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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
 

 ۲۳/۱۰/۲۰۱۶         لیکونکی: م . ا . نګار ګر
 ژباړه او لنډیز: انجنیر سلطان جان کلیوال

 

 ر د کور دښمنپردی نوک
 

  یاد ونه:
 

څلور کاله د مخه ماته د کانادا د تورنتو په ښار کی د یوه مشر دوست او د افغانستان د تعلیم او تر بیی د برخی یوه 
دوه کاله وړاندی وفات شوی( د وطن د یوه ادبی شخصیت، عالم او عارف مد نبی وفایی صاحب )ګار مرحوم محخدمت

، ډیره په زړه پوری یوه ښه اوږده مقاله چی په دری ژبه لیکل په قلم لیکل شویجناب محمداسحق نګارګر صاحب 
راکړه او غوښتنه یی رانه وکړه چی که تر لوستلو وروسته یی په پښتو ژبه را واړوم. ما دا مقاله ولوستله  ،شوی وه

ی ده. زه باوری یم چی زما په او په یقین سره می ډیره خوښه شوه. مقاله اوږده وه او ما په لنډیز سره هغه را ژباړل
ژباړنه کی به ضرور نیمګړ تیاوی وی، چی له همدی امله د جناب نګارګر صاحب نه په لومړی سر کی او له درنو 
لوستونکو په وروستو کی د ټولو نیمګړتیاو بخښنه غواړم او هیله لرم چی تاسو ته تری څه ګټه ورسی. همدارنګه 

پاره محترم استاد نګارګر ممکن کوم عنوان نه وی ټاکلی او یا دغه لیکنه چی غواړم عرض کړم چی د دی مقالی د 
د نګارګر صاحب نه په بخښنه( ورته پورته وی، خو ما د لوستلو نه وروسته ) رسیدلی شاید بی عنوانه زما الس ته را

 .عنوان یا سرلیک ورکړ. هیله ده چی د مقالی د محتوا سره به یی اړخ لګولی وی
 .ښت. انجنیر کلیوالپه ډیر درن

 

 :دا مقاله په دی بیت سره پیل شویده
 

 وه طاوسی کردـکی شامګهی جلـزاغ
 صبحدم فاش شد آن راز ز رفتار چند

 : پښتو ژباړه
 

 کارغه ځان لکه طاوس ماښام کی وښود
 تارهـرګند شو له رفـخو سهار یی راز څ

 

 فریادی از دیار خون وخاکستر برادر با برادر حسابش برابر
 :ړهپښتو ژبا

 

 چی وروري سره کوو حساب تر منځ ،غږرا پورته شو له وینو او ایرو
 کلیوال

 

کړ که د روسانو سره د د مخامخ جګړی کلونه د مبارزې او مقابلې کلونه وو او زمونږ خلکو ته یی د دی وخت ور
ا، شمشاد ندو کش، بابولې کیسی د خپلو هډوکو په قلم او د خپلو سرو وینو په رنګ د هچی د خپل اریانونکی جنګ د اتل

او سپین غر د غرونو د د لوړو څوکو کاڼو پرتختو ولیکی او د تاریخ د شپیلۍ غږونکی د پاره د آزادۍ غوښتنې ترانې 
تصنیف کاندی چی تر کلونو کلونو پوری یی دزمانې د زوراورو په غوږونو کی زمزمه کاندی، او هغوی په دی 

بل مرغه ته په بل ځای کی و غوړوی، ځکه چی د افغانستان د ګوربت  وپوهوی چی د اسارت دامونه دی چیری کوم
ځاله ډیره لوړه ده. ولی له بده مرغه له بلی خوا د روسانو سره د مبارزی د نا انډوله خونړۍ جګړی په همدی کلونو 

واخلو. او  کی مونږ دی ته مجبور کړو چی د ګاونډیانو په کورونو ورننوځو او د پردیو د ډوډۍ او بو سره اموخت
س هماغو خوړلو او څښلو چی د پردیو له کاسی نه مو کړیدی، زمونږ په خوی او خصلت باندی خپل تاثیر پریښې او 
مونږ دی ته را کشوی چی د همدی ګاونډیانو په ګټه په خپل منځ کی یو بل ته د شک او بی باورۍ په سترګه وګورو 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مونږ د حقه حقوقو د الس ته راوړلو د پاره د قضاوت په ګدۍ او د مور نه له مهربانې دایي څخه و غواړو چی ز
 .کښینی او لکه د اجرتی غمشریکانو په توګه له مونږ سره غمشریکی و کاندی

د جګړې په کلونو کی زمونږ خلک دی ته اړ شول چی خپل پوله پټې پریدی او د کر کیلی نه الس واخلی، ځکه نه 
س کی ونیسی ) هم جګړه او هم کرهڼه (. زمونږ له دی حالت نه روسانو او یی شو کولی چی دوه هندواڼی په یوه ال

نورو همسایه ګانو پوره ګټه پورته کړه، هلته په افغانستان کی دننه د افغانانو الس د روسانو تعاونې مالونو ته اوږد او 
جمو په خرما او غوښو کی غزیدلی پاتی شو او دلته د پاکستان او ایران په کمپونو کی زمونږ سترګی د عربو او ع

بندې پاتي شوي. یو ملت چي پوره څوارلس کاله یی ټولی اقتصادی ریښی وچی شوی وی، حتمی او ضروری په یوه 
ګدا او سوالګر ملت تبدیلیږی او د نورو د الس نیوی د پاره اړ کیږی. دغه د نورو الس نیوی بیا په دوی کی د سر 

ی هیڅکله دغه اړ مند او محتاج د خپل مرستندوی سترګو ته نیغ نه شی کتلی. ټیټۍ او شرم یو احساس را پیدا کوی چ
که چیری د ګاونډیانو په ملکونو کی مونږ ته د دی موقع راکړله شوی وای چی د خپلو مټو او کارو زیار په نتیجه کی 

ی خیمی او یو بوتل دوا مو یوه مړۍ ډوډۍ ځانله تیاره کړی وای او د تنظیمونو سوالګرو او ګدایی ګرو مشرانو د یو
د پاره د هر کافر او مسلمان دروازی ته نه وایی استولی او د نورو په ډوډۍ او جامو یی زمونږ غرور نه وای زخمی 
کړی او نننئ ستر اخالقی انحراف چی د پیسو او قدرت د پاره د هیڅ ډول جنایت څخه مخ نه ګرځوو، زمونږ لمنه نه 

یولی ده او مونږ یی له هری سیالۍ ویستلی یو. د اسالمی انقالب هغه ډوډوره چیان وایی نیولی، چی له بده مرغه ن
چی د نړۍ په بازارونو کی به یی د اسالمی انقالب نغاری وهلی، هماغو د خپل وطن د هر هندو او مسلمان په ننګ 

چی خلک مجبور شول  او ناموس حملی وکړی او د ) و ما ملکت ایمانکم( په نوم یی هرڅه داسی لوټ او تاال کړل
 :چی د حضرت بیدل سره هم غږی شی او و وایی

 

 انانـمـروز در مسلــام« بیدل »
 همه چیز است لیک ایمان نیست

 :پښتو ژباړه
 

 «بیدله»څه شته دی  مسلمان کی نن هر
 مان دیـخو چی نشته پکی شي، هغه ای

 کلیوال
 

نۍ به مرض اخته وی د دی امکان پیدا کیدلی شی چی د تیریدنې یا په یوه داسی ملک کی چی وګړی یی د بی ایماآنو 
 او لورینې روحیه پیاوړتیا ومومی او وطنی او ملي ګټي پر شخصي ګټو لوړی وګڼلی شي؟

هزاره های » ، « ازبکهای خام کله» ، «پشتون های فاشست» همدا نن مونږ د ګا ونډیانو په دستور او قومانده د 
د نومونو په یادولو یو د بل په مقابل کی والړ یو او بی د ټوپک « تاجکهای زورګو و غاصب» او بالخره « قلفکچپات

ګاونډیانو دستور او غوښتنه ده چی ډیرې مهمی خپل منځی له ژبی په بل ژبه خبری نه سره کوو. او بیا هم د همدی 
خبری له پامه وغورځوو او خپل مخالفتونه په دی بانه او پلمه الپسی زیات کړو چی فالنې کلمی له فالنۍ ژبې څخه 
زمونږ په خوږه ژبه باندی تحمیل شویدی، که څه هم ال تر اوسه مو د سختو الرو د وهلو خولی نه دی وچی شوی، 

غواړو چی تر هرڅه د مخه خپله ژبه د پردې ژبې د تحمیل شوو کلیمو څخه پاک کړو. او بیا هم د همسایه غوښتنه خو 
 د کلمې د کارولو« افغان»واړوو، او کنه خو د « خراساني»په « افغانستاني»او « افغانستاني»په « افغان»ده چی 

و همدی ته ورته الملونه دی چی مونږ دی ته اړباسی چی په هکله خو تاریخ ډیر روښانه او څرګند دی. بیا هم همدا ا
د هغو نومونو په هکله چی شاید په تصادفی توګه د ښونځې په کتابونو کی راغلی وی طبقاتی دریځ غوره کړو او 

« بیګم » یو د بل په وړاندی ودروو او دا کامالُ له یاده وباسو چی که خدمتګاری « بیګم»او « اسد»او « زلمی»
ر لود نو بیا دنننی افغانستان د مؤسس اعلیحضرت احمدشاه بابا له زمانې راپیل کیږی چی په هماغه وخت کی وجود د

درویش علی خان هزاره د هرات والي و، عباس قلی خان بیات د نیشاپور والي و ، شاه رخ افشار د مشهد والی و، 
خان قزلباش د دیوان اعلی مستوفی و. همدی میرزا هادی خان قزلباش د داراالنشاء رئیس و او میرزا علی رضا 

د وینو او ایرو په وطن او په هسی شرایطو کی « فدرالیسم » حقیقت ته په کتو سره یو قدم مخ ته راځو او وایو چی 
چی هر ډول اجتماعی نظم پکی له منځه تللی دی او یواځی د زور او کالشنکوف ژبی پکی تسلط لری خو ددی سره 

زمزمې غوږو ته را رسیږی. که چیری دا سیستم یعنی فدرالیسم د افغانستان د پاره ښه او « رالیسم فد»سره بیا هم د 
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ګټور وی نو سل چنده زیات به دا ونه د ایران په باغ کی ښه میوه ونیسی، ځکه هغوی نسبت مونږ ته مالدار، پیسه 
دان، بلوڅان او نور اقلیتونه ژوند کوی، چی دار او د یوه بهتر اجتماعی نظم لرونکی دی. په ایران کی هم سنیان، کر

د اسالمی انقالب له هماغې اولې ورځی څخه تر دا ننه پوری د ایران د رژیم په وړاندی وسله واله مبارزه کوی، نو 
که د ایران اسالمی رژیم د ټولنیز عدالت غوښتونکی وی نو تر ټولو د مخه باید د خپلو لږکیو سو ساندو ته غوږ شی 

 :النا خبرهاو د مو
 

 تو کز عشق حقیقت نالی ای دوست
 وستـای در پـوزني بنمـراشي سـخ

 

 :پښتو ژباړه
 

 ړیــایت کــکـه شـتـقیقـه حــق لـی د عشـچ
 شی به پوه که دی پوټکی په ستن خط کړی

 کلیوال
 

ومو ویل چی زمونږ د خلکو تر منځ د ژبنیو او نورو اختالفونو هرزه بوټي د پردیو له ویالو څخه خړوب کیږی، نو 
کی ځنی اسناد او مدارک وړاندی شی او د همدی اسنادو او مدارکو په رڼا کی د خپلوو  ه ده چی په دی برخهاړین

لومړی سند: د ایران محترم « وروری کوو حساب ترمنځ» ایراني ورونو سره حساب وکړو لکه په پښتوکی چی وایی
د  »انو لیکلی دی تکراروی او وایی چی: تاریخ لیکونکی د خپلو افغانی ورونو په هکله هماغه چټیات چی انګریز

افغانستان هیواد د )خراسانی( نادرشاه نه د مخه مستقل تاریخ نه لری، د دی هیواد تاریخ یا د ایران او یا د هندوستان 
هجری کال یا له ( ۱۱۶۰د پاچا هانو د تاریخ په لړ کی د جز په توګه زکر شویدی. د دی هیواد مستقل تاریخ له )

یالدی کال څخه را پیل کیږی او دا هماغه وخت دی چی احمدشاه درانی په قند هارکی مستقل او خپلواک م( ۱۷۴۷)
دولت را منځ ته کوی ....... په ځانګړی توګه وعده خالفی د افاغنه و یو عمومی صفت دی او دوه مخی توب، چل 

 ... دیویګڼل شیو ځانګړی صفت  غانانوول، دروغ ویل او یو د بل سره خیانت د افغانستان په ټول تاریخ کی د اف
کوم شی چی له دی تاریخ څخه مونږ ایرانیان باید زده کړو همه دادی چی : مونږ باید هیڅکله دا هیره نکړو او په 
پوره باور او د زړه له کومی داخبره ومنو چی د افغانانو ملت او دولت په عمومی توګه او افاغنه وګړی بی له استثنا 

ه چی وای هغه دروغ دی، د هغوی هیڅ قسم او سوګند او وعده که په قرآن کی هم مهر ولګوی په هیڅ وجه هر څ
د افغانستان سیاسی تاریخ د سید مهدی « )دی. افغانان باید و ویرول شی ورباندی باور نه شی کیدای او د منلو وړ نه

 مخ(  ۴۷۷پ فرخ لیکنه د ایران چاپ. د مرحوم غبار په نقل قول د ایران چا
ښه نو چی د پیر قضاوت د یوی ټولنې په هکله دومره قطعی او د هیڅ ډول تغیر وړ نه وی نو مریدان او پیروان خو 

و بولی، تر څو د نادر افشار سره « خراسانی » څخه منکر شی او ځان « افغانیت »بیخی حق لری چی له خپل 
الرد » ه توهین او سپک کاندی په ډیره سړه سینه د همغاړی شي. مګر مرحوم غبار بی له دی چی ایرانی ورون

د ایرانیانو جوړښت ځانته بیلی بیلی » یو ډیر ښه پیژندل شوی قضاوت د ایراني په هکله داسی رانقلوی : « کرزن
ه لو... له بله پنیان با پرده او مؤدب نژاد دیبڼې غوره کړیدی چی په نوره نړۍ کی داسی جوړښتونه ډیر لږ دی. ایرا

ریاکار او فاسد دی، جرئت او استقامت نه لری، د اخالقو او نورو اوصافو له مخی د هغو ملتونو سره چی دوی یی 
احاطه کړیدی هیڅ ورته والی نه لری، دوی د کردانو غوندی ظالم او وینی تویونکی، د افغانانو غوندی انتقام جو او 

هندیانو غوندی سست او بی بندو باره نه دی. ایرانیان لوړ کینه کښ، د تر کانو غوندی مغرور او خود خواه او د 
اوصاف او اخالق لری خو په مجموعی توګه له نیکو او سترو او صافو نه بی برخی دی، کوالی شو چی دوی یواځی 
په یو ه صفت سره وپیژنو او هغه دروغ وینه ده ....... زه په دی پوره باوری شوی یم چی یواصیل ایرانی تر څو 

یوه د خولی نه رښیتیا خبره را ووځی  دروغ پیدا کولی شی رښتیا نه وایی، او که چیری په تصادفی توګه د کومچی 
بار )غ..« ړی.ښتیا ویلو به یی پښیمانه کنو د هغه داخل احساس به تر ښه ډیره وخته پوری هغه مالمت کړی او په ر

 ږی چی دری به وی که څلور. ژباړن(یادونه: په مقاله کی دریم عدد سم نه لوستل کی( ) ۴۷۸
اوس چی جناب نجیب مایل هیروی د ایرانی بادارانو په څنګ کی و الړ دی او د خپل هویت په بربادولو د هغوی 
زړونه خوشاله کوی ) اوس ورسره لطیف پدرام هم ملګری شوید. ژباړن( او هغوی یی په خبره باور هم کوی نو د 

خپل ستر تاریخ لیکونکی وصیت هیر کړیدی، همدارنګه مایل هیروی ته په کارده چی دی معنی داده چی ایرانیانو د 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

د غیرت مټی را بډ وهی اوداسی یو سند پیداکړی چی که د چا ملت داسی په ُکلی ټوګه توهین کیږی او بیا د توهین 
که کفاره ونه لری نو شوی ملت یو فرد هماغه اهانت خپل ملت ته تکراروی د هغه د ګناه کفاره به څه شی وی؟ او 

 .اقالً بیرته دی د خپل ملت څنګ ته راشي او بخښنه دی و غواړی
یزه کی لی کتاب په سردویم سند: ښاغلی سعیدی سیرجانی د تا جکستانی لیکوال صدرالدین عینی د یادښتونو د ښک

ودو کی منحصر نه دی . د فارسی ژبی ویونکی نن ورځ یواځی زما او ستا د وطن په جغرافیه وی حد..»لیکی: 
دی سبب  ... همدا ستر فرهنګ دالهور او د هند پراخه برخه ده........ خوارزم، سمرقند غزنی اوکابل دی، کشمیر او 

شو چی غربی نړی خوړونکی یی د یوی چاری په لټه کی کړل او په دی دری وروستیو پیړیو کی و توانیدل چی دا 
و یونکی هندیان، د انکلیسی ویلو ته مجبور کاندی،بخارایی تاجکان د روسی  ستر فرهنګ ټوټه ټوټه کاندی، پاړسی

ژبی د تورو په لیکلو مجبور کړی او تر دی ټولو درد منه ال داچی د غزنین ،بلخ او کابل اوسیدونکی د پښتو د لهجی 
 ۱۲قدمه د ایران چاپ د یاد دښتونو م« ) په زده کولو سره د خپلو نیکونو د ارزښتناک میراث څخه بی برخی کاندی

 مخ( ۱۳او 
ما ګومان کاوه چی ایراني پوهانو په اصطالح له لیری څخه السونه اور ته نیولی دی او زمونږ )افغانانو( ستونزی 
نشی درکولی، ولی ګورو چی زمونږ یو وطنوال کټ مټ هماغه خبری چی ښاغلی سعیدی سیرجانی او نورو په غیر 

ی ته په خوله کی ورکړی او ورباندی تکراروی یی. دا ښاغلی داسی غواړی وښای مسؤالنه توګه کړی وی، دی ښاغل
چی ګوندی په ایران کی د مهاجرت د یو څو کلو په تیریدو سره د دری ژبی د ادبیاتو لوړې پوړۍ ته رسیدلی دی نو 

د پښتو ژبه د ځکه د ایران د عاج له برج څخه د ژبی د سوچه والی دستور صادروی. ښاغلی سعیدی سیرجانی خو 
تر سرحده را ټیټه کړیده او ښاغلی نجیب مایل هیروی بیا د افغانستان دټولنې لوی اکثریت د خپلې ژبې او « لهجې » 

فرهنګ نه په استبدادی بڼه محروموی او په دی دلیل چی د فارسی ژبه ) خصوصاً د هغی ایرانی بڼه( له پښتو ژبی 
ویونکو ) پښتنو ( ته وای چی ځانونه د واحدی ژبی د رنګریز په ُخم کی ور  څخه لوړه او اوچته ده نو د پښتو ژبی له

غوپه کاندی چی د طاوس مرغه تری جوړشی. واقعیت د خبری خو دادی چی: که چیری په فارسی ژبه کی د عربی 
به کی ژ کلمو موجودیت ، په پښتو ژبه کی د فارسی د کلمو د موجودیت سره پرتله کړو، نو وبه ګورو چی په فارسی

د عربی د کلمو د دخالت پله پری ډیره درنه ده، نو اوس که کوم عرب له جناب سعیدی سرجانی او ښاغلی نجیب مایل 
هیروی نه وغواړی چی فارسی ژبه چی د دوی د پالر او نیکه ژبه ده پریدی او پر ځای عربی رسمی او ملی ژبه و 

 ژبی په جنت کی ورداخل شي؟ ګرځوی، ایا دوی به دی ته غاړه کیدی تر څو د واحدی
دغه دواړه ښاغلی د پښتو ژبی رواجیدل یوه درد ناکه عملیه بولی او هغه د غربی نړۍ خوړونکو مکارګی پوری 
تړی. خو بیا له دی څرګند او ساده حقیقت منلو ته غاړه نه ږدی چی د فارسی ژبه د هندوستان په وچه کی د مغلی 

ژبی په توګه رواج شوی وه، خو کله چی د مغلو د واکداری سلسله په هندوستان  شاهانو د تسلط په وخت کی د درباری
کی ختمه شوه ورسره سم د فارسی ژبی ستوری هم د هند په وچه کی را نسکور شو. دا دوه ښاغلی او د دوی نور 

ی چی ګومان کوملګری ډیر بی ګټی او بی ځایه په افغانستان کی د دری ژبی په هکله دا ویرونکی خوبونه وینی او 
ګوندی دری ژبه هم افغانستان ته د ایران د فرهنګی نفوذ په نتیجه کی راغلی او که د نجیب مایل هیروی غوندی کسان 
دغه فرهنګی نفوذ تمثیل نه کاندی نو له افغانستان څخه به هم د دری ژبی ټغر ټول شی. نه ښاغلو! داسی نه ده. پیړې 

خسرو بلخی په مخکی د شاکردۍ ګونډه وهله او د منجیک ترمیزی دیوان به  پیړې پخوا چی قطران تبریزی د ناصر
یی وایه نو تبریزی به د نه پوهیدلو د مشکل په وخت کی د خسرو بلخی نه پوښتنه کوله او هغه به ورته ستونزه تشریح 

یمو خلکو یو دبل سره کوله، نوال هماغه وخت او له هغی هم وړاندی د تخار ،بلخ ، بدخشان، هرات او د بامیانو د س
په دری ژبه خبری کولی او همدا ژبه یی مورنۍ ژبه وه. هو ښاغلو! دری او پښتو په افغانستان کی د دوه خویندو ژبو 

او همدی ګډ ژوند او پرمختګ  په څیر په همدی وطن کی زیږیدلی، راځوانې شوی، پرمخ تللی، شریک ژوند یی کړی
خوارزم، سمرقند او غزنین ، بلخ » ته به که خیروی په راتلونکی کی هم دوام ورکړی. ښاغلی سعیدی سیرجانی چی 

د فارسی ژبی له کبله خپل وطن بولی مونږ افغانان د ده د ورور ولۍ له احساس څخه مننه او قدردانی کوو « او کابل
حق ولری چی ایران خپل وطن و بولی. خوپه دی نه پوهیږم کله چی د روسانو دتجاوز  خو په دی شرط چی افغانان هم

په وخت افغانان مجبور شول چی د خپل هیواد له یوی ګوښی څخه بل ګوښی ته سفر وکاندی، نو بیا په کوم دلیل په 
دوی) افغانانو( له نامه ایران کی د ښاغلی سیرجانی په وینا چی د شریکی فارسی ژبی له کبله د دوی وطن هم و، د 

لقب تر اوسه هم بیل نه شو؟ له بله پلوه غواړم په ډیره صمیمی توګه ښاغلی سیرجانی ته و « پدرسوخته» څخه د 
وایم: تاسو چی د رودکی بخارایی نه د سید جمال الدین افغاني پوری څه چی شاعران، پوهان او لیکواالن دی ایرانی 
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یران ای په دی ستر فرهنګ کی زمونږ ونډه او برخه کومه ده؟ ایا لومړی باید مونږ د معرفی کړیدی، نو پوښتنه داده چ

 تابیعت په الس راوړو، چی وروسته بیا سنایی غزنوی، عنصری بلخی، جامی هیروی او نور خپل ځانته منسوب کړلی شو؟

اچولی ده او زمونږ ټول ایرانیان هغه مشر ورورته پاتی کیږی چی په زور سره یی د پالر په ټول میراث خیټه 
فرهنګی الس ته راوړنې یی به ځان پوری تړلی دی. زما په اند دوی یواځی هغه وخت د وروری خبره کولی شی 
چی زمونږ ټول غصب کړی حقونه بیرته مونږ ته را وسپاری. مونږ سعدی، حافظ، خیام او عطار نیشاپوری ایرانیان 

 .کاله وروسته به خلیلی نه هم ایرانی جوړ کاندیبولو خو دوی ....... زه ویریږم چی پنځوس 
جناب سعیدی سیرجانی د انصاف تله به الس کی واخله او فکر وکړه چی انکلیسی د برطانیی، آیرلینډ، امریکا، کاناډا، 
 استرالیا او نیو زیالند شریکه ژبه ده، خو د فرهنګ او ادبیاتو په برخه کی له دی هیوادونو څخه یوه هم هڅه نه ده

کړی چی د بل هیواد شاعر او لیکوال په ځان پوری وتړی او هغه خپل وګڼی، ولی زمونږ ایرانی ورونه موالنا چی 
الروی په توګه نیشاپور ته تللی دی هم ایرانی بولی. ایا په بلخ کی پیدا شوی، په قونیه کی یی ژوند کړی او یواځی د

یی انګلیسی وه امریکا یی و بولی؟ تاسو چی د غوندی ستن  یکا ته دا اجازه ورکوی چی شکسپیر په دی چی ژبه امر
د بل به وجود کی چوخوی او له هغه انصاف غواړی نو لږ تر لږه خو د ګنډلو ستن په خپل وجود کی هم چوخ کړی 

 .او بیا انصاف وکړی
وهلی دی، مهربانی همدارنګه جناب مایل هیروی چی په افغانستان کی یی د دری ژبی د سوچه والی د پاره مټی را بډ 

له نظره تیر کاندی او ودی ګوری چی « واژه نامه فرهنګستان ایرانی » دی وکړی او یو کرت دی په ژوره توګه 
زمونږ ایرانی ورونو د افغانی ورونو سره د مشوری او مفاهمی نه په غیر د تعصب او تنګ نظرۍ له مخی له فارسی 

 ...په ژبه څه مسخری دی چی نه دی کړی؟ر د بیهقی او موالنا ژبی څخه د عربی کلماتو د لری کولو په منظو
محترم استاد نګار ګر په دی برخه کی د ژبپوهنې د میتودونو له مخی ډیر په زړه پوری مثالونه اود مثالونو ) :یادونه

ا ممکن چی د هر چتشریح وړاندی کړیده چی کامالُ د علمی ژبپوهنې په اصولو برابره او بیخی مسلکی بڼه لری او 
نو ځکه می هغه مکمله را ونه ژباړله او په دا یو څو مثالونو می بسنه وکړه.  ،پوهیدل به ورباندی څه ستونزمن وی

 په درنښت. ژباړن(
هجری کال کی له چاپه را ووت او الندی ښاغلی یی  ۱۳۵۴د فارسی ژبی دغه مشهور فرهنګ چی دریم چاپ یی په 

روزانفر، داکتر احمد متین دفتری، ولی هللا نصر، داکټر رضازاده شفق، داکتر قاسم غړی وو: محمدعلی فروغی، ف
غنی، رشید یا سمی، محمد تقی بهار، عباسی، اقبال اشتیانی، پور داود، محمد حجازی او نور، په سریزه کی داسی 

می و فارسی زبانان و چون واژه های مصوب فرهنګستان ایرانی مورد نیاز و عالقه فروان هم میهنان ګرا»لیکی: 
دانشمندان فارسی دان جهان است و دفتری که این واژه هارا در بردارد با آنکه دوباره چاپ و منتشر کردیده بود نایاب 

ه اونیو دوی پ« شده است، برای بار سوم با دیګر ګونیهای ناچیز ازطرف فرهنګستان زبان ایرانی چاپ افست ګر دید
یا داسی یو څه بیرون ته را کاږی. که چیری ایرانیان مونږ هم د دی فرهنګ او ادب اونیو کښینی، جلسی کوی او ب

مالکان بولی نو د دی فرهنګستان د کار په وخت کی دوی څونفره افغانان او تاجکستانی را بللی و چی دوی ته یی د 
ر ځای کیدل او دی ته کار په وخت کی ویلی وای چی د عربی د )سرطان( د کلمی پرځای د )چنګار( د کلمی ځای پ

توجه نه کول چی د )ار( پسوند د فعل په ماضی ریښه کی راځی او له همه نه اسم جوړوی لکه له ) ګفت نه ګفتار( 
له ) کرد نه کردار( له ) نمود نه نمودار( او داسی نور ........ ولی د نوم یا اسم په اخر کی د دی پسوند )ار( راوستل 

ی او دا یواځی د همدی فرهنګستان کار دی. که د ) چنګ نه چنګار( ممکن وی چی جوړ نوی ترکیبات را منځ ته کو
شی نو د )ګوش نه ګوشار(، د ) چشم نه چشمار( د ) کفش نه کفشار(، د ) خنجر نه خنجرار( او بالخره د )پوز نه 

ی او فرانسوی )مرسی( پوز دار( هم باید جوړ شی. بلی ایرانیان حق لری چی له خپلی ژبی نه عربی )سرطان( وکاږ
د یوه ویاړلی سند په توګه فارسی ژبی ته ورداخل کاندی، اما مونږ افغانان حق نه لرو چی د هغی ژبی نه چی د دری 
ژبی خور ژبه ده )پښتو( او د دی وطن د اکثریت ژبه ده د )پوهنتون( او د )پوهنځی( کلمی خپلی ژبی )دری( ته 

هکله جرو بحث او بالخره  د کلمو په« دانشکده» او « دانشګاه»وی لیکنه او د ورداخلی کړو. د جناب نجیب مایل هیر
اره د یو ه بله اړخه په زړه پوری دی. دا موضوعات پزما د « فغانستان در تاریخ معاصرطرح پژوهش فرهنګ ا»

تر اوسه نه چی د زمانی په دی خاصه مرحله کی چی افغانستان د پردیو سره د جنګ د زخمونو د مداوا فرصت ال 
او الهم ټپل شوی جنګ په ټول شدت سره د افغان په کور کی روان دی. ژباړن( را پورته کیږی دی تر السه کړی )

ای خلکو د ټولو کارو نه د مخه خپله : »سر را جګوی او چیغی وهی چی« بارزم»او ناڅاپه د ګاونډی له کوره یو 
پاکه کړی، که دا کار ونه کړی نو هغه یو څو کلمی به چی له هغی ژبه له هغو کلمو څخه چی ورباندی تحمیل شویدی 

 «ژبی نه راغلی دی ستاسو ژبه او فرهنګ له منځه یوسی
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پوښتنه داده چی که زمونږ دغه ګاونډی هیواد زمونږ په فرهنګ کی دغسی السوهنه د نیک نیتۍ له مخی کوی نو دا 
ی مونږ د روس سره په جنګ کی نه وو کیوتی، او یا هم څو کار یی ولی څو کاله د مخه نه کاوه؟ یعنی هغه وخت چ

چی مونږ یوکرت بیا له جنګ او تحمیل شوی جګړی څخه فارغ شو او ملی یو والی  کاله وروسته دغه اقدام نه کوی
دی سیاسی هدف ونه لری، « طرح پژوهش فرهنګ » ته ورسیږو. زه نه شم کولی ځانته به دی قناعت ورکړم چی د 

واحدی( ژبی موضوع خپل ورځنی کار بللی او هغه څوک مایل هیروی د کار په پیل کی د ) غلی نجیبځکه چی ښا
چی د افغانستان په تاریخ کی یو څه معلومات لری پوهیږی چی دا مسئله په افغانستان کی د حساس ترینو مسائلو څخه 

ی په وطن کی نوری جدی او ضروری ده او تل یی هغه وخت خپله بده څیره زمونږ خلکو ته را ښکاتره کړیده چ
مسئلی روانی وی. لومړی خو دا فکر کوم چی د )پوهنتون( او )پوهنځی( کلمو زمونږ په فرهنګ کی په ډیره ښه 
توګه ځای نیولی او زمونږ خلکو ورسره بی له کومی ستونزی بلدیت پیدا کړیدی. ښاغلی نجیب مایل او نور انډیواالن 

تی د کمونیس دارالفنون( او بیاداراالمان( یی په )تحمیل شوو په څیر نه دی لکه چی )و هغ یی باید وپوهیږی چی دا د
( په )نواب ښار( واړوی، چی خلکو حتی د یوی ورځی لشکرګاهتړون ښار( او )( په )جال ل آباداستبداد په وخت کی )

یو خبرو اترو ته هم الره میندلی او پوهنځی د پاره هم دا تبدیل ونه مانه، حال داچی پوهنتون اوس زمونږ د خلکو ورځن
ال تراو سه هم د لیکلو په ساحه کی پاتی دی. دویم داچی هره ژبه د خپلی کارونی په برخه یا ساحه کی له هغی ژبی 
څخه چی په یوه ځای کی ورسره موازی چلند لری متاثره کیږی، دا اثر ممکن چی سیاسی، اقتصادی او ټولنیز او یا 

رهنګی وی. د مثال په توګه ایران هم په نظامی ردیف کی ځنی بی بیخه او بی بنیاده کلمی لکه )سرتیپ( هم یواځی ف
ای این لغت از برخاسته ه» او )تیمسار( لری چی د )تیمسار( د کلمی په هکله ډاکټر محمد معین ایرانی پخپله لیکی: 

 .(۱۱۸۳ص  ۱ ) فرهنګ معین جفرقهء )اذرکیوان( است که بار دیګر در عصر ما متداول ګردیده. 
داچی د پښتو په ژبه کی د نظامی اصطالحاتو د ترکیب قابیلیت د دری ژبی په نسبت زیات دی، نو ځکه زمونږ 
عسکری اصطالحات د پښتو نه اخستل شویدی، او دا موضوع بی له شکه سیاسی دلیل هم لری او هغه داچی ایرانئ 

ځینو والیاتو او سیمو نومونه زمونږ د والیاتو او سیمو سره یوشان دی، د مشر او ظالم ورور دی او ضمناُ د دوی د 
دی یو نومۍ نه په ګټی اوچتونې سره یی زمونږ ټول فرهنګی ارزښتونه په ځان پوری تړلی دی او که داسی نه وی 

ه یونو ښارونځایونه د سیستان، زابل، کابل، سمنګان او نورو ځا نو هر څوک پوهیږی چی د شاهنامی د اکثرو پیښو
دی ولی ایرانیان دا ځایونه هم د خپل مال په څیر شمیری. همدا وجه ده چی مونږ د خپل مستقل فرهنګی هویت لرل 
ضروری ګڼو. زمونږ دغه مستقل فرهنګی هویت په هیڅ وجه زمونږ او د ایرانیانو د ورورۍ مانع کیدلی نه شی، خو 

خپل فرهنګی شخصیت د ایران په فرهنګی شخصیت کی ویلی کړو  فرهنګی یووالی باید داسی تعبیر نه شی چی مونږ
 .او لکه د میمون په څیر چی هر څه هغوی کوی مونږ به یی پیښي کوو

دلته باید یاد ونه وکړم چی د بی بی سی د فارسی په څانګه کی ځنی ایرانی مشربه کسان کار کوی او دوی زیار کاږی 
ی جعلی مصدرونه لکه ) خوانش ګرفتن( به ) تماشا نشستن( او همدی په چی ځنی کلمی لکه )ارتش(، ) چالش( او ځن

څیر نور په دری ژبه باندی تحمیل کاندی. ارتش چی د اوستایی ژبی له )ارتشتار( څخه اخستل شوی او د تا ویدلو یا 
وم نه شی د ګاډۍ د ارابی معنی لری ، په مجازی توګه د جنګی سر باز معنی هم ورکوی، خو هیڅکله د اردو مفه

ارایه کولی. د اردو کلمه که څه هم د ترکی کلمی نه اخستلی شویده اُردو، آردوزدن، اُردو بازار، اُردوګاه د بیهقی له 
زمانی څخه تر دا ننه پوری د دری ژبی د لغاتو په زخیره کی خوندی پاتی شویدی. او د )چالش( کلمه یو څوک یا 

نه یواځی داچی ناسم دی بلکی یو ډول بی ادبی هم ده، ځکه )چالش( حاصل کوم حالت مبارزی ته د رابللو په مفهوم 
به معنی )ګور کردن( است که اصالً به معنی )جماع( په کار رفته است. او « چال کردن» مصدر یا حالت اسمی از 

. فرهنګ معین( ۱۳۶۹،ص ۱)چالشګر( هغه چاته وایی چی جماع کولو کی ډیر حریص وی.) مراجعه شود به ج ، 
ضاوی، عبید زاکانی او ځینو نورو له نظره یو ډول جګړه او جنګ تلقی شویده، نو فداچی د جماع کلمه د شیخ ن

رزین ش فوروسته بیا ځینو شاعرانو دا کلمه د جنګ په مفهوم هم کارولی لکه ادیب پشاوری) پیښوری( چی وایی: چال
اوس ( ۶۰۶ص  ۲امثال و حکم دهخدا ج ی پاس شاه و بهر مات شاه نیست. )و بیدق جنک پیل ورخ به هم ــــ جز برا

نو که قدرمن او پوه لیکونکی د )چالش( وضعی معنی کامالً نادیده و ګڼی او ونه پوهیږی چی د چا یا شی او یا یو 
بده معنی لری او هغه کاروی نو دا بیا یواځی یو وچ تقلید دی چی  حالت چالش ته را بلل و یا به چالش ګرفتن څومره

 : د کالم ادب او حرمت پکی نه لیدل کیږی. نو ځکه موالنا حق لروده چی ویل یی
 

 ردـر باد کـلق را تقلید شان بـخ
 هی دوصد لعنت برین تقلید باد
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 :پښتو ژباړه
 

 لتـد دی هر مـه تقلیــوی پـاه شـتب
 رتپه تقلید دی وی لعنت په زر ک

 کلیوال
 

که له دی نه تیر شو نو کله چی په یوه ژبه کی ساده مصدرونه موجود وی لکه په دری ژبه کی خواندن، خوردن، 
دانستن، دیدن او نور چی دوه دری هجاوی لری، دا اسان او ساده مصدرونه یوی خوا ته کول او پر ځایی شپږ هجایی 

دانش ګرفتن(، و ) به بینش ګرفتن( به هیڅ وجه قابل د قبول مصدرونه هغه هم جعلی لکه )به خوانش ګرفتن)،) به 
خبره نه ده او د ژبی د اقتصادی کیدو د مفکوری سره هیڅ اړخ نه لکوی او د هغی سره به څرګند ضدیت کی قرار 

 .لری او د بی ذوقۍ ستره نښه هم بلله کیږی چی زه دی ډول تقلید ته میمون ډوله تقلید وایم
ن شاعران او لیکواالن د دی میمون ډوله تقلید پرځای د وطن د نورو هغو ژبو نه چی د دری که چیری زمونږ قدرم

ژبی سره په موازی توګه موجودی دی، څه برابری کلمی د دری ژبی ته ورداخلی کاندی، نو دا ډیر غوره کار دی 
و سل کاله وروسته بیا یو او نه یواځی داچی د دری ژبی د غنَا سبب ګرځی بلکی هغی ته یو مستقل هویت ورکوی ا

ایرانئ دا ادعا نه شی کولی چی پالنی افغان شاعر او لیکوال ایرانی وو، ځکه چی زمونږ ژبه به د هغوی د ژبی نه 
د همدی کلماتو په شتون سره رابیله شوی وی . پوښتنه داده چی ولی یو ایرانی باید داحق ولری چی هره کلمه چی د 

 ه فارسی ژبه کی ورداخلولی شی او مونږ ته بیا دا حق نه راکوی؟ ولی؟هری ژبی نه یی زړه وغواړی پ
ښاغلی نجیب مایل هروی د انګریزانو او امریکایانو د هم ژبۍ په هکله ډیر غږیدلی دی، خو دی ټکی ته یی پام نه 

ا دلیل و همددی اړولی چی په امریکا یی انګلیسی کی ډیری داسی کلمی شته چی انګریزان هغه بلکل نه استعمالوی ا
ً د » دی چی ډیر کرت یو دبل په مقصد نه شی پوهیدلی، لکه اسکاروایلد چی وایی:  د انګریزانو هر څه تقریبا

خو انګریزان  ( waiting in line ) د مثال په توګه امریکایان وای.« امریکایانو سره شریک دی بی له ژبی څخه 
 ,Crisp, braces ) - ل. ځنی کلمی لکه )د وزن مقیاسوایی یعنی په قطار کی ودرید (queuing up ) ورته

boots, bonnet, stone ،هسی کلمی دی چی امریکائیان اصالً هغه نه کاروی. په همدی توګه په استرالیا، نیوزیالند
هندوستان، او پاکستان کی او نورو انګلیسی ویونکو هیوادونو کی هم همدا ډول نه ورته والی موجود دی. زه په دی 

ره نه پوهیږم چی څنګه او په څه ډول ځنی لشکری او وطنی اصطالحات چی له پښتو ژبی څخه دری ژبی ته خب
ورغلی دی، دری ژبه د مرګ او نابودۍ په لوری بیایی چی زمونږ ایرانی ورورنو او د هغوی تر بیت شوی څو تنه 

فارسی جانې(. ایا هغو په زرګونو کلمو افغانان چیغی او نارې سورې وهی چی ) وا فارسی جون ( یعنی ) ای ګرانی 
چی له یونانی،التین، فرانسوی، جرمنی، اسپانوی، ترکی، عربی او حتی له دری فارسی څخه انګلیسی ژبی ته ورغلی، 
هغه ژبه یی وژلی ده چی د پښتو ژبی یو څو کلمی به دری ژبه و وژنی؟ ) او که بر خالف هغی ته به نوره هم غنا 

( که چیری سیاسی غرضونه موجود نه وی نو زه فکر نه کوم چی دومر وړه او کم اهمیته ور و بخښي؟ ژباړن 
موضوع دی د دومره سترو نارو سورو ارزښت ولری او د عثمان کمیس دی تری جوړ شی. ما په پیښور کی د کانت 

ریانی صاحب سره لیدلی د) عقِل مطلِق نظری( د کتاب تر جمه د یوه ایرانی پوه په قلم د محترم او قدرمن استاد غو
وه، که چیری هغه کتاب اوس هم د محترم استاد سره وی او لطف وکړی یو څو پاڼی یی را کاپی او نشر ته وسپاری 
ډیر ګټور کار به وی، ځکه ټول به وګوری چی څومره د تکلف نه ډک او مصنوعی نثر دی او یواځی د عربی کلمو 

  حافظ په ژبه څه بال را نازله کړیده؟سره د تعصب له کبله دی ښاغلو د سعدی او 
راځی وګوری د ) تاریخ و زبان در افغانستان( په رساله کی د ښاغلی نجیب مایل هروی د دری ژبی د سوچه کیدو د 

عبدالرحمان خان بواسطه اصراِر مهندساِن انګلیسی که منتظر محاصره هرات از »ه: لوی مدعی د سوچه نثر یوه ټوټ
 )زیر عنوان« ز ګوسفند مندانه به ویران کردن شتافتظرف روسها بودند حکم به تخریِب آن عمارات داد و امیر نی

» ویران ګری عبدالرحمان خان( ایا هغه روان نثر چی بیهقی لیکلو همدا دی؟ سړی نه پوهیږی چی دی ښاغلی د 
ترکیب له کوم ځای نه راوړی دی، د دری ژبی ویونکي پوهیږی چی ) مند( د مالکیت او اتصاف « ګوسفند مندانه

) دولتمند ــ صاحب دولت(، ) هنر مند ــ صاحب هنر(، ) هدفمند ــ صاحب هدف( او نور. په دی  پسوند دی مثالً 
ترتیب له ) کوسفند مند( نه )صاحب ګوسفند( جوړیږی او )انه( پسوند له هغه نوم یا صفت نه چی د )مند( د پسوند 

دی کبله له ) هنر مندانه ( نه جوړیږی ) سره راغلی وی په قید باندی اړوی او مفهوم یی ) به شوه ای( راځی، نو له 
نه جوړیږی ) به شیوه ای صاحب ګوسفند(. اوس نو که « ګوسفند مندانه»به شیوه ای هنرمند( او نور ..... او له 
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چیری د دری ژبی کوم نوی زده کړئ د دی ښاغلی استاد یعنی نجیب مایل هروی څخه د تقلید په الر روان شو نو 
ترکیبونه لکه ) ګاو مندانه(، )شتر مندانه(، ) فیل مندانه( ، )مرغ مندانه( او بالخره )  مجبوردی چی ځنی داسی

قانغوزک مندانه( هم باید په دری ژبه کی وارد کاندی او یو فوق العاده معیاری او لومړۍ درجه نثر به ټولنی ته په 
 »لرحمان خان په )فاعل( باندی پیل کیږی  ارمغان پریدی. که د دی نه تیرشو او خپله جمله وګورو ، نو جمله د عبدا

یعنی مطلب داچی عبدالرحمان خان د حکم «. به واسطهء اصرار مهندسان انګلیسی حکم تخریب آن عمارت داده است
چی د )واو( په عطف سره صحنی ته داخلیږی څوک دی چی ښاغلی استاد د «امیر»ورکولو فاعل دی، اوس نو دغه 

که قبوله یی کړو چی سمه ده او قید دی چی په جمله کی کارول شوی دی، خو دغه قید په کلمه چی « ګوسفند مندانه»
کوم فعل پوری تعلق لری؟ د )شتافتن( فعل یعنی ) امیر مانند ګوسفند دوید(، حال داچی )ګوسفند( بیچاره خو د نورو 

ل هروی په سوچه لیکنه کی دغه بی کمالیو تر څنګ د منډی وهلو )دویدن( کمال هم نه لری.بناًء د جناب نجیب مای
اضافی ده. که چیری جناب نجیب مایل هروی د تهران د ادبیاتو له « حکم به تخریب آن عبارت داد و» فقره چی 

لوړی څوکۍ څخه ) یا به اصطالح فرهنګستان پائین روی( کړی وای او په هغی دری ژبه چی په افغانستان کی کی 
عبدالرحمان خان مانند ګوسفند فرمایش مهندساِن انګلیسی را » یی دا ډول وه : رواج لری لیکالی شوای نو جمله به 

قید قید ، د )پذیرفتن( فعل م« مانند ګوسفند » چی په دی صورت کی د « پذیرفت وبه ویران کردن آن عمارت شتافت 
جیب مایل هروی غوندی کاوه او جملی سم مفهوم ارایه کولی شو. ایا دا به تصادفی وی چی زمونږ ایرانی ورونه د ن

یو افغان زلمی د تبلیغاتو به زور غټوی او بیا د هغه په وسیله غواړی چی د مرحوم عالمه استاد عبدالحی حبیبی 
غوندی شخصیت ورباندی وړوکی و ښای؟ زه په نسخه پیژندنه کی مهارت نه لرم نو له دی کبله د ) پټي خزانی( مو 

ښټو ژبی پوهانو او عالمانو خصوصاً خپل ګران دوست حیب هللا رفیع ته پریدم. ضوع او د هغی د ریښتینولۍ مسئله د پ
ولی زه باورلرم که خدای ج بخښلی استاد عالمه حبیبی ژوندی وای نو جناب نجیب مایل هروی ته به یی دا ایات 

 ...)ط(ا علی عبِدنا فاتو بسوره من مثلهشریف په ځواب کی لیکلی وای: واِن ُکنتم فی ریٍب مما نزلن
جناب مایل هروی په دی هم نه پوهیږی چی هر لیکونکی ځانته د لیکلو بیل طرز او سبک لری او دا دیوه لیکوال د 
توان نه هیڅ نه ده پوره چی د لسګونو شاعرانو او لیکواالنو د پاره شعر او نثر جعل کاندی او که ممکنه وی نو دا ګز 

ټول ایرانی استادان دی همداسی یوه تذکره په دری ژبه کی د اسالم نه وړاندی دا میدان، جناب مایل هروی او دهغه 
د شعر او شاعری په هکله جعل کاندی او خپل هنر دی ټولو ته وښای. هیڅ سالم عقل دا نه شی منلی چی ټولنه دی 

لی چی هم به هنر موجود وی او هنر او ادبیات دی ونه لری، که هیڅ لیکلی اثر هم پیدا نه شی ددی نه انکار نه شی کید
 .وو او هم به ادبیات

پخوا له دی چی خپلی خبری پای ته ورسوم له محترم دوست استاد )رضوی( نه یوه هیله لرم او هغه داچی: محترم 
استاد یو پخوانی لیکوال او نور لیکواالن ورنه د تقلید کولو افتخارلری، نو که، محترم استاد د ځینو هسی کلمو په 

و باندی تاکید وکاندی چی اصالً دری کلمات دی خو د زیات استعمال له کبله یی ایرانی صبغه میندلی ده، نو استعمالول
هغه نوی او تنکی زلمیان چی زړه یی د سوچه دری لیکلو ته هوسیږی د استاد څخه به په تقلید سره دا ډول کلمی په 

 :ه قولبی بندو بارۍ دری ژبی ته را داخلی کاندی او د سعدی صاحب پ
 

 اګر زباغ رعیت ملک خورد سیبی
 او درخت از بیخ بر اورند غالمان

 :پښتو ژباړه
 

 د رعیت له باغ که شاه و خوری مڼه
 اږی له بیخـه وکــه یی ونــالمان بـغ

 کلیوال
 

د )کانون دوست داران موالنا( نشریه راته یوه دوست د کابل نه رالیږلی وه، دیو ځوان شعر چی ډیر بد شعر نه و، 
ت، د خپل شعر تاریخ یی لیکلی و ) شهریور خورشیدی( ، خو پوهیده چی عادی دری ویونکی )شهریور( ومی لوس

 »نه پیژنی په قوسینو کی )سنبله( لیکلی وه. نور ته اختیار لری استاد رضوی! او زه خپلی خبری داسی ختموم چی : 
زړه رنځور دی او که دا قوی زړه له  زمونږ شمالی، جنوبی، شرقی او غربی ګاونډیان باید وپوهیږی چی د آسیا
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حرکت نه ولویږی او ټوټه ټوټه شی نو د زمانې ساړه او تیز بادونه به ټوله آسیا د ځان سره په مخه کاندی. عالمه 
 :اقبال الهوری هسی نه دی ویلی

 

 تـل اســر آب و ګــکـک پیـا یـآسی
 ر دل استـیکــآن پر لت افغان دــم
 نـــت تـت آزاد اسـا دل آزاد اســــت

 در رهی باد است تنه خاکی ـــورن
 

 با عرض حرمت
 :پښتو ژباړه

 

 اــوړه ده آسیــو جـټـو او خــه اوبـل
 اـد افغان ملت یی زړه دی په رښتی

 دنـه وی بـه آزاد وی زړه آزاد بـک
 اد په مخکی تنــاوره ده د بـنه خـک

 کلیوال
 

 په ډیر درنښت
 

 پای
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