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 پوهندوی آصف بهاند
 
 
 
 
 
 

 د کوچنیانو ادبیات
 

 )د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دویم ټوک
 
 
 
 
 
 
 



 2                                                                        کوچنیانو ادبیات، دویم ټوک     د     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 د کتاب ځانگړنې:
 ، دویم ټوککوچنیانو ادبیاتد 

 لیکوال: پوهندوی آصف بهاند
 ۲۰۱۷—۲۰۱۵د لیکلو نیټه: 

 د خپریدو ځای: افغان جرمن آنالین پورتال
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 د مطالبو فهرست
 

 ۵          لومړنۍ خبرې
 

 ۷           مقدمه
 

 ۱۱      څرک په فولکلور کې د کوچنیانو د ادبیاتو
 
 ۱۹     یاتو بهیرد کوچنیانو د ادب اوږدو کېپه یانو تاریخ بادد 
 

 ۲۷   د کوچنیانو ادبیاتو ته یوه لنډه کتنه کېمطبوعاتو  پهد افغانستان 
 

 ۲۹     کال نه پخوا د تر سره شوو کارونو بیلگې ۱۳۵۷له 
 

 ۳۰ کال نه وروسته تر جهادي واکدارۍ پورې د تر سره شوو کارونو بیلگې ۱۳۵۷له 
 

 ۳۵    برخلیک ادبیاتود کوچنیانو او د  راتگد تنظیمي انرشۍ 
 

 ۳۹     چاپي خپرونو کې د کوچنیانو له پاره ځانګړې پاڼېنویو په 
 

 ۴۷       د کوچنیانو له پاره لیکل شوي کتابونه
 

 ۴۷         تابونهلومړی چاپ شوي ک
 

 ۵۰     چې په ویبپاڼو کې ایښودل شوي دي دویم هغه کتابونه
  

 ۵۸     ماشومانو او کوچنیانو ته پاملرنهپه فیسبوک کې 
 

  د افغانانو میډیا په آسمان کې نوی ستوری پـــل،
 ۶۱      )د کوچنیانو د ادبیاتو نوی او ډاډمن آدرس(

 
 ۶۴      د اجمل تورمان لیک او د کوچنیانو ادبیات

 
 ۷۱        «د ماشوم د ادبیاتو کور»
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 ۹۳       اجمل تورمان ریاضي او د ماشوم ادب
 

 ۹۸       او د کوچنیانو ادبیات محمود مرهون
 

 ۱۱۰       احمد ولي اڅکزی او د کوچنیانو ادب
 

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

 ۱۳۵     له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالی ستونزه
 

 ۱۶۲      کوچنیانو ادبیاتد ماشوم عاطفي وده او د 
 

 ۱۶۶         د لیکوال بیوګرافي
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 لومړنۍ خبرې
 

 
د شپیتمې لسیزې په پیل کې مې دا کمبود احساس کړ چې د کوچنیانو ادبیات یوه له نظره لویدلې 

پیل کړه او له مطالعې سره سم مې او هیره موضوع ده. په لومړنیو هڅو کې مې خپله مطالعه 
یاداشتونه را ټولول. درې کاله پرله پسې مطالعه او د موادو را ټولنه پسې روانه وه. هر څومره 

 مې چې مطالعه کوله، د موضوع مهم والی نور هم را ته څرگندیده.
 

و په لیکلو وروسته له دریو کلونو مې د خپلو را ټولو کړو معلوماتو، سترگو لیدلي حال او تجارب
کال چاپ( و او په ۱۳۶۶پیل وکړ او پایله یې د همدې کتاب لومړی ټوک )د کوچنیانو ادبیات، 

 کال په کابل کې خپور شو. ۱۳۶۶
 

)د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر،  د دې خبرې یادول اړین ګڼم چې د مقالو دغه سلسله
، )دکوچنیانو ادبیات سني یاد کتاباوسنی حالت( چې ما )آصف بهاند( پیل کړې ده، زما د پا

( بیا ځلي خپرول نه دي، بلکې په دې مقالو کې زما موخه او هڅه دا ده چې د لومړی ټوک
دادبیاتو د تاریخ په رڼا کې اوسنی حالت وڅیړم، شوي کارونه معرفي کړم، امکانات   کوچنیانو

 یې وپلټم او شته ستونزې په نښه کړم، د حل الرې ورته پیدا کړم.
 
 

بیا د جگړو د اور له تودیدو سره په وطن کې د ژوند دایره نوره هم پسې تنگه شوه، وطن را نه 
 پاتې شو او حاالتو لومړی شرقي اروپا او بیا غربي اروپا ته پسې ورسولم.

 
هر ځای او هر هیواد ته چې ورسیدم، خپل وطن، د خپل وطن خلک، په تیره کوچنیان مې هیر 
نه وو. د همدې نه هیر په سلسله مې بیا د کوچنیانو د ادبیاتو خوار حالت ته په پام سره خورې 

د کوچنیانو ادبیات، تاریخي »ورې څیړنیزې مقالې خپرولې او وروسته مې د خپلو مقالو لړۍ ته 
سر لیک و ټاکه او هر چیرې به مې چې د کوجنیانو ادبیاتو اړند « نظر، اوسنی حالتپس م

مطالب، کتابونه او ستونزو ته پام کیده، د هغو په باب به مې تحلیلي او څیړنیزې مقالې لیکلې او 
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یا به مې هغو شاعرانو او لیکوالو ته چې د کوچنیانو له پاره کار کوي او څه لیکي او خپروي 
وی او د هغوي کارونه معرفي کول او د کوچنیانو د ادبیاتو د اړتیاو له مخې به مې یې، هغ

 تبصرې او لیکنې کولې.
 

اوسنی کتاب زما د همدغو څیړنیزو او تحلیلي مقالو ټولګه ده چې د یوه کتاب په بڼه یې درنو 
نو د ادبیاتو په لوستونکو ته وړاندې کوم. زه په راتلونکې کې هم د همدې اړتیا پر بنا د کوچنیا

باب خپلو څیړنیزو او تحلیلي لیکنو ته دوام ور کوم که یې اړتیاوه، نو به یې د همدې لړۍ د 
 دریم ټوک په چوکاټ کې خپره کړم. 
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 مقدمه
 

غمیزه دا ده چې د له جګړې نه د رازیږیدلو نا خوالو په اړخ کې زموږ د ټولنې تر ټولو ستره 
)کوچنیان(  پرمختګ او تکنالوژۍ په دې عصر کې موږ د خپلې ټولنې تر ټولو اساسي برخه

هیر کړي دي او زموږ په وطن کې د ټولنې تر ټولو له پامه لویدلې برخه همدا کوچنیان جوړوي. 
ډول په  البته دا خبره یوازې په خوارو او نیستمنو کورنیو باندې صدق نه کوي، بلکې په عام

 ډیری افغان کورنیو باندې یې د یوې تورې بال په څیر سیوری غوړولی دی.
 

جګړه، کرکه او نا باوري د ټولنې د اکثریت په ذهن او ضمیر باندې داسې حکومت کوي چې 
هر څه مو په جګړې پیل کیږي او په جګړې پای ته رسیږي. هر څه ته په کرکه او بې باورۍ 

د ټولنې اکثریت له کتاب او قلم نه ټوپک او وهلو ټکولو سره عادت ګورو. همدا دلیل دی چې 
شوي دي او له نا چاره یې لکه سیوری ځان سره ګرځوي. د ګران دوست احسان آرینزي د 

 دی چې: حال سترګو لیدلی
 
وتلم، له دوی څخه مې هیله وکړه چې په هغه شیبو کې چې زه د دې خان صیب له کوره … »

یو قلم او کاغذ راوړي چې زه خپلې پتې او تلیفون نمرې ورته ولیکم؛ خو تاسو ښاغلي لوستونکي 
باور وکړي په هغه کور کې یو قلم ونه موندل شو چې یوازی د مېلمنو په حجره کې یې دیارلس 

 «ریمانه وي لکه د عبادت تسبیح!کالشینکوفونه او ماشینونه ځوړند وو او کتار وزمې دومره پ
 

د ټولنې لوستي مو د علم، ادب او هنر مطالعې ته دومره لیواله نه دي، لکه د نظامي ماتو او 
بریو لوستلو او د سیاسي غولونکو کتابونو، مقالو او شعرونوته چې لیواله دي. که یې نه منئ، د 

سي نظامي مطلب او یو ښکلی شعر او مثال له پاره په تاند کې یو غولونکی، تیر ایستونکی سیا
یا طنز په نښه کړئ، وروسته له څو ساعتونو او یا دوه درې ورځو یې بیا الندنی برخې ته 

 مراجعه وکړئ چې کوم مطلب ډیر لو ستل شوی دی.
کلتور دیوه جامع )هر اړخیز( مفهوم په توګه »دا اوس په عام ډول یو منل شوی حقیقت دی چې 

ب. ی. کانونیکه اوم، ګ بلدریوا، کلتور پوهنه، «) …رزښتونو ګډه ټولګه ده د مادي او معنوي ا
م کال، ۲۰۰۰ژباړن: دوکتور لطیف بهاند، ناشر: د افغانستان علمي تحقیقاتي مرکز، ماسکو، 

 (۵۸ص 
 

د نړۍ او د انسانانو د پیدایښت له پیل نه بیا تر نن پورې، له ټولو مادي او معنوي الس ته راوړنو 
بو نه دا پایله تر السه شوې ده چې د یوې ټولنې راتلونکې آبادي، ښیرازي او پرمختګ او تجر

د هغه د نوي نسل په ښه روزنه او دغه نوي نسل ته جدي پاملرنې پورې اړه لري. داسې پاملرنه 
چې نوی نسل د وخت له ټولو علمي غوښتنو سره سم له نوې تکنالوژۍ سره اوږه په اوږه د 

http://larawbar.net/40516.html
http://larawbar.net/40516.html
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نو، ملي ګټو او تاریخ په رڼا کې داسې وروزل شي چې نه یوازې په راتلونکې خپلو ملي ارزښت
کې هغه د مور پالر، کورنۍ او ټولنې پر اوږو بار نه وي، بلکې هغه یو پوه، زدکړی، مولد او 

 داسې انسان وي چې د خپلې ټولنې او خلکو الرښوونه هم وکړای شي.
 

نه هم له آسمانه رالویږي، بلکې همدغه د نن دې ته مو پام وي چې رهبران نه شنه کیږي او 
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 

اطفه ور زده کړای شي، نو دي. که سم وروزل شي، د خلکو او وطن مینه، د انسان مینه او ع
بیا به یو ښه او مثبت انسان وي او که برعکس وي نو بیا ګورئ یې چې زموږ په ټولنه کې یې 

 بیلګې څومره ډیرې دي.
 

او دا دنده د یوې ټولنې په ښوونه اوروزنه، د سواد د زدکړې او عامیدو په کچې او علمي مسایلو 
ي. زموږ په ټولنه کې د سواد سطحه ډیره ټیټه ته ارزښت ورکولو په څرنګوالي پورې اړه لر

ده. د ښوونې او روزنې څرنګوالی هغسې چې د یویشتمې پیړۍ غوښتنه ده، د قناعت وړ نه ده. 
تر اوسه هم ښوونځي ورانول کیږي، سوځول کیږي او د ښوونکو او زده کوونکو د وژلو کلتور 

 کارونو ځای معرفي کیږي. حاکم دی. ښوونځي ته تګ ګناه ګڼل کیږي او ښوونځی د بدو
 

نو په دغسې یو حالت کې او په دغسې ټولنه او چاپیلایر کې به ادبیات څه حال ولري، کوچنیان 
 به څه حال ولري؟« د کو چنیانو ادبیات»به څه حال ولري او 

 
په پرمخ تللو ټولنو کې کله چې ماشوم وزیږي، یو کال یې مور او پالر په کور کې پالنه کوي، 

ر درې کلنۍ داسې ځای ته لیږل کیږي چې پالنه اوتغذیه کیږي، بیا تر شپږ کلنۍ پورې په بیا ت
وړکتون کې وي او په وړکتون کې لومړي ټولګي ته د شاملیدو مقدماتي ټولګی هم ورباندې 
وایي. یعنې ماشوم مخکې له دې چې لومړي ټولګي کې کیني، ابتدایي لوست لیک یې زده وي. 

ښوونځی جبري دی، بیا لیسه ده او زده کونکی د لیسې د اخستو نمرو په  تر نهم ټولګي پورې
حساب کوالی شي د خپلو لوړو زدکړو له پاره پوهنځی یا د زدکړو څانګه خوښه کړي. دلته 

 لیدل کیږي چې د یو نوي زیږیدلي ماشوم ټول پروګرام مالوم دی.
 …خو زما په پلرني وطن کې

 
 
 

 ماشوم څه ډول دنیا ته راځي؟
 
 

 څه ډول غټیږي؟
 

 کورنی چاپیلایر؟
 

 وړکتون؟؟؟
 

 ښوونځی؟؟
 

 پوهنځی؟
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 ژوند ؟؟؟
 

دلته ګورو چې هر څه ګونګ او مبهم دي. مور پالر؟ کورنۍ؟ کلی کور؟ ټولنه؟ طرز تفکر، 
 ؟…فکري دایره او 

 
ګوره چې څوک په کومه کورنۍ، کوم والیت، د کومې فکري دایرې په کړۍ کې، په کوم جنسیت 

 …ته راځي اودنیا 
 

په داسې ګونګه فضا او نا مالومو حاالتو کې به یو څیړونکی څه ډول وکوالی شي چې د دغسې 
یوې ټولنې د ښوونې روزنې او یا کوچنیانو ته د هغوی په ادبیاتو او یا هم رواني حالت او یا 

وینې  باندې وغږیږي، قضاوت پرې وکړې او د کومې پایلې یا وړاند… زدکړو په څرنګوالي او
 له پاره کوم وړاندیز وکړي.

 
ډیری افغانانو ته خپله د زیږیدو نیټه نه ده مالومه. مور او پالر نه چې د زیږدو د نیټې پوښتنه 

 کوي، اکثراً ورته ویل کیږي:
 
 ته په هغه کال پیدا شوې چې ډیره واوره شوې وه،ــ 
 ته په هغه کال دنیا ته راغلې چې کلک سیالوونه راغلل.ــ 
 …ته د کرزي په کال وزیږیدې اوــ 
 

بیا څومره په تعلیمي ادارو ښوونځیو او پوهنتونونو کې ستونزې، واسطې او د فساد نور ډولونه 
دي، هغه خو باید په یوه فاسده ټولنه او فاسده اداره کې وي چې د دې پالیسۍ پر اساس ډیری 

مل دی چې ماشومان ښوونځي خلک له زدکړو نه پاتې کیږي. اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر عا
 ته له تګ نه پاتې کیږي.

 
که زه دلته په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په تاریخ او څرنګوالي باندې وغږیږم، خبره 
اوږدیږي، دا موضوع به بل وخت ته پریږدم، اوس به یوازې د کوچنیانو د ادبیاتو په خوار او 

غه چې د کوچنیانو د ادبیاتو پر پس منظر هیر شوي حالت باندې بحث وکړم او مخکې تر ه
 خبرې وکړم، مقدمتاً باید و وایم چې:

 
له هغې ورځې چې د کوچنیانو د ادبیاتو مسآله په پښتو ادب یا پښتنو قلموالو کې رامنځ ته شوې 
ده، له نامه سره یې څو ډوله بر خورد شوی دی. څوک یې د ماشوم ادبیات بولي، څوک یې د 

یات یـادوي ،څوک بیا د وړو ادب ورته وایي او ځینې یې د کوچنیانو ادبیات وایي کو شنـیانو ادبـ
 او لیکي.

 
تر سر « د کوچنیانو ادبیات»د شپیتمې لسیزې په پیل کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې له خوا 

لیک الندې د کابل په آریانا هوټل کې د ګڼ شمیر کورنیو او بهرنیو لیکوالو، فرهنګیانو او 
اسي شخصیتونو په ګډون یو سمینار جوړ شوی و. په دې سیمینار کې په پښتو او دري ژبو سی

ګڼ شمیر لیکل شوې مقالې واورول شوې او علمي بحثونه ورباندې وشول. ما)آصف بهاند( 
تر سرلیک الندې مقاله ورته لیکلې وه. هلته په دې دوو نوموونو)د ماشوم « د ماشوم ادبیات»

 انوادبیات( مفصل بحث وشو او ګران دوست زرین انځور وړاندیز وکړ:ادبیات او د کوچنی
 

څنګه چې ماشوم د هغه سن واړه ته ویل کیږي چې ال د لیک لوست نه وي او چې لږ راولوی 
شي بیا لیک لوست کوالی شي او هغه ته کوچنی ویل کیږي؛ نو ښه به دا وي چې موږ څه چې 
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اصطالح وکاروو. دا وړاندیز په هغه وخت کې د « بیاتد کوچنیانو اد»وړو ته لیکو، هغـو تـه 
سیمینار د ټولو ګډون کونکو له خوا ومنل شو. او وروسته بیا ما هم د خپل لیکلي کتاب نوم 

 کیښود.« د کوچنیانو ادبیات»
 

د کوچنیانو »او بحث کې هم د هماغه منل شوي اصل له مخې  )کتاب(زه په دغو اوسنیو مقالو
کاروم. بل چا سره کار نه لرم. نورو ښاغلو لیکوالو چې کومې نوموونې نوموونه « ادبیات

کارولي دي، زه یې په خپله څیړنه کې په ډیر درناوي سره په هماغې بڼې را اخلم، خو زه خپله 
لیکل شوو څیړنیزو او تخلیقي آثارو ته د کوچنیانو ادبیات تخلیق شوو، د کوچنیانو له پاره ټولو 

 نوموونه کاروم.
 
کوچنیانو د ادبیاتو له پاره تر اوسه داسې تعریف چې ډیری ورباندې سال وي، زما له نظره نه د 

دی تیر شوی. دیرش کاله مخکې د کوچنیانو د ادبیاتو یو تعریف چې ما د ښاغلي سیال کاکړ په 
 حـوالـه په خپــل کتاب) د کوچنیانو ادبیات( کې را اخیستی و، د هغه لنډیز داسې دی:

 
پروفیسر سیال کاکړ د خپل اثر)د کوشنیانو ادب( کې د کوچنیانو ادب د یوه غربي نقاد) ښاغلي »

هنري ستیل کومیکن( په حواله داسې تعریفوي: کوشنیان د خپل ادب تعریف تر هر چا په خپله 
ښه کوالی شي. ښه او بد معیار په خپله دوی ټاکي. کوم شی چې تر نظر ښه ورشي، هغه د 

ریف کې راځي او په ادبیاتو کې چې کوم شی تر نظر ښه ور نه شي، هغه د کوشنیانو د ادب تع
)بهاند آصف، دکوچنیانو ادبیات، د « پوهانو په عقیده د کمکیانو د ادب له تعریف څخه د باندې وزي.

 مخ.( ۳۹کال، ۱۳۶۶چاپ او خپرونو دولتي کومیټه، کابل، 
 

مفهوم را پوهوي، یعنې هر هغه څه چې د هنري ستیل کومیکن او سیال کاکړ څرګندوندونې یو 
کوچنیان خوښوي، هغه د دوی په ادب کې راځي او هغه څه چې کوچنیان نه خوښوي، د دوی 

 له ادب نه د باندې دي.
د هنري ستیل کومیکن او سیال کاکړ د خبرو او تعریفونو ګډه ځانګړتیا دا ده چې په قاطع ډول 

یي، بلکې په ضمني ډول وایي چې هر هغه څه چې د د کوچنیانو د ادب تعریف په باب څه نه وا
کوچنیانو خوښ شول، هغه د دوی ادب دی، هغه څه چې د کوچنیانو له پاره په زړه پورې وي، 
ښه وي، سمه الر ورته وښیي، د هغوي هنري تنده او ذوق ارضا کړای شي او په راتلونکي 

 ي.ژوند باندې د دوی باور حاصل کړي، هغه د دوی ادب بلل کیږ
 

د دې تعریف یا نورو نظریاتو په رڼا کې چې که په کوم کتاب، شعر یا نثر کې د کوچنیانو په 
باب څه ویل شوي وي یا د کوچنیانو په ذوق او خوښه برابر وي، نو هغه ته باید د کوچنیانو د 
ادبیاتو نوم ورکړو، نو په پښتي فولکلوراو مذهبي زدکړو کې یې ریښه پخوانیو وختونو ته 

 یږي، خو په پښتو ادب کې بیا موضوع بل ډول ده.رس
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 څرک په فولکلور کې د کوچنیانو د ادبیاتو
 
 

که د فولکلور په باب له اوږدو بحثونونه تیر شو او په لنډ ډول ووایو چې پښتني فولکلور ښه 
پاره څه شته که نه؟ او که وي نو بډای فولکلور دی، نو په دې بډای فولکلور کې د کوچنیانو له 

 څومره به وي؟
هوکې، په پښتني فولکلور کې دکوچنیانو له پاره ډیر څه شته چې دوی ته څه ورزده کوي، په 
دوی کې هنري ذوق او عاطفه روزي او ټولنیزو فعالیتونو ته یې هڅوي. د پښتو ادبیاتو په شفاهي 

شعرونه، کیسې او متلونه شته چې یا په خپله د دوی برخه کې د کوچنیانو له پاره یو لړ سندرې، 
له خوا ویل کیږي او جوړیږي، یا د لویانو له خوا د دوی د سویې، طرز تفکر او غوښتنو په 
نظر کې نیولو سره، د دوی له پاره ویل کیږي او جوړیږي. لکه د میندو سندرې چې د پښتنو په 

له خوا ویل کیږي. یوه ښه بیلګه یې د آللو فولکلوریکه بیالبیلو سیمو کې د کوچنیاو له پاره د میندو 
سندره ده. دا سندره مور د ماشوم د ویده کولو په وخت کې په داسې حال کې وایي چې په یوه 

 الس ماشوم ټپوي، نو په ډیر خواږه آهنګ سره دا سندره وایي:
 

 آللو، للو زویه
 سر د شا زلمو زویه

 آللو، للو پیشو
 روپیشو مه راځه له غ

 اڅک جان داسې ویده دی
 لکه ګوډی د رنجو.

 
 ۱۳۶۶)بهاند آصف، د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو دولتي کومیټه، کابل، دولتي مطبعه، 

 مخ(۲۸ل کال، 
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په پښتني فولکلور کې کومې برخې چې د کوچنیانو په فولکلوري ادب کې راوستل کیږي، په 
کې ښه اوږد « دخلکو سندرې»په خپل ارزښتمند اثر هغه باندې ښاغلې استاد حبیب هللا رفیع

 علمي بحث کړی دی. دموضوع د اوږد والي د مخنیوي له پاره یې یوازې نومونه را اخلم:
د میندو سندرې، د وړو سندرې، د کوچنیانو سوال ځواب، کیسۍ، د وړو مشاعرې، کوچنی نکل، 

نکلي لنډۍ، فولکلوریکه ستاینه، د بلندره، د پک غندنه، د کیکړ راوړل، فولکلوریکه غندنه، 
ماشوم کرارول، د شنو سترګو فولکلوریکه غــند نه، فــولکوري ستایــنه، د بیــکارۍ او لـټۍ 

 مخ( ۴ل کال،  ۱۳۴۹)رفیع حبیب هللا، د خلکو سندرې،  غــندنه، د ښکال یــا ښایست یــادونه، او نــور.
 

د غه راز استاد حبیب هللا رفیع د ولسي سندرو د ارزښت په لړ کې د هغو سندرو په تعلیمي 
ارزښت ټینګار کوي چې د کوچنیانو د روزلو له پاره د دوی دراتلونکي ژوند سره اړوند درسونه 

 : وایيپه کې ورکول کیږي. رفیع صاحب 
د پښتنو اولسي سندرو په اوږده لړۍ كې ډېره زړه كړۍ د میندو سندرې دي چې د ویدي » 

سندرو په څیر ماشوم )هلكانو او نجونو( ته د دوى له راتلونكي ژوند سره اړوند درسونه په كې 
وركول كیږي او د دوى ټولنیز مسؤولیتونه په كې ورښودل كیږي، د همدې لړۍ بله زړه كړۍ 

ماشومانو سندرې دي چې د خپلو میندو له سندرو نه ادبي درس او د ژوند پند اخلي او د د 
چاپیراو طبیعت ساده ارزښتونه په كې رانغاړي او خپلې لوبې اوساتیرۍ پرې تودوي، تر دې 
راوروسته یې نیم بیت یو ماشوم او بله مسره یې بل ماشوم وایي چې دا د شعر جوړولو او د هغه 

دلو ښه تمرین دى او كیسۍ پا چیستانونه هم بیا د ذهني آزموینې او د معلوماتو د په چل پوهی
ارزونې له پاره دي چې د ماشومانو ځیركي په كې زیاتیږي او زباتیږي . ورپسې لویان هم د 
ژوند په بیالبیلو وختونو او ځایونو كې د سندرو دا لړۍ پالي او ادبي تجربه د ژوند له تجربو 

 «ـومي.سره تسلسل مـ
 

 د کوچنیانو له پاره په پښتني فولکلور کې د ځانګړو شو برخو نه یو څو بیلګې:
 

 ــ سوال ځواب:
 

 غنم ــ خبرې دې منم،
 اوربشې ــ خبرې دې خوشې،

 جوار ــ خبرې دې په وار،
 

 ــ کیسۍ:
 

 پورې خوا کوږک ــ له سپینو مرو ډک،
 تور دی کارغه نه دی ــ الوزي مارغه نه دی،

 
 میندو سندرې:ــ د 

 
 آللو، للو زویه،

 سر د شازلمو زویه،
 
 یا:

 آللو، للو، للو
 پیشو مه راځه له غرو،

 ملوک جان داسې ویده دی لکه ګوډی د رنجو.

http://www.dw.de/د-مور-او-ماشوم-سندري/a-3697012
http://www.dw.de/د-مور-او-ماشوم-سندري/a-3697012
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 ــ د ماشومانو سندرې:

 
کله چې ماشومان لږ را لوی شي، یعنې خبرې پیل کړي، نو په منځو کې یې د لوبو په وخت کې 

 زمزمه کوي:
 

 ې، زرغون یې کېــشین یې ک
 وایي لړمـون یې کېــد شنه غ

 ــېـې کـــبــر یــد اوسـپـنـې تـل
 ې کـېــر یـه سـړي پـد پـک س

 ډې کـېـــه پې پنـــونــوږ جـزم
 ډې کـېــه کونـــونــورو جـــد ن
 

 مخ( ۲۴ل کال،  ۱۳۵۷)پتنګ عبدالکریم، ګړنی ادب، د عرفان مجلې خپرونه، 

 
 یا:
 

 رګ واده دیـــــډم، ډم د چ
 چرګ په الره کې ویده دی

 
 د کوچنیانو د سندرو یوه بله بیلګه چې په خوست کې په دې ډول ویل کیږي:

 
 اکو، بکو
 دنبالکو

 سییه الړه په تبۍ
 ما و ویشته په ډبلۍ
 نه یې سر و نه لکۍ

 پیشو پړنګ
 

 مخ( ۲۶)ګړنی ادب، 

 
 ــ سندریزې کیسۍ:

 
ډیرې دي او دا د کوچنیانو له پاره ښه ادبي سر ګرمي په پښتني فولکلور کې منظومې کیسۍ 

 ګڼل کیږي، هغه داسې چې یو ماشوم کیسۍ وایي او بل یې باید ځواب و وایي:
 
 ښته دهـښته ده، زر لـل

 ته دهـــیږي سخـنه مات
 
 ې دی: اوبهــواب یــځ
 

شعر دی کیسۍ منثورې او منظومې برخې لري. منظومې کیسۍ په اصل کې یو ساده او روان 
چې مطلب په کنایو او اشارو په کې بیانیږي. دمسرو شمیر یې یو ډول نه وي. کله دوه مسرسیز 

 بیت وي، کله درې مسرۍ او کله بیا څلور مسرۍ وي. دا یې څو بیلګې دي:
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 تر پاڼ الندې خونه

 په کې ناسته ده زیتونه )ژبه(
 زما یو ورور دی

 پر هر بازار یې کور دی )لمر(
 دی بریښي کمکی

 یو سر یې سوری دی
 بل سر یې نری دی

 جوړونکی د کالی دی
 ملګری یې سپڼسی دی

 و وایه کوم شی دی؟ )ستن(
 

)منګل علي محمد)سرمحقق(، د نویو ځوانانو له پاره پوهه او معلومات ، خپرونکی: د اریک د ګرځنده کتابتونونو 
 مخ.( ۷۲کال،  ۲۰۰۴اداره، 

 
 سیمو کې په دې بڼه هم ویل کیږي:د اکو، بکو سندره په ځینو پښتني 

 
 اکو، بکو،
 دنبالکو،

 سر سیندکو،
 غوا مې الړه په ترپکو،

 اکو بکو،
 دنبالکو،

 سییه الړه په ترپکو،
 ما ویشته په ډبلۍ،

 نه یې سر و، نه لکۍ،
 پیشو پړنګ.

 
 ــ د وړو مشاعرې:

 
هللا رفیع د وړو د  د وړو مشاعرې د ماشومانو په منځ د مسابقې په بڼه ویل کیږي. استا حبیب

 مشاعرو په باب داسې ویلي دي:
دا د ماشومانو یو ډول مسابقوي سندرې دي چې خپل ذهنونه د ادبي پانګې د خوندي کولو له »

پاره پرې روزي. یوه مسرۍ یې یو او بله یې بل وایي. که د دویم ماشوم دویمه مسرۍ یاده نه 
 «د مسابقې بله سندره یاده نه وه، ماتیږي.وه، مسابقه بایلي. دغه راز که د لومړي ماشوم 

)لونګ)مجله(، له غزني څخه خپریدونکې خپلواکه، ناپیلې، پوهنیزه دوه میاشتنۍ خپرونه، لومړی 
 مخ( ۲۲کال،  ۱۳۸۶کال، دویمه ګڼه، د غویي او غبرګولي ګڼه، 

 
 لومړۍ مسرۍ:
 دېو تر غزني،

 دویــمه مسرۍ:
 ووړکی پروت دی بې سیزني.
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فولکلور کې کومې برخې چې فولکلوریستانو او لویو استادانو د کوچنیانو په ادب کې په پښتني 
شمیرلي، د دغو ټولو یادو شوو سندرو،کیسو، نکلونو، او نورو برخو څخه چې د کوچنیانو له 
پاره د ژوند په بیالبیلو وختونو کې، په خپله د دوی له خوا او یا د مور، پالر، ښوونکي، او 

ا ویل شوي دي؛ د دوی په ماشوم ذهن تاثیر کوي، حواس یې پاروي، یو څه ور همځولو له خو
زده کوي، هنري ذوق په کې روزي، عاطفه په کې ژوندۍ کوي او یوه ټولنیز فعالیت ته یې 
هڅوي؛ نو د دغو دالیلو له مخې ځینې د نظر خاوندان، د فولکلور دې برخې ته د کوچنیانو 

 فولکولوریک ادب وایي.
انو او کوچنیانو د فولکلوریکو ادبیاتو له الرې هغوی ته ډیر ستر فرهنګي میراث ور د ماشوم

ښودل کیږي او ور لیږدول کیږي. ماشومان او کوچنیان بې له دې چې په کوم ټولګي یا ښوونځي 
کې کیني، د فولکلوریکو کیسو او شعرونو له الرې، له ټولنیزو ارزښتونو او سترې فرهنګي 

کیږي او همدغه فرهنګي شتمني د ژوند په پیژندلو کې مرسته ور سره کوي. شتمنۍ سره آشنا 
له تیر تاریخ سره آشنا کیږي، د تیرو انسانانو د ژوند څرنګوالی پیژني او د هغوی له طرز تفکر 

 نه خبریږي.
دا یو ښکاره حقیقت دی چې د هنري لیکلي ادب توومنه په فولکلور کې نغښتې ده، د همدې اصل 

ا ویالی شو چې د کوچنیانو د ادب د پیل ټکی هم په فولکلور یا ګړني ادب پورې اړه له مخې د
لري. په شرق اوغرب ډواړو کې د کوچنیانو د ادب د پیل ټکی همدا اولسي نکلونه ګڼل شوي 
دي چې یا هماغه اولسي نکلونه کټ مټ د وړو له پاره په لیکلې بڼه وړاندې شوي دي او یا له 

ې سره د وخت د ټولنیزو شرایطو په پام کې نیولو سره ورته لږ په ساده ژبه هغو نه په استفاد
 برابر شوي دي.

 
 

 یو ځل بیا په فولکلور کې د کوچنیانو ادبیات او په دې باب د آرش ننګیال نوې خبرې:
 

په فولکلور کې د کوچنیانو د ادبیاتو موضوع یو ځل بیا ما ځکه را تازه کړه چې د ښاغلي آرش 
کې دې موضوع ته ډیره نوې، ښه او جدي پاملرنه شوې  مقاله په یوه نوې خپره شوېننګیال 

 ده.
 

په فولکلور کې د کوچنیانو ادبیاتو »مقاله کې د  دویمه ما د کوچنیانو ادبیاتو د همدې سلسلې په
کال د فبرورۍ د میاشتې په څلورمه نیټه په  ۲۰۱۵تر سر لیک یوه مقاله ولیکله چې د « څرک

 :ځینو ویبپاڼو ویبپاڼو کې خپره شوه
 

 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian2.pdf 

 
http://www.nahimi.dk/web/index.php/ps/2012-08-11-17-36-
49/11332-2015-02-04-18-42-04 

 
http://tolafghan.com/posts/30520 

 
http://www.taand.com/archives/40346 

 
کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو دولتي  په یاده مقاله کې ما په خپل یو پخوا نشر شوي کتاب)د

کال( کې د فولکولوریکو ترانو په رڼا کې، په فولکلور کې د کوچنیانو  ۱۳۶۶کومیټه، کابل، 

http://www.taand.com/pal/archives/1869
http://www.taand.com/pal/archives/1869
http://www.taand.com/pal/archives/1621
http://www.taand.com/pal/archives/1621
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian2.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian2.pdf
http://www.nahimi.dk/web/index.php/ps/2012-08-11-17-36-49/11332-2015-02-04-18-42-04
http://www.nahimi.dk/web/index.php/ps/2012-08-11-17-36-49/11332-2015-02-04-18-42-04
http://tolafghan.com/posts/30520
http://www.taand.com/archives/40346
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ادبیات څیړلي و. له هغو لیکلو مطالبو او نویو تر السه کړو شیانو نه په استفادې سره مې په 
 یې دا دی: لنډیز ادبیاتو څرک لګولی و چې د کوچنیانو فولکور کې 

 
که د فولکلور په باب له اوږدو بحثونونه تیر شو او په لنډ ډول ووایو چې پښتني فولکلور ښه »

بډای فولکلور دی، نو په دې بډای فولکلور کې د کوچنیانو له پاره څه شته که نه؟ او که وي نو 
 څومره به وي؟

هوکې، په پښتني فولکلور کې د کوچنیانو له پاره ډیر څه شته چې دوی ته څه ورزده کوي، په 
دوی کې هنري ذوق او عاطفه روزي او ټولنیزو فعالیتونو ته یې هڅوي. د پښتو ادبیاتو په شفاهي 
 برخه کې د کوچنیانو له پاره یو لړ سندرې، شعرونه، کیسې او متلونه شته چې یا په خپله د دوی
له خوا ویل کیږي او جوړیږي، یا د لویانو له خوا د دوی د سویې، طرز تفکر او غوښتنو په 
نظر کې نیولو سره، د دوی له پاره ویل کیږي او جوړیږي. لکه د میندو سندرې چې د پښتنو په 

ریکه بیالبیلو سیمو کې د کوچنیاو له پاره د میندو له خوا ویل کیږي. یوه ښه بیلګه یې د آللو فولکلو
سندره ده. دا سندره مور د ماشوم د ویده کولو په وخت کې په داسې حال کې وایي چې په یوه 

 الس ماشوم ټپوي، نو په ډیر خواږه آهنګ سره دا سندره وایي:
 آللو، للو زویه

 سر د شا زلمو زویه
 آللو، للو پیشو

 پیشو مه راځه له غرو
 «…اڅک جان داسې ویده دی

 
میندو همدا سندره په لږ بدلون سره ښاغلي آرش ننګیال هم را اخیستې ده،  د ماشومانو له پاره د

خو دې سندرې ته ده د کوچنیانو ادبیاتو له کړکۍ نه په داسې عاطفي نظر کتلي دي چې په رښتیا 
د یوه عاطفي تړون په ډول څیړلی دی او د مور له  یې په علمي ډول د مور او ماشوم تر منځ 

په وخت کې د دې سندرې ویل یې څیړلي دي چې د ماشوم پر ذهن ، خوا ماشوم ته د خوب 
 :لیکي روزنې او راتلونکې باندې څه ډول او څومره ښه اثر درلودالی شي. آرش ننګیال

 
یره مینه درلوده او زه داسې فکر کوم چې له موږ نه زموږ تیرو نسلونو خپلو اوالدونو سره ډ»

له موږ نه ډیر هنرمند او ژمن خلک وو. پښتو فولکلور کې د ماشومانو برخه خورا پیاوړې ده، 
 پوره کار ورته شوی.

 
 آللو، للو للو للو للووووو
 زوې مې سر د شا زلمو

 …آللو، للو
 پیشو مه راځه له غرو

 غاټول جان داسې ویده دی
 لکه ګوډی د رنجو

 اللو للو
 

 ته ورته یا هم په لږ تفاوت داسې په لسګونه شعرونه ولرو. شاید دې
که د پورتني اللو متحوا ته زیر شو، داسې خواږه الفاظ پکې کارول شوي دي که یې له مینې 

 پرته د ویلو کوښښ هم وکړې نه ویل کیږي.
خپلو شارون بیدالف په خپل کتاب )د ماشومانو او تنکیو ځوانانو ګټوره روزنه( کې وایي چې که 

ماشومانو ته احمق ووایئ، نو سبا ترې احمق جوړېږي او که یې وستایې او د هوښیار ماشوم په 
 نظر دې ور وکتل، نو هماغه څه به ترې جوړ شي چې ته یې ورته وایې.

http://www.taand.com/archives/40346
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 نو دا مور او پالر پورې اړه لري چې د خپل ماشوم راتلونکي څه ډول غواړي.
ی مې سر د شازلمو( دا غوره ستاینه ده، جرات ورکول، ـ په اللو کې مور خپل زوی ته وایي )زو

په خپل نفس اعتماد، په ښه نظر ورکتل، شخصیت ورکول، او یا هم تر ټولو د غوره شخصیت 
 په نظر ورکتل دي چې دا د ماشوم په غوره روزنه کې خوار مثبت رول لري.

 «ي.کله چې ته خپله خپل اوالد ته شحصیت ور نه کړې نور خلک یې نه ورکو
 

 راغلي دي: داسې د ده د مقالې په یوه بله برخه کې
 
 ایا تیرو نسلونو به د ارواپوهنې پوهنځۍ لوستې وې؟»
 
 

لکه څنګه چې ماشوم، خوړو او جامو ته اړتیا لري په همدې کچې لوبو ته هم اړتیا لري، نو 
فولکلور کې داسې لوبې ایجادې شوي چې که د ګټې په هکله یې څه ولیکو نو زموږ په غني 

 شاید کتابونه پرې ولیکل شي.
تیرو نسلونو د ماشومانو ټولنیز ژوند ته هم ځانګړې پاملرنه کړې ده، ځکه ټولنه لکه ښوونځي 

چې او پوهنتون د زده کړې ځای دی. دوی خپلو ماشومانو ته داسې ټولنیزې لوبې جوړې کړي 
 هم لوبه ده او هم زده کړه.

داسې لوبې چې ګڼه ماشومان پکې برخه اخلي، په داسې لوبو کې ماشومان ډېر څه زده کوي، 
بریالیتوب، ناکامي، درنښت، احترام، قانون، مقررات، ټولنیز نزاکتونه او په لسګونه نور پیغامونه 

 او ښوونیز مسایل له ځانه سره لري.
مې الړه په ترپكو، اباسین څپې څپې، درخانۍ خورې راووځه له اكو، بكو سرسندكو ، غوا 

کړکۍ، پلو کې دې څه دي؟ الوچې دي که مڼې؟ ورور مې ناست دى په دوكان، غشي ولي په 
 میدان، دا میدان داسې ځلیږي لكه ستورى د اسمان.

 
، یا لوبې د ماشومان جمسي توازن او همغږي کې مرسته کوي، سندرې او وزن لرونکي لغاتونه

کلمې په بیال بیلو شکلونو ویل او ترې استفاده، د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو 
) چیستان( حلول د ماشومان ذهن پیا پر مهال ور سره مرسته کوي. همدا رنګه د معما، کیسۍ 

 «وړۍ کوي
 

لرم، د هغو له مخې   تر هغه ځایه چې زه د کوچنیانو ادبیاتو په باب مالومات ، مطالعه او تجربه
دا ویالی شم چې: په فولکلور کې د کوچنیانو د ادبیاتو څرک آرش ننګیال ډیر ښه لګولی او په 

 علمي ډول یې څیړلي دي.
ده په خپله دې لیکنه کې په علمي ډول د مور او ماشومانو رابطه څیړلې ده. د مور یا نورو 

پلوه څومره د ماشوم په شخصیت جوړونه  مشرانو له خوا ماشوم ته داسې ترانې ویل له رواني
 کې مثبت رول لرالی شي او ده ډیره ښه په مثالونو سره روښانه کړي دي.

ده ډیره ښه اشاره کړې ده چې په دې ترانو کې د ماشوم شخصیت جوړونه څومره ښه په نظر 
 کې نیول شوې ده:

 
      آللو للو زویه

 …سر د شا زلمو زویه او
 

په دې ترانه کې د ترانې ویونکي یا جوړونکي سر له اوسه ماشوم ته داسې شخصیت ورکوي 
چې په مثبتې خوا ته یې تشویقوي او په سمه الره یې سیخوي، شخصیت ورکوي او د کار او 
ښه عمل د سر ته رسولو له پاره یې هڅوي، خو کله مې چې د ښاغلي آرش ننګیال مقاله)پښتو 

http://www.taand.com/pal/archives/1869
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انو برخه( ولوستله، نو ومې لیدل چې ده په فولکلور کې د کوچنیانو ادبیات فولکلور کې د ماشوم
 ښه څیړلي دي، عاطفي او رواني اړیکې یې ورته په نښه کړي دي.

کال د  ۲۰۱۵هم تر سترګو شوه چې د  لیکنه بپاڼه کې مې هم د آرش ننګیال یوه بلهیپه روهي و
 جون په پنځه لسمه خپره شوې وه.

 
تر سر لیک الندې بیان     «خپل ماشومان پیژنئ؟»هلته یې د ماشوانو په باب خپل نظریات د

ري چې دی له نوي نسلو، د وی له ادبیاتو او اکړی وو. د ده له دې ورستیو لیکنو دا سې ښک
 روزلو سره پوره لیوالتیا لري.

ګډون د هغو قلموالو فرهنګیانو هلو ځلو نتیجه ورکړه چې د مطالعې، زه فکر کوم چې زما په 
زدکړې او نوي نسل د روزنې پلویان وو او دي، یو نیالګی او یو ثمر یې همدا آرش ننګیال 

 دی.
د ماشومانو اوکوچنیانو په باب د ده د نظریاتو په لیدلو او لوستلو سره مې باور نور هم قوي شو 

ات شو چې نوي قلموال به په راتلونکو کې نور ډیر داسې ګټور څه ولیکي، او امید مې نور هم زی
چې ور ته اړتیا ده. زه د آرش ننګیال دا مقاله د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې ډیره مثبته ارزوم 
 او هیله مې دا ده چې ښاغلی آرش د خپلو دغو علمي مطالعاتو او څیړنو لمن نوره هم وغوړوي.
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 یاتو بهیرد کوچنیانو د ادب په اوږدو کېیانو تاریخ بادد 
 
 

یانو تاریخ ته سر ور ښکاره شي او د کوچنیانو د ښوونې روزنې بله فولکلور نه وروسته، که د اد
او ادب لټه په کې وشي، لیدل کیږي چې مخکې له دې چې د واکدارانو له خوا په رسمي تشکیالتو 
کې دې موضوع ته ځای ورکړل شي او پام ورته وشي، د دیني الرښوونو اومذهبي ارشاداتو له 

 الرې د کوچنیانو ښوونې روزنې ته پاملرنه کیده.
د ادیانو په تاریخ کې لیدل کیږي چې مذهبي پیشوایانو دغه کار په ابتدایي بڼه سر ته رساوه. 

رې ښه او غوره مثال همدا دی چې کوچنیان زموږ په ټولنه کې یې له هماغه پیل نه تر نن پو
وروسته له څلور پنځه کلنۍ نه له یوې سیپارې )بغدادي قواعد( سره جومات ته لیږل کیږي او 
یا په کورونو کې مشران، وړو ته مخکې له ښوونځي تګ نه د سواد زدکړې هڅه کوي. ډیری 

په اصطالح په همدې بغدادي خلک یې پیل په همدې بغدادي قاعدې باندې کوي او د عامو خلکو 
 قاعدې باندې یې ژبه ښه ماتیږي.

 
 …ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، 
 …آ. َب، َت، ًث، َج، َح، َخ 
 …اً، ًب، ًت، ًث، ًج، ًح، خً 
 …اٍ، ٍب، ٍت، ٍث، جٍ، حٍ، خٍ 

 
د عربي همدا ګردان و چې وروسته یې د کوچنیانو د سواد او پوهیدنې سطحه ټاکله او آن تر دې 

ښتو ژبې د ستر شاعر او نثر لیکونکي سلیمان الیق په آثارو کې یې په ډیره هنري بڼه چې د پ
سر را اوچت کړ او د عربي همدا ګردان یې د خپل یوه هنري نثر په پیل کې په هنرمندانه ډول 
له داسې تل پاتې طبعي هنري انځورونو سره غوټه کړی دی چې له دوه درې جملو نه یې د دې 

 آثار له وریه ښکاري. څو جملې یې دا دي:لومړنۍ زدکړې 
 د شیر میرګن د جومات په برنډه کې مې کرۍ ورځ د عربي صرف ګردا نونه یادول:»

 ضرَب،
 ضربا،
 …ضربو 

 ماغزه مې ستړي شوي وو او سر مې کلک خوږیده.
 هالته پورته د چونغر د زمان ځپلي غره پر پستو ډډو باندې د رنګینو وریځو یو ښایسته کاروان

 «…را کوز شوی و
 ۸۶کال،  ۱۳۶۲)الیق سلیمان، د اباسین سپیدې، د افغانستان د علومو اکاډیمي، د پښتو څیړنو بین المللي مرکز، 

 مخ.(
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د وخت په تیریدو سره په پرمخ تللو ټولنو کې رسمي ښوونې روزنې ډیر ارزښت وموند، دولتونو 

ظمو زکړو رواج وموند. په دې ډول د منظمې ښوونې روزنې له پاره ښوونځي پرانستل او من
 کوچنیانو ته، د هغوی ښوونې روزنې ته او د دوی ادب ته ورځ تر بلې پاملرنه په ډیریدو شوه.

د کوچنیانو د ادبیاتو تاریخ که لږ په ځیر سره ولوستل شي، پخوانو زمانو کې عامه عقیده داسې 
فهوم له مخې کوم توپیر نه سره درلود، وه چې د کوچنیانو او لویانو کتابونه او ادب د معنی او م

نو ځکه یې د کوچنیانو له پاره د هر ډول کتاب لوستل جایز او ګټور کار باله. که څه هم د دوی 
 له سویې جګ، له واړه فکر څخه یې لوړ او د فکر له دایرې نه د باندې وو.
اده کوي، لولي یې په هغه وخت کې داسې انګیرل کیدل چې له همدغو آثارو نه چې لویان استف

او خوند ورنه اخلي، کوچنیان هم کوالی شي استفاده ورنه وکړي او خپله هنري تنده او ذوق 
ورباندې خړوب کړي. په داسې حال کې چې موضوع داسې نه ده. فرضاً که دا ومنل شي چې 

یل د لویانو او وړوو ادب یو شی دی، ژبه خو به یې توپیر سره لري. د دغو عواملو له مخې و
 کیږي چې په هغه وخت کې د کوچنیانو د ادب په نامه کومه جال څانکه نه وه موجوده.

دغه عمل همداسې پرله پسې ادامه درلوده، تر څو تجربو وښودله چې د کوچنیانو غوښتنې، 
هنري ذوق، حوصله او د فکر وړه دنیاګۍ له لویانو سره جوت توپیر لري، باید ادبیات او د 

 تابونه یې هم توپیر سره ولري.لوستلو له پاره ک
په لومړي ګام کې کله چې د کوچنیانو ادب د لویانو له ادب نه جال شو، ډیره ابتدایي او تش په 
نامه بڼه یې درلوده. هغه په دې ډول چې لوی کتابونه چې ډیر پنډ وو او اوږده موضوعات په 

اړه کتابونه او وړې رسالې به کې څیړل شوي وو، د کوچنیانو له پاره یې نه ټاکل، بلکې ډیر و
یې د کوچنیانو د لوستلو له پاره انتخابولې. په دیني تعلیماتو کې اوس هم همدا لړۍ روانه ده. د 

 قرآن کریم په زده کولو کې د کوچنیانو له پاره لنډ آیتونونه او واړه صورتونه ټاکل شوي دي.
کې نیول کیده. په داسې حال کې چې  په دې کار کې یوازې د جمالتو لنډ والی او اعجاز په نظر

د همدې لنډو آیتونو جمالت او توري دومره ثقیل او درانه دي چې د لویانو له پاره هم ډیر فکر، 
 کار، تمرین او تشریح کول غواړي.

… »د کوچنیانو علمي روزنې ته او د دوی ادبیاتو ته ډیره لږه موده کیږي چې پاملرنه شوې ده. 
ه او د هغوی شخصیت ته اهمیت ورکول د نولسمې پیړۍ په لومړنیو کلونو کوچنیانو ته پاملرن

کې د متمدن عالم د پوهانو او متفکرینو توجه ځان ته واړوله. د کوچنیانو روان پیژندنه او د 
هغوی د ښوونې روزنې اصول هم د پوهانو توجه ځانته جلب کړه او په دې ډله کې د کوچنیاتو 

له کبله چې د کوچني په شخصیت کې یې په نیغه توګه لري، د پوهانو ادبیاتو هم، د هغه تاثیر 
 پاملرنه ځانته واړوله او د څیړنې کار یې پیل شو.

پرمخ تللو هیوادونو هر یو په خپل وار سره په دې الر کې ګامونه اوچت کړي دي او ډیرې ښې 
 (۶، ص ۱۳۴۳)جعفر حسني رخ، ادبیات کودکان،  «او مثبتې پایلې یې تر السه کړې هم دي.

 
په پرمخ تللو هیوادونو او مرفع ټولنو کې د کوچنیانو له پاره ځانګړي کتابتونونه او لوستځایونه 
شته دي. په یادو ټولنو کې د کوچنیانو ښوونځیو ته او میندو پلرونو ته یې هغه کتابونه چمتو 

مینه ورسره ښیي او مسولین او لویان داسې کتابونه کوي او په اختیار کې یې ږدي چې کوچنیان 
 ورته برابروي چې د دوی په فکري او عاطفي روزنه کې رول ولري.

د کوچنیانو له پاره د کتابتونونو او لوست ځایونو د جوړولو لومړنی فکر په همدې هیوادونو کې 
له پاره په اتلس سوه  رامنځ ته شو او په عملي ډول یې پیل هم کړ. په امریکا کې د لومړي ځل

میالدي کال کې د کوچنیانو له پاره کتابتون او لوست ځای تاسیس شو او له هغه ( ۱۸۰۳دریم )
سره سم په ښوونځیو کې کوچنیانو ته دا ښودل کیدل چې څنګه له کتابونو او کتابتون څخه استفاده 

 وکړي.
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کوچنیانو له پاره دې ځانګړي په فرانسه کې د اول ځل له پاره ناپلیون فرمان صادر کړ چې د 
میالدي کال کې په فرانسه کې مسولینو ( ۱۸۳۳کتابونه ولیکل شي او په اتلس سوه دري دیرش)
 د کوچنیانو له پاره همداسې کتابونه برابر کړل.

میالدي ( ۱۸۶۱په انګلستان کې د کوچنیانو له پاره لومړنی لوست ځای په اتلس سوه یوشپیتم)
 کې جوړ شو کال د منچستر په ښار

 
ل  ۱۳۶۶)بهاند آصف، د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو دولتي کومیټه، کابل، دولتي مطبعه، 

 مخونه(۶ــ۵کال،

 
په دې ډول لیدل کیږي چې د نولسمې پیړۍ په پای او د شلمې پیړۍ په پیل کې د نړۍ په ډیرو 

 هیوادونو کې
د جرمني، هندوستان او استرالیا هیوادونو  دې مسالې ته ښه پاملرنه شوې ده چې له هغې ډلې نه

 نومونه د یادولو وړ دي او په ځانګړي ډول پخوانی شوروي اتحاد.
 د کوچنیانو ادبیاتو د ساحې یو څیړونکی په دې باب داسې وایي:

 
 ۱۹۲۸په شوروي اتحاد کې تر ټولو هیوادونو زیات د کوچنیانو ادب ته پاملرنه کیږي. تر »

کوچنیانو له پاره شپږ سوه لوستځایونه جوړ شول او د کوچنیانو د کتابونو  میالدي کال پورې د
د دې قانون په یوه برخه کې … د لیکلو، جوړولو او ټاکلو له پاره ځانګړی قانون رامنځ ته شو 

 راغلي دي چې د کتابونو په لیکلو کې دې دغه ټکي په پام کې ونیول شي:
 سره بلدیت، له طبیعي ژوند سره آشنایي، د انسانانو په د ژوند دحس بیدارول، له ټولنیز چاپیلایر

 منځ کې د اړیکو پیژندنه او د ټولنیز حس بیدارول.
میالدي کال کې په شوروي اتحاد کې  ۱۹۵۴د پاریس د کوچنیانو د مجلې د رپوټ په اساس په 

)جعفر حسنی رخ،  «زره( تازه کتابونه د کوچنیانو له پاره چاپ شوي دي. ۱۲۰یوسلو شل زره)

 (۶، ص ۱۳۴۳ادبیات کودکان، 
 

وروسته بیا د کوچنیانو د روزلو او ادب په برخه کې نورو هیوادونو، د پاسنیو یادو هیوادونو 
تجربه پسې تعقیب کړې. او اوس اوس د هر هیواد د ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي ژوند د پرمختیا 

والي او نه شته والي پر بنا د کوچنیانو روزلو او او وروسته پاتې والي او نورو ستونزو د شته 
 ادب ته د پاملرنې او نه پاملرنې اندازه ټاکل کیدای شي.

دغسې لیدل کیږي چې د کوچنیانو د ادبیاتو تاریخ په نړیواله کچه هم ډیره مخینه نه لري او دې 
د کوچنیانو موضوع ته ډیر وروسته د پوهانو پام اوښتی دی. نو په دې اساس ویالی شو چې 

 ادب په نړیواله کچه هم یوه نوې پدیده ګڼل کیږي.
 

« خیرات»په پښتو ادب او پښتني ټولنه کې کوچنیان داسې بې برخې دي لکه د الفت صاحب په 
نومي نثر کې چې ړوند او شل بې برخې وو. که پښتو ادب له هماغه لومړني الس ته راغلي 

ي ډول هیڅ داسې څه چې د هغه د هڅونې او پوهونې شعر نه را پیل کړو، کوچنیانو ته په ټاکل
 تکل دې په کې شوی وي، نه تر سترګو کېږي.

که د کوچنیانو د ادب دا تعریف چې: هغه څه چې د کوچنیانو له پاره په زړه پورې وي، ښه 
وي، سمه الر ورته وښیي، د هغوي هنري تنده او ذوق ارضا کړای شي او په راتلونکي ژوند 

باور حاصل کړي، هغه د دوی ادب بلل کیږي، د منل شوي تعریف د نه شتون په  باندې د دوی
صورت کې عجالتآ په نظر کې ولرو، د پښتو ادب له هماغه پیل نه تر لسمې هجري پیړۍ پورې 
یوازې څو اخالقي نصایح لیدالی شو او بس. د زرغونې له بوستان څخه را پاتې یوازینی حکایت 

ګڼل کیږي. دغه شعر د پټې خزانې له برکته تر موږ پورې را یوازې یو اخالقي نصیحت 
 رسیدالی دی. څو بیتونه یې دا دي:
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 هـــو پـوهانـو ځان ایرې کـړ
 لــه لـوینې یې ځـان پرې کـړ
 څـوک چې ځان ته ګوري تل
 خـدای تـه نـه شي کـړای کتل
 لــویي تــل پـه ګـفتار نــه ده
 لــو خــبره پــه کــار نـــه ده
 تــواضـع بــه دې سر لوړ کا
 تکـبـر بــه دې تـل ځـوړ کــا

 مخ(۱۹۴کال،  ۱۳۳۹)پټه خزانه، د محمد بن داود،دویم چاپ، د پوهنې وزارت خپرونه،

 
دا او دې ته ورته نصایح په هغه وخت کې ځکه د کوچنیانو په روزنه کې دومره اثر نه درلود 

 ته دې د ادبیاتو له الرې پاملرنه وشي.چې سواد ډیر عام نه و چې د کوچنیانو روزلو 
بیا د روښانیانو په دوره کې هم پرته له نصیحتونو، د پام وړ کوم شی نه تر ستر ګو کیږي. له 

ځکه د پام وړ ده چې له « نصیحت نامه او بحر االیمان»دې را وروسته بیا د مال الف هوتک 
نه شعرا لیکوال عالمه حبیبي را نقل نومي اثر څخه چې کوم یوازینی شعر د پښتا« بحراالیمان»

 کړی دی، فرزند)زوی یا لور( ته په خطاب کې ویل شوی دی. په دې ترتیب:
 

 راشه واوره ای فرزنده
 تـا تـه وایــم ارجـمـنـده

 (۷۶کال، ص  ۱۳۲۰)حبیبي عبدالحی، پښتانه شعرا، لومړی ټوک، پښتو ټولنه، 

 
خوشال زمانې ته رسیږو او د چا خبره لږې الړې له دې دورو نه چې لږ وړاندې قدم کیږدو، د 

مو تیریږي.ځکه چې د خوشال په منظومو او منثورو آثارو کې د ماشوم څیره ګورو. هلته ګورو 
 چې څنګه د ده په آثارو کې د ماشومانو ژوند اوروزلو ته پام شوی دی.

ویدو او په خوشال په خپلو آثارو کې ځای، ځای د کوچنیانو د زوکړې، ښوونې روزنې، ل
راتلونکې ټولنه کې د هغو د سیاسي او ټولنیز دریځ په باب بحثونه او خبرې کړې دي چې ځینې 
یې لکه د تیرو شاعرانو په شان اخالقي نصایح دي او ځینې یې په رښتیا دهغه وخت د شرایطو 

 او غوښتنو له مخې د کوچنیانو د روزلو له پاره اړینې خبرې دي.
راغلو او چاپ شوو آثارو له لوستلو وروسته د هغه د ښوونې روزنې  که د خوشال د الس ته

فلسفې ته ځیر شو، هلته لیدل کیږي چې خوشال د کوچني د زیږیدو، لویدو، خوراک، څښاک، 
پوشاک، ښوونې روزنې او د ماشوم ژوند او په پای کې د هغه لیک لوست او ادب ته په خپل 

 وار سره اشارې کړې دي.
رو کې تر ټولو د پام وړ اثر چې د کوچنیانو په باب بحث او خبرې په کې راغلې د خوشال په آثا

دي، هغه دستار نامه ده. زه د خوشال دستار نامې ته د هغه وخت د پښتنو اساسي قانون وایم. 
خوشال په دستار نامه کې د یو مشر له پاره هغه ځانګړنې په نښه کړي دي چې د هغو په لرلو 

شي د قوم، اولس او یا ټولنې مشري وکړي. خوشال د مشرۍ ټولې سره یو شخص کوالی 
 ځانګړنې په دستار نامه کې را ټولې کړې دي.

په دستار نامه کې د نثر په ژبه یوه مقدمه، شل هنرونه، شل خصلتونه او یو خاتمه راغلې ده چې 
په راتلونکې  د هغه وخت د ټولنې او حکومتدارۍ ښه هنداره یې ګڼالی شو. خوشال د نوي نسل او

ټولنه کې د هغو د رول د مهموالي په خاطر د دستار نامې په شلو هنرونو کې یوهنر)دولسم هنر 
 د اوالد دتربیت( د ماشومانو له پاره ځانګړی کړی دی.
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خوشال په علمي ډول د کوچنیانو روزلو ته له هماغه لومړني پړاو نه چې حتی د اوسني وخت 
ښتنه کوي. خوشال وایي له هغه وخت نه چې د ماشوم وجود د غوښتنه هم ده، د پام کولو غو

 مور په نس کې د جوړیدو په مرحله کې وي، باید روزلو ته یې پام وشي:
 « اوالد یا زوی وي یا لور، خو چې عورتینه په فرزند ډکه شي، نور یې تربیت الزم شي.»

 مخونه( ۶۶ــ ۶۵ل کال، ۱۳۴۵)خټک خوشالخان، دستارنامه، پښتو ټولنه، 

 
خوشال په دستار نامه کې د همدې دولسم هنر په ترڅ کې د ماشوم د لیک لوست د پیل کیدو 

چې د څلورو کالونو شي، څلور میاشتې څلور ورځې، په لوستن دې … »توصیه داسې کوي:
 « …کینوي 

 
 (۱۲۵م کال، ص  ۱۹۹۱)خټک خوشالخان، دستار نامه، د پیښور چاپ، 

 
چنیانو د لیک لوست په برخه کې لکه د اوسنیو غوښتنو پر اساس خوشال ال هغه وخت د کو

 ټینګار کوي چې د لیک لوست په برخه کې دې کوچني سره زور زیاتی نه کیږي:
چې اوستاد لره ورشي، په اول سبق یې مور پالر وبښل شي. معلم دې ورسره هنر کا چې … »

الي فطرت وی، تر اوه کاله پورې آزار یې نه کا، د ده په زړه دې ور سره چلیږي. که هلک ع
تمام عمر که د تحصیل په کار کې تیریږي، سعادت دی او که نه دا هومره … سواد خوان شي 

 « چې وکښل شول، دا خو دې وي
 

 مخونه( ۲۶ــ ۱۲۵)دستار نامه، د پیښور چاپ، 

 
ې د اثراتو خوشالخان د دستار نامې د همدې هنر په بل ځای کې د کوچني په روزنه باندې د ټولن

 په باب داسې فرمایي:
 
د هلک زړه لکه سپین کوره کاغذ هسې دی. هر چې پرې وکښې، هغه حرف پرې پریوزي. »

د اشرارو د صحبت اثر پرې وشي، اشرار شي، چې د اخیارو د صحبت اثر پرې وشي، اخیار 
 « شي.

 
 مخ(۱۲۷)دستارنامه، د پیښور چاپ، 

 
جه علومو د زدکړې سپارښتنه کوي او په ټینګار سره خوشال په دستار نامه کې د ټولو مرو

تمام عمر که د تحصیل په کار کې تیریږي، سعادت دی او که نه دا هومره چې وکښل … »وایي:
 «…شول، دا خو دې وي 

 
 مخونه(۶۷ــ ۶۶)دستار نامه، کابل چاپ 

 
نه شوې ده او له دستار نامې نه عالوه د خوشال په منظومورو آثارو کې هم د کوچنیانو یادو

 دهغوی له پاره څه اخالقي، تربیتي، الرښوونې شته. دغه رباعي یې ښه نمونه کیدای شي:
 

 چې علم وکړې، عزیزه زویه
 فهـم پـه علـم، په عـمل بـویـه
 کـمکه ونـه، بـار داره ښـه ده
 نـه پلـنه ونــه، بې بـاره لـویه
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غوښتنو او شرایطو سره سم ماشومانو او د خوشال په آثارو کې د هغه وخت او چاپیلایر له 
کوچنیانو ته پاملرنه شوې ده او حتی ویالی شو چې ال ډیر. هغومره چې خوشال ماشوم او 
کوچني ته ، دهغه روزلو اوسواد زدکړې ته، د هغه غوښتنو او پوښتنو ته پاملرنه کړې ده، د ده 

یره موده وروسته هم د ده په اندازه هیڅ هم مهالي شاعر او لیکوال نه ده کړې او حتی له ده نه ډ
 پاملرنه هیڅ شاعر او لیکوال نه ده ورته کړې.

له خوشال نه وروسته د لویو شاعرانو لکه رحمان بابا او حمید مومند په شعرونو او آثارو کې 
 یوازې د اوالد، فرزند یا زوی نومونه یاد شوي دي او یوازې په نصیحتونو یې بسنه کړې ده.

ل نه بیا تر معاصرې دورې پورې موږ نه شو کوالی چې دا ډول نصایح د کوچنیانو له هماغه پی
د ادبیاتو تر سر لیک الندې فهرست کړو. د دې نصیحتونو ډیره سلنه د کوچنیانو میندو او پلرونو 
ته یو لړ نیمګړې الرښوونې دي چې کوچنیان له هغو څخه په نیغه ګټه نه شي پورته کوالی، 

یې نه شي چمتو کوالی، نوځکه ورته په زغرده د کوچنیانو ادبیات نه شو هیڅ ډول هڅې ته 
 ویالی.

په دې ډول د کوچنیانو د روزنې او ادب په باب خبره را رسیږي معاصرې دورې ته، یعنې د 
چاپ د صنعت د رامنځ ته کیدو دوران ته او له چاپ سره سم د ماشومانو له پاره د ځانګړو 

، چې په معاصره دوره کې د اخبارونو له چاپ سره په ریښتینې توګه خپرونو رامنځ ته کیدو ته
 د کوچنیاو ادبیاتو خپل لومړني ګامونه پیل کړل.

په افغانستان کې د کوچنیانو ادبیات هیڅکله د یوې جدي او د پام وړ موضوع په ډول مطرح نه 
نه بیا تر نن پورې چې وه او نه ده. که په افغانستان کې د مطبوعاتو د رامنځ ته کیدو له وخت 

د کو چنیانو ادبیات وڅیړل شي، یا به هیڅ نه وي، که وي هم ډیره ډیر لږ او په نشت به حساب 
 وي.

د کوچنیانو د ادبیاتو په باب څه باندې دیرش کاله پخوا ما کار پیل کړ. د شپیتمې لسیزې په پیل 
. په خپله کورنۍ کې دننه او کې دغې تشې ته زما پام شو. مټې مې بډ وهلې او کار مې پیل کړ

د باندې له کورنۍ نه مې موضوع له ځینو قلموالو، مشرانو او استادانو سره شریکه کړه. ځینو 
زړه سواندو و هڅولم چې ډیره په زړه پورې، نوې او اړینه موضوع ده، کار او څیړنه باید پیل 

 کړم.
پریښودل او نه شخصي، چیرې هماغه و چې کار مې پیل کړ. نه مې رسمي دولتي کتابتونونه 

مې چې د کوچنیانو د ادب په باب د موادو او آثارو پته لګوله ورتلم به، یاد داشتونه به مې اخستل 
کال کې مې د هغه وخت د امکاناتو او  ۱۳۶۵او خپل نظر او تبصرې به مې ور باندې لیکلې. 

مې کتاب د چاپ له پار الس لرلو موادو په رڼا کې خپل کار بشپړ کړ. څو رسمي موسسو ته 
 ځواب راکاوه او چا په نن سبا غولولم.« نه»ور وړ. چا نیغ په نیغه د 

کتاب اصال باید د افغانستان د لیکوالو ټولنې د کوچنیانو ادبیاتو څانګې چاپ کړی وای، خو د 
ه هغې ادارې مسولینو را ته و ویل چې د اوس له پاره د دې موادو چاپ ته موږ اړتیا نه لرو. پ

پای کې د ځینو دوستانو په څو ځلي هیلې او ټینګار سره او د ښاغلي اکبرکرګر په خاصه پاملرنه 
 ۱۳۶۶چې هغه وخت د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې رییس و، د همدې کومیټې له خوا په 

 کال کې چاپ اوخپورشو.
 

وي. د دې اصل پر بنا زه دا دعوا نه لرم چې دا کتاب به هیڅ ډول نقیصه ونه لري او بشپړ به 
، خامخا به زما په اثر)د کوچنیانو ادبیات( کې «چیرته چې کار شته، هلته تیر وتنه هم شته»چې:

هم تیر وتنې وي، خو دا په جرآت او مسولیت سره ویالی شم چې د هغه وخت د شته موادو او 
چې زه پوهیدم،  امکاناتو په چو کاټ کې ما خپله خواري تر وروستۍ پولې پورې، تر هغه ځایه

 تر سره کړه.
کله چې کتاب له چاپه راووت، ما د هماغه کال مطبوعاتي جایزې ته هم کاندید کړ او ډاډه وم 
چې ډیره نوې موضوع مې را سپړلې، څیړلې او نوي مواد مې د څیړنې او تحقیق ډګر ته را 

چې ډیره اړینه او  ایستلي دي او د دولت او فرهنګیانو پام مې داسې یوې موضوع ته اړولی دی
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ضروري ده، نو خامخا به لومړۍ درجه مطبوعاتي جایزه ګټم، خو د جوایزو په کومیټه کې 
ناستو ښاغلو د هغه وخت د ځینو شاید سلیقوي یا سیاسي ملحوظاتو په نظر کې نیولو سره ماته 

ب خپریدو دویمه درجه مطبوعاتي جایزه و ټاکله، خو زما پام دومره جایزې ته نه و، لکه د کتا
 ته چې و.

 

 
 

)د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر،  د دې خبرې یادول اړین ګڼم چې د مقالو دغه سلسله
، )دکوچنیانو ادبیات اوسنی حالت( چې ما )آصف بهاند( پیل کړې ده، زما د پاسني یاد کتاب

ده چې د  ( بیا ځلي خپرول نه دي، بلکې په دې مقالو کې زما موخه او هڅه دالومړی ټوک
دادبیاتو د تاریخ په رڼا کې اوسنی حالت وڅیړم، شوي کارونه معرفي کړم، امکانات   کوچنیانو

 یې وپلټم او شته ستونزې په نښه کړم، د حل الرې ورته پیدا کړم.
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او ځینې   د مقالو په دې سلسله کې زه له خپل کتاب نه چیرې چې الزمه وه، نقل قول به کوم،
په ډول ورنه را اخلم، خو دا د دې مانا نه رسوي چې زه د کوچنیانو د ادبیاتو مواد به د استناد 

 په باب د خپلو هغو تیرو خپرو شوو موادو د بیا خپرولوهڅه کوم.
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 کېمطبوعاتو  پهد افغانستان 
 د کوچنیانو ادبیاتو ته یوه لنډه کتنه

 
 

کوچنیانو ادبیاتو ته او په اوسني وخت کې د کو چنیانو خوار حالت ته چې څومره اوس راغلو د 
 د دولت اوحتی قلموالو له پامه لویدلي دي.

که د افغانستان د مطبوعاتو تاریخ ته سر ور ښکاره کړو، هلته لیدل کیږي چې په رسمي خپرونو 
کال کې د سراج  ۱۲۹۷کې د کوچنیانو له پاره د دوی د ادب په نامه لومړنۍ نښې نښانې په 

 په نامه را څرګندیږي.« سراج اطفال»االخبار په پاڼو کې د 
نګه دا نوښت هم وکړ چې آن په هغه وخت کې یې محمود طرزي د نورو ډیرو نوښتونو تر څ

په خپرونو کې کوچنیانو ته او د کوچنیانو ادب ته پاملرنه وکړه او د هغه وخت په خپرونو کې 
یې ځای ورکړ. محمود طرزي له یوې خوا د سراج االخبار تر څنګه کتابونه خپرول، له بلې 

 چاپ او خپریدو زمینه برابره کړه.ته هم د « سراج اطفال»خوا یې د دې جریدې په څنګ کې 
په هرو پنځلسو ورځو کې یو وار د سراج االخبار تر څنګه خپریده. مطالب یې « سراج اطفال»

« سراج اطفال»ټول د محمود طرزي له نظره تیریدل او بیا چاپ ته لیږل کیدل. محمود طرزي د 
سراج … »ښه کړی دی:د یوه مضمون په ترڅ کې، د کوچنیانو د دې خپرونې هدف داسې په ن

اطفال تاسو له نویو علومو او فنونو څخه په روزنه او ادابو کې، په عاقالنه ډول خبروي. د درس 
سراج اطفال د … زده کوونکو ټکو او ګټورو حکایتونو په وسیله ستاسې دماغونه روښانه کو

 مخ( ۴۱ت،)آصف بهاند، د کوچنیانو ادبیا« …ښوونځي په درسونو کې تاسې سره مرسته کوي 
 

هغه څه چې په هغه وخت کې د کوچنیانو په ژبه او د دوی له ذوق او سویې سره برابر خپریدل، 
اوس یې هم موږ نه لرو. د سراج اطفال په لومړۍ ګڼه کې لیکوال ښه هنرمند او بر السی 
ښکاري، د سراج اطفال له خولې غږ را باسي او سراج اطفال په خپله له کوچنیانو سره خپله 

برې کوي. په هغه وخت کې چې زه د خپل کتاب )د کوچنیانو ادبیات( په لیکلو بوخت وم، ما خ
وکوالی شول چې د سراج اطفال کلیکسیون پیدا کړم. د سراج اطفال په لومړۍ ګڼه کې، سراج 
اطفال له کوچنیانو سره د زړه خواله کړې ده، دا خبرې لږې اوږدې دي، خو د کوچنیانو د ادبیاتو 

 و ډیرې په زړه پورې دي او لوستل یې ګټور. سراج اطفال خپلې خبرې داسې پیل کوي:په تړا
سراج اطفال را په خواننده ګانش کي شناسایي خواهد داد، مګر خودش. برادران! من یک »

 نهالک نو نشانده باغبان معرفتم، مرا دریابید، میوه های شیرین علم ومعرفت را ربایید.
ام، روغنم انوار حکمت است، « عصر سراجیه»نو روشن شده  اوالد وطن! من یک چراغک

 مرا در هر جایکه بیابید، بګیرید، روشني فکر پیدا کنید.
شاګردان عزتمند! من یک ذره ام که آفتاب حقیقت در من جلوه نموده است. از من نور ربایید، 

ی رهنمایي شما به علم برا… تا به آفتاب حقیقت رسید. اطفال نونهال! استقبال آمال وطن نمایید 
وحکمت افروخته است، من از شمایم، شما هم از من شوید. یعنې از من رو متابید، مرا بخوانید. 
به زبان ساده طفالنه ی شما، با شما سخن می ګویم. تا میتوانم در آساني آموزش شما کوشش می 

ر پدران عرض معلومات ورزم. چنانچه آقای کالنم )سراج االخبار افغانیه( در راه روشني افکا
 می کند، سراج اطفال عاجز نیز در راه خدمت و دانایي شما اطفال می کوشد.
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از علم ها و فن های نو، از تربیه و اداب عاقل شنو، به نکته های درس آموز و حکایت های 
فایده اندوز و دماغک های کله ګک های کوچک شما را نوازش و دالسا کرده؛ تازه ګي،نوي، 

)تیر  «شادابي میدهد. شما را در یک زنده ګاني علمي و به یک غذای فني عادت میدهد.خرمي، 

 مخونه( ۴۲ – ۴۱اثر، 
 

استاد عبدالهادي داوي په قول، سراج اطفال تر شپاړسمې ګڼې پورې خپلو خپرونو ته دوام ورکړ 
 (۴۳)تیر اثر، ص  او بیا یې د ځینو خاصو شرایطو له کبله خپریدل وځنډیدل.

 
دې ډول ګورو چې چې سراج اطفال په هغه وخت او هغو شرایطو کې زموږ د هیواد د په 

کوچنیانو په روزنه کې د قدر وړ برخه اخیستې ده او په خپلو همغو لومړنیو موادو سره یې د 
 کوچنیانو ادب لومړنۍ زمینې برابرې کړې دي.

کال  ۱۳۱۶د طلوع افغان د د طلوع افغان په پاڼو کې هم دې ته ورته مطالب تر سترګو کیږي. 
تر « اوسني هلکان، وروستني پلرونه دي»د دلوې د میاشتې د دوه ویشتمې نیټې په ګڼه کې د 

سر لیک الندې، یوه مضمون سره مخامخ کیږو چې د کوچنیانو روزنه د ترقي او پرمختګ د 
اغلي عیني شرایطو په نظر کې نیولو سره څیړل شوې ده. د دې مضمون په یوه برخه کې ر

 دي:
ځینې سړي تل زیار کاږي چې خپل کوچني زامن او هلکان سم پر خپل فکر او خپله … »

غوښتنه وروزي، مګر دا فکر ډیر بې اساسه او غلط دی. نن ورځ زموږ په الس کې ده چې 
لویان یو، سبا ورځ پر نن نه قیاسیږي، هر وخت بیل مقتضیات، بیل کارونه او جال جال لوازم 

 ( ۴۵)تیر اثر ،ص  «…ږ هلکان هم ښایي د نوې زمانې له پاره سړي)لویان( سي نو زمو… لري 
 

 د طلوع افغان ډیری مضامینو تربیتي بڼه درلوده.
په دې ډول د هغه وخت په چاپي خپرونو کې د کوچنیانو روزنې ته په عام ډول او د کوچنیانو 

 ادب ته په ځنګځني ډول کار پیل شوی و.
کال په حمل میاشت  ۱۳۳۹بیا وروسته له څو کلونو د همغو هڅو نه د تومنې اخیستو په ډول د 

په نامه جال خپرونه راووته چې مسول مدیر « د وړو انیس»کې د انیس نشراتي موسسې له خوا 
نومي اثر « دکوچنیانو ادبیات»یې عظیم رعد و. د شپیتمې لسیزې په پیل کلونو کې چې کله ما 

« د وړو انیس»د کابل د کتابتونونو ګرد وهلي کلکسیونونه لټول، ما ونه شو کړای چې  له پاره
 کومه ګڼه پیدا کړم. یادونه یې د انیس په ورځپاڼه کې شوې ده.

دا دې یاده وي چې د زیري په جریده کې هم د کوچنیانو له پاره یو ځای ځانګړی شوی و چې 
لړۍ د کوچنیانو د ادب د یوې پاڼې « دوړو دنیا»نومیده. د زیري په جریده کې « د وړو ادب»

 په توګه، د کوچنیانو د ادب په تاریخ کې د خاص ارزښت درلودونکی ده.
میاشتنۍ را « د کوچنیانو غږ»د کوچنیانو د ادب په تاریخ کې له زیري جریدې نه وروسته 

له پاره یې جالب  ووته. دغه مجله چې د هغه وخت د پوهنې وزارت له خوا چاپیدله، د کوچنیانو
ذوقي، سپورتي، تربیتي، معلوماتي او ادبي مطالب خپرول او تر ټولو جالبه برخه یې دا وه چې 
د کوچنیانو په خپل قلم لیکلي مطالب یې هم خپرول او د هغو د تشویق له پاره به یې د کوچنیو 

ته یې په پام سره، لیکوالو عکسونه هم خپرول. د ښه والي دلیل یې دا ګڼلی شو چې تیرو تجربو 
 نوې غوښتنې په نظر کې نیولې.

په نامه بله مجله را ویسته « د کوچنیانو انیس»له دې نه وروسته بیا د انیس نشراتي موسسې 
« دکمکیانوانیس»چې د تیرو خپرونو په څیر ماشومانو ته مطالب په کې خپریدل. په دې پسې بیا 

قیبوله. په دې دوو ورستیو خپرونو)د کوچنیانو را ووت چې هماغه د کوچنیانو انیس الر یې تع
 انیس، دکمکیانو انیس( کې د ادبي مطالبو تر څنګ ساینسي مضامین هم خپریدل.

دغه راز ځینو نورو خپرونو هم په خپلو پاڼوکې د کوچنیانو له پاره پاڼې ځانګړې کړې وې چې 
 اړتیا لري.  د هرې یوې څیړل جال وخت ، جال مقالو او آن د کتابونو لیکلو ته
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 کال نه پخوا ۱۳۵۷له 
 

 د تر سره شوو کارونو بیلگې
 

د همدې مودې په اوږدو کې د کوچنیانو له پاره په آسانه او ساده ژبه ځینې کتابونه هم چاپ او 
 خپاره شوي دي. دلته یې د نمونې له پاره د څو کتابونو نومونه یادوم:

 
چې د آدم درخو مشهوره کیسه یې د کوچنیانو له پاره « آدم خان او درخانۍ»ــ د همیش خلیل 

عیسوی کې دوه ځلې  ۱۹۶۰را لنډه کړې او په آسانه ژبه یې کوچنیانو ته برابره کړې ده چې په 
 چاپ شوی دی.

 
 د حافظ محمد ادریس له خوا.« اسالمي قصې»ــ 
 

 کاکړ دی. ــ پښتنی فولکلور، لیکوال یې سیال
 

 ــ تربیتي کیسې، لیکوال: عبدالحمید مموزی.
 

 ــ تعلیمي قصې، لیکوال: حافظ محمد ادریس،
 

ــ تنکۍ هیلې، درسي مرستندوی کتاب دی چې استاد خدمتګار بختاني د کوچنیانو په ژبه لیکلی 
 دی.

 
ر کړی کې د پوهنې وزارت خپو ۱۳۳۹ــ د کوچنیانو کتاب، لیکوال محمد حفیظ صحرایي. په 

 دی.
 

ــ د لمر ترانې ، د افغانستان د لیکوالو ټولنې له خوا د کو چنیانو له پاره لومړنۍ شعري ټولګه 
کې چاپ او خپره شوه. په دې کتاب کې د کوچنیانو له پاره د بیالبیلو شاعرانو  ۱۳۶۳چې په 

 شعرونه خوندي شوي دي.
 

 ۱۳۶۳مان نژند د شعرونو ټولګه ده، پهــ د وړکتوب دنیا ګۍ، د کوچنیانو له پاره د ښاغلي عث
 کې خپره شوې ده.
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ــ کاشکې زه کوتره وای، د کوچنیانو له پاره فولکلوریکې ترانې، د لیکوالو ټولنې له خوا چاپ 
 مخ پورې( ۱۹۹ــ  ۱۳۵)بهاند، آصف، د کوچنیانو ادبیات، له  او خپور شو.

 
هم په پښتو ژبه د کوچنیانو له پاره  دغه راز دشوروي اتحاد د ځانګړو نشراتي موسسو له خوا

 ډیر کتابونه چاپ او خپاره شوي دي چې د څو نومونه یې د نمونې په ډول دلته یادوم:
 
 

 کال نه وروسته تر جهادي واکدارۍ پورې ۱۳۵۷له 
 

 د تر سره شوو کارونو بیلگې
 

 
کال په جدي  ۱۳۵۸کال کې د رژیم او حکومت له بدلیدو سره، او په ځانګړي ډول د  ۱۳۵۷په 

کې د شوروي نظامي قواوو په راتګ سره، په بیالبیلو برخو کې، په شوروي اتحاد کې د چاپ 
شوو کتابونو ژباړې او زموږ هیواد ته یې د راوړلو او ویشلو پروسه هم ګړندۍ شوه. په دې 

پاملرنې کتابونو کې، هغه شمیر کتابونه چې د کو چنیانو په ادبیاتو پورې اړه درلوده، د ځانګړې 
 وړ وو.

دا کتابونه یوازې د ښارونو په مرکزونو کې په وړیا ډول ویشل کیدل. کلو او بانډو ته او د کلو 
ماشومانو ته د بیالبیلو دالیلو له مخې نه رسیدل او نه هم چا مینه ورسره درلوده. آن تر دې چې 

کتاب « انو ادبیاتدکوچنی»د در ګران او سون له پاره کارول کیدل. په هغه وخت کې چې ما 
باندې کار کاوه، په کابل کې د دې کتابونو بازار ښه تود و. ما ته چې څومره په مخه راغلي 

 دي، په خپل کتاب کې مې په لنډ ډول معرفي کړي دي، چې د یو څو نومونه یې دا دي:
 

 کال کې په پښتو ژبه خپور کړی دی. ۱۹۸۱ــ افسانوي آس، د پرو ګرس نشراټي موسسې په 
 

 کال په پښتو ژبه خپور کړی دی. ۱۹۸۴ــ پیل، د رادو ګا نشراتي موسسې په 
 

 کال خپور شوی دی. ۱۹۸۱ــ د پړانګ خورځه، په 
 

 ۱۹۸۳ــ د ډآنکو سوځیدونکی زړه، دا د ماکسم ګورکي اثر دی او د رادوګا نشراتي موسسې په 
 کال خپور کړی دی.

 
 رس نشراتي موسسې خپور کړی دی.کال د پروګ ۱۹۸۱ــ رسم شوې قصې، دا کتاب په 

 
 کال کې خپور شوی دی. ۱۹۸۱ــ سور چور ګوړی، په 

 
 مخ پورې( ۱۹۹ــ  ۱۳۵)بهاند، آصف، د کوچنیانو ادبیات، له 

 
کله چې د کوچنیانو پر ادبیاتو می څیړنه کوله، ډیرو شخصي او رسمي کتابتونونو ته مې سر 
ور ښکاره کړ، ډیرو څیړنکو او د کوچنیانو د ادبیاتو د برخې فعالینو سره مې لیده کاته وکړه. 

نه چا به سمه الرښوونه راته کوله ، ماخذونه به یې راته ښودل او د کتابونو او کلکسیونونو آدرسو
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بله موضوع نه وه چې کار دې » به یې راته را کول او چا به په ډیرې بې تفاوتۍ را ته ویل: 
 «پرې کړی وای چې له ځان نه دې ماشوم جوړ کړی دی او د ماشومانو په ترانو پسې ګرځې

 
خو ما په حوصلې سره خپل کار تعقیباوه، تر څو مې د هغه وخت د امکاناتو په چو کاټ کې دا 

 ړ کړ. ما د خپل کار په موده کې د کوچنیانو ادبیاتو له پاره قلموال په دوو برخو وویشل:کار بشپ
 
 ،ــ د کوچنیانو د ادبیاتو مسلکي لیکواالن۱
 .ــ د کوچنیانو ادبیاتو غیر مسلکي لیکواالن۲
 

البته په هغه وخت کې له مسلکي او غیر مسلکي نه موخه دا نه وه چې مسلکي دې هغه چا ته 
چې د کوچنیانو د ښوونې روزنې، یا د هغو له پاره د څه لیکلو په برخې دې زدکړې کړې ووایم 

وي او یا له کوچنیانو سره د چلند او خبرو کولو په برخه کې د زدکړو خاوند کسان او یا د کو 
چنیانو د روان پیژندنې په برخه کې ماهرین، دا به مسلکي وي او پرته له دې زدکړو به غیر 

داسې نه وه. په هغه وخت کې د مسلکي لیکوال له لیکلو نه زما هدف دا و چې  مسلکي وي.
مسلکي ښاغلو به په تصادفي ډول نه، بلکې په شعوري ډول کوچنیانو او د هغو ادب ته پام و او 

 یو څه یې په عمدي یا شعوري ډول ورته کار کړی وي، چې هغه دا ښاغلي دي:
 

یت احساس کړي او له بل پلوه یې وظیفه د ښوونې روزنې محمد عثمان نژند چې یوخوایې د مسؤل
د تالیف او ترجمې یا د درسي کتابونو د لیکلو په برخه کې وه چې د وظیفې له مخې یې د 
ښوونځي د کتابونو له پاره د ماشومانو په ژبه ترانې لیکلې. کوچنیانو ته شعرونه، کیسې او 

 کتابونه برابر کړي.
یو نظامي صاحب منصب و، خو د خپلې شاعرۍ په څنګ کې یې په  حبیب هللا زړه سواند. چې

 جدي پام سره د کوچنیانو له پاره هم کار کاوه.
دغه راز محمد جان فنا چې په اصل کې د نظامي برخې زدکړی و،خو د مسؤلیت له مخې یې د 

. ده د کوچنیانو د روزنې او ادبیاتو له پاره په څو برخو کې ډیر مهم کارونه تر سره کړي دي
ادبیاتو له ساحې د باندې ډیر پیچلي علمي او هنري مسایل د کوچنیانو په ژبه او د دوی له ذوق 
سره سم، د دوی له پاره برابر کړي دي. په هغو برخو کې چې دماشومانو له پاره محمد جان فنا 

 کار کړی دی دا دي:
اقتصاد، ریاضي، فزیک، هندسه، ارکیالوژي، االهیات، اخالق، پتالوژي، احصایه، بیالوژي، 

 مخونه(۱۲۴ــ  ۱۲۳د کوچنیانو ادبیات، )ارتوپیدي او نور اجتماعي او ساینسي مضامین. 
 

څو نور ښاغلي چې ما په خپل کتاب کې د مسلکي تر سر لیک راوستي دا دي: صالح محمد 
اچا الفت، شمس الدین مجروح، عبدالروف بینوا، سلطان محمد صابر، غني کندهاری، استاد ګل پ

ـ  ۱۰۴)د کوچنیانو ادبیات،  …خان غني، سلطان فریدي، همیش خلیل، احسان آرینزی او  مخونه(۱۲۰ـ
 

غیر مسلکي مې هغه چا ته ویلي دي چې کله یې تصادفي د کوچنیانو له پاره کوم شعر ویلی او 
ا یې د اماتور په ډول د کوچنیانو ادبیاتو په ساحه کې کله قلم چلولی او کله یا یې کوم نثر لیکلی ی

 غلي پاتې شوي وي. په هغه وخت کې یې ما داسې لست برابر کړی و:
سرور زی، شیوا، نجیب هللا، نور هللا لودین، ګړندی خوږیاڼی، ریدی ژواک، ښادمن، ط بډک، 
رحمان الدین اکبري، شیر خان رښتین، وږمه رښتین، عتیق هللا ولسیار، اجمل روهي، خوشال 
روهي، محمد آصف فهیمي، م نواب عبهر، محمد معصوم سهاک، ع حمید وردک، حمید هللا 

مد بړیڅی، محمد اسماعیل څړبن، نور محمد، دوست محمد، بصیر امیري، امیني، تاتیوال، اح
محمد ایوب علومي، وحید، م متین، مصطفی جهاد، منت بار، عبدالغفار، زرغونه ایاز ځاځۍ، 
زمری کلیوال، مهریه هوتکي، نانی، سعدهللا وطن، ح یاسیني، فاطمه صیامي، غالم حضرت 
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ه محمود حصین، مجاور احمد زیار، حافظ محمد همکار، رحمت، عبدالخلیل سودایي، ، شا
 …ادریس، سیال کاکړ، فاروق فردا، محمد نواز حقیقت، غالم حضرت روغمن شګیوال او

 
 مخ (۱۲۲)د کوچنیانو ادبیات، 

 
د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې چې دا لیکواالن او شاعران ما په مسلکي او غیر مسلکي ویشلي، 

افق نه وي او ځینې به یې راسره ومني، چې تایید یا ردول یې زما ښایي ځینې ښاغلي ورسره مو
له پاره دومره مطرح نه دي؛ زما له پاره ډیره مهمه او د خوشالۍ خبره دا ده چې په هماغو 
شرایطو کې له هماغو امکاناتو نه په استفادې سره یو څوک پیدا شوي چې یا په تصادفي ډول یا 

ه باب فکر کړی او د کوچنیانو د ادبیاتو په نامه یې یو څه د په شعوري ډول یې د ماشومانو پ
 کاغذ پر مخ پیاده کړي دي.

او س چې د یوویشتمې پیړۍ د دویمې لسیزې په نیمایي کې د تکنالوژۍ له دومره امکاناتو سره 
ژوند کوو، نوالزمه ده چې هغه قلموال چې د کوچنیانو د ادبیاتو په باب فکر کوي او څه تخلیقوي، 

اسې څه دې ولیکي چې هغه د کوچنیانو له پاره د درک او پوهیدو وړ وي، یعنې ساده او د د
 هغوی په ژبه لیکل ورته وکړي.

هغه لیکوال او شاعران چې کوچنیانو ته څه لیکي، باید د کوچنیانو دنیا ته ور ننوزي، ځان هلته 
چلوي او داسې څه ورته احساس کړي، کوچنی درک کړي او بیا د هغه له غوښتنو سره سم قلم و

ولیکي چې کوچني ته د اوسنۍ زمانې له غوښتنو او پوښتنو سره سم څه ورکړي، هغه څه 
 ورکړي چې د کوچني په راتلونکي ژوند کې له هغه سره د الرښود په ډول مرسته وکړي.

ما ولیدل او ګورم یې، له هغې ورځې چې زه په ښه او بد پوه شوی یم، له هغې ورځې مې چې 
م چلول زده کړي دي، په تیره بیا له هغې ورځې مې چې د کوچنیانو په باب، د هغوی د روزنې قل

په باب او د هغوی د دنیا او ادبیاتو په باب فکر کړی؛ موږ ډیر وخت او امکانات له السه ورکړي 
دي چې اوس یې په ارزښت پوه خلک، حسرت او افسوس کوي، خو تش حسرت او افسوس 

وي. موږ باید له اوسنیو امکاناتو او ټولو تجربو څخه استفادې وکړو، په خپله کول څه ګټه نه ک
کورنۍ او ټولنه کې کوچنیان وپیژنو، د هغوی روان او دنیا درک کړو او د نوي زمان له غوښتنو 
سره سم هغوی ته د کوچنیانو د ادبیاتو په نامه داسې څه ولیکو چې کوچنی د خیال او هوس له 

 و را وباسو او د ده په ژوند کې د راتلونکې نړۍ نه یې خبر کړو.نړۍ نه وروـ ور
موږ باید له کوچنیانو سره په خپل چلن کې ژور بدلون راولوو. په ډیری افغان کورنیو کې 
ماشومان په ډار او تهدید ویده کولو ته اړ ایستل کیږي، چې دا د هغه په ذهن او راتلونکي ژوند 

هغه ته باید د خوب په وخت کې کیسې و ویل شي یا ولوستل  باندې ژور منفي اثر بریباسي.
شي، خو زموږ په ټولنه کې ډیری کورنۍ د خراب اقتصاد له کبله، د سواد د نشتوالي له کبله او 
د نه پوهیدنې په وجه ماشوم باندې د خوب په وخت کې نه یوازې پټکې کوي، بلکې د راتلونکې 

زو یادونه هم ورته کوي او کوچنی د ستونزو له یوه ورځې د جبري فزیکي کار او نویو ستون
 درانه بار، روحي فشار، تشویش او ډار سره ویده کیږي.

په پرمخ تللو هیوادونو کې د ماشوم د پالنې، روزنې، خوب خوراک او هر څه له پاره امکانات 
او د کورنیو  برابر دي او له پروګرام سره سم تطبیقیږي هم. په دې دلیل چې د ټولنې د پوهې کچه

او میندو پلرونو د پوهې سطحه لوړه ده . کوچنی پیژني درک کوي یې او هر هغه څه چې ور 
ته اړین دي هغسې یې ورته برابروي او هماغسې ورسره کوي، خو زموږ په هیواد کې او 
زموږ په ټولنه کې په دې برخه کې یا قوانین نه شته او که کوم قانون وي هم، هغه څوک نه 

وي او زموږ د ټولنې ماشوم ته او بیا زموږ د ټولنې کوچني او تنکي زلمي ته د پرمخ تللو تطبیق
ټولنو د امکاناتو دوه درې یا پنځه سلنه هم نه وي برابر او پر ټولنه باندې د ډیر پخواني حاکم 
کلچر په دایره کې ماشوم او کوچنی د ژوند په داسې یو مجبور او تنګ چاپیلایر کې را ګیر 

 ي چې کوچنی له فزیکي او رواني پلوه د تباهۍ کندې ته ور پورې وهل کیږي.کیږ
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په دغسې یو منفي او بد چاپیلایر کې د کوچني د جسمي ودې مخه نیول کیږي، د ذهني جوړښت 
تهداب یې خرابیږي او د هغه د راتلونکي ژوند د تباهۍ بنسټ ایښودل کیږي. کله چې کوچنی 

اب حالت کې لوی شي چې د هغه د کوچنیتوب د حق دوه سلنه په دغسې یو جسمي او ذهني خر
هم ور نه کړل شي، بیا نو هیڅ څوک حق نه لري چې له هغه نه د مثبت عمل او کومې ښیګڼې 

 تمه ولري. نه مور پالر، نه کورنۍ او نه هم ټولنه.
غو ادبیاتو په هغو هیوادونو کې چې د ماشومانو اوکوچنیانو په ارزښت پوهیږي، کوچني ته او د ه

ته دومره پاملرنه شوې چې د نوې تکنالوژۍ د نویو امکاناتو په چوکاټ کې، که په کمپیوتر کې 
او کلیک شي، د کوچنیانو له پاره په سل ګونو او ال زر « د کوچنیانو ادبیات»یوازې ولیکل شي:

رنۍ ژبه په ګونو کیسې او شعرونه تر السه کیدای شي. په یادو هیوادونو کې د کوچنیانو په مو
 سل ګونو کارتوني فلمونه او نور امکانات شته دي.

دا ټول د دې ګواهي ورکوي چې په هغو ټولنو کې ماشوم، کوچنی او د هغو نړۍ او روان پیژتدل 
شوې او درناوی یې کیږي، د پالنې او روزنې الزم چاپیلایر ورته برابریږي، د هغوی له عمر 

یسې او فلمونه ورته برابریږي. دا په حقیقت کې د هغو ټولنو او غوښتنو سره سم اړین کتابونه، ک
هغه پانګونه ده چې راتلونکو نسلونو او راتلونکو ټولنو له پاره یې کوي. سم یې روزي چې په 

او په وطن … راتلونکې کې یو سالم او روغ کارګر، پوه انجنیر، سم ښوونکی، زیرک طبیب 
 او خلکو مین رهبر ولري.

 
چې په افغانستان کې جګړه او له جګړې نه را زیږیدلې سونامي ګانې پیل شي، د پخوا له دې 

کوچنیانو ادبیاتو ته د هغه وخت د پوهې او امکاناتو په چوکاټ کې پاملرنه شوې وه. کوچنیانو 
خپرونې درلودې، کیسې او شعرونه ورته چاپیدل، ځانګړې مجلې یې درلودې او په رادیو 

و په نامه مطالب خپریدل او د کوچنیانو د روزلو په نامه ټاکلی وخت افغانستان کې د کوچنیان
 ورته ځانګړی شوی و.

زما د خپل تنکي زلمیتوب وخت په یاد دی چې رادیو د کوچنیانو د پروګرام نه عالوه، ماښام 
مهال د ماشومانو د ویده کیدو په وخت کې د ماشومانو په ژبه، په ډیر خوږ او مهربانه انداز 

پنځو دقیقو له پاره د کوچنیانو د آرامه ویده کیدو په غرض یوه کیسه خپروله او زه خپله سره د 
سره له دې چې د کوچني دوب دوره مې نوره پای ته رسیدلې وه، خو دې کیسو دومره خوند 
راکاوه چې ما به ټول کارونه پریښودل او دماشومانو او کوچنیانو په ډله کې به ورته ناست ومه 

 …مې ورته نیوه او حتی د هغو کیسو په فکو او خیال کې به ویده کیدمه، خو اوس او غوږ به
د ظاهر خان او داود خان د واکمنۍ په وخت کې، په هماغه وروسته پاتې زمانه کې او د ډیرو 
لږو امکاناتو نه په استفادې سره د کوچنیانوغم تر یوې اندازې خوړل کیده. یعنې هیر نه وو، خو 

سپینو او اوس ال تورو بادونو له را الوتلو سره سم د کوچنیانو له پاره هغه د سرو، شنو، 
پروګرامونه، فکرونه او پالنونه الړ په اوبو الهو شول. د کوچنیانو پروګرامونه ال څه کوې چې 
خپله کوچنیانو باندې څه راغلل او څه به ور باندې راشي. د ادبیاتو اوروزنې غم خو نه شته چې 

 وې مړۍ ډوډۍ او ژوندي پاتې کیدو سوال یې را مخته شوی دی.نه شته، د ی
د ظاهر شاه او دواود خان د واکدارۍ په زمانه کې د کوچنیانو له پاره ټاکلې چاپي خپرونې او 
په رادیو کې د کوچنیانو له پاره له ټاکلی پروګرام نه عالوه، ماښامنۍ کیسې اورول کیدې. پخوا 

ال په یاد وو، خو اوس مې یوازې د آغلې ستاره امیني نوم په یاد یې زما د کار کوونکو نومونه 
 ده، هغه هم بل چا را په یاد کړ.

کله مې چې د کوچنیانو د ادبیاتو د مقالو پر همدې لړۍ او همدې برخې باندې څیړنه کوله، د 
ستاره امیني نوم مې هم هیر شوی و، نو مې لطیف الال)ډوکتور لطیف بهاند( ته په چت کې 

 لیکل:و
سالمونه،پخوا له انقالب نه په رادیو کې یوه میرمن وه چې د ماښام له خوا به یې د پنځو د قیقو 

 له پاره ماشو مانو ته د ماشومانو په ژبه د خوب په وخت کې کیسې کولې، هغه څه نومیده؟
 هغه بیرته راته داسې ولیکل:
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ي. له هېواد دوسته هم وپوښته. هغه سالمونه ، یوه خو ستاره امیني وه او لږ بوډۍ زلیخا فخر»
 «کله کله د ماشومانو خپرونې ته ورته.

بیا مې پر کاره فرهنګي، ښاغلي یوسف هیواد دوست سره د تیلیفون له الرې دا موضوع مطرح 
 کړه او وریاده مې کړه چې د ستاره امیني کیسه کول دې په یاد دي که نه؟

امیني نه ور وړاندې یې څه نور خلک را یاد کړل هیواد دوست صاحب لطف وکړ او له ستاره 
 او په دې باب یې مفصل ځواب را کړ. لنډیز یې په دې ډول دی:

کلونو کې د ساالر زي په نامه څوک و چې د ماشومانو له پاره به یې  ۱۳۴۷او  ۱۳۴۶په »
 کیسې کولې،

کلونه برابرول او بله میرمن ظریفه نومیده چې د وړو له پاره به یې نصیحت ډوله کیسې او ن
 اورول،

وروسته بیا کاکا منجاني را پیدا شو چې همدا اوسنی مرزا قلم یا استاد امان اشکریز دی چې د 
 ماشومانو په ژبه به یې دوی ته خوږې کیسې کولې،

 بیا د ویاند په نامه هم چا کیسې کولې،
 چالوه،بیا بل څوک راغی چې طوطاخیل نومیده او همدا د کوچنیانو پروګرام یې 

 وروسته بیا صایمه مقصودي راغله او څه موده یې دا پروګرام وچالوه،
بیا همدا ستاره امیني راغله او ښایسته ډیره موده یې په ډیره ښه وجه د ماشومانو د کیسو پروګرام 

 پر مخ بیوه،
غږ له ستارې نه وروسته بیا خپله ماشومانو ته وخت برابر شو او تمثیل به یې کاوه او په خپل 

 «او هڅو سره یې د کوچنیانو د خوښې وړ مطالب برابرول او خپریده به.
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 رشۍ راتگاد تنظیمي ان
 او

 برخلیک ادبیاتود کوچنیانو د 
 

د ټوپکي ناورین له پیل نه وروسته، د کوچنیانو ادبیاتو لکه نورو ټولنیزو بنسټونو داسې صدمه 
اصالً د صحنې او میډیا له مخ نه لرې کړای شول. د کوچنیانوادبیات څه چې خپله ولیده چې 

کوچنیان د تباهۍ کندې ته ور پورې وهل شول. تر دې بریده ضربه ورکړل شوه چې ځینو 
څیړونکو د کوچنیانو د ادبیاتو بد حالت د انځورولو په ترڅ کې وایي چې اوس ماشومان د بزک 

او لږ … وم پالر یا کومې مور که په یاد پاتې وي، ښه و تر ښه که نه چیني کیسه نه پیژني. د ک
د کوم کوچني په یاد پاتې وي نو د اوسنیو جګړو او ټوپکي حاکمیت له کبله بزک چیني د 

 …ماشومانوهیر دی یوازې یې د بزک چیني د کیسې داړونکی لیوه په یاد دی او 
خ کې د یو نوي ناورین په پیل کیدو سره، تر م کال نه وروسته د افغانستان په تاری ۱۹۹۲له 

 کال پورې د ننه په افغانستان کې د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې هیڅ هم نه دي شوي. ۲۰۰۲
کال له پیل سره سم کله چې دامریکایي او غربي دیموکراسۍ پیښې پیل شوې، د  ۲۰۰۲له 

کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې یو څه شخصي او څه هم رسمي حرکتون شوي دي چې هغه هم 
تر ډیره له ناکامۍ سره مخ شوي دي. هغه خوب، خیال او پالن چې ځینو قلموالو او فرهنګیانو 

د روزلو او په ځانګړي ډول د کوچنیانو د ادبیاتو د بیا رامنځ ته کولو د ماشومانو او کوچنیانو 
له پاره درلود، په ټولنه کې د بد نظامي او سیاسي حالت د حاکمیدو او ټولنه باندې د فقر، بیسوادۍ 

 او جهالت د تورې پردې د غوړیدو په وجه د تطبیق وړ نه و او نه دی.
د پالنې، تغذیې، صحت او روزنې له پاره په نظر کې  هغه شرایط چې په اروپا کې د یو ماشوم

نیول شوی او عمالً تطبیقیږي، د هغه دوه سلنه زموږ په هیواد افغانستان کې نه شته او نه هم 
تطبیقیږي. دا حالت دا تریخ واقعیت باید سترګو ته ودرو چې ماشومان او کوچنیان چې له هره 

 ظالمانه چلن ورسره کیږي، خوار او بیوزلي دي.اړخه وکتل شي، حقونه یې نه ورکول کیږي، 
زموږ په ټولنه او زموږ په هیواد کې د کوچنیانو ادبیات هم داسې خوار، بیوزلي، ټپي او بې 
ارزښته دي، لکه زموږ ماشومان او کوچنیان. نه میندي پلرونه ورباندې الزم پام کوي، نه ټولنه، 

 نه دولت او نه هم قلموال او فرهنګیان.
د ټولنې ډیری خلک د یو ویشتمې پیړۍ د دویمې لسیزې په نیمایي کې، د خپلو څو سو  زموږ

کلونو مخکې نیکونو په فکري تابوت کې تنفس کوي. جسماً په اوسنۍ زمانه کې دي او د دې 
خلکو روزي او امکانات مصرفوي، خو فکراً د څو سوه کاله پخوا فکري چوکاټ کې یې ځانونه 

 بندیان کړي دي.
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غسې یو فکري حالت کې چې زموږ د ټولنې د پام وړ سلنه خلک راګیر دي او ژوند په کې په د
کوي، څنګه کوالی شو چې ځان، نوی نسل او خپل کوچنیان د نوي ژوند له کاروان او غوښتنو 

 سره همنوا او یو ځای کړو او پرمخ والړ شو؛ او که داسې ونه شي او یا ښه ده ووایم:
 

، طبعي ده چې دا خلک، دا ژبه، دا کلتور، دا نوی نسل، خاصتاً ماشومان، که داسې ونه کړای شو
کوچنیان او هر څه د تباهۍ کندې ته ور نږدې کیدونکي دي. د همدغسې طرز فکر او په ټولنه 
او روان ژوند کې د همدغسې وګړو د موجودیت په سبب، همدا اوس هر څه، په تیره نوی نسل 

 د کندې پر څنډه والړ دي. د بر بادۍ او او پو پنا کیدو
دا و په تیرو وختونو کې )پخوا له ټوپکي حاکمیت نه( د کوچنیانو د ادبیاتو او د هغو د ژوند ته 
د پام کولو لنډ جاج. رابه شو اوسني وخت ته، هغه وخت ته چې رژیم په رښتینې بڼه واوښت، 

ور بدلون رامنځ ته شو او رښتیانی بدلون راغی، د خلکو او ټولنې د ژوند په ټولو برخو کې ژ
 له دې سره سم د افغانستان په ټوله خاوره باندې ټوپکي انارشي حاکمه شوه.

کله چې د قلم په ځای د ټوپک شپیلۍ ُسر شي، هلته به بیا نو د ژوند څه حال وي، د فرهنګ به 
ه او څه حال وي، د ادبیاتو او بیا د کوچنیانو او د هغوی په باب فکر کول او د هغوی روزن

 ادبیات به څه حال ولري؟
پورې چې د هر ډول قانون پر ځای د ټوپک او پاټک حکم چلیده او  ۲۰۰۱کال نه تر  ۱۹۹۲له 

د رښتیني مشر او رښتیني سیاستوال پر ځای، ټوپکوالو او پاټکوالو حکم کاوه؛ نو د ټولنیز ژوند 
نه شي. بس هرې خوا ته چې د هیڅ برخې په باب باید د ښیګڼې فکر، د ښیګڼې ذکر او یادونه و

 مړي او دمړو خښول.… مخ اړول کیږي وژنې، اور، دود، باروت ، چاودنه 
په داسې حالت کې عاطفې کډه وکړه، ځای یې ظلم او نفرت ونیو، د خلکو په ذهنونو کې د ادبې 
هنري ذوق په ځای د جګړې د اور وړانګې، د باروتو دود او د وینو بوی ځای پر ځای شول. 

د ښو غږونو، ښو سندرو او موزیک پر ځای د ډول ډول وسلو له غږونو سره عادت شول خلک 
او په دې ډول د نازولو پر ځای وسکونډل شول، وزورول شول او و وژل شول او ژوندیو پاتې 
خلکو ته داسې رواني ستونزې په میراث پاتې شوې چې اوس یې ډیری د لیونیانو په شان دتیرو 

 سره یوه ټکي ته یو یا دوه ساعته ګوري، ته وا خپله ورکه په کې لټوي.نارواوو په یادولو 
په دې دوره کې نه یوازې د ماشوم ادبیات نه دي تخلیق شوي او نه یوازې د ماشوم له پاره څه 
نه دي شوي، بلکې د هغو په عادي حقوقو هم تیری شوی دی. څومره ماشوم ته پاملرنه وشوه 

یعنې ښه هم ورته بد شول. دلته به یې لږ وشمیرو چې په دې موده څومره پاملرنه ورنه واوښته 
کې نه یوازې د کوچنیانو له پاره زموږ په ټولنه کې کوم مثبت ګام نه دی اخستل شوی، بلکې د 
هغوی حقوق مو د خیانت تر پولې تر پښو الندې کړي دي. د کوچنیانو په حق کې شوي ظلمونه 

 ت شوي دي، یو څو بیلګې یې دا دي:چې په دې موده کې په میډیا کې ثب
 

 ــ جګړو ته اړ ایستل،
 ــ انتحاري ته چمتو کول،

 ــ جنسي تیری
 …ــ شاقه کارونه او

 
د خپل کور، کلي او وطن ماشومان یا زموږ خپل خلک په بیالبیلو نومونو جګړو ته اړ باسي او 

نامه بهرنیو مدرسو ته بیایي، یا یې بهرنیان د فقر او عقایدو تر پردې الندې د دیني زدکړو په 
وروسته له څه مودې بیا تري تم وي چې تاثیرات یې تر نن پورې هم په میراث را پاتې دي. 

سي  بي بي امنیتي مسولینو څو ځلې د کوچنیانو تښتونکي او قاچاق کوونکي نیولي دي. تیر کال
 فارسي د ماشومانو د قاچاق یو راپور داسې خپور کړ:

 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/03/140309_k03_afghan_police_arrest_3_arrest_charge_of_kidnaping.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/03/140309_k03_afghan_police_arrest_3_arrest_charge_of_kidnaping.shtml
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 ۲۷گویند سه نفر را به اتهام قاچاق  مسئوالن پلیس در والیت بغالن در شمال افغانستان می»
، هنگامی که کودکان را با استفاده اند.این افراد، دیروز شنبه هفدهم حوتکودک بازداشت کرده

 دادند در یک پست بازرسی شهری بازداشت شدند. از دو موتر مسافری به سوی کابل انتقال می
ها سعی داشتند این کودکان را گوید که بازداشت شدههللا امرخیل فرمانده پلیس بغالن میامین… 

 برای فراگیری آموزش حمالت انتحاری به پاکستان ببرند.
 «شوندسال سن دارند و هفت دختر هم در میان آنها دیده می ۱۱تا  ۷این کودکان بین 

 
د ملي امنیت وروستی راپور په »دي چې: لیکليمحور ورځپاڼې د ملي امنیت د راپور په اساس 
 «…نه د ماشومانو په وسیله تر سره کېږيډاګه کوي، چې دامهال اتیا سلنه ځانمرګي بریدو

 
او دا ماشومان په بیالبیلو پلمو او وسیلو د جګړې لیکو ته او د ځانمرګو بریدونو د تر سره کولو 
له پاره اړ ایستل کیږي، تښتول کیږي او بیا یې پته نه لګیږي چې پلرونه یې په لټه پسې سر 

 ګرځي: گردانه
 

افغانان له دې امله اللهانده ګرځي،  ۱۰۰په تازه مهال کې په قبایلي سیمه میرامشا بازار کې » 
چې پاکستاني مدرسو ته د استول شویو خپلو ماشومانو درک ولګوي، خو د دوی ډېر کم شمیر 

 «په دې توانیږي، چې یوازې پته یې ولګوي او بس
 

په کورنیو کې د ډیرو پخوانیو وختونو د دودونو له مخې د کوچنیانو په حقونو داسې تیری هم 
 :ودیږيشوی او کیږي چې پرته له خوښې او پرته له قانوني سن پوره کیدو نه 

 
کلن هلک مور نیولي  ۱۲کلنۍ نجلۍ پالر او  ۸د بلخ د شولګري ولسوالۍ چارواکو د هغې »

 یې د دوی د واده مراسم ترسره کړي وو.( ۲۹چې د تیرې جمعې په ورځ )اګست 
د بلخ څارنوالۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څانګه وایي د پیښې اصلي پړ هغه 

 «دی چې د دغو دوو ماشومانو نکاح یې سره تړلې وه.مال 
بله ستره ستونزه د افغان کوچنیانو پر وړاندې، د هغو ناوړه استعمالول دي چې په افغانستان کې 

سي بي  بي د ناوړه اوغیر انساني دود په باب د« بچه بازي»ورته ویل کیږي. د « بچه بازي»
 په راپور کې راغلي دي چې:

 
 د افغانستان په قانون کې بچه بازي جرم نه دی ګڼل شوی.»

په اړه خپل ” افغانستان کې د بچه بازۍ الملونه“د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 
 ړنیز راپور خپور کړی دی.دوهم څی

کسانو په کې برخه اخیستې، موندلې چې  ۱۹۰۰والیتونو  ۱۴دغه څیړنه چې د افغانستان د 
 ”.جنسي ګټو لپاره ګوماري“کلونو ماشومان د  ۱۸نه تر  ۱۰شتمن او زورواکه خلک د 

او د واده په ځینو سیمو کې له دغو ماشومانو چې ښځینه کالي یې په ځان وي، په میلمستیا ګانو 
په محفلونو کې د ناڅګر په توګه کار اخیستل کېږي. د دغه ډول محفلونو نه وروسته، ماشومان 
شخصي کورونو یا هوټلونو ته وړل کېږي او هلته پرې جنسي تېری کېږي او ځینې وخت ان 

 «ډله ایز جنسي تېري هم پرې کېږي.
 

یره کې را ګیر وي او د دې اعمالو یو کوچنی چې د دغسې نا وړه او غیر انساني اعمالو په دا
په پایله کې یې شخصیت له صفر درجې نه هم ښکته لویږي، هغه ته به ادبیات څه مانا ولري، 

 د کوچنیانو ادبیات به هغه ته څه ګټه ورسوالی شي؟
او غیر انساني حالت په باب  ناوړه میډیا، یو وار نه، بلکې په سلګونو ځلې د کوچنیانو د ژوند د

 راپورونه ورکړي دي، مګر څوک به یې واوري او څوک به یې وګوري؟

http://www.taand.com/archives/26258
http://www.taand.com/archives/26258
http://www.taand.com/archives/26258
http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/2014/09/140902_bm_police_arrest_blakh_child_marriage_parents.shtml
http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/2014/09/140902_bm_police_arrest_blakh_child_marriage_parents.shtml
http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/2014/08/140821_bm_bacha_baazi_sodomy_afghanistan_human_rights.shtml
http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/2014/08/140821_bm_bacha_baazi_sodomy_afghanistan_human_rights.shtml
http://tkg.af/pashto/report/research/12180-افغان-ماشومان-او-كړاوونه
http://tkg.af/pashto/report/research/12180-افغان-ماشومان-او-كړاوونه
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د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. دا ورځ په افغانستان كې »

ماشومان له بیالبیلو ستونزو او ګواښونو لكه د تعلیم  په داسې حال كې ولمانځل شوه چې افغان
له حق څخه محرومیت، درنو كارونو، روغتیایي خدمتونو ته نه السرسي، په نشه یي توكو 

 روږدېدلو، قاچاق او په جګړو كې وژل او ټپي كیدو سره مخ دي.
ې كوټلي ګامونه كه څه هم افغان حكومت په تیرو لسو كلونو كې د ماشومانو د حقونو په برخه ك

پورته كړي دي چې په ښوونځیو كې د ماشومانو زیاته شمیره او له خطر سره مخ ماشومانو تر 
پوښښ الندې راوستل له دې اقدامونو څخه دي، خو ال هم زموږ د هیواد ماشومان په ډېر ناوړه 

 «وضعیت كې ژوند كوي.
 

سره شوي او یا اوس ورسره کیږي، ټول هغه څه چې په یاده دوره کې له ماشومانو او کوچنیانو 
د ماشومانو د حقوقوتړون، میثاق حقوق »هغه د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د ملګرو ملتونو

له قوانینو سره مغایرت لري. زه د بحث د اوږد والي د مخنیوي په خاطر د دې تړون « اطفال
« د ماشومانو د حقوقو تړون»و هیڅ ماده نه را نقلوم، درانه لوستونکي کوالی شي د ملګرو ملتون

کې په غور سره ولولي او بیا زموږ په ټولنه کې  لینک چې څلور پنځوس مادې لري، په الندې
د تر سره شوو اعمالو آیینه، د دې قانون آیینې ته مخامخ کیږدي، له ماشومانو او کوچنیانو سره 

 دواړو ته دې وګوري او بیا دې قضاوت وکړي:
 

څومره ناروا او ظلم چې د افغان کوچنیانو په برخه کې شوی دی، که په تفصیل سره وڅیړل 
 شي، کتابونه به ورنه جوړ شي، ما یې یوازې څو بیلګې دلته یادې کړې.

حکومت له ړنګیدونه وروسته چې په افغانستان کې د امریکایي او اروپایي  د طالبانو د
دیموکراسۍ ګلیم وغوړول شو، دهغې په دایره کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نامه یو پالیسي جاري 
شوه چې د میډیا په سل ګونو ډولونو په فعالیت پیل وکړ. څوک روا څوک نا روا، څوک خپل 

فا دار او څوک خیانتکار، څوک ښه او څوک بد؛ هر چا تر خپلې وطن خلکو او ملي ګټو ته و
وسې د خپل پالن او پروګرام له مخې د دیموکراسۍ نه په روا او ناروا استفادې سره خپل کار 

 پیل کړ او اوس هم روان دی.
د دیموکراسۍ په دې اړو دوړ کې د میډیا په بیالبیلو برخو کې قلموالو د کوچنیانو روزنې، په 

د کوچنیانو ادب ته هغومره چې شاید او باید پاملرنه ونه کړه. زما هدف دا دی چې د  تیره
کوچنیانو د ادب په برخه کې د کار او زحمت امکانات ډیر وو، خو کوچنیان د مشرانو او قلموالو 
هیر وو. یوازې د ګوتو په شمار لیکواالنو په دې برخه کې قلم و چالوه، شعرونه او مقالې یې 

هغه هم بې فایدې. بې فایدې په دې چې د لوستلو یې څوک نه و او په حاکمیت کې د  ولیکلې
ناستو کسانو په ډله کې داسې څوک نه و چې د کوچنیانو ستونزو او سم روزلو ته هغسې چې 

 ښایي، پاملرنه وکړي.
 

ړنې او نه بیا تر نن پورې به د میدیا په بیالبیلو برخو کې د کوچنیانو ادبیاتو د څی ۲۰۰۱له 
تخلیق په برخه کې څومره د چا له خوا کار شوی وي، مالومول یې یو څه ګران کار دی، خو 
هغومره چې په ویبپاڼو کې، یا په چاپي او انځوریزو رسنیو کې کار شوی دی او زما له نظره 

 تیر شوي دي، زه یې په لنډ ډول دلته یادونه کوم:
 
 
 
 
 
 

http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/qavanin_childrenrights_convention_dari_pashto.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/qavanin_childrenrights_convention_dari_pashto.pdf
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 چاپي خپرونو کې نویو په 
 کوچنیانو له پاره ځانګړې پاڼېد 

 
په هیواد کې دننه او له هیواد نه د باندې به په دې موده کې ډیرې داسې چاپي خپرونې وي چې 
د کوچنیانو د ادبیاتو په باب به یې څیړنزې مقالې چاپ کړې وي او یا به یې خپلې څو پاڼې 

ړل او بحث ورباندې کول کوچنیانو او د دوی ادب ته بیلې کړې وي، چې د ټولو الس ته راو
ستونزمن کار دی. زه په دې بحث کې د نمونې په ډول هغه خپرونو باندې بحث کوم چې یا ماته 

 په الس راغلي او یامې د کوم بل آدرس یا مآخذ په وسیله پیژندلي وي.
کله چې زه له خپلې کورنۍ سره د وطن پریښودلو ته اړ شوم، په پردي وطن او پردي چاپیلایر 

ر ما حاالت داسې راغلل چې ما ډیره موده و نه شو کړای چې د وطن او وطنوالو دیدن کې پ
م کال په اوړي کې وکړای شول چې وطن ته  ۲۰۰۷وکړم. وروسته له اوه لس کلونو مې د 
ورځې کابل کې تیرې کړي له هغې خوا مې یو څه  ۲۴والړ شم. کیسه اوږده، خو دلته لنډه. ما 

د نمونې په ډول راوړې چې زما له پاره بیخي نوې وې. ما وکوالی شول کتابونه او داسې مجلې 
 چې له کابل څخه دا مجلې راوړم:

 
 پسرلی،درې میاشتنۍ،)بغالن(،ــ 
  

 ښکال، )کندهار(، ــ 
 
 ګوربت،ــ 
  

 مینه، )ننګرهار(،ــ 
  

 ژوند )ننګرهار(، ــ 
 
 لونګ،)غزني دوه میاشتنۍ(، ــ 
 
 کولتوري ټولنې خپرونه(، ګودر، )د پښتنو خویندوــ 
  

 ډانډس، )جالل آباد، طنزي خپرونه(،ــ 
  

 د میدان ځوانان،
  

 تور غر)ننګرهار(، ــ 
 
 پرخه )مزار شریف(،ــ 
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 )جالل کوټ(، نړۍــ 
  

 )میدان ښار(،  وړانګهــ 
 
 )پکتیا(،  آریوبــ 
 
 )لغمان(، ورښتــ 
  

 .تلوسه)ننګرهار(ــ 
 

کوچنیانو د ادب په نامه پاڼې جال شوې دي، او یا د کوچنیانو د ادبیاتو  په ځینو دغو مجلو کې یا د
 په باب څیړنیز بحث شوی دی چې دلته به لنډې خبرې ورباندې وکړم.

د تحقیق د هغو اصولو له مخې چې زه څیړنه کوم او ورسره بلدتیا لرم، ټولې هغه مجلې او 
وي دي او یا د کو چنیانو پاڼې یې پرانیستې خپرونې چې د کوچنیانو د ادبیاتو څه په کې خوندی ش

دي، باید هغه لومړی معرفي شي، خو زه دلته دا کار د معلوماتو او موادو د نشتوالي په دلیل نه 
شم کوالی. له یوې خوا اوس مهال په افغانستان کې دننه او له افغانستان نه د باندې د خپرونو 

نومونه یې هم موږ ته مالوم نه دی، له بلې  شمیر بیخي ډیر شوی دی، آن تر دې چې د ډیری
خوا هغه خپرونې چې موږ ته مالومې هم دي تر موږ پورې نه را رسیږي. یا یې د نورو خپرونو 
او بحثونو له الرې پیژنو او یا هسې په تصادفي ډول که الس ته راشي او چیرې په کوم شخصي 

خپرونې چې د اوس له پاره زه ورته یا رسمي کتابتون کې ورباندې سړی پیښه ور وکړي. هغه 
 الس رسی لرم، په هغو باندې به د نمونې په ډول وغږیږم:

 
 ــ ګوربت:

 
د قحت الکتاب په دې چاپیلایر کې، د ګوربت کومه ګڼه چې تر ما پورې رارسیدلې ده )دویم 

ډیرې  م کال، جون ــ جوالی، پرله پسې یولسمه ګڼه( په هغې کې ښایسته ۲۰۰۱کال، پنځمه ګڼه، 
( ۹برخې ته بیلې شوې دي. یعنې د کوچنیانو له پاره مطالب نه)« د کو چنیانو ګوربت»پاڼې 

 مخ پوې. ۵۴مخ نه تر  ۴۶مخونه دي)له 
په دې نهو مخونو کې د پام وړ مطالب راوړل شوي دي. ځینې یې لکه د ډیرو پخوانو زمانو په 

د سهوې سجده. او ځینې یې بیا  مخ کې ۴۷شان وچ نصیحتونه او دیني زدکړې دي. لکه: په 
داسې مطالب دي چې په رښتیا د ماشومانو له پاره په کار دي. لکه: ماشومان دې ته هڅول چې 
د دې پاڼې د مطالبو په لیکولو اوبرابرولو کې برخه واخلي . دا ماشوم د یو کار د کولو له پاره 

ې خوا د همدې کار د تر چې له یوې خوا ماشوم د شخصیت احساس کوي او له بل  هڅول دي
سره کولو په لړ کې ډیر څه زده کوي. د کمکیانو قاموس، دا بله برخه ده چې د کوچنیانو په ژبه 

 دوی ته مالومات برابریږي.
د دې پاڼو له موادو نه داسې ښکاري چې د ماشومانو له پاره د ګوربت کار په ماشوانو ښه اثر 

برخه اخلي. د ګوربت د کمکیانو د پاڼو په یوه مخ  کړی دی چې مخامخ د دې پاڼو په لیکنو کې
 »کې داسې راغلي دي:

 د کمکیانو له لیکنو څخه،
زه او زما ملګري د ګربت له ادارې څخه غوښتنه کوو چې د کمکیانو له پاره یوه ځانګړې … 

مجله چاپ کړي، زموږ په وطن کې د کمکیانو له پاره مجله نه شته، موږ تلویزیون نه لرو، چې 
ارتونونه په کې وګورو، د مطالعې له پاره کتابونه نه لرو، زموږ همزولي له ډیرو شیانو بې ک

برخې دي؛ نو ځکه موږ کمکیانو ته د یوې بیلې او ځانګړې مجلې ضرورت دی. لیمه، ګاللۍ 
 « اولیلما، کابل، نوی ښار



 41                                                                        کوچنیانو ادبیات، دویم ټوک     د     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 م کال، جون ــ جوالی، پرله پسې یولسمه ګڼه( ۲۰۰۱)ګوربت، دویم کال، پنځمه ګڼه، 

 
که دا مطلب او غوښتنه په رښتیا کوچنیانو د لویانو په مرسته ورلیږلی وي، نودا د لویې خوشالۍ 
ځای دی چې زموږ د کوچنیانو د فکر دایره دومره ده چې ځانته د تلویزیون او مجلې غوښتنه 

 کوي.
چې زما په واک کې ده، د ګوربت د کوچنیانو د پاڼې له نیکه مرغه د ګوربت په همدې ګڼې کې 

او د کوچنیانو د ادبیاتو په باب د ښاغلي عبدالنافع همت په قلم لیکلې مقاله)له سراج اطفاله د 
کمکیانو تر ګوربته( هم راغلې ده، چې د کوچنیانو د ادب په باب له معلوماتو نه عالوه، 

ې هم ښه بحث کړی دی. د ښاغلي نافع په مقاله ګوربت کې د کوچنیانو د صفحې په باب ی  په
 کې داسې راغلي دي:

دویمه خپرونه د ګوربت دوه میاشتنی مجله ده چې له یوه کال راهیسې د کمکیانو ګوربت تر »
دکمکیانو ګوربت په تیر کال کې افغاني ماشومانو … سر لیک الندې د کوچنیانو صفحه خپروي 

ړاندې کړې دي. ګوربت هڅه کړې ده چې د کمکیانو په او علمي مطالب و  ته ډیر ارزښتناک
)تیر یاد « …ګوربت کې د ملي اوعلمي ارزښتونو په پام کې نیولو سره مطالب خپاره کړي

 (۶۵ګوربت، ص 
 

ښاغلی نافع ډیر په ځای د ګوربت د کمکیانو په پاڼه باندې نیوکې هم کړې دي. نافع په خپله مقاله 
لکچر او نصیحت نه خوښوي، باید لویان خپلې خبرې د تورو کې اشاره کړې ده چې ماشومان 

په داسې لفافه کې ورته ونغاړي چې د هغوی له پاره جالبې او د منلو وړ وي. په بل خای کې 
 نافع وایي:

د کمکیانو ګوربت اکثره مطالب اداره برابروي او کوچنیان خپله ډیره لږه ونډه په کې لري، له »
 مخ( ۶۵)تیر اثر، ص، « …د کوچنیانو ژبه نه، بلکې رسمي او ادبي ده همدې امله د مطالبو ژبه 

 
که د ګوربت ټولې یا څه ډیرې ګڼې مې په واک کې وای، نو مابه د ګوربت د کوچنیانو د پاڼې 

 په باب خپل بحث غځوالی وای.
 

 ــ ورښت:
 

الفت تعلیمي او ورښت له لغمان نه خپریدونکې مجله ده. د امتیاز خاوند یې د استاد ګل پاچا 
کولتوري ټولنه ده. کومه یوازینۍ ګڼه یې چې اوس زه په واک کې لرم د لومړي نشراتي کال 

 ، منی(۱۳۸۵دریمه ګڼه ده)
په دې مجله کې د ګڼو علمي، ادبي او ټولنیزو مضامینو تر څنګ د کوچنیانو له پاره هم څو 

و برخه، د بڼ ګلونه په ورښت د کوچنیان»مخونه ځانګړي شوي دي او نوم یې ورته ټاکلی دی:
 «. کې
 

کال  ۱۳۸۵) ورښت، له لغمان نه د استاد الفت تعلیمي او کولتوري ټولنې خپرونه، لومړی کال، دریمه ګڼه، 
 مخ( ۵۰منی، 

 
دوی په خپله دې ګڼه کې د هغو قلموالو مضامین را اخیستي دي چې پخوا د کوچنیانو له پاره 

« …زه چې ماشوم وم »د حبیب هللا زړه سواند شینواري لیکل شوي او خپاره شوي دي. لکه 
ور پسې عمومي معلومات راوړل شوي دي، بیا له یو تنکي ځوان سره د ورښت مرکه چاپ 
شوې ده، ټوکې ټکالې، د کوچنیانو شعرونه، ذهني پوښتنې او ځینې نور مضامین چاپ شوي 

 دي.
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قت سره ولوستل شي، لیدل کیږي چې کې راغلي مواد چې په د« ورښت»د کوچنیانو له پاره په 
په دودیز ډول د پخوانیو نشراتو پیروي ده او کوم نوښت نه شته په کې. د چلوونکو او مسولینودې 

 چې کوچنیان خو یې نه دي هیر کړي.کور ودان وي 
 

 ــ نړۍ:
 

نړۍ د ننګرهار له جال کوټ نه خپریدونکې مجله ده چې څو ځایه د مجلې تر نامه الندې داسې 
 «. نړۍ، جالل کوټ، خپلواکه، نا پیلې،هر اړخیزه مهالنۍ خپرونه»لیکلي دي:

 
پر کومې ګڼې یې چې زه بحث کوم د دویم نشراتي کال، لومړۍ او دویمه ګڼه ده 

لواکه، نا پیلې،هر اړخیزه مهالنۍ خپرونه دویم نشراتي نړۍ، جالل کوټ، خپ(. ۱۳۸۶)غبرګولی،
 مخ ۸۴، (۱۳۸۶کال، لومړۍ او دویمه ګڼه ده )غبرګولی،

 
هم په دودیز ډول د نورو موضوعاتو تر څنک څو پاڼې د کوچنیانو له پاره بیلې کړې « نړۍ»

کیسه،  کټ مټ لکه د نورو خپرونو په څیر یوه« د کوچنیانو نړۍ»دي او نوم یې ورکړی دی: 
« انځوریزې پوښتنې»د کوچنیانو عکسونه، عمومي معلومات، کیسۍ او په وروستۍ برخه کې د 

تر سر لیک الندې د ذهني آزموینې په ډول څو انځورونه ایښودل شوي دي او له ماشومانو نه 
 غوښتنه شوې ده چې ځوابونه ورولیږي او جایزه تر السه کړي.

مطالب وارزول شي، د کوچنیانو د ذهني روزنې « نړۍ»د په ټول کې که د کوچنیانو له پاره 
او په دوی کې د ادبي ذوق د روزلو یوه هڅه لیدل کیږي. که یې مسولین لږ ځان وښوروي او د 

 خپلو مطالبو علمي تله درنه کړي، دا به د کوچنیانو له پاره ډیره ښه وي.
 

 ــ پرخه:
 

پرخه دوه میاشتنۍ ټولنیزه ــ ادبي خپرونه ده چې له مزار شریف نه خپریږي او د امتیاز خاوند 
 یې د شمال د خلکو عنعنوي اصالحي جرګه ده. 

 
 ۱۳۸۵غویی ــ زمری، ، دا ګڼه یې چې زه په واک لرم د دویمې دورې، پنځمه او شپږمه ګڼه ده

 لمریز، پرله پسې اولسمه او اتلسمه ګڼه.
 

مجله کې هم د نورو ګڼو مضامینو په څنګ کې د کو چنیانو برخې ته ځای ورکړل شوی  په دې
 «پریږده موسکي دا ماشومان ګلونه»دی. دوی د کوچنینو برخې ته داسې سر لیک ټاکلی دی:

 
لمریز، پرله پسې  ۱۳۸۵) پرخه)مجله(، دویمه دوره، پنځمه او شپږمه ګڼه )غویی ــ زمری، 

 مخ.( ۲۳(، اولسمه او اتلسمه ګڼه
 

یوه سر مقاله ډوله یادونه، د کوچنیانو له پاره کیسه، د کوچنیانو انځورونه او دمور تر سر لیک 
 الندې یو مطلب، د کوچنیانو له پاره د پرخې د دې ګڼې شتمني ده چې ورته ډالۍ کړې یې ده.

 د دغې ګڼې د کوچنیانو د پاڼې په پیل کې کوچنیانو ته داسې لیکل شوي دي:
 
 ږو کمکیانو!خو»

د پرخې دا پاڼې ستاسو له پاره دي، وې لولئ او په پاملرنه یې عمل وکړئ. ګرانو ماشومانو! که 
غواړئ چې ستاسو پاڼې نورې هم ښکلې شي، نو له موږ سره ملګرتیا وکړئ. د پرخې راتلونکې 

انځور چې ګڼې ته له خپل یو تصویر سره، په خپلو ګوتو یو لیکل شوی لنډ مطلب او یا یو داسې 



 43                                                                        کوچنیانو ادبیات، دویم ټوک     د     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تاسو خپله جوړ کړی وي، له خپلې پیژندنې او تصویر سره یو ځای راولیږئ. د هر چا لیکل 
چې ښکلي و او یا یې ښایسته انځور جوړ کړی و، ژمنه ورسره کوو چې هغه به یې له پیژندنې 
او تصویر سره یو ځای په همدې پاڼو کې چاپوو او هو! په سوغات کې به درته یوه ګڼه پرخه 

 «د یو ښکلي کتاب چې له لوستلو یې خوند واخلئ، در لیږو. سره
 

لمریز، پرله پسې  ۱۳۸۵) پرخه)مجله(، دویمه دوره، پنځمه او شپږمه ګڼه )غویی ــ زمری، 
 ۱۳۸۵اولسمه او اتلسمه ګڼه پرخه)مجله(، دویمه دوره، پنځمه او شپږمه ګڼه )غویی ــ زمری، 

 مخ( ۲۳لمریز، پرله پسې اولسمه او اتلسمه ګڼه، 
 

دلته لیدل کیږي چې دوی د کوچنیانو په ژبه په ډیر ساده او پوهیدونکې ژبه کوچنیانو سره خبرې 
د وړوو له پاره ډیره په زړه پورې ده. نسبت   کوې او د کوچنیانو له پاره یې ژباړلې کیسه هم

ښیي. که پرخه اوس هم خپریږي، له مسولینو نه یې  نورو مجلو ته دا د دوی د مطالبو ښیګڼه
هیله کوم چې همدې پالیسۍ ته دوام ورکړي او خپلې خپریدونکې ګڼې تر ما شومانو پورې 

 ورسوي.
 

 ــ پسرلی:
 

پسرلی له بغالن څخه خپریدونکې درې میاښتنۍ مجله ده. د مجلې د نامه په شا او خوا کې لیکلي 
 دي: 

 
 «پیلې، ټولنیزه، او ادبي خپرونه.پسرلی، بغالن، نا » 
 

د ګڼو ټولنیزو ادبی مطالبو په څنګ کې یې ماشومان هم نه دي هیر کړي، پاڼه یې ورته ټاکلې 
 او نوم یې ورکړی دی:

 
 «ماشومانو پسرلی  د»
 

په پیل کې یې د کوچنیانو انځورونه ایښي دي او له دوی نه یې، د دوی په ژبه داسې هیله کړې 
 ده:
 
 مکیانو!خوږو ک»

دا ستاسو پاڼې دي، یو څه ترې زده کړئ، خوند ترې واخلئ او په ال ښکلیتوب کې یې له موږ 
 سره ملګرتیا وکړئ.

 تاسو یو څه ولیکئ او موږ ته یې راولیږئ چې درته خپاره یې کړو.
 که مو ټوکې زده وي، نو را وې لیږئ چې ستاسو پاڼې پرې ښکلې کړو.

 «یو چې ستاسو پاڼې، ستاسو په خوښه خپرې کړو.موږ ستاسو وړاندیزونو ته اړ 
 

لمریز،  ۱۳۸۵)پسرلی)مجله(، بغالن، نا پیلې، ټولنیزه، او ادبي خپرونه، لومړی کال، پنځمه ګڼه، 
 مخ( ۳۵
 

د دې مجلې)پسرلی( نوښت او ښیګڼه په دې کې ده چې د کوچنیانو برخه ډیره سلنه په خپله د 
چنیانو له خوا ورلیږل شوي مطالب ډیر په زړه پورې دي. کوچنیانو په قلم لیکل شوې ده. د کو

 یوه یولس کلن کوچني له کابل نه ورته لیکلي دي:
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زما نوم عبدالمعز دی، د استاد مزمل اسالمي زوی یم. زه یولس کلن یم او مصباح ښوونځي »
 کې د پنځم ټولګي زده کوونکی یم. موږ د لغمان یو، خو اوس په کابل کې اوسیږو.

ي چلونکوو ته سالمونه وایم. زما په ټولو مجلو کې هغه خوښې دي چې په کې د ماشومانو د پسرل
له پاره الرښوونې، په بیالبیلو بڼو لکه: ټوکې ټکالې، خونده ورې کیسې، پوښتنې ځوابونه او په 

 داسې نورو بڼو خپرې شوي.
سې لري. هیله د پسرلي مجله مې ډیره خوښه ده، ځکه چې په زړه پورې مطالب او خوږې کی

لرم چې په راتلونکو ګڼو کې د ماشومانو له پاره ال په زړه پورې لیکنې خپرې کړئ. د هللا په 
 )تیر اثر، پنځه دیرشم مخ( «امان

 
 بیا د ماشومانو له پاره د دوی په ژبه ټوکې او بیا د آزموینې په برخه کې پوښتنې ځوابونه.

پاڼه که اوس هم روانه وي او په همدې پالیسۍ د کوچنیانو له پاره د پسرلي مجلې ځانګړې 
 خپرونې ولري، په رښتیا ورته د کوچنیانو پاڼه او د کوچنیانو ادب ویالی شو.

په افغانستان کې دننه او له هیواد نه دباندې به د کوچنیانو له پاره نورې خپرونې هم وي چې له 
راتلونکو کې زما له نظره تیرې بده مرغه د اوس له پاره زما الس رسی نه شته ورته، که په 

شوې او په الس راغلې، نو خامخا به یې لوستونکو ته ور وپیژنم او په چاپ موادو باندې به یې 
 تبصره او خبرې وکړم.

د میډیا په هره برخه کې چې د کوچنیانو له پاره خپرونې او پروګرامونه وي، ډیره ښه ده. د 
ه یا هره پاڼه کې را ښکاره شي ښه به وي، خو اصلي کوچنیانو ادبیات چې د میډیا په هره برخ

خبره دا ده چې دغو خبرو ته څنګه عملي جامه ور اغوستی شو. موږ څنګه کوالی شو چې د 
همدې خبرو د تطبیق له پاره عملي زمینه برابره کړو. که ښه غور وکړو دا په هغه صورت کې 

کورنۍ په ژوند کې او په پای کې د  کیدای شي چې، د ماشوم او کوچني په ژوند کې، د هغه د
هغه د ټولنې په ژوند کې ژور بدلون راوستل شي، څو د دغو خیالي خبرو د عملي کیدو له پاره 

 عملي زمینه برابره شي.
د خپرونو د معرفي په پای کې د دې خبرې یادول اړین ګڼم چې د دغو خپرونو او مجلو د 

ښې وارزول شي او یا یې نیګړتیاوې وګڼو ، دا د کوچنیانو له پاره بیلې کړای شوې برخې که 
خبرو یو اړخ دی. اصلي خبره دا ده چې د کوچنیانو له پاره دغه نشرات د افغانستان تر ټولو 
کوچنیانو پورې رسول کیږي که هسې مشران یې په خپرولو سره خپل شهرت ډیروي او خپل 

نو، مسولو مدیرانو او په ځانګړي ډول د خیال پلوونه تر سره کوي. آیا د نشراتو د امتیاز خاوندا
کوچنیانو له پاره مسولو قلموالو دا فکر کړی چې د دوی لیکنې او نشر شوې یا نشر کیدونکي 
موادو د لو ستلو له پاره، څو سلنه کوچنیان سواد لري؟ او د دوی په نشر کیدونکو موادو او 

 غذ تورول دي؟خبرو کې څومره سلنه عملي بڼه لري او څومره یې هسې د کا
دا هغه پوښتنې دي، چې دې ته په پام سره باید د کوچنیانو په باب فکر وشي، کیسې او شعرونه 

 ورته تخلیق شي، رسمونه او ځانګړي کتابونه ورته په نظر کې ونیول شي.
 

باندې په هیواد کې د ننه او د باندې له هیواده، په میډیا کې د کو چنیانو پر ادبیاتو او پروګرامونو 
د خبرو کولو په دې برخه کې اړینه ګڼم ووایم چې په تلویزوني خپرونو کې د کو چنیانو له پار 
جال کړای شوې برخې د ځانګړې پاملرنې وړ دی. یو خو دا برخې ډیرې له پامه لویدلې او 
سطحي ګڼل شوي دي او مسولین یا نه پوهیږي او یا ځانونونه تیر باسي چې همدا کوچنیان د سبا 
لویان دي، که سم وروزل شي، خو ښه، که په همدې ډول ناسم وي، نو راتلونکی نسل او د 

 هغوی حالت به یا همداسې وي او یا به له دې هم بد تر وي.
په تلویزیونونو کې هغومره چې پاملرنه ورته شوې ده، هغه هم خواشینونکې او د ژړا وړ ده او 

 نه وای ښه به و. سړی دې ته اړ باسي چې ووایي: له دې نه چې
تلویزیون چې ولګوې د کو چنیانو له پاره د خپرونې وخت وي چې ورته ګوري پروګرام د 
افغانستان او افغانانو له پاره خپریږي، مګر ژبه، کالي ، حرکات پروګرانونه او هر څه یې پردي 
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سره یو دي. بیا زموږ تلویزیون وال وایي چې څه فرق کوي، ژبه، کلتور، دین او هر څه مو 
دی. او بیا که لږ قناعت ورکړې چې د هر هیواد تاریخي او ملي ارزښتونه او ګټې توپیر سره 

بیا نو ډډه وګروي او ورو و وایي: موږ … لري، د هر هیواد د ژبو ترمینالوژي باید بیله وي او 
 …د پردیو مواد ځکه خپروو چې د نویو د جوړولو له پاره بودجه نه لرو او 

چې په پردۍ ژبو خپرونې کیږي، پردي ارزښتونه، تاریخ او ترمینالوژي په کې  هغو خلکو ته
نغښتې وي؛ له نوي زیږیدلي ماشوم نه نیولې بیا تر یو دوه درې او لس یا له هغه نه د مشرانو 
او حتی د لویانو پر ذهن باندې خپل تاثیر پریږي، په تیره د نویو را لویدونکو ماشومانو په ذهن 

ژبې د زدکړې لومړنی تهداب د ایښودلو په حال کې وي . کله چې همدا د پردۍ چې د هغو د 
ژبې تلفظ او اکسنت اوري ، د هغه په ذهن کې ثبتیږي او که وروسته یې بیا ور جوړو هم، نو 
ماشوم له هره اړخه له ستونزو سره مخامخ کیږي.او په خواشینۍ سره چې دا نا وړه کار زموږ 

 ه هیواده دباندې تلویزیوني خپرونو کې روان دی.په هیواد کې دننه او ل
بله ستونزه دا ده چې موږ خپل ماشوم، دهغه روان،ستونزې او غوښتنې سمې نه دي پیژندلي، د 
هغه له پاره کوم سم پروګرام نه ورته لرو. اوس هم په هیواد کې د ننه او له هیواد نه ال دباندې 

ه چلن کې د خپلو زړو دودیزو برخوردونو او هغو موږ له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره پ
قوانینو نه کار اخلو چې موثر نه دي او نه یوازې کوچنیان او تنکیو ځوانانو سره مرسته نه کوي 
او په بله یې بیایي، بلکې ټولې کورنۍ ته داسې نورې ستونزې پیدا کوي چې بیا په خپله لویان 

 ورته حیران وي چې څه وکړي.
پاره په افغانستان کې د ننه د کوچنیانو د ادبیاتو په باب څه نه شم ویالی، هغه هم زه د اوس له 

په دې دلیل چې له هغه ځای نه زه ټاکلي مواد په بشپړ ډول په واک کې نه لرم. څو تنو فرهنګیانو 
نه مې هیله وکړه چې حد اقل په کابل کې د کوچنیانو له پاره د خپرونو او ځانګړو مؤسسو چې 

نیانو روزنې او ادبیاتو پورې اړوند مواد خپروي، مالومات راکړي، خو د هر دلیل له د کوچ
مخې چې و، چا د یو توري په اندازه هم مالومات رانه کړل. په دې نه پوهیږم چې د نجیب د 
حکومت له ړنګیدو نه وروسته د نویو ادارو په تشکیل کې د کوچنیانو له پاره ځای و که نه، 

درلوده که نه او بیا هم په دې هم نه پوهیږم چې لکه د پخوا په څیر د افغانستان  کومه خپرونه یې
د لیکوالو ټولنې په چو کاټ کې د کو چنیانو څانګه شته که نه؟ که وي څه ډول او څومره 
فعالیتونه یې کړي دي؟ او یا په نورو دولتي مؤسسو کې دې موضوع ته څومره پاملرنه شوې او 

 …ه کیږي او یا څومره کار ور ت
خو کرار کیناستل به هم ښه نه وي. دلته په اروپا کې ما په شخصي ډول په رسمي او شخصي 
کتابتونون او میډیا کې خپلې هڅې او څیړنې جاري ساتلي دي. په هر ځای کې مې چې هر کله 
هر څومره کتابونه شعرونه کیسې او موضوع پورې اړوند نور څه په مخه راغلي، یا مې په بیه 
اخیستي دي او یا مې کاپي کړي دي او له هغه نه وړاندې په ویبپاڼو کې چې موضوع پورې 

 تړلي هر څه په مخه راغلي دي خوندي کړي مې دي او اوس مې په اختیار کې دي.
په بیالبیلو ویبپاڼو کې د کو چنیانو د ادبیاتو په باب چې په اصطالح کومې څیړنیزې مقالې راغلي 

ه شمار دي. تر ټولو د پام وړ او د یادونې وړ دوو لیکوالو هڅې دي. یو یې دي، هغه د ګو تو پ
مقاله یې لیکلې ده، او د « له سراج اطفاله د کمکیانو تر ګوربته»ښاغلي عبدالنافع همت دی د 

، غبرګولی، پر له پسې یوولسمه ګڼه( کې خپره ۱۳۸۰ګوربت مجلې د دویم کال په پنځمه ګڼه)
 و ادبیاتو د مقالو د همدې لړۍ په اتمه برخه کې یادونه کړې ده.شوې، ما یې د کوچنیان

بل لیکوال ښاغلي رفیع هللا نیازي دی چې د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې یې د پاملرنې وړ هڅې 
تر سر لیک الندې خپره « په پښتو ژبه کې د ماشوم د ادبیاتو تاریخچه»کړې دي. یوه مقاله یې 

کال په وروستیو  ۲۰۱۲کې د  ویبپاڼه ر واړوله. دا مقاله په ټول افغانکړې چې زما پاملرنه یې و
 خپره شوې ده. ( ۲۰۱۲/۱۲/۳۰کې)

)د کوچنیانو  شوي کتاب لپه دې مقاله کې د ښاغلي نیازي ډیره تکیه د آصف بهاند په قلم لیک
، د افغانستان د چاپ او خپرونو دولتي کومیټه( باندې ده. مطالب یې په یو څه ۱۳۶۶ادبیات، 

بدلون ور نه را اخیستي دي، خو نه د څیړنې د اصولو له مخې. عادي لوستونکي داسې فکر 

http://tolafghan.com/posts/16458
http://tolafghan.com/posts/16458
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کوي چې دا به د همدې ښاغلي لیکوال څیړنه یا ریسرچ وې. زه سره له دې چې کوم اعتراض 
ورنه کوم. یو په دې چې هم په متن او هم په پای کې یې زما او زما نه لرم، بلکې دوه ځلې مننه 

د لیکلې کتاب یادونه کړې ده او بل په دې خاطر مننه ور نه کوم چې د کو چنیانو ادبیاتو په دې 
خوار حالت کې یې حد اقل دې موضوع ته هم د عامو لوستونکو او هم د قلموالو پام ور اړولی 

دی چې ښاغلي رفیع هللا نیازي را اخیستي مطالب باید په امانت  دی. زما وړوکی اعتراض دا
دارۍ سره په قوسینو کې خوندي کړي وای او بل دا چې زما د کتاب نوم یې نا سم را اخیستی 

دی، نه « د کوچنیانو ادبیات»دی. د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې زما د څیړنیز اثر سر لیک 
دوه جال مفاهیم دي چې ما یې په « کوچنیان»او « ماشومان» زما له نظره« د ماشوم ادبیات»

 توپیر باندې د همدې لړۍ په تیرو برخو کې خبرې کړې دي.
وروسته بیا د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د ښاغلي رفیع هللا نیازي د قدر وړ تیوریکي ډوله 

 او څیړنزو مقالو سلسه پسې وغځیده چې د ځینو سر لیکونه یې دا دي:
 

 ــ د ماشوم ادبیات څه ته وایي؟
 ــ د ماشوم د ادبیاتو موخې،

 ــ د ماشوم د ادبیاتو عامې ځانګړنې،
 ــ د ماشوم د ادبیاتو ژبه،

 …ــ او 
 

لوستلو ته مینه لري کوالی شي په ټول افغان ویبپاڼه کې د  کرښوکه درانه لوستونکي د دې 
 ښاغلي رفیع هللا نیازي د مقالو په ځانګړي آرشیف کې هغه ولولي.

د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې ښایي ځینو نورو قلموالو څه لیکلي وي چې زما له نظره نه 
 دي تیر شوي. البته چې دا زه خپل قصور ګڼم.
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 د کوچنیانو له پاره لیکل شوي کتابونه
 

 
برخه کې د کوچنیانو له پاره د کیسو او شعرونو ټولګې دي چې اساسي برخه یې همدا  ېپه د

جوړوي. کومې ټولګې چې په ویبپاڼو کې او یا په چاپي بڼه ما لیدلي او لوستلي دي، هغه به دلته 
 تاسو درنو لوستونکو ته په لنډ ډول ور وپیژنم:

 
 لومړی چاپ شوي کتابونه:

 
 ــ السي نجلۍ:۱
 

په دوو ژبو)پښتو او انګلیسي( استاد حبیب هللا رفیع برابر کړی دی او دوه زره  دا کتاب
 کال کې چاپ شوی دی.( ۲۰۰۷اووم)

په اصل کې یوه ډیره پخوانۍ پښتني فولکلوریکه کیسه ده. څنګه چې موضوع « السي نجلۍ»
رفیع له  یې تعلیمي ارزښت لري او د کوچنیانو له پاره ډیره مهمه ده، نو استاد حبیب هللا

فولکلوریکې ژبې نه، روانې او معیاري ژبې ته اړولې ده. له ښکلو او موضوع پورې اړوند 
انځورونو سره چاپ شوی دی. استاد حبیب هللا رفیع د دې کیسې په باب د کتاب په مقدمه کې 

 داسې وایي:
ې دا کیسه هماغه زرګونه ګاله پخوا د نوي او عصري تخنیک تصور لري او دا ښیي چ… »

زموږ ټول عصري اختراعات او تخنیکي نوښتونه، لکه څنګه چې یې موږ د یوه او یا څو تنو 
اختراع بولو، داسې نه ده، بلکې د هیلې، آرزو، تصور، فکر او تیورۍ له مرحلې نه تر عملي 
تخنیکې مرحلې پورې، زر ګونه کلونه پرې تیر شوي او زر ګونه مغزونه یې بوخت ساتلي 

…» 
 

( افغانستان، Op- Mercy Afghanistanهللا، السي نجلي، ناشر: اپ مرسي) )رفیع حبیب
 کال، د یادونې الف ــ ب مخونه.( ۲۰۰۸

دا فولکلوریکه کیسه استاد رفیع د کلو او بانډو په ژبه او د کوچنیانو له پاره د پوهیدو وړ په 
یې لولي. کیسه  داسې ژبې برابره کړې، چې هر اوریدونکی او لوستونکی جذبوي او تر پایه

 داسې پیل کوي:
وو نه وو د خدای کړه وو، د بنده ورته کاته وو، شولې ډنډ غنم پاخه وو، څلور تنه ملګري »

وو، د هغو څخه یو یې ترګاڼ و، بل درزي و، دریم یې زرګر او څلورم یې یو روحاني 
 «…شخصیت)مال( و 

ادبیاتو لیکواالن په خپلو لیکنو او شعرونو دلته د دې خبرې یادول اړینه ګڼم چې: که د کو چنیانو 
کې کوچنیانو ته هره موضوع همداسې په علمي بڼه تشریح کړی او موخه یې داسې انځور کړای 
شي چې په راتلونکي ژوند کې څنګه له خپلو مطالعاتو او زدکړو نه استفاده وکړي، دا به د نوي 

 ی په روزنه کې به خورا ښه رول ولوبوي.نسل له پاره ډیره ګټوره او په زړه پورې وي او د دو
 
 :(ــ وړې کیسې )د ماشومانو له پاره د کوچنیو خوندورو کیسو ټولګه۲
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د کوچنیانو له پاره دا خوندورې او وړې کیسې د ښاغلي محمد حامد حیدرزي له خوا ژباړل 

ه دي کیسو ټولګه ده، خو له بده مرغه چې مآخذ یا مآخذونه یې ن( ۱۹شوې دی چې د نولس)
 ښودل شوي او دا نه دي ویل شوي چې د دې کیسو لیکواالن څوک دي.

په پیل کې د کوچنیانو د ادبیاتو د مسلکي او حقدار لیکوال ښاغلي احسان آرینزي په قلم یوه علمي 
او غنیمت مقدمه راوړل شوې ده چې په خپله یې له ډیر پخوا نه په دې برخه کې قلم چلولي او 

ا تالیف کړي او یا یې ژباړلي دي. په دې مقدمه کې د افغان ماشوم، د کوچنیانو د قدر وړ آثار یې ی
ادبیاتو، ژباړن او د کتاب د محتوا په باب ډیر لنډ، خو ګټور معلومات وړاندې شوی دی. د دې 

 مقدمې په یوه برخه کې داسې راغلي دي:
کتابونو په کتار کې راځي وړې کیسې د حامد حیدرزي ژباړه، د ماشومانو له پاره د هغو څو »

چې په دې پنځو کلونو کې په پښتو ژبه خپاره شوي دي. دغه کیسې په بیالبیلو قالبونو کې لیکل 
 شوې او منځپانګې یې هم رازــ راز دي.

حامد حیدرزي دا کیسې ځکه ټاکلې دي چې ژباړه یې آسانه، جملې یې لنډې او موضوعات یې 
دي. سوله، جګړه، مرګ، ژوند، ژمی، پسرلی، لمر، سپوږمۍ، د ماشومانو له پاره په زړه پورې 

هغه مسایل دي چې زموږ … عدل، انصاف، وروري، خپلوي، مشر، کشر، ښوونه، روزنه او 
د ټولنې ماشومان او تنکي ځوانان په خپل ساده ورځني ژوندانه او اند دود)طرز تفکر( کې 

و پوهیږي او نوې غوټۍ وسپړي ورسره مخامخ دي او غواړي چې هره ورځ په نویو خبرو 
… 

زه فکر کوم دغه وړې کیسې چې حامد حیدرزي ژباړلې دي، زموږ د ماشومانو له پاره په زړه 
پورې دي او د دوی د ماشومتوب د ژوندانه له فکري او تربیوي ودې سره مرسته کوالی شي. 

یې ځانله خوند دغه وړې کیسې بې له شکه چې د نړۍ له شهکارونو څخه نه دي؛ خو هره یوه 
او رنګ لري او له ماشومانو سره مرسته کوي چې په نویو خبرو و پوهیږي او د خپلو کړو ــ 

 «…وړو د سمون په چاره کې له هغو څخه ګټه واخلي 
 

)حیدرزی حامد)ژباړن(، وړې کیسې)د ماشومانو له پاره د کوچنیو خوندورو کیسو ټولګه(، 
 کال، د مقدمې دویم ــ دریم مخونه.( ۱۳۸۵االزهر خپرندویه ټولنه، پیښور، 

 
د کتاب ټولې کیسې تربیوي اړخ لري چې لوستل یې په هر صورت د کوچنیانو او تنکیو زلمو 

 له پاره اړین دي.
 
 ــ د نویو ځوانانو له پاره پوهه او معلومات:۳
 

دا کتاب چې د سر محقق علي محمد منګل له خوا لیکل شوی دی د اکبر د اطالعاتي او نشراتي 
له « اریک»لمریز کال په پیښور کې خپور شوی دی.  ۱۳۸۳منابعو مرکز)اریک( له خوا په 

کالو را په دې خوا د افغانستان په بیالبیلو والیتونو کې د مطالعې له ( ۱۷څه د پاسه اوه لس)
کو د علمي سویې د لوړولو په غرض، د ګرځنده کتابتونونو پروګرام پر مخ بیایي. الرې د خل

زموږ تر بحث الندې کتاب)د نویو ځوانانو له پاره پوهه او معلومات( د همدې موسسې)اریک( 
 له خوا خپور شوی دی.

د دې کتاب په بیال بیلو برخو کې پر ګڼو اړینو موضوعاتو او مسایلو خبرې شوې چې د کو 
( ۹نیانو او ځوانانو په ژوند او ښوونه کې مهم رول لوبوالی شي. په لومړۍ برخه کې یې نه)چ

 انتباهي کیسې راوړل شوي دي.
ښوونیزې روزنیزې وړې کیسې راول ( ۸په دویمه برخه کې د علم، کتاب او قلم په هکله اته )

 شوي دي.
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اړل شوي دي چې دا هم فکاهي ډوله وړې کیسې رو(  ۹دغه راز په دریمه برخه کې نه ) 
تربیتي او انتباهي بڼه لري. په څلورمه برخه کې یې د ځینو اړینو علمي، تخنیکي مفاهیمو او 

 وسایلو پیژندنه راوړل شوې ده.
په پنځمه برخه کې یې د تاریخ په بیالبیلو وختونو کې د ګڼو پوهانو او الرښوونکو غوره ویناوې 

اره په راتلونکي ژوند کې ښه سر مشق کیدای شي، راوړل چې د کوچنینو او تنکیو ځوانانو له پ
 شوې دي.

د کتاب په شپږمه برخه کې د سپورت تاریخچه او د بیالبیلو لوبو په هکله معلومات رواړل شوی 
 دی چې کوچنیانو او تنکیو ځوانانو له پاره اړین مالومات ګڼل کیدای شي.

د دوی د ولسي لوبو په باب معلومات را ټول  په اوومه برخه کې د کوچنیانو او ځوانانو له پاره
شوی دی چې دوی له خپل فولکلور سره ښه آشنا کوالی شي. په اتمه برخه کې د متلونو په باب 
لنډ مالومات او یو څو په زړه پورې متلونه را ټول شوي دي چې هر یو یې د کوچنیانو او تنکیو 

 ځوانانو په ژوند کې د کاڼی کرښه کنل کیدای شي.
غه راز په اتمه برخه کې لومړی د کیسۍ)چیستان( په باب لنډ مالومات او بیا د کوچنیانو کیسۍ د

راوړل شوي دي چې په رشتیا سره د دوی په ذهني وده کې ډیر ښه رول لوبوالی شي.د همدې 
بحث په یوه برخه کې د کوچنیانو په بوختیدو او ذهني وده کې د کیسۍ د رول په باب داسې ویل 

 :شوي دي
کیسۍ او چیستانونه د ماشومانو د سر ګرمۍ او بوختیدو ښه وسیله ده. یو ماشوم یوه کیسۍ »

 « …وایي او بل مجبور دی چې ځواب یې ورکړي او که نه نو لوبه او مسابقه بایلوي 
 

)منګل علي محمد)سرمحقق(، د نویو ځوانانو له پاره پوهه او معلومات ، خپرونکی: د اریک د 
 مخ.( ۷۲کال،  ۲۰۰۴نونو اداره، ګرځنده کتابتو

 
تر سر لیک الندې د کوچنیانو او تنکیو ځوانانو « آیا غواړئ چې پوه شئ؟»په نهمه برخه کې د 

 په ژوند کې د ځینو اړینو شیانو په باب معلومات را ټول شوی دی.
 د کتاب په لسمه او وروستۍ برخه کې ځینې شعرونه اوتراني راوړل شوي دي چې کوچنیانو ته

 وطني او ملي احساس ور کوالی شي.
په ټول کې که د دې کتاب مطالب د کوچنیانو او تنکیو ځوانانو د ښوونې روزنې له آدرسه و 
ارزول شي، ډیر ښه او با ارزښته دي، خو که تر ټولو کو چنیانو او ځوانانو پورې ورسول شي 

تاب د منابعو په باب باید او د مشرانو او ښوونکو له لوري یو څه ورته تشریح کړای شي. د ک
وویل شي چې پرته له څلور پنځو مطالبو، نور د یوه مطلب مآخذ هم نه دی ښودل شوی او 
لوستونکو ته داسې پوهول کیږي چې دا مطالب ټول په خپله لیکوال لیکلي دي، په داسې حال 

 کې چې داسې نه ده.
 

 ــ خیر و شر او کوچنیتوب:۴
 

کې، دکتاب د چاپ کال نه دی مالوم، لیکوال یې ښاغلي عبدالقیوم د دې کتاب په پیژند پاڼه 
 مشواڼي ښودل شوی دی

په دې داستان کې خیر او شر دوه کرکترونه دي چې په سفر روان شوي دي او د کیسې تر پایه 
د کوچنیانو په ژبه د خیر او شر د کارونو او کړنو جګړه روانه ده او د کوچنیانو له پاره ښه پند 

پیامونه په کې شته. دا کیسه په څو برخو ویشل شوې ده چې هر سر لیک یې د جال کیسې آمیزه 
 بڼه لري. 

 
 )مشواڼی عبدالقیوم، خیر و شر او کوچنیتوب، دانش خپرندویه ټولنه، پیښور(
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 ــ لوبې او پوهنه:۵
 

ټولګه ده. د دا د کوچنیانو له پاره د اجتماعي او ساینسي علومو په برخه کې د عمومي مالوماتو 
، تالیف او ژباړه: عبدالرفیع کابلي، (۶کتاب په پیژند پاڼه کې داسې راغلي دي: لوبې او پوهنه)

 کال جون. ۲۰۰۳خپرونکی: ختیځ بیا رغاونې اداره)کور(، د 
د کتاب له سرلیک سره د شپږ عدد دا ښیي چې د دې لړۍ نورې برخې هم چاپ شوې دي چې 

د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې د دې کتاب ارزښت په دې کې  اوس زه الس رسی نه ورته لرم.
دی چې د کوچنیانو په روزلو او د عمومي مالوماتو په لوړ والي کې ښه رول لرالی شي. ښاغلي 
عبدالرفیع کابلي د کوچنیانو له پاره خورا ګټور مالومات په روانه او عام فهمه ژبه برابر کړی 

 دی.
 

 م کال جون( ۲۰۰۳، ختیځ بیا رغونې اداره)کور(، (۶او پوهنه))کابلي عبدالرفیع، لوبې 
 

 دویم هغه کتابونه چې په ویبپاڼو کې ایښودل شوي دي:
 

 (:kitabtoon.comالف: کتابتون ټولنه)
 

د نورو ویبپاڼو تر څنګه، کتابتون ټولنه نومې ویبپاڼې هم په بیالبیلو برخو کې ګڼ شمیر کتابونه 
دي چې په هره برخه باندې یې کیدای شي جال مقالې او کتابونه ولیکل لوستونو ته پر لیکه کړي 

 شي، خو دلته یوازې د کوچنیانو له پاره جال برخې او کتابونو باندې یو څه رڼا اچول کیږي.
په دې ویبپاڼه کې د کوچنیانو د کتابونو له پاره جال خونه پرانستل شوې او په کوچنیانو او تنکیو 

کتابونه په کې آنالین شوي دي. د دې ویبپاڼې د کوچنیانو برخه چې د پاڼې  ځوانانو پورې اړوند
 نوم ورکړی، ښایسته ډیر کتابونه خوندي کړي دي.« د ماشومانو کتابونه»مسولینو ورته د 

« د ماشومانو کتابونه»د دې کرښو تر لیکلو پورې دوی توانیدلې دې چې د کتابتونه ټولنې د 
عنوانه کتابونه آنالین کړي. دا نهه ویشت ( ۲۹له پاره نهه ویشت) نومې برخه کې د کو چنیانو

 عنوانه کتابونه دا دي:
 
 ــ یوه لمن کیسې:۱

 .۱۳۹۰له پښتو متن سره رسمونه، لیکوال: محب هللا زغم، خپرندوی: مصور بنسټ، کابل،
 
 ــ موږک او پړانګ:۲

رابعه غرشین، خپرندوی: مصور له پښتو متن سره رسمونه، له انګلیسي ژبې څخه ژباړه: ډاکتره 
 .۱۳۹۰بنسټ، کابل، 

 
 ــ ستوري)د ماشومانو له پاره شعرونه(:۳

 .۱۳۸۶له هر شعر سره یو رسم، شاعر: علم ګل سحر، خپرندوی: مصور بنسټ، کابل، 
 
 ــ دوې ښې ملګرې:۴

 لیکوال: جودي دیلتن، له انګلیسي څخه ژباړه: روح هللا نسیمي، له رسمونو سره پښتو متن،
 .۱۳۹۰خپرندوی: مصور بنسټ، کابل، 

 
 ــ لټ سور لنډی:۵

 .۱۳۹۰ژباړه: عبدالغفار جبار خیل، رسمونه او پښتو متن، مصور بنسټ، کابل، 
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 ــ د زرو هندارو کور)لنډې کیسې(:۶
 .۱۳۹۰له انګلیسي څخه ژباړه: اسدهللا غضنفر، مصور بنسټ، کابل، 

 
 ــ د شپې کیسې:۷

 .۱۳۹۰له جرمني څخه ژباړه: اناهیتا روهي، له پښتو متن سره رسمونه، مصور بنسټ، کابل، 
 
 ــ د قاضي آزموینه: ۸

 .۱۳۹۰عبدالقدیم ویاړ، له پښتو متن سره رسمونه، مصور بنسټ، کابل، 
 
 ــ اتل به ستوري راوړي:۹

 .۱۳۹۰لیکواله: نعیمه غني، له پښتو متن سره رسمونه، مصور بنسټ، 
 

 ــ فلوس:۱۰
لیکوال: کیم لیویس، له انګلیسي څخه زباړن: خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن 

 کال. ۲۰۱۲او انځورونه، خپرنځای: برطانیه، 
 

 ــ واورین ملګري:۱۱
لیکواالن: کریستیانا بوتلر او تینا مکناګتون، له انګلیسي څخه ژباړن: خاطر مانیروال، له پښتو 

 کال. ۲۰۱۲سي متن او انځورونه، برطانیه، متن سره انګلی
 

 ــ جلۍ او ِد پلوځلۍ،۱۲
له انګلیسي څخه ژباړن: خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، 

 کال. ۲۰۱۲برطانیه،
 

 ــ یوه واورینه شپه:۱۳
ه انګلیسي لیکوال: نِک بت رو ورت، له انګلیسي څخه ژباړن: خاطر مانیروال، له پښتو متن سر

 کال. ۲۰۱۲متن او انځورونه، بریطانیه، 
 

 ــ واورینو ځناورو ستړي مه شئ:۱۴
له انګلیسي متن نه ژباړه: خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، برطانیه، 

 کال. ۲۰۱۲
 

 ــ آریانا هونډه:۱۵
لیکوال: اِلین بروون، له انګلیسي څخه ژباړن: خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن 

 کال. ۲۰۱۲او انځورونه، برطانیه، 
 

 ــ اِلمیر:۱۶
لیکوال: دیوید مک کي، له انګلیسي څخه ژباړن: خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي 

 کال. ۲۰۱۲متن او انځورونه، برطانیه، 
 

 کیله:ــ ۱۷
لیکوال: جوناتن آلن، له انګلیسي څخه ژباړن: خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن 

 کال. ۲۰۱۲او انځورونه، برطانیه، 
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 ــ د سوی غچ،۱۸
له انګلیسي څخه ژباړه: خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، برطانیه، 

 کال. ۲۰۱۲
 

 ه،ــ د روزي قدم وهن۱۹
له انګلیسي متن څخه ژباړه: خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، 

 کال. ۲۰۱۲برطانیه، 
 

 ــ روبي،۲۰
له انګلیسي متن څخه ژباړه: خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، 

 کال. ۲۰۱۲برطانیه، 
 

 ــ زمری او موږک،۲۱
د، له انګلیسي څخه ژباړه: خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن لیکوال: جان ور میرا

 کال. ۲۰۱۲او انځورونه، برطانیه، 
 

 ــ خواره غوا،۲۲
له انګلیسي څخه ژباړه: خاطر مانیروال، له پښتو متن سره انګلیسي متن او انځورونه، برطانیه، 

 کال. ۲۰۱۲
 

 ــ وړکوټې سره چرګه او د غنمو دانې،۲۳
له انګلیسي څخه ژباړه: خاطر مانیروال،له پښتو متن سره انګلیسي او انځورونه، برطانیه، 

 کال. ۲۰۱۲
 

 ــ مغرور میږی)د کوچنیانو له پاره د درویشت لنډو کیسو ټولګه(:۲۴
 کال. ۲۰۱۰ژباړن: بارکوال میا خیل، مصور خپرندوی بنسټ، کابل، 

 
 ــ ولې؟ څنګه؟ چیرې؟:۲۵

 کال. ۱۳۹۰ه څخه د اناهیتا روهي ژباړه، مصور بنسټ،له جرمني منابعو څخ
 

 ــ د مارغانو نومونه:۲۶
 کال. ۲۰۱۲څیړنه او لیک: خاطر مانیروال، برطانیه، 

 
 ــ رنګونه:۲۷

مرتب: خاطر مانیروال، په رنګه بڼه یوازې په پښتو او انګلیسي ژبو پرته له تشریح او توضیحاتو 
 کال. ۲۰۱۲نه د رنګونو نومونه، خپرندوی: په خپله لیکوال، برطانیه، 

 
 ــ پښتو)پښتو د لومړي ټولګي له پاره(:۲۸

 کال. ۱۳۸۴درسي کتاب، لیکوال: سلیم عابد، خپرندوی: په خپله لیکوال، 
 

 ــ پښتو لوست)پښتو الف ب او د تورو ابتدایي زدکړه(:۲۹
 کال. ۱۹۹۳لیکوال: عبدهللا هاشم خیل ځاځی، خیرندوی: په خپله لیکوال، کابل، 
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دا دوه وروستي کتابونه زما له نظره د کوچنیانو په ادب کې په ټاکلي ډول نه رواوړل کیږي، دا 
ټولنه( د کوچنیانو ادبیاتو د کتابونو په لست کې  تعلیمي بڼه لري. څنګه چې دې ویبپاڼې)کتابتون

معرفي کړي او انالین کړي وو، ځکه ما دلته د کوچنیانو ادبیاتو دنورو کتابونو په لړ کې معرفي 
 کړل.

 ( کې دا انالین کتابونه په kitabtoon.comدرانه لوستوونکي کوالی شي په کتابتون ټولنه)
 .پیدا کړي او وې لولي پتهدې 

 
( کې به اوس د آنالین شوو کتابونو له ډلې څخه د نمونې په kitabtoon.com) په دې ویبپاڼې

توګه څو کتابونه په مفصل ډول معرفي کړم، محتویاتو ته به یې نظر وکړم چې څه په کې راغلي 
څومره د کوچنیانو له پاره ګټور دي؟ مواد یې له اوسنیو شرایطو او غوښتنو سره سمون دي؟ 

 لري که نه؟
 

 لومړی: 
 یوه لمن کیسې:

 
د کوچنیانو له پاره دا ګټور کتاب د ښاغلي محب زغم په قلم لیکل شوی دی. ښاغلی ډاکتر زغم 

هنري ادبیاتو کې هم تخلیقات  پرته له طبي مطالبو، د ښه هنري ذوق او عالي استعداد له مخې په
یې لیکلي دي. ډاکتر … کړي دي. د شعر او ادب په باب نظریات، شعر، ناول، لنډې کیسې او 

زغم هم په خپل مسلک)طب( کې او هم د ادبیاتو په ډګر کې د ماشوم او کوچني ژوند او روزلو 
ول، ورباندې پوهیدل او ته په بنیادي ډول پاملرنه کړې ده، چې دا د نوې ټولنې د نوي نسل درک

دهغوپیژندل دي. د هغوی د ستونزو پیژندل او ورته د حل الرې لټول دي، ډاکتر زغم دا کار 
کړی او د حل د الرې په توګه یې عملي کار ورته کړی، کیسې یې ورته لیکلي دي او د راتلونکو 

اړې کړي چې ښه زیږیدونکو ماشومانو اروایي ستنونزو د مخنیوي له پاره یې ډیرې ګټورې ژب
بیلګه یې همدا کتاب)یوه لمن کیسې( دی چې له اردو ژبې نه یې پښتو ته اړولی دی. د دې کتاب 
لوستل مشرانو او کورنیو ته لکه ډیوه الر ښود په الس ور کوي چې د ماشوم د رواني سالمتیا 

 له پاره له هغه سره باید څه ډول چلن وشي.
او هنري هڅو وغږیږم. دا یو جال بحث، بله پاڼه او علیده  زه نه غواړم دلته د ده پرټولو علمي

فصل دی. که خیر و بیا به یا زه یا کوم بل څیړونکی کار پرې وکړي. دا دی له نیکه مرغه چې 
د خپلو تخلیقاتو په سلسله کې یې کوچنیان هم نه دي هیر کړي. د ښوونې روزنې او د کوچنیانو 

ې ساحې د نورو قلموالو په څنګ کې د یو زړه سواندي فعال د ادبیاتو د یو ښه فعال په ډول د د
په ډول کار کوي، قلم چلوي او د دې وطن د راتلونکې په خاطر یې د نوي نسل روزلو ته په 

 دي.« یوه لمن کیسې»عقیدې درلودلو سره پر له پسې هڅې کړې چې یوه ښه بیلګه یې 
راوړل شوې دي. هغه اوه کیسې دا  کیسې( ۷نومې ټولګه کې ټولې اوه)« یوه لمن کیسې»په 

 دي:
ملګرتیا، وز وزی، ببرک او تلویزیون، چینجی په نوکانو کې، بنجر، پاپي په څه شي پسې 

 ګرځیده او شپه په ځنګل کې.
د ماشومانو او کوچنیانو د روزلو په برخه کې د بیالبیلو هیوادونو کارپوهان دې پایلې ته رسیدلي 

یانو ډیرې خوښیږي او د دوی پر ماشوم ذهن باندې یې تاثیر دي چې انځوریزې کیسې د کوچن
ډیر ښه او مثبت وي. د همدې علمي منل شوي اصل له مخې په ټولګه کې له هرې یوې کیسې 

 سره، په کیسې پورې اړوند انځورونه هم راوړل شوي دي.
له پاره د هرې کیسې په پای کې، د کیسې په متن او محتوا پورې اړوند د کوچني د آزمویلو 

درې پوښتنې راوړل شوي دي. دا د ښوونکو، میندو پلرونو او نورو مشرانو کار دی چې څه 
ډول په مطالعه کې کوچني ته الر ښوونه وکړي او د همدغو پو ښتنو په پوښتلو سره یې و 

 آزمیي.
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ې د دې کتاب د کیسو په ترڅ کې، کوچنیانو ته د دوی په ژبه ویل کیږي چې باید په تلویزیون ک
څه وګوري، څه ونه ګوري. کوچنیان باید د لویانو له پاره په خپریدونکو پروګرامونو باندې خپل 
وخت تیر نه کړي او یوازې د دوی له پاره برابر کړي مسایل تعقیب کړي. ځکه چې هر څوک 
له خپل عمر سره سم باید پروګرام ولري د مشرانو او یا ځینو منفي شیانو تقلید ونه کړي. لکه د 

 په کیسه کې.« ببرک او تلویزیون»همدې کتاب)یوه لمن کیسې( د 
د دې کتاب ټولې کیسې په داسې روحیه او محتوا برابرې شوې دي چې د هغو له الرې لیکوال 
غواړي د کوچنیانو په ذهن کې د هڅې، کار، فعالیت، دوستۍ، مرستې او متقابل درناوي حس 

و کې ځینو داسې منفي ټکو ته پام شوی وای او په پیاوړی کړی. خو لیکوال باید په خپلو کیس
خپلو کیسو کې یې نه وای مطرح کړې چې د کوچني په راتلونکي ژوند کې د یو منفي ټکي په 
ډول رول لوبوالی شي. لکه د سپیو جنګول او د جګړې او وینو تویلو له الرې څه الس ته 

 راوړل.
ینګار شوی، خو د جګړې او د جګړې له په کیسه کې د مرستې، دوستۍ او ملګرتیا په ټکي ټ

الرې ژوند پر مخ بیول، دا به کوچني لوستونکي ته څه په الس ورکړې. زموږ ټولنې او خلکو 
دا څه کم څلویښت کاله د جګړې په غږ او د باروتو په بوی کې ژوند کړی، قلموال باید داسې 

کړي. همدغه ماشوم چې  څه وکړي چې د ادب په ښکلو تورو سره دغه بوی او دود ورنه هیر
دا کیسې لولي، هغه په دې بوی او دود کې زیږیدلی دی. جګړې او وینې تویولو یې پر بدن او 
ذهن بې شمیره منفي اثرونه پریښي دی. موږ باید داسې څه وکړو او ولیکو چې هغه ورنه هیر 

ن او ضمیر کې کړو او د نوي ژوند او نوي تمدن یو ښه څیره ورته انځور کړو څو د هغه په ذه
د باور څلی په پاخه ډول ودان او لوړ کړو. که لیکوال په همدې کیسه کې یوازې دومره اشاره 
ورته کړې وای چې جنګ کول ښه نه دي او د جګړې له الرې څه الس ته راوړل هم ښه نه 

 دي، نو به ډیره ښه وای.
او د ده د آثارو نقد نه  د دې خبرې کول اړین ګڼم چې له دې خبرو نه زما موخه د ښاغلي زغم

دی، دا زما یوه دوستانه مشوره ده چې که په پام کې ونیول شي، نو ښه به وي. که د ارزونې 
مسآله وي، نو زما له پاره د ښاغلي زغم کار په علمي او فرهنګي دواړو برخو کې په ډیر څه 

 ړي.ارزي او زما د امید سترګې ده ته او ده ته ورته نورو قلموالو ته ور او
په ټول کې د دې ټولګې کیسې پرته له ډیرو لږو منفي ټکو نه، نورې ټولې کیسې ګټورې او د 
ښې تربیوي جنبې درلودونکې کیسې دي چې په ښه ادبي بڼه لیکل شوي او د کوچنیانو ژبه او 

 .کې یې ولولي لینک روحیه په کې په نظر کې نیول شوې ده. مینه وال کوالی شي په دې
 

 :دویم:ستوري
 )د ماشومانو له پاره شعرونه(:

 
دا د کوچنیانو له پاره د علم ګل سحر د شعرونو ټولګه ده چې د مصور بنسټ له لوري د نښتر 

کوچنیانو له پاره د سحر د دودیزې مشاعرې په ویاړ خپره شوې ده. په دې شعري ټولګه کې د 
ټوټې شعرونه له انځورونو سره راوړل شوي دي چې له ډیرو اړخونو ( ۲۲صاحب دوه ویشت)

 د ستایلو وړ دي.
ښاغلی سحر مسلکي لیکوال او ښوونکی دی، دی په شعر اوادب کې مسلکي زدکړې لري، کلونه 

یاتو زدکړې یې کړې دي کلونه په ټولګي کې استادانو ته ناست دی او د همدې مسلک یعنې ادب
د همدې له پاره او د هغې مینې په خاطر چې د وطن له نوي نسل سره یې لري له خپلې الس 
لرلې خزانې)شعر اودب( نه یې په ځای استفاده کړې او هغه یې د ادبې آثارو په بڼه د کوچنیانو 

ه.ښاغلي سحر د ګڼو مخې ته د کوچنیانو په ژبه د دوی د ادبیاتو په نامه د دوی مخې ته ایښې د
څیړنیزواو ژباړو تر څنګه په شعر او نثر کې هم آثار لري او د کو چنیانو له پاره یې له دې 

په نامه د ماشومانو له پاره دکیسو یوه ټولګه هم « چرګه او کوتره » اثر)ستوري( نه پرته د 
 چاپ کړې ده.
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لګې په شعرونو کې د کوچنیانو ښاغلی سحر د یوه مسلکي لیکوال په توګه توانیدلی چې د دې ټو
ځانګړې ژبې او رواني حالت ته په پام سره، د هغوی غوښتنې او پوښتنې په خپلو شعرونو کې 
په پام کې ونیسي. څه چې اوسنی وخت ایجابوي، سحر په علمي ډول په خپلو دغو شعرونو کې 

 بیلګې دي: یېپه پام کې نیولي دي. دا 
 

 :کمپیوتر
 

 دا مې کمپیوتر دی
 له هر ځای نه خبر دی
 هر راز معلومات لري

 رسمونه هم ډیر زیات لري
 کاږمه رسمونه کې
  ساتمه نوټونه کې

 
 مخ( ۳۴)ستوري، 

 
 :جګړه

 
 دا جګړه کړې خدایه ورکه

 شي مې کرکه له ټوپکه
 موږ د سولې ژوندون غواړو

 هللا په پراخه ځمکه د
 د انسان په نامه یاد یو

 دښمني نه لرو کرکه
 ټوپک ایسته کړه اوږې نه

 د خپل ورور دښمني مه کړه
 چې د ډزو آواز ورک شي
    بیا به خوب وکړي نانځکه

 
 مخ( ۳۵)ستوري، 

  
چې د کوچنیانو له پاره د ښاغلي سحر د شعرونو په دې ټولګه کې تر ټولو مهمه او جالبه خبره 

پام ورته شوی دی هغه دا ده چې د کتاب انځورونه د کوچني په هنرمندو ګوتو ایستل شوي دي 
 او د کتاب په پای کې د کوچني یو عکس او د هغه دا جملې راوړل شوې دي:

 
 دوستانو سالم!»
 

د دې کتاب د شعرونو له پاره انځورونه ما کښلي. زه روښان زرمتی، د پکتیا والیت د زرملې 
ولسوالۍ اوسیدونکی یم. رښتیا کله، کله کیسې هم لیکم. که تاسو هم کیسې یا شعرونه ولیکل، 

 «انځورونه به یې زه ورته وکاږم، وعده ده. روښان زرمتی
 

د دې کوچني په هنرمندو ګوتو ایستل شوي دا انځورونه او له دې شعرونو سره یې چاپول، که 
د دې رسمونو انځورګر تشویقیږي، له بلې خوا نه له یوې خوا د هر شعر محتوا منعکسوي او 

http://kitabtoon.com/mashomano-narhai/kessay/449-stori
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هغه کوچنیان چې دا کتاب لولي او انځورونه ګوري، هغوی هم تشویقیږي او د یو ښه ، مثبت 
 هنري فرهنګي کار ته هڅول کیږي.

 
 دریم:

 مغرور میږی:
 

مغرور »د کوچنیانو ادبیاتو د غوړیدنې او بډایینې په برخه کې د مصور بنسټ د فعالیتونو په لړ 
بل د حساب وړ ګام دی چې اخستل شوی دی مغرور میږی)د کوچنیانو له پاره د درویشت « میږی

لنډو کیسو ټولګه( ده چې له اردو ژبې څخه ښاغلي بارکوال میا خیل پښتو ته را ژباړلی دی او 
 کال د چاپ په ګاڼه سمبال کړی دی. ۲۰۱۰مصور خپرندوی بنسټ په کابل کې په 

اب او په اوسني وخت کې د کوچنیانو د ادبیاتو د څرنګوالي په باب مې د ښاغلي د دې کتاب په ب
کال کې د کتاب  ۲۰۱۰صدیق هللا بدر په قلم یوه ګټوره او د قدر وړ مقاله تر سترګو شوه چې په 

کې یې خپره کړې ده. اړینه یې ګڼم چې د  ویبپاڼه «کلید ګروپ»له چاپ سره سم یې لیکلې او 
 موضوع د ال روښانتیا له پاره یې ځینې برخې را واخلم:

 
ضرورت دی، خو زموږ په په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو د ودې له پاره هڅه یو اساسي  »

ټولنه کې له پرونه تر ننه په دې برخه کې هڅې خورې ورې دي او پوره انسجام نه لري. کله 
کله زموږ ځینې لیکوال د دغې اړتیا په پوهیدو د ماشومانو له پاره کیسې او ترانې لیکلې یا له 

 وندلي.نورو ژبو راژباړلې دي، خو ډېر ځله یې د چاپ له پاره امکانات نه دي م
په تیرو نهو کلونو کې نړیوالې ټولنې په بیالبیلو برخو کې د ودې او پرمختګ له پاره ډېرې 

 مرستې وکړې، خو دغه مرستې په ځای ونه لګیدې او موږ ال هم له ګڼو ستونزو سره مخ یو.
ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د نورو ټولنو ترڅنګ د مور او ماشوم په نومونو یو شمیر 

لنې جوړې شوې، خو دا چې د دغو ټولنو په سر کې کارپوه او خواخوږي کسان نه دي راغلي، ټو
هڅې یې تر ډېره نمایشي او یوازې په زیات لګښته غونډو جوړولو متمرکزې وې. حال دا چې 
په کار وه، دغه ټولنې د ترالسه شویو مرستو پر بنسټ د مور او ماشوم په برخه کې د ماشوم د 

 پاره هم هڅې کړې وای چې یې نه دي کړې.ادبیاتو له 
ډېر ځله یو شمیر مدني ټولنو د خپلو نورو کارونو ترڅنګ دغه مسئله د یوې اړتیا په توګه طرح 

 کړې، خو په دې برخه کې یې بیا عملي اقدام ته زړه نه دی ښه کړی.
ه توجه کیږي او د نړۍ په کچه د ماشوم د روزنې له پاره په پراخه کچه د ماشوم ادبیاتو ته ډېر

په دې برخه کې په زرګونه کتابونه چاپ او خپرېږي، خو د افغانستان ماشومان له دې توجه بې 
برخې دي، په تیره بیا د دغه هیواد د لرو پرتو سیمو ماشومان. د پایتخت په ګډون په ښارونو 

و هم کتابونو ته کې استوګن ماشومان تر ډېره بریده هم د ژوند له بیالبیلو خوندونو برخمن دي ا
ښه السرسی لري. د لرې پرتو سیمو ماشومان نه یوازې دا چې د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو 
برخمن نه دي، بلکې د ګولیو او بارتو په سیوري کې ژوند کوي، په ډېری دغو سیمو کې حتی 
 ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه هم بې برخې پاتې دي، څه ورسي دې ته چې د دوی د فکري
روزنې له پاره ممد کتابونه ورته ورکړل شي. دا هغه اندېښنه ده چې باید په جدي توګه ورته 

 پاملرنه وشي.
یو شمیر افغان فرهنګیانو په دې وروستیو کې دغې اندېښنې ته په پام په یو جالب اقدام الس 

انو د فکري پورې کړی. دغو فرهنګیانو د ماشوم د ادبیاتو د ودې او بډاینې او د افغان ماشوم
روزنې له پاره د )مصور( په نوم یو بنسټ پرانیستی چې په دې برخه کې د نورو هڅو تر څنګ 
ماشومانو ته کسیه ییز، انځوریز، معلوماتي او شعري کتابونه هم چاپوي. دغې ټولنې له یوه کال 

 عنوانه کتابونه چاپ کړي. ۲۲راهیسې 
کړل. ویل کیږي چې د دغو کتابونو ډېره برخه  تیره اوونۍ دغه بنسټ دوه نور کتابونه هم چاپ

 «به لرې پرتو سیمو ته وړل کیږي او پر ماشومانو به توزیع کیږي.
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مخکې هم وویل شول په مغرور میږي کې درویشت لنډې کیسې راغلي دي او ورسره په پیل 

د  کې یو ټوټه شعر چې له جګړې او وژنو نه د یو ماشوم ډار ښیي. وروسته له هغه د کتاب
ژباړن ښاغي بارکوال میاخیل سریزه راوړل شوې ده. په سرسزه کې د کوچنیانو د ادبیاتو پر 
مهم والي خبرې شوې دي او لویان یې مکلف ګڼلي چې د نوي نسل روزلو ته له کومې الرې 
څنګه پام وکړي. ده ټینګار کړی چې د کوچنیانو د ادب برخه خواره ده او باید پاملرنه ورته 

 په یوه برخه کې وایي: مقدمې خپلې وشي. دی د
ما هم د ګاللیو کوچنیانو د ادبیاتو نیستۍ ته په پام سره دا خبره حس کړې ده چې موږ باید … »

زیات پام وکړو، خو دا کار ښایی یو څه د لویانو تر ادبیاتو د کوچنیانو د ادبیاتو پیاوړي کولو ته 
جدي پاملرنه و غواړي، ځکه کوچنیانو ته د شعر، کیسې یا کوم بل څه تر لیکلو مخکې لیکوال 
او شاعر باید کوچنی شي، د کوچنیانو نړۍ ته سر ور ښکاره کړي، په دې مانا چې د کوچني 

د هغوی په ژبه لیکنه وکړي  احساسات، طبعه، غوښتنې او هیلې په پام کې ونیسي او بیا ورته
…» 
 

متن ته لوستونکي ننوزي، لیدل کیږي چې ژباړن ډیر په ځای او په « مغرور میږی»کله چې د 
شعوري ډول داسې کیسې د ژباړې له پاره انتخاب کړي دي چې هلته کوچنیان او تنکي ځوانان 

ی شو چې د دې کیسو په خپله کرکترونه دي او ځان په کې میندالی شي، د همدې له پاره ویال
 روزنیز اړخ قوی دی او په کوچنیانو باندې ډیر ژر او مثبت تاثیر کوالی شي.

 
 ،ketabton.comب: کتابتون ټکی کام، 

 :)د پښتو کتابونو پر لیکه نړۍ(
 

په کتابتون ټکی کام ویبپاڼه کې د پښتو ژبې ګڼ شمیر کتابونه پر لیکه شوي دي، خو د نورو 
 کوچنیانو برخه ډیره خواره ده.کتابونو په پرتله د 

په نامه څانګه « د ماشومانو کتابونه»په دې ویبپاڼه کې سره له دې چې د کوچنیانو له پاره 
کتابونه پر لیکه شوي دي چې نومونه یې په  پنځهپرانستل شوې ده، خو تر اوسه پورې ظاهراً 

 ل دي:دې ډو
 ــ ستوری، د کوچنیانو له پاره د علم ګل سحر د شعرونه ټولګه،

 ــ پښتو تصویري الفبې، د ښاغلي سلیم عابد پیمان له خوا ترتیب شوې)یوازې یوه پاڼه(،
 ــ پښتو تصویري الفبې، د ښاغلي عبدالعلي رسولزاده له خوا ترتیب شوې)یوازې یوه پاڼه(،

 ثر،ــ جنګي سپی، د ښاغلي محب زغم ا
 ، د هایس روبرت اثر او د ماریا صدیقي ژباړه.د زړه ور سمندري غله تقلیدــ 
 

د کتابتون ټکی کام د مسولینو فعالیت ته په کتو سره د کوچنیانو له پاره یوازې پنځه کتابونه په 
خپل کتابتون کې درلودل، داسې توجیه کیدای شي چې دا برخه ډیره خوار ده. هیله چې د دې 

 ین په راتلونکو کې د کوچنیانو د ادبیاتو څانګې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.پاڼې مسول
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 په فیسبوک کې ماشومانو او کوچنیانو ته پاملرنه
 
 

مخکې له دې چې زه خپل بحث ته ور ننوزم، د دې خبرې سپینول غواړم چې په مخکتاب کې 
زیري، د بل چا د ماشومانو او کوچنیانو مې د عامو خلکو له لوري د خپلو ماشومانو د زیږدلو 

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.
د دولت د درې ګونو قواوو)مقننه، اجراییه، قضایه( تر څنګ میډیا په دې کې شک نه شته چې 

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 

اعتبار وړ رسنۍ سره اړولې چې ډ ټولنیزو  کړې ده. یوه ورځ مې د خپلې خوښې وړ او خپل
 په مخه راغلې: کرښېرسنیو په باب دا 

 
اوس د دغه څلورو قواو تر څنګ پنځمه قوه هم خپل سر را ښکاره کړ هغه ټولنیزې شبکې  »...

له مختلفو عقایدو او افکارو سره یو  دي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په میلیونونو اشخاص
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 

ی شي خپل د خوښې وړ څه ده چې له ډیر ښه تسهیالتو څخه برخمنه ده او مشترکین یې کوال
  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 محسوسیږی.
 

کتاب یا فیسبوک نومیږي. د دې ټولنیزې د میډیا د پاسنیو سرکښو بچیانو په ډله کې یو هم مخ
یې  پاڼهرسنۍ پر مخ ځینو قلموالو د نورو مسایلو تر څنګه کوچنیان هم نه دي هیر کړي، یوه 

 نومیږي.« یو ماشوم یوه نړۍ» ورته جوړه کړې ده چې
 

پاره د لومړنیو موادو په را ټولولو لګیا وم، چیرې مې ولوستل د کوچنیانو د ادبیاتو د څیړنې له 
چې په فیسبوک کې ښاغلي زغم د ماشوم روزنې په نامه یوه پاڼه جوړه کړې ده. ښه ورته 

 خوشاله شوم او رخه هم راته ودریده او ځان سره مې و ویل چې:
 

http://rohi.af/fullstory.php?id=32292
http://rohi.af/fullstory.php?id=32292
https://www.facebook.com/mashomrozana
https://www.facebook.com/mashomrozana
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او روزنې په باب دې چې سړیه خو دا پاڼه باید تا جوړه کړې وای او د کوچنیانو د ادبیاتو »
پخوا څه لیکلي وو او اوس یې لیکې، دا به دې په کې ایښی وو او له نورو به دې هم په دې 

 «برخه کې مرسته غوښتې وه.
( پیدا کړه او facebook.com/mashomrozanaله څو شیبو لټې نه وروسته مې دا پاڼه)

 کرار ور میلمه شوم.
)دري، پښتو( ژبو مطالب ایښودل شوي دي. ډیره سلنه د فیسبوک په دې پاڼه کې په دوو ژبو

ایښودل شوي مطالب د میندو پلرونو او د کورنۍ د مشرانو له پاره د ماشومانو د خوراک، 
څښاک، لمبولو، جامو بدلولو، لوبولو، ساتلو،  سړو تودو سره د مقابلې خوب خوراک او ... په 

چنیانو د ادبیاتو مسآله یا په کې نه شته او یا برخه کې د الرښوونو او مالوماتو بڼه لري. د کو
 ځینې مطالب چې ځنګځني ارتباط  ور سره لري، هغه هم په نشت حساب دي.

په دې پاڼه کې د ماشوم د ساتلو او پاللو په برخه کې داسې علمي مقالې ایښودل شوي دي چې د 
ل شوي دي او د اوسنیو ماشوم روان او له هغه سره د چال چلن مسایل په کې په علمي ډول څیړ

علومو او غوښتنو په رڼا کې هر څه په نظر کې نیول شوي دي. د څو مطالبو سرلیکونه او د 
 لیکوالو او ژباړونکو نومونه یې دا دي:

 
 ــ ځورونکی ماشوم که ځوریدلی ماشوم، اناهیتا روهي.

 ــ نجونې ژر په خبرو کولو پیل کوي که هلکان؟ محب هللا آرمل.
 م ذهن او د رنګونو اغیز.ــ د ماشو

 ــ د نوزیږ خوب.
 ــ د ماشوم منطق، نور ګل شفق.

 ــ د ماشوم د غصې کیدو په اړه د ډاکتر جان اوې روګ سپارښتنې، ژباړه: اناهیتا روهي.
 ــ له ماشوم سره د کورني کار تر سره کولو الرښوونې، ژباړه: حکمت سروش.

 ــ از نوزادان چګونه مراقبت باید کرد؟
 د نوزیږ تغذیه. ــ

 ــ ماشوم ته سزا ورکړئ، خو وهئ یې مه! ژباړه: نعیمه غني.
 ــ چرا کودکم بد خو شده و به حرفهایم توجه نه میکند؟

 ماشوم او عدم تشد د، اناهیتا روهي.« خالص موټی»ــ 
 

ه په نامه پاڼه کې د دې پاڼې د چلوونکو او همکارانو ل« یو ماشوم، یوه نړۍ»په مخکتاب کې د 
خوا چې د ماشومانو او دهغوی د میندې پلرونو او نورو مشرانو د الر ښوونې له پاره څه ایښودل 
کیږي، دا یوازې د ښار محدود چاپیلایر سره رانغاړي. موږ باید په کلو او بانډو کې د افغانستان 

دبیات اکثریت کوچنیان، د هغو ژوند او د هغو له پاره الرښوونې، سواد، ښوونځی او د هغوی ا
 او راتلونکی ژوند هیر نه کړو.

البته دا یو تریخ واقعیت دی چې زموږ په ټولنه کې اوس د ماشومانو اوکوچنیانو له پاره د پالنې 
او روزنې د نورو اړینو امکاناتو د نه برابرولو تر څنګه، زموږ د ټولنې د پام وړ ماشومانو ته 

شومان په خوار ځواکۍ)سؤتغذي( اخته شوي د اړینو خوراکي توکو د نه رسیدو په وجه ډیر ما
کې راغلي  راپورکال په نیمایي کې د افغانستان د روغتیا وزرارت په ارزونه او  ۲۰۱۴دي. د 

( سلنه ماشومان په خوار ځواکۍ )سؤتغذي( ۴۰.۹دي چې د افغانستان یو څلویښت کامه نهه ) 
 اخته دي.

 
سره له دې چې د پرمخ تللي ژوند عصري وسایلو ته د اوس له پاره هغوی او دهغوی کورنۍ 

و ی»السرسی نه لري، دا د دې مانا نه لري چې هغوی دې هیر کړای شي. په دې پاڼه کې د 
په اړه د مقالو یوه ټولګه  د ماشوم پالنې او ماشوم روزنېتر سر لیک الندې « ماشوم، یوه نړۍ

 هم معرفي شوې چې د دغو لیکواالنو مقالې په کې راغلې دي:

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/07/140715_k04_survey_on_malnutrition_of_children_in_afghanistan.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/07/140715_k04_survey_on_malnutrition_of_children_in_afghanistan.shtml
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 اناهیتا روهي،

 نعیمه غني،
 او محب هللا زغم.

راوړل شوي  جملېد کتاب په وروستۍ پښتي کې د ماشوم په باب او ماشوم د روزلو په باب 
 »دي:

 *درې شیان له جنته را پاتې دي:
 د ورځې ګالن،
 د شپې ستوري،

 او د ماشومانوسترګې.)دانتې(
*هر ماشوم چې نړۍ ته راځي پاک وي، سپیڅلی، مینه ناک او د ګڼو استعدادونو خاوند، خو دا 

چې درواغ ور زده کوو، ګناه ته یې لمسوو، په زړه کې یې د کرکې زړی کرو، موږ یو 
استعدادونه یې وژنو او جنتي دنیا ورته په دوزخ بدلوو؛ ځکه چې له ماشوم سره په چلند نه 

 پوهیږو.
 «*هغه کس چې د اوالد په روزلو نه پوهیږي، هیڅ حق نه لري چې اوالد پیدا کړي.

 
یوه نړۍ پاڼې موادو ته موږ په نیغه د کوچنیانو ادبیات نه شو ویالی،  سره له دې چې د یو ماشوم

مګر په ډیر امید سره ویالی شم چې دا د کوچنیانو د ادبیاتو د رامنځ ته کیدو او ایجاد له پاره او 
کوچنیانو ته د پاملرنې او د هغوی د ادبیاتو د رامځ ته کیدو او ایجاد له پاره ښه زمینه او مقدمه 

 شي.کیدای 
زه دا منم چې زړه سواندي قلموال، فرهنګیان او د کوچنیانو د روزنې، پالنې او وړوته د کوچنیانو 
د ادبیاتو په نامه د کیسو او شعرونو لیکونکي لکه: ډاکتر محب هللا زغم، اناهیتا روهي، نعیمه 
 غني، حکمت سروش، محب هللا آرمل، بارکوال میا خیل، علم ګل سحر، خاطر مانیروال،

 عبدالقدیم ویاړ، عبدالفتح جبار خیل، روح هللا نسیمي، ډاکتر رابعه غرشین او ...
په وخت او په ځای خپل غږ اوچت کړی دی او د خپل توان او امکاناتو په چوکاټ کې یې، 
مضامیڼ، شعرونه، کیسې او لکچرونه وړاندې کړې دي، خو خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې 

رایطو کې د ماشوم او کوچنیانو د روزنې او ادبیاتو په برخه کې څومره او زموږ د ټولنې په ش
 د دوی وړاندیزونو او خبرو له پاره د عمل زمینه برابره ده؟

دغو لیکوالو، شاعرانو او ژباړونکو، د ژوند او ټولنې له ټولو کړاوونو سره سره، د وینو له 
ه او د مرګ له ویروونکې څیرې او ډار رنګ، د باروتو له بوی، د بم له غږ، لوګیو او لمبو سر

سره او ... سره، بیا هم په راتلونکې باندې امید لري، د خپلې کورنۍ، خپلې ټولنې او نړۍ په 
راتلونکې باندې ایمان او باور لري او د خپلو نورو ټولو کارونو، غمونو، دردونو او ورځنیو 

انو له پاره ځانګړې کړې دي، د کارونو سره سره یې د ورځنې ژوند یو څو ساعته د کوچنی
هغوی په باب یې فکر کړی دی او د هغوی له پاره یې قلم چلولی دی. د دغو ټولو هلو ځلو په 
پایله کې یې دا او دې ته ورته آثار را منځ ته کړي دي چې پاس یې یادونه وشوه او بحث پرې 

 وشو او ښایي ځینې به یې ال پاتې هم وي.
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ketabton.com/media/books/293_mashompalana.pdf
http://ketabton.com/media/books/293_mashompalana.pdf
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 د افغانانو میډیا په آسمان کې نوی ستوری پـــل،
 

 د کوچنیانو د ادبیاتو نوی او ډاډمن آدرس
 

 

 
 

نومیږي، چې د یو « پل»د افغانستان د میډیا په آسمان کې یو نوی ستوری وځلید. دا ستوری
باب د خپریدو په « پل»شمېر لیکوالو په نوښت د تاند ویبپاڼې له خوا یې په خپرونو پیل وکړ. د 

 د تاند په خبر پاڼه کې داسې راغلي دي:
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د یو شمیر لیکوالو په نوښت د ماشومانو او کورنیو له پاره تاند د پل په نوم ځانګړې ویبپاڼه »
 خپره کړه.

په دې ویبپاڼه کې د ماشومانو له پاره کیسې، شعرونه، د کورنیو له پاره د ماشوم د روزنې په 
ګوندي پل ویبپاڼه د ماشوم د روزنې په برخه کې له کورنیو اړه لیکنې او نور مطالب خپرېږي. 

 سره مرسته وکړي.
تاند هیله لري چې لیکوال به هم د ماشومانو له پاره ځانګړې لیکنې او دغه راز د ماشوم د 

 «روزنې اړوند موضوعات په خپله دې ویبپاڼه کې خپاره کړي.
http://www.taand.com/archives/42590 

 
لومړني پل ته په کتو سره زه وینم چې دا پل ښه په ځای ایښودل شوی دی او هیله لرم چې زموږ 
د وطن ستونزې او ټولنیز ګردونه یې بیرته تر خاورو الندې نه کړي، امید دی چې داسې ونه 

پر لوري نه دی اوچت « ستانترک»شي، ځکه چې د وخت غوښتنه همداسې ده چې دا پل د 
شوی، بلکې د یوې هیلې او یو امید پر لوري جګ کړای شوی دی او دا امید او دا هیله نوی 

 نسل دی.
دا پل به زموږ د ټولنې په ګردجن او له واورو او خټو ډک چاپیلایر کې په داسې نښې بدل شي 

په نښه کړي او په چټکۍ سره  چې اوسنیو میندو پلرونو ته او نوي نسل ته د نوي ژوند نوي الر
 به پر مخ ځي. د نوي نسل له پاره او د روښانه راتلونکې له پاره.

قلمي همکاران، با تجربه، زړه سواندي او « پل»تر هغه ځایه چې زما څیړنې یې ښیي، د نوي 
 مسول خلک دي چې پخوا یې هم په دې برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي.

ې دا د تاند او د پل او د هغوی د قلمي همکارانو هغه ستره پانګونه ده زه په زغرده ویالی شم چ
 چې ثمر به یې لس کاله وروسته، شل کاله وروسته او یو نسل وروسته وڅکل شي.

د ماشومانو پالنه، روزنه او کوچنیانو ته د ادبیاتو په نامه یو څه رامنځ ته کول او مخ کې ایښودل، 
وه، او کله چې د نوي ژوند او نوې تکنالوژۍ ګامونه ګړندي او له ډیر پخوا نه اړینه موضوع 

نور هم چټک شول، دا غوښتنه لکه خواړه په ورځنۍ اړتیا بدله شوه او دا دی تاندوالو او د 
 سره دا تشه ډکه کړي.« پل»هغوی نورو همکارانو وکوالی شول چې په دې 

ه بڼ کې یو نیالګی د ډاکتر صاحب په نامه د مخکتاب پ« یو ماشوم یوه نړۍ»سره له دې چې د 
 زغم له خوا ایښودل شوی و، 

https://www.facebook.com/mashomrozana 
 

د مقالو په سلسله کې کړې ده او « د کوچنیانو ادبیات»او ښه پالنه یې هم کوله چې ما یې یادونه 
یو ماشوم، »به د « پل»ندې کړې ده چې د مقالو په سلسله کې به راشي، خوتبصره مې هم ور با

 پر مخ تللې بڼه وي.« یوه نړۍ
د « پل»د ماشومانو د روزلو او د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې چې زه خپلو څیړنو ته ګورم، 

افغان  په الره باندې یو بل جوړونکی قدم دی. زما هیله دا ده چې پر« یو ماشوم یوه نړۍ»
ماشوم او افغان کوچني او افغان میندو او پلرونو باندې او د افغانستان په راتلونکې باندې د زړه 
سوي په خاطرټولو هغو فرهنګیانو چې په دې باب کار کړی او یا د کار هوډ لري، د انفرادي 

په  پر الره« پل»په چوکاټ کې سره همغږې کړې او د « پل»کار تر څنګه، خپلې هلې ځلې د 
 یوه غږ وړاندې الړ شي.
مسوولینو سره ښایي چې د کوچنیانو د روزنې، ساتنې، پالنې، « پل»د دې نوښت تر څنګه د 

سواد زدکړې، لیک لوست زدکړې، ښوونه روزنه او په پای کې د کوچنیانو د ادبیاتو د برخې 
ه دوی سره اوږه فعالین سره منسجم کړي، ویې هڅوي چې نویو کارونو او نویو مسوولیتونو ته ل

 ورکړي او د زمان له غوښتنو سره سم خپل کار تر سره کړي.
چلوونکو او قلمي همکارانو ته زما مصلحت دا دی چې دوی په خپل نه ستړي کیدونکي « پل»د 

کار سره و کوالی شي د پر مخ تللي ژورنالیزم په چوکاټ کې د خپلو ملي، وطني ګټو او کلتور 

http://www.taand.com/archives/42590
https://www.facebook.com/mashomrozana
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ماشومانو او کوچنیانو پاللو روزلو او په هغو کې د هنري ذوق د را په نظر کې نیولو سره، د 
پیدا کولو او روزلو په برخه کې او میندو پلرونو ته د مالوماتو او الرښوونو په ورکړه کې، ورځ 

 تر بلې مثبت ګامونه اوچت کړي.
کړي البته چې دا کار دوی یوازې نه شي کوالی. زما هیله دا ده چې درنې کورنۍ دې هڅه و

سره قدم په قدم یو ځای اوسي، پر مخ دې والړ « پل»چې د ماشومانو د روزلو په برخه کې له 
له مسولینو سره شریکې کړي او خپلې په « پل»شي او خپلې پوښتنې، ستونزې او تجربې دې د 

 ځای نیوکې او الر ښوونې دې نه ور نه سپموي.
ړي، ودې څاري او ودې لولي. که میندې ته پام وک« پل»له لوستونکو نه هیله دا ده چې هر 

پلرونه د خپل راتلونکي نسل د ښه ژوند په خاطر، د جنګي او سیاسي مسایلو له مطالعې نه، ، 
 لوستلو ته پام وکړي، ډیره به ښه وي.« پل»په لومړي ګام کې د 

لومړنی نقش د کمپیوتر پر مخ ولید، داسې « پل»کال د مارچ په دویمه نیټه د  ۲۰۱۵ما چې د 
مې و انګیرله چې زما مال تړل شوې ده. ډیر ورته خوشاله شوم، زړه مې قوت واخیست او د 
ماشومانو او کوچنیانو په باب چې ما دیرش کاله مخکې کار پیل کړی و او اوس مې هم هڅې 

 ې یو بشپړونکی ګام وباله.روانې دي، پل مې د دې پروس
 ما د ماشومانو او کوچنیانو له پاره له ډیر پخوا نه فکر او کار کړی دی.

 کال چاپ، ۱۳۶۶، کتاب، د «د کوچنیانو ادبیات»ــ 
زما د مقالو لړۍ ده چې تر اوسه یې په « پردی چاپیلایر او د کوچنیانو د زدکړې مسآله»ــ 

 شوې دي. ویبسایتونو کې اوه که اته برخې خپرې
، تر اوسه شپږ مقالې خپرې شوې «د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر او اوسنی حالت»ــ 

 دي او نورې برخې یې هم چاپ ته را جوړیږي.
ته په کتو سره، د کوچنیانو د ادبیاتو په باب زما څیړنه او کار که اوس رانه نیمګړې هم « پل»

چلوونکي « پل»ي، بشپړ یې کړي او هغه به د پاتې شي، یو څوک شته چې دا کار پر مخ یوس
 او الرویان وي.

 زموږ په هیواد کې:
 څومره ماشومان او کوچنیان د کوڅو سر ګردان دي؟

 څومره ماشومان او کوچنیان شاقه کارونه کوي؟
 له څومره ماشومانو او کوچنیانو څخه جنسي استفاده کیږي؟

 رنۍ کې هغه چلن کیږي چې باید ونه شي،له څومره ماشومانو او کوچنیانو سره په هره کو
 …او نورې دغسې پو ښتنې او ترخه حقایق چې زموږ په ټولنه کې شته او 

 د ماشوم او کوچني په ژوند کې دا ستونزې چا رامنځ ته کړي او چا زیږولې دي؟؟؟
دا موږ لویان یو، دا موږ مشران یو چې د ستونزو غرونه د ماشومانو او کوچنیانو په مخ کې 
ږدو، دا زموږ مشرانو نا پوهي او بیسوادي ده چې ماشومانو او کوچنیانو ته مو دا تورې شپې 

 …جوړې کړې دي او 
زما هیله دا ده چې پل و کوالی شي چې د میندو پلرونو او ټولنې ذهن هم د ماشومانو او کوچنیانو 

برخه کې نوی ذهنیت  په پالنه او روزنه کې رو ښانه کړي او له کوچني او ماشوم سره د چلن په
 ورکړي.

 الر و باسي او تیارې کوڅې روښانه کړې.« پل»هیله ده چې دې ټولو ستنونزو او پو ښتنو ته 
د اوچتولو او خپرولو « پل»زه لومړی د تاند مسوولینو ته او بیا ټولو هغو فرهنګیانو ته چې د 

« پل»هیله مې دا ده چې له پاره یې فکر کړی او عملي ګام یې اوچت کړی دی، مبارکي وایم، 
 په ښه او سم لوري اوچت کړای شي.

http://www.taand.com/pal/archives/1542   
 
 
 

http://www.taand.com/pal/archives/1542
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 د اجمل تورمان لیک او د کوچنیانو ادبیات
 

 
 
بهیج عثماني له برکته د مخکتاب پر پاڼه دا جمله نیټه مې د ډاکتر  ۲۵کال د جون په  ۲۰۱۵د 

 تر سترګو شوه:
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 «:د اطالعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته سر خالصی لیک»
 

کابینې ته د باري جهاني غوندې یوه مسلکي شخص په نوماندیدو سره، خبرې ببرې شوې او له 
او ببر والي سره سره جهاني د  ډیرو بهرنیو او کورنیو مزاحمتونو او د خبرو له ځیږ والي

اطالعاتو او کلتور وزارت ته بریالی شو. د همدې ببرو خبرو اړو  دوړ مې ال له ذهن څخه نه 
 و پاک شوی نه و چې د جهاني په آدرس او نامه یو لیک  میډیا له کړکۍ سر را ښکاره کړ.

وق او لوړ همت له برکته، زه تر ټولو مخکې له ډاکتر بهیج عثماني نه مننه کوم چې د ده د ښه ذ
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 

حال لیدلي دي او سره غږیدلي یو، خو اجمل تورمان یوازې د میډیا د محافلو کې د ګډون پرم
 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 
ام ور اړولی دی چې په عام ډول په ټول افغانستان او داسې یوې موضوع ته یې د ښاغلي وزیر پ

او په ځانګړي ډول د اطالعاتو او کلتور په وزارت کې یو له اړینو او د نوي نسل په روزلو کې 
 تر ټولو اړینه مسآله او بنسټیزه موضوع ده.

 
 متن: بشپړدا دی د لیک 

 
 :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 

ه و. ښایي د لږې ډېرې پېژندګلوی له امله چې له تاسې سره یې لرم درته به بې ارزښته څوک ن
 .نه وي

د ماشوم ادبیات او دوی ته رسنیز کار په افغانستان کې ډېر خوار او زار دی. له کومه چې زه 
عاتو د ماشومانو لپاره یوه ـ نیمه لیکنه کوم او په لسګونه کلونه ورنه اوړي، د افغانستان د اطال

 .او فرهنګ د وزارت له ادرسه په دې برخه کې هیڅ ډول عملي کار نه دی شوی
هو، اوریدلي 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 

 .وي نو کله په دې او کله په هغې نوم خپرېږيخپګان تر منځ وتلی 
که ناسم وي نو له  .يتاسې یې یو ځل پوښتنه وکړئ، کیدای شي ماته راغلي راپورونه ناسم و

 .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 

 ، وګورئ چې هغوی د خپلو ماشومانو لپاره څه کړي دي؟هیواد ایران کار ته تم شئ
 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 

 .راژ هره ورځ له چاپه راوځيسره په لوی تی
تاسې یو ځل د ملي تلویزیون د ماشومانو خپرونې خو وګورئ، ایا دغه خپرونې تر کومه 

 ماشومانو ته دي؟

https://www.facebook.com/ajmal.toorman?fref=nf
https://www.facebook.com/ajmal.toorman?fref=nf
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کلونه وړاندې مې په همدغه تلویزیون کې د ماشومانو په خپرونه کې د ریس رشوت خور په 
ي او د کار د اجرا په بدل کې نوم یوه تمثیلي ټوټه ولیدله، چې یو ماشوم مامور او بل ریس و

 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 ؟
وزارت کې کار کوو او تر ډېره په ښوونځیو کې د ادبي ټولنو د یو مهال چې ما په پوهنې 

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

اناهیتا روهي، احمد  ولې ایا مونږ ماشومانو ته لیکوال نه لرو، پروین پژواک، خالده تحسین،
 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 ورسته به د فرهنګي یرغل خبره مطرح کوو؟
جهاني صیب! تاسې وزارت ته نوي راغلي یاست، هسې دا خبرې مې تاسې ته ولسي جرګې ته 

رایې تر اخیستلو یوه ورځ مخکې هم کړې وې. د چارواکو کارونه ډېر او ډېری ترینه  د باور
 .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
فرهنګي سالکار اسدهللا غصنفر زړه خو مې دا وایي چې د لیک الندې ولیکم، کاپي : د ولسمشر 

 .ته
 په درنښت

 «اجمل تورمان
 

په دې کې خو شک نه شته چې په افغانستان کې د ټوپک د شپیلۍ له ُسر کیدو سره او د ټوپکي 
شپیلۍ د خاوند له واکدار کیدو سره سم، پرته له ټوپکوال نه، هر څوک او هرڅه په بنسټیزه ټوګه 

ماشوم، کوچنی او د دوی ادبیات او نور لومړني حقونه  زیانمن شول، چې په هغو کې لومړی
 یې وو.

 
ښاغلي تور مان د اطالعاتو او کلتور 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 

د » مقالې( په خپلې یوې  ۲۰۱۵/۰۴/۰۷لنډه موده پخوا ) خپل کار کړی دی. ډیر لرې نه، څه
کې، په افغانستان کې د ننه او « کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت، نهمه برخه

انو له پاره په تلویزیونو کې د خپرونو په باب ټولې ستونزې، د باندې له افغانستان څخه د کوچنی
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 اونه هم 

. په یوازې تن مې د قلم په توره او د لغاتو په کوم قهرجن لښکر، چې پرې ور مارش یې کړم
 لښکر دغومره کړي چې یاد مې کړل.

خو اوس چې ښاغلي اجمل تورمان خبره له اشارو او مقالو ور تیره 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 

یتوب وکړه، نه یوازې خپله غاړه یې خالصه کړې ده، بلکې د یوه اړین فرهنګي مسولیت په استاز
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 کلتور په وزارت پورې اړه لري، خو زما 

ه چې د جهاني صاحب زدکړو،پوهې، تجربو، وطن او خلکو سره مینې ته په کتو خپله عقیده دا د
 سره زه ډاډه یم په دې برخه کې څه چې د ده له السه وشي، وبه یې نه سپموي.

دمینې »د ټولو دې پام وي چې دا وروستۍ خبره نه ده، د غاړې خالصول او د کارونو پای نه دی.
ماشومان، کوچنیان او نوی نسل له موږ نه ډیر څه ..« .الر اوږده ده په ورورو به سره ځو 

غواړي او حق یې هم دی. له شخص نه نیولې تر کورنۍ پورې، له وړکتون نه نیولې، بیا تر 
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ښوونځي او پوهنځي او ټولنې پورې، له شخصي فرهنګي آدرسونو نه نیولې تر رسمي او دولتي 
ا د دوی کار دی، خو دا دې ټول په موسسو پورې، دا حق څوک، چیرې، څه ډول ادا کوي، د

 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 
چې دا خبره وشوه، مطرح  شي. دا مهمه نه ده چې دا خبره چا وکړه، زما له نظره مهمه دا ده

 شوه او هغه هم د یوه لوړ دولتي مسول مقام په آدرس.
ولسمشر اشرف غني او »شپون صاحب یو وار اشرف غني ته د خبرو د نه رسیدو په اړوند د 

ر نه را تاو خلک د غوښو د وو چې له رییس جمهو لیکليتر سر لیک الندې « د غوښو دیوال
 دیوال حثیت لري، نه څوک ور پریږدي 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 

 ورسیږي.
صاحب و به ګورو چې وزیر صاحب ته دا لیک د لوستلو له پاره ور رسیدلی دی که نه؟ او وزیر 

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 

 ومره وړاندیزونه او لیکلي او تخلیق کړي آثار د چاپ له پاره وړاندې کوالی شي؟څ
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 

رونو کې د کوچنیانو د روزلو او له هغو سره د برخورد او هغو ته د یو څه کسان په لنډو سف
تخلیق او ژباړې له پاره په لنډو بورسونو کې د لنډو زدکړو له پاره بهر ته استولی شي، څو هغو 
ی د یوې تشې د ډکولو له پاره په بیړه یو څه زده کړي او د وطن له هغو کوچنیانو او د هغوی 

سره یې شریک کړي چې وړکتون، ښوونځي، کتاب، مطالعې ، رادیو او  له میندو پلرونو
 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 
یک ټول باري جهاني په آدرس لیکل شوي دي، خو زه یې داسې انګیرم چې د تورمان صاحب ل

هغه قلموال هم په نظر کې ولري چې د ماشوم او کوچني د پاللو، روزلو او زدکړې په ارزښت 
پوهیږي، په تیره هغو  قلموالو ته چې د کوچنیانو له پاره یې هستونې کړي او کوي یې او یا 

 ژوندي روزنیز پروګرامونه چلوي.
ه لیکلې ده او نه مې تر اوسه څه ما د کوچنیانو له پاره نه شعر لیکلی دی، نه مې کومه کیس

ژباړلي دي، خو 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.
حب په خپل لیک کې په کابل کې، په اوس مهال کې د  کوچنیانو خپرونو ته اشارې تور مان صا

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 ځپولو څیړنو په لړ کې د کوچنیانو ادبیاتو ته د 

څیړنې په برخه کې کله چې په کابل کې یا په افغانستان کې د شوو کارونو او  شوو کارونو د
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 

یل چې له کابل میشتو یارانو نه مرسته وغواړه چې که چاپ شوي مواد نه مې  ځان سره و و
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 

 ګه وه اوس هم شته که نه؟ او څو نورې پوښتنې.د کوچنیانو د ادب څان
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 ما په اول ګام کې له دغو ښاغلو نه په دې ډول د دې مالوماتو غوښتنه وکړه:
 

 کال د دسمبر په شپږمه نیټه مې ښاغلي ضیا بومیا ته داسې ولیکل: ۲۰۱۴ــ د 
 !سالمونه او درناوی

 :د دغو پوښتنو ځواب ته اړتیا لرم یوه څیړنیزه مقاله باندې کار کوم، دهغې مقالې په ترڅ کې
 په کابل کې د افغانستان د لیکوالو ټولنه فعاله ده که نه؟

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؟

 په کابل کې د کوچنیانو له پاره کومې نشرېې خپرونې کوي؟
په مجلو او اخبارونو کې د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره لکه پخوا کوم ځانګړی ستون یا پاڼه آیا 

 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.

 
 کال د دسمبر په یولسمه نیټه مې ښاغلي عبد الواحد تابع ته داسې ولیکل: ۲۰۱۴ــ د 

 .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 تاسوخویی ووایاست چی له وسی می کیږی؟ یانی کوالی یی شم که نه؟

ه تشکیل کې د لیکوالو ټولنه وه اوس هم شته که نه؟ که وي آیا د په پخواني رژیم کې د دولت پ
 کوچنیانو د ادبیاتو څانګه په کې فعاله ده که نه؟

 آیا د کو چنیانو له پاره کومې مستقلې دولتې یا غیر دولتي خپرونې شته که نه؟
 ل لري؟په ټول کې په افغانستان کې د کوچنیانو ادبیاتو ته څومره پاملرنه کیږي او ّڅه حا

 .که مو وکوالی شول دا پوښتنې به ډیرې لنډې راته ځواب کړې. له مرستې به دې منندوی اوسم
 او په بریښنا لیک کې راولیږه.

 انشاهللا
 . بس زه سترګې پر الره یم

 نور دې په خدای سپارم
 تربیا

 یکل:کال د دسمبر په نولسمه داسې ور ته ول ۲۰۱۴څو ورځې یې پته و نه لګیده، بیا مې د 
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 سوا ځواب نه  وروسته پوه شوم چې نه کیږي، نو بیا مې څه ور ته ونه لیکل.

 
 کال د فبرورۍ په یولسمه نیټه، داسې غوښتنه وکړه: ۲۰۱۵ــ ښاغلي غفور لیوال نه مې د 

 !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
 د کوچنیانو له پاره په کومو خپرونو کې ځانګړې مخونه شته او په څه ډول؟

کوچنیانو د ادبیاتو څانګه شته که نه، که وي کوم فعالیتونه آیا د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې د 
 یې کړی دی؟

 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 

 .ل له الرې مې ورباندې خبر کړهیکیږي د ایم
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کال کې خپور شوی و، دا اوسنۍ  ۱۳۶۶ا هغه کتاب)د کوچنیانو ادبیات( و چې په یو خو زم
 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 له ده نه مې د ده د تیلیفون کال په اپریل کې زه کابل ته تګونکی شوم  ۲۰۱۵او کله چې د 
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 ...
سا ( په نامه یو ځوان دی، چې غواړي دکلیوالو ماشومانو بله خبره دا ده ، چې د )) مطیع هللا وی

لپاره یوه مجله خپره کړي، ماستاسو دهلو ځلو یادونه هم ورته کړې وه نو که څه لیکنې مو 
 ورکولې دلته به ډیرې ګټورې وي

 جوړ او خوشاله اوسئ
و ښاغلو کابل کې د شته ستونزو او د هر چا رسمي اوشخصي کارونو ته په پام سره زه له یاد

 ګیله نه کوم، خو که څه په الس راغلي وای، ما به ال هماغه وخت یادونه کړې وای.
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؟
 

پر دې بحث کړی و چې د ماشومانو او کوچنیانو د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په ځینو برخو کې مې 
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 

دي، ما یو په یو د همدې سلسلې)د  څومره مواد چې ما ته په الس راغلي یا مې له نظره تیر شوي
 کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت(

 په ځینو برخو کې معرفي کړي دي چې انترنیتي پتې یې په الندې ډول دي:
 

http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian9.pdf 

 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kocnian10.pdf 

 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian11.pdf 

 
http://www.afghan-
german.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 
ورسیږي. انترنیتي پتې ور وښودل شي، د لوستلو زمینه یې ورته برابره کړای شي، کوچني ته 

 د لوستلو او ور باندې د پوهیدلو چل و ښودل شي.
مور پالر، د هرې کورنۍ د مشرانو او زلمو کار دی چې دا لیکلي زما له انده اوس دا د هر 

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

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian9.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian9.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kocnian10.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kocnian10.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian11.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian11.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian12.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian12.pdf
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نو ادبیاتو په برخه کې چې پاس ما څومره لیکوال، کتابونه او نشریې د کوچنیانو او د کوچنیا
معرفي کړي دي او ور باندې 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:
 

اړخیزه او بشپړه ده او ما به دا توره کړې وي دا د دې مانا نه لري چې ګواکې زما څیړنه هر 
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 

ې چې څومره مواد په مخه راغلي دي او څومره شونی هم دی. ما ته د خپلو امکاناتو په چوکاټ ک
لیکوال او شاعران مې پیژندلي دي، خبرې مې ور باندې 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 

د یوه کتاب په یوازې پیژندنه کې زه  زه نا خبره یم. یو مثال یې د کتابونو هغه سلسله ده چې
 ورسره مخ شوم.

یوه ورځ د مخکتاب په بڼ کې ګرځیدم چې د کوچنیانو له پاره د یو نوي کتاب له نامه سره آشنا 
نومیږي. یاد کتاب مصري لیکوال « ماشومانو ته د نبوي سیرت کیسې او درسونه»شوم. دا کتاب 

او ښاغلي زاهد جاللي پښتو ته ژباړلی دی. په  عبدالحکیم عبدالفتاح محمد عبوس لیکلی دی
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:
 
 («۹)ومانو له پاره کتابي سلسله د ماش»
 

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 

کتابونه د ماشومانو او کوچنیانو چې په محتویاتو باندې یې څه ولیکم او ښکاره کړم چې دا 
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 

د کوچنیانو د ادبیاتو په دایره کې راځي، څیړل او پیژندل یې اړین دي،  نه پاتې وي چې په رښتیا
 …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 انتخابیږي او بیا لیکل 

اړل کیږي؛ د هغو د انتخاب په باب فکر کول ډیر اړین او ضروري دي چې لیکوال کیږي یا ژب
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 .
د فکر وشي: زموږ لیکل شوي، ژباړل شوی او یا تخلق شوی آثار یا اصل مقصد دا دی چې بای

مواد ماشوم او کوچني ته څه ورکوي د تیارې پر لوري یې بیا یي او که د رڼا پرر خوا، د ژوند 
 او تمدن پر الرې یې سیخوي، که د هغې پر ضد؟

لسمه برخه( چې دغه لنډکۍ مقاله )د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت، پنځه 
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 بشپړ یا تمام ګڼم او نور الس تر زنې کینم؛ نه 

ما هڅه دا وي چې د داسې نه ده. د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه به زما کار روان وي او تل به ز
نویو موادو په تر السه کولو سره به زه هغه څیړم. 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.
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 «د ماشوم د ادبیاتو کور»
 

( په دې برخه تاریخي پس منظر، اوسنی حالت ،د کوچنیانو ادبیاتادبیاتو د مقالو) د کوچنیانو د
ته رسیدلي یو او لږ به په دې کور کې دمه شو، له کوربنو سره « د ماشوم د ادبیاتو کور»کې، 

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»
 

مخکې له دې چې زه خپل بحث ته ور ننوزم، د دې خبرې سپینول غواړم چې په مخکتاب کې 
ل چا د ماشومانو او کوچنیانو مې د عامو خلکو له لوري د خپلو ماشومانو د زیږدلو زیري، د ب

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
 

میډیا  ،تر څنګ (مقننه، اجراییه، قضایهو)درې ګونو قواو په دې کې شک نه شته چې د دولت د
په ټوله نړۍ کې د څلورم ځواک په صفت خپل رول ثابت کړی دی. په نویو نظریاتو کې دا هم 

د پنځم ځواک دعوا  (ټولنیزې رسنۍ)ویل شوي دي چې د دې څلورم ځواک څو سر کښه بچي
 کړې ده.

وړ رسنۍ سره اړولې چې ډ ټولنیزو رسنیو په  یوه ورځ مې د خپلې خوښې وړ او خپل اعتبار
 :باب دا کرښې په مخه راغلې

 
هغه ټولنیزې شبکې  ،اوس د دغه څلورو قواو تر څنګ پنځمه قوه هم خپل سر را ښکاره کړ»...

دي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په میلیونونو اشخاص له مختلفو عقایدو او افکارو سره یو 
ړ څه پکې خپروي او ډیر ژر تقریبا کله کله له رسنیو مخکې ځای شوي دي او خپل د خوښې و

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 

ه که فکر وشي نو ډیر د نړیوال کیدو پر لور پکې خپاره کړي. ددې ټولنیزو شبکو فلسفې ت
تو الورنیږدې کیدو ته یو ستر ګام دی او د نړۍ په یوه کلي بدلیدل ورځ تر بلې په دې ډول تحو

 ...«ي سره محسوسیږ
 

http://rohi.af/fullstory.php?id=32292 
 

سرکښو بچیانو په ډله کې یو هم مخکتاب یا فیسبوک نومیږي. د دې ټولنیزې د میډیا د پاسنیو 
رسنۍ پر مخ ځینو قلموالو د نورو مسایلو تر څنګه کوچنیان هم نه دي هیر کړي، یوه پاڼه یې 

 .«نومیږي یو ماشوم یوه نړۍ« ورته جوړه کړې ده چې
 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian12.pdf 

http://rohi.af/fullstory.php?id=32292
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian12.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian12.pdf
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په مخکتاب کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره دا پاڼه)یو ماشوم یوه نړۍ( دومره موثره وه چې 

شوه چې د ماشومانو د پالنې،  په پایله کې یې همدا فیسبوک پاڼه په یوې داسې ویبپاڼې باندې بدله
 روزنې او د کوچنیانو د ادبیاتو په یوه لوی آدرس باندې بدله شوه چې نوم یې دی:

 
 .(pal.taand.com)«پل»
 
 د زیږیدو په خوشالۍ باندې مې په هماغه وخت کې یوه ځانګړې مقاله ولیکله:« پل»د 

 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_pal.pdf 

 
یو ماشوم، »په مخکتاب کې د  »ما ال پخوا د ماشوم روزنې د فیسبوک پاڼې له پاره لیکلي وو:

و او دهغوی په نامه پاڼه کې د دې پاڼې د چلوونکو او همکارانو له خوا چې د ماشومان «یوه نړۍ
رښوونې له پاره څه ایښودل کیږي، دا یوازې د ښار محدود الد میندې پلرونو او نورو مشرانو د 

سره رانغاړي. موږ باید په کلو او بانډو کې د افغانستان اکثریت کوچنیان، د هغو ژوند  لایرچاپی
ژوند هیر نه رښوونې، سواد، ښوونځی او د هغوی ادبیات او راتلونکی الاو د هغو له پاره 

 .«کړو
 

له پاره هم په تکرار « د ماشوم د ادبیاتو کور»خپل هماغه پخوانی خپور کړی نظر اوس بیا د 
او ټینګار سره راوړم چې د ماشوم د ادبیاتو کور کارونه او فعالیتونو ته زه ډیر خوشبینه یم او 

ولینو باید دې ټکي ته که په همدې بڼه دوام وکړي، ښه راتلونکې به یې په مخ کې وي، خو د مس
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 

چې خپل ډیری او انترنت( یا نه پیژني او یا الس رسی نه ورته لري. زما وړاندیز خو دا دی 
 فعالیتونه او الس ته راوړنې دې د اوس له پاره په لیکنۍ او چاپي بڼه تر دوی پورې ورسوي.

 
فرهنګي بنسټ د اوسني دولت د اړوندو ادارو له خوا منظور او په « د ماشوم د ادبیاتو کور» 

 کال د حمل په یو ویشتمه نیټه یې د ۱۳۸۹رسمیت پیژندل شوی فرهنګي بنسټ دی، چې د 
 تاسیس مکتوب صادر شوی دی.

 
کال کې د افغانستان د اطالعاتو او  ۱۳۸۹هغه رسمي اسناد چې ما لیدلي دي، په هغو کې په 

کال  ۱۳۸۹کلتور وزارت د معین ښاغلي سید عمر سلطاني په امضا لیکل شوي چې دا بنسټ د 
 دا یې هم د مکتوب متن: نیټې نه د فعالیت حق لري.( ۲۱د حمل له یویشتمې)

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_pal.pdf
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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 

سل د روزلو په موخه معرفي کوم، خپل نظر او وړاندیزونه ور سره یو ځای کوم، ستونزې یې ن
 په نښه کوم، د حل الرې یې ښیم او بیا یې خپروم.

فرهنګي بنسټ باندې هم یو « د ماشوم د ادبیاتو کور»د همدې دلیل له مخې مې هوډ وکړ چې 
موادو د تر السه کولو په موخه، د دې  څه ولیکم، نو مې تر ټولو مخکې، د کره او لومړي الس

 کور د بنسټ ایښودونکي اجمل تور مان مرسته و غوښته او دا پوښتنې مې ور ته مخکې کیښودې:
 !سالمونه او درناوی
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باندې یوه څیړنیزه مقاله ولیکم. که زحمت نه کیږي د دغو « د ماشوم د ادبیاتو کور»زه غواړم 
 :سره وکړه الندې پوښتنو په ځواب کې مرسته را

ټولنه؟ یا نهاد؟ څه وخت، د چا له خوا او د کوم هدف په خاطر جوړ « د ماشوم د ادبیاتو کور»ــ 
 شوی؟

 فیسبوک پاڼه څه وخت پرانستل شوې؟« د ماشوم د ادبیاتو کور»ــ 
 .او ستا خپله یوه لنډکۍ بیوګرافي مې هم په کار ده

 زما په ادرس را ولیږه:ښاغلي تور مان هم لطف وکړ او دغه مالومات یې 
 !استاد سالم»

لمریز کال کې جوړ شو. د کور مسوول اجمل تورمان دی او  ۱۳۹۴د ماشوم د ادبیاتو کور په 
 .العاتو او فرهنګ وزارت څخه د فعالیت رسمي اجازه لیک لريطد افغانستان د ا

هم له ماشومانو نه هدف یې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول، هم د لویانو له خوا ماشومانو ته او 
 .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 

ه ماشومانو ته د کیسه لیکنې او مقاله لیکنې کانکور، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون سره په ګډ
ې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د څو تنو مشهور لیکوالو ځکانکور او عامه کتابتون ته د هنر د ور

 .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 

 داسې را ته ولیکل:خپرونې شته که نه؟ ښاغلي تورمان په څواب کې 
 
 ! استاد سالم»
 

)په په دې پاڼه. سته په بالګفا کې نشرات نه لروونه په فیس بوک کې د پاڼې تر جوړولو ور
شعرونه د خپلو اونیزو  ،کې مونږ ماشومانو ته کیسې فیسبوک کې د ماشوم د ادبیاتو کور پاڼه( 

 .«او ځانګړو غونډو راپورونه او نور مطالب خپروو
تورمان له ډیرې مودې نه د کوچنیانو په باب فکر کړی او کوي یې عمآل یې کار ورته ښاغلی 

فرهنګي بنسټ په « د ماشوم د ادبیاتو کور»کړی او عمال یې تخلیق ور ته کړی دی او د 
جوړولو او عمالً په کې کار کولو سره یې د کوچنیانو د ادبیاتو ته د پاملرنې، ودې او د نوي 

 مسولیت ته اوږه ورکړې ده.نسل د روزلو لوی 
 

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 

 »صی لیکالعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته سر خالد اط«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 کړې وې. ما هم په هماغه وخت کې د همدې لیک د محتویاتو او مهم والي په 

 یوه مقاله ولیکله چې د اجمل تورمان د لیک بشپړ متن مې هم په کې خوندي کړی دی: باب
 

http://mashom.blogfa.com/
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http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_tormanlik.pdf 

 
زما پر مقالې او وړاندیزونو څومره چا سر وګراوه که نه، زه نه یم  دا چې په دې لیک او

د بنسټ په پرانستلو سره او د « د ماشوم د ادبیاتو کور»ورباندې خبر، خو اوس یې ګورم چې 
مخکتاب په بڼ کې په همدې نامه د یوې پاڼې جوړول او د کوچنیانو د ادبیاتو د لیکوالو او خوا 

، اجمل تورمان او د هغه د دې الرې انډیواالن کرار نه دي ناست او خوږو د پام ور اړولو سره
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.
روزلو له پاره د اجمل تورمان او د زه چې د ماشومانو، کوچنیانو او په ټول کې د نوي نسل د 

د ماشوم د »هغه د ملګرو او همکارانو جدیت ته ګورم، ډاډه یم چې په نږدې راتلونکو کې به 
 ځانته جال او خپلواکه چاپي او بریښنایي خپرونې هم ولري.« ادبیاتو کور

امکان ولري بنسټ ته د اوس له پاره زما یو وړاندیز دا دی چې که « د ماشوم د ادبیاتو کور»
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 

ماشومانو او  خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي، ښه به وي، په تیره بیا که دا چاپي مواد هغو
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.
بنسټ ایښودونکی او تر نورو ډیر فعال کس اجمل تورمان دی. اجمل « د ماشوم د ادبیاتو کور»

ل د روزلو په فکر کې و. په تانده ځوانۍ تورمان ال له زلمیتوبه د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نس
 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 واورې شوې -سپینې 

 اجمل تورمان
 «یادونه: دا شعر کابو شل کاله مخکې, هغه مهال چې تنکی ځلمی وم ما لیکلی و.

 
https://www.facebook.com/کور-ادبیاتو-د-ماشوم-د-کودک-ادبیات-خانه-

1474829949511421/timeline/?ref=nf 
 

د هڅو لمن نورهم پسې وغوړیده او په دې برخه وروسته یې بیا د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې 
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:
کال د اکتوبر  ۲۰۱۵فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي تورمان بیوګرافي د «  د ماشوم د ادبیاتو کور»

 په دولسمه نیټه خپره شوه. دا یې بشپړ متن دی:
 :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

 .غالم حیدر خان چرخي عالي لیسه الدین انستیتوت) پښتو ادبیات(،
 رسمي دندې:

 ،زادي راډیو) خبلایر او د ایډېټر مرستیال(ــ آ

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_tormanlik.pdf
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 ،اراکوزیا راډیو)ریس(ــ 
 د افغانستان د پوهنې وزارت د خپرونو ریاست)غړی(،ــ 
 .د شهیدانو او معلولینو وزارت د خپرونو ریاست) غړی(ــ 

 :افتخاري دندي
 د افغانستان د قلم ټولنې د ځوانانو د جونګړې د پښتو څانګې مسوول،ــ 
 مصور خپروندوی بنسټ مرستیال، دــ 
 د رڼا کلتوري ټولنې موسس،ــ 
 د پل فکري کړۍ د موسسې شورا غړی،ــ 
 د خوشحال فرهنګي ټولنې غړی،ــ 
 شورا غړی، په کراچۍ کې د افغان سید جمال الدین د فرهنګي ټولنې د مشرتابهــ 
 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 
پاره د ) د الس نښه ( په نوم د میاشتنۍ فرهنګي خپرونې ه په کراچۍ کې د افغان کډوالو لــ 

 .یدې ( مجلې د لیکوالو د پالوي غړیمسوول مدیراو د ) سپ
 نورې ویاړنې:

لمریزو کلونو کې په پرله پسې ډول دوه کاله د افغانستان د اطالعاتو او  ۱۳۷۵او  ۱۳۷۴په 
 .کلتور وزارت د ادبي جایزي لومړی ګټونکی

 :خپاره شوي اثار
 د ګل تر سیوري الندې، شعري ټولګه

 په ویاله کې سمندر، شعري ټولګه
 پامان، شعري ټولګهخدای 

 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

 
https://www.facebook.com/کور-ادبیاتو-د-ماشوم-د-کودک-ادبیات-خانه-

1474829949511421/timeline/?ref=nf 
 

فیسبوک پاڼه پرانستل شوې ده او خپل عملي  «د ماشوم د ادبیانو کور»ډیره لږه موده کیږي چې 
 فعالیت یې پیل کړی دی.

 

https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/timeline/?ref=nf
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/timeline/?ref=nf
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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 

کال د اکتوبر په  ۲۰۱۵ایمل مرزا نومي لوستونکي په پاڼه کې د چې د دې بنسټ موخه څه ده. 
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
 ځواب ورکړی دی:او ښاغلي نګین قمبري داسې 

 حتمن چرا نه»
سال  4خانه ادبیات کودک یک نهاد آزاد است که روی ادبیات کودک در افغانستان کار میکند و 

 .بدینسو فعالیت داشته اما حاال با یک تشکیالت تازه آغاز به کار کرده است
, جلب هدف ما : خدمت به ادبیات کودک در افغانستان, رشد استعداد های جوان در این بخش

 «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 

 
هدف یې د ماشوم ادبیاتو ته » لکه څنګه چې پاس راوړل شول د دې کور د جوړیدو موخه دا ده

 «.ه ماشومانو نه ماشومانو تهکار کول، هم د لویانو له خوا ماشومانو ته او هم ل
 د همدې وروستیو فعالیتونو په خاطر یې، په یوه راپور کې یې داسې راغلي دي: .
 :مدآاز کار کرد های چهارتن از نویسنده ګان ادبیات کودک ستایش به عمل  »

نهاد تحت نام خانه ادبیات کودک  در حالی که فردا شانزده هم میزان مصادف است با روزهنر،
امروز ازکارکرد های چهار تن از نویسنده گان افغان که نوشته هایشان به ادبیات کودک 

 .اختصاص یافته بود ستایش به عمل آورد

https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1487904908203925/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1487904908203925/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1487904908203925/?type=3&theater
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آصف بهاند و حبیب  پروین پژواک، این نهاد به رسم گرامی داشت از کارکرد های سمیع حامد،
 . ودهللا رفیع تصاویر آنان را تحفه گونه به کتابخانۀ عامه اهدا نم

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
افغانستان برنامه های روی او همچنان افزود که مسووالن باید در خصوص ادبیات کودک در 

 .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 

 .یگرکشور نیز تشویق خواهند شد تا در رابطه به کودکان نوشته هایشان را منتشر کنندگان د
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
باز هم کار چنداني برای ادبیات کودک افغان ، طی سالهای اخیربا وجود کارکرد ها و تالشها 

 . 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

 
https://www.facebook.com/کور-ادبیاتو-د-ماشوم-د-کودک-ادبیات-خانه-

1474829949511421/timeline/?ref=nf 
 
په فیسبوک پاڼه کې یو مطلب « ادبیاتو کور د ماشوم د»کال د اکتوبر په لسمه نیټه د  ۲۰۱۵د 

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 

 دی: موخه د یوې تلویزیوني خپرونې له الرې داسې غږ کړی
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

ماشومانو ادبیاتو او رسنیزو غږ کوم چې لطفاً د  افغانستان د اطالعاتو او فرهنګ په وزیرد »
 .فعالیتونو ته پاملرنه وکړئ

د افغانستان د لوړ زده کړو په وزیرې غږ کوم چې لطفاً د ټولو پوهنتونونو او لوړو زده کړو د 
 .موسسو د ادبیاتو د پوهنځیو په تدریسي نصاب کې د ماشوم ادبیات شامل کړئ

 ً د لومړنیو ښوونځیو په کتابونو کې د ماشوم  او د افغانستان د پوهنې په وزیر غږ کوم چې لطفا
او ماشومانو ته د ښوونځي د کتابونو تر څنګ مرستندویه تعلیمي کتابونه ي ادبیاتو ته توجه وکړ

 «هم چاپ او په دوی یې وویشئ
 

https://www.facebook.com/کور-ادبیاتو-د-ماشوم-د-کودک-ادبیات-خانه-
1474829949511421/timeline/?ref=nf 

 
یوه دولتي موسسه چې پخوا یې د کوچنیانو ادبیاتو ته د کار کولو رسمي مکلفیت درلود، د 

همدې اړوند مې له تورمان صاحب افغانستان د لیکوالو ټولنه کې د کوچنیانو ادبیات څانګه وه. په 
 نه مالومات وغوښت:

 بیا سالمونه، بیا کالمونه او بیا سوالونه:

https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/timeline/?ref=nf
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/timeline/?ref=nf
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/timeline/?ref=nf
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/timeline/?ref=nf
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« کوچنیانو ادبیاتو څانګه»په شپیتمه لسیزه کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې په چوکاټ کې د 
 یت یې کاوه، اوس شته که نه؟لاو فعاموجوده وه 

 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، 

 سټ یا ټولنه شته که نه؟نب
 .که دې مرسته وکړه ډیره مننه، که و نه توانیدې، د دې کرښو له لوستلو نه هم مننه

 ښاغلي ترمان په ځواب کې را ته ولیکل:بیرته 
 
 .بیا نه ده جوړه شوې ،اتحادیه چې ړنګه شوې اصالً د لیکوالو»

خو  ،مصور خپرندوی بنسټ په دې برخه کې کار کړی او ویل کېږي چې هرات ادبی انجمن هم
 «.د هرات ادبي انجمن کارونه ما په خپلو سترګو نه دي لیدلی

فیسبوک پاڼه وروسته له ډیر کار « mashomrozana»انو څنګه چې د زغم او نورو همکار
او زیار نه د کورنیو، ماشومانو او کوچنیانو د روزنې، پالنې او ادبیاتو له پاره په یوه لوی او 

بنسټ هم د ماشومانو او « د ماشوم کور»معتبر آدرس باندې بدله شوه، دغسې زما هیله ده چې 
ادبیاتو د څیړنې، تخلیق او ژباړې له پاره په یوه لوی او کوچنیانو ته د پام کولو او د دوی د 

 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 
جوړیږي. دې ځوانانو چې د نورو قلموالو په څیر د کوچنیانو د روزنې او ادبیاتو د پیژندنې او 

مټې بډ وهلي دي، زه خپله ډیر ور ته هیله من یم او د مرستې د وعدې تر څنګه  ودې له پاره
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 کیږو او د یاس او نا امیدۍ دغه حالت که د یوې لنډۍ قالب ته 

 نو داسې به وي:ور واچول شي، 
 

 چې له دولت نه پوره نه شوه
 کوچنی ماشومه موږ په خپله دې ساتونه

 
په نوې زمانه کې، د نوې « د ماشوم د ادبیاتو کور»او دا دی دا ساتنه او پالنه پیل شوې ده او 

میډیا په دایره کې، زموږ د نوي متعهد نسل نوې تجربې دي چې د زړه په وینو او خپلو مادي 
و یې چلوي او د راتلونکي ژوند د نوې ارابې )ماشومان، کوچنیان( د پیاوړې کولو او پر امکانات

 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 

 نورې هم پسې غني او عملي شي. د نوي تمدن له کاروان سره موازي پر مخ والړې شي او
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 

ه زر کاله پخوا زمانه کې سره څنګ په څنګ تلونکی نسل پریږدو، نه داسې نسل چې فکراً پ
ژوند وکړي او فزیکي ژوند یې په اوسنۍ زمانه کې وي او د مغزو د فعالیت پر ځای یې د معدې 

 فعالیت ډیر وي.
ډیره لږه موده کیږي چې په مخکتاب « د ماشوم د ادبیاتو کور»څنګه چې مخکې هم و ویل شول 

یې هڅې او فعالیتونه د پاملرنې وړ  کې یې ځانته پاڼه جوړه کړې ده او په همدې لږه موده کې
 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 
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کار پریږدم د دې برخې داسې یوه څیړونکي ته چې په همدې برخه کې صالحیت او د کار دا 
 مخینه ولري.

( ۲۰۱۵/۰۹/۱۰په پاڼه کې په پښتو ژبه باندې له پیل نه)« د ماشوم د ادبیاتو کور»په فیسبوک کې 
 پورې د دغو ښاغلو او آغلو مطالب خپاره شوي دي:( ۲۰۱۵/۱۰/۳۰تر نن)

عبدالحمید حکیمي، وړانګه ننګیال، عبدالحنان آرمل، رڼا زرمتۍ، پروانه لطیفي، اجمل تورمان، 
علینه توتاخیل، نګینه اتمانزۍ، مینه توتاخیل، ولوله کوچۍ، روزالدین غورځنګ، پوهیالی 

 محبوب شاه محبوب، اسما سادات، فخریه نړیواله.
دو دی او زما هیله دا ده چې او څنګه چې لیدل کیږي، د دې قلموالو شمیر ورځ تر بلې په ډیری

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.
چې ما لوستي او له نظره مې تیر کړي دي، د کوچنیانو  د دغو یادو قلموالو مطالب تر هغه ځایه

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 

ې له یادو شیانو نه محروم دي، هغوی ته باید د فیسبوک ته السرسی لري، ډیره سلنه کوچنیان چ
دې موادو چاپي بڼه آماده او الس کې ورکړل شي او دا کار په لږ دقت او زحمت سره ممکن هم 

 دی.
د کار پیل  دی، په ښه بڼه پیل شوی دی او که همداسې « دماشوم د ادبیاتو کور»اوس چې د 

شمیر هم ورځ تر بلې په زیاتیدو دی او د روان وي، زه یې وینم چې د لیکوالو او شاعرانو 
په فیسبوک پاڼه « د ماشوم د ادبیاتو کور»محتوا له پلوه هم تر یوې اندازې د قناعت وړ دی. 

 کې د خپرو شو مطالبو څو بیلګې دا دي:
 

 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

 :بهرام الس له مخ لرې کړ او ویې ویل، کوټه تیاره شوه
 مورجانې زما مخ رڼا کوي؟

 :مور یې وویل
 .زما د ښایسته زوی مخ خود رڼا کوي، هو

 :بهرام وویل
 نه مور جانې! زما په مخ ښوونکې ستوری رسم کړو دا ستوری رڼا کوي؟

 :په خندا یې بهرام ته وویل، کش کړهمور یې پرده بېرته 
 زوی جانه دا خو په قلم جوړ شوی ستوری دی دا کله رڼا کوي؟

 ؟دا ستوری څله رسم کړي نو ښوونک: ویل. بهرام خپه شو
 :مور یې ورته وویل

 .تا سبق ښه زده کړی و
مخ او ښوونکې ځکه ستا په ، ته د خپل ټولګي ستوری یې، ستا په پوهه ستاسې ټولګی رڼا دی

 دا
 «، سي، ډيبي، اې: بهرام خوشحاله شو او له ځان سره لګیا شو .ستوری رسم کړ
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https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829
949511421.-
2207520000.1444231551./1475795809414835/?type=3&theater 

 
په فیسبوک پاڼه کې داسې ترانې هم ایښودل شوي چې له یوې خوا « د ماشوم د ادبیاتو کور»

خوا د تورو په زدکړه کې مهم رول ماشوم ته د ښیرازۍ او پسرلي زیری ورکوي او له بلې 
 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 

برخه کې میندې پلرونه او یا په وړکتون  ټولګي له پیل نه مخکې د لومړي ټولګي په مقدماتي
 »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

 
 ب ، ب ، ب ، الف ، الف ، الف

 ر، ر، ر، الف ، الف ، الف
 باران ، ن ، بارانن ، باران ، ن ، باران ، ن ، 

 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

 انن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، بار
 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
 باران ، ن ، باران ، ن ، بارانن ، باران ، ن ، 

***** 
 بارانه سیند درنه خپه

 وركړه سالم څپه، څپه
 ب ، ب ، ب ، الف ، الف ، الف

https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1475795809414835/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1475795809414835/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1475795809414835/?type=3&theater
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 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  
 زما کور

 
خو د تاسف ځای دا دی چې زموږ د ټولنې جوړښت دومره نا متوازنه دی چې همدا  لومړي 

پیژني او تطبیقوي یې خلک ټولګي ته تر تګ نه مخکې مقدماتي ټولګی د ټولنې ډیره لږه سلنه 
بیالبیلو دالیلو او د ټولنې اکثریت یې ال پیژني نه او که یې پیژني بیا یې د عملي کولو شرایط د 

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.
بنسټ په باب ما مخکې له دې « د ماشوم د ادبیاتو کور»باید و ویل شي چې تر هر څه وړاندې 

لیکلې دي، څنګه چې د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ ایښودونکی او د کوچنیانو د ادبیاتو  مقالېهم  
په باب چې د کوچنیانو « لیک»اجمل تورمان دی، ما د ده د یو په برخه کې عمالً فعال شخصیت 

لیکلې وه او اوس دا دی بیا، په تیر یوه کال   مقالهد ادبیاتو په سر نوشت پورې اړوند و، هم یو  
 کور بنسټ د فعالیتونو په باب د هغو تیرو مقالو په دوام بحث کوم.کې د ماشوم د ادبیاتو 

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 

تر عنوان الندې وړاندې « برخې ۱۹ــ  ۱۸ــ  ۱۷د کوچنیانو ادبیات، »کور په برخه کې، د 
 وو:  ویليکال کې رسمت پیدا کړی دی، هلته ما   ۱۳۸۹کړي وو، د هغو په استناد دا بنست په 

وندو ادارو له خوا منظور او په فرهنګي بنسټ د اوسني دولت د اړ «د ماشوم د ادبیاتو کور «
کال د حمل په یو ویشتمه نیټه یې د  ۱۳۸۹رسمیت پیژندل شوی فرهنګي بنسټ دی، چې د 

کال  ۱۳۸۹هغه رسمي اسناد چې ما لیدلي دي، په هغو کې په  .تاسیس مکتوب صادر شوی دی
امضا لیکل عاتو او کلتور وزارت د معین ښاغلي سید عمر سلطاني په الکې د افغانستان د اط
 ...«نیټې نه د فعالیت حق لري ( ۲۱)کال د حمل له یویشتمې ۱۳۸۹شوي چې دا بنسټ د 

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 

 په لومړۍ برخه کې د اجمل تورمان له قلم نه داسې ثبت کړی و:  مقالوبنسټ په باب د  
هدف یې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول، هم د لویانو له خوا ماشومانو ته او هم له ماشومانو نه »

چهارشنبه د کابل په عامه  هتر اوسه یې د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ چې هر .ماشومانو ته
هم جوړې کړي، په کابل کې د روزنتون د ماشومانو مو درې لویې غوڼدې  .جوړېږي کتابتون کې

پاره د رسامۍ او مقاله لیکنې کانکور، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون سره په ګډه ماشومانو ه ل
ته د کیسه لیکنې کانکور او عامه کتابتون ته د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د څو 

د ماشومانو  کې «بالګفا»پخوا د ماشوم د ادبیاتو کور په . لیکوالو د تصویرونو ډالۍ ومشهورتنو 
او کابو له یوې میاشتې راهیسې  /http://mashom.blogfa.com :پاره خپرونې درلوديه ل

 ،خپرونې لري  ،په دې نوم «خانه ادبیات کودک، د ماشوم د ادبیاتو کور»د په فیس بوک کې 
 «بالګفا کې څه نه خپروي.خو اوس په 

کله چې ما ښاغلی تورمان وپوښته چې پالګفا کې مو اوس خپرونې شته که نه؟ ښاغلي تورمان 
 :واب کې داسې را ته ولیکلځپه 

https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1481261722201577/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1481261722201577/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1481261722201577/?type=3&theater
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_tormanlik.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_tormanlik.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian17.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian17.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian17.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian17.pdf
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نه په فیس بوک کې د پاڼې تر جوړولو وروسته په بالګفا کې نشرات نه لرو. په  ! مالس هاستاد
کې موږ ماشومانو ته کیسې، شعرونه د  (و کور پاڼهپه فیسبوک کې د ماشوم د ادبیات)دې پاڼه

ښاغلی تورمان له ډیرې مودې  ».خپلو اونیزو او ځانګړو غونډو راپورونه او نور مطالب خپروو
یې د نوي نسل د  الً یې کار ورته کړی او عم الً نه د کوچنیانو په باب فکر کړی او کوي یې عم

 .روزلو لوی مسولیت ته اوږه ورکړې ده
دې یو کال مخکې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي ډول خپله فیسبوک پاڼه پرانستلې او د څه بان

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 

 ړي دي. دوې غوره بیلګې یې دا دي:یکوالو مطالب خپاره کاو د ل
 

 زه څوک؟
 

 یمهنجلۍ ه ړزه و
 

 یمه ته ښاپیرۍ  پالر
 

 یمه مور ته ناوکۍ 
 

 یمه ښکلې، ګاللۍ 
 

 لوبې په خپل کور کوم
 

 پام په خپلې خور کوم
 

 کار مې هم د مور کوم
 

 کله شور کوم ،کله
 

 ښکلې مې نانځکه ده
 

 نه هم نازکه ده ما
 

 منډو کې چابکه ده
 

 ورکه رانه ځکه ده
 

 درس مې زه د شپې وایم
 
 بې وایم ،ښکلې الف

 
 شعر ښه په مزې وایم

 
 نوروته کیسې وایم
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***** 

 
 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
 

 کوم زه تاسو سره مرکې
 

 زه ستاسو هینداره یم
 

 زه ونه یم پاڼې ښکلې لرم
 

 خو ناپوهي بې پاڼو وچه ونه ده
 

 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
 
 جګړې کوومله تیارو سره 

 
 زه د سولې کوتره یم

 
 شمله لېوال
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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 

 م نوښتونه او د قدر وړ کارونه کړي دي.ژوندي کولو او بډاینې په برخه کې ه
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:
روزنې په موخه، د کوچنیانو ادبیاتو ته د تورمان صاحب سالمونه او درناوی! د نوي نسل د »

قلموالو، دولتي مقاماتو او په ټول کې دې مهمې موضوع ته د عامه ذهنیت د را اړولو په منظور، 
پر فعالیتونو باندې یوه لنډه مقاله ولیکم. د دې « د ماشوم د ادبیاتو کور»یو ځل بیا غواړم چې 

د تاسیس له « د ماشوم د ادبیاتو کور»ه ولیکئ چې کار د تر سره کیدو په خاطر په لنډ ډول را ت
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:
 :ستاد سالم، دا هم د هغه کارونو فهرست چې مونږ په تېر کې ترسره کړي ديا»
 ،د روزنتون د ماشومانو لپاره د مقاله لیکنې او رسامۍ کانکورــ ۱
 ،ماشومانو ته د کیسه لیکنې سیاليــ  ۲
عامه کتابتون ته د هنر د ورځې په مناسبت د ماشومانو د ادب د لیکوالو د تصویرونو د پکج  ــ۳
 ،لۍډا
 ،ماشومانو ته مشاعرهــ  ۴
 ،د ماشوم د ادبیاتو د مالتړ د مالي صندوق پرانیستهــ  ۵
 ،د ماشومانو د ادب لیکوالو ته د جایزو او ستاین لیکونو ورکړه ــ  ۶
 ،د ماشومانو د ورځې په مناسبت د ماشومانو میلهــ  ۷
انګلسي ژبو د شعرونو د کتاب مونږ په خپل شعر کې، ماشومانو ته د په پښتو، دري او ــ  ۸

 ،چاپ
 ،د کره کتنې او سیمینارونو اونیزې غونډې ــ  ۹

 «ځانګړې فیس بوک پاڼه ــ ۱۰
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
له « د ماشوم د ادبیاتو کور»د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې او د نوي نسل د روزلو له پاره، 

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:

 
ړوندو تعلیمي موسساتو ته، په درسي نصاب کې د یو مضمون په توګه د کوچنیانو د ادبیاتو ــ ا۱

 پر شاملولو باندې ټینګار،
 

اجمل تورمان د افغانستان له ملي تلویزیون سره په یوه مرکه کې په ټولو اړوندو موسساتو غږ 
 دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړای شي: مضمونوکړ چې د کوچنیانو د ادبیاتو 

 
په فیسبوک پاڼه کې د ماشوم « د ماشوم د ادبیاتو کور»کال د اکتوبر په لسمه نیټه د  ۲۰۱۵د »

ر اجمل تورمان د حکومت پر لوړ پوړو مقاماتو د کوچنیانو د ادبیاتو د عامیدو د ادبیاتو کور مش
او درسي نصاب ته یې د داخلیدو او رسمي کیدو په موخه د یوې تلویزیوني مصاحبې له الرې 

 داسې غږ کړی دی:

https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/timeline/?ref=nf
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/timeline/?ref=nf
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 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 لطفاً د ماشومانو ادبیاتو او رسنیزو  »

 .فعالیتونو ته پاملرنه وکړئ
لطفاً د ټولو پوهنتونونو او لوړو زده کړو د  د افغانستان د لوړ زده کړو په وزیرې غږ کوم چې

 .موسسو د ادبیاتو د پوهنځیو په تدریسي نصاب کې د ماشوم ادبیات شامل کړئ
او د افغانستان د پوهنې په وزیر غږ کوم چې لطفاً د لومړنیو ښوونځیو په کتابونو کې د ماشوم 

څنګ مرستندویه تعلیمي کتابونه  ادبیاتو ته توجه وکړی او ماشومانو ته د ښوونځي د کتابونو تر
 «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.
 
 ــ په ننګرهار کې د ختیځ ادبي ټولنې په مرسته د کوچنیانو جشن،۲
 
کال د مارچ په میاشت کې د کوچنیانو ادبیاتو ته د پاملرنې په خاطر، د ختیزې سیمې  ۲۰۱۵د 

د بنسټ له خوا یو سیمینار « دماشوم د ادبیاتوکور»لیکوالو او ژورنالېستانو د خپلواکې ټولنې او 
ما  ډوله محفل جوړ شو. له ما )آصف بهاند( نه هم هیله وشوه چې دې محفل ته یوه مقاله ولیکم،

 ور ته ولیکله. مقالهتر سر لیک الندې  « په پردي چاپیلایر کې مورنۍ ژبه»هم د 
تر څنګ  په دې یوه ورځني جشن یا سیمینار کې د کوچنیانو د ادبیاتو په باب د ګڼو خبرو

څیړنیزې مقالې هم اورول شوې وې او په پای کې یې یو پریکړه لیک هم صادر کړی و. دا 
مه نیټه خپور  ۲۴کال د مارچ په  ۲۰۱۶د « دماشوم د ادبیاتو کور»پریکړه لیک په یوه مخ کې 

 »کړ. د پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلي دي:
 
و جشن هر کال د دولت له خوا د هیواد په کچه جوړ ــ له دې وروسته دې د ماشوم د ادبیات ۱

 شي.
 ــ د پوهنې وزارت دې د ماشوم ادبیاتو ته په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي. ۲
ــ د اطالعاتو او کلتور وزارت دې د ماشوم  ادبیاتو د ودې په موخه ځانګړې څانګه جوړه  ۳

 نو او ال ډیرې توجو  مجبور کړي.کړي او رسنۍ دې د ماشوم ادبیاتو له پاره پر ځانګړو خپرو
 ــ کلتور وزارت دې هر کال د ماشوم ادبیاتو هیوادني نندارتونونه جوړ کړي. ۴
ــ له ټولو کورنیو غوښتنه کوو چې پر ماشومانو د درنو کارونو پر ځای هغوی ښوونځیو ته  ۵

 ولیږي او د زدکړو زمینه ورته برابره کړي.
 هم د ګڼو اقتصادي، علمي، فرهنګي او سیاسي ستونزو سره ــ په افغانستان کې ماشومان ال ۶

مخامخ دي، د ماشومانو د حقوقو د مالتړ نړیوال خیریه بنسټونه دې په یادو برخو کې د شته 
ې دې یوازې تر شعاره نه ستونزو د حل له پاره خپلې هلې ځلې ال ګړندۍ کړي او خپلې کړن

 «ګډونوال د ماشوم د ادبیاتو جشن، په درنښت محدودوي.
 
 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_paraday_mohit_aw_kochonian1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_paraday_mohit_aw_kochonian1.pdf
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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.

 

ـ د اطالعاتو او فرهنګ وزارت سره په ګډه د کوچنیانو د ادبیاتو د ساحې قلموالو او د هغوی ۳
 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   
 »کې ولولئ:  اعالمیې

 
 اعالمیه مطبوعاتي

 
 ۱۳۹۵-ثور-۲۲
 

اطالعاتو او فرهنګ وزارت، د ماشومانو د ادبیاتو د کور، سره په ګډه په افغانستان کي د 
او فرهنګ وزارت د نړیوالو د اطالعاتو  ماشومانو ادبیاتو ته کتنه وکړه. په دې مناسب مراسم،

 رسنیو په تاالر کي د ماشومانو د ادبیاتو د کور مشر ښاغلي اجمل تورمان پیل کړل.

https://www.facebook.com/mahmood.marhon?fref=nf
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د اطالعاتو او فرهنګ وزیر ښاغلي عبدالباري جهاني، د ماشومانو ادبیات د ټولني د جوړوني 
مکیانو انیس او ټولیزو ادبیاتو د مهمي برخي په توګه د پام وړ وګڼل، د وزارت له لوري د ک

پاره ه پنځلس ورځنۍ خپروني، کتابونو د چاپولو او په دې برخه کي د مرستندی مالي صندوق ل
 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 
، په دغه برخه کي د لیکوالو هڅونه یاده کړه او ژمنه یې وکړه چي په روان کال کي به ترڅنګ

 پاره لس غوره کتابونه چاپوي.ه د نورو بېالبېلو هڅو تر څنګ د ماشومانو ل
 

د اطالعاتو او فرهنګ وزیر له رسنیو وغوښتل چي د ماشومانو د ذهني روزني او رواني امنیت 
 او ګټوري خپروني وکړي. د خوندیتوب په موخه سالمي

 
لمریز کال په اوږدو کي د ماشومانو  ۱۳۹۴دغه راز د غونډي د علمي کمېسیون له لوري د تېر 

» پاره د چاپ سوو کتابونو تر ارزولو وروسته درې غوره ګڼل سوي کتابونه اعالن سول. ه ل
غلي آرش په ترتیب سره د ښا« د وارو ملکه « » زمین و آسمان « » راشئ چي هوا وکړو

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 

 نګ وزارت له لوري ستاینلیکونه ورکړل سول.شخصیتونو ته د اطالعاتو او فره
 

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.

 
کې یې لنډ ګزارش داسې  تاندپه نورو ویبپاڼو کې هم د دې محفل د جوړیدو خبر خپور شو. په 

 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 
جایزې  ،کال کې چاپ شوي او غوره پېژندل شوي ول ۱۳۹۴برخه کې هغو کتابونو ته چې په 

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 

خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د 
ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په برخه کې د هر ډول مالتړ او پراخې همکارۍ ژمنه 

 ثارو په برخه کې دغه جایزه د ارش ننګیال کتابآوکړه. په اعالمیه کې راغلي چې د تخلیقي 
اثر) زمین و آسمان( او د په معلوماتي برخه کې د پروین پژواک  ،)راشئ، چې هوا وکوو!(

ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر )د واورو ملکه( ته ورکړل شوه. دغه جایزې هر کس 
تنو هغو لیکوالو چې په یاده برخه کې یې لیکنې  ۱۷ته شل زره افغانۍ وې او تر څنګ یې پر 
ړی ځل دی ویشل شول. هېره دې نه وي چې دا لوم او کوششونه کړې ول ستاین لیکونه هم و

یکونو د ویش لپاره د جایزو او ستاینه چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو ل
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
محفلونه که له یوې خوا د کوچنیانو د ادبیاتو د بڼ په برخه کې فعال قلموال دا او دې ته ور ته 

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.

http://www.taand.com/archives/69110
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ـ د ماشوم د ادبیاتو کور په نوښت د افغانستان د ملي رادیو تلویزیو په مرسته د لومړي ځل له ـ۴

 کال د نومبر په شلمه نیټه د مشاعرې جوړیدل، ۲۰۱۵پاره د 
 

نوښت و چې د لومړي ځل له پاره په افغانستان کې د ماشومانو « د ماشوم د ادبیاتو کور»دا هم 
ا نوښت د ماشوم د ادبیاتو کور بسټ و، خو د افغانستان د ملي او کوچنیانو مشاعره جوړیږي. د

رادیو تلویزیون او آشیانې موسسې په ګډې همکارۍ سره دا مشاعره جوړه شوې وه. په میډیا 
 داسې وړاندې شوی دی:  ګزارشکې د دې مشاعرې  

 :پاره د ماشومانو مشاعرهه ي ځل لپه افغانستان کې د لومړ»
پاره د ماشومانو مشاعره تېره ورځ په کابل کې د افغانستان د ه په افغانستان کې د لومړي ځل ل

ماشوم د ادبیاتو د کور په نوښت او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او اشیانې موسسې په 
 همکارۍ جوړه شوه.

ډېر ژر به د ملي تلویزیون له الرې  ،ماشومانو ګډون کړه وپه دغه مشاعره کې چې په سلګونو 
 خپره شي.

ویل چې په  د ماشوم د ادبیاتو د کور مسوول اجمل تورمان په خپلو پرانیستونکو خبرو کې و
دغه مشاعره کې ډېری هغه شعرونه د ماشومانو له خوا لوستل کېږي چې د ماشوم د ادبیاتو د 

 وي دي.کور د ځوانو غړو له خوا لیکل ش
ویل چې په راتلونکي کې به د ماشوم د ادب هغې برخې ته هم پاملرنه وشي  ښاغلي تورمان و

 چې د ماشوم له خوا ماشوم ته لیکل دي.
تورمان د افغان فرهنګي شخصیت الحاج محمد ګالب منګل له مرستې او همکارۍ هم یادونه 

 .هسره کړې و وکړه کوم چې د دغه مشاعرې د جوړولو په برخه کې یې له کور
 شیانې په لسګونه ماشومان ستیج ته راغلل او خپل انتخابي شعرونه یې ولوستل.آورسته د 

دغه شان د ماشومانو د ال خوشحالۍ لپاره ترانې او د ځوان سندرغاړي مبین وصال کنسرت هم 
 وهلي. په پام کې نیول شوی و چې ماشومانو په خپلو تنکیو السونو ورته ګرمې چکې و

ی کې د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور له خوا همکارو ادارو ته ستاینلیکونه او یو شمېر په پا
 ګډنوالو ته د ګلو ګېډۍ ورکړل شوې.

دغه شان د افغانستان ملي راډیو تلویزیون هم ماشومانو ته خپلې ډالۍ د ښوونځی بکسې پر 
 ویشلې. ماشومانو و

ومړي ځل لپاره په دومره پراخه کچه د ماشومانو لپاره د د یادونې ده چې دا په افغانستان کې د ل
 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.

ویلو یو پروګرام، او په  ویل: موږ غواړو په راتلونکې کې ماشومانو ته د کیسو تورمان و
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.
اشوم د ادبیاتو کور له څو کلونو راهیسې د ماشوم د ادب په برخه کې کار کوي چې تر اوسه د م

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.

 
محفلونه که وغځول شي او د افغانستان په ټولو ښارونو کې عام کړای شي، ډیره به ښه  داسې

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، 

خپلې لیکلې کیسې ولولي، نو که له یوې خوا په هر اړخیزه توګه  خپل شعرونه واوروي او
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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 
نه نیولې بیا تر ټولنې پورې هر کله ماشومان او کوچنیان ښکنځل شوي، چیچل شوي او ښونځي 

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 

چې د هغوی استعدادونه غوړیږي او د شخصیت د جوړیدو او  نور داسې محافل چوړیږي
 غوړیدو له پاره یې الره آواریږي، ډیر ښه کار دی او باید ال پسې وغځول شي.

 
د مرستو  د جدي رامنځ ته کولو، ساتنې، ودې او ال شتمنیدو په خاطرد ادبیاتو  کوچنیانود ــ ۵

 :صندق پرانېستل
 

ادبیاتو ته د پام له پاره او د دوی په ژبه د دوی له پاره د آثارو د چاپ د ماشومانو او کوچنیانو 
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 آزادۍ رادیو په   خان محمد سیندکیدو په یو ګزارش کې چې ښاغلي د دې صندوق د پرانستل 

 کې خپور کړی و، داسې راغلي دي: ویبپاڼه
 پاره د مالي مرستو د جلبولو صندق پرانېستل شو.ه د ماشوم د ادبیاتو د ودې او پراختیا ل»

جوړې شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل، په دې مناسبت په 
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.
وکړې په غونډه کې د ځینو دولتي او غیردولتي موسسو استازو دغه هڅه وستایله او ژمنې یې 

 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.
ل کې د ماشوم د ادبیاتو د د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبې په ورځ په کاب

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:

کې د ماشوم  ۱۳۹۴پاره چې په ه هغو لیکوالو او رسنیو ل"موږبه په نږدې راتلونکې کې د 
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 

ماشومانو لپاره د ادبیاتو په برخه کې نه ستړي کې د ماشوم ادبیات ځای کړي. موږ ستاسې د 
 کیدونکې هڅې کوو."

ویل، په دې برخه کې یې له څو کلونو راهیسي هڅې جاري ساتلي خو اوس  ښاغلي تورمان و
مهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور، په رسمي توګه په کار پیل کړی، د دولتي او غیر دولتي 

 ر فعالیتونو مثبت اثر وکړي.موسسو مالي او تخنیکي مرستې به یې، پ
ه ویل، د ماشومانو د سالمې فکري روزنې ل د اطالعاتو او فرهنګ وزیرعبدالباري جهاني و

 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:

لو تر ټولو ښه تعارف کوي،په افغانستان کې د کوچنیانو، "ادب د ټولنې د کلتوري سطحې د لوړو
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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ویل، د ټولنې د  اسداله غضنفر و د افغانستان د جمهور رییس اشرف غني فرهنګي سال کار
پرمختګ او ترقۍ لومړني بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنه او له علم او ادب سره د دوې له 

 همدارنګه تاکید یې وکړ چې دې برخې ته زیاته پاملرنه وشي. بلدولو سره تړلي دي،
په نصاب  ویل، هڅې به وکړي چې د زده کړو په ورته وخت کې د پوهنې وزارت استازي و

 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 

و راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت وي او که دې ته ورته نور څه وي، د ماشوم پر تهذیب ا
 «ډیر اثر کوالی شي.

 
ــ د ماشوم د ادبیاتو کور فیسبوک پاڼې کې د بنسټ له لوري د کوچنیانو له پاره خپاره شوي ۶

 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 

فیسبوک پاڼې څومره « د ماشوم د ادبیاتو کور»جرأت سره لیکلي دي چې دوی په دا یوه کال کې 
په فیسبوک پاڼه « د ماشوم د ادبیاتو کور»کال د می په اولسمه نیټه  ۲۰۱۶دی ، ده د  کار کړی

 ولیکل:  داسېکې  
 !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 
یو کلنۍ کیک نه دی پرې کړی هم ستاسې په وړاندې پړ نه یم او د ماشومانو  رسمي ډول د خپلې

 .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 

 .ې ال یو کال نه اوړيڅنګه مې چې وویل له رسمي فعالیت څخه ی
 

 .و جیبونو نه وي کړيمونږ په تشو السونو هغه څه کړي چې ډېریو ښایي په ډک
 

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

 .ګرانو ماشومانو خوښه کړې ويیم 
 

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 

 .پراختیا په هدف چې زمونږ یواځنی موخه ده مرسته راسره کوياو 
 

  اوس همدومره
 یار زنده صحبت باقي

 د ماشومانو د ادبیاتو د کور مسوول
 اجمل تورمان

 «کابل ۱۳۹۵ /۲۸/۲

https://www.facebook.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%B1-1474829949511421/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%B1-1474829949511421/?fref=ts
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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.
د ماشوم د ادبیاتو کور په فیسبوک پاڼه کې د ماشومانو له پاره  مخکې هم و ویل شول چې

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:
ورځې په مناسبت له میدیوتیک سنتر سره په ګډه د ماشومانو میله جوړول. د ماشوم د نړیوالې 

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 »
 «مناسبت د ماشومانو میله؛ورځې په 

 

 
 
د خپل فعالیت له پیل نه، شخصي او رسمي مراجعو ته د ماشو د « د ماشوم د ادبیاتو کور»

ادبیاتو د ښه کیدو، ودې او د نوي نسل د ښې روزنې په موخه، یو شمیر وړاندیزونه په شفاهي 
دیزونه د دوی په او تحریري بڼه وړاندې کړي دي، درانه لوستونکي کوالی شي چې دا وړان

 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 

ړاندیز یې د د بیلګې په توګه دلته یادوم چې زما له نظره ډیر مهم او د ارزښت وړ دی. دا و
 ښونځیو د ریاضي کتابونو د لیکوالو له پاره کړی دی.

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 
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هم په هغه کې د حساب د زدکړې )یو، دوه، درې...( توري  درک، پوهیدنې او منلو وړ وي او
...( ځای پر ځای شوي وي. وروسته د متن له وړاندې کولو نه دا بیا د ښونکي ۳، ۲، ۱یا اعداد)

په مهارت پورې اړه لري چې څنګه په ورکړي متن کې بیا زدکوونکو ته عدودونه ور وښیي. 
 »بشپړ متن دی: وړاندیزدا د اجمل تورمان د 

 
 ریاضي او د ماشوم ادب

 اجمل تورمان
 

 د ښوونځیو د منځنیو ټولګیو د ریاضي د کتابونو د لیکونکو د پام وړ!
 

شان چې هم خرما شي هم  شئ په ریاضي کې عبارتي پوښتنې لږ اوږدې کړئ، داتاسې کوالی 
 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!

 مثالٌ:
 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.
 

 ماشومان ډکه کړي(یو اور څو توپه وي؟ )خالي خانه چې بیا یې 
 وپ کې دوه مندې جوړې کړې.تزمری په لومړي 

 
 م توپ کې څلور.یپه دو

 
 

 په دریم توپ کې بیا څلور.
 

 په څلورم توپ کې دوه.
 

 اوه په پنځم او شپږمو توپونو کې دوه شپږېزې.
 

 ولې څو منډې جوړې کړې؟ټاوس له جانان نه حساب ورک دی چې زمري 
 
په شپږو توپونو څو مندې جوړې کړې دي؟ )خالي خانه چې بیا وک یې مرسته کوي، زمري څ

 یې ماشومان ډکه کړي(
 

 د تېر درس د تکرار په ډول د ښوونکي پوښتنې:

https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1476344882693261/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1476344882693261/?type=3&theater
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 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؟

 
 اله وي؟یو اور څو ب

 
 زمري په اول توپ څو منډې جوړې کړې؟

 وهلې؟ زمري څو څلوریزې و
 

 څو مندې جوړې کړې؟ ،ونو کې زمري څوپپه دوو ورستیو تو
 

 زمري په یو اور کې ټولې څو منډې جوړې کړې؟
 

 ولې څو مندې کېدې؟ټنو  ،که زمري په هر توپ شپږ منډې جوړې کړې وي
 

 «بېلګې ...او دې ته ورته نورې 
 

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 

 ور نه جوړوي.جمالت 
نومې ترانه ده چې ما د ماشوم د « باران»ښه بیلګه یې د اجمل تورمان د ماشومانو له پاره 

 »یې بیا په تکرار سره را اخلم:   دلتهادبیاتو کور له پاره په دریمه مقاله کې را اخیستې ده او   
 

 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

 
***** 

 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

https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1481261722201577/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1481261722201577/?type=3&theater
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 ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران
 ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران

 
***** 

 اران د پسرليښكلي ب
 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
 سالم څپه، څپه وركړه

 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

 
ترانه، د اجمل تورمان پاسنۍ  ترانې ته ورته په عین     الندېد ښاغلي عبدالحمید حکیمي دا    

بڼه د غږونو، کلماتو او جملو په جوړولو کې په آهنګینه بڼه چې د کوچنیانو له ذهن او روان 
 »ه مساله ده، مرسته کوي، وګورئ:سره برابر

 
 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

 
په فیسبوک پاڼه کې د هغو قلموالو د لیکنو او شعرونو تر څنګه چې « ادبیاتو کورد ماشوم د »

او خپروي یې، په خپله د کوچنیانو لیکنې او شعرونه  د ماشومانو او کوچنیانو له پاره څه لیکي
مه د لس کلنې تلوسې آشنا  ۲۴کال د اپریل په  ۲۰۱۶یې هم خپاره کړي دي. یوه ښه بیلګه یې د 

 ې په انګریزي یې لیکلې ده او مور یې پښتو ته اړولې ده.لیکنه ده چ
 په فیسبوک پاڼه کې یې د خبر او مطلب بشپړ راپور داسې راغلی دی:« د ماشوم د ادبیاتو کور»
 
شنا له انګریزي ژبې نه پښتو آشنا لیکنه ده چې مور جانې یې نوشابې آدا د لس کلنې تلوسې »

 :ته اړولې ده

https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/?fref=ts
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/?fref=ts
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 ټولې کورنۍ کور افغانستان، زمونږ د
  خت راټول ووو مونږ ټول پکې یو

 د نوي کال په ورځ آرامه او خوشحاله وو
 او د ورځې چې تری وتلي یوو،

  ډیره موده کیږي 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؟

 ...و پسې ډیره خپه یمزه د افغانستان د ون
 ... څه رانه ډیر لري دي هر زه په یوه نوې دنُیا کې یم چې دا

 ...شيه ن هیله او ُدوعا کوم چې نور جګړې و خو...
 ...زه داسی یو لمر ته والړه یم چې په ویلې کیدو دی

 لې چېتشم ایسه له یاده ن
 !احساسوي؟د افغانستان په زړه به همدا اوس څه تیریږی او څه به 

 «تلوسه اشنا
 

په خپله « د ماشوم د ادبیاتو کور»په دا تیر یوه کال زماني واټن کې داسې هم شوي دي چې 
فیسبوک پاڼه کې په ورین تندي د نورو هغو فرهنګیانو او قلموالو خبرې اعالمیې او خبرتیاوې 

همدا اوس خپرونې هم خپرې کړې دي چې د کوچنیانو او ماشومانو له پاره یې کار کړی او 
 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.

د  د ماشوم»کال د می په پنځمه نیټه  ۲۰۱۶دا د احمد ولي اڅکزي د لیک یوه برخه ده چې د 
 په فیسبوک پاڼه کې خپور شوی دی:« ادبیاتو کور

 
 !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
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په نوم یوه انټرنټ پاڼه جوړه کړې ده چي پکښي   www.kochnai.com ما د کوچني ټکی کام

نو  ،یادونه وکړئ   پاڼې   د ماشومانو له پاره مواد خپروم. که تاسو په خپله تذکره کې د دغې
 «ي...ښایي ال زیات کسان پې خبر شي او ورڅخه ګټه واخل

 
د خپلو نورو فعالیتونو په لړ کې د کوچنیانو د ادبیاتو د هر اړخیزې « د ماشوم د ادبیاتو کور»

څیړنې له پاره ، د نظر له خاوندانو سره د کوچنیانو د روان د پیژندنې په نظر کې نیولو سره له 
ینو ښاغلو سره د پوښتنو او ځوابونو په بڼه مسایل مطرح کړي دي چې زه دا کار ډیر اغیزناک ځ

 ګڼم، خو له بده مرغه چې دا پروسه یا پڅه شوې، یا دریدلې او یا به زه ورباندې خبر نه یم.
 
ځوابونو  پوښتنونیټه د ( ۲۷کال د اکتوبر په اوه ویشتمه) ۲۰۱۵  د «د ماشوم د ادبیاتو کور»

هغه متن خپور کړ چې له استاد شرف الدین سره یې د ماشومانو له پاره د کیسو ا و کیسو په 
 ا ده:ځانګړنو تر سره کړې وې. د هغو پوښتنو ځوابونو یوه برخه د

 
د ماشوم د ادبیاتو کور له استاد شرف الدین عظیمی سره د ماشوم ادبیاتو اغېزه د ماشوم په »

، هغه څه چې ورو. روان باندې لړۍ هم پیل کړه. د دې لړۍ لومړی موضوع مو کیسه وټاکله
دا چې کیسه د ماشوم په وده . خو اروایي ګټې یې خورا ډېرې دي، رو یې دود په ختمېدو دیو

 .اغېز لريڅه 
 

 کور: استاد کیسه څه ده؟
 

استاد عظیمی: د کېسۍ په اړه کیدای شي د ادبیاتو د برخې کارپوهان او د فرهنګي چارو مینه 
 ي.دې مقالې له حوصلې بهر و خو د هغو یادول به د، وال بېالبېل نظرونه او تعریفونه ولري

او داستان مانا کیږي، په دري  کیسه په پښتو ژبه کې له لغوي اړخه قصه، نکل، مواسه، ناول
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 

پېښه ده چې ماشوم یې  لپاره یوه تر ټولو جالبه او ښه وسیله ده، کیسه یوه تېره شوې تجربه او
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
 

یاتو کور داسې پروګرامونه پراخ کړي، ډیره به زما ټینګار هم همدا دی چې که د ماشوم د ادب
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 ارزښت نور هم روښانه  هغوی د ادبیاتو په روان خبرې وکړي او د کوچني او د
 کړای شي.

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.
 
 
 
 

http://www.kochnai.com/
http://www.kochnai.com/
https://www.facebook.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%B1-1474829949511421/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%B1-1474829949511421/?fref=ts
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/?fref=ts
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/?fref=ts
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 محمود مرهون

 
 او د کوچنیانو ادبیات

 

 
 

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 

سلسله کې دا مقاله)شپاړسمه برخه( یوازې دې ته ځانګړې  له پاره ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په
 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 
کال په اپریل کې کابل ته سفر وکړ، نومې  ۲۰۱۵مې چې د ویبپاڼه کې راتلې. کله « لر اوبر»په 

د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې ولید. سره ومو پیژندل، ښه روغبړ مو 
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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.

چې لږ د استادانو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه کمه شوه، مرهون مې ورو خوا ته راغی او را کله 
 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 غیر ستندرد کتابونه یې په الس کې را ته ونیول او وې ویل:
 «…یلګې دي، دا وړې کیسې مې د کوچنیانو له پاره ژباړلې دي او دا مې د کار ب» 

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:
 

شه، په ځوانۍ دې برکت شه چې تا دومره کار کړی دی، هغه هم دکوچنیانو له پاره مبارک دې 
 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.» 
شوې، ما ورته و ویل چې زه به د کوچنیانو له پاره ستا پر کارونو کله چې د ده خبرې خالصې 

 او په ځانګړي ډول پر دې کتابونو یوڅه لیکم.
 

کله چې ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو پنځلسمه برخه خپره کړه، نو مرهون راته د فیسبوک له 
 الرې ولیکل:

 
 استاده سالم!»

 «یكلي؟هغه زما د كتابو په اړه به دي سه نه وي ل
 

 ما بیرته داسې ور ته ولیکل:
 

 مرهون صاحب درناوی مې د ځان او ټولو همکارانو له پاره و منه!
ستا سو کتابونه مې له دروند والي سره سره تر ډنمارکه پورې را رسولي دي، یو څه یاد داشتونه 

ه بده مې ستا او ځینو هغو کتابونو په باب لیکلي هم دي چې سر سري مې لوستلي دي، خو ل
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 

 و زما ژوند او نورو فرهنګي کارونو ته په کتو سره یو څه وخت ته اړتیا لري.یې لیکم، خ
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 

 ما د فیسبوک د چت خونې له الرې له ده نه د ده د بیوګرافۍ غوښتنه وکړه.کارونو څه وایو، نو 
 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 

ویبپاڼه کې « ټول افغان»کال د جون د میاشتې په اته ویشتمه نیټه په  ۲۰۰۹ډول د ده په باب د 
 راغلي دي: داسې خپره کړې وه. د هغې لیکنې په یوه برخه کې د مرهون په باب

 
توږي، او انار په هغه ورځې، چې له شماله جنوب ته راپاڅیدلي بادونه د ونو وروستۍ پاڼې » 

خپلو ریښو کې د نویو ګلونو د غوړولو لپاره اوبه پټوي، نو چې د بابا صاحب زیارت ته وخیژې 

http://www.tolafghan.com/posts/13948
http://www.tolafghan.com/posts/13948
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مه ۱۳میالدي( د همداسې یوه دسمبر په ۱۹۸۹ښکلی ارغنداو یو بل رنګ لري، شل کاله پخوا ) 
)خړزیو( یوه ښکلي ماشوم د ښاغلي آغا محمد محرابي کور روښانه کړ، د بارکزو د شیرزیو 

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. 
 

ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په علمي کدر کې تر ټولو اوس محمود مرهون د کابل پوهنتون د 
 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 

جریده خپروي چې تر اوسه پورې یې دوې ګڼې زما له نظره په نامه    «سراج الملت»او د 
)راځئ چې پښتو زده کړو، بیاید پښتو  تیرې شوې دي، په آنالین ډول یې د پښتو ژبې تدریس

 ډول تر السه کیدای شي: آنالین بیاموزیم( ته مټې را نغښتلې دي چې په
اونیزې سره یې د خپلو چاپ  ټاټوبي ژباړل یې په یوه عادت بدل شوي دي. له د کتابونو لیکل او

 شوو آثارو په باب داسې ویلي وو:
ر چاپ سوي دي عنوانه بېالبېل کتابونه په هیواد کي دننه او له هیواده به ۳۱تر دې دمه مي » 

 «ته ورسېږي  ۳٥او انشاهللا په نږدې راتلونکي کې به دغه شمېر 
 

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 کو چنیانو او ماشومانو له پاره کړي دي.

 
 چې مرهون ما ته په کابل کې را وسپارل، عنوانونه یې دا دي:هغه کتابونه 

 
 ــ مهربانه سپی او د چرګې ژړ چیچان،

 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 
 ګانې هم لري، په دې ډول:« خو»کتابونه د ډیرو ښیګڼو تر څنګ یو څو 

 
 

 ــ د کتاب لیکواالن نه دې ښودل شوي،
 شوې،ــ په ژباړل شوي متن کې د کتاب منبع نه ده راوړل 

 ــ د چاپ کال او ځای نه ده ښودل شوی،

https://www.facebook.com/pages/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DA%81%D8%A6-%DA%86%D9%8A-%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%88-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DA%93%D9%88/1434426150208055?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/pages/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DA%81%D8%A6-%DA%86%D9%8A-%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%88-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DA%93%D9%88/1434426150208055?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/pashtoliterature/posts/1590414281211359:0
https://www.facebook.com/pashtoliterature/posts/1590414281211359:0
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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 

 وي دي.پوه شي چې ناشر څوک دی او له کوم آدرس نه خپاره ش
 ــ د ژباړې ژبه یو څه ځیږه ښکاریږي چې د پښتو د یوې لهجې رنګ په کې غالب دی.

د دغو پاسنیو نیمګړتیاوې 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:

 
 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؟
به یوه کتاب)مهربانه سپی او د چرګې ژړ چیچان( کې د کتاب پر مخ ژباړن محمود مرهون 

ساحل مرهون ښودل شوی دی. آیا ساحل مرهون  ښودل شوی دی او په دریم مخ کې یې ژباړن
 او محمود مرهون یو شخص دی که جال جال اشخاص دي؟

 
 محمود مرهون:

 سالمونه!
 هغه یو اشتباه ده دواړه یو کس دي.

 دواړه محمود مرهون دى.
 …او بل دا د انګلیسي متن څخه ترجمه سوي دي مګر رسامۍ یې

 
 آصف بهاند:

ټوکه دې چې چاپ ته لیږل، زما مصلحت دا دی چې ټاکلې منبع)مآخذ( یې ور سره  ۴۰نور 
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 

 او څیړونکی یې. غوندې یو شخص ته چې استاد
 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.

او په هر اړخیزه  د اوس له پاره یې پرتلنه ځکه نه شي کیدالی چې اصل متن په الس کې نه شته
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 

لوستلو له پاره په الس  کیسه په مینې سره واوروي او یا کوم کوچني ته له دې کتابونو څخه یو د
 …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 ورسیږي، ډیر ګټور دي او کوچنیان به ډیر څه ور نه زده کړي.

ابونو په پیل کې د کوچنیانو په ژبه له هغوی د لسو عنوانه کتابونو له ډلې نه مرهون د ځینو کت
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:
 
ه راوړې خوږو او ګاللیو کوچنیانو! دا دی تاسې ته مې نن یوه ډیره پخوانۍ او ډیره عجبه کیس»

ده. دا کیسه یوه خورا مشهوره کیسه ده چې دیر کلونه پخوا پیښه شوې ده. تاسو به دا کیسه لولئ، 
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خپلو نورو شریکانو ته به یې وایاست او بیا به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. که چیرې مو کوم 
چې در ته ځای سر نه خالصیدئ، بیا به نو خپل ګران پالر جان اویا مور جانې ته و وایاست 

 مرهون،محمود)ژباړن(، وحشي خرس او هوښیار هلک، لومړی مخ(«)…مانا یې کړي 
 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 
رهون،محمود)ژباړن(، م«) …بیا یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ پایه و وایاست، په یاد یې کړئ او

 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.
ومو اوکوچنیو لو ستونکو پورې څوک څه خو اصلي خبره دا ده چې دا کتابونه به اوس تر ماش

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 ورسیږي.
 

همدې ستونزې سره مخ ده چې دا ښایسته او د ماشومانو  د مرهون صاحب د دې کتابونو مسآله هم
او کوچنیانو له پاره په زړه پورې کتابونه به څنګه او څوک تر خپل ځای، یانې د کوچنیانوتر 

 نازکو السونو پورې ورسوي؟
کله چې ما په کابل پوهنتون کې له مرهون سره ولیدل د نورو خبرو تر څنګه مې همدا موضوع 

چې دا کتابونه به څنګه تر کوچنیانو پورې ورسیږي؟ او وړاندیز مې ور ته وکړ ورته یاده کړه 
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 

ځانګړې پاڼه باندې یو څو کتابونه آنالین کړي دي چې ښایي ټول خلک به ور د فیسبوک پر یوه 
 ته الس رسی و نه لري.

 
که ښاغلی مرهون که له ځینو داسې ویبپاڼو سره چې دا کتابونه انالین کوالی شي، په تماس کې 

 به موثره وي. هغه څو پاڼې دا دي:شي، ډیره 
 

 ( ketabton.comــ کتابونه دات کام )
 
 (kitabtoon.comکتابونه دات کام )ــ 
 

 (pal.taand.comــ پل دات، تاند دات کام )
 

دوه لومړني یې جال 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 

 ډیر په ځای او مناسب کار به وي. لمن کې ولري،
 

کال د اکتوبر په پنځلسمه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د  ۲۰۱۵محمود مرهون 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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ه د محمود مرهون د لومړنیو لسو چاپ شوو کتابونو په باب مې د ماشومانو او کوچنیانو له پار
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.
چې هرډول وي، وې دې. زما له پاره دا د خوشالۍ خبره ده چې زموږ د ټولنې د یو هیر خیر 

 شوي قشر له پاره یو څه نه، بلکې ډیر څه له چاپه را و وتل.
 اوس پوښتنه دا ده چې دا کتابونه چا ته چاپ شوي دي:
 ــ هغه چا ته چې د راتلونکې ټولنې یوه اصلي سټه ده،

 ټولنه باید وچلوي، ــ هغه چا ته چې راتلونکې
 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.

 خپل فیسبوک کې د نویو کتابونو د چاپ له پاره داسې لیکلي دي:محمود مرهون په 
 !نانیو شریکانو ته زیرىخپلو »

( دانې کتابونه در جوړ کړي دي، پلرو ته مو و وایاست چي خامخا ٤۰دا واري مي تاسي ته )
 «یې در پیدا کي څلوېښت دانې د خوږو کیسو کتابونه ټول رنګه
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https://www.facebook.com/mahmood.marhon?ref=ts&fref=ts 

 
په ځینو ځایونو کې داسې هم تر سترګو شوي دي چې د نویو چاپ شوو کتابونو شمیر څلویښت 

تر ټولو کره او وروستی مالومات،  نه، بلکې پنځه څلویښت عنوانه دي. د دې کتابونو په باب
مرهون له ښاغلي احمد شاه اعطمي 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:
کتابونه  ۴۵د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي ځوان ښوونکي محمود مرهون د ماشومانو لپاره » 

 .لیکلي او ژباړلي دي
 

نوموړی وایي، د هر کتاب هره پاڼه یې د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو پسوللې تر څو 
اشوم ته باید د ده په خبره، م. ماشومان په اسانه زدکړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي

ري، په ل           نوموړی زیاتوي، پالنه. وښودل شي چې رنګینه نړۍ د کاغذ پرمخ هم شت
 .نږدو وختونو کې د ماشومانو لپاره شپږ جلده دایرت المعارف هم ولیکي

له محمود مرهون سره زموږ همکار احمد شاه اعظمي مرکه کړې او په لومړي سر کې یې 
 «مانو لپاره یې د کتابونو لیکلو او ژباړلو ته څنګه پام ور اوښتی؟ورڅخه پوښتلي چې د ماشو

 
http://pa.azadiradio.com/content/transcript/27421018.html 
http://www.mashaalradio.org/content/article/27420950.html 

 
کومې څرګندونې چې ښاغلي مرهون آزادۍ او مشآل رادیو ته کړي دي، هلته یې ویلي دي چې  

نه او لیکنه ده او نور ټول ژباړل شوي دي. ټوکه ټولو (۷په دې پنځه څلویښت کتابونو کې اوه)
 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:

 
 او سره بزه، محمود مرهون،ــ شرمښ ۱
 ــ جګ بابا، لیکوال: جین وبستر، مترجم: محمود مرهون،۲
 ــ د آسمانو شاپیرۍ، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳
 ــ د واورو ملکه، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۴
 ــ د اُز د ښار جادو ګر، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون، ۵
 ــ سورکۍ، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون، ۶
 ــ مالله په عجبه دنیا کې، لیکوال: لوییس کارول، مترجم: محمود مرهون، ۷
 رهون،ــ اورلګیت خرڅونکې نجلۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، مترجم: محمود م ۸
 ــ د ماشیني انسانانو سره جنګ، لیکوال: فرانک با اُوم، مترجم: محمود مرهون، ۹

 ــ د باچا نوي کالي، محمود مرهون، ۱۰
 ــ قهرمان هلک او جادوګر، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۱
 ــ د ځنګله د ماڼۍ راز، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۲
 ن طوطي، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،ــ شی۱۳
 ــ سارا سرور، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۴
 ــ شپږ ورونه او یو سوی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۵
 ــ نیک بخته شاهزاده، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۶
 بله کیسه(، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،ــ مغروره باز)او یوه ۱۷
 ــ چاالکه پیشي، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۸

https://www.facebook.com/mahmood.marhon?ref=ts&fref=ts
http://pa.azadiradio.com/content/transcript/27421018.html
http://www.mashaalradio.org/content/article/27420950.html
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 ــ د ریدي وفاداره سپی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۹
 ــ سرتیری او وحشي دیب، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۲۰
 ن چیچی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،ــ د ګیدړې شیطا۲۱
 ــ اروا وږی سپی)څو نورې کیسې(،۲۲
 ــ د کلي عجیبه سپی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۲۳
 ــ انګوړ و منګوړ او چیچي مچونګړ، محمود مرهون،۲۴
 محمود مرهون،ــ ښکار او ښکاري)او یوه بله کیسه(، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: ۲۵
 ــ مچمچکه، لیکوال: بن زلس، مترجم: محمود مرهون،۲۶
 ــ هوایي هیلۍ، لیکوال: هانس کریستن اندرسن، مترجم: محمود مرهون،۲۷
 ــ د کوچنیو انسانانو دنیا، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۲۸
 ــ آسماني نجلۍ، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۲۹
 ــ لنډیان او خفاف)بوټ ګنډونکی(، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۰
 ــ نازو او جادوګر، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۱
 ــ مهربانه نجلۍ، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۲
 ،ــ شین سترګې ارزو، لیکوال: لوسی م مونټګمري، مترجم: محمود مرهون۳۳
 ــ ماریا او زمری شاهزاده، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۴
 ــ نازو او جادوګر باچا، لیکوال: فرانک با اُوم، مترجم: محمود مرهون،۳۵
 ــ علي بابا او څلویښت غله، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۶
 راتا، مترجم: محمود مرهون،ــ هوښیار سوی او بد رنګه راکون، لیکوال: شاګاهی۳۷
 ــ درې سترګی دیب او کوچنی بوټبه، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۸
 ــ د زمریالي وفا داره سپی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۹
 ــ د هیلۍ بد رنګه چیچی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۴۰
 یار هلک، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،ــ وحشي خرس او هوښ۴۱
 

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، 

لو، او چاپولو چارې او نور ټول مسایل په یوازې توګه خو ښاغلي محمود مرهون د لیکولو، ژباړ
 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 ادبیاتو او نوي نسل د روزلو په ارزښت باندې  د محمود مرهون ځینو دوستانو او د کوچنیانو

آګاه خلکو خپل 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»
پښتني ټولني ډېري میندي او پلرونه د کابل پوهنتون د ځوان استاد ښاغلي محمود مرهون د 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 

رنه سترګه ورته وګورئ، زه باوري یم، چي د پښتني کهول د کوچنیانو له پاره د کتابونو او په د
 !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!

 
https://www.facebook.com/matiullah.rohyal?ref=ts&fref=ts 

https://www.facebook.com/matiullah.rohyal?ref=ts&fref=ts
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مه نیټه د مرهون د همدې فعالیتونو په باب داسې ۶کال د دسمبر په  ۲۰۱۵ښاغلي خالد هادي د 

 ولیکل:
 : ښائې دا به په پښتو کي لومړنۍ هڅه وي »

 اړه دونه ستر فکر او خدمت ته مالتړيچي یوځوان راوالړیږي او دافغان ماشوم راتلونکي په 
. 

زموږ د تنکي نسلونو لویه ستونزه داده چي ماشوم مو په مورنۍ ژبه د فکري تکامل لپاره د 
بنسټزو مواد بې برخي پاته وي . ترڅو چي دماشومانو ادبیات ته کار ونسي ترهغو به د یو سالم 

 . وي او با احساسه نوي نسل د رامنځه کیدو ټولي هڅي بی معنا
زه په خپل وار د کابل پوهنتون د استاد پوهنیار محمود مرهون دغه چاره ستایم چي په مورنۍ 

بیالبیل کتابونه لیکلي او راټول کړي دي چي زیات  ۴۵ژبه ئې په لومړي ځل د ماشوم د ادبیاتو 
 . شمیر ئې چاپ سوي هم دي

اب سره اشنا ساتل غواړي او که اوس نو دا په پلرونو او مېندو پوري تړلې ده چي ماشوم له کت
 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 سترخدمتونه ټولني ته وړاندي کړي.
 

https://www.facebook.com/anzorgar?fref=nf 
 

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»

افغانستان كتاب قصه براى كودكان توسط یك استاد پوهنتون سال در  ۲۳براى اولین بار پس از 
 . 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

 smile-humørikon ار میكنمبه چنین افراد افتخ ۲شخص خودم ادمین 
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 

 .یتونو کي وویشيچي دا ټول پنځه څلوېښت زره جلده کتابونه به د افغانستان په ټولو وال
 
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.« 

 «WH ۲ادمین 
 

https://www.facebook.com/Ariyana.Afghanistan/ 
 

محمود مرهون له ځوان وجود سره ځوان او تاند فکر هم لري، د زدکړو، پوهې او عملي کار 
ډیرو برخو ته الس اچولی دی؛ او زه یې چې جدیت، هوډ او کار ته ګورم، هیله لرم چې بریالی 

https://www.facebook.com/anzorgar?fref=nf
https://www.facebook.com/Ariyana.Afghanistan/
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ور نه راووزي، خو له ځینو عکس العملونو نه یې داسې ښکاري چې  کارونه یې دومره نه په 
ې د ده د ځینو قلموالو دوستانو نه همکاري یې ستړی کوي. د همدې تر بحث الندې عذابوي، بلک

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:
 !وږ خلګو ته یوازي انتقاد ور رسېدلى دىزم»

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 

دي چي ولي دي په کتابونو کي امالیي له چاپ وروسته تر ټولو ډېر انتفاد دوئ راباندي کړئ 
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 

ي چي خبري مو کوالى چي تې له خپله مغزه وایې نه له کاغذه، خو عصاب مي ځکه خراب د
 «ډیري دي عمل مو لږ خاص مخاطب ډېر لرم.

 
https://www.facebook.com/mahmood.marhon?ref=ts&fref=ts 

 
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 کیږي 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،
 په نامه اخبار مسول چلونکی دی(، »سراج الملت«ــ د یوه ژورنالست په توګه عمآل کارکوي )د 

 ــ مولف دی، کتابونه تالیفوي،
 ــ مترجم دی، ژباړل شوي کتابونه یې چاپ شوي دي،

د تدریس کار په « راځئ چې پښتو زده کړو، بیاید پښتو بیاموزیم»ــ  په پراخې حوصلې سره د 
 ژوندۍ ویدیویي بڼه په خپل مخکتاب کې پر مخ بیایي،

 اتي مرکز مشري کوي،ــ د کاینات د نشر
 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 شپږ ټوکه 

 دایرت المعارف هم ولیکي او خپاره یې کړي چې اوس یې کار روان دی.
کال په اپریل ــ می کې کابل ته تلل وم، ورسره مې مخامخ ولیدل، یو بل سره  ۲۰۱۵ زه د

معرفي شوو  او وغږیدو. ما ته یې د کوچنیانو له پاره خپل لس چاپ کړي کتابونه را وسپارل 
کال د  ۲۰۱۵تر عنوان الندې مقاله ور ته ولیکله او د ( ۱، مرهون او د کوچنیانو ادبچې ما )

 ویشتمه نیټه مې خپره کړه:جوالی په یو 
 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochonian16.pdf 
http://www.nahimi.dk/web/index.php/ps/2012-08-11-17-36-
49/13259-2015-07-21-16-14-07 
http://tolafghan.com/posts/31388 
http://www.taand.com/pal/archives/1951 

 

https://www.facebook.com/mahmood.marhon?ref=ts&fref=ts
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochonian16.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochonian16.pdf
http://www.nahimi.dk/web/index.php/ps/2012-08-11-17-36-49/13259-2015-07-21-16-14-07
http://www.nahimi.dk/web/index.php/ps/2012-08-11-17-36-49/13259-2015-07-21-16-14-07
http://tolafghan.com/posts/31388
http://www.taand.com/pal/archives/1951
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ډیرې خبرې تبادله شوې   چې کتابونه راکول، زما او د ده تر منځ د همدې لیدنې په ترڅ کې یې
 چې کوچنیانو ته یې د چاپ شوو او نا چاپ کتابونو په برخه څرګندونې ډیرې د پام وړ وې.

 کله یې چې کتابونه راکړل، ما ور ته و ویل:
کوچنیانو له پاره  مبارک دې شه، په ځوانۍ دې برکت شه چې تا دومره کار کړی دی، هغه هم د

 دي.چې د ډیرو هیر، خو ستا په یاد 
 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.» 
 

http://www.taand.com/pal/archives/1951 
 

کړه، کتابونه یې چاپ او خپاره کړل، او د دې وعدې په پوره  او دا دی اوس یې هغه وعده پوره
پر یخ یې لیکي »یې دا ثابته کړه چې دی د هغې ډلې خلکو پر الر نه دی روان چې   کولو سره

، محمود مرهون پر ډبره ولیکل او په خپل کار او زیار سره یې د عمل «او لمر ته یې ږدي
 جامې ور واغوستې.

پاره د ده د لومړیو کتابونو تجربې ته په کتو سره، د تر کار کتابونو د چاپ له ما د کوچنیانو له 
 پاره داسې مشوره ورکړې وه:

یې ور سره  (مآخذ)ټوکه دې چې چاپ ته لیږل، زما مصلحت دا دی چې ټاکلې منبع ۴۰نور »
ي. ص والولیکه چې ستا مسولیت هم تر سره شي او په راتلونکو کې څیړونکي هم له ستونزو خ

آدرس ښودل ډیره اړینه موضوع ده، بیا تا  او په هر څه کې مآخذ، سر چینه، ریفرینس، لینک
 «.غوندې یو شخص ته چې استاد او څیړونکی یې

 
http://tolafghan.com/posts/31388 

 
یکله، هلته مې ورته داسې وړاندیز کړی و چې کله مې چې د ده پر لسو لومړنیو کتابونو مقاله ول

 که دا کتابونه په خپلو آدرسونو کې انالین شي، ښه به وي:
ین کوالی شي، په تماس کې الکه ښاغلی مرهون له ځینو داسې ویبپاڼو سره چې دا کتابونه ان» 

 :شي، ډیره به موثره وي. هغه څو پاڼې دا دي
 

 (،ketabton.comام )ون دات کتــ کتاب
 (،kitabtoon.com) دات کام نوتکتابــ 
 (.pal.taand.com) پل دات، تاند دات کام ــ
 

ویبپاڼې دي چې دواړه په خپل کتابتون کې د کوچنیانو د ادب او ماشومانو  الج الدوه لومړني یې ج
د ماشومانو،  (پل)برخې او ځایونه لري. او دریمه ویبپاڼه  الاو کوچنیانو کتابونو له پاره ج

نیانو او د هغوی د کورنیو له پاره ځانګړې ویبپاڼه ده، که دا او دې ته ورته کتابونه په خپله کوچ
 «.لمن کې ولري، ډیر په ځای او مناسب کار به وي

 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochonian16.pdf 

 
خو تر نن پورې  یاد کتابونه، یا نه دي انالین شوي او یا به زما تقصیر وي چې ما به نه وي 
لیدلي او د دې څلویښتو کتابونو په برخه کې یې بیا په تکرار سره وایم چې که غواړئ چې دا 

پلو لوستونکو پورې ورسیږي، یا یې په همدغو پتو یا نورو آدرسونو چې تاسې ته کتابونه تر خ
 مالومې وي، انالین کړئ او یا یې د ویش له پاره نور زحمت هم پر ځان وګالئ.

http://www.taand.com/pal/archives/1951
http://tolafghan.com/posts/31388
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochonian16.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochonian16.pdf
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د کوچنیانو او ماشومانو له پاره د محمود مرهون د دغو نوو چاپ شوو او خپاره شوو کتابونو د 
ه خپله آدرسه او د نوي نسل د روزلو د پلویانو له آدرسه، لومړی چاپ او خپریدو په خاطر، زه ل

ده ته مبارکي وایم، بیا مننه ور نه کوم چې ده زموږ د ټولنې د یوه هیر شوي قشر له پاره خپل 
مادي او معنوي امکانات وقف کړي دي. هیله مې دا ده چې خپل ټول مثبت کارونونه پسې 

مانو د کتابونو د تآلیف، ترجمې او ویشلو لړۍ خو دې بیخي وغځوي په تیره د کوچنیانو او ماشو
 نه هیروي.
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 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 
اوس اوس چې کوم کارونه او هڅې د ځینو اشخاصو او غیر دولتي کار نه دی شوی؛ خو 

آدرسونو له لوري روانې دي، زموږ د ټولنې ستونزو، د پرمختګ څرنګوالي او شرایطو ته په 
کتو سره یې زه داسې ارزوم چې په ښه او مثبت لوري روانې دي او له تمې نه ال زیات کارونه 

ې یې د کوچنیانو د ادبیاتو په څیړنیزه او تخلیقي برخه د تر سره کیدو په حال کې دي. ښې بیلګ
 کې لیدل کیږي، په بیالبیلو ویبپاڼو کې چاپیږي، خو تر ټولو ښې پتې یې دا دي:

 

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%87:%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C.png
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 (http://pal.taand.com ویبپاڼه،)« پل»ــ 
 
 ــ د ماشوم د ادبیاتو کور فیسبوک پاڼه،

https://www.facebook.com/کور-ادبیاتو-د-ماشوم-د-کودک-ادبیات-خانه-
1474829949511421/?fref=ts 

 
ټولنې له خوا د ګڼ   «هد ختیزې سیمې د لیکوالو او ژورنالستانو ټولن»په دې ورستیو کې د 

تر سر لیک الندې د یو سیمینار « د ماشوم د ادبیاتو جشن»شمیر لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون 
 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 
د کوچنیانو له پاره کتابونه، د کوچنیانو د ادبیاتو او  کوچنیانو کړکۍ هم پرانستل شوې چې هلته

کارونو په باب څړنیزې مقالې او د کوچنیانو له خوا یا د کوچنیاو له پاره لیکل شوي شعرونه او 
 برخه:« د ماشوم نړۍ»لر او بر ویبپاڼې د  کیسې انالین کیږي، لکه د

 
http://larawbar.net/category/c_25 

 
د کوچنیانو د ادبیاتو تخلیقی برخې ته که پام وشي، لیدل کیږي 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 

 کوچنیانو له پاره یو څه را ژباړلي دي.تخلیق کړي دي او یا یې له نورو ژبو د ماشومانو او 
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 

کارونو په وجه، هر افغان باید دی. د احمد ولي اڅکزي نوم، د ده د تر سره کړو فرهنګي 
اوریدلی وي او لږ قلموال به وي چې د ده له فرهنګي کارونو څخه یې استفاده نه وې کړې. د 

( په اوریدو سره د هر افغان په ذهن کې د احمد ولي qamosoona.comقاموسونه دات کام )
پوښتنه که څوک اڅکزي نوم او تر سره کړي فرهنګي کارونه تداعي کیږي، د هر پښتو لغات 

 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.
 

فرهنګي کارونو باندې خبرې  زه دلته نه غواړم چې د احمد ولي اڅکزي پر ټولو تر سره شوو
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 

ره مخکې له هر څه، د ده د چې ده د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې کړي دي، د همدې له پا
 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 

احمد ولي اڅکزي په پته دا لیک ور کال د اپریل په پنځمه نیټه  د  ۲۰۱۶به وي، نو مې  د 
 ولیږه:

 
 !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 کیږي، په تیره ستاسو د قاموسونو له غنیمت او ګټورې پروژې نه

و ځلې مې له استاد هوتک سره د خبرو په لړ کې یاد کړې او اوس ځان نیکمرغه ګڼم چې څ
 م.مخامخ یو څه تاسو بزرګوار ته لیک

http://pal.taand.com/
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/?fref=ts
https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/?fref=ts
http://larawbar.net/category/c_25


 112                                                                        کوچنیانو ادبیات، دویم ټوک     د     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تاسو خبر یاست چې د کوچنیانو ادبیاتو له پاره ما پخوا هم کار کړی دی او اوس هم په دې برخه 
ستاسو فرهنګي کارونه هر یو  م،کې پر تازه چاپیدونکو موادو او لیکوالو باندې کار او څیړه کو

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
او ژباړې کړې دي، انګیزه یې څه وه او له کوم وخته تخلیق  هــ د کوچنیانو له پاره مو څومر

 مو د کوچنیانو له پاره تخلیق او ژباړه پیل کړې ده؟
 
 د کوچنیانو له پاره ستاسو لیکلي او ژباړلي مواد په کوم آدرس کې چاپ یا آنالین شوي دي؟ــ 

لیکنه او یاد داشتونه  ــ زما د مقالو د ِغنا په خاطر که خپله یوه لنډه بیوګرافي هم را ولیږئ، زما
 .به د لوستونکو له پاره ال جالب او غنیمت وي

 لهیستاسو د ال بریالیتوب په ه
 پوهندوی آصف بهاند

 
 ښاغلي احمد ولي اڅکزي په هماغې ورځې زما د لیک په ځواب کې داسې را ته ولیکل:

 
رنۍ او دوستانو تاسو او ستاسو درنې کو،وعلیکم سالم !محترم او قدرمن ښاغلي بهاند صاحبه»

ستاسو له مهربانیو او پېرزوینو ډک پیغام څخه یوه نړۍ  .ته سالمونه او نیکي هیلي وړاندي کوم
لکه څنګه چي تاسو زما په  ،ما په رشتیا هغسي جوړ کړي ېوایم چي هللا د مننه. صرف دا به و

 .هکله فکر کوئ
م چي عمرونه یې شپږ، څلور او زه په آلمان کي ژوند کوم او هللا په درو ماشومانو نازولی ی

نو مي هیله دا ده  ،یونیم کالونه دي. دا چي په مجموع کي د ماشومانو سره زښته زیاته مینه لرم
کړل سي. داسي چي  ېچي د ماشومانو له پاره په پښتو کي لیکل سوي ادبیات پر انټرنټ وړاند

خپلو  ېرنټ لرونکو نورو آلو کسره په خپل موبایل تلیفون او انټ ۍهر مور او پالر یې په آسان
چي دغه ماشومان له کوچنیوالي څخه ال د پښتو سره اړیکه او تماس  ،ویالی سي ماشومانو ته و

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 

  .وزي، هم یې ساعت ورتېر کړي او هم ورته ښوونه وکړياشعارو او کیسو په مرسته ور
لکه  ،چي څوک د خپل اوالد له پاره هومره وخت نه سي موندالی ،د مسافرۍ ستړی ژوند دی

چي اړتیا یې وي، خو زه بیا هم کوښښ کوم چي هره شپه خپلو ماشومانو ته یو نکل وکړم. ما 
خو له بده مرغه چي  ،ن کتابونه پیدا کړمکوښښ وکړ چي د ماشومانو له پاره په پښتو انځوری

بریالی نه سوم. حتی ساده متنونه مي هم پیدا نه کړالی سوای. حال دا چي په کتابخانه کي په 
 .یو تر بل ښکلي او ګټور کتابونه موندل کیدالی سي وو،لماني ژبه په زرهاآ

او هم په انځور  ېږغ ک راده مي وکړه چي زه یوه انټرنټ پاڼه جوړه کړم چي هم پههمدا ؤ چي اِ 
پکښي د بېل عمر لرونکو ماشومانو له پاره په پښتو ژبه مواد پراته وي. د دې کار  ې،او متن ک

 ً یو دوې درې میاشتي تر مخه وکړ او د کوچنی ټکی کام په نوم مي انټرنټ پاڼه  پېل مي تقریبا
 :جوړه کړه

 
(www.kochnai.com) 
 

وظیفې هم په غاړه لرم، نو ال تر اوسه نه یم  ېیم او یو شمېر نور ېخو دا چي زه ورته یواز
جوړښت د ماشومانو د عمر پر کاټیګوریانو تنظیم او پکښي ږغیز او  ېتوانېدلی چي د پاڼ

 .انځورین مواد زیات کړم

http://www.kochnai.com/
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هیله دا ده  ېخو د پاڼي په جوړولو سره م ،د پښتو ادبیاتو په ساحه کې ډېر بې تجربې یم... زه 

 .چي دغه به د نورو لیکواالنو له پاره یو ډول پلېټ فارم وګرځي
 

تر یوې  ېپه خپله م او ،زه په آلمان کي رالوی سوی یم او یو صنف پښتو مي هم نه ده لوستې
 ېم زیاتاندازې د پښتو لیک او لوست زده کړی دی. له بده مرغه چي زه له افغانستان سره ه

نه لرم او له همدې کبله ستاسو او نورو ټولو درنو مشرانو څخه هیله او خواست کوم،  ېاړیک
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
 

وخت تر مخه د ګریم ورونو په  هیو څ ،چي محمد نسیم صابر نومیږي یو بل ملګرما او زما ی
خو له بده مرغه چي کار مو ډېر ځنډنی دی او پکښي تر اوسه مو زیات پرمختګ  ،ژباړه پېل وکړ

خو بعضي یې ال د  ،نه دی کړی. ما په خپله یو څو نکلونه لیکلي چي بعضي یې آنالین سوي
دي. د ماشومانو له پاره دغه نکلونه او یو څو نظمونه تر اوسه چاپ سوي آنالین کېدو به انتظار 

 .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 

 نکلونه راولېږئ.کولو کي راته خپلې مشورې او 
 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 

موږ وطنوال ستاسو د فرهنګي هڅو پر دې مهم اړخ هم ښه مرسته وکړو. د دې له پاره چې ز
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.
( ته، له نوې kochnai.comې کوچنی ټکی کام   )او راغلو ستاسو نوې جوړې کړې ویبپاڼ

ویبپاڼې سره مو نه یوازې دا چې موافق یم او تایدوم یې، بلکې کوالی شم تاسو سره خپلې تجربې 
 د اوس له پاره همدومره، تر بیا.او مشورې شریکې کړم.

 
انګلیسي د همدې مقالې په لومړۍ برخه کې مې د ښاغلي احمد ولي اڅکزي د قاموسونه دات کام 

  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:

درولېږم   لینک پاره به د ویکیپېډیا هغهاسو راڅخه د ژوند لیک پوښتنه کړې وه. نو د هغه له ت»
 «.چي زما یو ملګري پکښي زما په تړاو لږ معلومات لیکلي دي

ده، خو د ویکیپیدیا په سبک،   شوېپه ویکي پیدیا کې د احمد ولي اڅکزي بیوګرافي ایښودل  
 »کوم ټکي یې چې زه مهم ګڼم، هغه را اخلم:

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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د  (Ahmad Wali Achakzai: په انگرېزي) ( - ۱۹۸۱د اکتوبر،  ۱۰) اڅکزیاحمدولي ــ 
سیندونو لیکونکی، ( د پروژې بنسټگر، د یو شمېر qamosona.comقاموسونه ټکی کام یا )

 د راډیو یو اماتور ژورنالسټ او څېړونکی هم دی.
د ترهټ زو د  اڅکزو کې زېږېدلی دی. دی پښتون دی او د توبه اڅکزۍ احمدولي اڅکزی پهــ 

معدادزیو په کورنۍ پورې تړاو لري چې د ډیورنډ کرښې پر دواړو اړخونو ودان دي. احمدولي 
اڅکزي زوی د پښتو او پاړسي ژبو د شاعر مرزا محمد ایوب خان اڅکزی د حاجي شاولي خان 

 کړوسی دی. ن اڅکزيغازي مېداد خالمسی او د
احمدولي اڅکزي تر لسو کالو څخه زیات وخت دیني زده کړې کړي دي او د دې تر څنگ ــ 

کې ښوونځی لوستی دی. د ده پالر، دی  کوټه یې د لسم ټولگي پورې د سویلي پښتونخوا په ښار
د بري لیک ترالسه کولو وروسته  باکلوریا ته ولېږه، چیرې چې ده د المان د لوړو زدکړو لپاره

د المان  م کال راهیسې ۲۰۰۲د انجینرۍ په پوهنځي کې لوړې زده کړې پېل کړې. اڅکزی د 
په پښتو څانگه کې د ژورنالست په توگه کار کوي. د دې تر څنگ نوموړي  دویچه وېله راډیو غږ

سیا د انگریزي او اوردو ژبو د ځانگړو څانگو او د لماني او د سویلي آآد دویچه وېله راډیو د 
سره هم همکاري کړېده. اڅکزی د خپلې مورنۍ ژبې پښتو تر څنگ په  (WDR)لمانۍ راډویوآ

لماني، اردو، روسي او پاړسي هم خبري کولی شي. دی تر یوې کچې په هسپانیاوي، آانگریزي، 
 سانسکرېټ او پنجابي ژبو هم پوهیږي.

م زېږدي کال راهیسي د پښتو ژبې د پانگې په راټولولو بوخت  ۲۰۰۱ی چې د احمدولي اڅکزــ 
انټرنټي پروژې  قاموسونه ټکی کام م زېږدي کال یې د ۲۰۰۳دی او ورباندې څېړنه کوي، په 

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 

ټکی کام کې څه ورباندې یو لک او اتیا زره افغان قاموس هم شامله دي. ده په قاموسونه 
پښتو شعرونه هم راټول کړي دي چې ال ورباندې کار روان دی. پداسې حال کې چې  مصرعې،

نو دغې پاڼې او د پاڼې بنسټگر  ،قاموسونه ټکی کام د پښتو ویونو او سیندونو یوه بېسارې پانگه ده
ړي دي. اڅکزي سره په څنگ کې یو شمېر په گڼ شمېر پښتنو ځوانانو کې ډېر مینه وال پیدا ک

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 

چې د ریښتوني افغان وېب پاڼه چلوونکی پاتې شوی په  مصطفی سادات تخنیکي اړخ کې د
زېږدي کال د آزادۍ راډیو سره م  ۲۰۱۰نیوزیلېنډ کې اوسېږي هم د یادولو وړ دی. اڅکزي په 

په یوه مرکه کي وویل چي ده د پښتو ژبې په لسگونو زره داسي ویونه راټول کړي دي چي تر 
 خو پښتانه یې په خپلو لیکونو او خبرو کې کاروي و،اوسه پوري په هیڅ پښتو قاموس کي نه و

»... 
دې لیکنې نه مخکې هم د احمد ولي اڅکزي د ژوند لیک او فرهنګي کارونو په باب زما له 

لیکنې شوې دي، یوه یې همدا د ویکیپیدیا مالومات و چې ما یې مهم ټکي را نقل کړل او بل د 
لیکنه ده چې د احمد ولي اڅکزي په باب یې کړې ده. ځدراڼ  سلطانزی ځدراڼ نظرمحمد ښاغلي

 صاحب خپلې لیکنې ته داسې سر لیک ټاکلی دی:
 «.کزي په ویاړد قاموسونو بنسټګر احمد ولي اڅ»

 ټکي دا دي: ځینېد  راڼ نظرمحمدسلطانزی ځدد ښاغلي 
مالقات کې وپیژاند. دلته عبدالباري جهاني په  د ،مخه دې کتاب لیکوال مې څه موده د د»... 

کې راته ثبوت شوه چې  څمالقات په تر خوخبرې د احمد ولي اڅکزي په هکله روانې دي. د
خواریکښ کرکټرلري. هللا  ادبناک او منونکی، متواضع، مینه ناک، دغه تنکی ځوان ډیرصادق،

ورڅخه حتی ځان  مشرانو احترام کوي، په برخه کړي دي چې د تعالی داسې نېک صفتونه ور
بې ساری  یو ژبې پښتو باندې مهرباني کوي. برسیره پردې هغه د په کشرانو قربان کوي او

 دا ېخپله احمد ولي اڅکزی نه یوازه ځکه چې پ تکړه فرهنګي شخصیت دی. دا او خدمتګار
 بلکې هغه د قاموسونه ټکی کام یا ،تحصیالت بشپړکړیدي ساینس په څانګه کې یې لوړ چې د

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%90%D8%B2%D9%8A_%DA%98%D8%A8%D9%87
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%90%D8%B2%D9%8A_%DA%98%D8%A8%D9%87
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8D&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8D&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%D9%8A
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%D9%8A
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%DB%90%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DA%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%BC%DB%90_%DA%9A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%BC%DB%90_%DA%9A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DA%96&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DA%96&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DA%96&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%8A%DA%86%D9%87_%D9%88%DB%90%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DA%89%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%8A%DA%86%D9%87_%D9%88%DB%90%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DA%89%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/82-weblog-category/literature/339-دقاموسونوبنسټګر-احمد-ولي-اڅکزي-په-ویاړ
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/82-weblog-category/literature/339-دقاموسونوبنسټګر-احمد-ولي-اڅکزي-په-ویاړ
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(www.qamosona.com)  د یو شمېر سیندونو لیکونکی، د  بنسټگر، نوښتګر، د پروژې
اوس یې د قاموسونو ټکی کام انټرنټي  راډیو یو اماتور ژورنالسټ او څېړونکی هم دی. همدا

 . پاڼې پنځوس پښتو قاموسونه آنالین کړي دي
بې  یو هیواد پرمختګ په الره کې د او علمي کولو ژبې د ي اڅکزي د پښتواحمد ول په اند زما

 . ساری ځالنده ستوری دی
 ېلماني، اردو، روسي او پاړسي هم خبرآپه انگریزي،  ،هغه د خپلې مورنۍ ژبې پښتو تر څنگ

 ...« تر یوې کچې په هسپانوي، سانسکرېټ او پنجابي ژبو هم پوهیږي یکولی شي. د
 

 اڅکزي د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې دغه کارونه تر سره کړي دي:احمد ولي 
 
 ــ خپل تخلیقات یې:۱
 

 الف: کیسې)نثر(،
 

 ب : شعرونه،
 
 ــ ژباړې،۲
  
 (kochnai.comــ د ماشومانو له پاره ویبسایت )۳

ویبپاڼه کې د کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي لیکنې مې د لومړي ځل له پاره د لر او بر په 
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.
مد ولي اڅکزي لکه څنګه چې د قاموسونو په برخه کې په شعوري ډول د یوې عیني اړتیا له اح

مخې د قاموسونو پروژه پیل کړې ده، دغسې یې په شعوري ډول د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه 
کې دې نیمګړتیا ته پام شوی او د دې نیمګړتیا د پوره کولو په غرض یې لومړی د کوچنیانو له 

 ده:  بیلګهعر او نثر په ژبه تخلیقات کړي دي. دا یې د نظم او نثر یوه یوه پاره د ش
 

 سهار سو
 )د ماشومانو شعر(

 
 کړه خالصي شپه سوه تېره سترګي

 چار چاپېره د لمر وړانګې سوې
 د تیارې لیري سوې څادري

 عندلیب نه وایي سندري
 واوره ُګوُګو 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
 ازه سيمخونه پرېولي ښه ت

http://www.qamosona.com/
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/459-سهار-سو-ـ-د-ماشومانو-شعر
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/459-سهار-سو-ـ-د-ماشومانو-شعر
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 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

 
 مه نېټه، بون۴کال د جنورۍ  ۲۰۱۶د 

 
 وۍ وۍ 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 

مور به یې ورته ویل: « آ زما خوږکۍ لوري، راسه خپل بابا ته راسه.» یې همیشه ورته ویل: 
پر نانۍ انجلۍ هم خپل مور او پالر بیخي « آ زما پستکۍ لوري، راسه خپلې مور ته راسه.» 
ر ګران ول. هغې به همیشه واوا چمونه کول او مور او پالر به همېشه ورڅخه خوشحاله ول. ډې

آ زما خوږکۍ لوري، ډېر » خو د دغې نانۍ انجلۍ خواږه شیان ډېر خوښ ول. مور به یې ویل: 
خو نانۍ انجلۍ به همیشه د پالر څخه خواږه « خواږه شیان مه خوره، غاښونه به دي خراب سي.

 .او هغه به یې باالخره مجبوره کړ چي خواږه شیان ور رانیسي شیان غوښتل
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 

 .غاښ درد ؤغوښتی چي چاکلېټ وخوري. د نانۍ انجلۍ پر 
اې نانۍ انجلۍ، » پالر یې نانۍ انجلۍ ډاکټر ته بوتله. ډاکټر د نانۍ انجلۍ څخه پوښتنه وکړه: 

نن دي »ډاکټر ورته وویل: « چاکلېټ» نانۍ انجلۍ ورته وویل: « نن دي څه شي خوړلي دي؟
 پرون» ډاکټر حیران سو، وویل: « پلمېټ» نانۍ انجلۍ ورته ویل: « بل څه شي خوړلي دي؟
 «چاکلېټ او پلمېټ» نانۍ انجلۍ ورته وویل: « دي څه شي خوړلي ول؟

نانۍ انجلۍ خوله « اې نانۍ انجلۍ، خوله دي خالصه کړه چي زه یې وګورم.» بیا ډاکټر ویل: 
خالصه کړه. ډاکټر چي د نانۍ انجلۍ خولې او غاښو ته د څراغ رڼا برابره کړه، نو یې وویل: 

ه هم خالصه سوه او سترګي یې پورته او کښته کش سوې. اوس د ډاکټر خول« وۍ وۍ وۍ!»
 «!وۍ وۍ وۍ»ډاکټر د نانۍ انجلۍ پالر ته مخ واړاوه، ویل: 

اې نانۍ انجلۍ، تا ډېر چاکلېټ او خواږه شیان خوړلي دي. ستا غاښونو چینجیان » ډاکټر وویل: 
به او مېوې نه دي کړي دي. تک تور سوي دي. تا خپله خوله او غاښونه نه دي پاک کړي. تا سا

خوړلي. تا تر اندازې زیات خواږه شیان خوړلي دي. ته باید همیشه سهار او ماښام خوله په اوبو 
بیا ډاکټر والړ سو او د المارۍ څخه « پاکه پرېولې. ته باید په غاښو کلک شیان مات نه کړې.

پوست مسواک  او یو نانییې د غاښو یو نانی او ډېر ښایسته برس او د نانیانو لپاره د غاښو کریم 
د غاښو دغه برس، کریم او مسواک واخله او هر » راواخیستل. ډاکټر نانۍ انجلۍ ته وویل: 

 «.سهار او ماښام خوله په مینځه. انشاهلل بیا به ژر نه ناجوړه کېږې
اې سپینه چپنه » بیا ډاکټر والړ سو او یوه لویه پېچکارۍ یې راواخیسته. د انجلۍ پالر ویل: 

ډاکټر « لرونکې ډاکټره، ایا غواړې چي زما پستکۍ لور ته داسي غټه پېچکارۍ ور ولګوې.
اې د نانۍ انجلې پالره، نانۍ انجلۍ ته تا ډیر چاکلېټ ورکړي دي او باید چي اوس تاته » ویل: 

 «!وۍ وۍ وۍ»د نانۍ انجلۍ پالر وویل: « دغه غټه پېچکارۍ در ولګول سي.
 !نکل اوډیو هم اورېدالی سئد لیکنې په پای کی د دغه 
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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(
 (شعر )ۍ نانۍ خور د ماللــ 
 
 (شعر )سهار سو ــ 
 
 (شعر )ترپ و تروپ دی ــ 
 
 پستکۍ )د ماشومانو نکل( میاؤ میاؤــ 
 
 ، لیک او غږ،وۍ وۍ وۍ نانۍ انجلۍ )د ماشومانو نکل(ــ 
 
 ژباړه او زیاتونې،  غږ،لیک او  )د ماشومانو نکل(پښتو نکل، د باچا لور او چونګښه ــ 
 
 د ماللۍ نانۍ خور)د ماشومانو شعر(،ــ 
 
 وۍ وۍ وۍ نانۍ انجلۍ )د ماشومانو نکل(ــ 
 

 لیک او غږ، ــ د پاچا لور او چونګښه)نکل(
 

ځینې کیسې او شعرونه یې د لیک سره په غږیزه بڼه هم آنالین کړي دي لکه: د پاچا لور او 
 چونګښه،

او چې دا خپله یو بل زحمت ته اړتیا لري او د کوچنیانو له پاره کیسه او شعر نور هم آسانه 
 جالبه کوي.

دا امانت داري یې هم ساتلې ده چې د ځینو شعرونو الهام یې چې له یوې منبع نه اخیستی دی، 
اې سپینې واورې نومې شعر په »نو هغه یې د شعر په پای کې  په امانت ډول لیکلي دي لکه د 

 پای کې. دا د ده خپله یادونه ده:
 
 Schneeflöckchen  ماشومانو له شعر یادونه: د دغه شعر الهام مي د آلماني ژبي د»

weißröckchen څخه اخیستی دی.» 
 

 په ډول را واخلم: نمونېپاسنی یاد شعر به د 
 

 آې سپینې واورې
 

 اې سپیني واوري سپین لمنې
 نه اورې زموږ پر کلي ولي

 منم چي الره دي اوږده ده
 پر هسکه وریځه دي دېره ده

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/460-%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8D-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%80-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/459-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88-%D9%80-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/458-%D8%AE%DA%93%D9%BE-%D9%88-%D8%AE%DA%93%D9%88%D9%BE-%D8%AF%DB%8C-%D9%80-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/425-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A4-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A4-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DA%A9%DB%8D-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%84
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/424-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8D-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%84
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/424-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8D-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%84
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/381-%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%84%D8%8C-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%86%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88-%DA%86%D9%88%D9%86%DA%AB%DA%9A%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D9%84%D9%8A%DA%A9-%D8%A7%D9%88-%DA%96%D8%BA-%DA%A9%D9%8A
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/424-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8D-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%84
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/424-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%88%DB%8D-%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8D-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%84
http://kochnai.com/index.php/2-kochnai-all-کوچنی-ټول-مطالب/94-094-ـ-شعر-ـ-اې-سپيني-واوري
http://kochnai.com/index.php/2-kochnai-all-کوچنی-ټول-مطالب/94-094-ـ-شعر-ـ-اې-سپيني-واوري
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 خو راسه راسه واورېږه
 په خپلو ستورو وځلېږه

 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
 غر خوره ښکال سي پر مځکه،

 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 

 لیکلي دي: داسېد کیسې په پیل او پای کې یې «  د باچا لور او چونګښه »اضافه کړي دي. د 
      

 ... د نکل پښتو ژباړه، زیاتونې او ږغ: احمدولي اڅکزی« چونګښه باچا»د ګریم ورونو د »
 

 هلیکونکي: ګریم ورون
 

 د نکل نوم: باچا چونګښه
 

 «د نکل اصلي ژبه: آلماني
 

 یوه برخه:«  د باچا لور او چونګښه » کیسېدا هم د یادې 
 
درلودې چي ټولي ښایستې وې. خو تر ټولو کشره یو وخت یو باچا ؤ. دغه باچا ډېري لوڼي ... »

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 

چي به یې وړانګې د دغې شهزادګۍ پر مخ وه چي لمر به یې ښایست ته حیران پاته سو، کله 
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 

ساعت تېري لپاره خپل طالیي غونډاری ورغله او پر غاړه به یې کښېنستله. دغې شهزادګۍ به د 
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. 

یې ونه نیوالی سوای. همدا ؤ چي هغې یو ځل غونډاری داسي پورته وغورځاوه، چي بېرته 
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 

معلومېدی. همدا ؤ چي په اوبو کي لټون وکړي ولي چي څاه دومره ژور ؤ چي حتی پای یې نه 
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:

 
 ېکشري د باچا لور»

http://kochnai.com/index.php/2-kochnai-all-کوچنی-ټول-مطالب/93-093-ـ-د-پاچا-لور-او-چونګښه
http://kochnai.com/index.php/2-kochnai-all-کوچنی-ټول-مطالب/93-093-ـ-د-پاچا-لور-او-چونګښه
http://kochnai.com/index.php/2-kochnai-all-کوچنی-ټول-مطالب/93-093-ـ-د-پاچا-لور-او-چونګښه
http://kochnai.com/index.php/2-kochnai-all-کوچنی-ټول-مطالب/93-093-ـ-د-پاچا-لور-او-چونګښه
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 ډېره په ارمان ژاړې
 پېښه ده؟ تا ته څه در

 «ولي په خفگان ژاړې؟
 

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

 «وب سو په اوبو کيگیند مي ډ
 چونګښي ورته په جواب کي وویل:

 ېد باچا لور ېکشر» 
 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
 مي پیدا کړهغونډاری 

 «وعدې که زما غواړې
 

ستا طالیي تاج، ستا ملغلري او ستا غمي زما ندي پکار. خو که ته » خو چونګښي ورته وویل: 
ما خپله ملگرې وګرځوې او زما سره لوبي وکړې، ما پر سترخوان تر خپل څنګ کښېنوې، 

ړې او په خپل بستر راته په خپل طالیي غاب کي خواړه راکړې، راته په خپل جام کي اوبه راک
« کي مي بیده کړې، نو زه به همدا اوس څاه ته ورکښته سم او ستا غونډاری به راوباسم.

سمه ده، هر شی چی غواړې هغه به درته درکړم. خو اوس راته » شهزادګۍ ورته وویل: 
دغه ساده چونګښه څنګه بېځایه » شهزادګۍ په زړه کي د ځان سره وویل:  « غونډاری راوباسه.

بري کوي؟ دا به څنګه د یوه انسان سره ملګرتیا او دوستي وکړالی سي، حال دا چي د کواک خ
 «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

 
 (،kochnai.comکوچنی ټکی کام)

 د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله پته:
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 :احمد ولي اڅکزي د کوچنیانو د ادبیاو په برخه کې درې د یادونې وړ کارونه کړي دي
 
 ــ د کوچنیانو له پاره یې کیسې او شعرونه لیکلي دي، ۱
 
 جوړه کړې او پر لیکه کړې ده، ــ د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره یې ځانګړې ویبپاڼه ۲
 
ــ په نوې پر لیکه کړې ویبپاڼه کې یې د کوچنیانو له پاره د نورو لیکوالو لیکنې او شعرونه ۳

 .هم را ټول کړي دي
 

احمد ولي اڅکزی د کوچنیانو له پاره د خپلو لومړنیو منظومو او منثور تخلیقاتو او ژباړو په لړ 
ده له عادي تخلیقاتو نه نوره هم ال مهمه ده، نو یې دې  کې دې ته متوجه شو چې دا موضوع د

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 

اعرانو آثار هم را ټول او پر لیکه کړل، نو د دې له پاره ویالی شم له پاره د نورو لیکوالو او ش
 چې کوچنی ټکی کام د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله نوې غني پته ده.

 یې ور ته ولیکل: داسېپروژه پیل کوله، نو « kochnai.com»کله یې چې د کوچنی ټکی کام
 
 کوچنی ټکی کام پروژه پیل شوه:»
 

 JANUARY 2016 09د خپرېدنې نېټه: 
 share هیله: لطفا دغه اعالن په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او نورو رسنیو کي شریک یا

 .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 

ن پر دې خبره سره هم نظره دي چي و ماشومانو ته د هغوی د مورنۍ ژبي ورښودنه کارپوها

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/461-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%86%DB%8C-%D9%BC%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DB%90%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%87
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/461-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%86%DB%8C-%D9%BC%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DB%90%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%87
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په هغوی کي د نوو ژبو د زدکړو قابلیت او وړتیا ال زیاتوي او پراخوي یې. د همدغه مقصد له 
ماشومانو  پېلوم او هیله ده چي د پښتو ژبو ګهپه امتحاني تو پروژه کوچنی ټکی کام آنالین پاره د

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
خپل رغنده نظرونه شریک کړي چي دغه پروژه  د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چي راسره

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 

پله د ماشومانو له پاره ادبي توکي لیکلي ته تیار وي. ستاسو ټولو څخه هیله کوم چي که تاسو پخ
وي او یا مو په کوم کتاب کي لوستلي یا له چا اورېدلي وي، نو هیله ده چي زما سره یې شریک 

په هغه صورت کي بریالۍ کېدالی سي  کړئ چي پر دغه پاڼه یې آنالین کړو. دغه پروژه یوازي
 .نظرونه دخیل ويچي پکښي تر یو کس څخه د زیاتو کسانو زیار، افکار او 

په پام کي لرم چي پر دغه پاڼه داسي مواد خپاره کړم چي د ماشومانو د عمر سره تړلي وي. 
کالو تر  ۶او  ۴یعني دا چي تر څلورو کالو پوري عمر لرونکي ماشومان جال مواد ولري او د 

وسي چي منځ ماشومان نور... خو پر دغه موضوع باید د کارپوهانو او لیکواالنو سره مشورې 
 .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 

ز مقصد ولري. په دې نکل او کیسه وي او که منظمومه مواد وي باید چي یو روزنیز او ښوونی
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 
ماشومانو په روزنه کي یو  انمالي مرستي تر السه کړي. د دغې پروژې مقصد صرف د افغ

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 

ادبي توکو ته الس رسی نه لري. دغه کمښت او یا حتی نشته والی د په خپلو مورنیو ژبو اړینو 
دې سبب ګرځېدالی سي چي د دغو کوچنیانو اړیکي له خپلې ژبي، کتلور او هیواد سره وشلیږي. 

څخه ال د خپلي ژبي، کلتور  هیله ده چي د دغې پروژې په ترڅ کي دغه ماشومان له وړوکوالي
 .نه پیدا کړياو پلرني ټاټوبي سره اړیکي او می

 
ستاسو د وړاندیزونو، نکلونو، اشعارو او د ماشومانو له پاره د نورو ادبي توکو د رالېږلو په 

 .انتظار
 

 احمدولي اڅکزی ستاسو ورور
 
 مه نېټه۹م کال د جنورۍ ۲۰۱۶د 
 

کړئ چي ال زیات د ماشومانو مور او پالر او یا هم د  share هیله: لطفا دغه اعالن شریک یا
 «ي.په خبر س پاڼي احتمالي راتلونکي همکاران او لیکواالندغې 

کال د اپریل تر اتمې نیټې پورې ټول یوسلو دوه مطلبه)منثور  ۲۰۱۶په کوچنی دات کام کې د 
او منظوم( پر لیکه شوي دي او د ټولو مطالبو له لوستلو وروسته انسان قضاوت کوالی شي چې 

http://www.kochnai.com/
http://www.kochnai.com/
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ت دومره مطالب لیکلي، ژباړلي او یا یې نورې په رښتیا احمد ولي اڅګزي په یوازې صور
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.
( یې کې د خپلو مطالبو تر څنګ د نورو قلموالو آثار او kochnai.comکام) په کوچنی ټکی

 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 

 یل، اجمل تورمان او ...پیمان عابد، عطا محمد میاخ
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، 

 وسۍ او مار، پړانګ او د ګیدړې بچی، چغال او اوښ او ...ه
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.
شوو مطالبو په پای کې کوم مآخذونه چې ښودل شوي دي، هغه  په دې پاڼه کې د ځینو ژباړل

 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 ...
بده مرغه چې د را ژباړل شوې کیسې ټاکلې منبع نه ده ښودل شوې او دا هم نه ده مالومه له 

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 

هیوادونو د خلکو نکلونه دي او د هغوی د فولکلور یوه برخه وي، چې د دې  کیسه د یادو
 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 
خیستی دی په پای کې کړي دي او ښیګڼه خو یې ال دا ده چې له هر ځای نه یې چې مطلب ر ا ا

 یې مرجع یا منبع ښودلې ده او لینک یې ور ته ایښی دی لکه:
 

 (،Larawbar.comــ لر اوبر دات کام )
  

 (،khyber.orgــ خیبر دات اورګ )
 

 (،samsoor.comــ سمسور دات کام )
 

 (.sporghay.comــ سپوږمۍ دات کام )
 

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 کیږي 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 هم ورته د درک او پوهیدو وړ دي. د مثال له پاره دا 

د درک وړ ژبه باندې د څلورو فصلونو  وګورئ چې ډیر په ساده او د کوچنینو له پاره شعر
 مالومات وړاندې کوي:

 

http://larawbar.net/43634.html
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 موسمونه ېک کال دي څلور

 
 (شعر ماشومانو د)

 
 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

 سي، راسي منی چي دوبی والړ
 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

 وي له ځالګیوچو چو ک
 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 

سل  د پلویانو پخ مرسته دې په ټول افغانستان کې و ویشي، لري، نو دې چاپ کړي او د نوي ن
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 

ماشومانو او کوچنیانو له پاره لیکلي ټول مواد باید تر دوی  وړاندې کړي. دا د دې له پاره چې د
 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 

ي، په شعرونو او کیسو کې داسې څه پر ځای شوی چې د ماشوم او زدکړو خوا ته هڅول کیږ
 ته پام وکړئ: شعرکوچني په ذهن کې د کار او تولید مسآله ور په یاد کوي. دغه  

 
 سهار سو

 
 ماشومانو شعر( )د

 
 کړه خالصي شپه سوه تېره سترګي

 د لمر وړانګې سوې چار چاپېره

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/459-سهار-سو-ـ-د-ماشومانو-شعر
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/459-سهار-سو-ـ-د-ماشومانو-شعر
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 د تیارې لیري سوې څادري
 عندلیب نه وایي سندري
 واوره ُګوُګو 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
 یوه بله ورځ پېلیږياوس 

 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

 
 

نستان کې پخوا له دې چې د جګړې بال پر ټولنه او خلکو مسلطه شي، د هغه وخت په په افغا
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 
 کې د راغلي شعر یوه برخه داسې ده:کړل. د هغه وخت په درسي کتابونو 

 
 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 

ټولنې دا غړي به په کار عادت شي او په ټول کې به د یوې تولیدي او ژوند ته وهڅوي، نو د 
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.»... 
یوه  شعرپه پای کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي د د بحث د دې برخې 

 بیلګه:
 

 د ماللۍ نانۍ خور
 

 )د ماشومانو شعر(
 

 ماللۍ وایي خپلي مور ته
 چي له مکتبه راسم کور ته

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/460-د-ملالۍ-نانۍ-خور-ـ-د-ماشومانو-شعر
http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/460-د-ملالۍ-نانۍ-خور-ـ-د-ماشومانو-شعر
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 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
 ېرېدالیوخت به مي ښکلی ت

 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

 ۍ ده هم ستا خور دهاوس که نان
 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
 ستا خورملګرې ستا به وي 

 هم په مکتب کي هم پر کور
 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 ګاګا کومه

 ځان به پر تا زه ګرانومه
 ته زما خور زما زړګۍ یې

 تکۍ یېلویه نانځکه پس
 شکر چي مشره خور لرمه
 لوبي به زه درسره کړمه
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 کوچنی ټکی کام د احمد ولي اڅکزي
 

 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 
بیا د پښتو ژبې د خوندیتوب او بډایني په کړی دی چې له اټکل او تصور نه وتلی دی، په تیره 

برخه کې یې د قاموسونو را ټول او آنالین کول او د نوي نسل د روزلو په برخه کې یې د 
«kochnai.com » د پاڼې تاسیس او په دې پاڼه کې یې د کوچنیانو له پاره د دوی په ژبه او

ذهن او دنیا ګۍ سره برابر د موادو را ټولونه او په تیره بیا د شعر او کیسو په برخه کې د ده له 
 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 

مې د ده تخلیقاتو ته پام شو. د ماشومانو او کوچنیانو له پاره مې د احمد ولي اڅکزي د له پاره 
احمد ولي اڅکزی او د کوچنیانو »کارونو څیړنې ته جال باب پرانست او سر لیک مې ور ته 

وټاکه، ښایسته اوږده څیړنه مې پرې وکړه او په پنځو برخو کې مې خپره کړه. په هغې «  ادب
 کې مې د احمد ولي اڅکزي په باب داسې لیکلي وو: څیړنه

 
د هغو لیکوالو او قلموالو په ډله کې چې له څه مودې نه را په دې خوا یې کوچنیانو او د هغو »

احمد ولي اڅکزی  ،ی او نه ستړی کیدونکی فرهنګيادبیاتو ته پام ور اړولی دی، یو هم پیاوړ
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 

هر افغان په ذهن کې د احمد ولي اوریدو سره د په  ((com.qamosoona قاموسونه دات کام
اڅکزي نوم او تر سره کړي فرهنګي کارونه تداعي کیږي، د هر پښتو لغات پوښتنه که څوک 

او  ؟اموسونه دات کام ته دې سر ور ښکاره کړی که نه: قکوي او مانا یې غواړي، نو وایي
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 
د روزنې ډیری یې داسې وچلول او غني یې کړل چې اوس دی ال څه کوې چې د نوي نسل 

پلویان ور باندې ویاړي. هغه مقالې چې پخوا ما د ده په باب لیکلې وې، هلته مې د کوچنیانو له 
 سره شمیرلي وو: داسېپاره د ده کارونه 

 :بیاتو په برخه کې دغه کارونه تر سره کړي ديحمد ولي اڅکزي د کوچنیانو ادا»
 
 :ــ خپل تخلیقات یې۱

 (،کیسې)الف: نثر 
 ب: شعرونه

 ــ ژباړې،۲

http://www.kochnai.com/
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_ahmad_wali1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian25.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian25.pdf
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 (( com.qamosoona ــ د ماشومانو له پاره ویبسایت۳
 

د کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي لیکنې مې د لومړي ځل له پاره د لر او بر په ویبپاڼه کې 
منظومې او منثورې لیکنې مې یې چې له نظره تیرې کړې، نو و مې پتیله  تر سترګو شوې. څو

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

 
کال  ۲۰۱۶کومه څیړنه ما پخوا کړې وه، وروستۍ مقاله مې د د احمد ولي اڅکزي په باب چې 

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

 ( واوښت.۲۰۰و شعرونو شمیر تر دوو سو )دا شوه چې ده په یاده پاڼه کې د خپرو شو کیسو ا
 

کې د خپرو شو کیسو او شعرونو بشپړ لست خپور. « kochnai.com »احمد ولي اڅکزي په 
البته دا لست له الندې خوا ځکه ترتیب شوی دی چې په ترتیب سره لومړی، دویم او بیا تر دوه 

برخه کې به یې د پنځوس ( پورې یې شمیره جګه شوې ده چې د مقالې په دې ۲۰۳سوه دریم )
 مطلبونو سرلیکونه او لینکونه کیښودل شي او نور به د مقالو په نورو برخو کې راوړل شي:

 
 

 [ http://bit.ly/2ohMnx8 ]ه د هوښیارۍ ګټ ـ   203
   

 [ http://bit.ly/2p9CaXJ ]ن د غرور تاوا ـ   202
 

 [ http://bit.ly/2ohMkkW ]ي بې غرضه نېك ـ   201
 

 [ http://bit.ly/2ohMj0m ]ه  له كاره ویر ـ   200
 

 [ http://bit.ly/2p9ozjc ]ر د اتفاق زو ـ   199
 

 [ http://bit.ly/2pt65a2 ]ه زړۀ او ژب ـ   198
 

  ا څلوركلن بوډ ـ   197
[ http://bit.ly/2p9JcvJ ] 

 [ http://bit.ly/2pt9y8D ]ن وږى شتم  ـ  196
 

 [ http://bit.ly/2nUoW0N ]ی هوښیار سړ ـ   195
 

  ک ناپوه هل ـ   194
[ http://bit.ly/2oFto22 ] 

 [ http://bit.ly/2pIgwpL ]ی مغرور مېږ ـ   193
 

 [ http://bit.ly/2nUkxuz ]و غالجنه بیز ـ   192
 

 [ http://bit.ly/2omhyql ]ه دوه وروڼ ـ   191

http://bit.ly/2ohMnx8
http://bit.ly/2p9CaXJ
http://bit.ly/2ohMkkW
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohMj0m&h=ATOPZ1BRghL1FCNSU_jp4PzxfZWiFopR4u0k1AZoX7fK8a6kzRsEwVb20UOkWEaxuIyJsGAOTJZK-rtwODWhXTG3LXmYYgKKFXQUrtCqJW5SQj6OoTHB3xo9QikRLTElgmJu434&enc=AZMW_Zr5yvoKN6BzAEzSup6gyRXVWe2yBOFcnjHZksVNpgOZFjrOmHK5bnxWh_6lb4mLP9MbW7lSf_AYrAX5cit63md9Hit4tGAxtGhoa__NkFcbW0eRnZri3w1wyfXDYGL9Wu2IF1rMubj_1WY9F2pz1cyGndgjJXtpzMH_1pXUPBwdMpAUJspzQILO4V7jWvJaGynDzkNJSW2W45lbG-Mt&s=1
http://bit.ly/2p9ozjc
http://bit.ly/2pt65a2
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9JcvJ&h=ATN8LawrJJ7vEUqBfHO28F60VWg515sh0GzyBcMNbuD1yaGyc3zOvYOmTAGEojHlH_NOShVjONdldeQU4g5dIDi_z2sLf-hNfe0tOpquXTiA_-VN_NQ3ff4G6PJrm6zBYJAFCWI&enc=AZOrmJGp8qK-YfN8xpCUs5qEc3xRW-Z1K7zH_Xq0UByws_Bmew_FOGMocl4OhVXs-nnMUcW6cxAHOgp8BryYzrOYuAwLd60Vpo0KLbwcd3ZvECl0XSoz8iOSiVvGxPTWxN8pUUS1DJVbMMTIjgigqNv-avSf_Tj6jekAzszMq0QydzTkEoS2wzbl3xUVpkFlUXeeF66z0-489-2nqe0ZR0XV&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pt9y8D&h=ATOARr5JOye0j8vyQhNjLpwFmF_LIf51_yJUfZBFmk_ZuB_Fel6sI6oWhbyNdlgzWC_4Uf49vD6f5dQqlddltS56eIxTceRgZ5m5qY7zmd8zz1z5PFcica1XjUNeEZbBOthPE9w&enc=AZPESyebCPYFMntJhHDqI_UEiExo5_7F0WUSNU6aE0myaVrC12cntLeLYDgi7KDsLUtatLl3XOfFi1f6HyVThi80gw8vXar43BxFheQW2SOY6gIwVAidhUiRqkf5cNLudGUm7H3BwR37KH0v_LZ2nvQBBToqPsdMr98Kzzg_Kar90lITG_zuKJC_s42d7q68Y5cDJph2b5q3kjf4lKhi9q29&s=1
http://bit.ly/2nUoW0N
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFto22&h=ATOI45dtjoYjhnZrKf_DFXfZrrYJv0ma8FfBNvgEJYd3KAlzhyCSmfosnhl-o9tt5Vw9Y3ggb_ubKAli8usTH5RJuywDq0lRatOFddIZhA7-IwhYzTrW28y6oDcHSp3EpfrzRCM&enc=AZPOKcwjS0Y_LWtwbw68r0_9XFIKR8s0r5t5IUWqd1DvZVdZOB8CfRygszPnfsH76gFvcxu8FHvu7yDlHH5KXTtTEw3nny3Vf3PU9yA3YUNV2bdCH6zy5kZzS0XiEu6uhR5c2cSYuKlQ2WA70uoKDkH3IqbuXvqQcnh9UUloDLRWgbIemkFgXgTVXANWeyzKK0GfzptXVyra2F5-R2JNADjA&s=1
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http://bit.ly/2nUkxuz
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9vnxh&h=ATNGOz4vJ5nc-73NjnFC2Z2mwEHqcX6VYIP3SNOypKdGkYmgL17Oley0eYUtmTHqDxyWGRtmbmaG_2OD_vtbngNLmKEmOCdlhOO-XySDo8oipR3UtAe1Sp3_WNKkEbTIpZ-Rn7k&enc=AZNsV-zEJUlxv7XlWEi3TpD_PQiNXeyNQXqdzyKbq1knZxU1xiH-qPy9U3_H5U1OCwnLQi0cVfQ62vLqMdBd5dPgvi1f8bKVmcULue7dOPbpRlUAug3Cu31cGE5PM-6fbXfXkIiEqn_nhfJ1ptKS0M73MAS8v6l5XwxgZO9sDRCqeGmSl6YlxFbfQoRp9sW9Y1IaMBxNvVCLYlhuveE003jK&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9xocD&h=ATMcN_Xype0GhgmPobdAOJL3HLF74RkcjLF2wQn1tvJsEgLjjb5GeZCaMM2AYJc0a3jBRtSv4z4JeejoT8b-8QP3cnyc1eEPrOqGfr3V_9sDNJ3UZZf52ccOMwT7aWMIMiudjRM&enc=AZMFXDmgKesaja5pH-GX8__cD4P9Nlvdrv8nFuv52C_jiZHjLX1qp2cmDZlbc3Fktdou2uiKtTeIqiHFEswR8vpi64dZ2BBYo12LLN5JI4v7U-jj0TPwtC5cuD3MGxg9GV8ppY_xsP1_2wbXoS79BzShpkfSbXN58Xhg___fN37ht3iieSfonfvd0s5wnjXmBsUEhQ1t9BBMPtl5Uvf6RWr0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9yCod&h=ATMqbl9ftZi444SlzVn-b4ijQ1lVI6pzkwSWoyXATomMI4MiG0YHm1onrruwmXMwyDWCFBNGhOk-Q2KmpbyBIAl_9dYCn3jjjhIrLiPe61gtVNeMH53jVv6laRR8BkqLjOJ2z-Q&enc=AZNcslu88ni3BlXUAyu2IPsTZNK8GVzHnZKPI747A36cvvuhvBZjltXLycKV1cd9F3DQwfbciyMzLkSvrnoTQ-76UJCYSJogKhj893dzatOORAzNWxgudWKtTpJyjFMK0t6ytvwuf2R6bJSI_xrMSzS_o9btoKpYXuRWQZEzAqp1N0zhGwvk5IxSN9C0q1A9oB_n6H3CMZ5EJovkDUXhW0tw&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oDbgEm&h=ATOtUXdV2RfnFHUixy7v9uI1epbIrdLjgqOHLuf2o3KXUMt1pdYRplY6razv8mehR62efAjtqRr42aZp8dl_2Ce6M3hAL5dBJ0U6kKpU4UGqS912DBO6kwILYntE90YIWRP_ypo&enc=AZNTWkELokjRXtzDzAhzKpYokkylukChj2lHfq0rmnyz0pOkugpSzto2a4fvXJqHqNiFC5M62XYwQCcsEdle_PCyUooISrkQaWp5G5J1iXQASTkpRyhNRMy8sTEA-FGGxa_Wmj1-N29RiBBJQOLMEKP7tCLHYctk8Pc-gw3X6xQ_J0Iv7GfGevXpQyA7tyvtqxv2uw4Bf8Bn8rYuqxDls7Fh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oD4Uoy&h=ATOwh5Cq1RGjqV_2NJ-wfSQrLIuC_u4jpyUjWrbNPCyY30LpRGGY5IcDGYnEDACth-03Sronw6EWQQbPyzDuE2-aBh1UI33C1mCrBPJUqeP9gm97kA5Jd0lzYIJBQEd1ELXS2WE&enc=AZN9cceBrfJxDUbaTbNdB1GDH2w1H0EbbBQ9RLtM6q-oR5phnyG5g3dIqh3Mgkvd6_fvMUbl6FGQLNcza_wMYqcLUDeLC7sX4Zdl0g_lTLOriUtjQFxvLkqFq6HyJS0Hhwn3c1uCarH0qmy_M36wD4sYOPuwFu0iOHuEO7DhCPDc3tkgKEsKuecbKwPMgeqz_Kgv1vbxAaB0m96jT1OceiSR&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pppY4C&h=ATMmDnbxq6lmovbAJr103GRe-9mUfkUymM52A739H4jYhsuZg06Vw3qrukPzEcjImvwydicXD0dshfTr2sDr0xqncx9zfPdcZtwkpRFtzKmzsw5tZF-4LAINrlcyWOlHNMyAA4s&enc=AZNDSuP2-NQ4UOiVagAfq9fzBMQRM1xC70VyiwR7FQn2JYKwrW5JyK9MUUlfqmmPU6r0i6PfoMZ0WzcXfz1KZZd6CylCoWZVHDBoIs6db0ql1e-nZc1U7hJDJyiqnGe4vSuW4xLfnW3BqwCC2pOPlEbHJNKI925sGgOeRLI6-RtepYwkirRCGdHmARUjZTArFnpMprNILimb8To_Kt81JTUI&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omqrQB&h=ATN4Tdj68j-PP8kgn7qDQ6IokGYYkSQphDcUPt-dcSXkERhlM2SwowG4afYlX8QfuYPNKc92vzplnJqkX2HM3D0zQTeS2nt5xE89TMbKIc1EPnqRxcEyU-yqlh6k6ebScGKT770&enc=AZMIDOKXBk0qbXnlXsjeZ08TugRDN6cE3p2_mtHPPt7a_gFpdFi-PMdv4UH7ZCN1MU0wLDvf8dJ0g0R6H6kVXHiJ68EvAjLamkNeCwfkY40Kh9NxpEJ9pTcvYzoQDKZofs6o5GhkEMgfY-BrsNvQZGcMPDZSkCqxFry-pWJ6cxaY8v8BrDU158DNi2TA-LUDvBtMvqlb79BYCziOVtKRpIOb&s=1
http://bit.ly/2oP1TUb
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohEMyr&h=ATN7Ngs0Eb0srgLBsXi6jtAkOEsnhPtyTYHzG85lTIRn1EGZPi5pKm_xFTEVx0zTxAhgSjnIeUi7JhTTv7i1dCqOLfR_ttf4mYg6HtR_DtzTFIHzhz6br8fNd1Z3O-QLrfHGSNU&enc=AZPwECllIknH-Cc5IYC_CBM7zepX30trKht9V88WVaHM0sNMea2gTZwMZfZwuaEi5k1Q7pOHkWC9td34R4xJr03J1qnQMxcuz3KtjnL7D1P-oKJR4L8HSK-lS2loLDLjlFVX4wUCuezJm_h8LsEBPHcLvvYxrxGW1QLzg4lzMG2ve23SAY0wkYi60xb5dp2eSkrUSrfDEpZ4I6287iS1-MXB&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oDg5h7&h=ATOj4ihmKntMofCL8R3vlbu8PaxXgMmz8h45iDNaoFw8J1Iq-hIdDe8LNcs2jfNswfdKPZxoE_mxEks7asal3_TOyEiBAnHLgYv_PQDu5UDoqTuNxwZdqAAT5iUifTOnS6hsM9A&enc=AZM7vJtWFHU81oQbRbCl3chiYsLZqnBdj5b_4yR3JhhV5SAo7B7oVSj7kgDwgeF7ZoxYMlYN7OmyQPLLlZKRYiG3DpkhI1HbNwppGHyI2D8pXHWBXkSSijCCCcWqA5iktLVi4BM7li76R83Wmxr_Mx61N0zis90En81T9Cor_8f3qsYfzECI6OTRSluncp9FtAesPNo-BgY5uduV6FJIGlqi&s=1
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کال د اپریل په اوه  ۲۰۱۷د  لستد خپرو شو مطالبو  kochnai.comد احمد ولي اڅکزي 

 لسمه نیټه په خپل فیسبوک کې خپور کړ. دا د ده د مطالبو د خپریدو زیری دی:
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUgbnj&h=ATNp_LOdyUohQNd6Ua9GJY03d4Tl0ZDNWFq7khXWJLrrGiwZA-McBYgjFLeUf5MbUcJkOc5SfHvF8ODbdhElSkip_IMg4wiMXmmgIT0PF5Pi49iW1thu4z8pfN4CaJ3DJgmJIyo&enc=AZMTZU6-vJGvGXDtsaiHK3CfoHN3YuJ9EQ9muf2fDvDgNKIFXdpD8VhnvCACzJA-G2_4rAcES-Ot4mmfHC_x05RPjOnW4JnL_BWTQLMt_KYQzdpPQ1xkxkQHm2yxa73ZhDRmJud-PTLRkHiXZYmpTRx91NZJ2eKTDMqfkv7Z7Z87OlH3WSqi0Lk45-hqA4VpI-Sjf0g19keV3eeIh7PaBiKn&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ptdNRF&h=ATOTnL43UEmGQbjppcOs87zCrCEIi5BBP7Tot4mAFbWkc4vH-KLMq-rMrR-O8p9Jtvohvn8qoNkkA5c_wI-ddLl6XGzBOivI4FOLlVaBzSpIoS5aP8wC9uAfI0UaP2NMWVD3bCY&enc=AZP1uDWMqwl5xgXmUCsU80kgVrLJ33oGOf8vm-5Bu-XYR6s2O5PqWHxuNa4oKTYo-vDUvsLG599OeEHQxfwz6fs88ZfLjotdyMPIob36vXsDR-RFDl942YVeQxg919QYWtrChhsgAr6rqdSu-WnjQnaVnf5wIZ7_W8EGLJc4Az8_c02VZO-tVhnVF1cDFWBF9Ad0TkMorYZ0GZbUNGOfOeTq&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pI9hhy&h=ATPFHmzWslUJdT0mI2bGWLAooTBCYUl2NzYTXV46z7NKK0tfsnMsFAPXsUgqGTlrzk1Mq58SnaIiPgmuZ8PetdhdTcnOaR8lx7Zg_u7nhrY6gqsKrWzhC1Ff7iLJn5eK3HeBssc&enc=AZNKL8IntaOiFA57V7BKifMSQQ0x8VuBjxE8OhZOzntGygbVQikXc0UlB6zx868nFqu2C4Tyb-Jsf3UrB8WwFz7VSuP9rJh5GNspBVgiCz1qRNHe09gT9oTvfg4ZZcBPiLsLVhxZ7QQFLh7PiFVhETTNZWgz3J-LkVojPaSTs3q9f_LJJguF1alb9sNk4aAZg_7A089Ogsw0Bl0OR3m1kmAf&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOUsMJ&h=ATN250YI3XKNIdjpcG5cObXU2MqFj2_QcV4zzLbTyxSJHtS5aoYwKI6CmBvDA09T90tOiqbRWmtlLpR8m-uAu-MnpxjQpQZmERiiwo5R0wDFwVDaZR7Jv4fZC7gnfXQrX1b96-A&enc=AZPoZZ3tBRQf7NGKkMdMZokYdvhNpRKERd4iuwlOwuMOzE63fAGfXaZiJPtcfC4ceW1giw9cfXqQKbUmVH3JEfpdQ5UL_4xqcS442RQi5IsWNl01kBF5AtZMxGsE1p5l3eKGDN3kW6Pbq7TAGApEkZ8HbEg0_1eheoQ9QZxI28n9hy6UcnBsIse2sUvf8im10Rn5DK7nXFXqbJggENpCoDZz&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9sNXW&h=ATOLAwqsht1CGgCcpAbOGR_JO0ADVGlNpa3-IJqvefmZ60aYN8oFg6WIi7pnng5fN7cZKpOQufNofjg5iac8fegScOKnSnmU7_9zxwuCMQECdAUQ44ya-haaRx_R9i68L-8TMJM&enc=AZNFBQEAViZhJoM5OCGDQTMKYRlKVlUGvsXjLFumGLul9qLgYPwPbafpxDodLoiZo8U2XEa1Z8bAknXaD6Z5YKJBqcDm5eDiQZ0ErNxDI_HQgMNbitOIK1n8oyccKVGc3of8uIAwfvWpIx89j8MMjW9bRgbnr1EW4vk4g8VFzYuVYpxruUuBh_uj9iH6YYATyHApzcYqJ8L9CFC5mwz6UNEh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oP1AbZ&h=ATPLY9d8L86BpBh3mVPGzwt6LyCAWL2_GRnhZvc6nxwE4wP9GSo2usxLF0zNpz-CdBWyXyZNlwwZ3y6rZkhmXoo6JZOuj77xbDVzKCR0pkNPmly624wg-zOR6Y-x_cT3yYcwImY&enc=AZOcXlR5qmueSO0XYabu4O2jIKfZz34y1-F33hDoWq-i_uaDt4JKAYqWx0vfuOuSsADD6g2q1IMXqp0tgYe9BEA1OR_dG7gQcQKIidiHKyp1ZWTMPWhHJ6HSiXA55bl5GE9bu9zBcljXRTnD2oGhDTSzzik9APFmRXD_FzTj7pPUjxLRRgjFeC1qDpYjCutZrmkMDMw-NZ1OW8wt0QQprFWA&s=1
http://bit.ly/2oP2h57
http://bit.ly/2ohQ7yw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUm6ZO&h=ATNTbaejSt8LcV8Fh8obxjZgtXRV1gU15lA29x_oA71DsmFqOgI6Ya9nb8yHyTG0T1sXNuesQFdjolBp-K7YbwCKpYwqoN9AQgRc7R-YZH5Ju8iZel4wbv--8BIMgofGQZlWTtQ&enc=AZOCANrIcwPgQs5KOcaRc-8JdEa1g94B30-P8T4cNWTmAZ_nd0N7SmiNPcPSVlmCNicRTSp5Scegq33h3g4LIaPIDZMr2Yrucp9azfZxpquLEFzEB4xqO8xJfB0UCicyn_xEQJCDtfVKUNan_5KEZ083BD3auOzO83BtpmytF6Ygx8RIEQnIKvtS2enJ2g7TCo6Zn-s9xxBnpFctIPCifYNh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOKjjl&h=ATMyXnF9jeDVwNTTXpcN73grBx2b1PkfqAIOznMXYQIn4ibYgGF44vHf0qcnvY0S0TDYxjKVL4hHU1GASWnJ2tfhisVNI5cEnQxWk9gjdzqhQY0gJTwkSdK85CZOmMKjDdThmhU&enc=AZNoJP42L08sQ0-dX2ykF8yprylkrVayd0Pwp7qKLNauJ6SyWQIMyKlFAJB7_uLBxSP389y_cxihE7sJ4GixEzNQHW2et7rI75o1OXFB0u3hgYIw4cxAJ0egj9HlD2ViBxbRjewrmvAYjvHVgn4kOnT79jFESrLQHwNZEPc_CVKq6iCw8SEoKWbLt2oKLoq9pIVTetgJnF-hc3WxCdWbmbNK&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOLxej&h=ATMRf_YSN1V9-DOPEyGrUFWThUzLK_UdsLRmw5H1_MubQunCZqsx8s_QDetBE4nPEnDiY3QbQI3f-D8cYl2e70aLIZmBZ2NZZlVCsqnbaXQzbZbSERg4pPs77MMFpopg1tab-Cw&enc=AZP4BPs35E8pXHAtA753lCfs0k37aRjvCGma0A9ZUT_Ou5L6Jr6D1VXWBqInyI5G3J05U6MYzX-W8DE20LVKvYWpyk50sjt_Wb3nBTsnkmOwqrg8tO6GIYEaFOi2Hdi83lNeGLEbGFMuxigI9FKU01ui9TScJrt5Utt_RlB4JRLogdZSpPSnWwlyA_aa9i1YcgQf42GjaBoH_KFAXuLM44Jh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oDbVpi&h=ATPBe_0cCA8VxftYjfTY3tNmLsyhI6f5HC285uV2uVEHQfSk13f2040CXD7swOhBs5MQJN3bRImlVXCilZ03eJkmMtDkSvWbtd_olNZ3JOl-9XlK7ID_TApuGODkd5DNHEpXT8s&enc=AZPQ1O4xSOrxtY3JLddPp049BitefSs__bY2nsMbyqflKtISpeUN_AOETVXceXZYGQj74H2jmHWwvkRDfUT4_4ITXrB0qpgS11VsQr362_LqdwUqrraKy87jCr_SHddLanFDmfiXzbdHmWDaNTqrOVVtQZ_4iakkJD3dcqpkKsjlTu13B8nbbl2nc9sPw-v_l3Mf7nJOasU5UwJlxC0mqpSf&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIaAgk&h=ATOH1Ztag9F3FevyNeUzrHNXcI7cS9IYCzdx9ueWgMvIFcUPCDKQG16BXTpJWdv5A-zfjpZ-VUwg5_mWat8TDQefLpHezudfSD9l_4dMvG2NP-LfKY1FWUljTPCPubTri_MLA9o&enc=AZPX0d4tgPEdci-ttksa4GQA19VMsD3XwnkcRSUd4Xa-m8DbH56KywF0Syzv0g3LfhSUcxBl_iqx0u4oQQAHLMM7bwUx_JZQmT2YzsIsyiwKBloAdl_1bgGVQY2fJgdqJUzWJPnK4f4YSAQGE3NYXPQLwBxp49k8f02zfbzec1WjAfCmPqvF-ntDpfCTKSGqG9sRmhIQueLScvaQXVyUkuL2&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pt3vB6&h=ATOZF97FCLGVGJhsoGp2_TDZG8Yc259rA_p7xXo4BjgpUCnpD_a8P8UFLxLqyd8urIF8JpI0QK_F2fkP6Yz2sef4uR2638rKdeIk0f16162yE7v-zKDOwZQjBIRl7cMu4neEkfQ&enc=AZNU4APPnXk9moXaXog3_Tgbj4ZEHNBk2HQ5OOyAKCZvCxTNphF61Cf43qeVouQkIL9R_1KaZcNlYyHNPV2qHVdM4rz5f4xk7ownv6YcqnoLk-XXY_lDhXa87nXXEPkW0ZhseQF_0aV4YhhTiN7InSe4wVcDk6EWpEhfP1N5QFfkPRN6PQ0x11aUlZDG0UEnD8tTRmnDBxveRfs3diTxeif_&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omcPVK&h=ATPxk0Awe_-aoeDbw9vkiZ_BqBLSg62W9PoSPyweuJiMMEVooDF5ejKA86vmUkekWyAcq-zChhcMJx9f01LdkNz7MhLhaTXx_aeS9zGkDAdnUakrKiUZKi6V7DN29_Z_8ZfU160&enc=AZPP93DMy3LZ8cHa-ZMULw1qekMl590dqEGi4ed_Vlnh8A6RjOdMJxS04naCA5kyxVFiRaZHnY3qwF42Pw7LXdNYn7EQKuCFiH3GbPJdrwWGSMsZH8HmKUJmjUNi8stC65b-5QnY4UCZaCLadyPahN2FEF8_LY4f6cnYpUgXCao9yVs3KFelUoDBy3_nAE0LUIgBCn1-x1mXnZV9HN6o-rkC&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFpUMY&h=ATOJ042w4O9p9ibdo6FZL85xf26YxX-_4ZFEMZG9oUA19m_fKCflfwZTgQkRAabDu6_KjRLg5gr1yAMXDCgdwdYI5g5fhvzG4hhXeFiHoRvBj8S1o2YhXqrN4Y-PF6hIPjq1AZI&enc=AZPP7XMeGHFfa557yc6LfQ1CuURwNjtwGn8s6vgp2g_c0JDPdlnQisWBXULY-08Jsi2xPh3Y5jtHMcVZwe6govvTEaMxVJSPWiCwqXzk8X7kKo1QYQ3YDymQksLrUfD6tzieDGDaK7fKrnUt9Vd_cZl5P9fZQvYdVv0wYxVwaO3Q8jNCheU-QO-KQIqO87NUYlODMrsnRTBGkWeIViLNuIZW&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pt6iKr&h=ATMuru2oBvzcvbW_yEahPBUDmV7xqBTs3YYeBHEco_oNIBJdMXHpRvhFSeJYKeCbxCQQtRQp8wBKnYAj4nIC4O-CpTwF4YTcXMFJEklQJb_PhLXkfcd0xgHaUAGpon_W3rUFFLg&enc=AZMb4V1YIh6FKS6527rWoj2WJZSKzsRcVyMvOSWmaEQFnnIrf0UDNDuy_28AkOTnqLI84q2eC3HN92315ZtV7EVZEDEncC9nztdNTDB_CzptJHaf4moY_BAsxHzmSgluMPlsRA0_3q6I-mhKJaYZOzmeJmDxIlzi-ZMtdGXOH2XHmuC1mMxF9t30ObMmV9CLxfwjzG5Da3JLu1tjfpijOHbW&s=1
http://bit.ly/2p9w0qr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohURUU&h=ATN8EPIBiHJnIxmZ8qWluffwCPyqwtkOKze28qpv5PBLoK2wKH-Z-FlE1KIu_uIQQDiefkuNVGT5znnFs2z3Ke-ScPRs6UA1i3qmi4vaRdSLtjeIiCoQvLXxseR5-ZJp7317gWw&enc=AZPZC4RY467z6kwfYBUUTMxH9NR5Z7TL39O-jedgLM8e-M2TUPVXEb3o5MknHIUEV3wCCvE-EzDpN5HQwYP9niON8uxavrt0P01J0x4z65_V69gchiYLvokXcSbAc_eHUIRcLue9FJWxXMELPzbgQbpVedJiRzjtznj5FL_mMaGdtb0YK7n_Oqwfbc7X1eQVAaj_3BKi_99KVNSKYysXJyvn&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oCR0TC&h=ATMoVlPzdATd3_5uCjTJZKYhdRWqsL2pQ2rsBufkAaHJXGf4l7OwbCmWXgaTdHJsvK6RKl3ve0D7O8rX22flfXtKhDzCzPXuN_brqnUVw6ui3vl1UFvp9eMPsG-SWfxGl5_yXlo&enc=AZMhqoldrxXLkoCx1-wERPB1BFktMJ8J1PsQ0M5pFS8UErqDxiDoCcXUzWDR5ZrMTKkJDAh1mJCY4nmoH5KkbssuiQ74zifUnlXR9jJSnADT36JVLNvjx93vgNju_ODN9w09NsKXujA9JEHW5XPYXXzIF1x5Dh4HhaW6yO0oUvAF11BFIw6FPONRCXCJq_2SX4vfXM_PQifsOQ8z-u74vRHl&s=1
http://www.kochnai.com/
http://www.kochnai.com/
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 (!یې کړئ share لطفا شریک یا) !زېری! زېری»
 
کړي، نو ورته په پښتو  که غواړئ چي ماشومان مو په وړکتوب ال د پښتو ژبي سره مینه پیدا 

 www.kochnai.com ي چي د کوچنی ټکی کامژبه نکلونه ولولئ. درته زېری درکول کیږ
هم واوښت او تاسو کوالی سئ له دغې وېبپاڼي  ۲۰۰۰پر وېبپاڼه د ماشومانو د نکلونو شمېر تر 

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 

ې راسره شریک ی  http://bit.ly/2ppCyRJ  لوستلي وي، نو هیله ده چي پر دغه تماس باکس
کړئ تر څو ال  sharee کړئ. لطفا د فیسبوک دغه پوست د امکان تر حده زیات شریک یا

 .زیات مور او پالر له دغې پروژې خبر او په دې توګه بچیان یې مستفید سي
 

 نړۍ مننهستاسو له کومک څخه یوه 
 د کوچنی ټکی کام چلوونکی

 «احمدولي اڅکزی 
 

 دا یې هم په پاڼه کې د راغلو کیسو  او مطالبو د بلې برخې سرلیکونه او لینکونه:
 
 

 [ http://bit.ly/2ohlzxa ]  حریص محروم دئ ـ   149
 [ http://bit.ly/2ohNpcn ]  خرس او زمری ـ   148
 [ http://bit.ly/2pt9WEk ]  د ونې شاهدي ـ   147
 [ http://bit.ly/2nUlqDz ]  موږکان او پیشي  ـ  146
 [ http://bit.ly/2oP03mf ]  د زمري قانون ـ   145
 [ http://bit.ly/2oFvlM2 ]  لېوه د پسه په جامه کښي ـ   144
 [ http://bit.ly/2omdzdg ]  توتي ـ   143
 [ http://bit.ly/2p9lxvk ]  خر او سپی ـ   142
 [ http://bit.ly/2ppjiU5 ]  مغرور ایږ )پښتو نارویژي( ـ   141
 [ http://bit.ly/2oFGjB3 ]  زیارکښ هلک ـ منظوم نکل ـ   140
 [ http://bit.ly/2pIl1kb ]  درواغجن هلک او لېوه ـ منظوم نکل ـ   139
 [ http://bit.ly/2oONJ5z ]  ـ د نخود پر سر شهزادګۍ  138
 [ http://bit.ly/2oFqP0b ]  ول ول جانه او درې ایږان ـ   137
 [ http://bit.ly/2oFyVFU ]  ورور که پنیر ـ منظوم نکل ـ   136
 [ http://bit.ly/2psXuUK ]  د کټ خېزونه ـ منظوم نکل ـ   135
 [ http://bit.ly/2p9mjbE ]  موږک او زمری ـ   134
 [ http://bit.ly/2p9FZwb ]   کلپر نس مي درد دۍ الوۍ ـ منظوم ن ـ   133
 [ http://bit.ly/2pIn3AH ]  نکل مچمچۍ او زمری ـ منظوم ـ   132
 [ http://bit.ly/2ohkKEA ]  کلخواږه شیان ـ منظوم ن ـ   131
 [ http://bit.ly/2oDbN9e ]  د لمونځ فرضونه ـ نظم ـ   130
 [ http://bit.ly/2oDcf7H ]  د ښامار هګۍ ـ منظوم نکل ـ   129
 [ http://bit.ly/2pth1EX ]  د اسالم پنځه بناوي ـ نظم ـ   128
 [ http://bit.ly/2omoW4M ]   د سپي او بیزو پاچهي ـ منظوم نکل ـ   127
 [ http://bit.ly/2oD7xqj ]  موږک پهلوان ـ منظوم نکل ـ   126
 [ http://bit.ly/2ohJOel ]  اوه بزګړي او شرُمښ ـ منظوم نکل ـ   125
 [ http://bit.ly/2ohMcSn ]  پیری ـ منظوم نکل ـ   124

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kochnai.com%2F&h=ATMPKXLyEqdGktp59R_VstHFlJ1Hd71eYrBRLF_WzYez05iTYYX465K6yMKxc-2XVU97ZcMFlUfXXPzclFs8mL1uKsXHcZw_DdbgehsdbaCmgvAJT8oeQ6-TTRvAXdC_C9lQE8w&enc=AZP-BEv5ogimD8pn6QlUJ5a_8FddmMAmCQeJMFoHN-ZaKa61xxSUQRfLuTW_AvweXvbzu8nsZaewgWX1cjSuN5QaugrzeBvBeXxN7ZDe_c3tbq88v4Qxo-iekWsiJmUzDDng8u0iGXrOsjuDcRrsJYwd3e6Oi-Y8Qq15bpCrrhHioUMP_LTnvBlWUg2v8-2S_hIsHypWvR933Hvx5nbrH0bu&s=1
http://bit.ly/2ppCyRJ
http://bit.ly/2ppCyRJ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohlzxa&h=ATM-1pv3is6RKiodlEwRpJnH0Z4oDZKsgz2QQDc2b292DnANEKx2BMlfqJCAEUp0kwqIUlKYNfFS66gyQIgE3alqbZ1qGEPkEUDpUDcfwCFFyTvuHBmziiGLZnvHMaenTFVn7_0&enc=AZPHAYbg8cMz4aHYJC8kHciwuaNt9sWM9Iq4_SR2SUqzj6YNA3gV1v1w_p97FXPJfbc01qiKV82uU_hSZzX0ugp9uIdEIJHcj4DSji8-LdJXL90gwtsovWl31ucIEvkN9VOoXxD0A0KdPSuXkBL0ETEVvH_4wSFM1gQWxiRh7dzR-tTmrlnL1dnBq2Gm_V9ma7mI8RIBe4dNa8hdYXt3NDfe&s=1
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIlB16&h=ATM2iBODhTuBOhr3zHEJt0qNGkgX-d4j4JlMGBu537hR9TdG-Y3UqaOOPWOdmM-rifKx2qbe6DjJKzYZ-BT85S7yd8iZaTwbk0uuBuxjS6rjxW_mtaNByVtQj24jZPmUGAV7tA0&enc=AZMx6zsi4yBNWgDF6XZSifONfec8GRHhSLs4xYVZBZv_Hq4IFWP5BJ366WUDddx7FzilsUxRjKskJ9Tf24sFztVZAWXnLM8tus5Foe8FoS30wrJ2OK-Aq-w-THqOWpvojRFBAfKQiJCZhuMVMNHjXSRDmOWnsCf_VA24LR6GykbPgSaU4MNa2XdvQHmUxGepZAeYPFFHoaxbUse1p9dnGcbl&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pt5ENe&h=ATPOLwkV6WNvG15_p7-Lq-QnzuS-QcJgGBf388WN-nUIOMden9EMep6-EQEkqcJS-Yr5U6Z_pNA3axvcWcJ_fpOGiWlg9l73y2scR32MEwc-DHbHVvRMyYCU-5-GXkATmSMiIKw&enc=AZMnqzPWq7aHTLMwpXmzYH4h2yDh0kfoVYNsDra6vnabCgwC83c1a8wGPoVLcSCQZWLUv8T4gjOr8N4f_yjwsM4NrSQmYqXKm2zTCrRc9G7dsyLVAxKSeRUYTRUTw8G-sNM9QM5CA8OEuxu8f_TWBctujW1JK0dz3fkZL-ERPY8hljSeHG_A0YTEK3RP5HFZ0eaLXBCdYRDcY3y2LNzB6OTX&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOOYlo&h=ATMSyrnG65DWOp5P1sE87HLUkxzRh7qB87sjGDHc-A6tAX7g9CQltYi615GLnoeVssEUx988yt94XRsu7KH3g5whJwV19jxcu757waq4KFx38pigXSH8CD5mFJd2BWpCjEDd-8c&enc=AZMHtYF8viGKykjGVIEtQXev6EvCE9F-UgeObHsyUI0SLoklZSgPyao6Gof65IyYCorkmDstmcoK1ec89Mm5fHRikd8a4cnqTRQVw0XnZTCBNbu_hGP7VTt2Xcu9Bwmlp0psdyngk_LFpDgOE7GUNs5MGsjxeCO0oQdOyhX42AwmyDY5DjY8LlBdTEi9Tx1P7rPcQNgCZ7AhbHRDYYZxEgfd&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohMB7i&h=ATOcvUH7eTc_Z6IW_Uvm71TPbz7wbbSstSs9LsL8iqPikWq7yXTpnMGJN2NQrqrGc9w3f3m_6sYprgmXq5IrI8pgpXds8EcEJMLluxMiFqDEYb2SsHDNVDfsYQylY3i2yF2xvxo&enc=AZN94rwK7HO7unybDwLVtY6RvovueIC40hek7KLlzMiPDWKIsahJrc4krYLR27wjOGQW-OWhxsC4b2R4cI-pgouy_0wvhFijSBQpJ1N5PraCHfnILzetD5smAhSJbUUis0dutf6zkZZkMKPe9uGSUsdMEVslNHX7WRYVE5wB3KREsE8jY97YHwNNQ2_arKtznV973hCJx1J0WYXgGqLvcHhj&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFn0bm&h=ATObuoSyAak2ogSVuH7EuBtsNc6UIPG9IC8tKIA1gSlfoCtLRNcZIsCLt9bsBKm6ui85h-mBEFIx7XG5MTg5vuSxsH2Ykwuexj_yPvgehvelnW5iDHAUAU94RoCigH03E5UIMi4&enc=AZMGzq11I5-tuiGUFl4xU_p0dqHMihVqQfGjTuTF9w2FBAlrB256eCGaWwPskJRjitLFzcnsJeWTljYts-HJvG8ls8DMlCHoyyJtkmmIQBN0WgPBhdFsOMiTKbmPGJRDr_EkgohIOBBPDY9jKlUVVnq48trsvcOkki_HBIr6PVy3FZmRrXBZwxW1u0Azy5LEeCoqXDj7h5cIl8K1zwUuthNM&s=1
http://bit.ly/2nUeG8P
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omchz6&h=ATPoSPLpgRqbM2oXC3xo76gbWpZTlZmWU6JbDsO5GMHDdKMLltcSLisO3iqVfqCNZxU9fvxXQn5ZN5IHIfv6o4jYyI40wQ-7jFwZXypx8m63EVBrTE7MsqUdYaG9Ef2ShS0O4R8&enc=AZP4u4xzXzU3iHp-g6qhHLQCxbTHmYdUxToH1iZ76uu8iZxLzBPEmeWIeB4ME93AogfljlUnR1XFoNxkTxlEVxdkm7PD5RJt3t3_GvJZ7GyXyiqGqugZvj2_SfAflFoRE1ZD0bYpm9UKzDrce8fu8nCiheH3ZcNpDpBojFU_Z0WVoLdIafGJAxSLjRu813w1hPvB3oTFbj7lh4E3yXfYABBH&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohSMs9&h=ATMyrGjMeD-_G9pCdYmrGMuqL4Ar5lKG8NGuk9Xf2MymT5htlU0KyG4iZx6VMNtIKq93LTjiVhiNYzJYTh7VZDjdWrVosl76je2iHk4VmpBL7TlWO5rFKIDGctmafGg0Jcj5Lww&enc=AZPhqglB5yulAq9UWQk7GUtjXGzSq0TuEGueJ57YzrZjmbBWy8tbhzuZQ1Bc0J8TaG1AecByxK2IL6qgxPYUa1Hc2LJbSC0gcCIDOWmA47_Ot85nHvXCGJsZJLUSZWdAgnNwMjdqG0QEsskI_-7J514I8SXoElBKayHmiOhnieCGUUi8PtK6-97TLeCsHHVYap5wN1tG12keRGd1aY1qvY31&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omtOXJ&h=ATMdwgCjsEgUB6DglecMQVUiEhUHqRZg7YYqv6kwpEowqBh1O4uO64GkvT3pYeTWcc0beKKSysRkRxcxRiQg0dJlaMPC6_3GxR7ESDlrRIPGTC8w7cNf2Jkoi7dJo39g3UjQcVA&enc=AZMzNwMxRioZV7wKb-7VoN9tWVQy8993KnykOpwXtDKLYykxUGbhtE3HSevGYRWrFINDJV6IVH8YvXGm9VfSC1_oWs1qAoD4Mz14Y2lxG02P_mZyYtqKqwwhqR2lVA2rg9_bbXlBZeaR88Vhpfu-82sSJYhGb5Hb20tgbLYeLfBBPa_2PIZeXVt-HBFtkHkwoEImohONdIDU-4M2wQ6t3c7c&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9jR4W&h=ATPCi3zR34aqK9jSPkUFOU6m5P2oc3_KuVtbrDPgGEKCxc-d1yv7olx6WrEuX7xlOO5ChluTzY1j7Y2o5c-0DCXfis8jOzKuo1CdmLCxrVynEQXwsM49i2X3a4dPN-wWVMzE4z0&enc=AZOpbjgMcWQS7I5aqfZUUJcDsyiCd89p2JTEn3t9qn3GLLF1DCG38XJ_Eqw46YswRmFvFI9sMFCErbGR6P_icDKtWm1mR_9OCs-efJF1n0TEya520REV758SCN4DkKbGbeNvEs1A2-avMV4z9IFrj4GcnfZGqU8k0U0YVkptihnClXyuQKZBbHobgron8-TOeVTNja_iUPsV1nLnhwg2Vfal&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIle6Y&h=ATNWkrfna327KTgWLEsFIYRKS1B8QEhssgFIxKu1-qFIMeVelQlkvSohhve3yWys179Zc5Jb_WQN7SEQkLcU5OS6pR9mOuGQ0jMphWiPW-R0T357VpzqRdlfWdm5Mz2XgjycoU4&enc=AZPoCKoIY-9XKTRhV7uvUx4HcGZh78vyqXayo9K4xC_jXaxe8MpI3-I7yNjTZgf9AQw-Or9c-0ngN0O9ytVjH_Njhlh2KDXcQ-JGeqNHxo7gCsODCoxcrTe2zL3_SSRlNZEjwOWUMDAjXlIg5pMuT9-6qyqH3JLqkRPeZL7_RxjQ_bThjCt3Agjw6hfYYDO0x5mXZCQS5semIJ-1hH4av9Vx&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oDfxrC&h=ATMJ5wteqToHLiBNGFdk6vjKlI4Wxh0QVSZbnHUvg68tiBro3Lt-k2a3_P18HN8EV4IuCxSAzWYGluf8UdFut4IKTolkSmbnErT4-QGj64BBKZugCNpws1G2HrS9OoJTQAy0gTU&enc=AZMXnvagn9MxpalowpbQYS4mXTahOnUHjl0f1G3jqQqmvb3BaotBbRo16Arb2vgrZCLfX77aa5yuvR1-4SNa1C0Mn5-toCwDyb8s4gug3Ktuk4UOrDFVRdqgz1LfYkNYgsdiq6iGnFhMi2YRfhE_IQ6EiXdScJut_AjMziUjDLxZ7RkWadusbZ11QfMb2A3Eecb4cM2sNnewOH5RY17CKjeG&s=1
http://bit.ly/2p9jwPD
http://bit.ly/2oD6AOT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUqR5B&h=ATNih5OIVvGPF_idzeBSuGnAfKho930_kFbyd93w1cgVfEIh5b-R99WQJVf3IMlZTFyrjVF-wYPn_c8Jt8gSZy1nyIvHUCWRCFKGpL3jIYOQ69vgdCIKnv5Q79F_FayLU1ctDcE&enc=AZP__aDI5pxrgYS2y8uqVjN01Rr6VvgTHm0xx3d5STwlj1HM-q2fezuxt5pKOJCMjNIS16XBlrGO3qjFTevRq7ZZ1eTeGq_x9lomPtQkUTJqzhDpyQ0zqBZooX0QMM3ohoE1C9Mim6JdnKtVD6Pms09giT9gDKnlkTb_T8iWwfgwbdkWTanjNl0H1YPi3_odhrO2Rmdfj6OeyHlXnLT-YEzi&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppht9R&h=ATOEKPug0kSaO36umoDOGQqbNIFbJzL27N3aYn2Tqa9kOegg-6XZzdEJYy16E63Ak1m4o_SW76YskXELWHSZBcvMuv4zyYctXCcePCd3dDxIsyvip6uZm81Y74JWCZc86DxLkNA&enc=AZO8IJtm3sLeFSFNtyPXAIQLGeNqfUOI2ZejK1FwlYr5tgDlBIoFpPCDj2q4qsYXP11d2WF--wXE-VBEaJh5LhttPeb4_VALzCHFuyR6Yl8SSG-XMo4Pe2IqSLYNfW5SiSK4sJYNkob-wG3BeqqXD7ZzKc2bsrNUxl-Z9Xa4rl0pA0cocUSbkTXLpetE2NB22g_LnDDoYIP0-pIxEBsTcGlk&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omjPlp&h=ATP0U_IijI7Yq_VByahvEkn9fSnNkOh06dizBWRe7QNQSnf8vjKcPWZbGsn_OBEPNfl3VsrZCo1dbWHiFfi4XorZ2zySQWEeIzfAO77OaIptIQKIHOYxZeVjvap4Q-PvIzyJe4M&enc=AZOz09VRiScMP8TO8ULEVEk6FCsNeQDl-2k1oO3ZfaH2xaiuxY8VrrJZ24xd9xFN1lwAgap24LA82czBAvjwsj8CHT3TL8qTwtvXCbvus6v4WJYr_BUqEM9jrswpo0l2UipqtAh9SnebNP1yFeQxnGnF8jZgXgFZ795R5gVggng5Ao6QQNfOkoWmRk0SDOchiD36VTBmy85BPEb4rrL7YNGl&s=1
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غرض، د احمد ولي اڅکزي ګڼو فعالیتونو ته د افغانستان د فرهنګ خزان وهلي بڼ د خدمت په 
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 

او ور سره د ځینو نورو فرهنګیانو هڅې دا هیلې په زړونو کې را پیدا کوي چې دا  اڅکزي
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 

کړي، که داسې نه وای شوې او یا دا کار همداسې په جدیت سره پرمخ والړ نه سره ځان مل 
 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 
حمد ولي اڅکزي دومره ډیره، ښه او علمي پاملرنه، په رښتیا سره د کمیت او کیفیت له پلوه د ا

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 

 د زړه له تل نه مننه کوم.له احمد ولي اڅکزي نه 
 دا هم د کوچنیانو له پاره د ده د دوه سوه نکلونه د پاتې برخې سر لیکونه او لینکونه:

 
 [ http://bit.ly/2omn2Bo ]  پیشي او موږک ـ   080
 [ http://bit.ly/2nUq9Ft ]  پړانګ، چنګښي او هوسۍ ـ   079
 [ http://bit.ly/2oOEz9m ]   چرګ او باچا ـ   078
 [ http://bit.ly/2oFdODw ]  توتکۍ څنګه باز خطاایستی؟ ـ   077
 [ http://bit.ly/2oFoCll ]  پیشي، پړانګ او انسان ـ   076
 [ http://bit.ly/2omij2A ]   چغال او اوښ ـ   075
 [ http://bit.ly/2ppiDlI ]  چرګ، ښامار او زنزه ـ   074
 [ http://bit.ly/2pploDD ]  چغال او زمری ـ   073
 [ http://bit.ly/2p9vqJ8 ]  ګیدړي څنګه حیوانان څرځای ته بېول؟ ـ   072
 [ http://bit.ly/2omqHPw ]  چغال، شکوڼ او څاه ـ   071
 [ http://bit.ly/2oFiVUg ]  چنګاښ او بیزو ـ   070
 [ http://bit.ly/2nUkbEu ]  درواغ او زخم ـ   069
 [ http://bit.ly/2ppfFh5 ]  چغال، پړانګ، زمری او زړور وزګړی ـ   068
 [ http://bit.ly/2nU3xVo ]  درې وریان او شرُمښ ـ   067
 [ http://bit.ly/2omk67Y ]  درې کبان ـ   066
 [ http://bit.ly/2oOFWVc ]  دوې چنګښي او د پیروي پیاله ـ   065
 [ http://bit.ly/2pp5adS ]  زمری او د هغه شورا ـ   064
 [ http://bit.ly/2pIeDt5 ]  سوی، فیل او د اوبو آس ـ   063
 [ http://bit.ly/2oD0HBe ]  ګیدړه او آس ـ   062
 [ http://bit.ly/2psYo3J ]   ګیدړه او انګور ـ   061
 [ http://bit.ly/2nUfxGB ]  سوی او غوا ـ   060
 [ http://bit.ly/2oFidq4 ]   سوی او مار ـ   059
 [ http://bit.ly/2p9vc57 ]  سوی او هنډواڼې  ـ  058
 [ http://bit.ly/2nU3jh6 ]  ـ سوی او کشپ  057
 [ http://bit.ly/2omlnf7 ]  ګیدړه او زمری ـ   056
 [ http://bit.ly/2oFiN7j ]  ګیدړه او باز ـ   055
 [ http://bit.ly/2psUMyA ]  ګیدړه او کوتان ـ   054
 [ http://bit.ly/2oFhW6w ]  زمری، شرمښ او ګیدړه ـ   053

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omn2Bo&h=ATNA1MoKEBeOnqQx4ZWa37ht0JSDsPL1jJh2dQwbQvpgKUd7d0eZHqhrOIcJ2tUiWDfpP3eA_sohwrnxwnmkbLHKtiLiHKf0jG7vwkhLloxJ_7Mt04vgX7PJ-LJmWeieyaie2LU&enc=AZNX158UCPuLDV4qvtDQGI7KaEKgTP3r8eEfj_wGeZ3Yar5PKxozdYcdm1_OxQLK0CuVQ7pOvYWHzDgC4BT0muEwlO_sp-Zh__E_8GEcXPg1NzbimcANLVP0p7AiG7RBZ03azQOeHhfaAZ3v8pJRwRCpqxAgxvfozqJ71cGUQ1j2kKcTM3QFEpEyoeyMk6_7BblEX1kDcsYHQdd6aTW47Mcr&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUq9Ft&h=ATMKfm08TZVjdIMbKcWusbd34SNSYjb0UlszzIfVnJ_IbAJ_yUIeiba-CxgHf2hjR14YUBjTLXAbIarPOKEF2IeAgcZcin7IARahslSZFf4sQOwLpvjtHcJqiNNHipRHhvBmtEQ&enc=AZM6tqa8c4425-Jc79HygBIfXcf6wM2Qna5e24hYi2BJYn4OVVkq7R_gQBRZlraSYpzBbp_OjxMluHvonoNbLmRukO8Y-xlhmmG-3oyYE-EdO0QK1I4407mdNFag_dRioD0cSAXaGcqmVvkli99F0cARIvPRRRaPV7eJFe4CQI-ydzyLuYFx3L6TRhBbKvGGucEthsbAWmBmaUDcFzJvc-Hk&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOEz9m&h=ATPcmC9R-TCrRRL2JiuuLNGmgbC6j5G45n9eCwvWNUWzGRkn6qXemo-aE2FRWgGBRKI-s4dMYSkXPUA4R8-OZuw0XL7-7T7HQ3EJmvfn9daeMVK384vXKm3NiKBJP1suW2eanmU&enc=AZNqfzpYLi11f3FNe9tgG7UcycuZWgmWjn3cW_I7jCVW_tdSfCVe3HovZxbSpsibztNjduVFECFkbm2TUjWDq2D3qqExCyiHiobCnbhKBgGq02h_rzN9_rBp75sfImulWgQeN4O5ehoGimqVTZdEzhv_U2NaumCfkX-EhFzDKwZpdjYB9s1K6LVuXK04wStzAI3hiLDVZ97YY0Kb7dVeo3nl&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFdODw&h=ATOnH6eQXXuB3Pq8djE9L29YAg2qw8UujjLYWcWhvk9QDyAIE5qRLTcOKmXYfI81CoiQKZ9GmfPMSuEbGH_pbvFL73f9zX3G0idOff5HqBsHLmOPcKOZTnQlqYqgbCs1YfBQ9UA&enc=AZOtI6z7Y7NBvK6MrlZbI_2QMxxQv5uZVWh9D4JBSJYGgF6SJ-Jsu1YOod0IFRUsqE-LX9mx1kzbWJ08gKe13OvgeyQg63-BfuVJ1EljcB2bnhgAHfZiug1rw6xLZYyd_ejgAv-kJRd7Q-04cZ8LriiJss-sLKbQb5TpJbIki3mLb2gtY3Mvte-MSVdlJ56RNC1Ji2ZjSITXGiL2JA-_XlU3&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFoCll&h=ATPujLjCQgemBaiN11ESMZkq9c1k9uyjB1lCxcYn30l-xTZH9oKZmmwinDv0M-6B-4SjMfg3RPpWxOHQ_0zndejI7-afCp1JRCRtosqrvZ_YixrhuhBTzNZF5ATzCXcIed3Sd8c&enc=AZMEg_wi7bDSC1ne0utqPtBcnFri-zb0NxZfIOr6C7lmy_YV3PwX3iNqcYBZl6h0iYCVlfquOQ0e60Z2rl5ZEtrFmgr1ZHp-PRQKo4yx6BxFUjsiziV2FytX_9TzMOv3XmvGaTwXFGQOeu2RpA2EOp7QhC9tyt0GK9LIuhpxHbE4gsbIFv3bPQXZy1bDPu6AvftYPD2A42FMJhFZ77ooXjqn&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omij2A&h=ATMkwz07wZ45dv7VaCNPmt_S-79G6W2pwVULXKEmuzBPeix265V8hy2O5k_W9meeoqdF7lMUiNA9Fq4_E0EQzTTop-LUoQo2RbkAdjUy1qpDy_V7SUGeXfD4C7Ka4WJpRjn8sJY&enc=AZN-WBf00eJg-hymbAh0D5kdpYWiFMz-8gEy6lnamaMo9j6axrFXukfl01qsx-iMclM5lIKFrLorVfeyvzZilKDVZHoz0EqTXsNUmmy1T_P-ItHDlVXvKKNxdPiSyBZ1aDfkBDJkANnuCPSsAc6fkEyyX-BEooX8D01ERQd3fMetMIiog5vNORpEYkKEjRM7onFjWmWJG5N7NvbxIVrDbc1h&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppiDlI&h=ATN3mn_DluMohP3NCL9kQFXYSavHt1ka6GfMH8t71csYvklyFgjhubD8ya5gdWYfNd_2o5P8rpmHviY47CGLFVHlkHR7li4CYTxFUSZG-1j-jg9ghTcGS6pW8O5XvuDV30oSvJ4&enc=AZNqcJ4mUq1zQ8S52Oa5rjJOuuIE-8mspWD1MAsGfnXLZfVSEXu5c_Ylg154jgWOvNV77hMbjjZRmoGislDqp6pOuazaC_ShifjsT-P4Xz01aLutS0WRuQiWF_JOgJUF-yP6LJkV6yvKE7lKqfthLW_mTn1LZpxKezd1ZMQl5MSkwXwYNPmEyoBMMHE20_45LOF4ZlIUnj1twB7FXGVii1fu&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pploDD&h=ATPtcM2rV0Xns2o7hN-2HCsHALTWEQ5-Dsu34W-EpbETIBYFiIHRb2ZmABRmnzXjHQdbWoaFKiX7bLdvLPHH9UhidEwmzapyN4xzho-Y-CNSkSy8P_RU-iuHkSNvTVqi4tz1Ark&enc=AZNx8w4QO8jy-ZJkAveks7aSgeOFbCIaeW_R15Kp5ELqLRiB0Kb5CvC2FZe9UkH4pNHyTlXPo-DBkDniSuiO5dW78ckfPS3jb_J8ndSSm9odZ6BEj9xyzPVxg_5ZdDC04D3vx2uq0q_XuWC9dOLbKzPLhV6g0ypiipjNeVYuF1iL3RcXmBdXbYhNHUeWGUfYV7RVyga24wiDeYqtfELhpecJ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9vqJ8&h=ATMiAVfzT5EUeTAmZw39mw_QqQ4OiOoIlvOMat1Gs3XxcHltmo7iwZiF4O7c_tv2md3Xi0ZPBdOpCBrxN6g6jy7Ue-k9lKOnA5fi4rGT_KsXw7nURxsguPbYgu5LhRecX7kXDAM&enc=AZM6TMjGbcLj4vY_UBdOgu0FLUGMt8xiNZJCIfYu7hrFFj6yGVKeYtRLqkFCvLbTT_u3jHQLS9I9MRoIX6Hf5kSLIUQnc_QX0tj4S16JrIV8f22lgB2Sz3Ah_uVKhY32ckLDdrWz2sUgel6UcHATSoMggEk6wq8yu7vruJvHnwvrtOdfsDeAT9G5DuJZruvGYW9lREU2kDayGO8zxOIZpCkv&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omqHPw&h=ATNBijOjNN0wRdMMZGpZRsn05gD5_WLHTqjpzO-vQApslUEAg9ojLsPBDHrVhlKXHVyvoH7_1MevYkw4fjMBymbBoTObbbIrg9190OByMseB0Lpx1zk3xSmDgJ2aeXv9mY2ZTNo&enc=AZPuo6VtqxF6eAFS_N055dQ-n8B3b-NSljV-4yGbDbgAGwrIMPN0yVYOyQlZfGXQoumijtqt7ZZRXrVkMchUwhhR6rx88vpjX-wV-FVcKxvw0KEci053XYiAxBCEEQGzVhJ0QAZ5xPpwLgazfggfqVlMJ1an-ZJlDr5x720VlPdrEOR7MPGRwUZb1snWAmOaWrPvz9VxsnvsPq55V4bEie8_&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFiVUg&h=ATO-OplGc7HXWuUH17O-ORBJujXrc4vFMy30vtscm5jbiLg3SaC62X33YUReMZNOVlOnHFHuCx2zbvNq-XJrGqfACH33OhsRem5SJ-f3c2AW4e2vqrj4FsePhTm1_78TN1UIfoE&enc=AZMt8gNHdBnLTRCbGHldOJJ0G4qKNu4J2KqBas7KEiZEbcX4_Nrh6sumjdJFsR0IXtHdkunhCag2uMa4yC55hFbvRO_bCPy2RVT3mx1kA2lxGPc4y1aNSJY_yhiLewKLWoCLvV2RyQ6CKyOaFlUv-n4UfEUf_zGaAVkwWnC84PnHc-r_1zbjQ_rqZMDzgtjr1VrG-ZQUJO-l8EnViNHzod_a&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUkbEu&h=ATObD6Xx5R9t1tEO-fogFh-aoA94EXvUt4Z9Qim_9P0pxEAs25TPtAaUAC2R2IBX6Or0kkHprBScVd1PYr8JYkCuqDuHgI8fQmykLMgHOFr8F5vaznQqGOnBg3V5HpYkLQg3W2M&enc=AZMdHPv2D1MyEzesMG8jb8HPPotsda_Cf6OiVHgIQW7s-iAhlGSZO8n-W-PI3O9xZM0PU8ESLYORHn0xkRBuD7W6_cxUyR0Hxir4cte0lQPMF03tbnjH7F3p1W2TjE5DJcfIOTj9AHzgt_gS8KU7UFG0Ttwsln4XM_W94HKSMvMUlgYjBsQY0mUnrKrSWsz75StuAAHGsa0f3ucAizGYW7Sp&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppfFh5&h=ATMERDftSO_Uv6lmPgbMB0uhJv7zYHGX2FXrfNsbfM1fb5pJdbW62Nus-ZwMR_u7O2hrJC7_fR1iijERrn8Q8OjhTIrVnd_ZTk1NHQz7SZgFy_7ykeIT1tfn_Ra4N4Rg4oGvpdo&enc=AZOXr11XIBCGIsPJnxm-qdAlDRNCvMstDwnw7XOIxtkLn2F1Vgzzcmj6TkCmONloBOfg-4LF3OPx3MkWHm-f9Fr3SH8-ber99IqSAPOwRbcDLaISLNrB3r-HT1Lx1vFIw1iuTJ_299uSjC1tT_B_L1lJrNmmE06ZuIPkKe5ZLPnDPav862goaaJeDYkG2eSt3Wb3wbrgCTZsAA3RHWVCNEIL&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nU3xVo&h=ATNqZIN0Q5gM4yH2fnx7tZVPG0kC8VXzfABIKmQoDUdFfihpTpPIH685kDyNij5CZ6IOS1Ss8qX7B2rSc2BnN4pzRstnT6YMlllsh-H_v2ek_u1c92i2pwJZNIFMRi2brIDYMoc&enc=AZPoFndeoUwGksOGBr73S69xXoP4HPmdEQdB-RUAsEi3-I-7MjannhQCJO6mhgVGgU5jFeDEv_vppyPHx3UH5fGD9IJTEn_HZv4TCkAwTUByt_ECXZC1CNpzlnAQJjrPrXxiBPYj8fUtILK3RCdOIWSBFAynpQn0YFTD_qdgP-NFfdU-P16KMq5iBk5btcStB2TZoEDEENFGvH1imh17EEO3&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omk67Y&h=ATOtxl_UkOI8HpXurHAPf_Asg-1Zpsr1iHtUqhT9U-PnVj_voMPeKVKHgQHi5qr5hF4j4YZ58BkWj4utfgs3ri_zlQCpfsnSBzcGUR6xzYYGaGr3Z_GAb8-vOXksivwwnE49LEY&enc=AZNNV5ldPWJwXakGoZ7hv-9yQputvRhQrU4S8uZKFgxt5IJt6m89QcwS4uvOzsPAjKocIUl7m73OiQPmPmtf6bSpePyZ6Pkl_pAk15yjd0EpqxiSxWHC5m-WXiYr6av304qu3gIFYntkY0UXwGqzxvlVsKQH_ogD_PZT8ywgb1BHQHJP_pbyB5M2AXwBLMQ3oiMw5IyeThuKT_ouXXtt3cGH&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOFWVc&h=ATPX3CW90qLGc3fNmCeHz5IZbrGpwq9WXtjJosDjBmHSR-DXfgrxPJ7ZOgBQ1HvneDlWEWhiya_84ADeiq8v6ljt_uLUWH8svZiIxTCIDmcSoidusssDunFcI76lLhj6CbRsNys&enc=AZN4gu_DiVTvoI1DE1DDuEB_-i4inCK18vtTKMF6FNot93hcWLkti7g0-pVgrR5JRLJ_8hwofeNUklZHbZ3yRTCrgggGnsRJuX4nxXqthQnd9h64E_azd8WtAtDn-voGjvcSxlHwM83aH0ygchQukEFAxjxzizXtYvGrjHo8KIP4NwdcD0jmmu4gPH70okU8619tfjhZShIsqQGd4GSFNLqb&s=1
http://bit.ly/2pp5adS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIeDt5&h=ATNe2r_wfQFEqC91EqEENfymINiKDM_NGcdD12FhTNGH18kj1605o9jjbsxqLN5ZnmOfdg-yllvIzTk1gg1tKMZqE5bWItBJjzFChzAKwzKjjYdj0i5gWhqPtmoqrgO1K6l4YxU&enc=AZOZx4r0JpQAqVcXuV2OnGXIx1qCWMw1yYOVWlpt_jQmJzCvjB9TndhjKck49dDDmIuRag-7n7DQjzzzRI7xNvxqCPmg2w-OxlLkOWsnrwMLA2MCzfZT0NTCGI-J5VMxO2Gxogayfssuw6yq9j-mdunEG7IiBoI8kf4l99rC5Y4mtIlqWz9_fBYIC7rJqC3dgmtt6K0Sc7Sn6q5aKOhQfGYC&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oD0HBe&h=ATMbU3r7EGv57RUr-t7Yg-YZXxJvqZzJtT-MUCqdZwrNWcnjVQW_aFoIiA4rgsPDLEWxpWKdF-XgtlWVcJRzZbS7RiSPOF7MF-XvyiFJd18MXi8BmPQaLW3vZ8vjapTVSYHdJZA&enc=AZNt1Ez08x_xq3RFCdJENzHeNRd7kBrQL--ig8DmpsQUnlSUSXmgtYmv_ICOnbwvqPmbpjnaLaP3ZHHmwDG95_X4EhIN1pSmuIckpr0pHohLjpJOVkIg3jsNN7aU7EuL9gqCxEYL8w6v0q59sx8cCfVyfZ_xpoj2RpOHQjKbsqRmc8ERYZmmmGxuQ4E0LYv83d7b4UxvQm-2eM7IUG2kyVrD&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2psYo3J&h=ATM1we_GSufgv-weDghsBSPJBK4dL1FbmqsUdX34DtGEjmxZ4ujmat9kzVCIyPqG6tu3RNgwtRr8tS-Sh7a-3JMLSjW5YMDeVZvsr-xqrFCZpFUqkCFdFBq7B1Oqnt2-BXOJz0o&enc=AZPz4onjLLlL7gLv3P-yuSATEt7_O5zCooFIeInDZYsGUUNcxti3Y6VofRAEbqWYGy6CyGQhBzx75mv_gXjA_liLI-ipn_QyBi9c4iCgRR09Cjeaz2t_iEmxWvZZPMuJADyOSWYP9P6ryPJ5EOsMCpQXEfnfnaUlJ_0hXGFYuoUc0ixpZF7tXx8IO0Kx4ZbyLk2ZJQdF_9CYPXqscI1uKGkt&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUfxGB&h=ATMAzUCF47_sP5hhx8U2dNL3ohQu2VtDq-LU365VDtknHz5PEkkLla8gi45fZI71rF6cclbsGbUI08hcpmDA7AprdVsJ8wK8Uilz6A_YV-l0_x2W9DwdcFegby5XYB3YPNY-unI&enc=AZPUa_W2e_qjDVsFxouJ0by92Ueh85jyBn8QszccTH3MU1krWHGy0pFtcisJ6lVrvQ8OXn5_AYN0VxZrhxySx4cypPIFBFNWzTf_mSRGkepHvfnGgvWCTtaCNkVbFG-BZQW1DL5293vzzkc9y5xXk3q--02Pv0XUGY5jW01XsariAmZey4MC2qW4g19Vzn8wjc1DkYMVbYS3OAv4BPzsmUqn&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFidq4&h=ATNjixwtRdK5eTteUdxFGWPxLcNKRQnjBRJs-MZ5UDJvATohaw09C4MG3O6Kt3q_t-evvTgCv7nNzctE8eHyqNTM5-d3jZ5LetDCLV74cGX6DKLaTYqOtSj2OYgeQ0FW_KkP4Js&enc=AZMjHbN7MVf0rq8Tn108BbgPJMdOrp8APu1zGfUPmQQuXZsrmIffE03y0SvAbRtCcbWS8RqowngUymCT47n7muKN5dH4jXhJ0q7c-1dSxxJKDOhJ-mT6Ub3dBVr2U3fq8oKW41mgqA0KcUL3V2dpsSLKqJOlKtjkYMZoa_BrxvI5iQvYhOFzrErgmUg8mGr1wGhzfymXhCenI2yKOa63ilDs&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9vc57&h=ATNz4DR32UyACEXZXNB6UYoMlOfIlZQHrXgwz10VSfR-DutbOXkwMqwZcezNi1_jGDsvFWhz3qJ7rEL_E82XKN4Sumz1Y80UyvUP8WD6VjMPj3ulrsGTRgLK2oJK2W_ehzWDRTs&enc=AZOGtWO0-tNEqMIeu6O2hYcdbQaiE0M5HGB_UH3TKXtEyQ5pSCKMfLQcCCQPhFhfMNTKOO0Xy0NkDvBAsHgVe9VsxiLCz4DHGscr3hQlZRBGpN4Ka3YX_y08QmTY62ncyF1Wg_okcCMdhhJhtMPG9s6XvDniRUUH4cDDBqtigMSnSliNfHQZmCdlHBEzIAxGPePJuo8x1dOb-VY1A6WBxI0u&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nU3jh6&h=ATPNijt9pFkIREpv1EUwtXMjwxQkLwBpwzyKNSj63wYf4G9mHh4ckpsSlDBrRXPSxnLYaNfPzfeD1uNVr2mkvmKTD4dHF7Ts0V1Pvq0KRDBk9x7iEBozbrCNlWEyBHsAz83StzU&enc=AZOCssVHK5Q6JSQXnL0fDHiC7PNTBktT4nPp7SYhXBx-JPQ5SZy3N4gCo0vmnbqzC9qJXmCaIOz92ajJ2w0MvYtCMRORfkXtC-05d4xGj7znX_tKCJUGnhmWnWCXwgJ-_6zgqE1gcVnMPmqTy6q3u842WiwRkL81Ky004lCIwr1KZJVSDUyOOqgjvGFOogxkfHuhMYocMx9zKECkOsclNYGk&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omlnf7&h=ATMH9kraVsTtqyHHRnA3RvhRtyxxb_yDecnmn-mMWMrYwsAZH9X0vf_ldq_elQPBnXKTsX0E3bPfnwlkkqW0zAUAQ6ZIE9rLhMyNDoo49n6HeSfwXdG039cE5eLLNC_HCTy3Xog&enc=AZMwBzcyG7_D3IAfmlqsGOreLY5_WX3ojT8Dqyql9v_mdUNoVrtS548mHtLF5s-IEYVbWlOzd3OPNGxLktnjwARpp-o7hd_cFWkKtk-QhZXdd4XhPLJWKpmHsLsWt4I_7XOXMqGIqxZZlPnA7O9u9lAd_eoFjx3qAwAIcsvbsUalsp8dXpl6KNEbxW6BIo6-lIu8g7Ygv1NLGavAHA4iy3Co&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFiN7j&h=ATORv5y3Wm6-HIzYqDl8SOzOwXCJmmFfgJJaMkN0jZ-Esw9WFyEM9UPmLS4KZ5z71pCiXT70qgacObKIYqB_oR_i0Gw3a_keoM32kTlo6uOA219m3zKYOf7fus4pqYmEWFlMPCg&enc=AZMg8u080eGyrVWP5p2PgTMK3zLFNoXyvWLvE9h777KagVmwAsnP4ifNkRm5-ykUlaNMuED_x8BQ5dXuJz2Ee45SdDZRNe_MVrI14dVTWS1n63tszk1Qamg4OqkvTbsy6OIRzmS_cfeebDtSdeNLPOPsIIbc_2hBBzuQAYmIHNVCrBKgKjGyQJuhz_og1mBRrhhk1XwZ5qxQe5b9tprECH0x&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2psUMyA&h=ATPQTcxy5WuR_2KFsC8w4qoK_gCje0rPsHkSe83EOuSFpQ4vfjX-1nLnpg1p5y-X1UolGtekIe7oiLWsKtCQGKNwu7mi8OsKH97YrYURDql-B0QCQf2IP6-hAHNBr1CNDPOUozI&enc=AZNL-r4CV6vW2z-IyV_jo_qEp4cFkRXNCW_cywPDZID4Rq9fMce6Jqs4FBOhFed522weh-Mm_NJdGASU7PYlHPwuAC4YV2vkYYvkubcaI1wUAdYt9BahaYDZgcGFac64Z4kkTR8bjrgnH6oDSEBBHGqVEFdM_kCoQmMLh78FaJQ_reXUETqjU4FtrgEjN78_xjWub9SN5ebeXzDBmcZ7aHXU&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFhW6w&h=ATMJN9-U76Nih02Ik4fNSmf0WUc9LSfKDz5TC5eeg0ZjfJWRnmac4aLjDo_wrdc_P-jQJkcBPB1QTayTeumkWg3w4TVH65HpAWkYLxI1Mde3GogvtAD25XXUYSGIAd-M0xXvoAQ&enc=AZPrWWxs0quiM_v_ndSR-UrCVMr3ydBDxvhv5POgZeb76h3W0vuKi72u3HdmCQKIjidVONWpmtlP0pyIVz2h-2x6MMXzRzCqcFYfnDtichIkW-CXEiznlwV6c5V-9LmoRqXaTp-7AdigMdeWz-CDploE-jp1Ojr50eFEeBDZGTFHEWXdB2jsB68qIjndtHK6lWre1WvjL2jleGHCwPkDEWmL&s=1
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 [ http://bit.ly/2p9tFfd ]  بزه، شرمښ او اووه مرغومي  ـ  052
 [ http://bit.ly/2nU2Tr2 ]  زمری او نجار ـ   051
 [ http://bit.ly/2ohvdj8 ]  زمری او درې غوایي ـ   050
 [ http://bit.ly/2oFlkyd ]  زمری، غوماشه او غڼه ـ   049
 [ http://bit.ly/2ppgFlz ]   سویان او چنګښي ـ   048
 [ http://bit.ly/2omiWt8 ]   شرمښ او د سپي طوق ـ   047
 [ http://bit.ly/2nU7gCf ]  شرمښ، ګیدړه او موشخرما ـ   046
 [ http://bit.ly/2oOEMsO ]  شرمښ او سوی ـ   045
 [ http://bit.ly/2oFcvVo ]  شرمښ او د هغه چلم ـ   044
 [ http://bit.ly/2nUaKEM ]  شرمښ او کوتان ـ   043
 [ http://bit.ly/2oFz1gF ]   شرمښ او وری ـ   042
 [ http://bit.ly/2pIb0Dn ]  شرمښ او زوړ سپی  ـ  041
 [ http://bit.ly/2pHYbJr ]  غوماښه او خزدکه ـ   040
 [ http://bit.ly/2ppfYst ]  شرمښ، سوی او مشخرما ـ   039
 [ http://bit.ly/2nUbBFH ]  شکوڼ او زمری ـ   038
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 [ http://bit.ly/2oFGVXx ]  چاالکه پیشي، پُسه او شرموښان ـ   035
 [ http://bit.ly/2omo6VJ ]  څرنګه سوی او ګیدړي ماهیان ونیول ـ   034
 [ http://bit.ly/2oCYSEk ]  څنګه پیشي د موږک سره اتڼ وکړ ـ   033
 [ http://bit.ly/2p9oCeR ]  بې عقل ملخ او هوښیار مېږی ـ   032
 [ http://bit.ly/2om8TUU ]  په څه ډول نکلونه پیدا سول  ـ  031
 [ http://bit.ly/2nUm1Ft ]  څرنګه زیږګی پیدا سو ـ   030
 [ http://bit.ly/2pHYWlI ]  څرنګه وحشي چرګ کورنی چرګ سو ـ   029
 [ http://bit.ly/2pHUpQ6 ]  څرنګه سوی د فیل سره جنګ وکړ ـ   028
 [ http://bit.ly/2oOCrOH ]  زهخر، سپی موږک او شیطانه ب ـ   027
 [ http://bit.ly/2ohPLbe ]  خرس او ملخ ـ   026
 [ http://bit.ly/2p9iJy6 ]  د جاپان دوې چونګښي ـ   025
 [ http://bit.ly/2ohB5c9 ]  د برېمن موسیقي پوهان ـ   024
 [ http://bit.ly/2oCLr7B ]  د پاچا نوي کالي ـ   023
 [ http://bit.ly/2oD0VIu ]  طالیي کاسه ـ   022
 [ http://bit.ly/2pHPrmr ]  د سرو زرو خزانه ـ   021
 [ http://bit.ly/2oOG4UU ]  کوتره او د ګالب ُګل ـ   020
 [ http://bit.ly/2omnBuS ]  د ځنګل پاچا څوک دی؟ ـ   019
 [ http://bit.ly/2oFeQzs ]  شعر ماشومان ـ   018
 [ http://bit.ly/2oD0yO6 ]  ګیدړه او بڼ  ـ  017
 [ http://bit.ly/2p9fGpy ]  توتي ـ   016
 [ http://bit.ly/2nUcuxS ]  پیشو غواړي کبان ونیسي ـ   015
 [ http://bit.ly/2oOGF8Y ]  لږ حوصلې موږک ـ   014
 [ http://bit.ly/2psXxA0 ]  کوچنۍ سمندري ښاپېرۍ ـ   013
 [ http://bit.ly/2pHSUS9 ]  کوچنی کالوس او لوی کالوس ـ   012
 [ http://bit.ly/2pt0yAh ]   اورلګیت ـ   011
 [ http://bit.ly/2oFe5X8 ]  هوښیار وزیر او د خلکو قضاوت ـ   010
 [ http://bit.ly/2ohtmea ]  سور ګیدړ ـ   009
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pHUpQ6&h=ATPJ05fpK2qk60l_iUTeG4uAnPG1yPDRP4hxWWmo2ThoWCgo6MD1BxCXnl9dmy3U5fTjhLDsgYxeS5sce_QKw_Si3G7NnBzlPbehjkkESrx1J_9zF_eQPC2hail234Apw191tTE&enc=AZPcXY_TZ9DCwXnESI0-78s_ZTM3VHnuMyzT9yNMaPzbSXRdAL1pbJG_1vXHcMAe_vXWH3Uu9eMolllPZAIm2CpTbJ96n8rgaDK-t9BMueBMBrbsFu--fvCU2c_UCZ60ppGbGZln1OrCC1WVLD4APWxoYyUzlBIdRg6PPZP8kYNFLbJ57LDr1Wj7z6Gd9wWRd2TcJT_PVtMrtom13m5KzPRR&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOCrOH&h=ATPko4_KB95am13cmzicUp9XjpTu4LBBVMrOrsQltI6x09RaOge4sheSHUdObkbhlfDLkiqdDDfS82a2ZPyzM3WFxsm7PUy6V6e_r63WKnJaZZVGU2Y-u-dL4avzizTcYX9NGl0&enc=AZNUGvrYq3WPaq-g_ODcibf5AJkM9m4c4mv5S5HrNlXwBtNqPqr0_Zq5ZlmE0aTj4LUSEjIlhC2Z3LKTPWm4QStZE6g9ePQM95gJoiMCxPVRBeBAFWKniJmyvjupqYC6F6DVLxgcPGWcrz7Ps3e06vJR33YsEcO-5Ee8zWeOmZu9sFn1lc93YU-uvkTm9rYPhZdIHWganVc_AD44Vma5F5TL&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohPLbe&h=ATPHhDyRD0ygsx-tnQ4d_r91-vqPYNpnB2ltV2XRxoT9clk4ohSnSNuIYQHsth-W3i0Vj6LDU83E1zP9lkWjsFlifLwhBvYKCh4nYWwnaojernY1reGETmcBUVmASdOVc6dXtWs&enc=AZMyztQuApNO1djU4ziBDRFNULaYuY-5hmnSFizHxHGNfPGprlNuPJOWI9_j8HgpjkpXlwtsJntqfdhmGizFQvYpvxPY8E8hvWKlymNxnJSXW2Jcj5jFRBSIECQW21_PsW_JEFAqRjaww0LCXMm9Eljy4BdT12Fdh4zfg_UUQSGQNX2GWkCkq-imrUaiWclFzkRGHc20SVy3NCqPMNLCgeUK&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9iJy6&h=ATNOh-jS-j-_OKkktv0KHElRJShko9kmXEMP_uPH26C9A-JkWt9yj0fuVOSSCQT6YBzAO25oKCOGPBMYJpq2c0qFw_aU2rYKXyjtzhw99PCYWdLGh-xxsGF4HGV5-rch0WtcSWA&enc=AZMybdKeT5RoJIuwwwFbMAsogsm7z7pSRHuwSJE_QGmRDXStKLQe6pmNaeklcL2prIFKjSOyacg1dJTUdXEogjsBWOG1BgiFu-b1fXvFRmBN6NLQ17digBxdF7fDzZ1elHtwBcLdXlBBuDq82DX7UlgMfe64a2zPmv8m1oM1xWH0swHJIYg4FL97DB4VRQLrEV4kJeyl83e-AJEOmYjZCg67&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohB5c9&h=ATM2imle18fRCr3ehUDKwUseBppS5kGV-awVsmr7xdlFfwM3qS93ooV4TW4CHDCD0oVY2BHFKBmSqotzvDVYUCMGlbiNiiWkQLee9sJ4AyeL6m8q3viYzn5Eaa5ixvuThWkRvDI&enc=AZNmHqR9dEgmLBeMMA1aeA4Ix_Bv5MLDYugZlPYWpMSYbKwXyyGI4XRLQbJkWLQs-Gdxi207kxT15PFnHlxZayCLc4822ZJNhAGwo3QjQTn8CwBIi1Buj8OL2ATercn1qxM7ox8h0gMcylpqrdpmLeeCjefg_9KJaA4cBQsiO7BgSyWJUO6B0JsLwjVvfIJqzfFreQ5HAWhF05D8EgyIW8dh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oCLr7B&h=ATP-X6CjaCQTU5reBKmp5w40T2vtnVQRAAe5UeH6U8OgXlSOr2DHikBUcuOdohLbZDu61qzQWECyebPW0gpQPtLbsuStBaqhOtVt-WRXAMLPAWhoNZkI44P27ZPI703_T6GcrYw&enc=AZPo61Sgvq7tf7p3hQrBFtTPKzcr_pTYxnzQFV4jxo6-6lr_elbuBfb1X_WK73ofKeI2BTXzW6hAdTeQomwGYN-wweJGZA_vBjFehgV_tqa2_jqxThw6Zf07A-d-T1Sma6JpQxBtkEBQXB5AqvKF2lspr2J-rttZyXkvFOJMnLvLDYeMmrM8M8CFEBEmBS8ji8FFbK4Ge2t-EQ7Br3_5A4gS&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oD0VIu&h=ATNdbVHdaXC1kEMwdCS-7FQyV8rIRLIi5P9WbxBsop33KCcFUPX1YOgAA9OLgfI_ccRZj_Uc-HoHd1xVJVM3vbbOSXgCdW9NLCfbHLuaMPc0tWNrtsXHIYwf7M6ri0QKjKlUJH4&enc=AZPnCl4QlbYI6lVcomPHphgyn9Tq7GNkw98DZFkZNyALdqIMugB11F4Jg6TOtiwXFtNmzpV8Btvvb6IonCRe4orJvNah6I1YV6dB7DQc_Vyv8HvvbTpUCXYlzhPz8zyH9gFmW1PujCvoX3n-IkCw0v2HcXY-PuOIoCzKZJ5es9jv7CNwK4WuE2uHQ3T4sfWdh-YAL4jp4biI5PkgzfQF0mau&s=1
http://bit.ly/2pHPrmr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOG4UU&h=ATPTLkWVekF7EXGmKCyhZWBBsV3IYRTpS6x4OMqKkplnvV5mKss403iAKuRYiUj9mup3WelFg-wT6OgBMPuUIi_QmaKMY3jQxIaOG3UqZnPvoJJHGJ_uu5d7Y_9XVPWKOB6LX0c&enc=AZOlDGSycy_aHdQNqvnRIqr98FG9WETz5LkAzzGKJZqDrk0eFrEYJUHszdky3DMxVNg9IsP8HR9jdqO5JT5vKqK0wm2TLRPX0pC9XUWndI98dA3wFuBXzTHuEqA1btdaZP4gFgbc8uSiBMEdTVmlm7aY3sTHnEJFUakK2pnsYa3SeYvh3jvBQB1Q3fk1rDDA83B6NtKlXibofArredHL8t5o&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omnBuS&h=ATMXxuc7XdqrYB_J--ZEzYziuO2rNcFAfOYAXOO5H-gX8_DKevNMFc1dCUATmd9dU7i6zHN00pn-6Y5uaDMhvz-TAKTqoOA5RpQkTIShUpmLgLDhaMI4GWKUpQBRWQ4vtfGBO-c&enc=AZMU3u0zBVfPRjBYs6W040b9Bl4ZXds5VrIo0YtQzfkQj6LBOglseb5cpmyvrtSt_zTK8nTRVd7SM-ItEMS1_qDmLxA0CfAdMbCn7o0bo_kkcz3ysirn-JIyoi2CbpwrrQchr9lFiYBwTcHnL47SxRRGVXA4P7VxYBirA_TL-jpRnORZMVyf4mjMt5ytJhhiNdEuzw9uQysPiiM3fpS10xor&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFeQzs&h=ATPe5mYFvx1pgjJdSLoujuJbrNTanBQakUF_wQeqDa7k22WWhkO69O9qKL2tCqQL5TIeAY3-Q2kzLLWdt0BoyEJBTDnY6W_1tqlaxYxCtSrHBkJHgOY0IFOwZBM-bSKzdrYswDM&enc=AZOr8zte40Kx-se6bv5mruaPFj7KvcKhn6gipzO-H7dgFNs-XBpJ5OvPzbqoaR-_6WRcQjBXvl2yNmuAnKGn_FRmUHNcmLA4OtR5wALcW-ebmAhk2EhHetg_LU2H_sRGEQ-UZ_X_-dWWWzgdr0tdO8dZQlDRoPGZuQBiMTGZ1gCMcJpTgGVawwuny4uCH2q4QaXyv6e8y0AuKdEm-qmjzoga&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oD0yO6&h=ATNPKY_u-l7GFJ6tmOpPqiR--Z12CYJzVenv3wpCQhKtWjX74gvV4_hMcmBeBWSZwnSs_cbT21gVpuFe9_tmzPIgo0AbxaKt4nCkjSLUext2Vw_Okw_fFAbC5XUsV4rRYzK1jBE&enc=AZNMR6IJM5QO0-k9Uu9eB8ZD2nZnVEih-giMon2hTOBMLTGQsjMMKpeU68yVuGCltEUGbWb0o2Z-65CXMK0q_ojjCxyNmt3OHQz6uKU-gsiYrn6cFFy7_tttefr5nYPYp70tzYd2F-GHoKTbsb35xPmOS7yHplL9p-39XebvSWhFMEVCC2Uilvay-PH1kWF_ykhqFn9dhUcTNlIG5SwYbSmk&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9fGpy&h=ATM6JcR4eF3Vxdg52_62DmWja7PkfhHqAOv4QVtd3vo8eG1AOR0q9aK-ZeXDzakNphBI5ogN9cr0lrqYVq7V4OtuBdy0mGhSCHm0x_4tmbrEgRAqMVyggPDigMuj_zW5KBPudKY&enc=AZPNBLJVv5_zHxqSgxlkKayWiJsQrxXyUJCgZw0t1sa-PElgzrWrxtvy0VogCNjZUYI0ORZ14-fQEYRXl8QVoLxAHlVUoVV1aQVW778jRGLIzug6eUcf90IsZ3DB37UimnwB-dTlGS4U4FV70h72FByQ45h539mQDTFcOe1mECd0EB7VbywAJxGxqWsLMBQ-U_79gnz6T2obOk1VqRx1b2xh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUcuxS&h=ATNkr2mOsHoGT2N2JKEZdBByzb-3gljQ8PYPEi9jJzEZiweYVH7mN1V_7ryqp7TjwE7b3ffbamwjoJmRxDEKvGWlqKYl4lu2ViNtrlG47vpLw62-4YeBYK34HRwtQuvrZ31j2vg&enc=AZO1jHwrj_bYOZTdZtCb1KfTAbFy2lHVmjt6OejPzCe5rLIpwceKMxU1sudc-62k0WOGEiKLUCwa89BXs_beueHNBa15lr3_R9jEKYkMXe9j1vd6G5pOb2c7DvvqzIpCAt3xAJgpG7zUf37rLngZUgK2R0LoOCmIdzkzhZB7uwtzu0mrwE_gpsaKE8DzQD2IZbTOtC2KYlmBUbHtGy6fiL9U&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oOGF8Y&h=ATPcD8TnEPxMWb8BJtHgumLh_1FRnNNBNqBDeNqv8FFiiFCgishJ8dNmMApklo6UVIOyNDJgJNuYEZnvc4sw1fBlGjkXykFm9sAIFkhBJzqbLIDHDb5CUbV9OGW4OhLs9vlpoyM&enc=AZO4hfDv-YBjaztzyfmoXlOrGIy1qHGaucAB9FFEpIAn5rRULxwkta370V2wQC86JTusHgbyMLLwYcOqdeFVFeyssgy8V4ltj_H0pbRcJThdfMmvgu2Zehq5QrUiMV1JGWPkQ0E51niLFftHNv11hpVatAFmHqwoBpetaUx7O60VJQQTHKziMR-8TCqjknaDWzxg11AlITAvj-mE3Q7LXt5d&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2psXxA0&h=ATPd_U7GgNWof1AEBPwNtJg2371MVOUcQZbGSQnDfH23i3gf9Ryzof_BQk9-H9ZlzpfmL0RPNwS5lXsBisDxjdiMHdIUmUVBm9fkZVCXfLy_Wud3coRoZFY3rCQsIYtL_K-2euY&enc=AZMA41NlU7AglHGxlhbcfhup0B2Pl5o_pnY6PevJk1PNY8ai_78htn2SUTUCCGtJtg3QGpw5w2ndK9NRv_wQITo8InyHKPOrFSE1YuComNMulMh04zPgm_O8v1h2GSIGu9T-Gjw7K56Fues-XmSJGBj_eFTeeoFrrSKQzSDbWqPwAbP4Q-6ZYnpRgxMoWZQ-tWwVYCXpsb2kir-DUPrUtNnC&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pHSUS9&h=ATPkFfZzsAF56_yp2Byh9uj9BRc-CFwAiycfWKRdeWGLzpdSC60iUEIi347OBpy9v4w_fOZpW5J0Q9wvOU-q_2otcrmds0iMSsnr7N18RzvdldrUfffFZtV0ok4BeE6w_i8thK8&enc=AZO3VftDHgHa0yhPhxUD71Q5C2LyZ2FOrXll56gP3sfMxI8q8YAw5QStoEr2v6YA3JiYr0z7thGBIB5FrA9t3HF4Re7UMOZt-qjpMe00ITD5JgPWbnSao1rPoZnv6588GUXKpy5r0zLnC-Q9lux23-cqfM4-dbt2IIS879aWqtIUFx6s9i3Gyr0aVKRizZvaFjgWbK4mzQTomFWftcQnSH9N&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pt0yAh&h=ATPTh9YTpoq9ae2UHdYkZG5BoDPA86kRJXlyK7jVyBsOSCoa7SK5uP3YrPnS9qprQJHhEwfUBkWZv4R53O2AGnx23BVjbWRj4q31m16k1XGyDJLcxou4cSYSZYsuPLTJhPfYBSc&enc=AZOpWU6_rCc-RADIBcdD0WQHTUJoIObyorYA5QkGNJbE35HvJyLWw6NcF0kEEL2_8e-ZsQxIcAfjgxq6HzyVWA-c2I-VRjuFC8yaRt_pZxVVDiQ6RrViDz3VxEygDlARAgCTEFlLiFRiQu9qroBqKhv3Z7S4CPK7dMXxibd4uHzSzrp1rSXrmk7VgdU3MlzVZl5mQbF-x1FS1cK5rj-C9Ej1&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFe5X8&h=ATMLo3f2YU9LYUr0fsL-ZpUGfhCglYvIpCt-8r5nxlLEjsKobHP-Q5tqddOMFhclfTqh3GjO0X2g9N_H7Gk1w-gk1UiMp_0Wp7MuFfHLjQYY47KNsGyDtBXvvsT86tyEDLOZyk0&enc=AZNpNKE80p_ai_SwYpeqMo4Dt6xP42UmXb2tDcohvFJzvjQH4uobWYRJdVQKPQ_7NzVa57sPkWmXqdSypRDiO1wZsD-5IyjxrkSNdMbkhtQZNakAFHNFrYLMqHY21zXhz0VyDdyFYnppnXiT2S7D_oifGsQ6BH2hXahyNZEygoPh1Q1eWD6qu9kSetEtzYlNFubHlDrKaQJpKzv7t8xURp0O&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohtmea&h=ATPLyG8FoMXOvQoZizqwlP8U5K3wfYlX2f4q5T2WVUTrBJzsfcfrNCINq0jMInx4QEMBe-BATaGssbgDBjD2wSJWqhJvnM4mbN6aGcFX-efAGjlNkrZKQdo50lIP8qP4p-w8PYM&enc=AZMu05so8w9x5QX5Skep17TSkLeXzK5GqMzSq34ZWX15x9kkhKkRQGBMPxAd3Rc3OxhYmSC8vchkCoIdwgNwKz-pWTePB9PQK6jwElD9lW1hiufGqeaMl_35V3gAoX-u-cu1_GOaAFShh_kzmtW6D9zFS80Yq1GGaBmUtyt91w8GHHVQMhR0T8O76zKE2nRd-2Ie5auEUaTCTIAP-1Np1Vyr&s=1
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 [ http://bit.ly/2oCNkkD ]  بُلبُل ـ   008
 [ http://bit.ly/2oD1MsZ ]  پتنګ او د ورېښمو غوزه ـ   007
 [ http://bit.ly/2oCUjKg ]   ښکاري او مرغۍ ـ   006
 [ http://bit.ly/2pHNzKH ]  ې لنډه کیسهدیوه لیوه او زاڼ ـ   005
 [ http://bit.ly/2p9z99Z ]   د بزګر لور ـ   004
 [ http://bit.ly/2oD0bmR ]  توتکۍ  ـ  003
 [ http://bit.ly/2nU7hWZ ]  د سرو ستورو کلى ـ   002
 [ http://bit.ly/2ohEg3v ]  دوې وزې ـ   001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2oCNkkD
http://bit.ly/2oD1MsZ
http://bit.ly/2oCUjKg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pHNzKH&h=ATOMemtZO_Fddn8LXLDCAwm9ZCJdxJpUcQSsFAJJmQ_cUgc1kOdymlYTNx1FbikbEsGn3tgDBiYiYehpDhFRg9cQ6UExvSxlp7atJcENZR-Xpto9_z4adex0FpV07Hc7Es0MpZs&enc=AZPzZB5M4W19ZX-fhFweX4moY8DBET-TIsiNaKXViYfzyU9HHDx1keoOsv_N80ez2dPW7wPhSL2PLyJDFGXhp8qU1yaLJM3RSNO-wXmjVVs6RSLWhjaHlxJDMGdfqSFZEikpMmhnKXspRzEuKZDL7CIREdxrvC1KlhyyC6xacgvnJg3ygaagivDXFmxM_l_ObXdit3QtJk4gCpX-tmaFWNd1&s=1
http://bit.ly/2p9z99Z
http://bit.ly/2oD0bmR
http://bit.ly/2nU7hWZ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohEg3v&h=ATNvMZ7DuFEoUZNEtVnQldZFgzclbzIrW3ifZk5D0jjIE9v7NDlPAb8bGyRfYFqp7LWoyPHhw70WMmPIQBMzUN8WLU3aV6OyOoQP4KUHg5FWgc8HeCWzEZJhmB-i9mOeqhBirk0&enc=AZPNG-AIHtLTqJGMZqviZwevCDFYFNxcxIE1rgNi6SjFw8zyJpZXbGVlpA7OOkpwbmI7_S2q-YNEgk4rUSzTyJonLm5TFZD7q0OGE4qdmhAcf-X02XpXm1MkU7_1kSpaN6r9gbRM53pjHR1GTtcB9rUVBEpDqNRNep_CvwSPbGydcde2cyGGzsfuwwl5liQTltXUl2MyhgHeWWgL5_ae6Zlk&s=1
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 له ماشومانو او کوچنیانو سره

 
 د تاوتریخوالی ستونزه

 
 

 زموږ د ګاللیو ماشومانو او کوچنیانو سترګې او څیرې
 موږ ته وایي: موږ د  ژوند په هغه پړاو کې یو چې

 نه غواړو د خبرو اوریدو په ځای مو پر مخ
 چې څپیړې ولګیږي، موږ نه غواړو
 د مثبتو لوستونو او موزیک

 د د اوریدو پر ځای
 ټوپک او بمونو
 درزا واورو.

 
د دې بحث په پیل کې باید و ویل شي چې دا مطلب په ټوله نړۍ کې  یو منل شوی حقیقت دی 
چې د ماشوم او کوچني د حقونو د کنوانسیون  له مخې تر اتلسو کلونو الندې افراد ټول ماشومان 

 شمیرل کیږي.او کوچنیان 
د ماشومانو او کوچنیانو خوا خوږي ډیری قلموال تل په دې فکر کې وي چې څنګه به د دوی 

کارتوني فلم، مقاله، رساله، کتاب او   له پاره یو ګټور نثر، شعر، داستان، تابلو، رسم، انځور،
یا... برابر کړي، چاپ یې کړي او د لوستلو او استفادې له پاره یې په الس کې ورکړي، څو 
ماشومان او کوچنیان وکوالی شي یو څه ور نه زده کړي او د راتلونکي ژوند د مقدماتو په ډول 

ی دی چې زموږ اوسنۍ ټولنه د یو څه الس او مغزو کې ولري؛ خو ډیر لږ په دې باب فکر شو
بیالبیلو ستونزو د یو ستر ګودام حیثیت لري، د ستونزو په دې ګودام او د ستونزو په دې باد او 
توفان کې زموږ ماشومان او کوچنیان، څومره او په څه ډول او له کوم ډول تاوتریخوالي سره 

 مخ دي او ولې؟
په پروسه کې د دوی د ادبیاتو له رامنځ ته  زه فکر کوم چې د ماشومانو او کوچنیانو د روزلو

کولو او غني کولو نه مخکې باید د هغه تاو تریخوالي مخه ونیول شي چې زموږ د ټولنې 
ماشومان او کوچنیان ور سره مخ دي. د کور له چاپیلایر نه نیولې تر کوڅې، له کوڅې نیولې 

 ځي نیولې بیا تر ټولنې پورې.تر وړکتون)که وي( او له وړکتون نیولي تر ښونځې او له ښون
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زموږ په ټولنه کې د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی د یوې داسې نه لیدونکې سونامي 
حیثیت لري چې زموږ د ټولنې په یوې محسوسې اوعیني ستونزې بدله شوې ده او دا سونامي 

ت، هره دقیقه او هره هر نسل، هره لسیزه، هر کال، هره میاشت هره اونۍ، هره ورځ، هر ساع
شیبه د سل ګونو او زرګونو ماشومانو او کوچنیانو اوسنی او راتلونکی ژوند ځپي او د تباهۍ 

 کندې ته یې سر له اوسه ور پورې وهي.
عامه بڼه لري چې د « چې ډب نه وي، ادب نه وي»زموږ په ټولنه کې یوه ډیره نا سمه پالیسي 
پټوي او خپل عمل توجه کوي. په پرمختللو ټولنو کې هغې تر سیوري الندې ضارب خپله ګناه 

پر خالف عمل روان دی، ډب نه شته، خو ادب شته. دلته، په « چې ډب نه وي، ادب نه وي»د 
کومه ټولنه کې چې زه ژوند کوم )ډنمارک( وهل یا تاو تریخوالی، حتی که لفظي هم وي، ُجرم 

ره له شپږو نه تر اتلس میاشتو بند په نظر کې شمیرل کیږي او په قوانینو کې د وهلو ټکولو له پا
 نیول شوی دی.

زموږ د ټولنې عیني ستونزو او تجاربو ته په کتو سره، د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد 
 تاوتریخوالی په لومړي ګام کې په دریو برخو باید و ویشل شي:

 
 ــ رواني تاوتریخوالی: ۱

بد رد ویل، تهدیدول او ډول، ډول نور رواني )ژبنی تاو تریخوالی، ډارول، ښکنځلې کول، 
 فشارونه(،

 
 ــ جسمي تاوتریخوالی: ۲

 )وهل ټکول، شاقه کارونه،جګړو ته اړایستل(،
 
 ــ جنسي تاوتریخوال. ۳
 

 
 موږ به څو نسلونه د دې کوچني پور وړي یو.
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هغه مشر د عیني محسوسو تجاربو له مخې چې زموږ ټولنه مطالعه شي، دا ثابتیږي چې هر 
چې له کوم کشر سره تاوتریخوالی کوي، خامخا له هغه مشر سره د ماشومتوب او کوچنیوالي 
په دوران کې دې ته ورته تاوتریخوالی شوی دی، چې دی یې اوس په شعوري یا غیر شعوري 

 توګه، په عقدوي ډول له خپلو کشرانو سره کوي.
دې ترخه حقیقت ته په کتو سره دې  موږ مشران باید دغې ترخې تکراریدونکې تجربې ته او

تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږدو، هغه داسې چې دا قرباني ورکړو چې له موږ سره په شوي 
تاوتریخوالي سترګې پټې کړو، ور نه تیر شو، څو دا عقده او دا ترخه تجربه چې له نسلونو، 

که یې لکه د تیرو نسلونو  نسلونو تر موږ پورې را رسیدلې ده، بل نسل ته و نه لیږدول شي او
په شان چې موږ ته یې را سپارلې ده او موږ یې راتلونکي نسل ته  وسپارو، نو له راتلونکي 
 نسلونو سره به مو له دې نه هم ستره جفا کړې وي، لکه تیرو نسلونو چې له موږ سره کړې ده.

وي چلند کوو، نو په کله چې موږ له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي له الرې عقد
حقیقت کې موږ د هغوی د ذهن په کرونده کې د عقدو او ستونزو تخم کرو چې په زلمیتوب او 

د »له هغه نه وړاندې په ژوند کې د هغوی هر څه په زهرو لړي. ډاکتر صاحب محب زغم 
نومی کتاب له فارسي ژبې نه په روانه پښتو اړولی دی او دا موضوع په کې « حقارت غوټه

لینک کلیک  الندېیره هر اړخیزه او علمي څیړل شوې ده، درانه لوستونکي کوالی شي په ډ
 وکړي، کتاب تر السه کړي او وې لولي.

که موږ غلي کینو، چوپتیا او ځان غلی نیول خپله له نوي نسل سره جفا ده، دا په خپله یو ډول 
تریخوالی دی چې په رڼو ور ته ګورو، نوی نسل مو د همدې تاوتریخوالي په پایله کې د تاو

بربادۍ کندې ته ور لویږي، که د مخنیوي له پاره یې څه ونه کړو، دا په خپله له هغو سره د 
 تاوتریخوالي یوه ښکاره بیلګه ده.

چې مشران یې کوي او  له کوچنیانو او ماشومانو سره دغه یاد تاوتریخوالی څوک کوي؟ البته
مشران یې هغه وخت کوي چې په هغوی کې د بې سوادۍ او نا پوهۍ مرض شایع وي. که د 
عادي لیک لوست په کچه سواد ولري، هغوی بیا مطالعه نه کوي او د سواد لوړې کچې ته یعنې 

ۍ او علمي سواد ته چې هغه د ماشومانو او کوچنیانو او تنکیو ځوانانو روزنه ده، ځان، کورن
ټولنه نه شي ور لوړولی. نو په دې صورت کې نه ماشوم، نه کوچنی، نه نوی نسل او نه هم د 
هغوی حقوق پیژني. په دغسې یو حالت او په دغسې یوه ټولنه او چاپیلایر کې چې د بیسوادۍ او 

له ناپوهۍ بال ور باندې حاکمه وي، بیا نو د مینې او محبت ځای تاو تریخوالی نیسي او کله چې 
ماشوم او کوچني سره تاو تریخوالی وشو، پایله به یې دغسې وي لکه زموږ ټولنه او زموږ دا 
 اوسني نسلونه چې د هرې ستونزې د حل الره په وهلو ټکولو یا ژبني تاو تریخوالي کې لټوي.

کال کې د تایلند  ۲۰۰۶د مطالعې او زدکړو په باب مې په یوه علمي ګزارش کې ولوستل چې په 
الزمینه بنکاک کې د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د سواد په باب یو کنفرانس جوړ کړی په پ

 شوې وه: داسېو. په ګزارش کې سواد، علمي زدکړو او د نوي نسل روزلو ته داسې 
ه کنفرانس کې د باسواده لپاره یو نوی تعریف وړاندې شو، چې فکر کوم، په نني عصر کې پ»

د باسواده لپاره تر ټولو ښه تعریف دی. هورې د برخوالو پوهانو او د پوهنې د متخصیصینو په 
نظر سواد، د یو شي لیکلو او لوستلو ته نه وایي او نه هم د سواد اموزي یا لیک لوست زده کړې 

انجنیرانو او ډاکټرانو روزل دي ، بلکې اصلي هدف یې د علمي سواد کچې ته د ټولنې  هدف د
 «.رسول دي او علمي سواد د ماشومانو او نویو ځوانانو روزنه ده

دې ګزارش او دې ته ورته نورو علمي کارونو او پیښو ته په کتو سره او بیا د خپلې ټولنې او 
په تیره بیا زموږ په ټولنه کې د ماشومانو او کوچنیانو اوسنۍ بده وضعه او له هغوی سره 
تاوتریخوالی هر آګاه انسان دې ته متوجه کوي چې موږ او زموږ ټولنه تر اوسه د نړۍ په پرتله 

وند کولو په ډیره ټیټه سطحه کې خپل ژوند پر مخ بیایو. دغسې د همدې لیکنې بحث ته که د ژ
پام وکړو، لیدل کیږي چې موږ تر اوسه نه یو توانیدلي چې پر ماشوم او کوچني باندې د 
تاوتریخوالي تنده سیلۍ او توفان و دروو، له هغه وروسته یې بیا د سواد د زدکړې، ښونځي 

http://www.ketabton.com/site/book/561
http://www.ketabton.com/site/book/561
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2013/09/130908_hh-lawang-hamim-literacy.shtml
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2013/09/130908_hh-lawang-hamim-literacy.shtml
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ړه کچه د مطالعې، لوړو زدکړو او د ماشومانو، کوچنیانو، ځوانانو او نوي نسل پوهنځي او په لو
 د علمي سواد غم وکړو.

نو دلته ده چې اصلي کار باید له مشرانو نه را پیل کړو، که مشرانو ته و ویل شي چې له ماشوم 
ی به له او کوچني سره تاو تریخوال څه پایلې لري، او په علمي دالیلو قناعت ورکړل شي، هغو

خپلو ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی ودروي، که مو د ښونکي تعلیمي سویه تیټه وي، 
لومړی هغه باید لوړه کړای شي یعنې چې موږ با سواده او پوه ښونکي نه لرو، ځکه مو په 

ه ښونځیو کې سویه ډیره او بیا هم ډیره ټیټه ده، ډیره برخه ښوونکي مو په څه نه پوهیږي او ل
ماشوم او کوچني سره د چلند په سیستم نه پوهیږي، ځکه مو په ښونځیو کې د تشدد کچه لوړه 

 ده.
 

 
 

څومره چې د دې ماشوم کوناټي او پښې په لښتو وهل کیږي، له هغه نه یې څو ځلې ډیر شعور 
 او تحت شعور د حقارت په متروکه وهل کیږي.

 
یوې  راپورپه دې برخه کې د ورځپاڼه لیکونکي همیم جاللزي په قلم د یوه لیکل شوي مستند 

 برخې ته پام وکړئ:
 
کم نه دي. همدا اوس هم سلګونه ښوونځي تړل شوي دي په افغانستان کې د ښوونځي دښمنان »

چې المل یې نا امني بلله کېږي. هغه چې پرانستي بلل کېږي، تر لس میلیونه زیات زده کوونکي 
ورځي. دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی چې د اووه ویشت نیم میلیونه نفوس له ډلې یې لس 

 .بوخت ويمیلیونه یوازې په ښوونځیو کې په زده کړو 
خو دلته بدمرغي دا ده چې ټول حساب په ظاهري بڼه او غلوونکو ارقامو باندې کېږي. ما تر 
اوسه پورې د پوهنې وزارت له چارواکو دا و نه ورېدل چې د لس میلیونه ماشومانو د زده کړې 

 سطحه څومره ده؟
 

http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2013/12/131211_im_lawang_hamim_jalazai_uneducated_teachers.shtml
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2013/12/131211_im_lawang_hamim_jalazai_uneducated_teachers.shtml
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سان د دیني عالمانو ښاغلی وردګ وایي د سناتورانو او وکیالنو په سپارښتنه یې ځینې داسې ک
 .په نوم مقرر کړي چې اسناد نه لري

ټولګي څخه تر فارغېدو وروسته پر یوه موضوع باندې یوازې  ۱۲ایا دوی کوالی شي چې له 
یو پاراګراف ولیکي؟ دغه راز د ښوونکو پر وړتیا باندې هم یوازې په رسمیاتو کې خبرې 

 .کېږي
وردګ مشرانو جرګې ته ور غوښتل شوی و.  د تېرې سې شبنې پر ورځ د پوهنې وزیر فاروق

زره داسې کسان یې  ۶۵ښاغلي وردګ جالبې خبرې وکړې. یوه یې ماته دا وه، چې ویل یې 
 .مقرر کړي دي چې هېڅ اسناد نه لري، مانا نالوستي دي

د ده خپل ټکي دا و چې دغه کسان څوک وایي په پاکستان او څوک وایي په ایران کې یې مدرسه 
و د ده په وینا د سناتورانو او وکیالنو په سپارښتنه یې د دیني عالمانو په نوم مقرر کړي ویلې ده ا

 .دي
دا که د افغانستان شاوخوا دوه لکه ښوونکو درېیمه برخه وګڼو نو مانا یې دا ده چې په پرانستو 
 ښوونځیو کې مو هم درېیمه برخه ښوونځي هغه معیار نه لري چې په افغانستان کې د ښوونځي

 .لپاره ټاکل شوی دی
 .نېتجه دا کېږي چې موږ یوازې په دې بسنه کړې ده چې په رسنیو کې ارقام ډېر وښودل شي

دلته پر دې بحث نه کوم چې دا کار له ښوونځي سره دښمني ده کنه ده، خو دومره ارو مرو ویل 
 «.کېدای شي چې پوهنې ته ال هم موږ هغه اهمیت نه ورکوو چې نړۍ یې ورکوي

 
ماشوم او کوچني سره تاوتریخوالی او د هغوی زورونې ته که په ځیر سره وکتل شي، کیدای له 

 شي پایلې یې داسې وي:
 

ــ له ماشوم او کوچني سره د تاوتریخوالي آثار او پایلې د هغوی پر ذهن او روان باندې د تل له 
 پاره پاتې کیدای شي،

 
په چاپیلایر کې، پر ټولنه باندې د ناوړه قوانینو  ــ زموږ په هیواد کې د کورنۍ، ښونځیو او ټولنې

 د حاکمیت په وجه د تاوتریخوالي له پاره شرایط چمتو دي او عملي کیږي هم،
 

ــ  جسمي او رواني تنبیه د ماشومانو او کوچنیانو په راتلونکي ژوند باندې ډیره نا وړه اغیز 
 لرالی شي،

 
تاوتریخوالي په پایله کې هغوی چغې وهي، خو مشران یا د ــ له ماشومانو او کوچنیانو سره د 

 تاوتریخوالي عاملین یې نه اوري، که یې اوري، پام نه ور ته کوي او ځان حق په جانبه ګڼي،
 

ــ ټولنه او مشران باید په دې پوه کړای شي چې له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی پټ 
 جنایت دی،

 مې پوښتنې چې ټول اړوند مسوولین او قلموال باید پام ور ته وکړي:او په پای کې دا دوې مه
 
 ــ له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوال څه شی دی؟۱
 
 ــ له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي عوامل کوم دي؟۲
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ا په وسلو د ې  یوې ډلې کوچنیانو ته چا د څه په نامه وسله په الس ورکړې او دا بل ماشوم چ
 او مرمیو محاصره کړی؟

ً مشرانو او هغه مشر نه پوهیږي چې دا حالت پر دې ماشومانو او کوچنیانو باندې په  طبعا
 راتلونکې څه راولي؟

 زما نوی نسل چې په دې بڼه روزل کیږي، سبا به د څه تمه ترې ولرو؟
 کې ږدو،موږ ال په اورني کې ماشوم ته د جګړې انځور او د نفرت تابلو په مخ 

 آیا دا تاو تریخوالی دی که نه؟
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له ماشومانو او کوچنیانو سره د تشدد او تاوتریخوالي په باب زموږ قلموال غلي نه دي ناست او 
کله نا کله یې دغو ستونزو ته په پام سره مقالې لیکلي یا ژباړلي دي چې زه به یې د مثال له پاره 

 د ځینو سر لیکونه را واخلم:
 
 ،تشدد ي ادارو کېپه تعلیمــ 

 ،لیکوال: ډاکټر مبارک علي
 ،بارکوال میاخېلژباړن: 

 دا مقاله په تاند ویبپاڼه کې په څو برخو کې خپره شوې ده.
 
 رسولی شي؟ تاوان د ماشومانو وهل ځیرکتیا ته څومرهــ 

 ،ډاکټر سباوونلیکوال: 
 
 کېږي؟ وهل ولې جوماتونو کې زده کوونکي ماشومانــ 

 لیکوال: محمد قاضي زاده،
 
 ،زمانه کې تیرهلونګ: وهل کړي و یوې ښځې په ــ 

 همیم جاللزی
 ،افغان ورځپاڼه لیکوونکى

 
 ،او ماشوم شخړې کورنۍــ  

 ،ژباړه: نعیمه غني
 
 نه په مینه زده کول کېږي وهلو د ښونکی ورځ، تعلیم پهــ 

 ،نوربادشاه یوسفزی لیکونکی.
 

دغه راز په پل ویبپاڼه کې ــ چې د ماشومانو او کوچنیانو د روزنې او د ماشومانو او کوچنیانو 
د ادبیاتو ځانګړې ویبپاڼه ده ــ له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي په باب ګڼې مقالې 

 کیږي. آنالیناو الرښوونې آنالین شوي دي او وخت په وخت 
پاسنیو یادو قلموالو او ځینو نورو لیکوالو زموږ د ټولنې ستونزو ته په کتو سره، له ماشومانو او 
کوچنیانو سره د تشدد موضوع ته په پام، دا موضوع او دا ستونزه تر خپلې وسې په مستند ډول 

ه ښوولې دي، خو زه څیړلې ده، د خپلو تجاربو او پوهې نه یې په استفادې سره حلالرې ور ت
یې داسې انګیرم چې تر څو د ټولنې فکري تګلوری بدل نه کړای شي، نه شي کیدای چې له 
کوچنیانو او ماشومانو سره د روان تشدد مخه ونیول شي، لومړی باید په عام ډول پر ټولنه باندې 

ي مخه ونیول په حاکم فکري سیستم کې بدلون راوستل شي، بیا نو کوالی شو د روان تاوتریخوال
 شي او دا کار د تعلیم د عامیدو له الرې ډیر ښه تر سره کیدای شي.

زموږ په ټولنه او هیواد کې دغسې چې له ډیرو نورو جدي مسایلو سره، سر سري او عادي 
چلند کیږي، له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالۍ ستونزې ته هم دومره چې ښایي 

پاملرنه کیږي، خو په نورو هیوادونو کې دا مسأله دومره جدي نیول  پاملرنه، نه شوې او نه هم
کیږي چې په دې برخه کې نوي قوانین طرحه او پارلمان ته وړانې کیږي او د پارلمان له تایید 
نه وروسته یې اړوند ارګانونه په جدي ډول تطبیقوي. په همدې نږدې ورځو کې د اندونیزیا 

ې له کوچنیانو سره د جنسي تاوتریخوالي مجرمینو ته د پارلمان دا موضوع تصویب کړه چ
 ورکړل شي. سزاعقیمیدو او خسي کیدو 
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دا موضوع د اندونیزیا په پارلمان کې هغه وخت را پورته شوه چې له دې نه څو ورځې وړاندې 
له ایز جنسي تیری وشو او هغې جلۍ خپل ژوند له السه پر یوې څوارلس کلنې نجلۍ باندې ډ

 ورکړ.
خو زموږ په هیواد او زموږ پر ټولنې باندې داسې وحشت حاکم کړای شوی دی چې دې ته ور 
ته پیښې هره میاشت، هره اونۍ او ښایي هره ورځ وشي، خو د څه ویلو څوک نه شته او عاملین 

 یې هسکه غاړه ګرځي.
کوچنیانو سره د تاوتریخوالي پر موضوع باندې، تر ټولو په نوې مقاله کې چې له ماشومانو او 

په تاند ویبپاڼه کې مې له نظره تیره شوه، یو لیکوال د ښونکي د ورځې په پلمه دا موضوع 
 مطرح کړې ده چې په ښونځیو

یکي کې  تر ټولو نه مخکې خپله ښونکي له زده کونکو سره هم لفظي تاوتریخوال کوي او هم فز
 الی. د ده د لیکنې سر لیک دا دی:تاوتریخو

 « د ښونکی ورځ، تعلیم په وهلو نه په مینه زده کول کېږي»
 به ولولو:  کرښېد دې ښاغلي د لیکنې څو 

یوه ورځ مې فکر وکړو که زه په ټولګي کې تر ټولو کمزورۍ او د پوښتنې کولو جرات نلرم  »
خو العمل یې د ماشومتوب د سکول د ښوونکیو سلوک دی، تشدد سپکاوی او توهین دی خو 
چې د افغانستان او پاکستان دا نور زده کوونکي ولې د پوښتنې جرات نلري، کله چې مې د دواړه 

کانو څخه وپوښتل نو هغوی راته هم دغه المل وښودلو چې د سکول تشدد او هیوادونو د هل
 توهین ترې زړه وباسلی چې وس پرې کړېږي.

مهمه نه ده چې تاسو دې زما د دې خبرې سره موافقه یئ چې ګني په وهلو او تشدد د یو زده 
کیدای شي په کونکي په لویې والي کې بې جراته او بې همته کوي، که څوک په دې فکر وکړي 

 کومه نتیجه ورسېږي.
تعلیم په وهلو نه په مینه زده کېږي، که د ماشوم سره د ترخې پرځای خوږه و ویل شي هغه کار 
بیا ماشوم په مینه کوي، د ښونځۍ ښونکی که هر رقم وي ډېر د عزت او احترام وړ وي، که 

لوستلې وه، ښونکي پېشه په  ښونکي نه وې نن به ما دا لیکنه نه وه کړې، نه به تاسو دا لیکنه
ټوله کې د هرې پېشې ستره ده ولې چې د دې پېشې روسته بیا نورې پېشې پېل کېږي، ښوونکی 

 ...«د ټولنې د سر ګل دی
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  داسې په افغانستان کې د یوې مرجع یا ویبپاڼې او فیسبوک پاڼې په یوه هدایت یا الرښود کې

راغلي دي چې که په الرو کوڅو کې ماشومان او کوچنیان د ډار احساس کوي باید څه وکړي؟ 
 ...که یې څوک یا کوم موټر تعقیبوي دوی باید څه وکړي او

یلایر کې ماشومان او له دې نه ښکاري چې په ټول کې د افغانستان غوندې یوه ټولنه او چاپ
کوچنیان خوندیتوب نه لري او د تشدد او تاوتریخوالي له ډاره دوی او د دوی میندو پلرونو ته 

 .الزم هدایتونه ورکول کیږي
په میډیا کې د دغسې مطالبو او الرښوونو را ښکاره کیدل، په نیغه د دې ګواهي ورکوي چې په 

وچنیان امن نه دي او له ښکاره تاوتریخوالي سره دغسې ټولنه کې لکه افغانستان ماشومان او ک
 .الس ګریوان دي
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جنسي توپیر دی. له بده مرغه چې زموږ  ،له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي بل ډول
ه، ننجونو  لهپه ټولنه کې په تیره پښتنو کې د جنسي توپیر کچه ډیره لوړه ده او په کورنیو کې 

زیږیدو خوشاله کیږي، بیا په کورنیو کې نسبت هلکانو ته نجونې ډیر کارونه تر د هلکانو په 
کور پاکول، کالي مینځل او... او له کور نه د باندې د څارویو  ،سره کوي. په کور کې پخلی

له ګودر نه اوبه راوړل او... چې له یوې خوا له نجونو نه د ماشومتوب  ،ل، خس را ټولولوپو
او دنیا اخستل کیږي او له بلې خوا له کور نه د باندې د توهین او جنسي  او کوچنیوالي خوند

 تیري خطر هم ور ته ډیریږي.
 :»راغلي ديکې په دې باب داسې  رپوټ د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په یوه تازه

نجونې د زده کړو، ودې او له ماشومتوبه د خوند اخیستو ډېر فرصتونه قرباني کوي. د ماشومانو ''
ېرو نسلونو کې د ښځو تر منځ د کار دغه نا انډوله وېش جنسي تبعیض هم تل پاتې کوي او په ډ

 ''.پر اوږو د کار بار ډېروي
ورځې نژدې کېدو پر مهال خپور شوی، چې د ماشومو نجونو نړیواله  ۱۱دغه رپوټ د اکتوبر 

ورځ ده او په کې د جنسي زور زیاتي، ماشومانو ودونو، نجونو سنتولو شمېرې هم یادې شوې 
 «.دي

زه یې داسې انګیرم چې په افغانستان کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي اصلي 
و د همدې له پاره د تاو تریخوالي ریښې باید په کورنۍ کې ولټول سرچینه کورنی چاپلایر دی. ن

شي. انسان له کورنۍ نه ټولنې ته راوزي، که په کورني چاپیلایر کې تاوتریخوالي وي، نو طبعي 
له تاوتریخوالي سره راوزي او همدا کورنی شحص، خبره ده چې له کورنۍ نه ټولنې را وتونکی 

سته د ټولنې د غړو په منځ وهم پالل کیږي، وده کوي او بیا ور تاوتریخوالی په ټولنه کې نور
 .کې په ټکرونو بدلیږي او سترې بد مرغۍ را منځ ته کوي

څنګه چې ښکاره ده زموږ ټولنه یوه نارینه واکې ټولنه ده او په داسې ټولنه او چاپیلایر کې، 
ڼي او ځان د ټولو خاوند نارینه، د کورنۍ ټول غړي)ښځې او ماشومان ـ کوچنیان( خپل ملکیت ګ

یاد مشر ته کوم خطر پیښ شي، نو  دې مشرتوباو ساالر ګڼي، که د حاکم نارینه  دې ملکیت او 
 .تاوتریخوالي ته مخه کوي

د همدې عیني حاکمو شواهدو له مخې ویالی شو چې تاوتریخوالی له کورنۍ نه ټولنې ته را 
ستونزې یوازې په تاوتریخوالي سره نه حل  وزي او په ټولنه کې په منفي لوري نوره وده کوي.

کیږي، د ستونزو د حل او له منځه وړلو له پاره نورې الرې چارې هم شته. موږ باید د نورو 
خلکو او نمونه ټولنو تجربو نه په استفادې سره په کورني ژوند او تعلیمي پروګرامونو کې داسې 

ته وکړای شي. دلته به یې د یوې بیلګې مسایل ځای کړو چې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې مرس
 :یادونه وکړم

د بي بي سي په یوه نوي څیړنیز راپور کې داسې راغلي چې په استرالیا کې، په کوچنیانو کې د 
څه نوي  ،نا انډولتوب د له منځه وړلو په خاطر او له دوی سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په پار

 .پروګرامونه په نظر کې نیول شوي دي
په اوسني او نوي نسل کې د نا انډولی او تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر داسې پروګرام طرح 
شوی دی چې د پخوانیو نظریاتو پر خالف د داسې څه تبلیغ کیږي چې پخوا به یوه جنس ته هغه 

او لکه د نجونو فوتبال کول او یا ځواکمنیدل او یا د خپګان  ،یا منع و او یا به پیغور شمیرل کیده
ژوبلیدو په وخت کې د هلکانو ژړل، د نر او ښځو په تنخوا کې نا انډولتوب، په کور کې کار 

 ..کول، پر غـوسه باندې د کنترول څرنګوالی،  او
 :راغلي دي داسې د دې ګزارش په یوه برخه کې

 
ې داسې ښوونیز پروګرام پیل شوی چې موخه یې د جنسیتي کلیشو او د اسټرالیا په یوه ایالت ک»

 .د کورني تاوتریخوالي د رېښو له منځه وړل دي
راتلونکی کال به د اسټرالیا د وکټوریا ایالت په ټولو ښوونځیو کې د "درناوي اړیکو" په نوم دا 

 .نصابي پروګرام اجباری وي

http://www.bbc.com/pashto/world/2016/10/161007_ns_girls_spend_more_time_chores
http://www.bbc.com/pashto/world/2016/10/161007_ns_girls_spend_more_time_chores
http://www.bbc.com/pashto/world-37667019
http://www.bbc.com/pashto/world-37667019
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چې پر ټولنیزې ناانډولۍ، د جنسیت له مخې  دا پروګرام به له زدکوونکو سره مرسته وکړي
 ...پرکېدونکي تاوتریخوالي او نارینه وو ته ورکړل شوو امتیازي حقونو یا برترۍ باندې پوه شي

د لومړي ښوونځي زدکوونکو ته به د داسې هلکانو او نجونو تصور ور کول وي چې په  ...
 .هرکلي ویونکو په څېر دندې لريکور کې کار کوي، لوبو کې برخه اخلي، د اور وژونکو او 

په دې ښوونیز نصاب کې دا مواد هم شته چې "نجونې فوټبال کولی شي، ډاکټرانې کېدلی او 
ځواکمنېدلی شی" او "هلکان د ژوبلېدلو یا خپه کېدلو په مهال ژړلی شي، نرمېدلی شی، روغتیا 

 «." ...پال یا نرس کېدلی او ماشومان پاللی یا ساتلی شي
 

ستان د څیړنې او ارزیاپۍ ډله یو خپلواک څیړنیز سازمان دی چې د افغانستان د ټولنې په د افغان
بیالبیلو برخو کې د څیړنې له الرې غواړي چې د افغانانو د ژوند او پوهې کچه لوړه کړي. دا 

ام کال کې تاسیس او د یو غیر دولتي  ۲۰۰۲سازمان افغانستان ته د مرستندویې ټولنې له خوا په 
تې یې د مهاجرینو په چارو کې د ملګرو ملتونو ست کړ دی. مالي مریسازمان په توګه یې فعال

د عالي کمیشنرۍ، اروپایي کمیسیون، نړیوال بانک او د ناروې، ډنمارك، سویس، سویدن او 
 .بریتانیا هیوادونو له لوري ورکول کیږي

تان کې د نورو څیړنو تر څنګ له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاو دغه سازمان په افغانس
 .په باب هم څیړنه کړې دهموضوع تریخوالي پورې اړوند 

پورې اړوند یوه په زړه پورې علمي  موضوعتریخوالي وله ماشومانو او کوچنیانو سره د تا
فغانو ا»په په بڼه لیکلې ده او د  کتاب څیړنه شوې ده او پایله یې دیبرا. ج. سمیت نومي لیکوال د

کال  ۱۳۸۶تر سر لیک الندې یې د لى« اتریخووتاى  ورځنی  ندوړاماشومانو پر د نيو كې ركو
 .کې یې خپور کړی دی

و اپه دې څیړنه کې په ډیر لوړ مصرف د افغانستان په څلورو والیتونو)بامیان، هـرات، كابل 
ننگرهار( کې دا څیړل شوې ده چې له کوچنیانو او ماشومانو سره څه ډول او ولې تاوتریخوالی 

 کیږي؟
دا ډیره پر مصرفه، خو جالبه او علمي څیړنه ده چې دلته یې د موضوع په ارتباط ځینې مهم 

 :ټکي یادوم
 ــ په تاتریخوالي پورې اړوند ماشومان کوچنیان او کورنۍ یې څه وایي او غوښتنې یې څه دي؟

 ــ د میندو پلرونو او ماشومانو مسولیت څه شی دی؟
نو، کوچنیانو، کورنیو او په پای کې ټولنې اوماشــ د تاوتریخوالي په نتیجه کې څه منفي پایلې م

 ته ور په برخه  کیدای شي؟
 ي.ــ د تاوتریخوالی هیڅ ډول باید و نه منل ش

ــ څه ډول کوالی شو چې د ماشومانو او کوچنیانو د بدني تنبه پر ځای له بل ډول چلند څخه 
 استفاده وکړو؟

ــ څه ډول کوالی شو چې د وخت په تیریدو سره د نویو نسلونو د روزنې په برخه کې په خپلو 
 چلندونو کې بدلون راولو؟

 ...او
له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي په باب دا او دې ته ورته په پاسني یاد کتاب کې، 

 نورې څیړنې شوي دي، خو په چا یې لولې او څوک به یې په هغې ټولنې کې تطبیق کړي؟
 

http://gawharshad.edu.af/wp-content/uploads/2016/07/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3
http://gawharshad.edu.af/wp-content/uploads/2016/07/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3
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 که څوک هیله لري چې دا شپنۍ ته اړایستل شوې جلۍ
 به په دې ډول کار کې سبا هم صحت ولري

 سواد، نه دا اشتباه ده!او هم 
 

زموږ په ټولنه او زموږ په هیواد کې له یوې سطحې او سر سري څیړنې څخه جوتیږي چې دا 
ږ بچو ته له ټولو نه مخکې دوه شیان په وڅلویښت کاله زموږ ماشومانو او کوچنیانو ته او زم

 غوږونو کې ور پو شوي دي
: 

 .و وژنه، یا وژل کیږې
 :چېدا نه دي ور ته ویل شوي 

 چې ولوله، زده کړه او ژوند وکړه.
انو ور تپي او په زوره یې ور باندې مني، دا خپله د مکه چیرې مشران خپل نظریات پرماشو

فکر کولو ته و هڅول شي، دې ته اړ ایستل نه شي چې د باید تاتریخوالي یوه بڼه ده، ماشومان 
لرې کیدل او په ژوند باندې باور او خپلو مشرانو باورونه دې حتماً ومني. له تاو تریخوالي نه 

 ه.له ژوند سره مین
زموږ په ټولنه کې، زموږ په ښونځي کې، زموږ په کلي او کوڅه کې او په پای کې زموږ په 
کورنیو کې له ماشوم او کوچني سره د تاوتریخوالي تریخ حقیقت شته دی، اوس نو باید پر دې 

خه څه ډول ونیول شي او په دویم پړاو کې فکر وکړو چې لومړی د دې روان تاوتریخوالي م
څنګه کوالی شو چې ماشوم او کوچني ته داسې چاپیلایر برابر کړو چې په هغوی کې د 

 .تاوتریخوالی زړی هیڅ و نه کرل شي
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زه فکر کوم چې د دې پیل به د ماشوم او کوچني له کورني چاپیلایر نه کیږي چې په میندو 
مشرانو پورې اړه لري او دا نیغ په نیغه د کورنیو د مشرانو د پلرونو او یا د کورنۍ په نورو 

نو دلته دی چې د سواد، مطالعې، زدکړې او  ؛سواد او پوهې په کچه پورې اړه لري ،زدکړو
 .پوهې مهم والی ثابتیږي او هر کله باید په لومړیتوبونو کې وشمیرل شي

و کوچنیانو ته داسې چاپیلایر برابر که په یوه کورنۍ کې مور پالر یا نور مشران، ماشومانو ا
 :کړي چې په هغه کې د تاوتریخوالي نښې هم نه وي، ډیره به ښه وي. د ساري په توګه

مشران خپله باید د کشرانو په مخ کې له لفظي او فزیکي تاوتریخوالي نه ډډه وکړي، په تلویزیون 
ي بنده کړي چې په هغو کې وهل کې دې د هغو پروګرامونو او فلمونو د لیدلو دایره تنګه یا بیخ

زیات وي او حتی د هغو صحنو لیدل دې په تلویزیون کې یا بند یا محدود  یټکول او تاوتریخوال
کړي چې په هغو کې وهل ټکول او تاوتریخوالی او غچ اخستل په براال ډول ښودل کیږي، د 

د کړي چې د تاوترخوالي هغو کتابونو او مضامینو لوستل دې هم تر ډیرې اندازې یا بند یا محدو
ښکاره او یا پټې نښې په کې موجودې وي، که ماشومان او کوچنیان د دغسې فلمونو یا 
پروګرامونو ځینې صحنې په تصادفي ډول وګوري، باید کشرانو ته، میندې پلرونه او یا د کورنۍ 

د حل الر نور مشران د هغو په باب الزمې څرګندونې وکړي او دا ورته و وایی چې د ستونزو 
 ي.تاوتریخوالی نه، بلکې خبرې د

زموږ په ټولنه کې داسې نه لیدونکی تاوتریخوالی هم شته چې د همدې مشرانو له خوا رامنځ ته 
شوی دی او تر ټولو زیات او په لومړي ګام کې یې ناوړه اغیز پر ماشوانو او کوچنیانو باندې 

ده. د چاپیلایر ککړتیا یوازې د خوسا  شیانو  پریوزي چې ښه بیلګه یې د چاپیلایر د ککړتیا مسأله
ډیر والی، د هوا ککړتیا نه راځي، بلکې ځینې کارپوهان د چاپیلایر ککړ تیا په دریو برخو 

 ویشي:
 

 ــ د هوا ککړتیا،
 

 ــ نوري ککړتیا،
 

 ــ غږیزه ککړتیا.
 

د چاپیلایر زموږ په ټولنه کې یې نوري او غږیزې ککړتیا ته د چا پام هم نه دی اوس حتی 
 ککړتیا ته، چې بیالبیل عوامل او ډولونه لري، هم چندانې څوک پاملرنه نه کوې.

شوي دي چې په  ویلد ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق)یونیسف( په یوه نوي راپور کې 
ټوله نړۍ کې د درې سوه میلیونه په شاو خوا کې ماشومان د ککړې هوا د تنفس له جدي ستونزې 
سره مخ دي او کیدای شي چې له ډیرو سترو ستونزو سره مخ شي او د دوی مخ پر ودې مغزو 

 ته صدمه ورسوي.
ـ چې د ککړې هوا د تنفس له جدي ستونزې  او زه ډاډه یم چې زموږ په ټولنه کې د دې ماشومانو ـ

 سره مخ دي ــ د شته والي سلنه د نورو ټولنو او هیوادونو په پرتله څو، څو ځلې ډیره ده.
ټول افغانستان، په تیره ماشومان او کوچنیان د تاوتریخوالي له سونامي سره مخ وو او اوس هم 

کوچنیان ډیرې څارنې  ور سره الس ګریوان دي، په همدې دلیل زموږ ټولنه، په تیره ماشومان او
او پاملرنې ته اړتیا لري. که د اوسني نسل مشران ماشومانو او کوچنیانو ته د تاوتریخوالي په 
پایله کې د رسیدلو ټپونو او دردونو درملنه په علمي او رواني ډول نه شي کوالی، دومره خو 

د همدې روان باید وشي  چې اوسنی روان تاوتریخوالی ودروو او که هیڅ نه شو کوالی، 
 تاوتریخوالي پرضد خپل غږ پورته کړو او که آرام او غلي الس تر زنې کینو، نو...

 
لړل او کرکې زموږ ټولنه، زموږ خلک او زموږ د څو نسلونو زړه او ماغزه د جګړې په لوګیو 

شوي دي، هغه نا دودې چې له دوی سره شوي دي، د هغو په وجه دوی له عقدو او کرکې سره 

http://www.bbc.com/persian/world-37823387
http://www.bbc.com/persian/world-37823387
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له همدې رواني  ،زیږیدلي، د همدې ستونزو په لومو او دایره کې را لوی شوي ديیو ځای 
دا د ټولو لوستو او په  .ستونزو سره یې ژوند کړی دی او اوس هم ور سره الس ګریوان دي

له خپلو  ،او له منځه وړلو کې ولوونزو په حلتتیره سیاسیونو او قلموالو ستره دنده ده چې د دې س
نه په استفادې سره، په ډیر زړه سوي خپلې وروستۍ هلې ځلې تر سره کړي او ټولو امکاناتو 

 ي.په دې باب عملي یو څه تر سره کړ
باب جدي فکر وکړو چې د بیالبیلو ښونیزو او روزنیزو پروګرامو له الرې، په دې موږ باید په 

چې له عاطفي پلوه ښه تیره د ادبیاتو له هنر نه په استفادې سره، یا د ادبیاتو د هنر په وسیله، 
غني دی، د خلکو له زړونو او ذهنونو څخه د بې باورۍ، کینې، جګړې او کرکې  لوګی، زړي 

 .او ریښې را وباسو او په ځای یې د مینې، عاطفې او باور ګالن وکرو
څنګه کوالی شو د ادبیاتو د هنر په وسیله له ماشومانو او موږ باید جدي هوډ او اقدام وکړو چې 

غوره  دانو سره د روان تاو تریخوالي مخه ونیسو او په ځای یې علمي او محبت آمیزه چلنکوچنی
په یوه ټولمنلي قانون باندې بدل کړو او په دې ډول د خپلې راتلونکې د  دکړو، دا علمي چلن

 .بربادۍ او سوځیدو مخه ونیسو
 

 
 

له ماشومانو او کوچنیانو خه )له نن څخه شاو خوا پنځه میاشتې وړاندې ما د دې لړۍ په لومړۍ بر
 سره

، لومړۍ برخه( کې، د ماشومانو او کوچنیانو د روزنې او زدکړو په برخه د تاوتریخوالي ستونزه
 اشاره کړې وه: داسېکې، د کوچنیانو ادبیاتو ته د پاملرنې نه مخکې، یوې بلې موضوع ته 

 
زه فکر کوم چې د ماشومانو او کوچنیانو د روزلو په پروسه کې د دوی د ادبیاتو له رامنځ ته »

ي مخه ونیول شي چې زموږ د ټولنې کولو او غني کولو نه مخکې باید د هغه تاو تریخوال

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian_aw_tawtrikhwalay1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian_aw_tawtrikhwalay1.pdf
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نه نیولې تر کوڅې، له کوڅې نیولې  لایرماشومان او کوچنیان ور سره مخ دي. د کور له چاپی
 .له وړکتون نیولي تر ښونځې او له ښونځي نیولې بیا تر ټولنې پورې (،که وي) تر وړکتون

وې داسې نه لیدونکې سونامي زموږ په ټولنه کې د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی د ی
حیثیت لري چې زموږ د ټولنې په یوې محسوسې اوعیني ستونزې بدله شوې ده او دا سونامي 
هر نسل، هره لسیزه، هر کال، هره میاشت هره اونۍ، هره ورځ، هر ساعت، هره دقیقه او هره 

ځپي او د تباهۍ شیبه د سل ګونو او زرګونو ماشومانو او کوچنیانو اوسنی او راتلونکی ژوند 
 .«کندې ته یې سر له اوسه ور پورې وهي

 
څنګه چې ما د دې مقالو په تیرو برخو کې هم له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي پر 
ډولونو خبرې کړې وې، په هغو ډولونو کې یې یو ډول چې زموږ په ټولنه کې یا د چا ور ته 

وي، دومره په جدي سترګه نه ور ته ګوري، د ټولنې ډیره  پام نه دی او که د یو نیم ور ته پام هم
سلنه خلک یوازې له ماشومانو او کوچنیانو سره د جنسي تاو تریخوالي په باب فکر کوي، او د 
ماشومانو او کوچنیانو روحي زورونې ته یا د چا پام نه دی او که وي هم دومره یې مهمه نه 

 ګڼي.
 

ښار، هر کلی او یا هر کور په نظر کې ونیول شي او تر  په افغانستان کې که هر والیت، هر
څیړنې الندې ونیول شي، هلته به له ماشوم سره د تاوتریخوالي یوه نه، بلکې ډیرې بیلګې ولیدل 
شي. د ماشومانو او کوچنیانو روحي زورونه سره له دې چې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو په 

پام نه دی. نه اړوندې ادارې سر پسې ګرځوي او نه هم پرتله لوړه سلنه لري، خو د چا ور ته 
د کورنیو ور ته پام دی، په داسې حال کې ښایي د روحي زورونې او تاوتریخوالي پایلې، د 
تاوتریخوالي له نورو ډولونو نه خطرناکې وي او په نتیجه کې ماشومان او کوچنیان هم له رواني 

 کندې ته ور پورې وهي. پلوه او هم له صحي او فزیکي پلوه د تباهۍ
 

 کې داسې وایي: برخهد امریکا د کلفورنیا په پوهنتون کې د اروا پوهنې یوه څیړونکې په دې 
زیږنده ده، چې په بیالبیلو د ماشوم زرورنې ډیره برخه، ماشومانو ته د عاطفي نه پاملرنې »

 ډولونو تر سره کیږي. لکه:
 

 ــ روغتیایي الرښوونو ته نه پاملرنه،
 

 ــ لوږه یا خوراکي توکو ته د ماشومانو او کوچنیانو نه السرسی،
 

 ــ د ماشوم او کوچني جسمي او روحي ودې ته نه پاملرنه،
 

توکو سره د روږدي کیدو پولې ته ــ ماشوم او کوچني ته داسې نه پاملرنه چې هغه له مخدره 
 ورسیږي،

 
 «ــ د ماشوم او کوچني زدکړو ته نه پاملرنه...

 
څنګه چې ما مخکې هم یادونه کړې وه، اوس بیا هم ټینګار کوم چې که په ماشومانو او کوچنیانو 
کې د تاوتریخوالي ریښې لټول کیږي، لومړی باید له کورنۍ څخه راپیل شي، ځکه چې له 

او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د ډیرو برخو سر چینه کورنۍ ده، په تیره د رواني ماشومانو 
او فزیکي تاوتریخوالي ریښې. مثالً په کورنیو کې ماشومانو او کوچنیانو ته د میندو او پلرونو 
عاطفي نه پاملرنه، له وړو سره رواني تاوتریخوالی دی چې په راتلونکي ژوند کې هغوی له 

 نزو مخکې کوالی شي.رنګارنګ ستو

http://www.bbc.com/persian/science/2016/05/160506_me_child_abuse_stats
http://www.bbc.com/persian/science/2016/05/160506_me_child_abuse_stats
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له هغو ماشومانو او کوچنیانو سره چې میندو پلرونو عاطفي بې توجهي کړې وي، هغوی تل 
ګوشه نشینه وي او له خپلو همځلو او ټولنې نه ځان لرې ساتي، کله چې دا ډول ماشومان له 

ودای ټولنې او همځولو نه لرې وي، د هغوی پر بدني او عصبي ودې باندې منفي اثرات پریښ
 شي او په پای کې یو معیوب انسان ور نه جوړیدای شي.

ټول افغانستان، په تیره ماشومان او کوچنیان د تاوتریخوالي زه یې بیا په تکرار سره وایم چې: 
س ګریوان دي، په همدې دلیل زموږ ټولنه، په له سونامي سره مخ وو او اوس هم ور سره ال

 ،او پاملرنې ته اړتیا لري. که د اوسني نسل مشران تیره ماشومان او کوچنیان ډیرې څارنې
ماشومانو او کوچنیانو ته د تاوتریخوالي په پایله کې د رسیدلو ټپونو او دردونو درملنه په علمي 

او که  ياو رواني ډول نه شي کوالی، دومره خو باید وشي چې اوسنی روان تاوتریخوالی ودرو
والي پرضد خپل غږ پورته کړو او که آرام او غلي هیڅ نه شو کوالی، د همدې روان تاوتریخ

 ...س تر زنې کینو، نوال
 

کرکې د زموږ ټولنه، زموږ خلک او زموږ د څو نسلونو زړه او ماغزه د جګړې په لوګیو او 
لړل شوي دي، هغه نا دودې چې له دوی سره شوي دي، د هغو په وجه دوی له عقدو په زهرو 

له  ،د همدې ستونزو په لومو او دایره کې را لوی شوي دياو کرکې سره یو ځای زیږیدلي، 
 .س ګریوان ديهمدې رواني ستونزو سره یې ژوند کړی دی او اوس هم ور سره ال

دا د ټولو لوستو او په تیره سیاسیونو او قلموالو ستره دنده ده چې د دې ستونزو په حلولو او له 
فادې سره، په ډیر زړه سوي خپلې وروستۍ هلې منځه وړلو کې، له خپلو ټولو امکاناتو نه په است

 .ځلې تر سره کړي او په دې باب عملي یو څه تر سره کړي
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 د ماشوم د حقونو په رڼا کې،
 که د افغانستان ټولنه، په ټول کې

 و ارزول شي، داسې باید و ویل شي
 چې زموږ ټولنه د ماشومانو او کوچنیانو له

 ریښتیني دوزخ حیثیت لري.پاره د مځکې پر مخ د یوه 
 

تاوتریخوالی، په تیره له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی په ټوله نړۍ کې یوه منفي پدیده 
ده، په بدو یادیږي، خو بیا هم دا عمل په نړیواله کچه شته او په تیره زموږ په ټولنه کې داسې 

 دق ور باندې کوالی شي.برید ته رسیدلی دی چې یوازې د یوې سترې غمیزې نوم ښه ص
 

له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی اوس څه په نړیواله سطحه او څه زموږ د وطن او 
ټولنې په کچه کومه نا آشنا پدیده نه، بلکې ډیری یې پیژني او په دې هم یا لږ یا ډیر پوهیږي چې 

، خو بیا هم په بیالبیلو له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي عمل یو منفي عمل دی
ډولولونو تر سره کیږي، د منفي پایلو په باب یې لږ کسان پوهیږي چې څومره ورانونکې څپې 
لري. همدا اوس که په ټولنه کې د ډیری نا خوالو روانې ریښې را وسپړل شي، مالومه به شي 

ومانو او چې ریښې یې په هغه تاوتریخوالي کې نغښټې دي، چې په کوچنیوالي کې له ماش
 کوچنیانو سره شوي دي.

 
له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ډیره سلنه د لویانو په هغو نه پاملرنو کې ریښې 
لرالی شي چې له وړو سره په بیالبیلو بڼو تر سره شوي دي. ماشومانو او کوچنیانو ته نه پاملرنه 

ې چې وي، نا سم، غیر عاطفي او منفي په هره برخه کې، په هره بڼه چې وي، او په هر حالت ک
کار دی، خو په دغو الندو برخو کې نه پاملرنه د ماشوم او کوچني په راتلونکي ژوند کې ژورې 

 منفي اغیزې درلودالی شي:
 

 ــ د ماشوم او کوچني صحي مسایلو ته نه پاملرنه،
 ې کول،ــ له خوراکي توکو نه د ماشومانو او کوچنیانو بې برخې کیدل یا بې برخ

 
 ــ د ماشوم او کوچني جسمي او روحي ودې ته نه پاملرنه،

 
ــ ماشوم او کوچنی په داسې حالت کې پریښودل او هغه ته نه پاملرنه چې هغه دې مخدره توکو 

 ته السری پیدا کړي او د هغو د مضراتو د خطر په دایره کې راګیر شي،
 

کوچني ته دومره نه پاملرنه او په داسې چاپیلایر ــ دغه راز له ټولو نه مهمه دا چې ماشوم او 
 کې یې ساتنه او لویونه چې هغه دې له زدکړو محروم او لرې پاتې شي.

 
هغه ماشومان او کوچنیان چې په کورنۍ کې دننه او یا له کورنۍ نه د باندې، له جسمي او روحي 

خپل راتلونکي ژوند کې له پلوه د لویانو د نه پاملرنې په دایره کې را ایساریږي، هغوی په 
بیالبیلو روحي او جسمي نا خوالو سره مخ وي، په کورنۍ او ټولنه کې ډیر منزوي، وي او له 
خپلو همځولو او د کورنۍ له غړو سره یې اړیکي ډیرې لږې او کمزورې وي او دغه حالت د 

نا وړه اغیزه دغسې ماشومانو او کوچنیانو پر رواني روغتیا او د اعصابو پر ښه والي ډیره 
 کوالی شي.
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دغه راز که ماشوم او کوچنی په کوچنیوالي کې د نورو محرومیتونو د منفي اغیز ترڅنګ د 
جنسي تاوتریخوالي مزه هم څکلي وي، نو د هغه راتلونکی شخصیت له رواني او عاطفي پلوه 

ۍ کې د دومره تاواني کیږي، چې رغول یې ستونزمن نه، بلکې ناشوني وي. حتی که په کورن
ننه د یادو ناخوالو څخه کومه یوه موجوده وي او په څوځلي د ماشوم او کوچني په مخ کې تکرار 
شي، د ماشوم په شخصیت باندې دومره نا وړه اغیز کوي، تر دې بریده چې د هغه رواني او 

 عاطفي نړۍ به د هغه په راتلونکي ژوند کې له رواني ټپونو څخه ډکه وي.
 

رواني عملي او عیني ستونزو دا ثابته کړې ده چې په کوچنیانو کې سترس،  زموږ په ټولنه کې
عاطفي او رواني ستونزې، په نیغه د ماشوم زورنې، وهلو ټکولو سره ژورې ریښې لري. په 
کورنۍ کې دننه د لویانو په منځ کې هر ډول ستونزې چې رامنځ ته کیږي، باید هڅه وشي چې 

لرې وساتل شي. په دې چې له لویانو نه ډیر ژر ماشومان   ماشومان او کوچنیان له هغو څخه
او کوچنیان هغه منفي کړه وړه اغیزمن کوالی شي. د ساري په ډول په یوې کورنۍ د کوم مشر 

 نا روغه کیدل، مړینه، د ښځې او میړه په منځ کې د ګډ ژوند ستونزې او...
 

وخت کې که په علمي ډول د ماشومانو  که د مشرانو له لوري د داسې ستونزو د رامنځ ته کیدو په
او کوچنیانو جسمي او رواني مسایلو ته پاملره و نه شي او هغوی د دې ستونزو د منفي څپو په 
دایره کې واقع کړای شي، دا ماشومانو او کوچنیانو ته د نه پاملرنې لوی ډولونه دي او پایلې به 

ته منفي او ورانونکې وي، بلکې د یې ژر یا وروسته نه یوازې د کورنۍ ماشوم او کوچني 
 کورنۍ د ټولو غړو له پاره به منفي نتایج ولري.

 
زموږ په ټولنه کې تجربو په وار، وار ښوولې ده چې هغه کورنۍ او میندې پلرونه چې له فقر 
سره الس ګریوان وي، ډیر سترس لري او تل پریشانه او خوا بدي وي؛ دوی تل خپلو بچو ته 

شي کوالی، نو هماغه ده چې ماشوم او کوچنی له ډیرو عاطفي او جسمي  پوره پاملرنه، نه
ښیګڼو محروم او د رواني او جسمي کړاوونو زمینه ور ته برابریږي چې دا خپله له ماشومانو 
او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي یو ډول شمیرل کیږي. هغه کوچنیان چې په کم سن کې له داسې 

لي کې په رواني او جسمي ستونزو د اخته کیدو ښه زمینه ور ته حاالتو سره مخ وي، په لویوا
 برابریدی شي.

 
له هغه چا سره چې په کوچنیوالي کې ډیر تاوتریخوالی شوی وي او د همدې تاوتریخوالي سره 
یو ځای لوی شوی وي، په لویوالي کې هغوی خپله د رنګارنګ تاوترخوالي مسببین کیدای شي، 

نګارنګ بیلګې دوی له ماشوموالي نه د خپل ذهن په تاخانو کې ساتلي ځکه چې د تاوتریخوالي ر
وي، پر دوی دغه منفي تجربې عملي شوې وي، ځکه یې په لویوالي کې بیرته پر بل نسل یا 

 نورو ماشومانو باندې تطبیقوي.
 

زموږ په ټولنه کې په سلهاوو ال زرهاوو ځلې د کم سن د ودونو بیلګې لیدل شوې دي او همدا 
س هم دا غمیزه روانه ده. تجربو ثابته کړې ده چې د لږ سن درلودونکي میندې پلرونه، په او

تیره کم سنه میندې، چې زموږ په ټولنه کې یې بیلګې ډیرې دي، د ټاکلې تجربې د نه درلودلو 
او د ټاکلو شیانو د نه پوهیدنې په صورت کې خپلو بچیانو ته پوره څه چې، لږه پاملرنه هم نه 

الی، نو هماغه ده چې پر ماشوم او کوچني باندې رنګارنګ ستونزې غالبیږي او همدا شي کو
نه پاملرنه هغوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کوالی شي، نو ځکه ماشوم او کوچني ته د کم 
سنه میندو پلرونه نه پاملرنه په خپله د تاو تریخوالي یو ورانونکی ډول دی چې د ماشوم او 

 اني روغتیا ته ژور ټپونه ورکوالی شي.کوچني جسمي او رو
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دغه راز زموږ په ټولنه کې تجربو دا هم ښوولې ده چې د ماشومانو او کوچنیانو د پاملرنې او 
نه پاملرنې په برخه کې، د بې سواده میندو پلرونو او باسواده میندو پلرونو د چلن په منځ کې 

ي میندې پلرونو او د ډیرو زدکړو خاوند لوی توپیر لیدل کیږي. دغه راز د لږ تحصیل درلودنک
میندې او پلرونو د چلندونو په منځ کې لوی توپیر موجود وي. تجربو ښولې ده چې د باسواده او 
لوړو زدکړو درلودونکې میندې پلرونو توجه ماشومانو او کوچنیانو ته ډیره وي او له هغو سره 

ډول له بې سوادو میندو پلرونو نه ډیره د چلن په څرنګوالي باندې هم ښه پوهیږي او په نسبي 
 پوهه لري چې باید ماشومانو او کوچنیانو ته څه ډول پاملرنه وشي.

 
دغه راز هغه ډله کوچنیان چې په نا امنه ټولنه کې زیږي، رالویږي او هره ورځ نا امني ګوري 

ې اعتباره او او پر خپل بدن او روان باندې یې تجربه کوي، هغوی په راتلونکي ژوند کې ډیر ب
د نا امنۍ احساس کوي او د ډیر سترس درلودونکي وي. چې دا هم د ټولنیز تاوتریخوالي په تر 

 ټولو خطرناکو ډولونو کې راتالی شي.
 

که همدا اوس د تاوتریخوالي په ترویج کې د ټولنې او رسنیو پر رول خبرې وکړو، ویالی شم 
بیالبیل ډولونه د تاوتریخوالي په ترویج کې زښت  چې له میندو پلرونو او له کورنیو نه د میډیا

ډیر رول لري. هره ورځ د جګړې خبر، د وژلو خبر، د چادونو خبر د غالوو او شکونو خبر 
 او...

 
د ساري ډول چیرې چادونه کیږي، مثالً یو تلویزیون د خپل کانال او خپرونو د مهموالي او 

او ښه غوړ او څورب خپور کړي. په  شهرت له پاره غواړي د همدې چاودنې خبر لومړی
ټپیان دي،  ۴۵مړه او  ۵چاودنه کې پنځه مړه پنځه څلویښت ټپیان شوي وي، دوی نه وایي چې 

دوی وایي چې په چادونه کې پنځوس تنو ته مرګ ژوبله واوښته. خلک نه پوهیږي چې څو مړه 
 واجولو سبب کیدای شي.دي او څو ټپیان دي. چې دا په خپله په ټولنه کې د تاوتریخوالي د ر

دغه راز تجربو ښوولې ده چې زموږ ډیری تلویزیوني کانالونه جنګي فلمونه خپروي، چې دا په 
خپله پر ماشومانو او کوچنیانو کې د تاوتریخوالی زړی کري. دلته ډیر مسولیت میندو پلرونو ته 

ازه ورکړي او له ور له غاړې دی چې ماشوم او کوچني ته د څه ډول پروګرامونو د لیدلو اج
 کومو یې منع کړي.

 
په دې ډول لیدل کیږي چې زموږ په ټولنه کې ماشومان او کوچنیان له څلورو خواوو نه د 
تاوتریخوالي د سوځونکو لمبو په دایره کې را ګیر وي. په کورنۍ کې تاتریخوالی، په ښونځي 

اوتریخوالی او په پای کې وهل ټکول، په کوڅه کې زورول او تښتول، په ټولنه کې هر ډول ت
کې د میډیا له لوري د عاطفي او معلوماتي مسایلو پر ځای، جنګي فلمونه او جنګي خبرونه او 

 ډیر ځلې په خپلو سترګو د چاوددنو او وژنو لیدل؛ دا هر څه تا تریخوالی دی.
 

میندو په دغسې شرایطو کې باید لومړني مثبت ګامونه له فرد نه، له مور نه، له پالر نه، له 
پلرونو نه را پیل شي او په مثبت ډول له کورنۍ نه د کار او ښوونځي او بیا په ټولنه کې رواج 
کړای شي او میډیا کې دې هم د مسلکي کسانو په ګمارلو سره د منفي شیانو د مخنیوي په خاطر 

 هلې ځلې پیل شي.
 

 تاوتریخوالي مخه ونیسو؟څنګه کوالی شو چې له ماشومانو او کوچنیانو سره د جنسي 
 

له هر څه مخکې د دې خبرې یادول اړین ګڼم چې د نورو ټولنو او نورو خلکو په پرتله زموږ 
ټولنه او خلک په لږ نه، بلکې ډیر ټوپیر کې سره واقع دي. افغانان د ژوند په هره برخه کې له 

اره که پر تاوتریخوالي نورو سره په توپیر کې دي، حتی له خپلو ګاونډیانو سره؛ د همدې له پ
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خبرې کیږي هم د افغاني ټولنې د ځانګړنو په نظر کې نیولو سره باید خبرې پرې وشي او که 
له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي پر الرو چارو هم څوک بحث کوي، باید د افغاني 

 ټولنې د ځانګړو رواجونو او نرخونو ته په کتو سره دا کار تر سره شي.
 
په کورني چاپیلایر کې دننه، باید پرته له ستونزو نه هغه څه تر سره  ولې میندې او ټول پلرونهټ

 کړي چې له ماشومانو سره د جنسي تاوتریخوالي په مخنیوي کې ډیر اساسي رول لري.
 

هیڅ کله اړینه نه ده چې میندي پلرونه دې فکر وکړي چې له لویو ستونزو سره مخ دي، دوی 
ډیرو ساده الفاظو سره ماشومان پوه کړي چې په ورځني ژوند کې باید څه وکړي کوالی شي په 

او له خپلو مشرانو سره څه ډول چلن وکړي، څو د دې زمینه مساعده نه شي چې د ماشومانو او 
مشرانو اړیکي دې د خړپړتیا تر بریده ورسیږي، البته هغه میندې پلرونه چې سواد لري او د 

ي او د معلوماتو کچه یې لوړه ده، په دې کار کې به ډیر بریالي وي. لوړو زدکړو خاوندان د
دوی کوالی شي له خپلو لوستل شوو او الس لرلو معلوماتو نه په استفادې سره، هر کله ماشوم 

 ته ټاکلې او ځانګړې الرښونې وکړي.
 

ژوند  دا ډیره اړینه ده چې ماشوم پوه کړای شي چې دوی خوندي دي او په امن چاپیلایر کې
لري، او د دې مفهوم لیږدول او ماشوم ته یې ویل په یوه وار نه کیږي، باید د ورځني ژوند په 

 لړ کې څو ځلې ورته و ویل شي او پوه کړای شي.
 

دا په یاد ولرئ چې که ماشوم د دې خبرو د اوریدو یا پوهیدو له پاره چمتو نه وي، ډیر ټینګار 
کوالی شي چې له خبرو نه سوا د ځینو لوبو په ترڅ کې  کول هم ښه نه دي، حتی میندې پلرونه

هم دا موضوعات ورته بیا، بیا و وایي او له دې وړاندې په هر ډول چې ماشوم او کوچنی ځان 
 آرامه احساسوي، په هغه ډول او هغه حالت کې دې ور ته و ویل شي.

ړي، باید میندې پلرونه د دې له پاره چې له جنسي پلوه ماشوم د امنیت او خوندیتوب احساس وک
یې پوه کړي چې د لمبلو په وخت کې مور یا پالر او د صحي معایناتو په وخت کې ډاکتر حق 
لري چې د ماشومانو په بدن الس و وهي، خو شرط به یې دا وي چې مخکې له مخکې ماشوم 

نه  په دې کار خبر کړي او اجازه ور نه وغوښتل شي، د ماشوم له اجازې پرته هیڅ څوک حق
 ویلو حق هم لري.« نه»لري چې د ماشوم بدن لمس کړي، په داسې مواردو کې ماشوم د 

 
ویل د ماشوم حق دی، « نه»ویل ور زده کړي، « نه»د میندو پلرونو دنده ده چې ماشوم ته د 

څو چې د یوه کار کولو ته ماشوم ذهناً چمتو نه وي، په جبر او زور ورباندې د څه منل سم او 
« نه»نه دی. زموږ په ټولنه کې ښایي داسې و انګیرل شي چې: هر هغه ماشوم چې علمي کار 

وایي بې تربیه او بد ماشوم دی، په داسې حال کې چې د متمدنو او پرمختللو ټولنو مثبتو تجربو 
ویل ورزده « نه»دا ثابته کړې ده چې میندې او پلرونه باید ماشوم ته په ځینو مواردو کې د 

د ماشوم حق دی. که څوک په ماشوم د جنسي تیري تکل وکړي او ماشوم ویل « نه»کړي. 
ورته و وایي، دا څه بدي لري؟ په دې ډول ماشوم دا زده کوي چې د خپل بدن او د خپلو « نه»

 احساساتو اختیار په خپله لري.
 

چې میندې او پلرونه دا باید ماشوم ته ور زده کړي چې راز باید راز پاتې نه شي، هر هغه څه 
دی رنځوي او د راز په ډول یې ذهناً په عذابوي، باید خپلو میندو او خپلو پلرونو ته یې و وایي. 
میندې او پلرونه باید په دې پوه شي چې د ماشوم زورونې تر ټولو اصلي عامل د رازونو پټول 

ر سبب دي. ماشوم باید په دې پوه کړای شي: هر هغه څه چې د ده په خوښه نه وي او د ده د آزا
 کیږي، باید پټ پاتې نه شي.

 



 155                                                                        کوچنیانو ادبیات، دویم ټوک     د     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ماشوم باید پوه کړای شي چې که ډار، پریشاني او منفي احساسات د ده ګناه نه ده او د هغو ویل 
به دوی ته کومه ستونزه نه جوړوي. ماشوم باید پوه کړای شي چې داسې رازونه او ستونزې له 

ونو، نږدې کورنیو دوستانو، میندو پلرونه نه عالوه، دوی کوالی شي له خپلو خویندو ور
 ښوونکو، روان پیژندونکو  او ډاکترانو سره هم شریک کړي.

له مور پالر او ډاکتر نه پرته، هر چا چې د ماشوم د بدن د لمسولو تکل وکړ، ماشوم حق لري 
 چې شکایت وکړي او د اعتماد وړ شخص ته راپور ورکړي او خپل شکایت ور ورسوي.

 
و په برخه کې باید و ویل شي چې د ماشوم ډارول او تهدیدول هم ُجرم د ماشوم د بدن د لمسول

ګڼل کیږي، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې د یوه قوي حکومت او په دې برخه کې د 
یوه ټاکلي قانون د نشتوالي او د ماشوم د حقونو د نه مراعاتولو له کبله، ډیر ځلې د ډارولو او 

د ماشومانو حقونه تر پښو الندې شوي دي او حتی د همدې ډارولو او تهدید نه په استفادې سره 
تهدید نه په اسفادې سره پر ماشومانو جنسي تیري هم شوي دي چې د ځینو شکایتونه او غږونه 

 تر میډیا پورې هم رسیدلي دي.
 

لکه مخکې چې یادونه وشوه هغه حقونه چې ماشومان او کوچنیان په پرمختللو ټولنو کې لري، 
په افغانستان کې یې نه لري او که چیرې د کاغذ پر مخ لیکل شوي هم وي، څوک یې نه 

د ماشوم د حقونو اړوند، که د افغانستان ټولنه، په ټول کې و مراعاتوي او نه ور پسې ګرځې. 
ې باید و ویل شي چې زموږ ټولنه د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د مځکې ارزول شي، داس

 پر مخ د یوه ریښتیني دوزخ حیثیت لري.
 

د تاوتریخوالي له ډولونو څخه هر ډول چې تاسو را واخلئ او دا ماشومان په کې و ارزوئ، 
پایه چې دوی لیدل کیږي چې د زیږیدو له ورځې چې د دوی حقونه تر پښو الندې کیږي بیا تر 

 د ماشومتوب له نړۍ نه د لویانو د ژوند دایرې پښه ور ږدي، حقونه یې نه مراعاتیږي.
 

له بده شامته زموږ د ټولنې جوړښت او روابط  له هره اړخه چې وڅیړل شي د اوس له پاره 
داسې راغلي یا داسې عیار شوي دي چې : پرته له دې چې د ټولنې وکړي پوه شي، د ماشوم 

( WHO)زورونې شرایط په کې برابر کړای شوي دي. د ملګرو ملتونونو د روغتیایی سازمان 
ماشوم زورونه هر هغه عمل یا نظر ته ویل کیږي چې د ماشوم وجود ته، »له مخې:  تعریفد 

ولري د ماشوم روغتیا ته، د ماشوم روان ته او د ماشوم نیکمرغۍ ته د تهدید یا ضرر رسولو بڼه 
 «چې لومړني او اصلي عاملین یې میندې پلرونه او مسؤل کسان ګڼل کیږي.

 
پرته له شکه چې که په افغانستان کې د هرې برخې د وراني دالیل او ریښې ولټول شي، پړه یې 
پر جګړې او د جګړې پر دوام باندې ور اچول کیږي، له هغو نه یو هم د ماشومانو د حقونو تر 

له ماشومانو سره تاتریخوال؛ خو له پیل نه بیا تر نن پورې هیڅ چا و نه ویل  پښو الندې کیدل او
 چې:

 
 ــ دا جګړه چا پیل کړه؟

 
 ــ دا جګړه یې ولې پیل کړه؟

 
 ــ دا جګړه ولې نه بندیږي؟

 
 ــ دڅوک او کوم دالیل د جګړې د دوام سبب دي او ولې؟

 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160505_k05_child_abuse_afghanistan
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بل ته د پړه ګوته نیسي، په خپله د چګړې  ټول هغه کسان، ګوندونه، تنظیمونه او ډلې ټپلې چې یو
عاملین او د نورو نا روا کارونو تر څنګ د ماشومانو د حقونو تر پښو الندې کونکي دي. د 
جنګي ډلو ټپلو په رسمي او غیر رسمي قوانینو کې د ماشوم حقونه هیڅ ډول تعریف او رسمیت 

 نه لري.
 

اصلي الملونه دي، هغه هم له جګړې او  هغه عوامل چې زموږ په ټولنه کې د ماشوم زورونې
وایي: په  جعفر احمدیتړل کیږي. د روان پیژندنې کارپوه ښاغلی  پورېجګړه ایزو شرایطو 

امل لري: ټولنیزې ستونزې او د میندو پلرونو د افغانستان کې ماشوم رورونه دوه سببونه یا عو
 وضعیت څرنګوال.

 
په عام ډول د هرې ستونزې لکۍ په جګړو پورې نشلول کیږي. همدا اوس په افغانستان کې ګڼ 
شمیر ماشومان او کوچنیانو د جګړې په پایله کې خپل میندې او پلرونه له السه ورکړي دي، دا 

ره د تاوتریخوالي هغه ډول دی چې له ناورین نه هم اوښتې ده خپله له ماشومانو او کوچنیانو س
چې د همدې ماشومانو او کوچنیانو ټول ژوند یې ور برباد کړی دی.د افغغانسان رسمي منابع د 
هغو ماشومانو شمیر چې د جګړې له کبله بې پالره شوي دي درې سوه زره ښیي. په دې برخه 

 لنډیز دی: ګزارشکې دا د وروستي 
 
زره ماشومان  ۳۰۰د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دغه هېواد کې نژدې »

بې سرپرسته دي. په دوی کې یوازې څلور سلنو ته دولتي او خصوصي پالنځایونه یا روزنځایونه 
 .شته

 «.چارواکي وایي غواړي د افغانستان په څلورو زونونو کې نوي پالنځایونه جوړوياوس 
 

خو زه فکر کوم چې دا دحل الر نه ده، د حل د الرې لومړی ګام د جګړې درول او د ماشوم د 
 حقونو ته په درنه سترګه کتل او مراعاتول دي.

 
فرهنګي ستونزو ته، په علمي او ښاغلی احمدي د ټولنیزو ستونزو په ډله کې اقتصادي  فقر او 

مستندو دالیلو سره اشاره کوي او دا شیي چې له اقتصادي فقر نه را پیدا شوې ستونزې څنګه 
یو ماشوم ته په ورځني ژوند کې د دې زمینه باربروي چې د ده حقونه دې تر پښو الندې شي، 

 پر ده دې د جنسي تیري زمینه برابره شي او...
 

د ماشوم د حقونو مدافعین او پلویان په دې پوهیږي او عیني شواهدو هم  اوس ټول څیړونکي او
دا ښوولې ده چې زموږ په ټولنه کې د ټوپکي واکدارۍ په حاکمیدو سره  ځینو داسې نا منلي او 
نا وړه دودونه تقریباً د یوه قانون بڼه غوره کړې ده، چې د نړۍ په هیڅ ځای او هیڅ واکدارۍ 

 «.بچه بازي»لکه کې یې ساری نه شته، 
 

د خپل جالب بحث په لړ کې زموږ په ټولنه کې د  جعفر احمدید روان پیژندنې کارپوه ښاغلی 
 کړې ده: اشارهنا وړه دود ته داسې « بچه بازي»
 
په ځینو سیمو کې بچه بازي په یوه دود باندې بدله شوې ده چې اصلي عاملین یې د افغانستان »

 «سیمه ایز زوراکان دي
 

په ترڅ کې له ماشوم سره کیږي، که له علمي او رواني پلوه  په « بچه بازي»هغه څه چې د 
دې ژوره توګه وڅیړل شي، په حقیقت کې په ژوندیني د تل له پاره د ماشوم د روان وژل دي، د 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160505_k05_child_abuse_afghanistan
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160505_k05_child_abuse_afghanistan
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-39635964
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-39635964
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160505_k05_child_abuse_afghanistan
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کارونو په پایله کې ماشوم ته دومره رواني صدمه رسیږي، چې د راتلونکي ژوند ټولې نا خوالې 
 یې له همدې ستونزې نه سر چینه اخیستالی شي.

په افغانستان کې د ماشوم زورونې له پاره بل چاپیلایر له کورنۍ نه د باندې د ښوونځي چاپیلایر 
 دی.

 
د پرمختللې نړۍ د ښونځیو له چاپیلایر سره دومره توپیر  په افغانستان کې د ښونخي چاپیلایر

لري چې هیڅ د مقایسې وړ نه دی. د افغنستان د ښونځیو په چاپیلایر کې د نورو ګڼو ستونزو تر 
څنګ اصلي ستونزه د مسلکي او په خپلو رشتو باندې د پوهو او مسلکي ښونکو نه شتون دی، 

ګڼط ستونزې ولري، څنګه کوالی شي چې زده کونکي کله چې خپله ښونکي په څه پوه نه شي او 
ته څه ور زده کړي. زده کونکي ماشومان د ژوند ډیره وخت د ښوونځي په چاپیلایر کې تیروي 

 او د ښونځي په چاپیلایر کې له بده مرغه چې تر ښیګڼو بد ګڼې او منفي شیان ډیر دي لکه:
 

 ــ له ګڼو ستونزو ن
 بیالبیلو نومونو تبعیض،و سره په ــ له زده کونک

 ــ تحقیر او توهین،
 ــ او له ټولو نه مهمه او خطر ناکه مسأله د ماشوم بدني تنبه ده.

 
د افغانستان د ښونځیو په چاپیلایر کې دا او دې ته ورته نورې ګڼې ستونزې د دې سبب کیږي 

پایله کې یې له چې د ماشومانو د جسمي او رواني زورونې له پاره زمینه برابره کړي چې په 
 ریږي چې د ټولو مسببین مشران دي.ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي زمینه براب

 

 

 
زموږ په ټولنه کې اقتصادي فقر او فرهنګي فقر الس سره یو کړی او له ماشومانو او کوچنیانو 

اصالح یې  سره د تاوتریخوالي په برخه کې یې داسې غمیزه رامنځ ته کړې ده چې مخنیوی او
 لویه حوصله او ډیر وخت ته اړتیا لري.
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له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي په پایله کې د ماشوم او کوچني چغې او نارې لکه 
د اور لوګی پاس خیژي ، خو زموږ په ټولنه کې دغه نارې سورې مشران نه اوري، د 

نه اوري، دا ځکه چې زموږ په ټولنه  تاوتریخوالی عاملین خو یې بیخي نه اوري، هیڅ څوک یې
کې، له ماشوم سره تاوتریخوالی تقریباً په یوه قانون بدل شوی دی او دا حالت اوس د یوې سترې 

 غمیزې تر بریده پورې رسیدلی دی.
او په تیره بیا زموږ پر ټولنه باندې د ناوړه سنتي دودونو او  زموږ په هیواد افغانستان کې 

ې، د ماشومانو او کوچنیانو د حقونو د تر پښو کولو زمینه ډیره ښه مساعده رواجونو په سیوري ک
ده او د اشخاصو او کورنیو د آبرو د ساتلو په غرض، هغه څه چې په ماشومانو او کوچنیانو 
باندې، په تیره نجونو باندې کیږي؛ اصال د هیڅ ډول تورو او جمالتو په چوکاټ کې نه شي 

د ساتلو په غرض د ماشومانو او کوچنیانو ټول … ت، آب آبرو اوتشریح کیدالی. د ننګ، غیر
 ژوند د بربادۍ سوځیدونکي اور ته اچول کیږي.

دا هغه خاموش تاوتریخوالی دی چې له کلونو او پیړیو پخوا زموږ پر ټولنه حاکم دی او دا 
ښه تر ښه، اوسني نسلونه او چیز فهمه خلک که د دې دودونو د له منځه وړلو له پاره څه وکړي 

 که نه په کلونو او پیړیو به راتلونکي نسلونه هم په دې اور کې وسوځي.
د جګړې د قانون د حاکمیت له کبله، په نجونو باندې د زورواکو د نه تیري په خاطر؛ ډیری 
کورنۍ حاضریږي چې خپلې نا بالغه لوڼې په ډیر کم سن کې په میړونو کړي او په اصطالح؟ 

ړي، دا چې هغه ماشومه یا نا بالغه نجلۍ ټول عمر ژوند په خپله نه، بلکې خپله آبرو په ځای ک
لکه مریی د نورو په خوښه تیروي، خیر دی، مقصد دا چې د هغې د کورنۍ آبرو پر ځای وي. 
مانا دا چې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ډیره سلنه، پر ټولنه باندې د ناسمو او 

 میت له کبله او د همدې دودنو د سیوري په دایره کې تر سره کیږي.ناوړه دودونو د حاک
زموږ په هیواد کې د یوه سالم او قوي حکومت د نشتوالي له کبله د هر ډول قانون مراعات او 
طرح ناشونې بریښي، ځکه چې د ټوپکي واکدارۍ په رامنځ ته کیدو سره، په لومړي ګام کې د 

ټوپکیان دي او بیا هغه کسان دي چې د میډیا په مخ کې د  هر ډول قانون د ناکامۍ وجه همدا
قانون او قانوني ژوند او کار چغې وهي، خو په عمل کې همدا د قانون رامنځ ته کونکي دي چې 

 خپل وضعه کړي قوانین تر پښو الندې کوي.
ي له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي کار هغه وخت شونی دی چې په لومړ

ګام کې په ټولنه کې د رایجو ناوړه دودونو او رواجونو ټولنیز بستر کې د دې دودونو ریښې 
وچې کړای شي. که دا نا وړه دودنونه بدل نه کړای شي، ډیر نور نسلونه به هم د همدې بالوو 

 خوراک شي.
مانو زموږ د ټولنې د هر قشر کور او ژوند ته چې ور نږدې شې، د ماشوم زورونې او له ماشو

او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي یوه نه، څو ـ څو بیلګې هره ورځ ال هر ساعت لیدالی شئ. له 
نورو رواني مسایلو نه که ور تیر شئ، د ماشوم او کوچني د بدني او جنسي زورونې بیلګې مو 
په هر کور او هره کوڅه کې تر سترګو کیدای شي. حتی ماشوم او کوچني ته نه پاملرنه او له 
هغو سره یوه عادي بې تفاوتي د هغوی ټول ژوند ګډ وډ کوالی شي. د ساري په ډول که پر یوې 
باکره نجلۍ جنسي تیری کیږي، تیری کونکی به خپله وحشیانه جنسي غریزه په ډیرو لنډو شیبو 

، اصلي صدمه هغې نجلۍ ته رسیږي او ټول عمر «غم دی د اللي پر سر»کې ارضا کړي، خو 
یری ور باندې شوی وي. هغه نجلۍ بیا نه څوک په کورنۍ کې مني او نه یې یې زوروي چې ت

له کورنۍ نه د باندې څوک قبولوي، که یې مني یا یې قبولوي، ښایی یوازې د جنسي استفادې له 
پاره یې وکاروي او بس او هغه څه چې له متضررې سره شوي وي، هغه یې د عمر تر پایه 

وري او په پای کې ړنګوي، د همدې جنسي زورزونې او زوروي او لکه دیوال چې ښوره خ
تاوتریخوالي خاطرات هغه متضرر انسان لکه ښوره خوري، روح او روان یې په عذابوي او 

 په پای کې په فزیکي ډول هم له منځه وړي.
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ځینې کورنۍ او یا ځینې میندې پلرونه د ماشومانو او کوچنیانو سره خپل کړی یا کیدونکی 
تر نامه الندې توجې کوي، چې دا هم سم کار نه دی. تنبیه، وهل ټکول « تنبه»د  تاوتریخوالی

نه دي، تنبه جسمي زورونه نه ده، تنبیه پرته له جسمي زورونې او وهلو ټکولو هم کیدای شي، 
مثالً دا یو ډول تنبیه ده چې ماشوم ته و ویل شي چې: که دې داسې وکړل یاد ې داسې و نه 

ه وعده کړی کتاب یا پتلون نه در ته اخلم او یا په ورځ یا اونۍ کې چې تا ته کړل، نو بیا زه هغ
 یوه یا دوه یا لس روپۍ مور درکوي، هغه به در نه کړل شي.

په ځینو کورنیو کې د وهلو ټکولو په اثر له ماشوم او کوچني نه شین بانجان جوړ کړي، چې بیا 
ل و واهه؟ بیا په هسکه غاړه وایي چې: و پوښتل شي چې ولې دې ماشوم یا کوچني په ډې ډو

 تنبیه هم کله، کله ښه وي.
دلته دی چې له ماشومانو او کوچنیانو سره په چلن او یا تاوتریخوالي په کولو او نه کولو کې د 
میندو پلرونو او کورنیو د زدکړو کچه، مطالعه او د ماشوم روزنې په باب د دوی مالومات 

 څومره موثره واقع کیږي؟
ږ د ټولنې د زکړو او پوهې کچه تر دې اندازې ټیټه ده چې همدا اوس هم تر اتیا سلنې ډیرې زمو

کورنۍ او مشران د ماشومانو او کوچنیانو د اصالح له پاره د وهلو ټکولو او بدني تنبیه د نسخې 
 پلویان دي او دوی په خپله دا نسخه پرخپلو ماشومانو او کوچنیانو باندې تطبیقوي.

موږ په هیواد کې په دې برخه کې کوم قانون نه شته، که وي هم څوک یې نه څنګه چې ز
تطبیقوي، د همدې ستونزو له کبله ټول هغه کسان چې له ماشومانو او کوچنیانو سره عمالً 

 تاوتریخوال کوي، د معافیت د یوه غیر مریي قانون په دایره کې ځان امن احساسوي.
ن په دې نظر دي چې مخکې له دې چې څوک د اوالد د همدې له پاره د دې برخې کار پوها

خاوند شي باید له ماشومانو او کوچنیانو سره د اړیکو ساتلو او د هغوی د پالنې او روزنې په 
برخه کې ځینې کورسونه او درسونه تعقیب کړي، خو زموږ په ټولنه کې یې په چا؟ چیرې؟ او 

 ؟څنګه او په کومه بودجه باندې دا کار تر سره کوې
ده، دلته میندې پلرونه ځان او ماشوم ته ډوډۍ نه شي پیدا کوالی، کورسونه « آبۍ ټوله بۍ»دلته 

 او دا نورې کیسې خو ال په ځای پریږده.
له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د غمیزې دایره او لمن دومره پراخه ده چې هر 

یره زموږ په ټولنه کې چې د دې غمیزې څومره مزل په کې کوي، نه خالصیدونکې ده او په ت
په سیمه کې سفر پیل کړل شي، په هر پل کې یې نوې غمیزې او نوې نندارې سره مخ کیدای 

 شې.
 

جګړه او  د تاوتریخوالي نور ډولونه به په ځانګړو ټولنو پورې اړه ولري، خو له ماشومانو او 
ستونزه ده، یوازې په دې توپیر چې د کوچنیانو سره تاوتریخوالی په ټوله نړۍ کې یوه عامه 

 تاوتریخوالي درجه او څرنګوالی به فرق کوي.
دا خبره سمه ده چې ماشوم زورونه کومه نوې پدیده نه ده او په ځانګړو ټولنو پورې محدودیږي 
هم نه، خو د ټولنې د جوړښت او په هغو کې د قوانینو موجودیت یا نشتوالی او بیا که قانون وي 

او څه ډول تطبیقیږي، هم د تاوتریخوالي په کچې او څرنوالي باندې تاثیر لرالی  هغه څومره
 شي.

 
ډیر ځلې داسې هم شوي او کیږي چې میندي پلرونه د اوالد راوړلو پروګرام نه لري، خو 
ماشومداره کیږي او یا یې عمر او تجربه د دې مرسته نه ور سره کوي چې د نوي دنیا ته راغلي 

روزنه دې په سمه توګه وکړای شي، کله چې داسې میندي پلرونه نه شي کوالی  ماشوم پالنه او
چې خپل ماشوم او کوچني ته په سمه توګه و رسیږي، دا په خپله  له ماشوم او کوچني سره د 

 تاو تریخوالي یو ډول دی.
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شوم په پرمختللو ټولنو کې دا یوه منل شوې او عامه خبره ده چې ماشوم دنیا ته راوړل یا ما
روزي یې »زیږول یوازې دا نه دي چې وې زیږوه او نور یې په دې ناسمه عقیده پریږده چې: 

 «خدای ور رسوي او وزن یې مځکه جګوي
مخکې له دې چې ماشوم دنیا ته راوړل شي باید کورنۍ )میندې پلرونه( د نوي زیږیدلي ماشوم 

 رایط په نظر کې ونیسي.د جسمي او فکري ودې او روزنې له پاره ټاکلي امکانات او ش
ما د دې بحث په تیرو برخو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي ځینو مهمو برخو ته اشاره 
وکړه او دا هم و ویل شول چې د تاوتریخوالي یو ډیر ظالمانه ډول چې د ماشومانو او کوچنیانو 

وږ په ټولنه کې ښه پر ټول عمر منفي اثر ایښودالی شي، هغه د کم سن ودونه دي او دا کار زم
په درز روان دی. سره له دې چې ټاکلي اړوند ارګانونه کله، کله د دې ستونزې په برخه کې 
خپل غږ جګوي او د ځینو تصویب شوو او نا تصویب شوو قوانینو یادونه هم کوي، خو دا قوانین 

 څوک په چا تطبیق کړي؟
، په افغانستان کې د خپلواک کمیسیوند افغانستان د بشري حقونو کال په جوالی کې  ۲۰۱۶د 

بي بي سي کم سنه ماشومانو د ودونو د ډیر والي په برخه کې خپل غږ اوچت کړ. په کابل کې د 
 څیړلې وه: داسېپه هغه وخت کې دا موضوع د یوه رپوټ په ترڅ کې  خوشحال تایبخبلایر 

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې په دغه هېواد کې د »
 ماشومانو ودونو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی.

بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي په ټیټ عمر کې د ودونو المل جنګ جګړې، نا د 
 قانون نه پلي کېدل، بېوزلي او ناوړه دودونه په ګوته کوي.امني، د 

 ویل شوي د قربانیانو ډېری یې نجونې دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي سیمه ییزو ادارو ته د رسېدلو شکایتونو پر بنسټ له 

و شمېر تېرو څلورو کلونو راهیسې په ټیټ عمر کې د نجونو او هلکانو ودونو د پېښو قربانیان
 ته رسېږي. ۷۰۰شاوخوا 

د چارواکو په وینا د دغه راز پېښو د قربانیانو شمېر تر دې ډېر زیات دی او په تېرو پنځلسو 
 میاشتو کې ټولې ثبت شوې پېښې د کوچنیو نجونو په زور د ودولو په تړاو وې.

ې خبري د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر نن په کابل کې یو
غونډې ته وویل د جنوبي آسیا د نورو هېوادونو په پرتله په افغانستان کې د ماشومانو جبري 

 ودونو شمېر لوړ دی.
نوموړې وایي "په خواشینۍ سره ځینې وخت د ماشومانو حقونه د هغوی د نژدې کسانو لکه مور 

 و ودونه دي"او پالر له خوا تر پښو الندې کېږي. چې له هغې ډلې په زور د ماشومان
د اغلې سمر په وینا "دا د افغانستان په ګډون په جنوبي آسیا کې د بشري حقونو یوه ستونزمنه 
موضوع ده. خو په افغانستان کې د جنګ جګړو او تاوتریخوالي دود له امله دا قضیه تر بل هر 

اشومانو ودول ځایه ډېره ده". د ماشومانو حقونو د نړیوالو تړونونو له مخې په ټیټ عمر کې د م
 د ماشومانو له حقونو څرګنده سرغړونه ده.

کاله  ۱۸د افغانستان د مدني قانون له مخې په افغانستان کې د هلکانو لپاره د واده قانوني عمر 
کاله ټاکل شوی دی. چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د مشرې په  ۱۶او د نجونو لپاره 

خپله "جنسي تبعیض" دی. او د دغه قانون د سمون غوښتنه یې وینا د نجونو لپاره دا عمر ټاکل 
 وکړه.

د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي په ځینو برخو کې خپله د قانون جوړونکي قانون 
 ماتوي.

 دوی وایي په افغانستان کې د ورته پېښو ډېروالی د قانون منګولو ته د عاملینو نه سپارل دي.
پوهنې، لوړو زده کړو، ښځو چارو، اطالعاتو او کلتور وزارتونو او عدلي دوی د افغانستان د 

 «او قضایي ادارو وغوښتل په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي لپاره مرستې وکړي.
په پاسني رپوټ کې ډیرو مهمو مسایلو ته اشاره شوې او مسولین یا مسولې ادارې هم په نښه 

نن پورې نه یوازې هیڅ چا یا هیڅ ادارې، هیڅ ډول شوې دي، خو وروسته له هغه وخته بیا تر 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/07/160717_gn_child_marriage_in_afghanistan
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/07/160717_gn_child_marriage_in_afghanistan
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څه نه دي کړي، بلکې لیدل شوي دي او لیدل کیږي چې د ماشومانو او کوچنیانو سره د 
تاوتریخوالي په کچه او ډولونو کې نه یوازې کمی نه دی راغلی، بلکې ډیر شوي هم دي، خو د 

 ځواب ویلو څوک نه شته.
اتو په چوکاټ کې، له یوه کوچني سره شوی تاوتریخوالی زما یوه شاعر دوست، دعاطفي کلم

انځور کړی دی او په پای کې یې ویلي دي چې له دې او دې ته ورته په زرګونو نورو کوچنیانو 
 سره، د شوي تاوتریخوالي د ځواب څوک شته؟ البته چې نه.

 ډول دی: الندېد شاعر دوست توري په 
د هېلمند په اېمرجینسي روغتون کې مې د ټپیانو پوښتنه کوله، ناڅاپه یې د دې ګاللي کټ ته »

 : ودرولم، ورلنډ سوم، ما ویل
 

  بچی څنګه یې؟
 
ماشوم خپلې رنځورې سترګې په سترګو کې راخښې کړې، شونډې یې مرۍ مرۍ شوې، هېڅ  

 یې ونه ویل، 
 . ځیر راته کتل ،په ځیر یوازې یې

 
وخوا یې د درد له السه پولۍ والړې وې، په ډېره خوارۍ لږ وځګروېده، خو  د خولې پرشا 

 : سترګو یې هماغسې زما په سترګو کې ځوابونه لټول. په سترګو کې یې یوه پوښتنه دا وه
 

  کاکا زه یې ولې داسې کړم؟
 

 دا پوښتنه به څوک ځواب کړي؟
  

  سیاستوال؟ د سیمې کوم استخبارات او د ماینونو جوړولو او خښولو کوم واستاکار؟د نړۍ کوم 
د هغې ورځې په سهار مې ګڼ بې السو او بې پښو افغانان ولیدل، چې د بېرحمه دوښمن خښو  

کړیو ماینونو خوړلي وو، خو د دې ماشوم دردمنې سترګې بل ډول وې، دا سترګې حیرانې وې، 
اوښکه په کې ډنډ وه، چې د راوتلو وس یې نه درلوده. د ماشوم شونډې رپېدې، یوه یوه کمزورې 

 : خو هېڅ یې نه ویل، سترګو یې ماته کتل او همدا یوه پوښتنه یې کوله
 

  د څه لپاره یې داسې کړم؟
 

 ولې؟
  

  ما خو چاته هیڅ نه و ویلي؟
 
 «له ما سره د دې پوښتنو ځواب نه و، آیا له تاسو سره شته؟ 
 
یې بیا په تکرار سره وایم چې که پر ټولنه باندې د حاکمو ناوړه قوانینو مخنیوی و نه شي،  زه

دا قوانین  ونه درول شي یا بدل کړای نه شي، نو به د نورو نا خوالو تر څنګ، له ماشومانو 
او کوچنیانو سره اوسنی تاوتریخوالی همداسې پسې روان وي او څو نسلونه به بیا، بیا د 

 وړه دودونو قرباني وي.همدې نا
 
 
 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf
https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf
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 د ماشوم عاطفي وده او د کوچنیانو ادبیات
 

 د قلموالو دنده ده چې د کوچنیانو ادبیانو له الرې په ماشوم او کوچني
 کې د عاطفې د رامنځ ته کولو او روزلو  مسآلې ته جدي پاملرنه وکړي.

 
کې زیږیدلي وي، له جګړې  په یوه ټولنه کې چې یو نه، بلکې څو نسلونه یې د جګړې په دایره

سره لوي شوي وي او له جګړې ور پاتې ستونزو سره ټول عمر الس و ګریوان وي، په داسې 
 ټولنه او داسې خلکو کې ادبیات، او بیا د کوچنیانو ادبیات ډیر دروند او لوی مسولیت لري.

ا زیږیدلي په جنګي سیمو کې د ماشومانو زیږیدل، لویدل او ژوند کول، او د جګړې نه د ر
سترس په دایره کې ژوند کول، د هغوی عاطفي ودې ته تاوان رسوي، داسې ستونزې ور ته 
پیښوي چې یا به ډیرې اوږدې درملنې ته اړ وي او یا به له کنتروله په وتلې بڼه د هغوی بیرته 

یر رغیدل نا ممکنه وي. له بده مرغه زموږ څو نسلونه په پر له پسې ډول د همدې جګړه ایز چاپ
یال په دایره کې  زیږیدلي، لوی شوي او د همدې سترس سره یې یو ځای ژوند کړی دي، همدا 
دلیل دی چې د دوی ژوند له بیالبیلو داسې ستونزو ډک دی چې له مخې یې لرې کول یا ډیر 
ګران دي او یا بیخي نا ممکن دي، نودلته دی چې د ادبیاتو رول او وظیفه، په تیره د کوچنیانو 

 یاتو رول له پیل نه تر پایه پورې ډیره درنه او له مسولیت نه ډکه وي.د ادب
له ماشومتوب نه باید د ماشوم ادبیات داسې د هغوی له پاره ولیکل شي چې عاطفه په کې 
وزیږوي، عاطفې ته وده ورکړي او له عاطفي ودې سره یې مرسته وکړي، څو ماشوم له عاطفې 

پرته له مینې او عاطفې لویږي، خامخا به یې راتلونکی  سره یو ځای لوی شي. کله چې ماشوم
ژوند له تاو تریخوالي سره یو ځای وي  او کله چې د ټولنې اکثریت ماشومان پرته له عاطفې، 
له تاوتریخوالي سره لویږي، خامخا ټولنه ورنه متاثره کیږي، داسې متاثره چې نن سبا زموږ 

 ور نه جوړه ده.« آبۍ، ټوله بۍ»ټولنه متاثره شوي ده او 
د اوږدو جګړو په پایله کې زموږ د خلکو ذهنونه د جګړې له غږ، د جګړې له نوم، دجګړې او 
باروتو او سالح له بوی نه داسې ماالمال شوي دي چې د بل څه په باب د فکر کولو مجال یې 

ه پاره ور نه اخیستی دی. عاطفه یا په کې ډیره ضعیفه ده او یا بیخي وژل شوې ده، د همدې ل
ماشوم په خوب کې او آن په ُورني کې وژني. قاتل سره، ټولنې او په ټولنه کې منفي حاکمو 
قوانینو او دودونو ظلم او نا روا کړې ده چې له ده نه یې قاتل او منفي شخصیت جوړ کړی دی، 
دغه قاتل د همدې ناروا جګړې په دایره کې زیږیدلی، د جګړې له غږ او وحشت سره لوی 

و ذهن و ضمیر یې له وحشت نه داسې ډک دی چې د عاطفې په نامه هیڅ شی نه پیژني شوی ا
 او سل زر نورې رواني هغه ستونزې ور سره ملګرې دي چې د جګړې د سونامي زیږنده دي.
په ټول کې د ادبیاتو او په ځانګړي ډول د کوچنیانو د ادبیاتو دنده ده چې له پیل نه په ماشوم کې 

او تورو له الرې، د عاطفي برخورد له الرې، عاطفه وزیږوي، په کې وې د خبرو، رنګونو 
 روزي او پرنږدي چې د ماشوم عاطفي وده له خنډ سره مخ شي.

په جنګي سیمو کې خامخا د ماشوم عاطفي وده تر منفي اغیز الندې وي او زموږ د وطن 
زیږي، لویږي او د ماشومان او کوچنیان دا څلویښت کاله کیږي چې په جنګي چاپیلایر کې 

 همداسې ستونزو باران ورباندې اوري او هیڅوک هم نه شته چې دا باران ودروي.
د قلموالو دنده ده چې د کوچنیانو ادبیانو له الرې په ماشوم او کوچني کې د عاطفې د رامنځ ته 

 کولو او روزلو  مسآلې ته جدي پاملرنه وکړي.
نوې احصایې له مخې سږ کال په جنګي سیمو  یونیسف ېمالتړ ادارماشوم د د ملګرو ملتو د 

کې شپاړس میلیونه ماشومان زیږیدلي دي او زه ډاډه یم چې ډیره سلنه به یې د افغانستان په نامه 
یوه هیواد کې وې. په افغانستان کې د پالزمېنې په ګډون، هیڅ سیمه خوندي او پرته له جګړې 

هغه نا خوالې چې یادې شوې دي، په افغان ماشومانو نه شته. د یونیسف په دې ګزارش کې ټولې 
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عمالً تطبیقیږي او له هغه نه هم ال زیات. زیات په دې چې په ټولنه کې پرته له جګړې، نورې 
محلي او دودیزې ستونزي هم شته چې له دې ستونزو سره په ملګرتیا کې، د افغان ماشوم د هر 

. لکه بیوزلي، ښوونې روزنې ته نه السرسی، اړخیزې بر بادۍ له پاره زمینه برابروالی شي
دماشومانو او کوچنیانو څخه هر اړخیزه سواستفاده )جنسي تیری، جسمي کارونه ، جګړو او 
ځانمرګي ته تشویقول( حتی د ماشومتوب له ډیرو ابتدایي حقوقو نه محرومیت او ... دا ټولې 

رې او له هغه  نه یو منفي ستونزې د دې سبب شوي او کیږي چې له یو ماشوم له زدکړو ل
 شخصیت جوړ کړي.

زه فکر کوم چې په لومړي سر کې د میندو پلرونو او بیا د ښوونکو)که وي( او بیا د هغو 
قلمووالو او فرهنګیانو چې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره څه لیکي او څه تخلیقوي، وظیفه ډیره 

و تخلیقاتو کې د ماشوم او کوچني هر اړخیزې درنه او د پام وړ ده چې په خپلو برخورد، لیکنو ا
 رونې ته پام وساتي.

دا ډیره مهمه ده چې د ماشومانو میندي او پلرونه د سواد او پوهې خاوندان وي. که یو ماشوم له 
با سواده او تحصیل کړې مور نه پیدا کیږي، د هغه پالنې او ښوونې روزنې ته ښه پاملرنه 

 کچه په کې لږه وي.کیږي، د مړینې او ضایع کیدو 
دا خبره داسې مانا لري چې د میندو د زدکړو کچه په نیغه د ماشوم د ضایع کیدو یا پاتې کیدو، 
ښه یا خراب صحت، زدکړو او ښه یا بد راتلونکې سره مستقیمه اړیکه لري. که زموږ په ټولنه 

یا هیڅ نه وای او  کې د یوه تیر نسل زدکړو ته جدي پاملرنه شوې وای، اوس به دا روانه غمیزه
یا به په ډیره لږه اندازه موجوده وای. د دې خبرو اصلي موخه دا ده چې که موږ د اوسني نسل 
صحت، سواد او د زدکړو څومره والي او څرنګوالي ته پام وکړو، را روان نسل به مو له ډیرو 

وي، بد مرغیو خالص کړی وي او که یې د دې دودیز نا سم فورمول )روزي خدای ور رس
وزن یې مځکه اخلي( په چوکاټ کې په اټکلي ډول پریږدو، نو هره کورنۍ به ټولنې ته 
څوبیسواده، نا پوه، بیکار، غیر تولیدي او د اوږو بار غړي وړاندې کړې وي چې پایلې سره یې 

 همدا اوس زموږ ټولنه الس ګریوان ده.
 سې راغلي دي:د ماشومانو په باب د ملګرو ماتونو په ډیر تازه راپور کې دا

 ۱۶له ماشومانو د ملګرو ملتو د مالتړ اداره یونیسف وایي سږ کال په جنګي سیمو کې له »
 .میلیون زیات ماشومان زېږېدلي دي

زره ډېر ماشومان نړۍ ته راغلي  ۱۲۵دغه اداره وایي د تېر کال په پرتله په دغو سیمو کې 
 .دي

رسېدو وړاندې د دغو ماشومانو د مړینې خطر یونیسف خبرداری ورکړی چې پنځه کلنۍ ته له 
 .زیات دی

د ملګرو ملتو دا اداره وایي هغه ماشومان چې ژوندي پاتي کېږي په جنګي سیمو کې به ځورونکی 
 .او له کړاوونو ډک ژوند ولري

یونیسف زیاتوي دغه ماشومان به په ژوند کې د رواني فشار له امله د ډېر وخت لپاره د فکري 
 .نزې سره مخامخ ويودې له ستو

له ماشومانو د مالتړ دغې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ماشومانو د ساتنې لپاره دې 
 .ډېر کار وکړي او د دوی پالنه دې خپل لومړیتوب وبولي

 «یونیسف وایي دغه ډول وضعیت کوالی شي ماشومان له ژونده نهیلي کړي... 
 

http://www.bbc.com/pashto/world/2015/12/151217_as_unicef_children_w
ar_zone 

 
په افغانستان کې  د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل د روزلو مسالې ته، هغسې چې ښایي 

ده شوې، نه د کورنیو له خوا، نه د دولت له لوري او نه هم د نړیوالې ټولنې له خوا، پاملرنه نه 

http://www.bbc.com/pashto/world/2015/12/151217_as_unicef_children_war_zone
http://www.bbc.com/pashto/world/2015/12/151217_as_unicef_children_war_zone
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خو په میډیا کې کله نا کله د موضوع په ارزښت پوه خلکو له لوري د نوي نسل دروزلو په باب 
 نظریات وړاندې شوې دي ستونزې په نښه شوي او د حل له پاره یې وړاندیزونه هم شوي دي.

 ه به یې د یوې بیلګې یادونه وکړم:د ساري په توګ
یو ځلې مې د ګران دوست ښاغلي غفور لیوال په یاد داشتونو کې یو لنډ څه تر سترګو شول د 

 نوي نسل د روزلو مهم والي ته په کې پام شوی و:
دختیزې اروپا یو ښار مې کوت، چې د دوهمې نړیوالې جګړې پرمهال اتیا په سلو کې وران »

 : ري الرښود راته وویلشوی و، زما کولتو
چې ښار مو بیا رغاوه، نو له ښوونځیو مو پیل وکړ، ژوندي پاتې شوي خلک پر دې ګروهه 
وو، چې ددوی لپاره ژوند پای ته رسېدلی دی، خو ددوی هېواد، نوم، هویت، راتلونکی او 

 .دوی ماشومان ساتي او ژغوري معنویت به د
پرمختللی و، ګڼو داسې متخصصینو یې په سرکار  هېواد پوره ودان او همداسې وشول، اوس دا

کې کار کاوه، چې تر نړیوالې جګړې وروسته په لومړنیو رغول شویو ښوونځیو کې یې زده 
 .کړې کړې وې

جګړې  موږ تر نړیوالې جګړې سختې او اوږدې جګړې ځپلی یو، هره ورځ وینې، ولږه او د
ښوونځي، پوهنځي، ښوونکي او زده  ځل مو چې د ساه کاږلو شیبه موندلې؛ دوام، ځکه هر

 .کوونکي ته مو پام نه دی کړی، زموږ کړکېچ ځکه پای نه لري
، خو خپل ماشومان وپوهوئ، ویې روزئ، چې بیا ئولږه، وزګاري، جګړه او ناخوالې وزغم

وژغوري، جګړې پای ته ورسوي او لمسي مو  دوی ستاسو هېواد، نوم، هویت او معنویت در
 «.پر بل وسله ونه چلوي له ژور جهالته یو

 
https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf 

 
دغه نا مقدسه جګړه چې دا څو لسیزې په بیالبیلو نومونو زموږ په وطن او خلکو تپل شوې ده 

ل او څو نور نسلونه هم ادا نه شي کړای، د همدغې جګړې په او د بدمرغۍ پور به یې  دا نس
اړو دوړ کې داسې وختونه هم راغلي او تیر شوي چې نه یوازې د نوي نسل روزلو، ښونکي، 
ښوونځي او زده کونکي ته پام نه دی شوي، بلکې د ښوونځي ورانول سوځول، په بمونو باندې 

وه منل شوي دود باندې بدل شوي وو او د ثواب د زده کونکو الوزول او د ښوونکو حاللول په ی
 د ګټولو یو الر ګڼل کیده.

ماشوم او نوي نسل ته نه پاملرنه او له هغوی سره هر اړخیزه جفا داسې منفي پایلې لري، چې 
اوس یې  زموږ ټولنه، هیواد او خلک په اور کې سوځي. ماشوم ته د نه پام نتیجه ده چې په نړۍ 

 خپریږي، افغانستان په کې یا لومړی ځای لري او یا دویم:کې هر منفي لست چې 
 

 ر ټولو په اداري فساد ککړ هیواد،ــ د نړۍ ت
 

 ــ د نړۍ تر ټولو بده حکومتولي،
 

 ــ د مخدراتو په تولید او قاچاق کې لومړی او قهرمان،
 

 ــ افغانستان د آسیا تر ټولو وروسته پاتې هیواد،
 

 ــ او ...
 

دا داسې نه ده چې څوک یا کوم هیواد عمداً دا کار کوي او د افغانستان نوم په بدو لستونو کې 
لومړی یا دویم لیکي، د دې اصلي دلیل په افغانستان کې د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf
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لي روزلو ته نه پام، د ټولنې د منفي دودیزو قوانینو په سیوري کې ژوند کول او له ځان نه د خیا
شیانو قهرمان جوړول، هغه شیان چې بود او نبود یې موږ ته، زموږ ټولنې ته، زموږ خلکو ته 
او زموږ وږي نس ته هیڅ هم په الس نه ورکوي. لکه: پنځه زره کلن تاریخ، افغانستان د 

 امپراتوریو هدیره ده، موږ شوروي تجزیه کړ، موږ د برلین دیوال ونړاوه او ...
پورې هم زموږ د ټولنې ډیره سلنه خلک د همدې مفتو خبرو په خامو تارونو له بده مرغه تر نن 

سره تړل شوي، د خپلو بچو او نوي نسل روزلو او زدکړو ته پام نه کوي چې د هیواد نوم مو د 
 هر خراب، بد او منفي لست په سر کې لیکلی وي.

نسل د روزلو له پاره  سره له دې چې په دې ورستیو کلونو کې د ماشومانو، کوچنیانو او نوي
نظري او یو څه هم عملي کارونه پیل شوي دي، خو زه فکر کوم چې د موضوع د مهم والي په 
پرتله دا هم په نشت حساب دي. دولت د خیر پر غونډۍ له ستونزو نه د راشنې شوې ونې 
سیوري ته ناست دی، دا یو څه سلنه هڅې چې کیږي دا هم د اشخاصو او افرادو په شخصي 

 صرف او هڅو تر سره کیږي.م
 «نوی نسل، مطالعه ستونزې او نوې هیلې»څه د پاسه دوه کاله مخکې مې د  

 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_nawy_nasel_motala.p
df 

 
تر سر لیک الندې د یوې مقالې په ترڅ کې د نوي نسل د روزلو په موخه د نورو خبرو تر 
څنګ لیکلي وو چې د نوي نسل روزلو ته د پام مسآله نه زړیږي او نه باید له پامه و غورځول 

 شي. څو توري یې داد دي:
و سره بدلیږي او نوی دغه بحث نه زوړدی اونه هم زړیږي.د ژوند د هرې پاڼې له بدلید

کیږي؛ځکه زه نه وایم چې د دغوخبرو په پای کې، بلکې وایم چې داوسني بحث او د اوسنیوخبرو 
 م:هڅونې په خاطر د کنفوسیوس دا نه زړیدونکې خبره را واخل الښه پای له پاره به د  د
 

 غنم وکرئ، کلن ثمرغواړئ که یو»
 ونه کینوئ، کلن ثمرهیله لرئ، لسکه د 

 .«په کار وي، خلک وروزئ سل کلن ثمر که مو
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_nawy_nasel_motala.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_nawy_nasel_motala.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_nawy_nasel_motala.pdf
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 د لیکوال بیوګرافي
 

مه نیټه د کابل د ۲۳م کال د دسمبر په ۱۹۵۷پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی، د 
چهاردهي په شکرهللا خان نومي کلي کې زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې د کابل د عالوالدین 

کې کړي دي، بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلو زده کړو ته په تجربوي ښوونځي 
 دوام ورکړ، خو دولسم ټولګی یې د میدان د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه.

 
کال د حمل په میاشت کې یې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې لوړې  ۱۳۵۵د  

نس سند تر السه کړ. له فراغت نه وروسته د کال یې د لیسا ۱۳۵۸زده کړې پیل کړې او په 
 کابل د روښان په دارالمعلمین کې د ښوونکي په توګه ومنل شو.

 
کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو. په  ۱۳۶۰په 

 کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه. ۱۳۶۶
کال راهیسې شعر وایي، نوی شعر ډیر لیکي، کله، کله یوه نیمه غزله او  ۱۳۵۶هاند له آصف ب

قصیده هم لیکي. په لسګونو علمي تحقیقي مقالې او شعرونه یې په هیواد کې دننه او له هیواد 
 څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي.

لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې د هجري شمسي نیټې په شپیتمه 
 )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 
 لیکوال پاتې شوی دی.« موږاو اوریدونکي»روزنې ادارې د علمي پروګرام 

 اند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.آصف به
په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې یې 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 

 تو د څانګې مسولیتونه ور له غاړې وو.د ادبیا
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 لکچرست په صفت یې کارنده او 

ه سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ فعاله برخه په کې اخیستې، مقالې یې ورته لیکلي دي او ل
ژبې له 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 ور سره 

چرونه وړاندې کړي یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لک کړي او د سویدن په ستاکهولم،
 دي.

 
 آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:

 
 پورې )د لیسانس دورې مونوګراف(، ۱۲۹۷څخه تر ۱۲۵۰ـ پښتو ادب له  ۱
 
ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره )د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي  ۲

 اثر(،
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معاصر پښتو شعر شکل او مضمون )د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي ـ د  ۳

 اثر(،
 
ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخییل مسأ له )د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره  ۴

 علمي اثر(،
 
پاره درسي ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، لومړی کتاب، د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو له  ۵

 کتاب)ګستتنر چاپ(،
 
ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دویم کتاب،دکابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب  ۶

 )کستتنرچاپ(،
 
ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دریم کتاب، د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو درسي کتاب  ۷

 )ګستتنرچاپ(،
 
 منظوم متون، د پښتو څانګې درسي کتاب )ګستتنرچاپ(،ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې  ۸
 
 ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون، د پښتوڅانګې درسي کتاب )ګستتنرچاپ(، ۹
 

 ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات، د پښتو څانګې درسي کتاب )کستتنرچاپ(، ۱۰
 

کال کې خپورشوی  ۱۳۶۶له خوا په ـ د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې  ۱۱
 دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،

 
 کال په کابل کې خپورشوی دی، ۲۰۰۹ـ مروره مځکه، د شعرونو ټولګه، په  ۱۲
 

 کال کې چاپ شوی دی، ۱۳۹۱ـ الرورکي الرویان، په  ۱۳
 

آصف بهاند، چاپ ته ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن:  ۱۴
 لیږل شوې،

 
ــ د امپراتور نوې جامې، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، چاپ ته ۱۵

 لیږل شوې.
 

، دویم ټوک، د )د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت(ــ د کوچنیانو ادبیات ۱۶
 م کال، ۲۰۱۷خپریدو ځای: افغان جرمن آنالین پورتال، 

 
 وې شعري ټولګې او درې څیړنیز کتابونه یې چاپ ته چمتو دي،د
 

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

 
 


