
خو موږ د قلم پر ځای ټوپک انتخاب کړ او د لیک لوست او نقاشۍ پر ځای مو بیا ټوپک ،ډزې،
وژل او وینې تویول انتخاب کړل .اوس دغه نسل باید دې ته مال وتړي چې اوسنیو او راتلونکو
نسلونو ته د ټوپک پر ځای قلم او د مرګ په ځای ژوند ور وښیي ،که نه وي نو د بیسوادۍ او
جهالت د وزرو له ال غړیدو نه به مو ښځې د قرآن د آیت پر ځای په لمانځه کې د میړونو او
لیورونو نومونه یادوي او د « ِإنَّك ح ِمید م ِجید» پر ځای به «اِنک لکه دى لکه اللک» وایي.
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۷
زمــا پــه فـن او پـــه هـنـر بـانــدې دې اور ولگي
چې پــه کې فـکـر د خـپـل قـام او د اولس نـه کوم
پـه دې چـیـنـه کـې د انـسان ویـنـه راځـي بــاقــره
مونځ دې قضا شي ،خو په دې اوبو اودس نه کوم

د شهنواز باقر او د ده د شعرونو په باب زما د مقالو د دې لړلۍ (د شهنواز باقر د شعر په بڼ
کې) په پـنځمه برخه کې راغلي و چې ما له ښاغلي باقر سره د لومړي ځل له پاره د  ۲۰۱۹کال
د جون پر اتلسمه د مسنجر پر مټ خبرې وکړې .د خبرو په ترڅ کې ده وویل چې زه غواړم
خپلې چاپي ټولگې درولېږم .زه خبر وم چې دی هم ماسکو ته راروان دی ،نو ورته ومې ویل
چې هسې هم ماسکو ته راروان یې ،هلته به یې راوسپارې ،ده ویل سمه ده.
زه په هماغو ورځو کې ماسکو ته تگونکی شوم ،خو د باقر د ویزې تر السه کولو پروسه دومره
وځنډېده چې په ماسکو کې زما وخت پوره او بېرته ډنمارک ته راغلم؛ ځکه مو دیدن ونه شو.
غــزل
سـتــا د مـحـبت کــږې وږې الرې خـــو ګــرانې دي
اوښكې مې لـه ستـرګـو نـه هـجرت کـوي روانې دي
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ستوري دي ،وعدې او که صحنې ورباندې شمارمه؟
مـــا تــه خـپـلې ګــوتـې د السونو اوس حـیـرانې دي
تـه راتـه انکـار کـوې ،او سترګـو نه دې اوښكې ځي
شـونــډې دې کـافــرې دي او ستــرګې مسلـمـانې دي
زویه! خـپـل راتلـونكي ژوند ته هـم ډېر سنجیده اوسه
سـتـا د غـــبــارې نـــه د پـښـتـون ویـنـې ارزانې دي
څــو ځـلې مې وڅـښله پـیـالـه د زهــرو مــړ نه شوم
چـــا راتـــــه بـــاقــــره! کــړې داسې دعـاګـانې دي؟
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۸
الســونــــه ورتــــه لـپــه کـړل بـاقـر پـه دعاګانو
جنګ بس کړئ ،چا لیکل پر دېواله  ،پروردګاره

غــزل
ویـریـږم ګـني پــوه یـم پــه هـر څـه ،پــروردګاره
حـاالتـو راتـه الس ایـښی پـر خـوله ،پــروردګاره
لـه مـانــه یـې تــه ولـې پـټ سـاتـلی یې تــراوسه؟
رانـیـسمـه اسـمـان لــه ګـریـــوانـــه ،پـــروردګاره
چـتـرۍ مــې پــر سـر ونـیــوه ،د مـیــنـې انـتها وه
یـو څـوک مې پر زړه ډېر را ورېـده ،پـروردګاره
پـــه دوه اربه خـلـکـو کـې د سوچ خـبـره نــه ده!؟
یـــواځـې وژل کـېــږي پــښـتــانــــه ،پــروردګاره
منم چې سترګې نه لرم ،په سترګو باندې ړونــد یم
خــو ستـرګې رسـمـولـی شـمـــه زه ،پـــروردګاره
الســونــــه ورتــــه لـپــه کـړل بــاقـر پـه دعـاګـانو
جنګ بس کړئ ،چا لیکل پر دېواله  ،پــروردګاره
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۹
زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره!
د دې وران شوي وطن درد خپل کړه ،احسان به دې وي
که چـېـرتـه الړې د نـجـیـب غــونـدې ارمـان بـه دې وي

پــه مـحـبـت بـه دې سوچ وکـړم ،یــرېــدلی یـمــه
لـه دې کـمـر نـه یـو ځـل مـخـکې هـم لـوېدلی یمه
غــږ مـې څــوک نه اوري مـرۍ مې خـپله کېنوله
ژونـدی تـصـویـر یـم پـه دېـوال چـا لـګـولـی یـمه
زه ستـا د پـښو نـه یـم لویـدلی تــه خبر هـم نـه یې
د سرو پـازېـب یـم یـو ماشوم چـرتـه مـوندلی یمه
دا چـې پــه دشتـه کې ګــرځـیـږم تـږی کیـږمه نه
د چـــا پـــه زړه لــکـه بــاران راوریـــدلـی یـمـه
راشه راجګ مې کړه ،السونه خو دې نه ماتېږي
بــاقره! زه د خــپــلو پـښـو النـــدې راغـلـی یـمـه
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۱۰
سـتــا د مـحـبت کــږې وږې الرې خـــو ګــرانې دي
اوښكې مې لـه ستـرګـو نـه هـجرت کـوي روانې دي
څــو ځـلې مې وڅـښله پـیـالـه د زهــرو مــړ نه شوم
چـــا راتـــــه بـــــاقــــره! کـــړې داسې دعـاګـانې دي؟
شهنواز باقر د خپل شعر مینوالو ته اوس خپل شعرونه په لیکلې بڼه نه وړاندې کوي ،دی اوس
خپل شعرونه په خپل غږ سره دکلمه کوي او په ویدیویي بڼه یې د فیسبوک او یوتیوب له الرې
وړاندې کوي.
تر هغه ځایه چې زه پوهېـږم ،غږ یې هم د شعرونو دکلمې ته جوړ او ډېر خوږ دی .تر ټولو
مهمه دا چې په خپل ستایل سره خپل شعر او په شعر کې کارولي لغات ادا کوي .په یوه ډېره
جالبه ویدیو کې یې دوه بیتونه او یو بشپـړ غزل دکلمه کړی دی چې متن یې په الندې ډول دی:
ستـا پـه مـراد څـرنـگـه وتــړم پــه ونــه کې تار
نـه پـه گـریـوان کې تـار لـرم ،نه په لمنه کې تار
هغه جنۍ اوس په دې غرونو کې سوري وباسي
کومې جـیـنۍ چې اچـوى نـه شو په ستنه کې تار

*****
ځــه چـې ځــو ،یــو چـا تــه مې ویلي دی
ما وروستـــه کـښـتـۍ ټــــولې سـېځلې دي
زه د دې بـــرداشت هـــم گـــوره نـــه لرم
تــا خــپــل ځـــان تـــه ولــې ورکـتـلي دي
گـــوتــې مــې لـــه لسو نـــه یــولس شوې
دومــره مـې وعــدې د چــا شـمـارلـې دي
خــلــک وایــي بــوی درنـه د عـطرو ځي
ستــا لـیـاړې مــې ځان پــورې مـږلې دي
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زه خـپــلې پـښـتــو نـــــه انــتــقــام اخــلــم
مــا خــپــل دوښـمـنـان خـــدایـه بـښلي دي
غسل مـــې د اوښــکــــو ورتـــه ورکــړلو
تــا چــې کــوم خــطــونــه رالـــېــږلي دي
رزق مــې بــچــو تـــه پـــیــــدا کــړی دی
خـیـر کــه مـا پـردي لـوښي مــیـنـځلي دي
تـږی بــه پــه ټــول عــمـــر کـې نـــه شمه
ستــا د بــېــلــتـانــه زهــر مـې څـکـلي دي
غم ،درد او خپگان باقـره نــور څــوک دي
څــومــره مــېــلـمـانــه دې بـیـا راغلـي دي
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۱۱
د وخت یزید ورته بیا ګوته په ماشه نیولې
په یو تصویر کې یو باچا ارته سینه نیولې
(باقر)
شهنواز باقر غواړي خپله دریمه شعري ټولگه چاپ او د ادب مینوالو ته وړاندې کړي.
دا زیری مې د  ۲۰۱۹کال د دسمبر پر پنځه ویشتمه د ده پر پاڼه ولوست:
«دا څو ورځې وشوې چې په خپل دریم کتاب (تږي څاڅکي) په ترتیبولو بوخت یم ،یقینا ً چې
ډیرو ذهني ستړتیاوو سره مخ شوى یم ،نیمګړي شعرونه مې تکمیل کړل ،کوښښ مې دى چې
د دې کتاب شاعري په داسې ډول چاپ کړم ،چې تراوسه مې په فېسبوک خپاره کړي نه وي.
ایوب صابر رښتیا ویلي:
د زړګـي چې ویـنـه وڅڅـوم بیت شي
زمانې زما نقصان ته خو خیال وکړه»
په دې ورستیو کې چې کوم سفرونه باقر بهرنیو هېوادونو ته درلودل ،د دې سفرونو تاثیر یې پر
شعر باندې یو څه داسې اغېز کړی دی چې د شعر د تخلیق سلسله یې له اصلي مسیر څخه داسې
ګږه کړې وه لکه باد چې پاڼه وښوروي ،خو اوس لیدل کېـږي چې بېرته د خپل شعر کوڅو ته
او بېرته بیا د خپلو ځانگړو تصویرونو جهان ته ورگډ شوی دی.
زما هیله دا ده چې د خپلې دریمې شعري ټولگې په جاپ سره دا ثابته کړي چې دی د شعر د
تخلیق پر الرو په بري سره روان دی .دا یې هم په همدې هیله د کالم یوه بله بېلگه:
بـې جـانـانـه ګـرځـېـدمــه ،خــو جانـان رانـه چـا جـوړ که
زه د ځـمـکې قــابــل نـه وم ،او اسمان رانـه چـا جـوړ که
چـې د سـتـرګـو مــدرسه کـې مــې د مـیـنې سـبـق زده که
چـــا احسان رابـانـدې وکـه ،مسلمان رانـــه چـا جـوړ که؟
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دروازه یـــې راپـسې ،د هــــغـــې خــــوا نــه کــړه رابنده
تـنهـایي یې راتـه پــرېـښوه ،او زنـدان رانـه چـا جــوړ که
د چـــا اوښکـې پـــاکـــومـــــه ،د چـــــا زړه ټـــکــورمــه
چـې د هـریـو درد دوا یـمـه ،لـقـمـان رانــه چــا جــوړ که
زه خــو الل وم ،بـس لـه ځــان نــه مـې امـیـد نـه و باقره!
خپل قیمت راته معلوم شو ،چې خپل ځان رانه چا جوړ که

د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې

۱۲
د شهنواز باقر نوې انتریو او یو غزل
راتلونکي نسل ته مو جنګ نه بغیر څه پریښي دي؟
ساه هــم چـې وځي رانــه دوى تـه وصـیـت نه کوو
د خـــامــوشـۍ پــه تــار د شـونـــډو دروازې وتـړو
بــاقــره! ولـې د خـپـل حـق غـوښـتـو جرات نه کوو
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شهنواز باقر په دې ورستیو کې له « »TTN NEWSنومي تلویزیوه سره په یوه ځانگړې مرکه
کې د خپلې شاعرۍ په باب نوې خبرې کړې دي ،چې ځینې مهم ټکي یې دا دي:
ــ زما شاعري ،زما د لمبه ـ لمبه ماحول او درد انځورونکی هنر دی،
ــ کوم څه چې په افغانستان او پښتونخوا کې تېـرېـږي ،هغه دردونکي حقایق به د شعر په قالب
کې انځوروم او تر خلکو به یې رسوم،
ــ په دې ورستیو کې دوه شعرونه په خلکو کې ډېر منل شوي دي او مقبولیت یې پیدا کړی دی
(باچا خبره واوره ،دا زما د وطن حال دی) په دې شعرونو کې ما د خپلې ټولنې او خلکو دردونه
او غوښتنې څومره چې توانېدلی یم ،په هنري بڼه انځور کړې دي او بیا مې لوستونکو ته په مخ
کې ایښي دي،
ــ هر څوک چې یو توری هم رازده کوي ،زه یې خپل استاد گڼم ،خو په شعر او شاعرۍ کې مې
چې ډېر څه زده کړي دي له اتل افغان نه مې زده کړي دي او زه یې خپل استاد گڼم،
ــ زما هنري کارونه روان دي ،پر ما باندې خلک او زما مورنۍ ژبه گرانه ده او ډېر حق
راباندې لري ،د همدې له پاره د خلکو نیکمرغي مې هیله ده او د خپلې مورنۍ ژبې د غنا له
پاره به تر خپل وسه هلې ځلې کوم،
ــ تاسو لکه تل له ما نه هم د وروستي پیام غوښتنه وکړه ،زما پیام دا دی:
ما له ځان نه کربال جوړه کړې ده او له دې سوځنده سیمې نه تاسو ته د شعر په نامه الفاظ
راوباسم ،تاسو یې د زړه په سترگو ولولئ او د دې لفظونو په مانا ځان پوه کړئ چې زه څه ویل
غواړم .امن سولې ته قایل شئ ،قلم راواخلئ او ټوپک ته نه ووایئ ،په قلم کې علم دی ،مینه ده
او په انسان کې مینه او ښکال پیدا کوي،
ــ زما په چاپیلایر کې ټوپک کرل شوی دی ،دا باید ړنگ شي او پر ځای یې مینه او وروري
وکرل شي.
دا هم د باقر یو غزل:
تازه غزل ،نوى تصویر
د ژونــد د تـېـریــدو ضــرورتـونه څومره ډیر دي
السونه زمـا دوه دي ،او کـارونــه څـومره ډیر دي
پـــه ډېــرو دلـیـلـونــو ورکــولــو شـومـــه ،ستړى
د خـلکـو په ذهـنـونو کې سوالونه څومره ډیر دي؟
د عشـق په بصـیرت دي؟ که د خپل وطن په حال؟
په دې ښار کې د زړونو تکلیفونه څـومـره ډیر دي
زمـــا او سـتــا یـــوه نـښـه د یـــو بـــل سـره نـشته
زما او ستا په کـور کې صندوقونه څومره ډیر دي
هــر چــا د خــامـوشۍ جـامـې اغـوستي دي باقره!
خبرې څومره ډیرې دي ،غوږونه څومره ډیر دي
نور بیا
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غوث الدین فروتن:
«اکو بکو»
نوې هیلې په ترپکو
د غوث الدین فروتن هلې ځلې
د کوچنیانو له پاره نوې چاپیدونکې مجله

په پام کې ده چې د افغانستان په کندهار والیت کې د «اکو بکو» په نامه د ماشومانو او کوچنیانو
له پاره یوه نوې مجله چاپ او خپره شي .دا د ډیرې خوشالۍ خبره ده چې د هرې ورځې په
تیریدو سره زموږ په ټولنه کې د ماشومانو او کوچنیانو ادبیاتو ته په پاملرنې سره ،د نوي نسل
د روزلو په لور نوي او مثبت ګامونه اخستل کیږي .که دا مجله د چاپ په ګاڼه سمبال شي ،دا
به په دې الر کې یو بل بریالی ګام وي ،په تیره بیا چې هر کور ته او د هر ماشوم الس ته
ورسول شي او د ماشوانو ،ماشومې سترګې ورسره داسې مصروفې شي چې یو خوا به خپل
ادب او علم سره آشنا کیږي او له بلې خوا به له مجلې او لوست سره د مصروفیت په وجه له
ډیرو ناوړو او منفي څیزونه څخه را وګرځول شي.
د کوچنیانو ادبیاتو د منابعو او آدرسونو د پیژندلو په لړ کې ،دا دی په دې مقاله کې د «اکو بکو»
په نامه ،د ماشومانو او کوچنیانو له پاره نوې خپریدونکې مجله باندې خبرې کوم .تر اوسه پورې
څومره مالومات چې زه د دې نوې چاپیدونکې خپرونې په باب لرم ،هغه له تاسو ښاغلو لوستونکو
سره شریکوم ،کله چې دا مجله له نوو موادو سره چاپ او زما تر نظر تیره شوه ،بیا به نوې
خبرې او تبصرې ور باندې ولرو.
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د «اکو بکو» د چاپیدو خبرتیا او زیری مې د لومړي ځل له پاره په فیسبوک کې ،د ۲۰۱۵
کال د دسمبر په نهمه نیټه تر سترګو شو ،په دې شرحه:
«اکو بکو
د ماشومانو میاشتنۍ مجله
پېژندنه:
اکو بکو د ماشومانو مجله ده چې هره میاشت له کندهاره خپرېږي ،خو موږ هڅه کوو مجله د
هېواد تر ټولو والیتونو ورسوو.
په مجله کې به بېالبېلې لیکنې ،لنډې کیسې ،شعرونه ،کیسۍ ،دیني او معلوماتي مطالب،
انځورونه ،کارټونونه او نور ...خپرېږي.
ځانګړتیاوې:
اکو بکو مجله د ماشومانو استعدادونه روزي او د هغوى پوهه زیاتوي.
اکو بکو مجله ماشومانو ته د غوره ژوند الرې چارې ښیي او د اخالقو روزنه یې کوي.
اکو بکو مجله به ماشومان او تنکي ځوانان په دې باوري کړي چې راتلونکى د دوى دى او
کوالى شي ان نړۍ بدله کړي.
اغېزې او ګټې:
ــ د ماشومانو ،والدینو او ښوونکو تر منځ به د اړیکو یو نوى فصل پرانیستل شي.
ــ ماشومان به په زړه راکښونکې توګه د مطالعې فرهنګ خپل کړي.
ــ ماشومان به پر خپلو وړتیاوو او پوهې باور پیدا کړي.
ماشومان به له خپلو اسالمي او افغاني ارزښتونو سره اشنا شي او هغو ته به درناوى ولري.
ماشومان به په ټولنه کې د ښه مشرتابه وړتیاوې تر السه کړي.
ماشومان به د نوي عصر د غوښتنو په رڼا کې د نړۍ له نورو ماشومانو سره سیاالن شي.
پاملرنه:
اکو بکو مجله د خلکو ده او د هغوى په مالي مالتړ خپرېږي.
خلک کوالى شي د مجلې په رانیولو ،ګډون ونډې/اشتراک او اعالناتو د "اکو بکو" او په ټوله
کې د خپلو ماشومانو مال وتړي.
که غواړو اکو بکو مجله له ځنډ پرته د ماشومانو او د هغوى تر کورنیو ورسوو ،نو زموږ
السنیوى وکړئ.
وړاندیزونه:
مجله د ماشومانو لپاره ده؛ راځئ په ګډه د اکو بکو مجلې له الرې د خپلو ماشومانو د ذهنیتونو
او افکارو په روښانه کولو کې ونډه واخلو.
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د ماشومانو لپاره خپلې لیکنې ،ژباړې ،کیسې ،شعرونه او نور معلوماتي مطالب راولېږئ او
دغه راز د مجلې د کیفیت د ال ښه والي په موخه خپل نظریات او وړاندیزونه د اکو بکو مجلې
له ادارې سره په دې پتو شریک کړئ:
اړیکې:
مسوول مدیر0700869495 :
akobako@hindara.org
د اعالناتو مسوول0700555652 :
ads.akobako@hindara.org
د وېش مسوول0700666040 :
پته :کندهار ښار ،عینو مېنه ،دویمه فواره».
ما د خپلو لیکنو او موادو د خوندي کولو د پروګرام له مخې دا پاسنی مالومات په هماغه وخت
کې خوندي کړ او د کوچنیانو د ادبیاتو په ځانګړې برخې کې مې کیښود .اوس چې بیا د دې
مجلې د چاپ کیسه را توده شوه ،نو مې هماغه مالومات را واخست او دلته مې د کوچنیانو د
ادبیاتو د درنو لوستونکو او مینه والو له پاره کبښود.
د  ۲۰۱۶کال د جنورۍ په شپږمه نیټه مې چې د فیسبوک د بڼ ور پرانست ،سمدالسه مې د
ښاغلي صالح محمد صالح پر دې نوي پوست باندې سترګې ولګیدې:
«فروتن :اکو -بکو مجله د ماشوم ادبیاتو تشه ډکوالى شي
په پام کې ده په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځانګړې مجله (اکو -بکو) په څو ورځو کې چاپ
شي.
د دې مجلې مسوولین وایي هڅه کوي دا مجله د کندهار د شا و خوا والیتونو تر څنګ نورو
سیمو ته هم ورسوي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مجلې پیل شوي ،خو زیات دوام یې
نه دى کړى؟
صالح محمد صالح د اکو -بکو مجلې له موسس غوث الدین فروتن سره مرکه کړې او په سر
کې یې پوښتلى :دا مجله به څه خپروي؟
•

له غوث الدین فروتن سره مرکه»
ګران دوست صالح محمد صالح د «اکوبکو» مجلې له مسوول چلونکي ،ښاغلي غوث الدین
فروتن سره یوه لنډه غږیزه مصاحبه کړې ده چې ټوله دوې دقیقې او اته پنځوس ثانیې ده .ما
انتریو واوریده او په لیکلې بڼه مې هم ثبت کړه .دلته ټوله انتریو د مجلې د ښې پیژندنې له پاره
کټ مټ په لیکلې بڼه وړاندې کوم:
«پوښتنه :دا مجله به څه خپروي؟
ځواب :په دې مجله کې به بیالبیلې لیکنې ،شعرونه ،دیني او مالوماتي مطالب ،انځورونه،
کارتونونه ،د ماشومانو له خوا جوړ شوي بیالبیل انځورونه ،د دوی لیکنې او مطالب خپریږي.
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پوښتنه :تر دې مخکې هم د ماشومانو له پاره مختصې مجلې وې او یا په نورو مجلو کې د
ماشومانو له پاره ځانګړې برخې وې ،څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسیږي د ماشومانو
له پاره د یوې خاصې مجلې؟
ځواب :بیل ُ
کل ،که موږ وګورو ،متاسفانه په دې برخه کې ډیر کم کار کیږي ،یعنې موږ ویلی
شو چې د ماشوم د ادبیاتو له پاره کوم کار چې اوس کیږي ،دا د نشت برابر دی .نو دا یوه لویه
تشه وه په دې برخه کې .او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلوو په کندهار کې ،نو موږ ته
دا را مالومیږي چې باید کار وشي ،ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم باید خپلې زدکړې
تر سره کړي ،مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته
ور سره وکړي ،داسې یو څه نه شته؛ نو موږ هیله من یو چې دا مجله تر ډیره دغه تشه ډکه
کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي ،دوی به نوي مالومات تر السه کړي ،د دوی
استعدادونه به وروزي او د دوی پوهه به زیاته کړي.
پوښتنه :ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته او یا هم د ماشومانو له پاره د خاصو مجلو
چاپیدو ته لیکوالو په تیر وخت کې هم توجو نه ده کړې او اوس هم کله نا کله ګیله کیږي چې
اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته توجو نه کوي ،تاسو یې علت څه ګڼئ؟
ځواب :فکر کوم تر دې نه مخکې هم په دې برخه کې هر څه شوي دي او د ماشومانو له پاره
بیالبیلې مجلې چاپ شوې دي ،خو متآسفانه د یو څو ګڼو له چاپیدو وروسته بیرته بندې شوې
دي ،خو دا ځلې موږ دوه درې میاشتې له لیکواالنو سره او له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د
ادبیاتو له پاره کار کوي ،له هغو سره مو مشورې کړې دي ،د مطالبو په برخه کې اِنشآهلل موږ
ډاډه یو او د هغو لیکواالنو مرسته به را سره وي چې د ماشومانو له پاره لیکل کوي.
پوښتنه :خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوې دي په افغانستان کې ،تاسو یې
دغه اړخ ته توجو کړې ده یا دغه مسآله مو په پام کې نیولې ده؟
ځواب :بِل ُ
کل ،لکه څنګه چې ما مخکې هم و ویل چې موږ په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې
هغه دوه څانګې لري ،له ماشومانو سره په تماس کې یو ،نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه
رقم په معیاري ډول موږ تر خلکو پورې ورسوالی شو او څه رقم مو چې پالن ور ته جوړ
کړی دی ،تر والیتونو پورې ،په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته،
ماشومان مکتبونو ته ځي ،خو د مطالعې له پاره خاص څه نه لري ،که چیرې موږ د دې مجلې
په رسولو باندې و توانیږو هغو سیمو ته ،اِنشا هللا مشکل به نه وي ،خلک به حاضر وي چې په
دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول به مجله چاپ شي او دوام به پیدا کړي.
پوښتنه :مجله به چیرې چاپیږي او کومو والیتونو ته به یې تاسو رسوئ؟
ځواب :مجله به په کندهار کې چاپیږي او موږ کوشش کوو چې د کندهار شاو خوا والیتونو تر
څنګ ،کابل ته ،ننګرهار ،مزار شریف ،هرات ،دې ټولو والیتونو ته و رسوو ،ځکه مجله په
دواړو ژبو ،پښتو او دري خپریږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به وي».
د «اکو بکو» په باب تر اوسه پورې زما مالومات همدومره و ،اوس به سترګې په الره اوسو
چې کله مجله چاپ او تر لوستونکو پورې رسیږي ،کله چې مې مجله تر السه کړه او محتویات
مې یې له نظره تیر کړل ،بیا به نوې خبرې ،نوې تبصرې پرې وکړو او د خپرونې د ال ښګڼې
له پاره به یې نوي وړاندیزونو هم ور ولیږو.
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د مسعود فاراني:
د مسعود فاراني د شعر په گلبڼ کې
د یو څو رنگینو پاڼو ننداره
د دوه زره شلم کال د مارچ پر نهمه نېټه ،په افغان جرمن آنالین پورتال کې د ښاغلي استاد
مسعود فاراني یو ټوټه پښتو شعر پر لیکه شوی دی ،چې په ریښتیا سره ،د فرهنگي کړیو ،په
تېره د شعر په ځانگړې نړۍ کې د فکري خوځښت یو اوچت پل گڼل کېـږي.
مسعود فاراني په ډېرې زړورتیا او ال تهور سره توانېدلی دی چې د سکوت ډبلې پردې وڅیري
او داسې حقایق بیان کړي چې ډېری خلک یې د ویلو جرات نه لري ،خو مسعود فاراني د قلم د
دنیا د یوه متهور جنگیالي په توگه داسې بیان کړي دي چې د ټولو خلکو ،په تېره د چوپې ډلې
له پاره به لوی سرمشق وي .په وطن کې روانو سیاسي کړکېچونو ته په پام سره لیدل کېـږي
چې وطن او خلک د یو شمیر ډاکو ډوله خلکو په منگلو کې گرو دی او د غلو دا لږکۍ ډله دا
ډېره موده له عسکري بوټونو سره د وطن او خلکو پر سینه والړ دي او په پټه او ښکاره د خلکو
مادي او معنوي شتمني لوټي او نغري یې .مسعود باراني د وطن داسې یو خدمتگار سرتیري ته
په خطاب کې حقایق بیان کړي دي ،چې هغه په یوه سر او یوازې د درواغجنو سیاسي مداریانو،
غلو او لوټمارو په مقابل کې مبارزه کوي .دا د فاراني د یاد شعر(ای غنی اشرف غنیه!) څو
بندونه دي:
«څراغونه په تیارو کې تا بل کړي
ستا همت نه معلومیـږي
چې یې بیا را ته سمسور کړې
راته بیا شي شنه باغونه
دغو ورانو کڼډوالونه

*****
دغه وچه خاوره ګورم
چې بیدیا شو ،را ته تور شو
هر دښمن په خاوره سپور شو
لکه ګور شو ډک له اور شو

ژوندي یادونه ،لومړی ټوک
383
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*****
ای غنی اشرف غنیه!
ستا همت نه معلومیـږي
چې یې بیا را ته سمسور کړې
دغه خاوره دغه ځاله
هم به پالر شي هم به مور شي
هم مې خورشي هم مې ورورشي
ژوندون بیا راته سمسور شي
بیا به روغ شي بیا به کور شي»...
د خلکو د لویې چوپتیا په مقابل کې د مسعود فاراني دې غږ ته او دې زړورتیا ته باید وویل شي:
ــ دا یو نوښت دی،
ــ دا یوه زړورتیا ده،
ــ دا د انځورونو په ژبه له تیارو او غلو سره د یو ریښتیني قهرمان مال تړل دي،
ــ دا په شعر کې د نوي ژوند او رڼا پر لور یو پل دی،
ــ دا د نوي افغانستان د جوړولو پر لور یو مضبوط گام دی،
ــ دا د افغانستان د نوي نسل له پاره داسې الرښود پیام دی چې هغوی د عالم او زړه سواندي
الرښود پر ریښتینوالي باندې خبروي،
ــ دا د نوي ژوند له پاره یو نوی زیری دی،
ــ دا د نوي ژوند د روښانتیا له پاره یوه ډیوه ده،
ــ او...
خو د تیارې استازي او د غلو سرالري اوس هم په ټول قوت سره غواړي چې دا رڼا او دا ډیوه
مړه کړي او پر افغانستان باندې راروانه روښنایي ،بېرته د جهالت په تورو وریځو کې سره
ونغاړي ،د مظلومو افغانانو امېدونو باندې د ناهیلیو خاورې واړوي؛ خو فاراني په استادانه ډول
د یو عالم الرښود ،عالمانه الرښونې د شعري انځورونو په زرین لوښي کې لوستونکو ته په
مخکې ایښې دي.
زه د شعر د الرې د یو عادي الروي په توگه ،استاد مسعود فاراني
ته د دې نوښت او د دې زړورتیا مبارکي وایم،
له ښه صحت سره د اوږده عمر هیله ورته
کوم ،قلم دې یې تل همداسې تېره ،تاند
او په ملي گټـو سمبال اوسي!
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دا هم د استاد مسعود فاراني د شعر بشپـړمتن:

ای غنی اشرف غنیه!

څراغونه په تیارو کې تا بل کړي
ستا همت نه معلومیـږي
چې یې بیا را ته سمسور کړې
راته بیا شي شنه باغونه
دغو ورانو کڼډوالونه

*****
دغه وچه خاوره ګورم
چې بیدیا شو ،را ته تور شو
هر دښمن په خاوره سپور شو
لکه ګور شو ډک له اور شو

*****
ای غنی اشرف غنیه!
ستا همت نه معلومیـږي
چې یې بیا را ته سمسور کړې
دغه خاوره دغه ځاله
هم به پالر شي هم به مور شي
هم مې خورشي هم مې ورورشي
ژوندون بیا راته سمسور شي
بیا به روغ شي بیا به کور شي
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*****
هر وګړي نه دې جار شم
د دښمنو نه دې عار شم ؟
په ریښتیا افغانان دوی دي
چې د تا ځالند فکرونه
چې د تا لوړ همتونه
په رڼو سترگو یې گوري
دغې الر کې خطرې دي
اما بیا تا سره مل دي

*****
هغه څوک چې یې ضمیر کې
شرف نشته ،رڼا نشته
د تیارو په دریاب ډوب دي
د دښمنو په چل ول کې
او ډالرو په هډوکو
ایمان نشته غاښ تمبه دي
او بـوخت شوي په چړچو دي
د غیرت نه را وتلي

*****
شهیدان ورته آواز کا
د پردیو مزدورانو!
زموږ وینوته نظر شئ
دا وطن سور دی په وینو
کورمو نشته ګور مو نشته
د خدای لورې ته نظر شئ!

*****
د دغو په چل و ول کې
دا کورګئ شو دړې وړې
په دې بی رنګه بیدیا کې
یو سوچه ګالب وتلئ
هم غنی دئ هم اشرف دئ
هوسایي موږ ته راوړې
د جګړو دوره شي ختمه
ځوانان بیرته را روان کړي
آبادي خواته اذان کړي
دا وطن بیرته ودان کړي

*****
د یو سمسور او ودان افغانستان پر لور!
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نور محمد الهو:
یو شعر ،یوه خاطره
په ۱۳۵۵ل کال مې د کانکورآزموینې له بریالتوب نه وروسته د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي
کې خپلې زدکړې پیل کړې .په دې وخت کې زموږ په هیواد افغانستان کې د تلویزیون او ټرن
په باب څه ویل هسې د خیال خبرې ،یا لکه د چا خبره یو خیال پلو و او بس.
موږ څو تنه هم صنفیان او هم دوره محصلین وو چې کله به د تفریح په وخت او کله به هم په
کوم بل فارغ وخت کې سره کیناستو او لکه د چا خبره بنډار به موکاوه .د همدې بنډارونو په لړ
کې یوه ورځ خبره په ترقي او پرمختګ باندې یاده شوه .کوم یوه غږ وکړ چې دا دی سردار
صاحب لګیا دی تلویزیون جوړوي .بل په کې وویل چې هلکه «غریب سړی ،برګ یې سپی»
موږتلویزیون څه کوو ،خلک د خوراک ډوډۍ نه لري ،سردار صاحب تلویزیون ورته جوړوي.
په دې کې له کومې بلې خوا زموږ یو هم صنفي چې روح هللا نومیده او د کنړونو اوسیدونکی
و ،ډیر ځیرک او ښه با مطالعې هلک و ،غاړه تازه کړه او په جدي ډول یې داسې وویل:
«ګورئ انډیواالنو! پر ټولنه او ټولنیز ژوند او خلکو باندې خبرې کول ،د ټوکو خبرې نه دي.
که لوږه ده ،که هرڅه ده ،سردار صاحب ډیر نیک اقدام کړی دی او»...
روح هللا خپلې خبرې پسې اوږدې کړې .خبرې یې ډیرې علمي او ښې خبرې وې ،خو د ټولو
خبرو شیره یې په دې جمله کې سره راغونډه کړه:
«یو وطن چې تلویزیون او ټرن ونه لري ،داسې به وي لکه یو انسان چې پښې او سترګې و نه
لري».
د سردار صاحب هڅې بریالۍ شوې او ۱۳۵۷ل کال په پسرلي کې افغانستان ته خدای یوه سترګه
یعنې تلویزیون ورکړ .له هغه وخت نه اوس لږ او ډیر شپـږدیرش کاله تیردي او خدای د هغو
سترګو شمیر له پنځوسو هم اړولی دی ،خو له بده مرغه چې موږ افغانان بل ځای څه چې خپله
مخه او خپله الره هم نه شو لیدالی.
په هرصورت د تلویزیون د خپرونو له پیل سره زموږ کور ته هم زموږ د کورنۍ کوم الال یو
پایه روسی کریم ( )krimتلویزیون راوړ .دا تلویزیون ښه ډبل او داسې غټ و چې په لیدو یې
سړي ویالی شول چې:
«د بختورسړي به غټ تلویزیون وینه».
دا پدیده الال تریوه ځایه په ټکسي کې او وروسته په السي کراچۍ کې د کور انګړ ته راورسوله.
کوټې ته مو په څلورتنو ننیست او«په بسم هللا قدم راواخله» په ویلو سره مو په ډیر احتیاط د
کوټې په یوه کنج کې ځای پرځای کړ.
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دا نوې پدیده به اول په عذر چاالنیده ،یعنې دا چې زموږ د کلي برق دومره ضعیف و چې دې
پدیدې ته یې انرژي نه شوه رسوالی .دې کې د کورنۍ کوم غړي غږ وکړ چې:
«زر په اللي پور ،دا شل یې دبنګړو»
بیا د برق د تقویې وړوکی ماشین را پیدا شو ،کله چې تلویزیون ته روزي پوره ور ورسیده ،نو
بیا به په غومبس لګیده .داسې وخت هم راغی چې ترڅو به چا په سوک ونه واهه ،نه به لګیده.
زه هم لکه کریم روسی تلویزیون ،د فیسبوک لوستلو ته ،د ګڼو دالیلو له مخې ډیر زړه نه ښه
کوم؛ خو آغه بله ورځ لکه روسی تلویزیون چا په سوک د مخکتاب لوستلوته اړایستلم .کله مې
چې مخکتاب پرانست ،د همایون خان نومي سندرغاړي په غږ کې دوې خوږې سندرې ،د هادي
هادي او فاروق فردا یو ـ یو شعر ،د لطیف الال دوو لنډو شعري ژباړو لږ څه سره مصرف کړم
 ،خو بیا له یوې غوښتنې یا پوښتنې سره مخ شوم.
ښاغلي نور محمد الهو یا له تنګ زړه نه ،یا په ټوکو او یا هم په رښتیا مینه ورکه کړې او د
کرکې په ازغنه صحرا کې د مینې ګدایی کوي او مینه داسې ورنه ورکه ده چې اوس یې ال په
پورغواړي:
« یوڅوک شته چې ماته مینه په پور راکړي؟»
د الهوصاحب ځواب به د هر چا د نظر ،تجربې او سترګو لیدلي حال له مخې فرق سره کوي.
ما خپل ځواب د یوه شعر په قالب کې ورته لیکلی دی.
له عنوان سره سم پاس یوه خاطره او دا هم شعر:
دلته د کرکې زړی شین شو
مینه والوتله الړه مهاجره شوله
زه هم پښې یبلې تلې
له خپل ګودر ،کلي او کوره ځینې
پسې راوتلی یمه
دا دی دا شل پسرلي
په شلو کلو پسې وګرځیدم
د ورکې مینې پته
خوشې له لرې چا راونه ښوده
هسې مې نښه هم تر سترګونه شوه
چې مې زهیرې او اوښلنې سترګې
لږ څه راوچې شي بیا
مېنه او کلی مې د بل تر ولکې
زما پټکی غاړه کې پروت
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او له دردمنې ملمې
یوه ریښکۍ راتاو ده
د شعر کچکول مې را ترغاړې ګرځم
د خپلو تورو سترګو خیر مې
له شین سترګو غواړم
بل څوک څه نه راکوي
تنها د خدا پرښتې
د شعر په مات کچکول کې
د شعر څو وللي توري
کله را وغورځوي
خو زما سترګې لټوي آ مروره مینه
پښو کې مې نور وس نه شته
چې په لټون پسې یې
کوم بل تکل وکړمه
دغه وروستی ټکی دی
ددنیا پای ته رسیدلی یمه
ښایي لږ وړاندې د خدای کلی وي بس
او...
که دې په کار وي کرکه
نو کابل جان ته الړشه!
افغانستان ته الړشه!
۲۰۱۴/۰۱/۰۲
هیدرسلیف
ډنمارک
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د لیکوال بیوګرافي:
پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی،
د ۱۹۵۷م کال د دسمبر په ۲۳مه نیټه د کابل د
چهاردهي په شکرهللا خان نومي کلي کې
زیږیدلی دی .لومړنۍ زده کړې یې د کابل د
عالوالدین په تجربوي ښوونځي کې کړي دي،
بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلو
زده کړو ته دوام ورکړ ،خو دولسم ټولګی یې د
میدان ښار د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه.
د  ۱۳۵۵کال د حمل په میاشت کې یې د کابل
پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې لوړې
زده کړې پیل کړې او په  ۱۳۵۸کال یې د
لیسانس سند تر السه کړ .له فراغت نه وروسته
د کابل د روښان په دارالمعلمین کې د ښوونکي
په توګه ومنل شو.
په  ۱۳۶۰کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو .په
 ۱۳۶۶کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه.
آصف بهاند له  ۱۳۵۶کال راهیسې شعر وایي ،نوی شعر ډیر لیکي ،کله ،کله یوه نیمه غزله او
قصیده هم لیکي .په سل ګونو علمي تحقیقي مقالې ،شعرونه او کتابونه یې په هیواد کې دننه او
له هیواد څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي.
د هجري شمسي نېـټې په شپـیتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې
(اجتماعي علوم) د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه.
دغه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د
روزنې ادارې د علمي پروګرام «موږ او اوریدونکي» لیکوال پاتې شوی دی.
آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.
په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې یې په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې ګډون
کړی ،مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي.
په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې
د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو.
د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې ،د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو د فرهنګي
ټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچرر په صفت یې کارنده او فعاله
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برخه په کې اخیستې ،مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې
ل ه راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د
زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی ،مشورې یې ورسره کړي او د
سویدن په ستاکهولم ،یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.
آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:
 ۱ـ پښتو ادب له  ۱۲۵۰څخه تر ۱۲۹۷پورې (د لیسانس دورې مونوګراف)،
 ۲ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره (د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۳ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون (د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۴ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخیـیل مسأ له (د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره
علمي اثر)،
 ۵ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،لومړی کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پـښتو څانګو له پاره درسي
کتاب (ګستـتـنر چاپ)،
 ۶ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دویم کتاب ،د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب
(کستـتـنرچاپ)،
 ۷ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دریم کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو درسي کتاب
(ګستـتـنرچاپ)،
 ۸ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون ،د پښتو څانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۹ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون ،د پښتوڅانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۱۰ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات ،د پښتو څانګې درسي کتاب (کستـتـنرچاپ)،
 ۱۱ـ د کوچنیانو ادبیات ،د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په  ۱۳۶۶کال کې خپورشوی
دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،
 ۱۲ـ مروره مځکه (د شعرونو ټولګه)  ،په  ۲۰۰۹کال په کابل کې د دانش خپرندویې ټولنې له
خوا خپره شوی ده،
 ۱۳ـ الرورکي الرویان ،لومړی ځل په  ۱۳۹۱کال کې چاپ شوی دی ،مومند خپرندویې ټولنې
خپور کړی دی او دویم ځل د  ۲۰۱۷کال په جوالی کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه
شوی دی،
 ۱۴ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن :آصف بهاند ،په ۲۰۱۸
کال په کابل کې چاپ شوی دی ،مومند خپرندویې ټولنې په جالل آباد کې خپور کړی دی،
 ۱۵ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه ( )۹نورې کیسې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن:
آصف بهاند ،د  ۲۰۱۸کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی دی،

 ۱۶ــ لنډۍ او د ثبتولو ستونزه ، ،د  ۲۰۱۸کال په جون کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه
شوی دی،
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 ۱۷ــ د کوچنیانو ادبیات(،د کوچنیانو ادبیات ،تاریخي پس منظر ،اوسنی حالت) دویم ټوک ،د
دوه زره اوه لسم ( )۲۰۱۷کال په اگست کې ،په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی
دی،
 ۱۸ــ د باران سیوری (د شعرونو ټولگه) ، ،د  ۲۰۱۸کال په اکتوبر میاشت کې په افغان جرمن
آنالین کې پر لیکه شوې ده،
 ۱۹ــ د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه (د مقالو ټولگه) ،د  ۲۰۱۹کال په فبرورۍ میاشت کې،
په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۰ــ د امپراتور نوې جامې او شپږ نورې کیسې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن:
آصف بهاند ،د  ۲۰۱۹کال په می میاشت کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۱ــ د افغانستان له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه (د مقالو ټولگه) ،د ۲۰۱۹
م کال په سپتمبر میاشت کې ،په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۲ــ د ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې (د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د مقالو ټولګه)،
لومړی ټوک ،د  ۲۰۲۰م کال په جنورۍ میاشت کې ،په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی
دی.
 ۲۳ــ یو ځل مې د الس ورغوی وگوره! (شعري ټولگه) ،د  ۲۰۲۰م کال په مارچ میاشت کې،
په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۴ــ ژوندي یادونه ،لومړی ټوک ،همدا اثر.
چاپ یا آنلین کولو ته تیار:
ــ د شعرونو دوې ټولگې،
ــ او درې عنوانه څیړنیز کتابونه.
پوهندوی آصف بهاند اوسمهال د ډنمارک په هیواد کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو
کې فعال دی ،خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي.
پای

