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  ٢٠١٦/ ٢٥/٣                                                                        ځيـرکيار ربي رحمت ډاکتر

 

  کې رڼا په  څيـړنې د »زوی تربيته بې «کي تره د

 

 نور مشر د جمھوريت دموکراتيک د افغانستان د او ايښودونکي بنسټ د ګوند د خلکو د افغانستان د
 زيار،سريزه،  په ژړک صادق ّمحمد ښوواند د »زوی تربيته بـې«) کيسه (ناول لومړی کي تره ّمحمد 

 د دی، »غورځنګ ادبي  پښتو « کې  افغانستان/ کويټه په يې خپروونکی. دی شوی خپور پانګه ويي او وډون

 په ټولټال کې جنوري په ٢٠١٢ د کې پاکستان/Jھور  په او دی، ټوکه١١٠٠ يې شميـر چاپ د دی، ۴٧ يې لړ خپرولو

   دی شوی خوندي کې مخونو  نيم يوڅلوٻښتت په متن ناول نيمګړي  دغه د پخپله. دی شوی خپور کې مخونو ۶۴

 کي تره د دا: دي کې نخښه په ځانګړنې ناول نيمګړي  دغه د ډول کره په ژړک صادق ښوواند
 تر حمل١٣١٩(ګڼو درې په مجلې »کابل «د يې برخې) ٣(درې چې دی ناول لومړی 
 خپرٻدلـو له يې برخه څلورمه خـو وې، شوې خـپرې   کې) ١٩۴٠ جون/می تر مارچ=جوزالمريز 
 د  ژړک). مخ٩(دی کړی خپور او لوستلی ناول نيمګړی ژړک صادق محمد يعنې. شوه محرومه 
 ناول دوھم ژبې پښتو د چې چې ده دا ځانګـړنه دوھمه: ده  نيولې ګوته  ھـم ته ځانګړنو نورو ناول 
 چې دي دا يې ځانګړنـې نورې). و زاخيلي راحت ښوواند د افغانستان لـر د ناول پښتو لومړی (دی 
 زړه  په او ده شوې خوندي کې ژبه په مقر/مکور »چاپـيV خپل «د کي تره ّنورمحمد د کيسه دغه 

 دومره  پکې تلوسه ده، نه شوې خپره کيسه ټوله چې دې له سره.دي ساتلي يې لغاتونه پښتو پورې
 بله  يوه. رانکړ مجال دمې د څير په لوستونکي د يې ته) ځيرکيار(ما چې ده شوې پاتی غـښتلې
 پښتني  ځاييـز په کې) زييز١٩۴٠ (لمريز ھجری١٣١٩ په) کي تره (ليکوال چې ده دا يې ځانګړنه
  مخونه ١١-١٢:ده اچـولې رڼا کلتور

 تربيه  بې « د کې ) زييز٢٠٠٠ جايزه، تنقيدي او تحقيقي ناول پښتو(کتاب خپل په خليل حنيف ښوواند
 غه د  ژړک خـو» .دی  شوی  ليکل Jندې تاثر نظرياتي او سياسي  د « چې کاږي اکله په »زوی
 چا بل  چا يو د وي، لوستلی يې ناول دغه کي تره د چې دې له بې حنيف ځکه: ګڼي نه روغه نيوکه
 نور د  سرليک په »زوي تربيه بې «د  ژړک. دي کړې يې ډزې ھوايي او ده لګولې ډډه يې ته وينا
 مـخ ! سـيـاسي  نه ګڼي، »ناول اص_حي يو توګه بشپـړه په «ناول] نيمګړی خو[ لومړی کي تره ّمحمد
١٢  

 نه  دی، اص_حي ناول] نيمګړی [دغه چې يم موافق کې دې په سره ژړک صادق ّمحمد د ځيرکيار زه
 د) ١٣۵٧ غويی ٧ ( ٢٨ په اپريل د ١٩٧٨ د چې ترکي ّحمدم نور! ايډيالوجيک يا/او سياسي

 بمبۍ  د ( اخبار ھندي يو سره ور وروسته مياشتې پينځه شو، مشر جمھوريت دموکراتيک د افغانستان 
 او ليکوال سيندي يو ورپسې. شوه خپره ژبه انګريزي په چې وکړه مرکه) »ينټ کر «ښار د
 ١(   نه سيند له يې کې نيزه اووه »ذوالفقار «په او وژباړله ژبه اردو په جنجـوعه افـضل ژورناليست 

 خلک  ځپلي موږ«:دی ژباړلی داسې ژړک يې سرليک پښتو. کړه خپره) سيند ګھوټکۍ ١٩٧٨ سپتمبر
 له«: وويل  داسې کې غبرګون په پوښتنې يوې د کې تره. »پرٻښوJی شو نه يواځې ته ګـرو ځبـيښاک
ـيوډال[ګيردارانهجا د ما وروسته څخه کال ١٩٣٩  لومړی کله  چې ما. کړل پيل ليکل ضد په نظام] ف
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 ډول پسې پـرله  په کې مجله کابل په ناول دغه و، ،،زوی تربيته بـې٫٫ نوم ناول ھغه د وليکئ، ناول
 اووه ،،ذوالفقار ٫٫   لــه(» .شــو سانـسور چې شـوې خپــرې وې نـه J يې برخې څلـور  چې خپرٻـده،

 کيـدJی Jسه تر اوس«   ناول شوی ذکر آيا چې کې ځواب په پوښتنې دې د). ژباړه ژړک د نه نيزې
 ورسـيدې، چاپه تر برخې  دري يواځې ناول دغه د[.] ده ناشونی! نـه«: وويل داسې کي تره ،»شي

 ذوالفقار له(» .درلودې  ھم برخې نورې څو ناول دغه. شوه شومه سانسور د يې برخه څلورمه
 ډول نيمګړي په ھمداسې«   ناول دغه چې »اړشو «ژړک امله ھمدې له). ژباړه ژړک د نه خپرونې

 ځيـرکيــار ـ]دي  کـړي پـيـړ مـا توري کې اقـتباس په[ مخونه ١١ تر١٠» .کـړم چاپ

 

 پــــــايـــلـــه

 بې(   ناول  کي تره ّنورمحمد د  چې دی آنـد دې په کې) ٢٠٠٠ (کتاب شوي ذکر خپل په خليل حنيف
 په قضاوت  دغه د» .دی شوی ليکل Jندې تاثر] ِايديالوجيک [نظرياتي او سياسي د«) زوی تربيته
 په ،،زوی  تربيته بې٫٫ د چې دې له بې خليل: دی نيـولی دريځ داسې ژړک صادق َمحمد کې مقابل

.  ده لګولې ډډه  يې ته وينا چا بل او چا يو د او دي کړې يې ډزې ھوايي وي، لوستلی يې ناول سرليک
 نه ګڼی، »ناول اص_حي  يـو توګه بشپـړه په ناول] خونيمګړی [لومړی دغه کي تره ّمحمد نور د ژړک
 وو  ويلي ته کوونکي مرکه    خپرونې ھندي يوې د کې مياشت په] ؟[ اګست د ١٩٧٨ د کي تره! سياسي
 دې له! وې نه وېش خپرې برخې  دغه خو» .درلودې  ھم برخې نورې څو «يې ناول شوي ذکر چې
 د  به ناول) شوي ناخپـورپاتي او  شوي خپور (ټـول کي تره د چې ويلی شـم  نـه ځيرکيار زه امله

 نه يې څـڼـډې ِايـډيالوجيک يا  سياسي او لـرله، جنبه اص_حي »توګه بشــپـړه «فکـرپه په ژړک
 ٢٣ په ناول شوی چاپ ولډ  نيمګړي په دغه به  کي تره ّمحمد نور  چې معلوميـږي ؟داسې!لـرلې
 ٣  ناول د او و زيـږٻـدلی نـيټه  ١۴ په جـوJی د  کال زييز ١٩١٧ د ھغه ځکه: وي ليکلی کې کلنۍ
   کې مجـله کابل په  راھيسې ) ھجري لمريز١٣١٩ حمل (مارچ له  کال زييز ١٩۴٠ د يې برخې
 ورکوي بـلنه ته ستونکيلو او  دی شوی ليکل ژبه مناسبه په ګوټی کتاب ژړک د. وې شوې خپـرې
  د بيايې او واوري ګونګوسی مفکورې  عـدالـتي او مـترقي انـتـقادي، د کې تره ّمحمد  نور ځـوان د چې

 له ګـوټي کـتاب  دې د ما! کړي تله پـر سـره ) ١٩٧٩ سپتمبر - ١٩٧٨اپريل (ستم »خلکي «د نوموړي
   واخيست خـوند نه لوستلو

 درې  د نړۍ  د کې) ١٩١٧ جوJی  ١۴ ( نيټه په زٻـږدنې د کي تره ّمحمدنور د آنـد، په ځيرکيار زما
 شاھي    پخوانۍ انق_بونو لويديـز دوه کې مياشت په جوJی د. کـيـږي ليدل نخښې انق_بونو مھمو) ٣(

 قـاروي د    اع_ميه خپلواکۍ د امريکې د نيـټه ۴ په جوJی د ١٧٧۶ د:  وې کړې رانسکورې واکمنۍ
  يې ځانونه او  وګاڼه ملت نوی او خپلواک ځانونه مستعمرو ١٣ امريکې د. شوه ومنل خوا له کانګرس

 مھم يو لـفايت  مارکيس)اريستوکرات (زی اشراف فرانسوي.کړل بيل نه امپراتورۍ له انګريزانو د
 د امريکې د  او وه اخيستې برخه يې کې جګړه په خپلواکۍ د امريکې د چې و شخصيت عسکري

 دوستي نږدي  يې سره) جفرسن ټاميس  او ھاميلټـن اليکسندر واشنګټـن، جورج ( مشرانو د کۍخپلوا
 ھم کې انق_ب  په فرانسې د  يې کې١٧٨٩ په  چې ځکه و، ګټلی لقب »اتل نړيو دوه «د لفايت.  لرله

 نفوذ د چې وکړ  بريد ک_ په باستيل د قـواو انق_بي نيټه ١۴ په جوJی د ١٧٨٩ د. Jره رول ټاکونکی
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 ګارډ ملي د لـفايت  مارکيس وروسته ورځ يو. وه پرته پکې وسله او وو شوي زنداني پکې خاوندان
 د وروسته کالونه  ١٣ او امريکې د لومړی کې مياشت په جوJی د چې وينو دلته. ولګيد کوماندان
 د چې ده ١۴ جوJی  د ھم نيټه زٻـږيـدنې د کی تره ّمحمد نور د. شول رامنځته انق_بونه فرانسې
 لس سره نيټې د  اع_ميې  د خپلواکۍ د امريکې د او خوري سمون سره نيټې د انق_ب د فرانسې
 کال ھغـه) زييز١٩١٧ (دا. دی  شوی زييزښودل١٩١٧ کال زيـږٻـدنې د کي تره د. لري توپير ورځې

. و شـوی بـريالـی انق_ب سوشليستي  اکتوبـر د کې روسيه په پکې مشرۍ په لينين وJدميـر د چې دی
 پيـښـه ناشنا

  توفيق t من و

  


