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1، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 
 
 

 

    

 ژوندي یادونه
 
 

 د ژوندیو قلموالو او فرهنگیانو یاد

 
 
 

 د مقالو ټولگه

 
 لومړی ټوک 

 
 لیکوال 
 
 
 

 آصف بهاند 
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2، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :د کتاب ځانگړنې
 

   ، ، لومړی ټوکژوندي یادونهد کتاب نوم: 
 

 لیکوال: آصف بهاند،  
 

 میاشت،  اپریل ام عیسوي کال  ۲۰۲۰ټه: د  ېـریدو نـد خپ
 

 .ین پورتال د خپریدو ځای: افغان جرمن آنال
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3، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

 
 
 
 
 

 :اهدا  
 

 !پالر ته مې
 

ټولې ستونزې او خوارۍ یې په یوازې ځان   ته چې  خان  محمد عمر
یې د ښوونځي، پوهنځي او زدکړو د رڼا تر   اوالدونهوسهلې، خو 

یې د په چاپېلایر کې نوې متمدنې نړۍ د او دایرې پورې ورسول 
 . للو جوګه کړېښوداپل 
 

 ! ډوکتور لطیف بهاند تهلطیف الال ته، 
 

مطالعې او قلم ، وزدکړالرښوونو تر څنگ یې د  گڼو چې د نورو
 .ی یمچلولو په الرو او ګودرونو کې بلد کړ 

 
 پوهندوی آصف بهاند 
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4، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 
 

 : د مطالبو فهرست 
 

 مخ  ام  ۸            لومړنۍ خبرې 
 

 : شاه خان استاد پوهاند میرحسین ــ  ۱
 

 ام مخ  ۱۰       (شاه خان نویمه کلیزه  د استاد پوهاند میرحسین)  یوه کلیزه، دوې خاطرې ــ 
 

 سلیمان الیق: ــ   ۲
 

 ام مخ  ۱۲                  ،الیق او د لنډیو بحث ــ 
 

 ام مخ  ۲۱              ، ېخبر  و څ  وی سره  خ ړله ا «ټ وا  نوی»د و ــ 
 

 ام مخ  ۲۴              « دیره شيـرابات به هـو وې چې خـ ا خـم»ــ 
 

 : زیار  احمد  مجاور  دکتور پوهاند ــ   ۳
 

 ام مخ  ۲۷      ،کلیزه اویایمه پنځه  زیار  احمد  مجاور  دکتور  پوهاند   د ، زیار زغم، زیار،ــ 
 

 ام مخ  ۳۱                ،پخالینه  مجاور   او شپون د  ــ 
 

   استاد معصوم هوتک:ــ  ۴
 

 ام مخ  ۳۶           )څو شېـبې له استاد معصوم هوتک سره(  د ذهن له تا خانو څخهــ 
 

 علي گل پیوند: ــ   ۵
 

 ام مخ  ۴۰                ګیکور ی او نو  مهډ  هړزــ 
 

 عبدالغفور لېوال: ــ   ۶
 

 ام مخ  ۴۳             ، زما څو بیتونه او  »الم او ایلینو« ــ 
 

 ام مخ  ۴۴                      ،د هرکلي په پار د »کک او زرینه«ــ 
 

 ام مخ  ۴۶            ، »کک او زرینه« مو په کورونو کېــ 
 

 ام مخ  ۴۸،         ه( منظوم « سلطان» لېوال د غفور د )  « د پښې غـږسلطاند »ــ 
 

 هادي مال:   ــ ۷
 

 ام مخ  ۵۱               هادي مال او اکا مراد ــ 
 

 : پوهاند داکتر سید عبدهللا کاظم ــ   ۸
 

 ام مخ  ۵۶            یو مننلیک یو د قدر وړ تاریخي اثر، ــ 
 

 ډوکتور محمد تنها: ــ  ۹
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5، لومړی ټوکژوندي یادونه

 ام مخ  ۶۰         د محمد تنها پي اِچ ډي ، د افغانستان د تیارو له پاره یوه بله ډیوهــ 
 

 ام مخ  ۶۹      ،هنظر له د کوچنیانو ادبیات د یوه ساینسپوه ــ 
 

 ــ محمود مرهون:  ۱۰
 

 ام مخ  ۷۲      ، او د کوچنیانو ادبیات  محمود مرهون ــ 
 

 ام مخ  ۸۴             ، نوې هڅېمحمود مرهون   نوی کتاب او د  د الفبا ــ 
 

 : نوزادي حاجي محمد  ــ  ۱۱
 

 ام مخ  ۸۷             ، )د نوزادي د شعر په بڼ کې( وتکۍ له وزرو تد  ــ  
 

 ام مخ  ۹۶            ،د پښتو شعر په هسک کې یو نوی ستوری، د سپوږمۍ لُورــ 
 

 ام مخ  ۹۹               ،یوه عاشقانه ډرامه، کرویر مارییاــ 
 

 ام مخ  ۱۰۱          ،نوي چاپ شوي آثارد حاجي محمد نوزادي  پنځه ډالۍ ــ 
 

 : الل پاچا ازمون ــ   ۱۲
 

 ام مخ  ۱۰۹          د فرهنگیانو د رواني ترور لړۍ او د الل پاچا ازمون قهر ــ 
 

 پیرمحمد کاروان: ــ   ۱۳
 

 ام مخ   ۱۱۳              ــ له کاروان سره یو ماسپښین 
 

 ــ بخت زاده دانش:  ۱۴
 

 ام مخ  ۱۱۷             کیږم؟«»زه به نه لیونی ــ 
 

 ام مخ  ۱۲۳        په کابل کې د وینو سیالو  »دا چې سره وینه بهیږي«ــ 
 

 ابراهیم نعیمي: ــ  ۱۵
 

 ام مخ  ۱۲۹            ، ګلونه سوځي او الــ 
 

 ام مخ  ۱۳۵        ،د طنز پیچلی هنر او د ابراهیم نعیمي تجربېــ 
 

 : استاد یار محمد علیزیــ  ۱۶
 

 ام مخ  ۱۳۸       ،د فاروق شاه یو سوی غزل او  استاد یار محمد علیزی ــ 
 

 بېکسیار:   عبدالمالکــ   ۱۷
 

   د ډک زړه څپې کسیار ـېبد ــ 
 ام مخ  ۱۴۱      ، )د عبدالمالک بـېکسیار د ژوند او شاعرۍ لنډ جاج(

 

 ــ محمد صفر خواریکښ:  ۱۸
 

 ام مخ  ۱۶۵      ،راوړنېفرهنگي السته  په پردیسۍ کې د خواریکښــ 
 

 : ډاکتر وحید آرین ــ  ۱۹
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6، لومړی ټوکژوندي یادونه

 ام مخ  ۱۷۴       ، د زدکړو د ډگر او عملي کار غوره بیلگهــ 
 

 ام مخ  ۱۷۷            ،له یو بل ویاړ سره ډاکتر وحید آرین ــ 
 

 ــ شاه ولي ارین:  ۲۰
 

 ام مخ  ۱۸۱            ، او ورسره څو خبرې دردونه او یادونه ــ 
 

 فاروق فردا: ــ  ۲۱
 

 ام مخ  ۱۸۵              ،د الفت سل خبرې« او یوه خاطره» ــ
 

 عبدالهادي هادي: ــ   ۲۲
 

 ام مخ  ۱۸۹         ، او د هادي د شعر ښکال شعري ټولگه »اخ! چې لنډې فاصلې وای«ــ 
 

 احمد تکل: ــ  ۲۳
 

  ام مخ ۱۹۸           « هو زه په خپله یمه، احمد یمــ »
 

 صالح محمد صالح: ــ  ۲۴
 

 ام مخ  ۲۰۲        ،، د جگړې په اور کې راپورته شوی نسلاور او ګالنــ 
 

 : زغم محب ډاکتر ــ  ۲۵
 ام مخ   ۲۰۸            ، د ډاکتر زغم وصیت ، طبیب او مالــ 
 

 : مطیع هللا تراب ــ  ۲۶
 

   ، د ډکو زړونو چیغه ،مطیع هللا تراب ــ 
 ام مخ  ۲۱۳           ، اوسني پښتو شعر کې یو نوی باب()په 

 

 : احمد ولي اڅکزی ــ  ۲۷
 

 ام مخ  ۲۲۷            ،احمد ولي اڅکزی او د کوچنیانو ادب ــ 
 

 ام مخ  ۲۳۸         ،د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله پته  کوچنی ټکی کامــ 
 

 او   کوچنی ټکی کام د احمد ولي اڅکزيــ 
 ام مخ  ۲۴۴            ، کوچنیانو له پاره دوه سوه نکلونهد 
 

 ــ ویسا ورونه:  ۲۸
 

 ام مخ  ۲۵۳         ،او قلمالر ټولنه تعلیم، کتاب ویشنه، مطالعهــ ویسا ورونه 
 

 ام مخ  ۲۷۷         د مرگ په خوله کې، د اور په منځ کې،  ،انقالب  ميیتعلــ 
 

   د رڼا او تیارې جگړه ــ 
 ام مخ  ۲۸۱        ،جوړونکو او ښونځي سوزونکو تـقابل()د ښونځي 

 

 زلمی نصرت: ــ  ۲۹
 

 ام مخ  ۲۸۷       ، )د زلمي نصرت نوې شعري تجربې( »د رنگونو جنگ« ــ 
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7، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 

 : یرغل ننگیال ــ   ۳۰
 

 ام مخ  ۲۹۲             ، کوچنی لیکوال لوی فکر، یرغل ننگیالــ 
 

 : ادریس سیاوش ــ  ۳۱
 

 ام مخ  ۳۰۰            ، ادریس سیاوشاو  مدني ټولنه کتاب لوست ــ 
 

 : عبدالرحیم موسی زي ــ   ۳۲
 

 ام مخ  ۳۱۲             ،مآخذ، بیبلیوګرافي، ریفرینســ 
 

 ام مخ  ۳۱۷           ، بیا هم د ښاغلي موسی زي د پام وړــ 
 

 : اجمل تورمانــ  ۳۳
 

 ام مخ  ۳۱۸             ،د اجمل تورمان لیک او د کوچنیانو ادبیات ــ 
 

 ام مخ  ۳۲۵            ، »د ماشوم د ادبیاتو کور« ــ 
 

 شهنواز باقر ــ  ۳۴
 

 ام مخ  ۳۵۴                ، د شهنواز باقر د شعر په بڼ کېــ 
 

 : غوث الدین فروتن ــ   ۳۵
 

 ام مخ ۳۷۸    ،هلې ځلې غوث الدین فروتند ، نوې هیلې په ترپکو بکو«  »اکو
 

 فاراني: د مسعود ــ  ۳۶
 

 ام مخ  ۳۸۲      ،ــ د مسعود فاراني د شعر په گلبڼ کې د یو څو رنگینو پاڼو ننداره
 
   : نور محمد الهوــ   ۳۷
    
 مخ  ۳۸۶              یوه خاطره  شعر، یو ــ 
 
 

 ام مخ   ۳۸۹                   ،  د لیکوال بیوګرافيــ  ۳۸
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8، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 لومړنۍ خبرې 
 
 او مدني فعاالن  شاعران، یاران

 
ي چې د هغو په ترڅ کې زما  د  ېزما په لیکنو او تخلیقاتو کې ډېره غوښنه برخه څېـړنیزې مقال

او د   ، شاعرانو او یا مې د نورو لیکوالو ي د  شوي ړلـله نظره اړین مسایل او ستونزې څې
مقالو کې یوه د پام وړ برخه  رهنگ او زدکړې د ډګر پر مخکښانو باندې څه لیکلي دي. په دې  ف

هغه لیکنې دی چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي  
 محروم شوي، زما د مقالو دا ټولگه همدا مقالې رانغاړي. 

 

زړه نه  دومره یکلو ته چا لیو وخت دود داسې وو چې د ژوندیو قلموالو او فرهنګیانو په باب به 
اره  پرهنګیانو باندې کېدې حتی د ژوندیو له فښه کاوه، ډېرې لیکنې به په وفات شو قلموالو او 
 . ، نو ډېر په ندرت سره به و ی هم ويشو  دا کاربه د درناوي هیڅ ډول محفل نه جوړېده او که 

 

خال لومړی په شخصي فرهنگي محفلونو کې   ـ  د شپېتمې هجري لمریزې لسیزې له پیل نه خال
همدې یاد وخت    په ومحفلونو ته پام ور واوښت.  اد  او بیا وروسته په رسمي توگه هم د ژوندیو یا

کې په شخصي ډول په کورونو کې د دې محفلونو لړۍ داسې پیل شوه چې کله به د کوم قلموال  
کتاب چاپ شو، نو د دې حلقې یاران به په یو کور کې سره راټول  شول او پر چاپ شوي کتاب  

 . به د نقد غونډه جوړه شوه
 

د   حفل و چېم رشاد د کلیزې ه عالم وروسته دا دود  پسې وغځید چې تر ټولو ښه محفل یې د 
څوارلسمه  ر نومبر پ م کال د ۱۹۹۱خوشال فرهنګي ټولنې له خوا د  اویایمه کلیزه د  زیږیدو د  ده
  کې د  شورا په تاالر علمي کابل پوهنتون د  په ګډون د  فرهنګي شخصیتونو وتلو شمیر یو ټه د ې ن

 ل شوه. لمانځ یوې ورځې له پاره و
 

دومره عام شوی دی چې اوسني نسل خپله ډېره پاملرنه د ژوندیو  اوس د ژوندیو د یادونو دود 
 ستاینې، نقد او یادونو ته ور اړولې ده. 

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9، لومړی ټوکژوندي یادونه

الې رااخلم چې د شعر، شاعري، د شعر تیوري  قکې ټولې هغه م زه د خپلو مقالو په دې ټولګه
او یا هم د مدني فعاالنو او د زدکړو په ډګر  او د شاعرانو پر ټولګو یا د قلموالو پر ځینو کارونو  

لیکلي  په بیالبیلو وختونو کې  تر اوسه  کې د مخکښانو د زدکړو او کارنانو او ویاړونو په باب ما  
 . دي

 

هغو کسانو  مې پر تل پر په ترڅ کې ژوندي قلموال نه دي هېر کړي،  نود خپلو لیک یڅکلهما ه
تر نورو پل مخکې ایښی  یې دي چې د زدکړو، عملي کار او د تعلیم په عامولو کې  څه لیکلي 

د ځینو هغو ځوانانو  ما د دوی د ال هڅونې او د نوي نسل له پاره د ښه تعلیم د بېلګو په توګه    . دی
د   ې مستندې مقالې لیکلې دي چې په نورو کې مخکښ او وړاندې دي. پر تعلیم او کارونو باند 

، یا مې له ژوندیو مشرانو فرهنګیانو سره د خپلو خاطرو او لیدنو  چا کتابونو ته مې مقدمې لیکلي
 ... ګزارش د یوې مقالې په چوکاټ کې وړاندې کړی دی او

 

ما خپلې ګڼې مقالې  مېرمنو  د ژوندیو فرهنګیانو په باب دلته د دې خبرې یادول اړین ګڼم چې 
و، پر دوی باندې د ترسره  فعالیتون پر ژوند، کړې دي چې ژوندۍ دي او د دوی  ځانګړېته هم 
د نوي نسل د ښې روزنې او   مېرمنو د هغو هڅو په باب چې دوی د تاوتریخوالي په باب،  و شو

کلې  یپه دې ټولګه کې د مېرمنو له پاره کومه لځلولي دي، خو کړې دي؛ ما ال هڅونې له پاره 
چې ما د   مقالېټولې هغه  ما پالن داسې دی چې زږي؛ دلیل یې دا دی چې ـمقاله نه لیدل کې

 مېرمنو له پاره لیکلې دي، په یو جال ټولگه کې تر جال سر لیک را ټولې او خپرې کړم.  
 

، چې  يې راوړل شوې د ( مقال ۵۷) پنځوساوه زما د مقالو په دې ټولګه )ژوندي یادونه( کې 
 ه پاره وړاندې کېـږي. لستاسو درنو لوستونکو د مطالعې 

 
 پوهندوی آصف بهاند 

 

 نېټه   شلمه د دوه زره شلم کال د اپریل 
 

 هېدرسلیف 
 

 ډنمارک 
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 :شاه خان استاد پوهاند میرحسین
 

 یوه کلیزه، دوې خاطرې، 
 

 شاه خان نویمه کلیزه میرحسیند استاد پوهاند 

 
د لمانځولو او یادولو په برخه کې پخوا داسې دود و چې یوازې به د مړو لیکوالو، شاعرانو،   

استادانو، مشاهیرو او قلموالو له پاره غونډې جوړیدې، بیا د ځینو فرهنګیانو په نوښت، د اویایمې  
او درناوی هم د یوه بدعت په ډول    لسیزې په وروستیو کې داسې هم وشول چې د ژوندیو لمانځل

پیل شو. ښایي په کابل پوهنتون کې د استاد رشاد د اویایمې کلیزې جوړول او لمانځل یې یوه  
 غوره بیلګه وي. 

 

او دا دی اوس د نورو ژوندیو فرهنګي شخصیتونو د لمانځلو په لړ کې بیا هم په کابل پوهنتون  
کې د دانشمند استاد پوهاند میر حسین شاه نوویمه بختوره کلیزه، د ده د د علمي الرې د ځایناستو،  

 شوه.   مه نیټه ولمانځل۲۱کال د نومبر په   ۲۰۱۵شاګردانو، ارادتمندانو او الرویانو له خوا د  
 

پوهاند میر حسین شاه ښه استاد، ځیرک څیړونکی، دقیق ژباړن او د وخت د ادبیاتو او بشري  
علومو په پوهنځي کې د منځنیو پیړیو د تاریخ په تدریس کې غټه سټه او د اعتبار وړ آدرس و  

 او په علمي دوایرو کې ښه اداره چي ثابت شوی دی. 
 

اکادیمیک ژوند او اداري کار په دقیق ډول مطالعه شي، لیدل  که چیرې د پوهاند میر حسین شاه 
کیږي چې کومه وظیفه چې د خلکو، ټولنې او وطن له خوا ده ته سپارل شوې وه، هغه یې په  
عالمانه، صادقانه او ریښتینې توګه د خپل تدریس، څیړنې، تالیف، ژباړې او اداري کار په ترڅ  

 ر سره کړې ده. کې د یوه زړه سواندي استاد په توګه ت
 

زه مخامخ د شاګرد په توګه کله د استاد پوهاند میرحسین شاه لکچر ته په ټولګي کې نه یم ناست،  
خو په هغو کسانو کې شمیرل کیږم چې د ده له لیکلو علمي آثارو نه مې ډیره استفاده کړې ده او  

 په سیمینارونو او کنفرانسونو کې یې لکچرونو ته ناست یم. 
 

لو استادانو نه چې د ده مستقیم شاګردان وو، اوریدلي دي چې دی یو زړه سواندی  دا مې له خپ
عالم استاد و. پوهاند میر حسین شاه ته د چا ژبه، والیت، قوم، مذهب او نور تعلقات اصالً مطرح  
او مهم نه وو، یوازینی شی چې ده به په نظر کې نیول هغه د شاګر استعداد و، په هر چا کې به  

ر لږ استعداد هم وموند، هغه به یې کار ته او لوړو زدکړو ته او د علم الس ته راوړلو  یې چې ډی
 ته هڅاوه. 

 

یوه ډیره ښه بیلګه یې د کابل پوهنتون استاد نورمحمد غمجن و. کله چې استاد غمجن موږ ته د  
ستند  کول، داسې به م  ح لیسانس په دوره کې د حمید منتخبات او د روښانیانو د دورې متون تشری

 . ي او په ډاډ سره غږیده لکه له هماغه ځای او پیښې نه چې راغلی و
 

نورمحمد غمجن تمیل د لغمان نه راغلی یو ساده بې کسه، بې واسطې زلمی و چې پوهاند میر  
حسین شاه خان هیڅ ډول سمتي، قومي، مذهبي تعلقات نه ورسره درلودل. حتی د دوی مورنۍ  

ن په قوم پشه اي او مورنۍ ژبه یې هم پشه اي وه او استاد میر  ژبه ال یوه نه وه، نورمحمد غمج
 حسین شاه له کندهاره راغلی و. 
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دا د استاد صابر خویشکي د خولې خبره ده: »کله چې استاد پوهاند میر حسین شاه د نورمحمد  
هغه یې هندوستان ته د لوړو زدکړو له   ، غمجن استعداد، له علم سره مینه او زحمت ته وکتل

 ږه.« ـه ولیپار
 

د همدې زدکړو په پایله کې هغه استعداد چې پوهاند میر حسین شاه په هغه کې لیدلی و، غوټۍ  
یې وکړې، وغوړید او غمجن زدکړې پای ته ورسولې. کله چې غمجن له لوړو زدکړو راستون  
شو، د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي په علمي کدر کې جذب شو او داسې استاد او څیړونکی  

 ور نه جوړ شو چې کم ساری و. 
 

د استاد پوهاند میر حسین شاه د علمي دریځ یوه بله خاطره چې شخصاً په ما پورې اړه لري او  
هیڅکله به مې هیره هم نه شي، د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره زما د علمي ترفیع  

علمي شورا کې د پوهاند میر حسین  له پاره زما پر وړاندې شوې اثر باندې د کابل پوهنتون په 
 شاه علمي دریځ و. 

 

کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل  ۱۳۶۰کله چې زه د 
شوم، تر هغه وخته پورې مې له استاد پوهاند میر حسین شاه خان سره مخامخ پیژندګلوی ال نه  

د یوه علمي اثر په برخه کې یو عالمانه او  وه شوې، خو د نه پیژندنې په نړۍ کې یې زما 
 دلسوزانه برخورد کړی و چې تر اوسه یې هم زه د علمي احسان پوروړی یم. 

 

کال په نیمایي کې ما د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره خپل علمي اثر)شعر   ۱۳۶۴د 

ر الرښوونې الندې پوهندوی جالالدین کونړي ت د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره( د استاد  
 بشپړ کړ.

 

د کابل پوهنتون له علمي مقرراتو سره سم زما لیکلی تحقیقي اثر د څانګې له علمي مجلس نه  
 ږل شو.  ـوروسته د پوهنځي علمي شورا ته او بیا له هغه ځای نه د پوهنتون علمي شورا ته ولی

 
په لړ کې ځینوښاغلو زما له  د کابل پوهنتون په علمي شورا کې زما پرعلمي اثر باندې د بحث 

علمي اثر سره چې اصالً یې له مسلک سره د یوه خلي په اندازه ارتباط هم نه درلود، مخالفت  
کړی و. مخکې له رای اخستلو نه پوهاند صاحب میر حسین شاه خان هغو ښاغلو ته په خطاب  

 کې ویلي وو: 
 

هم لري چې دا تر بحث الندې  »پرته له شکه چې هر اثر د ښیګڼو تر څنګ خپلې نیمګړتیاوې 
اثر هم له هغو مستثنی نه دی، خو په همدې تیره غونډه کې مو داسې یوه اثر ته د پوهندویي  

و ځلې ضعیف ارزیابي کیدای شو، ولې دا اثر  څ ترفیع منظوره کړه چې له تر بحث الندې اثر نه  
 نه ګڼئ؟« چې نیمګړتیاوې یې تر هغه اثر لږې او ناچیزه دي، د پوهنیارۍ مستحق 

 

د پوهاند صاحب میر حسین شاه خان دا علمي زړه سوی او روا داري نه یوازې پر ما، بلکې د  
 وطن په ډیرو بچیانو باندې شوې ده. 

 

د استاد پوهاند میر حسین شاه خان نویمه کلیزه دې بختوره وي. زه د استاد د علمي الرې د یوه  
نه چې د داسې یوه علمي شخصیت د یادونې او   الروي او ارادتمند په توګه له ټولو هغو ښاغلو 

کلیزې د لمانځلو تکل او هڅه یې کړې ده، د زړه له کومې مننه کوم او استاد پوهاند میر حسین  
شاه خان ته اوږد پُر ثمره ژوند غواړم او هیله کوم چې د ژوندیو حقداره پوهانو او فرهنګیانو د  

 لمانځلو دود عام شي. 
 

 پای 
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 : سلیمان الیق
 
 
  

 الیق او د لنډیو بحث
 
 

 »د پښتو د فولکلوري شعرونو په لړ کې د لنډیو 
 برخه واقعاً د ټول بشریت د فولکلوري شعرونو 

 د عظیمې شتمنۍ یوه مهمه برخه ده.« 
 

 )سلیمان الیق(

   
 په تور پیکي دې غوړي کم کړه 

 اونه ــګـــړی ولــو دې زیــانــلکــه هــپ
 

 هــــانــانــې جــه یــن دوــریــیــده
 ومه ـادتــان عــره دې ځــۍ ســدایــجله 

 

 ړې همدا یې کال دی ـه یاري کـک
 بیا مې د برېتو خط راځي بدرنګ به شمه 

 

د فرهنګي یارانو په پنډارونو کې هلته او دلته په شفایي ډول هم دا خبره خوله په خوله کیدله چې  
و لنډیو په باب کار کړی دی او ځینو به ال دا ویل چې اوس هم د پښتو لنډیو  تپښ  د ښاغلي الیق 

 په باب د الیق کار روان دی چې ژر به میدان ته راووزي. 
 

کې مې د لنډیو په باب د الیق له لیکل   لړپه لنډیو د ثبتولو ستونزه( د لنډیو د مقالو )لنډۍ او د 
شوو مقالو نه کله، کله استفاده کړې ده چې په خپلو ځینو مقالو کې مې یې مآخذونه هم په نښه  
کړي دي، خو زه چې د پښتو ژبې د فولکلور او په ځانګړي ډول د لنډیو په باب د الیق نظریاتو  

رم، باید ډیر څه ور باندې ولیکل شي، ځکه نو زه د لنډیو د په باب د الیق  او لیکلو مقالو ته ګو
   کارونو ته یو ځغلند نظر کوم: 

 

کال د جنورۍ په میاشت کې ځینو ویبپاڼو د الیق د ژوند په باب د یو لنډ مستند جوړ   ۲۰۱۶د 
ږي چې د مصور بنسټ په  ـشوي فلم خبر او ویدیو خپره کړه. دا فلم »د ترانو شاعر« نومی
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او   روهيکې ولید، بیا مې په  تاند  مرسته محبوب هللا خان چمتو کړی دی. ما دا فلم لومړی په 
کې تر سترګو شو. زه دلته د الیق په بیوګرافۍ او په فلم کې په نورو   یوتیوب  ورپسې مې په
ږم چې په فولکلور او  ـهغو خبرو باندې تم کی  ږم، یوازې پهـمسایلو باندې نه غږی راغلو مستندو 

 لنډیو پورې اړه لري. 
 

د دې ویدیو په یوه برخه کې استاد حبیب هللا رفیع د سلیمان الیق د علمي شخصیت په باب  
غږیږي او د الیق د هغو کارونو په باب مالومات ورکوي چې الیق د پښتو فولکلور او پښتو  

 متن دی:   خبرولنډیو په باب کړي دي. دا د استاد حبیب هللا رفیع د 
 

)الیق( یوه مقاله لوستې وه، چې د پښتو په ولسي   »ما ډیر پخوا، د څلویښت په لسیزه کېد ده
سندرو یې لیکلې وه. هغه ولسي سندرې، چاربیتې چې په کلیو کې، په کلیواله ژبه ویلې کیږي  

وې، زما له پاره ډیره   او د بیسواده شاعرانو له خوا ویل شوې وې، هغه یې را غونډې کړې 
جالبه وه. زه له هماغه وخته، د فولکلور په برخه کې، د ده له کارونو سره آشنا شوم او عالقه  

 مې ور سره پیدا شوه. 
 

پښتو لنډیو په باب ژوره مطالعه وکړه، د هغو په سوابقو، د  )الیق( بیا د  وروسته له هغه، ده
د لنډیو په متنوع والي، په راز راز   خوږوالي او بالخرهلنډیو په جوړښت، د لنډیو په سکښت، 

 والي او د ځینو نورو ژبو له ورته ادبیاتو سره د لنډیو پرتله ده. 
 

نو په دې ترتیب، ده د لنډیو له پاره ډیر کار کړی او د خپل کار له پاره یې په زرګونو لنډۍ له  
 کلیکسیون یې د لنډیو جوړ کړی دی.« کتابونو او د خلکو له خولو را غونډې کړي او یو لوی  

 

ږي چې الیق ال په تانده ځواني کې له پښتو فولکلور  او  ـد رفیع صاحب له دې خبرو نه دا ثابتی
لنډیو له ټولولو او خوندي کولو سر مینه درلوده او دې کار ته یې بډې وهلې وې. کله چې د رفیع  

و لنډیو په باب د الیق د کار له پیل نه خبر  صاحب د مالوماتو له مخې زه د پښتو فولکلور او پښت
خپل هغه مالومات را ته غلط ثابت شو چې ما فکر کاوه چې د پښتو لنډیو په باب به، په   ،شوم

کال« نومې ټولګه کې د الیق په قلم لیکلې مقدمه، د ده لومړنی کار او   ۱۳۶۳»پښټو لنډۍ، 
لومات چیرې خپور کړی نه دی او یوازې  لومړنۍ لیکنه وي. سره له دې چې ما خپل دا نا سم ما

 له ما سره موجود و، خو بیا هم زه له خپل دې ناسمې انګیرنې نه همدا اوس بښنه غواړم. 
 

سلیمان الیق د لنډیو په باب ډیرې علمي او هر اړخیزې څیړنې کړې دي. د لنډیو په باب به الیق  
خو لومړني علمي او هر اړخیزه لیکنه  ال په تانده ځوانۍ کې هم څه لیکلي او خپاره کړي وي، 

ره  پخ  ۱۳۶۳ ر کې کې ولیدله چې د افغانستان د علومو اکادیمۍ په یې ما د لنډیو په هغې ټولګ 
کړه. الیق هلته د لنډیو په شکل او محتوا باندې ډیره ژوره او هر اړخیزه لیکنه کړې ده. ټوله  

 شپیته مخه ده چې د یوې رسالې بڼه لري.  
 

ږي او الیق په  ـ کې د لنډیو په باب له مقدماتی خبرو نه وروسته اصلي بحث پیل کیپه دې لیکنه 
 لنډیو پورې اړوند، پر دغو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي: 

 

 ــ په لنډیو کې د منظرې جوړولو او شکل مننې خصوصیت،
 

 ــ د لنډیو وحدت الوجود،
 

 ــ باد او انسان،
 

 ــ سپوږمۍ او لنډۍ، 
 

 وطن د انسان د غمونو هینداره،ــ لنډۍ د 
 

http://www.taand.com/archives/62046
http://rohi.af/fullstory.php?id=43195
http://rohi.af/fullstory.php?id=43195
http://rohi.af/fullstory.php?id=43195
https://www.youtube.com/watch?v=AUmxlB08Hxs
https://www.youtube.com/watch?v=AUmxlB08Hxs
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 ــ په لنډیو کې د ویاړونو د عنعنې هستونی، 
 

 ــ د لنډیو د تغزلي ماڼۍ اساسي مضمون،
 

 ــ په لنډیو کې د تغییر او بدلون پروسه، 
 

 ــ لنډۍ د ښځې د تاریخي، اجتماعي موقعیت صادق ویندوی، 
 

 ــ په ښځمنو لنډیو کې د اعتراض تاریخي سر چینه، 
 

 لنډیو طبقاتي خصلت، ــ د 
 

 ــ د فیوډالي دوران په لنډیو کې د ښځې د موقف انعکاس. 
 

د لنډیو په باب د الیق له دې سریزې نه وروسته، د لنډیو په باب د الیق هغه مقالې یادوالی شو  
( کې په دري او پښتو ژبه باندې  Spinta.deدات ډي اي ) سپنتا چې د ده په خپل ویبسایت، 

 ایښودل شوي دي. 
 

( هم  spinta.deکله مې چې د لنډیو په باب دا څیړنه پیل کړه، پته را ته ولګیده یوه ویبپاڼه ) 
خپروي؛ هلته مې چې سر ور ښکاره کړ، د الیق    شته چې د الیق په باب مالومات او د الیق آثار 

او د الیق په باب له مالوماتو سره د الیق آثار او د الیق په باب د لیکل شوو مقالو تر څنګه، د  
لنډیو په باب په پښتو او دري ژبو باندې د سلیمان الیق په قلم لیکل شوي مفصل او هر اړخیزه  

 مالومات هم ایښودل شوی وو. 
 

ه کې یې د لنډیو په باب هغه مقالې را اخستل شوي دي چې د افغانستان د علومو  په پښتو برخ
په بیالبیلو ګڼو کې چاپ شوې   ۱۳۸۷، ۱۳۸۶، ۱۳۸۵اکدیمۍ په نشراتي ارګان کابل مجلې د 

 دي. د یادو مقالو سر لیکونه دا دي: 
 

 ــ پښتانه په لنډیو کې، لومړۍ برخه، 
 

 برخه، ــ  پښتانه په لنډیو کې، دویمه 
 

 ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه، لومړۍ، 
 

 ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه، دویمه برخه،
 

 ، ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه، دریمه برخه
 

 ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه، څلورمه برخه. 
 

دي چې ما د  د همدغو بحثونو په ترڅ کې یې د لنډیو په باب ډیر په زړه پورې بحثونه کړي 
ده ورنه کړې ده. په یاده مقاله کې د الیق  ا لنډیو په باب د مقالو د سلسلې په دویمه  برخه کې استف

 د بحث اړوند داسې راغلي دي: 
 

هجري شمسي   ۱۳۸۶ښاغلی الیق دافغانستان دعلومواکادیمۍ په نشراتي ارګان کابل مجلې د »
سرلیک الندې په زړه پورې بحث کړی دی   لنډیومسخ کوونکي« تر  ګڼه کې،»د  ۲ - ۱کال په 

  اصیل فولکلور  نو  که لنډۍ څوک په ځان پورې منسوبې کړي،  دا یې په نښه کړي دي چې، او
چا دا   کې چا او  تاریخ په اوږدو  یې هم ښوولي دي چې د  دا تاوان رسولی وي او  ته به یې ډیر

 په ترڅ کې داسې وایي:  بحث   خپل   دی د  کړی دی. کار
 

  مسخ کولو  او کولو غال  فورم د  او  فکر د  هغو د  او ثبتولو د  ولسي لنډیو  »… هغه کسان چې د 
په مسخ   فولکلورونو او  اسطورو  د  دیوانونه خپروي، مجموعې او ځانګړیو  خپلو له الرې د 

http://spinta.de/PDF/maqalat/PPLoo1.pdf
http://spinta.de/PDF/maqalat/PPLoo1.pdf
http://spinta.de/PDF/maqalat/PPLoo1.pdf
http://www.taand.com/archives/18448
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مقبولیت پیدا   کې چې لنډیو  کلونو  وروستیو په  ږي.ـکې شمیرل کی ادبي جعلکارانو  او کوونکو 
منځ   له دې سره غبرګ دا ستونزه هم را  پاملرنه یې ځانته را اړولې ده، نړیوالو  د  کړی دی او 

  ال د  ځینې خو  ته هڅیدلي دي.  چاپولو  او هستونو  ځاني لنډیو ته شوې ده چې ځینې ښاغلي د 
  ې لیکلې لنډۍ له ولس څخه د خدمت په نیت داسې هم کوي چې خپل  پښتني فرهنګ ودې ته د 

 خپروي یې…«   بې تفکیکه چاپ ته رسوي او توګه او  سره په مخلوط   لنډیو  شویو راټولو 
 

  کسانو   هغو  تاریخ مسخ کول دي« او  د  کول او الیق له نظره »په رډه رڼا ورځ غال   د  کار   دغه
 کسان دا دي: هغه  ښودلي دي.  په یو  یو   الیق په خپله لیکنه کې، کړی دی،  چې دا کار 

 

  لنډیو  لیکلو محمد ادریس صاحبزاده د  د  پوهنتون پښتواکادیمۍ،   پیښور  م کال کې د ۱۹۷۷ــ په  ۱
 نامه الندې خپره کړه.  شعور رود« تر  د  مجموعه د »ټپې او 

 

په خپل شخصي   او  لوستلې مې هم و )آصف بهاند( په کابل کې لیدلې و، دا جونګ ما لنډیو د 
په یاد مې نه دي چې څومره لنډۍ په کې خوندي شوې وې او اوس   خو  درلود،کتابتون کې مې 

 شوی.  سترګو مې په اروپا کې د »قحط الکتاب« په تاریکه کې کله نه دی تر 
 

چې   ږي، ـبله دې ته ورته مجموعه »عوامي ټپې« نومی لنډیو  د  لیکنې په استناد، الیق د  ــ د ۲
 خپره کړې ده.  صابر   ښاغلي سید اکبر

 

م  ۱۹۹۷ټولګه ده په    سیدا ګل غریبیار  د   کې معرفي شوې ده،  بله ټولګه چې په دې لړ  لنډیو  ــ د ۳
دي او ختیځ کلتوري    لنډۍ په کې چاپ شوي ۳۷۱۵ټولې  کال کې په امریکا کې ټوله شوې،

 کې خپره کړې ده.  ټولنې په پیښور 
 

اصالت   د  لنډیو  بلکې د  خدمت نه،ادب ته  دغه هڅه الیق پښتو  قلموالو یادو پورتنیو  دوو  دغو  د 
 علمي اعتبارته زیان بللی دی.   او
 

  یو متلونو  او لنډیو  پښتو  د ( Jens Enevoldsen)  ــ ډانمارکي محقق ینس اِنه فولدسین ۴
  لیک الندې خپورکړ.  سر   خیژه« تر   د »سپوږمیه کړنګ وهه را   له انګلیسي ژباړې سره،  جونګ، 

  یو  نومونو  په پای کې د  انځورونه او  شپږ  سل متلونه،  لنډۍ،سل  په دغې ټولګې کې یوه مقدمه،
 فهرست راوړل شوی دی. 

 

نومې ژر فوتوکاپي کړه او اوس    لومړي ځل له پاره ولیدله،  دغه ټولګه مې چې په ډنمارک کې د 
م کال او دویم ځل  ۱۹۶۹لومړی ځل په   دغه ټولګه دوه ځلې چاپ شوې ده.  مې په واک کې ده. 

 م کال.   ۲۰۰۰په  
 

ولس له آزمینې وروسته    )لنډۍ دې د   هغه څه چې الیق خپله مقاله )کابل مجله( کې طرح کړي دي 
څه په خپل حالت    هر   او  ږوـدری  خپل ځای و  که پر  هغه په باب څیړونکي څه وایي،  د   ثبت شي (
 ږي؟ ـمسآله څنګه کیثبت   د  لنډیو نویو  بیا د  چې لنډۍ مسخ نه شي، پریږدو 

 

وزي چې ډله ایزې السوهنې    ولسي نقد له میچنې را  الیق نظر داسې دی چې لنډۍ لومړی باید د   د 
 ته ویالی شو.  بیا نو ولسي سندرې ور  له خوا ثبت شي؛ خلکو عامو   د  سمونې په کې وشي،  او
 

خپله په دې نظر  زه    خو  ږم،ـزه نه پوهی  څیړونکي څه وایي،  ه نورتالیق له دې طرحې    دا چې د 
  کور،  بدلونونه راغلي دي. کې ژور اړیکو ټولنیزو پخوانیو  هغو یم چې اوس ژوند بدل شوی،

  ږي پسې.ـبلې بدلی ارتباطات او… بدل شوي دي او ورځ تر  ژوند وسایل، د  طرز تفکر، کلی،
وي؟ زه  څنګه به  ثبت څرنګوالی یا لیکل هم بدل شي،  د  نورو فولکلوري ژانرونو   لنډیو او  که د 

  خلکو مال دی.  ټولو بلکې د  یوه ټاکلي شخص مال نه، ټینګ پلوي یم چې لنډۍ د  هم د دې نظر 
لنډیو کومه    حق نه لري چې خپل نوم په لنډۍ پسې ولیکي یا د   که یې څوک خپله هم جوړه کړي،
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16، لومړی ټوکژوندي یادونه

  لنډیو   هغو  د   نو  که یې ثبتول همداسې پریښودل شي،  خو   خپره کړي؛  ټولګه په خپل نامه چاپ او 
 «  سرنوشت به څنګه شي چې نه دي ثبت شوې؟

 

( کې په دري ژبه باندې هم د لنډیو په باب مفصل  Spinta.deدات ډي اي ) سپنتادغه راز په 
 بحث راغلی دی او دغه موضوعات په کې څیړل شوي دي: 

 

 ــ شناخت فشرده لنډۍ، 
 

 منظره سازي و تصویر کشي در لنډۍ ها، ــ 
 

 ــ وحت الوجود در لنډۍ ها،
 

 ــ مضمون اساسي کاخ تغزل در لنډۍ ها،
 

 ــ پرورش عنعه ملي در لنډۍ های زنانه، 
 

 ــ شوریدن زن بر مرد فاقد مردانګي و شایستګي در لنډۍ ها، 
 

 ــ مسأله تحول جایګاه اجتماعي زن پشتون و لنډۍ ها،
 

 زنده ګي و تحول پذیري لنډۍ ها. ــ مرګ، 
 

له دې نه وروسته د لنډیو په باب د الیق هغه مقالې د یادولو وړ دي چې په دې ورستیو وختونو  
 کې یې په کابل مجله کې خپرې کړې دي. 

 

کال د آپریل او می میاشتې څو ورځې په کابل کې تیرې کړې، د لنډیو په   ۲۰۱۵کله مې چې د  
کال    ۱۳۹۲باب زما د لیکنو او څیړنو له پاره مې د موادو د پوښتنې په ترڅ کې د کابل مجلې د  

ګڼې په پي ډي اف بڼه، په هغه وخت کې د افغانستان د علومو   ۲-۱کا  ۱۳۹۳ټولې ګڼې او د 
غړي او د نشراتو ریس ښاغلي څیړنوال ظاهر شکیب په مرسته تر السه کړې چې دلته    اکادیمۍ 

 د زړه له کومې د هغه له دې علمي مرستې نه مننه کوم.  
 

په دغو یادو ګڼو کې د لنډیو په باب د ښاغلي الیق ځینې مقالې چاپ شوي دي او بحثونه یې تر  
اوږده وي او په نورو ګڼو کې به یې په لنډیو   پخوا نوي او د پاملرنې وړ دي، ښایي دا سلسله به 

چې ما نه دي لیدلي، خو هغه سر لیکونه چې په یادو    ،کې ځینې نور ټولنیز مسایل هم څیړلي وي
 کلیکسیونونو کې زما له نظره تیر شوي دي ، هغه دا دي: 

 

، کابل مجله،  لنډیو كېپه    دېب )دېو(  ، دریمه برخه،په لنډیو كې د اسطوره یي هویتونو غبرګونــ  
 ګڼې،  ۲-۱کال   ۱۳۹۲

 

، کابل مجله،  پېري اسطوره  د  ، څلورمه برخه، په لنډیو كې د اسطوره یي هویتونو غبرګونــ 
 ګڼې،  ۴-۳کال   ۱۳۹۲

 

، کابل مجله،  ښاپېرۍ اسطوره د  ، پنځمه برخه،په لنډیو كې د اسطوره یي هویتونو غبرګونــ  
 ګڼې،  ۶-۵کال   ۱۳۹۲

 

 ګڼې،  ۸- ۷کال  ۱۳۹۲، لومړۍ برخه، کابل مجله، نډۍښځه او لــ  
 

 ګڼې،  ۱۰- ۹کال  ۱۳۹۲، دویمه برخه، په لنډیو كې د ملي دود پالنه، کابل مجله،ښځه او لنډۍــ 
 

 ګڼې.  ۱۲  -۱۱کال   ۱۳۹۲کابل مجله،   آیا لنډۍ حماسه ده؟  ، دریمه برخه،ښځه او لنډۍــ 
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17، لومړی ټوکژوندي یادونه

برخو نه عالوه چې په چاپي او بریښناي برخو کې وړاندې  د لنډیو په باب د الیق د څیړنو له یادو  
کال د سفر په ترڅ کې، ما خپله مخامخ هم له الیق سره درې   ۲۰۱۵شوې دي، کابل ته زما د 

ځلې په اکادیمۍ کې ولیدل او د لنډیو، شعر او ځینو نورو فرهنګي، سیاسي مسایلو په باب سره  
 م: وغږیدو چې زه به یې دلته لنډیز وړاندې کړ

 

کال د اپریل په دیارلسمه نیټه د افغانستان د علومو اکادیمۍ ته د الیق لیدلو ته ورغلم.   ۲۰۱۶د 
له یو عادي روغبړ نه وروسته مو، ډیرې عادي خبرې پیل کړې. درې ساعته سره ناست او  

 وغږیدو.  
 

شاره ور ته  لومړنی بحث مو په لنډیو باندې پیل کړ. څنګه چې ما د لنډیو د مقالو په ترڅ کې ا
کړې ده، په لنډیو باندې الیق ال له پخوا نه ډیر ارزښتمن کار پیل کړی و چې ګڼې مقالې یې په  
بیالبیلو خپرونو کې خپرې شوې دي، ځکه مې د لنډیو په باب د بحث په پیل کې، د لنډیو په باب  

 د خپلو کړو کارونو په باب مفصلې خبرې ور ته وکړې. 
 

ده پوښتنه وکړه چې تاسو د لنډیو په باب په دې وروستیو کې څه کړي  وروسته له هغه نه مې له  
 دي؟ 

 

الیق پرته له دې چې د لنډیو په باب د خپلو تیرو کارونو یادونه وکړي، په اکادیمۍ کې یې د  
فولکلور او په خاصه توګه د لنډیو په باب خبرې وکړې، خو د فولکلور د خوندي کولو، او په  

 خوندي توب په برخه کې ډیر نا راضه ښکاریده او ویل یې چې:   ځانګړې توګه د لنډیو د 
 

د لته په اکاډیمۍ کې څوک کار نه کوي، ما )الیق( د اکادیمۍ په رییس و منله چې د فلکلور، په  
ځانګړي ډول د لنډیو د را ټولولو له پاره ځانګړې بودجه برابره کړي دا کار هم وشو، خو عملي  

 نه کړ. ښه ا زړه کار ته په بیالبیلو پلمو چ
 

ده د خپلو خبرو په ترڅ کې په ټینګار سره و ویل چې لنډۍ د شخص مال نه ده. که لنډۍ د   
ږي او دا کار پخوا هم شوی، په امریکا کې چا کومه  ـشخص په نامه ثبت شي، لنډۍ مسخه کی

 ږلی دی.  ـټولګه چاپ کړې او الیق دې ستونزې پورې اړوند کوم لیک هم ورلی
 

 لنډیو د را ټولولو له پاره د الیق طرحه داسې وه: د 
 

کلیو ته دې الړ شي، چاپ کړې فورمې دې ور سره وي له عامو خلکو )ډم، بزګر، شپون،  
ترګاڼ، کلکار، خان، ملک او...( نه دې  لنډۍ واوري او داسې دې ثبت کړي چې د لنډۍ د  

 رج کړای شي. ویونکي او لنډۍ د ثبتونکي شهرت دې په ځانګړې فورمه کې د 
 

 نه وکړه، دا بیلګه یې په الس راکړه:   کله مې چې د ده د یادې نظر وړ فورمې پوښتنه ور
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18، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
وروسته له هغه یې چې د دې فورمې په باب څرګندونې وکړې، بیا یې دا هم را ته و ویل چې  

فولکلور کې  د کار نه دي، دوی کار نه کوي، او دا کار باید وشي، ځکه چې موږ په  دا خلک
خپل اصیل تاریخ پیدا کوالی شو، د فولکلور د مطالعې او پیژندنې له الرې موږ خپله ټولنه په  

 هر اړخیز ډول پیژندالی شو. 
 

بیا یې د خپلو نا چاپ شعرونو په باب د بحث ور پرانست. د میز پر سر یې د چاپ له پاره یوه  
ود« نومیده. د مریانو سرود د الیق د نا چاپو  برابره کړې ټولګه پرته وه. دا ټولګه »د مریانو سر

کال د اپریل   ۲۰۱۵قصیدو او یو شمیر نا چاپو آزادو شعرونو ټولګه ده. او په همدې ورځ )د 
دیارلسمه( یې په خپل غږ کې په عالي شاعرانه انداز او شور سره ما ته څو قصیدې په داسې  

 اورم.   غږ واورولې چې دی پوهیده چې زه یې د زړه په غوږونو
 

مریانو سرود( د یوه آزاد شعر سرلیک یې د ټولګې له پاره د نامه په ډول غوره    )د   د دې ټولګې 
به ویل الیق خپله مریی دی او خپل   ا کړی دی او په خپل غږ کې یې ما ته داسې واوراوه چې ت

 غږ اوچتوي. 
 

شعرونو یوه ټولګه  دا یې هم را ته و ویل چې د مریانو سرود له چاپ نه وروسته د دري 
ږي د چاپ له پاره چمتو کوي. البته چې سپانسور نه لري او دی خپله  ـچې»عقاب ګم شده« نومی

 یې په خپل مصرف چاپوي. 
 په پای کې یې په یوه ځوانه انرژۍ او جدیت سره را ته و ویل: 
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19، لومړی ټوکژوندي یادونه

د خپلو  اوس په خانه ټکانۍ باندې لګیا یم. زما د عمر څومره برخه چې پاتې ده، غواړم هغه »
پاتې کارونو په تر سره کولو ولګوم، خپل تر سره شوي کارونه سره منظم او چاپ کړم، په  

 « ککره کې پاتې پالنونه باید ژر تر ژره تر سره کړم.
له الیق سره په دې لیدنه کې زه پوه شوم چې دی د افغاني ټولنې د سره اور په بټۍ کې له شپیتو  

پوخ شوی او په دې ښه پوه شوم چې په هغه اور کې   دم  کالونو نه زیات وخت تیر کړی او سم
 چې دی پوخ شوی دی، ما ته یې ایله اوس یو نیم ُدرلمه تاو را رسیدلی دی. 

مازدیګر مهال کله چې له دفتره د کور پر لوري روانیده، د اکاډیمۍ )شا ببو جان ودانۍ( په انګړ  
   : کې مو څو یادګاري عکسونه هم واخستل

 

 
 

بیا د ده د اکاډیمۍ موټر په سورلۍ د مکرویانو پر لور رهي شوو. د کابل ښار د واټونو په  
اړخونو کې چې له مازې جګ ځای )دیوال، پایه، ونه، او...( و، د لویو او وړو ټوپکیانو عکسونه  

په لیدلو پوه شو چې زه د عکسونو په   څېرېپه بیالبیلو سایزونو لګول شوي وو. الیق زما د 
 ږم، نو را غبرګه یې کړه: ـلو څومره خوا بدی یم او څومره رنځیلید 

 بهاند صاحب مشران خو یې ال څه کوې، آن د محلي اشرارو عکسونه یې هم را ځړولي دي. 
له الیق سره زما د لیدنې تقریباً یو نیم کال واوښت، په دې موده کې ښایي ده د لنډیو په باب خپلې  

چې ما نه دي لیدلې او یا ښایي پخوا یې هم څه خپاره کړي    ، ړنې خپرې کړې ويـنورې تازه څی
 وي چې زما له نظره نه دي تیر شوي چې ما دلته په دې څیړنه کې یاد کړي وای.  

که د لنډیو په باب د الیق کوم بحث یا کومه چاپ شوې مقاله له ما نه پاتې وي، زه دا خپل قصور  
په باب د ده نوې څیړنې ما تر السه کړې، خامخا  ګڼم، او وایم چې که په راتلونکې کې د لنډیو 
 به یې یادونه وکړم او یو څه به پرې ولیکم. 

 ارونو او نظریاتو نه وروسته بیا څو نوې او زړې لنډۍ:  کد لنډیو په باب د الیق له 
 

 

 که یاري کړې همدا یې کال دی 
 !بیا مې د برېتو خط راځي بدرنګ به شمه

 

  !دهیریدونه یې جانانه 
 دجدایۍ سره دې ځان عادتومه
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20، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

 په تور پیکي دې غوړي کم کړه 
 په هلکانو دې زیړی ولګاونه

 

 ستا یارانه دناړۍ خوړ دی 
 ناړۍ خوړ تر غنم لوه پورې وینه  د 

 

 پاس په سینه مى غلى څمله 
 به ونه کړم که ورسته درالندى شمه   غږ

 

 طالبان خړې خړې ګوري 
 ګلبدین کډه باروي کابل ته ځینه 

 

 مې په لوړه جلغوزی دی یار 
 په دې یریږم څوک به اور ورواچوینه 

 

 جانانه زېری مې درباندې 
 د رخصتۍ په پلمه کلي ته درځمه

 

 د خیال قلم مې په ژړا شو 
 ذ کې سپین شعرونه غډک مې شول کا د تورو  

 

 ته پېغور مې غریبي وه  ما
 په تا څه زور و چې رقیب دې خپلونه 

 

 ورکړې زما نه مشر له یې  
 نه و ما چې غوښتې مور به دې عمر یاد 

 

 ناړۍ خوړ دی  ستا یارانه د 
 ناړۍ خوړ تر غنم لوه پورې وینه  د 

 

 ه په سر دې شل ګزه پګړۍ و
 زه دې له پکه سره څه خبره ومه 

 

 خانان خو بیا سره خانان سوه 
 تر خاورو الندي سوه رامبیل چامبیل ګلونه 

 

 جانان د شونډو وعده راکړه 
 خولې ورته اوبه روانې دینه اوس مې له 

 

  د دروازې ملنګ ته وایه 
 ور پورې کوونه   تکیه دې خدای شه، موږ

 

 څوک د وطن په ننګ شهید شو 
 چا د شهید په وینو جوړ کړل بلډینګونه 

 

 څوک له مال نه تپوس وکړئ 
 که په خولګۍ روژه ماتیږي غرقه شومه 

 

 د اوبو غوړپ کوالی نه شم 
 نوم دی وران به شینه د زړه پر سر مې د یار  
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 غرونو غاړې پسې ګورئ  د 
 رامداد د تیښتې سړی نه دی مړ به وینه 

 

 پګړۍ تیر شو  وار د رامداد د 
 نورمومندان دې پګړۍ نه په سروینه 

 

 مسکال دې شته، درک دې نه شته 
 په کار مې نه دي بې دیدنه مسکالونه 

 

 باتدې تیر شو   عمر عبث را
 شومه لکه مڼه په اروپا کې خوسا  

 

 د لیونۍ حاجت پوره شو 
 په الره ځي په کاڼو ولي زیارتونه 

 

 د نجونو مشره یې واده کړه 
 اوس به په سرو منګولو څوک دریا وهینه 

 

 کیږدهپه ږیره نښه راته 
 پرون مې بل صوفي ته پورته کړل السونه 

 

 قصابه تبر به دې مات شي 
 زما هډوکي بیلتانه وچ کړي دینه 

 

 کوڅې دي د کلي دوه پنځوس 
 جانانه ستا دیدن ته چیرې ودریږمه

 

 د ربابو به دې څونډی شم 
 له مالیانو نه مې پټ ساته مینه 

 

 

 
  قید ال
 

   «ټوا نوی»د و
 

 ې خبر وڅ  ویسره  خړله ا 
 
 

»د وینو واټ« د سلیمان الیق په شعرونو کې هغه قصیده ده، چې د »اور اخیستي« افغانستان  
اور کې سوځیدونکي هډونه په کې، په هنرمندانه او استادانه ډول  په وینو لژند اندامونه او په 

 انځور شوي دي. 
 

د الر ورکو الرویانو د قدمونو د ګردونو په تعقیب پسې، ماسکو ته رسیدلی وم او د کومې کړې  
 ړی را په برخه کړی و. ـګناه د جرم په ونج کې خدای د قلم په ځای د پنډیتوب پ

 

یوازې نه وم، ښایسته ډیر قلموال او د افغانستان د فرهنګ د بڼ   د ګنهګارو په دې صف کې زه
ډیر ګونګي شوي بلبالن هم زما د ګناه په اور کې خپل وزرونه سیځلي ګڼل. د نا کړې ګناه په  
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تور د پردي ُملک په نا بلدو کوڅو کې نا امیده او سر ګردا ن ګرځیدم. د بې کسۍ او بې وطنۍ  
ړي را بهیدې، خو بیا به مې هم ځان ته دا تسال  ـډي ګرۍ پر پاوښکې به مې په غاړه کې د پن

 ورکوله چې: ځه سړیه! سر او ناموس خو دې سالمت را ایستلی دی. 
 

په همدې نا امیدیو کې مې یو څه سا واخیسته، وروسته له یو څو شخصي فرهنګي محفلونو او  
افغانستان د فرهنګ ټولنه«    م کال کې د ګڼو فرهنګیانو په هڅه او هاند، »د ۱۹۹۴مشاعرو نه په  

 په نامه فرهنګي ټولنه جوړه شوه. 
په دې ټولنه کې د افغانستان د فرهنګ د بڼ د بیالبیلو برخو وزر سوي بلبالن سره راټول شوي  
وو. ما ته د دې ټولنې د منشی توب او ادبیاتو د برخې مسولیت راسپارل شوی و. په ډیر جنجال  

تجارتي مرکز کې د ټولنې له پاره یو دفتر ګوټی پیدا کړی و. زه  د افغانانو په  ، او زحمتونو مو
هر مازدیګر وروسته له درانه جسمي کار او جوالیتوب نه هلته ورتلم، دا دفتر به مې پرانسته او  

 فرهنګیان به ورته راتلل. 
 

لیمې مجلې د چلولو مسولیت    یوه ورځ ګران شاعر عارف خزان را ننوت. ده په دې وخت کې د 
 د. له راننوتو سره سم یې څو پاڼې په میز راته کیښودې او وې ویل: درلو

 

 »دا پاڼې به وګورې، خپل نظر به دې راته ووایې، چې زه یې بیا په مجله کې خپروم.« 
 

ما د چایو ورته وویل، خو دی د نه په ویلو سره سم له دروازې ووت.ما چې پاڼې پرانستې، نو  
 پر تندې یې لیکلي وو: 

 

 وینو واټ« »د 
 

 زه مخکې له دې چې متن ته ورشم، په زړه کې مې تیر شول چې: 
 

 او…  دا څه حال دی، دلته هم لکه چې له وینو نه خالصیږو 
 

متن ته چې الړم، توري او جملې آشنا راته ښکاره شوې، ما وې چې سبحان هللا، لکه چې »د  
چې د اباسین د سپیدو په نثر  اباسین سپیدې« یې له سره لیکلي دي. کټ مټ هماغه انځورونه 

کې وو. طاقت مې ونه شو، د پاڼو سر او پای مې په بیړه بیا له سترګو تیر کړل ، چې په کوم  
 ځای کې لیکلي وو: 

 

 »سلیمان الیق« 
 

 پوه شوم چې الیق بیا »د شعر نغری« تود کړی دی. 
 

کال کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې له خوا د افغانستان د معاصر شعر پر څرنګوالي    ۱۳۶۳په  
)آصف بهاند( هم یوه مقاله لیکلې وه. په هغې مقاله کې پر نورو    باندې جوړ شوي سیمینار ته ما 

شاعرانو باندې د بحث تر څنګه، په ډیر لنډ ډول د الیق په شعر او شاعرۍ باندې هم غږیدلی  
ه ما ویلي و چې د ثور له اوښتون نه وروسته، د الیق شعر د سیاسي او اداري مصروفیتونو  وم. هلت

 په وجه، ضعیف شوی دی. 
 

په هغې ورځې د سیمینار د غونډې مشري استاد صدیق روهي کوله او الیق هم حضور درلود.  
نه خپل  کله چې ما مقاله واوروله ، پوښتنې او ځوابونه خالص شول، ما غوښتل چې له دریځ 

 ځای ته الړ شم. روهي صاحب غږ وکړ: 
 

 »بهاند صاحب، لږ صبر وکړه!« 
 

 ما فکر وکړ چې دی خپله کومه پوښتنه لري. روهي صاحب الیق مخاطب کړ او ورته وې ویل:
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»الیق صاحب څه چې دې زلمي ستاسو د شاعرۍ او شعر په باب و ویل تاسو یې منئ او که  
 څه استدالل کوئ؟« 

 

 لنډه جمله خبره خالصه کړه: الیق په یوه 
 

 »هو زه یې منم.« 
 

کې د لیکوالو ټولنې په نشراتي ارګان ژوندون مجله  ( ۱۳۶۳زما دا یاده مقاله په هماغه وخت ) 
 کې چاپ شوې ده چې اوس یې زه په واک کې نه لرم. 

 

ادونه  الیق »د وینو واټ« له پاره یوه لنډکۍ مقدمه هم لیکلې ده. په دې مقدمه کې الیق د دې ی
شعر هغه نغری یې چې پخوا سوړ شوی و، اوس یې بیرته د تودولو او تازه کولو   کوي چې د 

 تکل کړی دی. د دې مقدمې په یوه برخه لولو: 
 

م کال د می په میاشت کې له اور اخیستي افغانستان څخه، د کوزې پښتونخوا د خیبر  ۱۹۹۲»د 
میړانه د باچا خان د اشنغر په »ولي باغ« کې له ده  سیمې ته ووتم. ور پسې د عبدالولي خان په  

 سره دیره شوم. 
 

د ماتې او بد مرغیو په توره تاریکه او د سیاست ړړه؟ لرې کې مې د زړه د تودولو له پاره د  
شعر نغری تود کړ. تر هر څه د مخه مې د لومړي ځل له پاره د خان عبدالغني خان په آدرس،  

روغۍ په وجه د مړینې د انتظار پر بستر پروت و، دغه قصیده  چې هغه وخت د اوږدې نا 
   ولیکله…« 

 

 مخ(  ۴۱کال مارچ،  ۱۹۹۹د  دویم کال، دویمه ګڼه، )لیمه، پرله پسې لسمه ګڼه،
 

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

 سترګـو وړانـدې، »غني« ګــوره څـه تیــریــږي تردا زمو 
 یو باتــور مـلت غرقــیــږي، یـــو مظـبـوط وطـن نــړیــږي

 
 یــــوه دنـــیـا د بـــرم او بــذل، یــــوه نــــړۍ د مــیــړنــیــو 
 د غــروب پـه لــوري درومـي، د تـاریـخ لـه پاڼــو لـویــږي

 
 اوښکې ،ا ته ښکاري اوښکېپاس د ستورو راڼه څاڅکي، ر

 ـه شنــو غومــبــورو، الرې الرې را بـهیــږيــد آسمــان پـ
 

 ه اورمـه پــه سرویــږدي، هـیـبـتناک غــږونــــسر چې ږدم
 ه وا ځمکه منــځ کــې دوه شــوه، افــغاني وطن ډوبـیـږيــت 

 
 ر کــې، ښــکتــه پــریوتــه په ځـمـکهـیا آسمان زموږ په وی 

 ـوړ شــو، والړ غــرونه هــواریـږيــا قیامت پــه ځمکه ج ی 
 

بیتونه دي. د قصیدې کوم  ( ۸۸د قصیدې کوم متن چې په لیمه کې چاپ شوی دی ټول اته اتیا) 
قلمي متن چې د »لیمه« مسؤل چلونکي ښاغلي خزان ما ته راکړی و، په هغه متن کې په څو  
بیتونو کې له ځینو ځایونو نه د سانسور په نیت کرښې را تاو کړای شوې وې. ما قصیده تر پایه  
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شعر غرونه نور  بیا لوستله، په مخ کې مې د الیق د  ، څو ځلې ولوسته او هر ځلې مې چې بیا
 هم پسې لوړیده او زړه کې مې ویل: 

 

خدای د شعر داسې خزانه او استعداد ورکړی دی چې ښایي د بشریت په تاریخ کې یې په لږو  
انسانانو لورولی وي او شکر دی چې الیق بیا د شعر نغری تود کړ او داسې یې تود کړ چې ال  

 شتو او کلونو ساړه هډونه را تاوده کړل. سړو په دې ځاله کې زما د میا دلته یې د واورو او 
 

ما چې بیا خزان صاحب ولید، د په نښه شویو ځایونو مې ورته و ویل. ده و ویل چې زه خپله  
مخالفت نه ورسره لرم، خو خبره دا ده چې د مجلې ډیری لوستونکي په افغانستان او پاکستان  

 ه را پاروي. کې دي، مالیانو ته داسې تشبیهات راوړل، یو څه حساسیتون 
 

ما ورته وویل چې خزان صاحب! شاعر او د مجلې چلونکي د هغوی د واک له دایرې بهر دي،  
ږي. که د دې قصیدې دا څو په نښه شوي بیتونه سانسور شي،  ـځکه کوم خطر نه ورته پیښی

قصیده نیمګړې راځي، دا به په لومړي ګام کې له شاعر سره، د شاعر له فکر او هستونې سره  
 وي او بیا به له هنر، ادب او فرهنګ سره یو څه ښه چلن نه وي. جفا  

 

بیتونه وو، په بشپړ  ( ۸۸) د ده دې هم کور ودان وي، زما خبره یې ومنله او قصیده چې اته اتیا 
 ډول خپره کړه. 

 

ښایی شاعر به قصیده په کوم بل ځای کې یا په خپله کومه ځانګړې ټولګه کې بیا چاپ کړې  
 نظره نه ده تیره شوې. وي، خو زما له  

 

بدلیږي پسې. داسې وخت هم راغی چې »د وینو   جهان بدل شو، د جهان سیاست بدل شو او 
واټ« شاعر د مال په واکدارۍ او حکومت کې د مال تر ږیرې الندې د ملګرو ملتونو د یو  

یل کړ او  استازي په ډول په هماغه پاخه عمر بیا د اور اخیستي او ټپي افغانستان له پاره کار پ 
ینږیري د  ـاوس هم همالته د وطن د مینې په دایره کې د افغانستان غوندې د یو پنځه زره کلن سپ

زخمونو د مداوا په غرض د افغانستان دعلومو په اکاډیمۍ کې هلې ځلې کوي او خپلې دغې  
 کړې وعدې ته د عمل جامه ور اغوندي، چې پخوا یې له وطن او خلکو سره کړې وه: 

 

 ر اوږده ده، په ورور ورو به سره ځود مینې ال
 یرویو، بې نـارو بـه سره ځوـبې چـیغـو، بې ځګ

 
 
 

 « دیره شيـرابات به هـو وې چې خ ـا خ ـم»
 

او د ځینو پلورول شوو افرادو د   زموږ د ټولنې او خلکو د وروسته پاتېوالي او ناپوهۍ په وجه
، زموږ پر وطن او خلکو باندې بیا یو ډېر بد حالت را روان دی، بیا زموږ خلک  خیانت په وجه

له یو شمېر راتپل کېدوکونکو نا خوالو سره مخ کېدونکي دي. که د ځینو سیاسي مشرانو نقشې  
وینو او خړو اوبو داسې سیل  او مشورې کاري واقع نه شي، بیا به پر خلکو او وطن باندې د 
ږدي، نه باغوان او نه به بلبل  ـراشي چې هر څه به له یوې مخې را وران کړي؛ نه به گل پرې

 . ، ټوله مادي او معنوي شتمني به لوټ او ایرې کړيږدي او نه هم گلستانـپرې
 

باتو  فیلسوف شاعر بهاالدین مجروح، زموږ په وطن کې د انقالد نامحسوسو شیبو انځورونکی 
وړاند وینه کړې وه چې  په هنرمندانه او فلسفي ژبه په »ځانځاني ښامار« کې له پیل نه مخکې 

په کنډواله بدل کړي   ی دا وطن لومړ ،ناروا  غوښتنې ایگوایزم اوکېدای شي د ځینو انسانانو د 
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ل  لسیزې په پیمیالدي او بیا ځان د هغه وطن واکدار او امیر وگڼي، همداسې وشول. د نویمې 
 وینو سیالو جاري کړای شو. د  کې همدا طوفان زموږ په وطن کې پیل شو او 

 

زموږ پر ټولنه باندې یو ښامار او یو ایگو خان حاکم    د شپېلۍ په ُسر کېدو سره،  یو وار د ټوپک
شو، لومړی یې ټول ښار او ټول هېواد په کنډواله بدل کړ او بیا یې ځان د دې کنډوالې امیر او  

خلک په وینو کې ډوب و او ده به په کړس، کړس خندل او ویل به یې چې زه د   سردار وباله،
 دې امارت امیر او سردار یم. 

 

بله وړاند وینه کړې  سلیمان الیق  ر  علسیزې په منځ کې زموږ د زمانو شاهـجري  ایمې  یبیا د د او
ي له مال  ږي او د میکدې ساقـوه چې که حاالت همداسې روان وي، نو خرابات په هدیره بدلې

 سره الس یو کوي او د مینې کعبه به په وینو سره شي. 
 

په دې ورځو کې زموږ د وطن حاالت د حال په ژبه وایي چې بیا د تورو تیارو د کوم پهلوان د  
ککرې په گومبزه کې د ایگویزم چیغې انگازې کوي او غواړي  چې لومړی دا ټولنه په کنډواله  

د یوه لوېدلي دیوال پر پاتې شوې برخه کیني او ځانته امیر  بدله کړي او بیا خپله لکه کونگ 
ویر دا دی چې زموږ خلک په دې هم نه پوهېـږي چې له کومې سوړې چې چیچل شوي     ووایی. 

دي، باید هغې سوړې ته الس ورنوړي، خو لیدل کېږي چې کېدای شي دوی بیا پر هغه چا باور  
وی ته د زهرو گوټ و، بیا دې هغه پر سر  وکړي  چې پخوا یې هم چیچلي وو. کوم فکر چې د 

 نه اړوي؛ خو... 
 

، یو ځل مخکې ریښتیا شوه او په لکونو خلک  دا وړاند وینه د زمانو شاعر سلیمان الیق کړې وه
 دی بیا هغه پېښې د تکرار په درشل کې دي، خو زموږ خلک... دا په کې دل شول او 

 

په دې ډول خراب او منفي پاتې نه شي، زموږ  الیق د دې وړاندوینه هم کړېده چې حاالت به 
وطن او خلک به تر ابده په ناروا اور کې نه سوځي، دا اور به د هغه چا لمن او چمن هم  

 سوځوي، چې دا اور یې پر افغانانو او افغانستان باندې بل کړی دی. 
 

 وړاند وینه په کې کړې وه:   الیق خپلهد هغه شعر متن دی چې   دا هم 
 

 خرابات""هدیره شوی 
 

 دیره شي ـرابات به هـو وې چې خـا خــم
 ره شي ـره دیــ ال سـه مـه لـــي بــاقــاو س

 

 ه ـمـالـی و عـــدلــیــا لـــر چــفــې کـسـه
 ه سره شي ـنو تکـچې د عشق کعبه په وی

 

 ه ــونـلـازه ګــــاز تـــدلی وو د نــیــا لــچ
 ه الس اره شي ـچې غړۍ یې د باغوان پ

 

 ن کور به ـوږ د امـ ړ چې زمـکل کـچا اټ
ــ النــاتـو قــمــې رحــه بــپ  اره شي ـو اجـ

 

 ه ــمی" کابل بـا غـیـې د "اشـ ل چــا ویـچ
 ره شي ـــاتــو تـــونـــساتـن د کـــمــدښ د 

 

 رښې ووزي ـ ون به د امان له کـامـر مـه
 وره شي ـا خـ ړې وبـګـه د جــر وطن بـپ
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 ه ـرا پاڅي انتقام تیا ـه بـز بـریـګـزوړ ان
ه شي ــزموږ پرضد به له پنجاب سره پ    ر 

 

 ور پاڅي ـصــنــچا ویل چې بیا به نوی م
 ور به غرغره شي ــ ه تـن د عشق پـد وط

 

 ه ــوډ بـــسات هـابي د کــجـنـل د پــچا وی
 انۍ باندې پوره شي ــربـــه قــب پـیـجـد ن

 

 دارهه شي له ـ رګـبـه غــاره بــه نــغــد ه
 راره شي ـو شـه د اورونـ ګل بـنـ ول ځـــټ

 

 ولي ځغلي ـــان پرغــه د زمـوبــو لــ ال خ
 ندراه شي ـ ه نــدلــه بـــه بـلــو ځــڅ ،وــڅ

 

 اریخ سندره واوره ـــه د تــه شـــږ دمــــل
 ر پاره شي ـبـل ت ـپـخـه پـــر بـالد ســـد ج

 

 و ته اړم وي ـولـ ل سـابــور د کـــه الهــک
 ه په اورونو کې ایره شي ـ اب بـنجـول پـټ

 

 لي ـخــروره الس وانـــه تــه لــه کــامـسا
 واره شي ـــو فــ نــه د ویـــا بــزم څــد زم

 

 ې نشي بې ځوابه ـ اتـه پــری بـیــڅ تــیــه
 وږه زر وارې دیره شي ـردي په مــه پـک

 

 له له عدله ـاف تـ صـه وړي د انــه نــوا ب
 غاره شي ــوې نـ فـم د عــالــعله  ــمـه جـک

 

 ږي په زغرده ـیـان وپـنـمـول دښــد ټـایـب
 وڅه شي تیره شي ـوره چې لــان تـغـد اف

 

 اوري دی ــــره بـبـه دې خـان پـغـر افــه
 ره شي ـه کـه بـــنــدویـــق دا وړانــــد الی

 
 سلیمان الیق 

 

 کابل  -۱۳۷۶
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 : زیار احمد مجاور دکتور پوهاند
 
 

 زیار  زغم، زیار،
 

  کلیزه اویایمه پنځه زیار احمد مجاور دکتور پوهاند د

 
 
  دی  دا  . کوو هرکلی پسرلی  اویایم  پنځه  د  زیارونو  دې  د  او  ژوند  ډک زیارونو  له  زیار  د  دی، دا
  پلوي   کلک  دې  د   زه  . ږيـکی  لمانځل  خوا  له  فرهنګیانو د   کلیزه  اویایمه  پنځه زیار د   مرغه  نیکه   له
  دې  د  دا البته . شي وویل ورته  ژوندینې په  ده  د  ،تیروتنې او  ښیګڼې  بد، او  ښه  چا  هر  د  چې  یم 
  هم  ژوند   ټول   خو   وي،  نه   دې   هیرول  تیرو  د   هیروو،  فرهنګیان  تیر   خپل  به  موږ  چې  لري  نه  مانا
 .دي نه  مناسب  چندانې تیرول،  سره  کلیاتو له  هغو   د  او باباګانو  له
 

  په  بلکې  ژوندینې،  په  نه  هم  هغه  یادوم، اولمیر  استاد  ږي،ـیادی نه زما  خو  فرهنګیانو  نورو  د 
  کې   کور   په   شاګرد   یو   د   ده   د   کې،  تلین   دویم   بیا   تلین،   لومړني   په   بلکې   ناوخته،   ډیر   نه   خو   مړینې، 
  هیر  مرګي  د  دې  نور  بهاند، آصف  بهاند، لطیف  انځور،  زرین  حافظ، نصرهللا ) شوو راټول  سره
  په  .ولمانځه  ویر اولمیر استاد  د  مو سندرو ساز په او زما اوس هېر دي، سره راټول شوو، شي
  شاګرد   د   استاد   د   یې   همالته   چې   و   ږلیـرالی  څوک   نامه   په   مسعود   حیدر  د   ګوند   حاکم   ویرکې   دویم 

  د  ویر  دریم د  استاد  د  یې  بیا وې،  وهلې جونګړۍ  خاوروکې په  سره موږ له کې  انګړ پهد کور 
  د  ،کې سیمه  په  چمن  حضوري د  یې ډول رسمي په او کړه ړنګه موږ  په  حجره  ټکور ټنګ 

  راغوښتي  یې  سندرغاړي  شمیر  ګڼ  تلویزیون رادیو د  چې  ولمانځله  داسې  کې کلوب  په ځوانانو 
  رښتیا   په.  کوله  زمزمه   یاد   په   استاد   د   ،سندره  یوه   استاد   د   بلکې   نه،  خپله  به  غاړي   سندر  هر   او   وو 
  سترګې، »  موږ  خو  وې،   شوې  ښاده  به   اروا  استاد   د   و،   محفل  برابر  سره  شان   له   استاد   د   چې   سره

  واکدارو  وریدې وانه هیڅکله سندرې هغه بیا څخه تلویزیون رادیو له...« ډیرڅاره  له سترګې
 .وې   نه  برابرې   به طبعه   په  صاحب   مرزا د  هم  یا  او  صاحب  مدیر د  ښایي ، کړې نه خپرې 

 

  نه  خبر  ورباندې  هم  پورې  ترنن  به  زیارصاحب  چې  وه  حلقه فرهنګي  پټه  نیمه  نادولتي، یوه  بیا 
  د  ،به سم  سره چاپ  له  کتابونو د  شاعرانو او  لیکوالو  د  جوړولې، غونډې فرهنګي  به هغو وي،
  کله  به  غونډې  فرهنګي  دغه  . کیدل وړاندې  ته  نظر  او  نقد  کې  کورونو  شخصي  په  کتابونه  دوی 
  ډول دې  په او جوړیدلې کې ځایونو  نورو  په هم کله  او «خیرخانه» په  کله  ،«دهمرادخان» په
 ه. کاو مخې  تر و هغ  د  ژوندینې،  په قدردانی او  یاد  فرهنګیانو  د  مو  به
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  په   کلیزې مېاویای  د  رشاد  عالمه د  کې  پوهنتون کابل په چې  شول وکوالی جنجال  ډیر په  مو  بیا 
  او  راوالوت  باد  شین  پسې  باد  سره  په  راولوتل، بادونه  نو  بیا  . وکړو  لمانځنه  او  یادونه  ده  د  ،پلمه
  یې پاڼې  شو، وچ  شو، زیړ  پسې  هم نور بڼ  فرهنګ د  . شو پیدا را لوري  کوم له  هم باد  سپین

  په  یې  مرغان وزري  مات  لکه او  کړې  جګې  هوا  په  یې  ښې  واخیستې،  پسې  بادونو  ورژیدې، 
  تاند  لږ د  ال کې  چا او شوې خاورې کې خاورو په څوک .وغورځولې  سره کې کنډوالو آبادو
  د  بڼ فرهنګي یوه د  یې  بیا او  ودریدل وکړه، هڅه دریدو د  پښو په هغو  و، پاتې سیک توب 

  پلمه   په   کلیزې  د   ده   د   به  دلته   .دی   زیار   هم   یو  کې   هڅاندو   دغو   په  .وکړه  هڅه   تاندیدو   او  غوړیدو
 .شي  خوندي  کې  څنډه کومه  په   پاڼو د  تاریخ   د  ګوندې  وکړم، یادونه  خاطرو  الرایادو  څو یو  د 
  د  حوت  د  کال۱۳۵۴د  دا .ولید  ډوب  کاغذونوکې په الس  په  قلم زیار، پاره له  ځل لومړي  د  ما

  الال   لطیف   و،   اوریدلی  زیری   بریالیتوب   خپل  د   ته  پوهنتون   کابل  ما   . وې  ورځې   وروستۍ  میاشتې
  الړم  ته  پوهنځي ادبیاتو  پوهنتون  کابل  د  پاره  له  ځل  لومړي  د  سره ( بهاند  لطیف  صاحب  ډاکتر)
 .وکړ  پیژاند  زما  یې   زیارسره  له او  وروستم  ته   دفتر مجلې وږمې د  مخامخ  هم   ده او
 

  اوس او کاوه  ژواک  او  ژوند  زیار  په  ده چې   لید  ومې پیژاند،  ومې ولید  ما  وروسته بیا   چې زیار
 .دی لګیا زیار په  هم 
 

  او زړو د  زیار  . دی  وړ  وڅیړنې  ا  بحث  جال  د  یې  راړخ ه چې  لري، شخصیت  اړخیز څو  زیار 
  ایښی  یې  پوخ  او  سم  دی، ایښی  ګام  هر  چې یې   کې  الر  دې  په   او  دی  پوه  کار  ژبو  آریایي  ځوانو
  له  هغو  د  ،لري کې  برخه  ژبپوهنیزه  خپل  په یې  دی  چې  اصول  وکوم  ا  رلیکي  شع  زیار  . دی
  په مسایل مطرح ټول  خپل  کې  برخه  په  ژبپوهنې  د  زیار چې  دی دا مې  منظور  . لیکي  یې  مخې

  داسې   اصولو   ژبپوهنیزو   خپلو   په   دی   . تطبیقوي   ډول   عملي   په  کې   تخلیقاتو   خپلو   په   کې   ګام  لومړي 
  شعر  د  دی .ږيـکی شا  راپه نه هم ګام  یو چې ګورم زه یې کې برخه دې هپ  چې  دی والړ ټینګ
  له  قافیې  د  لومړی شعر  غواړي  چې  ږدي وړاندې  دومره  قدم  بدعتونو  خپلو  د  کې  برخه په 

 ي.  ځ  وړاندې   هم دې  تر  او  کړي  آزاد  ځنځیرونو 
 

  یو  خبره  دا اً مصلحت  الهام  صاحب  پوهاند  اخیستې،  منډه کومه  زیار  چې  کې  ډګر په  ژبپونې  د 
  ټینګه   په   او   غورځي  نه   تند   داسې   دی   دې  پاره   له   اوس   د   چې   ده  کړې   ورته   ځلې   څو   بلکې   وارنه، 

 :وو   ویلي  ورته  یې
 

  خلکو  د  او  کیښود  قدم ته  مرحلې وړاندې  یوې پلوه اقتصادي  او ټولنیز سیاسي، له ټولنه  چې  کله
 .وي   آسان او  ځای   په  به منل  او  ویل   نو شول،  چمتو  بدلونونوته  داسې ذهنونه 

 

  درلودل السوندونه  دوه نه، یو  څخه مشیګن  پوهنتون  امریکایي  د  الهام  مخې وله  معلومات  د  زما
  د  خو پوهیده، ښه  دی ،کول زیار چې نوښتونو هغو ټولو په او  ادبپوهنې د  هم  او ژبپوهنې د  هم
 .و  ډول  بل  مصلحت  ده
 

  ویاړ  پیژندګلوۍ  د   سره  استادانو  ډیرو   له  ما(  مهال  پر  تدریس  او  زدکړې  د )  کې  پوهنتون  کابل  په
  توان خپل د  کله ـ  کله به  ما  خوږولې،  ګوتې هم  سره سیاست  څنګه، تر  علم  د  چې ځینو .درلود 

  چې  کوله  هیله  نه  دوی  له  توګه  په  یوالروي  د  الرې  د  فرهنګ  د  ډول،  دوستانه  په  ،اندازه په 
  استادانو  دغو په  .وي  به ښه کړئ  نه  ویې  چې ،يغورځو سیوری کارونو علمي په مو سیاست 

  یې  کې  څنګ په کارونو  علمي د  چې  زیار دکتور  پوهاند  هم  بل او ید  الهام  رحیم پوهاند  یو  کې
  ډول  جدي په  چې  دی  غورځولی سیوری داسې  یې کارونو  علمي پر ده د  او  دی کړی  سیاست 

  چې  دی  ګڼلی  اړ  ځان  یې  کې  سیاست  په  او  کړی  سیاست  زیار  . دي راوستي  الندې  تاثیر  تر  یې 
  او   ده   د   ،کړنالره  او   اصول   هغوی   د   چې  کړی   اعتماد   او   تکیه   چا   داسې  په   ده  . وکړي   تکیه   چا   پر
  باندې   لیوه   په  رمه   چې  دی  ورته   ته  شپون  هغه  کې  برخه  دې  په   دی  . وو   والړ  ضد   پر   قوم  د   ده  د 

 .ساتي 
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29، لومړی ټوکژوندي یادونه

  په  څخه  کارنو  سیاسي  له  کارونه  علمي  او  ژوند  شخصي  ده  د ، پیژنم زیار  زه  چې  ځایه  هغه  تر
  مرغه  بده له هم  بیا کړي، څرګنده پښیماني ورنه  څو  هر  که  دی  . دي شوي  متاثره توګه ژوره
  سیاسي  تر زیار .ولري  اغیز منفيباندې  کارونو علمي په ده د  هم  کې راتلو  په  به  دا چې

  علمي   ته  ده  چې   ښکاري   نه   همدې  له   .ګڼي   ستونزمن  ډیر   او   مهم   ډیر   پوهنیِزغورځنګ  غورځنګه، 
  اړخه   هره  له  سیاست   ته   زیار   چې  ګڼم  داسې  یې  زه  .الر   سیاسي   نه  ده،  مهمه  ډیره   الره  پوهنیزه  او
 .او ادارې  سیاست  د  نه دی  سړی  علم  د   دی کیده،  یع   ضا  کې په یې وخت   چې  لیدل ما  و،  بال
 

  الرې   سیاسي   د   ده   د   . سیاست   کې   علم  په  او   ورساوه   تاوان   پښتونولۍ   او   پښتو   ته   ده   کې  سیاست   په 
  زیار   چې  ،کاوه  عمل   ضد   پر   کارونو   علمي  هغو   او  پښتنو   پښتو،  د   ډول  عملي   په   ملګرو   همفکرو 
  برابره ډول  همدې په  ته  الرې  علمي  ژبه پښتو  باید  چې  ږيـپوهی دې په ټول  . وو کړي  راپیل
  پر  مخه  یو باید  مخې له کړنالرې  د  کرښې سیاسي د  ده د  غواړي،خو یې زیار چې شي، کړای
 .شي کړای راکش کرښه نفیې  د باندې  الره  دې
 

  سرغړونه   خاطر  په  کارونو   فرهنګي   د   نه  پالسۍ  سیاسي  له   همفکرانو  سیاسي  خپلو  د   کله   ـ  کله   زیار
  د  څانګې پښتو د  ما  وه، غاړې ورله  مشري پوهنځي ادبیاتو د  ته ده چې  کله  .کاوه  هم بغاوت  او

  برابرکړی   ( متون  منظوم   دورې   معاصرې   د    ادبیاتو   پښتو   د )  کتاب   درسي  یو   پاره   له   ټولګي   څلورم 
  په  شاعر  مطرح یوه  د  وخت  د  ، ترڅنګه شعرونو  د  شاعرانو  معاصرو  نورو  د  کې  کتاب  په  . و

  په  وخت  دا پیوند  ګل  علي  خو  وې، راوړې هم  نمونې  څو  شعرونو  د  پیوند  ګل  دعلي  ما  ډول
  الندې   تیغ   تر   سانسور   د   هرڅه   اړوند   پورې  ده   او   نوم   شعر،  تیرولې،   ورځې   شپې   کې   بند   سیاسي 
 :ویل   وې   راته او وروغوښتم  یې   زه چې  وکړه  میړانه دومره  زیار  وو؛ 

 

  لرې   مه   شعرونه   پیوند   ګل   علي   د   شي،   نه   پاتې   چاپه   له   کتاب   دا  چې   پاره  له   دې   د !    جانه   آصف»
 .«  ږيـکی پام   ورته   نه چا  د  ولیکه، «  پ  ـ  ع»  یوازې  یې  ځای  پر  او  کړه  لرې  ورنه   یې کوه،نوم 

 

  .رواووت  چاپه   له هماغسې  کتاب  او  وکړ  ما  کار دا
 

  هر  له کسان ځینې  ږدي،ـکی پل پرالرې  زیار  د  ژبپوهنیزپلوه علمي  له  څوک  که مرغه بده  له
  کارونه  علمي  او  سیاسي  زیار  د  باید  چې کې  حال  داسې  په  ګڼي،  پیرو زیار  د  هغه پلوه  اړخیز
  ونه   تړاو   هیڅ   سره   زیار   له   څوک   یو   پلوه  فکري   سیاسي   له   شي   کیدای  . شي   وګڼل   جال   سره   کامآل
  د  کې  کارونو  علمي او  نوموونو  اصطالحاتو، ژبپوهنیزو  د  مګر  وي، مخالف  یې  کامآل  او  لري
  هم  دا نیمګړتیا  ستره یوه  ،ترڅنګه نیمګړتیاوو  نورو  د  کې  ټولنه  په زموږ  خو  وي؛  الروی  هغه 
   . يګډو  سره  هم  سیاست  او  علم   ګډوي، سره  چې  سیاست  او دین لکه  چې ده
 

  هڅه جدي تربرونه نړیوال او اییز  سیمه کورني،  پښتنو او پښتو  د  وکړو،  پاملرنه ته میډیا که
  او وساتي  لرې نه  څانګو ټولو  نورو  او  اقتصاد  هنر،  سیاست،  علم، له  پښتانه  او  پښتو  چې  کوي 
  اقتصاد، علم،  کې  تلویزیونونو  په  شئ  ځیر  ښه  . ونښلوي  پورې  مسایلو  مذهبي  په  یې  یوازې 
  . کیږي ویل  سره خوند  ډیر  په  باندې  پښتو  په  موعظه  دیني  دي؛  ژبو  نورو  په  ټول  هنر  سیاست،

  کې  دوبی په ځوانان  پښتانه  ځي، پاره  له  زدکړو لوړو د  ته هیوادونو  و فمختل  زلمیان  نورو  د 
 .  وګټي ولور   چې کوي  مزدوري

 

  ښودل  مخالفتونه  سره  بدعتونو  او نوښتونو له ځلې ډیر  چې دي شوي   لیدل کې  اوږدو په  تاریخ د 
  دې کې  برخه په  علومو  بیالبیلو د  او وګورئ ته  تاریخ  نظریې  د  کرویت  د  مځکې د  .دي شوي
  کې  برخه  په ... او  نومونوو  ګرامر،  ژبې، پښتو د  کارونه  کوم  چې  هم  زیار نظریات؛ ورته ته

  مخالفتونه  دا  کله ـ  کله  خو  ده، خبره  طبعي   یوه   مخالفت  او  موافقت  کارونوسره دغو  له  دي، کړي
  په  . دي ورکړي اوبه کې کاسه  په سر د  یې ته زیار چې دي  شوي ډیر او  تند  چټک، دومره
  شلمه  په چې درلود  حق خو  ده و، شوی  پیل  مخکې کاله سوه  درې نیولوجیزم  کې ژبو  اروپایي
  ژبپوهنې  د  وپریږده، خ   نور   کې  څانګه  پښتو   په   دننه  ځم،  نه   به   لرې  . ووهي   ورته  بډې  کې  پیړۍ 
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30، لومړی ټوکژوندي یادونه

  په  چې دي یاد  په ښه  زما .کاوه  ورسره مخالفت  کله ـ کله  هم تږي  ډاکتر،استاد  او پوهاند  لوی 
  د  پاره  له  ترفیع  علمي  د  زیار  وم، محصل کال  دویم  د  پوهنځي  ادبیاتو  د  زه  چې  کې  کال ۱۳۵۶
  وو،  شوي راغونډ  سره کوونکي زده او  استادان  و،  شوی  چمتو  پاره  له  دفاعیې د  اثر لیکلي خپل
  برید  په  شاګردۍ د  موږ و، هم مشر  څانګې پښتو د  وخت  دا به  صاحب  تږی  چې ګمان اغلب  په
  تورې  له کې مخ ټولګي  د  زیار .ږي ـکی ډول  څه دفاع دا چې  وو غوږ ـ غوږ او ناست  غلي کې
  مخاطب  زیار  یې   سره غږ  لوړ په  او راغی صاحب  تږی   وروسته  نه  ټولو  له  و،  والړ  سره دړې
 :ویل   وې  کړ،
 « !وایې  ونه  چټیات   کړه، یې   پیل زیاره  هلکه»
 

  ده  سره ـ سره مخالفتونو  ټولو  دې وله خ . ویلې  چټیات  یې  ته نوښتونو  او  نیولوجیزم  ده د  یعنې 
  سره   بریالیتوبونو   له   میړانه   په   او   کړه   تعقیب   پسې   الره   هغه   یې   زغرده  په   نښوده،  پرې   الره   خپله 

 .دی  روان ورباندې 
 

  کاږي   زیارونه  دي،  نغښنې  مټې  پاره  له  پښتو  لیکنۍ   کره  یوې   د   زیار  چې  کیږي  کاله  دیرش  پنځه 
  لیکنۍ  کره  دغه یې  مخې  له  له  معلوماتو  مستندو  او  حال  لیدلي  سترګو د  زما . ګالي ستونزې  او

  یې بیا  او  وه کړې  راپیل ډول  تطبیقي  په باندې  محصلینو  مخکې  دورې دوه یو، نه  موږ  له پښتو 
  باندې قلموالو هغو  دورې همدې د  او کوونکو زده همدوره نورو او ( ټولګیوال زما) موږ  پر

 .منله  یې  خبره ده د  چې  کوله،  عملي
 

  ټولنیز  ــ  ادبي رسنوال، لیکوال، اندیال، پوهیال،» نوښتګر زیارایستونکی،  کاري،  ډیر یو زیار 
  ادیب  ژباړونکی،  لیکونکی،  داستان څیړونکی، تاریخپوه،  توکمپوه،  ادبپوه،  ژبپوه،  محقق، نقاد،
  او پیژني  نه  څه نامه په  ستړیا  د  لړکې  په  کار  فرهنګي  د  چې  دی شخصیت  فرهنګي  « شاعر او
  توګه  په  ښوونکي  رښتیني  یو  د  کې  لکچرونو  او  هستونو  لیکنو،  په  ژوند، رسمي  ــ شخصي  په 

 .دی  ځلیدلی
 

  پوهنتون  کابل  د   پلوه  له   عمر  د   دی  وکړه،  ترفیع   ته  درجې  پوهاندۍ  د   ده  کله  چې  دي  یاد   په  ښه  زما
  سمستره   څو   وم،   شاګرد   زیار  د (  ماستري  لیسانس،)  دورې   دوه  زه   .و   پوهاند   ځوان   ټولو  تر  کچه  په

  په  مقالو  د  دي، کړي  اصالح شعرونه  زما زیار  یم،  تللی  ورسره  ډول په  اسیستانت  د  ته  ټولګي 
  مې  کې لیکلو په آثارو علمي د  پاره ترفیعاتوله علمي د  ده، کړې  الرښوونه ته  ما یې کې لیکلو

   . دی شوی  پاتې هم   استاد  الرښود 
 

(  اومینه وینه )اثر شوي  چاپ  نوې یو  خپل د  ماته  یې  ورځ  په  واده  د  زما  چې دي  یاد  په ښه  زما
  کې  په راته  یې  توري  تلپاتې  خو  لنډې،  دغه  او  کړ  ډالۍ را  مهال پر امانۍ  په خدای  د  ټوک  یو 

 :وو   لیکلي
 

  وړاندې  یې پاره له  ډالۍ د  واده  د  ستا چې لرم نه څه  نور  مینې  او وینې دې  تر  جانه  آصف»
 «  ! ګلونه سره دې ژوند  ټول او  شه  مبارک دې ژوند  ګډ  دغه  کړم،

 

  وهلو،  مهاجرتونو،  دومره له، و کړی ډالۍ یې  ته  ما  چې  جونګ  ووړ دغه  شعرونو  د  زیار  د 
  اروپا   سره  ما   الرو  اوږدو   دومره  په   او   دی  ساتلی   ما  ال  سره  ـ  سره   اړودوړ  او   تیښتو   منډو،  وژلو،

 .دی  رارسیدلی ته
 

  کوالی  لمانځو، کلیزه  اویایمه پنځه  زیږیدو د  یې موږ  دی دا او  دی ژوندی  اوس  دی  شکر زیار
  په  افکارو  آثارو، ژوند،  ده  د  به  بیا  وي،  نه  دی  سبا  کړه  مه  خدای  که وپوښتو،  ورنه  څه  ډیر  شو 
 .وي  والړې  توجیآتو   ناسمو  او سمو  قیاسونو،  اټکلونو، په  خبرې  نورو  او زموږ باب 
  مطرح  یوه پاره له  مخالفینو واو موافقین د  ده د  اوس الره او سبک ژبپوهنیز او زیارعلمي د 

  یې  پورې  برید  تر  امکاناتو  د  چې ده عامه او  منلی  دومره پاره  له موافقینو  د  ده  د  او ده مسآله
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  مخ سره  ستونزې یوې له  کله چې  هم مخالفین  ده د  حتی  دي، شوي لیدل  ځلې  ډیر  . کوي پیروي 
 :ووزي  خولې   تر  یې ناڅاپه   نو شي،

 

 وایي؟  شی  څه  ته   دې به   زیار
 

 وي؟  کړي  جوړ شی  څه  زیار  به  ته دې
 

  کې  نصاب  درسي په  « پوهنځی  ژورنالیزم د  سي  بي  بي  د » یې کې پاڼه   بریښنا  پښتو  سي بي  بي
  چیغې  او  ده  پرانستې دریڅه  یوه  لیکنې  سمې د  نامه  په « الرښود  پښتو  ګرامري  ـ  کره  یو»د  هم 

 :چې وهي 
 

 !!! ولیکئ   پښتو سمه  دی  پار  خدای د 
 

  هر  که . انتخابوي خپله څوک هر تخلص  خو ږدي، ماشوم پر مشران اودکورنۍ پالر مور  نوم
  زیار   زه  .وي   «ګلزار  ګل»  به  دنیا  کړي،  تطبیق  ځان  په   سلنه   پنځوس   تخلص   ایښي  خپل  د   څوک
 :وایم  مخامخ  ته
 

 !دي کړي ځای پر برخې  واړه سل  تخلص  ایښي  خپل  د  سوتا
 

 !شه مبارک   دې پسرلی  اویایم پنځه   او ژوند  ویاړمن   ډک زیارونو   له ،تخلص دا
 

 !سهوا ویاړمن  او  ډک زیارونو   له تش، غمونو  له  هم  دې عمر  پاتې
 

 .ږدم  کې  مخ  دې ګلونه  ګیډۍ ګیډۍ،
 

 بهاند   آصف پوهندوی
 

 
 
 

 پخالینه  مجاور او شپون د
 

 ...«کا پاره پاره هم شي،غربه چې زړونه دوه»
 
  اور   په   تضادونو   سلیقوي   ــ  خپلمنځي   د   سرالرو   د   فرهنګ   افغاني   د   خوا  دې   په   را   مودې  ډیرې   له
  پوهنځي   دبیاتو   دا  ال   زه   . شول   نه  هم   مې   ویالی  او   ویل   نه   مې   څه   خو   لیده،   سکور   سوی   ځان   مې

  الرویانو،  خو  ویل، نه  څه  ته  بل  یو  ستورو  پنځو  . شو  پام  مې  ته  تضادونو  دې  چې  وم  محصل
  ویل   و،  جوش  ځوانۍ  د   وخت   هغه  .تورنول   نومونو  بیالبیلو  په  بل  یو   یې   به  خپلوانو  او  والو  سیمه
  ... او  څه   ورباندې  یې ستا  ځه هلکه: چې مې به
 

  ته   تاوانونو  اور سره  د  تضادونو  دې د  ډیریده، بلدتیا کې  کوڅو په فرهنګ د  چې مې  څومره   خو
  موټی  یو  ده، بربادي  فرهنګ  د  زموږ پایله اور  دې  د  چې  یې  ګورم  او مې  لیدل . ډیریده پام مې

  په   یې  ته   بل  او  کاوه  خطاب «  درویزه  آخوند »  د   یې  ته   غره  یوه   پوهې   او   علم  د   .بس   او  دي  ایرې 
  سطحي  او  بابیز یې  به  کتابونه  آن  او  مقالې خبرې، . ویل ګرامرست  دودیز،مالیې  کې  ناپوهۍ 
 .څه  او  څه  او  څه  ورپسې  دي،  کول ضایع  وخت   د  یوازې   یې  لوستل  چې یې به   ویل ګڼل،

 

  چې  بیا ، شوه تیره  الړه  هغه  وي، همیشه  چې نه وي، نشه یوه هم  دوره  ځوانۍ او محصلۍ د 
  او  آثارو علمي  د  شو، پام  ته  ژورتیا تضادونو  دې د  هم نور  مې  هلته  شوم،  شامل   ته کدر علمي 
  اصطالح  په  ځانونه  به  ځینو چې  دې  له سره . پورې  برید  تر  مخالفت  د  سره  ترفیعاتو علمي
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  پر  تضادونو ناوړه  او  منفي  همدې د  خو ګڼل، هم الرویان دموکراسۍ د  او  روښانفکره مترقي،
  په  او پیښول خنډونه  ښکاره  او پټه په  پاره له  چاپ  د  آثارو  او مقالو د  لوري  مقابل د  یې به  بنا 

 .وه  خبره لومړنۍ مجلس  د  ویل، بد  رقیبانو  اصطالح په  د  به  کې غونډو  رسمي  غیر   یا  رسمي
 

  تر  الس  څوک  شول، دل څوک راغلې،  ګانې  بال سپینې  او شنې سرې، کاله کورــ پر افغان د 
  له  ځان  هم ما .ورساوه  پورې  ځای  یو تر یې ځان  او کړل «هه» چا او شول لیونیان ورته زنې
  ولیدل   هم  مې   هلته  . و  رسوالی  پورې  ځالې  تر«  دښمن  او   کفر »د   خبره  چا  د   لکه  سره   یارانو  ځینو
  سره  وو، کړي راپورته  سرونه  ازغیو نورو بیا  الرو  ازغنو پر تضادونو  وطني همدې د  چې
  پرله   دریمه  په  کال  ۱۹۹۷د   مجلې  «لیمه»د   شپون   ښاغلي   چې  راچوخیدل،  مزه  په  ښه   او  وو  والړ 
  خوله   خپورکړ،  الندې   سرلیک   تر  « پخالینه  لیکوالو   افغاني   د »وړاندیز  یو   پخالینې   د   کې   ګڼه  پسې 
  وړاندیز  هغه  د  پورې  ډیرو  تر هم خپله  ده بلکې وایه، ونه ورته  لبیک چا یوازې نه مرغه بده

 ه.    کینښود  خښته   بله  کومه پردیواله 
 

  غم  د  دا مې نور چې  راغی  هم  وخت  داسې خو  تیرول،  زړه  په هرڅه مې موده اوږده دومره دا
  د ( اوګالن اور) کې  ترڅ  په  لې  مقا  یوې  د  مې  سپتمبرکې  په  کال  ۲۰۱۰او چلولی  شو  نه  و  پیټی 
  فرهنګیانو  ځوانو  د  افغانستان د  کې مقاله په . کړ سپک  زړه  څه لږ ډول  په  اشارې  ضمني  یوې
  خوا   له  فرهنګیانو  میشتو   مالمو  د   چې  کیده،  بحث   باندې  درناوي   او  ستاینې  هڅونې،  د   شاعرانو  او
  کې  زمانه  اوسنۍ په ووچې لیکلي مې کې مقاله  په  . کیده لوستل( ۱)  سیمینارکې شوي  جوړ په

  او  سیمه په  دننه، کور  .دی  الندې  فشار تر  ولې  او  څومره  فرهنګ پښتني  او  ادب  پښتو  پښتانه،
  مې بیا او کوي دښمني ډول څه او څومره سره  فرهنګ له زموږ السونه عمدي کوم کې نړۍ

 :وه   نیولې ګوته  داسې  تضادونوته  او  ستونزو  خپلمنځي
  سرکاندي   چې  یو )  کوي؟  څه   مشران  سرالري  زموږ  شته،  نه  مزه  چندانې  هم  مو  کې  خپلو  په»...  
  عربي  چې هرڅوک ګرځي، الس په سوټی  پښتو  نوې د  زیار ،(مغزی ووهي یې بل پورته، را

  که سر، هغه د  او  سوټی زیار د  بیا وکړي، سرغړونه اصولو ژبپوهنیزو له ده د  یا وکړي مآبي
  ډک  ټاپو  له  کمونست  د  هم  هسې  وجود  هغه  د ... شته خو  الیق کړل، نه پیدا که  یې  هیڅوک  بل
 .وروباښه هم   لقب  الیق نا   د  پښتنو  همدغو کې  ویش  په  خیرات  د  اکادمیسینۍ د  او  دی
 

  نثر  خپل د  نو شي، خرابه  طبعه  یې چې کله  .دی نیولی کې الس په سوټی  بل بیا  صاحب  شپون
  سوټي  لرلي  الس په  چاینکې  نکلي  روسي  کله  کړي، ورګډ  زهر کې شاتو  خوږو  په  بڼ ښکلي د 

  کوي؛  ځب   ځب،  ورباندې  خلک   ډوله  کمونست   او  کمونست   اصطالح  په   بیا  کله   او   کړنګوي  باندې 
  ده کړې  پیدا پاره  له  سوټی  د  ده د  خدای  هم هسې   ککره  مظلوم زیار د  کړي،  نه   پیدا شی  هیڅ   که
 .لیکو ورباندې مقالې  اوږدې یو لګیا  باندې  تضادونو  لهجوي  « شو او  سو » د  هم   یا  او
 

 ( ۲) ...«  شي؟  څنګه فرهنګ پښتني او  پښتانه   پښتو،  به کې  تضادونو   دې  په ښه
 

  نیمګړتیا   دا  دردنه  او  سوز  له  زړه  د   خوا  یو  چې  و  دا  مقصد   نه  لیکلو  له  جملو  دې  د   مې  وخت   هغه
  ځانګړي  په او  فرهنګیانو  مصلحو  سواندو  زړه  د  چې   وه  دا موخه  مې خوا بلې   له او  کړم نښه  په 

  چا بل  هم  نه  او  دوی  نه  خو  راواړوم؛  ته  موضوع  دې  پام ( زیار او  شپون ) ښاغلو  دواړو  د  ډول
 .وګراوه   سر  موضوع دې  پر
 

  آسمانونه   یې   لوخړو   او   بویونه   دی،  شوی   تیز   اور   پسې   دیګي  په  دیموکراسۍ  د   کې  افغانستان  هلته 
  ناست   ته  تماشې  برکته  له «  ګلوبالیزیشن»  د   سره  دې   له  دنیا  د   یې  موږ  او  دي   اخیستي  سره  سر   په
  د  مې دوړکې اړوـ په  لوخړو  او دودونو همدې د « کومه دې به تماشې لرې  لرې، له ... »  یو

  ورسره مې خواله زړه  د  خوږولې،  ګوتې  سره  ټاپ  لپ  خپل  له  کې  ماښام  یو  په  ماښامونو  تیارو 
 .و  زیار مخاطب  ده  د  شوې، خوږې  سترګې   مې  لیکنه یوه   پر  صاحب  شپون  د  چې کوله،
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  خبرې   خوږې  ـ  خوږې  داسې  پخالینې  د   دي،  کړي  خبرې   زړه  پاک  خپل  د   کې  لیکنه  دې  په  شپون
  هم   دی،  شوی   کې  په  درناوی   زیار   د   اړخه  هره   له   او   راکاږي   زړه   هرلوستونکي  د   رښتیا   په   چې
 . دا یې د لیکنې یوه برخه ده: پلوه  علمي  له  هم او  پلوه   شخصي له
 

  نا   کله  زیار   احمد   مجاور   ډاکتر  سرالري،   په   ژبې  خپلې   د   او   الرښود   خپل  په   کله  نا   کله  کې   تاند »
  د  چې  وي  دا مطلب  زما چې ږيـپوهی ټول  . غواړم بښنه نه استاد  له  باندې دې  په  لګیږم،  کله

  سرالری هغې د  .شي  نه  ټپرا ترې  خلک چې  کړم رانرمه غوندې لږه  موضوع جدي  ژبپوهنې
  ریسرچ   کې   کیږدیو  کلو   لیرو   په   افغانستان   د   دواړه   چې   شوی   پاتې   یار   کالونو   هغو   د   لسیزو،  د   زما
  صیب   زیار   او   انتروپولوجي   د   کې   کوچیانو   په   سره   فردیناند   کالوس   یار  ډنمارکي   خپل   د   ما   کاوه، 

  زیــار  د   .کـــولې  څـــیړنـــې   ژبـــپوهـــنې   د   ســــره  استــــادانو   اروپـــایي  نـــورو   او   نارویژي  د 
  سایکل موټر  په یې  سفرونه اکثره  چې  و  لوړ دې  په ( تڼیوال شجاعي،  امین، ) موږ  په  بول  صیب 
  خپلو  د  مو ته بل یو شوو، راستانه ته  کابل سفرونو خپلو  له به  ستومانه ستړي زب  زب  . کول

  ترمنځ   زموږ  . کولې   مو  ټوکې   ناروا  او  روا  قسم  ـ   قسم  تیرولې،  خاطرې  خوږې  او  ترخې   سفرونو
 .وې ډیرې  هم ټکالې   ټوکې  وختونو  بالپسې  د  پوهنځي  د  سربیره  تړاو حرفوي  دې په
 

  شجاعي  او الړ ته  جیل  ورکې  زیارصیب  غوایمنډ، مترقي  دا  راغی، شی  ناولی  دا  ورکې خوبیا 
 .رانچوړکړه  یې  دنیاګۍ زموږ .وخوړ  سر

 

  د  هلته .والړل هم هغه تڼیوال، بل امین، بل مجروح، یو دي، نه پاتې څوک کول د  زموږ اوس
  زه . خالص  میني میني  خبره، ماشومانو  د  کیږي، لربر  ال  امین  حمیدهللا یو  کې  ګوټ  په  پوهنتون 

  د  چې  ده کیسه  سلیمانخیل  د  هغه  . لګیږم پورې  زیار د  ځایه بې ځای  یاد  په  وخت  پخوا  هماغه  د 
  ویل  ورته  اندړ . راتیریده تیریده لیمڅي  په اندړ  د  سره  څپلیو  ککړو  خټو  په  کې  بازار  په  غزني 
  چې   وو  ویلي   ورته  سلیمانخیل  لړې؟   خټو   په  لیمڅی   زما  ولې   ده،  هولته   خو   الره   بسلمانه،  اې   چې
  ځان بیځایه  ځای  هم  ما  نو  . سولوم  درپورې  ځان  هسې  خوزه  ده، هورې  الره  چې  ږم ـپوهی زه

  کړې   یې  پورې  ما   چې  وینا   په   خرم   صیب   وزیر  د   چې  شوم  پوه  اوس  .سوالوه   پورې  صیب   زیار
  زیار   خبره،  تڼیوال  د   . کوم  پرې  نه   نازونه  دا  به  نو  نور!  دیه   بوډا  ډیر  خو  دیه،  ښه  نور  سړی  وه،
 ( ۳! « ) ده  بلو ستره  کې  ژبپوهنه  په
 

  ورسره   او   شوه  خپره   شونډو  پر  مسکا   ترخه  خوږه  مې   کې   پای   په   ولوست،  مزه   په   ښه   مې   مطلب 
 :وویل  ترشونډوالندې  مې
 

 ې«  شو  پرالر اوس ، پر  لین ا آګی »
 

 م: پوښتل  وې   شو، پام   راباندې مور د  ماشومانو  د 
 

 « غومبیږې؟ څنګه »
 

 :وویل  لهجه ډکه په   خوښۍ  له ورته  ما
  پوهه  او زدکړو په زیار د  ایستلو، زیار  په زیار  د  ایله  شپون  وکړل، ښه  یې ډیر وکړل، یې ښه
 .وکړ  اقرار دریځ  علمي په   زیار د  او
 

  ځوان ته، کشرانو  دوی  تر  چې  کوي  کار یو  داسې  مشران  فرهنګي  زموږ  چې  ده  خبره  ښه  ډیره
  بل  د  یو  وهل، سر  پر یوبل  مشرانو  ځینو به پخوا .وي  سرمشق ته  نسلونو  راتلونکو او  ته نسل

  یې   به   برخې   منفي   ځینې   خو  کاوه،   ورته   نه   به   درناوی   کتل،  نه   یې  به   ته  تجربو   او   پوهې   زدکړو،
  هم  نور  کې  حوزه  فرهنګي  ځپلې  خزان  په  زموږ  کار  دې  او  پړسولې  او  یادولې حق  نا  حق

  په  خوا  له ده د  کار  دا شپون  د  . بدوي هم یې  نوره  او بدوله  یې  رنګه زموږ، ډیرول تضادونه 
 .ده خښته پخه  او  اساسي  لومړنۍ،  باندې  دیوال کړي  راپیل  پر  پخالینې د  کې کال۱۹۹۷
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  کړی  مصروف سخت  ډیر  کارونو  علمي نابشپړو خپلو یم،  خبر نه  زیار  له  زه چې  ځایه  ترهغه 
  کې  غبرګون  په  شپون د  هم زیار .شو  ځنډنی لږ کې  غبرګون په شپون د  پاره له همدې د  دی،
  ده  شوې  ګویا   ژبه  یې نوښتونو  او  زدکړو،  هلوځلو  علمي  پر  شپون  د   او دی کړی  نرم دریځ  خپل
 :ده کړې ورته  یې   اشاره داسې او
 

  چې   ده   خبره   بیله   دا  . لرو  اړه  پښت (  اکادیمیک)  نومهالي   ړومبني  هماغه   په  آره   له  ته   او   زه  ... »
  تا  .یو شوي  پاتې  مله  کې مورچل «نوي ــ زاړه» په خو کړي، زاړه زیات  پتلنونه څو ما تر  تا
  یرغل ټولنه  پښتو   پر  توګه   په لیسانسه  لومړنیو  د  ادبپوهنځي د  ،سره ورکو  پکو  نورو  څو   هغو له

  څه  که ... کړه  راپیل  پوهنځي  له  جګړه  سپیڅلې خپله  سره  نورو   څو له پس مهال  څه  ما  او  وروړ 
  ترپ  ــ خرپ   له ستاسې  خو واست، مخبیلګه پلوه دواړه فرهنګي ــ سیاسي  له ته  موږ تاسې  هم،
 .کړل  زده رڅه ډی هم   مو څخه  پایلې  ماتې  او
 

  د  یې چوکاټه سرکاري له بې چې  دي کړي  پیدا وال مینه  دومره پنځونو  ادبي خپلو  په تا ...
  به ما صاحب، شپون  ټولمنلی  او ګران راته... لورولی درباندې  هم ما  او  دربښلی ویاړ استادۍ
 ( ۴... « )وځنډید   دومره رانه غبرګون  چې وبښې  هرومرو

 

  زدکړی   نوموتی،  زیار  لري،  ښیګڼې   او  سبک  ځانته  ،(۵)  دی   پاچاګی  نثر  اوسني  د   شپون  چې  دا
  د   وي،   ودان   کور   دواړو  دوی   د   دې  ساعت   دم   . پریږدو   ته   وخت   بل  کوم  به   دا  ؛ (۶)   دی   ژبپوهاند 
  د  شول، خوشاله ورته سواندي  زړه فرهنګ ر پ چې وشو، عمل او حرکت  داسې خوا له دواړو
 .اوړي ته   همدوی سترګې  ټولو

 

 :وویل  راته  هغه کولې، خبرې  اړوند  همدې  په  مې  سره  دوست  یوه له
 

  اږدو  په   ژوند   د   چې   دي   فکرکې  دې   په   خلک  شمیر  یو   کې  ټولنه  عقیدوي  په  زموږ   مرغه   بده  له»
 :وایي   سره  ځان او  اچوي  پرده  غولونې  د باندې  کړنو  منفي  خپلو  په کې
 

  الره   حل  یا  دتیښتې    یې  کې  پای   په...  او   یې  کوه   کوې،  چې  ګناه   یا   تیروتنه   ډول  هر   سړیه  ځه   ...
  څه  هر  شي  پاکې مې  به  ګناوې  الړشم، ته حج  کې کلونو اویایمو په  دعمر به بیا  ځه چې ګڼي دا
 « .شي  حل  به
 

  وېې  انګیرې،  ناوخته  یې ته  که  خو  ده، نه ناوخته  هم اوس  نه  چې وویل ورته کې  ځواب  په  ما
  خدا وکړ، حج دا کې پیل په لسیزې اتمې د  عمر خپل د  هم مشرانو دوو دې زموږ  چې انګیره
 .وکړل  ښه  هم   یې  بیا  خو وي، ښه  خو   توبه ځوانۍ د  کړي،  قبول  یې دې
  دوه»  د   دوی   چې   وو   تمه   دې  په   خو  فرهنګیان   او   قلموال  ځوان  څه   لږ  بیا   لیکوال،  نسل   پسې   دوی
  شوي  سال  سره الپخوا کې  منځو  خپلو  په باید   دوی  کړی،   وای نه   کار«  ورک سره  هم  هغه   پک،
  مخ ډیوه او الرښوونې  نوې پاره  له  قلموالو نویو   د  یې سره  الرښوونو  او  مشورو  ګډو په  او وای
  چې  ده  هیله  ګڼم، کار  ښه  او  ځای  په  یې  زه خو  ده، هم  ناوخته  لږ چې  دې  له  سره  . وای  ایښې  ته 
 .شي  سرمشق  هم  پاره  له نورو د 
 

 کړي  پاره   پاره هم   غربه  شي یو چې   غرون  دوه»
 ( ۷«)کړي راښکاره  تونهـم ـعـن چې  انګئ ـګـی ر ـت ځار

 

 :مآخذونه
 

  ۲۴ ـ ۲۳ پسې ،پرله (سپتمبر  ۲۰۱۰)  کال سویدن،څلورم  ،مالموـ (خپرونه مهالنۍ ) روزګان  ــ۱
 .مخ  لومړی  ګڼه،

 

 ( اوراوګالن) مقاله  بهاند   آصف پوهندوی  د  ، ۰۹/۲۰۱۰/ ۲۴پاڼه،  بریښنا  افغان  ټول  ــ۲
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 ( مروریږه مه نه   ما) مقاله شپون  استاد  د  برخه، ،ادب ۳۱/۲۰۱۲/ ۰۱پاڼه،  بریښنا   تاند  ــ۳
 

   رمې  بې )  مقاله زیار .  ا .  م  دکتور  پوهاند  د  برخه، کلتور  ، ۲۳/۲۰۱۲/ ۰۲پاڼه،  بریښنا  تاند  ــ۴
 ( ته  شپون

 

  شپون   استــاد )  مقــاله  بــدر  هللا   صدیق  د   بـــرخــه،  ادب   ،۲۰۱۱/ ۱۲/ ۰۲پاڼــــه،  بــریښنـــا  تاند   ــ۵
 (  نثرپاچا ننني  د 
 

  مسعود  عبدالقادر انجنیر  د  برخه،  مقالو  د  ، ۲۰۱/ ۲۰/ ۱۲ ــ۲۰۱۱/ ۱۴/ ۱۱پاڼه، بـریښنا  تاند  ــ۶
 (مرکه سره  زیار  پوهاند   استاد  ژبپوهاند  نومیالي   له) مقاله

 

  عبدالقیوم :وییپانګه او  سمون  پرتلنه، اوډنه، کلیات،  خټک  ل خوشا د  خټک،  خان ل  خوشا ــ۷
 .مخ۱۳کال،۱۳۸۴/۲۰۰۵ټولنه، خپرندویه  دانش  مشواڼی، زاهد 

 
 : د زیار په باب د آصف بهاند نا خپور شوی نظر 

 

مجاور احمد زیار د کلي له تیارو نه له یو عالم ستونزو او نشتو امکاناتو سره راوتلی او په ډیر  
ایچ ډي تر پوړۍ پورې زدکړې کړې دي، د پوهاندۍ تر ټولو  زیار او زحمت سره یې د پي 

وروستۍ او لوړه رتبه یې تر السه کړې ده، د دنیا په څو معتبرو پوهنتونونو کې یې استادي  
کړی دی، تحقیقي کارونه یې کړي دي او په ژبپونه کې یې ځانته نوې الر   ېکړې ده، تخلیق ی

 او نوی سبک خپل کړی دی. 
 

ی، خو علم یې د سیاست تر سیوري الندې زیانمن شوی دی. د ده علمي کارونه  زیار عالم سړی د 
په منفي ډول د ده له سیاسي کارونو او سیاسي الرې نه متآثره شوي دي. دا په دې مانا چې د ده  

دی. زیار د سیاست او ادارې له پاره  علمي کارونو ته د ده سیاسي الرې او پالیسۍ زیان رسولی  
 زیار یوازې د علمي کارونو د ترسره کولو شخصیت دی. نه دی جوړ شوی، 

 

له بده مرغه ال   زیار له خپلې سیاسي الرې او پالیسۍ نه په محسوسه توګه زیان لیدلی دی، خو 
تر اوسه هم له سیاست سره په پټه او ښکاره  لیوالتیا لري. د ده علمي کارونو ته په کتو سره زه  

علمي کارونه یې په وینه او فکر کې ور ګډ شوي دي یعنې چې  په زغرده ویالی شم چې علم او  
علمي کارونه یې د ژوند نه بیلیدونکې برخه ګرځیدلې ده. ای کاش چې دی یوازې د علم په بڼ  

 کې ګرځیدای، سیاست یې د علم له پاره داسې دی لکه ګل سره چې ازغی وي. 
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 :معصوم هوتکاستاد 
 

                                                   
 

 څخه ذهن له تا خانو د
 

 معصوم هوتک سره( بې له استادېـش )څو 
 
وطن   د  په لړکې، فرهنګي هڅو  همیشنیو  خپلو  د  فرهنګیانو  میشتو  دی بیا په سویدن کې مالمو دا

 لیکوال، ماموند او محمد  پوهاند دکتورخیر )کیمیا پوه، استادانو  او د دوو نوموتوو حقداره عالمانو
هڅونې په   علمي فرهنګي کارونو د درناوي او استاد معصوم هوتک( د  څیړونکی،  او  شاعر 
په همدې   کې علمي غونډه جوړوي.  ښار په مالمو  سپتمبرپه اتمه نیټه، کال د  ۲۰۱۲د  خاطر،
ګرد وهلې   څو یو  پرتو ویدو یادداشتونو، معصوم هوتک په باب په خپل ذهن کې د  زه د  مناسبت،

 مخې ته ږدم.  یې ستاسو  انځور پاڼې سره اړوم او
 

  زده کوونکي،ا   ټولګی،  تخته پاک،  تخته،   ږي چې تباشیر، ـخیال راته ښکاری اوس هسې خوب او
هغه شرایط   ټول یاد شیان او ورسره تړلي کسان او پوهنتون او... رایادوم. پوهنځی، ستادان،

 شول. الړل پردي 
 

کال کې کله  ۱۹۹۲په  په راتګ سره مې، سیالو د  اور کابل پوهنتون باندې د  او کابل ښار پر
تون    پاتې، کتل مې چې پوهنتون کې څه نه وو  پوهنتون سره مخه ښه کوله،   سترګو  چې په لمدو 

زخمي کوتره الوتلې  لکه  پوهه ورنه مروره،  ته اوښکې تویولې او  ټپونو  زخمي خپلو  ـ  زخمي
 وه. 

 

  شاګرد  استاد او  د  ترولکې الندې سلګۍ وهلې،  وحدتي وحشیانو  دا وخت ګران کابل پوهنتون د 
  نورو   ټوپک شپیلۍ غږیده.   د   ،ځای  رقلم پ  او  تباشر  د   وحشي ټوپکیان ګرځیدل او  په ځای څڼیور

چې په باب یې څه  کړای  له ډاره سر ورښکاره نه شو  ایله جاري وحشیانو  ته مې د  پوهنځیو 
په   روسي څانګې البراتوارچې اوسپنیزې پنجرې یې درلودلې، پوهنځي د  ادبیاتو  د  خو  ووایم، 

چـــې مــــا    وروستـــی ځـــل و  دا  خپل اسیران په کې ساتل.  وحدتي وحشیانو  و،  یزندان بدل شو 
پوهنتون له   د  او  یادداشتونو  کتابونو، میز، کار  د  پــــه کــابـــل پـــوهــنـتـون کــې له خپل دفتر،
ډار سره    ځلې په غال او  وتلو په وخت کې مې څو  د   زخمي بدن سره په پټه خوله مخه ښه وکړه،

 شاته ور وکتل او... 
 

دردونکې ترخې    رنګینې،   ینې،ـ تورې سپ  سوې،  څو  یو  له پوهنتون څخه مې یوازې قلم، کاغذ او
کله خوند ورنه    یې کله اوښکې تویوم او   رایادولوچې په    خوږې خاطرې له ځان سره راوایستلې، 

 اخلم. 
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  ځای کې راسره وي،غم کې او  هر  حالت او کاغذ به تل ترتله پوروړی یم چې په هر قلم او د 
رڼې   ـ  رڼې څه نه راته وایي، په هره خوا یې چې اړوم، پردي چاپیلایر کې،  خپل او  ښادۍ کې،
  په پټه خوله،   کې اوښکې راسره تویوي او  غمونو  په  په خوښۍ کې راسره خاندي او  راته ګوري،
که   او  کاغذ سپین مخ توروم  د  غمونو  که په خپلو   قدم راسره اوچتوي. شوی سرتیری، لکه اسیر 

پردیسۍ ته اوښکې تویوي   او کله مې غمونو دواړه کله راسره خاندي او ورغوڅوم؛ قلم سر د 
قلم   یادونه د  څو ذهن له تا خانو نه یو بیا د دا دی  سوي زخمي زړه حالت مې تلپاتې کوي.  د  او

  ده د  د  معصوم هوتک یادونه، د  دا معصوم یادونه دي،  کاغذ پرسپین مخ انځورم.  د ، په وینو
 لنډ جاج.   علمي ــ فرهنګي هڅو  ده د   د  لنډ یاد او  پوهنتوني کیدو 

 

مآخذ یا ریفرینس    منبع،  کومې مرجع،  د   اوس له پاره چې زه څه وایم،  معصوم هوتک په باب د   د 
لیدلي   خپلو سترګو د  د  یعنې څه چې وایم،  ځان له خوا یې وایم،  بلکې د  په حواله یې نه وایم،
 حال په توګه یې وایم. 

 

زدکړې له پاره   علم د  د  پاتې شوی دی او  علم درویزګر کې د  ژوند په اږدو معصوم هوتک د 
پوهنځي په وره   حقوقو کابل پوهنتون د  بیا د  ښوونځي ته تللی، دروازې ډبولې دي. یې څو

  بیا دارالمعلمین،  خیرغوښتنې په دریزه پسې پولیتخنیک ته ورغلی،  علم د   ورپسې د   ورننوتلی دی،
  کې او اوس په خپل کورکې د  ي پوهنځ ادبیاتو  کابل پوهنتون د  د  بیا  ساینس پوهنځی،  ورپسې د 
همدې الرې   زه هم د  او  ستړی شوی. هیڅ کله په دې الره کې نه دی  او ترشا، میز  د  خپل کار
 کې ورسره آشنا شوی یم.  په اوږدو 

 

  په پوهنتون کې،   مقدس ځای کې ولید،  لومړي ځل له پاره معصوم هوتک په یوه معصوم او   د   ما
 زدکوونکي په ډول.   بلکې د   ښوونکي په توګه، نه د  په ټولګي کې. 

 

کال  ۱۳۶۰پوهنځي کې د  پوهنتون ادبیاتوژوند هغه وخت ته ورګرځي چې په کابل  خبره زما د 
  ځوانو  له هغه وخته څه موده وروسته د  اسیستانت په توګه ومنل شوم. په ساړه ژمي کې زه د 

  تدریس له پاره ادبیاتو  ومنله چې بیا د  پرله پسې ټینګار سره عالمه رشاد دا او  په ډیر استادانو
  رشاد  ډیری ځوان استادان به له استاد  په هغې موده کې چې ده تدریس کاوه، پوهنځي ته راشي. 

په   ته هم را  ما  ویاړ  دا علمي ال زدکړو په خاطر په ډلیزه توګه تولګي ته ورسره تلل او  نه د 
 برخه شوی و. 

 

وروسته له درس نه د چای غوښتنه   یوه ورځ مهربان عالمه، بریښنا په چټکۍ تیریده. وخت د 
  څوک د  یو ځانګړنو یې را یاده کړه چې په دغو په ترڅ کې  نډارب د  چای څکلو د  رانه وکړه،
 دوام له پاره راځي او...  زدکړو د 

پراخې   لویې او  با مطالعه د  با تجربه، ښه مې په یاد دي چې یوه ورځ په ټولګي څنګه یو  او
څه    هر   په لیکه ناست و،  عادي شاګردانو   په رول کې د   عاجز شاګرد   یو  د   حوصلې خاوند استاد،

 هیڅ یې هم نه ویل.   خو و،نیولی   ته یې غوږ 
 

نوی    منډو کلونه وو،   د   زدکړو  ال  ما معصوم هوتک سره هغه وخت ولیدل او وپیژندل چې زما د 
بله    یوه منډه تر رشاد پورې،  بل قدم په کتابتون کې؛  یوه پښه په ټولګي کې،  اسیستانت شوی وم،
  چلونکو  تر  او ورځپاڼو مجلو بیا د  افغانستان پورې، بله پښه مې تر رادیو  تر روهي پورې او

په تولګي کې   ، ځلې په همدې زماني واټن کې خبرې ډیر  هوتک لیده کاته او  زما او  پورې. 
 ترسره شوي دي. 

 

علمي   دی له ډیرې تجربې مطالعې او  توپیردرلود، سره ډیر معصوم هوتک له عادي محصلینو
ټولګي یا مجلس کې ناسمه خبره  نه په  کله به یې چې له چا ذخیرې سره پوهنتون ته راغلی و،

ځای    په مناسب وخت او  خو   څه به یې نه ویل،  تیروتنه به یې ولیدله،  یا ناسم مالومات واوریده او 
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  نیغ په نیغه به یې تیروتنې ته اشاره نه کوله،   کې به یې په ډیر احترام سره موضوع مطرح کوله،
 خوږه ژبه به یې یاده کړه چې:  په نرمه او 

 

 داسې وشی ښه به وي. که دا خبره 
 

 اغیز به بې ډیر وي.  داسې وویل شي، که داسې نه،
 

 زده کونکي ښه ورباندې پوهیږي او...   ،دا موضوع که داسې توضیح شي
 

شعرونه مې یې   مقالې او آثار، له هغې ورځې چې ما معصوم هوتک لیدلی اوپیژندلی دی،
 ویشم: و  برخ  ده فعالیتونه زه به دغو  په علمي فرهنګي ساحه کې تراوسه پورې د   لوستلي دي،

 

رسمي   په دې موده کې یې ژباړې سره له دې چې فرمایشي او، )هوتک ــ باالمقطع اجیرمامور 
 (، علمې ارزښت درلودونکې هم وې ډیر  د  خو  وې، 

 

  څیړنیزو   خپلو   ځلې یې د   خوښې وړ ژباړې چې ډیر   انتخاب او   ده د   د   هوتک )علمي او   ــ ژباړن 
 ، کې استفاده ورنه کړې ده.( په لړ آثارو 

 

 ،شعري ټولګو کې چاپ شوي دي( هستونکی هوتک )هستونې یې په څو او  ــ شاعر 
 

فرهنګ   افغانستان د  آثارچې په عام ډول یې د  عالم هوتک )څیړنیزې مقالې او  ــ څیړونکی او 
 ، ڼا کړي دي(ډیرتیاره ګوټونه ر  ادبیاتو  تاریخ او  پښتني فرهنګ،  په خاص ډول یې د   او   ادبیاتو  او
 

اوالد روزنه   وطن د  ښوونکي په ډول د  استاد هوتک )لومړی په ښوونځیوکې د  ــ ښوونکی او
 . ده منل کیدل( استاد په توګه د  پوهنځي کې د   کابل پوهنتون په ادبیاتو بیا د   او
 

مې ښه په   دا خو  وخت ډیر تیریدلو یې زما له ذهن نه تاریخ هیرکړی دی،  د  او  زمانې نادودو  د 
څانګې علمي غونډې ــ چې زه یې هم   پښتو  پوهنځي د  ادبیاتو کابل پوهنتنون د  یاد دي چې د 

دا   کې ومنل شي، دې څانګې په علمي کدر غړی وم ــ پریکړه وکړه چې معصوم هوتک دې د 
هغه وخت په   د  ږي او ـیوازې خدای پوهی دا نو څه له پاره څه وکړل، بیا د  مقاماتو چې لوړو

 مات. پوهنتون کې مقا
 

  مطالعې،  ده په تحقیق، د  په ده باورلرم.  کې هوتک پیژنم،  ترهغه ځایه چې زه په علمي ډګر 
  پوهانوسره یې پیژنګلوي او  له نوموتو  ته الس رسی،  آثارو  حوصله افزایي،  علمي ذخیرې، 

وطن   او له خلکو فرهنګ، په خاصه توګه له پښتني ادب، په عامه توګه له افغاني او اړیکې؛
په همدې بنا زه بارو لرم چې په علمي فرهنګي    ته مالوم دی؛   زړه سوی یې ما  ژوره مینه اوسره  
 سترګې ده ته وراوړي.    ډیرو  په راتلونکې کې د   اوس او  کې به ډیرې السته راوړنې ولري.  ډګر

 

  افغانستان د   په لړ کې تباه کونکی ورانی د   اړخیزه ورانیو   څو   دیرش کلنو   څو   په افغانستان کې د 
فرهنګ زیانمن شوی څلی بیرته    هغه څوک چې دا د   څلي زیانمنیدل دي.  څوزره کلن فرهنګ د 

په کې معصوم هوتک   چې یو فرهنګي شخصیتونه دي، ملي او  همدې وطن بچیان، د  جوړوي،
 دی.  

 

کې یې داسې   موادو په فهرست او ته که جدي پاملرنه وشي، مقالو معصوم هوتک آثارو او د 
  زدکړې مسایل او  نوي نسل له پاره په کافي اندازه د  لو ته ځای ورکړل شوی دی چې د مسای

 ږي. ـته پاملرنه کی موضوعاتو  کار وړ کې د  ده په آثارو یعنې د  مواد شته،
 

  الرې لنډې شوې دي او  ، نړۍ په یوه کلي بدله شوې پرمختګ له برکته، اوسنۍ تکنالوژۍ د  د 
غرونه ستونزې پرتې دي    ـ  په مخ کې غرونه  زموږ  خو  ږي؛ـخبریڅه نه انسانان ډیر ژر    له هر
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رواني وران ویجاړحالت کې   اقتصادي او په سیاسي، خلکو هیواد او د  چې دالیل یې زموږ 
 پربناویلی شم:  همدې دالیلو  د  ژورې ریښې لري. 

 

  افکارو  آثارو،  ژوند، محقق پر  لیکوال او  شاعر،  ادیب، یو  د  کې،  حاالتو  او  شرایطو  په اوسنیو 
  څه ستونزمنه ده.  باندې هراړخیزه څیړنه زما له نظره یو تحقیقي فعالیتونو تخلیقي او  اشعارو،

  سره د  په رامنځ ته کیدو بدلونونو ژورو ژوند کې د  او کارونو  هر انسان په افکارو، د  خو یو
  محقق او   چاپیلایر د پردی     مهاجرت او   کې هم بدلونونه راځي.  کارونو  او   افکارو   دوی په ژوند،

  افکارو  د  فکرچینه وچوي او  تخلیقونکي د  محدودوي یې د  افکار تړي او  هستونکي السونه او 
دوی   د  او  څه ګران وي،  ته الس رسی یو  آثارو  محققینو  هستونکو او دغسې د  مخه یې ډبوي. 
همدې دلیل پربنا    د   ږي، ـکمی  بحث هم رالنډیږي او  باندې خبرې او  آثارو  افکارو او   په شخصیت،

نوې تکنالوژۍ له برکته   د  دې زیات څه نه وایم. تر  آثارو  هوتک په افکارو او  اوس له پاره د  د 
 سړی ویالی شي چې:  ;آثارو ته الس رسی شته  معصوم هوتک ځینو چې د 

 

  الر روان شوی دی او  علم پر د  ، آثار ښیي چې دی سیاست نه کوي ده وروستۍ لیکنې او  د 
 وطن چوپړ ته مال تړې ده.   او   خلکو   خپلو   الرې یې د له    فرهنګي کارونو  ادبي،  علمي،   یوازې د 

 

علمي    کارونو   پخوا یې هم د   علمي برخې ته ډیر امید واره یم.   ادبي څیړنو   معصوم هوتک د   زه د 
په راتلونکې کې هم هیله ده چې    ته اړولی دی او   اوس یې هم ټول پام علمي څیړنو  خوا درنه وه،

 ړلې غوټې په عالمانه ډول پرانیزي. ـفرهنګي ډګر ډیرې نا سپ د  زموږ ادب او  ژبې او  پښتو د 
 

هیله مې دا ده چې په دې   عالمه رشاد پیروی ګڼم او  زه معصوم هوتک په علمي څیړنوکې د 
 علمي ګامونه اوچت کاندي.   شمیرلي او الره کې نور 

 

مطالعې   پوهې، تدریس، د  ې شوی یم اوترهغه ځایه چې زه له عالمه عبدالشکور رشاد سره پات 
ځایه ویلي   هغوله مخې ما څو د  تدریس اصول یې ما لیدلي وو، د  سطحه یې راته معلومه ده او

   لیکلي دي چې:  او
 

   مآخذ بدل شوی و. رشاد خپله په یو 
 

پل    پله،  ررشاد پ دی هم د  ته چې ګورم، آثارو  او مقالو علمي استدالل،   معصوم هوتک لیکنو، د 
 زما هیله دا ده چې دی هم یوه ورځ په ژوندي مآخذ بدل شي.  بوي او ـسبک یې تعقی ،ږدي

 

ځان په باب    اوس له پاره به وروستۍ خبره دا وکړم چې ما د   د   خو  دې وروستۍ خبره نه وي،  دا
 ي او ویلي دي: لکله لیک ـ  هم کله

 

ځای سکونډل شوی   ر پ  نازولو  زه ډیر ځلې د  چیچل شوی یم؛  ځای، ر پ  ښکلولو ځلې د  »زه ډیر 
  نازولو   ډیر ځلې د   خو   بیګناه هم دی،   دی معصوم هم دی،  یم.« معصوم هوتک هم همداسې دی. 

  ته د ننوتلو   پوهنتون علمي کدر  لوی چیچل یې د  زه شاهد یم چې ترټولو   ځای چیچل شوی دی.  پر
اوالد یې  وطن  د  تدریس یې کوالی او دی باید په پوهنتون کې استاد وای،  الرې بندول و. د 

 روزالی. 
 

په لړ کې   علمي فرهنګي هڅو   همیشنیو  خپلو چې د   دې کورودان وي، فرهنګیانو  مالمو میشتو  د 
له دې الرې که   لمانځنې یاد غونډه جوړوي او د  علمي شخصیتونو  دغو دوو حقدارو  وطن د  د 

ځوان نسل په   له بلې خوا د  قدردانی کوي،  مشرانو  او  علمي کدرونو  فرهنګي او  له یوې خوا  د 
 روزلو کې خپله ونډه بیا او بیا ادا کوي. 
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 :علي گل پیوند
 
 

 ګی کور یاو نو  مهډ هړز
 

 
  کارونو   يګفرهن  د   وند یپ   لګعلي    د   ېده چ  ېل یپت  انوګی فرهن  نوځی   ،ېارکښ  نګ په کوپنها  نمارکډ   د 
  ر یشم  ګڼ  د  هیټ اوه لسمه ن په  نومبر  کال د  ۲۰۱۲د  په باب، ۍقدردان او والي ګرنڅ د  هستونو  او

په   ېوشوه چ له ینه هم ه ما .يړ ک هړجو ه ډ غونځلمان زهین څیړ وهی  ون،ګډ  په کوالویل او  شاعرانو
  ېپه د  ېتود وي چ  ې د  ینغر  ي ګفرهن کور ودان او ېد  کوربنو د  . م ړوک ون ګډ  ې ک ه ډ غون ېد 

 .  ولوي ټسره را ېچت الند  وه ی  تر  ارانی  شاعر او  کوال یل و څ پلمه 
 

  وند ی پ  د   ېچ   یا ړک  نه شو   ېاو وم  لړالسونه راوت  ې والي م  ډ وخت لن  د   نشتوالي او   آثارو   د   وند ی پ  د 
  زهین څیړ وه ی  الزمه ده،  ې چ ې هغس  جمال و کمال په باب،  او  ل یشما شکل و  د  آثارو  اشعارو او  د 

  ده یو  ې ک پاسته بستر   او  ن ی میښپه ور  ف یتوص د  یې   ا ی راوباسم او  ېپس توره  انتقاد  د  کم؛ یمقاله ول 
  ه ډ لن ې په د  . کمی ول ښېکر و څ وی  مړ درناوي له پاره غوا د  ې ناست يګفرهن  ې درن ې د  د  خو  م،ړک
سره   لوستونکو  درنو  خاطره له تاسو  ېداس وه ی  ی لوګژند یپ او  ې دنیل د  وند یپ  د  زما او  ې ک کنه یل

 به ورنه خبروي.   دوستان ږل رډی ېچ  کومیشر
 

  تونویله مجبور   او   خ یتر   ې هغ  « او د مهډ   هړسمدالسه »ز   سره   دلویاور   په  خبر  د   دو ړیجو  د   ډې غون  د 
ترخه ژوند   هستونکي د  د  ې مډ  ړې ز د  او  ورونه ځنقاش فکري ان  د  ې مډ  ړېد ز ژوند او  کډ 

په    ېککر  نقاش د   د  ې مډ  ړې ز د  ې شول چ   ه ړهغه وختونه راپه ز . ېشو  ه ړپه ز  را ې بی ش ې ترخ
 وهل.   موجونه پو څ مستو  تودو   یې  ې ک نو ی په و او  ې کول ګېآزان تودو فکرونو  ې ک ومبزه ګ
 

  ی لړل نو ی په و او  ړی ک ې شکار  ولوګپه خوني من ناخوالو  ې ولنټ  بدن د  ېمډ  ړې ز وخت که د  دا
سره    رانو« یوخت »تورومد   د   قوي وجود،  او   وان ځ   ر ګورځ ان  د اندامونه د   ې مډ   ړې ز  د   ې دغس  و،
 . دهینه رس ته   هم چا یې   ږغ  ې چ و،  ی لړت یې   ېپلونو ک  رخي څ ېداس او  و  یلړمرو

 

  ې همد   د   کاوه.   کارهښسر  ېباند   ه د څخکله له زندان  ـ  سره کله    ـ  سره  زونویبند   له  ،ېمډ   ړې ز  خو
راسره مخ   ېک  ګ نڅپه  وال ی د  مه ین کيټیټ  »باغ عمومي« د  د  ځور وه ی ې ک و ځ بغاوت په ور

  اندو ړپه ژ یې ژر ر ډی پام شو، ېورباند  ېزما چ بل خوا کتل،  خوا وی  یې اوتر ـ  اوتر شوه،
 : لیوو  ته  ورا ګستر

 

  نو د  نور  ېچ هړک ه ټپ  ې داس ېم  ېپه کتابتون ک  ه ړز خپل د  او  م ی ړېست ې خله چېسره وام در»
 .«  يږ ـیکونکو الس هم راونه رس ري یت  ېد 
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  ځېور  و څ او    ه ړراو  ې ته م  کور  شوه،  یا ځ  ې زما په جب ک  ې چ  ه ړدومره و  وه،   ه ړو  مه«ډ   هړ»ز
  ې کښاو ېورک خاوند پس  خپل او  و ځور ترخو خپلو  ې هغ خو ،ړېورسره وک  ې مرک ښې  ېم
 او...   ې ولیتو 
 

په   ې پرد  د  ېدستارم  خوشال  د  ه، ړک دهیو  ې ک خ ړمرصع په تاوده ا خ ی تار  د  ما  خو  ده،یارډ  دا
پر   ۍ خول د  ېچ  ان،یسپاه توره او رهیانتقاد ت د  ېژب  د  خوشال د  او ړ په سرک عزت ور په رڅی
 . لړداران ک ره یوو، ورته پ کليی ل ات یخوشا ل کل د  یې ک یپ
 

د   ۍ هغه د ککر د  ې مډ  ړېکله به ز ـ  کله ژانده،ینه پ  ې د ږهغه وخت ما له ن خاوند  ې مډ  ړې ز د 
 او...  ې راته کول ېس یجوش ک  د  ېن یو  ې تود  او  ونو ږغ
 

   اګیل ولو ړ په جو يګ کور ه ړوا وه ی د  ېپه باغچه ک ګې انڅ  توښپ کابل پوهنتون د  د وخت  دا زه
  ړو  ایت ړا د  ې نه م ی اځهر  له  م،ړ ته پام وک حاالتو  او نازکو  وخت ناخوالو   د  ې چ ې پرته له د  وم، 
  سرته ورساوه،  ګیکور  ی کړدا و  ې ومڅتر  ،ېود یښ سره ک   ې م  ګن څپه    ګن څاو    ې ستیرا اخ  ې تښخ
 : کلیول  ېپه تندي م ي ګکور هړوا  ېد  د 
 

 منظوم متون«  ې دور ېمعاصر   د اتو یادب  توښپ »د
 

  و ی خالق  د  ېمډ  ړېز د  اندامونه او کليښ بدن  د  ې مډ  ړېز ما د  ېک  ولوړ په جو يګکور ېد  د 
  ه ړز نه رغضب،یم د  ېزمان  د  ېچ  پام نه و  ېته م  ېد  خو هم کارولي وو، ورونهځان کليښ وڅ
  ـ  سره زونو یبند  له ،ېله مخ ې تنښ غو وخت د  د  خو نقاش؛ ېمډ  ړېز د  یې نه  او  يږ ـښیخو مهډ 

  اندامونه په کار ېمډ  ړېز هم د  له پاره، ا ی بالتسم او  کالښ  د  والونوید   د  يګکور هړوا  سره زما د 
 . ورونه ځ ان کلي ښنقاش   د  ېمډ  ړې ز هم د  وو او 

 

  ې اوساتونکي پس په خپل خاوند  ،سره ـ سره ې پالن لمهیم  او ېن یزما له دالسا ېمډ  ړې ز وخت  دا
  ۍ وانځ ې خپل د  ترشا،  تورو تمبو  د  ،اد یتور ص نقاش د  ېمډ  ړې ز د  او  ې ولیتو  ې کښاو ټې پ  ، ټېپ
 ناست و.  ې الس ترزن  ،اً ته مجبور ې نندار  دویرژ د  لګ د 
 

  ې مډ  ړېز د  ېسره م  ـ  زونوسرهیوم او له بند  ا ګیپه شان ل معمار ې تجرب ېاو ب  نوي  و ی  د  زه
تازه کاره    السي او  ټیټ   د   ما  کارول،  ې ک  يګ کور  ه ړواخپل    په   ، ېتښخ  ې نی اندامونه لکه زر  کليښ

 . یوا  ی ودالښ له پاره هغه ته ور ړېهوک د  سرمعمار  د  د یبا خپل کار  ول ډ په  معمار
 

  نو یزر  نورو د  د یبا ېک  کالښ او ولوړپه جو ي ګکور هړوا ېد  د  ېچ  دهیپوه  وستاکار« »ړزو
  تور  ېچ ېسره له د  معمار هړزا .ي یږوکار همۍنقاش اندامونه او ېم ډ  ړېز د  ،ګنڅ  تر تو ښخ
  ې مډ  ړې ز د  ېچ  هړ اجازه ورنه ک یېنظر  ن ی زبیهنري ت خو  آشنایي درلوده، ۍ سره پخوان اد یص
 :  ې چ ل یدومره راته وو  یې  ې وازی   ي،ړ ناه وکګ کومه  سره  کولویپر  په  ورونو ځان کلوښ د 
 

  خو   ،یال ینه شم و  ه څ  ته   ورونوځان   کلوښ  ې مډ   ړېز  د   ې ک  لولو ړپه جو  يګ کور  کلي ښ  ې د   زه د »
»ع ــ پ«    یا ځ پر  ل ګعلي    د   د یبا   یې  نقاش  ي، ږـیسرته ورس   ګیکور  ی کلښدا    ې له پاره چ  ېد   د 
  ړې ز  د   او   يړک   څ اندامونه غو   کلي ښ  ېمډ   ړې ز  جالدان به د   اد یص   تور  د   که نه نو   شي،   ودل ښو
    ي« یځوس  ېبه په اورک  ورونه ځ نقاش ان د  ېمډ 
 

  د  ېمډ  ړېز د  ېپه خاطر م کالښ د  يګ کور هړوا ېد  د  ڼب د  اتوی ادب د  ل،ړوک ېهم دغس ما
 . اوهړپه »ع ــ پ« وا نه، ل ګله علي  نوم  ر ګورځان
 

اوس   ې باند  خړا وه ی  پر والونوید  کلوښ د  ي ګ شوي کور ړجو هړوا ېد  د  ې ک ڼپه ب  اتوی ادب د  او
د »ع ــ پ« په نامه    ې بلک  په نامه نه،   لګعلي    د   ورونه ځ ان  کلي ښ  و څ  و ینقاش    د   ې مډ   ړې ز  هم د 
 . يږـځړیرا
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  خاوند هم د  ې مډ  ړېز د  ه، ړتوندو بادونو ورانه ک ې زمان خونه د  اد یتور ص  وروسته د  کلونه 
  راووت،   ېباند   نه د   تمبو   له تورو   اد ی ص  تور  د   ، یلیښزب   یړ ز  په خاطر   کولو   دایپ   پله د   د   ې مډ   ړېز
نه   یې ی لور ې چ  و، یشو  ل ړدومره سره مرو ې ک رخونوڅ دونکو یپله په تاو  ی رخڅ د  خو
 . ژانده یپ
 

)آصف بهاند(   ما ېک  ڼپوهنتون په ب  د  ځور  وهی  ې « چ النیخارمغ و  دانیم  یط و دانیم  یه»
صاحب ورته    وند یپ   ې شرمه م  له   کلویل  »ع ــ پ« د   دم،د یزه ورته مخامخ ودر  . یته په مخه راغ 

  دل،یوروسته ک  ې اند ړته و ې ))ع پ ،ع پ (( توري مخ ېم  به یش  دهږاو وه ی  او  ی الیونه شو و 
 : لی چا ورته وو  ېک  ېپه د   ېچ
 

  ې په ک  یې ورونه ځان ېمډ  ړې ز د  ې چ یهغه معمارد  يګ کور هړوا د  ېک  ڼب  په  اتو یادب د  ،ید 
ده په نه   د  ېپه خاطرچ  ېد  د  او  ولمیون  یې  ېک ږـیراته وکتل غ  یېپورته  کتهښ کارولي دي.

آزاد   ډ لن وه ی  د  ې کاغذ ک ه ټوټ  هړوا وه ی په  یې زما مزد  و، ړی عزت ک ې مډ  ړې ز ما د  ې شتون ک
 و.   یکل یل اد یزما په    یې شا   تر  تمبو  دتورو  ېچ  ړ راک ېک  ټ شعر په چوکا

 

بادونه    تور   او   ن ی شنه، سپ  ه څ   بادونو وروسته،  له سرو   ې باند   ڼ وهلي ــ ب   رو ښیچا    هغه ــ د   په   ا، یب
  ګ خاوند له ت  د   ېمډ   ړېز  د   توده شوه،  ې« نوره هم په ک هګړبرجیخ  لوتل،»د اراو  ېبل پس   په  وی

په    روان شول،  ېپس ردونو ګ په پلونو   د  انوید الر ورکو الرو  ارانوهمی ده شاعرو  د  ، نه وروسته
  ،ړتوان په اندازه مزل وک د  خپلو سوو وزرونو چا د  هر ،ڼېزا ېلکه وزر سو  هوا شول او

  له درنو   ارډ او    غمونو  د   ې ک  الونویریچاپ   و یچا په پرد   شول او   ېریا  دل،یولو   ېک  په اورونو   وکڅ
  او  کوي ږغ می ن وی  ،رڅیپه  ڼوسپ ی کله د  ـ کله  می ن وی  ېک  په هغو .لړغلي ک انونهځ سره ویټپ
  خاوند،  ېمډ   ړېز  د   خو  شپه وي؛  ېچ  یې  ې په کلي ک  و ړیم  غلي دي لکه د   ې داس  ېپه ک   ایب   وکڅ
  . کوي ږغ مین  وی بلبل  دهینا ام  یوزرسو  ،یلکه وزر مات  سره و یټپ درنو  له غمونو او ادونوی د 

  په  انو یونیل  پرستي د  سر  ې ب ې مډ  ړې ز د  یې  کله  زوي، ړوحشت ل زندان  د  ر یتور مد  د  یې کله 
خپل   د  او  وي ړ جو والی مقاومت د  ته د  ېمخ  ګ رات د  و یل یس توندو  کله د  ـ  کله خو  شان خندوي،
  ارانو یله  نما ی س کله هم د  او  وي ړ جو ونه ټ ته چوکا اسطورو  لرغونو  له ک الوزوي،  ۍ خاطر باول

 تازه کوي.  ادونه ی ر یه  ریت  خواله کوي او  ه ړز سره د 
 

  ې هنري ژوند په نندارتون ک   ر یت  د   او   یناست د   سره  دوستانو   او   ارانو ی  نن خپلو شاعرو   ی د   دا   او
 ننداره کوي.   انوګتابلو ستلو یخپلو ا د 
 

 زندان،  او  مهډ ه ړز  ړیلوم                       
 

 ، ارانی نمایس د  او ۍباول ۍ لیس ا یب                                  
 

 وروسته به راشي...                                                              
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 : عبدالغفور لېوال
 

 »الم او ایلینو« 
 

 او
 

 زما څو بیتونه 
 

اوس مې په یاد نه دي چې د لیوال صاحب د »الم او ایلینو« منظومه مې څنگه په ډنمارک کې  
 څنگه په الس راغله، یوه کاپي مې ورنه واخیسته چې اوس هم راسره ده. تر السه کړه، خو چې  

وروسته له »هوسۍ« او »ارشاک او اوشاس« نه، »الم او ایلینو« د لیوال دریمه منظومه ده.  
ما هوسۍ لوستې وه، »ارشاک او اوشاس« مې یې تر اوسه هم نه ده لیدلې، خو »الم او ایلینو«  

ته راوړه، په فارغ وخت کې ورته کیناستم او تر پایه پورې مې   مې له کاپي کولو سره سم کور
 له نظره تیره کړه. ذهن مې قانع نه شو او د بیا لوستلو هیله مې په زړه کې غوټه کړه. 

 

د بیا ځلې لوستلو په ترڅ کې مې د کاپي کړی متن په حاشیو کې د »الم او ایلینو« د ځینو بیتونو  
هماغه مفهوم مې بیا ځلي د مثنوي په قالب کې لیکل. څو ځایه  انځورونه چې خوښیدل، نو په 

مې دغسې منظوم یادداشتونه واخیستل، منظومه مې تر پایه ولوستله، چیرې مې د نورو کتابونو  
 په منځ داسې ایښې وه چې لیدل کیده نه. 

 

سره گډ  هم کتابونه او کاغذونه  د څلورو، پنځو کلونو په ترڅ کې مو دوه ځایه کډه وکړه، نور 
وډ شول او »الم او ایلینو« داسې رانه ورک شول لکه له افغانانو نه آرامي. آغه بله ورځ مې  

و کې تر سترگو شول، ما  ـبیا پیدا کړل، پاڼې مې سره واړولې او خپل لیکلي بیتونه مې په حاشی
 هم نور و نه غځول او دا دی هغه څو بیتونه ستاسو په مخ کې ږدم: 

 

 ـلـیـنــو چــې راښــکاره شــوه ـمـــرمــر کـې ایپه 
 ـه وه ښاپـیـرۍ مـــاه پــــاره شــوه ـبــــــل څـــه نـ

 

 رگـې یـې راجــــوړ، دواړه عـالـم کړ ـدواړه سـتــ
 بـــــل څه نــه شــوه اور یـې پــورې پـه ماتـم کړ 

 

 الم والړدی حــیــــران گــوري هـرې خــــوا تــه 
 ــال تــه ــدی نـه شـي کــوم یــــو دم دغــې بـمــون

 

 ره کـې ـوایـــه څــه خــدای رانـغـښتـلي ستــا څــیـ
 داره کـې ـچـې یـې ټــول جـهـان حـیـران دی نـــنـ

 

 وان دی ـد ښــکال یـــو لـــوی لـښکر خـــو بـنـــدیـ
 دان دی ـدغـــه تــیـــږې بــیـا ځــلــي ورتــه زنــــ

 

 ــدۍ کـړم ـــه چـې ژونــوایــه راز یــې راتــه وای
 ـړم ـو کې زنــــدۍ کــگـنې ځـان به دغـو غـرونــ
 

 ـړم ـه سـجــده کــدغـه هـر څه بـه دې پـښو تـه پـ
 ـړم ـوره به دا وعـــده کــکـه مـړ نـه شـوم، نـو پـ
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 وی سبــحـان دی ـــستا ښکال نه ده، بس نـور د لـ
 ـمــان دی ـــکې خور شوی لوی رحته وا هر څه 

 
 

 د »کک او زرینه« 
 

 د هرکلي په پار 
 

 
 

زما د گران دوست، زما د خوښې وړ شاعر او قلموال، ښاغلي غفور لیوال د نوې منظومې  
ږي. د لویې نیکمرغۍ ځای دی چې د لیوال صاحب د »کک  ـ»کک او زرینه« ښکالو اوریدل کی
ږي او له بلې خوا د هیواد د  ـیوې خوا د پښتو شعر خزانه بډایاو زرینه« په خپریدو سره به له 

ږدي،  ـتاریخ په دې حساسو شیبو کې چې ښکاره دوښمن موږ ته خپل طبعي حق هم نه راپری
لیوال داسې یو تاریخي واقعیت، د هنر په مټ او د شعر په ژبه  د درنو هیواد والو مخې ته  

 ږدي.  
 

ړیدو او خپریدو مبارکي لومړی  ـه د »کک او زرینه« د بشپزه همدا اوس، د همدې کرښو په وسیل
 ټولو خواخوږو او مینه والو ته وړاندې کوم. او افغانستان لیوال صاحب ته او بیا د پښتو ادب 

 

ما له دې نه مخکې د ښاغلي لیوال دوې نورې منظومې »هوسۍ« او »الم او ایلینو« لیدلې او  
 ، څو ځلې لوستې هم دي. په خورا مینه او دقت مې یو ځل نه، څو

 

کال د جوالی په شلمه مې د فیسبوک پر پاڼو ولوستل چې »کک او زرینه« هم د   ۲۰۱۷د 
 ښاغلي لیوال په دې تورو سره موږ ته را ورساوه:  زیری ړیدو پړاو ته ور نږدې ده. دا ـبشپ

 

په روایت مو نیکونو څنګه د هیرمند اوبه ساتلې او د ګاونډیو په وړاندې یې د   تاریخ »چې د 
دغه سیند ساتنه کوله، تاسو به یې د )کک او زرینه( یا ساکستان په منظومه کې ډېر ژر ولولئ  

 .)ان شاهللا( 
 

   .ړ کړی دی ـد دې منظومې لس سلنه کار پاتې او نور مې بشپ
 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf
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ږم او په حیرانتیا، حسرت او افسوس ګورم، چې  ـورځ په ورځ ډوبید ساکي پرتم په څپو کې 
زموږ نیکونه تر موږ هوښیار وو، هغوی تر موږ ډېر زموږ د روانو اوبو پر اهمیت او ارزښت  
پوهېدل. د ساکانو اووه ـ سره دوښمنې خېلخانې ـ د هیرمند د اوبو ساتنې په پار، سره یوځای  

 .ژوبله پرېښوده شوې او په خپلو کې یې مرګ 
 خو، ولې موږ، اوس، د ِخـرد په دې زمانه کې دومره هوښیار او مېړني نه یو؟« 

 

 ولیکل:  داسې کال د جوالی یوویشتمه( یې بیا  ۲۰۱۷او یوه ورځ وروسته ) 
 

 وسته یې پوښتنه له خپرونکي )ناشر( څخه کوئ، ړه شوه، تر دې ورـاو منظومه بشپ »...
   دا یې هم د پای څو کرښې: 

 

 ...سمند ځي په منډه، منډه تر هیرمنده 
 چې د عشق نوی داستان ورته بیان کړي 
 په خوږو څپو ماړه دوه مینان کړي 

 هیرمند مست دی، هیرمند غاړې، غاړې غورځي 
 هیرمند خپلو مېلمنو ته الرې څاري 

 دی، چې راشي دوه مینه هیرمند تږی 
 د څپو تندی یې کېږدي پر لمنه 

 پېړۍ وشوې چې هیرمند څپې، څپې دی 
 مست، سرکشه ، ډک له شوره، له هیبته 
 سیند د کک ـ زرینې عشق ته سالمي دی 
 له هغه وخته تر ننه ال جاري دی.« 

 

هیرمند  ونغري،  او په داسې یوه حساسه شیبه کې دا کار کیدونکی دی چې دوښمن غواړي ټول  
ږدي. سره له دې چې په  ـتر ستوني یې تیر کړي او کوربانه په ټکنده سره غرمه کې تږي پری

شاعر امر کول او یا دستور او فرمایش ورکول نا سم کار دی، خو زه له ښاغلي لیوال نه عاجزانه  
 هیله کوم:  

 

 لوستونکو پورې ورسوي. هر څومره چې ژر کیدای شي دا منظومه دې چاپ او تر 
 

ما په فیسبوک کې د دې خبر په کامنټ کې غوښتل چې دوې جملې ولیکم، ومې هم لیکلې، خو  
 په تیروتنې سره دا دوې جملې را نه جال، جال پوست شوې. هغه دوې جملې دا دي: 

 

 چې بیا یو لیک لیکم نو کله به وي  
 اوس به یې نه لیکم په زړه مې دې وي 

 

سته مې دا لیک هم په نثر ولیکه او هم مې د شعر په ژبه. لومړی یې نثر او  خو لږ شیبه ورو 
 وروسته به یې شعر تاسو درنو لوستونکو سره شریک کړم: 

 

فکر کوم تاسو د ښامار پر سبک روان یاست، تاسو مو له فکر او قلم نه د نوې زمانې ښامار  
جوړ کړئ، داسې ښامار چې خلک او وطن د خپلې خولې د ځانځانۍ په اور ونه سیځي، بلکې  
د خپلې خولې اور د دښمن پر لور ور سم کړي او د »هوسۍ« آزادي وساتي، د »الم او ایلینو«  

 ري او ساکستان وژغوري، افغانستان وژغوري!  بلورستان وژغو
 

 وژغــوره
 

 )غفور لیوال ته(
 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

 وره ـــان وژغـسـو انــــه آزادي د یـــت
 وره ـــورستان وژغــلـنو بــیــلــالم، ای

 

 ړه شه ور ته ـکـه تــډ وهــې دې بـټـم
 ساکان، هیرمند او ساکستان وژغوره 

 

 چې د ساکستان وینې او اوبه د دښمن ستونی لوند کړي.   ې پرینږد  
 

 دا مې هم شعر: 
 

 رــعــورو، د شــطـوال د اســیــو لــــه یـــت
 ځور ـه انــونــدمــــا، قـــوسۍ ســــا د هــــت

 

ــ یــم دې تــلــه قــــا پــیـــب  ه ــوږلــــږه و تـ
 هـــلــتــســره دې وایــیــراش څــتــگــد سن

 

 ې ودرول ـــه کــــــو دې پــنـــیــــلــــالم ای
 ول ــــوځــــې دې وخـــرو کـــــو ډبـــــوچ

 

 ه ده ـوښــو خــنــیــلــه ایـــه الم نــــا لــزم
 ه مې الم نور هم خوښ دی ـو نـ نـیـلـه ایــل

 

 نې« الر څارمه ـک، زریــاوس دې د »ک
 ار څارمه ـیــه او پــمــه الر یـــرگې پــست

 
 ه وي ـو کله بـک لیکم ن ـیـو لــا یــیــ ې بـچ

 ه وي ـیکم چې په زړه مې نـه یې لـاوس ب
 

 س: ـره ده بــدومـمـې هـله مـیـه هــا نـاو ت
 پل وس ـصرفه ونه کړې په هیڅ څه او خ

 

 خ ته ـ ه کړه پارسیانو مـورتـــک را پـلــخ
 ته! خ  ــ و مـــانــنــمــورو دښــــد دوی او ن

 
۲۱/۰۷/۲۰۱۷ 

 هیدرسلیف
 ډنمارک

 

 

 »کک او زرینه« مو په کورونو کې
 مـیـنه د وطن دې وي په زړونـو کې
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ي غفور لیوال د نوې منظومې )کک او زرینه( د بشپړیدو  لله یوې میاشتې را په دې خوا د ښاغ
او چاپیدو خبرې کیدې. کله چې یې د بشپړیدو خبر په میډیا کې خپور شو، د موضوع د مهموالي  

کال د   ۲۰۱۷او له روانو سیاسي اړو دوړ سره یې اړوندتیا ته په کتو سره ما )آصف بهاند( د 
ک او زرینه« د منظومې د بشپړیدو د هرکلي په  مه نیټه، د گران لیوال د »ک ۲۳جوالی په 
خپره کړه. هلته   مقاله « تر سرلیک الندې یوه لنډکۍ د هرکلي په پار کک او زرینهخاطر »د 

ه ژر چې کیدای شي، دا اثر باید خپور شي او تر  مې له ښاغلي لیوال نه هیله کړې وه چې څومر
لوستونکو پورې ورسول شي. له ښاغلي لیوال او خپرندویې ټولنې څخه مننه کوم چې ډیر ژر  

 او په وخت یې دا کار تر سره کړ. 
 

کال د اگست پر اتلسمه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپلې نوې   ۲۰۱۷ښاغلي لیوال د 
 ولیکل: داسې منظومې»کک او زرینه« د خپریدو په اړوند 

 

  »د خپلواکۍ مبارکې ورځې ته زما ډالۍ: 
 

 او باالخره انتظار پای ته ورسېده،  
 کک او زرینه" له چاپه راووته،  "

 

دا منظومه، نه د دې لپاره، چې ما لیکلې، بلکې د افغانستان د خپلو اوبو لپاره، د هیرمند )هېلمند(  
  سیند لپاره راباندې ګرانه ده، دا منظومه زموږ د نیکونو د مېړانې ډېرې کیسې لري: 

 

ځه جګړې پرېښوې او د خپلو اقتصادي سرچینو د ساتنې لپاره سره یو  څنګه هغوی ترخپل من
 شول،  

 

څنګه یې د مېرمنو عزت   څنګه زموږ نیکونو د خپلو عزیزانو له وژنو څخه کرکه درلودله، 
څنګه یې تر دوه زره کاله پخوانۍ زمانه کې سیاسي شعور ویښ   ساته او په مشرۍ یې منلې،

 ...او  و
 

 .اوس هم موږ ته الر راښیي، چې له روان کړکېچه ځان وایستالی شودا منظومه همدا 
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دا کتاب له سروش کتاب پلورنځي څخه په پراخه پیمانه تر السه کوالی شئ او ژر یې په والیتونو  
 .او بهر کې هم السته راوړالی شئ 

 پر کک او زرینه ستاسو د هراړخیزو تبصرو په هیله!«
 

ښاغلي لیوال ته په خطاب کې د نورو خبرو تر څنگ د شعر په ژبه  په خپله یاده مقاله کې مې 
  هم یو څه لیکلي و. دا دی اوس چې »کک او زرینه« منظومه خپره شوه او د لوستونکو الس 

   : ورغله  ته

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

 
 

 « د پښې غـږ سلطاند »
 

 ه(منظوم «سلطان» لېوال دغفور د )
 

د پیاوړي شاعر غفور لیوال د تخلیقاتو په سلسله کې، »سلطان« د ده د نوې منظومې نوم دی  
د نویو  د نوې موضوع او محتوای تر څنگ، چې په چاپیدو او راتگ سره به یې پښتو ژبې ته 

 انځورونو او نویو ترکیبونو یوه لویه او نوې ډالۍ وړاندې شي.  
 

مخکې لیوال له ټولو شخصي، رسمي او سیاسي بوخـتـتـیاوو سره ـ سره؛ د گڼو  له »سلطان« نه  
 شعرونو په څنگ کې، نورې منظومې هم پنځولې دي چې نومونه یې دا دي: 

 

کې لومړی ځل   ۱۳۷۸کې بشپړه او په  ۱۳۷۷وه، چې غالباً په    «هوسۍ»ــ لومړۍ منظومه   ۱
 چاپ شوه، 

 

 ،کې چاپ شوه  ۱۳۹۰کې بشپړه او په    ۱۳۷۹، چې په  «اوشاسارشاک او  »مه منظومه  یــ دو  ۲
 

 ، کې چاپ شوې ده ۱۳۸۷، چې په  «الم او ایلینو» ــ درېیمه منظومه  ۳
 

 ، کې خپره شوه (۱۳۹۶) ده، چې تېر کال «کک او زرینه»ــ څلورمه  ۴
 

کې لیکل شوې او »ته زما ټوله شاعري یې« شعري ټولگه   ۱۳۷۵ــ ځنگل )لنډکۍ منظومه(  ۵
 کې چاپ شوې ده، 

 

کې لیکل شوې ده او »ته زما   ۱۳۸۴عرفاني منظومه ده، په کال  ،ــ  سفر )لنډکۍ منظومه(  ۶
 ټوله شاعري یې« شعري ټولگه کې چاپ شوې ده،

 

 ړه او چاپ کړای شي. ـهیله ده چې »سلطان« هم ډیر ژر بشپ
 

د راتگ اوازې وې، هغه وخت زموږ    »کک او زرینه»د  (  ۲۰۱۷/ ۲۳/۰۷کال مخکې )پوره یو  
 ولیکل:   داسېد ټول وطن د دې قهرمانې جوړې د راتگ د هرکلي له پاره ما 

 

زما د گران دوست، زما د خوښې وړ شاعر او قلموال، ښاغلي غفور لیوال د نوې منظومې  »
ک  ک »ښکالو اوریدل کیږي. د لویې نیکمرغۍ ځای دی چې د لیوال صاحب د  ( کک او زرینه)

په خپریدو سره به له یوې خوا د پښتو شعر خزانه بډایږي او له بلې خوا د هیواد د   « او زرینه
و کې چې ښکاره دوښمن موږ ته خپل طبعي حق هم نه راپریږدي،  ـ بـتاریخ په دې حساسو شی

ي.  لیوال داسې یو تاریخي واقعیت، د هنر په مټ او د شعر په ژبه د درنو هیواد والو مخې ته ږد 
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49، لومړی ټوکژوندي یادونه

د بشپړیدو او خپریدو مبارکي لومړی    «کک او زرینه»زه همدا اوس، د همدې کرښو په وسیله د  
ما  م. لیوال صاحب ته او بیا د پښتو ادب او افغانستان ټولو خواخوږو او مینه والو ته وړاندې کو 

لیدلې او په   «م او ایلینو ال» او  « هوسۍ»له دې نه مخکې د ښاغلي لیوال دوې نورې منظومې 
 « .را مینه او دقت مې یو ځل نه، څو، څو ځلې لوستې هم ديخو
 

 الفاظو:  دېراغلل، راورسېدل، بیا مې ورته ښه راغالست وویل، په   »کک او زرینهکله چې »
 

قات وشي، ما یې د راتلو د هرکلي  مخکې له دې چې له کک او زرینې سره زما لیده کاته او مال»
کک او  ». دا چې زما کور ته ي وور کړا له یوې یادونې سره خپ شعر او یو مقاله   په پار یوه

ږدم، یوازې دومره به و وایم چې یو دوست د  ـڅنگه را میلمانه شول، دا کیسه به پری « زرینه
د مخ لیدل په ډیره مهربانۍ را باندې ولورول، ما هم په ډیر درناوي په کور   «کک او زرینه»

کې مخامخ را ته کینول. پاڼه، پاڼه مې ولوستل داسې په دقت سره، لکه څوک چې بیا امتحان را  
 :سه مې لیوال ته داسې ولیکلله مې چې لوستل پای ته ورسول، نو سمدالنه اخلي. ک

 

مې چې نن کور ته را میلمانه شول، یوه شیبه مې هم یوازې   « کک او زرینه» نه! موبیا سال
نښودل، د دواړو څیرې مې سر تر پایه داسې له نظره تیرې کړې چې په ټولو رازونو مې  ـپری

  ل. دا چې خپل یاد داشتونه مې ځینې واخیست ولوست او جالبه ال ځان خبر کړ. په یوه سا مې 
 

م، پښتو شعر، پښتو ادبیات او افغاني فرهنگ به  تاسو نه ډیره مننه، او ستاسو قلم او هنر ته سال
 .« پر تاسو ویاړي

 

اوس بیا د »سلطان« د پښې غږ دی، ډیر ژر به د پښتو ژبې په بڼ کې قدم کـیـږدي. خامخا به  
 ښتو ژبې او ادب خزانه ال شتمنه شي. ـقدم نیک وي او په راتگ سره به یې د پدا  

 

د لیوال د ادا سبک    »سلطان« په څو خپرو شوو بیتونو کې چې زه د لیوال په نورو منظومو او د  
ږي، خو دی د تورو د څنگ پر څنگ اېښودلو  ـته گورم، د تیرو شاعرانو تجربې په کې لیدل کـی

ځانگړی او منحصر په فرد سبک لري چې د استادۍ خوا ته په کې  ار کې یو  او سره ودولو په ک
 راوان دی.  

 

زه مخکې له مخکې د لیوال د »سلطان« د منظومې د شکل او محتوا په باب څه نه وایم، د څو  
 بیتونو په لوستلو سره یې یوازې دومره ویالی شم:   

 

باید چې »سلطان« له هنري اړخه، د ده تر نورو منظومو ښکلې او په ال ښو انځورونو سینگار  
رۍ انځورونه او تجربې به سره یو ځای کېـږي  وي. دلیل به یې هم دا وي چې د ده د ټولې شاع

او د »سلطان« د جامو ښکال به جوړوي او په دې ډول به د سلطان منظومه پنځیـږي. هیله ده  
 چې لیوال به همداسې یو بې جوړې هنري اثر وړاندې کړي. 

 

 نو نظریات: ـت  څو  د سلطان د منظومې د همدې گوتو په شمار بیتونو د خپریدو په وخت کې د 
 د ښاغلي یار محمد یار نظر: 

 »استاد محترم!  
تاسو د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په مزله کې ځان ته خپله خاصه الر پرانیستې او بریمن  

 ختیا کې شهکارونه پنځوئ!  ګامونه پر اخلئ! تاسو زموږ له تاریخي وطن سره په هنري مخام
 تاسو لوستونکي زموږ د وطن اصلي روح ته په هنري جادو سره ننباسئ!  

هغه کار چې زموږ په ادب کې یې بېلګې د ګوتو تر شمار هم لږې دي؛ ستاسو ژوند، زموږ د  
 « !ملي روح ژوند دی

 د ښاغلي عبدالرحمن رحیمي نظر: 
 »عالي دی دروند استاد! 
 ومه ده،رنګینه او زرینه منظ

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kak_aw_zarina1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kak_aw_zarina.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_Kakzarina_mina_aw_watan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_Kakzarina_mina_aw_watan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_Kakzarina_mina_aw_watan.pdf
https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
50، لومړی ټوکژوندي یادونه

د تخیـیل په کامره مو د غره والو داسې انځورونه اخېستي، چې د ډېرو تکرار لیدو سره ـ سره؛  
 ږئ، ـږې په خبرو پوهېـپام نه وراوړي، تاسې د وطن د بچي، بوټي او تی

 ستاسې فکر د وطن سر درو او غرونو ته دمې وړي،  
ان هم دی، نو په تاسې ګران دی،  تاسې د شډل پښتون د زړه له سندرو خبریاست او هغه که ناد 

 « .نو موږ ستاسې له نظمه د شعر واقعي کېف په زړه کوو 
چې تر اوسه پورې زما له نظره تیر   بېلگې څخه د څو بیتونو  له منظومې »سلطان« ا هم د د 

 شوي دي: 
 کــرښه کــرښه، لـیکـه لـیـکـه، تـکـه سـپـیـنه 

 ه واوره ښکاري ـد "لوی غر" پر هسکه څوک 
 

 ډ د الژوردو ــــوی ډنـــه لــکـان لـمـن اسـیـش
 اري ـــو الرې څـــوړونــ ې د خـرې یــرشــش

 

 والړې ې  ــي ونـتـ وښــې د لـــدره" کـګــنــ"س
 الرې  ، ږي الرېــیـــهــه بــــو اوبــنـــیـــد چ

 

 ې دي ـ ونــې زرغـ کـدې زمــی دی النـرلـسـپ
 ه اوړي او رااوړي ـــــاد تــــه بــــارونـنــیـچ

 

 ډ دی ـار ګـغـو چـڼـ چـنـې د چـر یـش،رـه شــپ
 د سونګوري په بوی مست د لوی غر هډ دی 

 

 و دي ــپــه څــر پــ طــل عـــې د ګــلــوتــد ش
 ږيـــیــلــه چــــۍ وږمــرنــي غـلــړګـــد زې

 

 یږي ـد شور اورېدل کـنـیـو د سـچـېـږلــه کــل
 و دي ـسورې په وښـمـره ســـــې د غــانـــدام

 

 ږ دی ــو غــالـکـو د ښــ و د رمــ انــیــوچــد ک
 غې ـای چیـای هـپانه د هـ رې د شــه لــرتـېـچ

 

 ې دي ـ غـبـغـو بــــو، وړو وریـــیــرلـــېـــد س
 ا ــې کـمـغـې نـاړو کـږو غــېـاني د مـګـړنـک

 

 ږي ــیـې ورکــک ــه ږ پــو غـیـپـ و د ســـد رم
 ژي ـیـوګی خـو لــ ږدیــېــه کــه، لـتـه دلـتـلـه

 

 تیا کې ـو په چوپــو ونـ نـلي ډوب دي، د شـک
 ږي ـیـ ۍ چغــرغــ وري مــې ثـ و کــم ونـد خ

 

 ه ــونـ سـه پــږې څــېـو مــ ې څـره ډډه کـد غ
 غلي ـو وري ورپسې ځـ ومي او څـرغـو مـڅ

 

 رپي ـره نه بل ته تـمـوه کــرلی، یـېـ وخ سـش
 ړیږي... ـه مـو نـ زکــېــه خــکی پـتـه چـکـل

 

 سلطان راروان دی! 
   
 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf
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 :هادي مال
 

 

 هادي مال او اکا مراد
 

 ! اې پردېس کاکا مراده
 

 ! نامراده  بامرادهاې 
 

 ؟ تا ته چا ویل افغان سه
 

 او تربور د تور شیطان سه 
 

 مړو دښتونو ته ساه ورکړه 
 

 اوبه ورکړه، رڼا ورکړه 
 

 ! اې نامراد کاکا مراده
 

 ته خبر نه یې چي دلته 
 

 د باروتو باران اوري 
 

 د ګلونو کښت ګناه ده 
 

 د غنمو کر جفا ده 
 

 د یزید او شمر جنګ دئ 
 

 ... اورنګ نیرنګ دئد فرنګ، 
 

 )عبدالهادي عطایي مال(
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، خو دا ځل د داستان قهرمان یوازې  کیسه بیا هم د ناکامورا د ژوند او مرگ پر پولو راڅرخي
یې تر    ناکامورا  نه دی، یو بل سووی لووی عطایي مال )عبدالهادي عطایي مال( هم ورسره دی،

   مټو نیولی او خبرې ورسره کوي. 
 

و او د انسان د ژوند ښه کېدو له   الروی هب ذ ناکامورا هغه جاپانی ډاکتر و چې د انسانیت د م
په مثبتو  پاره یې کار کاوه. د ژوند تر ټولو با ثمره دوره یې د افغان انسان د خیر او فالح له پاره  

رې دښتې  ـ، سپېکړ  او خپل کړی هوډ یې ترسره   د ودری  ، د وینو او اور سیالو ته هکړ  ونو تېره کار
ان الال ته یې وویل چې راځه دا ستا حق دی: په کې  غیې د جنت په مثال جوړې کړې او اف

زه هم تاسو غوندې  خو په یاد ولره چې گرځه، ژوند کوه او د الهي نعمت څخه خوند واخله، 
انسان یم، ما غوندې کار وکړئ او خپلو وچو غرونه او سوو دښتو باندې خپلې اوبه ورسېخې  

چې څنگه   ډۍ ورته کینئ او وگورئکړئ او خپل وطن ریښتیا جنت نشان کړئ، پر لوړه غون
 لوبې او زدکړه کوي، خو...  مو بچیان په دې جنت نشان کې 

 

ناکامورا د ټول افغانستان له پاره او د هر افغان له پاره د زړه له کومې انساني کارونه وکړل، د  
دوښمن د مزدور ـ مزدور راجگ شو او دا فرشتې ته ورته موجود یې راته وواژه او زموږ  

د خپل زړگي په اورتون  ویر دې فرشتې د نه شتون  عطایي مال په خپله خاموشۍ کې د  شاعر 
کې واچاوه او بیا یې د کلماتو په جامه کې داسې الیلی راویسته چې اوس هر لوستونکی او هر  
اورېدونکی ورته ژاړي او د خپل زړه آلیلې کترې یې گڼي. د عطایي مال د زړه له اورتون نه د  

 یر شغلې داسې راوتلې دي، چې د هر بېدار وجدان د زړه مراندې سوځوي. واکا مراد د  
 

عطایي مال اوس د خپل زړه د اور د شغلو په ژبه خبرې کوي او وایي چې: اکا مراد افغانانو ته  
داران  کجنت جوړ کړ، خو خبر نه و چې د دې جنت نه لږ الندې دوزخ هم شته او د هغه دوزخ وا

ږدي چې د گل او شنیلي په نامه څه سر هسک کړي؛ نو ځکه  ـنه پرې تر لرو ـ لرو سیمو پورې 
د جنت جوړونکی او بڼوال: »اکا مراد« له ارمانونو  و دښتو کې چد افغانستان په ویې لومړی 

وړ شوي جنت اوسېدونکو ته هم خېر  ج سره ورېبه او وېسېځه او اوس دې ال د اکا مراد په الس  
 وي.   

 

فر آباد په نامه ځای کې د فکرونو یو دوزخ هم شته چې جنت، جنتیان، شنیلی او گالن نه  ـد ک
ونه  سر و اورونه غواړي، له موږ نه د اکا مراد غوندې وینې ا ،غواړي او د خپلې بقا له پاره

 غواړي او... 
 

ږېد، د خپل جنتي وطن  ـناکا مورا له نن نه درې اویا کال مخکې د جاپان په فوکوکه ښار کې وزې
  تور په جنتي هوا کې رالوی شو، خو ښایي کله به یې پزې ته په یوریشیما او ناگاساکي کې د 

ی هم ور رسېدلی وي؛ د خپلو مشرانو او تېرو نسلونو په الس جوړ  باروتو بو  و دیو د کارول شو
شوي پوهنتون کې یې د طب څانگه ولوستله او بیا یې په زړه کې داسې غوټه کړه چې دی به  

ې چې پلرونو او  یجوړوي لکه ده ته به ورته نتونه جداسې  خدمتونه کوي او  نورو خلکو ته هم 
کې یې واړول او هڅه یې دا وه چې د   افغانستان نیکونو ور جوړ کړي دي. راغی سوي لوي

د جنت یوه  طبیعت او خلکو د ناپوهۍ او ټنبلي په اور سوو دښتو نه دوی ته جنت جوړ کړي، 
د باروتو او کرکې اور دی هم وسیځه او د بل جنت په لور یې    څنډه یې چې څنگه راجوړه کړه،

 ږه. ـولې
 

ږ  ـلې فاضلې کورنۍ په غېپږد، د خـتپنده زړه کندهار کې وزېخو هادي مال د همدې وطن په یوه  
سره مینه وکړه، د خپل زړه په کرونده کې یې مینه او انسانیت وکاره، د همدې  کتابونو  له    یې   کې

،  د گړ پورې ورسیند کابل پوهنتون تر اله څپو سره  مونوترنشعري او مینې د وزرونو پر مټ 
کې تېر کړل او په پای کې د لیسانس په نامه یوه ویاړمنه    ڼ په ب و پوهنځي  تڅلور کلونه یې د ادبیا 

پاڼه ور په برخه شوه. اوس یې ځان څنډې ته کړی دی، کله ـ کله غږ راباسي، داسې غږ راباسي  
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هادې مال په دې شعر کې »اکا مراد« تر مټې   لکه د »اکا مراد« پر ویر یې چې ایستلی دی. 
 نیولی دی او داسې د زړه خواله ورسره کوي، لکه د زرگونو کلونو یاري چې سره لري. 

 

 
 دا هم د »اکا مراد« پر وژنه د هادي مال د ویر غږ: 

 
 کاکا مراده!  س ېپرد ېا

 

 نامراده بامراده! ېا
 

 ؟ افغان سه ل یته چا و تا
 

 تربور د تور شیطان سه  او
 

 ه ړته ساه ورک تونو ښد و ړم
 

 ه ړورک   اڼر  ه،ړورک  اوبه 
 

 نامراد کاکا مراده!  ېا
 

 چي دلته  یې خبر نه   ته
 

 باروتو باران اوري  د
 

 ده  ناهګ ت ښک لونو ګ د
 

 غنمو کر جفا ده  د
 

 دئ  ګ او شمر جن دیز ی د
 

 دئ ګرن ی ن ګ اورن ، ګفرن د
 

 تي ښ ت انه ځله  انځ دلته
 

 دئ ګله خپله ژونده تن  ژوند 
 

 هغو ته  ړې اوبه راو تا
 

 ني یو  ي ځپه وینو مین چي
 

 سوي په وحشت دي  عادت
 

 نه یپه روپو م  ويڅخر
 

 نامراده بامراده! ېا
 

 اکا مراده! ی ونېل
 

 ؟ ړ ک سار یله ا هڅ  ړکون  تا
 

 وو  و ګنېخو باج د تور ل دا
 

 ؟ ړله آباد ک ه څ ر ېمب ګ تا
 

 وو   رانویخو راج د و دا
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 له ړله راو  ه څ ا ڼر تا
 

 ببوو و کورو ته  د
 

 ندله ښله  هڅ خندا  تا
 

 هدیرو ته  دلو ړین
 

 له ها مسجده  دهیفا  هڅ
 

 ي ړامامت ک  یې  س یابل چي
 

 له ها مکتبه  دیام  هڅ
 

 ي ړکتابت ک یې  طانیش  چي
 

 ه ړجنت ک ته ښ د رهې سپ تا
 

 همسایه وو   یې خ ږدو  خو
 

 ستله یله خاورو زر ا تا
 

 پر خزانه وو  امار ښ خو
 

 د جهنم کي  ډ اونګ چي
 

 وک څ ويړ جو جنتونه
 

 سکوت کي  ې د توري شپ چي
 

 وک څ اذان کوي  ا ڼر د
 

 ژمن وي وک څ و امن ته   چي
 

 وي  منښ توپک ذاتي د د
 

 هغو سزا دغه ده  د
 

 مذهب د یهودیانو   په
 

 انو یسعود وښ پو ن یسپ د
 

 انو یتور مخو مل  د
 

 انو ید دربار  خ ږ دو د
 

 نو یاطید ش ګ فرن د
 

 انو یراثی د م ګ اورن د
 

 ې کافر جلل اباد سو ته
 

 مومن اسلم اباد سو  ید
 

 استشهاد وو  یې وژل   ستا
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 جهاد وو دا جهاد سو  دا
 

 ې خفه مه س ر ی خ ر،یخ
 

 اکا مراده!  ګ ملن ېا
 

 لونه ګدي مل الر دي  رب
 

 آوازونه  يړک  ېت ښفر
 

 ني یانسان حسن د م  ته
 

 د نفرتونو  طانیش ید
 

 غازي د حق د الري  ته
 

 لو یمرتد د تورو ه  ید
 

 ه ګړاو شر ج ری د خ دا
 

 ي ځیږمحشره به غ  تر
 

 ده  صه یق  ل یقاب  لی هاب د
 

 ي ېږپه وار به تکرار وار
 

 باغونه به راشنه سي  ستا
 

 ي ړراو  لنګبه  ي ګنیال ستا
 

 يړک  یرالو یبه خدا  ماشومان
 

 يړک  یوطن انسان په پو د
 

 به په خندا وي  ړکون  مست
 

 وي  اڅکي په ن ر ېمب ګ  په
 

 په دا سندره وایي  ول ټ
 

 دي زنده اباد وي  ناکامورا
 

 انسان مینه دي تل وي  د
 

 دي د انسان وي ت ښارز هر
 

 آزاد وي ول ټ افغان دي  یلو
 

 آباد وي  ېکال د ه ښ  یې ځور 
 

 مراد دي بامراد وي  اکا
 

 رضوان وي  ې کور د ادښ ې د روح
 

 عطایي مال هادي
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 :پوهاند داکتر سید عبدهللا کاظم
 

 یو د قدر وړ تاریخي اثر، 
 

 یو مننلیک
 

 »زندگي سیاسي شهید محمد داؤد از آغاز تا انجام«
 

 لیکوال: پوهاند داکتر سید عبدهللا کاظم
 

 
 
 

عیني ژوند په مستند ډول دا ښیي چې دی پر خلکو او وطن مین   د پوهاند سید عبدهللا کاظم
خوځنده، پُر تحرکه او هڅاند قلموال دی، د ده ټولې فرهنگي هڅې د اوسني او راتلونکو نسلونو  
له پاره داسې درسونه دي چې د هر زوړ او ځوان په وجود او فکر کې نوې هڅې راپاروي او  

ته هڅوي، کاظم په اوسنۍ زمانه کې د هدفمند او   د نوي ژوند پر لور یې خوځون او حرکت
 منظم فرهنگي کار یوه غوره بېلگه گڼلی شو. 

 

 

تر سرلیک الندې  »زندگي سیاسي شهید محمد داؤد از آغاز تا انجام«  په دې نږدې وختونو کې د  
کې تر ما   ډلهی او د نورو دوستانو په ود درانه استاد پوهاند سید عبدهللا کاظم نوی اثر چاپ ش 
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په لیدلو مې یې سترگې روښانه شوې. دا نوې او تازه لیکل شوي اثر   چې پورې هم را ورسید،
به نه یوازې دا چې زما د کتابتون سینگار وي، بلکې په لوستلو سره به یې زما ذهن هم په نویو  

 پسولل شي.  و، د تاریخ په ناویل شوو خبرو او پټو حقایقو و معلومات 
 

ته او بیا د افغانستان   پوهاند ډاکتر سید عبدهللا کاظم زه همدا اوس اول د دې ازښتمن اثر لیکوال 
 د تاریخ او فرهنگ لویې کورنۍ ته د دې کتاب د لیکلو، چاپ او خپرېدو مبارکي وایم.  

 

عبدهللا کاظم نه   درانه استاد پوهاند سید  ږلو کې لومړی د کتاب له لیکوالـما ته د کتاب  په رالې
او بیا د افغان جرمن درانه پورتال له مسؤل ښاغلي قیس کبیر نه  د زړه له تل نه شکر گزاره یم 

استاد دوکتور  مننه څرگندوم چې زه یې د دې اثر د درلودلو او لوستلو وړ وبللم او بیا له ښاغلي 
   ډېر زحمتونه گاللي دي. کې ږلو ـم چې ما ته یې د کتاب په رالېدوی ینه منننعیم اسد  

 

یې ځینې  ام کال د نومبر پر پنځمه ترالسه کړ او د څو ورځو په ترڅ کې مې   ۲۰۱۹ما کتاب د  
. کتاب په داسې روانه او زړه وړونکې  ېکړ  ېپه بېړه او خورا تندې سره تر سترگو تېر برخې 

د لیکلو مهارت    ژبې سره لیکل شوی دی چې لوستونکی نه ستړی کوي، د لیکلو سبک، د لیکوال 
 او د موضوعاتو ترتیب یې داسې دی چې لوستونکی د نورو برخو لوستلو ته نور هم هڅوي.  

 

کتاب په دریو ټوکونو کې داسې لیکل شوی او ترتیب شوی دی چې ټول یوزر او درې سوه  
( مخونه لري، هر ټوک یې یوې ځانگړې موضوع ته وقف شوی دی او د هر ټوک د  ۱۳۰۰)

 لومړي مخ کې د لوستونکو له پاره د الرښود په ډول لیکل شوي دي: پوښ په 
 

 ــ جلد اول: قدمه های اول ـ دورٔه صدارت ـ دورٔه عزلت، ۱
 

 ــ جلد دوم: نظام جمهوري، ۲
 

 ــ جلد سوم: فرجام خونین.   ۳
 

 
 

په کتاب کې ډېرې نا ویلې خبرې ویل شوې دي، ډېر نوي مسایل د لومړي ځل له پاره د  
. د تاریخ مینه والو او د تاریخ زدکونکو ته داسې نوې پته په  له پاره چمتو شوي ديلوستونکو 

الس ورکړل شوې ده چې د کلونو ـ کلونو مطالعې او څېړنې خالصه، د یوې ارزښتناکې ډالۍ  
کاظم  سید عبدهللا اېښودل شوې ده او دا ډالې ټولو لوستونکو ته پوهاند  ورته په ډول په مخکې
 برابره کړې ده.  

 

د افغانستان لومړنی   ،زه نه غواړم چې په دې لنډه لیکنه کې د افغانستان د یو استثنایي خدمتگار
ووایم   جمهور ری س محمد داؤد د ژوند او کارنامو په باب څه ووایم، خو په لنډ ډول به دومره

د افغانستان    او د واکدارۍ دوره  په نظامي، سیاسي او اداري برخو کې د داؤد خان کړنې زه  چې  
گڼم، د ده د پنځه کلنو پالنونو او پروگرامونو   ی او سیمې په سیاست کې د بدلون او عطف یو ټک

ل  له مخې، نوي عصر او نوي ژوند او پرمختگ ته، افغانستان د ورننوتلو په درشل کې ودرو
 شو ، داؤدي دوره د پرمختگ نوي پړاو ته د گام اېښودلو یو اساسي حرکت گڼل کېـږي. 
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58، لومړی ټوکژوندي یادونه

د داؤد خان د جمهوري ریاست دوره، د پخواني خاموش او مړه سیاست او وروسته له داؤدي  
دورې د ډېر جوشان او افراطي سیاست تر منځ د اتصال یوه داسې معتدله کړۍ ده چې اوسنیو  

 او سیاست په ډگرونو کې ډېر ښه درسونه گڼل کېدای شي.  نسلونو ته د تاریخ 
 

اصلي څانگه اقتصاد او ټولنپېژندنه ده، خو ده د اړتیا له مخې د تاریخ او سیاست ډگر   لیکوالد 
ته هم قدم ورایښی دی او ښه استواره په کې گرځېدلی دی. د ده په وینا د څلورو وروستیو  
کړکېچنو لسېزو پېښو دی له خپل مسلک نه لرې کړی او له ورځنیو پېښو او سیاست سره یې  

او په دې لړ کې یې کله مقالې او کتابونه لیکلي دي او کله یې خپل نظریات    ځان مخامخ کړی دی
 د رادیو او تلویزیون په څپو کې د گڼو مصاحبو له الرې وړاندې کړې دي. 

 

عیني ژوند په مستند ډول دا ښیي چې دی پر خلکو او وطن مین   د پوهاند سید عبدهللا کاظم
د ده ټولې فرهنگي هڅې د اوسني او راتلونکو نسلونو  خوځنده، پُر تحرکه او هڅاند قلموال دی،  

له پاره داسې درسونه دي چې د هر زوړ او ځوان په وجود او فکر کې نوې هڅې راپاروي او  
د نوي ژوند پر لور یې خوځون او حرکت ته هڅوي، کاظم په اوسنۍ زمانه کې د هدفمند او  

 منظم فرهنگي کار یوه غوره بېلگه گڼلی شو.  
 

بریښنایي خپرونو کې یې تر اوسه گڼې مقالې او کتابونه انالین شوي دي چې یوازې په افغان  په  
( ته  ۶۲۱شپږسوه او یوویشت )  شمېر یې  ــ د دې کرښو تر لیکلو پورې  ــ  جرمن پورتال کې 

 رسېږي. 
 

د عبدهللا کاظم وایي چې تاریخ ته یې ځکه مخه کړه چې ډېر ځلې د افغانستان  سی ډاکتر پوهاند 
)کاظم، داکتر سید  تاریخ تحریف شوی دی او ُحب او بُغض پر واقعیتونو سیوری غوړولی دی. 

م،  ۲۰۱۹ل چاپ: مطبعه  عازم، کابل افغانستان، سال  حعبدهللا، زندگی سیاسی شهید محمد داؤد از آغاز تا انجام، م
 پیشگفتار، صفحه  هشتم.( 

 

لیکوال د کتاب په پیل کې هیله څرگنده کړې ده چې لوستونکي د کتاب تر لوستلو وروسته، د  
کتاب او لیکوال نیمگړتیاوې په نښه کړي او د موضوع د ال بشپړېدو په غرض یې ده ته  

ولېـږي، خو لکه څنگه چې لیکوال په یو ځای کې اشاره کړې ده چې په دومره شرحې او  ور
تاب به د هغو خلکو له پاره په زړه پورې نه وي چې د لنډو لیکنو په لوستلو  پراختیا سره لیکلی ک 

په افغانانو کې د مطالعې د کلتور ضعف ته په کتو سره سره؛   )د پیشگفتار لسم مخ(روږدي دي. 
کسان به هم پیدا شي چې کتاب یو ځل نه، بلکې څو ځلې ولولي او خپل  ډېر  زه ډاډه یم چې داسې  
 و لیکوال سره شریک کړي. نظریات له خلکو ا

 

لیکوال په خپله سریزه کې ویلي دي چې ځینې کسان له غلو، جگړه مارو او لوټ کونکوو نه  
ایا نه شي کېدای چې یو قلموال د یوه پر وطن    )د پیشگفتار لسم مخ(شخصیتونه او مشران جوړوي،  

پوهاند داکتر سید عبدهللا کاظم دا  او خلکو مین خدمتگار د ژوند ریښتینې پېښې ولیکي؟ او دا دی  
 کار وکړ او د محمد داؤد د ژوند حاالت یې په الزم تفصیل سره ولیکل. 

 

 پوهاند سید عبدهللا کاظم وایي چې: 
 

دا کتاب ما د کوم امتیاز د ترالسه کولو له پاره نه دی لیکلی او نه مې ځینو اشخاصو ته د سر  
فغان په توگه د هېواد د تاریخ پر یوې برخې رڼا اچولې  سپارلتوب په پار لیکلی، بلکې ما د یو ا

 لسم مخ( یو)د پیشگفتار  ده، څو راتلونکي نسلونه وکوالی شي پر تاریخي حقایقو پوه شي. 
 

اصلي اصول مراعات کړي دي، هم یې د متن په    ببلیوگرافۍلیکوال د مآخذونو په ښودلو کې، د  
منځ کې مآخذونه ښوولي دي او هم یې د هر ټوک په پای کې د مآخذونو بشپړ فهرست وړاندې  

یې د کتابونو، رسالو، مقالو، اسنادو، رپوټونو،  کړی دی چې د دریواړو ټوکونو د مآخذونو شمېر  
 ( ته رسېږي. ۱۵۳مصاحبو او بیانیو په تفکیک سره یوسلو دري پنځوس ) 

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?2
http://larawbar.com/data/library/knowledge/h.khpal/land_larshood.htm
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59، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

 لیکوال د خپلو توزیحاتو په ترڅ کې په عالمانه ډول تاکید کړی دی چې:  
 

ه  دی د دې دعوا نه لري چې دا اثر به بشپړ وي او کومه نیمگړتیا به نه لري، خامخا به کوم
تیا لري او له لوستونکو نه یې غوښتي دي چې د کتاب د بشپړتیا له پاره خپل نظریات ونه  ړنیمگ

 سپموي. 
 

اسنادو او مآخذونو  الس لرلو  استاد پوهاند داکتر کاظم د تاریخ لیکلو د علمي اصولو په رڼا کې، د  
 ادا کړی دی. پوره په وړاندې کولو سره د موضوع حق 

 

د دې علمي تاریخي   ،زه پوهاند ډاکتر سید عبدهللا کاظم ته د ځان او پوهنتوني کورنۍ له لوري
څېړنې د ترسره کولو، چاپ او خپرېدو مبارکي وایم او هیله څرگندوم چې د ورته علمي تاریخي  

 تاند او حوصله د غره په څېر اوسي!  یې قلم   له پارهڅېړنو 
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60، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ډوکتور محمد تنها
 

 د افغانستان د تیارو له پاره یوه بله ډیوه
 

 «PH.Dد محمد تنها پي اِچ ډي »
 

 زما په قهرمانانو کې یو محمد تنها دی
 

 
 

عذابوي او د ژوند له نعمت څخه  زما له پاره قهرمان هغه څوک نه دی چې د خدای مخلوق په  
یې محروموي، زما له پاره قهرمان هغه څوک دی چې د خدای مخلوق ته د ښه ژوند کولو او  
د وطن د آبادولو علمي الرې چارې ښیي او د ښه ژوند کولو، پرمختگ آسانتیاوې ورته  

 برابروي او... 
 )  قهرمانانو کې یو محمد تنها دی. دغو زما په 

 آصف بهاند( 
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61، لومړی ټوکژوندي یادونه

محمد تنها درې کاله  او اته میاشتې مخکې له خپل وطن افغانستان څخه، د امیدونو له یو کاروان  
سره د جرمني هنوور پوهنتون ته د لوړو زدکړو او نویو تجربو د تر السه کولو په پار راغلی  
و او دا دی اوس په هسکه غاړه او د خپلو خلکو او وطن له پاره ال نورو هیلو سره ډک الس د  

 خدمت له پاره چمتو شو.  
 

محمد تنها نه یوازې د ځان او خپلې کورنۍ له پاره د ویاړ یوه شمله شوه، بلکې د ټولو افغانانو  
علمي   او ټول وطن له پاره ویاړ شو او له ټولو نه وړاندې د افغانستان د پوهنتوني کورنۍ او 

افغانستان کې د پوهنتونونو  کورنۍ او د هغوي د اصلي ټاټوبي کابل پوهنتون له پاره، چې په 
په   مور گڼل کیږي؛ د ویاړ داسې هسکه څوکه گڼل کیږي لکه د پامیر او شمشاد هسکې څوکې

 .  څېـر
 

« PH.D  ډگري محمد تنها دفاع کړه، خوشاله زه یم ورته او داسې ورته خوشاله یم، لکه خپله »
 مې چې دفاع کړې وي. 

 

د په لومړیتوبونو کې یو لومړیتوب د لوړو زدکړو سر  دیخوا مې، د ژونپه  له تاندې ځوانې نه را  
پورې ورجگ شوم، په بریالیتوب   (M.Aتر ام اې )  ې. کچ  تر«   PH.Dته رسول و، هغه هم د »

« د زدکړو له پاره آسانتیاوې نه وې.  PH.Dد »هغه وخت  سره مې هغه هم دفاع کړ، کوردننه  
را ورسیدل هر څه سره گډ وډ شول، د روزگار ناخوالو وچ کړل، د   ؟ بیا وروسته چې پتنگان 

 جفا گانو بادونو په هوا کړل او... 
 

اوس پوهنتوني او علمي کړیو ته گران او ما ته گران محمد تنها زما ارمان پوره کړ. نن  
( سهار مې د ده د بریالۍ دفاع پر خبر سترگې خوږې شوې. کوم بل دوست  ۲۰۱۷/ ۱۲/ ۰۱)

له څو   متن خو ما د ده فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کړ، هلته مې د ده په قلم دا  لیکلې و، 
 عکسونو سره تر سترگو شو: 

 

»پرون مې د آلمان هانوور پوهنتون د هستوي او وړانګو فزیک له څانګې څخه له پوره دری  
ېړنیز او تدریسي کار وروسته، په اعلی درجه خپله ډوکټورا دفاع کړه. د  کاله او اته میاشتو څ 

ږو، اوبو، خاوره او هوا کې د  ـډوکټورا موضوع مې »د کابل او هغه ته څېرمه سیمو په تی
 یورانیمو، توریمو، پوتاسیمو او راډون اندازې مالومول« وو.  

 

کاله دمخه، پوهاند ډاکټر عبدالحی   ۴۳په دې څانګه کې وروستۍ ډوکټورا له نن څخه پوره 
نظیفي د پخوانۍ یوګوسالویا د بلګراډ له ښار څخه اخیستې وه. په دې تړاو یو بل نامي خبر هم  

به یې د پوهنتون له رسمي اعالن څخه وروسته درته ووایم. د کورنۍ،    ۱۲سته خو د ډیسمبر په  
اخالص څخه جار سم چي په مادي    خپلوانو، خاصو نږدې ملګرو او مخلصو آشنایانو له مینې او

او معنوي هڅو یې تر دې ځایه را ورسولم. خدای مو په عزتونو لره. توبیت مې زښته برابر ده،  
 ورکړئ زړونه چې ډوکټوراوې ډېرې سي!«  
 

»After 3 years and 8 months of research work, I successfully 
defended my PhD. Thank you all individuals who helped me in one 
way or another in reaching this milestone. Special thanks goes to my 
distinguished professors and lovely colleagues « 
 

https://www.facebook.com/mohammadRtanha
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62، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 

کله مې چې دا خبر تر پایه ولوست، د سترگو حویلۍ مې له خوښۍ نه را نمجنه شوه. په زړه  
 پسې داسې تکراریدل:کې مې او پر ژبه باندې مې پر له 

 

داسې یې انگیرم لکه خپله مې چې د ډوکتورا ډیگري دفاع کړې وي او سند مې یې تر السه  
 کړی وي. 

 

استاد ډاکتر تنها ته د خپل ځان او خپلې کورنۍ له خوا، د افغانستان د علمي او پوهنتوني  
څرگندوم چې په کومه انساني  کورنۍ د یو غړي په توگه د زړه له کومې مبارکي وایم او هیله 

او وطني مینه چې ښاغلي تنها خپلې زدکړې پای ته ورسولې، په هماغې مینې سره خپلې همدا  
زدکړې د وطن او خلکو د آبادۍ او ښیرازۍ له پاره وکاروي او د وطن د نوي نسل په روزلو  

 کې ال کارنده ونډه واخلي. 
 

ه دی لیدلی، حتی د فیسبوک ملگرتیا هم نه سره  ما تر اوسه استاد ډاکتر محمد تنها له نږدې ن
لرو، ښایي ما هیڅ ونه پیژني؛ خو د میډیا او ځینو دوستانو له برکته د ده افکار او خبرې تر ما  
پورې هم کله، کله رسیدلي دي، زما پام وراوښتی دی، ډیرې ښې د کار خبرې او ډیر نوي علمي  

له زدکړو او روزنې سره د ده لیونۍ مینه ډیره د  نظریات لري، په تیره له نوې نسل او د هغوی  
 پاملرنې وړ مسأله ده. 

 

ما پخوا هم په زړه کې غوټه کړې وه چې د استاد تنها په علمي شخصیت او د ځوان نسل له  
روزلو سره د ده پر مینې به داسې یوه څه لیکم لکه محمود مرهون، ثنا ساپۍ او... ته مې چې  

 د تنها د بریالي فراغت په پار به زه یوڅو کرښې ولیکم: لیکلي و. اوس دا دی د استا 
 

 محمد تنها څوک دی؟ 
 

د استاد ډاکتر محمد تنها بیوگرافي هر چیرې چې په مخه راغلې، ما کاپي کړې ده. اوس مې  
ً ټول هماغې یوې مرجع نه کاپي شوې ده. ما ته یې د   چې پرتلیزه بیا کتنه پرې وکړه، تقریبا
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63، لومړی ټوکژوندي یادونه

کې دغه متن په مخه    لومړیتوب ( نیټه په  ۱۷کال د جون په اولسمه )  ۲۰۱۵لومړی ځل له پاره د  
 راغی: 

 

محمد رحمت هللا تنها اندړ د قضاوت پوه مولوي میرزاخان عاطفي زوي دی. نوموړی د كابل  »
 .ي کې د فزیك په څانگه كي استاد دی او علمي رتبه یې پوهنیار دهځ پوهنتون د ساینس په پوهن

 

رحمت هللا تنها د غزني والیت د اندړو ولسوالي اصلي اوسیدونکی    افغان هستوي فزیکپوه محمد 
لمریز كال د سلواغې په دویمه نیټه یې د كابل په ښار كي دې نړۍ ته سترگی    ۱۳۶۲دی. خو د  
 .غړولي دي 

 

لومړنۍ او دیني زده كړې یې له خپل پالر څخه زده كړي او په یوولس كلنۍ کې د سویې د  
وم ټولگي ته تللی، مانا دا چې زده كړې یې په ښوونځي كې له اووم  آزموینې په تیرولو سره او 
 ټولگي څخه پیل كړې دي.  

 

زیږیدیز كال كې د خیرخانې مېني د غالم حیدرخان له عالي لیسې څخه وتلی او په   ۲۰۰۰په 
كال كې یې د كابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د فزیك په څانگه كې زده کړي پیل کړې.    ۲۰۰۱
زیږدیز كال كې د همدې پوهنځي د فزیك له څانگې څخه په لوړه درجه وتلی او    ۲۰۰۴استاد په  

زیږدیز كال كي یې په همدغه څانگه كې د استاد په بڼه په خپله دنده پیل كړی او تر   ۲۰۰۵په 
اوسه هم په همدې دنده پاتې شوی دی. نوموړي د خپلې دندې په موده كې د نړیوالې اټومي  

 البېلو نړیوالو فیلوشیپونو کې گډون کړی.  انرژي ادارې په بې
 

کال کې د یوه تحصیلي بورس څخه په استفادې سره د آلمان هیواد ته والړ   ۲۰۰۸نوموړی په 
پوري    ۲۰۱۴تر    ۲۰۱۱چې هلته یې په هستوي فزیک کې خپل د ماسټري سند تر السه کړ او له  

په کابل پوهنتون کې د استادي تر څنګ د افغانستان اټومي انرژي کمیسیون د هستوي ټکنالوژۍ  
کال له اپرېل را په دېخوا د خپلو ډوکټورا زدکړو لپاره    ۲۰۱۴ه د  مشر هم پاتې شوی. نوموړی ل

بیرته آلمان ته تللی او هلته د هانوور پوهنتون کې د علمي غړي او ډوکټورا محصل په حیث  
اګسټ کې د آلمان فزیکپوهانو ادارې لخوا جوړشوي   ۲۰۱۴دنده تر سره کوي. نوموړي د 

پایلو په وړاندې کولو سره په لمړي ځل د یوه افغان په  مینار کې په ګډون او د خپلو څېړنو د  یس
حیث د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو هستوي څېړنو کې برخه واخیسته. د څېړنو پایلو یې  
چې د افغانستان په اړه وې د ګډونوالو خاص پام ځانته را واړاوه او په همدې سره یې ده ته د  

ورکړ. استاد اټومي او هستوي فزیک پوه دی او له افغان  آلمان فزیکوالو اتحادیې غړیتوب هم 
هستوي فزیک پوه پوهاند ډاكتر عبدالحي نظیفي سره یې په گډه د كابل پوهنتون لپاره د هستوي  
فزیك په اړه په پښتو ژبه دوه كتابونه لیكلي او چاپ شوې دي. د استاد تنها اندړ گڼ شمېر مقالې  

ویبپاڼو کې خپرې شوي. استاد په ډېرو نړیوالو کانفرانسونو او  په ځینو ملي او نړیوالو مجلو او  
سیمینارونو کې گډون کړی او په ځینو هغو کې یې بشپړه ونډه اخیستې ده. نوموړي د یوه کال  

پورې په برلین کې آلمان تر ټولو ستر او د نړۍ دریم ستر هستوي   ۲۰۱۱تر  ۲۰۱۰لپاره له 
ندوی په بڼه کار کړی، د نوموړي ځیني لیکنې د نړیوال  البراتوار کې د یوه کال لپاره د څېړ

اټومي انرژي آژانس په کتابتون کې هم د ماخذ په توګه کارېدلي دي. ډېری لیکنې یې د ده په  
بی بی سي او پښتو اخبارونو او   : پانو لکه بمورنۍ ژبه پښتو باندې دي چې ډیری یې په پښتو وی 

 مجلو کې خپرې شوې دي.  
 

و انگریزي باندې روانې خبرې او لیكنې كوالی شي او په عربي، آلماني او  په پښتو، دري ا 
ارودو ژبو پوهېږي، خو لیکنې نشي پرې کوالی. نوموړی دا محال د آلمان هانوور پوهنتون کې  
د خپلو ډوکټورا زده کړو د ترسره کولو لپاره په څیړنو بوخت دی. په دې وروستیو کې د  

 .« زیکپوهانو د ټولنې غړیتوب ترالسه کړنوموړي په هڅو افغانستان د ف
 

http://lomritob.com/archives/7120


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
64، لومړی ټوکژوندي یادونه

زه خپله د نوي نسل د نوې او مدرنې روزنې سخت پلوي یم او ښایسته ډیر کار مې هم ورته  
کال راپه دې خوا د استاد تنها نظریات لیدلي او تعقیب کړي دي،   ۲۰۱۵کړی دی. ما چې له 

 بیخي ډیره سلنه ورسره موافق یم. 
 

تنها کوم نظریات چې زما له نظره تیر شوي دي، د هغو په استناد ویالی شم  د استاد ډاکتر محمد  
چې استاد تنها یو ریښتینی او هیواد پال ښوونکی دی. پر نوي نسل باندې زړه سوی، له هغوی  
سره بیسارې مینه او د هغوی د مدرنې او سالمې روزنې فکر؛ دا د استاد تنها د هلو ځلو هغه  

 ورځ عملي کړي دي. ځانگړنې دي چې ده هره 
 

په رسمي او شخصي ډول د پوهې د ترالسه کولو دومره لیوال دی چې ما یې تر اوسه ساری نه  
، چې ځینې یې انتقادي بڼه هم لري، دلته وړاندې  بیلگېدی لیدلی. د استاد تنها د همدې لیوالتیا څو  

 ډیر پخوا کاپي کړې او ساتلې وې:  کوم چې ما 
 

»د آلمان او اُتریش اکاډمیکو همکاریو ادارې د نړۍ ټولو هیوادونو له پوهنتونونو سره په څېړنیز  
ډګر کې اکاډمیکې همکارۍ لري، خو د افغانستان په برخه کي یې څراغ سور دی. مونږ ته  

پوهنتون هر استاد فکر کوي چې دی  یواځې خبرې او د بل تخریب را پاته دی، زما په ګډون د 
جناب تر ټولو پوه دی، کله د ارستو خبرې په خپلو ویناوو کې کوټ کوي او کله هم د انشټاین،  
خو د څېړنو چې پوښتنه ورنه وکړی داسې ورته ښکاري لکه سړی چې په دوزخ کې له چا د  

 ریخ پوښتنه وکړئ. یش
 

کورنۍ کې دایمي غیرحاضرین یو، که مو په دې ډګر کې  څېړنیزه او اکاډمیکه مونږ د نړۍ په 
 حاضري پوره نکړه، نو بویه چې تر قیامته به خلک مونږ ته د پسونو په سترګه ګورئ« 

 

 !الال »پښتون  
 

ډېر ډېر له ښوونځي او پوهنځي فارغ کړې، تر نورو ستا د اکثریت دعوه به هله ومنو چې ته 
ډېرو مېرمنو ته په ټولنیزو او زدکړیزو چارو کې برخه ورکړې. داسې نو نه  ږې او  ـپوځ ته ولې

ډېر ښوونځي به ته سوځوې، په دې کمو محصلینو کې به دې نیم ځاندربي وي، په  ږي چې ـکې
یې، مېرمن به دې کور کې تړلې وي او بیا به هم ته ګېله من یې چې  پوځ کې به په نشت حساب  

 ولې مې خلک په اکثریت نه مني.  
 

ږي، را ویښ سه  ـالال مې سې اکثریت او اقلیت د تنو په شمېر نه، د سرونو په شمېر منل کې
 .یویشتمه پېړۍ سوې، اوس مټې نه ماغزه حکومت کوي

 

 ې را خوړین کړ.« پښتونه! رب خو دې نور پوه کړه، زړه د 
 

کوربان مو سم! د اسالمي اُمت او اسالمي ورورګلوي په نامه والکه له سره څه موجود  »... 
نو له هر ممکن فرصت څخه په استفادې سره ځان په پیاوړي    ،ږيـوي، که دې په ځان خوا بدې 

اقتصاد، ساینس او ټکنالوژي سمبال کړه، تر کله به د اسالمي ورورګلوي په نامه په خپل هیواد  
 کې د عربو نیابتي جګړه کوو؟  

 

 !!!«    خو د نوي نسل افکار مه ورستوئ  ،په لیاز د خدای خپل افکار خو مو هسې وراسته دي
 

کال د اکتوبر په شپږمه د کوم څلوربول د لیکنې پر اساس   ۲۰۱۵ساینسپوه  محمد تنها د  افغان
 ولیکل:   داسېپه خپله پاڼه کې 

 

نو کوالی شي ښه شین خر   ي، ږ خاشه کوښښ وکړـنوې څېړنې ښیي چې که څوک مازي لی»
ړنو یو ژوندی مثال ولید، ځوان راته ویل چې ستا دا  ـله ځانه جوړ کړي. نن مې د دغو څې

 « .ځکه ته په کفري ملک کې زدکړې کوې  ، زدکړې هیڅ ګټه نلري

https://www.facebook.com/mohammadRtanha
https://www.facebook.com/tanha.university/posts/999760920090625
https://www.facebook.com/tanha.university?fref=nf
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65، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

سوریایي کډوالو تر څنګ به زه دا خپل افغان  د دلته مې له پوهنتون سره چنې ووهلې چې »
درولم چې پوهنتون کې شامل شي، ول ښه. په روانه پښتو مې دوه اونۍ د مخه خبرتیا  کډوال هم  

چې د پوهنتون داخله کې مرسته درسره وکړم. پرون په ټاکلي وخت    ئ خپره کړه چې ملګرو راش 
د    . ایرانیان راغلل، د افغانانو درک نه وو  ۴سوري او    ۷او ځای حاضر وم، یو ساعت تېر سو،  

کې دوه هزاره وطنوال چې دلته یې مزدورکاري کوله راپیدا سول، د خټو   دویم ساعت په پیل
نت وایه چې د  پوزه یې را جوړه کړه، له پوهنتون څخه ناهیلی را ووتم په ځان او پښتنو مې ال 

ګاډي تمځای مخې ته یوه کوټه افغان ځوانان والړ دي او د هرې تېرېدونکې نجلۍ په کالیو،  
، یوه ډله یې بیا کلک په سیاست کې نښتي چې هله  يریات ورکوبوټونو او کش و پش پوچ نظ

 ... غني د پښتنو حق په هزارو وخوړ او
 

سیاسي   ،څوک د تعلیم په ځای پښتون په خوسا قومي سیاست، ډزنو هې! په وهللا باهللا چې هر 
دا ځوانان   . د پښتون تر ټولو ستر دښمن دی ي،مظاهرو او ناندریو او تشو باټو باندې بوخت کړ 

له چا الهام اخلي؟ خو له همدا یو څو بوتالنو چې د تعلیم او سړیتوب په ځای یې د خپلې شخصي  
 .عقدې په اساس خوسا سیاست کې ښکېل کړي

 

تعلیم    ،ږي، که غواړې هم دولت ولرې او هم عزت ـچلېپښتون الال! نور په وچ زور دولتونه نه 
  !څوک دې په سړو کې نه شماري  ، دې یواځینۍ الره ده، که سیال نسوې

 

 « مړه دې وي بېغیرته غیرتیان
 

 ... پښتون صیب، عرض شود به خدمت شما که »
  ۱۸۰۰کسانو چې  ۴۰۰۰سږ کال د کانکور آزموینې لپاره د غزني له جاغوري ولسوالۍ څخه 

کسانو او د   ۴۰په دې کې د آب بند شریف له جهادي ولسوالۍ  .یې نجونې دي نوم لیکنه کړې
کسانو نوم لیکنه کړې چې ټول یې الحمد هللا برېتور   ۱۰۰ګیالن رحمته هللا علیه له ولسوالۍ 

 .پېغله نسته پکې، همداسي یې د نورو پښتنو ولسوالیو درواخله   ځوانان دي او
 

نو چې ته د خپل ښوونځي سېځونکي ټالیب ته د ادې بړستن کې شپه ورکوې، ته چې د   ،آښه
خپل او پردي د دین په متر اندازه   خپل ښوونځي پیسو غله ته ملي او قومي مشر وایې، ته چې

ځان او مړوند خولې لګوې، ستا چې کابل او غرب مېشتی زدني    کوې، ته چې په خپله په خپل
نه(، ستا چې انجنیر، ډاکټر او آن د پوهنتون وستاذ د ټالیب چمچه وي، ته   فعال ټالیب دی )ټول 

نو په دې کې د هزاره، ازبک،   ، کې مخکي یېچې له هر حسابه په تعلیم کې وروسته او جګړه 
  تاجک او بل څه ګناه ده؟ ته ولې د خپلې ناراستۍ او سر ناخالصۍ پړه پر بل اچوې ؟

 

دروړی! در جار مي کړې، ستا لمړی دښمن ښار مېشتی غل  پښتون الال د خدای روی مې  
قومي مشر، کابل مېشتی مړ سترګی باټو زدني فعال او غرب مېشتی د کلیسا خیرات ته پروت  
ټالیب فکره پښتون دی، ته والکه په دې مخته والړ سې چې خپل ځان مظلوم او نور ظالم وښیې،  

  ، ه خپل سرالری د پوهې او انسانیت په تله نهچا دمخه ته په خپله په ځان مالمت یې، ت تر هر
 . بلکې د تعصب او دینکاري په تله تلې

 

  «پښتونه! حال دې تر دغو بدتر سه 
 

په دا دومره موده کې چې زه د استاد ډاکتر محمد تنها علمي هڅې او لیکنې تعقیبوم، د نورو  
برخو تر څنگ یې درنه برخه د ده علمي لیکنې دي. زه د دې علمي صالحیت نه لرم چې د یوه  
فزیک پوه په علمي مقالو او لیکنو د کره او نا کره یا علمي او غیر علمي قضاوت وکړم؛ خو د  

الرې د یو الروي په توگه مې تل د استاد تنها علمي مقالې په ډیره مینه لوستلې دي،   پوهې د 
 پتې دي:   مقالو بیلگې او ورنه مستفید شوی یم. دغه یې د څو علمي څیړنیزو 
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66، لومړی ټوکژوندي یادونه

 ، په اکاډمېکه کورنۍ کې نااعالن شوې جګړه  افغانستان  لوړې زده کړې: د ــ  
 

 د چاپېلایر اروایي اغېز،  بهیرــ  د لوړو زده کړو پر  
 

 ، کال د پیل په پلمه درسي  د نويــ  
 

 ، : بورسونو ته کله غوښتنلیک ورکول مناسب ديزدکړې لوړېــ  
 

 اټومي وسله جوړوالی او کاروالی شي؟  کله  یو هېواد ــ  
 

 ،  : په نړیوال څېړنیز او ملي فکري ډګر کې غیر حاضره کورنۍزدکړې لوړېــ  
 

 او... 
 

 
 

د ډاکتر تنها لیکنې او قلم زما ډیر خوښ دی. یو ځل ده په خپله د یو محصل په توگه د نوي  
 » څه ولیکل:  داسې تعلیمي کال د پیل له پاره

 

 لوړې زده کړې 
 

 د افغان محصل تجربه، نوی کال نوی پیل 
 

کله چې انسان له څو ځلې تکرار سره سره د یوه کار په ښه ترسره کولو کې پاتې راشي، نو  
ارواپوهان وایي چې د بد تر سره کولو په ځای یې نه ترسره کول غوره دي او دلته باید دمه  
وشي، خو له یوې دمې وروسته د یوه ښه او تازه پیل لپاره اړینه ده چې ټولې ممکنې  

 .آسانتیاوې، خنډونه او کړنلرې وڅېړل او یو کوټلی پلن یې ترسره کولو ته جوړ شي
 

ژوندانه کې له داسې حاالتو سره ډېر مخامخ کېږو، د ځوان کهول لپاره د دغو اړینو  موږ تل په 
 .کارونو له ډلې یو هم لوړو زده کړو ته الره موندل دي 

 

http://www.bbc.com/pashto/columns-38291800
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2016/08/160812_hh-tanha-column-higher-education
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2016/03/160322_hh-new-edu-year-teacher-method
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2016/02/160227_hh-tanha-column-higher-education
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2015/11/151121_gn_when_a_country_can_make_use_nuclear_wepons
http://www.bbc.com/pashto/columns-39694815
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2015/12/151231_hh-tanha-column-higher-education
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67، لومړی ټوکژوندي یادونه

ډېری وخت ځوانان بېالبېلو تحصیلي ادارو او بورسونو ته د کال په ترڅ کې درخواست ورکوي،  
المل شي چې هیلي یې مړاوې او زده کړو ته یې تبه  خو د اسنادو او شرایطو نه بشپړتیا د دې 

پرې شي، دوی ډېری وخت خپلو نیمګړتیاوو ته په نه پام سره فکر کوي چې ستونزه په ټاکونکو  
 .ادارو یا اشخاصو کې ده نو ځکه ناهیلي او د لوړو زده کړو ترسره کولو څخه الس په سر شي

 

ل دا دی چې نوې ورځ، نوې اونۍ، نوې  زما شخصي تجربه دا را ښیي چې دې چارې ته یو ح 
میاشت او یا هم نوی کال د خپلو هڅو بیا پیل لپاره یو نوی څپرکی وګڼو، دا کار دوه ګټې لري،  
یوه دا چې د دغې نوې نېټې تر راسېدو د کار اجرا لپاره په کافي اندازه پوټانیشیل انرژي زېرمه  

سو د لوړو زده کړو نوی پیل تاسو په اروایي  کېږي او دویم دا چې هم د نېټې نوی پیل او هم ستا
 ډول دېته چمتو کوي چې د ژوند په دې پړاو کې نوی څپرکي پرانیستلو ته تیار یاست 

 

 
 

  زما ته  زدهکړو  لوړو  هغه   کړې  مرسته  ډېره  کې  اخیستلو  په   بورس  د  یې   ماسره  له  چې  څه  هغه 
  لپاره  پیل  نوي  د  کې  الره  دې  په  هڅه، درخواست  د  ځلې  بیا  بیا  سره سره  ناکامېدو  بیا  بیا  د  تنده، 
 .پرانیستنه   څپرکی نوی  او  نېټه   نوې

 

کلونو کې مې بېالبېلو بورسونو ته   ۲۰۰۵او  ۲۰۰۴دا تجربه په ما کټ مټ تېره شوې، په 
درخواستونه ورکړي ول خو د شرایطو نه بشپړاوي له امله مې درخواستونه رد شوي او نا هیلی  

ل ډسمبر میاشتې همدا شپې ورځې وې چې موږ د جرمني ورځبورګ  کا ۲۰۰۵شوی وم، د 
پوهنتون لخوا د یوې لنډې مودې لپاره په علمي سفر دې پوهنتون ته را وبلل شو، دې لنډ سفر  

  ۲۰۰۶مې د لوړو زدکړو هغه پخوانۍ تبه بیا را پیدا کړه، له ځان سره مې هوډ وکړ چې نوی 
 .کال باید زما لپاره نوی پیل وي 

 

کال پاتې څو شپو او ورځو کې مې د جرمني بورسونو په اړه ښه ځان مال کړ، شرایط مې  د 
مکمل ولوستل او د اسنادو برابرولو ته مې تابیا وکړه، د نوی کال په پیل سره مې د مشرانو  
اُستادانو په مرسته او هڅونې د بورس اخیستلو چارې پیل او باالخره مې له اوږده ځنډ وروسته  

 .سه کړ بورس تر ال 
هغه څه چې له ماسره یې د بورس په اخیستلو کې ډېره مرسته کړې هغه لوړو زدهکړو ته زما  
تنده، د بیا بیا ناکامېدو سره سره بیا بیا ځلې د درخواست هڅه، په دې الره کې د نوي پیل لپاره  

 .نوې نېټه او نوی څپرکی پرانیستنه 
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68، لومړی ټوکژوندي یادونه

اړه د مشرانو او تر ما مجربو کسانو څخه د   د درخواست په پروسه کې د اسنادو او شرایطو په 
مرستې غوښتنه، اسناد مکمل او په خپل وخت سپارل او تر ټولو مهمه دا چې یوې مرجع ته د  

 .درخواست په ورکولو اکتفا نه کول او بېالبېلو مراجعو ته مکرر درخواستونه ورکول
 

  ورکوي،   درخواست   کې   ترڅ   په  کال   د   ته   بورسونو   او  ادارو   تحصیلي  بېالبېلو   ځوانان   وخت   ډېری
  تبه  یې ته  کړو زده او  مړاوې یې  هیلي  چې شي  المل دې  د  بشپړتیا  نه  شرایطو  او  اسنادو  د  خو 
 شي،  پرې 

 

کال د لوړو زدکړو کال ونوموو او ټول لوړو زدکړو ته الرې   ۲۰۱۶راځئ په خپل مینځ کې
کال د افغان ځوانانو لپاره په ټولو ډګرونو   ۲۰۱۶موندنې لپاره هڅې وکړو. . په دې هیله چې 

 .په تېره بیا د نړۍ پوهنتونونوکې لوړو زده کړو ته د الرې موندنې تر ټولو بریالی کال وي 
 

 « ه! نوی کال مو بختور ش
 

 پل نظریات په خپله فیسبوکپاڼه کې لیکي: خ ډاکتر تنها ډیر ځلې 
 

 : نظر   د نوې ښوونې روزنې په باب د ډاکتر محمد تنها
 

کالي او  د سوریې او افغانستان مهاجر په غیر قانوني ډول اروپا ته راشي، اروپایان یې ډودۍ، 
د ګلونو ګېډۍ په الس یې هر کلی ته الرو ته را ووځي، بلې خواته یو بې وزلې افغان د اسالم  
غوړېدا مرکز سعودي او نورو عربي هیوادونو ته په رسمي کاري ویزه والړ سي خو عرب یې  
له سره د سړي زوی نه بولي، د یوې روپۍ انساني ارزښت نه ورکوي آن د س.پ.ي او .خ.ر.ه  

ورته کوي خو له کابله زما یارانو د اسالمي وروګلوي ډول غاړې ته اچولی او د اسالمي    خطاب 
  ي.اُمت په کې قصیدې وای

 

کوربان مو سم! د اسالمي اُمت او اسالمي ورورګلوي په نامه والکه له سره څه موجود وي، که  
یاوړي اقتصاد،  ږي نو له هر ممکن فرصت څخه په استفادې سره ځان په پ ـدې په ځان خوا بدې

ساینس او ټکنالوژي سمبال کړه، تر کله به د اسالمي ورورګلوي په نامه په خپل هیواد کې د  
عربو نیابتي جګړه کوو؟ په لیاز د خدای خپل افکار خو مو هسې وراسته دي خو د نوي نسل  

 !!! افکار مه ورستوئ 
 

 : افغان او مطالعه
 

کال د سپتمبر اولسمه تنها په خپل مخکتاب کې د افغان او مطالعې د اړیکو په باب   ۲۰۱۵د 
 ولیکل:  داسې

 

کتاب،  ډګر کې د افغان پېژندلو یوه ستره نښه دا ده چې نورو به مخ ته  ډي، بس او هوایي  په ګا »
لوړ غږېږي او یا به یې خپل پاسپورټ    مجله او یا اخبار نیولی وي خو افغان به یا ټلیپانه کې لوړ،

او ټیکټ را ایستلی وي او هغه ته به ګوري. په مونږ کې د مطالعې او معلوماتو حاصلولو هیڅ  
 .« همدا اوس مې څنګ ته یو ځوان په همدې کوایفو ناست ده frown-humørikon تنده نسته 

 

 ال ډیر پخوا په الر ورکو الرویانو کې داسې لیکلي وو:   (آصف بهاند )ما 
 

د ماسکو په مترو کې نور خلک مطالعه کوې د افغان الال یو شی غم او بل شی یې شلغم کرار  »
 .« ناست وي د نجونو لغړو عکسونه ګوري 

 

ډاکتر تنها سره له دې چې ساینس پوه دی، خو کله، کله د سیاسي، ټولنیزو او ادبي مسایلو په  
باب هم نظر ورکوي. په همدې لړ کې یې یو ځل د کوچنیانو د ادبیاتو په باب داسې یو څه خپاره  

 دا دی:  توريکړل چې زه یې ال هک حیران کړم. هغه  
 

https://www.facebook.com/tanha.university?fref=nf
https://www.facebook.com/tanha.university?fref=nf
https://www.facebook.com/mohammadRtanha?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARA-BkF7gzkSRx0XRW3gSgUaiijBphmtX5TjJa9igNUeyMl5d0yW7Xn-x6La-7wP2ES8sCpEwAnF7knB
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زمونږ نسلونو د مثبتې فکري ودې نه کولو یو ستر المل دا هم دی چې زمونږ د ماشوم  »
ي ماالمال شوي. په کتابونو او کورونو  ادبیات تر اوسه له مینه ناکو کیسو، ترانو او سندرو ند

کې زمونږ ماشومانو ته اوس هم د زمریانو او لېوانو د ځناورتوب، کرکې او تبعیض کیسې  
کېږي، زمونږ سندرې او شعرونه له جنسي لوږې بوغارې وهي، نږدې ګرده ادبي نثرونه مو  

څخه د سړیتوب څه    پر نرواکي او ښځه ځپنه کې غوټې وهي. پداسې ادبي فقر کې له نوي نسل
 تمه لرې برخوداره؟ 

  !«لیکوالو حضراتو؛ دا چاره بدلول غواړي
 

  آنالین  او افغان جرمن تاند ما هم د ډاکتر تنها پر همدې ارزښتناکه خبرو یو مقاله ولیکله او په 
 کې مې خپره کړه، بشپړ متن یې دا دی: 

 

 ه نظرله د کوچنیانو ادبیات د یوه ساینسپوه 
 

 
 
 

ماشوم  زمونږ نسلونو د مثبتې فکري ودې نه کولو یو ستر المل دا هم دی چې زمونږ د »
ادبیات تر اوسه له مینه ناکو کیسو، ترانو او سندرو ندي ماالمال شوي. په کتابونو او کورونو  
کې زمونږ ماشومانو ته اوس هم د زمریانو او لېوانو د ځناورتوب، کرکې او تبعیض کیسې  
کېږي، زمونږ سندرې او شعرونه له جنسي لوږې بوغارې وهي، نږدې ګرده ادبي نثرونه مو  

اکي او ښځه ځپنه کې غوټې وهي. پداسې ادبي فقر کې له نوي نسل څخه د سړیتوب څه  پر نرو
 تمه لرې برخوداره؟ 

 )دوکتور محمد تنها(   !«لیکوالو حضراتو؛ دا چاره بدلول غواړي
 

 

دا پاسنۍ خبرې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د ډوکتور تنها نوی نظر دی چې ډیر تازه یې  
 فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی. په خپله 

 

( کړې ده او اوس  PhDکې پي اچ ډي )»هستوي فزیک« په څانگه تنها د  استاد ډوکتور محمد  
تدریس هم کوي، خو د نوي نسل د تعلیم  ، د جرمني هېواد په یوه پوهنتون کې  په همدې برخه کې

http://www.taand.com/pal/?p=3525
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_tanha_nazar.pdf
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او ځوانان   ، کوچنیان ماشومانپه برخه کې په عملي او نظري بڼه داسې فعاله دی لکه چې ټول 
 یې د خپلې کورنۍ غړي او یا خپل اوالدونه وي.  

 

د خپل مسلک، زدکړو، په تېره لوړو زدکړو په برخه کې یې علمي لیکنې په بي بي سي پښتو  
 ږي. د لوړو زدکړو په برخه کې یې د څو علمي لیکنو سرلیکونه دا دی: ـویبسایت کې خپری

 

 ، بحران  باور  د زدکړو په بهیر کې د ــ 
 

 لوړو زدکړو ته مخه کړو؟   څنگه   له اوږده ځنډ وروسته بېرتهــ 
 

 برخه کې باید لوړې زده کړې وکړو؟   کومه په ــ 
 

کتور تنها پر ژوند، علمي شخصیت او افکارو باندې، د ده د ډوکتورا د  وما پخوا هم د استاد ډ 
 . هړک خپره ېپه پلمه یو مقاله لیکلې وه، چې تقریباُ یو کال مخکې م  ع د خوښۍ بریالۍ دفا

 

په فیسبوک کې یې د سیاست په برخه کې ژبه ډیره تونده ده، خو ډیره اصالحي او را ویښونکې  
په بورسونو خبروي، ورته  بڼه لري. د ډیری پوستونو مخاطبین یې ځوانان دي چې دی یې 

 رمو د ډکولو الرې چارې ورښیي. وهڅوي یې او د ف
 

ډاکتر تنها دومره د نوي نسل د روزلو لیوال دی چې بل ساری یې ما نه دی لیدلی. دا یې د نوي  
 ده:  بېلگه   یوهسره د مینې نسل د روزلو 

 

 !چې نن نه وم خوشاله نو کله به خوشاله وم ؟ »
کلنۍ کې له کلي یوازې را روان   ۱۴د خپلوانو له ډلې مو یو ځوان کورته راغلی وو، ول په 

سوی یم او په خپل سر مې خوشال خان لېسه پیدا کړې، هلته مې سبک ویلی، اوس باختر  
پوهنتون کې د انجینري تر څنګ په آمریکایي پوهنتون کې د ټافل آزموینې ته تیاری نیسم او  

ري او بیسواده  غواړم چې هارورډ کې لوړې زدکړې وکړم. ول پالر مې په دوبۍ کې نانوایي ل 
دی خو زما د تعلیم خرڅې ته چې هر رقم وي پیسې پیدا کوي او را لېږي یې. چې داسې کیسې  

 .اورم نو د خوشالۍ تر څنګ مې دې هیواد ته مظبوطه هیله پیدا شي 
  !« دا وګړي ډېر کړې خدایه 

 

  لړخو په دې نږدې ورځو کې یې د نوي نسل د روزلو د افکارو او پالنونو د وړاندې کولو په 
ټک  » کې، د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې داسې یوه ټکي ته اشاره کړې ده چې: لکه د چا خبره  

 دی:   متن . دا د ده د یاد پوست بشپړ « خبره یې کړېدهاو پتری
 

زمونږ نسلونو د مثبتې فکري ودې نه کولو یو ستر المل دا هم دی چې زمونږ د ماشوم  »
ادبیات تر اوسه له مینه ناکو کیسو، ترانو او سندرو ندي ماالمال شوي. په کتابونو او کورونو  

کیسې  کې زمونږ ماشومانو ته اوس هم د زمریانو او لېوانو د ځناورتوب، کرکې او تبعیض 
کېږي، زمونږ سندرې او شعرونه له جنسي لوږې بوغارې وهي، نږدې ګرده ادبي نثرونه مو  
پر نرواکي او ښځه ځپنه کې غوټې وهي. پداسې ادبي فقر کې له نوي نسل څخه د سړیتوب څه  

 تمه لرې برخوداره؟ 
  !«لیکوالو حضراتو؛ دا چاره بدلول غواړي

 

پوست کې د ماشومانو او کوچنیانو    دېساینتست دی، خو بیا یې هم په خپل  چې  نها سره له دې  ت
په نظر کې نیولو سره، داسې ټکي ته اشاره کړې ده چې ډیره اساسي   پېـژندنېروان د د ادبیاتو 

 او ټاکونکې ده.  
 

http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2015/12/151206_gn_muhammad_tanha_studying
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2015/12/151219_hh-tanha-column-higher-education
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2016/01/160131_hh-tanha-column-higher-education
http://www.taand.com/archives/99956
https://www.facebook.com/mohammadRtanha?fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCEgM1MWU9y5blUKO-DYnTom39LoqcKH_O-Azbb_BhJSZvzrUyWKMd7b4SxAmtt7ejVvzil0QMRlOvYPOTdXbMF_ibVduXVsFRA6uRQPfWEn4Bt6IYI2LR-HTlnTGq1NIo-ErnC-Apue9w--kdP7xusaX0dLWJrMxwMOxKI4NRPn9ngV6MKU77jK0qB8GbJOo9Fq9zP6hcMXN0LL1ihlw-RQCVToYx5XoYlqNV_8A&__tn__=m-R
https://www.facebook.com/mohammadRtanha?epa=SEARCH_BOX&jazoest=2651001225471527956699579718679655710211210250735452815354749990669510110679117108801046511078111119701058158651001225610068984551118845471571187411612067734911383861121211051051121064511645849711656748754451115011790103
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و ته  چ کې خپلو باو یا د کوچنیانو له پاره په نورو ځانگړو کتابونو په درسي کتابونو   چې  تر څو 
د نوي  و د خپل هیواد  ؛ ن سلسله جاري ساتولو  وتوی   د وژلو او وینو  ،تشدد او دوښمني ورزده کوو

 .  تخم شیندو  او وژنو وینوکرکې،   ذهن په کروندو کې به د نسل د  
 

د کوچنیانو ادبیاتو لیکوالو سره ښایی چې د ماشومانو له پاره مینه، وطنپالنه ، انسان او ژوند  
خوښونه او راتلونکې ته امید وښیو او داسې کړکۍ ورته پرانیزو چې د نوې تکنالوژۍ او د نویو  

خوانیو  کې بند یو او د پ   تارنو خامو  ه په  ب زدکړو او تمدن په لوري د حرکت یوه الره وي، تر څو  
هغو افکارو په دایره کې ښورو چې نورو ملتونو ال پخوا خپل ځان او خپله ټولنه او خپل نوی  

نه را ایستلي دي او د پوهې ډیوه په الس د نوي او متمدن ژوند په لوري   له دایرېهغو  د نسل 
 روان دي.  

 

تو کار  اانو پر ادبیما  چې له ډیرو کلونو راپه دیخوا د نوي نسل د روزلو په سلسله کې د کوچنی
د استاد ډوکتور تنها دا نظر تایدوم، خو دا یادونه هم  د هغو د تجربو په رڼا کې ، دی او پام کړی 

لموالو تخلیق کړي یا ژباړلي  قاړینه گڼم چې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره کوم آثار چې زموږ  
رامنځ ته    دي، تر ډېره پورې یې دې مسالې ته پام ساتلی دی، په تېره په دې وروستیو کلونو کې

خبره صدق   د ښاغلي تنهارف وزارت د نصاب په برخه کې ؛ خو د افغانستان د معاشوي آثار
کوي، چې ما په خپلو ځینو اړوندو مقالو کې د هغو ځینو نیمگړتیاوو ته اشارې کړې دي. تقریبا  

تر سرلیک الندې مقاله خپره   « د تعلیمي نصاب پښتو کتابونه» دیارلس میاشتې مخکې مې د 
 لیکلي وو:  داسېکړه. هلته ما 

 

پرته له شکه چې اوسنی تعلیمي نصاب بیشمیره ستونزې او نیمگړتیاوې لري چې هغه باید د  »
. زما د دې تورو لیکل دا مانا نه رسوي چې دا تعلیمي نصاب زما د  شي سمون په نیت په نښه

ړ دی، زه کوالی شم چې د هر ټولگي د درسي کتابونو او تعلمي نصاب په باب مقاله نه،،  تایید و
  ي.بلکې مقالې ولیکم؛ خو د نه لیکلو یوه وجه یې دا ده چې نه یې څوک لولي او نه یې تطبیقو

سوهنې سره، د گوندنونو اوتنظیمونو په فرمایش  په درسی نصاب کې د بهرنیانو په غوښتنه او ال
داسې درسي نصاب جوړ، چاپ او تطبیق کړای شوی چې له گڼو تیروتنو سره یې د وږي  
افغانستان په ملیونونو ډالره په چاپ او خپرولو باندې ولگیدل. هر ډول چې دی، اوس خو د  

 ..« .تعلیمي نصاب په نامه د وطن نوي نسل ته په مخ کې ایښودل شوی دی
 

ې په خاطر او د هغو قلموالو له پاره چې د ماشومانو  د داسې یوه نیمگړي تعلیمي نصاب د سمون 
او کوچنیانو له پاره قلم چلوي، د تنها د اصالحي نظر او دې ته ورته نظریاتو په پام کې نیول  

 او د هغو تطبیقول یو اړین کار دی. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_pashto_taalemi_nesab.pdf
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 : محمود مرهون
 

 محمود مرهون 
 

 او د کوچنیانو ادبیات
 

 
 

 » د مرهون په قلم: ،بیوگرافي  مرهونپه پیل کې د 
 

 ؟ سو استاد  پوهنتون  کابل  د  څنګه  زوی  دکاندار د سو  #دچهار
 

  هلک   ویل  خلکو  زېږدی  و  کوچنی  ناکرار  یو   ته  نړۍ  ناکراره  دې  دمخه  کاله  اوویشت   څخه   نن   له
 . یم سوی  غټ   یوازي  خو یم   هلک  اوسه تر  دی

 

  د   کړي   مات   مي  السونه   دواړه   سوی،  مات   سر  ډېر  مي   ځله   لس   تر  وم  شوخ  ډېر  والي   کوچني   په
   کړي   مي  بجلي  کړي  مي  مردکي  دي،  مي  کړي  لوی  اخستي  را  څخه  ځالګیو  له  مي  بچي  مرغانو

 

 . خوړلي ما  وهل  ډېر  ټولو  تر   وه  هلکان  یوازي ډېر  دېرش تر   کي کورنۍ   په  زموږ
 

https://www.facebook.com/mahmood.marhon?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1?source=feed_text&story_id=1769354846413279
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  شوخۍ   ډېري   د .ووهلم   ډېر  ال   خوا   په   تر   یې  به   هغه   ویل   دالیل   ډېر  سره  چا   هر   له   مي   کوچنوالي   په 
  زوی  مور  مهذبي یوې او  خوندو  ږو ـشپ د  مګر وم هم  خور  مردار ډېر والي  کوچني  په  السه له
 . هم   کېدلم وهل  سره کېدلو  لمبول  د  به ورځ  هره   نو وم 
 

  خبر   بیا   وروسته   سوم   ناکامه   کي  مدرسه  ابوحنیفه   امام   په  وم   کالو  ږوـشپ   پنځو  د   کي   صنف   اول  په
  په  تکرار  بیا   اول  دئ  کوچنی   ډېر  دئ  چي  وه   ویلي   ورور  مشر   مي  ته  خان  الدین   سراج  چي  سوم 
  همېشني  دي مشران  ما تر کاله دونیم بل کال نیم یو  ،یو چي مي زامن  اکا د  دوه وایاست، و

 . وه  سیاالن 
 

  تېر مي کال یو  سوم،  شامل کي  صنف ږمـشپ په  کي  لیسه ظاهرشاهي اوسني البیروني  پخواني
  د  کندهار د  او  کول هم  مي  فټبالونه  کړم  کش ته  لیسې  بابا  احمدشاه  میني لیونۍ  لوبي  فټبال  د  کړ

  امتحان  ته   لیسې ترک   افغان  سره  زامنو  له اکا  د  مي  مخکي  دې  له  وم،  هم   نطاق  ستدیوم  ورزشي 
 .  سو   تړل   و   ترک  افغان   سوم   کامیابه   چي   ورکړ   مي   بیا   ځل   یو   ناکامه،   زه   سوه   کامیابه   دوی   ورکړ 

 

  څنګ په  مي بیا  وم،  راغلی  دوهم  کي  کسانو زرو  ږو ـشپ په  ورکړی امتحان  مي  چي  ځل دریم
  وکئ،  کار  کي  ډ وار  ساري  روغتون  میرویس  په  مي  کال  نیم  یو  کړی   شروع  نرسینګ   عملي   کي
 .  سوم   ټاکل  و  مرستیال مجلې د   او  ویاند  و نډ غون   د  ریاست   معارف  د  وروسته   هغه  له
 

  جنوب  د  خوا له یونسف  د  مخکي دې له سو غاړه  پر  مشرتوب  شرکت  خصوصي  یو د  مي بیا
  وم  به کلن پنځلس شاید  وم به  کي  صنف یولسم په. سوم  ټاکل و مشاور ځوانانو د  حوزې غرب 
  سره  درې  مي  پالر درلودی  نه   بخت   مي  والي  کوچني له . سو چاپ  مي انځور  کتاب  لومړی  چي

  مور بیولی،  یم  نه  وخت  هیڅ  یې  زه  بېول  سره  ځان  له  ته  والیتونو  او  هیوادونو  بېالبیلو  ورونه 
  تګ  په  راغلم ته کابل  دئ،  کړی  تېر  زکندن هم  والي  کوچني  په  دي ځله  څو  چي کوي کیسه مي
  په  ځله درې دوه  یو نیولي طالبانو ځله اوه ږـشپ سوی چپه موټر ځله درې مي کي راتګ او

  ځوانانو  د  افغانستان  د  وه، ګذاره به   افغانۍ لس  په  چي ده راغلې اونۍ  داسي یو، ختلي  کي جنګ
  راسره سوم،  کامیابه  کي  پړاو  اول  په درلودلې مي  رایي  نیوي  اته  سوم  کاندید  ته  ریاست  پارلمان 
  رئیس  کي انتخاباتو ځل دوهم  په بیا کړم ناکامه یې کي پړاو دوهم  په  زوی وکیل یوه د  کاندید 
  محصلینو  ممتازو د  پوهنتون کابل د  سوه، لغوه پروژه پارلمان  د  کي میاشتي دوې په خو  سوم 
  کابل  د  مي  پسې پره  کاله  څلور سوم، مدیر مسول  مجلې ږغ  محصل د  او سوم ټاکل  و  مشر

  نو  دي ساده او سیده مي  خبري  او  ده  مغروره مي  قواره  ساتل،  و  اولنمرګي  عمومي  پوهنتون 
  ځای  هر ځکه نو  ږي ـمعلومې را  درواغ  دیپلوماسي  وم  او  یم  مخامخ  سره  ټکر له  ځای  هر ځکه
  دونه له  کي  پوهنتون  په  ده، ساعت  یو  سي  ډېره چي مي  خوابتیا  وي،  خوابدي  راڅخه  خلک

 . کړي ستړي تاسي   یې  لوستل  او ستړی ما  یې   لیکل شاید  چي یم سوی  مخامخ  سره مشکالتو 
 

  پېړۍ  اوویشت  ما  پر  مګر  تېرېږي  ژر ژوند  چي وایي  خلک  دي  تېر ژوند  د  مي  کاله اوویشت 
  ډېر   شاید   دي،  ډېر  بیخي   عمر   تر   زما   چي  کړي   مي   کارونه  دونه  ګورم   چي  ته  شا  دئ،   سوی  تېر
 . دي ایسدلي راته ښه غلط  وخت   اکثره  ایسي راته  ښه  چي  کوم  څه  هغه  زه  خو  وي   غلط  یې   به
 

 . لرم چاپ  لیکلي او  ترجمه   خپل  کتاب  اتیا   شاوخوت  کلنۍ اوویشت  پر
 

 . یم سوی  استاد  پوهنتون   کابل د 
 

 . کړې  مي  ماسټري 
 

  هغه یم، ګرځېدلی نړۍ پر  لرم،  ملګري کي  والیتو  ټولو نږدې په  هیواد  د  پوهېږم  ژبو څو  په
  تر  ژوند  د  مي دا او  کړي  کي  کلنۍ  اوویشت  په  ما کوي  کي  کلنۍ  پنځوس په خلک  چي کارونه
  څېر   په  زما  کنې  وکړئ  وخت   خپل  پر  څه  هر  چي   ده  دا  مشوره  مي  ته  تاسي   ده  اشتباه  ستره   ټولو
 . یاست  به انسان  سرګردانه  ټولو  تر  نړۍ   د  مګر  لرئ څه  هر  به
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  خراب   نور  ال   مي   تردې  کم  اوږدې   درته   کې  وه،  خروار  یې  نمونه   مشت   ژونده  له   زما  شیان  پورته
 .  واخلي   ځیني پند  یاران   چي  وي   ښې مي به بدۍ  دغونه  خو   دي، کړي  هم   کارونه

 

  هیڅکله  بهر  هیواده  له  کېږئ،  لیري   مه  هیڅکله  کورنۍ  له  لرئ،  مه  کال  کار  په  چا  هر  د :  بالخره
  وځئ،   نه   و  صورت   هیڅ  په  څخه   کورنیو   له  چي   کئ   و   کوښښ   کېږئ   پاته  مه  پاره   له  وخت   ډېر  د 

 « .غواړي  وختونه   بیا یې   کول پیدا چي  ورکوی   درڅخه مه ځان هیڅکله 
 

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  

  ي یوازې دې ته ځانګړې کړې د  ې مقال څو له پاره ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په سلسله کې 
 چنیانو د ادب په برخه کې د مرهون کړو کارونو ته یو ځغلند نظر وکړم. چې د کو

 

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،   ۲۰۱۵بر« ویبپاڼه کې راتلې. کله مې چې د  په »لر او

نومې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې ولید. سره ومو پیژندل، ښه روغبړ  
په    ؛اجمل ښکلي او د علمي کدر څو تنو نورو نوو او ځوانو غړو چې ما نه پیژندل  ، مو وکړ. ده

 دقت سره غوږ نیولی و چې زه به څه وایم. 
 

ستادانو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه کمه شوه، مرهون مې ورو خوا ته راغی او را  کله چې لږ د ا
 ته وې ویل: 

 

 »استاده ما هم د کوچنیانو له پاره یو څه کار کړی دی، اوس هم لګیا یم کار کوم او…« 
 

 څو مجله ډوله غیر ستندرد کتابونه یې په الس کې را ته ونیول او وې ویل: 
 

 ا وړې کیسې مې د کوچنیانو له پاره ژباړلې دي او…«»دا مې د کار بیلګې دي، د 
 

ستل، عنوانونه مې له نظره تیر کړل. په رښتیا ډیر خوشاله شوم  یما کتابونه په مینه ورنه واخ
چې په یوه وار د کوچنیانو له پاره دومره کتابونه، هغه هم د لسو ټوکو په شمیر. نو سمدالسه مې  

 ورته وویل: 
 

کوچنیانو له پاره    ځوانۍ دې برکت شه چې تا دومره کار کړی دی، هغه هم د مبارک دې شه، په  
 چې د ډیرو هیر، خو ستا په یاد دي. د اوږدې مرکې په پای کې یې بیا را ته وویل: 

 

 ړ به یې کړم.« ـ»دې ته ورته نور کتابونه مې هم تر کار الندې دي، که ژوند باقي و، نو بشپ
 

شوې، ما ورته وویل چې زه به د کوچنیانو له پاره ستا پر کارونو  کله چې د ده خبرې خالصې 
 څه لیکم.  او په ځانګړي ډول پر دې کتابونو یو

 

کله چې ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو پنځلسمه برخه خپره کړه، نو مرهون راته د فیسبوک له  
 الرې ولیکل: 

 

 »استاده سالم! 
 

 لیكلي؟« هغه زما د كتابو په اړه به دي سه نه وي 
 

 ما بیرته داسې ورته ولیکل: 
 

 مرهون صاحب درناوی مې د ځان او ټولو همکارانو له پاره ومنه! 
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سره تر ډنمارکه پورې را رسولي دي، یو څه یاد   ،ستا سو کتابونه مې له دروند والي سره
داشتونه مې ستا او ځینو هغو کتابونو په باب لیکلي هم دي چې سر سري مې لوستلي دي، خو  
له بده مرغه چې ټول لیکلي شیان مې په یوه آر ډسک کې پراته و او اوس هغه آر ډسک ما ته  

 د نا مالوم دلیل له مخې تړل شوی دی.  
 

همدا پرون مې یو چا ته وسپاره چې خالص یې کړي. که مواد په الس راغلل هم ستاسو د  
، خو زما ژوند او نورو  کتابونو په باب یو څه لیکم او که آر ډسک خالص نه شو هم یې لیکم

 فرهنګي کارونو ته په کتو سره یو څه وخت ته اړتیا لري. 
 

څنګه چې بحث د مرهون پر هغو کارنو باندې دی چې ده د کوچنیانو له پاره کړي دي، نو د دې  
له پاره چې زه خپله او درانه لوستونکي یو څه له مرهون سره آشنا او بیا یې پر کړو ادبي  

 : وایو، نو ما د فیسبوک د چت خونې له الرې له ده نه د ده د بیوګرافۍ غوښتنه وکړهکارونو څه  
 

 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  
د میاشتې په اته ویشتمه نیټه په »ټول افغان« ویبپاڼه کې   کال د جون  ۲۰۰۹ډول د ده په باب د 

 راغلي دي:  داسې خپره کړې وه. د هغې لیکنې په یوه برخه کې د مرهون په باب 
 

»هغه ورځې، چې له شماله جنوب ته راپاڅیدلي بادونه د ونو وروستۍ پاڼې توږي، او انار په  
خپلو ریښو کې د نویو ګلونو د غوړولو لپاره اوبه پټوي، نو چې د بابا صاحب زیارت ته وخیژې  

مه  ۱۳میالدي( د همداسې یوه دسمبر په  ۱۹۸۹ښکلی ارغنداو یو بل رنګ لري، شل کاله پخوا )  
لي ماشوم د ښاغلي آغا محمد محرابي کور روښانه کړ، د بارکزو د شیرزیو )خړزیو(  یوه ښک

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  

 «په محمود مرهون مشهور شو.  فرهنګي هڅو له برکته 
 

اوس محمود مرهون د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په علمي کدر کې تر ټولو  
 ځوان غړی دی. 

 

مرهون یو فعاله ځوان علمي کدر دی چې ادبیاتو پوهنځي کې یې د زدکړې او تدریس تر څنګه  
دي. د ژورنالیزم په برخه کې فعالیت لري  ډیرې نورې فرهنګي پروژې او کارونه را پیل کړې  

په نامه جریده خپروي چې تر اوسه پورې یې دوې ګڼې زما له نظره     او د »سراج الملت«
)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   د کتابونو لیکل او ژباړل یې په یوه عادت بدل شوي دي. له 
 شوو آثارو په باب داسې ویلي وو: 

 

عنوانه بېالبېل کتابونه په هیواد کي دننه او له هیواده بهر چاپ سوي دي   ۳۱»تر دې دمه مي 
 « .ږي ـته ورسې  ۳٥کي کې به دغه شمېر او انشاهللا په نږدې راتلون

 

زه د اوس له پاره د ده پر نورو فرهنګي کارونو باندې څه نه وایم، یوازې یې هغه کارونه دلته  
 معرفي کوم چې د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې د کوچنیانو او ماشومانو له پاره کړي دي. 

 

 وسپارل، عنوانونه یې دا دي: هغه کتابونه چې مرهون ما ته په کابل کې را 
 

 ــ مهربانه سپی او د چرګې ژړ چیچان، 
 

http://www.tolafghan.com/posts/13948
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
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 ــ درې نانۍ پیشو ګیانې، 
 

 ــ وحشي خرس او هوښیار هلک،
 

 ــ د ځنګل د ماڼۍ راز،
 

 ــ د سرو زرو هګۍ او جادویي بیزوګۍ، 
 

 ــ لویشتکی، 
 

 ــ د عالالدین څراغ،
 

 ــ هوښیاران خور او ورور،
 

 ــ بامي، 
 

 بیرندونکی شوپرک. ــ 
 

د کتابونو نومونه څنګه چې د کتاب پر پشتۍ باندې چاپ شوي دي، ما هغسې ثبت کړل. دا  
 کتابونه د ډیرو ښیګڼو تر څنګ یو څو »خو« ګانې هم لري، په دې ډول: 

 

 ــ د کتاب لیکواالن نه دې ښودل شوي، 
 

 ــ په ژباړل شوي متن کې د کتاب منبع نه ده راوړل شوې، 
 

 چاپ کال او ځای نه ده ښودل شوی،ــ د 
 

ــ د ځینو کتابونو پر وروستۍ پشتي باندې لیکلي دي: انتشارات مستقبل او پر ځینو یې بیا لیکلي  
دي: کتاب فروشي علمي، خو د ناشر او خپرونکي توري ورسره نه شته او سړی نه شي کوالی  

 پوه شي چې ناشر څوک دی او له کوم آدرس نه خپاره شوي دي. 
 

 ږي چې د پښتو د یوې لهجې رنګ په کې غالب دی. ـږه ښکاریــ د ژباړې ژبه یو څه ځیـ
 

په باب مې له مرهون سره د چت په خونه کې سوال ځواب کړی دی   ود دغو پاسنیو نیمګړتیاو 
 » چې د ځینو پوښتنو او نیمګړتیاوو ځوابونه په کې موندل کیدای شي:

 

 آصف بهاند: ــ 
 

 راغلې! په ښه وخت په الس 
 

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؟ 

 

)مهربانه سپی او د چرګې ژړ چیچان( کې د کتاب پر مخ ژباړن محمود مرهون   ه یوه کتاب پ
یې ژباړن ساحل مرهون ښودل شوی دی. آیا ساحل مرهون  ښودل شوی دی او په دریم مخ کې 

 جال اشخاص دي؟  ، او محمود مرهون یو شخص دی که جال
 

 محمود مرهون: ــ 
 

 سالمونه! 
 

 هغه یو اشتباه ده دواړه یو کس دي. 
 دواړه محمود مرهون دى. 
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 او بل دا د انګلیسي متن څخه ترجمه سوي دي مګر رسامۍ یې… 
 

 آصف بهاند: ــ 
 

)مآخذ( یې ور سره   ږل، زما مصلحت دا دی چې ټاکلې منبعـټوکه دې چې چاپ ته لی 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  
 ته چې استاد او څیړونکی یې. غوندې یو شخص 

 

 محمود مرهون: ــ 
 

 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. 

 

اصل متن په الس کې نه شته او په هر اړخیزه  د اوس له پاره یې پرتلنه ځکه نه شي کیدالی چې  
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  

ه له دې کتابونو څخه یو د لوستلو له پاره په الس  کیسه په مینې سره واوروي او یا کوم کوچني ت
 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  
 ږي، ډیر ګټور دي او کوچنیان به ډیر څه ورنه زده کړي. ـکوچنیانو پورې ورسی

 

کتابونو له ډلې نه مرهون د ځینو کتابونو په پیل کې د کوچنیانو په ژبه له هغوی  د لس عنوانه 
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: 
 

یوه ډیره پخوانۍ او ډیره عجبه کیسه راوړې    »خوږو او ګاللیو کوچنیانو! دا دی تاسې ته مې نن
ده. دا کیسه یوه خورا مشهوره کیسه ده چې دیر کلونه پخوا پیښه شوې ده. تاسو به دا کیسه لولئ،  
خپلو نورو شریکانو ته به یې وایاست او بیا به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. که چیرې مو کوم  

یا مور جانې ته ووایاست چې در ته   ر جان او ځای سر نه خالصیدئ، بیا به نو خپل ګران پال
 )ژباړن(، وحشي خرس او هوښیار هلک، لومړی مخ(  )مرهون،محمود  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  
  محمود  )مرهون، او بیا یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ…«پایه و وایاست، په یاد یې کړئ 

 )ژباړن(، د سرو زرو هګۍ او جادویي بیزوګۍ، لومړی مخ( 
 

کتابونه ټول له رنګه انځورونوسره چاپ شوي دي چې دا نور هم کتابونه او د هغو موضوعات  
 د کوچنیانو له پاره په زړه پورې کوي او په لوستلو کې مرسته ورسره کوي. 

 

صلي خبره دا ده چې دا کتابونه به اوس تر ماشومو اوکوچنیو لوستونکو پورې څوک څه  خو ا
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  

 ږي. ـسیلوستونکو پورې ور
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د مرهون صاحب د دې کتابونو مسآله هم همدې ستونزې سره مخ ده چې دا ښایسته او د ماشومانو  
تر   او کوچنیانو له پاره په زړه پورې کتابونه به څنګه او څوک تر خپل ځای، یانې د کوچنیانو 

 نازکو السونو پورې ورسوي؟ 
خبرو تر څنګه مې همدا موضوع    کله چې ما په کابل پوهنتون کې له مرهون سره ولیدل د نورو 
ږي؟ او وړاندیز مې ور ته وکړ  ـورته یاده کړه چې دا کتابونه به څنګه تر کوچنیانو پورې ورسی

چې ښه الره یې دا ده چې په کومه ویبپاڼه کې آنالین شي، څو هغه کورنۍ چې انترنت ته الس  
چې سمه ده. او اوس یې یوازې  رسی لري په وړیا او آسانه استفاده ځینې وکړي. ده را ته و ویل  

د فیسبوک پر یوه ځانګړې پاڼه باندې یو څو کتابونه آنالین کړي دي چې ښایي ټول خلک به ور  
 ته الس رسی و نه لري. 

که ښاغلی مرهون که له ځینو داسې ویبپاڼو سره چې دا کتابونه انالین کوالی شي، په تماس کې  
 : شي، ډیره به موثره وي. هغه څو پاڼې دا دي

 

 ، (ketabton.comــ کتابونه دات کام ) 
 

 ،(kitabtoon.comــ کتابونه دات کام ) 
 

 . ( pal.taand.comــ پل دات، تاند دات کام )
 

جال ویبپاڼې دي چې دواړه په خپل کتابتون کې د کوچنیانو د ادب او   ـ  دوه لومړني یې جال
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  

 ولري، ډیر په ځای او مناسب کار به وي. کتابونه په خپله لمن کې  
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  
 غه یې درې بیلګې دي: کتابونو د لومړي مخ عکسونه یې په خپله پاڼه کې ایښی وو. د 
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د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د محمود مرهون د لومړنیو لسو چاپ شوو کتابونو په باب مې  
چې کومه مقاله لیکلې وه، هلته مې دا یادونه کړې ده چې دا چاپ شوي مواد به اوس تر وړو  

 لوستونکو پورې څوک او څنګه رسوي؟ 
 

کوچنیانو له پاره د ښاغلي محمود مرهون د نوو چاپ شوو آثارو په برخه کې بیا  د ماشومانو او  
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  
 ۍ او د کورنیو د بد اقتصادي حالت په دلیل، کله ګران او کله نا شونی وي. ټیټوالي، بې تفاوت 

 

ډول وي، وې دې. زما له پاره دا د خوشالۍ خبره ده چې زموږ د ټولنې د یو هیر    چې هر   ،خیر
 شوي قشر له پاره یو څه نه، بلکې ډیر څه له چاپه را ووتل. 

 

 : اوس پوښتنه دا ده چې دا کتابونه چا ته چاپ شوي دي
 

 ــ هغه چا ته چې د راتلونکې ټولنې یوه اصلي سټه ده، 
 

 ــ هغه چا ته چې راتلونکې ټولنه باید وچلوي، 
 

 . ــ هغه چا ته چې راتلوکې یا ښه کوي، یا یې بربادوي 
 

 که مو ښه وروزه، ښه به شي او که بد مو وروزه نو پایله یې همدا اوس مالومه ده، یعنې بربادي. 
 

 کتابونو چاپ او خپریدل، د نوي نسل په روزلو کې له اساسي ګامونو نه یو ګام ګڼم. زه د دې 
 

 لیکلي دي:  داسې محمود مرهون په خپل فیسبوک کې د نویو کتابونو د چاپ له پاره 
 

 !نانیو شریکانو ته زیرى»خپلو 
 

( دانې کتابونه در جوړ کړي دي، پلرو ته مو و وایاست چي خامخا  ٤۰واري مي تاسي ته ) دا 
 « یې در پیدا کي څلوېښت دانې د خوږو کیسو کتابونه ټول رنګه

 

په ځینو ځایونو کې داسې هم تر سترګو شوي دي چې د نویو چاپ شوو کتابونو شمیر څلویښت  
ونو په باب تر ټولو کره او وروستی مالومات،  نه، بلکې پنځه څلویښت عنوانه دي. د دې کتاب

  مي سره په یوې مرکې کې وړاندې کړ چې د مشال او آزادۍ ظمرهون له ښاغلي احمد شاه اع 

 اشت کې داسې راغلي دي: له الرې په غږیزه بڼه خپور شو. د آزادۍ رادیو په یوه یاد د  رادیو 
 

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  
د ده په خبره، ماشوم ته باید  .  ځان پوه کړيماشومان په اسانه زدکړه ورڅخه وکړي او په کیسه  

ري، په نږدو وختونو  ل  نوموړی زیاتوي، پالن ه.  وښودل شي چې رنګینه نړۍ د کاغذ پرمخ هم شت
 . ږ جلده دایرت المعارف هم ولیکيـکې د ماشومانو لپاره شپ

 

له محمود مرهون سره زموږ همکار احمد شاه اعظمي مرکه کړې او په لومړي سر کې یې  
 « څخه پوښتلي چې د ماشومانو لپاره یې د کتابونو لیکلو او ژباړلو ته څنګه پام ور اوښتی؟ور

 

http://www.mashaalradio.org/content/article/27420950.html 

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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80، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
کومې څرګندونې چې ښاغلي مرهون آزادۍ او مشآل رادیو ته کړي دي، هلته یې ویلي دي چې   

ټوکه ټولونه او لیکنه ده او نور ټول ژباړل شوي دي.    ( ۷)  په دې پنځه څلویښت کتابونو کې اوه
 دا کتابونه د کاینات نشراتي مرکز په مالي مرسته چاپ شوي دي. 

 

له نظره نه دي تیر شوي چې زه یې خپل تقصیر ګڼم، خو یو  ټول پنځه څلویښت کتابونه زما 
 څلویښت عنوانه یې ما لیدلي دي، چې دلته یې درنو لوستونکو ته ور پیژنم: 

 

 ــ شرمښ او سره بزه، محمود مرهون،۱
 

 ــ جګ بابا، لیکوال: جین وبستر، مترجم: محمود مرهون،۲
 

 محمود مرهون، ــ د آسمانو شاپیرۍ، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: 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
 

 ــ اورلګیت خرڅونکې نجلۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، مترجم: محمود مرهون، 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
 

 ــ شین طوطي، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۳
 

 ــ سارا سرور، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۱۴
 

 شپږ ورونه او یو سوی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،ــ ۱۵
 

 ــ نیک بخته شاهزاده، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون، ۱۶
 

 ــ مغروره باز)او یوه بله کیسه(، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون، ۱۷
 

 مرهون، ــ چاالکه پیشي، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود ۱۸
 

 ــ د ریدي وفاداره سپی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون، ۱۹
 

 ــ سرتیری او وحشي دیب، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۲۰
 

 ــ د ګیدړې شیطان چیچی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۲۱
 

 ــ اروا وږی سپی)څو نورې کیسې(، ۲۲
 

 سپی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،  ــ د کلي عجیبه۲۳
 

 ــ انګوړ و منګوړ او چیچي مچونګړ، محمود مرهون،۲۴
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81، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 ــ ښکار او ښکاري)او یوه بله کیسه(، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون، ۲۵

 

 ــ مچمچکه، لیکوال: بن زلس، مترجم: محمود مرهون، ۲۶
 

 هانس کریستن اندرسن، مترجم: محمود مرهون،ــ هوایي هیلۍ، لیکوال:  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
 

 نازو او جادوګر، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،ــ ۳۱
 

 ــ مهربانه نجلۍ، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون، ۳۲
 

 ــ شین سترګې ارزو، لیکوال: لوسی م مونټګمري، مترجم: محمود مرهون، ۳۳
 

 ــ ماریا او زمری شاهزاده، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۴
 

 ـ نازو او جادوګر باچا، لیکوال: فرانک با اُوم، مترجم: محمود مرهون،ـ۳۵
 

 ــ علي بابا او څلویښت غله، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون، ۳۶
 

 ــ هوښیار سوی او بد رنګه راکون، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۷
 

 اګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون، ــ درې سترګی دیب او کوچنی بوټبه، لیکوال: ش۳۸
 

 ــ د زمریالي وفا داره سپی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۳۹
 

 ــ د هیلۍ بد رنګه چیچی، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۴۰
 
 ــ وحشي خرس او هوښیار هلک، لیکوال: شاګاهیراتا، مترجم: محمود مرهون،۴۱

 

مالوماتو له مخې تر اوسه پورې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره په افغانستان کې، هغه  زما د 
هم په پښتو ژبه، هیڅ چا دومره کتابونه نه لیکلي، نه یې ژباړلی او نه یې هم چاپ کړي دي،  
خو ښاغلي محمود مرهون د لیکلو، ژباړلو، او چاپولو چارې او نور ټول مسایل په یوازې توګه  

 کړي دي. زه فکر کوم دا به په دې برخه کې د افغانستان په کچه یو ریکارد وي. تر سره 
 

کله چې د کوچنیانو له پاره د محمود مرهون د نویو کتابونو د چاپ خبر میډیا ته راووت، ورسره  
د محمود مرهون ځینو دوستانو او د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزلو په ارزښت باندې  

پل عکس العملونه او نظرونه څرګند کړل چې زه یې دلته د بیلګې په توګه څو  آګاه خلکو خ
 نمونې را اخلم: 

 

 ولیکل:  داسې  ښاغلي مطیع هللا روهیال د دوه زره پنځه لسم کال د دسمبر په څلورمه نیټه
 

 !دي سه»زما ګران مرهونه دوا 
 

د پښتني ټولني ډېري میندي او پلرونه د کابل پوهنتون د ځوان استاد ښاغلي محمود مرهون د  
کار او زیار پوروړي دي. زما دغه ګران ځوان او پرکاره لیکوال په ځوانه ځواني د هغوى لوڼو  
او زامنو ته تر پنځوسو زیات کتابونه ترجمه کړي او لیکلي دي. د دغه ځوان د هڅو قدر وکئ  

https://www.facebook.com/matiullah.rohyal?ref=ts&fref=ts
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82، لومړی ټوکژوندي یادونه

درنه سترګه ورته وګورئ، زه باوري یم، چي د پښتني کهول د کوچنیانو له پاره د کتابونو    او په 
 !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!« 
 

  داسې  رهون د همدې فعالیتونو په باب مه نیټه د م۶کال د دسمبر په   ۲۰۱۵ښاغلي خالد هادي د 
 ولیکل: 

 : »ښائې دا به په پښتو کي لومړنۍ هڅه وي 
 

 . افغان ماشوم راتلونکي په اړه دونه ستر فکر او خدمت ته مالتړي   ځوان راوالړیږي او د   چي یو 
 

ده چي ماشوم مو په مورنۍ ژبه د فکري تکامل لپاره د   ستونزه دازموږ د تنکي نسلونو لویه 
ماشومانو ادبیات ته کار ونسي ترهغو به د یو   زو مواد بې برخي پاته وي . ترڅو چي د یبنسټ

 . سالم او با احساسه نوي نسل د رامنځه کیدو ټولي هڅي بی معنا وي
رهون دغه چاره ستایم چي په مورنۍ  زه په خپل وار د کابل پوهنتون د استاد پوهنیار محمود م

بیالبیل کتابونه لیکلي او راټول کړي دي چي زیات    ۴۵ژبه ئې په لومړي ځل د ماشوم د ادبیاتو  
 . شمیر ئې چاپ سوي هم دي 

اوس نو دا په پلرونو او مېندو پوري تړلې ده چي ماشوم له کتاب سره اشنا ساتل غواړي او که  
 توپنچو سره؟ له پالستکي  ټوپک او 

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

 

 خدمتونه ټولني ته وړاندي کړي.«   مرهون دي خدای ژوندی لري چي داسي نور ستر
 

ولوست، تاسو   نظر وار  په دریو ژبو یو یو چیرې مې د مرهون د دې بیسارو هڅو په باب په ی 
 یې سره یې هم شریکوم: 

 

 ! »كتاب! نه تفنگ
سال در افغانستان كتاب قصه براى كودكان توسط یك استاد پوهنتون    ۲۳براى اولین بار پس از  

 . رسید كابل به نام محمود مرهون به چاپ 
 

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 

 

 . به چنین افراد افتخار میكنم ۲شخص خودم ادمین 
 

کوچنیانو له پاره پنځه څلوېښت  په افغانستان کي د لومړي ځل له پاره یوه ځوان پر یوه ځاى د 
نومیږي د کابل پوهنتون استاد دى، دى وایي  کتابونه چاپ کړي دي، دا ځوان محمود مرهون 

 .چي دا ټول پنځه څلوېښت زره جلده کتابونه به د افغانستان په ټولو والیتونو کي وویشي 
 

For the first time in Afghanistan, a young professor has published 
45,000 children’s books (45 different stories) in Pashto language. 
Professor Mahmood Marhoon, who is teaching at the Faculty of 
Languages and Literature of Kabul University, says the books will be 
distributed allover Afghanistan very soon. « 
 » WH  ۲ادمین  

 

https://www.facebook.com/anzorgar?fref=nf
https://www.facebook.com/anzorgar?fref=nf
https://www.facebook.com/anzorgar?fref=nf
https://www.facebook.com/Ariyana.Afghanistan/
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83، لومړی ټوکژوندي یادونه

محمود مرهون له ځوان وجود سره ځوان او تاند فکر هم لري، د زدکړو، پوهې او عملي کار  
الس اچولی دی؛ زه یې چې جدیت، هوډ او کار ته ګورم، هیله لرم چې بریالی  یې  ډیرو برخو ته  

ورنه راووزي، خو له ځینو عکس العملونو نه یې داسې ښکاري چې  کارونه یې دومره نه په  
د ده د ځینو قلموالو دوستانو نه همکاري یې ستړی کوي. د همدې تر بحث الندې    عذابوي، بلکې 

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 

 ولیکي:  داسې
 

 !زموږ خلګو ته یوازي انتقاد ور رسېدلى دى»
 

له سهاره مي یولسو کسو ته ویلي دي چي د کوچنیانو د کتابونو په تصحیح کي مرسته را سره  
کسان دي چي زما د کتابونو  و کړئ ټولو یې په یوه او بله بهانه ځان کښلئ دئ او دوئ ټوله هغه  

له چاپ وروسته تر ټولو ډېر انتفاد دوئ راباندي کړئ دي چي ولي دي په کتابونو کي امالیي  
تیروتني موجودي وي. د کتاب چاپوني یو اصل دا دى چي خپل کتاب به خپله نه تصحیح کوې  

ځکه نه سې  ځکه ستا لیکلى متن ستا په مغز کي لیکل سوى دى تې د امالیي تیروتني تصور 
کوالى چي تې له خپله مغزه وایې نه له کاغذه، خو عصاب مي ځکه خراب دي چي خبري مو  

 ډیري دي عمل مو لږ خاص مخاطب ډېر لرم.« 
 

تر هغه ځایه چې زه مرهون پیژنم دی ډیر مصروف سړی دی. که یې د کارونو لست ته څوک  
دومره پیل کړو کارونو او پروژو ته  ږي چې دی څنګه  ـپه ځیر سره وګوري، نو حیران پاتې کی

 : 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،
 

 مترجم دی، ژباړل شوي کتابونه یې چاپ شوي دي،  ــ
 

« 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، 

 

 ــ د کاینات د نشراتي مرکز مشري کوي، 
 او... 

 

مرهون آزادۍ او مشال رادیو سره د مرکې په ترڅ کې ویلي  دا هم د یادولو وړ ده چې ښاغلي 
ږ ټوکه  ـدي چې د دې  کتابونو له خپریدو وروسته په نظر کې لري چې د کوچنیانو له پاره شپ

 دایرت المعارف هم ولیکي او خپاره یې کړي چې اوس یې کار روان دی. 
 

ې که غواړئ چې دا کتابونه تر  د دې څلویښتو کتابونو په برخه کې یې بیا په تکرار سره وایم چ
ږي، یا یې په همدغو پتو یا نورو آدرسونو چې تاسې ته مالومې  ـخپلو لوستونکو پورې ورسی

 وي، انالین کړئ او یا یې د ویش له پاره نور زحمت هم پر ځان وګالئ. 
 

و د  د کوچنیانو او ماشومانو له پاره د محمود مرهون د دغو نوو چاپ شوو او خپاره شوو کتابون 
چاپ او خپریدو په خاطر، زه له خپله آدرسه او د نوي نسل د روزلو د پلویانو له آدرسه، لومړی  
ده ته مبارکي وایم، بیا مننه ورنه کوم چې ده زموږ د ټولنې د یوه هیر شوي قشر له پاره خپل  

https://www.facebook.com/mahmood.marhon?ref=ts&fref=ts
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مادي او معنوي امکانات وقف کړي دي. هیله مې دا ده چې خپل ټول مثبت کارونونه پسې  
ځوي په تیره د کوچنیانو او ماشومانو د کتابونو د تآلیف، ترجمې او ویشلو لړۍ خو دې بیخي  وغ

 نه هیروي. 
 

          
 
 
 

 
 
 

 نوې هڅېمحمود مرهون  نوی کتاب او د د الفبا
 

 )د نوی نسل د روزلو له پاره گدایي(
 

 د نــوي نسل د روزلو له پاره هــر پل چې 
 انگیرم چې اوچــتـیـږي، زه یـې داسې 

 د نـوي ژوند د کال پر دیواله یوه 
 نــوې او زریـنه خښته 

 ایښودل کیږي. 
 

 
 

محمود مرهون په اوسنیو متعهدو قلموالو کې هغه څوک دی چې تر ټولو نورو قلموالو یې د  
ماشومانو او کوچنیانو ادبیاتو ته پاملرنه او عملي کار کړی دی. ما )آصف بهاند( د ده د عملي  
لو  کارونو او لیکلو کتابونو په باب څو مقالې لیکلې دي او د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روز

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1897099756972120&set=pcb.1897099826972113&type=3
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  ۹۸،  ټوک  دویم د کوچنیانو ادبیات،    په برخه کې مې د ده پر کړو کارونو مفصله رڼا اچولې ده.) 
 مخونه(   ۱۰۹ــ 
 

 ما د مرهون په باب په خپله لومړنۍ مقاله کې داسې لیکلي وو: 
 

ره کړي دي. له هغې  محمود مرهون په دې کم عمر کې د پاملرنې وړ فرهنګي کارونه تر س»
ډلې نه یې څه چې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې کړي دي، د ځانګړې پاملرنې وړ دي. د  

یوازې دې   (شپاړسمه برخه) همدې له پاره ما د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په سلسله کې دا مقاله 
ه یو ځغلند نظر  ته ځانګړې کړې ده چې د کوچنیانو د ادب په برخه کې د مرهون کړو کارونو ت

  م.وکړ
 

رې پیژانده. کله، کله به یې مقالې  ما محمود مرهون له نږدې نه و لیدلی، یوازې مې د میډیا له ال
 ویبپاڼه کې راتلې.   «لر اوبر»په 
 

کال په اپریل کې کابل ته سفر وکړ، نومې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي    ۲۰۱۵کله مې چې د  
په پښتو څانګه کې ولید. سره ومو پیژندل، ښه روغبړ مو وکړ. ده اجمل ښکلي او د علمي کدر  
څو تنو نورو نوو او ځوانو غړو چې ما نه پیژندل په دقت سره غوږ نیولی و چې زه به څه  

ادانو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه کمه شوه، مرهون مې ورو خوا ته راغی  کله چې لږ د است  .وایم
 ل: او را ته و ې وی

 

 ...« استاده ما هم د کوچنیانو له پاره یو څه کار کړی دی، اوس هم لګیا یم کار کوم او»
 ل: س کې را ته ونیول او وې ویکتابونه یې په ال  ... څو مجله ډوله

 

 ...«کیسې مې د کوچنیانو له پاره ژباړلې دي اودا مې د کار بیلګې دي، دا وړې »
 

ما کتابونه په مینه ور نه واخستل، عنوانونه مې له نظره تیر کړل. په رښتیا ډیر خوشاله شوم  
سه مې  چې په یوه وار د کوچنیانو له پاره دومره کتابونه، هغه هم د لسو ټوکو په شمیر. نو سمدال

 ل: ورته و وی
 

کوچنیانو له پاره    ې برکت شه چې تا دومره کار کړی دی، هغه هم د مبارک دې شه، په ځوانۍ د 
 ل: چې د ډیرو هیر، خو ستا په یاد دي. د اوږدې مرکې په پای کې یې بیا را ته و وی 

 

 م.« ندې دي، که ژوند باقي و، نو بشپړ به یې کړ دې ته ورته نور کتابونه مې هم تر کار ال »
چې زه به د کوچنیانو له پاره ستا پر کارونو   ویلو صې شوې، ما ورته کله چې د ده خبرې خال 

 .« او په ځانګړي ډول پر دې کتابونو یوڅه لیکم
 

مقالې ولیکلې چې ده د   گڼېبیا مې په ډیرې حوصلې سره د مرهون د ټولو هغو کارونو په باب 
 کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې او د نوي نسل د روزلو له پاره کړي وو. 

 

ر اوسه پورې د ماشومانو او کوچنیان له پاره شپږ  زما د معلوماتو له مخې محمود مرهون ت
(  کتابونه لیکلي، ژباړلي او خپاره کړي دي. له دې نه ورآخوا د ډیرو نورو کتابونو  ۵۶پنځوس ) 

د لیکلو او ژباړلو تر څنگ، د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې تدریس کوي او د ژورنالیزم  
میډیا کې هم د خپل وطن او خلکو پر درد نارې سورې    او خپرونو په برخه کې هم فعاله دی، په 

 وهي. 
 

اوس مرهون د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل د روزلو له پاره یوه نوې تابیا کړې ده او د  
خلکو د غوښتنې له مخې یې له نویو او علمي اصولو سره سم د الفبا یو نوي کتاب برابر کړی  
دی. څومره یې چې خپل وس و، هغه یې کړي دي، د چاپ او ویشلو او د ماشومانو او کوچنیانو  

http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/bahand_a_de_kochanyano_adabyat2_ketab2.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochonian16.pdf
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
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و گوتو پورې یې د رسولو په غرض، مرستې ته اړتیا لري. ده خپله غوښتنه دوه ځلې  تر نازک 
 مطرح کړې ده:  داسې

 

 له پښتنو څخه د پښتو له پاره غواړم  خیر#»
ډېرو مشرانو او دوستان  د کوچنیانو د پنځه څلوېښت کیسه ائیزو کتاب له چاپ او وېشلو وروسته  

ډېرو تکلیفو او مشکالتو مي دغه کتاب  کتابونو له نشتون څخه شکایت کوی، په  د الفبا په اړه د 
ډیزاینر ته ورکړې چي کتاب  و لیکئ له خپل درویشت زره افغانۍ معاش څخه مي دیرلس زره 

ډیزاین کړئ، ولي په دې خیر باقي باید تاسي راسره شریک سئ او مالي مرسته وکړی  یې را 
اب چاپ کړو، هغه پلرونه او مندي چي د اوالدونو د ښئې راتلونکي فکر ورسره دئ  چي دا کت

دا د هغو له پاره یو ښه پیل کېدای سي، کتابفروشیانو ته مي ځکه ورنکړی چي یو کتاب تقریباً  
په دونیم سوه افغانۍ تمامېدی، نو کتابفروش به حتماً په درې سوه خرڅوی نو بیا هم زموږ بېچاره  

نه رسېږي، نو کومه دي نامیان او د افغاني نسل د باسواده کولو شوقیان بنده تر خپله  خلکو ته 
 وسه پړ دئ هر څونه چي مو وس وي مرسته وکړئ. 

 

 .« مرسته نه سئ کوالی شېر یې کړی چي تر نورو خلکو خو و رسېږيکه بله  تاسي #
 پوست کړ:   متناو بیا یې یوه ورځ وروسته د پاسني پوست په ادامه، دا 

 

 یارانو صدقې لره یې غواړم  د #»
 هسي نه چي په دنیا پسي زهیر یم 

 

افغان کوچنیانو ته په فقر او مرسته غوښتنه کي چندان شرم نسته، د افغان کوچنیانو له پاره د  
ډکه کړې مالي مرستي ته اړتیا  شه مو نږدې ـکوچنیانو د الفبا د کتابونو سخته نیستي ده، دغه ت

ستاسي سخت مالتړ    ...لرو دغه کتاب په یو سل او څلور څلوېښت رنګه اې فور مخونو کي چاپو
 .. .ته اړتیا ده

 « کوچنیان مو روڼ سباوون له پاره په زده کړو سمبال کړئ خپل#
 

زه یې د دې کار او دې وړاندیز ملتړ کوم او په دې عقیده یم چې: د نوي نسل د روزلو له پاره  
دیواله یوه نوې او زرینه  هر پل چې اوچتیږي، زه یې داسې انگیرم چې د نوي ژوند د کل پر 

 خښته ایښودل کیږي. 
 په دې کار کې د محمود مرهون ملتړ یو اړین کار دی، هیله ده چې مرسته ورسره وکړې! 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/mahmood.marhon?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%DB%8C%D8%B1?source=feed_text&story_id=1897099826972113
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%DB%8C%D8%B1?source=feed_text&story_id=1897099826972113
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%DB%8C%D8%B1?source=feed_text&story_id=1897099826972113
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=1897099826972113
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=1897099826972113
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&story_id=1897099826972113
https://www.facebook.com/mahmood.marhon?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF?source=feed_text&story_id=1900124336669662
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF?source=feed_text&story_id=1900124336669662
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF?source=feed_text&story_id=1900124336669662
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%BE%D9%84?source=feed_text&story_id=1900124336669662
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%BE%D9%84?source=feed_text&story_id=1900124336669662
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%BE%D9%84?source=feed_text&story_id=1900124336669662
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 :نوزاديحاجي محمد 
 

 د ټوتکۍ له وزرو 
 

 )د نوزادي د شعر په بڼ کې(
 

بې اعتبارۍ    د   ښامار،  دناپوهۍ  جګړې ښامار،  خلك د   څه كم څلورلسيزې شوې چې زموږ ټولنه او
دي او له »دكن« نه څه چې،   چيچلي  ښامارانو  خطرناكو  څه نورو  او د ځانځانۍ ښامار  ښامار،

خلكوباندې یې دم   چيچلې ټولنه او ښامار دې  پر  خو  له ټولې دنيا نه پاړوګان ورته راغلي دي،
لورى ورنه    ړزبیښلي، غمجن دي اوزی  ،چيرې دي  هر   چې څوك  هر  تاثير نه دى كړى.  منتر  او

  د  یې، خپل لښکر  دار هم ورك دى.  حتى  دلدار او  نه خپل یار، شاعرانو له هستونكو  ورك دى. 
پراته   پاسه وږي، تږي  د  خزانو د  ،افغانستان خلك لكه د  دى او یې هم ورنه مرور لښکر لغاتو
خپل حزین   د  نه راځي چې تورى یې مرستې ته  یو خزانې  د  لغاتو  خپلو  د  یې، خپل لښکر  دي،

كوم لوستونكي   یا د  او  غوږ   كوم اوریدونكي د  چيرته یې د  اوغمجن زړه پيغام په كې ونغاړي او 
زبیښلي بڼ كې خزان ځپلی والړ و،   فرهنګ په همدې زیړ نوزادى هم د  نذرانه كړي. سترګو  د 
 پيرمحمد كاروان دعا خداى قبوله كړه چې ویلي یې و:  د 
 

 بارانه ښار اخيستى اور دی…« رحمت   »راشه د  
 

  نه د  وزرو  كومې توتکۍ له  دوړكې چيرې د  په همدې اړ و رحمت باران وورید او نا څاپه د 
  د  تاند شو، شو، یې لوند  شاعرانه عاطفي ستونى  نوزادي ستوني ته وروڅڅیدې، به د   رحمت او
ستاسو په مخ كې پرتې    او   دى اوس دغه غوټۍ غوړیدلې دي   دا  په كې غوټه شوې او شعرغوټۍ 

 دي. 
 

زه   یې بریتور آشنا بولي او  )بریتور آشنا(، )نوزادي  دا ټولګه  شعرونو  نوزادي د  كله مې چې د 
خوښ    شعر  توتکۍ له وزرو« نومی  »د   ټولو ډیر مې  تر  بولم( ولوستله،  «د توتکۍ له وزرو»یې  

 وټاکه.   استفادې سره سرليك هم له همدې نامه نه په  خپلې مقالې ځکه مې د  شو، نو 
  څکلو كيسه د »بریتور آشنا« په مقدمه كې راوړې   توتکۍ له وزرونه د اوبو د   نوزادي صاحب د 

په   اوبو څکل  د  توتکۍ له وزرونه  بيا ویلو اړتيا نه وینم، دا چې له علمي پلوه به د  ده، زه یې د 
داسې    د   مهمه دا ده چې   كوم چې دا مهمه نه ده،  كه نه، زه فكر   پوهه كې موثره وي او  زدكړه او 

 دى.  نيك فال  مثبت حركت او   پوهې په لور یو زده كړې او  د  دود یا عقيدې پيروي، 
 

شاعر    وزرو نه د   د دې شعري ټولګې له لوستلو وروسته زه دې پایلې ته ورسيدم چې د توتکۍ له 
یې     په ذهن كې  نوزادي  د   باران جوړ شوى دى، رحمت   په ستوني كې له څڅول شوو اوبو نه د 
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)بریتور    شعرونو دغه ټولګه   ده او دهغې د ګډا او سندرو پایله د  شعر آلهه بيا په ګډا سر كړې    د 
 په الس كې ده.  ده چې ستاسو  آشنا(

 

یو څه را   د شعرونو په دې ټولګه كې داسې شعرونه راوړل شوي دي چې زما شعري ذوق یې 
څو انځورونو   شعر د یو ګډا په دایره كې، د  ونو د شعر د انځور  خړوب كړ، نو لومړى به یې د 

 په ښکال باندې سترګې خوږې كړو، بيا به خپل بحث پسې وغځوم: 
 

منصور   د  پسې ليونتوب باران، ماته ژبه، په دار مار، د  پيغور  ژبې ماتيدل، د  دتخيل مال، د 
 تڼۍ وروړل او…   ژړل، د شونډو پتاسه، په بڼو بنده اوښکه، د توبې كرل، د ګریوان كور ته د 

 

ماشومتوب    ږي چې شاعر د ـهلته ليدل كي  چې تاسو ولولئ،   توتکۍ وزر« نومى شعر  په خپله »د 
خپل   سره د  یادولو  هغه ځای د خاطراتو په  هغه وخت او  پاكې دنيا ګۍ ته ځي او د  خوږې او 

 غمونه ټکوروي. وګورئ:   اوسني ژوند تپل شوي دردونه او 
 

 »مـــــاشـــومــتـــوب څـــه بــاچاهي وه 
 ه تـــــل لــــوبــــې كــولـــــې ـمــــوږ بــ

 ـو كــــــور واى ـكــاشــــــــكې آ د خــــټ
 چــى تــــيــرانـــــو كــــې یــــې ځـالــې 

 ـــــوړولـــــــېـو جـــتـــــــــوتـــــكــــيـــ
 ـــورمـــې راســــره واى ـكـــاشـــكــى خ

 ـولـېــتــــوتــکــۍ بـــــــه مــــــو نـــــيــ
 ــــهــپـلـــــه وزرنـــــــه یــــې پـــــر لـــ

 ـــولـــــــېــــــه مــــــاتـــــــه راكـــــاوبـ
 ي ـن ښایســـتــه شــ چـى مې خــالص ذه

 ـې زده شــــي ــې مــــــه چـــسبـــــقـــونـ

 
 ****** 

 ه ووایــــم ـچــــې مـــې بــيــا خـــور ت
 چــــې را ګــیــره تــوتــکــۍ كـــــړي 
 پـــــر وزر یـــــې اوبــــه را كـــــړي
ـچ پــــر كـــكـــرۍ كـړي   بــيــا یــې م 
 ګــونــدى دا ځــل را له خـالص كړي 

 رګــــــــــونه د زړګــــي بنــــد بنـــــد 
 ـه را ټــــکور كـــړي ـګـــوندې دا بــــ
 ـور نــاسـور زخــمونه« ـپــــرې نــاسـ

 
ږي چې  ـكي بيالبيل اړخونه انځوروي، نو هلته ليدل غميزې  جګړې د   د  چې كله  ځینې شاعران 

وزرونه سوي وي   زاڼو كال د دروازو په مخ كې ازغي شنه شوي وي، د  ګودرونه وچ وي، د 
 او… 

 

ږي، سا  ـلمدی همدې ناهيليو د انځورولو تر څنګ، وچ ستوني  په شعركې بيا د  خو د نوزادي 
ماشومتوب یادونه   د  ږي. ـشعرالهام ورنه اخستل كيد  زده كړې او  ږي او د پوهې د ـوركول كي

شاعرهم په خپل ځانګړي   پاروي، اده په شاعر ذهن كې، شاعرانه ولولې ر خاطرې بيا د  او
تجربو استفاده كوي او د اوسنيو دردونو   له نورو  او  ماشومتوب له خوږو خاطر و د انداز كې 
 له پاره مرهم ورنه جوړوي.  او رنځونو 
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كړۍ   او  قافيې له دایرې  شعر كې ځینو شاعرانو آزاد شعر ته مخه كړې ده او د  په اوسني پښتو
  خو  كړى دى،  كار   ډیر ځلې همداخپل ذهن له پاره نوي سکښتونه غواړي. نوزادي هم    د ،  نه بهر

 سالم ورته كوي:  احترام ورته لري او غزل یې هم نه دى پرې ایښی،
 

 آ د شــــعر فرشــــته مــــې كــــړئ خبــــره پــــه حــــال
 رویبــــاره وروړه ورتــــه، زمــــا ســــالم غــــزل تــــه

 

 بــابـــا زیـــارت تـــهمـــزه ـځـــولۍ بـــه ونــيـــسمه، حــ
 هـزل تـ ـماشــوم غــونــدې بــيــا، واخــلمــه ګام غ چـې د 

 
  ماښام او  منځپانګې له نظره د پام وړ غزل دى. سرليك الندې غزل د  دغه راز د »شور« تر

 سباوون سره څنګ په څنګ دروي، خو په دواړو كې بيا سباوون انتخابوي: 
                     

 شور
 

 ه ســــــــــوزم زه اور لټــــــــــوم ـپــــــــــه ایـــــــرو نــــــــ
 ځـــــــم د ســـــــكون لـــــــــه كـــــــوره شـــــــور لټـــــــوم 

 

 دمـــاښـــــــــــامــو اســـــــــــتازى مـــــــــــه راليـــــــــږ ئ 
 دســــــــــــباوون پرنيلــــــــــــې ســــــــــــپور لټـــــــــــــوم 

 

 دمـــــــــړه ســـــــــاحـــل لـــــــــه قبرســـــــــتانه وځــــــــم
 پــــــــه تــــوپــــــــانې څــــپــو كــــــــې كــــــور لټــــــــوم 

 

 زخـــمــــــى زخمــــى كــــــړزخــمــــــې یــــــادونـــو زړه 
 اوس بـــــــه كـــــــوم زخـــــــم تـــــــه ټکـــــــور لټـــــــــوم 

 

 دزاړه یـــــــــار زیـــــــــن كـــــــــړي آس پـــــــــه تمــــــــه
 لټــــــــومد جانــــــــــان پــــــــــل د جانــــــــــان لــــــــــور 

 

 چــــــې مــــــې پــــــه درد دســــــــوي زړه پــــــوهــيــــږي
 فـــــــــراق ســـــــــیــځــلی لكـــــــــه ســـــــــكور لټـــــــــوم 

 

 زنــځــــیــر دعـــقــــــل دې جنــــــون مــــــات نــــــه كـــــړ
 ښوتـــــه بـــــــه نـــــــور لــټــــــومنـــــــوزادي ســـــــتا پـــــ

 
ژوند رنګارنګ بادونو او بدلونونو پسې اخيستى دى او دغو څپو د دنيا ترپایه پورې   شاعر د 

شور كې ځانته كور    څنګه چې كشمكش سره عادت دى، ځکه په توپاني څپو او  رارسولى دى او
  ته طالیي  وزرو وختونو  توتکۍ د  د  زړبودۍ نه شكایت كوي او  له زلميتوب او شاعر  لټوي. 

 وختونه وایي: 
 

 … زلميتوب مې كاشكې نه واى 
 ې هــميشه واى ــماشومــــتوب م
 ه كينه واى… ــنــه نــفــرت نه ب
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كارولې ده   ږي چې كندهارۍ لهجه یې داسېـكې له ورایه ليدل كي شعرونو په ځینو  نوزادي  د 
شعر وزن   د  او  كې یوه هجا كمه زیاته راځي  شعر  چې كه یې په بله لهجه باندې واړوې، 

 ږي: ـوراني
 لـكه و تور اوربل ته سره ګلونه 
 وینــه رګــو كې پـه نــڅا راځي 

 
ورنه   هسې جمله ږي اوـوزن خرابي دلته كه له لومړي نيم بيتي نه د »و« تورى وایستل شي،

همدې بڼه   كندهارۍ لهجه پهكې هم  سرليك الندې شعر ږي. دغه راز د »ساندې« ترـجوړی
 كارول شوې ده. 

 

نوي    او   كارول شوي انځورونه سره نغاړي، مروړي یې  تيرو شاعرانو زاړه   كله د   ،كله  نوزادي 
صادروي چې    ښکلي تصاویر ورنه جوړوي او له ځانګړې شاعرانه رندۍ سره ځان ته فتواوې

 ږي. وګورئ: ـشونډو په پتاسو نه ماتي نفلي روژې د 
 

 ه ځنډوه ــوره مـآذان په بهانه مې ګماښام 
 ږي ـشونډو نه ماتي نفلي روژې په پتاسو د 
 

تركيبونو   ږي چې زاړه تكراري مفاهيم په نویوـدغه راز په »زوړ یار« نومي شعركې ليدل كي
  ښیي چې هم یې د  داسې  كې سره رانغاړي، په نوې بڼه یې خپلو لوستونكو ته مخ كې ږدي او

وایي، خو تر څنګه یې ځان   هم مالتړلى بوډاتوب ته ښه راغالست  بایلودې ده او ځوانۍ خزانه 
 خدمت ته آماده هم دى:  زین كړى آس ګڼي او 

 

 زوړیار
 

 زه یــو شــعــر رژیـــــــدلى
 پـــاڼـې پــاڼــــې بــادو وړى 

 

 ستا اوربل كې به راټول شم 
 ىـــدلـیـتــښـلـــه شــاعــره ت
 

 نه ډاریــږم ړي  ـــې پــپـد ش
 ار چيچلى ــې مـم د ورځـــی

 

 ه راغلم ـــيـ ه بـــد ځــوانۍ پ
 ړلى ـه مـــال تـــــبوډاتوب ت

 

 وانه نه ـ ریـرې ګــیـله دې څ
 تلى ـسـررا ایـاك سـد زړه چ

 

 د د زړه رګونه ـنـاوس مى ب
 ـه شى تيــریـــدالى ـــویـنه ن

 

 ه سته ـپــه تاویــز یې تسل ن
 ــال وهــلــــىــه بــُمـــال څـ

 

 ــه ُدعــا پایــم ـــا پــو چـد یـ
 ه شم اخـيستـــالى ــنوم یې ن
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 اران هم سته یادوي مــې ـــی
 ـوړى ـه سرلـمـکـه ګــرځـځ

 

 وزادي هم یو زوړ یاردى ــن
 كه آس چې وي زین كـړى ـل

 
په   او  زوراچولى دى نوزادي له آزاد شعر نه قافيه وال ته ډیره پاملرنه كړې ده. په قافيه یې 

انځورونو خيرغواړي،   له ملكې نه د  شعر د  ،مهارت سره د قافيې كچكول په غاړه شاعرانه 
نرم مرهم   خپلې تللې، بایللې ځوانۍ یادونه تازه كړي او پر خپلو ټپونو باندې د شعر ترڅو د 

 روړي. مرسته ګوتې وم او  همدې شعري انځورونو په زور   خپل بوډاتوب سره هم د  ږدي اوـكي
یې     پاچا« کیسه   او  ږي، خو د»ماهي ګیرـکی  لښې نمونې ميند   قافيه وال شعر  په دې ټولګه كې د 
   اوج ګڼالى شو. 

 

  ټولګه په دې نوزادي  ته ادبپوهان رزمي ـ تغزلي شعر ویالى دى، او د  شعر اوسني پښتو 
»نمك حرام دوران«  كې دواړو برخو ته پاملرنه شوې. د رزمي شعر ښه بيلګه یې    )بریتور آشنا(

كې راغوټه    یې په دوو ګوتوكاغذ   افغان ملت د رزمونو، ميړانو او ناخوالو غوره نمونه   دى چې د 
 كړې ده: 

 

 نمک حرام دوران  
 

 كـــوم رویبـــار بـــه بيـــا دیـــار د کوڅې راشـــي 
 چې پيــغـام یـې وچـو شـونــډ و تـــه موسـكــا شـي 

 

 مــيرویــس بـه بيا ګرګین په وینوسـور كـړي كــوم 
 كومــــه مــــور بــــه یـــــو وار بيا نــازو انـا شـي 

 

 څـــوك بـــه بيـــا د پـــاني پـــت نـــاره تـازه كـړي 
 څــوك بــه بيــا پــر پلــه روان د احمــد شــاه شــي 

 

 ر كيـږي د اكبـــــر خنجـــــر بـــــه كلـــــه بيـا ســو
 بيـــــا بـــــه كلـــــه د ایـــــوب تـــوره تـــرمال شـي 

 

 ړيـکرى بـــه څـوك پـــر ســـركــد غـــازى ادې ټ  
 ماللـــــۍ چيغـــــه خـــــوره بـــــه كلـــــه بيـــا شـي 

 

 د پــښتون شـــمله بـــه جګـــه ګـــوره څـــوك كـړي 
 نــن د شيــرشـاه شـي ميراث خـــوربــه خدایه څوك 

 

 وسـم ـ كــــــه خبـــــــر ورتـــــــه د ورانــــو كليــو ی
 ـه پــه ژړا شـي ـهــــــــره تيــــــــږه د خيبــــــــر بـ

 

 سـره لښکر تـه بـه څـوك سـره سترګه ښـكاره كړي 
 چــى تـور خـرس غونـدې یـې ځـاى، سـائيبریا شي 

 

 بيــانو ـيـ اوښـــــكې بـــــه شـــــي وچــــې د بكلـــــه 
 ال شــي ـــكلــــــــه ټــــــــول بــــــه دا ټــغـر د كـرب

 

 رخـهــڅــــه دوران نمــــك حــــرام مــــو شـو پـه ب
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 ـال شـي ـچـــــى بچـــــى د مـــــور پـــــوړني تـــه ب
 

 ږي ـره ورسينــــــوزادى ! كــــــه ورور تــــر ورو
 ال شـي ــمـــــــــاملې پټـــــــــې بـــــــــه واړه بــــرم

 

  نوزادي د  د  دې ستونزو انځورول كې د  عيني ژوندانه د ستونزو ژوندۍ نمونې او په شعر د 
بيلګه د »دلته« تر   حس كيدونكې ځانګړنه ده. په دې مجموعه كې تر ټولو ښه  شعر بله عيني او 

زدكړو   حال انځوروي چې د   دى. په دې شعركې شاعر د ټولو هغو مهاجروسرليك الندې شعر 
باندې( كې یا هیڅ   )له هيواده د  چاپيریال تجاربو له غني خزانو سره، سره دلته په هر پردي او

چرتونو او تشویشونو په سمندر كې الهو او   د  ږي،ـبيه نه لري او یا په كم ارزۍ ورته ليدل كي
 : نيستۍ په لور روان دي د 
 

 زه په باڼه كې بنده شـوې اوښــکه
 نه د ليمه ، نه د ګریوان شوم دلته 

 

 ه رژیـدلې غــوټــۍ ـتــلكه بې وخ
 نه د كاكل، نه د باغوان شوم دلته 

 

 نه پرساحل باندې مې وموند آرام
 نه د څپو نه د تــوپان شوم دلـــته

 

 نه پر تندي دپيــغلو خـال پریـوتـم 
 شونډو پيزوان شوم دلته سرو  نه پاس پر 

 

 زما د خيال ليال، درخـــو پـــاتې شـــوه 
 نه خو مجنون نه آدم خــــان شوم دلتــه 

 

 ما د پردۍ غيږې خــوبـــونــــــه لــيدل
 نــه دیــورپ نــه د افــغان شوم دلتــه 

 

 د غيرت چيغو مې بازار و نه مــونـــد 
 دلــتــهد نوزادى په شان ارزان شـوم 

 
عدم دروازې په   شاعران د  »موږ  چې:  شاعرانو د دندو په سلسله كې چيرې ویل شوي و  د 

 واورو…«  سوكانو وهو، تر څو یو ځواب وركونكى غږ 
 

  په سوكانو وهي، ځوابونه غواړي او  خاطرې او دیوالونه    خپل ژوند ټولې تجربې،  نوزادي هم د 
لومړى ځان او بيا خپل   خاموش اكثریت له دایرې څخهپه خپلو شاعرانه چيغو سره غواړي د 

 په خاطر چغې وهي:   همدې هدف  نور د كتار ملګري را وباسي او راویښ یې كړي، د 
 

 نــور د عـقـل له بازاره بــه راوځـم 
 لـيونـوغـوندې له ښاره بـه راوځـــم 

 

 د تقدیرپه ګوتو څیرې ګریوان سره 
 راوځم هــوښـیــارانـو لـه كـتاره به 

 

 تــر ایرو الندې بڅـركى نه پریوزم 
 و لــمـبـوتـه له انـګـاره بـه راوځـم 
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 په ليمو كې به مې مينه یار ته یوسم 
 له قاصده، له رویبــاره به راوځـــم 

 

 د بـریښنا په دود به ځم د یار تركلى 
 دتـيـارو د یــون له كاره به راوځم 

 

 چى شمله مى د ایوب بيا جګه نه كړه 
 د غـاړې هـاره بـه راوځــــم  مــاللۍ

 

 دلمرښاركې به د پيغلو اتڼ جوړ كړم 
 تــورو شـپو كې له خـماره بـه راوځم 

 

 پښتنوته به كړم ږغ »كښتۍ ډوبيږي!« 
 و اقــرارتــه لــه انــكاره بــه راوځــم 

 

 یا بې ویښ كړم د كلوله درانه خــوبه 
 اره به راوځــم ــدهـــنـــیا نــوزاد او ك

 

ږي چې شاعر  ـسره ولوستل شي، ليدل كي  كه په ځیر   )بریتور آشنا(  شعرونو دا ټولګه  نوزادي د   د 
خپل    زیړو پاڼو په اتڼ كې په   مني د   دې زیړ  د زړبودۍ په زیړ بڼ كې ایسار احساسوي او د   ځان 

 ځلې ارمان كوي:  تير شنه پسرلي )ځوانۍ( پسې ډیر 
 

 قارون ورباندې وركړم  خزانې كه د 
 تللې ځواني راشــي  بيا راڅخه نه به 

 
 او یا: 

 چـــې ځــواني مـخ پـه زوال شــي 
 الـــف قـــد چــــې لكــه دال شــــي

 
ګڼي، خو   پسې ارمانجن او له خپل ستړي ژوند نه ګیله من دى. ځان مالمت  په ځوانۍ   نوزادي  
 وایي:  نورو ډیرو شاعرانو پرخالف نه وایي چې ما مه ولئ، ال په جګ غږ  دى د 
 

 ږم ـــوړیــ سنـګـسارسـره ج هـرچا ویـشتى یم په كاڼـو، د 
 دارســـره جــوړیږم  زه د  یـــم،  سكنى ورور منــصور  د 

 
نور   شاعر  ناكردو، سياسي لوبو او كشمكشونو نا اميده كړى دى، داسې ښکاري چې وخت  د 

 ژړا وایي:  ، ژړانده په وركو الرو سر دى او په ژړا
 

 شـــملې بـــه یـــې دخيـــال هوډونـــه جـــګ وړلچـــې 
 اوس هغــــــه لــــــونګۍ لــــویــــــدلې پــــــر اوږو وړم 

 
ميخانه، مى    ږي. جام، مى، مينا، ـكې له ورایه مالومي  كلمات یې په شعر  نړۍ توري او   د رندۍ د 
دي. د ځوانۍ خاطرات او  نوزادي په دې ټولګه كې ډیر یاد شوي  او… د  شراب انګور  پرست،

 شوي دي.  رنځونه ورسره په شاعرانه ډول غوټه كړاى  زړبودۍ دردونه او د 
 

یآسونو د دورې    ژوند د دردونو، رنځونو، ماتو، هجرتونو،  ده د   شعرونو دا ټولګه د   نوزادي د   د 
په رسا    انځور شوى دى.  غږ  ضمير   زړه او   ده د   محصول تخليقات دي، چې په كې په ښه توګه د 
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له   سره الس ګریوان دى، خو له یوه رنځوونكي حالت  به خپلې ځوانې پسې افسوس كوي اوژ
مينې    وطن د   ده، د  جذبه ژوندۍ   مينې   سره په ده كې بيا هم د   ستونزو سره،  كړاوونو او   دې ټولو 
 جذبه.  خپلې وركې مينې  ده د  د  خلكو د مينې جذبه او جذبه، د 

 

ككړو   د زمانې ناخوالو او  نوزادي فكرونه د  ښادولو له پاره د وطن د جوړولو او د خلكو د 
جوړول یې یا    ټولول او  سياسي معاملو داسې سره وپاشل لكه په تياره كې شليدلى اميل چې بيرته

چاپيریال كې په هماغه نيك نيت    یا هم ناشوني، خو دى په خپل ځانګړي رواني   ستونزمن وي او 
 ې تعقيبوي. كوي د خپلو هلوځلو لړۍ ال پس فكر

 

ځایه شویو   ټولو بې په تيره بيا پردي چاپيریال او نویو تجربو پر لسيزوجګړو، مهاجرت او څو
ډلې نه د شاعرانو،   فرهنګیانو او له هغې  باندې خپل ځانګړي تاثيرات پریـیـښي دي، په تيره د 

بدلونونه د دوي په  او دغه  په فكري جوړښت كې یې د پاملرنې وړ بدلونونه رامنځ ته كړي دي 
 ږي.  ـتخليقاتو كې له ورایه احساسي

 

الس ته   له نویو استازى دى چې تيرې تجربې با ارزښته خزانه ګڼي او  نوزادي د هغه نسل 
نوي نسل ته یې په نوې بڼه وړاندې    ځای كوي، نوى فكر ورباندې كوي او   راوړونو سره یې یو 

 شعر كې محسوسه ده.  تجربه یې په هر كوي، چې دا
 

  غوښتنو  اوسنۍ دورې له كله له كليشه اي حدودونه قدم وړاندې ږدي او د  ، شعر پيام یې كله د 
پوهې   لوست او  پرځاى یې د قلم، ليك  ږدي اوـسره سم مسایل په كې مطرح كوي، توره پری

ډیره پاملرنه شوې ده.   نفرت پرځاى مينې ته  تر ټولو ښه پيام دا دى چې د  لورى غوره كوي او 
 مينې له دریڅې ګوري.  هرڅه ته د   شاعر

 

یې عكاسي    خلكو نه   خپل ذهن له دریڅې نه جهان ته كتلي دي، خپل چاپيریال، ټولنې او   نوزادي د 
غوښتنو   تجربو په البراتوار كې چاڼ كړیدي او د خپلو او اخيستنه كړې ده، بيا یې د خپلو تيرو

  لوستونكو   ځاى د   كنایو او تخيل سره یو   كلماتو په لوښي كې له تشبيهاتو، استعارو،  سره مل یې، د 
تخليقاتو نه اخيستنه، برداشت، قضاوت او د ښو او نا   اوس د نوزادي له دې  مخ كې ایښي دي.

 لوستونكو كار دى.  د  بيلول،  ښو
 

ډګر كې   تخليق په انجنير دى، خو د ژباړې، ليكنې او  یو  له مخې  ک مسل زدكړو او  نوزادي د 
بیلګې   موږ داسې    ادب په ډګر كې   برخه او وخت كارولى دى او د پښتویې هم د خپل ژوند ډیره  

نورهنري كارونه هم كړي دي.   او څنګه یې شاعري ليكوالي تر چې د خپل مسلك  ډیرې لرو
 لكه: 

 

 ، )شاعر( رکوګل افضل ټ انجينير 
 

 ، نظيف هللا تكــل )شاعر( انجينير 
 

 ، هللا خوږلـن )شاعر(  حفيظ ډاكتر
 

 ،)سنــدرغـــــاړى(  پـيروز ډاكـتر
 

 او… 
 

ليكوالۍ او ژباړو    چې د ژوند ډیره برخه او وخت یې د شاعرۍ،   هم نوزادى دى،  په دوى كې یو 
خپل عمر ښایسته ډیره برخه له هيواده بهر تيره كړې ده. د لوړو    نوزادي د   له پاره جال كړى ده.

  كلتور،  كله خپل وطن، خلكو،    مهاجرت ژوند تيرول؛ خو ده هيڅ   او په ډنمارك كى د   زدكړو مهال
څومره   ژوند یې ورسره كړى او قدم په قدم یې یادوي. ذهنيت ته شا نه ده اړولې.  مفكورې او 
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ژباړونه راپيل كړي    چې ما نوزادي پيژندلى دى، ده خپلې فرهنګي هڅې په شوروى اتحاد كې له
 هم قدم ایښی دى.   ګر كېډ او تخليق په  دي، بيا یې د تدریس ترڅنګه د تاليفاتو، څیړنو 

 

كيدونكي ډول    فرهنګي یون بهير ته وګورو، نوزادي په نه ستړي   كله چې په ټول افغانستان كې د 
ړي او په پاى كې د  ـراسپ ژباړې كوي، علمي مسایل په دې یون كې مخ پروړاندې روان دى،

وایم چې    بيا ،په ټینګار سره بيا   شعر په بڼ كې لكه سرګردانه عاشق ګرځي راګرځي؛ خو زه دا
له   ټولو لوستونكو  اوسني وخت كې د  اوسنيو ساینسي مضامينو ژباړه په  علمي څیړنو او  ده د  د 

شكر    مو  په باب خو  نورو ادبي مسالو  شعر ا و  د   پاره ډیره اړینه ده، په تيره د نوي نسل له پاره. 
قلموالو هڅې په نشت   او ساینسي مسایلو كې زموږ د  په علمي  دى د قلموالو كمى نه شته، خو 

 دغسې فرهنګي شخصيتونو ته ور اوړي لكه نوزادي.  زموږ سترګې حساب دي او 
 

بيا ورته   ، ډیر ځلې مې بيا پاملرنې یادونه كړي او ژباړې ته د  مضامينو  علمي  ما نوزادي ته د 
ویلي مې دي چې پښتو ژبه د همدې علمي مسایلو په ژباړې سره   تكرار كړې هم ده او ورته 

 د نوي او ځوان نسل اړتيا هم ده.  كيداى شي چې غني
 

 خاطر:   نوزادي په شعركې الس وهنه وكړم هغه هم په دې زه ځان ته دا حق نه وركوم چې د 
 

هغه طبيعت    اخيستنه یا عكاسي ده او دا  شاعر  د  عيني ژوندانه څخه    له طبيعت او  څنګه چې شعر
كوي، څه شى یې چې   په كې ژوند  رواني لحاظ ژوند دى چې شاعر )نوزادي( په فزیكي او  او

  لري، په هغه كې ال س وهنه،   قوت( یې په ده پورې اړه  او   ف څه ډول انځوركړي، هر څه )ضع
 دې اخيستنې یا عكاسۍ ته زیان رسوي. 

 

  وړانګو جنازې( او د   شعرونو پخوانۍ ټولګه )د  بحث كې د نوزادي د  ځانګړي  كيداى شي په یو
كوم. دومره   له بل سره پرتله شي، خو زه دلته دا كار نه  شعرونه یو ا()بریتور آشن دې ټولګې
نوزادي   پيشكش دى.  نویو شعري تجربو یو تازه  ده د  شعرونو دا جونګ د  نوزادي د  وایم چې د 
  ږي، یو ـنه خوښی  پرمهال دا هم راته وویل چې خالي صفت مې   راليږلو   د   دې شعرونو   صاحب د 
نظره د مهاجرت په   ځکه چې زما له  كړ. ووهه؛ خو ما دا كار و نهنقد پر تازیانه هم  څه یې د 

غوټۍ    ډیرو وختونو یو څو   دې چاپيریال كې، د پښتو ادب په دې خزان وهلي بڼ كې وروسته له 
راغوړیدلې دي، دا باید و نازول شي، نه دا چې د نقد په تونده سیلۍ باندې بيرته مړاوې كړاى  

 شي. 
 

ادبي فنونو او ژبنيو معيارونو په تله كې وتلو، نو د تلې دواړه    د   الىكه یې د ښو او ناښو څرنګو
 پلې به یو څه نا برابرېوي. 

 

 پــــــــــه ایــــــــــرو نــــــــــه ســــــــــوزم زه اور لټـــــــوم 
 ځـــــــم د ســـــــكون لـــــــــه كـــــــوره شـــــــور لټــــــــوم 

 

 دمـــــــــړه ســـــــــاحـــل لـــــــــه قبرســـــــــتانه وځـــــــــم
 پــــــــه تــــوپــــــــانې څــــپــو كــــــــې كــــــــور لټـــــــوم 

 

 چــــــې مــــــې پــــــه درد دســــــــوي زړه پــــــوهــيـــږي
 ــــه ســـــــــكور لټـــــــــوم فـــــــــراق ســـــــــیــځــلی لكـــــ
 

 زنــځــــیــر دعـــقــــــل دې جنــــــون مــــــات نــــــه كــــــړ
 نـــــــوزادي ســـــــتا پـــــښوتـــــه بـــــــه نـــــــور لــټــــــوم
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 د سپوږمۍ لُور
 

 د پښتو شعر په هسک کې یو نوی ستوری
  

 
 

اړخیز فرهنګي شخصیت یو اړخ تخلیق جوړوي. د تخلیق په نړۍ کې نوزادي  د نوزادي د څو 
 تر اوسه پورې خپلو لوستونکو او مینه والو ته درې ډالۍ وړاندې کړې دي: 

 

 م(، ۲۰۰۸ل ــ   ۱۳۸۷ــ د وړانګو جنازې ) ۱
 
 م(،   ۲۰۱۳ل ــ  ۱۳۹۲ــ بریتور آشنا ) ۲
 
 م(.  ۲۰۱۵ل ــ   ۱۳۹۴ــ د سپوږمۍ لُور ) ۳
 
دویمې شعري ټولګې د مقدمې له پاره یې ما ته غږ کړی و او ما هم یوه داسې اوږده مقدمه  د 

 ور ته لیکلې وه چې د چاپ په وخت کې کوم خوا خوږي ور ته ویلي وو: 
 

 »دومره اوږدې مقدمې ته څه اړتیا وه او…«  
 

هماغه شعر نه په  د بریتور آشنا د ټولګې یو شعر)د توتکۍ له وزرو( زما ډیر خوښ شو او له 
 الهام سره مې په هنري ژبه په مقدمه کې داسې ور ته لیکلي وو: 

 

  كومې توتکۍ له وزرو نه د  په همدې اړ ودوړكې چيرې د  »نا څاپه درحمت باران وورید او 
  د  تاند شو، شو، شاعرانه عاطفي ستونى یې لوند  نوزادي ستوني ته وروڅڅیدې، رحمت اوبه د 
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ستاسو په مخ كې پرتې    دى اوس دغه غوټۍ غوړیدلې دي او  دا  وې اوغوټۍ په كې غوټه ش  شعر
 دي.« 

 

د نوزادي د شعري تخلیق په بڼ کې د بریتور آشنا د ګلغوټیو تر غوړیدو وروسته دا دي څه  
 نورې غوټۍ هم غوړیدلې دي چې ده خپله ورته »د سپوږمۍ لُور« نوم ټاکلی دی. 

 

مخونه لري، دوې سریزې  ( ۱۷۶ږ اویا ) ـ سلو شپ »د سپوږمۍ لُور« ټولګه د پشتۍ په ګډون یو 
په کې راغلې دي، یوه خپله د شاعر له خوا لیکل شوې ده، دویمه سریزه د ښاغلي شهسوار  
سنګروال په قلم لیکل شوې ده چې په لنډه توګه یې د نوزادي د شعرونو پر ځینو اړخونو رڼا  

 اچولې ده. 
 

ږي چې د شاعر یو سلو پنځه  ـلُور( متن پیل کی)د سپوږمۍ  په سریزو پسې د شعري ټولګې
 ټوټې آزاد او مقفی شعرونه په کې راوړل شوي دي. ( ۱۰۵)
 

سره له دې چې ښاغلي حاجي محمد نوزادي د ټولګې په سریزه کې، د خپلو توضیحاتو په ترڅ  
  ۶ــ  ۵)د شاعر سریزه،  کې پر ګرامري ستونزو، په تیره پښتو»ی« ګانو باندې غږیدلی دی 

ونه( خو د کتاب له سریزې نیولې، بیا تر متن پورې د »ی« ګانو د کارولو په برخه کې  مخ
 څرګندې تیر وتنې شوې دي. 

 

اوه   یوه بیلګه یې د کندهارۍ لهجې د اصولو له مخې په استثنا کې راتالی شي، لکه د ټولګې په 
ې« باندې لیګل  مخ کې د »ستاینه« تر سر لیک الندې شعر په ردیف کې چې باید اوږده » لسم

شوې وای، مګر هلته تر پایه په څرګنده »ي« باندې راوړل شوې ده،. کله مې چې دا ستونزه  
له ده سره مطرح کړه، د نوزادي استدالل هم سم و، ده را ته و ویل چې زموږ په لهجه کې په  

کې،   ږي او ما خپله همداسې لیکلې دي. په رښتیا هم که په کندهارۍ لهجهـهمدې ډول تلفظ کی
لکه د پښتو ژبې د نورو لهجو په څیر »کې« په اوږده »ې« ولیکل شي، نو د دوی د تلفظ یا  
لهجې پر اساس په دوو هجاوو د )کې یې( په بڼه باید تلفظ شي، چې په هغه صورت کې د شعر  

 ږي. ـږي او وزن خرابیـیو هجا ډیری
 

و ډیره برخه یې د هنري  حاجي محمد نوزادي د مسلک له مخې انجنیر دی، خو د فرهنګي هڅ 
ږي او ژوره مطالعه په کې لري، هم د پښتو  ـاو ادبي هڅو له پاره وقف کړې ده، په ادبیاتو پوهی

ژبې په ادبیاتو کې او هم په نړیوالو ادبیاتو کې د مطالعې قوي بِګروند لري او د »ی« ګانو د  
 ږي. ـیکارونې په برخه کې خو ډیر ځلې له مسلکي کسانو نه هم تیر وتنه ک

 

د نوزادي »د سپوږمۍ لور« په اندامونو کې ما یو څه نوې او ښکلي انځورونه ولیدل چې دغه  
 یې زما له نظره نوي او د پاملرنې وړ دي: 

 

نوزادي کله کله د وخت حقایقو ته داسې پام وي چې د بل چا ډیر لږ ورته فکر وي. دی په دې  
تکنالوژۍ او بیدارۍ عصر دی او پښتنون الال په  څلوریزه کې په اوسنۍ زمانه کې چې د علم، 

 کې ویده دی، داسې اشاره کوي: 
 

 چـــې یـــې قــــلــم لــکــه پښتــون ویـــده سـي 
 نـــوزادي هســې بــې مـضــمــون ویــده ســي 

 
 خدایه چرګ بانګ یې کړې په ستوني کې وچ 
 چــې پـــر مـــړونـد تـر سبــاوون ویـــده سـي 
 
 ام مخ(  ۳۴)د سپوږمۍ لور، 
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د سپوږمۍ لور په لمن کې په رښتیا سره چې د نوزادي د فکر څه نور ګالن را غوړیدلي دي او  
نوزادي د خپل فکر نوې وړانګې نندارې ته وړاندې کړې دي. د نوزادي په دریمه شعري ټولګه  

هیله ده چې مینه وال یې  )د سپوږمۍ لور( کې د شکل او محتوی له مخې ډیر څه د پام وړ دي،  
 تر السه کړي او خپله هنري تندې ور باندې ماته کړي. 

 

 دا هم په دې ټولګه کې د نوزادي د یوه آزاد شعر بیلګه: 
 

 یاد
 

 د ساړه ژمي، 
 

 یو ماښام مې سو یاد 
 

 چې زه او ته،
 

 پر یخه خمکه باندې، 
 

 لکه د واورې ټوټې، 
 

 ویلې سولو 
 

 بیا چې پسرلي کې راغلم، 
 

 هغه ځای وو، پر  
 

 دوه ګالن شنه سوي 
 
 ام مخ(  ۷۴)د سپوږمۍ لور، 
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 کرویر  مارییا

 

(Marie Krøyer) 
 

(Et kærlighedsdrama ) 
 

 یوه عاشقانه ډرامه 
 
 

 
 

( یوه عاشقانه ډرامه ده چې د کریستن آلبورگ او کارل آگه  Marie Krøyer) کرویر مارییا 
 Marieماریا کرویر ) ډنمارکي لیکوالو د مشهورې ډنمارکۍ نقاشېکیرکه ګارد په نومونو، دوو  

Krøyer ( د ژوند پر حاالتو باندې، د ماریا کرویر )Marie Krøyer  له ورځنیو یاداشتونو )
 نه هم استفاده سره لیکلې ده. 

 

تر څنگ، خبره پر حاجي محمد نوزادي او د نوزادي په فرهنگي هنري هڅو   کرویر  مارییاد 
باندې را څرخي. تر هغه بریده چې زه نوزادي پیژنم، د ده فزیکي او رواني جوړښت داسې نه  
دی چې غلی کیني او لکه د چا خبره وخت واړوي. نوزادی اکتیف جوړښت او فعال روان لري؛  

یا د خپلو فرهنگي هڅو په لړ کې یوه ژباړه کړې ده، داسې  د همدغه اصل له مخې یې دا ځل ب
 ژباړه چې هم یو ریښتینی حقیقت دی او هم ژورنالستیک ــ هنري ارزښت لري. 

 

( په نامه یوه عاشقانه  Marie Krøyer)کرویر  مارییا د نوزادي له خوا ژباړل شوی اثر، د 
نومونو، دوو ډنمارکي لیکوالو د  ډرامه ده چې د کریستن آلبورگ او کارل آگه کیرکه ګارد په 

 Marieماریا کرویر د ژوند پر حاالتو باندې، د ماریا کرویر )  مشهورې ډنمارکۍ نقاشې
Krøyer  .له ورځنیو یاداشتونو نه هم استفاده کړې ده ) 
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(  P.S. Krøyerکرویر« ) سیویرین ماریا کرویر نقاشه وه او له یو بل ډنمارکي نقاش »پیتر
پیل کړ او په دې داستان کې د دوی عشقي او هنري گډ ژوند او اړیکي داسې  سره یې گډ ژوند 

 انځور کړای شوې دي چې د راتلونکو نسلونو له پاره یو ښه اخالقي درس کیدای شي. 
 

ماریا   کرویر یو عیاش شخص، خو پیاوړی نقاش دی او له بده شامته چې ښکلې  سیویرین پیتر
کال کې واده سره کوي، خو د دې واده او مینې پای ناکامي  ۱۸۸۹یې هم په دام کې لویږي او په  

 او جدایي ده.  
 

 
 

 تفاده کړیده.  ماریا خپل ورځني یادداشتونه لیکلي او په دې کتاب کې لیکوالو له هغو نه هم اس
 

د ورځنیو یادداشتونو لیکل تقریباً یو دود غوندې دی که یې څوک ولیکي، په راتلونکو څیړنو،  
لیکنو کې یې په مستند ډول کارولی شي او داسې هم شوي دي او وبه شي چې دغه ورځني  

توگه هم کارول  یاداشتونه کله، کله د تاریخ لیکنې او هنري آثارو په لیکنه کې د خامو موادو په 
 کیدای شي، چې په دې کتاب کې لیکوالو دا کار کړی دی. 

 

دا چې زموږ د نوزادي پام څنگه دې اثر ته ور واوښت، نوزادي یې په خپلې هغې مقدمې کې  
بیانوي چې د ژباړل شوي کتاب له پاره یې لیکلې ده، خو زما له پاره مهمه دا ده چې پښتو ژبې  

ترجمه کول؛ که له یوې خوا پښتون لوستونکي ته د لوستلو له پاره   ته د دې یاداشتونو اړول او 
داسې نوي مواد او کتاب غوره شوی او ژباړل شوی، چې په خپل ډول کې کامالً نوی دی او  
ژورنالستیک، اخالقي او هنري ارزښت لري، نو له بلې خوا د دې اثر ژباړل د پښتو ژبې د غنا  

وب له پاره یوه ډیره ښه او د ستایلو وړ هڅه ده، چې زه همدا  له پاره او د پښتني فرهنگ د بډایت
اوس یو ځل بیا د استاد حاجي محمد نوزادي د ټولو تخلیقي او علمي هڅو ستاینه او مننه کوم،  

 په تیره د ده له ژباړو نه چې په زلمیتوب کې یې را پیل کړیدي او اوس هم دوام ورکوي. 
 

په دې پوه شوی چې په یوه ژبه کې ژباړه څومره او   د نوزادي دا علمي کارونه ښیي چې دی 
« تر سرلیک الندې د  پښتو او د ژباړې اړتیاد »   صالح محمد صالحولې ارزښت لري. ښاغلي  

 کې لولو:     مقدمهژباړې د اړتیا په باب کتاب ولیکه، د هغه کتاب په 
 

روزونكې او مرستیالې په كچه ارزښت لري، هره ژبه   سترې  لپاره د یوېژبې  ژباړه د هرې »
په مرسته هم ژوندۍ پاتېږي، هم په پوهنیز، ټولنیز، ښوونیز او فرهنګي ډګر كې ځان    د ژباړې

ره اواروي. اوس ځینې ملتونه د ژباړې د ارزښت لـه مخې دومره ویښ او  ته د پرمختـګ ال
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چې مذهبي،    یې. پرته له دې  او خپروي   په خپله ژبه ژباړيهڅاند شوي، چې هر ارزښتمن كتاب  
 .« او خنډ وي برید   لپاره كوم فرهنګي او ټولنیز توپیر د هغوى

 

د ژباړې د همدغه ارزښت او اړتیا له مخې نوزادي مټې بډ وهلي دي او هر کال یو یا دوه  
 یې را ژباړي. کتابونه او څو مقالې په دقیق ډول انتخابوي، ورته کیني او پښتو ته 

 

نوزادي د خپل عمر په داسې یو واټن کې واقع دی چې اوس یې باید په هر اړخیز ډول استراحت،  
تفریح او سفرونه کوالی، خو دی له خپل وطن، خلکو، فرهنگ او ژبې سره داسې لیونۍ مینه  
لري چې هره ورځ، ال هر ساعت په دې ُچرت او فکر کې وي چې څه وکړي چې دا ژبه او  

 نگ بډای شي او... فره
 

د همدغو سوچونو او خدمتونو په لړ کې یې دا ځل د مشهورې ډنمارکۍ نقاشې، ماریا کرویر  
(MarieKrøyer  .پر ژوند باندې لیکل شوي کتاب ته ور پام شوی دی او را ژباړلی یې دی ) 
 

له نورو ژباړو سره یې، د دې ژباړې توپیر دا دی چې دا ژباړه یې د ژباړو د یوې اوږدې  
تجربې پایله ده، ده په ځوانۍ کې له روسي ژبې نه ژباړې پیل کړې ، بیا یې ښې غځولې، په  
کې پوخ شوی دی او اوس دا دی د ډنمارکي ژبې له غني آرشیف نه یې د دې اثر په انتخاب او  

ا ثابته کړه چې دی له خپلې ژبې سره او د هغې له غني کیدو سره څومره مینه  ژباړې سره بی
 لري.  

 

د نوزادي دا نوې ژباړه اوس د چاپ په درشل کې ده، کله چې د لوستونکو په واک کې ورکړل  
 شوه، بیا نو ژباړه د نوزادي، لوستل او قضاوت یې د لوستونکو. 

 
 پنځه ډالۍ 

 

 چاپ شوي آثار د حاجي محمد نوزادي نوي 
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په دې وروستیو کې د ښاغلي نوزادي د نه ستړې کیدونکو هلو ځلو په پایله کې د ده پنځه عنوانه  
کتابونه له چاپه را ووتل. که له یوې خوا یې په ناروغه وجود په لیکلو، ژباړلو او تخلیق باندې  

سپانسورانو په لټون پسې هم  ډیرې ستړیاوې ګاللې دي، نو له بله پلوه یې په چاپ، خپرولو او د 
 ښه پوره ځان ستړی کړی دی. دا پنځه عنوانه کتابونه دا دي: 

 

 ـ انسانان ولي یو بل مچوي؟ ۱
 

 ، د وزیر فتح خان او د ده د کورنۍ تاریخی رول په سدوزي دولت کي -۲
 

 د کوه نور الماس له کومه راغی او چیرته والړ؟  -۳
 

 ، د ځان طبیب  -۴
 

 . بریتور آشنا  -۵
 

و توانید چې خپل څلور نور کتابونه     تر څنګ   )بریتور آشنا(  نوزادي د خپل نوي شعري جونګ 
کال د جون په اوومه نیټه د همدې پنځو نویو چاپ شوو    ۲۰۱۵د     چاپ کړي. پتیل شوې ده چې

کتابونو د مخکتنې محفل د ډنمارک په آغوس نومي ښار کې جوړ شي. دا محفل باید د یوې  
فرهنګي ټولنې یا فرهنګي موسسې لکه رادیو، تلویزیون، چاپي خپرونې، ویبساتونو او یا کومې  

سسې یا آدرس دا کار ونه  ؤلې م ؤیوې مسخپرندویې ټولنې له لوري جوړ شوی وای، مګر هیڅ 
کړ او بیا هم په خپله نوازادی او د نوزادي شخصي یاران او د ده د آثارو، افکارو او شعر مینه  

فرهنګ ته، پښتو ژبې او ادب ته د   وال وتوانیدل چې د مخکتنې دا محفل جوړ کړي. زه علم او
رو له سپانسورانو نه مننه کوم چې د  نوزادي صاحب دا هڅې ستایم او د نوزادي د چاپ شوو آثا

 چاپ بار یې پر اوږو اخیستی دی. 
 

د نوزادي د آثارو چاپیدل نه یوازې ده ته، د ده کورنۍ ته، بلکې ټولو فرهنګیانو ته، علم او ادب 
ته یوه السته راوړنه او بریا ده چې زه په اول کې ده ته، د ده کورنۍ ته او بیا ټولو فرهنګیانو  

 ا مبارکي وایم. ته د دې بری 
 

د فلمونو پرانستل او د کتابونو مخکاته اوس د نړۍ په کچه په یو دود باندې بدل شوي دي، په  
پرمختللو ټولنو کې چې د کتاب اخستنې او لوستنې کلتور موجود دی، د مخکتنې غونډې د  
  کلتوري ارزښت تر څنګه، یو څه تجارتي بڼه هم درلودالی شي، خو زموږ په هیواد کې بر 
عکس کتاب ډیر ځلې د خرڅالو په نیت نه چاپیږي او د مخکتنې غونډې یې هم د کتاب خرڅالو  
له پاره نه، بلکې موخه یې تر ډیرې اندازې پورې د کتاب او لیکوال یا شاعر پیژندنه او قدرداني  

 وي. 
 

اوس یو څه دې دود ته پام ور   ،په افغانانو کې د کتاب د مخکاته دود پخوا دومره نه و، اوس
اوښتی دی. زما د مالوماتو له مخې په علمي او هنري ډول د کتاب مخکاته دود د شپیتمې لسیزې  

په کابل کې د یوې نیمه پټې فرهنګې حلقې له    په پیل کې له دولتي او رسمي موسساتو نه جال
نو د چاپ شوي کتاب   هغه وخت به چې د کوم یار دوست کتاب چاپ شو،   خوا رامنځ ته شو.

لیکوال دوستان یاران سره راټول کړل او یوه یا   لیکوال یا شاعر به په کوم کور کې شاعر او 
 دوو تنو به پر چاپ شوي کتاب باندې د نقد په ډول خبرې کولې. 

 

رنګارنګ بادونو زور واخست، فرهنګي یاران دوستان سره خواره واره    کله چې په وطن کې 
               ... وډ شول، بیا نو څوک چیرې والړل او څوک شول، هر څه ګډ  

 

څو غوره    کتابونه به چاپ شوي وي، مخکتنې به هم شوې وي، ما به هم ګډون په کې کړی وي. 
 بیلګې یې دا دي: 
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ــ په ماسکو کې د پیر محمد کاروان د »چنار خبرې کوي« د شعري ټولګي د مخکاته په پلمه د  
دیرشمه نیټه د څو تنو فرهنګیانو له خوا یوشانداره محفل ونیول شو   کال د جنورۍ په یو  ۱۹۹۸

چې د مقالو، شعرونو او خاطرو ویلو په ګډون د استاد یار محمد علیزي له خوا د یوه سندریز  
پروګرام په ترڅ کې، د ګل پاچا الفت، غني خان غني، حمزه شینواري، پیر محمد کاروان او  

 وسیقي په څپو کې واورول شول. ځینو نورو شاعرانو شعرونه د م 
 

)ډنمارکي    ــ د ډنمارک په وایله نومي ښار کې د محمد صفر خواریکښ د ډنمارکي پښتو قاموس
 مه نیټه.  ۱۴کال د اګست په  ۲۰۱۰پښتو سمندرګی( د مخکاته محفل، د  

 

ونه  د »او ال ګل    د ډنمارک په آغوس نومی ښار کې د ابراهیم نعیمي   کال په جون کې   ۲۰۱۲ــ د  
 سوځي« کتاب د مخکاته محفل. 

 

 کال د جون اوومه( د نوزادي د پنځو ډالیو د مخکتنې محفل.  ۲۰۱۵)د   او دا دی اوس   ــ
 

د کتاب د خرڅال له پاره وي، خو زموږ دا ننی محفل   اً رپه نوره نړۍ کې د مخکتنې محافل اکث
محفل یوازې د لیکوال او شاعر د  ږي او نه هم د شهرت له پاره دی، دا  ـکې نه کوم کتاب خرڅی

له پاره جوړ    قدر دانۍ په غرض او د کتابونو د پیژندنې او د کتابونو پرمحتویاتو باندې د بحث 
 شوی دی. 

 

ډګر كې یې    تخليق په  انجنير دى، خو د ژباړې، ليكنې او   یو  مسلك له مخې    زدكړو او   نوزادي د 
زه نه غواړم دلته د نوزادي پر بیوګرافۍ باندې  هم د خپل ژوند ډیره برخه او وخت كارولى دى.  

 ده بیوګرافي په دې لینک کې ولولي:   څه و وایم، مینه وال کوالی شي د 
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غواړم چې د ښاغلي نوزادي دغه چاپ شوي آثار د نقد په تله کې وتلم. د مهاجرت  دغه راز زه نه  
په دې چاپیلایر کې، د نا خوالو د توفانونو په دې اړو دوړ کې زه ځان ته دا حق نه ورکوم چې  
پرته له دې چې لیکوال او شاعر ته څه حق او امتیاز ورکړو د هغه نیمګړتیاوې د هغه په مخ  

و له کړو مثبتو شیانو نه یې هم زړه ور تور او پیښمانه کړو. په ټول کې زما  کې کتار ودروو ا
داسې دی لکه د استاد اسدهللا غضنفر د     نظر د ننۍ مخکتنې او د ښاغلي نوزادي د آثارو په باب 

 په شان:  خبرو  دې
 

څه شته چې نیمګړتیا یې وګڼو او په ډېر بې اهمیته اثر کې داسې  »په ډېر ښه اثر کې هم داسې 
څه موندالی شو چې ویې ستایو. که د کتاب یومخیزه ستاینه کوو، اورېدونکی یې ممکن ونه مني  
او تبلیغات ورښکاره شي. که یې یومخیزه غندنه کوو، نه یوازې بې عدالتي ښکاري بلکې د  

 پښو الندې کیږي.«   مخکتنې د غونډې اصلي غوښتنه پکې تر 
 

د حاجي محمد نوزادي پر ژباړو او علمي کارونو باندې ښایي نور دوستان د خپلو مسلکونو په  
ږي او یا مقالې ولیکي. ما د نوزادي پر تخلیق باندې څو کرښې  ـرڼا او تجربو له مخې یا وغږی

 اره ده. ) بریتور آشنا( کې راغلې تجربو ته اش لیکلې دي چې د ده په نوي شعري جونګ
 

ږي،  ـ)بریتور آشنا( چاپ ته ولی ښاغلي نوزادي مخکې له دې نه چې خپله دویمه شعري ټولګه
له ما نه یې هیله وکړه چې د ده پردې شعري ټولګه باندې د مقدمې په ډول خپل نظر ولیکم. ما  

 دا کار وکړ او خپله لیکنې ته مې سر لیک ورکړ: 
 

 بڼ کې(. )د نوزادي د شعر په   د توتکۍ له وزرو
 

دا مقاله یا دا مقدمه اوس د ده په همدې شعري ټولګه کې چاپ شوې ده او په دریو برخو کې ما  
 ڼو کې خپره کړې ده: ا پخوا په بریښنا پ
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 شعر ته ما داسې اشاره کړې ده:   د بریتور آشنا د مقدمې په یوه برخه کې د نوزادي 

 

بې   د  ښامار، ناپوهۍ  د  جګړې ښامار، خلك د  لسيزې شوې چې زموږ ټولنه او څه كم څلور
دي او له »دكن« نه   چيچلي ښامارانو  خطرناكو څه نورو او ځانځانۍ ښامارد  اعتبارۍ ښامار،

باندې    خلكو  چيچلې ټولنه او  ښامار  پردې  خو  څه چې، له ټولې دنيا نه پاړوګان ورته راغلي دي،
لورى   زبیښلي، غمجن دي او هرچيرې دي زیړ  چې هرڅوك منترتاثير نه دى كړى.  یې دم او 

  خپل لښکر دار هم ورك دى.  حتى  دلدار او  نه خپل یار،  شاعرانو  هستونكو له  ورنه ورك دى. 
  پاسه وږي، تږي  د  خزانو  افغانستان خلك د  لكه د  یې هم ورنه مروردى او  لښکر  لغاتو د  یې،

خپل   د  تورى یې مرستې ته نه راځي چې یو خزانې  د  لغاتو  خپلو د  یې، خپل لښکر  پراته دي،
كوم   یا د  او  غوږ كوم اوریدونكي د  چيرته یې د  ونغاړي او  غمجن زړه پيغام په كې  حزین او

زبیښلي بڼ كې خزان ځپلی    فرهنګ په همدې زیړ   نوزادى هم د   نذرانه كړي.   سترګو   لوستونكي د 
 پيرمحمد كاروان دعا خداى قبوله كړه چې ویلي یې و:  والړ و، د 

 

 »راشه درحمت بارانه ښار اخيستى اور دی…« 
 

  نه د  وزرو  كومې توتکۍ له  كې چيرې د  دوړ  په همدې اړ و  باران وورید او رحمت  نا څاپه د 
  د  تاند شو، شو، یې لوند  شاعرانه عاطفي ستونى  نوزادي ستوني ته وروڅڅیدې، رحمت اوبه د 

ستاسو په مخ كې   او  دى اوس دغه غوټۍ غوړیدلې دي دا په كې غوټه شوې او  غوټۍ  شعر
 پرتې دي. 

 

زه   یې بریتور آشنا بولي او  )بریتور آشنا(، )نوزادي  دا ټولګه  شعرونو  نوزادي د  كله مې چې د 
خوښ   شعر توتکۍ له وزرو« نومی »د  ترټولو ډیر مې  یې د توتکۍ له وزرو بولم( ولوستله،

 سرليك هم له همدې نامه نه په استفادې سره وټاکه.  خپلې مقالې ځکه مې د  شو، نو 
 

څکلو كيسه د »بریتور آشنا« په مقدمه كې راوړېده،    د اوبو د توتکۍ له وزرونه    نوزادي صاحب د 
په زدكړه    اوبو څکل  د  توتکۍ له وزرونه  بيا ویلو اړتيا نه وینم، دا چې له علمي پلوه به د   زه یې د 

داسې دود یا    د  كوم چې دا مهمه نه ده، مهمه دا ده چې  كه نه، زه فكر  پوهه كې موثره وي او   او
 نيك فال دى.   مثبت حركت او پوهې په لور یو   زده كړې او د  پيروي،   عقيدې

 

شاعر    وزرو نه د   د دې شعري ټولګې له لوستلو وروسته زه دې پایلې ته ورسيدم چې د توتکۍ له 
یې     په ذهن كې  نوزادي  د   باران جوړ شوى دى، رحمت   په ستوني كې له څڅول شوو اوبو نه د 

)بریتور    شعرونو دغه ټولګه   هغې د ګډا او سندرو پایله د   ده او د  كړې  شعر آلهه بيا په ګډا سر    د 
 په الس كې ده.  ده چې ستاسو  آشنا(

 

یو څه را   د شعرونو په دې ټولګه كې داسې شعرونه راوړل شوي دي چې زما شعري ذوق یې 
انځورونو  څو  شعر د یو ګډا په دایره كې، د  شعر د انځورونو د  خړوب كړ، نو لومړى به یې د 

 په ښکال باندې سترګې خوږې كړو، بيا به خپل بحث پسې وغځوم: 
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منصور   د  پسې ليونتوب باران، ماته ژبه، په دار  پيغورمار، د  ژبې ماتيدل، د  تخيل مال، د  د 
 تڼۍ وروړل او…   ژړل، د شونډو پتاسه، په بڼو بنده اوښکه، د توبې كرل، د ګریوان كور ته د 

 

ماشومتوب    ږي چې شاعر د ـهلته ليدل كي  چې تاسو ولولئ،   وزر« نومى شعرتوتکۍ    په خپله »د 
خپل   سره د  یادولو  هغه ځای د خاطراتو په  هغه وخت او  پاكې دنيا ګۍ ته ځي او د  خوږې او 

 غمونه ټکوروي. وګورئ:   اوسني ژوند تپل شوي دردونه او 
 

 مـــــاشـــومــتـــوب څـــه بــاچاهي وه 
 تـــــل لــــوبــــې كــولـــې مــــوږ بــه 

 

 كــاشــــــــكې آ د خــــټـو كـــــور واى 
 چــى تــــيــرانـــــو كــــې یــې ځـالــې 

 

 تـــــــــوتـــــكــــيـــو جـــــــوړولــــــې
 كـاشـــكــى خـــورمـــې راســــره واى 

 

 تــــوتــکــۍ بـــــــه مـــــو نـــــيــولـې
 ـه وزرنـــــــه یــــې پـــــر لـــپــــهلــــ

 

 اوبــــــه مــــــاتـــــــه راكـــــولـــــــې
 چى مې خــالص ذهن ښایســـتــه شـي 

 

 سبـــــقـــونـــــه چــې مــې زده شــــي
 چــــې را ګــیــره تــوتــکــۍ كـــــړم 

 

 پـــــر وزر یـــــې اوبــــه را كـــــړي
ـچ پــــر كـــكـــرۍ كـړي   بــيــا یــې م 

 

 ګــونــدى دا ځــل را له خـالص كړي 
 د زړګــــي بنــــد بنـــــد رګــــــــــونه 

 

 ګـــوندې دا بـــــه را ټــــکور كـــړي 
 ه ـپــــرې نــاســور نــاسـور زخــمون

 
کې او هم د غزل په قالب کې  په دې ټولګه کې نوزادي خپل فکر هم د آزادو شعرونو په قالب 

وړاندې کړی دی. دی توانیدلی دی چې خپل فکر په دواړو قالبونو کې لوستونکو ته ورسوي. دا  
 یې د غزل په قلب کې یوه غوره بیلګه ده: 

 شور 
 

 پــــــــــه ایــــــــــرو نــــــــه ســــــــــوزم زه اور لټــــــــوم 
 ــــه كـــــــوره شـــــــور لټـــــــوم ځـــــــم د ســـــــكون لـــــ

 

 دمـــاښـــــــــــامــو اســـــــــــتازى مـــــــــــه راليـــــــــږ ئ 
 دســــــــــــباوون پرنيلــــــــــــې ســــــــــــپور لټـــــــــــــوم 

 

 قبرســـــــــتانه وځــــــــمدمـــــــــړه ســـــــــاحـــل لـــــــــه 
 پــــــــه تــــوپــــــــانې څــــپــو كــــــــې كـــــــور لټـــــــوم 

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
106، لومړی ټوکژوندي یادونه

 زخــمــــــې یــــــادونـــو زړه زخـــمــــــى زخمــــــى كـــــړ
 اوس بـــــــه كـــــــوم زخـــــــم تـــــــه ټکـــــــور لټـــــــــوم 

 

 یـــــــــار زیـــــــــن كـــــــــړي آس پـــــــــه تمــــــــهدزاړه 
 د جانــــــــــان پــــــــــل د جانــــــــــان لــــــــــور لټــــــــوم

 

 چــــــې مــــــې پــــــه درد دســــــــوي زړه پــــــوهــيـــږي
 ـــــــــكور لټـــــــــوم فـــــــــراق ســـــــــیــځــلی لكـــــــــه س

 

 زنــځــــیــر دعـــقــــــل دې جنــــــون مــــــات نــــــه كــــــړ
 نـــــــوزادي ســـــــتا پـــــښوتـــــه بـــــــه نـــــــور لــټــــــوم

 
  او  كارول شوي انځورونه سره نغاړي، مروړي یې تيرو شاعرانو زاړه كله د  ،كله رند نوزادي 

صادروي    نوي ښکلي تصاویر ورنه جوړوي او له ځانګړې شاعرانه رندۍ سره ځان ته فتواوې
 شونډو په پتاسو نه ماتيږي. وګورئ:  چې نفلي روژې د 

 
 ماښام آذان په بهانه مې ګوره مه ځــنډوه 

 شونډو نه ماتيږي  نفلي روژې په پتاسو د 
 

په   او  پاملرنه كړې ده. په قافيه یې زوراچولى دى نوزادي له آزاد شعر نه قافيه وال ته ډیره 
انځورونو خيرغواړي، ترڅو    له ملكې نه د   شعر  مهارت سره د قافيې كچكول په غاړه د  شاعرانه  

  ږدي اوـخپلې تللې، بایللې ځوانۍ یادونه تازه كړي او پر خپلو ټپونو باندې د شعرنرم مرهم كي  د 
 مرسته ګوتې ومروړي.  او  انځورونو په زورهمدې شعري  خپل بوډاتوب سره هم د 

 

یې     پاچا« کیسه  او   ږي، خو د»ماهي ګیر ـ ښې نمونې ميندالى کی  قافيه وال شعر  په دې ټولګه كې د 
په   نوزادي  شعرته ادبپوهان رزمي ـ تغزلي شعر ویالى دى، او د  اوسني پښتو اوج ګڼالى شو. 

وې. د رزمي شعر ښه بيلګه یې »نمك  كې دواړو برخو ته پاملرنه ش )بریتور آشنا(  ټولګه  دې
  یې په دوو ګوتو  افغان ملت د رزمونو، ميړانو او ناخوالو غوره نمونه  حرام دوران« دى چې د 

 كې راغوټه كړې ده:  كاغذ 
 

 نمک حرام دوران  
 

 كـــوم رویبـــار بـــه بيـــا دیـــار د کوڅې راشـــي 
 موسـكــا شـي چې پيــغـام یـې وچـو شـونــډ و تـــه 

 

 كــوم مــيرویــس بـه بيا ګرګین په وینوسـور كـړي 
 كومــــه مــــور بــــه یـــــو وار بيا نــازو انـا شـي 

 

 څـــوك بـــه بيـــا د پـــاني پـــت نـــاره تـازه كـړي 
 څــوك بــه بيــا پــر پلــه روان د احمــد شــاه شــي 

 

 خنجـــــر بـــــه كلـــــه بيـا ســور كيـږي د اكبـــــر 
 بيـــــا بـــــه كلـــــه د ایـــــوب تـــوره تـــرمال شـي 

 

 ړيـکرى بـــه څـوك پـــر ســـركــد غـــازى ادې ټ  
 ماللـــــۍ چيغـــــه خـــــوره بـــــه كلـــــه بيـــا شـي 

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
107، لومړی ټوکژوندي یادونه

 ك كـړي د پــښتون شـــمله بـــه جګـــه ګـــوره څـــو
 ميراث خـــوربــه خدایه څوك نــن د شيــرشـاه شـي 

 

 وسـم ـ كــــــه خبـــــــر ورتـــــــه د ورانــــو كليــو ی
 ـه پــه ژړا شـي ـهــــــــره تيــــــــږه د خيبــــــــر بـ

 

 سـره لښکر تـه بـه څـوك سـره سترګه ښـكاره كړي 
 بریا شي چــى تـور خـرس غونـدې یـې ځـاى، سـائي 

 

 بيــانو ـيـ كلـــــه اوښـــــكې بـــــه شـــــي وچــــې د ب
 ال شــي ـــكلــــــــه ټــــــــول بــــــه دا ټــغـر د كـرب

 

 رخـهــڅــــه دوران نمــــك حــــرام مــــو شـو پـه ب
 ـال شـي ـچـــــى بچـــــى د مـــــور پـــــوړني تـــه ب

 

 ږي ـنــــــوزادى ! كــــــه ورور تــــر وروره ورسي
 ال شـي ــمـــــــــاملې پټـــــــــې بـــــــــه واړه بــــرم

 
  په سوكانو وهي، ځوابونه غواړي او  خاطرې او دیوالونه    خپل ژوند ټولې تجربې،  نوزادي هم د 

لومړى ځان او بيا خپل   په خپلو شاعرانه چيغو سره غواړي د خاموش اكثریت له دایرې څخه
 په خاطر چغې وهي:   همدې هدف  نور د كتار ملګري را وباسي او راویښ یې كړي، د 

 
 نــور د عـقـل له بازاره بــه راوځـم 
 لـيونـوغـوندې له ښاره بـه راوځـــم 

 

 د تقدیرپه ګوتو څیرې ګریوان سره 
 هــوښـیــارانـو لـه كـتاره به راوځم 

 

 بڅـركى نه پریوزم تــر ایرو الندې  
 و لــمـبـوتـه له انـګـاره بـه راوځـم 

 

 په ليمو كې به مې مينه یار ته یوسم 
 له قاصده، له رویبــاره به راوځـــم 

 

 د بـریښنا په دود به ځم د یار تركلى 
 دتـيـارو د یــون له كاره به راوځم 

 

 چى شمله مى د ایوب بيا جګه نه كړه 
 راوځــــم مــاللۍ د غـاړې هـاره بـه  

 

 دلمرښاركې به د پيغلو اتڼ جوړ كړم 
 تــورو شـپو كې له خـماره بـه راوځم 

 

 پښتنوته به كړم ږغ »كښتۍ ډوبيږي!« 
 و اقــرارتــه لــه انــكاره بــه راوځــم 

 

 یا بې ویښ كړم د كلوله درانه خــوبه 
 اره به راوځــم ــدهـــنـــیا نــوزاد او ك

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
108، لومړی ټوکژوندي یادونه

ږي چې شاعر  ـسره ولوستل شي، ليدل كي  كه په ځیر   )بریتور آشنا(  ټولګهشعرونو دا    نوزادي د   د 
خپل    زیړو پاڼو په اتڼ كې په   مني د   دې زیړ  د زړبودۍ په زیړ بڼ كې ایسار احساسوي او د   ځان 

 ځلې ارمان كوي:  تير شنه پسرلي )ځوانۍ( پسې ډیر 
 

  ټولګه )دوړانګو جنازې( او د شعرونو پخوانۍ  بحث كې د نوزادي د  ځانګړي  كيداى شي په یو 
كوم. دومره   له بل سره پرتله شي، خو زه دلته دا كار نه  شعرونه یو )بریتور آشنا( دې ټولګې
 نویو شعري تجربو یو تازه پيشكش دى.  ده د  شعرونو دا جونګ د  نوزادي د   وایم چې د 

 

یآسونو د دورې    نو،ژوند د دردونو، رنځونو، ماتو، هجرتو   ده د   شعرونو دا ټولګه د   نوزادي د   د 
په رسا    انځور شوى دى.  غږ  ضمير   زړه او   ده د   محصول تخليقات دي، چې په كې په ښه توګه د 

له   له یوه رنځوونكي حالت سره الس ګریوان دى، خو ژبه خپلې ځوانې پسې افسوس كوي او
مينې    وطن د   ده، د  ژوندۍ جذبه    مينې   سره په ده كې بيا هم د   ستونزو سره،  كړاوونو او   دې ټولو 
 ده د خپلې وركې مينېجذبه.  د  خلكو د مينې جذبه او جذبه، د 

 

څو ورځې مخکې د پښتو ورځ په غورو او نارو سورو ولمانځل شوه، د احساساتي لمانځلو تر  
         د دې ورځې د لمانځلو په خاطر   ،څنګ پر پښتو ژبې باندې څو تنو ریښتینو زړه سواندو

 لیکلي وو:  داسې
 

 »د پښتو ژبې د لمانځنې په ویاړ 
ژبه باید   –ما پخوا هم لیکلي او ویلي و: ژبه په تشو نارو، سورو او چغو نه پانګمنه کېږي 

 اقتصادي ، فرهنګي شي.  – سیاسي 
 

خپلې مورنۍ ژبې د لمانځنې ، پالنې، روزنې او پانګمن کول حق  زه هیله لرم چې هر څوک د 
ږي  ـولري، خو ژبه په تشو نارو ، سورو ، چغو او هغې ته د لویو ستاینو په ورکولو نه پانګمه کی

او نه وده کوي. ژبه د علمي ، تخلیقي آثارو په رامنځ ته کولو او د غوره اثارو په ژباړلو ژبه  
 اقتصادي ، فرهنګي شي…«  – ا چې ژبه باید په غوره توګه سیاسي ږي او تر ټولو مهمه د ـکی
 

»که غواړئ ژبه مو پیاوړې او له سیاالنو سره سیاله شي، کتاب وړیا مه غواړئ، ویې پیرئ  
چې لیکوال یې په نس موړ شي او بل کتاب درته ولیکي. د هغې او دغې ورځې نمانځل کوم  

 ځای نه نیسي.« 
 https://www.facebook.com/bahijothmani?fref=nf 

 

او دا کار دا دی ښاغلي نوزادي تر سره کړ. خپل کتابونه یې چاپ او خپاره کړل او خپلې مورنۍ  
 نور یې پر تاسو.   ژبې ته یې په غورو، نارو سورو او شعارونو نه، بلکې عمال خدمت وکړ،

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459&fref=nf
https://www.facebook.com/bahijothmani?fref=nf
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 : الل پاچا ازمون
 
 

 د فرهنگیانو د رواني ترور لړۍ او د الل پاچا ازمون قهر 
 
 

آله   ې بله وژونک ای هړچا تومانچه، وپک،ټ  شخص  و ی ېچ ي ږېـک لیته و  ېد  ترور ولډ په عام 
پاملرنه وشي   د یته با  ېد  خو دي؛ږېـک یکټ   یپا  د  یېژوند ته   وولي او  ېورباند  وکڅ راوخلي،

 . ی رواني ترورد  یې   ولډ  و ی  ې چ هم شته،   ولونهډ نور  ترور  د  نه لري.   ولډ  و ی دغه  ترور   ېچ
 

  غاتویپه ناروا تبل  نه شته.  ې په ک  ولی تو  ېن ی و ې کودتا چ نه یلکه سپ  ی ترور د  ې داس ترور  رواني 
په نامه په منفي   ؟ ۍآزاد  د  ان یب  قلم ته د  او  ې ژب ې چ ې داس شي،  یدایترورک  هم  کنو یل ناسمو  او
  ت یشخص  يګفرهن  او  علمي  اسي،ی س وه یپه  ېچ  ې نګړانځمنفي  ډ پن و ی او  ه ړزور ورک ې ک خړا
  ړېجو ېمامډ  یې له پاره  بدنامولو  د  او هړ سنجاق ک ولډ په ناروا  یې ېپه لمن پور  نه وي، ېک
 . هړک
 

  وشول د  هښ ېچ  وایي ژني،یپه اصطالح تورن نه پ  ېچ وک څ هغه  . ی د  ړمدعي کار جو د  بس
  ې چ وک څهغه  خو  ته راغلل؛  ې نه کاس  یګ له د  یې  ه څ هر  شوه او  هډ رابربن ره څی ن یبل خا  وه ی

موسکا سره    ېترخ   ېو ی  ېخپل قضاوت په وخت ک  د   ای ب  نو  ژني،یپه اصطالح تورن پ   بلد وي او
  ې ستاسو تر پرد  ې آزادي چ ان ی ب  وران شه د   ېد  کور  موکراسي،یوران شه د  ېد  کور  ېچ ی وای
  ان ی الرو قيیستاسو حق ېالند  وري ی ترس ې لمن ېپاک د  ستاسو او يږېـک هڅ ضد  پر ستاسو ې الند 
 . يږـیبد نام  ول ډ  ه څ ان ی پلو  او
  د  انوګی باسواده فرهن ا یپه رشت سواندو او هړز د  ږزمو ېباند  نه د  واد ی له ه دننه او  ېک واد ی ه  په

پرکاره    یېنمونه    هښ  ې چ  هم،  ي یږتود   ېتربل  ځروانه ده او ور   کارهښ  او  هټپه پ   ړۍ ترور ل  رواني 
 . ی الل پاچا آزمون د   ت یشخص  ي ګفرهن

 

  ې چ(  ۱)  وشوه ګ ترستر ې وخت ک ې ناوخته په داس  ېشپ  د  کنهیالل پاچا آزمون ل د  ې م ې تاند ک  په
دا   ې م خو  وی  لوستله. ې او وم ناستم ی مهموالي له پاره ورته ک موضوع د  د  خوب وخت و،  زما د 
مسآله به   ې کومه نو  ې چ  ې ولړغ  ګې ستر ېپس   کنو یآزمون په ل د  ې وکڼ بپای و  لو یالب یموده په ب  رهډی
  هیا ځ  و څ   ېبله دا چ  وي،  ی قلم چلول  ېله پاره به ب   حل   د   ستونزو   و ېنو   د   وي او   ړې ته ک  ځرامن   یې 

 لکه:  .ې و   ېدلګیل ګې ستر ېباند   کنویناروا ل  ېپس  انو ګیسواندو فرهن ه ړپه خپلو ز  ې نورم
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 ( ۲) ،ېباري جهاني پس  په
 

 ( ۳) ،ېبهاند پس  فیاکترلط ډ  په
 

 ...  او
 

  تونو ی شخص  يګفرهن   وتلو   ادو ی  ې د   که اوس په د   ې ورپس  بال    ه ځ  ېچ  وی ون   کهځ  ی غل  ان ځ  ما   خو 
 به:   وایي  ،ېته ووز  دان یله اسنادو سره م ې دفاع پس په
 

 نه دفاع کوي،   ده له خپل ورو آغه
 

 نه دفاع کوي،   ريګمل  ده له خپل دوست او آغه
 

 او...  
 

  ې پر الل پاچا آزمون باند  یېاو دا وار ته  ي ږـځیغ  ې پس ړۍ دا ل ېله بده مرغه چ  ید  دا  خو
 ( ۱.) ی د  ړیک وزارګ
 

  ی داوود عربز زه    .ید   یشو   ی معرف  یعربز  داود   کلي،یل   ای  ليیو   هڅ  ېپه آزمون پس  ې چا چ  هغه
  ې کاله په پوهنتون ک  لور څ ې چ ژنم یپ  هښ  یې   ېد  په   ژنم،یپ  ه ښ ر ډیپاچا آزمون   الل  خو ژنم، ینه پ

 کاوه.   ې په ک س یماهم تدر ېچ  یناست د   ېک ي ګولټ په هغه 
 

  ېواز ی  ناست و،  ې ک  ي ګولټهم ما ته په    آزمون  و،  رد ګآزمون شا  د   یداوود عربز   ېچ   ه ګنڅ  لکه
پاچا   الل رد ګزما شا  خو  وخوت،  ناخلفه  رد ګده شا د  ې له مخ نا ی و آزمون د  د  ې چ ر یتوپ ېپه د 

  وځ پن ګ فرهن د  ږ زمو ېهغه ملي ارمان ته چ  ېترنن پور  او  ی نا خلفه نه د  ید  آزمون شکر 
خدمت   ته د  ګفرهن  او خلکو خپلو  هغه خپل وطن، ې چ ،ید  یشو  ېوفا داره پات   ،درلود  ستورو
 . ی ارمان د 

 

  استادانو  که له خپلو ی حت  ووایي. ه څ ېشا په چا پس ېپس ېچ  نه و رد ګشا ېپاچا آزمون داس الل
ده   ې هغه احترام سره چ سره مطرح کول، احترام ر ډیپه  یې مخامخ  و، ه څ ې ک ه ړپه ز یې سره 

هم سل   وم، یېاستاد  ېآزمون له ماسره چ و.  ړیراوته  ارښسره  ان ځ نه  کور له خپل کلي او
په صنوقچه    ېحافظ   زما د   ده.  ړېکله دنومرو له پاره چاپلوسي ک  یې   ه ن  او   موافق نه و   ې ک  په سلو

  له خپلو  یې  ولډ  هڅ ته راته، يګولټ  ولډ  هڅ ی د  ېاوس هم هماغه خاطرات پراته دي چ  ېک
 چلن کاوه.   سره استادانو  او  والو ګی ولټ
 

قناعت نه   ده ،ېو  ړېما ورک ېچ  ېهغه نومر ېپه کوم مضمون ک  ېدي چ اد ی په  ه ښ زما
راته   یېادب  رډیاوپه  د یودر  ې په مخه ک يځ پوهن اتو یادب راته د  ید  ځ ور وهی  درلود. ې ورباند 
 : لیوو 

 

 نومرو قناعت نه لرم او...  ې زه په د  استاده
 

  . ل یراته وو  یې مخامخ    وو،   ې ک   ه ړپه ز  ې چ  یې   ه څهر    او   ل یونه و   هڅ  ی ا ځ  یڅ بل ه  ې په ما پس   ده
اوس    او  و   ت یشخص   خاوند   اخالقو  کو ین   حسنه او  رو ډی  د   ې په وخت ک  ۍمحصل   او  ۍوان ځ  ال د   ید 
په   یې به  ېک ت یپه شخص  ې سره چ ډ اډ په  ده،  ې غني شو  ې علمي خزانه الپس تجاربو  د  یې  ې چ

 دي.  ند ګرڅ ه یله ورا نه  تونو ی فعال ي ګده له فرهن د  ه څهر    يو   یراغل ربدلون ډی مثبت لوري 
 

اوسه   تر  . نم ی نه و ا یت ړته زه دلته ا انیب  نو ګړ انځ کوین او  صفتونو  نورو او  رافي ګویب  د  آزمون  د 
  ولټ   نور   اتو،یپرته د عربزي له نظر   دي،  شوي  ریت   ه څآزمون په باب زما له نظره    د   ې چ  ېپور 

درانه لوستونکي    شوي دي.   ان یب  ې په ک  ېبرخ  ېن ځی  ت یشخص  آزمون د   د   ولډ   هښ په    ې مثبت دي چ
 (  ۵-۴) . يړ رکیهغه له نظره ت   ېک  نکونویل  ېپه د   ېشي چ  یکوال 
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هغه    دي،   کليیل  ه څ  ې چ  تنه ښبل چا په غو  د   ا ی  اوس عربزي صاحب یا په خپله او   ې چ  م ی  هډ اډ   زه
ورسره   ې مخامخ د  لري،  ی کټاختالف کوم  له آزمون سره د  ی د  که او  ، ید  ه یاځ  ېب  ناروا او 
هغه    ېچ  می  هډ ا ډ   ده،  ېدلیل  ې ما په آزمون ک  ې پراخه حوصله مندي چ  کوم اخالق او   .ي ړمطرح ک

  ی آزمون له کلي راغل په پراخ تندي ومني.  یې به  ی د  وي، ې په ک صهیکه کومه نق اوري او  یې
  ل ړخپل ک یې ور ونه ټ نی پا مثبت  ر ډی ارښ کلي او  ده د  ې چ و ې دومره استعداد په ک خو  و،  وان ځ
 . هړک  ه ړجو  ېتر  یې توومنه   ت ی شخص  ې خپل راتلونک د  او
 

له   ېم  ېهلته په وطن ک او م یناست  ېک یړۍ ماته ب وهی مهاجرت په نامه په  هم د  ېاوس هس  زه
الل پاچا آزمون    ېک ړل ې په د   تمه نه شته او ه څ ته د  چا ېوروستي پور   تر  ،ېولینفره ن   يړلوم
  تقرر  د  ۍ وکڅنه په کومه  زه  ی له دو ېنه لرم چ  ې په د  ا ی تړا ته کومه تمه او  ون ی  ل یاسماع  او

  ې واز ینه    ېک  ر ډګ  ي ګفرهن  په   خو   ي؛ړمرسته راسره وک  ه څ  ې نه به په مادي برخه ک  تمه لرم او 
هره   او کتاب  هر  م،ړ ایو  ېباند   وړاپه دو ې بلک  لرم، ای تړ تنفس ورته ا  هوا  د  او ډۍ وډ لکه  ېچ دا

له   اخلم. ښېمن غو  ،چا خبره من لکه د  کوم او ې ورباند  فخر ورم،ګ یې ای لولم  ې چ یې مقاله 
  ، ېژب  ې خپل ېچ  ي ړغوا ې له کوم  ه ړز د  ی دو  ې چ ودله ښ  دا لو ځهلو ی دو  هماغه وخت نه د 

 . ي ړ وک ته کار  وطن  او خلکو ،ګفرهن
 

  سره   وړ له دوا  ې پوهنتون په بسونوک  تجارتي بانک سره د   تني ښپ   ځور  وه ی  ېدي چ   اد یپه    ه ښ  زما
  ې چ  ه ړوک له یخوله له مانه ه وه یپه  و ړدوا ی دو  .ړې ک لیراپ  ې خبر مو  کنو یپه ل  شوم.  یا ځ و ی

ما ورته   به وي.  ه ښ نو  وه، ېکلیل  ېچ  ېته د  ( ۶لکه غني خان )  ېکی ول ېمقال  ې که داس استاده!
  استادانو   او   انو ګی فرهن  ولوټ   د   ېبلک  ،زما  ېوازی نه    ېوي چ  پام مو   خو  ده،  مهس  ې چ  ل یپه خندا وو

  خو ؛ ېود ښ نه   ې پر  نوا ی هم ب ی دو ،ېو  ېت ښ وراو  ېچ  ګې ستر  هغه  او ي؛ ړتاسو ته دراو ګې ستر
انصافه   له  نو  دا کي، یل ې ورپس  ې اپلت ېداس ی اځ پر ر یتقد  د  او  يږېـڅ راپا ا یب ې خلک چ ېداس
 خبره ده.  ېلر
 

اوس   ېکوم فکري اختالفات چ خو فکري اختالفات شته، ېک ولنهټپه هره  ې له شک نه چ پرته
  نونه ټوا ې ک ځمن  په  انوګی فرهن د  ي،ږېـته ک ځپردو په لمسون رامن  د  ای او پربنا وګټ شخصي  د 
  ې چ   دوي،یږورول  ې تجرب  ېبد   ېر ډینسلونه ته    دا به راتلونکو  ېچ  ويیږز   ېستونز  ېنو   روي،ډی
 . سيیا ه ښنوم  انت یخ  د  ی ا ځخدمت پر  ته د  ېد 
 

  ار ښمالمو    په  واد یه   دنیسو  د   ،ېما په دوه زره لسم کال ک   ادونهی  اختالفاتو  د   انوګیفرهن  مشرانو  د 
  ار یز ې ک کیل  وهی شپون صاحب په  ېوروسته چ ای ب او ( ۷) ه ړوک ېک  څتر  نارپهی میس  وهی  د  ېک

شپون   »د  ېک لیمارچ په پ  دوه زره دولسم کال د  د  ما  ه« یږنه مه مرور  له ما »:ېوچ  کلي یته ل 
  ایي ښ ېمخ له اتویمحتو  د  ېمقال ېهغ د ( ۸.) کلهیمقاله ول  ېالند  کی « ترسرل نهیمجاور پخال  او
  ې داس ې چ ي،ګڼ پلوي و او رو یپ  ار یز  د  ېک  رډګعلمي  او اسي یپه س  ما سل په سلو  اغلي ښ  ېن ځی

  ي ګفرهن  او  اسيیس   او  ورمګ   هګ په ستر  قدر  ته د   کارونو   ي ګفرهن  علمي  انو ګیفرهن  ولوټ  زه د   نه ده. 
  لرم، ورسره    اختالف نظر   خپل   م، ړک  د یکارونه تا  یې   ې ک  سل په سلو   ې چ  ی نه شم کوال   ې برخه ک

  ې بلک ي،ړ نه ک و  یې احترام  ې دا چ  ې وازینه  ې سبب نه شي چ ېد  د  د ینظر دا اختالف با د  او
  ي ړوک  یر یت  یې   می په شخصي حر  او  يړوک   یېاحترامي    ې ب  کي،یول  ې ناروا هم په چا پس  نور  هڅ
  وکه ی ن کنو یچا په ل د  وک څکه  نه وي.  ړو  د ییتا کله به د  یڅ ه او  یکوي دا ناسم کار د  یې که  او

 . ديږېـ ته ک  ېولومخ ټ  د  ې ک ا یپه مد   ېسره د  له اسنادو  ،لري
 

 ماخذونه: 
 
-1http://www.taand.com/?p=6044    

http://www.taand.com/?p=6044
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-2http://ariaye.com/dari8/farhangi/siasang11.html 
 
-3http://www.taand.com/news/id-38315/html   
 

 

 .  يړ ک لیپ  ې شوک کواالنیل ی لو ې کله چ : فدا، کابل وند ی ـ م
  یېاوس    شوه،  ن ی آنال  ارلسمه ی په د   ې اشت یم  ۍ فبرور   کال د   ارلسم ید دوه زره د   ې په تاند ک  کنه یل  دا

  لږوروسته له تاند نه وتو  وساعتهڅ   ځور  ې خوپه همد   خوندي ده،  ېک  فیزما په آرش  ه ڼهم چاپي ب
  ې وال په د  نهی که م ده، ه ڼب ۍپخوان تاند  د  ،ید  یکلیل ه ګماخذ په تو ما پاس د  ېچ نکیل دا شوه. 

 . ی نه د  ت یزما مسول  نه شي،  یې   یکوال  دایاو پ يځ رګ ېپس  نک یل
 

4-
http://www.taand.com/index.php?mod=article&cat=Journalists&artic
le=33619 
-5http://www.tkg.af/Pashto/culture-and-art/others/6921 

 
قبایلو وزارت له خوا د »غني    کال د   ۱۳۶۶چې په    ږي، ـدا مقاله » دغني فلسفي افکار« نومی  -6
)آصف بهاند( لیکلې وه اوپه یاد کال  اجمل« تر سرلیک الندې جوړشوي سیمینارله پاره ما  او

غني خان کوم مخلص دغني په باب    بیا د   مقالوپه ټولګه کې چاپ شوې وه او   یاد سیمنار د   کې د 
  مجموعه خپره کړې ده چې په هغې کې هم زما دا مقاله را اخستل شوې ده.د   مقالو   لیکل شویو   د 

  رعبدالمالک بیکسیارپه خپل کور ډنمارک په کوپنهاګن کې ګران شاع دا وروستۍ ټولګه د  مقالو 
 کې راوښودله. 

 
-7http://www.tolafghan.com/posts/19791 
-8http://www.tolafghan.com/posts/24287 
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 : پیرمحمد کاروان
 
 

 له کاروان سره یو ماسپښین 
 

 په شنو باغو کې شین طوطي ګرځیـدم 
 خـو اوس پـنـډي یـمـه پـنـډونـه وړمــه 

 

 )آصف بهاند(  
 

 
 شاعر پیر محمد کاروان او آصف بهاند د هندارو او کاروانونو

 کال اپریل دیرشمه، کابل خیر خانه مېنه ۲۰۱۵د 
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کال په اپریل کې مې کابل ته سفر وکړ، د اپریل له نهمې د می تر دولسمې پورې هلته    ۲۰۱۵د  
ولیدې چې زما ماشومتوب،   پاتې شوم. له خپل کور کلي نه عالوه مې د کابل ښار هغه ټولې برخې  

تانده ځواني، زلمیتوب، زدکړې، کار، خوښي، غمونه او... په کې تیرې شوي وو او څه نا څه  
. له دې نه ور آخوا مې د خپل توان په دایره کې،  ديخواږه ترخه خاطرات مې ور سره غوټه 

 خپل فرهنګي یاران پیدا کړل، ومې لیدل او د زړه خواله مې ور سره وکړه.  
 

دې سفر جریان او څرنګوالی مې تاریخ وار لیکه او زما خیال داسې و چې زه به د دې سفر   د 
هغې برخې ته چې له خپلو فرهنګي دوستانو سره مې لیدل کتل درلودل، د »دیدن« نوم ورکړم  

د لیدلو جریان ته همدا یو عنوان )دیدن( و ټاکم او د هر فرهنګي لیدلو    دوستانو  او د هر فرهنګي 
جال، جال برخې بیلې کړم، خو ما چې په کابل کې حاالت او د یارانو په منځ کې ستونزې،    ته یې

 تضادونه، سلیقوي اختالفات او... ولیدل، بیا یې په هغه وخت کې له خپرولو تیر شوم.  
 

  ،د اپریل میاشت په خالصیدو ده او زه په رسنیو کې د کابل ټوټېکال  ۲۰۱۶او س چې بیا  د 
ټپي بدن د نفرت په اور کې را ایسار شوی ګورم، نو هره شیبه د کاروان صاحب    ،ټوټې او ټپي

دا څو بیتونه مې د ککرۍ په ګومبزه کې د نا هیلۍ له بادونو سره آزانګې کوي او هر ځلې چې  
پر کابل باندې د بلو لمبو تصویرونه ګورم، د کاروان صاحب دا څو بیتونه مې په زړه ګرځي  

 ه مې د یآس تروه څاڅکي را میلمانه کوي: را ګرځي او سترګو ت
 

 راشــه د رحـمـت بــارانــه ښــار اخــیستــی اور دی 
 ژونــد لـــکــــه د کــلــي د چـنــار اخــیستی اور دی 

 

 راشئ زمــا اوښـکــې ور لــــه یـــوســئ بـلـبـالنــــو
 سـوځـي در نه ښـکـلي اللــــه زار اخـیستـی اور دی 

 

 ې د چـا الس لـکـه امـیـل لـه غــاړې تــا و شـو نـه یـ
 پـل د غـاړې هـار اخیستی اور دی ـغـاړه کـې یـې خ

 

 ـتـانـو مـیـخـوارانـــو ـوچې شونــډې ګــرځـئ بــد بـخ
 ـور وسـوې انـــار اخیسـتی اور دی ـګـاوښــکې د انــ

 

 طـــبـیـبه ـه بـــه دې وســــوځــي ـنـلــــرې شــه لــمــ
 رهار اخیستی اور دی ـږي پـیـ پرې یې ږده چې څه ک

 

 ـه وې یـې ــونــه راکــړه را تـــمــا وې ګــالبي جــام
 ړه ستـا وار اخیستی اور دی ـه کـوار وکړه، تلوار مـ

 

 ـه زمــزمــه کــړې؟ ــسوې د کاروان سنـدرې چــا پـ
 دی ار اخیستی اور ـګـــوتې د مــطرب وسـوې شـاتــ

 

د کاروان سوو شاعرانه چیغو ته هیڅ چا غوږ و نه نیو، ښار ال پسې اور واخیست، وسوځید،  
اوس هم سوځي او الله زار په کربال بدل شوی دی، بلبالنو کې هم چا ځالې پریښودې او والوتل  
او څوک ال له سوځیدلو وزرونو سره ور ته ناست دي، په لمدو او مجبورو سترګو ور ته ګوري  

 ور هم په کې سوځي. او ن
 

نو مې زړه کې را تیر شول چې را ځه نن د کابل د »دیدن« هغه برخه له لوستونکو سره شریکه  
کړه چې یو کال مخکې د اپریل په دیرشمه مې له کاروان سره په خیرخانه مینه کې، د ده په  

 فقیرانه جونګړه کې درلود. 
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ماسپښین( ځکه وټاکه چې له نن نه کلونه  )له کاروان سره یو  ما خپلې لیکنې ته دا سرلیک
وړاندې، زما په ګډون، څو تنو فرهنګي یارانو، د کاروان صاحب د »چنار خبرې کوي« د  
چاپیدو په پار، کاروان او د ده شعر ته  د درناوي په خاطر، په ماسکو کې یو محفل جوړ کړی  

 و، هغه ته مو نوم ورکړی و: 
 

 »له کاروان سره یو ماښام«  
 

 د هغه محفل لنډ شانتې مالومات داسې دی:  
 

د ماسکو د مهاجرت د بې سر نوشتۍ، بې اسنادۍ، بې کورۍ او نورو ګڼو ستونزو ساعتونه،  
شپې ، ورځې وې چې یوه ورځ یو یار را ته وویلې چې د کاروان صاحب د شعرونو نوې چاپ  

رسیدلې ده، که دې خوښه وي د مخکاته یو محفل به ورته  )چنار خبرې کوي( را  شوې ټولګه
ونیسو. د هغو جسمي او رواني ستړیاوو په شیبو، ساعتونو او ورځو کې ما نور له خدایه څه  
غوښتل، د یو څو شاعرو او لیکوالو یارانو را ټولیدل، سره لیدل او بنډار، د کاروان د شعر  

ي په څپو کې یې اوریدل؛ ما ویل سمه ده. د محفل  اوریدل، د هغه په باب خبرې کول او د موسیق 
 سر لیک مو د یارانو په خوښه وټاکه: 

 

 »له کاروان سره یو ماښام«
 

محفل زما له تصور نه ال ښه په شاندار ډول تر سره شو او یارانو په کې د مشاعرې په ډول  
او نظریات او  خپل شعرونه، د کاروان صاحب شعرونه، د کاروان د شعر او هنر په باب خبرې  

تر ټولو جالبه برخه موسیقي وه چې استاد یار محمد علیزي د کاروان یو څو شعرونه، د غني  
خان او الفت صاحب شعرونه په نوي بڼه کمپوز کړي وو او د لومړي ځل له پاره یې د مشاعرې  

 او نظریاتو د اورولو په لړ کې داسې زمزمه کول چې د ستړیاو بیخ به یې ایسته.  
 

په هماغه ځای خالصه شوه، یاران لکه وچې پاڼې بیا د سرنوشت بادونو په هوا کړل،   خبره
څوک چیرې او څوک چیرې الړل ولویدل، څوک خوښ څوک نا خوښ، څوک راضي او څوک  

 نا راضي. 
 

ستم، پورته هوا ته یې جګ نه کړم، بلکې په مځکه یې په  ی زه د سرنوشت بادونو پسې واخ
 ډنمارکه پورې را ورسولم او... رغړیدو، رغړیدو تر 

 

تیر کال یو ځل بیا خدای جان د وطن، د کابل، د کورنې، د هیوادوالو او د فرهنګي یارانو زیارت  
را باندې ولوراوه. د نورو دوستانو، همځولو، کشرانو او مشرانو کیسې بیا ، خو اوس به له  

ورځ چې زما او کاروان دیدن  کاروان سره د یو ماسپښین کیسه په لنډ ډول وکړم. په هماغه 
 وشو، ما د خپلو ورځنیو یاداشتونو په سلسله کې داسې ولیکل: 

 

کال د اپریل په دیرشمه زما د خوښې وړ شاعر پیر محمد کاروان دیدن خدای را په   ۲۰۱۵د 
برخه کړ. د کابل د خیر خانې مینې د قلعه  نجارا لومړي سرک، د بي بي سي دفتر ته ورغلم،  

 الته  کیناستو او بیا د خیر خانې په دویمه برخه کې د ده استونځي ته الړو. څو شیبې هم
د کاروان کوټه، د کاروان فقیر خانه، د ده د شعرونو او فکرونو له پاره یو ښه، هوسا او آرامه  
ځای و، د دې له پاره ښه و چې دی یوازې کیني او د خپل فکر د نیلي له پاره پراخه فضا جوړه  

پاره ښه ځای و چې کاروان د خپل شعر د ناوې په باب فکر وکړي او د خپل   کړي، د دې له 
شعر مجسمه په یوازې ډول و توږي، تراش یې کړي، د خپل فکر زرین شال پرې وغوړوي،  

 سینګار یې کړي او د شعر په نامه یې بیا په »زر زري وزرې« والوزوي او... 
 

ما یوازې و نه ګاڼه، ما لیدل چې ده سره نور  کاروان په دې  فقیر خانه کې یوازې ناست و، خو  
څه هم شته، د ده فکرونه او شاعرانه سوچونه، ما لیدل چې د ده د شعر رنګینو انځورونو، چار  
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چاپیره اتڼ کاوه او ده ته همداسې یوه آرامه او د یوازې توب فضا په کار وه چې دی د خپل شعر  
را ایسار کړي او د شعر په نامه یې په چنار کې    رنګین او ښکلي انځورونه د کلماتو په قالب کې 

 ږدي چې خبرې وکړي او په زر زري وزرو سره یې والوزوي او...  ـکی
 

کوټې کتابونه، زړه یې ډیر پاک او له انساني عواطفو او   ،یوه عادي ګډه وډه کوټه، خو کوټې
شاعرانه مینې ډک. له کیناسو سره سم یې لپ ټاپ را ته کیښود او ما په لپ ټاپ کې ورته راوړې  

 ډالۍ کیښوده چې باید دا ډ الۍ کلونه پخوا ورکړل شوې وای.  
 

دا ډالې په ماسکو کې د ده د »چنار خبرې کوي« د کتاب د مخکاته د هغه محفل ویدیو وه، چې  
کال د جنورۍ په دویمه د ځینو فرهنګیانو په همت جوړ شوی و. څو برخې یې چې   ۱۹۹۹د 

 ولیدې، داسې خوشاله شو چې په کالیو کې څه چې په خپل پوستکي کې نه ځایده.  
 

لړ کې استاد یار محمد علیزي د ده له همدې کتاب نه، د ده شعرونه   د کتاب  مخکاته د محفل په 
انتخاب او کمپوز کړي وو او داسې یې په خپل سحر ګر غږ کې زمزمه کړي دي، چې په خپله  
کاروان ورته حک حیران و. څه یې نه ویل، خو ما لیده چې دی د محفل له دایرونکو او استاد  

 غړي یې مننه کوله.  ، بدن غړي یار محمد نه داسې منندوی دی، چې د 
 

په ماسکو کې »له کاروان سره یو ماښام« کې تر پنځوسو ډیر شاعران لیکواالن او فرهنګیان،  
له کاروان سره غیر حضوري ناست وو، مشاعره وه سندرې وي او مقالې وې، خو زه په کابل  

 کې »له کاروان سره یو ماسپښین« کې حضوري مخامخ او یوازې ناست وم.  
 

مشاعره مو وکړه، ده ما ته د خپلو نا چاپو شعرونو نه څه واورول او ما هم خپل یو څو ټوټې  
شعرونه ورته زړه نا زړه ولوستل، په سړه سینه یې واوریدل او په ټولو کې یې هغه څلوریزه  
 خوښه شوه چې ما ده ته په ماسکو کې، د ده د یوې پوښتنې او ګیلې په ځواب کې لیکلې وه.  

 

د ګیلې تر څنګ پوښتلی وم چې څه کار کوې؟ ما یې په ځواب کې د اوږده لیک په ځای    کاروان 
 دا څلوریزه لیکلې وه: 

 

 پـه زخمي زړه بانـدې شعـرونـه وړمه 
 پــه هــر پـرهـر کې یې دردونه وړمه 

 

 په شنو باغو کې شین طوطي ګرځیـدم 
 خـو اوس پـنـډي یـمـه پـنـډونـه وړمــه 

 

باندې درې ساعته اوږده شوه، له ما سره تیلیفون بې وخته وشرنګیده او زموږ د  مرکه مو څه 
زه اړ وتلم چې د ده د حضور له فیض    . مرکې په شنه بڼ باندې یې بې وخته خزان راپیښ کړ 

 .  وکړهتابیا  خدای په اماني  د مې له ده سره  اً نه محروم شم او مجبور
 

چې څه تیر شول، یوازې خدای او زه پوهیدم او د ده  موږ دواړه مجبوران وو، زما په زړه کې 
په زړه باندې هم یوازې دی او خدای پوهیدل، خو ما د ده د سترګو په آیینه کې هغه څه ولیدل  

 چې زموږ د دواړو د زړه یو تت شانتې انځور و، د ده د دعا نومي شعر دا بیتونه: 
 

 په هر درشل به لکـــه خــوږ بــاد د سبـا تیریــدم 
 ســوړ اســویلی شوم چې پـه سیمه د آشنـا تیریـدم 

 

 د یار د سترګو په زیارت کې وې د اوښکو ډیوې 
 زړه مـــې پـه نـذر کـې و ایـښی پــه دعــا تیریـدم 
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 : بخت زاده دانش

 
 »زه به نه لیونی کیږم؟« 

 
 

د »زه به نه لیونی کیږم؟« تر سرلیک الندې له  ( ۰۲/۲۰۱۶/ ۱۱ما پنځه لس میاشتې مخکې ) 
په یوې برخې کې داسې راغلي    یادونېیوې یادونې سره خپل یو ټوټه شعر خپور کړی و. زما د  

 وو: 
 

کال د فبرورۍ په لسم مازدیګر مې د فیسبوک په بڼ کې چکر واهه چې د ښه شاعر   ۲۰۱۶»د 
او خوږ غږي سندر غاړي، عیسی بهرام له لوري پر یوې آنالین کړې ویدیو ور پیښ شوم. په  

 ویدیو کې ښاغلي بخت زاده دانش د شعر لوستلو په حال کې لیدل کیږي. 
 

ږي،  ـتني ټولنې باندې هغه حاکمې نا دودې ویل کیږي، پر پښ ـپه شعر کې یو دنیا حقایق ویل کی
چې همدا خلک یې په یوه تنګه دایره کې را ایسار کړي دي. چې شعر مې اوریده، ما ویل چې  

ږي او داسې مې و انګیرله چې دا خبرې زما  ـله خپل ذهن نه مې راوزي، پر ژبه مې جاري کی
د ده وې، په خپل ځانګړي انداز سره  دي او ښاغلی بخت زاده دانش یې وایي، خو د ده خبرې، 

 یې ویلې او د ویلو او وړاندې کولو په یو ځانګړي هنر سره یې دا کار کاوه. 
 

ما غوښتل چې په کامنټ کې یوازې بهرام صاحب نه تشه مننه وکړم، خو د دې شعر اوریدلو د  
بهرام نه د   خپل سکوت له کنډوالې نه یو ګلشن ته بوتلم. له ښاغلو بخت زاده دانش او عیسی

مننې تر لیکلو وروسته مې، سمدالسه د بخت زاده دانش د شعر په پیروۍ، دا څو توري هم  
 ورسره پر کاغذ رسم شول...« 

 

ور پیښ شوم چې بیا ښاغلی    ویدیو بیا د فیسبوک په ګڼه ګوڼه کې پر یوې    په دې نږدې ورځو کې 
بخت زاده دانش خپل هماغه شعر په یو لوی محفل کې، په هماغه پخواني انداز او عجیبو  

ار ډیر اوږود او  احساساتو سره مل بیا اوراوه، خو په دې توپیر چې دا ځل شعر له مخکیني و
ړ ډول وویل شو. ما هم قلم را واخیست او په ډیرې مینې او حوصلې سره مې  ـفکر کوم په بشپ

ټول شعر د ښاغلي شاعر له خولې نه یو، یو بیت لومړی د کاغذ پر مخ او بیا په کمپیوتر کې  
 ولیکه.  

 

و لوستونکو سره  دا ځل د ښاغلي بخت زاده دانش یاد شعر پرته له کومې تبصرې نه تاسو درن
شریکوم. وګورئ چې ښاغلي بخت زاده دانش زموږ د اوسني نسل عیني ستونزو، بد مرغیو او  

 حقایقو ته څنګه ژوره کتنه کړې او په څه هنري ژبه یې بیان کړي دي: 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_za_ba_na_liwany_kigam.pdf
https://www.facebook.com/Engr.HameedullahQarezada/?hc_ref=NEWSFEED


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
118، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

 زه به نه لیونی کیږم؟ 
 

 زه بـــه نـــه لــیــونــی کـــیــږم؟ 
 لــیــونــــي دي چــار چــاپــیــره 

 او زمــا ور پــه کــې ژونــد دی
 دومـــره ډیــره ځــانــځــانــي ده 
 چـــې د وخــت دا لــیــونـي هــم 
 د خـپـل ذات پـه حـق کـې اوسي 
 د خـپـل ځــان تــر حــده پــایــي 
 په دې دومــره لــوی جـهـان کې 
 یـک تـنـهـا چــې زه اوســیــــږم

 نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ زه بـــه 
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 
 چې ښـه ټـیک ټـاک مسـلمان یـم 
 او پـه یــو، دوه کـې حـیـران یـم 
 دومــره ډیــرې تــفــــرقــــې دي 

 دا فــــــرقـــې دي  ود مــــلیــــان
 هـــر مــــل پـــه کــې دا وایــي: 

 فــرقــه ټــیــک ده چــې زمــا دا 
 زه پــه کـــوم پـسـې روان شـــم؟
 چــې پـه یـو دوه نــه پــوهـیـــږم
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 

 
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 
 چـــې واړه ګــــلن قــتــلــیــږي
 پــه سـکــولــونــو مــدرسـو کـې 
 کــــتـابــــــونـــــه پســې راوړي 
 ســره پـــه ویـنــو په بـســو کــې 
 د بــچـــو غـــوښــې ټــولــومــــه 
 د وړو غـــــوښــې ټـــولـــومــــه 

 ...؟ 
 د هـــغــو غـــوښې ټــولـــومــــه 
 پــه پــردي جـنـګ کـې تـبـاه شو 

 ټـــولــــومــــه د ســړو غـــوښې 
 لـــویــه خـــدایـــه چـې زه داسې
 د پــښـتـو غـــوښې ټــولـــومــــه 
 لــویـــه خــدایــه چــې زه داسـې
 پــه پـردي جـنګ کـې قـتـلــیــږم 
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 

 
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 

 لم دیستـا پـه الس کـې ســور قـ
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 او زمــا تــــاریــخ چــې لــیــکې
 دغـــه ټـول تاـریـــخ پـرهــر دی 
 ویــنــې، ویـنــې مـالګې، مـالګې
 زه پـه خپل پـرهـر کې پـروت یم 
 صـــِرف دا زمـــــــا ګـــنــــاه ده 
 چــې پــښــتـون یــم غــیـرتي یـم
 او بــــچـــی د ابــــــدالــــي یــــم

 الـی یـم، جـنـګـیـالـی یــــمنـنـګـیـ
 تــوریـالـی یـم، بـریــالـــــی یــــم
 اوس زمــــــا دا صـــفــتـــونـــــه
 ټــــول پـــر مـا بــانــدې بـد لګي 
 دا د پــــلر نـیـکــه نـــومــونــــه 
 ټــــول پـــر مـا بــانــدې بـد لګي 

 شـرمـیــږم زه پــه خـپـل صـفـت 
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 

 
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 
 چــې د داســې یــــو مـــل نـــــه
 د جـــــهــــــاد فــضــیـلــت اورم 
 چــې بــچــی یـې پــه لـنـدن کـې 
 د خپل خیال جنت کې پروت دی

 بــــچــی و زمــــا دغــــه یــــــو 
 الړ شهید شو، شیـن طـوطي شو 
 مـبـارک شــــه، مــبــارک شـــه
 جــنـتــي شــو، جــنـتــي شــــــو
 زمـــا سپــیـنــه ږیـــــره نـــوره 
 اســویـلــو سپـیـنـه پـــولۍ کــړه
 دا دی نـــور بــچـــي تـیــار دي
 درنـګ سـاعـت لــه روانـیـــږي

 ــــان چــلـیــــږياو د ده دوکـــــ
 د شــرابــــو ګــــوټ حـــرام دی
 خــــــو د ویـــنـــو ارزانــــي ده 
 د یــو څــــو کــســانــو راج دی
 د یــــو څـــو کــســو خــانـي ده 
 دغــه وخـت د ژرنــدې پــل دی
 او زمــا پــر مــرۍ پــروت دی
 زه د خـــــوار غــنــم دانــه یــــم

 بـــــو پــــــه زور دلــــیـــږمد او
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 

 
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 
 ورونـه کـیني، خوینـدې ورکړي
 د خــپـل ُجـــرم پـــه ســـزا کــې
 دی ژونـــدی مــړی روان کـړي



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
120، لومړی ټوکژوندي یادونه

 د دښــمــن کــــره یــې بــیــایــي
 ویــنــمــه بــوږنـیــږم زې چـــې  

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 
 چـې تـه نـه یـې، ابـــۍ نـــه وي 
 بــابــا نـه وي، مـــامـــا نــه وي
 کــاکــا نـه وي، یــاران نــه وي 
 خــپــلــــــــــوان نـــــــــه وي،؟

 ـــه در کــې کـیـنمزه د چــــا پـ
 دا چــې ورځ په ورځ خـتـمیـږم 
 زه بـــه نــه لــیــونـی کــیــــږم؟ 

 
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 
 پـه مـغـزو مـې دومـره بـوج دی 
 چې خپل ځان را باندې بـوج دی 
 زه پــر ځـمـکه بـانـدې بــوج یـم
 او آســمـان را بـانــدې بــوج دی 
 تــا تــه ډیــرې مــودې وشــــوې
 تـــا تـه ډیــرې مــودې شـمــارم
 چــا تــه ډیـــرې مــــودې کیږي 
 چــا تــه ډیــرې مــودې شـمـارم 
 د دنـــیــا نـــه را بــهــــر شـــوم
 د مــــل نـــــه را بــهــــر شــوم
 تــجسس تــکـــل لــــــه بــوتـلــم

 تــکــل کــې نــاکـام نه شـومپــه  
 حــقیـقـــت تــــــه ور رســیـــږم
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 

 
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 
 چـې د الس او پـښـو نـه ګـیر یم 
 پــــه الســو کــې هــتکــړۍ دي
 او پــه پـښــو کــې زولــنــې دي 

 ې پــا بنــدي دهپــه اظــهــار مــ
 پــه ګــفـتـار مــې پــا بـنــدي ده
 چــې څــه وایــــم کــافـر کـیږم
 چې څـه نــه ویــم، خــرابــیـږم
 دا چــې ورځ په ورځ زیـړیـږم
 زه پــه ژونــد پـسـې کــړیـــږم
 زه بـــه نـــه لــیــونــی کـیــږم؟ 

 
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیـــږم؟ 

 وکـار پـــه الرې تــګ دید شـ
 لــپــې، لــپــې زهــــر، زهــــر



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
121، لومړی ټوکژوندي یادونه

 د هــر چــا الســونـــه ډک دي
 مــا پــه الســو کــې نــیــولــي 
 دواړه ســتـا الســونــه ډک دي
 تـــا پـــه الســـو کـې نــیــولـي 
 دا زمــــا الســــونــــه ډک ډي

 ګـــرانه د انـسـان تــــر ویـنــو 
 د انـسـان الســونــــــه ډک دي
 د ارمـــان پــه ویــنــو ګــرانـه 
 د انــسـان السـونــه رنـګ دي
 د حـیـوان تــر ویـنـو ګـرانـــه
 د انـســان السـونه رنــګ دي
 او زمــا او ســتــا پــه ویـنـــو
 د آسـمــان الســونه رنګ دي
 هـر اتــل پــه کــې جـانـانـــه 
 نـــاروا پـــــروپـــاګــنــډه ده
 ګــــــوره مـــا پــسـې روانـه 
 نــن سـبـا پــروپــاګــنـــډه ده
 بـعـضـې وایـي دا کــافر دی
 بـعـضـې وایـي مـسلمان دی 
 بـعـضـې وایـي دا ملـحد دی 
 بعضې وایي خوږ انسان دی
 د زړه سر دی او جانان دی 
 بـعضې وایـي دا یــې کـړي 

 ــي دا یـې وکـړه بعضې وای
 بعضې وایـــي دا دروغ دي 

 بـعـضـې وایــي دا رښــتــیـــا دي
 بـس خـو ټــول خــلک لګـیــا دي
 بـیـا بــه نــور خــلک پــیــدا شي 
 بــیا بـه نــور تـــورونــه راوړي 
 بـیــا بــه تــور خــلک پیــدا شي 
 بــیا بــه تـور تـورونـــه راوړي 

 رنګ کې پیچ کـړيما به داسې 
 چـې بــیــخي بــه زمـا نــــه وي 
 بــیـــګـنـاه بـه ګــنــهـکـــار یـــم
 مــا بــه کــړې ګــنـــاه نــــه وي 
 تـــه م لـــــه دوی سره لګـیا یـې 
 تــه م لـــــه دوی ســره سل یـې 
 تــه م لـــــه دوی سـره ګویا یـې 

 خـبـریـــــږمتــه یــې وایــې زه 
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 

 
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 
 د نــامـــې لـــه پـــاره لـــیــکـــو
 د جـــامـــې لــه پــاره لــیــکـــو
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122، لومړی ټوکژوندي یادونه

 د پـــښـتــو پــــه مـــرۍ غــلــي
 د شــمــلــو پـــه مـــرۍ غــلــي

 ـــې بــیـــزاره زه لــه تــا ځـــیـن
 تـه لــه مــا ځــیـنـــې بــیـــزاره 
 زه پــه تــا بــانــدې بــد لـــګــم
 ته په ما بانـــدې بــــد لــګـــــې
 کـــه زه لــر یــم او کـه بــر یم 
 لــه خــپل ځـان سره په شر یـم 
 ځـکـه ټــول پرهر، پرهــر یــم
 در پـــه در یــم او نــهــــر یــم
 د حــســاب نــــه مــو وبـــاسي 
 د کــتــاب نــــه مـــو وبــاســي
 اې قـســم په خـدای ورکـي مـو 
 د نـصـاب نـــه مــــو وبــاسـي 
 تــه هـم پـوهـه، زه هـم پـوهــه 
 تـه هــم غـلـی، زه هــم غـلــی
 د تــا خپــل څــه مـفــادات دي
 زمـــا خپــل څــه مفــادات دي

 زمـــا او ستــا پــه شـر کېاو 
 د چــا بــل څـــه مـفــادات دي
 ای دانــشـه ښـــه پـــوهـــیــږم
 چــې یـو کـیـږم، نــه ورکــیـــږم
 په ډیـــر کـم قیمت خــرڅــیـــږم
 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟ 

 
 پای 
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123، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

 بهیږي« سره وینه  »دا چې 
 

 کابل کې د وینو سیالوپه 
 

 گرانه اوس کابل ته مه ځه»
 

 «بس راځه، وینه بهیږي

 
سره وینه  دا دی یو ځل بیا د عجیبو ترکیبونو د شاعر بخت زاده دانش یو نوی شعر»دا چې 

را اخلم چې د ټول افغانستان، په تیره د کابل د نن ورځې د وینو او وژنو ښه انځور په   بهیږي« 
کال د می د میاشتې په   ۲۰۱۷د شاعر بخت زاده دانش د شعر ویلو دا ویدیو د کې لیدالی شو. 

شوې وه او زه د کوم فیسبوکي یار له برکته د   آنالین نهمه نیټه په »با خبر سوات دات کام« کې 
 مې په دیرشمه نیټه ور باندې ورپیښ شوم.  

 

)زه به نه لیونی کیږم(، دا مې هم په پوره دقت واوریده، بیا مې    شعر  تیرلکه د بخت زاده دانش  
په پراخې حوصلې سره ټکي په ټکی د شاعر له خولې، د ده له تلفظ سره سم را ولیکه او په  

خپرول یې دا دی نن د کابل له  او  ونو چې پوه نه شوم، درې ټکي مې ورته ایښي ديځینو ځای 
 خونړیو پیښو سره برابر شول. 

 

له یاده، په ځانګړي انداز او احساساتو    شعربخت زاده دانش لکه زموږ مطیع هللا تراب خپل ټول   
 ، داسې چې حاضرین او لیدونکي تر تاثیر الندې راولي. يسره اورو

 

  اتو ینظر  نوځیله    ېچ  ېسره له د   ،ید   یدرلودونک   امیپ   يګړ انځ  وهیبخت زاده دانش دا شعر د    د 
  غه یچ وه ی  د ید سبا له پاره د ام ږ د شاعر دا غ ې شي چ ل یوو د یخو دا با م، یزه موافق نه   یېسره 

پاره    هاو د نوي نسل ل غهیچ  ېماتونک  وړید ک  ۍ د ید راغلو بدو حاالتو د نا ام ېباند   تنوښ ده، پر پ
کرل   د فکر ۍآباد  اید تحرک او ب  ېد ذهن په کرونده ک ی دي او د هغو ودلښ  دونویام  وید نو 
 .دي
 

په شاعرانه احساساتو سره کوي   ان ید ستونزو او بد حالت ب تنو ښ د پ ې حاالتو ک  و ی په اوسن شاعر 
 .يیږباالخره به دا حاالت بدل ې چ ي سره دا وای  د یام رډیاو په 

 

  ې چ   یشو   ګپه وجه دومره تن  دو یاتید ز   ویښ د منفي پ   ې شاعر بخت زاده دانش په روانو حاالتو ک
او د حاالتو   دي ږورته  ې او بل رسالت په مخ ک  وي ځ پاچا خان او غني خان له خپلو الرو را گر

 :لمسوي   یېورکوي او بدل ته    ې په الس ک  زه ید بدلون له پاره ان د عدم تشدد ساالر پاچا خان ته ن
 

 نن شي  رته یدغه وخت به ب  »...
 

 شي  دایپ  ېانسان به تر بل
 

 شي  دا یپ ې به تر قهرمان
 

 شي  دا یپ ې به تر پهلوان
 

 شي  دایپ  ېافغان به تر بل
 

 شي  دایپ  ېخان به تر بادشاه
 

http://bakhabarswat.com/category/swat-videos/
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_za_ba_na_liwany_kigam2.pdf
http://bakhabarswat.com/2017/05/09/bakht-zada-danish/
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124، لومړی ټوکژوندي یادونه

 وي  زهی ن  ېب  ېپه الس ک  خو
 

 فلسفه وي   ېب  تشدد
 

 بدل وي  رډی به   ړیس دا
 

 وي  بهیبه عج  ړیس دا
 

 بدل به اخلي  تنو ښپ
 

 ...« بدل به اخلي  توښپ د
 

  وک څهدف ته په تشو خبرو او احساساتو    ې زمانه ک  ۍپه اوسن   ې له نظره اصلي خبره دا ده چ  زما
  ي،ړ و نه ک میتعل  تونښ پ ېچ وڅ الزمه پوهه او عمل نه وي، تر  ېچ  وڅتر  ،یدال ینه شي رس

  ي؛ ړنه ک  الیبرابر او س  انځاو د تمدن له کاروان سره    ۍ نسل و نه روزي، له علم، تکنالوژ   ینو 
په تشو احساساتو   ایپه خپل سر او  ېد  ېستونز  ره یورنه را چاپ ېچ یدایوجه نه شي ک  یڅپه ه 
  می او نه تعل  ۍنا پوه   ،ۍسواد ید ب  ولټراغلي دي، دا    ې قوم باند   تون ښپر پ  ېچ   هڅشي. دا هر    ېلر

  اوونوړک ېپه داس یدو  ېه ده چ ن پال  سارولویا  انځ د  ېک  ټ په چوکا نو یقوان  زویپه وجه او د دود 
 ي. د  رګیرا  ېک
 

  ي ځ ونښ   ،ړېسواد زده ک  د ینسل با  ی نو   يږ ـیک  ې چ   ه یالر دا ده، په هره ب  ۍ نی وازی حل اصلي او    د 
  ه ڼاو متمدنه ب ې نسل، په نو ی نو  ې چ و څتر  ي، ړعلم تر السه ک ېشي چ ول څته وه ي ځاو پوهن 

 .و نه روزل شي، دغه به مو حال وي
 

 ر: شع ړهم بشپ دا
  

 يږـ یبه  نهیسره و ېچ  دا
 

 ي ږ ـیبه  نهیسره و  ېچ دا
 ي ږـیبه  نه ی توده و  او
 ې په وطن ک  ېاو بر م لر

 ي ږـیبه  نه یو   تنهښپ
 سور شو  نویپه و   وریښ پ

 ي ږـیبه  نه ی تازه و  او
 ه ځاوس کابل ته مه  گرانه
 ي ږ ـیبه  نهی و  ه،ځ را بس
 ې ک رستان یوز  تون ښ پ و ی
 ې بلوچستان ک تون ښپ  بل
 ېشول په ارمان ک  هړم هړدوا
 ې وختونو په زندان ک  د 
 ې ک تونخوا ښگرده پ ېد  په
 ې ک  ای کابل او په پکت په

 !ېا
 ې ک ا ڼپه ر  ځې ور د 
 ي ږ ـیبه  نهیو  کاره ښ هښ

 ي ږـیبه  نه ی توده و  او
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 ې په وطن ک  ېاو بر م لر
 ي ږـیبه  نه یو   تنهښپ
 و ی مو خبر نه  ناه ګ  په
 مو وژني   ېباند   هڅپه    ېچ
 و ړک ه ړم یې ې په بدو ک  ېچ

 مو وژني  ېباند   هښ په  که
 ي ړ ک ول ټمو را   ې جرگو ک  په

 مو وژني  ې جرگو باند   په
 به راله گوري   هڅنا    هڅ
 مو وژني  ېباند   هڅ  ان  هڅ
 و ی  ن یی م  ېاسالم باند  په
 مو وژني  ې باند  دهیعق 
 و ړجدا ک یېهندو نه  له

 مو وژني  ې باند  ه ینظر
 لړگزار ک یېبمونه   خپل

 مو وژني  ېباند   بهانه
 ی کاله ته راغ لمهیم  او
 مو وژني  ې باند  لمه یم  په
 شوه  ډ نډ  نه ی چا گرمه و  په
 ي ږ ـیبه  نهی و  ه ړچا م  په
 ي یږبه  نه ی توده و  او
 ې په وطن ک  ېاو بر م لر

 ي ږـیبه  نه یو   تنهښپ
 ي ږ ـیبه  نهیسره و  ېچ دا

 ي ږـیبه  نه ی توده و  او
 ې په وطن ک  ېاو بر م لر

 ي ږـیبه  نه یو   تنهښپ
 ي ږـیبه ودر  نه ی و  دغه
 ي ږ ـیبه وچ نه ی و  دغه
 ي ږـیک ټبه خو نه ی و  دغه
 ي ږـیبه لنگ  نه ی و  دغه

... 
 واوره   ېخبر   توښپ د 
 واوره  ې بو خبر ذ ج د 

 ي ږـیبه لنگ  نه ی و  دغه
 شي  دایبه بل خوشال پ  ا یب
 ي ړ به بل مغُل په دار ک ا یب
 شي  دایپ  رشاه یبه بل ش  ا یب
 ي ړ به خپل دشمن مردار ک دا
 شي  دایپ  ب یبه بل نج ا یب
 ي ړسنگسار ک وک څ  نگه څبه   دا
 به بل »مان هللا« راشي  ا یب

 ي ړ ک اری به بل غازي ت  وخت 
 ي ږ ـیبه  ېد  نه ی و  دغه
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 ي ږ ـیبه  ېد  نه ی و  دغه
 ي ځ عبث به نه  تنو ښپ
 ي ځعبث به نه  ونو یل
 نه  ۍ له شوخ ې نی و  ېد  د 
 نه  ۍ له مست ې نی و  ېد  د 
 نه   ۍله سرخ  ې نی و  ېد  د 
 ي ږـیک  دایکاروان به پ بل
 ي ږـیک  دایبه پ ران یح  بل
 کوکنار ماتم به نه کي  د 
 چنار ماتم به نه کي  د 

 و ګ ستر کو ښاو کو،ښاو ېد  د 
 ي ړخمار ماتم به نه ک د 
 د جوشه  ې نی و  ېسر  ېد  د 

 د جوشه  ې نی و  ې تود  د 
 ې شو یتو   ې په الرو ک دا
 له جوشه  ېن یو  ې د د  هم 

 ي ږـیک  دایبه پ  شاعري 
 ي ږـیک دا یغني به پ  بل

 غني به نه وي  ی پخوان
 غني به نه وي   یون یل
 حلوا دشمن به نه وي  د 
 مال دشمن به نه وي  د 
 ی  ی حلوا قصه به نه ک د 
 ی   یمال قصه به نه ک  د 
 وایي   ېنغم  ې به نور دا
 وایي   ې نغم  ېبه سپور  ا یب
 شور وي  یې به    ې نغمو ک  په
 زور وي  یې به    ې نغمو ک  په

... 

... 
 نه  رت یله غ ې نی و  ېد  د 
 ژي یراخ  غهیچ رت یغ د 
 ه څ  ږغ  رتي یغ   ېله د  او
 ي ږ ـینگټ اجمل رباب  د 

 ي ږـیزړبه را ل باباگان 
 ي ږ ـیزړبه را ل  عالمان

 ي ږ ـیخپل قام سره به ودر د 
 جندول عمراخانه  د 
 ي ږـړیجو یل څ انښرو د 
 فکر لمبه شو  تونښپ د 
 ي ږـینه بل  ې لمبه تر  سره

 ي ږـیک ی ا ځ و یبه   شاعران 
 ي ږـیول ټبه را    کواالنیل
 کچکول  ی پتر ل یسا د 
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 ي ږـیته لو   ړېغا  نی اباس
 ي ړ به غوا رات یخ تنو ښپ
 ي ړبه غوا  رات یخ  توښپ د 

 زما د علم تنده دا
 پنگه  ې اظهار د پوه د 
 ه ړرنگ ک تانه ښپ  ولټ  راشه
 رنگه  ې نی شاکر د و د 
 راشه اتل جانه  رتهیب

 له جنگه لړنه ک  ړجو ې د  یڅه
 ه ړرنگ ک تانه ښپ  ولټ  راشه
 رنگه  ې نی شاکر د و د 
 راشه اتل جانه  رتهیب

 له جنگه لړنه ک  ړجو ې د  یڅه
 شم  ارځ در نه  اره یاوس   او

 له شرنگه  ېوت ی پر  ېول
 له فکره  انښصادق رو د 

 له غر نه دنگه  لم یا د 
 شم  ارځ ! شهکاره در نه وه
 د گران د در ملنگه  ېا
 د بنگه  ارځ ممتازه!  وه
 تنگه  انه ځد خپله  هی
 د سوات د سور ملنگه  هی

 غنم رنگه   هی روغان
 ترابه، وه گلرنگه   وه
 نگه ځ غني غور م یته وا   تا
 ؟ ېته اور  ې زما نار دا
 ؟ ېته اور   ېزما نغم  دا
 ی د  ږغ  ې نیزما د م  دا
 ی د  ږغ  ېن یو  ې د هاغ دا
 شوه یتو   ېچ  ې په الرو ک دا
 شوه یتو   ې چ ې مردارو ک په
 نه   الب یله س  نو ی و  ېد  د 

 ي ږـړیته الر جو انقالب 
 له انقالب نه  تنو ښپ

 ي ږـړیته الر جو انقالب 
 عذاب نه   یدومره لو  ېد  د 

 ي ږـړیته الر جو انقالب 
 کتاب نه  ی هللا د لو د 

 ي ږـړیته الر جو انقالب 
 وختونو احتساب له  د 
 حساب له  ېظلمونو د  د 
 بچي نصاب له   تونښپ د 
 کتاب له  ې قانون او د  ېد 

 نن شي  رته یوخت به ب   دغه
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 شي  دایپ  ې انسان به تر بل
 شي  دایپ  ېبه تر   قهرمان
 شي  دایپ  ې به تر  پهلوان 

 شي  دایپ  ې افغان به تر بل
 شي  دایپ  ې خان به تر  بادشاه
 وي   زه ین  ېب  ې په الس ک  خو

 فلسفه وي  ې ب تشدد 
 بدل وي   رډیبه   ړیس دا
 وي   بهیبه عج   ړیس دا
 بدل به اخلي  تنو ښپ
 بدل به اخلي   توښپ د 

 ندو ی م ندو ید سوات د خو  ېا
 سلگو بدل به اخلي  د 
 شول  دانیشه  ې ک ړباجو
 بدل به اخلي   وړس د 
 ي ږـیبه ک   پوس ټ  و څکم د 
 غلو یاقصا جومات د پ  د 

 بدل به اخلي   نکویج
 ي ږـیبه ک  پوس ټ جومات  د 

 حجرو بدل به اخلي  د 
 ې وشو  ې چ ې کابل باند  په
 حملو بدل به اخلي  د 
 دو ید مس رویوز د 
 شملو بدل به اخلي  د 

 ارانو ی مه کوئ  فکر
 روژو بدل به اخلي  د 
 خپلو   ولوټوطن د   د 
 بدل به اخلي  تنو ښپ
 سي یبه ن وان ی قانون گر د 
 سي یبه ن   وانیقارون گر  د 
 و نه شو   ېداس تون ښ پ که
 سي یبه ن   وانیگر  تونښپ د 

 دانشه  ځې ور  وڅ  و ی  بس
 و ړدا به وک ی د  انتظار 

 
 ی پا
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 :ابراهیم نعیمي
 

 ګلونه سوځي  او ال
 

 ر(د هغوی د تریخ ژوند دردونکی انځو  افغان میرمنې اوبیا هم )
 
 

 خپلې نیمې برخې په جوړولو ځکه نارینه تل د ښځه د نارینه نیمه برخه جوړوي،»
 ې«  پیدا کوي ی  پسې ګرځي او 

 

 ن( طو افال)                       
 

  
د هغه نوي چاپ شوي کتاب نوم دی چې د افغانستان د مظلومو ښځو   «ګلونه سوځي  الو ا»...

یل هم ورته  ځای مستند دال  ،ځای  بیل اړخونه روښانه کوي او د تریخ ژوند تأریخ او زوریدو بیال 
 ږي.  ـراوړل کی

 

 ه.  پایله د   تویولو  ړنو، پوښتنو، سفرونو او خولو ېـڅ  دا اثر د ښاغلي ابراهیم نعیمي د کلونو
 

 ه:کتاب پیژندن د  
 

 د کتاب نوم:  
 

   ،ګلونه سوځي او ال
 

  ،لیکوال: محمدابراهیم نعیمي 
 

 ام لمریز کال،         ۱۳۹۱ام میالدي ــ   ۲۰۱۲:  د چاپ کال 
 

 . د چاپ ځای: د دانش خپرندویې ټولنې تخنیکي څانګه ـ پیښور 
 

 ی:  راټول کړی د د کتاب لیکوال د کتاب د اهدا په برخه کې د کتاب ټول پیغام داسې 
 

   !کې سوځي ته چې اوس هم په بل کړای شوي اور  نو الته اهدا، هغوګ  ښځو
 

په   لیکوال له پیغام نه داسې ښکاري چې دی ښځې ته، د ښځې مقام او  د کتاب په اهدا کې د 
ژوند کې د هغې رول ته څومره احترام قایل دی او د کتاب له ژورې لوستنې نه دا ښکاري    ټولنیز 
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ښځه مور ده، ښځه د ژوند ملګرې ده، ښځه د ټولنیز ژوند  ې: چې لیکوال په دې عقیده دی چ
 .  مرسته کوونکې ده س نیونکې او په پای کې ښځه د نارینه ال   نیمایي برخه ده، او

 

  مقالې لیکلې شوې دي، بحثونه او  ژوند کتابونه او  تان کې د ښځو پرسره له دې چې په افغانس 
کله   هر  ږي او ـکوم چې دا موضوع هیڅکله هم نه زړی خو زه فکر  خبرې ورباندې شوې دي؛

س ته راغلو  ال نظریاتو، پرمختګونو او نویو نویو باید خبرې ورباندې وشي او د نوي وخت د 
 . ړل شيـاسنادو په رڼا کې وڅی

 

که په    هغې ټولنې فوکلور مخکې رامنځ ته شوی وي.  د   ،یوې ټولنې له هرلیکلي هنرنه مخکېد  
ته   نو د هغې ټولنې فولکلور کې د ښځو د ژوند په څرنګوالي پسې څوک ګرځي، پخوا زمانو

اصلي څیره وګوري،    که څوک غواړي د یوې افغان میرمنې د ژوند   دې سر ورښکاره کړي، او 
  ښکاره کړي چې په خپله د لنډیو تر  ته دې سرور لنډیو  دې ولولي، پښتو  افغانستان فولکلور  د 

  له خوا تخلیق شوې هم دي. دا د  په باب ده، بلکې د ښځو  نیمایي ډیره برخه نه یوازې د ښځو 
  : دی یوې افغانې پیغلې غږ 

 

 چیرې پناه شوې په غـم ورکه
 ما په اوښانو بدلوي، تا غرقوینه

ښځو په باره کې خپل   پخوانی شخص چې په شعوري ډول یې د   تاریخ کې ترټولو دپښتوادبیاتو په  
  او شعرونو  په باب یې په خپلو  ښځو  ده د  هغه خوشال خان خټک دی.  څرګند کړی دی،  نظر
  ښځې د  د  ،ښځوپه باب   مهموالي له نظره د  موضوع د  ده د  کې کله ناکله خبرې کړي دي،  آثارو 

  د  ښځو  د  ،بیتونه لري( ۴۳ړه قصیده ویلې ده چې دري څلویښت )ـپیژندنې په برخه کې یوه بشپ
   کمال بیان په کې شوی دی. جمال او 

 هی خپرندو دانش نه،ډ او يڼ مشوا زاهد  ومیعبدالق د  ات،یکل کټخوشال خان خ  د  خوشال خان، کټخ)

 مخونه(        ۴۶۱ـ  ۴۵۸، ز کال ۲۰۰۵ ور،ښ پی ولنه،ټ

  ښځوپه باب خبرې کړې دي،  دستارنامه کې هم د  اثر مشهور وروسته له قصیدې نه یې په خپل 
داسې بحث    سره اوس هم علمي بڼه لري،  په تیریدو   کلونو   سل ګونو   داسې څه یې ویلې دي چې د 

  خوشال خپل مشهور اثر  ښه اړخ لګولی شي.  سره ډیر   اوسنۍ زمانې له غوښتنو  یې کړی چې د 
  شل خصلتونه او  شل هنرونه، یوه مقدمه، دی. په زندان کې لیکلی  رنتبور  هند د  دستار نامه د 

 نواساسي قانون وایم. ـپښت هغه وخت د   زه ورته د  یوه خاتمه لري. 
 

ښځې په    کې خوشال خان خپل نظریات د   هنرونو (  ۱۳دیارلسم )   او(  ۱۲)  دستارنامې په دولسم   د 
  چې دا کې،ښځې په باره  دولسم هنر په پیل کې د  دستارنامې د  خوشال د  باب بیان کړي دي.

 داسې خپل نظرڅرګند کړی:  جنجالونو یوه برخه ده، تودو  اوسنیو د  فغانانو
 اما بهتره یوه ده.«  څلور؛  درې،، دوه، »نکاح روا ده،

 مخ( ۱۰۴ ،ز کال ۱۹۹۱ور،ښپی ميیاکاد توښپ دستارنامه، خوشال خان، کټخ) 

باندې ټینګارکوي    ښځې په درلودلویوې    سره د   په وړاندې کولو   دالیلو   دی د   ،دې بحث ترپایه  د   او
 بې فایدې کارګڼي:   حبطه او  ښځو کول یو  ډیرو  د  او

 

 چې میرمنې په کې دوه شي 
 ـونــه حبــطه شــي ـهــغه خـ

 مخ( ۱۰۶ ،ز کال ۱۹۹۱ور،ښپی ميیاکاد توښپ دستارنامه، خوشال خان، کټخ)



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
131، لومړی ټوکژوندي یادونه

  سره څه ډول چلند وکړي،ږي چې ښځې  ـ ټولنې ډیره سلنه خلک په دې نه پوهی  د   اوس هم زموږ
سره په   اوس وخت نظریات له ښځو  خوشال ال په هغه وخت کې د  په تیره له حامله ښځې سره.
  دی په ټینګار سره وایي چې بادارې میرمنې سره باید څه ډول چلند  چلند کې مطرح کړي و.

 کې داسې ویلي دي:  دستارنامې په دیارلسم هنر  خوشال د  وشي.
 

 یې تربیت الزم شي...«   نور ډکه شي،  چې عورتینه په فرزند  خو  ا لور،ی که زوی وي  »اوالد 

 مخ( ۱۲۲ ،ز کال ۱۹۹۱ور،ښپی ميیاکاد توښپ دستارنامه، خوشال خان، کټخ)

چا پام نه ورته اوړي،خوبل تن چې په   چې دومره د  په ضمني ډول چا څه لیکلي وي،چا بیا به 
محمد هوتک دی   دربار منشي، حسین هوتک د شاه  هغه د  یادونه کړې ده، ښځو شعوري ډول د 

کال کې لیکلی  (  ۱۷۲۹ــ  ۱۷۲۸)   ۱۱۴۲ـ  ۱۱۴۱محمد هوتک دا اثرپه   چې پټه خزانه یې لیکلې ده. 
  توخي،  نامداره میرمنې )نازو  یښتني ادب شپږ  پټې خزانې په تذکره کې د  هوتک د  محمد  دی. 

 معرفي کړي دي.  رابعه(  زرغونه،  بي بي زینب،  بي بي نیکبخته،  حلیمه حافظه،

 مخونه( ۱۹۴ــ  ۱۷۶ ،ز کال ۱۹۹۱ور،ښپی ميیاکاد توښپ دستارنامه، خوشال خان، کټخ)

  د  ښځو  کې د  ادبي تذکرو  او  کې په جال کتابونو  په مجموعو  شعرونو د  وروسته بیا معاصرینو 
بینوا   لکه د . باندې رڼا اچولې ده کارونو نورو  او  فعالیتونو هنري ــ ټولنیزو ژوند، بیوګرافۍ،
 نور.   پښتني میرمنې او  اوسني لیکوال،

 

  ورو یادوونو   ـ  کې له خورو   په آثارو   شاعرانو  او  لیکوالو  په باب د   ښځو  وروسته له دې نه که د 
  ټولنیزو  مبارزو، د  ښځو  امان هللا خان په وخت کې د  په شلمه پیړۍ کې د  نو  څخه تیر شو،
تودې برخې    چې عملي بڼه یې تاریخ ثبت کړې او  ږو؛ـنهضت پیل ته رسی  د   دښځو   فعالیتونو او

کتابونه لیکل   مقالې او پاملرنې وړ په دې برخه کې ترنن پورې د  ګورو.  یې اوس هم په سترګو 
شمیر به یې    وکتابون   د   خو   ږي،ـته رسی  زرګونو   تیر او  یې له سل ګونو    شمیر  مقالو   د   شوي دي.
 ږي. ـیا هم سل ګونوته ورسی او  لس ګونو 

 

  خو لوستې دي، کتابونه ما  په باب ټولې لیکل شوې مقالې او  ښځو  اسې دعوا نه لرم چې د زه د 
زما له نظره تیر    په باب لیکل شوي دي او   ښځو   افغانستان د   دا ویالی شم چې هغه کتابونه چې د 

 پاملرنې وړ دي:  د  دغه یې ډیر  شوي دي،
 

ــ   ۲۰۱۰اعظم سیستاني، کودتای ثور(،عهد باستان تا  )از تاریخ افغان در ــ زنان نامدار۱
   ناشرافغان جرمن،

 

 افغان جرمن،  ،۲۰۰۹  اعظم سیتاني، ــ ماللۍ جویا اسطوره شجاعت روزګارما، ۲
 

  ، (۲۰۱۱ - ۲۰۰۲) اعظم سیستاني، ،۵۷کودتای ثور  ــ وضع حقوقي زنان افغانستان پس از ۳
 افغان جرمن، 

 

کال    ۲۰۰۸  د   تیري ته خاتمه ورکړئ،  پرحقوقو  ښځو  په افغانستان کې د   ــ چوپتیا خشونت دی،۴
 جوالی، 

 

 ، ۲۰۰۸جوالی    رفتاري علیه زنان را درافغانستان خاتمه دهید، بد  ــ خاموشي خشونت است، ۵
 

قوس   افغانستان(، )راه طوالني فراراه تطبیق منع خشونت علیه زنان در  ــ خشونت علیه زنان ۶
۱۳۹۰، 

 

 ،۲۰۱۰  دسمبر   افغانستان،   یق قانون منع خشونت علیه زن درتطب  عنعنات نا پسند و   ــ عرف و ۷
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 . ۱۹۷۱اګست  ،۹۱پرله پسې ګڼه:  )جریده رسمي(، ــ قانون ازدواج  ۸
 

  په ټولو  زما په نظر خو د ژوند او رنځونو بیانونکي دي، د ښځو دي او قدروړ  ټول د  دغه آثار
پاملرنې وړ    نظریات د   او   اکادیمیسین اعظم سیستاني آثار  کاندید   ترم دانشمند،ح م  کې د   آثارو  یادو

مسآلې ته په پام   ښځو  سیتماتیک ډول د  سیستاني په علمي او  اوعلمي تحقیقي تله یې درنه ده. 
نن پورې    په مسلل ډول یې تر   نه یې کار پیل کړی دی او  له اسطوره اي دور  پیل کړی،  سره کار

کې په میړانې    دفاع په سنګر  د   ښځو  مظلومو  افغانستان د   د   اوس هم قلم چلوي او  رارسولی دی او 
دفاع په برخه کې په   د  حقوقو  د  ښځو د  ،جال آثارو ترڅنګه یې  د  او علمي دریځ سره والړ دی. 
 خپرې کړې دي.   لسګونه مقالې هم لیکلي او 

 

  افغان زیر )زنان    عبدهللا کاظم اثر  سید   ښاغلي ډاکتر  په باب وروستی کتاب د   ښځو  افغانستان د   د 
ښاغلي سیستاني یوه   شوی دی او  امریکا په کلفورنیا کې خپور  تجدد( دی چې د  عنعنه و  فشار

په افغان جرمن آنالین کې خپره    کې،  برخو  چې په څلورو   ،ې لیکلې دهد مفصله علمي مقاله وربان
 ( ۱۲) شوې ده. 

 

  چې د  نه سوځي( دی، الګلو او ... )  ښاغلي ابراهیم نعیمي اوسنی اثر  وروسته له هغه دا دی د 
لیکوال لکه څنګه چې په    ژبه لیکل شوی دی،  کتاب په پښتو  دی.  بحث وړ  د   اوس له پاره زموږ 

مړنۍ تجربې په  ول لیکوال د  دا کتاب د  ده لومړنۍ تجربه ده. خپله سریزه کې ویلي دي چې دا د 
دې   د  او  لیکنو نورو چې هیله ده په  سره، څه نیمګړتیاوو  البته له یو  توګه خپلې ځانګړنې لري، 

جدي پاملرنې وړ ده   د  مګردا ته پام وکړي؛  برطرفه کولو  هغو  کې د  چاپونو  کتاب په راتلونکو 
صداقت   حالت په داسې مهارت او  افغان میرمنو  مظلومو  چې ښاغلی نعیمي په دې کتاب کې د 

خپل   ته وړاندې کړی دی چې لوستونکي ترخاص تاثیر الندې راوستلی شي او  سره لوستونکو 
 دا احساس یې په داسې مستند ډول سره بیان کړی دی چې هرلوستونکی به یې ورسره تاییدوي. 

 

دالیل   واک ترسیوري الندې یې څیړي، نارینه د  د  چې وړاندې کوي،  انځور  هر  ښځو لیکوال د 
  د  ښځو  کې د  څپرکو  کتاب په بیالبیلو  لیکوال د  حل دالرې وړاندیز یې هم کوي.  د  یې وایي او 

 مقاومت خبرې کړې دي.  پر  هغو   په مقابل کې د  نا روا دودونو  د   نهضت بیالبیل پړاوونه او
 

  ښځو  داسې راوړل شوی دی چې د  ښاغلي نعیمي نظر  نهضت په باب د  د  ښځو  په کتاب کې د 
 نهضت درې پړاوونه لري: 

 

 نهضت،  ښځو  ــ په اماني دوره کې د 
 

 ښځونهضت،  صدارت په دروه کې د  ــ د داوود خان د 
 

 . ښځونهضت  کرزي په دوره کې د  سره د   په له منځه تلو  طالبانو ــ د 
 

نعیمي خپل استدالل ورته لري چې په    خو  دا ویش کیدای شي ډیری څیړونکي ورسره ونه مني،
 کتاب کې یې لوستونکي میندالی شي. 

 

  د  تنو څلور په باب د کتاب  بیا د  مننې پیغام راغلی دی، د  لیکوال ډالۍ او کتاب په پیل کې د  د 
باري جهاني خبرې   کتاب په باب د  لومړنۍ سریزه د  سریزې راوړل شوې دي. خاوندانو  نظر
 اړتیا په باب داسې راغلي دي:  د  لیکلو دې کتاب د  په یوه برخه کې د   خبرو جهاني د  د  دي.

 

کتاخانه یې  بلکې په  نه، کتاب په لیکلو  »... په افغانستان کې ښځې دونه ستونزې لري چې د 
 چاره نه کیږي...« 
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  نامراې پیغلې د  یوې مظلومې په زوره واده شوې او  خبرو په پای کې د  خپلو باري جهاني د 
  شعرپه ژبه په هنرمندانه ډول انځور هغې نامراده ژوند د  د  ،په ځواب کې پوښتنو  او غوښتنو

 په یوه برخه کې داسې راغلي دي:»   دې شعر د  کړی دی، 
 

 به هم ژاړمه چې ته ژړیږې زه 
 

 څوک یې نجلۍ چې مې په نیمه شپه کې 
 

 له سترګوتښتوې خواږه خوبونه 
 

 ستا له زګیروي مې خیالونه زخمي 
 

 ستا له زخموراته راځي دردونه ... « 

 ام مخ(  ۱۳، ز کال  ۲۰۱۲پیښور، دانش خپرندویه ټولنه، الګلونه سوځي، او... ابراهیم، محمد نعیمي،)

 ورپسې: 
 

 سارا بیاباني سریزه،نجیبه  ــ د 
 

 رحمت ربي زیرکیارسریزه،  ډاکتر ــ د 
 

 ،سریزه عالیه راوي اکبر  ــ د 
 

 لیکوال سریزه راوړل شوې ده.  بیا د ــ 
 

 دلیل داسې ښودل شوی دی:  یو   لیکلو کتاب د  لیکوال په سریزه کې د  د 
 

  د  افغان ولس او  فریادونه د  نارې او  ښځو شوو هیرو هغو  »... زما اصلي موخه دا ده چې د 
پالرواکۍ په   کې د  لرې سیمو  او  ورسوم چې په غرونو  ترغوږو  هیوادونو ولسونو  نړۍ د 
  نارینه په مخ کې د  په دې خبرې هم نه دي چې ښځه هم کیدای شي د  کې ژوند کوي.  منګولو 
   حق پیدا کړي...«  خبرو 

 مخ( ۹،  ز کال ۲۰۱۲پیښور، خپرندویه ټولنه،دانش  الګلونه سوځي، او...  ابراهیم، محمد نعیمي،)

لیکوال   کې د  په نهه څپرکو  ږي چې لس څپرکي لري. ـکتاب اصل متن پیل کی په دې پسې د 
نظریات   فرهنګیانو نورو په وروستي څپرکي کې د  خبرې ځای پرځای شوې دي او څیړنه او 

 راوړل شوي دي. 
 

  مبارزې،  ژوند او  افغان میرمنو  استفادې سره د کې له تاریخي اسنادو نه په  په ډیری فصلونو 
کې هم په یوه یا بله بڼه   آثارو  چې اکثریت یې په نورو  قربانیانې یادې شوې دي؛ وهل ټکول او 

اوسني    د   ښځو   په افغانستان کې د   په تړاو   افغان ښځو   دې کتاب لیکوال د   د   خو   راوړل شوي دي؛
  لیکل شوو  په باب په نورو  ښځو   ې دي چې د خبرې راوړ  حالت په باب ځینې داسې نوي مواد او

حامد   )د  مخ( کې ۵۱۳)  کتاب په نهم فصل مثال په ډول د  د  ږي. ـسترګوکی  کې نه تر  کتابونو 
  باندې بحث شوی دی چې نوي مواد او  داسې مسایلو  نن پورې( واک له پیل څخه تر کرزي د 
 لکه:  اسناد دي.

 

 ،بریاوې  ښځو ــ په موجوده نظام کې د 
 

 ، نوي فصل پیل دیموکراسۍ جنازه که د  ــ د 
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 ، زندانونه ښځو  ــ د 
 

 ، لنډیز مرکو  د  زندانیانو ــ د 
 ــ او... 

 

عیني ژوندانه    د   بانډو  کلو او  ده چې لیکوال د   پام وړ بله برخه دا  کې د   کتاب په بیالبیلو څپرکو   د 
لیدلی   سترګو  د  مثالونه او ژوندي  آن میډیا هم خبر نه دي، خلک او  څخه چې ډیر  برخو  له هغو 

 لکه:  حال ثبت او وړاندې کړی دی. 
 

 مخ(، ۲۵۵ورځني ژوند څیړنه )   د  کلیوالي ښځو د 
 

 مخ(،۲۶۱) چینې  اقتصادي سر کلیوالي ښځو د 
 

 مخ(،  ۲۷۲)  شرایط وتلو  د  کلیوالي ښځو  له کورنه د 
 

 مخ(،  ۲۷۳) ژوند ته یوه کتنه  ښځو   کوچیانو د 
 

  دې موضوع په لټون پسې سفرونه کړي دي، زندانونو   مصرف د   نوښت او لیکوال په خپله په خپل  
 مخ( ۶۰۲). مرکې یې ورسره کړې دي  زنداني ښځې یې له نږدې لیدلې دي او ته تللی،

  خاوندانو نظر  د  او  افغان لیکوالو  نامتو  ښځو په باب د  په لسم یا وروستي څپرکي کې لیکوال د 
ږي چې په  ـنظریاتو یوه ښه مجموعه ګڼل کی باب د ښځو په  چې دا هم د  نظریات راوړي دي،

 کې باید وشمیرل شي.  لیکوال په نوښتونو کتاب کې د 
 

منل شوې    دا مشهوره او  لیکوال بیوګرافي راوړل شوی دي.   د   مآخذونو فهرست او   په پای کې د 
 علمي خبره ده: 

 

 . چیرې چې کار شته،هلته اشتباه هم شته 
 

چې لیکوال به یې   ښاغلي نعیمي په کار کې هم تیروتنې خامخا شته،  سره د  دې اصل په منلو د  نو 
دې کتا ب له   آغوس په ښارکې د  ډنمارک د  دا دی د  کې اصالح ته پام کوي. لیکنو  په راتلونکو 

هیله   کې نیول شوې ده، مخکاته غونډه په نظر جون په شپاړسمه نیټه د  کال د ام  ۲۰۱۳د   پاره،
  د  په باب مفصل بحثونه وشي. محتویاتو   او  په طرز  لیکلو  تاب د ک ده چې په دې غونډه کې به د 

په نږدې راتلونکې   دې کتاب ډنمارکي متن باندې هم کار روان دی او  وینا په حواله د   لیکوال د 
   کې به چاپ ته چمتوشي.

 مقدمې لسم مخ(د ،  ز کال ۲۰۱۲پیښور، دانش خپرندویه ټولنه، الګلونه سوځي، او...  ابراهیم، محمد نعیمي،)

بریالیتوب   پرمختیا او  نهضت د  د  ښځو  خپریدل د  دې کتاب چاپ او  زه په داسې حال کې چې د 
  د  کې بریالیتوبونه غواړم او  شخصي ژوند  او لیکنو لیکوال ته یې په نورو ګام بولم، له پاره یو

 دغې سترې خوارۍ مبارکي ورته وایم.  زړه له کومې د 
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 د طنز پیچلی هنر  
 

 او 
 

 د ابراهیم نعیمي تجربې 
 
 

دغه څو کرښې مې کلونه وړاندې د درانه دوست انجنیر ابراهیم نعیمي د طنزونو یوې ټولگې  
)د پشقل بای نکلونه( ته د مقدمې په ډول، د ده په غوښتنه لیکلې وې. د ځینو موجه او ناموجه  
دالیلو له مخې مو روابط یو څه سره ساړه شول. د همدې سوړوالي د سړو په څیله کې بیا پوه  

چې ده د خپلو طنزونو پر ټولگه باندې څه وکړل، چاپ، آنلین او که یې نا څرگنده له   نه شوم 
ان سره ساتلې ده. پرون مې خپل ناخپاره کړي یادداشتونه تر نظر تېرول، چې دا مقدمه  ځ

پرمخه راغله؛ نو مې یې خپرولو ته په دې نیت زړه ښه کړ چې یو خو به د نعیمي صاحب د  
ده د هنر په باب زما نظر څرگند شي او له بلې خوا به زما دا لیکلې کرښې    یوه هنر یادونه او د

 د نه خپراوي له زندان څخه را خلصې شي. 
 

 
که حقیقت ته څیر شو او لږ واقع بیني وکړو، زموږ ټولنه وطن او خلک د خندا او ژړا یوې  

طنز ده او د دري ژبې  ټولګې ته پاتې کیږي. د افغانانو ژوند او ټولنه اوس داسې شوې چې ټوله  
 دا شاه بیت یې ښه تمثیلوالی شي: 

 

 خندهء تلخ من از ګریه غم انګیز تر است 
 حـالم از ګــریــه ګـذشتست بـدان مـیـخندم 

 

زه نه غواړم دلته د طنز پر تاریخ یا تعریف باندې څه و وایم، دا په دې چې نه یې پیل مالوم دی  
تعریف باندې هوکړه شوې چې ډیری ورباندې په یوه نظر وي؛  او نه یې تر اوسه پر یوه داسې 

خو په دې خبره ډیری متـفـق دي چې طنز د خپل تاریخ په اوږدو کې، د خندا او ژړا په یوه ګډه  
دایره کې د ټولنیزو ناخوالو او فساد په مقابل کې د داسې یوه بغاوت او غږ نوم دی چې هم رسوا  

 کونکی دی او هم پوه کونکی دی. 
 

د ټولنیز ژوند هر اړخ ته چې ګورې، هم د خندا ده او هم د ژړا وړ ده او د داسې یو حالت  
 انځورولو او بیانولو ته طنز ویالی شو، نو ښه ده چې و وایو: 

 

 د خندا او ژړا په یوه ګډه ژبه باندې د ټولنې د نا خوالو انځورولو ته طنز وایي. 
 

رسیدلې ده چې هرې برخې ته یې، هر فصل ته یې او هر نسل  زموږ ټولنه د انارشۍ دې حد ته  
 ته یې چې ګورې طنز ده، خندا او ژړا په یوه وار په یوه ځای په مخه درځي. 

 

زموږ د ټولنې فکري سیر دې برید ته رسیدلی دی چې اوس یې ِجلب له موږ نه څه چې، ال له  
با درکه افغان له پاره اوس زموږ د  ټولې نړۍ نه هم خطا دی. د همدې له پاره د هر بادرده او 
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ټولنې هر اړخ طنز دی او هر څه یې د خندا او ژړا وړ دي او د طنز لیکلو له پاره په سلګونو  
 ال زرګونو بکرې سوژې په کې موجودې دي. 

 

طنز د ټولنې د بیالبیلو اړخونو د ناخوالو په نښه کول دي، ورباندې ژړل دي او د همدې ژړا په  
  ې حالت باندې خندل هم دي. د همدې له پاره ستر روس لیکوال نیکالی ګوګولترڅ کې پر همد 

 :  وایي 
 

 « طنز د نامریي اوښکو په منځ کې خندا ده.»
 

ډیری ادبپوهان او طنز لیکونکي په دې عقیده دي چې طنز په ټولنیز فساد او نا دودو باندې  
 ژړل، خندل او په پای کې  د همدې نادودو د مخنیوي له پاره ورباندې نیوکه ده.  

 

د طنز اصلي دنده د چا مسخره کول او کم راوړل نه دي، بلکې د طنز اصلي دنده نادودې او  
 ټولنیز فساد په نښه کول او له هغو څخه د کرکې څرګندول دي. سیاسي 

 

 زما له نظره طنز باید دوه اړخه ولري:  
 

اصالخي اړخ او پوه کوونکی اړخ. نو په دې ډول د طنز ژبه باید زننده وي چې هم جوړونکی  
 اړخ ولري او هم ورانونکی. 

 

و د رسوا کوونکي طنز ریښې به ډیرې  که د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې په طنز پسې پلټنه وشي، ن  
ژورې وي. تر ټولو د مخه یې بیلګې په فولکوریکو ادبیاتو)لنډۍ او متلونه( کې موندالی شو،  

 خو د پوه کوونکې اړخ برخه به لږه خواره وي او دا ځان ته جال بحث دی. 
 

طنز د خندا  طنز یوازې د دې له پاره نه دی چې مخاطب د هغه د خوښۍ له پاره وخندوي، بلکې  
په څپو کې، په ټولنیز ژوند کې شته هغه نیمګړتیاوې را بر سیره کوي چې د ژړا وړ دي. د  
همدې اصل په دایره کې طنز هر کله د خندا په قلمرو کې هغه ژورې او اساسي نیمګړتیاوې په  

 نښه کوي چې د ژړا وړ وي. 
 

دي، طنز بغاوت دی، هغه بغاوت    طنز په هنري ژبه د ټولنیز ژوند د نیمګړتیاوو را برسیره کول 
چې د همدغو نیګړتیاو د بیان او مخ ته کولو په وخت کې کیـږي، یعنې طنز لیکونکی باغي دی  

 او د خندا او ژړا له لښکر سره د ټولنیزو نادودو او فساد سره جنګ ته خپله جنډه جګوي. 
 

 ایي:  زه د طنز په برخه کې د چارلي چاپلین له دې نظر سره ملګری یم چې و
 

 «  پاره تر ټولو غوره زهر دي.ه طنز په ټولنه کې د وېرې او نفرت له منځه وړلو ل »
 

او که یې لوستونکي را سره ومني، نو په اوسني پښتو طنز لیکنه کې نور محمد ضیا هره ورځ  
 د زهرو څو جامونه پر سر اړوي.  

 

په طنز کې چې کله د ټولنې یا شخص او یا بل چا، یا بل شي پر نیمګړتیا خبرې کیـږي او د  
یې باید دا وي چې ظرافت هم  خندا او ژړا په یوه ګډه ژبه باندې انځوریـږي، یوه ستره ځانګړنه  

 په کې وي. او دا ظرافت باید د ژبې د عفت په چوکاټ کې وي نه له هغه نه د باندې. 
 

په طنز کې خندونکې برخه د خوشالۍ او خندا له پاره نه وي، بلکې د ټولنې او ټولنیز ژوند د نا  
له ده چې د اصالح  دودو مسخره کول دي. د همدې له پاره په طنز کې خندا هدف نه، بلکې وسی
 په غرض د فساد، نادودو او نا قانونه اړیکو او کارونو مسخره کول دي.  

 

دا باید ومنو چې په ټولنه کې د شته نا خوالو د اصالح له پاره طنز انتقادي اړخ هم لري، خو دا  
   انتقاد باید د انتقام تر بریده و نه رسیږي. 
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د دې کرښو د لیکلو هدف  په پښتو ژبه او ادب کې د طنز په تاریخ پسې ګرځیدل او د هغو د  
ضعیفو او قوي ټکو په نښه کول نه دي، بلکې په دې لنډه لیکنه کې د طنز په باب د پاسنیو  

 عمومي خبرو په رڼا کې د ښاغلي ابراهیم نعیمي پر طنزیه لیکنو لنډه رڼا اچول دي.  
 

ید یادونه وکړم چې په اوسنۍ زمانه کې زموږ په ټولنه کې د رنګارنګ انقالبونو  مخکې له هغه با 
را منځ ته کیدلو،د ټولنیز ژوند د نورو اړخونو د ویجاړولو تر څنګ، پر هنري ادبي برخې  

 باندې هم ژور منفي تاثیر کړی دی او له هغې ډلې نه پر طنز باندې هم. 
 

د پښتو ادب په معاصره دوره کې زه د طنز لیکنې سر الری منان ملګری ګڼم. د هغه هره کیسه   
 طنز و، هر خبره او هر جمله یې مانا داره او طنز ډوله وه او... 

 

وروسته بیا نور هم په کې را وټوکیدل لکه: کاتب پاڅون، واحد نظري، محمود نظري، عبدالنافع   
 همت، عمر ننګیار او... 

 

روسته له هغه نه چې د قلم پر ځای د ټوپک شپیلۍ په غږیدو شوه، د نورو ادبي ژانرونو په  و 
څیر، طنز هم ځان ګوشې ته کړ، یا مړ شو، یا مات شو، یا یې د سر د غوڅیدو له ویرې خوله   
چوپه کړه او یا هم الړ او د لرو او پردو وطنونو مسافر شو او ګونګی شو؛ خو د اوسنۍ  

رمختګ او په میډیا کې د بې سارو مثبتو بدلونونو په پایله کې په دې ورستیو کلونو  تکنالوژۍ د پ
کې د طنز ګل هم بیرته را زرغون شوی، غوټۍ یې کړي او دا غوټۍ ال لږو ډیرې را غوړیدلې  

 هم دي چې د نعیمي صاحب طنزیه لیکنې یې یوه ښه بیلکه کیدای شي. 
 

ر بنا، ابراهیم نعیمي هم د خپل ټولنیز ژوند د بیالبیلو  د طنز د باب پاسنیو خبرو او تعریفونو پ
برخو نندارې ته خپل لوستونکي را بولي،  د نعیمي په طنزونو کې د سیاسي برخې ترخه  

 انځورونه ډیر دي. 
 

د نعیمي په طنزیه  لیکنو کې د توهین، تحقیر او ښکنځلو هیڅ اثر نه شته او د طنزیه ژبې په   
خنجر سره، پر خپل هدف وار کوي. نعیمي د ټولنیز فساد، سیاسي فساد او پر ټولنه باندې د  

 حاکمو نادودو باندې د خندا په څپو کې ژاړي. 
 

والو ته پام کوي او انځوروي یې چې د ډیرو  نعیمي په خپلو طنزونو کې د ټولنې هغو عیني نا خ 
 ال ورته پام هم نه وي، لکه د پارلمان مسابقې.  

 

د نعیمي دا طنز ډوله لیکنې ښایي په منډه ولوستل شي، خو دا حقیقت په کې پټ دی چې وروسته  
له لوستلو څخه، لوستونکی سوچ کولو ته اړ باسي. ده هغه دردونه بیان کړي دي چې د ټولو  

 انو درد دی او هر څوک یې درک کوالی شي. افغان
 

که دا ومنو چې طنز د ټولنیزو نا خوالو او نا برابریو پر ضد یو ډول مبارزه او بغاوت دی، نو  
د همدې اصل په رڼا کې د نعیمي طنزونه د افغانستان په سیاسي او ټولنیز نظام کې  د موجوده  

او دا په زړورتیا سره ویالی شو چې نعیمي  نا خوالو او نیمګړتیاوو هنري ترجماني بللی شو. 
په خپلو طنزونو کې په نیشداره ژبه، پر افغانستان باندې د موجوده حاکم نظام پر نا کردو او  

 نیمګړتیاوو باندې ګوزارونه کړي دي. 
 د ده په طنزونو کې ټولنیز او سیاسي موضوعات ډیر ځلول شوي دي. 

 

مي سره له دې چې په عمر او تجربه کې تر ما مشر  زما ګران او پُر کاره دوست ابراهیم نعی
دی، خو د طنز په نړۍ  کې یې نوی قدم ایښی دی، دا یې لومړني ګامونه او نوې تجربې دي.  
زه هیله من یم چې دا پلونه او دا ګامونه به په بریالیتوب سره اوچت شي، او دا نوې او ښې  

 تجربې بریالۍ او پسې غني شي. 
 

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
138، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 
 
 
 
 

 
 : استاد یار محمد علیزی

 
 استاد یار محمد علیزی 

 

 او
 

 د فاروق شاه یو سوی غزل
 

 تا چې زمـا په سر رقیـــب سره خـنـــدا ویشــــله
 مــا مــې د زړه په قـلـمـرو کې هــم ژړا ویشــله 

 

 اوس یې که وایم که نه وایم، ټـول عالـم یې وایي 
 بــال ویشـله هــر چــا د دې وطــن پر سر بانـدې  

 

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
139، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

په څیر   فرهنګیانو  محمد هم د نورو منلی سندرغاړی یار تلویزیون وتلی او رادیو، د افغانستان د 
نامالوم آدرس په تمه   یو  د  او  سرشو  الرو  په ورکو  قدم کیښود،  په قدمونو، الرویانو  الرورکو  د 

 رسیدلی و.  ماسکو ته را
 

کابل   یارمحمد د  . دینامه خاوند سندرغاړی  ځانګړي سبک او  یارمحمد په افغانستان کې د 
موسیقي یې په مسلکي   پوهنځي انګلیسي څانګه پای ته رسولې ده او ادبیاتو  او ژبو  پوهنتون د 

چې په رسمي ماموریت کابل ته راغلی   اودیش پانډې څخه، وسنتر ډاکتر  ډول له هندي استاد،
  و، زده کړې ده.

 

ټپ نه شو، په پیښور کې هم لکه بلبل د خپلو خلکو او وطن په   ده غږ له کابل نه په وتلو سره د 
 یاد وچغید، ونلید او بیا ماسکو ته ورسید.  

 

یارمحمد ماسکو ته په رسیدو سره له داسې یو ګونګي چاپیلایر سره مخامخ شو، لکه هدیره. نه  
 کوم... کومه سندره، نه کوم سازي، نه کوم سندرمار، نه کوم اوریدونکی او نه 

 

، د څو  م کال د مارچ په شلمه د نوي هجري شمسي کال د رارسیدو په ویاړ۱۹۹۵تر څو چې د 
په نوښت او کوربه    (غالم حسن شور، نظیف هللا تکل، عبدالبصیر او آصف بهاند )  تنو فرهنگیانو 

ه  توب، د نوی کال د لمانځلو د محفل پریکړه وشوه او په دې محفل کې د یار محمد د ګډون مسآل
 په جدي ډول طرحه او په محفل کې د گډون بلنه ورکړل شوه. 

 

استاد یار محمد دا بلنه په ورین تندي ومنله او په یاد محفل کې یې د ګډون له پاره پوره تیاری  
 وښوده. 

 

ټاکلې ورځ راورسیده او د محفل کوربانه په دې هم بریالي شول چې په دي پلمه څو تنه فرهنګیان  
 محفل په ترڅ کې یوه مشاعره ګۍ هم جوړه کړي.  هم را وبلي او د 

 

دا محفل په خورا بریالیتوب تر سره شو او وروسته له هغه نه استاد یارمحمد ورو، ورو خپل  
 هنري پروګرانونه پسې وغځول. 

 

داسې هم وشول چې کله، کله به استاد یار محمد په ځینو محافلو کې د ناستو شاعرانو شعرونه  
مدې پروگرامونو په ترڅ کې یې یوه شپه له باجې نه یو عجیب غږ وایسته  هم زمزمه کول. د ه

 او په لوړ غږ یې وویل: 
 

اوس به زه یو داسې شعر تاسو ته د موسیقي په څپو کې واوروم چې تر اوسه مو نه دی اوریدلی  
 او هیڅ سندرغاړي زمزمه کړی نه دی او داسې یې پیل وکړ: 

 

 خـنـــدا ویشــــلهتا چې زمـا په سر رقیـــب سره 
 مــا مــې د زړه په قـلـمـرو کې هــم ژړا ویشــله 

 

د دې سندري شعر د ګران شاعر فاروق شاه شعر و. زما په شخصي ویدیویي آرشیف کې یې د  
 یارجان په خواږه غږ ویل شوې ښکلې کاپي موجوده ده.  

 

 )الرورکي الرویان( کې یوازې دا دوه بیتونه ثبت کړي دي:  سفرنامې ما په خپلې یوې 
 

 تا چې زمـا په سر رقیـــب سره خـنـــدا ویشــــله
 مــا مــې د زړه په قـلـمـرو کې هــم ژړا ویشــله 

 

 عالـم یې وایي اوس یې که وایم که نه وایم، ټـول 
 هــر چــا د دې وطــن پر سر بانـدې بــال ویشـله 
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140، لومړی ټوکژوندي یادونه

ړ  ـخو د دې مقالې د لیکلو په وخت کې را یاد شول چې ښایي له استاد یار محمد سره د شعر بشپ
متن موجود وي. کله مې چې د مرستې غږ ورباندې وکړ، هغوی په خپلې فرهنگي مینې سره د  

 چې دلته یې له تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم: ږه ـ ړ متن ما ته راولیـشعر بشپ
 

 تا چې زمـا په سر رقیـــب سره خـنـــدا ویشــــله
 مــا مــې د زړه په قـلـمـرو کې هــم ژړا ویشــله 

 

 اوس یې که وایم که نه وایم، ټـول عالـم یې وایي 
 هــر چــا د دې وطــن بــال په ســر بــال ویـشـله 

 

 رـخآلم ـو به دې واخـو تور خ ـ سترگورو ــ منم د ت
 ه ـا ویشلـچې دې د سپینو خولگۍ ویش ؤ تا په چ

 

 وړه ـــه یــرې تـدیـوره شپه كې هـازه په تـنـما ج
 ته ناسته وې چې ما ویشله   ېته مې د سخات پیس 

 

 ه دا سپینو انكار ـراف او پـتـ و اعــړو سترگــپه خ
 هــم همدا ویشله تــا پــه یـــوه لـحـظـه كــې دا او  
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141، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 
 

 
 
 
 

 :بېکسیار  عبدالمالک
 

 د ډک زړه څپې کسیارـېبد 
 او
 

 »لکه خوب هسې وختونه«
 

 )د عبدالمالک بـېکسیار د ژوند او شاعرۍ لنډ جاج(
 

 
 

 زه زمـانـو نـه چـې جانـانه تـومتي یـم په تا 
 تا ال هـماغسې سـوی، سـوی او ستي یـم په 

 

 په بل هیڅ ښکلي مې، هیڅکله مینه رانغلله 
 چې مـیـن شـوی لـه ازلـه قـدرتـي یـم په تا 

 

 )مالک بیکسیار(
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142، لومړی ټوکژوندي یادونه

 سـمـه خبـره هـم په جـنگ جگـړو کـوو یـو بــل ته 
 ږو ېـمـوږه »په سترگو په لیمه« په خواهش نه پوه

 

 ـږو حـسن، حـسن ښار کې؟ ېڅـه بـیکسیاره که اوس 
 ږو ېـڅوک نه، په خواهش نه پوه ایساروي مو ترې 

 

 ام مخ( ۴۹)لکه خوب هغه وختونه،                    
 

وړه شوې، یو کلی ورنه جوړ دی، تکنالوژي د هر چا او هر شي غږ، د سترگو په رپ   نړۍ 
کې، د نړۍ هر گوټ ته رسوالی شي؛ خو له دومره امکاناتو سره، سره چې زړونه لرې وي،  

 ږي.  ېـگاونډ کې هم وي؛ یو د بل له حاله نه خبر که څنگ په څنگ په چم 
 

ښه مثال یې دا دی چې عبدالهادي هادي د زړه له کومې نه د خپلې وروستۍ شعري ټولگې )اخ  
چې لنډې فاصلې وای( لوستل راباندې ولورول او د نړۍ له پیل نه، له استرالیا څخه یې په پوست  

ه ډنمارک کې ډېـر کتابونه او شعري ټولگې چاپ  کې کتاب راولیـږه؛ خو دلته په اروپا کې او پ
شوې دي چې ډیری خلک ال ورباندې خبر هم نه دي. نه د »ارغند« چینې اوبه چا راباندې  

 وچیکلې او نه هم... 
 

ما سره د یارۍ یا وطندارۍ تار وپاله او په یوه محفل  له  کسیار،  ېوروسته له ډیرو کلونو دا دی ب
 ټولگې: کې یې خپلې دوې شعري  

 

 ــ لکه خوب هغه وختونه، 
 

 ــ د څپو چې زړه را ډک شي. 
 

په ډیره مینه راكړې. زه هم په ال ډیره مینه ورته کېناستم، بیکسیار مې په خیال کې په څنگ کې  
کېناوه، له پیل نه تر پایه مې په شاعرانه احساس او مینې سره یادې شعري ټولگې له نظره تیرې  

 کړې. 
 

د دواړو شعري ټولگو له پاره ښکلي او شاعرانه سرلیکونه غوره شوي دي چې د ټولگو له  
د بیکسیار دا دوې شعري ټولگې د پښتو ژبې او پښتو شعر په  محتویاتو سره پوره اړخ لگوي.  

 بډاینه کې ارزښتمن رول لوبولی شي او د پښتو شعر په خزانه کې یې دوه نور اللونه گڼم. 
 

یباً په یو دود باندې اوښتی دی چې کتابونه ډیر ځلې د لوستلو په موخه نه ورکول  دا کار اوس تقر 
ږي؛ خو ما ته چې هر ډول کتاب په الس  ېـ کیږي، بلکې د اشخاصو د خوشالولو په پار ورډالۍ ک 

 راشي، لولم یې او که مې اړتیا احساس کړه، نو یو څو کرښې ورباندې لیکم. 
 

ي ټولگې لوستې وې، خو د څه لیکلو تکل مې نه و کړی. اوس  ما پخوا هم د بیکسیار ځینې شعر
په دې مقاله کې غواړم د ده د اتو شعري ټولگو له ډلې نه یوازې پر اوومه شعري ټولگه )لکه  

 خوب هغه وختونه( باندې یو څو کرښې ولیکم، خو لومړی خپله عبدالمالک بیکسیار: 
 

 بیکسیار څوک دی؟   عبدالمالک
 

بیوگرافي د ده په لومړنۍ شعري ټولگه کې، په څو تورو کې داسې را خالصه شوې  د بیکسیار  
 ده:
 

 لره پښتونخوا، زدکړه: پښتو ژبه او ادب، کابل.« ، میدان،  ۱۹۶۳  زوکړه:    »عبدالمالک بیکسیار: 
 

 د ده د دویمې شعري ټولگې په وروستي مخ کې یې پیژندنه لږ غځول شوې ده: 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
143، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 

ویکیـپـیدیا کې د ده په بیوگرافۍ پسې لټه وکړه، خو څه مې تر السه نه شو  ما په گوگل او پښتو 
کړای. که څوک غواړي چې بیکسیار زما له خولې او قلم وپـیـژني، د ده پیژندنه به په لنډ ډول  

 داسې وي: 
 

زیږیدلی  م کال    ۱۹۶۳کلي کې په  »زیـبوداغ«  بیکسیار د افغانستان د میدان ښار، د ده افغانانو په  
ی، د ښونځي له پایته رسولو وروسته د پوهې د ترالسه کولو په موخه کابل ته تللی او په پښتو  د 

ژبه او ادب کې یې لوړې زدکړې کړې دي، د وخت د ناخوالو د سوځنده اور له السه یې وطن  
پریښود، لومړی پـېـښور او بیا ډنمارک ته کډه شو، د نورو گڼو فرهنگي کارونو تر څنگه یې  

 اته شعري ټولگې چاپ او خپرې کړې دي،  تر اوسه
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144، لومړی ټوکژوندي یادونه

 د اتو شعري ټولگو نومونه یې په دې ډول دي: 
 

 ــ سوچونه کږلیچونه،  ۱
 

 ــ د سنځل گل په شپـو کې، ۲
 

 ــ شینشوبی،  ۳
 

 ــ تیگا، ۴
 

 ــ دا ته د کومو گونگرو شور یې،  ۵
 

 ــ ستوری د هندارو )په ډنمارکي ژبه د بیکسیار د ژباړل شوو شعرونو ټولگه(، ۶
 

 ــ لکه خوب هغه وختونه، ۷
 

 ــ د څپو چې زړه را ډک شي.  ۸
 

د پښتنو د فرهنگ په دې خزان وهلي بڼ کې یې د »هیله« مجلې د چاپ لگښت په ځان ومانه  
 هم اوږه ورکړه. او د هغه تر څنگ یې د یو شمېر نورو اثارو چاپ ته  

 

 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
145، لومړی ټوکژوندي یادونه

 اوس څیړنیزې لیکنې هم کوي، غوره بیلگې دا یادوالی شم: 
 

کې واورول  ه د پیوند په لمانځغوند  کال کې ۲۰۱۲ــ د علي گل پیوند د اشعارو ارزونه )په 
 شوه.(، 

 

م کال کې د   ۲۰۱۷ــ د محمد صفر خواریګښ پر چاپ شوو آثارو باندې څېـړنیزه مقاله، )په 
محمد صفر خواریګښ د چاپ شوو کتابونو د مخکاته په پار جوړه شوې غونډه کې واورول  

 شوه.( 
 

ږي ، په خبرو کې د ډیر بندیز پلوي نه دی او دومره د چا خیال  ېـرت او سپـیـن سپیڅلی غږوتُ 
ساتي، څه یې چې په زړه کې وي، مخامخ یې وایي، اوس د ډنمارک په کوپنهاگن ښار کې  نه 

اوسیـږي او په فرهنگي چارو کې فعال او مطرح شخص دی او د پښتو شعر د ال غوړیدو په  
 پار، د »پانوس« له پتنگانو سره وزرې ښوروي. 

 

نورو د نظر خاوند فرهنگیانو هم خپل  دې کرښو وړاندې  د بیکسیار پر کالم او افکارو باندې تر  
 نظرونه لیکلي دي، زما له نظره د الندې ښاغلو او آغلو لیکنې تیرې شوې دي: 

 

 ،  ــ نورالبشر نوید
 )»د بیکسیار سوچونه او کږلیچونه«، د سوچونه او کږلیچونه شعري ټولگه مقدمه، الف مخ( 

 

 ،  ــ سید صابرشاه صابر
 نځل گل په شپو کې شعري ټولگه، د پشتي دویم مخ( )»د ډنمارک پښتون شهزاده«، د س

 

   ــ اسماعیل یون 
)»بېکسیار د بې هویتۍ په دریاب کې، د هویت ډیوه«، د سنځل گل په شپو کې شعري ټولگه، د  

 مقدمې لومړی مخ،( 
 

   ــ صفیه صدیقي 
شعري  )»د سنځل گل په شپو کې، یو ښکلی نوم ـ څو ښکلي شعرونه«، د سنځل گل په شپو کې  

 ټولگه، د مقدمې اتم مخ( 
 

   ــ ممتاز ارمان،
 )د بیکسیار لنډه پیژندنه، د سنځل گل په شپو کې، څلورمه پښتي( 

 

   ــ اجمل اند،
 مخ(  ۴۶۲)»باد د شینشوبو بوټی لړې، لړې«، )هیله مجله، پرلپسې اتلسمه گڼه، دریم کال،  

 

د سویدن په مالمو ښار کې د بیکسیار او نجیبه سارا بیاباني د لمانځغوندې په ترڅ کې، اجمل اند  
 د بیکسیار پر شاعرۍ مفصلې خبرې وکړې. 

 

 انجنیر گلمانشاه ودیر صافی، ــ 
مالمو ښار کې د بیکسیار او نجیبه سارا بیاباني د لمانځغوندې په ترڅ کې ښاغلي  د سویدن په 

 ودیر صافي د بیکسیار مفصل ژوند لیک وړاندې کړ. 
 

 او... 
 

دلته به په لنډ ، لنډ ډول د ځینو پاسنیو یادو لیکوالو د نظرونو ځینې لنډې برخې، د بیکسیار د  
 واخلم: شخصیت او تخلیق د ال پیژندنې له پاره را  

 

 نورالبشر نوید د بیکسیار په باب داسې وایي:» ښاغلی 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
146، لومړی ټوکژوندي یادونه

 یوه سندره د خپلو گلدرو! 
 

 یو طوطي د مستو گلبڼـو! 
 

 یوسور گل د سور سپرلي! 
 

 یو خرپ د ابدالي د تورې! 
 

 یو ول د میرویس د پټکي! 
 

 یو حرمت د ماللۍ د ټپې! 
 

 یو سلگۍ د میوند د سنگر! 
 

 یو چنار د چونغر د سر! 
 

 غورځنگ د آمو د چپې! یو 
 

 یو بچی د خوشال د کوڅې! 
 

 یو ملنگ د رحمان د دوهۍ! 
 

 یو قاتل د جانان د ارمان! 
 

 یو مقتول یو بې وسه انسان! 
 

 یو شاعر د افغانستان د خاورې! ... عبدالمالک بیکسیار! 
 

افغانستان  هغه چې د خپلو سوچونو په دریاب کې الهو شو، نو د وختونو کږلیچونو راونیو. د 
وزر مات شهباز د بابا باگرام ته راغی، دلته ورته د مهاجر خطاب ورکړ شو، گنې د ده نوم  

 عبدالمالک بیکسیار... 
 

پښتون شاعر عبدالمالک بیکسیار د خپل وطن د پسرلي پر گالب، په پېښور کې خاورې  
 واړولې...« 

 

م کال، د مقدمې   ۱۹۹۷سوچونه او کږلیچونه، شعري ټولگه، خپرندوی: کابل پوهنتون،  بیکسیار عبدالمالک،)
 الف ــ ب مخونه(

 

سید صابرشاه صابر، له خپل فرهنگ او ژبې سره د بیکسیار د ژورې فرهنگي  دغه راز ښاغلی  
 مینې په باب داسې لیکلي دي: 

 

ترقۍ، ودې او پښتون ثـقافت، ادب د  »په غیر دیار کې چې قدرمن بیکسیار د پښتو ژبې د 
راټولولو او څڼه څوڼکۍ کولو لپاره څومره کړاوونه او کوششونه گالي او پالي؛ په عام عادي او  
روایتي ټکو کې د هغې مننه او ستاینه، هډو کېدای نه شي. دې ساده لیوني افغان په ډنمارک  

ې نه هم کم دی، د دغه قام او  غوندې وطن کې چې پښتو او پښتون په کې په اوړو کې د مالگ
ژبې جنډه په دې »هیله« او »تلوسه« پورته کړې ده چې که کېدای شي دا تیت پرک، ورک ـ  
ورک، ټوټې ـ ټوټې ولس او بې څوکه بکره او د شاړو غاړو ژبه راټوله، شته، مړه او د نړۍ  

او عظیمه جذبه ده چې  په قومونو او ژبو ور وپـېـژندلې شي. دا یوه داسې لیونۍ درنه د قدر وړ  
 زه یې احترام کوم او ورته د زړه او احساس سترگې ټیټوم...« 

 

 م کال، د پشتي دویم مخ(  ۱۹۹۹د سنځل گل په شپو کې، شعري ټولگه، بیکسیار عبدالمالک، )
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147، لومړی ټوکژوندي یادونه

»د سنځل گل په شپو کې« د شعري ټولگې له پاره یوه اوږده    په دوی پسې ښاغلي اسماعیل یون 
او د بیکسیار د ژوند پر ځینو اړخونو یې رڼا اچولې ده. د یادې مقدمې په یوه  مقدمه لیکلې ده 

 برخه کې راغلي دي: 
 

»... شپیتم کلونه د هېواد په دننه کې د شعار او شعر ښه گرم پړاو و. همدغه لسیزه د بیکسیار  
شاعري د  د شاعرۍ د ټوکېدو کلونه دي، خو ده په دې کلونو کې هیڅکله هم خپله سپـیڅلې 

سیاسي شعار گردونو او بادونو ته پرې نه ښوده. له همدې کبله خو دی په دې کلونو کې د هېواد  
په دننه کې د یوه شهرت گټلي شاعر په توگه مطرح نه شو؛ یوازې هغه شاعران او لیکواالن  
زه  چې له ده سره یې فرهنگي اړیکي درلودل، د ده د شاعـرۍ پر ارزښت پوهېدل. همدا یاده لسی

ال پای ته رسیدلې نه وه چې شاعر بیکسیار له خپلو شعرونو سره د خپل ټاټوبي په پرېښودلو  
محکوم شو؛ پېښور ته راغی، یو کال نیم یې ال تېـر کړی نه و چې دلته یې هم د »شعاریت«  
بازار ولید او د ذهني ستړیا احساس یې وکړ. پېښور کې د ده د ازاد هنر وزرونه ونه غوړیدل،  

چې دلته هم د کابل په شان د ازاد ذوق او اند د شعر د شاهین په پرواز بندیز لگېدلی و. بیا  ځکه  
له دې ځایه لرې »د رڼاگانو هېواد« )ډنمارک( ته الړ او داسې اټکلېده چې نور به نه خپل سوی  

    لوی هېواد ور په یاد وي او نه به هم د خپلې جونگړې تیلي څراغ. 
 

ا اټکل بیخي اوښتې بڼه غوره کړه: هغه د رڼاگانو د ښار د سندرو په  د وخت په تېریدو سره د 
 گلبڼ کې د خپل ټاټوبي»د سنځل گل شپې« هېرې نه کړې... 

 

... همغه فرهنگي مینه او ولوله یې په زړه کې وه چې پخوا یې درلودله، خو نور یې دا اور په  
ه تکل کې شو او دا یې هم وویل  زړه کې نه شو ساتلی، د یوې فرهنگي مجلې )هیله( د خپرولو پ

چې: گوره هیڅ ځوان لیکوال درنه پېنوا او خفه الړ نه شي او د هیڅ چا لیکنې ته د سانسورزندۍ  
وانه چوې... تاسې د مجلې د لگښت په اړه هیڅ تشویش مه کوئ، زه شپه ورځ کار کوم، خو د  

 مجلې لگښت برابروم...« 
 

م کال، د یون د مقدمې لومړی او دویم  ۱۹۹۹د سنځل گل په شپو کې، شعري ټولگه، بیکسیار عبدالمالک، )
 مخونه(

 

صفیې صدیقي هم د بیکسیار »د سنځل گل په شپو کې« شعري ټولگې ته اوږده سریزه لیکلې  
 ده چې زما له نظره دغه ټکي یې د بیکسیار د تخلیق په برخه کې د پام وړ دي: 

 

 بیکسیار په شعر کې دوه شعري قالبونه ډیر آسانه لیدل کیږي، ــ د 
 

 ــ د ده استعداد په ازاد شعر کې ډیر روزل شوی، 
 

 ــ د بیکسیار د شعر یوه ډیره ښه ځانگړنه، د ده د شعر کلیوالي تصویر دی، 
 

 ــ دی دوو شعري صنفونو یانې غزل او ازاد شعر کې د صالحیت څښتن ښکاري، 
 

 او...« 
 

د مقدمې له اتم نه  صفیې صدیقي  م کال، د  ۱۹۹۹د سنځل گل په شپو کې، شعري ټولگه،  بیکسیار عبدالمالک، )
 تر اتلسم  مخ پورې(

 

دغه راز دلته په اروپا کې هم د بیکسیار د ژوند او شاعرۍ په باب ځینو قلموالو خپل نظریات  
کال د دسمبر په اومه نیټه مالمو میشتو فرهنگیانو یوه ادبي غونډه   ۲۰۱۳څرگند کړي دي. د 

 جوړه کړې وه، 
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د هغې غونډې په ترڅ کې ځینو قلموالو د بیکسار پر ژوند او شاعرۍ باندې خبرې کړې دي  
 چې زما له پاره د بیکسیار په باب د دوو تنو خبرې په زړه پورې وې: 

 

 ــ انجنیرگلمانشاه ودیر صافی، ۱
 

 ــ اجمل اند.  ۲
 

ښاغلي گلمانشاه ودیر صافی د بیکسیار بیوگرافي په هنرمندانه ډول لیکلې وه او په ماهرانه ډول  
په ترڅ کې د بیکسیار عمده فرهنگي خدمتونه داسې په نښه   خبرویې وړاندې کړه. ده د خپلو 

 کړل:»... 
 

 ــ بیکسیار اته چاپ شوې شعري ټولگې لري او یوه هم د لنډو کیسو نا چاپ اثر دی،
 

لگښت پر ځان ومانه او د هیلې د ادارې له خوا د یو  ــ په جال وطنۍ کې یې د »هیلې« مالي 
 شمیر نورو کتابونو د خپریدو سپانسور هم شو، 

 

 ــ اته کاله یې په کوپنهاگن کې د مورنۍ ژبې تدریس وکړ،
 

 ــ د »آمو« په نامه جریده یې د یو شمیر نورو فرهنگیانو په مرسته وچلوله، 
 

 ــ او...« 
 

اجمل اند د بیکسیار د شاعرۍ پر شکل او محتوی باندې   دغه راز مطرح شاعر او ژورنالست 
 دا دي:»  ټکي اوږدې او خوندورې خبرې وکړې. د ده د خبرو د پام وړ  

 

 ــ د بیکسیار شاعرۍ ته څومره چې الزمه وه، هغومره پام نه دی ورته شوی،
 

ــ د بیکسیار شعر خپلې خبرې او خپل رنگ لري چې د خپلو ځانگړو ترکیبونو نه په استفادې  
 سره هغه ادا کوي، 

 

ــ د بیکسیار بل کمال دا دی چې دی په خپلو شعرونو کې خپل ځانگړی رنگ داسې کاروي چې  
 بل څوک یې نه شي ورنه کاپي کوالی، 

 

 شاعرانه تصویرونه وړاندې کوي، ــ په ساده او روانه ژبه، ښکلي او 

https://www.youtube.com/watch?v=z_MXt3Re-kU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wwb8ZHZf0cA&feature=youtu.be
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ــ بیکسیار په غزلونو کې اوږده ردیفونه کاروي، چې ډیر ځلې د شعر د کمزورۍ او بیخوندۍ  

سبب گرځي، خو بیکسیار دا کار ډیرځلې داسې کړی دی چې د ده شعر ته یې ښکال او موسیقیت  
 وربښلی دی، 

 

 تر ټولو ماهر شاعر ویالی شو،   ــ بیکسیار ته موږ په پښتو شعر کې د کلیوالي تصویرونو،
 

ــ زه د بیکسیار په شعر کې د ده له ټولنیز ـ سیاسي نظر سره موافق نه یم، په شعر کې یې  
جگړې ته د هڅونې فکر هم لیدل کیږي او ډیر ځلې پړه پر بهرنیانو ور اچوي، په داسې حال  

 کې چې موږ هم گرم یو، 
 

هیوادوالو نه ورآخوا د نړیوالو ستونزو ته هم اشاره شوې  ــ د ده په شعر کې د خپل هیواد او 
 ده.«

 

لکه څنگه چې مخکې هم وویل شول چې په دې مقاله کې زه یوازې د بیکسیار »لکه خوب هغه  
 وختونه« ټولگه باندې غږیږم.  

 

 
 

ما دغه ټولگه په ډیر دقت سره ولوستله، په لومړي گام کې مې هغه شعري انځورونه په نښه  
کړل چې یا ما ته نوي وو او یا مې د دې له پاره ډیر خوښ شول چې بیکسیار په نوې بڼه او  

 خپل ستایل کارولي دي. د یادو انځورونو څو بیلگې دا دي:  
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 ــ د چا له یاد سره غږیدل،
 

 خیال د خونې ځنځیر، ــ د 
 

 ــ په کوڅه کې د اشنا خیال،
 

 ــ د کوترو بنډار، 
 

 ــ د شوتلې وږم، 
 

 ــ ونې ته ژړل، 
 

 ــ د ناوې شپیلۍ )د اوبو ناوه(،
 

 ــ د سنځلو د گل گونگه ترانه، 
 

 ــ د وږمې ښکالو، 
 

 ــ ښاخ له باد سره غږېدل، 
 

 ــ د وړانگو سیالي، 
 

 ــ مړاوي کاته، 
 

 نازه، ــ د موسکاوو ج
 

 ــ د وسواس دروازه، 
 

 ــ هوس ته قیضه اچول، 
 

 ــ د احساس مالگه، 
 

 ــ د غم تربور، 
 

 ــ د کرکې ښار، 
 

 ــ د زړه په کور کې فریاد میلمه کول، 
 

 ــ په توبو کې د اور شیندل،
 

 ــ رنگړی پل،
 

 ــ مات سیوری،
 

 ــ پر ښکلو باندې عریضه کول،
 

 ــ د کتاب زړه، 
 

 باران، ــ د مسک نظر 
 

 ــ د ځوانیمرگو هیلو لو، 
 

 ــ خیال د غره پر سر دېره کول،
 

 ــ د مماڼو جنازې، 
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 ــ د باغ وروستۍ سلگۍ،
 

 ــ د پاڼو جنازې،
 

 ــ د زاڼو جنازې،
 

 ــ رنگړی سیوری، 
 

 ــ د اوښکو زلزله،
 

 ــ د زړه بازار، 
 

 ــ د هجر سیلۍ،
 

 لیکمه...«، ــ »د وچ لښتي د اوبو گونگه زمزمه 
 

 ــ د سترگو د غزل مقدمه،
 

 ــ او... 
 او په سلگونو دې ته ورته نور شعري انځورونه. 

 

 د شعرونو سرلیکونه: 
 

د بیکسیار په »لکه خوب هغه وختونه« ټولگه کې تقریباً پنځه نوي سلنه شعرونو ته د »غزل«  
سرلیک ورکړی دی. زما له نظره که ده هر شعر ته جال شاعرانه سرلیک ټاکلی وای، له یو  

بل لوري به لوستونکي د هر جال جالب سرلیک په لیدلو  له لوري نه به ډیر په زړه پورې و او 
سره د شعر لوستلو ته نور هم تشویقېدل او تلوسه به یې ډیریده. ما ولیدل چې د بیکسیار په هر  
شعر کې دننه داسې کلمې او جملې موجودې دي چې د هماغه شعر له پاره داسې ښه سر لیک  

 شي. لکه:  کیدای شي چې د ټول شعر مفهوم هم افاده کوال 
 

ام مخ کې راوړل شوي شعر سرلیک که »ځواب به څه ووایم؟« وای، ډیر به    ۱۲۰د ټولگې په  
ام مخ شعر ته د »چا سره پر الره ځم؟« سرلیک ټاکل شوی   ۱۱۸په زړه پورې و. یا که د 
 وای، څومره به جالب وای. 

 

 بیا هم »د هر چا خپله، خپله خوښه...« 
 

 د ردیـفـونو اوږدوالی: 
 

د بیکسیار په دې شعري ټولگه )لکه خوب هغه وختونه( کې یو بل څه چې زما توجه جلب کړه،  
شاعرۍ کې د اوږدو ردیفونو بیلگې ډیرې دي. غوره نمونې  هغه د ردیفونو اوږد والی و. د ده په  

 یې د دې ټولگې په الندې مخونو کې راغلي دي: 
 

 او ...  ۱۳۷ـ  ۱۲۳ـ   ۱۱۶ـ  ۹۸ـ   ۹۴ـ   ۹۳ـ  ۸۱ـ   ۷۵ـ   ۳۷ـ   ۳۶ 
 

 څو بیلگې یې په الندې ډول دي: 
 

 به شي، څه نن څه سبا یار را رضا 
 به شي، څه نن څه سبا بـیـرتـه زمـا 

 

 زمــا وطــن کـې نـا روا چـې مـیـنه 
 بـه شي څـه نن څه سبا بـیـرتـه روا 

 

 ام مخ( ۳۶)لکه خوب هغه وختونه، 
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 شي شین، زړه ته خو مې نه لویږي بیرته به اسمان 
 شي شین، زړه ته خو مې نه لویږي بیا به هغه شان 

 

 شـاړو د امـیـد کـې بــه، دښـتـو د حـسرت کــې بــه 
 شي شیـن، زړه ته خو مې نه لویږي بـیـا کله ارمان 

 

 ام مخ( ۷۵)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 نه په رباب نه په نغمه کې شته دی اوس هغه اور  
 نه په رباب نه په نغـمه کې شته دی د مـیـنې شور  

 

 د یار په یـو وار سندریـز کـاتـه ګې څومره جوټې 
 شته دی نه په رباب نه په نغـمه کې هومره ټکـور  

 

 ام مخ( ۴۹)لکه خوب هغه وختونه، 
 

اوږده ردیفونه د پخوانیو شاعرانو په شعرونو کې ډیر لږ لیدل شوي دي. یوه بیلگه یې ما ال پخوا  
 د خوشال پـیـژندنې د مضمون د تدریس په وخت کې په نښه کړې وه، دا یې دوه بیتونه دي: 

 

 شته، نه شته کـه شته ـ شته، که نه لـه حاله یې خـبر شه! 
 کـه شته ـ شته، که نه شته، نه شته قـالش و قــلـنـدر شه! 

 

 کـــه لــــږه ده کـــــه ډیــــره، واړه ونــیسـه پـــه تــېـره 
 که شته ـ شته، که نه شته، نه شتهپه خوی د پیغمبر شه! 

 

)خټک خوشال، د خوشال خان خټک کلیات، اوډنه ـ پرتلنه ـ سمون او ویـپانگه د عبدالقیوم زاهد مشواڼي، 
 ام مخ( ۲۰۰ز کال،  ۲۰۰۵ل /    ۱۳۸۴خپرندوی: دانش خپرندویه ټولنه، 

 

نومي اثر کې د ردیف    ، پښتو بدلمېچ )پښتو شعر څنگه جوړیږي؟(،پوهاند ډوکتور زیار په خپل 
 او بیا د اوږدو ردیفونو په باب لنډ، خو جالب بحث لري. دا یې یوه برخه ده: 

 

»لـړ یا ردیف هغه ویی یا وییغونډ، غونډله یا غونډله غونډ دی چې تر قافیې وروسته په هماغه  
دونه  یوه جوله او مانا، په اړوند شعري ځېل کې تر پایه راغبرگېـږي. لکه له مخه یې چې یا

وشوه، په قافیوال شعر کې د دغې برخې زیاتونه،، د عربو نه، بلکې د عجمو )پارسیوانو( نوښت  
 ږي. ـبلل شوی او موخه یې د ال ښه ترا تول و تال، په بله وینا، موسیقیت سمبالتیا انگېرل کی

 

سره لړ یا ردیف  ردیف ته د قافیې د یوه پایڅوړ په سترگه کتل کېـږي او په دې توگه که له پښیلې  
 ونښلول شي، لړواله پښیله )مردفه قافیه( بلل کېـږي. 

... د ردیف ډیر اوږدوالی هسې یو ډول او فیشن دی او تل خوندور نه پریوځي. په کالسیک  
ږي، مگر  ـپـېـر کې یې له ستر خوشال پرته د نورو په هغو کې دومره اوږدې بیلگې نه لیدل کی

، یا ډول و فیشن گرځېدلې او ځینې ال ترې د کار اسانۍ لپاره  په نني غزل کې بیخي دود و مود 
 کار اخلي.« 

 

 ام مخ( ۹۳)زیار، مجاور احمد، پښتو بدلمېچ )پښتو شعر څنگه جوړیږي؟(، دانش خپرندویه ټولنه، دویم چاپ، 
 

هوتک سره هم  معصوم ما د تیلیفون له الرې د اوږدو ردیفونو د سابقې په باب خبره له استاد 
 شریکه کړه، هغوی داسې وویل:  

 

 »کېدای شي، خو زما له نظره نه ده تیره شوې.« 
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استاد هوتک دا هم زیاته کړه چې اصالً ردیف د عجمو اختراع ده او پښتو ژبې ته له فارسي نه  
مقـفی شاعرۍ پیروان او پلویان داسې عقیده لري چې ردیف د شاعرۍ له پاره یوه  راغلی دی. د  

تکیه گاه ده، لکه کوم چت ته چې ستن ودرول شي. خو تجربې دا ثابته کړې ده چې که ردیف  
 ږي. ـلنډ وي، د شعر ښیگڼه ده او د شعر په کماالتو کې شمیرل کی

 

اوږد ردیف لوستونکي ستړي کوي، که کوم عربي شعر ردیف ولري، نو هغه به د کوم عجم  
 شاعري وي، نه د عرب شاعري.  

 

د پاسنیو نظریاتو په رڼا کې ویالی شو چې که اوږده ردیفونه شعر ته ښکال او موسیقیت وربښي،  
کلماتو او ویونو بیا،  نو د شعر او شاعر په ښیگڼو کې راتالی شي او پرته له هغه په شعر کې د 

 بیا تکرار د شعر خوند او ارزښت کموي. 
 

 
 

 د وخت حاالت او ناخوالې: 
 

بیکسیار په خپل شعر کې هیڅکله وطن، د وطن حاالت او په وطن کې شته نا خوالې نه دي  
 هېرې کړي او د اروپا په شرایطو کې هم، دی د وطن په ویر، ویرمن دی او ورته ژاړي. 

 

بیکسیار نه، بلکې ډیرو نورو شاعرو او غیر شاعرو مهاجرو به دا جمله یو ځل  یوازې ما او 
 نه، څو ـ څو ځلې اوریدلې وي: 

 

 »عیش دې کړی دی، په اروپا کې ژوند کوې!« 
 

د دې جملې ویونکي پر دې نه دې خبر چې د اورپایي عیش تر شا نورې څومره ضد عیش  
ږم، شاعر بیکسیار سره له دې چې د همدې عیش؟ دایره  ـهغو به نه غږی ر ناخوالې پرتې دي، پ

کې ژوند کوي، خو د خپل وطن ناخوالې او خونړۍ پېښې یې د زړه په سترگو لیدلې اوریدلې او  
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حس کړي دي او بیا یې په تراژیکو هنرمندانه تورو باندې انځور کړې هم دي. بیکسیار په اروپا  
 کې داسې عیش؟ هم کړی دی: 

 

 راتــــه مــخــکــې پـــرتــې الرې، اوښـکې وینې 
 وهــي سـتـرگــو نـــه مـــې دارې، اوښـکې وینې 

 

 د هــا پـــورې تـشـې خــونـې پــه زړه څــه بــه؟ 
 چې یـې ور، غــولـی، هــنــدارې، اوښـکې وینې 

 

 ســتـا پـــرده دمــوكـــراسي ده، تــه مــعــلـوم یې 
 مسلـک مـرگی، ستــا چـارې، اوښـکې وینې ستـا 

 

 دوه »بي دوه پنځوس« دا اوس ترینه واپس شوې 
 د گـــودر غــــاړې شـــودیــــارې، اوښـکې وینې 

 

 د غــــم داســـــې قـــــافــلـــه دلــتــــــه راغـــلــې
 دښـتـې، غـــــرونــه او هــــوارې، اوښـکې وینې 

 

 ــم ډوبـــه بــه کــړي وخــتـه ستــا بــیــړۍ د ظــل
 دا پـــه ستـرگـــو کــې ایـســـارې، اوښـکې وینې 

 

 د زمــــان فـــرعــون تـــه یـو مـوسی په کار دی 
 بــیـکسیاره! څــو بــــه شــمــارې، اوښـکې وینې 

 

 ام مخ( ۱۱۴)لکه خوب هغه وختونه، 

 ټکي او لیک نښې: 
 

د ټکو او لیک نښو مراعات او په هر متن کې یې کارول، ډیره اړینه خبره ده، خو د »لکه خوب  
هغه وختونه« په ټولگه کې ډیر ځلې نه دي کارول شوي، چې دا به ټـیـپـی تیر وتنې وي که به  
د شاعر هیرې وي، هیر ځكه وایم چې د همدې ټولگې )لکه خوب هغه وختونه( په ځینو شعرونو  

 ام مخ په غزلونو کې.   ۹۶ام مخ او   ۹۴یـر دقیق ډول مراعات شوي دي. لکه په   کې په ډ 
 دغه د ټولگې یو بیت دی چې ټکي او لیک نښې نه دي په کې مراعات شوي: 

 

 عجیبه قام یو ال د قام په مانا نه یو خبر 
 وژنـو یو بل د انـتـقام په مانا نه یو خبر 

 

 ام مخ( ۷۱)لکه خوب هغه وختونه، 
 

دا په ټولگه کې راغلی یو بیت دی چې ما کټ مټ ټیپ کړ. د پاسني بیت په لومړي نیم بیتي کې  
باید، له »عجیبه قام یو« نه وروسته کامه )،( ایښودل شوې وای او په دویم نیم بیتي کې باید  

 سمه بڼه یې داسې ده:وروسته له »وژنو یو بل« نه کامه )،( ایښودل شوې وای، چې 
 

 ال د قام په مانا نه یو خبر   ،عجیبه قام یو
 د انـتـقام په مانا نه یو خبر  ، وژنـو یو بل

 

 په ټولگه کې راغلي دوه نور بیتونه چې زه یې په ټولگه کې په راغلې بڼه را اخلم: 
 

 کـوڼ کـلـي کې ساز کــوم څـوک اوري نــه 
 څـــوک اوري نــه ـه اواز کــوم ـهـــر چـا تـ

 

 دا خلک »په ورک شه« آمــوخـته دي ټول 
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 ې اعـزاز کــوم څوک اوري نــه ـزه یــې چ
 

 ام مخ( ۱۱۱)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 زما له لوري اصالح شوې بڼه: 
 

 څـوک اوري نــه   ،کـوڼ کـلـي کې ساز کـوم
 څـــوک اوري نــه  ، هــر چـا تــه اواز کــوم
 

 « آموخته دي ټـول !شهدا خلک » په ورک 
 څوک اوري نــه   ، زه یــې چې اعـزاز کــوم

 

ما خو نه غوښتل چې د ټکو او لیک نښو خبره دې وکړم، خو په دې ټولگه کې په ځینو داسې  
برخو او ځایونو کې ټکي او لیک نښې نه دي ایښودل شوي چې باید ایښودل شوي وای. د ټولگې  

 ږي: ېـبیلگې یې د ټولگې په الندې مخونو کې لیدل کپه ډیرو شعرونو کې نه شته، خو غوره 
 

 ــ  او... مخونه   ۱۲۹ـ ۱۱۴ـ   ۱۱۱ـ   ۸۷ـ   ۸۵ـ   ۸۰ 
 

( د چاپ او  لکه خوب هغه وختو او د څپو چې زړه راډک شيزما په خیال د دې دوو ټولگو )
خپراوي په برخه کې له بیـړې کار اخستل شوی، بیا کتنه یا نه ده شوې او یا سرسرې کتل شوې  
دي او یا به د شاعر یا د چاپ مسؤل ورځني کارونه او بوختـتیاوې، المل شوي وي چې د ټولگو  

د ټکو  په ځینو برخو کې ټكي او لیک نښې پاتې دي؛ که نه شاعر یعنې عبدالمالک بیکسیار خو 
یوه مسلکي زدکړي تر کچې پوهیـږي. ښه بیلگه یې د »لکه  او لیک نښو په کارولو او ارزښت د  
ام مخونو غزلونه دي چې ټکي او لیک    ۱۱۲ام او    ۹۶ام،    ۹۴خوب هغه وختونه« ټولگه کې د  

 نښې په کې په دقیق او مسلکي ډول مراعت شوي دي. الندې دوې بېلگې وگورئ: 
 

 جگړه ده، هم قاتل یم هم مقتول یم پټ مې ځان سره 
 کـله سره کـله سـړه  ده، هـم قـاتـل یـم هـم مقـتول یم 

 

 هـیـلې وژنـم پـه ځـوانـۍ کې، احساسات قـابـو کومه 
 دا کیسه ډیــره زړه ده، هـم قـاتـل یـم هـم مـقـتـول یم 

 

 ام مخ( ۹۴)لکه خوب هغه وختونه، 

 
 فـضـا ارامـه، دی دنـنـه مـې شور 
 څه وکړه جامه، دی دننه مې شور 

 

 تـا پـسې چـیـغې اشـنـا زه نه وهم 
 گـوره گـلـفـامه، دی دننه مې شور 

 

 ام مخ( ۹۶)لکه خوب هغه وختونه، 

 
 گـډې قافیې )د قافیې نوې بیلگه(:  

 

بیکسیار په قافیه کې داسې یو نوښت کړی دی چې ما یې تر اوسه بیلگه چیرې لیدلې نه ده. د ده  
ترسرلیک الندې د شعر داسې یوه  »ته را په یاد« په »لکه خوب هغه وختونه« ټولگه کې د 

بیتی، د شعر تر پایه د ټولو بیتونو د لومړیو  بیلگه راغلې ده چې د شعر د هر بیت لومړی نیم 
یتیـو سره همقافیه دی. دغه راز د شعر د لومړي بیت دویم نیم بیتی، د شعر تر پایه د ټولو  نیم ب 

 بیتونو له دویم نیم بیتي سره هم قافیه دي. دا د یاد شعر بشپړ متن دی: 
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 »ته را په یاد«
 

 را په یـاد  شیـبې تـه را پـه یـاد سـتـا د لـومـړي دیـدن 
 مې سیزي  ځـیـگـرلکـه د سـرې اور پـټ، پـټ راتـه 

 

 را پــه یــاد  مــرحــلـېتــه را پــه یـاد د تــا د مـیـنـې 
 مـې سیـزي  وزرغــواړم دروالــوزم، حــاالت راتــه  

 

 را پــه یـاد  هـنـگـامـېتــه را پــه یــاد راتــه د کـلــي 
 مې سیزي  گـرمـازدیـقسم تــر اوسه هـــر سبــا هـــر 

 

 را پـه یـاد  کــوڅـېتـه را پـه یــاد، د گــودر الرې او 
 مې سیزي  گودر سوج د سپیرو، سپیرو کوڅو خیال د 

 

 را پـه یـاد  جـوټې تــه را پــه یــاد، د تا کـاتـه جـوټې، 
 مـې سیـزي لـمـر لــکـه لـمـبه، لــکـه انـگـار او لـکـه 

 

 را پــه یـاد  شپـې تـه را په یـاد، د تـا د حسن ځـوانــې 
 مې سیـزي  اخـتـرراتــه روژه، راتــه بـــرات، راتــه 

 

 راپـــه یـــاد  بــانــې تـه را پــه یــاد، د تــا خــبـرې او  
 مې سیـزي اکـثـر  له خـلـکـو پټ پـنـا، لـه ځـان ســره 

 

 راپــه یـاد افـسـانې  کــېته را په یـاد، ستـا دې محـل 
 مې سیـزي  غـراوس دغـه شاړې، دغـه دښتې، دغـه  

 

 راپـه یـاد  صـحـنې تـه را په یاد، ستا د خـنـدا مـوسکا  
 مې سیـزي  نـظـرخـو ورکـتی نه شم، ورگــورم چې  

 

 راپـــه یــــاد  تــرانې تـه را پـه یــاد، ستـا بـیـکـسیاره  
 مې سیـزي   محشر چې دومره سوی، رب به څنگه په 

 

 مخونه(  ۱۰۰ــ   ۹۹ز،   ۲۰۱۳)بیکسیار عبدالمالک، لکه خوب هغه وختونه )اومه شعري ټولگه(، ډنمارک، 
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سره له دې چې د نوي یا ازاد شعر ځینو الرویان او پلویان وایي چې د قافیې کال نوره ړنگه ده،  
او تر ټولو مهمه او نوې خبره خو  خو بیکسیار د قافیې دیوال نه، بلکې کالګانې هسکې کړې دي  

ال دا ده چې بیکسیار د قافیې داسې یو نوی باب پرانستی دی چې ما ال د هیڅ شاعر په شاعرۍ  
 او دیوان کې نه دی لیدلی. 

 

له بیکسیار نه پخوا، ال تر لرې زمانو ما داسې قافیې نه دي لیدلي. دا یو ادبي صنعت دی او د  
 ادبي فنونو استادان باید یو نوم ورته وټاکي.  

 

 د ځینو پخوانیو شاعرانو په کلیاتو کې د ذوالقافیتین کالم بیلگې راغلي دي لکه د خوشال دا بیت: 
 

 دي  هزار  تړيچــې دستار 
 دي  شمار په   يسړ د دستار 

 

دغه راز خوشال د » ذوالقافیتین ترکیب بند« تر سر لیک الندې یوه شعر هم لري، د پیل څو  
 بیتونه یې دا دي: 

 
 

 څــه د بــدو خـوب و چـې مـې ولـیـده سحـر 
 سترگې مې رڼې کړې، ناکرار شوم په بستر 

 

 پاڅـیـدم لـه کـټـه، لـکـه خــوږ شي د چـا سر 
 شوم، نه مې لیار لیده نـه ور هسې شان اوتـر 

 

)خټک خوشال، د خوشال خان خټک کلیات، اوډنه ـ پرتلنه ـ سمون او دییپانگه د عبدالقیوم زاهد مشواڼي،  
 مخ( ۵۶۸ز کال،   ۲۰۰۵ل /  ۱۳۸۴خپرندوی: دانش خپرندویه ټولنه،

 

د ترکیب بند ذوالقافیتین بیلگې له خوشال نه پخوا نه دي لیدل شوي لکه معشر او مثلث، د دې  
 صنف شاعرۍ مبتکر هم خوشال گڼل کیږي.  

 

)د زیاتو مالوماتو له پاره وگرئ: هیوادمل سر محقق زلمی، ننگیالی د زمانې، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه،  
 خونه( م ۲۲۷ــ   ۲۲۶م کال،   ۲۰۰۱جرمني، 

 

په اوسنیو شاعرانو کې هم د ذوالقافیتین شعر بیلگې تر سترگو کېدای شي چې سمدالسه یې زه  
دوې بیلگې چې یوه د غفور لیوال په »هوسۍ« کې راغلې ده او بله یې  د زیار په »گلکڅونه«  

 نومې ټولگه کې راوړل شوې ده.  
 

 دا یې بیلگې دي: 
 

 د غفور لیوال بیلگه: 
 

لومړي چاپ کې د منظومې په یوه برخه کې، داسې راغلي دي چې د »الت دیو« د  د هوسۍ په  
 لور له خولې په فخر سره داسې راوزي: 

 
 

 د هغو دنگو شاځلمیو ژڼیو مرگ وم چې شپیلۍ غږوي 
 چې چیرته ناست وي په کیږدۍ کې  

 او سپوږمۍ نڅوي. 
 

خو ځینو څیړونکو بیا د پاسني متن دریم بند له دویم بند سره نښلولی دی، چې ذوالقافیتین بیت  
ورنه جوړ شوی دی او هیڅ ډول سکتگي هم نه ده پکې راغلې چې د اوسنۍ شاعرۍ د ذوالقافیتین  

 یوه غوره بیلگه گڼل کیږي. وگورئ:  
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 غږوي شپیلۍ د هغو دنگو شاځلمیو ژڼیو مرگ وم چې 
 نڅوي  سپوږمۍ چې چیرته ناست وي په کیږدۍ کې او 

 

 ام مخ(  ۴۰م کال،   ۱۹۹۹)لیوال عبدالغفور، هوسۍ، د پښتني فرهنگ د ودې او پراختیا ټولنه )جرمني(، 
 

 د مجاور احمد زیار بیلگه: 
 

 زما  وزر   شاهینچې را مات کړ ها بېلوره، تورک 
 زما  نظر   نازنینپـښـتـنـي مـیـنـې تـــه مــات کـــړ، 

 

د زیار دا بیلگه د ده د » گلکڅونه« د ټولگې په حواله، په »پښتو بدلمېچ )پښتو شعر څنگه  
 ام مخ( کې راوړل شوې ده.  ۹۰جوړیږي؟(، 

 

 ام مخ( ۹۰)زیار، مجاور احمد، پښتو بدلمېچ )پښتو شعر څنگه جوړیږي؟(، دانش خپرندویه ټولنه، دویم چاپ، 
 

له هره اړخه زما له پاره نوی دی او داسې نوښت یې   )ته را په یاد(خو د بیکسیار پاسنی شعر 
ښت دی چې  کړی دی چې ما تر اوسه د بل شاعر په کالم کې نه دی لیدلی. دا د بیکسیار یو نو

خپل شعري قوت یې ښکاره کړی دی، ډیر زحمت یې گاللی دی او د قافیې دروندوالی یې داسې  
پر ځان منلی دی چې ټول بیتونه قافیه لري. د قافیې دومره دروند بار وړل او بیا په دومره ښکلې  

 شاعرانه بڼه، دا هم لوی کمال دی او هم ښکلی هنر. 
 

ې هم شوي دي چې ده د قافیې د جوړولو له پاره د نورو ژبو  خو کله د ده په دې ټولگه کې داس
 لغات را اخیستي دي او قافیه یې ورنه جوړه کړې ده. لکه واژه. دا یې هم بیلگې دي: 

 

 مانا الـوتې د اشـنا لـه کـلمې اوس، اوس 
 زړگیه  واژه په ژبه مه راوړه په عمر دا 

 

 ام مخ( ۹۱)لکه خوب هغه وختونه، 
 

قافیې نه خپل کلتور قربان شوی دی، منیژه او بیژن د بل چا په ژبه او کلتور کې دوه  دلته د 
مینان دی، د دې له پاره را اخیستل شوي دي چې په قافیه کې منیژه راغلې ده که نه موږ خو په  
خپل کلتور کې تر هغو ښه، ادم او درخو لرو، موسی خان گلمکۍ لرو چې په هجاوو او وزن  

 رلویدای شي. کې هم برابر و
 

دا خبره هم د یادولو وړ ده چې کله شاعر د قافیې او ردیف پابند وي او ډیره پاملرنه یې د شعر  
شکلیاتو ته وي، د مانا ارزښت ته یې دومره پام نه اوړي، په داسې حال کې چې په معاصره  

قافیې رنگارنگي  شاعرۍ کې، شاعران د مانا پلو ته ډیره پامرنه کوي؛ خو له دې سره، سره د 
یو لوی کمال دی، بیا داسې قافیه چې بیکسیار کارولې او بیا په دومره مهارت سره، دا د ده لوړ  

 کمال او د شاعرۍ قوت ښیي. 
 

 د سوچه او کلیوالي لغاتو کارول: 
 

د بیکسیار د دې کمال تر څنگ چې په شعر کې کلیوالي ژبه او اصطالحات کاروي ، بل کمال  
یې دا هم دی چې دی تر اوسه په فکر او عمل کې هم کلیوال پاتې دی، د ډیر بې تکلفه ساده  
کلیوالي ژوند په چوکاټ کې گوزاره کوي او په عملي ډول په اروپا کې، په ډنمارک کې کلیوال  

ی. خوند خو یې په دې کې دی چې ځینې خلک له ښاري متمدن اروپایي ژوند نه  پاتې شوی د 
ستړي او ستونزو سره یې الس گریوان دي، خو بیکسیار له خپلو کلیوالي مناسباتو او کلیوالي  

 ژوند نه خوند اخلي.  
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
159، لومړی ټوکژوندي یادونه

د همدې اروپایي ژوند په دایره کې، په خپل شعر کې داسې کلیوالي لغات او اصطالحات کاري  
 ې د ډیرو شاعرانو ال ورته پام هم نه دی. لکه: چ
 

 ــ »ورخاړی« )یو ډول سابه دي(، 
 

 ــ »څوباړی« )د کالیو مینځلو دبی(، 
 

 ــ »شامتوره« )یو ډول مرغۍ ده(،
 

 ــ »شودیاره« )اړول شوی پټی(،
 

کله، کله داسې کیـږي چې په یوه ژبه کې ځینې داسې لغات وي چې ډیر سوچه وي، خو د نه  
کارولو په وجه، د هېریدو تر بریده رسیـږي او بیکسیار په خپلو شعرونو کې د داسې لغاتو بیلگې  
په شعوري ډول خوندي کړې دي، چې غوره بیلگه یې همدا »ورخاړی« دی. الندې بیتونو ته  

 پام وکړئ: 
 

 مــوږه شــډل د شـاړو غــاړو خـلک 
 مـدام  ورخاړيزمـوږ رومـان گـل د  

 

 پــر خـلـکـو بـیـکـسیـاره گالن لــوني 
 مدام  څوباړیاشنا پر موږ مات کړي 

 

 )لکه خوب هغه وختونه، دریم مخ(
 

 ... چېرې ما منډه چې وهله کله 
 الوزول... ـولي نــټ  وروـتـشامد 

 

 ام مخ( ۱۴)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 شاعرانه دی: د ده د دواړو نوو چاپ شوو کتابونو نومونه زما له پاره نوي او 
 

 ــ لکه خوب هغه وختونه، 
 

 ــ د څپو چې زړه راډک شي. 
 

بیکسیار په دې ښه پوهیږي چې په شعر کې د کلماتو بیا، بیا تکرار او بیا، بیا کارول، کلمات  
سولوي او پیکه کوي یې د لوستونکو تر نظر ښه نه ایسي، چې د نقد په دایره کې دې ډول  

 ویل کیږي. شاعرۍ ته کلیشه اي شاعري  
 

بیکسیار هڅه کوي چې د خپلې ژبې د غنا په موخه خپل فکر د داسې کلماتو په قالب کې وړاندې  
کړي چې هم ډیره سلنه پښتو وي او هم د عامو خلکو په ژبه کې عمالً کاریـږي لکه ورخاړی،  

یو   دا بیا په شعر کې راوستل او د هغه په کارولو سره یو شعري انځور وړاندې کول په خپله 
 کمال او هنر دی: 

 

 مــوږه شــډل د شـاړو غــاړو خـلک 
 مـدام  ورخاړيزمـوږ رومـان گـل د  

 

د مطالعې ښه قوي بگروند لري او شعري تجربه خو یې ځکه غني ده چې دا اوس یې     بیکسیار
زما مخې ته اومه او اتمه شعري ټولگې پرتې دي ومې لوستې او د مقالې له پاره مې یادداشتونه  

 هم ورنه واخستل. 
 

 بیکسیار د شعر د یو ښه تعریف پر اساس )شعر یوه نا پیژندلي هیواد ته سفر دی.(
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خپل شعر کې ریښتیا داسې څه بیانوي چې لوستونکی په ریښتیا یو نا پیژندلې سیمې یا هیواد  په 
 ته بیایي: 

 

 ور الندې سر نیسم، د غم کاڼی پرې پاس اچوم 
 لـکــه مـاشـوم پــه رڼــاگــانــو پـسې الس اچوم 

 

 دا ځل که راغی اشنا ږدمه په مـړوند ورته سر 
 تــه د وسواس اچـوم تـورې تـمـبـې بـه دروازو 

 

 اوبـه د رحـم د اشـنـا پـه زړه چې رانـغـلې هیڅ 
 مـاشوم هـوس ته بـه مجـبـور قیضه د اس اچوم 

 

 کـډې مې بـار دي ځم روان یـمه د ویـر له کلي 
 د غـم کـیسې تـه کـلـکـه غـوټـه د والـناس اچوم 

 

 نــور بـیـکسیاره هسې تـشې قــافـیـې نـه پـیــیـم 
 رۍ تـه مې لـږ مالگه د احساس اچوم نـور شاع

 

 ام مخ( ۵۲)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 د شعر په پای کې دوه ځلي د تخلص کارول: 
 

د بیکسیار بل بدعت دا دی چې په ځینو غزلونو کې یې خپل تخلص دوه ځلې کارولی دی، یعنې  
یې دوې بیلگې  د غزل د پای په دوو بیتونو کې یې په مکرر ډول خپل تخلص راوستی دی. دغه  

 دي: 
 

 د یو غزل د پای دوه بیتونه: 
 

 زوړ شـو د یـورپ پــر ځـمـکه  بـیـکسیار 
 چې د وطن غــږ شي افغان غــونـدې شي 

 

 هــر څــو کــه جانانه اوس زوړ   بـیـکسیار 
 ستا د راتلو چې واوري ځوان غوندې شي 

 

 ام مخ( ۳۰)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 بیتونه: د بل غزل د پای دوه  
 

 یار ته غوږ، غوږ ناست لکه تل چې به ناست  بیکسیار زه 
 پــه زنـگـنـو مــې ایـښـی سـر دی شـپـیـلـۍ نــــه غــــږوي 

 

 پــه پــردیسۍ کـې خـراب   بـیـکسیارچـــا وې چې نــه شـو  
 کـچـکـول یــې شته، سـر یې بـبـر دی شـپـیـلـۍ نـه غـږوي 

 

 ام مخ( ۳۸)لکه خوب هغه وختونه، 
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 یو څپیز غزل: 

 
د بیکسیار بل بدعت د »یو څپـیـز غزل« تر سرلیک الندې څو جال، جال هجاوې دي چې زه  
یې د لومړي ځل له پاره گورم. دا نه غزل دی، نه ازاد شعر، خو ده د »یو څپیز غزل« نوم  

 ورکړی دی.  
 

مه نیټه، د سویدن په مالمو کې مې له خپل استاد پوهاند ډوکتور   ۲۱م کال د می پر  ۲۰۱۱د 
مجاور احمد زیار سره لیده کاته وشول او ما ته یې په هغه وخت کې خپل یو نوی چاپ شوی  

بیکسیار پر »یو څپیز غزل«  کتاب )پښتو بدلمیچ، پښتو شعر څنگه جوړیږي؟( را ډالۍ کړ. د 
تمه مې د زیار صاحب کتاب را واخیست، په ځیر سره مې    باندې د پوهېدو او د بیلگو د لیدو په 

څپیز نه نیولې بیا تر دوه ځپیز پورې د شعرونو بیلگې په کې خوندي شوې وې،   ۵۲وکوت، له 
 خو یو څپیزه بیلگه مې و نه موندله. 

 

  ۶۹م کال،    ۲۰۱۰پښتو بدلمیچ، پښتو شعر څنگه جوړیږي؟، دانش خپرندویه ټولنه،)زیار، پوهاند ډوکتور م . ا،  
  مخونه(  ۷۵ـ 
 

 دا د بیکسیار د یو څپـیز غـزل بشپړ متن دی: 
 

 زه
 ته 
 

 ته  
 زه
 

 ته  
 ښه
 

 زه
 نه 
 

 نو 
 څه؟ 

 

 خو 
 که
 

 ستا 
 زړه

 

 مې
 په 
 

 نا 
 مه
 

 مخونه( ۴۲ــ   ۴۱)لکه خوب هغه وختونه، 
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لنډه یا  بیکسیار له نورو شاعرانو سره په توپیر کې یو بل وړوکی بدعت هم کړی دی چې کومه 
اوږده موده چې ده د شعر په نامه څه نه دي تخلیق کړي، د »لکه خوب هغه وختونه« په ټولگه  

 کې یې څو ځایه د وقفې زمانې واټن قید کړی دی. دا د ده خپلې لیکلې جملې دي: 
 

»یادښت: لدغه شعر نه بیا تر راتلونکي شعر پورې د څلورو میاشتو یوه فاصله موجوده ده چې  
 ندی لیکل شوی.«  ورکې شعر  

 

 ام مخ( ۱۲۱)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 »دلته بیا د اوو میاشتو شعري فاصله راغلې.« 
 

 ام مخ(  ۱۲۶)لکه خوب هغه وختونه، 
 

د بیکسیار دې یادونو ته په کتو سره سړی داسې ویالی شي چې: بیکسیار د شعر د نه تخلیق د  
سره مرسته کړې ده چې په راتلونکو کې  وقفو په ښودلو سره، په حقیقت کې له هغو څیړونکو 

 د ده پر اشعارو او افکارو باندې څیړنې کوي. 
 

ږي او  ـد بیکسیار په شعرونو کې له روسي او امریکایي استعمار نه د کرکې نښې هم لیدل کی
لکه د اند صاحب خبره: دی ټوله پـړه پر نورو وراچوي، ځانته یې پام نه دی چې د مالمتـتیا  

 ډیره سلنه زموږ افغانانو په برخه هم ده.  
 

 دا بیلگه ولولئ: 
 

 دوه »بي دوه پنځوس« دا اوس ترینه واپس شوې 
 د گــودر غــاړې شــودیـــارې، اوښـکــې ویــنـې 

 

 ام مخ( ۱۱۴)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 مــیــدانـــه! لــه شـوتـلـو چــنــارو نــه دې لوگی 
 د روس د تېښتې نښې دي، له غرو نه دې لوگی 

 

 ام مخ( ۳۲)لکه خوب هغه وختونه، 
 

بیکسیار د مهاجرت د ځینو مجبوریتونو له کبله د کابل د دارالمان له الرې نه لومړی دوغ آباد،  
گلباغ، وروسته له هغه د چهل دختران له الرې له شاعرانه احساس سره، د للندر د غرونو  بیا 

 لوړو څوکو ته خیژي او د میدان ښار ننداره کوي: مثال: 
 

 یو وسوم، وسوم، وسومه نـور ـ د پـېـښور گرم
 ږم ېـور ځنې تښتمه، ځم بیرته میدانښار ته خ

 

 ام مخ(  ۱۱۸)لکه خوب هغه وختونه،  
 

د بیکسیار په دې ټولگه ګې کله، کله چاپي تیروتنې هم شوي دي چې دا په هر کتاب کې کیدای  
 شي، خو هیله دا ده چې په بل چاپ کې دا تیروتنې تصحح شي. لکه:  

 

 ام مخ(  ۷ږي، د »نگیندې« په بڼه چاپ شوې ده. ) ېـنږور، چې جمع یې نږیندې ک
 

څیر، که د بیکسیار شعرونه هم د وزن پوهنې په تله  لکه د ځینو نورو شاعرانو د شعرونو په 
کې وتلل شي، کېدای شي یو څه ستونزې به پیدا شي چې د هیڅ شاعر تخلیق له دې نیمگړتیا  
خالص نه دی، خو په ټول کې که د بیکسیار نوې چاپ شوې ټولگې )لکه خوب هغه وختونه او  

شي، وبه لیدل شي چې دی په تصویر  د څپو چې زړه راډک شي( له پخوانیو ټولگو سره مقایسه  
 ږد کې بریالی او مخ په بره روان دی. ېـجوړونه کې او د خپل فکر په ل 
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بیکسیار د پښتو ژبې په خزانه کې دوه نور قیمتي غمي وراضافه کړل او د خپلو اتو واړو  
دیواله باندې،  شعري ټولگو په تخلیق او خپرولو سره یې، د پښتو ژبې د تخلیق او شاعرۍ پر  

 اته زرینې خښتې ور کېښودې.
 

ما که د بیکسیار په شعر کې او په ځانگړي ډول د »لکه خوب هغه وختونه« ټولگه کې ځینو  
نیمكړتیاو ته نغوته کړې ده، اصلي موخه مې دا ده چې د ده شعر نور هم په ښکلو انځورونو  

 یې نوره هم ښکلې او وځلیږي.     غني او له ژبني او انځوریز پلوه غني شي او د شعر رنگیني
 

ما د اروپا میشتو شاعرانو او کیسه لیکوالو د تخلیقي آثارو په باب ویلي دي چې د مهاجرت په  
چاپیلایر کې د تندو نیوکو او د نقد په مسلکي تله کې د آثارو تلل به شاعران او لیکوال یو څه  

رو تخلیق هم بند شي، او که یې له  مایوسه کړي، بیا کیدای شي چې د همدې گوتو په شمار آثا
ځینو نیمگړتیاوو سره رامنځ ته کوي، یو څه سلنه داسې شعرونه او کیسې به هم په کې تخلیق  

 شي، چې سبا د تل پاتې آثارو په ډله کې د ژبې د غنا او ښکال سبب شي. 
 

ا په خپله کره  او که سمدالسه څوک له ما نه د بیکسیار د شعرونو او تخلیقاتو کره کتنه غواړي، د 
کتنه ده چې ما یې په شعر کې ښکال لټولې ده چې پاس مې یې د شعر ښکلي انځورونه په نښه  

 کړل او ځینو نیمگړتیاوو ته یې اشاره هم شوې ده. 
 

 چې:  وایي  د کره کتنې د اصولو په برخه کې یو مسلکي کره کتونکی
 

په هنري آثارو کې د کره کتنې تر ټولو لومړنۍ موخه، په اثر کې د ښکال موندنه ده. د ښکال  »
پلټنه ده. په هنري اثر کې د عقالني دالیلو په مرسته، د ښکال او نا ښکال، د ښو او ناښو بېلول  

 .« کېدای شی، د کره کتنې د چارې دوام وګڼو هم 
 

او دا کار ما پاس کړی دی، د ښاغلي بیکسیار د شعر ښکلي انځورونه مې په نښه کړي دي او  
د »لکه خوب هغه وختونه« په ټولگه کې مې ځینو ژبنیو او د شعر نیمكړتیاوو ته اشاره کړې  

 ده.
 

 بیلگه: په پای کې د بیکسیار د کالم یوه ښه او غوره 
 

 سوال، ځواب 
 

 ما پنجابۍ، یوې نیمزالې، هټیوالې نه شنه مرچ رانیول 
 

 ډیرو پـېـټـیـو کې ښه ښکلي او ښایسته، تازه، رنگ ـ رنگ مرچ پراته 
 

 د تریخ د خوږ، د شنه د سره، د غټ د ووړ په فرق یې پوه نه شومه 
 

 له پـېغلې ومې پوښتل: »وبښئ دې واړو کې ترخه مرچ کوم دي؟« 
 

 ویل یې: »څومره ترخه؟« 
 

 زه لږ په سوچ کې شوم بیا نه پوهیږم ولې چې بس یو دم مې له خولې ووتل: 
 

 »دومره ترخه لکه زما د ژوندون« 
 

 هغه لږ موسکه شوه بیا زلفو ته یې شړک ورکړ په ناز یې ووې: 
 

 »زه ستا له ژونده خو خبره نه یم څومره به تریخ؟ 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459
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 خو هغه ټولو نه چې ډیر ترخه دي
 

 هغه همدغه دي دا ته چې ترې کڅوړه ډکوې لگیا یې.«
 

 ام مخ( ۱۱۳)لکه خوب هغه وختونه، 
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 :خواریکښمحمد صفر 
 

 په پردیسۍ کې د خواریکښ 
 

 فرهنگي السته راوړنې 
 

 
 

په مهاجرت او پردي وطن کې د نوي چاپیلایر او نویو ستونزو په دایره کې بیا هم د خپل وطن،  
وطنوالو او د فرهنگ او ژبې د غنا فکر، دا له ډیرو کمو کسانو سره وي او بیا داسې اوږدې  
پروژې لکه د قاموس برابرول او د څو کتابونو ژباړه او ورسره د څو تخلیقی آثارو رامنځ ته  
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دا هم څه آسانه کار نه دی او دا ټول یاد کارونه ښاغلي محمد صفر خواریکښ په یوازې  کول 
 ځان تر سره کړي دي. 

 

زه په خپله دې لیکنه کې د محمد صفر خواریکښ فرهنگي خواریو، فرهنگي السته راوړنو  
ې په  باندې رڼا اچوم او ما ته د مالومو چاپ او نا چاپ آثارو په باب یې د یوې مقالې د حوصل

 اندازه لنډ  مالومات وړاندې کوم. 
 

که د ښاعلي خواریکښ لنډه پیژندنه درنو لوستونکو ته وړاندې کړو، په دې تورو کې به را  
 خالصه شي: 

 

ږیدلی، د کابل پوهنتون د ادبیاتو  ـاسد اباد کې زی  ،مرکزپه  محمد صفر خواریکښ د کونړ والیت  
 ژورنالیزم له څانگې نه، السوند تر السه کړی دی. او بشري علومو په پوهنځی کې یې د 

 

د وخت د اطالعاتو او کلتور وزارت خپرونو په ریاست کې یې دنده پیل کړه او د »کهول«،  
»پکتیا« مجلو او »د ثور انقالب«، »حقیقت انقالب ثور« او »انیس« ورځپاڼو کې او د  

 ي. ژورنالستانو په اتحادیه کې یې مسلکي دندې تر سره کړې د 
 

خواریکښ د خپل فرهنگي ژوند په اوږدو کې گڼې سر مقالې، مقالې او آثار لیکلي، ژباړلې او  
تخلیقات یې کړي دي او اوس هم په خپلو فرهنگي هڅو کې، لکه د پخوا په څیر فعاله او هوډمن  

 دی، لیکنې او ژباړې کوي او په شعر او داستاني ادبیاتو کې تخلیق هم کوي.  
 

کښ د خپل فرهنگي ژوند په اوږدو کې له مقالو او سر مقالو نه سربیره، دغه  محمد صفر خواری
 اثار خپلو لوستونکو ته ډالۍ کړي دي: 

 

 الف: چاپ شوي اثار: 
 

 ــ د روڼ اند نقش،   ۱
 

 )په ټولنه کې د روڼ اند او  روڼ اندۍ نقش( 
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 ،لیکوال: ادوارد سعید 
 

 ،ژباړن: محمد صفر خواریکښ
 

 . دانش ، م  ۲۰۰۸ل /   ۱۳۸۷چاپ کال:  
 

ادوارد سعید فلسطینی امریکایی لیکوال دی، دا مهال په نیویارک کې اوسي، پي اچ ډی په کچه  
 یې د کار پیژندنې رشته کې زدکړې کړې دي. 

 

 ادوارد سعید د ادبیاتو او مدرنو نظریو د پیاوړو استادانو په ډله کې نړیوال شهرت او نوم لري.  
 

د روڼ اند نقش کتاب یې په بیالبیلو ځایونو کې په ټولنیز ژوند کې د روڼ انډ د نقش په باب د  
او پښتو   ویناوو او بیانیو ټولگه ده. خواریکښ په ځیرکتیا سره د دې کتاب مهموالي ته پام شوی 

 ته یې ژباړلی دی.  
 

خوارکښ د »روڼ اند نقش« کتاب د ژباړې له پاره ځکه انتخاب کړ چې د لیکوال یې ژبه او  
د روڼ اند پر نقش  یې  زړه یو و، د ریښتیا په ویلو کې یې له هیڅ شي ډار نه درلود، په ټولنه کې  

پوره باور درلود او بل دلیل دا چې خواریکښ نه غوښتل حتی خپل یو ساعت وخت هم بیځایه  
ورکړې چې څنگه به د عادي ژوند له چارو لږ وزگاره شو، نو به یې ژباړې ته مخه   له السه

 کړه او یا به یې د قاموس د لغتونو په برابرولو او ژباړلو ځان مصرف کړ. 
 

 ــ ډنمارکي ــ پښتو سمندرگی  ۲
 

(Dansk – Pashto ordbog ) 
 

 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
168، لومړی ټوکژوندي یادونه

خواریو او هڅو پایله ده چې په  ډنمارکي پښتو قاموس د ښاغلي خواریکښ د ډیرو کلونو د 
ډنمارک کې د میشتو افغانانو یوه عیني اړتیا وه. ښاغلي خواریکښ وکوالی شول چې دا قاموس  

 کال کې چاپ ته وړاندې چمتو او د مینه والو د استفادې له پاره وړاندې کړي.   ۲۰۱۰په  
 

 لیکلي دي: ښاغلي خواریکښ د »ډنمارکي ــ پښتو سمندرگی« په لنډه سریزه کې داسې 
 

ږي،  ـ »ډنمارکي ـ پښتو سمندرگی د هغو گرانو پښتنو د اړتیا له مخې چې په ډنمارک کې اوسی
 ږي... ـ او د هغو له پاره چې د پښتو د خوږې ژبې له زدکړې سره مینه لري چاپی

 

د دې سمندرگي د لغتونو په برابرولو کې د ډنمارکي ــ فارسي فرهنگ او د ځینو لغتونو د سمې  
 زې برخې نه کار اخستل شوی دی. ـمانا د پیدا کولو له پاره په انترنیت کې د گوگل له انځوری

 

نه زیات لغتونه لري او د ځینو لغتونو د مانا د الزیاتې تشریح په    ۱۱۵۰۰دا سمندرگی ټول له  
   غونډلې )جملې( را اخستل شوې دي...«  ۴۰۰۰موخه تر الندې په ټولیزه توگه څه ناڅه 

 

  ام مخ( ۵م کال،    ۲۰۱۰)خواریکښ محمد صفر، ډنمارکي ــ پښتو سمندرگی، استونیا، 
 

کال په پیل کې په بې برخلیک ډول، د ډنمارک په شمال کې د   ۲۰۰۱زه )آصف بهاند( چې د 
مهاجرو په یوه پنډغولي کې دیره وم او د ډنمارکي ژبې لومړني لوستونه مې پیل کړې وو، د  

ډنمارکي ــ پښتو قاموس نشتوالی( احساس مې وکړ. ښاغلی هیواد دوست  دغسې یوې نیمگړتیا )
چې ال مخکې ډنمارک ته راغلی او منل شوی هم و، د پخوانۍ دوستۍ په پار به یې کله، کله  
تیلیفوني زما خبر اخیست، یوه ورځ مې د جوړ تازه په ترڅ کې د همدې قاموس د لیکلو وریاده  

 پیل شوی دی او ډیر ژر به دا نیمگړتیا تر سره شي. کړه، ده را ته وویل چې دا کار 
 

او په پای کې دا نیمگړتیا رفع شوه او اوس موږ د »ډنمارکي ــ پښتو سمندرگی« په نامه یو  
قاموس په الس کې لرو چې تر یوه حده مو ستونزې حلوالی شي. د دې خبرې یادول هم اړین  

 یاوې لري او... گڼم چې ځینې ښاغلي وایي چې دا قاموس ډیرې نیمگړت 
 

پرته له شکه چې لري به یې، حتی د نړۍ ډیر غني او د ډیرو امکاناتو لرونکي قاموسونه هم  
خپلې نیمگړتیاوې لري. زه دې منتقدینو ته وړاندیز کوم چې تاسو د ښاغلي خواریکښ په پته،  

هغه په نظر  ږئ، تر څو د بل چاپ له پاره ـلیدلې او پیدا کړې  نیمگړتیاوې او تیروتنې ور ولی
 کې ونیول شي. 

 

زه قاموس د مطالعې کلي گڼم او اوس د ډنمارک میشتو افغانانو له پاره ښاغلي خواریکښ دغسې  
 یوه کلي برابره کړې ده چې دوی سره په ډنمارکي لوست او مطالعه کې مرسته کوالی شي.  

 

څنگه چې قاموس لیکنه یو کلکتیفي کار دی، نو ښاغلي منتقدین دې په دې جمعي کار کې د  
 ته ور په گوته کړي. خوایکښ  گډون او د کار د بشپړتیا له پاره ټولې نیمگړتیاوې ښاغلي  

 

 ــ د ټولې نړۍ متلونه:  ۳
 

 متلونه او گړنې(   ۹۰۰۰)له دوه سوو ژبو څخه، پنځه زره کلونو راهیسې، 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
169، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 

نړۍ له بیالبیلو ژبو او کلتورنو دا قیمتي خزانه، ښاغلي خواریکښ له ډنمارکي ژبې څخه پښتو    د 
 ته ژباړلې ده او په دې ډول یې پښتو ژبه د دې خزانې په وسیله نوره هم شتمنه کړې ده. 

 

د کتاب په پیل کې »د ژباړن پیلیزې خبرې« تر سرلیک الندې، ښاعلی خواریکښ، د متلونو د  
 ټولگې په باب داسې لیکي دي: دې 

 

»یو مهال د خپل خوار جیب له حاله سره برابر، په زړو او دویم الس ډنمارکي کتابونو د خپل  
په زړه پورې کتابونو په لټه کې وم چې پر یوه کتاب مې سترگې ولگیدې    ،مسلک او ذوق برابر

 چې سرلیک یې راله زړه یووړ، پر دغه ارزښتناکه خزانه دا سرلیک کښل شوی و: 
 

 متلونه 
 

 متلونه 
 

 د ټولې نړۍ متلونه 
 

 له دوه سوه ژبو څخه له پنځه زره کلونو راهیسې 
 

 متلونه  ۹۰۰۰
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
170، لومړی ټوکژوندي یادونه

 او
 

 مقولې 
 

 ټوکیزه کتاب دواړه ټوکه مې وار د واره را واخستل... د دې دوه 
 

نوي او زاړه په زړه پورې متلونه او مقولې د نړۍ له دوه سوو نه زیاتو    ۹۰۰۰په دې کتاب کې  
هیوادونو او ژبو څخه له آیسلند نه تر نوي زیالند او له چین نه تر امریکا پورې را ټول او  

پخواني یې څلور ــ پنځه زره کاله زاړه او ډیر نوي یې د  ډنمارکي ته ژباړل شوي دي. ډیر 
 شلمې پیړۍ دي...« 

 

  ۱۳۹۶)د ټولې نړۍ متلونه...، ټولونکی: اُول کراگ، ژباړونکی: محمد صفر خواریکښ، دانش خپرندویه ټولنه،  
 مخونه( ۴۶ـ  ۴۵م کال،  ۲۰۱۷ل ــ  

 

خواریکښ په میډیا کې خپرې کړې  د دې غنیمتې خزانې ځینې برخې پخوا له چاپ نه ښاغلي 
 م( کې چاپ او خپور کړ.   ۲۰۱۷وې، خو په کتابي بڼه یې اوس ) 

 

 ــ پردیسې څړیکې  ۴
 

 )د شعرونو لومړۍ ټولگه( 
 

م ــ   ۲۰۱۶»پردیسې څړیکې« د ښاغلي خواریکښ د شعرونو لومړۍ ټوگه ده. دا ټولگه په )
ټولگه کې له شعرونو نه مخکې د  ل( کال چاپ او په کابل کې خپره شوې ده. په دې  ۱۳۹۵

 ښاغلي نجم الرحمن مواج په قلم یوه لنډه سریزه هم راوړل شوې ده. 
 

 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
171، لومړی ټوکژوندي یادونه

 ښاغلی مواج د خپلې سریزې په یوه برخه کې د خواریکښ د شعر په باب داسې لیکلي دي: 
 

»د ښاغلي محمد صفر خواریکښ شعر د کونړ سیند له څپو او د گورگورو او مرخاڼیو له رنگ  
خوند او د دنگو غرونو له غرور او متانت او پایښته گټه اخیستې، په شعر کې یې ټولې  و 

ږي. که څه هم د دوی په وینا شعري نړۍ ته نوی ور دننه شوی،  ـښکالوې لوستونکو ته څرگندی
خو داسې نه بریښي. مانا دا چې شعر یې د ټولو ښکالوو له لرلو سره د یو داسې پیغام لرونکی  

 ستونکی ترې پوره خوند اخستالی شي...« دی چې هر لو
 

 ام مخ(   ۴کال،    ۲۰۱۶)خواریکښ محمد صفر، پردیسې څړیکې، خپرندوی: په خپله لیکوال، اسد دانش مطبعه،  
 

په دې ټولگه کې د ښاغلي خواریکښ گڼ شمیر شعرونه راوړل شوي دي، چې د ده د فکر او له  
 ټولنې او پیښو نه د ده د اخیستنې ښه بیلگه یې گڼالی شو.  

 

 ــ د هیلو کر   ۵
 

 )د شعرونو دویمه ټولگه( 
   

 
 

لومړۍ دا په  د »د هیلو کر« د ښاغلي خواریکښ د شعرونو دویمه ټولگه ده چې دا هم لکه 
 ل کال، کابل کې په اسد دانش مطبه کې چاپ او خپره شوې ده.  ۱۳۹۵کال ــ   ۲۰۱۶

 

د ښاغلي خواریکښ د شعرونو دا ټولگه )د هیلو کر( پرته له کومې یادونې یا مقدمې نه چاپ  
 شوې ده او لکه د لومړۍ ټولگې په څیر د ده مقفی او آزاد شعرونه په کې راوړل شوي دي. 
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172، لومړی ټوکژوندي یادونه

ښکاره ده، خواریکښ د شعر دنیا ته نوې قدم ایښی دی او د دې دوو ټولگو تر چاپ  څنگه چې 
 ږي. ـپورې یې دا لومړنۍ شعري تجربې گڼل کی

 

ما )د دې کرښو لیکوال( د خواریکښ صاحب دا دواړه پاسنۍ ټولگې )پردیسې څړیکې، د هیلو  
ې د ښاغلي خواریکښ  کر( له چاپ او خپریدو نه مخکې له نظره تیرې کړیدي، په دې ټولگو ک 

اصلي مخاطبین هغه خاموش اکثریت دی، چې ښایي د خواریکښ دا غږ به یا هیڅ کله وانوري  
 او که یې واوري هم ځان به ډیر ځلې غلی ور باندې ونیسي. 

 

د خواریکښ صاحب شعرونه په ټول کې ډیره برخه د کالسیکې شاعرۍ د غزل په قالب کې  
وړاندې شوې ده، خو خواریکښ په آزاده شاعرۍ کې هم خپله طبعه ازمیلې ده چې بیلگې یې په  

 دواړو ټولگو کې راوړل شوې دي.  
 

په کې را پیدا  که د ښاغلي خواریکښ شعرونه د نقد میچنې ته واچول شي، ځانگړې ستونزې به  
شي، دغه راز کیدای شي چې د وزنپوهنې په تله کې هم ځینې ستونزې پیدا کړي، خو څنگه چې  
اوس د نقد محفل نه، بلکې د ښاغلي خواریکښ د آثارو د مخکتنې او معرفي محفل دی، ځکه یې  

 تلل او نقد کول بل وخت ته پریږدم.  
 

 ب: چاپ ته چمتو آثار: 
 

شمیر داسې آثار لیکلي او تخلیق کړي دي دي چې تر اوسه یا پوره بشپـړ  ښاغلي خواریکښ یو 
ړ شوي او د چاپ له پاره یې هلې ځلې روانې دی. د دې مقالې تر لیکلو  ـنه دي او یا هم بشپ

 پورې یې زه دا هم غنیمت گڼم چې له چاپ نه مخکې یې درنو لوستونکو ته معرفي کوم: 
 

 ه:  ــ افغانستان له هورا تر تکبیر ۱
 

دا د ښاغلي محمد صفر خواریکښ سیاسي لیکنو او یادداشتونو ټولگه ده چې د داود خان د دورې  
له پای نه رانیولې، بیا د کرزي تر راتگ پورې زمانې واټن کې یې د سیاسي چپي او راستي  

سیاسي  گوندونو د رامنځ ته کیدو، فعالیتونو، عملي کارونو او د هغوی د پایلو په باب خپل نظر 
تحلیلونه او ډیر ځلې یې د خپلو سترگو لیدلی حال لیکلی دی چې ډیر ژر به د چاپ په گاڼه سمبال  

 کړای شي. 
 

 ــ د بالښتونو الریون:   ۲
 

 )د کیسو ټولگه(       
 

د  »د بالښتونو الریون« د ښاغلي خواریکښ د لنډو کیسو ټولگه ده. ما یې تر اوسه نه په چاپي  
صي بڼه کومه لنډه کیسه لیدلې ده، هیله ده چې دا ټولگه به ژر چاپ شي چې  بڼه او نه هم په شخ

 په داستاني ادب کې هم د ده د قلم برکت او بیلگې وگورو. 
 

 ــ  وختونه او ویرونه:   ۳
 

 )شعري ټولگه(        
 

د ښاغلي خواریکښ دا شعري ټولگه که د چاپ ډگر ته راووزي، نو دا به یې دریمه شعري  
وي. له چاپ نه وروسته به ولیدل شي چې د شعر په ډگر کې د ده شعري تجربې څومره  ټولگه 

 د غنا او ښکال په لور قدم اوچت کړی دی. 
 

 ــ سور څڅوبی:   ۴
 

 )د ازادو شعرونو ټولگه( 
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له دې نه ښکاري چې خواریکښ صاحب د تخلیق په برخه کې ښه هڅاند پرمخ روان دی. له  
 څلورمه شعري ټولگه شي. چاپ نه وروسته به یې دا  

 

د پاسنیو یادو فرهنگي کارونو تر څنگ، خواریکښ د مهاجرت په چاپیلایر کې یوه بله مهمه او  
خورا د قدر وړ فرهنگي هڅه هم کړې ده چې دا په نیغه توگه د ټولو ډنمارک میشتو افغانانو د  

 مطالعې له پاره د کتابونو برابرول دي.  
 

لړ کې د دې یادول هم اړین گڼم چې خواریکښ هغه یوازینی   د خواریکښ د فرهنگي هڅو په
افغان دی چې په ډنمارک کې یې د افغانانو له پاره د مطالعې په غرض، د سلگونو عنوانه کتابونو  

 د برابرولو هڅه کړې ده.  
ده په ډنمارک کې د بهرنیانو په کتابتون کې د خپل کار په موده کې د کتابتون مقامات دې ته اړ  

وو چې د افغانانو له پاره د مطالعې په غرض په دري او پښتو ژبو باندې کتابونه برابر   کړي
 کړي.  

 

عنوانه کتابونه اخیستي او ډنمارک ته یې را    ۱۵۰خواریکښ کابل ته په خپل وروستني سفر کې  
 رسولي دي چې ډنمارک میشتو هیواد والو د خبرتیا په غرض یې سرلیکونه په خپله فیسبوک 

 کې خپاره کړل.  اڼه پ
 

زه د خپل ځان له خوا د خواریکښ ټولو مثبتو فرهنگي هڅو ته د قدر په سترگه گورم او درناوی  
 یې کوم. 

 

 ! د ده د نورو بریاوو په هیله
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mohammadsafar.khwarikash
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 : ډاکتر وحید آرین
 

 عملي کار غوره بیلگهد زدکړو د ډگر او 
 

 ی( جایزې ګټونک «نړیوال اتل»  د ملګرو ملتونو )
 

 »که یو کلن ثمر غواړې، غنم وکره! 
 که لس کلن ثمر دې په کار وي، ونه کینوه! 

 خلک وروزه!«  ،که د سل کلن ثمر په تمه یې
 

 )کنفوسیوس( 
 

 
 

سونامي گانې راغلې او زموږ  پر افغانستان باندې د جگړې سونامي نه رازیږیدلې گڼې نورې 
ټولنه یې له هره اړخه وځپله، زموږ د ټولنې او هیواد د ټولو برخو بنسټونه یې ویجاړ کړل په  
تیره ښوونه او روزنه چې پایله یې زموږ د هیواد د څلورو نسلونو بې سواده یا کم سواده پاتې  

ړو لیوال و او دی او هر کله  کیدل و؛ خو له دې ټولو نا خوالو سره، سره زموږ نوی نسل د زدک
او هر چیرې چې ډیره لږ امکانات هم ورته برابر شوي دي، له هغو نه په استفادې سره یې، پر  
ځان هر رنگ زحمتونه گاللي دي او د نوي عصر نویو زدکړو ته یې د خپل ټـټر او ذهن کتاب  

 رین دی. پرانستی دی او زدکړې یې کړې دي، چې یوه غوره بیلگه یې ډاکتر وحید آ
 

ډاکتر وحید آرین نه یوازې د خپل نسل او هیواد له پاره ویاړ دی، بلکې د ټولې نړۍ له پاره د  
ویاړ او خدمت ښه مثال گرځیدلې دی. ډاکتر وحید آرین د افغانستان د جگړو په بټۍ کې زیږیدلی  
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ې ځان  دی او د جگړې هر راز نا خوالي یې لیدلي دي او  له همدې اور نه په تیښتې سره ی
انگلستان ته رسولی دی، خو نه داسې لکه ځینې کسان چې د زدکړو په ځای د څو پیسو د پیدا  
کولو په موخه خپله ځواني او انرژي او د زدکړو فصل په فزیکي کار تیروي. ډاکتر آرین د  
پیزاري او ټکسي پر ځای پوهنځي او زدکړو ته مخه کړه او د ځانگړي استعداد په کارولو او د  

تونو په گاللو سره، د معتبرو پوهنتونون دروازې ور وټکولې، ور ننوت او ډک الس ورنه  زحم
راووت او داسې ډیگریانې یې تر السه کړې چې اوس نه یوازې خپلو هیواد والو ته، بلکې ټول  

 بشریت ته د خدمت جوگه دی او د ټول بشریت د تداوۍ په فکر کې دی. 
 

جگړه ځپلو هیوادونو کې،  ډاکتر وحید آرین د آنالین شبکو په خاصه توګه د سکایپ له الرې په  
 . افغانستان کې د ناروغانو درملنه کوي په ځانگړي ډول 

 

« جایزه ورکړه  نړیوال اتل  د ملګرو ملتونود ډاکتر ارین د خدمتنونو په پار ملګري ملتونو ده ته »
ډاکتر ارین یو له هغو   .افغان دغه جایزه نه ده ترالسه کړې تر دې وړاندې بل برتانوي یا چې 

شپږو کسانو دی چې د ملګروملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري څانګې، یونیسکو د "افراطیت  
   .او نه زغم پر وړاندې د نړیوال کمپاین"اتالن پېژندلي 

 

نړۍ له پاره دا ویاړ دی چې  زما )د دې کرښو لیکوال( له پاره، د افغانانو له پاره او ال د ټولې 
له داسې جگړه ځپلې ټولنې نه داسې یو استعداد او د فکر خاوند سر راپورته کوي، چې د فکر  

 په دایره کې یې ټول بشریت ځایدالی شي. 
 

 راغلي دي: کې د ډاکتر آرین په باب داسې   راپور د بي بي سي په یوه 
 

زما هیله تل همدا وه چي ډاکتر شم، چې لومړی خپلې کورنۍ بیا افغانستان او جګړه ځپلو سیمو  »
چې د برتانیا په لیورپول ښار کې د راډیولوژۍ متخصص په   اکتر وحید ارین م. ډ ته خدمت وکړ 

ډاکترانو په  په نامه یو پروګرام پیل کړی چې د نورو  Teleheal توګه کار کوي، د ټېلي هیل 
مرسته د سکایپ له الرې په نورو هېوادونو او افغانستان کې ډاکترانو ته د دماغي ناروغیو،  

 .ټکرونو او نورو بېړنیو ناروغیو په حاالتو سال مشورې ورکوي
 

  ۱۵نړیوالو ته ځکه د ډاکتر ارین السته راوړنې د پام وړ دي چې له یوه جګړه ځپلي هېواده په  
کلن دی د نړۍ یو له پېژندل شویو مرستندویه څېرو کې دی چې   ۳۳کلنۍ راوتلی او اوس چې 

 .د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی 
 

ې چې ډاکتر ارین یې یوازینی  کسانو ته ځانګړې شو ۱۰تراوسه د "نړیوال اتل" جایزه یوازې 
 « .برتانوی او افغان ترالسه کوونکی دی

 

 
 

http://www.bbc.com/pashto/world-39124745
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ډاکتر آرین له نوې تکنالوژۍ نه په استفادې سره د سکایپ په کارولو په نورو هیوادونو کې له  
هغې ډلې په خپل پلرني هیواد افغانستان کې، ډاکترانو ته د ناروغانو د تداوۍ له پاره مشورې  

 ورکوي. 
 

ډاکتر آرین له امریکا غږ پښتو سره په د یوې مرکې په ترڅ  کې د خپلو زدکړو او کارونو په  
 باب خبرې کړې دي چې لنډیز یې داسې دی: 

 

 ــ پنځلس کلن وم چې انگلستان ته راغلم او د کار تر څنگه مې زدکړې هم کولې، 
 

پوهنتونو)کیمبریج، هارورد او اِمپلایر(  ــ زه ځان ډیر نیکمرغه گڼم چې د نړۍ په ډیرو معتبرو  
 کې مې زدکړې کړیدي، 

 

ــ بشریت ته د لوړ خدمت په پار دا فکر راته پیدا شو چې د نړۍ د ډیرو پوه متخصصینو علمي  
پوهه د جګړه ځپلو هیوادونو له ډاکترانو سره شریکه کړم او د مشورو له الرې د نوې تکنالوژۍ  

 ، په مټ د ناروغانو درمانه وکړم
 

خیریه موسسه جوړه کړه چې د همدې     «Telehealل ــ  ټېلي هیــ دوه کاله مخکې مې د »آرین  
موسسې له الرې د غربي ډاکترانو پوهه او تجربه د جگړه ځپلو هیوادونو له ډاکترانو سره  
شریکوو. زموږ په کاري گروپ کې د د امریکا، کانادا او انگلستان هیوادونو تر سلو ډیر  

 متخصصین همکاري کوي، 
 

ــ دا کاري گروپ د نوې تکنالوژۍ پرمټ د جگړه ځپلو هیوادونو ډاکترانو ته د ناروغانو د  
 درملنې له پاره مشوره ورکوي، 

 

ــ زه )ډاکتر آرین( د ملگروملتونو د دې جایزې مبارکي ټولو افغانانو ته او ټولو هغو کسانو ته  
 زحمت باسي، ورکوم چې د بشریت له پاره کار کوي او

 

ــ د انترنت له الرې د طبابت فکر څلور کاله مخکې راته پیدا شو او په دې ډول و توانیدم چې  
د غرب د ډاکترانو نظریات د جگړه ځپلو هیوادونو ډاکترانو سره شریک او هلته په گډه سره د  

 ناروغانو درملنه وکړو، 
 

ویدویو یا تکست له الرې په ټاکلو هیوادونو  ــ کوم ډاکتران چې له موږ سره همکاري کوي د غږ،  
 کې له ډاکترانو سره خپل نظریات شریکوي، 

 

ــ د کار نوښت په دې کې دی چې دا کار چې موږ پیل کړی دی، دا داسې نوښت دی چې مخکې  
 له دې چا دا کار نه وو کړي،

 

 ره همکاري لرو،ــ موږ د اوس له پاره د افغانستان، سورې او عراق هیوادونو له ډاکترانو س
ــ په افغانستان کې د ذیصالح مقاماتو په اجازه د کابل، ننگرهار، هرات او کندوز والیتونو له  
لویو روغتونو په ځانگړي ډول له عاجل خونو سره مستقیم تماسونه لرو او په دې ډول د هغو له  

 ډاکترانو سره د ټاکلو متخصصینو تجارب شریکوو،
 او... 

 

او د   یولوژي متخصص کارکوونکي په توګه کار کويد لیورپول کې د را ډاکتر آرین اوس په
دې کار تر څنگه یې نوښت دا دی چې ده د تر سلو ډیرو متخصصو ډاکترانو داسې گروپ را  

 ټول کړی چې له ده سره د جگړه ځپلو هیوادونو د ناروغانو درملنه کوي. 
 

، د اوسني نسل له پاره او د راتلونکو  زه د ډاکتر وحید آرین زدکړې، عملي کار او روانه تجربه
نسلونو له پاره یوه داسې غوره بیلگه گڼم، چې باید اوسنی او راتلونکي نسلونه یې، د نوي ژوند  
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د جوړیدو په خاطر او د علم د تر السه کولو او د تکنالوژۍ له کاروان سره د یو ځای کیدو په  
 .   ره پل کیږدي او مخکې والړ شيهیله، الره تعقیب کړي او د ډاکتر وحید آرین پر ال

 

د افغانستان د ډیرو ستونزو د حل یوازینۍ الره په همداسې انساني روحیه باندې د نوي نسل  
روزل دي لکه ډاکتر ارین. که ډاکتر ارین د نوي نسل د روزلو د یوې غوره بیلگې په ډول په  

نوي نسل د روزلو د نهضت    نظر کې ونیول شي، او همدا الره تعقیب کړای شي، نوی نسل او د 
پلویان کوالی شي خپلو موخو ته په ښه وجه ورسیږي او د وطن نوی نسل د وطن د ښیرازۍ  

 له پاره په ښه انساني او علمي ډول وروزي. 
 

وحید آرین د افغانانو د سل کلن ثمر لومړنی فصل دی، که خدای کول نور به هم وغځیږي او  
 نور به هم وغوړیږي.  

 
 کلن ثمر غواړې، غنم وکره! »که یو 

 که لس کلن ثمر دې په کار وي، ونه کینوه! 
 که د سل کلن ثمر په تمه یې، خلک وروزه!« 

 

 )کنفوسیوس(     

 
 
 

 له یو بل ویاړ سره  ډاکتر وحید آرین
 

 د دوو نړیوالو جایزو گټونکی افغان
 

 ایزهج  'نړیوال اتل' د ملګرو ملتونو د
 

 جایزهد روټري سولې نړیواله 
 

 
 

ډاکتر وحید ارین په اوسني وخت کې د افغانستان د زلمیو تحصیل کړو په ډله کې هغه ځوان  
ډاکتر دی چې د ژوند هر پل یې مثبت او خپل هر عملي کار یې د بشریت په گټه تر سره کړی  
دی. د زدکړو لړۍ یې او د عملي کار ټولې برخې یې نه یوازې خپل هیواد او خلکو ته، بلکې د  
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ه پاره د کار، عمل او خدمت ښې او غوره بیلگې کېدای شي. په دې کم عمر کې د  ټولې نړۍ ل
 دوو نړیوالو جایزو گټل: 

 

 ( ۲۰۱۷، )ایزهج  'نړیوال اتل' د ملګرو ملتونو د ــ 
 

 ( ۲۰۱۸جایزه، ) روټري سولې  کال د  ۲۰۱۸د ــ 
 

بشریت له پاره ستر ویاړونه او  د ده له پاره، د کورنۍ له پاره یې د افغانستان له پاره او د ټول 
 د نیکو کارنو غوره بیلگې دي. 

 

کال کې یې هم د خپلو خدمتونو   ۲۰۱۷ډاکتر ارین بریتانیا میشتی افغان ځوان ډاکتر دی چې په 
په هغه وخت کې د نوي نسل د ال   .جایزه ګټلې وه  'نړیوال اتل' د ملګرو ملتونو د په پایله کې د 

 تشویق او د ډاکتر ارین د تر سره کړو خدمتونو د یادونې په پار ما د 
     

 ډاکتر وحید آرین 
 

 د زدکړو د ډگر او عملي کار غوره بیلگه 
 

 )جایزې ګټونکی «نړیوال اتل» د ملګرو ملتونو (
 

 هلته ما لیکلي وو: ورته ولیکله  مقاله  تر سرلیک الندې  
 

پر افغانستان باندې د جگړې سونامي نه رازیږیدلې گڼې نورې سونامي گانې راغلې او زموږ  »
د د ټولو برخو بنسټونه یې ویجاړ کړل په  ټولنه یې له هره اړخه وځپله، زموږ د ټولنې او هیوا

تیره ښوونه او روزنه چې پایله یې زموږ د هیواد د څلورو نسلونو بې سواده یا کم سواده پاتې  
کیدل و؛ خو له دې ټولو نا خوالو سره، سره زموږ نوی نسل د زدکړو لیوال و او دی او هر کله  

دي، له هغو نه په استفادې سره یې، پر  او هر چیرې چې ډیر لږ امکانات هم ورته برابر شوي 
ځان هر رنگ زحمتونه گاللي دي او د نوي عصر نویو زدکړو ته یې د خپل ټـټر او ذهن کتاب  

 ی. پرانستی دی او زدکړې یې کړې دي، چې یوه غوره بیلگه یې ډاکتر وحید آرین د 
 

بلکې د ټولې نړۍ له پاره د  ډاکتر وحید آرین نه یوازې د خپل نسل او هیواد له پاره ویاړ دی،  
ویاړ او خدمت ښه مثال گرځیدلې دی. ډاکتر وحید آرین د افغانستان د جگړو په بټۍ کې زیږیدلی  

دي او له همدې اور نه په تیښتې سره یې ځان   دی او د جگړې هر راز نا خوالي یې لیدلي 
د څو پیسو د پیدا  انگلستان ته رسولی دی، خو نه داسې لکه ځینې کسان چې د زدکړو په ځای 

کولو په موخه خپله ځواني او انرژي او د زدکړو فصل په فزیکي کار تیروي. ډاکتر آرین د  
پیزاري او ټکسي پر ځای پوهنځي او زدکړو ته مخه کړه او د ځانگړي استعداد په کارولو او د  

س ورنه  زحمتونو په گاللو سره، د معتبرو پوهنتونون دروازې ور وټکولې، ور ننوت او ډک ال
سه کړې چې اوس نه یوازې خپلو هیواد والو ته، بلکې ټول  راووت او داسې ډیگریانې یې تر ال

 .بشریت ته د خدمت جوگه دی او د ټول بشریت د تداوۍ په فکر کې دی
 

د ټولې نړۍ له پاره دا ویاړ دی چې   له پاره، د افغانانو له پاره او ال ( د دې کرښو لیکوال)زما 
ځپلې ټولنې نه داسې یو استعداد او د فکر خاوند سر راپورته کوي، چې د فکر  له داسې جگړه 

 « .په دایره کې یې ټول بشریت ځایدالی شي 
 

اوس یو ځل بیا ډاکتر ارین د خپلوعلمي او بشر پالو هڅو په پایله کې بله جایزه گټلې او یو ځل  
افغان ډاکټر   سي په ډیر تازه راپور»بیا یې خپل هیواد افغانستان ته یو بل ویاړ وگاټه. د بي بي 

  « کې د ډاکتر ارین د نوې جایزې د گټلو په باب  کال د روټري سولې جایزه' ګټلې  ۲۰۱۸د '
 راغلي دي:  داسې

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_wahid_ariyan.pdf
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-44751772
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کال د روټري په نامه سولې نړیواله جایزه   ۲۰۱۸افغان االصله برتانوي ډاکټر وحید ارین د »
ګټلې ده. نوموړي ته دغه جایزه د ارین ټیلي هیل روغتیایي خیریه بنسټ د خدمتونو له امله وړ  

 .کړل شوې ده 
 

و ته فرصت  ارین ټیلي هیل خیریه بنسټ د برتانیا، امریکا او نورو هېوادونو داوطلب ډاکټران
برابروي چې په جګړه ځپلو او لږ وسایل لرونکو هېوادونو کې د ټولنیزو رسنیو له الرې د دغه  
بنسټ همکارو ډاکټرانو ته د دماغي ناروغیو، ټکرونو او نورو بېړنیو ناروغیو درملنې پر مهال  

 .سالمشورې ور کوي 
 

د لسګونو ناروغانو ژوند ژغورلی  تر اوسه یاد روغتیایي خیریه بنسټ په افغانستان او سوریه کې  
کال کې هم د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو    ۲۰۱۷دی. ښاغلي ارین تر دې وړاندې په  

 .جایزه ګټلې وه'  نړیوال اتل ' د 
 

نوموړی له هغو شپږو کسانو و چې د ملګروملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري څانګې،   
 .وړاندې د نړیوال کمپاین" اتالن پېژندلي وویونیسکو د "افراطیت او نه زغم پر 

 

نړیوالو ته ځکه د ډاکتر ارین السته راوړنې د پام وړ دي چې له یوه جګړه ځپلي هېواده په  
کلن دی، د نړۍ یو له پېژندل شویو   ۳۳ماشومتوب کې کډوال شوی او اوس چې شاوخوا 

مرستندویه څېرو دی چې د لسګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. ډاکټر ارین به خپل خدمتونه  
 .کړي افریقا ته هم پراخ  

 

نوموړي د برتانیا د روغتیایي زدکړو ادارې سره په همغږۍ د یوګانډا او سویلي افریقا په کلیوالي  
سیمو کې ازمایښتي کارونه پیل کړي چې وروسته به نورو افریقایي او اسیایي هېوادونو ته هم  

 .وغځېږي 
 

ا ته الړ او هلته یې په  کلن و چې له افغانستان څخه د کډوال په توګه برتانی  ۱۵ډاکټر ارین نژدې  
 .کامبرېج پوهنتون کې د درملو په برخه کې زدکړې وکړې

 

نوموړي د برتانیا په لېورپول کې د اینټري پوهنتون په روغتون کې د ډاکټر په توګه دنده کوله  
 .چې د ارین ټیلي هیل روغتیایي خیریه بنسټ یې رامنځته کړ

 

 .االن لريډېر رضاکار روغتیاپ ۱۰۰دغه بنسټ دمګړۍ تر  
 

ډاکټر ارین ویلي، ما د ارین ټیلي هیل بنسټ د دې لپاره رامنځته کړ چې د نړۍ په هر ګوټ کې  
 : ناروغان وکوالی شي، د ټیکنالوجۍ پر مټ د نړۍ له روغتیایي خدمتونو برخمن شي

 

غوره درملنه   -زموږ هدف دا دی چې ځایي ډاکټران وکوالی شي، د خپلو ناروغانو ممکنه "
 ".وکړي 

 

نوموړي زیاته کړې، په دې کار سره موږ هغه ټولنې سره یو ځای کړې چې ښایي هیڅ سره  
 :مخامخ شوې نه وای

 

له دندې رخصت ډاکټر کولی شي له خپل کوره د موبایل له الرې په کابل کې د یو ځوان   "
 ".ناروغ ژوند وژغوري 

 

روغتیایي زدکړو پروګرامونه مو پراخ او د خلکو  ډاکټر وحید ارین زیاته کړې، موږ هوډ لرو د  
 .ترمنځ اړیکې پیاوړې کړو 

 

بنسټ له خوا ور کول کېږي. دغه   Rotary International روټري د سولې نړیواله جایزه د 
 « .میلیونه غړي لري  ۱،۲کلبونو کې   ۳۵۰۰۰بنسټ په ټوله نړۍ کې په  
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ډاکتر ارین له داسې یوه چاپیلایر، له داسې یو ټولنې او داسې حاالتو نه سر اوچت کړی او په  
بډې وهلې دي چې  یې  نړیواله کچه یې د علم د زدکړو په ډگر کې گام ایښی دی او عملي کار ته  

 په عملي ډول روان دی.  کار  اوس هم د ښونځیو د له منځه وړلو، الوزولو او بندولو
 

ډاکتر ارین له داسې یوې ټولنې نه راوتلی شخص دی چې هلته ښوونځي ته تګ د ژوند په بیه  
ستونزې راغلې    ډېـرې   ،شرایطو کې  تنگود افغانستان په دغسې  هم  ده باندې    پر ی شي.  اهم تمامید 

کال کې په خپله   ۲۰۱۷ما د ده په باب په  . ده زغملي دي، خو بریالی ورنه راوتلی دی ،دي
 لومړنۍ مقاله کې لیکلي وو او اوس یې بیا وایم: 

 

زه د ډاکتر وحید آرین زدکړې، عملي کار او روانه تجربه، د اوسني نسل له پاره او د راتلونکو  
ید اوسنی او راتلونکي نسلونه یې، د نوي ژوند  نسلونو له پاره یوه داسې غوره بیلگه گڼم، چې با

سه کولو او د تکنالوژۍ له کاروان سره د یو ځای کیدو په  د جوړیدو په خاطر او د علم د تر ال
 . ړ شيره پل کیږدي او مخکې والره تعقیب کړي او د ډاکتر وحید آرین پر الهیله، ال

 

همداسې انساني روحیه باندې د نوي نسل  ره په د افغانستان د ډیرو ستونزو د حل یوازینۍ ال
لکه ډاکتر ارین. که ډاکتر ارین د نوي نسل د روزلو د یوې غوره بیلگې په ډول په   ،روزل دي

ره تعقیب کړای شي، نوی نسل او د نوي نسل د روزلو د نهضت  نظر کې ونیول شي، او همدا ال
نوی نسل د وطن د ښیرازۍ  ی شي خپلو موخو ته په ښه وجه ورسیږي او د وطن پلویان کوال

وحید آرین د افغانانو د سل کلن ثمر لومړنی فصل   .له پاره په ښه انساني او علمي ډول وروزي 
 .دی، که خدای کول نور به هم وغځیږي او نور به هم وغوړیږي

 

 
 

 !که یو کلن ثمر غواړې، غنم وکره 
 

 !که لس کلن ثمر دې په کار وي، ونه کینوه
 

 »!ثمر په تمه یې، خلک وروزهکه د سل کلن 
 

 )کنفوسیوس)    

 

http://www.taand.com/archives/110479
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 شاه ولي ارین 
 

 دردونه او یادونه 
 

 او ورسره څو خبرې
  

 
 

هـ   ۱۳۹۳م   ۲۰۱۴)  »دردونه او یادونه« د شاه ولي آرین د لنډو کیسو ټولګه ده چې ډیره تازه 
خبرې« د لیکوال لنډ یاد  سریزې په توګه څو  له چاپه راوتلې ده. په ټولګه کې لومړی د »د ( ل

ټولګې او د کتاب د لیکوال په   داشت راغلی دی، بیا د »تقریظ او ارزونه« تر سرلیک الندې د 
 د پوهنمل حاجي محمد نوزادي خبرې راوړل شوې دي.  باب،

 

د آرین د لنډو کیسو دا ټولګه په داسې وخت کې له چاپه راوتلې ده چې لیکوال یې د مهاجرت  
پردي چاپیلایر کې لکه بل هر مهاجر افغان له رنګارنګ ستونزو سره الس   په دایره کې، په 

  سره لیکوال وتوانیده چې د خپل فکر  ـ  ګریوان دی، خو له دغو ټولو ستونزو او نا خوالو سره
او قلم ثمر په خپل مصرف او خپل همت چاپ کړي او په مینې سره یې د لوستونکو مخکې د  

 ږدي. ـ یوې هنري ډالۍ په ډول کی
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لنډو کیسو د چاپ په خاطر دلته د پښتو لنډې کیسې تاریخچه    زه نه غواړم چې د شاه ولي آرین د 
ړم، خو دومره ویل اړین بولم چې راحت  ـ له راحت زاخیلي نه تر نن پورې په مفصل ډول وڅی

په واوره کې »څیر« ویست، د معاصرو داستاني ادبیاتو الر یې په نښه کړه، نورو الرویانو ته  
  ست. دا »څیر« پسې پراخ شو، د لمر په ځلیدو یډیوه بله کړه او نورو بیا د ده پل پسې واخیې 

سره واورې پسې ویلې شوې، په »څیر« کې خټې پیدا شوې او بیا پسرلنیو بارانونو شین طبیعت  
داسې وخت هم راغی چې زموږ په   خو رازه شوه، ـږاوه، پښتولنډه کیسه نوره هم شنه اوښیـوزی

له هغې   باندې داور باران را وورید، داور تاو زموږ هرڅه وسوځول، ټپي یې کړل او شنه بڼ 
 ډلې لنډه کیسه هم. 

 

لنډو کیسو لوستونکو په رڼو ورته کتل چې زموږ لنډې کیسې هم لکه    د   لنډو کیسو خاوندانو او  د 
ن  یې سترګې او دماغ ورزهرج او وینو  جګړې لوګو  ادب او هنر نور صنفونه ټپي شوې، د  د 

 کړ او…، 
 

الرویانو او بڼوالو په هر حالت کې لنډه کیسه یوازې پرې نښوده،    خو د داستاني ادبیاتو لیکوالو،
نو نازوله به یې او    په هر ډول چې وه، دوی ورسره مل و او هر کله به چې یې لږ سا اخیسته ،

 نوره سا به یې هم ورکوله. 
 

جګړې   یې چې د  به له السه نیولې وه، ترڅو په دې الره کې یې ناخوالې ګاللې، خو لنډه کیسه 
په اورونو او دودونو کې نوې بڼه ورکړه او نوې سا یې ورکړه. نوې کیسې ولیکل شوې او نوې  
داستاني ټولګې د چاپ ډګر ته راووتې، چې یوه هم د شاه ولي آرین »دردونه او یادونه« نومې  

 ټولګه ده. 
 

ونو او  ځ شته ښکالوو، رن  سنۍ ټولنې او په هغې کې د او  لنډو کیسو لیکوال باید د   اوسني وخت د 
واقعیتونو ریښتینی انځورګر وي. د اوسنۍ زمانې کیسه لیکونکی باید د خپلو تجربو په رڼا کې  
اوسني واقعیتونه په هنرمندانه ډول عکاسي کړي، د خپلو تجربو مالګه، مرچ و مساله ورباندې  

طرحو،    یعنې نوي نسل ځوان لوستونکي ته له نویونوي زمانې نوي خاوند،    بیا یې د   ودوړوي او
 ږدي. ـ ښودلو له کونجي سره یو ځای په مخ کې ورته کی نویو وړاندیزونو او د حل الر

 

د اوسني وخت د کیسه لیکوالو کیسې باید په کومو تورو او په کومو جملو سره، کومه منځپانګه  
لیکوال دنده    او دا د   سترګو نندارې ته وړاندې شي.  او کوم پیغام او کوم فکر سره د لوستونکو د 

   ده چې دا کار څه ډول تر سره کړي.
 

ښاغلي شاه ولي آرین په خپلو لنډو کیسو کې توانیدلی دی چې په مهارت سره دا دنده تر سره  
 ږدوي. ـکړي او د دې ټولګې په خپرولو سره لوستونکي ته خپل پیغام په هنرمندانه ډول ولی

 

غورچاڼ په ډول لس کیسې غوره   )دردونه او یادونه( کې د اوس له پاره د  په دې ټولګه ارین
کړي دي. ټول هغه شیان چې په دې کیسو کې راغلي دي، هغه لیکوال په خپل چاپیلایر کې لیدلي  

احساس کړي یې دي، بیا یې په خپل هنري احساس او ذوق رنګولي دي، وروسته له هغه   دي،
 ړاندې کړې دي. یې لوستونکو ته و

 

په افغانستان کې د بدلونونو او ورسره د رامنځ ته شوو نا خوالو په اثر ټول خلک متاثره شوي  
دي او له هغې ډلې نه قلموال هم. د قلموالو له پاره د مرګ ژوبلې او بې ځایه کیدو تر څنګه یو  

نډوکیسو او… له  ستره ستونزه د دوی د یاد داشتونو، څیړنیزو کارونو، شعرونو، لیکل شوو ل
 منځه تلل، غال کیدل، سوځیدل، په عمدي یا غیر عمدي ډول له منځه وړل او پو پنا کیدل دي. 

 

ږي چې ده به د شپیتمې لسیزه په  ـد شاه ولي آرین د ژوند پاڼې په لوستلو سره هر څوک پوهی
ګارنګ  رن دویمه نیمایي کې په کابل کې ډیر څه لیکلي او خپاره کړي وي، خو په وطن کې د 
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حاالتو د راتګ په وجه به یې ځینې برخې له السه وتلې وي. اوس یې کوم څه چې په اختیار  
 کې وو، د هغو له ډلې نه یې دا غور چاڼ برابر کړی دی.  

 

ږي چې دی په داسې سیاسي، ټولنیز، فرهنګي  ـڅوک چې آرین له نږدې پیژني هغه په دې پوهی
شیبه یې د ده له پاره یوه سوژه وه. دی د کلی بچی دی او  چاپیلایر کې پاتې شوی دی چې هره 

ږي او له ټولو نه  ـښار ژڼی، لوړې زدکړې لري، په ادبیاتو، اداره او سیاست باندې ښه پوهی د 
مهمه دا چې خپله ټولنه ښه پیژني او درکوالی یې شي. او دا هر څه په دقیقه توګه د ده په همدې  

 کیسو کې لیدل کیږي. 
 

کیسې په انتقادي سترګه ولوستل شي، پرته له شکه چې نیمګړتیاوې به لري، خو دی  رین اکه د 
د کلي سوژې او د کلي کیسې، د کلي په ژبه په هنرمندانه ډول انځوروي. آرین په »برګه غوا«  

نابللو   ږدوی چې د ټول عمر له پاره ځان له نابللو میلمنو نه خالصوي او د ـکې داسې پیام لی
 ود داسې رټي چې باید نور نو ټولنه او خلک ورنه خالص شي. میلمنو ناوړه د 

 

دغه راز په »وال« نومې لنډه کیسه کې د اداري فساد جرړې په ماهرانه، خو په ساده ژبه داسې  
ږي. دغسې یې نورې کیسې هم د ټولنیزو دردونو  ـبیانوي چې هر لوستونکی ښه ورباندې پوهی

 ګڼالی شو. او واقعیتونو د ښکاره کولو ښه هنداره 
 

د آرین د لنډو کیسو منځپانګه هماغه تکراري منځپانګه ده، خو ځانګړتیا یې دا ده چې کله، کله  
لوستونکو ته داسې پیغامونه په کې ایښودل شوي دي چې په هغو کې انساني مینه له ورایه  

ه کې  ښکاري. له بیوزلي انسان سره خواخوږي او د هغه له حقوقو نه دفاع، په ماهرانه ډول پ
 انځور شوې ده، چې ښه مثال یې »ُعشر« نومې لنډه کیسه ګڼالی شو. 

 

ملک، مال، ټوپکوال، زمیندار، حاکم، قومندان او… ظالم ښودل، دا کومه نوې خبره نه ده چې  
رین په کیسوکې لکه د نورو کیسه لیکوالو انځور شوي دي، خو دآرین کیسې نوې خبرې هم  اد 

یسو کې له طبیعت سره مینه، انسان او نورو ژوندیو موجوداتو ته  له ځانه سره لري. د ده په ک
ضرر نه رسول او داسې نور، چې غوره نمونه یې په »نه هیریدونکي یادونه« نومې لنډه کیسه  

 کې تر سترګو کیدای شي. 
 

خوښ شوي، عیني موجودیت لري او  رارین د لنډوکیسو ټول کرکترونه له عیني ژوندانه نه اد 
 زې ستونزې بیان کړې دي. ـله هغو سره یې اړوند ټولنی

 

جګړې زموږ د ژوند پر هر اړخ باندې سیوری غوړولی دی. لیکوال دننه په وطن کې یا د  
دې خبرې وکړي، یوه غوټه پرانیزي  باندې له وطن څخه، غواړي یو څه ولیکي، یوه ستونزه بان

ږیدلی حالت او پرټولنه  ـ،حقیقت بیان کړي او… خو زموږ دغه ګډوډ فکرونه، له جګړې رازی
د دې سبب شوې چې کیسه لیکوال خپل لوستونکی سم نه پیژني او   ، او خلکو باندې پرته خپسه

  لویه ستونزه ده. د  د هغو غوښتنې هم نه شي درکوالی، چې دا خپله د کیسه لیکنې په کار کې
 دغو دالیلو پربنا موږ لیکوال ته نه شو ویالی چې دا وکړه دا مه کړه. 

 

هم له ما سره په دې کې همغږی وي چې که دغه ټولګه د لنډو کیسو د اصولو  به  رین  اښایي خپله  
رین  اپه تله کې وتلل شي، په تول کې به پوره نه وي؛ خو دا یو عیني واقعیت دی چې دا کیسې د  

 د طرز تفکر او احساس ښه ترجماني کوالی شي. 
 

کې او په ځانګړي ډول په پردي چاپیلایر کې د کیسه   اوس په عام ډول په پښتو داستاني ادبیاتو
لیکوالو ټولنیز موقعیت، خصوصاً رواني حالت بیخي بل ډول دی او هغه هیلې چې په خپله ټولنه  

په پردي چاپیلایر کې نه شي ورنه کیدای. ځکه چې    ږي،ـاو خپل چاپیلایر کې له لیکوال څخه کی
د دوی امکانات، اړیکې، له ټولنې، پیښو او خلکو نه د دوی اخیستنه او بیا هغه د لنډې کیسې په  

 چوکاټ کې ځایول، دا هر څه په افغانستان کې د ننه شرایطو سره مغایرت لري. 
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مثبته الرښوونه وشي، ښه مصلحت  زه د اوس له پاره په همدې بسنه کوم چې لیکوال ته باید 
ورسره وشي، داسې څه ورته ونه ویل شي چې هغه دې د فرهنګ په خزان وهلي بڼ کې نور  

 هم ژیړ کړي او ویې رژوي. 
 

ر راټول او چاپ ته  ارین ما هرکله هڅولی دی چې په لومړي ګام کې خپل تخلیقي آثاښاغلي 
)دردونه او   ده د لنډو کیسو دا غور چاڼوسپاري. دا دی له نیکه مرغه په لومړي ګام کې د 

 چې زه یې په پښتو داستاني ادب کې یوه ښه اضافه ګڼم. یادونه( له چاپه راووت 
 

پښتو ادب ټولو مینه والو ته د دې ارزښتمن اثر د چاپ مبارکي    زه په لومړي ګام کې ده ته بیا د 
آرین قلم را واخلي، نوي کیسې تخلیق  هیله لرم چې ښاغلی  وایم، د لوستلو سپارښتنه یې کوم او 

 سیاسي مقالو چاپ باندې هم فکر وکړي.  ـ تحقیقي   او کړي او د خپلو نورو تخلیق کړو آثارو
 

 لیکوال لنډه پیژندنه چې دکتاب په پشتۍ کې راوړل شوې ده:  دا هم د 
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 :فاروق فردا

 
 

 د الفت سل خبرې« »
 

 او 
 

 یوه خاطره
  

 « !»کوچنیان باید په علم پسې والړ شي او د علم رڼا له ځان سره راوړي
 

 ګل پاچا الفت(استاد )

 
کله چې پر وطن باندې د تیارې د لښکرو خونړۍ او مرګونې څپې په وحشیانه ډول را برابرې  
کړای شوې، نو د ټوپک شپیلۍ داسې ُسر او په غږیدو شوه چې په میلیونونه غوږونه یې کاڼه  
کړل. دا شپیلۍ څه ساده شپیلۍ نه وه، له وحشتناک غږ سره یې اورونه هم بادول. له همدې غږ  
او اور نه ګڼ شمیر خلک په تیښته شول. هر لوري ته یې چې مخه شوه، والړل. نه یې اوبه  
لیدې نه وچه، نه غر نه ځنګل، نه آشنا وطن او نه هم نا آشنا دیار؛ یوازې په دې نیامت چې له  

 اکې شپیلۍ او د هغې له اور نه ځان او کورنۍ خالصه کړي. وحشتن
 

په دې قیامتي شیبو کې د نورو وطنوالو په ډله کې، ګڼ شمیر فرهنګیان هم د مجبوریت له مخې  
ماسکو ته ورسیدل. اکثره هیوادوال تش الس و، د ځان او کورنیو د سبا بیګاه له پاره یې فزیکي  

، د تش الس کار پنډي ګري وه. زما سرمایه، زما مټې او  کارونه پیل کړل. زما الس هم تش و
اوږې وې، ځکه مې بار چلول پیل کړل او د یو تجار ډوله افغان په ګدام کې مې د بوټو کارتونونه  

 چلول. 
 

کله فرهنګیانو د وطن د یاد او خپل مسلک د وریادیدو  ـ د دې فزیکي کارونو په څنګ کې کله 
وس هم کاوه او په دې ډول ورو، ورو فرهنګي کارونه هم پیل  په وخت کې د فرهنګي کارونو ه

شول. کله یوه نیمه شخصي مشاعره، کله د نوي کال په پلمه، کله د اختر او استقالل ورځې په  
یاد او کله هم د وطن یاد تر سر لیک الندې کومه فرهنګي ناسته، چې وروسته یې خبره د  

 هم ورسیده.فرهنګي ټولنو جوړولو او منظمو خپرونو ته  
 

ډیری هیواد وال د ورځې په ورستیو کې د افغانانو د ټولیدو ځای )سیواستوپول( ته د تجارتي  
مالونو د تر السه کولو په نامه ورتلل او هلته به له کوم شاعر، لیکوال، ژورنالست او یار دوست  

 سره لیده کاته کیدل. 
 

 یوه ورځ فاروق فردا په مخه راغی او را ته وې ویل: 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
186، لومړی ټوکژوندي یادونه

»استاد ګله! د الفت صاحب یو څو خبرې مې را ټولې کړي دي، دا به درکړم چې یوه مقدمه  
ږم، دومره اوږده نه ده، سل خبرې مې یې را اخیستي دي او نوم  ـپرې ولیکې چې چاپ ته یې لی

 مې ور ته ایښی دی: 
 

 »د الفت سل خبرې« 
 

کړې وه او سم ګنګس هللا یې    ما نه چې بې سر نوشتۍ، بې اسنادۍ او فزیکي کارونو الره ورکه 
 را نه جوړ کړی و، ورته ومې ویل:  

 

 فردا ګله!  
 

 زه به یې څه وخت وګورم، په کوم فکر به ورته مقدمه ولیکم او… 
 

 ده مې خبرې را غوڅې کړې، څو پاڼې یې را کړې او را ته وې ویل: 
 

ته ولیکې، بل چا ته  »چې ډیر وي لس پنځه لس مخه به وي، لنډ شی دی یوه لنډه سریزه به ور 
 اوړي او…« ه مې مخ ن

 

ښودې. کور ته د تګ پر مهال په مترو  ېپاڼې مې ور نه واخیستې د کرتۍ په بغلي جیب کې مې ک
کې نورو خلکو مطالعه کوله ما ته هم فردا راکړې پاڼې را په زړه شوې. په رښتیا لنډې وې یو  
وار نه دوه ځلې مې ولوستلې، په کور کې مې بیا ولوستلې داسې خوږې خبرې وې چې الفت  

 .  صاحب یې بې پاسپورته او بې ویزې را ته مخامخ په کور کې کیناوه 
 

ما چې د الفت له سلو خبرو هره یوه لوستله، فکر مې کاوه چې ګل پاچا مې لکه لویه هستي په  
 ږي. بیا مې دغه څو ډیرې لنډې کرښې ور ته ولیکلې: ـڅنګ کې ناست دی او خپله را سره غږی

 

 یوه مینه  ،»یو الفت 
 

ادبیاتو په نوي باب او توومنې  موږ که په الفت باندې خبرې کوو، نو په حقیقت کې د اوسنیو پښتو  
 باندې خبرې کوو. 

 

که موږ د الفت آثارو ته معجزه و وایو، په ځای به وي. که د ځینو له نظره د الفت آثار ساده  
لي کلمات و ګڼو، هم په ځای به وي؛ خو حقیقت دا دی چې په دغو سره  ـیـ یـخبرې او سره پ

حساسیدونکی خوځنده احساس داسې په استادانه ډول  ل شوو کلماتو کې یو په نیغه یا په ځنډ اـیـیـپ
 سره نغښتل شوی دی چې هر لوستونکی ځانته را کاږي. 

 

ما څو ځایه ویلي او لیکلي دي چې الفت خو هسې هم الفت دی، مینه ده، احساس دی، عاطفه ده؛  
  خو د الفت آثار او خبرې دا دی زموږ په نسل او را وروسته نسلونو کې په یو خوځیدونکي 

 ږي. ـحرکت باندې بدلی
 

 الفت خو هسې هم شعر او نثر دی، خو دی ساده شعر او نثر نه دی. 
 

 دی »غوره اشعار« دي، 
 

 دی »غوره نثرونه« دي، 
 

 دی هر کله »د زړه وینا« کوي. 
 

او دا دی ګران فاروق فردا د خپلو دایمي نوښتونو په لړ کې د استاد الفت د ښکلي زړه یو څو  
لوستونکو له پاره برابرې کړې دي چې هم غوره کار دی او هم د ادب او پوهې  ویناوې د درنو  

 مینه والو له پاره یوه ښه ډالۍ. 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
187، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 د الفت ډیوه دې بله وي، 

 

 د فردا نوښتونه دې تاند وي،
 

 د الفت یو زده کونکی، د الفت یو الروی 
 

 آصف بهاند 
 

وړوکي جیبي سایز چاپ او خپره کړه. ما ته  فردا د الفت سل خبرې او دا لنډکۍ مقدمه په ډیر 
 یې هم یوه نسخه را ډالۍ کړې وه. 

 

ستو، څوک چیرې او څوک چیرې لکه وچې پاڼې ولویدل، خو د  ید مهاجرت بادونو پسې واخ
 نوې تکنالوژۍ له برکته هغه د چا ُدعا خدای قبوله کړه: 

 

 لنډ کړې دا د مځکې تناونه«  خو دې»خدایه 
 

او پاک خدای هم د مځکې تناونه دومره را لنډ کړل چې اوس هر څوک هره شیبه د هر چا خبر  
اخیستالی شي. د همدغو لنډو تناونو د نعمت په دایره کې مې کومه ورځ له فردا سره د تیلیفون  

 پر مټ خبرې کولې چې را ته وې ویل: 
 

 الفت په یاد یوه غونډه جوړه کړم، څه را ته کوالی شې؟«  »یاره داسې مې هوډ کړی چې د 
 

ما ورته وویل چې زه خو په ډیره بیړه څه نه شم کوالی، پخوا مې په ماسکو کې د الفت صاحب  
الفت نثر عاطفه ده« تر سر لیک الندې یوه مقاله لیکلې او په »لیمه« مجله    د سیمینار له پاره »د 

ه خوا »د الفت سل خبرې« له پاره هغه لنډکۍ مقدمه لیکلې  کې خپره شوې وه او یو مې ستا ل
 وه، د اوس له پاره که هغه در سره لرې کوالی شې له هغو نه زما وار در واخلې او… 

 

له ده نه نوره مقاله هیره شوه را ته کړل یې چې »د الفت سل خبرې« رساله هم ما سره نه شته  
ه به یې وګورم ، که مې پیدا کړه سکن به یې کړم  ږې. ما ورته و ویل چې زېـکه یې را ته را ول 
ږم. هغه مهال چې ما هر څومره ولټوله پیدا مې نه شوه کړای ، دا دی اوس مې  ـاو در وبه یې لی

 د خپلو یاد داشتونو د یوې برخې د تصفیې په لړ کې پیدا کړه، سکن مې کړه او ور ومې لیږله. 
 

هم داسې دی چې د الفت له دې سلو خبرو سره د   زما وړاندیز فردا ته پخوا هم دا و او اوس 
الفت سل نورې خبرې یو ځای کړه او بیا ځلي یې چاپ او خپرې کړه چې د نوي نسل د ذهن په  
کرونده کې د کرکې زړي او د جګړې لوګي پاک کړي او ورسره د بې باورۍ پر ځای، د کار،  

او نوي نسل باندې د باور زړی    وغوړیږي او په راتلونکې  مینې، انساني احساس، عاطفې غوټۍ
 وکرل شي. 

 

 دا هم د الفت له سلو خبرو نه څو خبرې: 
 

 ــ لوږه او تنده په توقف او سکون کې ده، په حرکت کې نه شته، 
 

ــ زه د فکر آزادي له هر څه پورته ګڼم، هر څوک له ځانه خوا بدی کوم، خو خپل وجدان خوشاله  
 ساتم، 

 

 ږو او پسونو نه بل شان ګټه واخلئ، ـږدئ، له میـــ قصابي پری
 

 ږي،ـــ ښه کار او ښه عمل د خدای په دربار کې ډیر قدر لري او په مثقالونو خرڅی
 

 ږي، ـــ تر څو چې یو ځای ډیر ژور نه شي، د چا برجونه نه جګی



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
188، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

ــ سیند د هر چا کار ته ګوري او هغسې ور سره کوي. یعنې خام بندونه ورانوي او پاخه بند ته  
 تسلیموي،  ځان 

 

 ــ ما اوښان نه دي بار کړي، زما قافله د مچیو ده،
 

ــ څوک چې په ثواب پسې ګرځیدل، ټولو د زیارت ډیوې ولګولې، خوارانو او غریبانو له حاله  
 نا خبره وو، 

 

ــ هغه کسان چې د نورو په تیارو درمندونو داړې غورځوي او د ګټې له پاره یې لنډه الر غوره  
 سونه او پښې یې د تړلو دي، کړې ده، ال

 

 ــ کوچنیان باید په علم پسې والړ شي او د علم رڼا له ځان سره راوړي. 
 

 
 
 
 
 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
189، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عبدالهادي هادي
 

 » اخ! چې لنډې فاصلې وای« 
 

 شعري ټولگه
 

 او د هادي د شعر ښکال
 

 ږ خو رانږدې وای، اخ چې لنډې فاصلې وایـــاخ چې ل
 ژونــد امیده، لــه خـوبـونـو نـه ښایـسته یېد هـــادي د  

 

 
 

 ه ساه وباسم ــ ه، ډوبــاړه ډوب ــر غــ در پـــنــد سم
 ا وباسم ـاره تــه یــوانــاځــه مې نــ ر نفس نــله ه

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
190، لومړی ټوکژوندي یادونه

 پوهیږم هیڅ به راته پاتې نه وي، خاورې به وي 
 رونو نه مې ستا د عشق ښکل وباسم ـه له شعــک

 

 ړمه ـره کـیـنه وي چې دې هدومره آسانه به هم 
 ونجه دنیا وباسمـ ور کـ لـه څــ ه بــم نـنې سپـد ست

 

 (۲۳۳)اخ! چې لنډې فاصلې وای، ص  
 

له هغه وخته چې زه عبدالهادي هادي پیژنم، دی مخامخ، په منډه او بیړه نه دی هادی شوی، دی  
ختلی او له ستړو مزلونو نه  له ډیرو ستونزو او محکونو را تیر او په ډیرو غاښیو او پیچومو 

 وروسته اوسنی هادی ور نه جوړ دی. 
 

که مې د حافظې چیپ په سمه توگه یاري راسره وکړي، ما هادي لومړی ځل په نوي ښار کې  
د قبایلو د نشراتو ریاست په انگړ کې په یوه مشاعره کې ولید. مشاعره ښه په درز کې روانه  

 جوړ کړ چې یو په کې همدا عبدالهادي هادي و.  وه، چې ناڅاپه ځینو ځوانانو شور بگت 
 

کیسه داسې وه چې کوم چا خپل شعر په لوړ غږ سره اوراوه او هغه مبارک؟ په قافیه کې له  
شلغم، چم، تم، کم، او... سره، لرې مو له مخې د »بلغم« توری همقافیه کړی و. ښاغلي شاعر  

 طنز په ډول غږ کړل چې: وانانو د ځکله د »بلغم« بیت ولوست، ناڅاپه څو  
 

 دا بیا ووایه! 
 

 هغه هم په تکرار سره، بیا و وایه. 
 

 یو تن له څوکۍ جگ شو او په یوازې تن یې په لوړ آواز ورغږ کړ: 
 

 دا بیا ووایه! 
 

 دا غږ کونکی عبدالهادي هادي و.  
 

سیمینارونو او  همدلته له هادي سره معرفي شوم او وروسته له هغه مو د لیکوالو په ټولنه، ځینو  
 ادبي غونډو کې سره لیدل. 

 

بیا نو گوره وخت او حاالت. سور باد تند شو، بیا شین باد پسې راوالوت، دا باد دومره تند او  
مرگونی و چې سونامي یې بچی هم نه و. ډیر خلک یې سټ کړل، ډیرو ورنه یو سر دوه غوږونه  

پـیـښور کې د خپلې لنډې دمې په موده    وایستل، چې په دې وتلو کې زه او دی هم وو، خو ما په
 کې دی و نه لید. 

 

کال په اوړي کې، وروسته له اوږدې مودې بیا خدای د کابل او کابل میشتو یارانو   ۲۰۰۷د 
 زیارت راباندې ولورواوه. دا وخت هادي په مخابراتو وزارت کې کومه دنده لرله. 

 

دم. یوه ورځ په پل باغ عمومي  ځېـواټونو کې گرزه به په بیکاره وختونو کې د کابل په کوڅو او  
کې د مخابراتو وزارت له اړخه تیریدم چې هادي گل را یاد شو. ما ویل راځه یو خو به یې  

ږلو چل هم راوښیي. په لومړي منزل کې مې د  ـوگورم او بل به د خپلو اخیستو کتابونو د لی
یره ښکلې او با ادبه جلۍ ناسته وه، ما ته  مالوماتو له غرفې نه د ده د دفتر پوښتنه وکړه، یوه ډ 

 یې کړل چې: 
 

 »از خارج آمدي؟« 
 

 ما ویل هو. 
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 پته یې را وښوده او د وروستۍ جملې په پای کې وویل چې:  
 »خو...« 

 

 ما ورته وویل چې خو هم په کې شته؟ 
 

 هغې په ډیره مهربانه لهجه راته وویل: 
 

 »میشه که امروز وخت نه داشته باشه!« 
 

وروختم، پته مې پیدا کړه، د دفتر د دروازې په مخ کې یو کاکا ناست و. په ډیر درناوي مې  زه 
 ورته وویل چې عبدالهادي هادي مې په کار دی. کاکا راته کړل چې: 

 

 »بیادر کدام وخت دگه بیا، او آلې همرای وزیر صاحب ده مجلس شیشته.« 
 

ما په ډیر ُعجز ور ته وویل چې زه بل وخت نه شم کوالی چې راشم، که کیدای شي یو وار یې  
 خبر کړه چې په دغه نامه یو څوک راغلی دی.  

 

 سړي بیا څه استدالل پیل کړ، ما چې خبره ورغبرگه کړه، هغه راته وویل: 
 

مه آمده نمیتانم، بیا،   »... او بیادر امیجه هرکس که ده پرسان ری س صاحب میایه، میگه که سبا 
 بیادر مه اتاقه نشانت میتم، خودت صدایش کو، تو میفامي کارت!« 

 

 ما ویل درځه! 
 

یو که دوه پوړه یې نور هم پاس وخیځولم، له څو متره لرې یې دروازه راوښوده چې هلته ناست  
  دی، ورشه. ما دروازه وټکوله او ورو مې نیمکښه ور خالصه کړه. که کتل مې چې هادي 

 مبارک مخامخ ناست او پر ما یې سترگې ولگیدې او له لیدلو سره سم یې وویل: 
 

 او، اې، استاده ته یې! 
 

او راجگ شو را ووت، له ستړي مه شي وروسته یې کاکا ته وویل چې دفتر ته الړ شئ زه څو  
 دقیقې وروسته درځم. 

 

نه مو را گز و پل کړل او  هادي راغي څو ساعته کیناستو او لکه د چا خبره د دنیا څلور کونجو 
 په پای کې ما ورته وویل: 

 

هادي گله که کوالی شې، د همدې وزارت له امکاناتو نه په قانوني توگه استفاده وکړه او کومې  
ږي او نه هم ستا دا څو دندې. له هماغې  ـخوا ته د علم په درویزه پسې ووزه، نه دا چوکۍ پاتې کی

 ه دی لیدلی.  ورځې نه مې بیا هادي تر نن پورې ن
 

 نوم رانه هیر دی. یې  ږلې وه چې اوس  ـخپله یوه بله شعري ټولگه یې هم  د چا په الس راته رالی
 

 او اوس دا دی:   
 

 »اخ! چې لنډې فاصلې وای« 
 

کال د فبرورۍ شپږویشتمه نیټه ده چې د ده »اخ! چې لنډې فاصلې وای« شعري   ۲۰۱۸نن د 
چې کشري زوی پاکت په الس کې راکړ، پاکټ دومره سوړ و  . کله مې ه ټولگه را ته را ورسید 

که چې له څو ورځو راپه دیخوا پر اروپا باندې د سایبیریا سړې څپې را خپرې  ځ  ،لکه د یخ ټوټه
 ږ ښودل کیږي.  ـشوې دي، په همدې دلیل اوس په ډنمارک کې زما د اوسیدو په کلي کې منفي شپ
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د چا خبره کتاب خبرې راسره پیل کړې او را نه  پاکت مې خالص کړ کتاب مې راویست، لکه 
 یې پوښتنه وکړه چې: 

 

 ــ انډیواله ته څوک یې؟ 
 

 ــ زه چیرې یم؟  
 

 ــ دا کوم ځای دی؟  
 

 ږي، لږ مې درخوندي کړه او...  ـ ــ ډیر ساړه مې کی
 

 ما هم پر کوچ باندې خپل څنگ ته کیښود او ورته ومې ویل:  
 

 ــ په خیر راغلې، راځه کینه تود به شې! 
 

هادي تر اوسه پورې د شعرونو پنځه ټولگې د خپلو شعرونو مینه والو ته وړاندې کړیدي چې  
ږي. هادي که کوم وخت خپله اوتوبیوگرافي  ـنومی »اخ! چې لنډې فاصلې وای«وروستۍ یې 

کې یوه لنډه بیوگرافي راغلې   میډیاکال یې یو وار په    ۲۰۱۵ولیکي، ښایي اوږده به وي، خو په  
 وه چې زه یې دلته ځینې اړینې برخې له تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم: 

 

ښاغلې عبدالهادي هادي د محمد حیدر زوی دی. دی د سمنګان والیت د ایبکو په ښار کې په  »
 .راغلی دی یوه متدینه کورنۍ کې نړۍ ته

 

ابتدایه مرکز نه پیل کړې چې وروسته یې خپلې   عبدالهادي هادي خپلې زده کړې د ایبکو له 
خو   ،څه مودې پرمخ بوتلې منځنۍ زده کړې د کابل د خوشال خان په لېسه کې تر یو 

رحمان بابا لېسې ته والړ او له همدې لېسې نه یې دولسم ټولګي نه د فراغت سند ترالسه   وروسته 
 . کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې تر سره کړې خپلې لوړې زده کړې یې د  کړ.

 

لومړنۍ دنده یې د افغانستان د لیکوالو اتحادیې نه پیل کړه، په افغانستان کې د روانې غمیزې له  
د کابل د بې کوره شویو کډوالو له یوه لوی بهیر سره په نویمو زیږدیزو یا   نوي پړاو سره سم،  

د کډوالۍ په مهال دولس کاله د   اویایمو لیږدیزو کلونو کې پیښور ته لیږدیدلی دی، هلته یې 
  افغانستان لپاره د بي بي سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې د خبلایر، لیکوال او پروډیوسر په 

وروسته یې له بي   توګه دننه په افغانستان او پاکستان کې کار کړی دی. د طالبانو تر نسکوریدو 
ادبیاتو   پښتو بي سي سره د کار تر څنګ د آلمان د میدیوتیک موسسې په مالتړ د ورېښم په نوم  

هغو یې مسول مدیر و   او تر ته لومړنۍ ځانګړې شوې مجلې مسول مدیریت په غاړه واخیست 
 چې څو د مادي ستونزو له امله د یادې مجلې چاپ ټکنی شو.  

 

وروسته نوموړې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت کې   تر دوه زره درییم لمریز کال 
د اسنادواو اړیکتیایي چارو د ریس، اداري ریس او همدا راز د دفتر د ریس او د وزارت د ویاند  

دندې ترسره کړې دي چې د دفتر د ریاست او د وزارت د ویندویي تر څنګ یې   په توګه خپلې
له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د مخابراتو د وزارت نشراتي برخه فعاله کړه، د دغه وزارت  

په نوم بیا پیل کړه او پنځه   د )اړیکه(  )برید( یې چې نږدې دیرش کاله خپره شوې نه وه،  مجله
مسولیتونو سره سره د یادې مجلې د مسول مدیر په حیث هم کار وکړ. دی پر  کاله یې له نورو 

اوس مهال په   ږدید او په )سیدني( ښار کې میشت شو. ـکال د آسترلیا هیواد ته ولی( ۲۰۰۹)
 .کې د شمله په نوم د یوې راډیو مشر دی سیدنی 

 

 : خپاره شوي اثار
 

 ي: خپرې شوې د د عبدالهادي هادي څلور شعري ټولګې تر دې دمه 
 

http://lomritob.com/archives/5778
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 ، د لیکوالو ټولنه   ،لمریز لیږدیز کال ۱۳۶۹   ، ګل د شپې پر څڼو ـ  ۱
 

 ،د اطالعاتو او کلتور وزارت  ،لمریز لیږدیز کال ۱۳۷۰   ، ـ د اورونو پر تنابونو۲
 

 ، مات غمي ـ  ۳
 

 ه، د خوشحال فرهنګي ټولن   ،ستا به باور نه راځي ـ  ۴
 

 : نا چاپ اثار
 

 ،ټولګې  ې ـ د لنډو کیسو دو ۱
 

         ،درې شعري ټولګې  ۲
 

 . چې د غه اثار به یې په لنډه موده کې چاپ شي
 

پر دې سربیره د ښاغلي هادي یو شمیر شعرونه چې د هیواد نوموتې دیکلماتورې میرمن سهیال  
د غږیزې مجموعې په توګه سي ډي شوي چې د   ،حسرت نظیمي وخت نا وخت دیکلمه کړیدي
 « .تکثیر چارې یې د بشپړیدو په حال کې دي 

 

 »اخ! چې لنډې فاصلې وای« شعري ټولگه: او اوس د  
 

په دې ټولگه ګې د ښاغلي هادي له شعرونو نه مخکې د دغو شاعرانو او لیکوالو خبرې راوړل  
 شوې دي: 

 

 ډاکتر عبدالخالق رشید په قلم، ــ یوه یادونه، د ښاغلي پروفیسر 
 

 ــ د غزل د ښکال انقالب، د علم گل سحر لیکنه،
 

 ــ دا شعري ټولگه او یو څو لنډې خبرې، د عارف خزان په قلم، 
 

 ــ د هادي »اخ« و دردولم، د ښاغلي گل رحمان رحماني لیکنه، 
 

 رغلي دي.  او یوه هم د »یادونه او مننه« تر سر لیک الندې د هادي صاحب لنډې خبرې 
 

( ټوټې شعرونه راوړل شوي دي او په پای  ۱۲۵ورپسې د ښاغلي هادي یو سل او پنځه ویشت ) 
کې د کتاب د سپانسور ښاغلي قاضي انور خان منگل نه مننه شوې چې د کتاب د چاپولو لگښت  

 ته یې اوږه ورکړې ده.  
 

د ټولگې په پای کې یو شمیر شعرونه پرته له پتې او نیټې راوړل شوي دي چې زه یې په دلیل  
ام( مخ پورې ټول   ۱۰۴ام( مخ نه بیا تر یوسلو څلورم )  ۸۹پوه نه شوم. د ټولگې له نهه اتیایم ) 

مخونه سر چپه دي، یعنې پاڼې سرچپه صحافي شوې دي، چې د چاپ د مسؤلینو او خپرندویې  
 ه ورپام شوی وي که نه؟  ټولنې ب

 

ښایی زما له دې مقالې نه مخکې نورو قلموالو هم پر دې ټولگه او د هادي پر شاعرۍ تبصرې  
او مقالې لیکلې وي او ښایی په خینو ځایونو کې د مخکاته یا نقد محفلونه هم ورته نیول شوي و،  

په  یوازې مې یو رپوټ چیرې له نظره تیر شوی و چې  ، چې د اوس له پاره زه پرې خبر نه یم
 نیول شوی و.   محفل سیدني کې »اخ! چې لنډې فاصلې وای« شعري ټولگې ته د مخ کاته 

 

»اخ! چې لنډې فاصلې وای« شعري ټولگه مې په دریو ورځو کې ښه په خوند ولوستله او په  د 
هغو ځایونو کې وگرځیدم چې د ښاغلي هادي شعري ارواح په کې ګرځیده او شعرونه یې په  
کې ویل، له ښکلو انځورونو نه مې یې خوند واخیست او ځینو ترکیبونو ته ال حیران پاتې کیدلم  
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ږدي  ـتوانیدلی دی چې داسې توري وپـیي او داسې یې څنگ په څنگ سره کیچې هادي څنگه 
ږدولو له پاره تر ټولو ښه وسیله او ښه لوښی کیدای شي، کلیوالي اصطالحات  ـچې د ده د فکر د لی

لکه »رجړومه« داسې کارول شوي لکه هادي چې هیڅ له کلي، کور او غره کمره لرې تللی نه  
 وي. 

 

کې مې د ټولگې د لومړي مخ    پاڼه وستل پای ته ورسول، په خپله فیسبوک  کله مې چې د ټولگې ل 
 له عکس سره دا څو جملې ولیکلې: 

 

چې لنډې   !گران دوست او ښه شاعر عبدالهادي هادي د خپلو شعرونو پنځمه ټولگه )اخ»
فاصلې وای(، د شاعرانه مینې له مخې راباندې لورولې ده. ټولگې له تودوخې نه د سړو په  

کال د فبرورۍ په شپږویشتمه یې ځان تر ما پورې   ۲۰۱۸لوري اوږدې الرې لنډې کړې او د 
 .را ورساوه

 

 له گران هادي نه مننه، 
 

 له تخلیقاتو نه یې مننه،
 

 پیرزوینې نه مننه، او پر ما باندې یې له 
 

هادي د شعرونو په دې ټولگه کې ډیر زلمی ښکاري، تل دې تاند او زلمی وي، د شعر چینه  
    « .یې رڼه او له ښکلوو ډکه غواړم

 

د هادي په دې ټولگه )اخ! چې لنډې فاصلې وای( کې ډیرو شعري ترکیبونو او انځورونو  
خواله یې راسره وکړه. ما د هادي د دې ټولگې  سترگکونه راته ووهل، راسره وغږیدل او د زړه  

د شعرونو ځینې هغه ترکیبونه او انځورونه چې زما له پاره نوي وو او یامې خوښ شول یادداشت 
 کړل، څو بیلگې یې دا دي: 

 

 ام مخ(  ۲ــ د اژدها زامه، )
 

 ام مخ(  ۲ــ د دیو چنگ، ) 
 

 ام مخ(  ۳ــ د قساوت اور، ) 
 

 ام مخ(  ۴ــ د ښامارانو مراد، )
 

 ام مخ( ۲۴ــ د خبرو تږی، ) 
 

 ام مخ(  ۲۵ــ د اوبو زمزمه، ) 
 

 ام مخ(  ۲۸ــ تریېلي توري، )
 

 ام مخ(  ۳۳ــ د پسرلو قتلیدل، )
 

 ام مخ(  ۴۱ــ د طبیعت ترنم، ) 
 

 ام مخ(  ۴۱ــ د تودې ډوډۍ وږم، ) 
 

 ام مخ(  ۵۴ــ بالربې وریځې، ) 
 

 ام مخ(  ۵۵ــ د تورو پچو حاصل، )
 

 ام مخ(  ۵۹خاورو عطر، ) ــ د 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002318869081
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 ام مخ(  ۸۱ــ د شونډو قند، ) 
 

 ام مخ(  ۱۱۵ــ د ستړي خوب، ) 
 

 ام مخ(  ۱۲۰لول، ) ـتـــ د وخت ق
 

 ام مخ( ۱۲۴ــ د غره ژبه، ) 
 

 ام مخ(  ۱۲۴ــ شنه خوبونه، )
 

 ام مخ(  ۱۶۸ــ رڼا په لپو ویشل، ) 
 

 ام مخ(  ۱۷۳ــ د نفرت لمبې، ) 
 

 مخ( ام  ۱۸۹ــ جل وهلې زمانه، ) 
 

 ام مخ(  ۱۴۶ــ د تورو ریاضت، ) 
 

سپین )گډوله   + ازاد ) مقالې سره له دې چې استاد پوهاند ډوکتور مجاور احمد زیار، د یوې 
په ترڅ کې په پښتو شاعرۍ کې د قافیې ګلیم ټول  ( !گوزار ټکنی  شعر( د قافیې پر باستیل یو

شوی اعالن کړ، خو هادي په خپله پنځمه شعري ټولگه کې د قافیې مانۍ هسکې کړیدي؛ ان تر  
 دې چې د غبرگو قافیو )ذوالقافیتین( د غزل بیلګه یې هم وړاندې کړیده. دا یې څو بیتونونه دي: 

 

 گـران دي وتـل   تـاوانه   ستــا د ستـرگـو له
 گـران دي کـتل  جانانـه خ، ملـمـر تـه مـخـا

 

 توره خاوره یم تر پښو الندې مې ځای دی 
 گـران دي  خـتـل  آسمانه او تـه ستوری، تر 

 

 هادي سل ځلې، په ورځ کې درنه ځار شي 
 گـران دي  ویــلگرانه!  تا تـه یو ځلې، تش 

 

 مخونه(۱۱۱ــ   ۱۱۰)اخ! چې لنډې فاصلې وای،            
 

(  ۴۵پنځه څلویښت ) کې زیږیدلی دی، یعنې اوس  ۱۹۷۲ چې دی په  وایيد هادي بیوگرافي 
شعري ټولگه کې د راغلو غزلونو ټول توري   »اخ! چې لنډې فاصلې وای«کلن دی، خو په 

او تل داسې رندانه او عاشقانه خبرې کوي  شهادت ورکوي چې هادي یو مست شل کلن زلمی دی  
چې مینې ته هم اړم وي او غره ته هم اوږه ورکوي. په همدې مستۍ کې یې داسې هم کړي دي  
 چې خیام د ځان شاگرد گڼي، داسې شاگرد چې په مستۍ او شاعرۍ کې یې ده ته گوړه ایښې ده: 

 

 یاد دې شي خیام چې راته مخکې گوړه ایښې وه 
 ه وم، مـیخانه زما په الس کې وه ټـول نیشه، نیش

 

 ام مخ(  ۱۰۴)اخ چې لنډې فاصلې وای، 
 

 دغه راز په یو بل ځای کې وایي: 
 

 بین چې زموږ زړونه لیـدای نه شي  دا ځـینې ظاهر 
 و لگیا وي او سپـیـن تار راته راښیي ـ ویـښتو کې م

 

 ام مخ(  ۱۳۵)اخ! چې لنډې فاصلې وای، 
 

http://www.taand.com/archives/94510
http://www.ayenda.org/Mosaheba%20A.Q.Masoud%20Ba%20A.Hadi.pdf
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د دې خبرې یادول اړین گڼم چې هادي په سیاست او ټولنیزو چارو کې هم فعاله دی او ډیر ځلې  
یې د سیاسي، مدني او ټولنیزو چارو نظریاتو او هڅو ملي رنگ لرلی دی. یو نیم سیاسی لنډ  

 مطلب چې لیکي، هغه هم په سیاسي طنز ډوله تورو داسې لیکي چې:  
 

 میکند«   »... در مغز استخوان به خدا کار
 

 کله چې کابل یادوي: 
 

 سور لکــه د الل په خپـلو ویـنـو ابــاد پـاتې یې 
 ځکـــه د دنـیـا د ښـامـارانـــو مــراد پـــاتـې یې 

 

 څوک دې په دنیا کې د زخمونو د ټکور نه شته 
 څـنـگه چې فــریاد وې، ال هغسې فریاد پاتې یې 

 

 ام مخ( ۴)اخ! چې لنډې فاصلې وای، 
 

 « نومي شعر کې د خپل وطن د، ښار، کلي او مالت پوښتنه داسې کوي: څه وخت راځې؟په » 
 

 ، ال هم د خلکو»...
 

 د کورونو،عزتونو او شرمونو واک له غلو سره دی؟ 
 

 ال هم د سیمې او وطن ،
 

 هغه بدنامې څیرې، 
 

 «رټل شوي، لوټل شوي اولس واک چلوي؟  پر ځپل شوي،
 

 ام مخ(  ۵۸ )اخ! چې لنډې فاصلې وای،
 

 بیلگې:   څودا هم د عبدالهادي هادي د کالم 
 

 ه ،خراب یم ـمـ راب یــخراب یمه ملګرو! سخت خ 
 مه ،خراب یم ـ په ژوند یاره په مړو خلکو حساب ی

 

 وږو سترګو، مړه کاته مې ژوندی ساتي ـ د چا د خ
 ه، خراب یم ــمــذاب یــه ع ــ ده پــنې له ژونـوهللا ګ

 

 و سره سیال وو ــه سیالــدا زړه کابل به وخته ال، ل
 نجاب یمه، خراب یم ـود پــهـ ر یــافــه السه د، کــل

 

 !رمختګ کړی ملګروـ کل د پـهر وخت چې مې ت
 مه ،خراب یم ـراب یــه خـانــل خـه مــر دغـفیــتک

 

 ر یم له ملګرو ـر که هیـ ړي، خیـراسپان به مې  ـزم
 مه ،خراب یم ـاب یــلی بـانې وهــرد، د زمــاوس ګ

 

 د بلې خواته یووړمــه، چې بــظې نـه حافــدا ستا ل
 اب یمه، خراب یم ــبــه حـــو لکــابــــیستی دریــاخ

 

 لې نه وي ـنـي مـایـفـې صـمرنګــنــې غــادي چـــه
 ه خراب یم ـمـ ی ه ثواب،ـ ه کــایـر پـــرتـناه شم ســګ

 

https://www.facebook.com/abdulhadi.hadi?fref=nf


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
197، لومړی ټوکژوندي یادونه

***** 
 اعتراف 

 
 وو ـم کـصاف هـوته نیسو او انــو بل ته ګــوږه یــم

 وو ـم کـلف هـو اتـــخ ،وو ــنه کـیـان مــانــزه او ج
 

 ه پاره ـل لـ و بــو، د یــوا یــو، او هــه یــوږه اوبــم
 وو ـم کـخو ال سوچونه، هر یو خپل ځانله، خلف ه

 

 ر ـو آخـان یــسانـلې، انـنـ ې مـو کــلــپــه خــو پــدا م
 م کوو ـراف هـتـوبه او اعــو تــخ ،ږيــه کیــناه بــګ

 

 و ـ دازه ساتو خــه کې، انــلـامــره مــ ه هــ د پــــد ژون
 دغه د سرو شونډو خوراک کې، لږ اسراف هم کوو 

 

 دلي په جنګ ــژنـ یـو پــط یــا غلـیـ ه، دنـ ښتانـوږ پــم
 وو ـم کـطاف هـعـوو، ژوند او انـم کـذاره هــوږ ګــم

 

 و، مخکې پروت دی، د همده کارنامه ـزخمي کابل م
 وو؟؟؟ ـم کـاف هـړ به د سیـلتـه، مـ ږو نـال به شرمی

 

 ږو ګنې ـو، چې شرمیـرید والړ یـ ر داسې بـادي پــه
 وو ـ م کـواف هــږو او طـــاویـوا تــوخ  اـو شـیـد ښکل
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 : احمد تکل
 

  «هو زه په خپله یمه، احمد یم»
 

 
 

 رونده کې ګڼه غبرګه وله وسوځېږي ـه کـ»ک
 لوګر به ټکنده غرمه کې چېرته دمه وکړي« 

 

 احمد تکل     
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څو ورځې مخکې زما ګران دوست، زما د خوښې وړ شاعر، په ژوند، انسان او نړۍ باندې  
ژورنالست، احمد تکل کابل ته تللی و، فرهنګي دوستانو، د شعر او  باوري شاعر، هنرمند او 

 کار مینه والو یې، د پنځوس کلنۍ په پلمه ده ته لمانځغونډه جوړه کړې وه. 
 

ژنم، خو دومره مې په یاد دي چې دی ال زلمی نه  ـېـزما هیر دي چې زه به یې له کوم وخت نه پ
به زموږ پلرني کور ته د نرخي وطندار په   و چې د کابل چاردهي دهمراد خان نومي کلي ته 

 توګه نه، بلکې د یوې فرهنګي کورنۍ د غړي په توګه را ته. 
 

له هغه وخت نه د ده شاعرانه کاته او زما شوخیګانې سره لګیدې. شیبې میاشتې کلونه، دریابونه  
ل،  وو، روان وو. داسې وخت راغی چې زما واده و او دی غلی چیرې ناست و، څه یې نه وی

خو سترګو نه یې خاموشانه شعرونه وریدل. تاند زلمی و پسې ځوان شو، رادیو ته الړ، بیا یې  
په تلویزیوني پروګرامونو کې څڼې واړولې او تر هغه وروسته یې د هنرونو په بڼ کې، د کابل  

دی دوو شیانو پوخ   ، ږمېـښود، خو څومره چې زه پوه ېـپوهنتون په هنرونو پوهنځي کي ګام ک
 کړ: 

 

 )د پوهنتون او رادیو تلوزیون چاپیلایر(،  ــ له فرهنګي دوستانو سره ناسته
 

 . ــ جدي پرله پسې مطالعې
 

لکه د تیرو خوا شینیو په څیر، بیا هم په خواشینۍ سره هماغو سرو، شنو، تورو او سپینو بادونو  
پسې واخیست،  احمد هم لکه سل ګونو زرګونو او لکونو فرهنګیانو غوندې، د وچې پاڼې په څیر  

د پردیو وطنو د مهاجرت د زهرو مزه یې و څکله، لومړی پیښور، بیا لږ څه لرې سیمو ته الړ،  
خو ده له یوه چاپیلایر سره هم سازش ونه شو کړای او بیا د خپل وطن او ټولنې په طوفاني  
او  حاالتو او څپو کې لکه المبوزن ورګډ شو او آخر په پراګ کې رسمي ماموریت او د ژوند 

 چاپیلایر له بدلون سره د ځوانۍ او شاعرانه مستۍ نه لږ څه خاموشي او مرورتیا. 
 

کال په اګست کې احمد تکل کابل ته الړ او یو ځل بیا یې فرهنګي یارانو قدر    ۲۰۱۵او دا دی د  
نرخ   )دا د  یوه زړورې مقالې )واحد تابع( ته د هغه د  دانی وکړ. یو وار ما هم یوه نرخي ځوان 

 لیکلې وه:  مقاله جګړه د چا ده؟( او غږ اوچتولو له پاره 
 

او دې ته خوشاله وم چې دا دی په نرخ غوندې ځای کې هم د چغې د اوچتولو له پاره څوک  
شته، خو اوس مې د احمد تکل له پاره د یوه بل نرخي ځوان او د ده د کلیوال صفي هللا عمرخیل  

ولوستله، د احمد تکل دې کلیوال په ماهرانه او هنرمندانه   احمد تکل( )زما د کلي شاعر، مقاله

ډول د احمد هنري فرهنګي فعالیتونو ته اشاره کړې او په داسې ژبه یې بیان کړي چې زه باوري  
ورو نرخي فرهنګیانو هلې ځلې وړیا نه دي پاتې. هغوی  شوم چې د احمد تکل او ده ته ور ته ن 

په خپلو شعرونو لیکنو او نورو فرهنګي هلو ځلو داسې بزغلي کرلي چې نن لکه همدې ځوانانو  
غوندې مسوالنه او عالمانه لیکنې کوي. سره له دې چې احمد د کلي د حدودو شاعر نه دی، د  

ښار او هیواد نه وزي او د نړۍ او ال نړۍ    احمد شاعرانه روح دومره سر کښ دی چې له کلي،
 په باب خبرې کوي. 

 

 :خبرې او په پای کې د احمد د هنر د ثبوت له پاره د احمد تکل د مننې دا
 

ولولو ډک دی، خو اوږې مې د ځوان  »نن له کابله راستون شوم. زړه مې د خوښۍ او مننې له 
 دریځ ټولنې د الیتناهي مینې او محبت بار نشي وړالی. د مننې لپاره یې کلمات نلرم. 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_pa_narkh_ky_benarkhi.pdf
http://www.taand.com/archives/54399
https://www.facebook.com/ahmad.takal.7?ref=ts&fref=ts
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له ټولو هغو ښاغلو فرهنګیانو چې د وږي په دوهمه نېټه یې د نیمې پېړۍ تکل غونډه په خپلو  
پوروړی زه شوم. دا پور  ویناوو رنګینه کړه، له زړه مننه. نوښت د ځوان دریځ و، خو د ټولو 

 پر ما دی 
 مننه کابله، مننه ځوان دریځ ټولنې، مننه فرهنګي دوستانو او مننه صدمردې!« 

 

 کله مې چې د فیسبوک په پاڼه کې د احمد تکل دا خبرې ولوستې، ما هم داسې ورته ولیکل: 
 

 »ستا ځواني او شاعرانه تکلونه دې تاند اوسي! 
 

 ته ریښتینی تکل یې، 
 

 تکلونو سره اوسه، تل له 
 

 ږه، هر غر او کمر د شعر غږونه لرې،ـد صد مردې هره تی
 

 برګه کال، نورې کالوې، نور کلي، پاس غرونه، جړوبي او نرم »شیرام« هغه چې ما لیدلي… 
 

 تل له صد مردې سره اوسه،
 

 تل له »کروندې« سره اوسه،
 

 ، تل له خپلو ځانګړو انځورو سره اوسه
 

 او تل… 
 

 خواشینی یم چې په داسې یو محفل کې نه وم چې ما ته ایدیال محفل و. ډیر 
 

 مر دې ډیر وي تکلو سره ـستا ع
 ما ته ډالۍ راوړه انځورو سره!« 

 

رم چې زړو یارانو او تنکیو ځوانانو بیا خاموشه احمد وتخناوه، ده هم  ېـزه خو یې داسې انګ
وخاندې، را بیداره شي ځکه چې که د بل چا  وخندل او زما هیله داسې ده چې دی لږ نور هم 

وي که نه وي، زما ورنه هیله دا ده چې لږ څه د شعر په پل قدم ګړندی کړي او د خپل ذهن په  
زما هیله دا ده چې پر ده باندې حاکمه او مسلطه خاموشي ماته   ښکلو انځورونو موږ و نازوي.

پتیا له دایرې نه راوزي. ده یو وخت  شي او د چوپتیا او ګوشه نشیۍ پردې څیرې ګړي او د چو
 مروره خندا، وچ ډیران ته راوستله: 

 

 »ما مروره خندا راوسته په وچ ډیرانه…« 
 

 خو اوس یې هماغه خندا له خپلو شونډو نه مروره ده او هیله ده چې دی بیرته ورسره پخال شي. 
یوه ځانګړي محفل کې  دلته زه د احمد تکل د شعر یوه بیلګه وړاندې کوم. دا شعر احمد په 

 اورولی و او ویدیو یې زما په شخصي آرشیف کې خوندي ده: 
 

 »هو زه په خپله یم
 

 تر بوړبوکو نه سرګرځنی
 

 تربادو نه ستړی
 

 تر تورې تږی
 

 ترچړې نه وږی
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 تر داره موړ
 

 ترسالخۍ نه خړوب
 

 آه 
 

 څوک نارې راوهي
 

 په خپله یمه
 

 احمد یم.«
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 :صالح محمد صالح
 

 اور او ګالن 
 

 د جگړې په اور کې راپورته شوی نسل
 

 یوه بېلگه یې صالح محمد صالح دی 

 
 ږ نه دي خوشالهـدې باغ ګلونه ل د

 ږيـوړیـورغـرو نـتازه تر تر تازه ت
 

 )خوشال خټک(

 
مخ  په بیه  وینو خپلو فرهنګیان هرقدم د  فرهنګ او  اوس هغه وخت رارسیدالی دی چې زموږ

  ښایي د  ږي،ېـفرهنګ باندې تیر  ادب او  ژبې،  پر  هغه څه چې اوس زموږ  ږدي.  وړاندې پر
هغه نادودې   پښتني فرهنګ په تاریخ کې داسې دور نه وي تیر شوی.  ادب او پښتو ژبې، پښتو

هغه دوست او دوښمن    ږي؛ ېـپښتني فرهنګ سره ک   پښتوادب او   پښتو ژبې،   چې نن سبا له پښتنو،
 داسې روښانه دي.  ته لکه لمر

 

کې مات وزري   بڼونو  په سوځیدلو  او  سرباندې  الرو  فرهنګیان اوس اوس په ورکو  زموږ
داسې فرهنګي    داسې حالت پرې راوستی دی او   باندې تربرونو  د   کور  دننه او   کور   طوطیان دي. 

زموږ    چې د پرمختګ او کار ډیرې الرې یې پرمخ تړل شوي دي.  یرغل یې ورباندې کړی دی؛
  روان اړودوړ   نړۍ کې د   پاخه سن ډیری فرهنګیان په وطن او  اومنځوي    د   ژوندیو فرهنګیانو   د 

یا یې له قلم نه سوټی جوړ    مرتد سیاست په لوموکې نښتي دي او   یا د   یا په ټپه والړ دي،   ، په پلمه
 بل سر پرې ټکوي.   کړی یو د 

 

نړۍ په کچه نه یوازې   سیمې او  هیواد، زما له نظره پښتانه او په مجموع کې پښتني فرهنګ د 
یې هرڅه   ټاپې په خاطر القاعده او طالب د  تروریزم،  بلکې د  چې یو زړه سواندی نه لري، دا

لګولې او نوره یې هم   ښکاره دښمنانو پر موږ  زموږ  او دا ټاپه بل چا نه،  پر ضد دریدلي دي 
دوی زموږ زړه   « ې نه شيداسې یې ووژنه چې وینې یې توی» دوی داسې کار وکړلکه لګوي.

سیاست او   داسې یې د  اخلي یې، ستل اوی نه واخ  وتلي قلموال له موږ سواندي خدمتګاران او
فرهنګ   الڅه چې ال اقل د  ته خو  اداري فساد په مردار ډڼد کې ډوبوي چې بیا سر پورته کولو 

 کلماتو د تلفظ جوګه هم نه وي.  او ادب د 
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په نړیواله کچه تربرونه لري او دې   په سیمه او  ردننه،  کو پښتني فرهنګ  ژبه او  پښتو  پښتانه، 
ضد داسې ماهرانه تبلیغات کړي او کوي یې چې اصآل چا    فرهنګ پر ژبې او  د  زموږ  تربرونو 

 په خوب کې هم نه وو لیدلي. 
 

نورو له پاره هسې   د ، دننه هر څه کوو یوه ترخه واقعیت په ډول ومنو، موږ چې کور  دا باید د 
  سندرې ووایي،   ږي او ـپه فرهنګي بڼ کې بلبالن وچغی  که زموږ   بیفایدې کارونه ښکاري.   او   بابیز 
دوی په کوڅو کې سپي وغپیږي، نو    او که د   یې بد لږیږي  تربرونو له خوا ویل کیږي چې غږ  د 

 څومره زړه وړونکی غږ لري.   وایي:
 

په ځانګړي ډول   ږي،ېـګاونډیانو په نیت او کارنامو باندې هر څوک پوه  سیمې په کچه خو د  د 
  فرهنګ مراندې یې راغوڅې کړي دي. ایران او پاکستان هغه منفي رولونه چې زموږ د  د 

کشمیر    ضد د   پر   هندوستان او هندوانو   اسالمي عقایدو په نامه د   پاکستاني آی ـ اس ـ آی پښتانه د 
منفي   اکثرو  له همغې ورځې نه وروسته په هندي فلمونو کې د  ږي یې؛ ېـل ږلي او ېـجګړې ته ل 
 ږي. ېـریښه او پښه خان )پښتون( پورې تړل ک کرکترونو 

 

دلته په   القاعدې او طالبانو پورې تړي.  تروریزم، ه مخدراتو، پنړۍ په کچه تربرونه پښتانه  د 
ځلې داسې هم شوي چې ډیری اروپایان کله   منفي تبلیغاتو په پایله کې ډیر  ناوړه او  اروپا کې د 

مخدراتو او تروریزم   افغان له کلمې سره جوخت د  په ذهن کې یې د  ،افغان نوم واوري چې د 
 بهرنیانو ته ویلي دي چې ټول پښتانه طالبان دي.  او هلته کوردننه تربرونو  ږيېـمفاهیم تداعي ک

 

په نړیواله کچه   ایراني آخوندانو  رواني ترور ښه په خرپ روان دی.  شخصیتونو  په اروپا کې د 
دوی ټول په یوه   ترور لړۍ ښه توده ساتلې ده. دې رواني  تربرونو په مرسته د   کورنیو زموږ د 

   چا چې پښتو ویله هغه طالب دی.   خوله وایي هر
 

ډنمارکي ژبې په مکتب کې کومې ډنمارکۍ ښوونکې کوم ایران پلوه افغان    دلته په ډنمارک کې د 
هغه ورته په ډیره حق په   نه پوښتنه کړې وه چې دا طالبان څه ډول سړی کوالی شي وپیژني؟

هر چا چې پښتو ژبه باندې خبرې کولې هغه   دا خو ډیره آسانه خبره ده، جانبه لهجه ویلي و: 
 طالب دی. 

 

خو    لنډکۍ بیلګې وې؛  څو  یو  کارونو  د   تربرونو  فرهنګ پرضد د   ژبې او  زموږاو زموږ د   دا خو
  او ووایو  ګریوانه کې ښکته کړوباید په خپل    موږ خپله څه کوو؟ خپل سر ،  رابه شو خپل ځان ته
خپلې   او څومره مو د  ادب او فرهنګ له پاره مثبت کار کړی  خپلې ژبې، چې: څومره مو د 

 خنډونه پیښ کړی دي؟  فرهنګ له پاره مزاحمت او  ادب او  ژبې،
 

کې ډیر افغانان بهرته روان شول چې په هغو کې   په لړ او بدلونونو انقالباتو  په افغانستان کې د 
قومونو زلمیان اکثرآ په زده کړه   نورو چې د  توپیر یې په دې کې و خو  نه زلمیان هم وو؛پښتا 

ځوانان باید په علم پسې  »الفت صاحب خبره یې پرځای کړه چې ویلي یې وو:    د   پسې والړل او
  زموږ د  ځوانان په بله خوا روان شول.  خو زموږ ؛ «علم رڼا له ځان سره راوړي والړشي او د 

ته په   یا سعودي  چې ځوانان یې دوبی  په دې کې و کورنیو ویاړ  د  هغو  د  او  اکثریت ځوانانو 
 مزدورۍ پسې تللي دي. 

 

  کې دې موضوع ته ډیره ښه او مستنده اشاره کړې ده.   « یو شپون و  ، نه و  ، و»  شپون صاحب په 
شپون صاحب  خبرو په ترڅ کې    د   آشنا و،   شپون صاحب زورور   چې د   کوم پښتون جهادي رهبر

   ورته ویلي وو:
زده کړي   کمپیوتر  ږئ چې علم زده کړي، ېـته ول هیوادونو  دا ځوانان بهرنیو  لرئ،  امکانات خو 

 او... 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
204، لومړی ټوکژوندي یادونه

لمنې ته ور   کفر په لوی الس یې د  ږم او ېـبهر ته یې ول  هغه په ځواب کې ورته ویلي وو: 
 وغورځوم او... 

 

  وچو  د  او  ږو،ېـکفر له ډاره نه ل ته یې د  وبهرنیو هیوادون  که ښه حقیقت ته ځیر شو، وګورئ! 
خرو په لکۍ    وزو او   پسونو،  یا د   قهریدلي شنه یا وریځ آسمان تر چتر الندې،   لمن کې د په    غرو

نوي   او کله چې مو نوي عصر نوي علوم زده کیدای نه شي، سره خو د  تیرولو پسې ټول عمر
بیګانه او له کاروان څخه به یې ډیر وروسته پاتې  له تمدن سره به    نو  فنون زده نه وي،  علوم او 
 نه هم پښتني فرهنګ ته.  نه هم پښتو او   بیا نو نه پښتنو ته څه کوالی شو او؛  اوسو

 

ښوونکي او   ږي،ېـیا الوزول ک  ږي او ېـیا سوځول ک په تور کفر  له بده مرغه زموږ ښوونځي د 
نوکالج  »   د   پښتنو   ږي. ېـیا په دار ځړول کږي او  ېـږي یا حاللېـیا په ډزو ویشتل ک   زده کوونکي مو 

  به روسی سکاد راکټ هم په پښتني سیمو لګیده او  پخوا له هیره کړې ده. ا  علمي مس «، نونالج
او وایي چې موږ اسامه   اوس بي دوه پنځوس ډوله الوتکه هم په پښتني سیمو بمونه غورځوي،

جګړې   همدا اوس د  موږ ستن لټوو،امریکایانو ستن په کاهدان کې اچولې او وایي چې  لټوو،
 خوا هم.  ږي او داېـټول زور په پښتني سیمو او پښتنو باندې دی آ خوا هم پښتون وژل ک 

 

  تمدن په ارابه پسې ځغاستل نه دي،   علم او  د   دودیزې ټولنې ویاړ  دغه راز له بده مرغه زموږ د 
  چې په علم پسې تلل دې د  دې مانا نه لري  دا خبره د  دین په لمن پورې زوړندیدل دي، بلکې د 
  علم زده کړه به هم نه هیروو.   او د   خپله دینداري به هم کوو؛  هیرولو په مانا وانګیرل شي  دین د 

همدغه خلک پر   ږدي او بیا کله چې موږ دینداري کوو ـدیندارۍ ته هم نه پری کوردننه دښمن مو 
کې که ځیر شئ اکثریت دیني مسایل    تلویزینونو په اکثریت افغاني    افراطي نوم ږدي.   موږ باندې د 

ږي. په لوی الس پښتو له  ېـژبو وړاندې ک  اقتصاد او سیاست په نورو  هنر، علم،  په پښتو دي او 
لیکوال یا شاعر ښه نثر   ږي. دغه راز که زموږ ېـهنر نه لرې ساتل ک تجارت او سیاست، علم،

  بل نوم ورباندې ایښودل کیږي.  اشکالو  بیا په شکل د  یا ښه شعر ولیکي او ښه تخلیق وکړي؛ 
چا پر کونه   چا پر سر او د  کمونست زړه ګرد وهلې ټاپه خو شته چې د  نور هیڅ چې نه وي د 

 ږي. ېـلګول ک
 

 سرالري مشران څه کوي؟  زموږ په خپلو کې مو هم چندانې مزه نه شته. 
 

 « یو چې سر کاندي راپورته بل یې ووهي مغزي »
 

ده له ژبپوهنیزو   هر څوک چې عربي مآبي وکړي یا د  سوټی په الس ګرځي، نوې پښتو   زیار د 
که بل هیڅ څوک یې پیدا نه کړل الیق    هغه سر.  زیار سوټی او د   بیا د   سرغړونه وکړي،  اصولو 

اکادیمسنۍ د   د  کمونست له ټاپو ډک دی او  هغه وجود د  د  الیق چې واقعآ الیق دی، خو شته. 
 د ناالیق لقب هم وروباښه.  پښتنو خیرات په ویش کې همدغو 

 

  خپل نثر  نو د  کله چې یې طبعه خرابه شي، شپون صاحب بیا بل سوټی په الس کې نیولی دی.
شاتو کې زهر ورګډ کا؛ کله روسي نکلي چاینکه په الس لرلي سوټي باندې    ښکلي بڼ په خوږو  د 

ځب کوي؛ که   ـ  ورباندې ځب کړنګوي او کله بیا په اصطالح کمونست یا کمونست ډوله خلک 
او یا   سوټي له پاره پیدا کړې ده ده د  زیارمظلوم ککره هسې هم خدای د  د  هیڅ شی پیدا نه کا،

 اوږدې مقالې ورباندې لیکو.  باندې لګیا یو  لهجوي توپیرونو او تضادونو « سو او شو»هم د 
 

 پښتانه او پښتني فرهنګ څنګه شي؟   کې به پښتو، ښه په دې تضادونو 
 

  ،ادبیاتو پوهنځي د دویم کال محصل وم ل کال کې چې زه د  ۱۳۵۶ا ښه په یاد دي چې په زم
او د   څو تنو هم دوره محصلینو حبیبی صاحب د ادبیاتو پوهنځي په مخ کې راګیر کړ  موږ 

 احساساتو تر تاثیر الندې مو پوښتنه ځینې وکړه: 
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 دا پښتو او پښتانه به کله ترقي کوي؟ 
 

په آرامه یې موږ ته وکتل زموږ   و او په بیړه په کوم لوري روان و،  ډیر لږ ده سره چې وخت 
 احساسات یې حس کړل او بیا یې آسمایي غره ته الس ونیو او وې ویل: 

 

هر کله چې اصلي او با احساسه پښتانه دې کال ته   دې غره تر شا یوه کال ده، بچیانو! د »
 « دې کار تمه وکړئ. بیا د  ورننوتل،

 

په دولتي دستګاه کې ملي ستم   لونه وروسته چې په افغانستان کې رژیم بدل شوی و، دغه راز ک
بیا   پښتو مضمون ال لغو کړی و؛  ځینو ټولګیو نه یې د  مکتب د  چې حتی د  داسې په کش کې و، 

 مو تقریبآ عین پوښتنه رشاد صاحب ته مخ کې کیښوده: 
 

 څنګه شي؟ دا پښتو ژبه او پښتانه به آخر په دې ملي ستم کې 
 

 هغه مبارک زموږ په ځواب کې وویل: 
 

هغې ویونکي لکه ځینې خلک چې فکر کوي، داسې پدیدې نه دي چې ژر رامنځ    یوه ژبه او د »
رامنځ ته   د  دې پدیدو رامنځ ته کیدل اوږود وخت نیولی، د  ته شي او ژر له منځه والړې شي. 

 « نځه هم نه ځي.داسې ژر له م  او ودې شرایط ورته مساعد شوي دي او  کیدو
 

  خلک،  چې ځه هلکه کرار کینه،  دې مانا نه لري چې موږ الس تر زنې الندې کینو  خو دا خبره د 
موږ باید    پراختیا او عمومیت به پیدا کوي.   وده به کوي،   ږي، ېـفرهنګ دې ژوندی پاتې ک  ژبه او 

ځکه چې په رڼو سترګو یې ګورو  ، ته په کم نظر ونه ګورو « موږ به څه کوو؟» جهاني بلنې  د 
  د  ږي.ېـپښتو او پښتني فرهنګ ګړنګ ته ورپورې وهل ک ږي، پښتانه،ېـچې وطن دې ټوټه ک
بیا   ژبې او فرهنګ په اړوند ځانته رسالتونه او مسؤلیتونه لري.  هر نسل د  یوې ژبې د ویونکو 

 و. په دې شرط چې الس تر زنې کینن   هم امید شته،
 

امید سترګي   زه اوس د پښتني فرهنګ په نوي راپورته شوي نسل کې داسې تحرک وینم چې د 
  ژوندي پاتې کیدو،  پښتو ژبې او پښتني فرهنګ د  زه یې احساسوم چې د  ورته غړیدای شي.

  عمومیت پراختیا او پرمختګ له پاره دې ځوانانو په جدي او مسؤالنه ډول لستوڼي بډ وهلي دي، 
 شرایط یې ډیر بد دي. خو 

 

لومړي ځل له پاره په کابل   موږ د  یادول تشویق او... په موږ کې چندان رواج نه و. ژوندیو  د 
هلته، داسې فرهنګیان    په رښتبا هم دا یو نوی پیل و.  عالمه رشاد کلیزه ولمانځله.  پوهنتون کې د 
دې محفل    د   ي ګالن دي.ښکلي او ویاړل   بڼونو  پښتني فرهنګ د   چې اکثریت یې د   راټول شوي وو

اوس هم زما په شخصي   تصویرونه چې زموږ په فامیلي کمره فلمبرداري شوي وو، یو څو 
ورا په تاالر  ش علمي  کابل پوهنتون د  په هغه ځانګړې ناسته کې چې د  آرشیف کې موجود دي. 

  خوږی،    لکه:  عالمه رشاد پرشاوخوا را ټول شوي وو   کڼ شمیر وتلي فرهنګیان د   ،کې شوې وه
  زلمی هیوادمل،  بریالی باجوړی،  عبدالرحیم عاطف،  رحیم الهام، نصراله حافظ، عبداله بختانی، 

 صابر خویشکی او ... حبیب هللا جاج پښتون زوی، جالل الدین کونړی، آصف بهاند، خالق رشید،
 

چې    اروپا په سطح کې دا لومړی ځل دی   خو د   وروسته له هغه په کابل کې دا دود پسې ِوغځید، 
  ږي او د ېـملګرو په نوښت دومره فرهنګیان سره راټول  همغږو  ده د   او د   د ګران دوست غمخور

زه دا یو ضرورت ګڼم او دا ضرورت    ږي. ېـاستعدادونو قدردانی ک  سرغندویو   شمیر مبتکرو او   یو 
محافلو  همداسې    موږ باید د   ږي. ېـغمخور په غمخورئ دا دی تر سره ک  تر ټولو ښه او لومړی د 
تشویق او درناوی   استعدادونو عرصې د  خپلې ژبې او خپل فرهنګ د  له الرې د خپل وطن،

زیار   هغه دومره  هغه هم یو استعداد و،  روحاني غوندې نه شي.  خدای مه کړه چې د  وکړو؛ 
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ځان یې   نه یې کابل لیده نه هلمند او... هغه خو الړ  ایسته چې نه یې وخت لیده نه یې نا وخت،
 کړ: بادار 

 

 « قام په غم کې چې چا بایلودو بادار دی  ... سر د»
 

ځکه باید په دې ټینګار وشي چې همدا اوس چې ال نا   ته یې ابدي غمونه پریښودل، خو موږ 
ادبیاتو او فرهنګ په خدمت کې   ژبې، هغه چا قدر دانی وشي چې عمآل د  باید د  وخته نه ده،

 اوږه ورکړې ده. سر په بیه یې دغه فرهنګي کار ته  آن د  دي؛
 

باید قدر یې وشي او   خپلو وینو په بیه بله ساتلې ده،   پښتني فرهنګ تته ډیوه د   چې د   دې ځوانانو
 قدر یې پر موږ ښکاره دی او حق یې دی: 

 

 قدر ډیر دی ښایستوو  په رحمان د
 چا زده بې رنځوره طبیب قدر د د

 

عملي کار سر الري   ډګر کې د فرهنګ په  ادب او ژبې،  دا زلمیان چې اوس په عملي ډول د 
  او یا هم د  له الرې ژانرونو  بیالبیلو  نورو  نثر،  شعر،  ټول د  زه یو هم مخامخ نه پیژنم.  دي،

دا د خوښۍ ځای دی چې   خو  له برکته پیژنم؛ کمپیوتر  او په ځانګړي ډول د  مجلو  اخبارونو، 
امخ لیدو او پیژند ګلوۍ  مخ  دوی د   ملګرو په زیار او هڅه د   ده دهمغږو  او د   موږ ته نن دغمخور
په اروپا کې    پیر محمد باوري او  صالح محمد صالح،   اجمل اند، په تیره بیا د  زمینه برابره شوه، 

 نور ځوان او تاند استعدادونه. 
 

پیژندګلوۍ یوه وړوکې   صالح محمد صالح د  تاسو ته به ډیره په زړه پورې وي که زه دلته د 
 :  خاطره ولیکم

 

ته   ستړو ورځو نه یوه ورځ په ماسکو کې ستړی ستومانه له مزدورۍ نه کور مهاجرت له  د 
   او راته وې ویل: له رارسیدو سره سم مې کوچني زوی یو ټوټه کاغذ راته ونیو  راغلم. 

 

   مې په ډیران کې پیدا کړ. پالره دا
 

 په تندي یې لیکلي و:   کاغذ مې چې پرانست،
 

   صالح محمد صالح.
 

ده دوه ښکلي شعرونه په    صالح صاحب له لیک سره مل د   که ګورم د   شوم،  په بیړه متن ته ځیر
لیک    مودو تنده مې پرې ماته شوه.  د   بیا ولوستل،  ـ  شعرونه مې څو ځلې بیا  کې لیکل شوي وو.
نامه   ښاغلي نظیف تکل په آدرس او مسؤل مدیر مجلې د  «لیمه »خپریدونکې  په ماسکو کې د 
ورسته له یو څه   ښاغلی تکل څه موده پخوا له هغه ځایه کډه شوی و،څنګه چې  لیکل شوی و.

تصادف له مخې   چې زما زوی د  تعمیر مسؤلو کسانو لیک په ډیران کې غورځوالی و  مودې د 
 پرې ورپیښ شوی و.  

 

مسؤل عارف خزان ته په مجله کې  بل  لیمې مجلې    اشت سره د د ما بیا لیک او شعرونه له یوه یاد 
 وسپارل. نشر له پاره   د 
 

دوی په   د  بل کړای شوي اور په منځ کې غوړیدلي ګالن دي، په وطن کې د  دا ځوانان زموږ
 ټولو اوریدونکو او لوستونکو ته په خطاب کې وایم:  ،اړوند 

 

او همدا نوي   حیثیت لري راټوکیدلو ګالنو اور په منځ کې د  ځوان فرهنګیان د  ـ نوی نسل او
 ، دوی په لوري اوړي سترګې د امید  ځوانان دي چې زموږ د 
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 ،جګړې په لومړۍ کرښه کې له دښمن سره ډغرې وهي  قلم توره په الس د  ـ دوی د 
 

او هیله ده چې دا خزان وهلی بڼ    بڼ باغوانان دي   خزان وهلي ادب او فرهنګ د   د   ـ دوی زموږ 
 ، بیا تاند او ښیرازه شي زیار  دوی په هاند او  به د 

  د  ځوانان زموږ  او دای څلورم ځواک په صفت منل شوې د  مډیا د ـ نن سبا په ټوله نړۍ کې 
 ، مډیا یا څلورم ځواک سرغندویان دي وطن د 

 

تمدن له کاروان سره ګام   په ګاڼه سمبال کړي او د  نویو علومو  ـ دوی سره ښایي چې ځانونه د 
ادبیاتو او فرهنګ د    ژبې،  وطن،  خپلو خلکو،   څو وکوالی شي د   په ګام مخ پر وړاندې الړ شي،

 غوړیدو له پاره ال ډیرخدمتونه وکړي. 
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 :زغممحب ډاکتر 
 طبیب او مال 

 

 د ډاکتر زغم وصیت
 

 درځمته مې ګمراه بوله خو زه ستا په الره نه 
 مـا ډېــرې لـیـدلې د جـانـان کـلـي ته الرې دي

 

هیواد جغرافیایي موقعیت د تاریخ په اوږدو کې داسې راغلی وي چې زموږ تاریخ  ښایی زموږ د  
به، زموږ جغرافیه ټاکي؛ د همدې له مخې ویالی شم چې د تاریخ په اوږدو کې په سیمه باندې  
څومره فکري بدلونونه او د ټولنیز ژوند سونامیګاني چې راغلې دي، د ثقلت ټکی او مرکز یې  

 ټاکل شوی دی او یا به دا جغرافیه ور ته مناسبه وه. یا عمداً افغانستان  
 

په دغو فکري سونامیګانو کې، چې پر سیمه باندې راغلې دي، تر ټولو ډیر ورانی یې زموږ په  
خاوره کې او زموږ د خلکو په ککریو کې کړی دی. د ټولې نړۍ د سړې جګړې مرکز افغانستان  

وي، وروسته له هغه چې دغه سړه جګړه په  و او منفي پایلې یې تر نن پورې زموږ خلک زور 
تودې جګړې باندې واوښته، مرکز یې همدا افغانستان و او دی او اوس هم دا غمیزه ښه په خرپ  
او په اوج د افغانستان پر ستیژ باندې روانه ده، زموږ د خلکو غوښې او اډوکې په کې سوځي،  

خلک او ټولنه د نا پوهۍ او اوهامو    ګاونډیان، د سیمې خلک، نړیوال څڼې ور ته اړوي او زموږ
 د بال په منګولو کې را ګیر، حیران، حیران ور ته ګورې او سوځي. 

 

په دې ټولو جریانونو او بدلونونو کې زموږ د نسلونو، نسلونو خلکو پر ذهن یوه فکري، رواني  
یر و او  هیوال او بال حکومت کاوه او کوي یې چې هغه له دین نه نا سم برداشت او نا سم تفس

یې د کوم  یا یدل او پوه ه ن دی او دا کار له پیل نه تر پایه پورې هغو مالیانو کړی دی چې یا 
 له پاره عمداً دا کار تر سره کاوه او تر سره کوي یې.  غرض 

 

،  د دین تر ټولو لوی تحریفونکي  دغو ترخو حقایقو ته په کتو سره ویالی شو چې، د مال یانو دا ډله 
تر پښو الندې کونکي، د جګړې اور بلوونکي او د انساني  ارزښتونو د انساني او وطني ملي 

   . سپکوونکي دي کرامت 
 

وختونه، تیر شول چا څه و نه ویل، ډیری په دې پوهیدل چې دغه مالیان څه کوي، خو چا څه  
ږې الندې دی او که چا څه ویلي  یـتتر ږي او د چا الس ېـږي، څوک شرمېـنه ویل، څوک ډار

هم وې، ښایي غږ به یې په کوم ډول ټپ کړای شوی وي او دا غږ او حرکت به مړ یا دریدلی  
   .وي 
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اوس دا دی خبره حرکت نه، بغاوت ته ورسیده او د دې »مقدس بغات« سر الری محب زغم  
و پرته له کومې پردې نه یې په ښکاره او په  شو او پرته له ډاره، پرته له ځان سانسورئ نه ا

   :سپین میدان نارې کړې چې 
 

 ! مل ګله نور دې نه منم
 

دا به سمه وي چې مالیان د پیغمبرانو وارثان دي، خو نه دا اوسنی او ننی مال. که دوی د  
د خدای په کور کې دننه د پیغمبر د ُمسلې وارث د   ، پیغمبرانو وارثان وای نو په جومات کې

پیغمبر د مسلې پر سر پر یوه لس کلنه مسلمانه جلۍ باندې جنسي تیری کوي؟ نه هیڅ کله نه؛ دا  
 کار زموږ مال کړی دی، ځکه نو دوی د پیغمبر وارثان نه دي او... 

 

ه خپله پاڼه کې د خپلې  مه او دیرشمه نیټه پ ۲۷ام کال د اګست په  ۲۰۱۶ښاغلي ډاکتر زغم د  
کې د »یو   ځواب نامې او د هغې په باب د ځینو خلکو د مثبتو او منفي نظریاتو په « وصیت »
قرباني  خپل ځان  خبرې« تر سر لیک الندې د ځواب په خپرولو سره خپل ځان وژلی،    الزمي   څو 

ړیو سکوت یې مات کړ  ـړیو، پیـمړ ګڼلی، خپل سر یې په الس کې ونیو، د پیخپل ځان  کړي او 
هغه چا او هغو اصولو پر ضد یې د بغاوت جنډه جګه کړه چې له اوږدو مودو راهیسې   او د 

 زموږ د خلکو او ټولنې پر ذهن باندې لکه خپسه، هیوال او بال حکومت کاوه او کوي یې. 
 

رښتیا و وایم چې د ډاکتر زغم خبرې زما د زړه خبرې دي او دا ډیره موده ما خپله د  که زه 
ته نیولی و او ډیرې خبرې مې په زړه او ذهن کې د یو    څنډېله کې ځان  ځان سانسورۍ په سلس

لوی او دروند بار په توګه په خپله ساتلې وې، تر څو چې د ډاکتر محب، د زغم غر ونړید، چغه  
ږي او روانې به وي، څو د ټولو خلکو او نړیوالو  ـیې اوچته شوه او دا دی آزانګې یې پسې جګی

 ږي. ېـغوږونو ته ورس 
 

و نه غوښتل چې د ډاکتر زغم د بغاوت د چغې ځواب په فیسبوک کې په یو:»وا، وا« باندې   ما
ور لنډ کړم او یا خپل زړه په یو لنډ کامنت کې ور ته تش کړم، نو مې وغوښتل چې لومړی  

 ډاکتر زغم ته و وایم:  
 

خوښه وه دا  د جهالت، تیارې او نا پوهۍ پر ضد ستا د غږ او بغاوت مالتړ کوم او بیا دې که 
لیک او د بغاوت دا ناره به له ټولو افغانانو سره د شریکولو په غرض په نورو آدرسونو کې هم  
خپاره کړو. د دې کار د تر سره کیدو له پاره، زما او ډاکتر زغم په منځ کې دا دوه مسیجونه  

 الړل، راغلل: 
 

 آصف بهاند:  
 

 !ډاکتر صاحب درناوی مې ومنه »
 

  ی خپلو بچو، موږ، هغې ټولنې او خلکو ته چې ته یې پیژنې، تر ډیرو پورې ژوند خدای  تاسو دې  
لري. ستاسو د وصیت له لوستلو نه وروسته، او په تیره د وصیت په باب د مثبتو اومنفي نظریاتو  
په باب مو کوم ځواب چې لیکلی دی، د دې کرښو په لوستلو سره، تاسو نه یوازې زما، بلکې د  

، په ځانځاني ښامار کې د مجروح له بغاوته خبرې لیکلې دي، تاسو یو بغاوت کړی ډیرو خلکو د زړه 

 ... هم ستر بغاوت، تاسو زموږ پر ټولنه باندې د یوې حاکمې بال او هیوال په مقابل کې بغاوت کړی دی او
 

 .تاسو د ستر استبداد، نا روا او جبر پر ضد د مبارزې غږ اوچت کړی دی او زه در سره یم 
 

و خوښه وي زه به ستاسو وصیت او د خلکو په مقابل کې ستاسو ځوابیه خبرې له خپلې  که م 
 .«    نالین ویبسایت کې هم خپاره کړمآ یوې مقدمې سره په افغان جرمن 

 

 ډاکتر محب زغم: 
 

https://www.facebook.com/mohib.zgham/posts/1128497427205513
https://www.facebook.com/mohib.zgham/posts/1130696530318936
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 ! سالمونه قدرمن استاده »
 

یو رانه وژني او موږ    ، ډېره مننه چې ما ته مو ډاډ راکړ. نور نو چوپ نه شوم پاتېدای. دوی یو
 ي.   ږ ـغلي ورته ګورو چې کله به زموږ وار رسې

 

 « .که تاسې لیکنه پرې وکړئ مهرباني به مو وي
 

دا دی له پاسنۍ مقدمې او څو لنډو خبرو نه وروسته تاسو درانه لوستونکي را بولم د ډاکتر محب  
مثبتو نظریاتو په ځواب کې نورو  زغم وصیت لیک ته او ورپسې یې د ځینو دوستانو د منفي او  

 توضیحاتو ته:» 

 زما وصیت
 

ږي چې زړه مې غواړي خپل وصیت ولیکم. فکر کوم اوس یې وخت دی ځکه  ـډېره موده کې
 . ناڅاپي مرګونه دومره ډېر شوي دي چې هره شېبه مو د مرګ احتمال شته. نو اوس به یې ولیکم 

 

اصلي پانګه دوه شیان دي: تاسې او زما لیکنې. نو دا  زما ګرانو وروڼو او ملګرو! زما د ژوند 
 : مې پر تاسو دین دی چې زما وصیت به ټکي په ټکي عملي کوئ

 

زما جنازه به تر هدیرې پورې په موټر کې وړئ. په ژوند کې مې هڅه کړې ده چې د چا  ــ ۱
 . غواړم چې مړی مې د چا پر اوږو بار شي  شم او نه   پر اوږو بار نه

 

 . به مې جنازې ته نه پرېږدئمال  ــ ۲
 خدای ته وګورئ دا مه راولئ

 ه راولئـال مـوره بـا ته دا تـم
 

 مینه مذهب زما او کرکه د ده
 ا جنازې ته مال مه راولئـزم

 

 ال ماشومان وو چې پالر به مې ویل:   ــ۳
 

ږم چې  ـدرې ږئ، پخپله شئ. ما ته به نه ګورئ. زه به د هېچا دروازې ته ونهـ»چې هرڅه کې
 زوی مې کامیاب کړه، زوی مې مقرر کړه...«  

 

نو بله دنیا به مې هم پخپله    ،زه او زما وروڼه چې هرځای ته رسېدلي یو، په خپل مټ رسېدلي یو
 .جوړوم. مه راته دعا کوئ، مه ختم او خیرات راپسې کوئ. زه د هېچا دعا ته ضرورت نه لرم

 

کړئ. خدای دې وکړي چې تر هغه    انسان په درد لګېده، وریې که زما د بدن هر غړی د بل  ــ  ۴
غواړم چې کاري شیان له   وخته پورې په وطن کې د غړو د پیوند امکانات برابر شي. زه نه 

ځانه سره خاورو ته یوسم. زړه، ینه، پښتورګي او سترګې مې که د چا په کارېدل، ورته ډالۍ  
 .یې کړئ 

 

ګورئ، که د کار خبرې په کې وې، چاپ    کمپیوټر کې خوندي دي. ویېلیکنې مې ټولې په  ــ    ۵
 .یې کړئ 

 

لرم چې اوالدونه مې   لرم. یو عادي کور او یو موټر لرم. داسې څه نه د دنیا متاع ډېره نه ــ  ۶
غواړم. وروڼو ته مې دا وصیت  یې   دي رسېدلي او نه  ورباندې بسیا شي. له پالره هم څه راته نه

زما له مرګه وروسته دې دا موټر خرڅ کړي او په پیسو یې د کور دویم چت راته جوړ  دی چې  
ږي او د کور لومړی پوړ دې چا ته په کرایه ورکړي.  ـکړي. کورنۍ به مې دویم چت کې اوسې

   .ږي. د کور په کرایه به ګوزاره وکړي ـمېرمن مې په کمو پیسو د کور په چلولو ښه پوهې
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
211، لومړی ټوکژوندي یادونه

دوستانو چې په دولت کې کار کوي، هیله کوم چې زما مېرمن دې په یوه مکتب  له خپلو هغو   ــ  ۷
غواړم، بلکې د ولس    یا دارالمعلمین کې د معلمې په توګه مقرره کړي. دا یوازې د ځان لپاره نه 

لپاره یې هم غواړم. مېرمن به مې بهترینه معلمه وي. هغه اوس د ښوونې او روزنې پوهنتون د  
فیصده پورته دی. که مقرره شي، معاش   ۹۰له ده. د نمرو اوسط یې تر ر محصتوروستي سمس

به یې د کور په چلولو کې ورسره مرسته وکړي او مطمین یم چې شاګردانو ته به یې ډېر خیر  
 .ورسېږي

 

ګورئ. که مو نه درلوده،    زامنو ته مې هماغه د پالر خبره کوم. د هېچا الس او جېب ته مه ــ    ۸
  ئ.غواړوخورئ خو له چا مرسته مه سپوره ډوډۍ 

 

هللا جانه، ته د پیلوټۍ شوقي یې نو درسونو ته اړم شه، انګلیسي او ساینسي مضمونونه    محبوب   - 
باید سم زده کړې. په وطن کې د پیلوټۍ کورسونه نشته خو په هند، سینګاپور او نورو ملکونو  

دي پاتې چې په دې کورسونو کې داخله وکړئ. نو ته پخپله   کې شته. له ما نه پیسې درته نه 
وګوره، که داسې چانس درته برابر شو چې هم کار وکړې، هم تحصیل چې د پوهنتون خرڅ  
 پخپله پیدا کړې نو ښه به وي. که داسې نه کېدل نو دویم شوق دې وپاله، کمپیوټر ساینس ولوله.  

 

 کوې.  زما دغه کمپیوټر دې ستا وي، په همدې کمپیوټر تمرین وکړه. وروڼو سره به جنګ نه 
 

غښتلی هغه نه دی چې د مټ زور لري، غښتلی هغه دی چې حوصله لري او له خلکو سره په  
 .ږيـمینه چلې

 

وشول  روهین جانه او رښتین جانه! تاسو به هروخت ویل چې غواړئ تاجران شئ. که همداسې   ـ
خرڅوئ. لږ   وایئ، بدل شی به د اصلي په نوم نه  کوئ، دروغ به نه  نو هېڅکله به خیانت نه 

 .خو په انساني الره یې وګټئ  ، وګټئ
 

ږه. ته ډېر هوښیار او  ـخو ته مه خپه کې ،شتون به دې ډېر وځوروي  هللا جانه! زما نه  مجیب   -
نو درسونه دې سم لوله. چې لوی شوې بیا د هغو خلکو پر ضد مبارزه وکړه   ،بیداره هلک یې

 . چې د ماشومانو میندې او پلرونه وژني 
 

نظیفه جانې! تا راسره د ژوند هر خواږه او تراخه وزغمل. مننه کوم چې ښه کورنی ژوند  ــ  ۹
خو اوالدونو سره    ، کړېشتون به کورنۍ سمه اداره    دې راپه برخه کړ. مطمین یم چې زما په نه 

خو تر   ،ږې. تر دې دمه چې زه وم که به تا کله خپه کول، زما خوا ته به راغللـبه په نرمه چلې
دې وروسته به چا ته ورځي؟ ژوند ډېر سخت مه نیسه، په وړو خبرو هلکان مه رټه. ته باید هم  

 .« د مور مینه ورته ورکړې او هم د پالر مینه 
 

 : یو څو الزمي خبرې
 

هابله ورځ مې خپل وصیت خپور کړی و. ډېر ملګري ورته ژړلي وو یا اقالً خپه شوي  ــ  ۱
وو. ډېرو عزیزانو له مینې او خواخوږۍ ډک کامنټونه کړي وو او ځینو یارانو خو ټیلفونونه هم  
راته وکړل. زه د دوی د مینې پوروړی یم. ستاسو له هرې خبرې نه جار، ستاسو د اوښکو له  

 .جار. بخښنه غواړم چې دردولي مې یاست  هر څاڅکي نه 
 

ځینو بیا نیوکه کړې وه چې ولې مې مال له خپلې جنازې منع کړی او ولې مې هغه توره  ــ  ۲
بال بللی دی. ځینو ویلي دي چې مالیان خو د انبیاوو وارثان دي، تا ولې ورته سپکاوی کړی  

 دی.  
 

هللا  یوه خبره دې واضحه وي چې دین او مال سره جال شیان دي. مال هماغه څوک دی چې امان 
سې واخیست او موږ یې د تمدن له مزله کلونه شاته پرېښودو. مال هماغه کس دی چې  خان یې پ

ګاډي   له هرې نوې پدیدې سره یې دښمني کړې ده. یو وخت د برتانوي هند مالیانو ویل په رېل
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کې سفر حرام دی. طالبان د مالیانو عیني مثال دی. دوی به ټلویزیون، عکس، فلم... ناروا بلل،  
  خو نن پخپله کامرې   ،زرګونه افغانان د عکسونو د ساتلو یا اخیستلو په جرم وهلي ډبولي ديدوی  

واال موبایلونه لري، د خپل وحشت فلمونه ډکوي او خپروي یې. مال د انسان د نېکمرغۍ او  
خوشحالۍ دښمن دی، مال یوازې کرکه پېژني او کرکه خپروي. وګورئ، مال هغه څه حرام ګڼي  

  ، ه په قران او حدیث کې هېڅ صریح حکم نشته، دا هغه څه دي چې خلک خوشحالويچې یې په اړ
خو مال یې ردوي، مثالً موسیقي او د نوروز جشن لمانځل. برعکس هغه څه چې انسان ځوروي  

ده چې د دین    او په دین کې صریح احکام ورته نه لرو، دوی یې تاییدوي نو د مال خبره حتمي نه 
دین هغه تعبیر دی چې د ده خوښ شوی دی حال دا چې د دین نور  بلکې د  ،خبره هم وي

 تعبیرونه هم شته او ال کېدای شي.  
 

مال د تمدن دښمن دی. مال هغه څوک دی چې زموږ په وطن کې د وینې تویولو جواز ورکوي.  
ږي. د خپلې سیمې مالیان وګورئ، کوم یو  ـږي، د مال په خوله کېـدلته چې څومره مرګونه کې 

طالب جنایتونه غندلي دي؟ روغ مالیان به هم وي خو لکه په وړو کې مالګه ځکه خو زه  یې د 
غواړم چې جنازه مې یو مال وکړي. د جنازې لمونځ د هر چا زده دی او هر څوک یې کوالی    نه 
 .شي

 

ما لیکلي وو چې مه راته دعا کوئ، مه راپسې ختم او خیرات کوئ، زه د هېچا دعا ته  ــ  ۳
لرم. په دې اړه ځینو لیکلي وو چې دعا او خیرات شرعي چارې دي او دا له شرعې    ضرورت نه

سره مخالفه خبره ده. ځینې ملګري وایي دا تکبر دی. خو زه متکبر نه یم. له کبره امان غواړم،  
بلکې په عمل کې هم. فکر نه کوم چې زما ملګري دې تر اوسه د تکبر   ، نه یوازې په وینا کې

وي. تر دغو خبرو مخکې مې لیکلي وو چې پالر مې په ماشومتوب کې راته   نښې راکې لیدلې
ږې. ما خپله دنیا پخپله جوړه کړې ده او آخرت به مې  ـږې، پخپله به کېـویلي وو چې هرڅه کې

هم پخپله جوړوم. که جنت ګټم، پخپله به یې ګټم، نه د چا د دعا په برکت. ځکه چې زه د خدای  
ای تر ټولو عادل ذات دی. که زه په ګناهونو کې غرق اوسم او خدای  په عدالت باورمن یم. خد 

مې ستا د دعا په خاطر وبخښي، د هغه عدالت تر پوښتنې الندې راځي. دلته په هر قاتل پسې  
وي    نو که خدای دغه دعاوې قبلوي، عدالت به یې نه  ،بلکې لکونه خلک دعاوې کوي  ،زرګونه

متفاوت دی. زما په باور هر دین د دې لپاره راغلی چې د   کړی. البته د ګناه په اړه زما نظر 
انسانانو ترمنځ انساني روابط تأمین کړي. د هر دین لوی مقصد دا وي چې انسان له وحشته  

 دي چې د بل حق وخوري، پر بل تېری وکړی، بل وځوروي...  ېنږ راوګرځوي، انسان پر 
 

 ر چه خواهی کن ــ اش در پی آزار و هـبـم»
 « طریقت ما غیر از این ګناهی نیست که در 

 

ده  دی کړی، غال مې نه  دی خوړلی، پر چا مې تېری نه دی کړی، د چا حق مې نه  ما قتل نه 
ځکه چې رحمان او   ، کړې. له بلې خوا باور لرم چې واړه ګناهونه به خدای پخپله راته بخښي

رحیم دی او که مې داسې څه کړي وو چې د بخښلو نه وو، حاضر یم چې جزا یې وګالم. دې  
 .سره د خدای عدالت او انصاف هم تحقق مومي 

 

 :ځینې کسان سخت پارېدلي وو. زه به همدومره ورته وایم چې  ــ۴
 

 درځم ته مې ګمراه بوله خو زه ستا په الره نه  
 لـیـدلې د جـانـان کـلـي ته الرې دي مـا ډېــرې 
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 : مطیع هللا تراب
 

 ، مطیع هللا تراب
 

 د ډکو زړونو چیغه
 

 )په اوسني پښتو شعر کې یو نوی باب(
 

۱ 
 

 »د نـړیوال الـزام په تـور باندې ککـړ هم زه یم 
 عجیبه دا ده ال چې مړ هم زه یم، پړ هم زه یم« 

 

 ***** 
 ایز حل یو کېدالی نه شي »جگړیز حل او سوله 

 لکه یـوه مـوزه کې دوه پـښې ځـایـدالی نه شي« 
 

 )مطیع هللا تراب(

 

 
 

د پښتو اوسنۍ شاعرۍ په بڼ کې د جگړې له سونامۍ له را پیدا رنگارنگ ناخوالو سره، سره  
ږي، چې ډیرې تشې ډکې کړي او پر خزان وهلي بڼ باندې داسې  ـ یو نیم داسې گل را وغوړې
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پسرلي راولي چې د شعر هر بند یې د بدن او فکر ناروغ او دردمن بندونه رغوي، مات زړونه  
کوشیروي، په یوه شعر کې د یو پنډ تاریخي کتاب حقایق د هنر په ژبه بیانوي او پر غمځپلو او  

 .  يغوړو  ی ن او گلورین پسرلیش  ماتو زړونو باندې د خزان په موسم کې
 

فل  حږي. دی خپل شعرونه په هر مـد لومړي کتار سرالری مطیع هللا تراب نومې  رانوعـد دې شا
هر دریځ باندې د کاغذ له مخې نه، بلکې د خپلې حافظې له چیپ نه په یوه داسې ځانگړي  پر  او  

ه قوت د ده په ځانگړې  څکې او او حقایقو انداز سره وایي چې څه قوت یې د شعر په تورو 
   کې، چې دواړه سره یو ځای شي، نو اورېدونکی هک حیران کړي.د ادا په طرز دیکلمې او 

 

مطیع هللا تراب د اوسني وخت د سیاسي او ټولنیزو جبرونو له ناخوالو څخه د زورېدلو ډکو  
زړونو هغه چیغه ده چې د استثنایي هنري کلماتو په قالب کې، ترخه تاریخي حقایق بیانوي او د  
یو ترخه ډک جام په ډول یې ټولو ته په مخ کې ږدي. دا چیغه په یوه ځانگړي هنري انداز سره  

ې د مطیع هللا تراب له ستوني راوتلې او راوزي چې کېدای شي »د زمانې غږ« ورته وویل  یواز
 شي.  

 

د ښاغلي مطیع هللا تراب په باب خبرې، بحث او نور شعرونه یې بل وخت، د اوس له پاره یې  
 دغه وروستی شعر تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم:  

 

 زلــغ
 

 ځ کى سوځم ـد امـبـار، امـبـار غـمـونـو من
 لـکـه خـس د تـنـورونــو مـنـځ کـى سوځم 

 

 روت یم ـوار د بټ په ګرمو شګو پـلکـه ج
 تـاو د خـپـلـو ارمـانـونـو مـنـځ کـى سوځم 

 

 د پرهـر په دود مې خوله په ویـنو سره ده 
 د مـلـهم، مـلـهم السـونـو مـنـځ کـې سوځم 

 

 لـویـښـتـو کې مې ډډ پـر ډډون راغی ـپه څ
 د زلـمــیــو چـنـارونـــو مـنـځ کــې سوځم 

 

 وبــاسـي د یـعـقـوب د مـیـنې تــاو رانــــه 
 د یوسف غوندې د ورونو مـنځ کې سوځم 

 

 ونـدې زوړنــد یـمـه لـه ژبـې ـد هـارون غـ
 زه د خــپــلو گـنـاهـونـو مـنـځ کــې سوځم 

 

 عـنـکـبـوت غـونـدې په خپلو لومو بـنـد یم 
 وځم ـ د نـري، نـري تـــارونــو مـنـځ کې س

 

 لـکـه ونـه وهــل خــورم لــه خــپــله السه 
 تـبـرونـو او گــواښـونو مـنـځ کې سوځم د 
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 هــر پـهـلـوان دلـتـه یـــو ځـــل د مـټـو زور آزموي »
 « چې هغه الړ شي، بیا یې نور او بیا یې نور آزموي 

 
 ***** 

 دلـتـه سـرمـاتـی او غـاښماتـی بـوچ مـړوند پاتې دی »
 « هـر پـهـلـوان دلـتـه د سـریـښو ډنـډ کې بـند پاتې دی

 

 )مطیع هللا تراب(
 

 د مطیع هللا تراب لنډه پېژندنه: 
 

هـ ش کال د ننگرهار په خوږیاڼیو کې زېږېدلی دی. تراب د ښوونځي    ۱۳۵۰مطیع هللا تراب په  
په څلورم ټولگي کې و چې د جگړې اور یې کلي کور ته ور ورسید او کوچنی تراب نا چاره  

. هماغه و چې له خپلې کورنۍ سره یې لکه د ډیری  و ږد ته اړ شـله خپل کلي کور نه کډې او لې
 افغانانو په څېر پېښور ته مخه کړه او په بډه بېره کې یې واړول.  

 

لایر د نورو زدکړو مجال ورنکړ. له بدلونونو وروسته وطن ته راستون  ېـ پردي وطن او پردي چاپ 
برو زړی پسې شینده  شو، خو ناخوالې ورځ تر بلې ډېرېدې او تراب زړه او ذهن کې د داسې خ

هر سره له خولې راباسي او د خپل وطن او خلکو روانې بد مرغۍ  جچې دا دی نن یې تراب په  
د ترخو واقعیتونو په ډول د شعر په داسې ژبه بیانوي چې د افغانستان او افغانانو د هر دوست  

 او هر دښمن د زړه تل ته ورننوري او تاثیر پرې کوي. 
 

د زمانې دا اور ژبی شاعر د خپل ژوند د پرمخ بیولو له پاره اوس په  له بده شامته چې زموږ 
فزیکي کارونو بوخت دی. د مطیع هللا تراب ژوند اوس د یو عادي کارگر، د یو عادي سوټک  

ږي او د »پښ« دنده ترسره کوي؛ خو شعر ته یې او فکر ته یې ټول خلک  ـوهونکي په ډول تېرې
 حیران او گوته په غاښ دي.  

 

ژني  ـی افغانان، په تېـره ډېـری پښتانه، په ژوندینې خپل خدمتگاران او د کار خلک سم نه پېډېـر
او سم درناوی او قدردانی یې نه کوي، وروسته له مرگه چې بیا ډیر ناوخته وي، د افسوسونو  

 او خواشینیو لښکر ورپسې روانوي.  
 

ه خبرو کې سرتاج گني، خو  په دغسې اشخاصو کې یو مطیع هللا تراب دی چې ځینې خلک یې پ
په عملي ډول په خاورو کې پروت لعل دی. ښه به دا وي چې په ژوندینې د تراب درناوی او  

 قدردانی وشي، له معنوي پلوه یاد او له مادي اړخه یې السنیوی وشي.  
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د مطیع هللا تراب په »سپین بغاوت« نومې ټولگه کې، ښاغلي عرفان هللا شېرزاد، د تراب صاحب  
ره لنډه بیوگرافي لیکلې ده او د هغې په ترڅ کې یې د تراب صاحب د نورو شعري ټولگو  ډی

 یادونه هم کړې ده، په دې ډول: 
 

 ــ غبار پر هینداره، 
 

 ــ للمې گلونه، 
 

 ــ د کاڼي اوبه. 
 

 د ښاغلي شیرزاد بشپړه لیکنه دا ده: 
 

 
 

پته ولگوم چې د ښاغلي تراب پاسنۍ ټولگې چې ښاغلي   ،د اوس له پاره ما ونه شوای کړی
عرفان هللا شیرزاد یادې کړې دي، چاپ شوې ټولگې دي، که ناچاپ. زه د تراب صاحب د ژوند  
او ادبي فعالیتونو په باب خپلو څېړنو ته دوام ورکوم، هر ډول نوي مالومات چې ما تر السه  

 م. کړل له تاسو درنو لوستونکو سره به یې شریک کړ 
 

 د دې برخې د ښه پای له پاره د مطیع هللا تراب څو ټپـیـزې: 
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 ې ــواد یــېــا هـــت زمـویــا هـــزم
 اد وې ـته دې ژوندی وې ته دې ښ 

 ه دې آزاد وې ــتــامـــیــــر قـــــــت
 اد وې ـ ه دې آبـــت،  اد ــربــزه دې ب

 تا بربادوینه څوک  دې برباد شي چې  آ
 
 ***** 

 رې کړم ـځان خاورې ایه  ـه بـدرل
 ل درې کړم ــه ګــا بــواده! تــېــه
 ارې کړم ــه نـــو بـــانـنـمـه دښــپ

 ال ذرې ذرې کړم ـې شـه یـــزه ب
 څوک چې زما شړۍ ته واچوي السونه 

 
 ***** 

 ه الر شم ــا پـتـې سـوه چــا کــدع
 ار شم ـکـه دې پـز بـار څیـزه د ک

 وښیار شم ـ ې هـم چـرځـا سره ګـت
 وپکه ځار شم ـوښ ټـه سر پـستا ل

 ځمه  الهږه زه له خی ـپه اوږه ستا دی، ک
 
 ***** 

 ښود ـې ـ ن کــ ه وطـــر پزې ــاللــم
 ښود ـې ـن کــه وطـر پـښکـوب لـای
 ښود ـې ـن کــه وطـ ر پـې نـا داسـم
 ښود ـې ـه وطن کـانان مې سر پـج

 ډمه ـنـه ګــن ورت ـ فـو به کـفـپه تار د زل
 
 ***** 

 خو په الر د پېغور نه ځي  ،ريـم
 خپل تاریخ ته مخ تور نه ځي دی 

 نه ځي  څه  شور کوه مه، په شور 
 ه په زور نه ځي ـون جنت تـتـښـپ
 په رضا تر دوزخو در سره ځینه خو  

 
 ***** 

 ه ده کړې ـه نـټـښه ګـه ویـده لـوی
 ټه نه ده کړې ـ وښې له سیخه ګـغ
 ټه نه ده کړې ـښه ګـا له سر ویـم
 ه ده کړې ـه نـټـ ه ګـخـاریـه تـا لـت
 ماچوه السونه تـه ا سره ـورخم مـه تــپ
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 قــلــم کـاغــذ نـــه کــرونــدې تــه څـوک کـمـک راوړي 
 دلـتـه چې هــر څــوک راشي ځـانـسره ټـــوپـک راوړي 

 
 ***** 

 ال ویــنـې غــواړي، ال ســرو بــانـــدې مــړه نــه شـولـه
 کـــومـــه ټـــوټـــه ده چـــې ســـړه نــه شـولهدا د دوزخ 

 
 ***** 

 لــه هـغـه را چـې شـي پـــه سـیـمـه کې یــو بـم چـاودلی
 لــــه ډیــــره درده مـــې دا زړه لـــکـــه غــنـم چــاودلی

 

 (مطیع هللا تراب)
 

 د مطیع هللا تراب د فکر او فن په باب د ځینو قلموالو نظریات: 
 

 : دا جملېاستاد سیستاني  په پیل کې د 
 

 

مقاله دیگری که از خواندن آن سخت لذت بردم، یادکرد کوتاهی از مطیع هللا تراب شاعر  ...»
)د ډکو زړونو چیغه( نامیده است وبعد یک   آتشین کلم زبان پشتو است که نویسنده وی را

 .گان پیشکش نموده است قطعه شعر او را به خواننده
 

چند صفحه نوشته معرفی    سطر و   یا کلم یا چند   سخن   نظرمن، مطیع هللا تراب را نمیتوان در به  
  گدازهایش را درک نمود.   سوزها و   درد ها و  کرد، باید او را در هنگام دکلمه شعرهایش دید و

 ها بر روی بدنش راست نه ایستد.  یهیچ شنونده ای نیست که با شنیدن دکلمه شعر او، مو 
خواندن شعرش به دریای طوفانی ای میماند که امواج دکلمه های شعرش،  تراب هنگام 

دگان را نیز با خود بردوش این امواج به سیر این طوفان می برد. من هرباری که او را  نشنو
خشم   رنج و درحال خواندن اشعارش در محفلی می بینم، بیدریغ خود را با طوفانی از درد و

بی سر پرست، روبرو می یابم که برای نجات    بی سر و  و   مردمی توهین شده ومحکوم به مرگ
ودلم میخواهد عمر باقی مانده ام را   اتحاد دعوت میکند، شان از نابودی آنها را به بیداری و

خداوند برای این شاعر آتشین کلم و مبارز دلیر وطن طول عمر   از  درقدمهای تراب نثارکنم. 
 « .وسلمتی آرزومیکنم

 )کاندید اکادیمسین محمد اعظم سیستاني(                                    
 

 

د تراب نوم او د تراب شعرونه په ډیرو ستېژونو باندې، په ځینو خولو کې او په گڼو مجلسونو  
کې یادېـږي او گرځي راگرځي، ځوانانو په خپلو موبایلونو کې د تراب په خپل غـږ کې، د تراب  
د شعرونو ویدیوگانې خوندي کړې دي او لکه د خوښې وړ موسیقي، هر وخت یې چې زړونه  

 ي یې او گوري یې، الهام ورنه اخلي او احساسات یې پارېـږي.   وغواړي اور 
 

ښایي د تراب د شعر د شکل او محتوی په هکله، د ده د شخیت او افکارو په باب ډېرو خلکو په  
لیکلې او نا لیکلې بڼه خپل نظریات، په بېالبېلو ځایونو کې وړاندې کړي وي چې د ټولو راپیدا  

ستونزمن دي. دلته به زه د اوس له پاره د مثال په ډول، د څو تنو  کول او خوندي کول ډیر 
 مطرح فرهنگیانو نظریات راواخلم: 
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کاندید اکادیمسین محمد اعظم  دقیق او پرکاره مؤرخ او د لویې پوهې او حوصلې خاوند قلموال، 
غان  د تراب په باب په لنډو جملو کې ډېرې دقیقې نا ویل شوې خبرې کړېدي چې د اف سیستاني 

 جرمن آنالین پورتال د نظریاتو په پاڼه کې راغلې دي.  
 

د یادونې وړ بولم چې استاد سیستاني دیادو جملو تر لیکلو پخوا هم څو ځلې په شفاهي ډول د  
مطیع هللا تراب د شخصیت او شاعرۍ په باب خپل نیک نظریات له ما )آصف بهاند( سره شریک  

برخې په خپریدو سره، په   لومړۍ ما د همدې مقالې د کړی وو، خو دا ځل یې د تراب په باب ز
 ولیکه:   داسېمه نېټه خپل دانشمندانه نظر ۲۳ام کال د دسمبر   ۲۰۱۸لیکلې بڼه د  

 

مقاله دیگری که از خواندن آن سخت لذت بردم، یادکرد کوتاهی از مطیع هللا تراب شاعر  ...»
)د ډکو زړونو چیغه( نامیده است وبعد یک قطعه    آتشین کالم زبان پشتو است که نویسنده وی را
 .شعر او را به خوانندهگان پیشکش نموده است 

 

چند صفحه نوشته معرفی    سطر و   یا کالم یا چند   سخن   مطیع هللا تراب را نمیتوان دربه نظرمن،  
  گدازهایش را درک نمود. سوزها و  درد ها و کرد، باید او را در هنگام دکلمه شعرهایش دید و

 هیچ شنونده ای نیست که با شنیدن دکلمه شعر او، موی ها بر روی بدنش راست نه ایستد.  
 

دگان  نخواندن شعرش به دریای طوفانی ای میماند که امواج دکلمه های شعرش، شنو تراب هنگام  
را نیز با خود بردوش این امواج به سیر این طوفان می برد. من هرباری که او را درحال  

خشم مردمی   رنج و  خواندن اشعارش در محفلی می بینم، بیدریغ خود را با طوفانی از درد و 
بی سر پرست، روبرو می یابم که برای نجات شان   بی سر و  و  توهین شده ومحکوم به مرگ
اتحاد دعوت میکند،ودلم میخواهد عمر باقی مانده ام را درقدمهای   از نابودی آنها را به بیداری و

تراب نثارکنم.ازخداوند برای این شاعر آتشین کالم و مبارز دلیر وطن طول عمر وسالمتی  
 « .آرزومیکنم 

 

مه نیټه په خپله فیسبوک    ۲۵ام کال پر    ۲۰۱۸سیستاني صاحب بیا همدا مطلب په لږ بدلون سره د  
 یې دا دی:   متنپاڼه کې د تراب صاحب له یوې ویدیو سره مل کېښود چې لیکنې بشپړ 

 

  « د ډکو زړونو چیغه»  م زبان پشتو که استاد آصف بهاند او رامطیع هللا تراب شاعر آتشین کال »
 ت. بغ شعرای روزگار ما اسایکی از نو نامیده است،

 

سطر نوشته معرفی کرد، باید او را در هنگام    یا کالم یا چند   مطیع هللا تراب را نمیتوان درسخن، 
 .دکلمه شعرهایش دید ودرد ها وسوزها وگدازهایش را درک نمود 

 

مو براندامش راست نه   شنونده ای نیست که با شنیدن دکلمه شعر های او، متحسس نشود و هیچ 
ح همراه است و بدون  ی ایستد. تراب هنگام خواندن شعرهایش که با فصاحت کالم و بیانی فص

خروشان و طوفانی ای میماند که   کاغذ از حافظۀ خویش با حالوتی خاص بیان میکند، به رود 
ن میزند وعواطف حق  ـ احساسات وطن دوستی وعدالت خواهی را قمچیش، ـصدای با صالبت
بخود آمدن را در انسان زنده وشنونده را به وجد می اورد تا با فریاد موج   طلبی وتحرک و 

 .آساییش بردوش طوفان سوارگردد 
 

من هرباری که او را درحال خواندن اشعارش در محفلی می بینم، بیدریغ خود را با طوفانی از  
محکوم به بمباردمان وسلب   توهین شده و طعنه به مردمی متفرق،  طنز و خشم و  رنج و  درد و

آنها را به بیداری و اتحاد    ؛دربدری  حقوق، روبرو می یابم که برای نجات شان از نابودی، فقر و 
 ..« دلم میخواهد عمر باقی مانده ام را درقدمهای تراب نثارکنم.  دعوت میکند،
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سیستاني صاحب د پوست په کامنت کې ښاغلي قاسم باز هم د تراب په باب خپل نظر  دغه راز د 
مه یې د افغان جرمن پورتال د   ۲۶کال د دسمبر په  ۲۰۱۸او سترگو لیدلی حال لیکلی و چې د 

 نظریانو په پاڼې ته هم لیږلی و. د ښاغلي باز د نظر په یوه برخه کې داسې راغلي دي: 
 

خوږ ژبی حماسی او انقالبی شاعر ښاغلی مطیع هللا تراب د جهاد له  »... محترم استاد. زه 
دورانه له نژدی پیژنم هاغه زما د ورونو او ورارو ډیر نژدی دوست او ملګری دی. مطیع هللا  
تراب د نن ورځی شاعر نه دی هاغه د زخمی زړونو شاعر دی ده خپله شاعری او حیدری  

اوسه یی دا سلسله په ډیره میړانه پر مخ بولی او   چیغی د جهاد له دورانه شروع کړی او تر 
وړیی. ښاغلی تراب خپله شاعری په ډیرو بدو اقتصادی شرایطو کښی بدون د ترس او لرز په  
پوره ایمانداری تر دی ځایه راورساوله، اوس زمونږ ایمانی وظیفه ده چی ددی خوږ ژبی شاعر  

ی، زه شخصآ جناب مطیع هللا تراب د نن ورځی  قدردانی وکړو. دده کالم د واقعی افغانانو کالم د 
خوشحال خان خټک بولم ځکه چی دا یو یاغی او باغی شاعر دی. د ښاغلی مطیع هللا تراب د  
کالم ځانګړتیا په دی کی ده چی دده هر شعر ځانته علیحده لذت شور او هیجان لری. زه که  

کم بیا هم د کمی احساس کوم.  هرڅومره ددی حماسی انقالبی او یاغی شاعر په باره کښی ولی
 زما د جناب مطیع هللا تراب ټول اشعار ډیر زیات خوښیږی...«  

 

پوهاند ډوکتور محمد اسماعیل یون، د تراب په باب تر ټولو نورو قلموالو ډیر څه ویلي او لیکلي  
دي. ده د تراب د شعري ټولگې )سپین بغاوت( له پاره یوه مقدمه لیکلې، چې د دې سلسلې په بله  

راواخلم چې ده د »سپین    جملېبرخه کې به خبرې پرې وشي، خو دلته د ښاغلي یون دغه لنډې  
 بغاوت« د مخکتنې په غونډه کې د تراب په باب د خپلې وینا په ترڅ کې ویلي دي: 

 

ږي او په خپل کالم کې  ـ»تراب د خپلې ټولنې له منفي واقعیتونو پرده پورته کوي، پر هغو زورې
وی ته په پام سره د یادو ټولنیزو رنځونو د درملنې له  داسې پیغامونه انتقالوي چې کېدای شي هغ 

 پاره یوه نسخه وگڼل شي...«
 څو بیتونه:   شعر د دې برخې د ال رنگینۍ له پاره د تراب د یو 

 

 پـــاره وکړم یــاره نــور څــــومــره انـتـظار دا سـتـا لــه  
 مــنــزلــــه نــــور څـــومــــره مـزل پر دغې الره وکړم 

 

 د هـــغــه را چــې د دریـــاب ســر تـــه ونــــه رســېــدو
 د ســر خــــوړلــي انـــقـــالب ســـرتـــه ونــــه رســېــدو 

 

 قــلــم کـاغــذ نــه کــرونــدې تــه څــوک کـمـک راوړي 
 هــر څــوک راشي ځـانــسره ټـــوپـک راوړي  دلـتـه چې 

 

 د دنـیـا لــوی بـشـر دوسـتـان وي خــو چـې دلـتــه راشي
 حـاتـم طـایي نـوشـیـیـروان وي خـــو چــې دلــتــه راشي

 

 ترې چنگیز خان او منگول خان هالکـو خان جــوړ شي
 یا رنجیت سنگ یا گـوډ تیمور یا گرگین خان جــوړ شي

 

 ـپـلـه مــوږه سـرخـوړلي اتــل سر تــه نــاست یــوڅـه خ
 نورو ته سیـوري جـوړوو په خـپله لمر تـــه نــاست یـــو 

 

 ډلــگۍ، ډلــگۍ، جـبـهـه جـبـهـه، تـنـظـیـم تـنـظـیـم وطنه
 پـه شـرق او غــرب شـمـال جـنـوب بانـدې تـقـسیم وطنه

 

 ــر نـــه لـــري سـل سـره شـتـه ولــې د سـلـــو ســـرو سـ
 دا وطــن زر لـــري مـلــگــرو، خــو زرگــر نــه لـــري 

https://www.youtube.com/watch?v=PL0kiTLLB-8
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 ال ویــنـې غــواړي، ال ســرو بــانــدې مــړه نـــه شـولـه
 دا د دوزخ کـــومـــه ټـــوټـــه ده چـــې ســـړه نـــه شوله

 

 لــه هـغـه را چـې شـي پـــه سـیـمـه کې یــو بـــم چاودلی
 لــــه ډیــــره درده مـــې دا زړه لـــکـــه غــنــم چــاودلی

 
 

 :»سپین بغاوت«
 

 )د مطیع هللا تراب د شعرونو ټولگه( 
 

 
 

 کـابـلـه تـه د خپـل ښـایست قـاتـالن نـه پـېـژنې 
 په خپل وجـود کې د لستوڼي مـاران نه پېـژنې 

 

 ابـله زه نـور چـوپه خوله پاتې کېدالی نه شم ک
 نور خپل وطن کې مهاجر ځانته ویالی نه شم 

 

 ***** 
 د سیاست د زهـریله مارانو جنگ کې ښکېل یـو 

 لي زړونه ــلـه دې هـیـبـته مـو لـه خـولو نه راوت
 

 ه کلي بیا تـاو شوې ـ چـورلـکـې راغـللې غـدۍ ل
 ولي زړونه ـحیران هر چا په دواړو السه کې نی
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برخه کې   دریمه د مقالې د دې برخې په پیل، د دې خبرې یادول ضروري دي چې: د مقالې په 
تراب په باب، ما د استاد سیستاني صاحب د خبرو دري متن را اخیستی و. دا زما  ښاغلي د 

تقصیر و چې د سیستاني صاحب په فیسبوک پاڼه کې مې د تراب صاحب په باب د دوی د خبرو  
 دی:   متنشوی. دا د ښاغلي تراب په باب د سیستاني صاحب د خبرو پښتو  و  پښتو متن ته پام نه  

 

 

 ! د پښتو اور ژبی شاعر، مطیع هللا تراب» 
 

مطیع هللا تُراب چې استاد آصف بهاند په حقه »د ډکو زړونو چیغه« نومولی دی زموږ د عصر  
 .د شاعرانو یو له نوابغو څخه دی

 

خبرو، کلم یا څو کرښو معرفي کړي، دی باید د  څوک نه شي کوالی مطیع هللا تراب په څو 
دۀ د کړیدلي زړه د تڼاکو سوز او گداز   خپلو اشعارو د دیکلیمو پر مهال ولیدل شي تر څو د 

 .باندې پوه شي
 

هیڅ داسې اوریدونکی به ونه موندل شي چې د تراب د شعر په اوریدلو ئـې احساس راونه  
ونه دریږي. تراب د خپلو اشعارو د لوستلو پر مهال  پاریږي ان تر دې چې ویښتان ئـې پر ځان  

چې په خپل خوندور کلمي او بیاني فصاحت د اوریدونکي غوږونه تخنوي او له کاغذ پرته د  
خپلې حافظې په مټ خپل شعري احساس بیانوي، هغه څپانده سیند ته ورته ښکاري چې د خپل  

حساسات په متروکو وهي او د انسان  غږ په صلبت غواړي د هیواد پالنې او عدالت غوښتنې ا
په وجود کې د حق غوښتنې او په هوښ راتلنې احساس په خوځښت راولي او اوریدونکی تر  

 .هغه ځایه لوړ بیایي چې غواړي خپله د څپو او توفان پر اوږو سپور شي 
 

هر ځل چې زه ښاغلی تراب په کومې غونډه کې د خپلو اشعارو د لوستلو پر مهال وینم، نو  
ان د متفرقو، په سپکو سپورو رټل سویو، په بمبارد د محکومو او له حقونو د بې برخه  ځ

شویو کسانو د درد، رنځ، کړاو، خښم، طنز او لغازو په منځ کې وینم چې له نابودۍ، فقر، او  
در په درۍ څخه ددوی د ژغورنې لپاره ئـې بیدارۍ او اتحاد ته رابولي، او تر دې کچې مې  

 « .مې غواړي خپل پاتې ژوند د تراب په گامونو کې ځار کړمپاروي چې زړه 
 

 )محمد اعظم سیستانيکاندید اکادیمسین (                                        
 

 

، د ډکو  مطیع هللا تراب )ږي. د دې مقالې ـد تراب د شعرونو یوه ټولگه »سپین بغاوت« نومې
کې د ښاغلي عرفان هللا   برخهپه پښتو اوسني شعر کې یو نوی باب( په دویمه ، زړونو چیغه

شېرزاد په حواله ما )آصف بهاند( د تراب صاحب د »سپین بغاوت« او نورو شعري ټولگو په  
 باب داسې لیکلي وو: 

 

»د مطیع هللا تراب په »سپین بغاوت« نومې ټولگه کې، ښاغلي عرفان هللا شېرزاد، د تراب  
صاحب ډیره لنډه بیوگرافي لیکلې ده او د هغې په ترڅ کې یې د تراب صاحب د نورو شعري  

 ټولگو یادونه هم کړې ده، په دې ډول: 
 

 ــ غبار پر هینداره،
 

 ــ للمې گلونه، 
 

 ــ د کاڼي اوبه.« 
 

)آصف بهاند( یې تر اوسه پورې د نورو شعري ټولگو په باب څه نه دي لوستي او یوازې  ما 
یې د »سپین بغاوت« په باب هغومره مالومات وړاندې کوم، چې له بېالبېلو منابعو نه مې ترالسه  

 کړی دی. 
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اړین گڼم چې لوستونکې دې د ښاغلي تراب »سپین بغاوت« له یو  هم دلته د دې خبرې یادول 
بل کتاب سره نه مغالته کوي چې د طالب مشرانو د معرفۍ له پاره د »د سپین کاروان سرالري«  

 په نامه خپور شوی دی. 
د تراب صاحب د »سپین بغاوت« په پیل کې، د تراب د شعر او شاعرۍ په باب، د راغلو ځینو  

دلي دي، چې  ښاغلو نظریات، زما د ځینو فرهنگ دوستو یارانو په مرسته تر ما پورې را رسې 
په هغو کې د تراب د شعر او شخصیت په هکله تر ټولو دقیقې او د حساب وړ خبرې د ښاغلي  

 محمد اسمعیل یون خبرې دي. د ده د خبرو په یوه برخه کې داسې راغلي دي: 
»... تراب هم د خپلې زمانې یو سړی دی، یو بلبل دی، یو فریاد دی او یو غږ دی. دا غږ پر  

ا بد لگي، خو تراب د حقیقت او واقعیت په لټه کې دی. لومړی خپل رب ته په  چا ښه لگي، پر چ
سجود دی او بیا د هغه له مخلوق سره په جگړه دی چې د خپل خالق له حکمونو سرغړاوی  

 کوي... 
... پر خلکو د تراب کالم ځکه ښه لگېده چې تراب د خلکو د زړه خبره کوله، ده له هغه چا  

ترې پوښتنه نه شوه کوالی. د ده دا نظم: »داسې څوک شته چې دې   څخه پوښتنه کوله چې چا 
 راغلو نه پوښتنه وکړي؟«  

د هر هېوادوال پر ژبه و... د تراب شاعري نه یوازې د ملي او وطني احساساتو څرگندویه ده،  
 بلکې د ده شاعري د ژوند د نورو ټولنیزو او عاطفي خواوو انځورونه هم کوي... 

د ده کالم اکثره د غزل او مقیدو نظمونو په کالبونو کې افاده کېـږي. تراب خپله، خپل نظم په  
داسې ښکلي انداز کې لولي چې ځانگړی لذت او قوت لري او د ده خپل سټایل گڼل کېـږي... د  
تراب په کالم کې ولسي رنگ هم جوت دی، ځینو ځایونو کې لهجوي تاثیرات هم ورڅخه  

غزل کې هم پخې تجربې او په نظم کې هم. نظمونه یې پر عوامو او غزل یې   څرگندېـږي. په 
 پر خواصو خپل، خپل تاثیرات لري.    

د تراب شاعري له دې کبله خلکو ته خوند ورکوي چې دی د دربار او سرکار مخالف دی، دا  
نه ده شوې.  دربار او سرکار بیا له اولس سره مخالف دی او تر دې دمه یې له اولس سره پخالینه  

تراب د ولس همدا درد او همدا پیغام په خپل کالم کې ځای کړی، نو ځکه ولس ته خوند ورکوي.  
د همدغې ځانگړتیا له مخې، تراب ته له درباره لرې، د ولسي شاعر خطاب کوالی شو. تر هغه  

بره  وخته چې تراب دا حالت په خپل کالم کې ساتي، نو د ولس په زړه کې به ځای لري او که خ
معکوس شوه، نو بیا به د تراب او ولس ترمنځ به همدومره واټن وي، لکه اوس چې د ولس او  

 ام مخ پورې(   ۱۱ــ   ۷ولسمشر ترمنځ دی.« )سپین بغاوت، د مقدمې  
د تراب صاحب په »سپین بغاوت« ټولگې کې د راغلو شعرونو ډېـرې بېـلگې، تراب صاحب  

خپل خاص انداز او سبک سره وړاندې کړې دي چې پر    په خپله په مشاعرو او محفلونو کې، په
 هر لیدونکي او اورېدونکي باندې ځانگړی تاثیر کوي.  

کله چې د تراب شعرونه ولوستل شي یا واورېدل شي، دراک خلک په دې پوهېـږي چې د تراب  
په  د شعر ژبه ډېره آهنگینه ده او د آهنگین شعر تاثیر تر عادي شعر څو چنده ډېر وي او بیا 

کوم احساس او انداز یې چې دی په خپله اوروي او وړاندې کوي یې، شعر ته بل احساس او بله  
 ژبه وربښي. 

په »سپین بغاوت« کې د اوسنۍ زمانې ډیر ترخه حقایق د شعر په قالب کې د یوه تیره تیغ په  
ت  ډول وړاندې شوي دي. د »سپین بغاوت« په مخکاته غونډه کې چې د »ملي تحریک« په نوښ

جوړه شوې وه، گڼو شاعرانو، فرهنگیانو او د تراب د شعر مینه والو گډون کړی و. په دې  
غونډه کې ښاغلي اسمعیل یون هم خبرې کړې دي. ده د خپلو خبرو په ترڅ کې د تراب د یادې  

 ویلي دي:  سې داشعري ټولگې )سپین بغاوت( په باب 
»تراب د خپلې ټولنې له منفي واقعیتونو پرده پورته کوي، پر هغو زورېږي او په خپل کالم کې  
داسې پیغامونه انتقالوي، چې کېدای شي هغوی ته په پام سره د یادو ټولنیزو رنځونو د درملنې  

 له پاره یوه نسخه وگڼل شي...« 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PL0kiTLLB-8
https://www.youtube.com/watch?v=PL0kiTLLB-8
https://www.youtube.com/watch?v=PL0kiTLLB-8
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 غوره کړي دي:   بیتونه د دې برخې د پای له پاره مې د تراب دغه 
 

 چـا پــه قــلـم چـا پـــه خــنــجـر بـانـدې وهـلي زړونه 
 چـا پــه کـونـداغ چــا په ټـوپک باندې ویشتلي زړونه 

 

 پـه گـوړه مــرو زمـوږه زهـرو ته حاجت نه شته دی 
 خــوږه خـبـر بـــانــدې بـایـللي زړونه مــوږه پـه یــو  

 

 زمـا نـه دوه زړونـه ورک شـوي زمـا دوه بــچي وو 
 کـه چا وي چـیـرته پر دې الر کې مــونــدلي زړونه 

 

 گـټـه تـاوان و سر او مــال مـې وو پـه مـخکې ایـښي 
 پس لــه هـغــې نــه مـوږ د دې خـلـکـو گـټلي زړونه 

 

 چــورلـکـې راغـللې غـدۍ لـه کـلي بــیـا را تاو شوې 
 ه دواړو السه کې نـیــولي زړونه ــحـیـران هـر چـا پـ

 

 و ـ د سیاست د زهــریـلــه مـارانـو جـنگ کې ښکېل ی
 ـه راوتلي زړونه ـلــه دې هـیـبـتـه مــو لــه خــولـو ن

 

 یم »بند به تر څو د خپل تـقـدیـر په ځنځیـرونو پروت 
 زه به تر کـومه ستا پـر پـښو او په السـونـو پروت یم 

 

 تـه بـه تـر کـومـه خپـل ځـان حـق ما به نا حـق بـولې 
 زمـا اطـاعـت بــه د خــپــل ځــــان مسلـم حــق بـولې 

 

 چې د مظلوم څېـرې گـریوان ته تار او ستـن پاتې دي 
 څو محدود کسه دي چې دې خاورې ته ژمن پاتې دي« 

 

 
 

تراب د جگړې د نسل هغه شاعر دی چې د اورونو له بټۍ راوتی دی او د شعر ژبه یې هم د  
اور په څېر تونده او سوځونکې ده، خو داسې مینه هم په کې نغښتې ده چې په امیدونو پورې  
نښتې ده، د وطن مینه او له خلکو سره مینه یو محروم، ځپل شوی او له هره اړخه تر فشار  

 وهولو او بیدارولو مینه. الندې قوم د پ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Poa3syofBng
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د تراب ټول فکر، ذکر، قلم، ژبه او هر څه د خپل وطن حاالتو ته متوجه دي د افغاني ټولنې او  
په تېره د پښتنو د ژوند نیمگړتیاوو ته یې خپل کالم وقف کړی دی. تراب په گل، بلبل، هجران،  

او شاعرانو چې د خپلو تخلیقاتو  معشوقه او نورو هغو مفاهیمو کې نه دی راگیر لکه ځینې قلموالو  
 مخ وراړولی دی.  

 

 د تراب مخاطبین درې ډلې خلک دي: 
 

ــ ټول ولس، چې دوی ته تراب د تاریخ په رڼا کې، په وطن کې د روانو حاالتو نیمگړتیاوو ته  
 په اشارې سره حقایق بیانوي،

 

 غواړي، ــ د ټولنې نوی نسل، چې تراب یې په حقایقو خبرول او راویښول  
 

ــ د وطن او خلکو دوښمنان چې د وطن تاریخ، جغرافیه او هر څه یې لیالم ته وړاندې کړې  
دي. هغه کسان یې مخاطبین دي چې د خپلو شخصي گټو له پاره یې د وطن دوښمنانو ته مخه،  
خو وطن ته شا کړې ده. تراب هغوی ته وایي چې وطن د چا دی، څوک یې ساتنه  او پالنه کوي  

 پای کې به مختوري څوک وي.     او په
 

د تراب په هر شعر کې تاریخي حقایقو ته په کتو سره ډیرو عمده ټولنیزو او سیاسي نیمگړتیاوو  
ته پام ساتل شوی دی او په خپل کوډگر قلم او هنر سره یې د تاریخ او سیاست پنډ کتابونه په یوه  

 ټوټه شعر کې په هنري ژبې سره بیان کړي وي. 
 

څنگه چې په ټولنه او سیاست کې روان عیني ترخه حقایق په سحرگره ژبه انځوروي، په  تراب 
هماغسي سحرگر انداز سره یې داسې وړاندې کوي چې په نیغه د خپلو اورېدونکو په زړونو  
کې ورننوزي او ځانته ځای پیدا کوي. دا د ده د کالم او د ده د پیام هغه قوت دی چې په نورو  

 لږ لیدل کېږي. شاعرانو کې ډېر 
 

په اوسنۍ پښتو شاعرۍ کې حماسي ـ تغزلي رنگ په گډه لیدل کېږي، خو د تراب په شعر کې  
 حماسي، وطني او تاریخي رنگ ډېر غالب دی. 

 

د تراب په شعر کې تر انځورونو، پیامونه ډېر د پام وړ او قوي دي. او دا پیامونه په داسې  
 او منل یې اسانه کوي.  آهنگینه ژبه وړاندې کېـږي چې پرې پوهېدل 

 

د تراب په شعرونو کې د شعار غاړه ډېره هسکه ده او دا شعارونه کله، کله پر ټولو لوستونکو،   
اورېدونکو او لیدونکو په تېره پر ځوانانو باندې تر حد زیات اثر ښندي او ان تر دې چې کېدای  

 شي چې ځینې ځوانان غیر قانوني کړنو ته وهڅوي. 
 

د تراب کمال په دې کې دی چې ډېر اوږده او ترخه عیني واقعیتونه په نظم یا یوه غزل او کله،  
 کله په یوه یا دوو بیتونو کې بیانوي او تر ټولو ښه دا چې حلالره هم ورته ښیي.  

 

 له شعر نه د اوسنۍ زمانې غوښتنه داسې ده چې:  
 

وشي. ټولنیزو ستونزو ته د حل الر وښودل  په شعر کې باید د ژوند، پرمختگ په باب خبرې 
شي. په شعر کې باید د ژوند پیام نغښتی وي، نه د مرگ او تباهۍ. په شعر کې باید د پرمختگ  
انساني پیامونه نغښتي وي، نه د وژلو او وینو تویولو، شاعر باید د مینې او عاطفې استازی وي،  

 هیلې سر را اوچت کړي، نه د مړینې.  نه د مرگ استازی. د شاعر په کالم کې باید د ژوند 
 

او تراب هر کله دا کار کړی. د تراب کالم د ژوند زیری لري، ازغن به وي، خو د ازغیو په  
څنگ کې د حق ویلو او حق غوښتلو خواږه پیامونه هغه چا ته ورکوي چې په کلونو او عمرونو  

 ـ عمرونو یې حق خوړل شوی او ورنه اخستل شوی.  
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تراب د یوه خاموش اکثریت داسې چیغه ده چې د هنر په جامه کې یې د دوست او دوښمن تر  
 غوږو او سترگو رسولې ده، تراب په خپل شعر کې د حق غوښتنې بیرق جگ کړی دی.   

کوم توري چې تراب په خپل شعر کې کاروي، دا هماغه توري دي چې له امیرکروړه تر نن  
. هر شاعر د خپل فکر په چج او غلبیل کې ښکته پورته او  پورې ټولو شاعرانو کارولي دي 

الندې باندې کړیدي او بیا یې د شعر په نامه څنگ په څنگه ایښي دي؛ خو د همدې تورو او  
کلماتو په کارولو او سره پـیـیـلو کې تراب داسې هنر کارولی دی چې په زړونو او فکرونو  

، په تېره ځوانان داسې هڅوي چې وینه یې  باندې منگولې خښوي، زړونه خپلوي او ټول خلک
 په ځوښ راولي او... 

تراب په طبعي ډول د تورو او کلماتو په سره څنگ په څنگ اېښودلو کې داسې ځانگړی  
 »منحصر به فرد« استعداد لري چې په بل چا کې تر اوسه نه دی لیدل شوی. 

 نو چیغه گڼم. زه د تراب شعرونه او د تراب غږ د افغانستان د خلکو د ډکو زړو 
 په پای کې د تراب یو څو انتخابي بیتونه: 

 

 بند به تر څو د خپـل تـقـدیـر په ځـنځیـرونو پروت یم 
 زه به تر کـومه ستا پـر پـښو او په السـونـو پروت یم 

 

 تـه بـه تـر کـومـه خپـل ځـان حـق ما به نا حـق بـولې 
 حــق بـولې زمـا اطـاعـت بــه د خــپــل ځــــان مسلـم 

 

 چې د مظلوم څېـرې گـریوان ته تار او ستـن پاتې دي
 څو محدود کسه دي چې دې خاورې ته ژمن پاتې دي

 

 ***** 
 و ژبه کیږي ـتـښـه پـرازي پـ مـل او غــر واویــوی
 ږي ـ ه کیـ و ژبـ تـښـه پـازي پ ـربـ ل او سـټـدان ګـیـم

 

ــ وري تـرخي پـ و څـتـښـپ  ه شوه ـړلي او د دار ژبـ
 ه شوه ــدار ژبـیـوکــوالي او څــط د جـقـو فـــښتـپ

 

 ه ژبه کیږي ـلـه بـالي پـحـوشـاو خ ـگ و رات  ـگت
 ه کیږيـه ژبـلـه بـــري پـنـیـجـاد انـصـتـب اقـــط

 

 ان ژبه شوه ـستـریـ ور وزیـبـ م د مجـر هـخآښتو  ـپ
 پښتو په لوی الس د موال او طالب جان ژبه شوه 
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 :احمد ولي اڅکزی

 
 احمد ولي اڅکزی او د کوچنیانو ادب

 

 
 

د ماشومانو او کوچنیانو د پالنې او روزنې له پاره او د هغوی د ادبیاتو له پاره، هغسې چې ښایي  
اوس چې کوم کارونه او هڅې د ځینو اشخاصو او غیر دولتي   ،کار نه دی شوی؛ خو اوس

آدرسونو له لوري روانې دي، زموږ د ټولنې ستونزو، د پرمختګ څرنګوالي او شرایطو ته په  

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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زه داسې ارزوم چې په ښه او مثبت لوري روانې دي او له تمې نه ال زیات کارونه  کتو سره یې  
ې د کوچنیانو د ادبیاتو په څیړنیزه او تخلیقي برخه  د تر سره کیدو په حال کې دي. ښې بیلګې ی 

 ږي، خو تر ټولو ښې پتې یې دا دي: ـږي، په بیالبیلو ویبپاڼو کې چاپیـکې لیدل کی
 

 ، ( http://pal.taand.comــ »پل« ویبپاڼه،)
 

 ــ د ماشوم د ادبیاتو کور فیسبوک پاڼه،
 

https://www.facebook.com/ -خانه-ادبیات -کودک-د -ماشوم-د -ادبیاتو -کور
1474829949511421/?fref=ts 

 

ټولنې له خوا د ګڼ    ه« ژورنالستانو ټولند ختیزې سیمې د لیکوالو او په دې ورستیو کې د »
شمیر لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون »د ماشوم د ادبیاتو جشن« تر سر لیک الندې د یو سیمینار  

 جوړیدل ې بله ښه بیلګه کیدای شي. 
 

ــ دغه راز په ځینو ویبپاڼو کې د نورو خبرې او فرهنګي مطالبو تر څنګ، د ماشومانو او  
پرانستل شوې چې هلته د کوچنیانو له پاره کتابونه، د کوچنیانو د ادبیاتو او  کوچنیانو کړکۍ هم 

کارونو په باب څړنیزې مقالې او د کوچنیانو له خوا یا د کوچنیاو له پاره لیکل شوي شعرونه او  
 لر او بر ویبپاڼې د »د ماشوم نړۍ« برخه:  کیسې انالین کیږي، لکه د 

 

http://larawbar.net/category/c_25 
 

ږي چې په دې برخه کې په ډیر لنډ  ـد کوچنیانو د ادبیاتو تخلیقی برخې ته که پام وشي، لیدل کی
وخت کې ګڼ شمیر نوي قلموال را پیدا شوي دي چې د کوچنیانو له پاره یې شعرونه، داستانونه  

 لیق کړي دي او یا یې له نورو ژبو د ماشومانو او کوچنیانو له پاره یو څه را ژباړلي دي. تخ
 

د هغو لیکوالو او قلموالو په ډله کې چې له څه مودې نه را په دې خوا یې کوچنیانو او د هغو  
احمد ولي   شخصیت  ادبیاتو ته پام ور اړولی دی، یو هم پیاوړی او نه ستړی کیدونکی فرهنګي

اڅکزی دی. د احمد ولي اڅکزي نوم، د ده د تر سره کړو فرهنګي کارونو په وجه، هر افغان  
 باید اوریدلی وي او لږ قلموال به وي چې د ده له فرهنګي کارونو څخه یې استفاده نه وې کړې.  

 

په اوریدو سره د هر افغان په ذهن کې د احمد   ( qamosoona.com)د قاموسونه دات کام 
ږي، د هر پښتو لغات پوښتنه که  ـولي اڅکزي نوم او تر سره کړي فرهنګي کارونه تداعي کی

 څوک کوي او مانا یې غواړي، نو وایي: 
 

قاموسونه دات کام د احمد ولي اڅکزي د   ؟قاموسونه دات کام ته دې سر ور ښکاره کړی که نه 
 نه ستړو کیدونکو هلو ځلو له برکته نن ورځ د ټولو لوستونکو په خدمت کې دی. 

 

زه دلته نه غواړم چې د احمد ولي اڅکزي پر ټولو تر سره شوو فرهنګي کارونو باندې خبرې  
ړم، دا ځانته اوږد بحث  او بحث وکړم او یا د ده قاموسونو آنالین پروژې باندې نقد او څیړنه وک

او څیړنه غواړي. زه په اوسني بحث کې یوازې د احمد ولي اڅکزي پر هغو فعالیتونو رڼا اچوم  
چې ده د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې کړي دي، د همدې له پاره مخکې له هر څه، د ده د  

 پیژندنې په باب: 
 

احمد ولي اڅکزي د بیوګرافۍ او    کله مې چې د دې مقالې عمومي جوړښت په باب فکر وکړ، د 
ځینو نورو اړینو مالوماتو په فکر کې شوم. ما سوچ وکړ که لومړی الس مواد پیدا کړای شم ښه  

کال د اپریل په پنځمه نیټه  د احمد ولي اڅکزي په پته دا لیک ور   ۲۰۱۶به وي، نو مې  د 
 ږه: ـولی

 

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
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 !ښاغلی احمد ولي اڅکزی سالمونه او درناوی مې ومنه
 

ستاسو فرهنګي کارونه نن سبا لکه لمر داسې روښانه دي او د ډیرو افغانانو د الرې د ډیوې په  
 .ږي، په تیره ستاسو د قاموسونو له غنیمت او ګټورې پروژې نه ـ توګه کار ور نه اخیستل کی

 

څو ځلې مې له استاد هوتک سره د خبرو په لړ کې یاد کړې او اوس ځان نیکمرغه ګڼم چې  
 م. څه تاسو بزرګوار ته لیک مخامخ یو  

 

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    کې پر تازه چاپیدونکو موادو او لیکوالو باندې کار او څیړه کوم،

غواړم ستاسو د هغو کارونو په باب  په خپل وار سره زما له پاره د قدر وړ دي، خو سمدستي زه  
څه ولیکم چې له نیکه مرغه تاسو د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې کړي دي. که مهرباني وکړئ  

 :را ته و وایاست چې 
 

تخلیق او ژباړې کړې دي، انګیزه یې څه وه او له کوم وخته   هــ د کوچنیانو له پاره مو څومر
 اړه پیل کړې ده؟ مو د کوچنیانو له پاره تخلیق او ژب

 

 د کوچنیانو له پاره ستاسو لیکلي او ژباړلي مواد په کوم آدرس کې چاپ یا آنالین شوي دي؟ ــ 
 

ږئ، زما لیکنه او یاد داشتونه  ـــ زما د مقالو د ِغنا په خاطر که خپله یوه لنډه بیوګرافي هم را ولی
 به د لوستونکو له پاره ال جالب او غنیمت وي 

 

 لهی بریالیتوب په ه ستاسو د ال  
 

 پوهندوی آصف بهاند 
 

 ښاغلي احمد ولي اڅکزي په هماغې ورځې زما د لیک په ځواب کې داسې را ته ولیکل: 
 

تاسو او ستاسو درنې کورنۍ او دوستانو    ، 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  ې وایم چي هللا د   مننه. صرف دا به و 
 .هکله فکر کوئ

 

ږ، څلور او  ـزه په آلمان کي ژوند کوم او هللا په درو ماشومانو نازولی یم چي عمرونه یې شپ
نو مي هیله دا ده    ،دا چي په مجموع کي د ماشومانو سره زښته زیاته مینه لرمیونیم کالونه دي. 

کړل سي. داسي چي   ې چي د ماشومانو له پاره په پښتو کي لیکل سوي ادبیات پر انټرنټ وړاند 
خپلو   ې سره په خپل موبایل تلیفون او انټرنټ لرونکو نورو آلو ک  ۍهر مور او پالر یې په آسان 

چي دغه ماشومان له کوچنیوالي څخه ال د پښتو سره اړیکه او تماس    ،ی سيویال  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  

  .سته وروزي، هم یې ساعت ورتېر کړي او هم ورته ښوونه وکړي اشعارو او کیسو په مر
 

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   ،کوښښ وکړ چي د ماشومانو له پاره په پښتو انځورین کتابونه پیدا کړم
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
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او هم په انځور    ې همدا ؤ چي اراده مي وکړه چي زه یوه انټرنټ پاڼه جوړه کړم چي هم په ږغ ک 
پکښي د بېل عمر لرونکو ماشومانو له پاره په پښتو ژبه مواد پراته وي. د دې کار    ې،او متن ک

ً پېل مي تقریب و دوې درې میاشتي تر مخه وکړ او د کوچنی ټکی کام په نوم مي انټرنټ پاڼه  ی ا
 : جوړه کړه 

 

)www.kochnai.com ( 
 

وظیفې هم په غاړه لرم، نو ال تر اوسه نه یم   ې یم او یو شمېر نور ې خو دا چي زه ورته یواز
جوړښت د ماشومانو د عمر پر کاټیګوریانو تنظیم او پکښي ږغیز او   ې توانېدلی چي د پاڼ

 .انځورین مواد زیات کړم 
 

هیله دا ده   ېخو د پاڼي په جوړولو سره م  ، د پښتو ادبیاتو په ساحه کې ډېر بې تجربې یم... زه
 .نو له پاره یو ډول پلېټ فارم وګرځيچي دغه به د نورو لیکواال 

 

تر یوې   ې په خپله م اوزه په آلمان کي رالوی سوی یم او یو صنف پښتو مي هم نه ده لوستې 
  ې . له بده مرغه چي زه له افغانستان سره هم زیات هاندازې د پښتو لیک او لوست زده کړی د 

رانو څخه هیله او خواست کوم،  نه لرم او له همدې کبله ستاسو او نورو ټولو درنو مش 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   ه یو څ ،ږيـچي محمد نسیم صابر نومی یما او زما یو بل ملګر 
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
نظمونه تر اوسه چاپ سوي    آنالین کېدو به انتظار دي. د ماشومانو له پاره دغه نکلونه او یو څو 

 .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  

 ږئ. ـکولو کي راته خپلې مشورې او نکلونه راولې
 

 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  
فرهنګي هڅو پر دې مهم اړخ هم  ښه مرسته وکړو. د دې له پاره چې زموږ وطنوال ستاسو د 

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.com)او راغلو ستاسو نوې جوړې کړې ویبپاڼې کوچنی ټکی کام   
ویبپاڼې سره مو نه یوازې دا چې موافق یم او تایدوم یې، بلکې کوالی شم تاسو سره خپلې تجربې  

   او مشورې شریکې کړم. 
 

 د اوس له پاره همدومره، 
 تر بیا. 

http://www.kochnai.com/
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د همدې مقالې په لومړۍ برخه کې مې د ښاغلي احمد ولي اڅکزي د قاموسونه دات کام انګلیسي  
 لیکبڼه له ویکیپیدیا نه په نا سمه توګه را اخیستې وه، په بښنې سره سمه بڼه یې داسې ده:  

 

  (qamosona.com ) 
 

وه، هغه په ځواب کې  ما د خپل لیک په یوه برخه کې له ده څخه د ده د بیوګرافۍ غوښتنه کړې  
 را ته ولیکل: 

 

ږم  ـدرولې    لینک  اسو راڅخه د ژوند لیک پوښتنه کړې وه. نو د هغه له پاره به د ویکیپېډیا هغه»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:» 
 

د   (Ahmad Wali Achakzai:  په انگرېزي )  (   -  ۱۹۸۱د اکتوبر،    ۱۰) احمدولي اڅکزی ــ  
( د پروژې بنسټگر، د یو شمېر سیندونو لیکونکی،  qamosona.comقاموسونه ټکی کام یا )
 رنالسټ او څېړونکی هم دی. د راډیو یو اماتور ژو

 

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  
اڅکزی د حاجي شاولي خان اڅکزي زوی د پښتو او پاړسي ژبو د شاعر مرزا محمد ایوب خان  

 کړوسی دی.  غازي مېداد خان اڅکزي لمسی او د 
 

دې تر څنگ   احمدولي اڅکزي تر لسو کالو څخه زیات وخت دیني زده کړې کړي دي او د ــ 
پالر، دی  کې ښوونځی لوستی دی. د ده   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
لماني او د سویلي آسیا د انگریزي او اوردو ژبو د ځانگړو څانگو او د  آد دویچه وېله راډیو د 

ښتو تر څنگ په  سره هم همکاري کړېده. اڅکزی د خپلې مورنۍ ژبې پ  (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    ۲۰۰۱احمدولي اڅکزی چې د  ــ  
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  

څه ورباندې یو لک او اتیا زره  افغان قاموس هم شامله دي. ده په قاموسونه ټکی کام کې 
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
ي سره په څنگ کې یو شمېر  په گڼ شمېر پښتنو ځوانانو کې ډېر مینه وال پیدا کړي دي. اڅکز 

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 
آزادۍ راډیو سره    م زېږدي کال د   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  

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%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/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/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/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/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=%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=%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
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  خو پښتانه یې په خپلو لیکونو او خبرو کې کاروي  و، اوسه پوري په هیڅ پښتو قاموس کي نه و
 »... 

 

لیکنې نه مخکې هم  د احمد ولي اڅکزي د ژوند لیک او فرهنګي کارونو په باب زما له دې 
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: 

 

 ي په ویاړ« »د قاموسونو بنسټګر احمد ولي اڅکز 
 

 ټکي دا دي:  ځینې لیکنې  د  راڼ  نظرمحمدسلطانزی ځد د ښاغلي 
 

جهاني په مالقات کې وپیژاند. دلته  عبدالباري  د  ، مخه دې کتاب لیکوال مې څه موده د  د »... 
کې راته ثبوت شوه چې   څ مالقات په تر خبرې د احمد ولي اڅکزي په هکله روانې دي. د  خو 

 لري.  خواریکښ کرکټر ادبناک او  منونکی، متواضع، مینه ناک،  صادق، دغه تنکی ځوان ډیر 
 

حتی ځان   احترام کوي،مشرانو  په برخه کړي دي چې د  هللا تعالی داسې نېک صفتونه ور
بې   یو  ژبې پښتو  باندې مهرباني کوي. برسیره پردې هغه د  په کشرانو  ورڅخه قربان کوي او

  ې خپله احمد ولي اڅکزی نه یوازه  ځکه چې پ  تکړه فرهنګي شخصیت دی. دا  او   ساری خدمتګار 
بلکې هغه د قاموسونه ټکی کام   ،کړیدي تحصیالت بشپړ  ساینس په څانګه کې یې لوړ چې د  دا
د یو شمېر سیندونو لیکونکی،   بنسټگر، نوښتګر، د پروژې  )www.qamosona.com( یا

اوس یې د قاموسونو ټکی کام انټرنټي   د راډیو یو اماتور ژورنالسټ او څېړونکی هم دی. همدا
 . قاموسونه آنالین کړي دي پاڼې پنځوس پښتو 

 

بې   یو  هیواد  پرمختګ په الره کې د  او  علمي کولو ژبې د  احمد ولي اڅکزي د پښتو  په اند  زما
 . ساری ځالنده ستوری دی

 

  ېلماني، اردو، روسي او پاړسي هم خبر آ په انگریزي،    ، هغه د خپلې مورنۍ ژبې پښتو تر څنگ
 ...«  ږي ـتر یوې کچې په هسپانوي، سانسکرېټ او پنجابي ژبو هم پوهی ی کولی شي. د 

 

 احمد ولي اڅکزي د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې دغه کارونه تر سره کړي دي: 
 

 ــ خپل تخلیقات یې: ۱
 

 )نثر(،  الف: کیسې
 

 ب : شعرونه، 
 

 ــ ژباړې، ۲
 

 . ( kochnai.comــ د ماشومانو له پاره ویبسایت ) ۳
 

ویبپاڼه   « لر او بر» په د کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي لیکنې مې د لومړي ځل له پاره 
کې تر سترګو شوې. څو منظومې او منثورې لیکنې مې یې چې له نظره تیرې کړې، نو ومې  
پتیله چې د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې د یو مطرح لیکوال او شاعر په توګه څه ورباندې  

 و مې د ده لیکنې او شعرونه او د ده په باب د مالوماتو په را ټولولو پیل وکړ. ولیکم، ن 
 

احمد ولي اڅکزي لکه څنګه چې د قاموسونو په برخه کې په شعوري ډول د یوې عیني اړتیا له  
مخې د قاموسونو پروژه پیل کړې ده، دغسې یې په شعوري ډول د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه  

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/82-weblog-category/literature/339-دقاموسونوبنسټګر-احمد-ولي-اڅکزي-په-ویاړ
http://www.qamosona.com/
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ه پام شوی او د دې نیمګړتیا د پوره کولو په غرض یې لومړی د کوچنیانو له  کې دې نیمګړتیا ت
 »ده:  بیلګه   پاره د شعر او نثر په ژبه تخلیقات کړي دي. دا یې د نظم او نثر یوه یوه

 

 سهار سو
 

 )د ماشومانو شعر( 
 

 کړه خالصي شپه سوه تېره  سترګي 
 د لمر وړانګې سوې چار چاپېره 
 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 

 آرامه آسوده وه شپه ښه 
 اوس یوه بله ورځ پېلیږي 

 ټول ماشومان نور راویښیږي 
 مخونه پرېولي ښه تازه سي 
 بیا د مکتب پر لور پیاده سي
 هلته دوستان دي همصنفیان دي 

 ټوله د علم پتنګان دي 
 څوک چي وختي پاڅي سهار کي 
 وي بریالی په خپل هر کار کي
 چګي کړه خالصي شپه سوه تېره 

 سوه چار چاپېره د لمر رڼا 
 

 مه نېټه، بون ۴کال د جنورۍ  ۲۰۱۶د 

 

 نانۍ نجلۍ ،وۍ ـ وۍ  ـ وۍ
 

 )د ماشومانونکل( 
 

چي وه یوه نانۍ انجلۍ وه. دغه نانۍ انجلۍ پر خپل مور او پالر بیخي ډېره ګرانه وه. پالر به  
 یې همیشه ورته ویل: » آ زما خوږکۍ لوري، راسه خپل بابا ته راسه.« مور به یې ورته ویل:  

 

 »آ زما پستکۍ لوري، راسه خپلې مور ته راسه.«  
 

پر نانۍ انجلۍ هم خپل مور او پالر بیخي ډېر ګران ول. هغې به همیشه واوا چمونه کول او  
 مور او پالر به همېشه ورڅخه خوشحاله ول. خو د دغې نانۍ انجلۍ خواږه شیان ډېر خوښ ول.  

 

 مور به یې ویل:  
 

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/459-سهار-سو-ـ-د-ماشومانو-شعر
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شیان مه خوره، غاښونه به دي خراب سي.« خو نانۍ انجلۍ    »آ زما خوږکۍ لوري، ډېر خواږه
به همیشه د پالر څخه خواږه شیان غوښتل او هغه به یې باالخره مجبوره کړ چي خواږه شیان  

 .ور رانیسي 
 

یوه ورځ دغه نانۍ انجلۍ ناجوړه سوه. د هغې زړه نه غوښتی چي لوبي )بازۍ( وکړي. د هغې  
باندي د آسمان ښایستو وریځو ته وګوري. د هغې زړه نه  زړه نه غوښتی چي د کلکین څخه د 

 .غوښتی چي چاکلېټ وخوري. د نانۍ انجلۍ پر غاښ درد ؤ
 

 پالر یې نانۍ انجلۍ ډاکټر ته بوتله. ډاکټر د نانۍ انجلۍ څخه پوښتنه وکړه:  
 

 »اې نانۍ انجلۍ، نن دي څه شي خوړلي دي؟«  
 

 نانۍ انجلۍ ورته وویل:  
 

 »چاکلېټ« ډاکټر ورته وویل:  
 

 »نن دي بل څه شي خوړلي دي؟«  
 

 نانۍ انجلۍ ورته ویل:  
 

 »پلمېټ« ډاکټر حیران سو، وویل:  
 

 »پرون دي څه شي خوړلي ول؟«  
 

 نانۍ انجلۍ ورته وویل:  
 

 « »چاکلېټ او پلمېټ 
 

 بیا ډاکټر ویل:  
 

 »اې نانۍ انجلۍ، خوله دي خالصه کړه چي زه یې وګورم.«  
 

نانۍ انجلۍ خوله خالصه کړه. ډاکټر چي د نانۍ انجلۍ خولې او غاښو ته د څراغ رڼا برابره  
 کړه، نو یې وویل: 

 

»وۍ وۍ وۍ!« اوس د ډاکټر خوله هم خالصه سوه او سترګي یې پورته او کښته کش سوې.  
 « !پالر ته مخ واړاوه، ویل: »وۍ وۍ وۍډاکټر د نانۍ انجلۍ  

 

 ډاکټر وویل:  
 

»اې نانۍ انجلۍ، تا ډېر چاکلېټ او خواږه شیان خوړلي دي. ستا غاښونو چینجیان کړي دي.  
تک تور سوي دي. تا خپله خوله او غاښونه نه دي پاک کړي. تا سابه او مېوې نه دي خوړلي.  

ته باید همیشه سهار او ماښام خوله په اوبو پاکه  تا تر اندازې زیات خواږه شیان خوړلي دي. 
پرېولې. ته باید په غاښو کلک شیان مات نه کړې.« بیا ډاکټر والړ سو او د المارۍ څخه یې د  

پوست مسواک   غاښو یو نانی او ډېر ښایسته برس او د نانیانو لپاره د غاښو کریم او یو نانی 
غاښو دغه برس، کریم او مسواک واخله او هر  راواخیستل. ډاکټر نانۍ انجلۍ ته وویل: » د 

 « .سهار او ماښام خوله په مینځه. انشاهلل بیا به ژر نه ناجوړه کېږې 
 

 بیا ډاکټر والړ سو او یوه لویه پېچکارۍ یې راواخیسته. د انجلۍ پالر ویل:  
 

»اې سپینه چپنه لرونکې ډاکټره، ایا غواړې چي زما پستکۍ لور ته داسي غټه پېچکارۍ ور  
ولګوې.« ډاکټر ویل: » اې د نانۍ انجلې پالره، نانۍ انجلۍ ته تا ډیر چاکلېټ ورکړي دي او  
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باید چي اوس تاته دغه غټه پېچکارۍ در ولګول سي.« د نانۍ انجلۍ پالر وویل: »وۍ وۍ  
 « !وۍ 

 

 ! په پای کی د دغه نکل اوډیو هم اورېدالی سئ د لیکنې 
 

احمد ولي اڅکزي د نثر او شعر په قالب کې د کوچنیانو له پاره ډیر څه لیکلي او پر لیکه کړي  
 چې د ځینو سر لیکونه یې دا دي:  ،دي
 

 ، )شعر( ،ــ ننداره ده ننداره
 

 ،ــ اې سپینې واورې )شعر( 
 

 ،( شعر)ۍ نانۍ خور د ماللــ 
 

 ، (شعر)سهار سو  ــ 
 

 ،( شعر)ترپ و تروپ دی  ــ 
 

 ، ۍ )د ماشومانو نکل(میاؤ پستک  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  )نکل( ــ د پاچا لور او چونګښه
 

ځینې کیسې او شعرونه یې د لیک سره په غږیزه بڼه هم آنالین کړي دي لکه: د پاچا لور او  
چې دا خپله یو بل زحمت ته اړتیا لري او د کوچنیانو له پاره کیسه او شعر نور هم   چونګښه،

 آسانه او جالبه کوي. 
 

دا امانت داري یې هم ساتلې ده چې د ځینو شعرونو الهام یې چې له یوې منبع نه اخیستی دی،  
نو هغه یې د شعر په پای کې  په امانت ډول لیکلي دي لکه د »اې سپینې واورې نومې شعر په  

 پای کې. دا د ده خپله یادونه ده: 
 

 Schneeflöckchen  آلماني ژبي د ماشومانو له شعر یادونه: د دغه شعر الهام مي د »
weißröckchen    څخه اخیستی دی. » 

 

 په ډول را واخلم:  نمونې پاسنی یاد شعر به د  
 

 آې سپینې واورې 
 

 اې سپیني واوري سپین لمنې
 ولي نه اورې زموږ پر کلي 
 منم چي الره دي اوږده ده 
 پر هسکه وریځه دي دېره ده

 راسه واورېږه خو راسه 
 په خپلو ستورو وځلېږه 

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/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://kochnai.com/index.php/2-kochnai-all-کوچنی-ټول-مطالب/94-094-ـ-شعر-ـ-اې-سپيني-واوري
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 پرېوزه پر بوټو ښه یې اوبه کړه 
 تر سپین غالف الندي یې بېده کړه
 ماشومان ټول په انتظار دي 
 ناني چیګان یې ستا پر الر دي
 چي یخه پخه واوره راسي 

 پر مځکه، غر خوره ښکال سي
 راسه زموږ پر کلي راسه 

 بیا هر څه سپین کړه راسه راسه
 سپیني واوري سپین لمنېاې 

 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:  داسې « د کیسې په پیل او پای کې یې د باچا لور او چونګښهاضافه کړي دي. د »

 

 ... د ګریم ورونو د »چونګښه باچا« د نکل پښتو ژباړه، زیاتونې او ږغ: احمدولي اڅکزی»
 

 لیکونکي: ګریم ورونه 
 

 د نکل نوم: باچا چونګښه 
 

 « اصلي ژبه: آلمانيد نکل 
 

 « یوه برخه:  د باچا لور او چونګښه » کیسې دا هم د یادې 
 

ټولو کشره  یو وخت یو باچا ؤ. دغه باچا ډېري لوڼي درلودې چي ټولي ښایستې وې. خو تر  »...  
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  

مخ   وه چي لمر به یې ښایست ته حیران پاته سو، کله چي به یې وړانګې د دغې شهزادګۍ پر
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  
ی  ورغله او پر غاړه به یې کښېنستله. دغې شهزادګۍ به د ساعت تېري لپاره خپل طالیي غونډار

پورته وغورځاوه او بیا به یې بېرته ونیوی. د هغې دغه لوبه تر نورو ټولو لوبو زیاته خوښه  
 وه. 

 

یوه ورځ شهزادګۍ د څاه پر څنډه ناسته وه او په خپل طالیي غونډاري )ګېند( یې لوبي کولې.  
هغې یو ځل غونډاری داسي پورته وغورځاوه، چي بېرته یې ونه نیوالی سوای. همدا ؤ چي  
غونډاری د څاه د څنډي سره ولګېدی او د څاه اوبو ته ولولېدی. د باچا لور ولیدل چي غونډاری  
د څاه به اوبو کي ډوب سو. شهزادګۍ هم جرأت نه سوای کوالی چي په غونډاري پسي د څاه  
په اوبو کي لټون وکړي ولي چي څاه دومره ژور ؤ چي حتی پای یې نه معلومېدی. همدا ؤ چي  

ډېره غمګینه سوه او په زوره په زوره یې ژړا شروع کړه. هغې چي هر څومره هم   د باچا لور
 په لوړ ږغ وژړل خو زړه یې سپک نه سو. پدغه وخت کي هغې یو ږغ واورېدی چي ویل یې: 

 
 ې »کشري د باچا لور
 ډېره په ارمان ژاړې 

 

 پېښه ده؟  تا ته څه در
 ولي په خفگان ژاړې؟« 

 

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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ځان ته معلومه کړي چي دا ږغ د چا دی. هغې ولیدل چي یوې  شهزادګۍ شاوخوا وکتل چي 
چنګښي د څا د اوبو څخه خپل بدشکله او پنډ سر را ایستلی دی او خبري کوي. شهزادګۍ و  

 چنګښي ته وویل: 
 

 »ښه! دا ته یې چي گفتار کړې؟ 
 په اوبو کي شړپهار کړې 
 زه چي ژاړم په سگلو کي 

 گیند مي ډوب سو په اوبو کي«
 چونګښي ورته په جواب کي وویل: 

 ې د باچا لور ې»کشر
 مه ژاړه آرامه سه 
 لږ خو مهربانه سه 
 ما ته که څه راکړې 
 گیند به دي پیدا کړې.« 

 شهزادګۍ ورته په جواب کي وویل: 
 » زه به یې درته درکړم 
 ته چي هر څه غواړې 
 طال به درته درکړم 
 غمي که یې هم غواړې 
 غونډاری مي پیدا کړه 

 که زما غواړې« وعدې 
 

 خو چونګښي ورته وویل:  
 

»ستا طالیي تاج، ستا ملغلري او ستا غمي زما ندي پکار. خو که ته ما خپله ملگرې وګرځوې  
او زما سره لوبي وکړې، ما پر سترخوان تر خپل څنګ کښېنوې، راته په خپل طالیي غاب کي  

ر کي مي بیده کړې، نو زه به  خواړه راکړې، راته په خپل جام کي اوبه راکړې او په خپل بست
 همدا اوس څاه ته ورکښته سم او ستا غونډاری به راوباسم.« شهزادګۍ ورته وویل:  

 

  »سمه ده، هر شی چی غواړې هغه به درته درکړم. خو اوس راته غونډاری راوباسه.« 
 

 شهزادګۍ په زړه کي د ځان سره وویل:  
 

به څنګه د یوه انسان سره ملګرتیا او دوستي  »دغه ساده چونګښه څنګه بېځایه خبري کوي؟ دا 
وکړالی سي، حال دا چي د کواک کواک ږغونه کوي او په اوبو کي د خپل ځان په ډول نورو  

 چونګښو سره اوسیږي.« 
 

کله چي چونګښي واورېدل چي شهزادګۍ ورسره هر شرط ومنی، نو د څاه و اوبو ته ور  
 ...« وغورځېده او پکښي غوټه سوه
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 (،kochnai.comکوچنی ټکی کام)
 

 د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله پته: 
 

 
 

 :احمد ولي اڅکزي د کوچنیانو د ادبیاو په برخه کې درې د یادونې وړ کارونه کړي دي 
 

 ــ د کوچنیانو له پاره یې کیسې او شعرونه لیکلي دي، ۱
 

 ویبپاڼه جوړه کړې او پر لیکه کړې ده،ــ د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره یې ځانګړې   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  
دا موضوع د ده له عادي تخلیقاتو نه نوره هم ال مهمه ده، نو یې دې  کې دې ته متوجه شو چې 

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  

کوالو او شاعرانو آثار هم را ټول او پر لیکه کړل، نو د دې له پاره ویالی شم  له پاره د نورو لی
 چې کوچنی ټکی کام د کوچنیانو ادبیاتو له پاره یوه بله نوې غني پته ده. 

 

 یې ور ته ولیکل:   داسې پروژه پیل کوله، نو    « kochnai.com»   کله یې چې د کوچنی ټکی کام
 

 »کوچنی ټکی کام پروژه پیل شوه: 
 

 JANUARY 2016  09د خپرېدنې نېټه:  
 

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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 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

 

راتلونکی او مستقبل وي. هر ملت او قوم چي د ماشومانو په  ماشومان د هرې ټولني او ملت 
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  

چي و ماشومانو ته د هغوی د مورنۍ ژبي ورښودنه   کارپوهان پر دې خبره سره هم نظره دي 
په هغوی کي د نوو ژبو د زدکړو قابلیت او وړتیا ال زیاتوي او پراخوي یې. د همدغه مقصد له  

ماشومانو   تو ژبو پېلوم او هیله ده چي د پښ په امتحاني توګه 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 
 

کړي چي دغه پروژه  د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چي راسره خپل رغنده نظرونه شریک 
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  

ادبي توکي لیکلي  ته تیار وي. ستاسو ټولو څخه هیله کوم چي که تاسو پخپله د ماشومانو له پاره  
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
 .چي پکښي تر یو کس څخه د زیاتو کسانو زیار، افکار او نظرونه دخیل وي

 

کي لرم چي پر دغه پاڼه داسي مواد خپاره کړم چي د ماشومانو د عمر سره تړلي وي.   په پام 
کالو تر   ۶او  ۴یعني دا چي تر څلورو کالو پوري عمر لرونکي ماشومان جال مواد ولري او د 

منځ ماشومان نور... خو پر دغه موضوع باید د کارپوهانو او لیکواالنو سره مشورې وسي چي  
 .ات منطقي وي کوم تقسیم به زی

 

د دغې پاڼي مقصد یوازي د ماشومانو مصروفول نه دي بلکه په دغه پاڼه کي باید داسي مواد  
خپاره سي چي دساعت تېري تر څنګ پکښي د زدکړي او ښووني عنصرونه هم شامله وي. که  
نکل او کیسه وي او که منظمومه مواد وي باید چي یو روزنیز او ښوونیز مقصد ولري. په دې  

څ کي د سیمي کلتوري او دیني مواد چي د ماشومانو له پاره د پوهاوي وړ وي، چمتو کول به  تر
 . 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   افغانمالي مرستي تر السه کړي. د دغې پروژې مقصد صرف د 

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 کړي او 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 نېټه ۹م کال د جنورۍ  ۲۰۱۶د 

http://www.kochnai.com/
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 هیله: 
 
کړئ چي ال زیات د ماشومانو مور او پالر او یا هم د دغې   share لطفا دغه اعالن شریک یا  

 ي. په خبر س پاڼي احتمالي راتلونکي همکاران او لیکواالن 
 

)منثور   کال د اپریل تر اتمې نیټې پورې ټول یوسلو دوه مطلبه ۲۰۱۶په کوچنی دات کام کې د  
او منظوم( پر لیکه شوي دي او د ټولو مطالبو له لوستلو وروسته انسان قضاوت کوالی شي چې  

یوازې صورت دومره مطالب لیکلي، ژباړلي او یا یې نورې  په رښتیا احمد ولي اڅګزي په 
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.com)  په کوچنی ټکی کام
 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  
 عابد، عطا محمد میاخیل، اجمل تورمان او... پیمان 

 

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: 

 

شي او موږک، پړانګ،  آس او زمری، بزه او پړانګ، آس او هوسۍ، بزه، شرموښ او ګیدړه، پی
 هوسۍ او مار، پړانګ او د ګیدړې بچی، چغال او اوښ او... 

 

د کوچنی ټکی کام په پاڼه کې د نورو لیکوالو د آثارو په برخه کې باید و وایم چې مطالب یې  
ډیر په زړه پورې او جالب دي او که کوچنیانو ته ولوستل شي او یا یې خپله ولولي، ډیر ګټور  

 هم دي. 
 

پاڼه کې د ځینو ژباړل شوو مطالبو په پای کې کوم مآخذونه چې ښودل شوي دي، هغه   په دې
 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  
 ن هیواد څخه او... څخه، له جورجیا هیواد څخه، د چی

 

له بده مرغه چې د را ژباړل شوې کیسې ټاکلې منبع نه ده ښودل شوې او دا هم نه ده مالومه  
چې دا کیسه له کومې ژبې نه پښتو ته را ژباړل شوې ده. د منابعو په برخه کې چې یوازې د  

ژباړل شوې   هیوادونو نومونه یاد شوي دي، ښایي له یادو هیوادونو نه یې موخه دا وي چې را 
کیسه د یادو هیوادونو د خلکو نکلونه دي او د هغوی د فولکلور یوه برخه وي، چې د دې  

 مالومول ځان ته جال بحث او څیړنه غواړي. 
 

دغه راز یې له نورو ویبپاڼو نه هم په منتخب ډول د کوچنیانو له پاره خپاره شوي مطالب غوره  
ځای نه یې چې مطلب ر ا اخیستی دی په پای کې  کړي دي او ښیګڼه خو یې ال دا ده چې له هر  

 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 ) 
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241، لومړی ټوکژوندي یادونه

 (، samsoor.comــ سمسور دات کام ) 
 

 (. sporghay.comــ سپوږمۍ دات کام )
 

کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي تخلیقات او ژباړې که له ژبني پلوه او د  د ماشومانو او 
ږي چې ده د ماشومانو د ادبیاتو د اصولو په پیروۍ په ډیره  ـمحتوا له مخې وڅیړل شي، لیدل کی

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  

م ورته د درک او پوهیدو وړ دي. د مثال له پاره دا  چې کوچنیانو ته هم مالومات ورکوي او ه
وګورئ چې ډیر په ساده او د کوچنینو له پاره د درک وړ ژبه باندې د څلورو فصلونو   شعر

 مالومات وړاندې کوي: 
 

 
 موسمونه  ېک کال دي څلور

 
 ( شعر ماشومانو د)

 
 موسمونه څلور دي کال کي 

 هر یو جال لري خوندونه 
 لنډي سي شپې ورځي اوږدې سي 
 په دوبي ټول خولې خولې سي
 له اوبو ډک چي یخ منګی وي 
 په دوبي یخ د چا زړګی وي 

 چي دوبی والړ سي، راسي منی 
 په وچو پاڼو ډک سي کلی 
 زنګوي وني تېز بادونه 
 ور رژوي یې وچ بلګونه 

 بیا ژمی راسي شپې اوږدې سي 
 لنډي او سړې سيورځي سي 

 واوره اوریږي یا یخیان وي 
 پر صندلي راټول کوچنیان وي 
 بیا پسرلی سي وني شنې سي
 په شنو وښو مځکي ښایستې سي 

 چیچیان راوزي له هګیو 
 چو چو کوي له ځالګیو 

 څلور دي کال کي موسمونه 
 هر یو جال لري خوندونه 

 
ماشومانو او کوچنیانو له پاره دې خپل  ښاغلي احمد ولي اڅکزي ته زما وړاندیز دا دی چې د 

لیکلي شعرونه، کیسې او ژباړل شوي مواد په کتابي بڼه برابر کړي او که د چاپ مالي توان یې  
مرسته دې په ټول افغانستان کې و ویشي،   ه لري، نو دې چاپ کړي او د نوي نسل  د پلویانو پ

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  

http://larawbar.net/43634.html
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نیانو له پاره لیکلي ټول مواد باید تر دوی  وړاندې کړي. دا د دې له پاره چې د ماشومانو او کوچ
 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  

و کیسو کې داسې څه پر ځای شوی چې د ماشوم او  ږي، په شعرونو اـزدکړو خوا ته هڅول کی
 ته پام وکړئ:   شعر  کوچني 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 
 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 پېلیږي اوس  
 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 

 

ستان کې پخوا له دې چې د جګړې بال پر ټولنه او خلکو مسلطه شي، د هغه وخت په  په افغان
معارف او درسي کتابونو کې هم همداسې موضوعاتو ته چې ماشوم او کوچنی کار ته و هڅوی،  
پام شوی و، خو له بده مرغه چې هر څه د جګړې بال او اور وخواړه او ایرې یې کړل. د هغه  

 ې د راغلي شعر یوه برخه داسې ده: وخت په درسي کتابونو ک
 

 »زویکه لمر ختلی 
 جهان یې ټول نیولی...« 

 

دلته لیدل کیږي چې مور زوی هڅوی چې جګ شي د یو څه کولو ته ځان چمتو کړي. که په  
هره زمانه کې د کوچنیانو ادبیاتو قلم وال داسې څه د کوچنیانو مخ کې کیږدي چې هغوی کار  
او ژوند ته وهڅوي، نو د ټولنې دا غړي به په کار عادت شي او په ټول کې به د یوې تولیدي  

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/459-سهار-سو-ـ-د-ماشومانو-شعر
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ته کیدو فکر ال له کوچنیوالي څخه ماشوم ته ولیږدول شي او که په رالتونکې کې  ټولنې د رامنځ  
 زموږ نوی نسل هم لکه موږ د استهالکي ټولني غړي اوسي، نو: 

 

 »... ور په غاړه به وي پړي لکه موږه.« 
 

یوه   شعر د بحث د دې برخې په پای کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د احمد ولي اڅکزي د 
 بیلګه: 

 

 د ماللۍ نانۍ خور 
 

 )د ماشومانو شعر( 
 

 ماللۍ وایي خپلي مور ته 
 چي له مکتبه راسم کور ته 
 زما همصنفیاني مي یادیږي 

 تنګیږي کور کي مي زړه ډېر په 
 کاشکي مي مشره خور لرالی 
 زه به یې ډېره نازوالی 
 درسونه ما به پر ویالی 
 امرونه ما به پر کوالی 
 اخیستای ما به یې ګوډیاني 

 څوک مېلمنې څوک یې ناویاني 
 لوبي به موږ سره کوالی 
 وخت به مي ښکلی تېرېدالی 
 خو اوس مي خور ډېره نانۍ ده 
 زه یم پر مشره دا کوچنۍ ده

 رځ دا او ژړا وي بس ټوله و
 یا وي بیده یا یې ګاګا وي 
 نه د مجلس ده نه د لوبو 
 ال تلالی نه سي پر خاپوڅو 
 کاشکي مي مشره خور لرالی 
 موږ به بازۍ سره کوالی 
 مور ویل ګراني زما لوري 
 زما خوږې زما شکري 

 اوس که نانۍ ده هم ستا خور ده
 خوږه پیشو زموږ د کور ده 
 ګاګا چي وایي دا مجلس دی 

 چي کړي تنګ یې نفس دی  ژړا
 خور که دي نن ډېره نانۍ ده
 د لوبو نه ده ال کوچنۍ ده 

 خدای به یې لو کړي ستا خورکه 
 درڅخه غواړي به نانځکه 
 ته به ور وښیې درسونه 

 ښایسته اخالق او ښه چمونه 
 ملګرې ستا به وي ستا خور
 هم په مکتب کي هم پر کور 

http://ahmadwali.achakzai.com/index.php/84-weblog-category/politics/460-د-ملالۍ-نانۍ-خور-ـ-د-ماشومانو-شعر
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244، لومړی ټوکژوندي یادونه

 وایاست به ګډ سره درسونه 
 ړه حالونه د زړه ارمان د ز

 وګوره څنګه درته ګوري 
 ټالۍ وهي دا ستا پر لوري 
 وای راته وکړه مجلسونه 

 راته تکرار کړه خپل درسونه 
 ګاګا کومه   ـ زه به ګاګا 

 ځان به پر تا زه ګرانومه 
 ته زما خور زما زړګۍ یې 
 لویه نانځکه پستکۍ یې 

 شکر چي مشره خور لرمه 
 لوبي به زه درسره کړمه 

 
 
 

 کوچنی ټکی کام اڅکزيد احمد ولي 
 

 او د کوچنیانو له پاره دوه سوه نکلونه 
 

احمد ولي اڅکزی زموږ د د اوسني نسل په استازیتوب د پښتو ژبې او ادب له پاره داسې خدمت  
کړی دی چې له اټکل او تصور نه وتلی دی، په تیره بیا د پښتو ژبې د خوندیتوب او بډایني په  
برخه کې یې د قاموسونو را ټول او آنالین کول او د نوي نسل د روزلو په برخه کې یې د  

«kochnai.com  د پاڼې تاسیس او په دې پاڼه کې یې د کوچنیانو له پاره د دوی په ژبه او »
له ذهن او دنیا ګۍ سره برابر د موادو را ټولونه او په تیره بیا د شعر او کیسو په برخه کې د ده  

 کې یې د کوچنیانو له پاره آنالین کول.  خپل تخلیقات او په بیالبیلو آدرسونو 
 

د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې ما ال هغه وخت پر ده باندې څیړنه پیل کړه، چې د کوچنیانو  
له پاره مې د ده تخلیقاتو ته پام شو. د ماشومانو او کوچنیانو له پاره مې د احمد ولي اڅکزي د  

احمد ولي اڅکزی او د کوچنیانو  مې ور ته »کارونو څیړنې ته جال باب پرانست او سر لیک 
«  وټاکه، ښایسته اوږده څیړنه مې پرې وکړه او په پنځو برخو کې مې خپره کړه. په هغې  ادب 

 لي وو: کې مې د احمد ولي اڅکزي په باب داسې لیک 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   ، ادبیاتو ته پام ور اړولی دی، یو هم پیاوړی او نه ستړی کیدونکی فرهنګي

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  

ي  اوریدو سره د هر افغان په ذهن کې د احمد ولپه    ( (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  

 « .خدمت کې دی لوستونکو په 
 

احمد ولي اڅکزی په رښتیا په خپل کړی هوډ ودرید او د قاموسونو پروژه او کوچنی ټکی کام  
یې داسې وچلول او غني یې کړل چې اوس دی ال څه کوې چې د نوي نسل د روزنې ډیری  

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_ahmad_wali1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_ahmad_wali1.pdf
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پلویان ور باندې ویاړي. هغه مقالې چې پخوا ما د ده په باب لیکلې وې، هلته مې د کوچنیانو له  
 سره شمیرلي وو:  داسې پاره د ده کارونه 

 :کې دغه کارونه تر سره کړي دي  اڅکزي د کوچنیانو ادبیاتو په برخه  حمد ولي ا»
 

 : ــ خپل تخلیقات یې ۱
 

 (،کیسې)الف: نثر  
 

 ب: شعرونه 
 

 ــ ژباړې، ۲
 

 ( ( com.qamosoona ــ د ماشومانو له پاره ویبسایت ۳
 

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    ۲۰۱۶ومه څیړنه ما پخوا کړې وه، وروستۍ مقاله مې د  د احمد ولي اڅکزي په باب چې ک 
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. ۲۰۰شعرونو شمیر تر دوو سو )  دا شوه چې ده په یاده پاڼه کې د خپرو شو کیسو او 

 

« 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: 
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 ] http://bit.ly/2ohMkkW [ي بې غرضه نېك ـ    201
 

 ] http://bit.ly/2ohMj0m [ه   له كاره ویر ـ    200
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کال د اپریل په اوه   ۲۰۱۷د  لست د خپرو شو مطالبو  kochnai.comاحمد ولي اڅکزي د 
 لسمه نیټه په خپل فیسبوک کې خپور کړ. دا د ده د مطالبو د خپریدو زیری دی: 

 

 ( !یې کړئ  share لطفا شریک یا )  !زېری! زېری »
 

وړکتوب ال د پښتو ژبي سره مینه پیدا کړي، نو ورته په پښتو  که غواړئ چي ماشومان مو په  
  www.kochnai.com ژبه نکلونه ولولئ. درته زېری درکول کیږي چي د کوچنی ټکی کام

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
 

 یوه نړۍ مننه ستاسو له کومک څخه  
 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 [   شهزادګۍـ د نخود پر سر   138
  ] http://bit.ly/2oFqP0b [  ایږان ول ول جانه او درې ـ    137
  ] http://bit.ly/2oFyVFU [  وم نکلورور که پنیر ـ منظ ـ    136
  ] http://bit.ly/2psXuUK [ م نکل د کټ خېزونه ـ منظو 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 [ کل خواږه 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
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9xgtN&h=ATNREkV_BnQB1HLqrHVS2XcCMt7ZQqvIygubaQa-H8qXgNIpaez3LW2QJ-JTFoAfnc8m-c0Gyx6GJUpPNdlVa8tZcMXOTZnTOY5ckBHra19OF4Qy4Ba-A0_4ey0e_aEEaCKJPOA&enc=AZO0jDsF86GWQczoKxW7P_9PbBZiALqjTgz_JMS9rzyPvFlz8ZCi-nGkSIvyD4A5Ko0O_iHpVqA4PWz3WycwB3xGa7VWgNIQwJ9z-dYUt6YGIweMSBRD-D56iFr6o8u9dOmGYDbyzcvLxNQZoxtWQ2YPiKKL3pqlK1F5ALo8odXH8IGlEyQ1HjCWGNWB1gB3-aGU9y9gfqv2kqZTtxFjwy3u&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIfRnZ&h=ATPQrVgFJCTraWt5BOGlJQBttd5eN_KCjCpLiS090bPStvxErI9kWb4ExzAACDaFdHCJYkjNNplU8byS6VXLoiJ35YUJnr0oDIfny4jkFpT4X2BRhPgXYyPSnye5ti2nM8IUq2s&enc=AZOFhKx4NvJ2xmS4IbdleW8rKiakvwsV987NorgXPixr2jWp9bgYbGf4IQ1Vzr_hiXkujQ7kg_usIVDFP9UUMXQIMRS-Mg8EYMzlh2GQm-WY7hqo27FjUIjj2yLkZzN-k3fbt2glwX7nNeJWd7FJBPQvzev1UUbIVasPuhcmucD8t6MJVOfUSURLyzWZvgKl1cjwwUILU0p1umajqnK1lR3Y&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1Syx6Pc&h=ATN3S_wCoDZ1RUIpXzZdcMi7InKSi8MsNVfcMSO18Pxwn4SxsdbDabpxV6IGWlXtTdcro4Ny37AV3ZHEy2Uk7EfIX2BdoS_ff4s4DbY4yT6In6eMaFBZDDNQXWNa8x3cREKxfuc&enc=AZPHsji1itAY9KF9b5D9ODCwz0wBG7I-4EnixVuMqAUGnOSKyJFw1ifQ1cHqzcGSOU7HnusaWyIV-9YDlcqLGgrm2tUk5g7IX5ccqeGRHZd6r7mC_-ILwJKFn74moAah-Inoz_h6xSUj6ZMmpWZpy1LxSjHsdEQn6iTH3krstXiy1gEdneCmKqg5yv0m9mrVKlFOJJCZpOOub-7VE2GTj3H3&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFniyU&h=ATNqJ7Oordu1tbKBk0T9yFUpP_kve1zK-7LuJ_4XU2YV94CjVfcfdTxfsQ7faQhdshjDVL-hOxNzZYCrQXgjyoUIdd3G8rx3tBgRJTfcqPJDxMQXQfjBvDRgERuAlMP8_jeumlw&enc=AZPQ4Vs7-tZdL55RZ9_F4nfX70_flQ-bxV5CXFc2-ZVKGxT4pP8LZXK8TTgUGpMHt1BZB33xumtEtaFiXrt9Dfp5RGeisKRzLljlV5ufsSVFHFxf_-lnemexwDsDu1X5EETwgjWTQyN84693kvSjKF7wmnEZWxj-jFIe1L2OWg03qQHG4Av9PNPmohd3YWer5lNS29VydWpsk3etPNyTEoYT&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIjLgN&h=ATNCuJpe7VsBC0SOcqI8Rbz5JQrERBASw6bLJbak75olw36tnJ1xfyjGgQX6q5mBSsqBbnbXzFgX8AoAqden1Ms_-IFE7eJMb7bTEHi92byfYvKcoqBfkP9MBUPToEZu8UrEens&enc=AZND1Tl04E2VeMHalai7AuWdKr1aK75HJ0FDO5NShNj7atXE_thUZBzWMbJCstkOHJHm61C3RlTIkj_7uLkUnuhbCNJsIDvqVG4wNeY0UA6XMZRsuG66LqJVLrXptJMlcM6JJPcuAzZGTeWsDuMYfYOKn2PDT33hhKFxQWK8RpUu_iLLN_jKlJ7OVsRcE7KftrTZmOBlVujy9t40XUIbxyD2&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppylx9&h=ATPFNfVaPM2ZnLlth3D9VBkHIn46O4gzMx0iaUWMmnq1vDp0IKn13zebIU9iXhZ2QF7Zi1Yr4fr-vWYescEhz1vjDRoF3fvVmbGVOeHztlH0dPSkMQakeZD10tZJi5PnJYw5ZCc&enc=AZNlkUnwyjlrO2KfN4mzR-tqTWC1DJ2CbQ3S7_N_r4GWEjKOQXC4_qItg_bg4oImlBr07pjxw5Ydz_8xOFV1pt0u8JH8x1-P-iQQh35cjaUgaus4j3eKpd6lxvC3zIff2a8tKO-1Mi9-VZ4jZH2h6npMiYQpp5PCAt1R9wQj78PfFnz10RGJjGk7828377oetRtlztEOhMUhS9kWJycYPCt7&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFl4zk&h=ATNRoCGyWhB76B27pu_DTaUKorNMPJLSBBsPeDpboG3mFV_fgEGT3C40Q6ZDJcf95a9e9dJYD_XiZ6SSE9L8kQBSoo5YsNdWU7CkqeB_6PjNf6k6KNyGrX-PiuPKBW7wbWs7RN4&enc=AZP_mpFmo76JP5m5gHLD_hGYpfcvwXhCjy1HHAHIKgavZCFJtGC_KBSwrxeX_hDE_XRUvkBBlkHg88dGGK8PWkurl_kw9hpXKUTOzkDSYvYr3i6CA7eKZEUyb3GlL8GmYZJzOe5shw-i5aT0NqRFq5TgehfMsZIY9Ls04ZDXeP3HXophran04eMunFkmbeMelMRVjlCmCTAkQhn0j0AngEyY&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppryU4&h=ATMPvH9CcWAQksAYPPWHoNGqr0db2Q6kkp06-RG0w5cDYxBHK_A16rPEQTnhjgAK1YoTLlINDnFsbcpB_XBhOdQC6JFfL7EM8SV2gzG3b0N_I-ww9w9OV0zyerTmgagx1xBWdMs&enc=AZPGcCpv_S2NcW9qlt4OcEe2yZzJ_j_bOIxVSZu3vdli-5nIJpC631IlgdI_L9S567vSNU0WEwBrx9kfi7U0w7Wz_VauKnu4WKKmZTL80iSk6FyAgkWzyNl4kO6eLTpcokv3wiU01EXul5_-wROh24JgpCSSwr2F6pgH9F9dUUjxnW9vmLuAdt5T7AbOHAzL9tc9uHbeXHUuc1S1ROSJRyjk&s=1
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


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
250، لومړی ټوکژوندي یادونه

  ] http://bit.ly/2nUqR5B [ بومان او کاغۍ    ـ   083
 ] http://bit.ly/2ppht9R [   پړانګ او د ګیدړي بچی  ـ    082
 ] http://bit.ly/2omjPlp [   پړانګ، هوسۍ او مار   ـ   081
 

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  
ي او ور سره د ځینو نورو فرهنګیانو هڅې دا هیلې په زړونو کې را پیدا کوي چې دا  اڅکز

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  
احمد ولي اڅکزي دومره ډیره، ښه او علمي پاملرنه، په رښتیا سره  د کمیت او کیفیت له پلوه د 

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
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nU3jh6&h=ATPNijt9pFkIREpv1EUwtXMjwxQkLwBpwzyKNSj63wYf4G9mHh4ckpsSlDBrRXPSxnLYaNfPzfeD1uNVr2mkvmKTD4dHF7Ts0V1Pvq0KRDBk9x7iEBozbrCNlWEyBHsAz83StzU&enc=AZOCssVHK5Q6JSQXnL0fDHiC7PNTBktT4nPp7SYhXBx-JPQ5SZy3N4gCo0vmnbqzC9qJXmCaIOz92ajJ2w0MvYtCMRORfkXtC-05d4xGj7znX_tKCJUGnhmWnWCXwgJ-_6zgqE1gcVnMPmqTy6q3u842WiwRkL81Ky004lCIwr1KZJVSDUyOOqgjvGFOogxkfHuhMYocMx9zKECkOsclNYGk&s=1
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251، لومړی ټوکژوندي یادونه

 ] 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
  ] 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
  ] http://bit.ly/2oFsHWz [  ان نیسي؟ولي غڼه په کونج کي کښېني او مچ   ـ   037
  ] http://bit.ly/2omniQZ [  غڼې او کېلې  ـ    036
  ] http://bit.ly/2oFGVXx [ چاالکه پیشي، پُسه او شرموښان  ـ    035
 ] http://bit.ly/2omo6VJ [   ونیول   څرنګه سوی او ګیدړي ماهیان  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 [  ګه وحشي چرګ کورنی چرګ سو څرن ـ    029
 ] http://bit.ly/2pHUpQ6 [   څرنګه سوی د فیل سره جنګ وکړ  ـ    028
 ] http://bit.ly/2oOCrOH [   خر، سپی موږک او شیطانه بزه ـ    027
  ] http://bit.ly/2ohPLbe [ خرس او ملخ  ـ    026
 ] http://bit.ly/2p9iJy6 [  وې چونګښيد جاپان د  ـ    025
 ] http://bit.ly/2ohB5c9 [   پوهان د برېمن موسیقي   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

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
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2p9tFfd&h=ATNDewqM6hCn-xEyMhwsRjlX0_eQXW0KGop8g_oO4s7AlT_lJLowgvRWb_zoYbqH848RR44wUatfUVIz9YOtQRIyQ7X75LLA8cf3et3lwll4NxAQRfALQKuuvbf6zB4dGrvGTHc&enc=AZN2tN0O2TUz_ZPjVHdLmm7_uFuzDRQaJXcNAhpMOQmWF34uf4QNQI2BBSXeC5VNEl1jR5VaBm_ORc8JZAYE-ILaOFx-FotY1q5jQfsiPoRI7h-8lcT2jOSbMN7vDtSK4NefjqT2R1T8mQ43fjdQwM8Ed4wTKNOteoiAxV4YoF0i4IEgqj1MI_0fto3PFdow38GYI4_SanLMpKj_g2AClLWr&s=1
http://bit.ly/2nU2Tr2
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ohvdj8&h=ATO7HggJYB5DhdmbJZFnS7CVMbJusQ5NeqI2l8t4yAjHtQsGgEtkkO6ZS0lkPfqGYRfsO2NaJOBnHxVKbjGyl1ODp22KV6UyjiOGk-0YcY9bkQ9_fP3DJnl5toyimnXNoCNjf-w&enc=AZORPH1ATH0sdo_8wU82Wjeet20QYfU6UcV18V5NxSFqggnQanr8AaVVgV6f3gp4ZF80TF1PmYrEd2poqyadikn8R81aOd_sJEjKgyTnQ8m10RIc39Ppun-QNfOsZkMK99jcBhu5j-HVmX-pVZSKOvUUbfxCUjVtTy_NQtWf4pYR2w6rqHBvfd6wM-jIPN2Hbw-wr0GQWRhPtd3IOTzwvgMh&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFlkyd&h=ATPzuxyoNrSvojRxPg3dE_3yRAFDlIin-gvMc1SRVWdI1l-CBT-gARiVxzPy7byFUGRbBg75zvjhchvxGkVUQs5SaU0NaxIhqG-6JZ3c5LWxBADHz8T8pCOpcG17YhR-1P5C02s&enc=AZNFFLfoGLCx-_zYm017GrproWHzypllQlCEd9PysVHX9-3l_fG4YAsN9SXqDCH-4lGvWIolTrExbWhuiMMkH-TVxD_5ZnMgXj9BHlxIgZUcP5u8HtbEtY_grdHaAry8vp5-JbcQfJksWPVMk6dW3SMrjK_rhA2ElfDt8sNzhCSv-wDDhFb7HANTXQzOQrcYD5OIXY8iALhlVgHiJkKak9oa&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppgFlz&h=ATPSq4khxKCfPodubkHteX5AMmQwp5j2qMldEs8SOt5nv9NRPaOedE6MiQ_V4c1Rqn1u551FjfUSeSMRx6SSqdi0WqDdVKYk7he7aIknr417vLyrINf3EmRZdlhiau81o3JFlDw&enc=AZMQtksT1sFonf6kvDlfLlU89hAUMWn_KDWyUFRh4NAfqYVqFnD_VKBHpi_1HAmwauSrv1fgFbWiapeXJ87VaJdA6sAzKHIOprxaK3fpdsMyVeGy3bE3rsg4xoLG9srBPIo5b4G9_MeC4gNdx-6yFSiS9avFTot-6K903FQqvqiU8F8dGunHkDsLCzi0YHX9jOEg3NutSqrTzJlnbbGMZAJU&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omiWt8&h=ATOWl88oYm-CjpnpCzKSqmkRcX-TkhFBYPJwu1PHgMuHZu5QwhZ34lgIs21le9Ypcp0cehg9xBkiPPXx5EzVsbAQKQZ3Lz-Tjb1pqkA4aGXj4Uwkby-_6Wfgqgwe7Jh6hQFLtvo&enc=AZMigCIHPUYl3VcMJimH2IzYmf7HS3hayDL9nUPD6MuwUN3t_-Yt7HjzS0CssxWOtgvP5cdsa9KMAJiQZ6tF0kB0fenqmrlgqmL6R5usvuTVStZ3DFFvtLEkgpxuyzm1UzBJaWD6QjwFjbRQ5rAITshi4i7iJ4zHakUnQpRpxGSoFiTkjB07zsxMmdE-47jHGbpCVwe5MGNMXTrApV2flYNl&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nU7gCf&h=ATNEqZQh1wN7F18GjouNnwa6tvK5IbIWy0RbzpKSnA3q1OTZOEtwBxmab-o39M1OApBMaHQjq_vs2jw4lNhODxSU0WZnSNzwnQM1CVVcVbGBqffeM4lfIBdIQDdv8SLf-3iJNus&enc=AZPaRDLXx3K288RJibXMSVfi0PRpurIg7700Z8RbGBASb5VP5TN8tK4NcXevtvEO6Ioc1OQKkW6eG_8mmibBWB-H2Rijd22S4OTmwCF_FI6bumtyVMJnrKIgEykq4qlfwJJSKSfDBQ1Iw7ADyqn8eiBSmoDDEkvEogS-mDNQJU5aqM5WLKMKxwqS3RPaEzBWd5jClOr_es8UxDpMwG6DdM-l&s=1
http://bit.ly/2oOEMsO
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFcvVo&h=ATOxJotDB2hLmCaHEeGeWMMOetiUIf0Vxj1Z9CJJxVe8CzSWausSq7kLUlwQyiccLU3amY22QwuyVmkEBLE9E9zFnYDQg_YZa7vW2rJ8C1jqZz1pRjjH3q3aMjXVI-ViREQ3E3Q&enc=AZOc1TicIeaSsathXDRjQK6c8ElF8VpM4MhYOvkWXD9YmweUrPtUetGQPXBxduk5Y2VUiRHBYdzRjVfwf3u7A_Ut8Gspv3LQfq9Mf7KZHQDjPyuN7f2LXQk3YK_AzSE71O_NMhu5poqo6l2w_uy7fnz_Im8PreeR0ZPWpJZHJN76c408pxdr7zVcHxz1JfZR3JWPhAAyVe8VULa_8vYMoqAK&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUaKEM&h=ATNzQleFnudg4a3ZSujPnB4xG650AZV3tgozRejzyrQRasH0C_WfFgkSe2tsj9qb8_gv9_l1p_SVwFVKmm8cQoR7xGRI8xBs03YhP4oOmwVd8ZwhoLdvTJgJ0gRHjm_VFOemMIs&enc=AZPV7Cafhura6l68mPLkh5F0kAvHCf7p7zjlCT_cSC1LFQMLmJryeqQLyNdRGWN6Td0rGj8uxhsJnNJZLJBG0Ga_yLB2v6TOjZDbXhGcnD5sfziHsn9JFW-27YEm78rDPJWLSRKXbmQY9FsMZ-I0hrH8-_C6VoVXThpUrllK3sJJz8bjayIELKMwb9VZrUZLHEFspsxoYAK6NPTcYsg0vHCP&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFz1gF&h=ATPtk83T8OlEVfKmGgdNKcrSco8FtxmLTUAAa9-ovq9mxKcQc2J1lsj0AhEydt5m6TV64f9TRzPMT1D9lSbnBAfPT3YvwNse0B5kE9-naHJpJMTy4dmHcnmhCmIACVkwo8gzKq8&enc=AZPjjAa8a6oC3dRN8PoWfS1quUL92mprsVZGQtPXR4zd1abymsRkWBwGBefgS2-8HkNqOQvTNEch1vAcBE8I9UQtgeQh7M-aEUaZjW_Gkbt-NPv6W_ZaV2DPE8tDUFT-xNBURUpf25CoI0G2FkP4QuehLioBpppavviT0uprDZAfQNeeb0UtGTbX01iR4FzbrVqwxW9Hi7aYA48vohzIqDal&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIb0Dn&h=ATORgdFjTJYiyJaYRSgPcfabNaZoUZBTm--bEDak9pDz1OdC9JfES3usJMu8XnxwxlYUG45lG8fBZUCU9ODsTxnk6w_fam6U6xzulowaHBj2KGPwrGM2m4JzRNagyQPUML_WXMo&enc=AZN7ho21uAt0PBzyjtPrOoTsEvSTbDRQ1qT9y5lA9afLKRaJHI3ho6cR0zWVygJwbNB937UPLUVTBsm4dEbUokis_4zgLzgHoQ4T93uC3PlMFtkOtUPsnWpcDjXrYbBEs3JsrBVnupDCS24pkOaLGHNAIZ3rhyo002vAaTcX_M-nBF5OTRjlWFLXWct6vEx5lyREuCv1QzixDKkFpXaE43ng&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pHYbJr&h=ATOwHNl6cLTG3prwD7iFRAzuhH5XxSLryhsyaZZlGlWN2BJNlf1o3RHjeVeSyfq88OX7pegqcD_zD-_ta0XEXhfV_o3dolAh5TZMNvLucIa4RwBbU9m6aoR1Wp1-fAVkxcAVUuE&enc=AZNu7aIivWjn43sCwtxR-qdASbPwLuAccIboGjL_661cESYVZkIui1kDs1PqkM9HAIGfJMbx-GWwfRIw3peFABYLhZmbECbpHgDBTxdUsM9TBAs8S06bdhhbwRG3mYd0SfNld6ZTDFHQ1SUweR2h6KPhMSzsJ13K2lSOX77DOQfoxyyckWQ26W-MYHX6L85j81AOK6G5EvYOTHKt-AmY1Myy&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ppfYst&h=ATPt_efZTlHuVQKPcN4UesaGrHcoTAnOZeAqOLlg7BJWPf-NxRbKiEu5v9Uo3SHJdxmnpXPGe66McYK8iCfXw6tlOwBI8IJhv-9dl8P8ngchFGtC3TkdemKC-C8EMzFKG854loA&enc=AZOs4KU-MR8A8GbqocnySmARbSOOB62ffvu4QxkzA-K_SiDKMpUwVRVhNA_zi6RCOUH4oroZkKcC1XBm1qrDJARpQ_PR7aKYhxbvkb8Qs80PWvEaxei96vs9bmNq-jqjAMOlmEc50rieDquOL601Q04Fddgzv2bHKMav6nmuYm0b1pR_5OcqZ6-I69Nbg3_gOtR8EgOXxf_m1nMsC15Cm5Bx&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUbBFH&h=ATNanhVelmHjtSh2lf1oaiX4CNvkvzjvaG-6VXGnh394EUaMMehBiq7oklDJgJyUf_mzF6g6JUtauHR6nfJNh-tfcO0glye5Qy6ISV9ckt9dpPNweCFkgFeQoEuhL6guEwark00&enc=AZPNZcRFFckgFyoeNJvexefKd67GQqNU8EJCkZIyNN52eZED3xXqfkw48iqqptp2UXKLuQ_TZTf_fbp-URZlU85HDu3STvUTrUVYIzJNjbSf6xs8W9PddR1vPDrXaZzgCNVCiH-ob2cZRdwhvIR0jmMRvVmaX272BeQXM8amWfDk75-YaYGLgodRYsBfCFXldmabG3Bb1W07N_MloBrvDNwL&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFsHWz&h=ATM9aBCW7kMjihbg5qctJ8XZhJPjGsJzn-g3qLMJ1FKb-I5Q4NqJpEOSYePgEtRX7Mf3EmfF362ZhecC6nHKw3m8bS9ed6w5OkPSX1agC-oqKBwDPJpo8uNqZS7Pc1YSrFhCJtw&enc=AZOFYKEmDG8w-pECadG2h_Pu2RlwqhBjx4fcM4FpAew2xENw9T4dv3DJWsKh9Wrgw6MN-Ums7G3to8A6dnOtUnCljcABGGGkFWmubZIBwyjSeDTaTdcvQCkBCZ5kLijl3O51otuMSKewO61YHGN5KWTT9miEiz-fHA6I-SZGKWJiDUwLR_Tg1IVgpHZZFH35gmrFJlYlsgBVVjMxXtRY-1fF&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omniQZ&h=ATP_N9fChiUhGjY964mOc0leQfYyEueWLYCNMspR3BInpHow5Mc9ySajVbNyphoUd3m8KJnFRYsTrRFjcIvMX9n6icClpM9zZOTrpwOAtABIUr4IG2qljdzQOaET_Ncx0lSoa74&enc=AZPyxvcqTU3Ez7IrZPdE3-b-oapXRAR2AwWgYLyDfvGsjTxFEszP14CrZ5klje22VOaNj17V94LEpfIIBh6tS_6wlq-UXJqwbIklMNopsz3v1xFND3vFcQJwHuHjI4OWty86mbs9-gRqsEUJn9tP8wgeHU0OvJVUY8rW2z5DJ4vctMJiY1wLKTrsQg-1DIEVXAmGm5fHPPP2dRS2FgkNwx7V&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oFGVXx&h=ATPNLRSfUiJwHym0xLNL511YMk_xm9O8PPk3dQSOT-_FCXtd-Y5sWneZNxvcyIHktEdrOq_tPZpiWFkFoGXbgzS-rQkAcPDh_bN3xauQ4pWfr0OwZmvf1VaC7eOkNWU8QkSF1ug&enc=AZMzEMVOe266mGpbBDo1_K_zoViLIC3S5lIkbYEb1hR64BS7e_1Qjuwjh0f5goQte-8nyMOzgb-x047eeMlgs9C6VnQu7ivnPKzRjW_0BkoE93JTU__vk9fDQwmBknqRe6QYZK41Tt48wpY1o-5wKsyUXsQIkN9nqfFH9BDd1ChPxzhSVtcqViyEyAKqNl5hWxeRrUr0xopa4kMYjZOajCdS&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2omo6VJ&h=ATO0pa24Ssy_gC49hSftnNJJYmjIdzCkrNOHm81Z5cQype84iprbPQNiCTHdBFiaz4bQlXvOmnqcRdo_7jlca9XOXN5-AVnoUgQGvugv11AupsRzHGIe6ZmGikWJTjLBmmambJI&enc=AZPvjOSw3_v-FgDeG9GTGq7sO9LEkvuBukaX01a_z7xZgkv3pGOViuvgkZ4n_Pv1xKrblZ2d35atjTd5uWJR6uRBzZPwjqVXcaHYZDPkqCXR1MfdF3kW3yNVrDVeKTJ7x-00dDFJRMHFjVTcQQgWvXLxMr4qFs0MYxhpsNJlqJZl7K9rhU7gei2htkwJu9m4IBHl5QpHjiIqrUxhjl3SNaQ6&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2oCYSEk&h=ATOTBRSMUMMQlBgCJtAv8FzEgrBF64Ntfim70XRHMNaVAD8dzjC-SwN7wAvx_5pu7fVCq99VawnzUFA7YXORglcH-pvg_LsOz17skv34RmCRdGR2cQnoRvMKXbpKJxVzDwe0aSI&enc=AZMVZpyze8bS02NeO4qovYPTM7SmdPlGv_imz2xdMdUkRlHD89VWXH4XW8z8PgGsvNCB8QCftYrOo6k6lSWe512_0RMwjdDPz7eW-6qlfHg2un8E-lz2d7JYXbplP_3SoXA_CbAaVGJUj_8YDeIj3MKEjdTP860YY-TTfheE8T4VQ6uWUwv6NYCQi5fI4XJ2l6O2yl4i5XOZ2nXb8Rfff9Dy&s=1
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2om8TUU&h=ATOYHk3bMIYYsAWtoi2NDrAgTK2UeTFC9K4eWnjR_6tvLZ3pk8jiP-2lUowp8lc0BN-cC4JRTGFphu3lcpO0TgVyVJe4hwBRRtBMi3IG2GoEV5AuIeXzhFlbi0EymE7wo80DUBI&enc=AZM1fo2wIAQdzxVJcY2P80WCZaqNsBDxNYBYbK3gA2jkcVL8K5Q8haAjRUHa2N9IJYZC_jsqIH9PypdRnBOGhFrlbJ4E5r6gWfJ00_T301zc8QRNJbIHydYCKZKQ-GQTX5ssN-TnLlpQmOn-rgMb_GmRoC4SuHZL-FxbzGYCTrii1t5tLF14rcxwc6LYsrXRAS6cfMyIcCLBv4tFkLlnWu0g&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nUm1Ft&h=ATOuXz0Pa_gkm_2hQS0BLgGnTu8aa61XDEGpjxvVlqyG3O03q_ubszAF88Omo_dVUwNZzbJxToVYp-Od9xLKMo7XtZjmqfuwkCNM37odF-NsYNqgPKMGhubNuWw5DZGTlh5ZJQc&enc=AZNJhF8eYV-wWUVlzB2XkcSgPAxThWNATLloiZv-yMJ_Nm2RQ1NAdrpp8BaYGw4iTWqfkdg9sXGdER3OAH4nOslGyzyEM2P5NtXTJtNEdI4c8K7kXwxlgcguPte9w5hRLINxNIlFzaSTFqabYSgxuYsbQgW8AOFU6kBTRjdOL_G_Sne7IclAtj_XPcFkAlhtW4PTdjt08qOoF1eSJVcA1WUx&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pHYWlI&h=ATPNruie4HRaligj_AGbX2Lofj6bXFwPHSQqCSuJbkKLhDchtY3UhL8hCmJKaKQVkVC-QFUcsYchMHBHA1l6iv4n9Z2Eg07l_NBE1i8FUJaqjrAFrshKvtyk_YJJ0Wc40PDcTcY&enc=AZPM_rfuhnNO0kZy2bh_i5tK-oY6JZa_veAc-dS2UiScLLujbEPtSoNlEW06sSrFDjguJNJqLuSpnaCpkhYtqlhTfXgL1b60gis1Gt7N13umfLclmKNX4zDW_BpnFnAqTg0GDW_geOsttMMY2srYRPNJ0GiyTrDaq-95xJM063pDlKbHoeHsnGOx1pSx_kxTLZOrOl-pY_5ZGZKP0mxdwP_7&s=1
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


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
252، لومړی ټوکژوندي یادونه

 ] 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
  ] 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 [  دیوه لیوه او زاڼې لنډه کیسه ـ    005
  ] http://bit.ly/2p9z99Z [   د بزګر لور  ـ    004
  ] 0bmRhttp://bit.ly/2oD [  توتکۍ    ـ   003
  ] http://bit.ly/2nU7hWZ [  د سرو ستورو کلى ـ    002
  ] http://bit.ly/2ohEg3v [ دوې وزې  ـ    001
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 :ویسا ورونه
 

 ویسا ورونه 
 

 تعلیم، کتاب ویشنه، مطالعه 
 

 او قلمالر ټولنه 
 

 زه په دې عقیده یم چې د نوي نسل سمه روزنه، د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي. 
 

 که نوی نسل په علمي ډول، د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي،
 

 وچه وګڼئ! د ژوند چینه او د راتلونکي نسل ونه مو  
 

 )آصف بهاند(

 
د اوسني بحث اصلي موضوع د قلم الر ټولنې د پروګرامونو او د دې ټولنې د فعالینو پر هلو  

ښوونځیو   ولینو هلې ځلې د تعلیم، د تړلؤ ځلو باندې راڅرخي. د قلم الر ټولنې او د هغې د مس
د عامولو    فرهنگبیرته پرانستنه، د کوچنیانو او ځوانانو د زدکړو، کتاب سره مینه او د مطالعې  

ږي. د سواد  زدکړې، د پوهې  تر السه کولو اصلي منبع کتاب دی، له  ـپه دایره کې تر سره کی
 ږي.  ـ کتاب سره مطالعه تړلې ده، نو ځکه دا موضوعات ژوندي دي او هیڅکله نه زړی

 

ږي،  ـږي او نه هم خلک ور نه مړیـپه هیڅ ځای کې او په هیڅ ټولنه کې د مطالعې دود، نه زړی
ږي او له کتاب یا  ـږي هغه د مطالعې ډول او څرنګوالی دی، ځای بدلیـیوازینی شی چې بدلی

ږي یا د مطالعې مواد دي چې په  ـلیکل شوو موادو نه د استفادې ډول یا څرنګوال دی چې بدلی
 ږي.  ـه بدلیزړیدو سر

 

یو وار مې ویلي، اوس یې بیا هم وایم چې په نورو ټولنو کې د تکنالوژۍ له پرمختګ سره د  
ږي، خو  ـژوند کولو او ژوند جوړولو سیستم او وسایل او له هغو نه د استفادې څرنګوالی هم بدلی

ږي، چې یو  یـمحسوسږي او یا دا پروسه دومره پڅه ده چې هیڅ نه  ـزموږ په ټولنه کې یا نه بدلی 
نه کتاب، کتاب لوستنه او مطالعه ده. زموږ د ټولنې په ډیره سلنه خلکو کې تر اوسه د   له هغو

کاغذي کتابونو د لوستلو دود نه دی رامنځ ته شوی، خو په نورو ټولنو کې له کاغذي کتابونو نه  
زو  ـاوس خبره غږی ،ښنایي کتابونو ته خبره اوښتې ده او له بریښنایي کتاوبونو نه اوسـبری

 کتابونو ته رسیدلې ده. 
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سره له دې چې نه شمیرل کیدونکې نا خوالې زموږ پر خلکو او ټولنې باندې ورتپل شوي دي  
ږي د  ـوري او تیاره کې زموږ خلک الس پښې ښوروي، خو څنګه چې لیدل کیی ه س پ او د هغو 

زموږ په ټولنه کې له ستونزو   علم د خپرونې، د تعلیم د عامولو، کتاب لوستنې او مطالعې دود،
دو په خاطر د یوې  عامېـږي. ما څه موده وړاندې  د مطالعې د  ـریـسره ، ورځ تر بلې ډی ـ سره

 لیکلي وو:  داسې مقالې په ترڅ 
 

شاګردانو او نوي نسل    د لوست، کتاب او مطالعې په لوري، د استادانو،د خوشالۍ خبره ده چې  »
چې   ي او د مطالعې کلتور دومره عام ش ي ۍ شند ړ ګه ده چې دا هڅې نورې هم یلپام اوړي. ه 

کله چې مطالعه وي، نو ورسره  ي. کوراکور د کتاب او مطالعې په ارزښت باندې خلک پوه ش 
ګڼې او پرمختګ پر لوري  یر د ښالعې وال خپله چې پوهه وي د کتاب او مطال پوهه وي.

ږي، د خلکو او ټولنې  ـیارې لمن ټول  یزي. کله چې کتاب او مطالعه وي، د نا پوهۍ او ت ـیپران
د کتاب، مطالعې او مطالعې  ي.  ی شال دا کویر پ الدو  یا نو خپل منزل ته د رسیږي، بـړیسترګې غ

، بې ګټې، تکراري او  ياو خپاره ش ي کل شی، وليل ش یته د هڅونې په باب چې هر څومره وو
 « زاړه به نه وي.

 

یو وار مې د یوې مقالې له الرې، له ښاغلي احسان آرینزي سره د زړه خواله کې، د څو نسلونو  
 : کړې وه اشاره د سواد او مطالعې مسألې ته داسې 

 

شرایط، قوانین    ،تیرو واکدارانونه داسې ټولنهله  ر، نیکه اوالهغه بدبخته نسل چې له ټولنې، پ»
ږیدونکي ماشوم ته پرته له بیسوادۍ،  ـچې هغه نوي زی ي،تفکر ورته په میراث پاتې د  طرز  او

او غم وړده، دا پوښتنه باید  دا خو د ژړا  س نه شي ورکوالی.البدبختۍ بل څه په  ناپوهۍ او
څه له کوم آدرسه ورسره   مطرح شي چې له دې خلکو او ټولنې سره دا جفا چا وکړه، دا هر 

 ...  شوي او له کوم آدرسه همدا اوس کیدونکي دي 
 

کې د طبعي آفاتو په   سیمو  کوم چې د بدخشان د باریک آب او د افغانستان په نورو  زه فکر
ً میزې رامنځ ته شوې، چې واقعپیښیدو سره سترې انساني غ د ژړلو وړدي او د هر با درده   ا

نه ستره غمیزه همدا    غمیزو   زه یې داسې ګڼم چې له دې ټولو   اوښکې بهوي، خو   انسان له سترګو 
  څو یوه نه، د  کوم او وایم چې د  نسلونو بیسواده پاتې کیدل دي، ټینګار یوه نه، بلکې د څو  د 

 « .نسلونو بیسواده ساتل دي 
 

ما د مطالعې په باب په خپله یوې مقاله کې، زموږ په ټولنه او خلکو کې د مطالعې د کلتور د  
عیفوالي په باب دوې داسې خاطرې لیکلې وې چې  مایوسونکې وې، ورپسې مې   نشتوالي یا ض 

 دا هم ورنښلولي وو چې موږ باید مایوسه نه شو او... 
 

خو باید مایوسه نه   په تیره په پښتنوکې شته؛  ، دا هغه تریخ واقعیت دی چې په موږ افغانانو »... 
لکه    رکې پاتې نه شو، د مطالعې د کلتور د عامولو له پاره باید نور هم کار وشي. الشو، په نیمه  

نعیمي  په تیره برخه کې مې چې په ننګرهارکې د ننګرهار میدیوتیک کتابتون او په لغمان کې د  
دا د مطالعې د کلتور د عامولو له پاره موثر او   ،فرهنګي مرکز کتابتون نمونه وړاندې کړې وه

باوري ګامونه دي او په هغه پسې دا دی د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د  
لل  بل ډیر ستر او موثر ګام ب ره کې یو الیوځل بیا په دې  ،کتابونو د نندارتون پرانستل کیدل

ږي، هیله ده چې دا دود او دستور نورهم عام شي، وغځول شي، د سیاسي، قومي سیمه ایزو  ـکی
او دا کار    سه کولو ته وهڅول شيالاو ژبنیو تضادونو پرځای باید ځوانان مطالعې او د پوهې تر 

 « ورو په عامیدودی ، ورو
 

پاره هڅې او هاند نور هم پسې  او دا دی زما دا هیله یو څه تر سره شوه او د تعلیم او مطالعې له  
عطا هللا  ګړندی شو. د دغو انساني هڅو په لړ کې دوه تکړه فرهنګیان او دوه با احساسه ورونه،  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_demutalia_dod.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_zubeswada_nslona.pdf
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تړلو ښوونځیو د پرانستو، د کوچنیانو او ځوانانو د تعلیم، مطالعې د   د  ویسا او مطیع هللا ویسا
ړي دي چې د ځینو ال زړه ته هم نه  دود د عامیدو او کتابونو د ویش له پاره داسې هڅې پیل ک

 لویږي. 
 

ویسا ورونو)عطا هللا ویسا او مطیع هللا ویسا( خپل فعالیتونه د قلمالر ټولنې په چوکاټ کې تر  
کال د اپریل په میاشت کې په کابل کې و پیژندل،    ۲۰۱۵سره کوي. له عطا هللا ویسا سره مې د  

پلو  بیا مو اړیکې ساتلې وې. هلته په کابل کې او څو وارې یې د تیلیفون او سکایپ له الرې د خ
کال د فبرورۍ په اتلسمه نیټه یې د »قلمالر ټولنه«    ۲۰۱۶ات را کړل. د  مفعالیتونو په باب معلو

 په باب داسې مالومات راکړل: 
 

 
 

کال کې پیل کړې، خو دا ټولنه مو یو کال مخکې په   ۱۳۸۷»د قلمالر ټولنې هڅې موږ په 
واخست. د دې ټولنې د کار اصلي    اړوندو ارګانونو کې راجستر کړه او د فعالیت جواز مو ور ته

ساحه د تعلیم او معارف په برخه  کې ده. اوس یې دا پروګرام مخته کړی دی چې په لومړي ګام  
کې د افغانستان په نا امنو سیمو کې تړلي ښوونځي د دولت او خلکو په مرسته بیرته پرانیزي.  

یو د شمیر په برخه کې تر  کومه احصایه چې زموږ ټولنې په نا امنه سیمو کې د تړلو ښوونځ
ته  (  ۱۲۵۰په نا امنو سیمو کې د تړلو ښوونځیو شمیر یو زرو دوه سوه پنځوس )  السه کړې ده، 

 رسیږي. 
 

د قلم ار ټولنې د فعالیت بله برخه دا ده چې بې سر پرسته ماشومان تر روزنتونونو پورې رسوي  
اوو کلنو پورته وي، په کابل کې یې  او هغه بیوزلي او له ښونځیو پاتې ماشومان چې سن یې تر  

 هغو دولتي ښوونځیو ته ور پیژنو چې لیلیه ولري، لکه د خوشال خان او رحمان بابا لیسې. 
 

په قلمالر ټولنه کې زموږ د هڅو بله برخه دا ده چې ځینې بیوزله ځوانان د لوړو زدکړو له پاره  
ږلی دی او اوس د یو بل ګروپ  ـږو. لومړنی ګروپ مو یو کال مخکې هند ته لیـبهر ته هم لی

ځوانانو له پاره زمینه برابروو چې ترکیې ته واستول شي. قلمالر ټولنه د لوړو زدکړو له پاره  
 ږلو کې مرسته وکړي.« ـځینې داسې مراجع لټوي چې له موږ سره بهر ته د ځوانانو په لی

 

تر عادي مطالعې ډیره  داسې پروگرام پرمخ بیایي چې له الرې،  د قلمالر ټولنېویسا ورونه 
 . د دوی د کار پروګرام دغه برخې را نغاړي: او مؤثر دی پراخه 

 

 مسأله،  د هیواد د ټولو ماشومانو د زده کړې ــ 
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   ، په لویانو او ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ دودولــ 
 

   له پاره هڅه او مبارزه. بیا پرانستوښوونځیو د   ــ د تړلړ
 

و والیتونو په ولسوالیو کې په  ځین د هیواد د د همدې هڅو په پایله کې تر اوسه   قلمالر ټولنې د  
 . عامه کتابتونونو پرانیستل دي   (۷اوو)  شخصي لګښت د 

 

 ویسا ورونه له دغو فعالیتونو سره حق لري چې و وایي: 
 

 ارو سره په جنګ یمه ـیـت ته د ـلـه
 لمر هم رڼا نه رسي  یرته چي د ـچ

 

له ښاغلي مطیع هللا ویسا سره د مطالعې او کتاب ویشنې    ې کال د جنوري په شلمه نیټه م  ۲۰۱۶د  
 په باب د فیسبوک د چت په خونه کې ډیرې خبرې شریکې کړې چې یوه برخه یې دا ده:» 

 

 ! جوړ په خیر، سالم : ویسا 
 

 څه حال مو دی؟  ب!سالمونه ویسا صاح  : بهاند 
 

 ؟  خیریت دی کور کې ، دی ې څه حال د  :ویسا  
 

 . په یعقوبیو ولسوالي کې ،  سبا ځم خوست کې کتابتون جوړوم
 

تر څو چې دا خلک با سواده او پوه نه شي،  . خدای دې نور توان او برکت هم درکړي: بهاند 
 .ږي. ستاسو الر بیخي سمه ده، بریالي اوسئـهیڅ شی هم نه سمی

 

  ، هیڅ دوست د نړۍ پر مخ نه لرو  .په زرګونو غمونه مو پر سر دي  ،زموږ یو غم نه دی:  ویسا 
 . ږو ـنو اخر به ورک کی  ،یو نه سوسره خو که  ږو ـټکول کی ،ږوـهره ورځ وژل کی

 

ړ ګزارش په لیکلې  ـزما هیله دا ده چې د هر کتابتون له پرانستل کیدو نه وروسته یې بشپ : بهاند 
 .بڼه خپور کړئ 

 

بخت قام د اوالد زده   خو ډیره لویه هیله مو د دې بد  ،ستونزو کې ژوند کومپه یو عالم : ویسا 
 . دوي لپاره کاږم  د  ۍ خوار ې ډیر ،کړه ده

 

، ناپوهي او بیسوادي ده چې داسې نا خوالې، اورونه او وینې مو  ت زموږ لوی دښمن جهال:  بهاند 
، نا پوهي،  ت باندې جهالپه برخه دي. دې ته مو پام وي چې تر څو مو په کور، کلي او خلکو 

بیسوادي او بې علمي حاکمه وي، دا حالت به مو په کور کې میلمه وي، هڅه وکړئ چې دا نا  
 .بللي میلمانه مو له کور، کلي او وطن څخه کډه شي

 

 .ږي او نه هیریدونکې دهـستاسو دې کور ودان وي، ستاسو خواري ثبتی
 

 . لویه ستونزه جهل او ناپوهي ده : ویسا 
 

ستاسو هڅې او د کتاب خپرول او خلکو ته یې رسول د ډیوو حیثیت لري او له دغه خپاره  :  بهاند 
 .شوي جهل سره د جګړې تر ټولو ښه وسله ده

 

هیوادوالو ته د علم او زده کړو الره   خري سلګۍ پوري کوم چې خپلوآهڅه تر  ه لپبس خ :ویسا 
 . ه سيور وښایو دا به د جګړې مخه نیولې چي قوم مو باسواد 

 

 !دا بیخي سمه الر ده، خدای مو بریالي او سر لوړي لره : بهاند 
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،  لویه ستونزه په لوستو کې هم سته  ،په بې سوادو او نالوستو کې نه ده  ې دلته ستونزه یواز  : ویسا 
چې زده کړي یې کړي وي همدغه کسان ورسره بیا واده نه کوي   ېدلته یو شمیر پښتنې خویند 

نو کوم پښتون به بیا   ،چې تاسو لوستي ورسره واده نه کوئ راته ډیرو پښتنو خویندو ویلي دي
 ؟ وکړي ې په لور زده کړ

 

 . خو پښتون دي خپلي باټي ولي پالر او نیکه یې توره کړې ده   ،پښتنه بي بي به د بل کور ته ځي
 

ږي، دا بیا بیل بحث دی چې د مقالو  ـه پوهیږم چې کله نا کله له لوستو نه هم اور را بلیز : بهاند 
لیکل ایجابوي او بحث ته یې علمي سیمینارونه باید جوړ کړای شي او د حل الرې   او کتابونو

کله ځانته په دې قناعت ور کوم   ،کله ي. ورته ولټول شي، خو نن سبا چارواکي په بل څه لګیا د 
 ې:  چ
 

 ي« سرک به جوړ شي سر کار  ، ما او تا دې خدای لري»
 

 .ګوړه ګوړه به لرو، خوله به مو خوږه وي خیر په هر صورت، 
 

 . هم به ګوړه ګوړه لرو هم به کار کوو : ویسا 
 

 .بیخي سمه ده، دا دی تاسو هم فعالیت کوئ، چې ښه محسوس هم دی   : بهاند 
 

 . کړم  خوشاله  ې مننه استاده دا خبره مي درسره شریک کوله چې زړه د  : ویسا 
 

تاسو او ستاسو دغه ریښتیني مثبت فعالیتونه دې خدای لري، زما د امید سترګې تاسو ته   : بهاند 
 « !خوشاله او فعاله اوسئ .در اوړي 

 

 
 

د ویسا ورونو دې کور ودان وي چې زما د وړاندیز پر اساس یې د خپلو فعالیتونو لنډ ګزارشونه  
پر وخت په ځینو ویبپاڼو او فیسبوک کې له عکسونو سره خپاره کړل. د دوی د هڅو ګزارش په  

ویبپاڼه او ځینو نورو پاڼو کې د هیواد والو   افغان ټول ویبپاڼه  لراوبر ویبپاڼه روهي، ویبپاڼه تاند 
د خبرتیا او د مطالعې او کتاب ویشنې د دود د عامیدو په خاطر، په خپل وخت کې خپور شوی  

 ویبپاڼې د ګزارش په یوه برخه کې داسې راغلي دي:  روهي دی. د 
 

ټولوي او بیا همدا کتابونه   یوه مدني ټولنه ده چې مسئولین یې له خلکو کتابونه راقلم الر ټولنه  »
چي ال تر اوسه د لیرو پرتو سیمو   دا ،پاره رسوي ه لیري پرتو سیمو ته د ځوانانو د لوست ل 

http://www.taand.com/archives/62557
http://rohi.af/fullstory.php?id=43266
http://larawbar.net/43783.html
http://tolafghan.com/posts/32306
http://rohi.af/fullstory.php?id=43266
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  کتاب،  د یوې خوا غربت او ناچاري او د بلي خوا    ،ځوانان د ګڼو ستونزو سره الس او ګریوان دي
هغه ستونزي دي چې زموږ ځوانان یې د زدو کړو   ،شتونه نورو وسایلو ن د ځي او ښوون  قلم،

د قلم الر ټولني مسئولینو تر اوسه د هیواد په پنځو لیري   . ایښي دي  ې او پرمختګ څخه شاته پر 
هغوي دا ستونزه یې    پاره هغوي ته کتابونه رسولي او د ه  د لوست ل  وپرتو ولسوالیو کې د ځوانان 

د زابل   ه،جد هلمند مار پنجوائي، یاد کتابتونونه، دکندهار په سپین بولدک، حل کړې ده چې 
 « .ښارصفا او پنځم یې هم د خوست په یعقوبیو ولسوالي کې پرانیستلی 

 

ویسا ورونه د یو ستر انساني ارمان د پوره کیدو له پاره کار کوي چې هغه د تعلیم عامول او د  
نوي نسل روزل دي، لکه ملنګانو غوندې په ښارونو او کلو باندې ګرځي، د کتاب ټولولو د  
کمپاین په ترڅ کې د کتابونو خیر ټولوي او بیا یې بیرته هغو سیمو ته رسوي چیرته چې خلک  

مې د ښاغلي مطیع هللا ویسا له پاڼې نه د ګزارش   پروګرافه السرسی نه لري. دغه یو کتاب ت 
 په ډول را واخست: 

 

 : خوشحالۍ خبر بیا هم د »
 

سیمي خلک به    چي د ، کنړ والیت خاص کنړ ولسوالي کي پرانستل سو نن اووم عامه کتابتون د 
  ې ښاغلی رضوان هللا شپون نه نړۍ مننه چي راسره ی  د   . پاره ورڅخه استفاده کويه  مطالعي ل  د 

  ، لو هیله کوم کتاب راټولولو کمپاین ته کتابونه وسپاريواټولو هیواد له پوره مرسته وکړه او هم 
کتابونو   وو چي د ټولو هاغو دوستانو نه مننه ک  د  . هیواد هري سیمي ته کتاب ورسوو  ترڅو د 
 « همدا لړۍ به نورو سیمو ته هم غځوو. ،کور یی ودان ،وه  ې کړیې مرسته  

 

 هم د عطا هللا ویسا دي:   جملېدا 
 

هغه د خپلي ټولني او رنځور   ، ږم او روحي سکون پیدا کومـپه کوم څه چې ډیر خوشاله کی»
خو زما هیودوال او زما ولس د   ، دا راته مهمه نه چې څوک او کوم ځای دی . ړ دیـولس چوپ

خو تاسو هم راسره مرسته وکړئ تر څو تر ولسه   ،زه ژمن یم چې خپل ولس ته څه وکړم . ی
تاسو ملګرو  پاره سه د خوست په یعقوبیو ولسوالي کې مو د ځوانانو د لوست ل مو څه ورسوو،

په توګه خپلي ټولني ته وړاندي کړي   ېهغه راټول کړي کتابونه ورسول کوم چې تاسو د صدق
 .« د هغو خوستوالو ټولو ملګرو یې کور ودان  .و و
 

ویسا ورونه په دې نظر دي چې تعلیم د ټولنې په ژوند کې د ډیرو ستونزو د حل الره ده. د  
   کې یو وار داسې ولیکل:  پاڼه همدې پالیسۍ پر بنا ښاغلي مطیع هللا ویسا په خپله فیسبوک 

 

 ،انقالب راولوراځۍ تعلیمي »
 

 ، حل الره یوازی تعلیم دی ټولو ستونزو د   هیواد د د 
 

 « ینده وژغورو.آهیواد او ولس  ترڅو د   ،ښوونځي خاوند کړو هر افغان ماشوم د  ئراځ
 

دا ښه خبره ده چې موږ باید د یو بدلون په لټه کې اوسو او دا کار د نوي نسل د سمې روزنې،  
دې   ،عې له الرې ښه تر سره کیدای شي، خو د دوی پام دېسواد عامولو، کتاب ویشلو او مطال

 ټکي ته هم وي چې څه ډول کتابونه ویشي، د کتاب محتویات لوستونکو ته څه ورکوي او...  
 

که د ویشل کیدونکو کتابونو محتویات، د هغو له لوستونکي سره د نوې او پرمختللې ټولنې په  
پیژندلو او په هغې ټولنې کې د ورګډیدو او د تولید په ورپیژندلو کې مرسته وکړي ښه به وي،  
تر دې چې هغه تکراري موضوعات په کتابونو کې لیکل شوي وي چې لوستونکي ګنګسوي او  

 ورکوي.    الره ور نه 
 

https://www.facebook.com/matiullah.wesa?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/attaullah.wesa?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/matiullah.wesa?ref=ts&fref=ts
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نیکو کارونو په باب که هر څومره ولیکل شي، کمه به وي. د دوی د  د ویسا ورونو د دې 
ورستیو فعالیتونو په باب ډیرو فرهنګیانو او قلموالو خپل نظرونه څرګند کړي دي چې د څو تنو  

 لنډه یادونه به یې وکړم: 
 

 نظر څرګند کړی دی:  داسېنجبیب هللا ژمن د ویسا ورونو د دې فعالت په باب 
 

دوه ځوان وروڼه، چې د هیواد د ټولو ماشومانو د زده کړې، په لویانو او ځوانانو کې د مطالعې  »
ښوونځیو د خالصون له پاره هڅه او مبارزه کوي. دوی وایي له  د فرهنګ دودولو او بندو 

ښوونځي تړلي دي او اصلي المل یې طالبان نه، بلکې مافیایي کړۍ    ۱۳۰۰بادغیسه تر نورستانه  
 دي. 

 

د علم په برخه کې د دوی بل ستر کار د هیواد د مختلفو والیتونو په ولسوالیو کې په شخصي  
 « پر علم مئین ولس له تاسو سره دی. ! بریالي اوسئ  عامه کتابتونونو پرانیستل دي. ۷لګښت د 

 
 دي:  لیکلي سعید زابلي 

 

 ، دې ته وایي اتالن»
 

نن یې د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې کتابتون    ،ګوټ ته یې کتابتونونه ورسول  ،د هېواد ګوټ 
 ، پرانیست 

 

   ، دې ته یې کار ویلی ، نه له چا امتیاز غواړي او نه له چا ناز
 

له بادغیسه تر کونړه افغان   ، له کندهاره تر ننګرهاره ،له فراه تر خوسته ، چې له زابله تر کابله
 زلمو او افغان بچو ته د علم رڼایي ورسوي.  

 

 ! ژوند ژوند 
 

matiullahدوه_وروڼه_دوه_اتالن #   Matiullah Wesa  Attaullah Wesa» 
 

شپون چې په کنړ کې یې له ویسا ورونو سره د کتابتون  په جوړولو    رضوان هللا دغه راز ښاغلي  
 لیکلي دي:  داسېکې برخه اخیستې وه، د دوی د هڅو په باب 

 

کونړ ولسوالۍ کې د   پرون خوږو ملګرو عطاءهللا ویسا او مطیع هللا ویسا د کونړ په خاص »
قلمالر ټولنې په مرسته عامه کتابتون جوړ کړ، دا د قلمالر ټولنې له لورې د ټول هېواد په کچه  

ې د  کپرلپسې اووم کتابتون دی چې پرانیستل کېږي، دا عامه کتابتون د خاص کونړ تنر کلي 
 خالص وي. ښاغلي شاه محمود مېاخېل په دېره کې جوړ شوی چې د ټولو وګړو پرمخ به 

 

 مل د همت وتړو په خپله هلې ځلې کړو 
 « ځئ چې ډیوې بلې کړو. 

 

افغان فزیکپوه او د ښوونې روزنې د نهضت یو پلوي او عملي کار کونکی استاد محمد تنها د  
 دي:  لیکليویسا ورونو د فعالیتونو په باب داسې 

 

پروفیسورانو، ډاکټرانو،   و، د مطیع هللا ویسا او اُستاد صابر حسیني دې په ډېرو هغو پوهاندان »
انجینیرانو، جنراالنو چارواکو او زورواکو بالګۍ ګرده ورده وګرځي چې یواځې د خپلو شخصي  

 . واجب االحترام بولي  ګټو لپاره هرڅه ته بېځایه هوا ورکوئ او بیا ځان هم په خلکو 
 « . آمیني رب دې ویساګان او ُحسینیان په دې خاوره ډېر کړ

 

https://www.facebook.com/najeeb.aziz.9?fref=nf&pnref=story
https://www.facebook.com/zabulaisaeed?fref=nf&pnref=story
https://www.facebook.com/hashtag/دوه_وروڼه_دوه_اتلانmatiullah?source=feed_text&story_id=512844758898182
https://www.facebook.com/matiullah.wesa
https://www.facebook.com/attaullah.wesa
https://www.facebook.com/rezwanullah.shpoon?fref=nf&pnref=story
https://www.facebook.com/tanha.university?fref=ts
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دوی په څیر نور د علم، کتاب او مطالعې پلویان هم شته چې د کتابونو د ویش  ویسا ورونه او د  
او مطالعې د رواجیدو له پاره کار کوي، خو د څو بیسواده نسلونو، د ناپوهۍ پایله نن دا ده چې  
له هرې سیمې داسې خبرونه هم راځي چې د تباهۍ زیري په کې دي. د ناپوهۍ، بیسوادۍ او  

 ډیر نوي او تازه مثالونه به یې له منابعو سره دلته وښیم:  جهالت دوې ښې او دوه 
 

 را تر سترګو شو:  سرلیک یوه ورځ د میډیا په ستره نړۍ کې دا
 

 «سال هیچ فارغ صنف دوازدهم ندارند  14سه ولسوالی پکتیا در »
 

تر دې سرلیک الندې له څو عکسونو سره یو ګزارش او د هغې سیمې له خلکو سره خبرې  
د مار او لړم د نیش تر زهرو هم زورونکی   پروګراف راوړل شوې وې، خو زما له پاره یې دا  

 او وژونکی دی: 
 

 ،واحد اداری )ولسوالی( تقسیم شده است   14شرق افغانستان به    در جنوب  والیت پکتیا»
ها تنها  گویند که این ولسوالی  شرقی پکتیا می  گان سه ولسوالی والیت جنوب  شماری از باشنده 

آموزی از صنف دوازدهم فارغ   سال گذشته دانش 14یک »لیسه« دارند و این لیسه نیز در 
 ...«  نداده است 

 

بله بیلګه یې بیا د فیسبوک په پاڼو کې را ښکاره شوه. څو ورځې مخکې د همدې خلکو په ویر  
او غم یو غمجن او خوا خوږي دوست په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې په ځینو والیتونو کې  
ال یوې ښځینه مخلوق هم د پوهنتون د کانکور په آزموینه کې ګډون نه دی کړی او په ډیر درد  

 لیکلي وو:  داسېسره یې او قهر 
 

 ! شریکې کړي  د چا چې پر خپل قام زړه سوځي دا چیغې دې »
 

 !!!دې ته وایي غیرت 
 

د شمله ورو، مجاهدو، زړورو او پر دین مینو، غیرتي پکتیکاوالو او ارزګانیانو!!! لوڼو او  
 .قسم له پاره هم یوې د سږکال په کانکور کې ګډون نه دی کړی خویندو د 

 

سبا یې چې بیا ناروغه ښځه، خور او لور پړمخې یا د شا په تخته هندي یا پنجابي ډاکتر ته پرته  
وي او پردی لونډ یې پر پستو اندامونو السونه ورته وهي بیا به همدا غیرتي او شمله ور پښتانه  

 .ې غواړي له حکومته ښځینه ډاکتران 
 

وه زما د جهل پر نیلي سپور قامه! آخر ترڅو؟ لږ له خپلو نورو هیوادوالو شرم وکړئ، په  
هرات، بامیان او دایکندي کې تر نارینه وو د کانکور ښځینه ګډونوالې ډېرې  بدخشان، مزار ، 

تر    وې. ولې ستاسو غیرت او مسلماني تر بدخشیانو، غیرتي هزاره ګانو او مزاریانو ډېر دی که 
ای مالوې مو ماتې شه، د شرم   ای تش په نوم غیرتیانو، ، ای جهل ځپلیو هغو ښه مسلمانان یئ. 

بوټو! چې نه وایو له غمه یې وایو، دا مو څه لوبه را اخیستې؟ دا په تاسو څه شویدي؟ له ځان  
سره دښمني او دومره دښمني؟ وه غرق شئ، هغه خور و لور دې چې پنډې چلوي هلته غیرت  

ته درېږي؟ هغه ځوانه جانه ښځه دې چې ځنګله ته په خسو پسې روانه وي په هغه نه  نه در
ږې؟ هغه پنجابي او عرب لنډغر دې چې ته یې، که نه یې په حجرو کې د ټالیب او مجاهد  ـشرمې

ږي او له ګودره ستا د راروانې خور لور د شنو او سرو ټیکریو په لیدو  ـپه نوم ښکته پورته کې
ږي ، خو مکتب  ـاوړي او بیا تا دیوث نه د غسل اوبه غواړي، هلته غیرت نه درته درېاودس په  

 ږلو دې غیرت، جګې، خیرنې او په جهالت والړې شملې ته تاوان رسېږي؟ـته د خور و لور په لې
 

زړه مې ډک دی نن مې زړه غواړي چې یو قوي الوډوسپیکر مې لرالی او په زوره زوره مې  
 :هاد وژلي قام ته نارې کړی وای چېخپل جهل ځپلي او ج

 

http://www.salamwatandar.com/farsi/readmore.aspx?id=9344
http://www.salamwatandar.com/farsi/readmore.aspx?id=9344
https://www.facebook.com/abdulhadi.hadi?fref=nf
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 ای بیغرتو، بیغرتو، بیغرتو!  
 

 لکه چې الوزئ،   ئ ای په توپو والوز
 

وایي د وطن د نورو    ږدئ، دا غیرت دی چې مکتب و ـدا غیرت نه دی چې لور مکتب ته نه پرې
 .جنکو سیاله شي او سبا له تپیاکو جوړولو خالصه وي 

 

ږئ، تباه  ـتباه کی  ئ،او د دین په نوم جهل نه ځان خالص نه کړ پښتنو قسم دی چې له مال، تالیب 
 « کیږئ

 

د همدې نا خوالو نه را زیږیدلو ستونزو او پر ټولنه باندې د ناپوهۍ او بیسوادۍ د بال حاکمیت  
نن تر دې پورې را رسولي یو چې د خپلو مساپرو لیک هم په بل لولو او د خپلو عزیزانو د زړه  
نو  حال د بل چا له خولې نه اورو، د س تر ډیر شوقیان یو، خو ټول ناروغان مو د پردیو ډاکترا 

 پر میزونو او کټونو باندې پراته وي، هغوی یې معاینه کوي او...  
که یې لنډه او ځای پر ځای و وایو د دې اصلي دلیل همدا بیسوادي، د ښونځي، پوهنځي او د  

 زدکړو او مطالعې نشتوالی دی. 
 

زه په دې عقیده یم چې د نوي نسل سمه روزنه، د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي. که نوی  
نسل په علمي ډول، د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي، د ژوند چینه او د  

 راتلونکي نسل ونه مو وچه وګڼئ. 
 

د معارف، زدکړو او مطالعې د رواجیدو په برخه کې د ویسا ورونو فعالیتونه او د نوي نسل  
سړی دې ته امید    ، جدي هلې ځلېروزلو ته د نورو زړه سواندو قلموالو او فرهنګیانو پاملرنه او  

 واره کوي چې یو وخت به پر وطن او خلکو باندې د خپرې تیارې ځای رڼا ونیسي. 
 

 
 

 ویسا ورونه د میډیا په هنداره کې: 
 

د سواد زده کړو   ( ILAد سواد نړیوالې ادارې ) ، مطیع هللا ویساد ویسا ورونو له ډلې نه ښاغلی 
په نوملړ کې راوستی    د نړۍ د دېرشو ځوانو رهبرانو په وجه، ، د بیسارو هلو ځلو  په برخه کې

  دی.
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 کې داسې لیکلي دي:  رپوټ خبري آژانس په خپل یو  پژواک 
 

ټولنې"  ( د افغانستان د "قلم الر ILAد سواد نړیوالې ادارې ) (: ۹۵وږی  ۱٤کابل )پژواک، »
مشر مطیع هللا ویسا په روان میالدي کال کې د سواد زده کړو په برخه کې د نړۍ د دېرشو  

 ځوانو رهبرانو په نوملړ کې شامل کړى دى. 
 

هېوادونو اوسېدونکي دي او   ۱۲کلونو ټیټ دي، د نړۍ د  ۳۰تنه چې عمرونه یې تر  ۳۰یاد 
 په مجله کې خپاره شوي دي.  سواد نړیوالې ادارې نومونه یې د 

 

کې د پام وړ خدمتونه    کسانو په ملي او نړیواله کچه د پوهنې په برخه  ۳۰سرچینه لیکي چې یادو  
 کړي دي. 

هېوادونو کې فعالیت لري او هر کال د   ۷۰کلونو راهیسې د نړۍ په شاوخوا  ۶۰دغه اداره له 
سواد د نړیوالۍ ورځې )د سپټمبر اتمه ( په مناسبت هغه کسان د ځوانو رهبرانو په نوم نړۍ ته  

وړېدو او له بېوزلو زده کوونکو  ښوونځیو د ج    ورپېژني چې د زده کړو د ترویج، د کتابتونونو او
   سره د مرستو په برخه کې کار کوي.

 

ورور مې مطیع     د مطیع هللا ویسا ورور عطاهلل ویسا پژواک خبري اژانس ته وویل: "ویاړم چې
هللا ویسا د پوهنې او زده کړو د ترویج په برخه کې د خپلو کړو خدمتونو له مخې د یوې نړیوالې  

 ادارې له خوا د ځوان رهبر لقب ورکړل شو." او با اعتباره 
 

د بېالبېلو مدني ټولنو غړیتوب درلود    هغه وایي چې مطیع هللا ویسا له تېرو اتو کلونو راهیسې
 کال یې د"قلم الر ټولنې" بنسټ کېښود.  ۱۳۹۳او په  

 

لکو یې  له خ   د ده په وینا، مطیع هللا له همدې الرو خلک د نجونو ښوونځیو جوړولو ته هڅولي،
مرستې راټولې کړې او بیا یې له بېوزلو زده کوونکو سره د قرطاسیې، کتابونو او نورو اړینو  

 توکیومرستې کړې دي. 
 

دغه راز هغه وایي چې مطیع هللا د خلکو په مرسته یو شمېر تړلي ښوونځي هم بېرته پرانیستي  
 دي. 

http://www.pajhwok.com/ps/religion-culture
http://www.pajhwok.com/ps/2016/09/04/%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%93%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%90-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%90-%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7-%D8%AF-%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%B1%DA%A9%DA%93%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C
http://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/communications/literacy-today/celebrating-the-next-class-30-under-30-2016.pdf
http://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/communications/literacy-today/celebrating-the-next-class-30-under-30-2016.pdf
http://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/communications/literacy-today/celebrating-the-next-class-30-under-30-2016.pdf
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ندهار کې ږیږیدلی، د کابل رحمان  کال کې په ک  ۱۳۷۱د ده معلوماتو له مخې، مطیع هللا ویسا په  
بابا لیسه کې یې زده کړې کړي او د هندوستان د پونې له پوهنتون څخه یې په سیاسي علومو  

 « کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي.
 

 چې:  ولیکل   دغه راز آزادي رادیو دات کام
 

 : مطیع هللا ویسا لقب رهبر جوان را به دست آورد »
 

مطیع هللا ویسا مسئول نهاد فرهنگی راه قلم در افغانستان، لقب رهبر جوان را از سوی انجمن  
 .بین المللی سواد به دست آورده است 

 

رادیو آزادی گفت که او چهار ماه پیش برای کسب این لقب نامزد شده  آقای ویسا در صحبت با 
 .بود 

 

ستار فروغ با مطیع هللا ویسا از طریق تلیفون صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که  
چی کارهای را در بخش تعلیم و تربیه در افغانستان انجام داده که نام اش از سوی انجمن بین  

 « .فهرست سی رهبر جوان شده است المللی شامل 
 

 
 

 » ي:راوړل شوي د  داسې  په یوه بل راپور کې د ویسا په باب 
 

 سوزی طالبان  ساز؛ قربانیان مکتب   برادران مکتب 
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264، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 

ی  ی جدید در افغانستان، در قریه پس از سقوط حاکمیت طالبان و آغاز دوره  ۲۰۰۱در سال 
هللا و عطاهللا، مکتبی ساخت. مردم  یی در ولسوالی معروف والیت قندهار، پدر مطیع دورافتاده

خانه رفته و مردم را قناعت داد تا با ساخت    به   محل با ایجاد مکتب موافق نبودند و این مرد خانه 
فت نکنند. مکتب ساخته شد، نُه ماه فعالیت کرد و محلی شد برای آموزش پسران. اما  مکتب مخال

ها   هایش آتش زده و به آن  مکتبی  هللا و هم روزی گروه طالبان این مکتب را جلو چشمان مطیع 
 اخطار داده شد که اگر از مکتب بیرون نشوند، کشته خواهند شد. 

 

برادر از ولسوالی معروف والیت قندهاراند که حاال در بخش  هللا ویسا و عطاهللا ویسا دو مطیع 
ی بازگشایی مکاتب مسدود شده، ایجاد   کنند. آنان در عرصه معارف و آموزش فعالیت می 

ی تعلیم و تحصیل برای کودکان    آموزان، ایجاد زمینه   کتابخانه، توزیع کتاب و قرطاسیه به دانش 
والیت کشور و    ۳۴ها تاکنون به   رانه فعالیت دارند. آن صورت رضاکا  و جوانان فقیر و یتیم به 

 اند. در چندین ولسوالی هر والیت سفر کرده 
 

ها آرامش و آبادی  هللا و برادرش باسواد شدن تمام مردم افغانستان است. آن ی مطیع  دغدغه 
 بدون هیچ چشم دانند و در این راستا  افغانستان را وابسته به باسواد شدن تمام مردم کشور می

 کنند. داشتی فعالیت و تالش می 
 

های هند  ی علوم سیاسی از یکی از دانشگاه  هللا ویسا که اکنون مدرک لیسانس از رشته مطیع 
  ی تحصیل در مقطع ماستری نیز به هند برود، آن زمان دانش  دارد و قرار است برای ادامه

ی تعلیم    یک سال مجبور شدند برای ادامهآموز صنف چهارم مکتب بود. او و برادرانش بعد از  
 به مرکز والیت قندهار کوچ کنند. 
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265، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 

آموز صنف یازدهم مکتب شد همراه با برادر بزرگش که   هللا دانش ها بعد، زمانی که مطیعسال
  شان دیده بود، تصمیم گرفتند برای فعال کردن مکاتب مسدود   شان را جلو چشمان   سوختن مکتب 

 شده، تالش کنند.  
 

شان را برای بررسی وضعیت معارف در  اندازی انجمنی فعالیت  با راه  ۲۰۰۹ها در سال آن
های مختلف سفر کردند و گزارشی از وضعیت  گوشه و کنار کشور آغاز کردند. به والیت 

 ی حل ها   راه معارف و مکاتب و راههای فرا   معارف افغانستان، تعداد مکاتب مسدود شده، چالش 
جمهور پیشین و وزارت معارف ارائه کردند. آقای کرزی   آن را تهیه و به حامد کرزی، رییس 

وزارت معارف را مسئولیت داد که با آنان هماهنگ شود و برای حل چالشها اقدام کند، اما به  
 ها نکرد.هللا، وزارت معارف هیچ کمکی به آن ی مطیع   گفته 

 

 : مکتب باب  ۳۲  بازگشایی
 

مکتب مسدود شده   ۳۲اند که   تاکنون موفق شده   ۲۰۰۹شان از سال    دو برادر با اعضای انجمن 
ها طوری است که هنگام سفر به والیات  والیت کشور بازگشایی کنند. روش کار آن  ۱۱را در 

مکاتب مسدود شده را شناسایی و سپس با مردمان محل در مورد ارزش علم، آگاهی و مکتب  
هللا میگوید مردم محل را از لحاظ ذهنی آماده میکنیم که بپذیرند موجودیت  کنند. مطیع صحبت می 

واند عامل پیشرفت و ترقی شود. پس از  یت تنها ضرری ندارد، بلکه م ه مکتب و کسب دانش ن 
گیرند که فرزندان  آنکه مردم محل راضی به ایجاد مکتب شدند، این دو برادر از آنها تعهد می 

های  پسر و دخترشان را به مکتب بفرستند و از مکاتب حفاظت کنند. سپس به کابل یا ریاست 
 مراحل میکنند.   اداری بازگشایی مکاتب را طی  وند و روند میر معارف والیات 
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266، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 

های پکتیا،  و کار اداری بازگشایی چهار مکتب در والیت ر ی پیش  هللا میگوید که در دو هفته مطیع 
 شود. قندهار، قندوز و غزنی تمام می 

 

 ده است. گز های جنتمرکز این رضاکاران بیشتر روی مناطق و ولسوالی 
 

ی اهمیت صلح، ارزش تعلیم و   والیت در زمینه  ۱۸همچنان این رضاکاران کمپاینی را در 
سایکل پیش برده میشود تا نشان دهند    اند که توسط موتر   تربیه و بازگشایی مکاتب به راه انداخته 

سوزانند و پیام جنگ  که مخالفان مسلح سوار بر موترسایکل مردم را میکشند، مکاتب را می 
د، اما آنان با استفاده از این وسیله پیام صلح، آگاهی و تعلیم را با خود به مناطق دوردست  میآورن
 برند. می
 

 
 

  ۱۳۰۰والیت افغانستان  ۳۴ی ویسا، از هر قوم و مذهب در »انجمن راه قلم« اکنون به گفته 
 کنند. های والیتی با آنان کمک می عضو رضاکار دارد که در فعالیت 

 

 : کتاب جلد هزار  ۱۲۰  با عامه  یکتابخانه  ۱۳
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267، لومړی ټوکژوندي یادونه

شان در ولسوالی بولدک قندهار    ی   ویسا و عطاهللا ویسا در خانه   هللا  ی جدید، مطیع  در آغاز دوره 
یی بسازند که تمام   ها کتابخانهبکتای خصوصی داشتند. آنها تصمیم گرفتند با این  یک کتابخانه 

ها بعد از سال   جا آغاز شد و آن  مردم بتوانند از آن استفاده کنند. طرح ایجاد کتابخانه از این 
 آموزان در نقاط مختلف کشور کار کردند.  روی ایجاد کتابخانه و توزیع کتاب به دانش  ۲۰۰۹

 

 
 

هلمند ساختند. او    ت یوال   ی   مارجه   یکتابخانه در ولسوال  کی   ۲۰۱۳که در سال    د یگو یم   هللاع یمط
کتاب را به راه انداختند و تاکنون موفق به جمع    یآور   جمع   ن ی کمپا  ۲۰۱۵که در سال    د یافزا  یم

  مربوط ها    کتاب   نی هزار جلد از ا  ۸۰که    د یگویم  هللا  ع یاند. مط   هزار جلد کتاب شده  ۱۲۰  یآور
 کانکور و بخش سوم کتاب  یمکاتب و آمادگ یها کتاب   کودک است، بخش دوم مربوط  ات یادب
 است.  ی عموم ی ها
عامه را در   ی  کتابخانه ۱۳اند  شان موفق شده دو برادر و همکاران رضاکار ن یا  کنون تا

زابل،    ی شهرصفا  یهلمند، ولسوال  ی  مارجه  یقندهار، ولسوال  یی پنجوا   بولدک،ن ی سپ   ی های ولسوال
  قره   ی کنر، ولسوال  ت یخاص وال   ی وردک، ولسوال  دان ینرخ م   ی خوست، ولسوال  ی عقوبی  ی ولسوال
  یها  ارزگان، فراه، قندوز، نورستان تخار بسازند. آنان همچنان برنامه  ی هات یوالو  یباغ غزن 
 اند. کرده ی راه انداز یفرهنگ کتابخوان  ج ی ترو ی را برا یمتعدد 
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268، لومړی ټوکژوندي یادونه

های زابل،   ی دیگر را نیز در والیت  دارند که در یک ماه آینده پنج کتابخانهآنان در نظر 
شود، بسازند. ساختن حداقل دو الی سه   هایی که ضرورت حس می  بادغیس، نیمروز و والیت 

 های بلندمدت آنان است. کتابخانه در تمامی والیات کشور از طرح 
 

هایی که آموزش دختران از سوی طالبان ممنوع   هللا میگوید که او و برادرش در ولسوالی مطیع 
دور از چشم مخالفان    اند تا دختران به  های آموزشی مخفیانه ایجاد کردهها کورس   است، در خانه 

مرکز آموزشی    ۱۶گوید که تاکنون    هللا ویسا می   مسلح بتوانند سواد ابتدایی را کسب کنند. مطیع
 اند.  زده ساخته   ابتداییه را در پنج والیت جنگ

 

اند، آن طوری  آموزان مکاتب قرطاسیه و قلم نیز کمک کرده  همچنان این رضاکاران به دانش
 اند.والیت قرطاسیه توزیع کرده  ۳۴آموز در  هزار دانش  ۹۰۰گوید به  که آقای ویسا می 

 

 
 

کودک فقیر و یتیم   ۳۵۰۰شان توانسته  برادر در طول نُه سال فعالیت این دو  ،هللا مطیع  قول  از
دست راهنمایی و کمک کنند تا به کابل و مراکز والیات   های دور ها و روستا  را از ولسوالی
 ی تعلیم آنان را فراهم کنند.   بیایند و زمینه 

 

ی اخیر از   های دو دهه در جنگ شان را  اند و پدران  گوید بیشتر این کودکان یتیم  هللا می مطیع 
شان طوری است که این کودکان را به مکاتبی که   اند. روش کار این برادران و نهاد دست داده

 کنند. لیلیه دارند معرفی می 
 

قرطاسیه    هللا برای تهیه   کند. مطیع  وباش این کودکان را دولت فراهم می   درس و مکان بود   هزینه 
 کند.  اش مصرف می   زندگی این کودکان از دارایی شخصیو برخی لوازم 

 

های خصوصی داخلی   تحصیل را برای دانشجویان فقیر در دانشگاه   همچنان این برادارن زمینه 
 تن را در این دانشگاه  ۱۳۲کنون  گوید تا  هللا می  اند. مطیع  خارجی فراهم کرده و چند دانشگاه 

 ها بورسیه کرده است. 
 

 :افغانستان دور  به  سفر از  خاطراتی
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269، لومړی ټوکژوندي یادونه

ها تصویر روشنی از وضعیت آموزش و معارف داده است.   سفر به والیات کشور، برای آن 
گوید در سفری که به والیت پکتیا داشته متوجه شده که در سه ولسوالی این والیت در   ویسا می 
  ۵۰۰اند. و در یک روستای    سال گذشته حتا یک نفر نیز از صنف دوازده فارغ نشده  ۱۶طول  

 فامیلی در والیت قندهار دیده که حتا یک نفر سواد خواندن و نوشتن نداشته است. 
 

 
 

اند. به   شان، رضاکار کار کرده همکارانش در مدت نُه سال فعالیت  گوید او و همه  ویسا می 
بسیاری موارد از دارایی  اند و در  اندوزی نبوده  کنون در پی پول وی، او و برادرش تا گفته 

 اند.شان مصرف کرده  شخصی خود 
 

است. حتا کمک یک جلد   آوری کرده  ویسا از هرکسی که حاضر به کمک شده، کمک جمع
صورت پول نقد   گاهی کمک به  گوید هیچ  حال شده است. او می  کتاب را نیز پذیرفته و خوش

 آید.  جود می و ید، فساد نیز به پول نقد پیش آ  ام چون وقتی مسأله  را قبول نکرده 
 

یی یک کانتینر کتاب و   اند. باری مؤسسه  ها کمک کرده  بیشتر تاجران و افراد خیر به آن 
 قرطاسیه کمک کرده است. همچنان یک شخص دیگر یک کانتینر چوکی کمک کرده است. 

 

اند؛ مکاتبی که باید بر  های مختلف مسدود  مکتب در والیت  ۲۰۰۰اکنون نیز  گوید هم  او می 
 بودند. آموزان باز می روی دانش 

 

امنی،    اند. نا  های سختی نیز داشته   ها سفرهای این دو برادر بدون چالش نبوده است. آن   فعالیت 
های این دو برادر بوده    های جدی سد راه فعالیت کمبود امکانات و عدم همکاری دولت از چالش 

کردم، اگر همکاری دولت باشد   مکتب را باز  ۳۲ن پیشتر گفتم که گوید: »م هللا می است. مطیع 
 کنم«. مکتب را بازگشایی می ۲۰۰۰
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کې    رپوټ   د تړلو ښونځیو د پرانستلو له پاره د ویسا ورونو د فعالیت په باب د بي بي سي په یوه
 » داسې راغلي دي: 

 

 : د تړل شوو ښوونځیو بېرته پرانیستلو کمپاین

 
 

په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې، په ټول هېواد کې نژدې  
ښوونځي د ناامنیو له کبله تړل شوي، د هېواد په سوېلي ناامنه سیمو کې د ښوونځیو د بېرته  زر  

 .پرانیستلو لپاره ځینو ځوانانو یو کمپاین پیل کړی دی 
 

زیږدیز کال کې په ناامنه او   ۲۰۱۷د "قلمالر" په نامه ددغه کمپاین موخه دا ده چې په نوي 
 .سرحدي سیمو، په تېره بیا کندهار کې تړل شوي ښوونځي پرانیستل شي 

 

د "قلمالر" ټولنې بنسټګر او مشر مطیع هللا ویسا پر خواله رسنیو هم ددغه کمپاین فعالیتونه  
 .خپروي، وایي ډېره هڅه یې دا ده چې په سرحدي سیمو کې تړل شوي ښوونځي پرانیستل شي 

 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-38493987
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د ښوونځیو پرانیستلو لپاره دغه کمپاین د کندهار په سرحدي سپین بولدک کې د ښوونځیو، په  
 .تېره بیا د نجونو د ښوونځیو پرانیستل اړین ګڼي 

 

دغه رضاکاره ځوانان وایي، دوی غواړي نجونې زده کړه وکړي، کتاب او قلم ورورسېږي او  
 .او ځوانان مرسته او ګډون وکړيپه دې برخه کې باید د سیمې مشران، بانفوذه کسان 

 

 
 

  خپلو  د  ته ښوونځیو  او  ساتلو ښوونځیو د  دوی  غږېږي، سره  خلکو ییزو  سیمه له  ځوانان  دغه
 .هڅوي   ته  استولو بچیانو

 

قلمالر الرویان اوس پر موټرسایکلونو کلي په کلي ګرځي او د ښوونځیو د بېرته پرانیستل کېدو  
زره ټوکه کتابونه راغونډ کړي    ۵۷شعارونه لېږدوي. دوی وایي، په ټول افغانستان کې یې کابو  

 .او تر لوستونکو پورې یې رسولي او دا لړۍ دوام لري
 

لونو کې په کور دننه او بهر مېشتو افغانانو څخه تر پنځوسو  عطاء هللا ویسا وایي، په تېرو شپږو ک
زرو ډېر کتابونه راټول او په سویل او سویل ختیزو والیتونو کې یې اووه کتابتونونه جوړ کړي  

 :دي
 

لومړی کتابتون مې په خپل کور کې جوړ کړ غوښتل مې له خپل کوره یې پیل کړم موږ غواړو  "
 ".جوړ کړو او ځوانان وهڅو چې مطالعه وکړي  په ټولو والیتونو کې کتابتونه

 

والیتونو ته وغځوي او د مطالعې او    ۳۴دوی وایي، هوډ یې دا دی چې خپل کمپاین د افغانستان  
 .ښوونځي لوستلو دود ته خلک ورمات کړي 

 

دغه ځوانان له سیمه ییزو خلکو سره غږېږي، دوی د ښوونځیو ساتلو او ښوونځیو ته د خپلو  
 .لو ته هڅوي بچیانو استو

 

 : د کندهار ښوونځي
 

 .یې بند دي   ۱۵۰ښوونځي دي.  ۴۷۰کندهار کې ټولټال 
څو میاشتې وړاندې، بي بي سي د کندهار سپین بولدک ته ورغلې وه او چې سلګونو کورنیو په  

 .خپل لګښت یوه ښوونځي ته ځمکه پېرلې او ښوونکو ته له خپله اړخه معاشونه ورکوي 
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کلتور د دودولو او د خلکو د پوهاوي کچې د لوړاوي په موخه په هلمند، کندهار،  د کتاب لوستنې  
بامیان، خوست او یوشمېر نورو والیتونو کې هم د افغان فرهنګیانو رضاکارانه فعالیتونه دوام  

 .لري
 

خو افغانستان تر اوسه د زده کړو په برخه کې ډېرې ستونزې لري، لکه زده کوونکو او محصالنو  
تابونو کمښت، خو له دې هر څه سره بیا هم د افغان رضاکاره ځوانانو دغو هڅو علمي  ته د ک

 .سرچینو ته د لوستو کسانو د السرسي په برخه کې هیلې راټوکولې دي 
 

  
  فعالیتونه  کمپاین  ددغه  هم رسنیو  خواله پر  ویسا  هللا  مطیع  مشر  او بنسټګر ټولنې  "قلمالر"  د 

   .« شي   پرانیستل   ښوونځي   شوي  تړل  کې  سیمو   سرحدي  په  چې   ده  دا  یې   هڅه  ډېره   وایي   خپروي،
 

کې د ویسا ورنو د کتاب ویشې د پروگرام په هکله داسې   راپور دغه راز سالم وطندار په یوه 
 پوټ خپور کړ: ر
 

 : آوری کرده است  هزار جلد کتاب از طریق فیسبوک جمع   24مردی که 
 

http://www.salamwatandar.com/farsi/readmore.aspx?id=9466
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ها را در ولسوالی معروف   سال پس از تشکیل حکومت مؤقت در کابل، مکتب آن  طالبان یک
 نسالنش از آموزش محروم شدند.  گونه او و هم  کندهار سوزاندند و این 

 

ها از سوی طالبان تهدید و  اما چون مکتب را پدرش روی زمین خودش ساخته بود، خانوادۀ آن 
هللا توانست در شهر کابل درس   ها به کابل کوچیدند و مطیع مجبور به ترک کندهار شدند. آن 

 بخواند. 
 

والی معروف کشاند و به کمک  محرومیت جوانان و کودکان زادگاهش، او را دوباره به ولس 
بزرگان محل، مکتبی را که از سوی طالبان سوزانده شده بود، دوباره فعال کرد. اما این بسنده  

های بسته شدۀ بیشتری را   های دیگر نیز سفر کرد تا به همین شیوه، مکتب  نبود و او به والیت 
 باز کند. 

 

قلم« را بنیاد گذاشت و با همکاری شماری  خورشیدی نهاد »راه    1387هللا ویسا، در سال    مطیع 
  های بسته شده راه   آوری کتاب و باز کردن مکتب   از دانشجویان داوطلب، کمپاینی را برای جمع 

 اندازی کرد. 
کنند و   کارانه با این نهاد کار می  بیشتر همکاران راه قلم، دانشجویانی هستند که به گونۀ رضا 

 خوانی در جامعه است.  به آموزش و ترویج فرهنگ کتاب شان، دسترسی کودکان محروم    هدف
 

 :  مکتب 31
 

ها نیست؛ فساد اداری و ممانعت مردم    گوید که طالبان تنها دلیل بسته بودن مکتب   آقای ویسا می 
 ها بسته شود. محل نیز سبب شده تا دِر شماری از مکتب 

 

مکتب را به کمک بزرگان محل و وزارت    31گوید که نهاد او موفق شده در هشت سال،    او می 
 معارف بازگشایی کند. 
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 هزار جلد کتاب  24
 

آوری   های بسته شده، ویسا و همکارانش کمپاین جمع  باز کردن مکتب  در کنار تالش برای 
شان را   که کمپاین  اندازی کردند؛ اما در این کار چندان موفق نبودند، تا این  کتاب نیز راه

 کردند. کی یسبو ف
 

آوری    هزار جلد کتاب جمع  24ها  اندازی شده، آن  ک راهبو در چهار ماهی که این کمپاین در فیس 
 کرده اند. 

گان را طریق  های تماس این نماینده  راه قلم در هر والیت یک نمایندۀ داوطلب دارد، شماره
ها   خواهند کمک کنند، به آن  هایی را که می  کند و مردم کتاب  فیسبوک با مردم شریک می

 دهند. تحویل می 
 

های کندهار، هلمند، زابل،  ها تاکنون شش کتابخانه را در والیت گوید که با این کتاب  ویسا می 
شان را سراسری و در تمامی   وردک ایجاد کرده اند و تصمیم دارند تا کمپاین  خوست و میدان

 ها کتابخانه بسازند.  والیت 
 

  بر دیگری می  گوید که هر کار  های اجتماعی است و می  ستفادۀ هدفمند از رسانه او به دنبال ا
 ها به نفع خود و شهروندان کار بگیرد.تواند از این رسانه 

 

جا   سوادی در کشور، باید حکومت و نهادهای مدنی یک  گوید که برای از بین بردن بی  او می 
 ها برای رسیدن به هدفش کمک کنند. به نهاد آن   خواهد تان می نابا هم کار کنند و از بازرگا

 

درصد جمعیت    66از سوی سازمان ملل متحد ارایه شده،    2009بر بنیاد آمارهایی که در سال  
 « سواد هستند.افغانستان کامالً بی 

 

 له خلکو نه په دې الفاطو مننه وکړه:  مطیع هللا ویسا 
 

 ! مننه او کور ودانی »
 

د ټولو هغو هیوادوالو د زړه له تله مننه کوم چې هم یې په ټولیزو او هم ټولنیزو رسنیو کې  
راسره پوره مرسته وکړه .ستاسو مرسته او هڅوونه وه چې تر دې ځایه را ورسیدم خو ستاسو  
هڅوني او مرستي زما مسئولیت د خپل هیواد ښه راتلونکي لپاره نور هم زیات کړ. زه نور هم  
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وم د هیواد د ماشومان د ښه راتلونکي او ښې روزني لپاره خو بیا هم ستاسو له مالتړ  مسئول س 
زه هیڅ هم نسم کوالى ستاسو مالتړ،هڅوونه او مشترک کار کول ماته مثبته انرژي راکوي  

 !.راسره مل او ملګري سئ چې د خپلو هیوادوالو او هیواد لپاره وکړو 
 

 .مرستي منندوى یم بیا هم ستاسو له پوره همکارۍ او 
 

 .چاچې زحمت وایست د څښتن له درباره ورته اجر غواړم
 

 مننه 
  «ستاسو کشر ورور مطیع هللا ویسا 

 

کال د سپتمبر د   ۲۰۱۶د نړۍ په کچه د تعلیم د الرې ځوان رهبر ښاغلي مطیع هللا ویسا د 
قالب کې  داسې پیام   میاشتې په پنځه لسمه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه کې د څو لنډو جملو په 

خپوره کړ چې ښایي د بصیرت او پوهې خاوندان یې هم حیران او هم خوشاله کړي وي. ده په  
یوه خبره کې، په یوه پیام کې یو تاریخ د لوستونکو په مخ کې کیښود، زموږ د ټولنې او خلکو  

ویسا  ښاغلی    د   . اصلي ستونزه یې په نښه کړه او د ستونزې د حل کلي یې هم په الس کې ورکړه 
 دا دي:»   جملې

 

 تعلیم، یوه خبره، یو تاریخ، یوه الره  
 

بارت، هندوستان د کتاب الره غوره کړه او له ذلت نه د ویاړ او نیکمرغۍ لوړو پوړیو ته  »
ړۍ مو ضایع کړې دي، خو اوس هم د رڼا یو څرک  ـکلونه او پیوختل، اوس زموږ وار دی چې  

 زموږ الره روښانه کړې ده چې د ټوپک او کتاب په منځ کې یو انتخاب کړو: 
 

 کتاب  =  نیکمرغي 
 ټوپک  =  بربادي 

 

 « خوښه مو چې کوم یو غواړئ، کتاب او نیکمرغي غواړئ که ټوپک او ذلت غواړئ؟
 

 داسې ورته ولیکل: ما )آصف بهاند( په کامنت کې 
 

 م. ښاغلی مطیع هللا ویسا پر تاسو او ستاسو پر تعلیمي پروګرامونو ویاړ »
 

زه خپل نظر په کامنټ کې نه، بلکې د یوې اوږدې یا لنډې مقالې په چوکاټ کې ټولو لوستونکو  
 « ته وړاندې کوم.

 

ټولنې په یو څه پوه قشر  او دا دی زموږ د تعلیم او پوهې څپې مخ پر وړاندې درومي. زموږ د 
په دې ټینګار کړی او کوي یې چې د دې ټولنې او خلکوو د خالصون الره نه ټوپک دی او نه  
هم تاو تریخوال، له بد مرغیو نه یې د خالصون یوازینۍ الر تعلیم دی. تر څو چې خلک،  

ې او پوهې  ځوانان، تنکي ځوانان کوچنیان او ماشومان د سواد زدکړې ، ښونځي، پوهنځي مطالع
دایرې ته ور ننه نه باسو، با سواده او پوه یې نه کړو ، تعلیم یافته یې نه کړو، کتاب قلم او لي  
ټاپ په الس کې ور نه کړو، موږ نه شو کوالی هغوی او ځان له نړۍ اونړیواللو سره سیال  

ند او  کړو، موږ نه شو کوالی د هغوی په لیکه کې و دریږو، موږ نه شو کوالی چې د نوي ژو 
نوي وطن او نوي دنیا خبرې پر ژبه باندې راوړو او تکرار یې کړو. موږ هغه وخت دا کار  
کوالی شو چې له نړیولو سره د سیالۍ بیرغ جګ کړو چې تعلیم ولرو، پوهه ولرو له نوې ژوند  

 او نوې تکنالوژۍ سره آشنایي ولرو. 
 

د هر نسل او هر عصر له پاره تعلیم اړین دی، داسې لکه د ژوندي پاتې کیدو له پاره د آکسیجن  
تنفس او زموږ په ټولنه کې د تعلیم له پاره د ویسا ورونو، قلمالر ټولنې او په ځانګړي ډول د  

https://www.facebook.com/matiullah.wesa/posts/697953547024533
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( هلې ځلې  matiullah.wesaتعلیم او ښوونځیو او زدکړې له پاره د ګران مطیع هللا ویسا ) 
 . ا له پاره دومره د خوشالتیا وړ دي چې هیڅ یې تصور هم نه شم کوالی زم
 

د ده فعالیتونو ته په کتو سره له چیز فهمه خلکو له ویناوو او خبرو نه د پاسه په نړیواله کچه  
دی د تعلیم د عامولو په الر کې د نړۍ په تر ټولو ځوانو رهبرانو کې و شمیرل شو چې دا زموږ  

تان او زموږ د اوسني هغه ډلې روڼ اندو له پاره د یاړ او سر لوړۍ وړ دي  د خلکو، د افغانس 
چې له دې بد مرغیو د خالصون اصلي الر په تعلیم کې ویني، ویسا په خپلو دې فعالیتونو سره  

 د افغانستان له پاره د ویاړونو یو هسک بیرغ دی. 
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 انقالب  ميی تعل
 

 خوله کې،د مرگ په  د اور په منځ کې،
 

 خو بیا هم د نوي نسل د روزنې فکر
 

 
 

د افغانستان د نوي نسل د روزنې او د افغانستان د معارف له پاره ریښتینی کار کول، له انیت نه  
 وروسته، د دې وطن په لومړیتوبونو کې باید ودرول شي. 

 

زموږ په وطن کې له معارف سره ډیرې ناخوالې او جفا گانې شوې دي. څه چې طالبانو وکړل،  
هغه به پر خپل ځای باندې پریږدو؛ د طالبانو د واکدارۍ له ړنگیدو نه وروسته هغه څه چې د  

 معارف سره شوي دي، په ریښتیا چې د ژړا وړ دي.  
 

غوړیدا له پاره شوې دي، د هغو ډیره لږ سلنه  هغه مرستې چې له افغانستان، په تیره د معارف د  
هم د معارف له پاره نه دي مصرف شوي، که مصرف شوې وای، نو له پوهنتون نه یو فارغ  

 په د کار موندلو عریضه په بل چا نه لیکله. 
 

دا چې د معارف د غوړیدو او مړاوي کیدو له پاره اړوندو ادارو او مقاماتو څه کړي دي، هغه  
و او باور وړ نه دي او تر ټولو د خواشینۍ او ژړا وړ خبره خو ال دا ده چې له  هیڅ د یادول 

 معارف سره جفا کونکي هم د کارونو د نه تر سره کیدو پړه پر جگړې او نا امنۍ باندې ور تپي.  
له معارف او د دې وطن د نوي نسل د روزلو له پروسې سره چې څه شوي دي، هغه یوې لویې  

ته ورته ده چې یادول او لیکل یې نور هم انسان خواشینی   \دونکې خواشینۍ غمیزې او نه تمامی
کوي؛ خو د دې ټولو نا خوالو تر څنگ ځینې تش السي پر وطن او خلکو مین او له دولتي  
چوکاټ نه د باندې د معارف ځینې خواخوږي شه چې په تشو السو یې دمعارف د غوړیدا او د  
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ه یې دومره کار کړی دی چې ال له ټولې دولتي دستگاه  دې وطن د نوي نسل د روزلو له پار
 سره د مقایسې وړ نه دی. 

 

د معارف دا خواخوږي او د نوي نسل د روزلو دا سرتیري ویسا ورونه دي او د قلمالر ټولنه.  
تعلیم،  د یوې مقالې سرلیک »  ما پخوا هم د دوی پر دې خیریه کارونو څو مقالې لیکلې دي. 

لیکلي   داسې« د هغو مقالو د لومړۍ برخې په پیل کې ما ر ټولنهاو قلمالکتاب ویشنه، مطالعه 
 وو: 

 

که نوی   .زه په دې عقیده یم چې د نوي نسل سمه روزنه، د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي»
نسل په علمي ډول، د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي، د ژوند چینه او د  

 «  !راتلونکي نسل ونه مو وچه وګڼئ 
 

د اوسني بحث اصلي موضوع د قلم الر ټولنې د پروګرامونو او د دې ټولنې د فعالینو پر هلو  
د تعلیم، د تړلړ ښوونځیو  ځلو باندې راڅرخي. د قلم الر ټولنې او د هغې د مسولینو هلې ځلې 

بیرته پرانستنه، د کوچنیانو او ځوانانو د زدکړو، کتاب سره مینه او د مطالعې کلتور د عامولو  
په دایره کې تر سره کیږي. د سواد زدکړې، د پوهې تر السه کولو اصلي منبع کتاب دی، له  

 ..« .ه زړیږيکتاب سره مطالعه تړلې ده، نو ځکه دا موضوعات ژوندي دي او هیڅکله ن
 

 
 

ویسا ورونه او په قلمالر ټولنه کې د دوی نور ملگري او الرویان له هماغه پیل نه تر اوسه  
پورې نه ستړي شږل او نه نا امیده، دوی په هر خالت کې د تعلیم د عامولو او تړلو ښږنځیو د  
پرانستو له پاره کلي په کلي او ښار په ښار وگرزیدل او اوس یې د تعلیمي انقالب لړۍ پیل کړې  

له خلکو سره خبرې کوي او هغوی تشویقوي چې له دوی سره د  ده، هرې خوا ته منډې وهي، 
 . تړلو ښونخیو په پرانستلو کې مرسته وکړي او خپل کوچنیان ښوونځیو ته ولیږي 

 

خو د دې د دې تعلیمي انقالب او د معارف له پاره د تبیلیغاتي کار په لړ کې دوی ته کله کله  
یښیږي چې له خوارۍ، ستړیا او نورو ستونزو نه عالوه ان د دوی ژوند  امنیتي ستونزې هم ورپ

 هم تهدیدوي. 
 

 دي:  شوې  ویسا ډزې  هللا  ع یمط  نیټه په غزني کې پر  کال د جون په لسمه  ۲۰۱۸لرې نه، د  
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_talim_motlia_kalamlar.pdf
https://www.facebook.com/search/str/attaullah+wesa/keywords_search
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 : مه  ۱۱د جون  
 

 رب له بال ساتي   ږ مو ېچ  ید  لځ ووم څدا »
  ی سوي دي خو رب ساتل زي ډ  ې ک مه یس وال ی په چارد  و ړد اند  سا یهللا و ع ی پر ورور مط ې م نن 
 ید 
 

او نورو    زوډ له    ې ک  مو یوسلوالو س   د   ونه، ښ واګ  ، ایړ ست  اخطارونه،   کرونه،ټ  ې الره ک  ېپه د   ږمو
به مو له    انيګبه کار کوو ستاسي دعا   ږمو  يړ مو کار غوا  واد یخو ه   ،وی ستونزو سره مخ سوي  

 هري بال ساتي. 
 

 « ستاسو سره وساتي. ې رب مو د  ړئکوته دعا   ږمو ،اسانه نه ده مبازره
 

#penpath 
 

څو خلک وهڅوي چې زدکړو او  د دغو ستونزو له شتوالي سره، سره دوی بیا هم کار کوي  
معارف ته مخه کړي، ځکه چې پرته له زدکړو او معارف څخه په اوسنۍ زمانه کې ژوند یو  

 څه نه، بلکې بیخي گران دی. 
 

 »بې علمه ژوندون گران دی« 
 

کله چې د دوی د تعلیمي انقالب تبیلغاتي گروپ یوه نا امنه والیت، غزني ته ورسید، د دوی  
پیامونه بیا هم د معارف د غوړیدو او عامیدو شعارونه وو، خو دوی له »خوف و رجا« سره  

 خپل کار پر مخ بیوه. دا یې د بیلگي له پاره د څو پیامونو نمونې دي:  
 

۱۱ /۰۶/۲۰۱۸ 
 

 ولسوالي   وړغزني اند »
 

چي تاسو ولي    وړ وک کان ټ  رټمو  پر  طالبانوکې  الره ، وړ ته وال  نی کمپا ميیته تعل و ړسهاراند  نن
 پر دي الره راغالست . 

 

 . وړ تري وال  لوهځو یی  ر ټوو مو  هړاستاد تک خو
 

 روغ ووتو.  کانوټاو ستاسو دوعا برکت تر یخدا  د  بس
 

 . يړ کار قرباني غوا ي ړوطن کار غوا دا
 

 «_اندړي #غزن 
 

۱۱ /۰۶/۲۰۱۸ 
 

 ولسوالي  وړاند  ت یغزني وال »
 

او    هیپرماشومانو قرطاس   يځوون ښ  کي د   مهیس   والهی پرته کل  ريیل  وهی کي    ۍولسوال  و ړاند   مو د   نن 
 .  شل ینور مواد وو 

 

 هم نه لري .   ریتعم  ي ځوونښحاالت وو دا ماشومان د   يګجن دلته
 

 . ل ړک قیته تشو  و ړمو هم زده ک نور 
 

 ا ینورب
 

https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=897278883788099&set=a.103146893201306.4262.100005179862922&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=897278883788099&set=a.103146893201306.4262.100005179862922&type=3
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%93?source=feed_text
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#penpath 
 « #غزني_اندړ

 

۱۲ /۰۶/۲۰۱۸ 
 

 ولسوالي  ړاند  یغزن »
 

 سوو.  ولځ هلته وسو ي ځوونښ  و څهمدي روژه کي  ی حالت د   يګجن دلته
 

 .   وړ چي خلکو سره خبري وک ړ همدي وخت سفر وک که ځته   وړاند  ږمو
 

 .  وي ځ رګونه  یو ځوون ښ د  انیخپل بچ  د یبا  چي
 

  ړ انقالب لپاره مالت  ميیدمعارف برخه ستونزي واورو ، دتعل  و،ړک  قی ته تشو   یوځوونښ   ماشومان
 ستونزو له امله هاغه عکسونه نه خپرو.   تيیامن  یني ځخو  دلیخلکو سره مو ول  روډیواخلوو،له  

معارف کي به که   وړ اند  ي ړک ک یریئس سره مو مشکالت شر وانځدپوهني  ت یوال دغزني 
 . ي ځرا رات یوي حتما مثبت تغ  ګجن ومره څهر
 

#penpath 
 

 « #غزني_اندړ
 

۱۰ /۰۶/۲۰۱۸ 
 

 زنخان ولسوالي  ت یغزني وال »
 

   ستيیدمعارف ستونزي مو واخ  ه ړوک دنه یمو ل  یوځوون ښد 
 

 عکسونه نه اخلي   ريیدو ا یخلک ب   ینيځ خلک نه وو او  ات یدوه حکومتونه دي نو ز دلته
 

#penpath 
 «  #زنخان_غزنی 

 

له دغومره ستونزو ، تهدیدونو او ان د مرگ تر بریده خطرونو سره، سره دوی بیا هم په هغه  
 ره دي: نا امن والیت کې د معاف غوړدا ته امیدوا

 

ریئس قوي اراده لري    وان ځدپوهني    ؛  ي ځرا   رات یمثبت تغ   رډیغزني کي به دپوهني برخه کي  »
 سي .  ړ قوي معارف جو و ی خالص سي ،  ي ځوونښ، بند  سي یچي دفساد مخه ون 

 

 . ید  ن ړیا  ړ مالت ولو ټ سره د  دمعارف
 

 « #غزنی
 

 : کارونو ته دوام ورکوي غاتي یرونو سره خپلو تبلاله دغو شع یدو
 

 ! یهر ماشوم انساني حق د   د  م یتعل
 ! وړ حق غوا  م یتعل  افغان ماشوم ته د  هر

 ! و ړانقالب غوا ميیکي تعل افغانستان
 

#penpath 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%93?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%93?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
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 د رڼا او تیارې جگړه
 

 )د ښونځي جوړونکو او ښونځي سوزونکو تـقابل(
 

 په دې کــې څــه خـیـر د اسـالم دی؟ د کعـبې امامه! 
 کعبې امامه! مرګ مې حالل، ژوند مې حرام دی، د 

 

 )احسان هللا درمل( 

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

 

 )آصف بهاند(

 

 
 

پرون مې د نورو بدو خبرونو او راپورونو تر څنگ په لوگر کې د یوه ښونځي د سوزولو خبر  
نظره تیر شول او داسې راباندې تمامه شوه لکه زه خپله  او د سوزیدو د جریان عکسونه هم له 

 دا دی:  متن چې سوزیدلی اوسم. د راپور بشپړ
 

 ، ښوونځی سوځولیطالبانو په لوګر کې یو »
 

د لوګر والیت سیمه ییز چارواکي وایي چې وړمه شپه وسله والو طالبانو د مرکز پل علم اړوند  
نجونو او هلکانو یو ښوونځی سوځولی. د لوګر د پوهنې ریاست یوې سرچنې    د شولوک په نوم د 

پل علم  وړمه شپه مخ پټو وسله والو د مرکز  : وویل ، چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي
اړوند د شولوک د نجونو او هلکانو ښوونځي ته اور ورته کړ. سرچینه وایي چې طالبانو دا کار  
د دولتي ځواکونو د هغو عملیاتو په ځواب کې کړی، چې وړمه شپه په سیمه کې شوي او ګڼ  

درسي ټولګي،   ۸شمېر وسله والو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. په دې پېښه کې د یاد ښوونځي 

https://www.facebook.com/ZalmayPashton/?hc_ref=ARSc4o1zfKLpvFiyzUcB2bRJORg19P0ieB77sg5NxGAGsbht_ocN_KwWNrNnXHWW5r8
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څوکۍ،   کړکۍ، سلګونه مېزونه،  اداري خونې، یوه تحویلخانه، د ښوونځي اسناد، دروازې،  ۲
نجونو   ۲۲۰حاضري ګانې او البراتواري وسایل سوځېدلي دي. یاد ښوونځی د  درسي کتابونه،
 .« زده کوونکي لري  ۴۲۰په ګډون ټول  

 

تیروله، د ښاغلي ډاکتر   کله مې چې د دویم ځل له پاره خپله مقاله د خپریدو په موخه له نظره

د ښاغلي  احسان هللا درمل یو شعر را ښکاره شو چې د کعبې امام ته یې   والمحب زغم پر 
 لیکلی دی او په دې بیت پیل کیږي: 

 

 په دې کــې څــه خـیـر د اسـالم دی؟ د کعـبې امامه! 
 ژوند مې حرام دی، د کعبې امامه! مرګ مې حالل، 

 

 )احسان هللا درمل( 
 

شعر مې تر پایه له نظره تیر کړ، سخت له درد، گیلو او حقایقـو ډک و، ما هم په وطن کې د  
 ښوونځیو د سوزولو د دود په تړاو، د ښاغلي احسان هللا درمل په اقـتـفا دا یو بیت ورته ولیکه: 

 

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

 

 )آصف بهاند(
 

د افغانستان په اوسني تاریخ کې ښونځی سوزول او ښونکی آزارول لومړی د جهاد او ثواب په  
نامه پیل شوي، بیا دا جهاد او ثواب گـټـل په یو دود باندې واوښتل او اوس هم دا  دود د ټوپکي  

 ډلو له خوا ښه په مزه په ځای کیـږي.  
 

 مې لوستي وو چې: یو وخت چې زه ماشوم وم، د ښونځي په درسي کتاب کې 
 

 آب دادن ثواب دارد، 
 او غوث نام دارد. 

 

 اوس دا پاسنۍ جملې، په سر چپه ډول پر دې عملي شعارونو بدلې شوې دي: 
 

 مکـتب سوختاندن ثواب دارد، 
 او مجاهد نام دارد. 

 

 

https://www.facebook.com/mohib.zgham
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غې غمیزې ته په کتو سره، د ښوونې روزنې او نوي نسل د روزنې یو فعال په طنز ډوله زهر  د 
 لیکلي وو:  داسېلړلو تورو سره په خپله فیسبوک پاڼه کې 

 

 : جنګ ځکه روان دی، چې»
 

 ..« .ښوونځي سیزونکي تر ټولو جنتي وګړي ګڼل کیږيښوونکي تر ټولو بېوزله او ... 
 

دا ورانی او سیزل له کلونو را په دې خوا روان دي، خو په مقابل کې پر وطن او خلکو زړه  
سواندي او مین داسې وطنوال هم لرو چې د مکتب جوړنې، ښونځي پرانستنې او د وطن د بچیانو  

 او نوي نسل روزنې ته یې بډې وهلې دي.  
 

ولۍ، د معارف او زدکړو د عامیدو  دلته به د بیلگې په ډول د ښونځي جوړونکو د ډلې په استاز
ډیره ځوانه فعاله، مریم امرخیله او نه ستړي کېدونکي ویسا ورونه او د دوی قلمالر ټولنې ځینې  
 کارونه یاد کړم چې د ښونځي سوزونکو د سوزونو او ورانیو په مقابل کې تر سره شوي دي. 

 

د فعالیتونو راپورونه هره   د معارف د عامولو او نوي نوي نسل د روزنې په برخه کې د دوی 
ورځ په میډیا کې یا د دوی له لوري، یا د بیالبیلو ویبپاڼو او خبري آژانسونو له خوا په میډیا کې  
خپریږي، چې دلته یې راوړل مقاله اوږدوي، یوازې به د تعلیم د ارزښت د عامیدو په برخه کې  

 د هر یوه د نظریاتو بیلگې په جال، جال ډول را واخلم: 
 

گرزي کتابونه ویشي او د تعلیم    و مریم امرخیله په یوازې تن په لرې او نږدې والیاتو او کلو باند 
 د ارزښت تبلیغ کوي. 

 

 د تعلیم په برخه کې د مریم امرخیلې شعار دا دی: 
 

 !« تعلیم_سوله_راولي #»
 

     :بیلگې   څود تعلیم په برخه کې د مریم امرخیلې د نظریاتو او فعالیتونو 
 

 !!د تعلیم اړوند له کوچیانو واورئ»
 

 _په_لور کوچیان_د_زدهکړو_او_پرمختګ#
 

 کوچیان_ژوند_تعلیم_سوله_پرمختګ #
 

 تعلیم_سوله_راولي #
 

 امرخیل  مریم #
 

 .تعلیم ته کار کول زما مینه ده
 

 ! زما تعلیمي پروګرام په اړوند راسره نظریات شریک کړئ
نجونو د تعلیم او هڅونې  له کوچنیوالي تر نن مې تعلیم ته کار کړى او کوم یې او تر نن مې د 

 لپاره که هر څه کړي له خپل جیب او خپل حالل کار نه مې ورته اخیستي دي. 
 

کله داسې وشي چې قرطاسیه هر څه برابر کړم خو هغې سیمې ته د تګ او تلو مې ټول   ،کله
  ، مخالف وي چې ناامنه ده د سر خطر دى درته، خو زه په هر حال هره سیمه چې یاده کړم

مه او د هغې سیمې نجونو، کورنیو، مشرانو، عالمانو، ښوونکو او هر وګړي سره مې  ورغلې ی
 .  لیدلي دي 

 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/nazak.khiala.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%AF_%EF%BA%AF%D8%AF%D9%87%DA%A9%DA%93%D9%88_%D8%A7%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%AA%DA%AB_%D9%BE%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%AA%DA%AB?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%AA%DA%AB?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%AA%DA%AB?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85?source=feed_text
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  ؛درس ووایي  ، ږي چې زده کړې وکړيـله هغوى مې ژمنه اخیستې چې خپلې لوڼې به تر اخره لی
خو د هغوى   ، نه ده ویلې تل یې زما خبرې منلي او راسره په تماس کې دي ،خو هغوى راته نه

غوښتنې زیاتې وي چې زه ورته زیات کار وکړم خو زما وس همدومره ده چې د کورنیو تر  
 . څنګ نور اضافي ګټه دوى ته کتاب، قلم او نور واخلم 

 

نجونو سره وغږیږمه او تعلیم ته یې   ، لهګوټ ته الړه شمه، زه تل هڅه کوم د هېواد ګوټ 
 .. وهڅوم. 

 

 تعلیم_سوله_راولي #
 

 
 

 تعلیم_سوله_راولي #
 

 د افغان ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه مې د ژوند لومړیتوب او مینه ده...  
 

د تعلیم، سولې او د ښځو د اقتصادي بسیاینې پروګرامونو )پر( اړوندو مسایلو مې نن د کابل  
والیت له والي ښاغلي محمد یعقوب "حیدري" صاحب سره ولیدل، ښاغلي حیدري صاحب زما  

نې تر څنګ د هر راز مرستو ژمنه وکړه په ځانګړې توګه د نجونو د  هڅو د کارونو د تقدیر او 
تعلیم برخه کې چې اوس هم د کابل د ولسوالیو نجونه له زده کړو بې برخې دي، خپله لیوالتیا  

 څرګنده کړه... 
 

د مدرسې زده کوونکو د دیني علومو د زده کړې تر څنګ د عصري زده کړو غوښتنه کوله  
 ا د هلکانو سره یو شان دوى ته هم پاملرنه وشي...« چې باید د دوى په وین

»د تعلیم لپاره هڅې؛ مریم امرخیل پر ماشومانو درسي  په همدې نږدې ورځو کې امریکا غږ د  
 رپوټ   و یپه باب    تر سرلیک الندې، د تعلیم په برخه کې، د مریم امرخیلې د هڅو  توکي ویشي« 

 . خپور کړ
 

دغه راز د کتابونو د ویشلو، د تعلیم د عامولو او د تړلو ښونځیو د بیرته پرانستلو په برخه کې  
 له فعالیتونو او هڅو نه هر څوک باید خبر وي.  د ویسا ورونو او قلملر ټولنې

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.pashtovoa.com/a/mariam-amerkhil-children-education-afghanistan/4475111.html
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 دوی د تعلیمي انقالب په نامه یو حرکت راپیل کړی دی چې اصلي موخه یې دا ده: 
 

 انقالب تعلیمي 
 

 د قلم الر کاروان کلی په کلي
 

 خلک تعلیم ته رابولوو. 
 

 . بند ښوونځي دي خالص سي
 

#penpath 
 

 د دوی د عمل او کار ځینې شعارونه او سرلیکونه دا دي: 
 

او مطالعې سره بلد سي ترڅو تل مطالعه وکړي لومړی ورته  ماشوم باید له ماشومتوبه له کتاب  »
د ماشوم ادبیاتو کتابونه برابر سي خو زموږ د ماشوم ادبیاتو لپاره ډیر کار باید وسي لیکوال و  

 هڅول سي او ادبیات یې غني سي. 
 

#penpath 
 

 هلمند ګرشک کي تعلیمي انقالب 
 

 هلمند والیت ګرشک ولسوالۍ کي دتعلیمي انقالب لپاره کمپاین ترسره سوو. 
 

 تعلیم زموږ حق دی تعلیم غواړو. 
 

penpath# 
 

 هلمند_ګرشک #
 

 ، زنخان ولسوالي
 

https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%DA%AB%D8%B1%D8%B4%DA%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%DA%AB%D8%B1%D8%B4%DA%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%DA%AB%D8%B1%D8%B4%DA%A9?source=feed_text
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ولسوالي کي هاغه ماشومان چي باید ښوونځي ته روان وای؛ خو دوۍ پسونه  غزني زنخان 
 . ګوري او یا هم غرونو کي جاروګان ریبي بیا یي ښارته خرڅولو ته راوړي 

 

  . تعلیم کولو ارمان لري  هرماشوم د   ،هرماشوم انساني حق دی  تعلیم د 
 

penpath# 
 

 غزني #
 

 ،کتابتون بامیانام  22
 

پښتو څانګې ته کتابتون جوړ کړ؛ چي محصلین    بامیانو پوهنتون کي د   د   ،نن مو بامیانو والیت کي
 کتابونو نه استفاده کوي.  به د 

 

 عې ته رابولو. لځوانان به مطا، کتاب رسووهري سیمي به   تر
 

 #بامیان 
 

#penpath 
 

په دې لنډه مقاله کې د تعلیم د عامولو په برخه کې د مریم امرخیلې او ویسا ورونو قلمالر ټولنې  
هڅې د بیلگې په توگه په لنډ ډول وښودل شوې. زه فکر کوم چې د رڼا او تیارې دا جگړه به تر  

او ښوونځي    د ښونځي جوړونکوهغو روانه وي چې یو لوری مغلوب شي او زه چې ورته گورم  
ونکو تـقابل به که خیر و، د ښوونځي جوړونکو په هڅو سره، د ښونځي او د هغو د  سوز

 جوړونکو په گټه پای ته ورسیږي. 
 

 د تعلیم ډیوه دې تل روښانه وي! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/penpath?source=feed_text
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 : زلمی نصرت
 »د رنگونو جنگ« 

 

 )د زلمي نصرت نوې شعري تجربې(
 

 
 

د پښتو شعر په بڼ کې یو بل نوی گل وغوړید، یوه بله شعري ټولگه اضافه شوه او د یوه شاعر  
نوې شعري تجربې رامیدان ته شوې. دا نوې شعري ټولگه او نوې شعري تجربې، د شعر بڼ د  
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نصرت په راتگ سره زرغونې شوې او د ده د نویو او تازه شعري   ي نوي شاعر، ښاغلي زلم
 خپل افکار په نویو او زړو قالبونو کې، خپلو مینه والو ته وړاندې کړي دي. غوټیو په ډول یې 

ږي چې تازه، د ده د لومړنیو شعري  ېـد ښاغلي نصرت دا نوې ټولگه »د رنگونو جنگ« نوم
(  ۱۳۹۶تجربو په ډول رامیدان ته کیږي. »د رنگونو جنگ« نومې شعري ټولگه همدا سږ کال ) 

 نه والو او لوستونکو ته وړاندې شوه. له چاپه راووته د پښتو ادب می 
 

په دې نوې شعري ټولگه کې له یو شمیر ازادو او مقفی شعرونو سره، دوې   د ښاغلي نصرت 
مقدمې هم راوړل شوي دي. لومړنۍ مقدمه د پرکاره شاعر ښاغلي عبدالغني هاشمي په قلم لیکل  

ښاغلی هاشمي د خپل  شوې ده چې د »زموږ د سیمې ستوری زلمی« سرلیک یې ورکړی دی. 
کوچنیوالي او زلمیتوب د سترگو لیدلي حال په استناد، د زلمي نصرت په باب، د خپلې مقدمې  

 په یوه برخه کې داسې لیکلي دي: 
 

زموږ د کلي په کچه نه، بلکې د ټول ښار په کچه د پوهې، لیاقت،  »... زلمی هغه مهال یوازې 
ځانگړی نوم او شهرت درلود. یوازې زموږ د کلي مکتبي  نیکو اخالقو او لوړ استعداد له پلوه 

ځوانان نه، بلکې د سیمې ډیری ځوانان به تل زلمي ته د درس لوستلو له پاره راتلل او زلمي به  
 په ورین تندي په خپل کور، د کلي په جومات او دیرو ــ حجرو کې ور ته وړیا سبقونه ویل. 

ي فارغ شو او د کانكور ازموینې وروسته د کابل  کله چې زلمی په لوړه درجه له دولسم ټولگ
پولیتخنیک ته بریالی شو، په سیمه کې یوه ها ورگډه شوه، د هر چا پر ژبه به د زلمي نوم و او  

 هر پالر او مور به خپلو اوالدونو ته د پیغور او هڅونې په موخه، زلمی بیلگه کاوه... 
 

ل بریالي کیدل یوه معجزه وه، خو زلمی په  هغه مهال ساختماني پوهنځي ته د یوه غریب کلیوا
 هسکه غاړه دا ویاړ خپل کړ. 

 

زلمی ډیر ژر په پوهنتون کې هم د یوه هوښیار، الیقه، مخکښ، با استعداده او لوړو ټولنیزو  
اخالقو لرونکي محصل په توگه د خپل پوهنځي د محصلینو د کتار په لومړۍ لیکه کې ودرید او  
تر فراغت پورې همداسې هسکه غاړه په لومړۍ لیکه کې پاتې شو، تر هغې چې په لوړه درجه  

 څخه فارغ او هیواد ته یې د خدمت کلکه مال وتړله.«   له پوهنځي 
 

 مخونه( ۵ــ    ۴ام کال،   ۱۳۹۶)نصرت زلمی، د رنوگونو جنگ، د شعرونو ټولگه، 
 

د پښتو ادب په اوسنۍ دوره کې موږ د پاملرنې وړ مثالونه لرو چې زموږ فرهنگیان د مسلک  
ر کې یې یا موسیقي او سندرو ویلو  خو د هنر او فرهنگ په ډګ ،او زدکړو له پلوه جال الر لري

ته مخه کړې او یا د شعر هنر ته. ما په خپله یوه مقاله کې د مثال په توگه د ځینو همداسې ښاغلو  
نومونه چې زما خپل پیژندگلو هم وو، را اخیستي وو، په چې د زدکړو او مسلک الره یې بیله  

کې ما لیکلي   مقاله  ی. په خپله یادهوه، خو د شعر او موسیقي په نړۍ کې یې هم فعالیت کړی د 
 وو: 

 

»... د پښتو ادب په ډګر كې موږ داسې بیلګې ډیرې لرو چې د خپل مسلك ترڅنګه یې شاعري  
   :لیكوالي او نورهنري كارونه هم كړي دي. لكه 

 

 انجینیرګل افضل ټکور )شاعر( 
 

 انجینیرنظیف هللا تكــل )شاعر( 
 

 )ډاكترحفیظاهللا خوږلـن )شاعر
 

 )ډاكـترپـیروز)سنــدرغـــــاړى
 

 انجنیر حاجي محمد نوزادي )شاعر او مترجم( 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_totakay3.pdf
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 « ...او
 

او اوس دا دی بل انجنیر هم د هنر او شعر په بڼ کې پښه کیښوده او د سیاسي طنزونو د لیکلو  
 تر څنگ، شعر هم وایي چې لومړنۍ بیلگې یې »د رنگونو جنگ« نومیږي.  

 

ښاغلی زلمی نصرت د مسلک او زدکړو په ډگر کې د ودانۍ جوړولو یو تکړه انجنیر دی، خو  
د شعر ویلو کمال هم خدای ور په برخه کړی دی او د شعر د هنر تر څنگه د سیاست په ډگر  
کې هم قلم چلوي، دی ډیر ځلې سیاست هم د هنر په ژبه په انتقادي ډول رانغاړي. دی کله، کله  

رې لیکي او په لوړه هنري ژبه سیاسي طنزونه داسې لیکي چې د طنز د اصولو  ښې سیاسي تبص
 ده:»  بیلگه له مخې هم ژړا په کې وي او هم خندا. دا یې د سیاسي طنزونو یوه  

 

 »معجزه قرن«
 

 )هفتهطنز (
 

کشور وجود دارد. در این میان افغانستان اولین کشوری معجزه ساز در جهان   ۱۹۶در جهان 
 است،
 :که

 ــ سیاستمدارانش توان حفظ جنگ را در داخل جغرافیای خود دارند، یعنی برای خود جنګ برای
 همسایګان صلح میخواهند، 

 تمنا دارند، ــ برای خود شیطان چراغک، برای همسایګان برق اتمي  
 ــ آب کوزه خود را به همسایګان میدهند و خود شان تشنه لبان خوش استند،

 ــ برای آبادی همسایګان و ویرانی خود مبارزه می کنند،
 ــ احزاب خود را به فرمایش دیګران میسازند، 

 .ــ تفنګ بردار بیګانه ګان سر شانه های خود استند 
 .تن دزد و رهزن قرار دارند  ۱۰۰۰ــ اکثریت روشنفکران معاش بگیر، در خدمت  

 .میلیون انسان را اداره می کند  ۳۰دزد   ۱۰۰۰ــ 
 ...و

 .و همه شان به اعمال خود افتخار هم میکنند 
 آیا این معجزه قرن نیست؟«

 

شاعر غواړي خپل  »د رنگونو جنگ« په اصل کې یو سیاسي سر لیک دی چې د هغه په وسیله  
ملت ته و وایي چې څنگه په دا وروستیو څلویښتو کلونو کې بیالبیلې ډلې، گوندونه او تنظیمونه  
په ناروا او تپل شوي جنگ باندې اخته دي، څنگه یې خپل وطن وران کړی، څنگه یې د خپلو  

 هیواد والو وینې تویې کړي او تویوې یې. 
 

یا هنرمن د رنگونو جنگ جوړوي، یعنې رنگونه سره    په طبعي ډول کله چې د رنگونو یو ماهر
ِمکس یا یو ځای کوي؛ رنگارنگي او ښکالوې زیږوي او هنري آثار ور نه رامنځ ته کیږي؛  
خو د سیاست او جگړې په نړۍ کې خبره پل ډول ده. د افغانستان د سیاست او جگړې پر ستیژ  

ونو له جنگ نه هنري آثار نه، بلکې  باندې موضوع سرچپه روانه ده. پر دې ستیژ باندې د رنگ
بدمرغۍ او بریادۍ رامنځ ته کیږي او ښاغلی نصرت د رنگونو د همدې جنگ په تل کې قلم  

 ښوروي او د همدې جنگ انځورونه د شعر په ژبه خپلو لوستونکو ته وړاندې کوي.  
 

البیل افکار،  »د رنگونو جنگ« ټولگه که په دقت ولوستل شي، لیدل کیږي چې په ریښتیا سره، بی
په رنگارنگ نومونو سره په جنگ دي او دا جنگ اوس هم روان دی. شاعر د ټولنې د عیني  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nasrat_z_tanz_e_hafta.pdf
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پیښو د یو عکاس په ډول په ماهرانه توگه د خپلو شعرونو لومړنۍ ټولگې ته »د رنگونو جنگ«  
 نوم غوره کړی دی. 

 

ځور کړی دی.  شاعر خپل همداسې یو فکر د تورو په دې چوکات کې په هنرمندانه ډول ان
 وگورئ: 

 

 شو  ګن ـج  ره پهـین سـسپ ور د ـس
 شو  ګهمرن   رهـس ن ـېـسپد  ن ـېـش

 

 ړـک نسکوررا   ات او ـمې ی  روـس
 شو  ګجن  د  ساالر   خط  ن ېش  ېچ

 

 وحــشـت ګــــــرو پــه دنـېـا کـې 
 شو  ګن ـلـپي او زوړ  وحش  ن ـېـش

 

 یا دا دوه بیتونه: 
 

 په کـوم رسم چې مات شوی و دا ُسور 
 شو  یې د خپلې غاړی زنګ  رسم هــغه

 

 دا د دېن په نوم جهاد تش یو نېرنګ دی 
 شو  ـګنو رنېهان په و ـجټولی ګـټې دې 

   
 مخ( ۶۳ام کال،   ۱۳۹۶)نصرت زلمی، د رنوگونو جنگ، د شعرونو ټولگه، 

 

د زلمي نصرت د شعرونو دې ټولگې »د رنگونو جنگ« ته کېدای شي د ده د فکر هغه هنداره  
وایو چې ده د مهاجرت په ژوند کې د خپلې ټولنې نه ټولې منفي او مثبتې تجربې او خاطرې،  و 

د دې ټولنې له ستونزو او حاالتو سره یو ځای کړي او پایله یې د شعر په ژبه د یو درد په ډول  
 انځور کړې ده. 

 

او... یو غږ اوچت  د نصرت په دې ټولگه کې د ده د ژوند د نا کامیو، دردونو، مینې، ستونزو 
 شوی دی. 

 

که د ښاغلي زلمی نصرت دا نوې شعري ټولگه»د رنگونو جنگ« د وزن پوهنې په تله کې  
وتلل شي، کیدای شي کموزنه وخیژي، دغه راز که د ادبي نقد د تیزبینو عینکو له کړکۍ نه ور  

د پرنسیپ  وکتل شي، نواقص به په کې وي؛ خو د »چیرې چې کار شته، هلته اشتباه هم شته« 
له مخې به یې خامخا په دې نویو تجربو کې اشتباه وي، ځکه تیروتنه له کار سره مل وي؛ د  
همدې دلیل له مخې زه د ښاغلي نصرت دا شعري ټولگه )د رنگونو جنگ( ځکه تر ډیرې  
اندازې ښه ارزیابي کوم چې، دا د شعر په ډگر کې د شاعر لومړني گامونه او لومړنۍ تجربې  

له پاره چې په راتلونکې کې شاعر خپلو تیروتنو ته په پام سره، خپل نوي تخلیقات له  دي، د دې  
تیروتنو پاک او ال غني کړي، له نورو شاعرو دوستانو او فرهنگیانو سره ښایی چې خپلې  

 دوستانه مشورې او عالمانه الرښوونې ورڅخه و نه سپموي. 
 

 دا یې د ټولنیز او سیاسي انتقاد یو څو بیتونه: 
 

 »ایماندار چې بې ایمان پسې روان وي 
 اسـتادان چې شـاگـردان پسې روان وي 

 

 عـالـمـان چـې د جـاهـلـو سـامـعـان وي 
 قـاتــالن چــې د مــلـکــونـو اتــالن وي 
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 فــاسدان چې د ښــارونو واکـداران وي 
 عــام الناس بـه د فاسدو اسیران وي...« 

 

 مخ( ۱۱۸ام کال،  ۱۳۹۶شعرونو ټولگه، )نصرت زلمی، د رنگونو جنگ، د 
 

 دا هم د ښاغلي نصرت د کالم یوه بله بیلگه: 
 

 سر په سر غمونه 
 

 غـمـونه چـې راځی تـل ســر پــه ســر راځی 
 یـــو یې پــه اوږدو او بـــل پــــه بـــر راځـي 

 

 تـبـر تـه چې ګـــورئ الستی زمــوږ ښکاری 
 لـــکــه تــبــر راځــي ګــل هــم کــــه راځــي 
 

 کلــه وې د شــــرق کلــه د غــرب لــه خــوا
 مــرګ لــکــه څــپــــه د ســمــنـــدر راځـــی

 

 تندر دی له هسکه ټــول پـــــر مــوږ راځـي 
 هـــــر څه چې راځـی سـم لـکـه غــر راځـی 

 

 جوړ چې سره نه شو، مـــوږ په خـپـلو کـې 
 عـمـر نـصرت بــانــدې خـطـر راځـي ټـــول 
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 : یرغل ننگیال
 

 یرغل ننگیال 
 

 کوچنی لیکوال، لوی فکر
 

 د دې باغ گـلونه لـږ نه دي خـــوشاله 
 تـازه تر، تر تازه ترو، نور غوړیږي 

 

 )خوشال خټک(
 

 
 

پریښودو ته اړ شوم، نو مې په  کله چې د وطني جګړې د اور تاو ته ټینګ نه شوم او د وطن 
اروپا کې د خپلو فرهنگي هڅو په لړ کې، د دویم ځل له پاره د ماشومانو، کوچنیانو او په ټول  
کې د نوي نسل د روزلو په موخه، د کوچنیانو د ادبیاتو څیړنو ته بیا مال وتړله او د مقالو د  

لیکلي   داسې ه کې مې یو ځای لو په لومړۍ برخالیکلو او خپرولو لړۍ مې پیل کړه. د دې مق
 وو: 

 

ږي، بلکې همدغه د  ېـ سمانه رالواږي او نه هم له ېـدې ته مو پام وي چې رهبران نه شنه ک »
مخترعین هم دي، خاینین هم  ر هم دي، رهبران هم دي، سبا مور پل د ،نن ورځې ماشومان

دي، جګړه مار هم دي، سوله خوښونکي هم دي او په پای کې د دې دنیا ورانونکي او  
 « جوړونکي هم دي.
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همدې موضوع ته په پام سره که د چا پام وي که نه وي، ماشومان او کوچنیان د هرې ټولنې  
، د هغوی راتلونکي  راتلونکې ده. په هغو ټولنو کې چې دې مهمې موضوع ته پام شوی دی

نسلونه ښاد او آباد دي او په سمه الر روان دي او په هغو ټولنو کې چې نوی نسل ارزښت نه  
لري، د روزنې او تربیې یې څوک نه وي، داسې به وي لکه زموږ ټولنه، دا چې تر نن پورې  

خپل   ږو، یو لوی او اصلي دلیل یې دا دی چې موږ خپل ماشومان،ـ موږ پر سمه الر نه سیخی
کوچنیان او خپل راتلونکی نسل له پامه غورځولی او ښونې روزنې ته مو پام نه دی کړی، نه  
یوازې مو پام نه دی ورته کړی، بلکې د هغوی طبعي او عادي انساني حقونه مو ور نه اخیستي  
دي. که مو د دوی روزنه په سمه توګه کړې وای، اوس به هر څه سم وو. که اوس هم د نوي  

لو ته بیا پام و نه کړو، نو څو نور نسلونه او ډیر کلونه به زموږ راتلونکي نسلونه له  نسل روز
 نورو راټوکیدونکو ستونزو سره الس ګریوان وي.  

 

څومره چې موږ د خپل نوي نسل حقونه تر پښو الندې کوو، هغوی به له دې هم زیات له عقدو  
روان وي، بیا نو مسؤلیت د هغه ماشوم  او رنګارنګ مرضونو نه ډک، راتلونکې ټولنې ته ور 

 او کوچني نه، بلکې د مشرانو او واکدارانو دی. 
 

( نیټه لومړی د آرش ننګیال په فیسبوک  ۳۱کال د جنورۍ د میاشتې په یو دیرشمه ) ۲۰۱۷د 
پاڼه کې دا مطلب خپور شو چې د دیارلس کلن یرغل ننګیال په گوتو لیکل شوی کتاب )راځئ  

 کې د یاد خبر یوه برخه ده:  فیسبوک و. دا د آرش ننګیال په چې وشمیرو( چاپ ش 
 

 ! ...زما د زوی کتاب چاپ شو»
 

خوا  ه  موسسې ل  « سیف ده چلدرن»د یرغل د شعرونو کتاب دی چې د    « راځئ چې و شمېرو» 
  .په رنګه او تصویري شکل چاپ شو 

 

 ..« .یرغل ته او د کتاب او ادب مینوالو ته دې مبارک وي   ما ته؛
 

کتابونه    ۸۰د ماشوم ادبیاتو نوي  پښتو کې د »بي سي    بي په فیسبوک کې له دې خبر وروسته، په  
«  له  سېو د چلډرن« تر سر لیک الندې یو ګزارش خپور شو، چې د »افغان ماشوم ته څه لري؟

 لوري د ماشومانو او کوچنیانو له پاره اتیا عنوانه کتابونه چاپ شوي دي.  
 

په دې اتیاوو کتابونو کې د یرغل ننګیال کتاب )راځئ چې وشمیرو( هم شامل دی. په دې   
ښاغلي غزا نور په زړه پورې بحث   ،یادو اتیا کتابونو د شکل او محتوی په باب ګزارش کې د 

 کړی دی چې له موضوع سره د مهم والي په پار یې ځینې برخې دلته را نقلوم:  
 

د ماشومانو مالتړې موسسې )سېو د چلډرن( په دې وروستیو کې په یو ځای اتیا کتابونه د  »
ننګرهار، بلخ او کندوز په ګډون په یوولسو والیتونو کې    ماشومانو لپاره چاپ کړي چې د کابل،

 .پر ښوونځیو وېشل کېږي 
د دې ادارې د ښوونې او روزنې برخې سالکار بهیر ویاړ وایي، هر یو کتاب یې تر څلور نیم  

 .زرو ټوکو پورې چاپ شوی دی 
 

 .. .کېږيد نوموړي په خبره، کتابونه پر ښوونیزو ادارو سربېره په کلیو کې هم وېشل 
دا کتابونه په څلورو کټګوریو یا برخو وېشل شوي، لومړۍ کټګوري له ښوونځي مخکې هلکانو  

ګوري  ټلپاره لیکل شوي، چې وړکتون کې زدکړې کوي. دویمه کټګوري د اول او دویم، دریمه ک
 .لورم او څلورمه کټګوري د پنځم او شپږم ټولګي د زدکوونکو لپاره لیکل شوي دي څد دریم او  

 

ل شوی دی، د لومړۍ کټګورۍ کتابونه ډېر  نیود کټګوریو له مخې د کتابونو متن هم په پام کې 
 .کم متن لري، خو ګام په ګام دا متن تر څلورمې کټګورۍ زیات شوی دی 

 

https://www.facebook.com/arash.nangial?fref=ts
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په دې کتابونو کې ژبه تر ډېره د ماشومانو له سویې سره سمه راغلې ده. د بېلګې په ډول د  
مخونو کې لیکل شوی او د کیسې ټول متن نږدې   ۱۳بچی( په لومړۍ کټګورۍ کتاب )د فیل 

 .. .کلیمې دی  ۲۰۰
 

 دا کتابونه پر کومو موضوعاتو لیکل شوي؟  
 

افغان لیکوال او کره کتونکی محب زغم چې د دې لړۍ د کیسو د غوراوي بهیر یې له نږدې  
مرسته، د متفاوتو مفکورو  څارلی وایي، دا کتابونه یوه له بل سره پر خواخوږي، له بل سره پر 

 .پر زغملو را څرخي
 

د هغه په خبره، له چاپیلایر سره خواخوږي او مینه پیدا، د چاپېلایر خوندي او پاک ساتل او له  
ونو، بوټو او ژوو سره خواخوږي هم د دې کتابونو موضوع ده: "ځکه موږ پوهېږو، چې انسان  

وټي او نور سره تړلي او یو ته زیان  په داسې نړۍ کې اوسېږي، چې دغه ټول ژوي، ونې ب 
رسول په لویه کې دغه ټول ځنځیر ته زیان رسول دي، دا هغه موضوعات دي چې ماشوم یې  

 ."باید زده کړي 
 

 د ماشوم ادبیات کوچنیانو ته څه ګټې لري؟ 
 

راتلونکی  نوموړی وایي، که دا کتابونه بیا بیا چاپېږي او ماشومان یې لولي او دا لړۍ روانه وي  
 .ماشوم به تر ننني ماشوم توپیر ولري

 

د ښاغلي زغم په خبره، د ماشوم ادبیاتو کتابونه له زدکړو سره د ماشوم مینه زیاتوي او فکر یې  
 .وده کوي 

ماشومانو ته د کتابونو چاپولو څو ګټې لري، یو دا چې ماشوم کیسې ته اړتیا لري، تخیل یې  "
 ."ستدالل منطق او تفکر پکې پیاوړي کوي روزي، تخیل ته یې وده ور کوي، ا

 

د نوموړي په اند د داسې کتابونو په لوستلو سره د ماشوم له لیک لوست سره مینه زیاتېږي:  
"هغه کتاب چې کیسه او شعر لري، ماشوم ته په زړه پورې وي، ځکه یې له نورو کتابونو سره  

مختلف رنګونه پېژني، د شیانو د جسامت  مینه زیاتېږي، دا کتابونه رنګه وي، په مټ یې ماشوم  
 ."په هکله غیر شعوري فکر پیدا کوي، د شکلونو او ادعدادو باره کې هم معلومات ترالسه کوي 

 

هغه دا هم وایي، د ماشوم ادبیاتو په لوستلو سره سره ماشوم د ژبې مهارتونه زده کوي، د کلیمو  
یمو سم تلفظ زدکوي او هم نوې کلیمې زده  او جملو جوړښت پېژني، که یې لویان ورته لولي د کل

 .کوي چې ور سره د لغاتو پانګه زیاتېږي
 

د ښاغلي زغم په خبره، هغه ماشوم چې دا کتابونه لولي تر هغه ماشوم یې د زدکړې مهارتونه  
 :ښه وي، چې دا کتابونه ورته نه رسېږي 

 

کتابونه په زړه پورې دي،  د مکتب کتابونه وچ وي، د ماشوم زړه ور سره تنګېږي، خو دا "
ماشوم یې په شوق لولي، ځکه یې لیک لوست ور سره ښه کېږي. فکر او خیال یې وده کوي او  
ټولنیز مهارتونه، د عواطفو څرګندولو او احساساتو کنټرول یې تر هغو ماشومانو ښه وي، چې  

 ."دا کتابونه ور ته نه رسېږي 
 

ې تر ډېره لوستونکی فکر کوي، لیکل شوي به  په دې کتابونو کې ځینې ژباړل شوي هم دي، چ 
وي، خو بیا یې هم په ځینې برخو کې د ژباړې اغېز شته. لکه: مهربانه پانډه ته تل نورو ته  

 .خوښي ور بښې. مهربانه پانډا سوی ته سالم ور کړ. مور ته یې وعده ور کړه
 

سوی ته سالم وکړ. له مور    خو پښتو کې و ایو: مهربان پانډا ته تل نور خوشالوې. مهربان پانډا
 .سره یې وعده وکړه 
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شاعر او لیکوال صدیق بدر وایي، پښتانه ژباړن ډېر ځلې د خپلې ژبې جوړښت ته د کتلو پر  
 ځای د ژباړل کېدونکې ژبې په اغېز دا ډول تېروتنې کوي 

 

پښتو  نوموړی د بېلګې په ډول وایي، که په دري ژبه کې وایي تو میتواني به بازار بروید، نو 
کې یې کټ مټ همداسې ژباړلي ته کولی شې بازار ته الړ شې، خو پښتو اصلي بڼه یې د اده  

 :چې ته بازار ته تللی شې 
 

د ماشومانو په کتابونو کې د ژباړې اغېز ال ډېر تاوان لري، دا زموږ ژبې ته تاوان رسوي،  "
ه کول یې ورته سخت  زموږ ماشومانو ته ژبه سختوي، ماشومان چې دا ډول جملې لولي، نو زد 

وي او په یوه جمله کې د ګڼو کلیمو راوړل پر ذهن بوج پرېوځي او ماشوم ډېرې کلیمې په یو  
 .« ځای نشي یادولی

 

د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د یرغل ننگیال د کتاب د لیکلو او چاپ خبر او د نورو نهه اویا  
وجود د خوشالۍ څپې را خورې کړې، د یادو  کتابونو چاپ او خپریدلو گزارش زما پر ټول 

خپرو شوو کتابونو د نورو لیکوالو پته نه وه راسره، چې څه مې پرې لیکلي وای، له دغې ډلې  
نه که هر یو کتاب ته ما السرسی پیدا کړ، زه به یو څه پرې ولیکم، خو د اوس له پاره په دې  

د کتاب په باب زه خپل مالومات تاسو   مقاله کې  یوازې د تر ټولو ځوان لیکوال یرغل ننگیال
 درنو لوستونکو سره شریکوم: 

 

د پالر    « د کتاب د خبر په لوستلو سره مې، د لیکوال ګران یرغل ننګیال راځئ چې و شمېرود »
 په پته د خبر په کامنټ کې داسې ور ته ولیکل: 

 

ځانګړي ډول د افغانستان زوریدلو  »د یرغل د کتاب چاپ او خپریدل دې ټول افغانستان ته  او په  
 « .کوچنیانو ته مبارک وي

 

بیا د نوي نسل د روزلو د فکر په دایره کې داسې خیال را ته پیدا شو چې د اوس له پاره به د  
یرغل ننګیال  د دې ښه نادر کار باید وستایل شي، څو دی، د ده همځولي او په دوی پسې را  

ږي، نو مې د یوې مفصلې مقالې د لیکلو هوډ وکړ، د مقالې  ـروان نسلونه، دې ښه کار ته وهڅی
د غنا او رنگینۍ په پار مې  د دې کوچني لیکوال له پالر، آرش ننگیال نه د مرستې غوښتنه  

 وکړه، زه همدا اوس د ده له مرستو نه مننه کوم. 
 

 زما او د آرش ننگیال تر منځ دا پیامونه الړل او راغلل:  
 

 آصف بهاند: 
 

ان ولري ما ته یې پي ډي اِف یا ورد بڼه را ولیږئ چې زه د یرغل جان او نورو  »که امک
 کوچنیانو د تشویق له پاره د یوې مقالې په چوکاټ کې، څه پرې ولیکم او خپاره یې کړم.« 

 

 آرش ننگیال: 
 

»ډیره مننه بهاند صیب. کور مو ودان. سمه ده، که یونسیف راته پی ډي اف. راکړ حتما یی در  
 « .ږمـږم او که را یی نه کړ نو، شعرونه یی در لیـلی
 

 آصف بهاند: 
 

ږئ، ډیره به ښه وي او که نه د چاپي کاپي څخه یې د لومړۍ پشتي  ـ»که بشیړ کتاب را ولی
عکس، د کتاب د پیژندنې پوره عکس، که چا مقدمه پرې لیکلې وي د هغو مخونو عکس  او  

اله کې د هغو په ارزښت او د کوچنیانو د ادبیاتو  ستاسو له نظره یو څو اړین شعرونه چې زه مق 
    .د اصولو په رڼا کې تبصرې پرې وکړم او د شعرونو نمونې یې وړاندې کړم
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دا    ،( مخونه لري۱۹ټول نولس )   ، کتاب له  رسم شوو عکسونو سره په رنگه بڼه چاپ شوی دی
 یې د مخونو دوې بیلګې دي: 

 

 

 
 

ټولو ځوان لیکوال د ال ښه تشویق او پیژندنې له پاره به دلته د ده  په افغانستان کې د دغه تر 
 بیوګرافي را واخلم. 

 

د یرغل ننګیال د سمې پیژندنې له پاره مې د لومړي الس مآخذ یعنې د ده له پالر، آرش ننګیال  
 نه، د واړه لیکوال د بیوګرافۍ غوښتنه داسې وکړه: 

 

ږې، زما الس الندې مقاله به ال رنګینه  ـي هم را ولی »که د یرغل جان ننگیال یوه لنډکۍ بیوګراف
 شي.« 

 

نکي لیکوال یرغل ننگیال پالر آرش ننگیال د خپلو دایمي  ت زما د دې غوښتنې په ځواب کې د 
 مرستو په لړ کې د یرغل د بیوگرافۍ په باب داسې را ته ولیکل: 

 

کال کې د آرش ننګیال په کور کې وزیږېده. یرغل له کوچنیوالي نه هوښیار   ۲۰۰۳»یرغل په 
او زیرک و. له تلویزیون، انځوریزو مجلو او کتابو، له رسامۍ او سپورټ سره یې ډېره مېنه  

 .وه
 

کله یې چې د کابل ښار ورانې جونګړې لیدې، سخت وېرېده او د هرې ورانې جونګړې په لیدو  
نې کولې. هغه مهال کابل کې د سختو جګړو او ورانیو نښې ډېرې وې.  به یې بې شمېره پوښت

کله مو چې ښوونځي کې شامل کړ، نو د هماغې وېرې له امله یې له کوره بهر ځان په امن کې  
نه احساسولو او ښوونځي ته نه تلو. د دې له پاره چې له سیمې سره آشنا شي او ښوونځي ته د  

کلپ ته مو ولیږه. لومړیو کې کلب ته هم نه تللو، خو دا چې  تلو جرأت پیدا کړي، د جمناستک 
جمانستک یې د خوښې لوبه وه او ورته په زړه پورې و، له څه مودې وروسته یې ورسره مینه  
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پیدا شوه او وړتیا یې هم درلوده. څه وخت وروسته یې په خپله وغوښتل چې ښوونځي ته الړ  
 .شي

 

ریالی و. ځکه مخکې تر دې چې ښوونځي ته الړ شي،  د ښوونځي په درسونو کې هم تر ډېره ب
 .ډېر څه یې په کور کې زده کړي وو

 

کله چې د ښوونځي دویم ټولکي ته بریالی شو، ورسره یې په مینه راډیو کې د کوچنیانو له پاره  
  یو ساعته ژوندۍ او ثبتي ګډه خپرونه پر مخ بیوله چې په لږ وخت کې یې ډېر مینوال پیدا کړل. 

کال کې د بی بی سي په تعلمي پروژو کې یې د کوچنیانو له پاره د ښوونیزو راډیویی   ۲۰۱۲
 .خپرونو کې د ممثل په توګه کار پیل کړ چې تر دې مهاله په کې بوخت دی 

 

یرغل خپل لومړنی شعر په شپږ کلنۍ کې ولیکه، د شعر محتوا یې تلویزوین، کارتون او برېښنا  
ی و چې تل خبرونه ګوري او د کارتون د کتلو وخت ورته نه  وه. له پالره یې شکایت کړ

 .ورکوي
 

 .پس له لومړي شعره، زما ځینو ملګرو ورته د یوه هندي شاعر)ساغر یا ساګر( لقب ورکړ
 

ک کار په صفت ډیر شهرت لري... ان تر دې چې ارگ ته هم بلنه  ی دی په هېواد کې د جمانست 
خپل مهارتونه وښوودل. په دې برخه کې یې، بې شمېره  ورکړل شوې وه او ولسمشر غني ته یې  

 ستاینلکونه، نغدي جایزې او دوه مډالونه ګټلی دی.« 
 

زه فکر کوم چې د اوس له پاره به د یرغل ننگیال د پیژندنې او فرهنګي کارونو له پاره همدومره  
 مالومات کافي وي چې د لومړي الس مالوماتو حیثیت هم لري. 

 

رغل ننګیال د لیکلي کتاب په پیل کې د کتاب د پیژندنې په پاڼه کې د کتاب په  د کوچني لیکوال ی
 باب پوره مالومات ایښودل شوی دی چې په الندې عکس کې ښکاریږي: 
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دغه راز د کتاب په پیل کې، په افغانستان کې د خپرندویې موسسې د مشرې انا ماریا لوکسین  
یوه لنډه یادونه راغلې ده چې په کې د یوه ریښتیني ښونکي توصیې په نښه شوي دي. انا ماریا  

 لوکسین په ډیره مهربانه او عالمانه ژبه داسې ویلي دي:  
 

 ماشومانو!  »ګرانو 
 

ا او ښه عادت دی چې په انسانانو کې د تلپاتې ودې المل ګرځي، سربیره پر  لوستل یوه بوختی 
دې کتاب لوستل د انسانانو د ژوند یوه اړینه برخه بلل کیږي چې د دې په وسیله کوالی شو د  
ځایونو، واقعیتونو او خلکو د ژوند، کلتور او دودونو په اړه پوه شو، پرته له دې چې له نږدې  

ستل زموږ نړۍ ال پراخوي او په راتلونکې کې بې پایه فرصتونه او امکانات  یې لیدنه وکړو. لو
 را په برخه کوي. 

 

د دې له پاره چې تاسو ال زیاتو کتابونو ته السرسی ولرئ، د ماشومانو د مالتړ نړیواله مؤسسه  
کتابونو یوه ټولګه، چې کیسې، شعرونه او ترانې دي ستاسو له پاره برابره کړې ده. زه   ۸۰د 

هیله لرم چې ستاسو له پاره په زړه پورې وي او تاسو ته دا پوهاوی در په برخه کړي چې له  
 یو بل او خپلې نړۍ سره مینه ولرئ. 

 

د یادولو وړ بولم چې دا پروژه، د هیواد او نړۍ په کچه د یو زیات شمیر افغان لیکواالنو له  
ستلی او ستاسې له پاره یې  همکارئ پرته شونې نه وه. دوی هغه کسان دي چې زحمت یې ای

کیسې او شعرونه لیکلي دي. زه هیله لرم چې دا کتابونه تاسو په خپلو کورونو، ښونځیو او کلیو  
 کې له ځان سره ولرئ او له لوستلو څخه یې خوند واخلئ. 

له خپلو کتابونو څخه ښه ساتنه وکړئ او له خپلو خویندو، ورونو او ملګرو سره یې شریک  
 کړئ. 

 ستاسو له پاره د ښه وخت او لوست په هیله.«  
  ۱۳۹۵، خپرونکی: په افغانستان کې د ماشومانو د مالتړ نړیواله موسسه، راځئ چې وشمیرو)یرغل ننګیال،  

 میالدي کال، د پُشتي دویم مخ( ۲۰۱۶هـ ش ــ  

ضي  په لنډ ډول که و ویل شي یرغل ننګیال په خپل لیکلي کتاب )راځئ چې وشمیرو( کې، ریا
په ساده او لڼده ژبه بیان کړې ده، خو د ده مهارت او نوښت په دې کې دی چې دا کار یې په  
موزون ډول تر سره کړی دی یعنې خپل ټول مطالب یې د تورو او اعدادو په قالب کې په موزونه  
ژبه وړاندې کړې دي، د متن او اعدادو تناسب له عکسونو او رسمونو سره په ماهرانه ډول  

 وی دی او د دواړو په قلب کې یې خپل فکر مخاطبینو ته وړاندې کړی دی. ساتل ش 
یرغل ننگیال په خپل کتاب کې د ماشومانو د ذهن د وسعت په اندازه ریاضي د ماشومانو او  
کوچنیانو په ژبه په منظوم ډول وړاندې کړې ده، داسې منظوم ډول چې د ماشوم او کوچني پر  

 ژر یې ذهن ته سپارلی شي. دا یې یو بیلګه ده: واړه ذهن ښه اغیز کوي او ډیر 
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په دې څو عدودونو او یوه جمله کې دا مهارت کارول شوی دی چې ماشوم یا کوچنی هم له  
اعدادو سره آشنا کوي، هم د تورو ور زده کول په نظر کې نیول شوي دي او هم د مالوماتو  

 وړاندې کول په پام کې نیول شوي دي. 
 

 همداسې یوه لوست یوه بله بیلګه داسې وړاندې شوې ده: د ریاضي د  
 

 
 

زه د ماشومانو او کوچنیانو د ادبیاتو د ساحې د یو خدمتگار او د نوي نسل د روزلو د نهضت د  
یو کلک پلوي په توگه، د یادو اتیا عنوانه کتابونو د چاپ او خپراوي په پار د خپلې خوشالتیا د  

تان د  څرګندولو سره ټولو لیکوالو نه مننه کوم، له خپرندویې ټولنې نه مننه کوم، چې د افغانس
رنځیدلو ماشومانو او کوچنیانو په فکر کې دي او د دوی  د ښې روزنې په پار یې دا کتابونه  
خپاره کړل، په ځانګړي ډول واړه مبتکر لیکوال گران یرغل ننگیال ته د د زړه له کومې مبارکي  
ره  وایم، د ال پرمختک هیله ور ته کوم او له کورنۍ نه یې، په ځانگړي ډول له ښاغلي پر کا

آرش ننگیال نه مننه کوم چې د کوچنیانو د ادبیاتو په فکر کې دی، لیکنې ور ته کوي او د یرغل  
روزلو او تربیې ته یې دومره پام ساتلی دی چې یرغل په دې واړه عمر و توانید داسې کتاب  

 ولیکي چې د وړو او مشرانو له پاره یوه نمونه کیدای شي.  
 

ره وایم چې ماشومانو او کوچنیانو ته دغسې پاملرنه، هغوی ته د  د همدې له پاره دا په ټینګار س
مثبتو کارونو زمینه برابرول او بیا په ځای تشویق، د هغوی د شخصیت په جوړونه کې ډیر ستر  

 رول لرالی شي. 
 

دې ته مو پام وي چې رهبران نه شنه کیږي او نه هم له آسمانه رالویږي، بلکې همدغه د  »
با مور پالر هم دي، رهبران هم دي، مخترعین هم دي، خاینین هم دي،  نن ورځې ماشومان دس

جګړه مار هم دي، سوله خوښونکي هم دي او په پای کې د دې دنیا ورانونکي او جوړونکي  
 «  هم دي.
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 :ادریس سیاوش
 

 
 کتاب لوست مدني ټولنه 

 

 ادریس سیاوش  او
 

 
 خـوشاله »د دې باغ گـلـونه لـږ نه دي 

 تازه تر، تر تازه ترو نور غوړېـږي« 
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 دی ادریس سیاوش ننګیال دی،
 

 .د یوه لوی او بې بدیله شاعر زوی
 

 .دی مې ماشوم لیدلی و، یو خوږ ماشوم
 

    څه موده مخکې مې دفتر ته یو ښکلی دنګ زلمی راغی، ویل زه سیاوش یم، ننګیال
و او هوډ یې کړی، چې کلي په کلي، ښار په ښار  سترګې مې وبرېښېدې، هغه اوس په زلما کې  

او والیت په والیت وګرځي او خلکو ته رڼا وویشي، ماشومانو ته مینه ورکړی او د ځلنده  
ابونو او خوږې موسکا  تپوهې پر الره یې ورسیخ کړي. له خپل یوه آبي بایسکل، یوې قفسې ک

 ! سره
 

 ه! ورځه په مخه دې رڼا ش  : ما ویل
 

 دې ستا په څېر د دې هېواد د پوهې وېشلو روڼ مشال شي او هر زلمی 
 

 ږي ـپر هغه ویاړم، د ودان افغانستان زیری یې په تندي کې ځلی
 

له ده سره مینه وکړئ، الس یې ونیسئ، ملګري یې شئ او ځواک وروبښئ، چې پرمخ والړ  
 .شي

 

 ( لیوال )عبدالغفور                                                                                    
 

 

 
 

هڅونې په خاطر مې   د زدکړو د الد نوي نسل د روزلو غورځنگ د ښې پېژندنې، پیاوړتیا او 
پخوا پتیلې وه چې د دې غورځنگ د فعالینو او سرالرو د پېژندنې او کارونو په هکله به په ټاکلو  

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARC9Riw1A1pgu2IzCXI8bXnI5gHQgJkbeFE-6ALxddaT01luTcgbkYnfUA68ZKy7JFiPcoCagSy-Omr7
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او اړینو وختونو کې لیکنې کوم او دا کار ما د څو مقالو په لیکلو سره ترسره کړی هم دی چې  
 غوره بېلگې یې دا دي: 

 

 ، تنهاــ استاد ډاکتر محمد  
 

 ، آرین ــ ډاکتر وحید 
 

 ، ساپۍــ ثنا 
 

 ،امرخیلهــ مریم 
 

 ورونه،   ویسا ــ
 

 لیمه،  نجیبه  ــ
 

 ، اڅکزی ــ احمد ولي 
 

 مرهون محمود 
 

 او... 
 

په څو تېرو ورځو کې میډیا د یو نوي ځوان د ښو او مثبتو کارونو په باب، ښه خبرونه خپاره  
کړي دي. میډیا وایي چې د ادریس سیاوش په نامه یو ځوان غواړي افغانستان د پرمختگ لوړو  
پوړیو ته ورسوي. ده ویلي چې دا کار د پوهې د خپراوي او د مطالعې دود د عامولو له الرې  

ه کېدای شي. ده او د ده ملگرو بډې وهلي چې د پوهې د عامېدو په خاطر د کتابونو  ښه ترسر
 ویشي. وخیرات راټول او بېرته یې پر اړ خلکو  

 

د نوي نسل د نیکو او مثبتو کارونو د هسکې شملې د جگې برخې یو داسې   ادریس سیاوش 
ږي.  ـاوسېدونکو ته ور ورسېنوی گل دی چې رنگ او بوی به یې د وطن د ډېرو کلو او ښارونو  

واړي چې  غدی له خپل بایسکل سره کلي په کلي گرځي، دی توریست نه دی،  ادریس سیاوش
غواړي کتاب وویشي، خلک له پوهې او نوې ژوند  له مینې سره یو ځای رڼا هم وویشي، دی 

 څخه  خبر کړي. 
 

کال کې د کتاب لوست مدني ټولنې په نوم یوه ځانګړې، فرهنګي و موخواله  ۱۳۹۷سیاوش  په 
یې په هیواد کې د کتابلوستنې فرهنګ ته الره اوارول دي، د دغې    هدفاداره رامنځته کړه، چې  

ادارې ارمان د علم او پوهې له الرې افغانستان وتلو پړاوونو ته رسول دي. دوې له هر ځایه  
 کتابونه ترالسه کوي او په هر ځای کې یې له هرې ممکنې الرې خپروي. هر ډول 

 

دني ټولنه جوړه کړېده. د سیاوش او »کتاب لوست«  ملوست« په نامه  ب ادریس سیاوش د »کتا
مدني ټولنې هڅې او عملي فعالیتونه دا ښیي چې دوی د تعلیم، مطالعې او نوي نسل د روزلو له  

 پاره یو لوی او ډاډمن ادرس دی.  
 

http://www.taand.com/archives/99956
http://www.taand.com/archives/96569
http://www.taand.com/archives/74298
http://www.taand.com/archives/83587
http://www.taand.com/archives/64297
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_lallo_lallo2.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_ahmad_wali1.pdf
http://tolafghan.com/posts/31388
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د دوی هڅې لکه اوس چې روانې دي، که همداسې په وطني مینې او علمي بڼه په پراخې حوصلې  
ار سره پرمخ والړې شي، زه ډاډه یم چې تر ډېرو ښونځیو او ال پوهنتونونو به یې  او دایمي ک

موثریت ډیر وي، ځکه چې دوی اړمنو ته د پوهې او زدکړې زمینې په خپلو کورونو، کارځایونو  
او کروندو کې چمتو کوي او مواد )کتابونه( تر کورونو، کروندو، دښتو، غرونو او کیږدیو  

 پورې ور رسوي. 
 

،  ادریس سیاوشاوږه ورکړې او کار یې هم ښه په مینه پیل کړی دی.    ادریس سیاوشدې کار ته  
د اسحاق ننگیال زوی دی. اسحاق خدای له افغانستان څخه او له پښتو ادب څخه ډیر بیوخته  
واخیست، خو اسحاق له ځانه داسې ښېرازه او له ثمرونو ډک بڼ پرېښود چې اوس یې ال دریم  

صل راغلی دی، د فرهنگ او ژبې د غنا له پاره او د نوي روزل شوي نسل د  نسل هم په حا 
د کتاب  ښه بیلگه ده چې ال په ماشوتوب کې    یې   ننگیال   یرغل فعالیت کوي.    بېلگو په ډول کار او 

 د لیکلو جوگه شو. ( راځئ چې وشمیرو)
 

ادریس سیاوش  زما د اوسني بحث موضوع د اسحاق ننگیال د دویم نسل یو بل استازی دی، 
یادوم. د پوهې گدایي یې پیل کړې ده او خپله گدایي بېرته د پوهې او سواد د عامېدو په پار، پر  

 خلکو ویشي. 
 

 

http://www.taand.com/pal/?p=2999
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به د دې کرښو د درنو لوستونکو او د ادریس سیاوش د کارونو مینه والو ته د ده لنډه پېژندنه    اوس
 وړاندې کړم: 

 

کال کې په   ۱۳۶۹په دی. اسحاق ننګیال زوی شاعر  خپل وخت مطرح محمد ادریس سیاوش د 
بل  کااو پیل په روښان لیسه کې د لغمان لغمان والیت کې زیـږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې 

. اوس په یوه خصوصي  پای ته رسولې دهعبدالرحمن پژواک عالي لیسه کې لیسه په یې  کې
کې د حقوقو او سیاسي علومو د ادارې او ډیپلوماسي څانګې د دریم   )جهان پوهنتون( پوهنتون

 کال محصل دی. 
 

په واړه سن کې د ښو عملي کارونو تر سره کول او ښې الرښونې، د ده د شخصیت    ، د ژوند بټۍ
 په جوړونه کې ډېر مهم رول لوبوالی دی. د سیاوش د عملي کارونو یا دندو بېلگې: 

 

 ــ دوه کاله د بي بي سي راډیو په تعلیمي برخه کې د ممثل په توګه،  
 

 راډیو سره د خپرونو د ویاند او جوړونکي په توګه،   )ــ درې کاله له موبي ګروپ )اراکوزیا
 

 له مینې راډیو سره د خپرونو د مدیر په توګه.   ــ درې کاله 
 

م یوه ځانګړې، فرهنګي و موخواله  کال کې د کتاب لوست مدني ټولنې په نو۱۳۹۷سیاوش  په 
یې په هیواد کې د کتابلوستنې فرهنګ ته الره اوارول دي، د دغې    هدفاداره رامنځته کړه، چې  

  « کتاب لوست »ادارې ارمان د علم او پوهې له الرې افغانستان وتلو پړاوونو ته رسول دي. 
ر ځای کې یې له هرې  له هر ځایه هر ډول کتابونه ترالسه کوي او په هغړي مدني ټولنې 

 ممکنې الرې خپروي. 
 

 سیاوش تر دې مهاله الندې خپرونې ترسره کړي دي: 
 

 لومړۍ خپرونه:  
 

 د کتاب په اړه د پښتو ژبې د وتلو لیکواالنو مقولې راټولول. 
 

 دوهمه خپرونه:  
 

انځورونو  د کتابي انځورنو)د کتاب لوست په حال کې( د ځوانانو، ماشومانو، او مشهور څېرو د  
 تولید او راټولول. 

 

 دریمه خپرونه:  
 

د افغانستان د ختیځ زون لپاره د پوهنې راډیو )له لرې واټن څخه د زده کړې ښه الر( حکومتي  
 راډیو فعالول. 

 

اوس غواړي د پوهنې په رنګ په خپل ځانګړي بایسکل، چې یو کتابتون او دوه واړه  
لوډسپیکرونه لري، په ټول افغانستان وګرځي، والیت په والیت، کلي په کلي، ښوونځي په  

 یشي.  وافغان نسلونو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه و او ښوونځي 
 

عامیدو په خاطر او پوهې د خپراوي له پاره د  د نوي نسل د روزلو په پار او د مطالعې دود د 
ډیر  تر اوسه  ،  دي»کتاب لوست« مدني ټولنې تبلیغات چې سیاوش او ملگرو یې عمال پیل کړي  

 دا یې څو بیلگې دي:  دي.  يشو موثر گڼل 
 

 د غره پر ډډه باندې د »کتاب« نوم لیکل: 
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د »کتاب« توری په دومره لویه کچه د غره پر ډډه لیکلو اصلي موخه دا وه چې د دې کلمې په  
ذهن ته د مطالعې، زدکړې او پوهې د ترالسه کولو فکر پیدا شي.  لوستلو سره د هر لوستونکي  

د غره پر ډډه باندې په دومره لویه کچه د »کتاب« لیکل، لویه حوصله وخت او مصرف ته اړتیا  
 کړی دی.  ترسره و دې ټول بار ته سیاوش او د ده ملگرو اوږه ورکړې او دا کار یې  لري ا

 را اخلم:  لنډیز  دلته یې  ې د دې کار د ترسره کولو جریان سیاوش لیکلی دی چ
 

څو پېغامونه د   ؛چې له ښکالګانو او منظرو ډګه ده ،ننګرهار په لویه الرـ  »غوښتل مو د کابل 
سهار وختي سره راټول  سبا  ټول لس کسه شو. کتاب لوستنې فرهنګ د ودې په موخه ولیکو... 

حرکت مو وکړ... تر یوه ساعت وروسته د مومن خان او شرینۍ کلي ته   ودوه موټره شو  و،شو
 ورسیدو...  

 

ځکه زمونږ ارادې او عزم   ،سره زمونږ کار ښه په شوق روان و ـ  د دې ټولو خنډونو سره 
خو خوښ په دې ول چې دا زحمت   ،و...  نور تنکي زلمي ملګري هم ستړي ښکارېدل ي پیاوړ

او ویښتیا لپاره کوي... مونږ د پېغام لپاره درې متره ځاى   ېد خپلو خلکو د روښانه راتلونک
خو خبره شل مترو ته ورسېده ځکه مونږ د هر توري لپاره یو متر په لڼډو او شپږ متره    ، نیولى و
یو عجیبه کېف و... کار مو  خو په دې ستړیا کې  ،ړي شوي ووتالى ونیوه... ښه ډېر سواوږد 

پېل او تر ماسخوتنه مو خالص کړ. ټول خوښ وو چې تر دوه ورځو سختو خواریو وروسته مو  
 خپله هیله پوره کړه.« 

 

»کتاب لوست« ټولنې غړو د خپلو تبیلیغاتو په لړ کې، د کتاب ټولونې او کتاب ویشنې  د  دغه راز  
یو ته ورڅېرمه سیمو کې، پر دیوالونو د خپلې  کې په ځینو کلو، الرو او ښوونځ ترڅ سفرونو په 

ټولنې له نامه او نښان سره داسې شعارونه لیکلي او نښلولي دي چې لوستونکو او لیدونکو ته د  
 گې دي: لمطالعې او پوهې د ترالسه کولو فکر او ایدیا ورکوي. دا یې دوې بی

 

https://www.facebook.com/idrees.syawash?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAm3iINpfCxHoDUc7ORMAp7-lPcYXySTr9ZcoPci7sd8FyhwmuTwZ19JXo9Jd6rc-recW-ejcXVITJm
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 ادریس سیاوش فیسبوک پاڼه: د  
 

مدني ټولنې   د کتاب لوست د ادریس سیاوش د فیسبوک پاڼې د فعالیت او پوستونو ډېره برخه 
او   د کارونو و رپوټونه او عکسونه خپروي او د دهڅفعالیتونو ته ځانگړې شوې ده. د خپلو ه 

 مدني ټولنې په باب د نورو خلکو نظریات هم را اخلي.  «کتاب لوست »
 

 خپره کړه:   اعالمیه ام کال د دسمبر په یودېرشمه نېټه یې دا ۲۰۱۸د 
 

 د کتاب لوست بایسکل د کتابونو راټولولو او ویشلو بهیر بیا پیل؛ »
 

 : لوست ادارې اعالمیهد کتاب 
 

 ویشلو بهیر بیا پیلیږي.   بېرته  د کتاب لوست بایسکل د کتابونو، کتابچو او قلمونو راټلولو او 
 

https://www.facebook.com/idrees.syawash?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARB8BRA_rp9v-QMjX08fCPEKINz-y1CrAMwYoR-NHpP1UST19Ry5_O6t6QrkIeErVLgn3-ezVpqUofuG
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نېټه د لغمان والیت له مهترالم ښار څخه   ۱۹د کتاب لوست بایسکل، چې د لیندۍ د میاشتې په 
مونه وویشل، غواړي په ټول  پیل او سلګونو ځوانانو او ماشومانو ته یې خورا ګټور کتابونه او قل

ښوونځي په ښوونځي افغان نسلونو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه    افغانستان وګرځي، کلي په کلي،
روان بهیر له حال او احوال څخه ځان خبر کړي. دغه بهیر د کتاب لوست    د وویشي او د پوهنې  

ستر د پای ازموینو له  بایسکل د حرکت مشر ښاغلي محمد ادریس سیاوش په پوهنتون کې د سمی
کبله ځنډېدلی دی، چې د مرغومې د میاشتې په شلمه نېټه به بیا پېل شي، او له یادې نېټې څخه  

د کتابلوستنې فرهنګ  کې  وړاندې به د یو شمېر رسنیو په ټولنیزو او خبري خپرونو کې، په هېواد  
ته به د کتاب لوست فرهنګ  او افغان ملت    مرکې و بحثونه ولري  ،ته د الرې هوارولو په موخه

دغې لړۍ لومړۍ خپرونه    د ودې په برخه کې ګټور پېغامونه، وړاندیزونه و بحثونه ولري، چې د 
 به سبا سهار اته بجې له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه پیلي شي. 

 

د کتاب لوست مدني ټولنې اداره پرافغان ولس غږ کوي چې په هېواد کې د کتابلوستنې فرهنګ  
ده کړې فرهنګ خپراوي د ولسواکۍ د ال ټینګښت و پایښت او د راتلوکې ښېرازۍ په  د ودې،ز

اراده، په دې بهیر کې، نر و ښځه فعاله ونډه واخلي؛ په دې توګه، د خپل برخلیک په ټاکنه کې،  
 انساني مسؤلیت اداء کړي او پرېنږدي چې افغان ولس بیسواده پاتې شي.  -خپل ملي 

 

نو په هماغه تناسب به د ناپوهۍ    ،ږيـپروسه کې د خلکو حضور زیاتیهر څومره چې په دې ملي  
و بې سوادۍ کچه را ټیټیږي، ځکه نو زموږ شریفې پرګنې باید د کتاب لوست بایسکل ملي  
حرکت سره د مادي او معنوي مرستې لپاره د نوملیکنې په بهیر کې، په خپل پراخ ګډون سره،  

 څه ډېر مهم دی.  ملت او خپل سرنوشت تر هر ثابته کړي چې موږ ته خپل هیواد، خپل 
 

ټولنه همدارنګه پر خپلو ټولو فکري ملګرو هم غږ کوي چې په خپل ټول ځواک سره، د دې  
 ملي پروسې په بریالیتوب کې ونډه واخلي، خلک یې په اهمیت پوه او پراخ ګډون ته وهڅوي. 

 

 درنښت 
 د کتاب لوست اداره 

 

 افغانستان  -کابل
 

 ۱۳۹۷مرغومې   ۱۰
 

چې هغه هم د کتاب   ادریس سیاوش ځینې چاپي، انځوریزې او غږېزې خپرونې کړې دي، 
 ړاندې یې یادونه وشوه. ولوستنې او پوهې په ترالسه کولو کې لوی رول لري، چې لږ 

 

  فرهنگي د  سیاوش ادریسد نوي نسل د روزلو او تعلیم او پوهې د نهضت یو څو پلویانو د 
، چې هر نظر په خپل وار سره ځکه د قدر وړ  په باب خپل نظریات څرگند کړي دي ونو فعالیت

د ادریس سیاوش د کارونو په  دی چې د ادریس په الهڅونه کې مثبت او غوڅ رول لرالی شي. 
 باب د ده د همځولو او ځینو نظر خاوندانو لنډې خبرې را اخلم: 

 

 لیکلي دي:  داسې  یکبیننپرویز  
 

الره هواره  »زمونږ ملګری ښاغلی ادریس سیاوش غواړي په هېواد کې د کتاب لوستنې بهیر ته  
کړي. د دوى آرمان د علم او پوهې له الرې افغانستان وتلو پړاوونو ته رسول دي، دغه ارمان  

 ته رسېدل د زده کړې فرهنګ خپراوي ته اړتیا لیدل کېږي. 
 دوى له هرځایه هر ډول کتاب ترالسه کوي، په هر ځای کې یې له هرې ممکنې الرې خپروي. 

نسل او هر انسان سره دا مرسته وکړو چې کتاب ولولي. له دغې  راځئ د خپل هېواد ټول ځوان  
مهاله کې به مو د ژوند له هره   الرې به په یوې هوښیارې ټولنې کې ژوند وکړو او په اوږد 

 اړخه ناخوالې را کمې شي.«

https://www.facebook.com/parwiz.nikbeen.3?fref=nf&__tn__=%2Cdm-RH-R-R&eid=ARBleKIBEycmd1A1tVXW5H4Mct1fAfMLuBPPKw20us6veDyl7dKaz8XY9fmsAtF8HjZgukxyJ8WaaEE-
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 کې راغلي دي:  پاڼه د سیاوش د څو تنو ملگرو نظریات چې د »کتاب لوست« په ځانگړې 
 

 :» ځوان ژورنالیست ښاغلي عبدهللا سهاک
 

 اړه؛ خو توپیر مو په کې دا دی ـد دواړو دي په غ
 کــــتـــابـــــونه ستا غاړه کې ټوپک، زما په غاړه 

 

نومېږي او څو کاله وړاندې یې د کتاب لوست   Idrees Syawash دا ځوان ادریس سیاوش
په نوم یوه ابتکاري پروسه شروع کړې چې په کې بې وزلو زده کوونکو ته د کتابونو او کتابچو  

اوس   د ویشلو تر څنګ د مطالعې سره د شوق پېدا کېدو په هدف یاد کار ترسره کېږي؛ چې د 
مونږ هم د سیاوش صیب! د الر الرویان یو او دغه سفر کې ورسره    . وخت اشد ضرورت هم دی 

خدای دې توفیق ورکړي چې ال نور کارونه هم وکړي، له هغو خلکو او ملګرو چې اقتصادي    .یو 
چې دغه پروسه کې برخه واخلي او مادي او معنوي مالتړ   وحالت یې یو څه ښه وي هیله کو 

 « .یې وکړي
 

 جاوید عابد: 
 

دا ځوان ادریس سیاوش نومیږي، د ملنګ او پر وطن و انسانیت مین شاعر، ارواښاد اسحاق  »
ذهانو د روښانتیا  ننګیال زوی دی، دا تاند ځوان د خپل هیواد د بچیو د پر مختګ او د هغوی د ا 

پر بایسکل بار، پر یوه و بل کلي ګرځي او خپله انساني مینه د کتابونو    ه له پاره، یوه اندازه کتابون
 !!!له الري پر ولس ویشي. داسي ځوانان او داسي فکرونه دي په هیواد کي ډېر سي

 
 هــړو ګلـه وکـلـپـخـ در پـل قـچا چي خپ
 ه ــروج شولــه عـوم پــه قـغـستاره د ه

 

 قوم غه ـوي حال د هـدلـم نه بـدای هــخ
 « څوک چي نه بدلوي خپل حالت پخپله

 

 :ځوان شاعر او لیکوال ښاغلي روئید همت 
 

 .زما ملګري زما ویاړ او په ملګرو کې ادریس سیاوش د کتاب او قلم ستر انسان»
د کتاب لوست موضوع زمونږ د ځانګړو ملګرو همیشنی بحث و چې څنګه وکولی شو د کتاب  

افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسوو خو ادریس سیاوش صیب له  او پوهنې دغه سپیڅلی ذهنیت د 
دغه کار سره څه بل شان لیونۍ مینه درلوده، د دې مینې له اظهار څخه به مو بال خوندونه  

 .اخیستل او په خپل دغه ملنګ خویه او بادشاه صفته ملګري مو په ټول ډاډ ویاړ کاوه
اوش عملي کړې لکه څرنګه چې یې  دی زمونږ هغه بحثونه او خبرې اترې ادریس سی اوس دا

طرحه سپیڅلې وه نو پیل او مرام یې هم سپڅلی و، مونږ پوره باور لرو چې د دې تاند ځوان  
 .دغه کار د دې مظلوم ملت لپاره ګټور تمامیدی شي 

 

 « .د ادریس سیاوش لپاره د اوږد او خوشاله ژوند هیله مند یم 
 

 :ثناهللا رخشانی
 

نومیږي، د ملنګ او پر وطن و انسانیت مین شاعر، ارواښاد اسحاق  دا ځوان ادریس سیاوش 
ذهانو د روښانتیا  ننګیال زوی دی، دا تاند ځوان د خپل هیواد د بچیو د پر مختګ او د هغوی د ا 

له پاره، یوه اندازه کتابونو پر بایسکل بار، پر یوه و بل کلي ګرځي او خپله انساني مینه د کتابونو  
 !!!ویشي. داسي ځوانان او داسي فکرونه دي په هیواد کي ډېر سيله الري پر ولس 

 

https://www.facebook.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA-Ketab-Lwast-177987202770481/?__tn__=kC-R&eid=ARC-4tzVa0PdA4DsyWQcvD2DtEKY6hX9NE-Ajpn2AaW-iv0WxfAZJ4epVmjoQ2wsVX-t_XLdGKIZtZGU&hc_ref=ARRGHNTY8WxA_OlGELk5607Sf98fvGaq6c55QbSwi73iUYuIh3AKiSnDCTs55UMBhqY&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARBgdgTY65EoMUKLeQAPbCUSYxE9koXrngWBR2o5woizs5BnktCGIra1u0qMLEadqB6g50WXSs3O3hQujeA1Vx7WKYsdbPKXYZEjVp8uJZwY1eIl_G4_O3iHGrIzNz0Gb8whfjD_Djx58fKbmB-DXTuj6NYvLKkYsoJoPtZVqQWyitW9RzUg2SIYyf-elM2agwnEFO8XADHeJ_u4JoPC331A_RpjqfErZCn74yBYPPzAHJHiqfwzgX0UV_VFVM38djuppKMyIoslCVAqy5lBufmJxQ8CRgpx7wgl6U7PmLFc-DJjvkP1nYIrE7v-3hNllLwYELICTWwvxiK5HZMP3UY
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 :ګل رحمان رحماني 
 

سیاوش صیب اوس د پوهې او فکر په ګرځنده ښوونځي بدل شوی، خدای پاک دې ال همت  »
 « ...وړکړي 

  داسېد کتاب لوست مدني ټولنې مسؤلینو د خپلو هڅو موخه او د خلکو د مرستې د جلبلو له پاره  
 لیکلي دي: 

 .ژمنه لرو،چې د کتاب لوستنې راجوال د غیر علمي فرهنګ لمنځه وړل ديمونږ »
راځئ له ټولو افغان ځوانانو او هر انسان سره دا مرسته وکړ،چې کتاب ولولي، له دغې الرې  

 .وکړو او په اوږد محاله کې به مو له هره اړخه ناخوالې راکمې شيبه په یوه هوښیاره ټولنه کې ژوند 

غروال صیب دې تل ښاد او ودان وي،چې تل ځوانان کتاب لوستنې ته هڅوې،عکسونه ترې  
 « .او بیا یې د کتاب لوست ادارې ته د خپرولو لپاره رالیږي اخلي 

د کتاب لوست مدني ټولنې ادارې له ټولو هغو کسانو څخه چې، چې د د کتاب لوست مدني ټولنې  
 ادارې مادي او معنوي السنیوي یې کړی دی، داسې مننه کړې ده: 

 د کتاب لوست بایسکل؛  »
 !مننه د لغمان مشرانو او ځوانانو

مونږ په خپل ځانګړي بایسکل افغان نسلونو ته د کتابونو د ویش حرکت لغمان څخه وکړ. سلګونو  
ماشومانو او ځوانانو ته مو په ښار او ښوونځیو کې کتابونه وویشل. دوې سره مو خبرې وکړې  
او د دوې خبرې او غوښتنې مو واوریدې، چې مونږ به د دوې ستونزې او غوښتنې پوهنې  

یکې کړو او په راتکونکي به هم لغمان والیت ته سفرونه وکړو، غوڼدې به  وزارت سره شر
جوړې کړو و بحثونه به په الره واچوو او له دغې الرې به د کتاب لوستنې بهیر ته الره هواره  

 .کړو
د کتاب لوست مدنې ټولنې اداره د لغمان والیت له یو شمېر فرهنګي او فکري و فعالو مشرانو  

ځوانانو څخه مننه کوي، چې د کتاب لوست بایسکل حرکت د پېل غوڼډې او کتابونو د ویش  او 
   ...«په برخه کې یې مرسته کړې ده

د ادریس سیاوش او د ده د فعالیتونو په باب د نورو د نظریاتو په لړ کې مې دا شعر هم تر  
 شوی دی: ډول سترگو شو چې د ادریس توصیف ته ځانگړی 

په فیسبوک   Naimullah Rahmani NBکال د جنورۍ په لومړۍ نېټه د  ۲۰۱۹د  شعر دا
 دی:  پاڼه کې خپور شوی 

 

 ! زما د هیواد با احساسه ځوان ته ډالۍ
 

 وره ـ ه کــدا ته څـــــوک یې؟ چې راوتـــی یې ل
 ه جانـــــــان وطـــــن کې ګرځې لور په لوره ـپ

 

 و ـ ابـتـ ي یې د کـه څـــــوک یې؟ چې شــــوقـدا ت
 ه ډکـــه شــــــــورهــد تعلـــــــیم نارې وهــــې ل

 

 لونکی روښان غواړې ـراتدا ته څوک یې؟ چې 
 یغوره ـ مور وطـــــن مې خالصـــــوې له لوی پ

 

 ړې ـارې دې مخکې کـیـدا ته څوک یې؟ چې ت
 ا وروره ـه ورپســــې شــــــوې زمــاتـته یـې ش

 

 ږي؟ ـوږیـ ه خـوک یې؟ دا پښـــې دې نــدا ته څ
 ه زوره، زوره ــچــلـــوې چــــــې بایسـکــــل پ

 

 وه یـــــېـ یې؟ چې په نوي نسل پوک ـ ه څــدا ت

https://www.facebook.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA-Ketab-Lwast-177987202770481/?__tn__=kC-R&eid=ARC-4tzVa0PdA4DsyWQcvD2DtEKY6hX9NE-Ajpn2AaW-iv0WxfAZJ4epVmjoQ2wsVX-t_XLdGKIZtZGU&hc_ref=ARRGHNTY8WxA_OlGELk5607Sf98fvGaq6c55QbSwi73iUYuIh3AKiSnDCTs55UMBhqY&fref=tag&__xts__%5b0%5d=68.ARBgdgTY65EoMUKLeQAPbCUSYxE9koXrngWBR2o5woizs5BnktCGIra1u0qMLEadqB6g50WXSs3O3hQujeA1Vx7WKYsdbPKXYZEjVp8uJZwY1eIl_G4_O3iHGrIzNz0Gb8whfjD_Djx58fKbmB-DXTuj6NYvLKkYsoJoPtZVqQWyitW9RzUg2SIYyf-elM2agwnEFO8XADHeJ_u4JoPC331A_RpjqfErZCn74yBYPPzAHJHiqfwzgX0UV_VFVM38djuppKMyIoslCVAqy5lBufmJxQ8CRgpx7wgl6U7PmLFc-DJjvkP1nYIrE7v-3hNllLwYELICTWwvxiK5HZMP3UY
https://www.facebook.com/Naimullah.rahmani?fref=nf&__tn__=%2Cdm-RH-R-R&eid=ARDVOjPrpjk68TK3IqDptAHL8BQP4qDyGO-2TmphMnrmVQj9Y4mWkljDtqmpYre8HFdTI3XcCxJnCTiy
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 ره اوره ـپه لیک لوست باندې یې ژغورې له س
 

 دا ته څوک یې؟ چې منظور غوندې پیدا شوې 
 انقــــــــــــالب ته یـــې روان د سترګو تــــوره 

 

 وم ترکاڼ شاګرد یې؟ ـــوک یې؟ او د کـدا ته څ
 وره ـکـــــړلـــه ت  د قــلــــمـــــو نه دې جـــــوړه 

 

 ه وویل ــم مې درتـی ـعـوک یې؟ چې نــ ه څــدا ت
 ه شـــــې سمسوره ـل دم ـر بـه، تـــلـــــه دې دم

 

 هـبـــــشه مـــحـــــــوشــــه هیـــبـــــتـه د حـــــل
 ه ــه، سیـــــــاوشــه، سیـــــــاوشــــــاوشــسیـــــ

 
 لیکلي وو:  داسې جنورۍ په دریمه په خپل فیسبوک پاڼه کې کال د  ۲۰۱۹ادریس سیاوش د  

 

 ه،په شمشاد کې د کتاب لوست بایسکل نندار»
 

د کتاب لوست بایسکل په اړه تازه جزیات، په بایسکل کې نوي ځانګړي نوښتونه، د جاوید  
امیرخېل په غږ د استاد حبیب هللا رفیع صیب ترانه، د استاد ګل پاچا الفت او ستر انسان اسحاق  

فردا،  ننګیال شعرونه او عکسونه، د ډاکټر صیب محمد ابراهیم شینواري کتابونه، د استاد فاروق  
استاد علم ګل سحر، ځوان شاعر اجمل او ژورنالیست تورمان، ځوان لیکوال او ژورنالیست  

 .ارش ننګیال و ځوانو هنرمند جاوید عابد د کتاب په اړه معقولې اوریدلی شئ 
 

 « ژر #ډیر
 

ما د ادریس سیاوش غږ او خبرې نه وې اورېدلې. کله مې چې له شمشاد سره د ده د مرکې  
اورېدونه د ده د پوهې  زیری واورېده، نو ورته تلوسه مې شوه چې خبرې یې واورم او له خبرو  

 م.  ړاو مطالعې کچه مالومه ک
 

کله مې چې د ده خبرې واورېدې او ولیدې، په ریښتیا ورته حیران او ډېر خوشاله شوم. ادریس  
او د ستر  سیاوش له خپل سن نه وړاندې پښه ایښې ده او داسې غږیږي لکه یو پوخ با مطالعې 

ده ټولې کورنۍ ته او په تېره د ده مشر ورور     همدلته د زه همدا اوس او    .شخص ارمان لرونکی  
ښاغلي آرش ننگیال ته مبارکي وایم. دا د دوی د زحمتونو او تشویقونو پایله ده چې نن سیاوش  

ي لکه یو مشر او له ستونزو نه د خپل هیواد او  ږ وړاندې داسې غږی ر د تلویزیون د کمرې پ
چې نه وینه په کې تویږي او نه هم د چا  خلکو د خالصون له پاره د داسې الرې وړاندیز کوي 

ژوند ته گواښ متوجه کېږي چې هغه د تعلیم له الرې په مدرنه بڼه، په مینې سره د نوي نسل  
 روزل دی.  

 

تر  وغټ ټکي ما په قلم ولیکل، بیا مې په کمپی   مرکې  له شمشاد تلویزیون سره د ادریس سیاوش د 
 : سره شریکومتاسو درنو لوستونکو له کې ټیپ کړل او اوس یې 

 

»کتاب لوست یوه ځانگړې فرهنگي موخه واله اداره ده چې غواړي په هېواد کې د کتاب لوستنې  
بهیر ته الره اواره کړي. د دغې ادارې ارمان، د علم او پوهې له الرې، افغانستان وتلو پړاوونو  

 ته رسول دي. دغه ارمان ته رسېدل، د زدکړې فرهنگ خپراوي ته اړتیا لیدل کېږي.  
 

ست )اداره( ټول ملگري ژمنه لري چې د کتاب لوستنې رواجول، د غیر علمي فرهنگ  د کتاب لو
له منځه وړل دی. موږ ډاډه یو چې افغان زلمي به د کتابلوستنې او د فکري پیاوړتیا له الرې  

 نړۍ ته خپل استعدادونه وښیي...  

https://www.facebook.com/idrees.syawash?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDAdUL2_MybFcMsjD2EeG7ZalLMaownRT9wd2vHXU9PCbQK1bjXVUvareUy79ux7uygiL_gmOdZI-gt
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%89%D9%8A%D8%B1?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.youtube.com/watch?v=baKZH0O8AQU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2JnKOx53LlygIoFvbKw5tlunsktlGQAuRBhglMS7s76RWaE4-RE_PgKsE
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ښانه راتلونکې زیری  موږ دوی ته کتابونه او مینه ویشو. ډاډه یم چې له دغې الرې به د یوې رو
 ولرو. راځئ له ټولو افغان نسلونو او هر انسان سره دا مرسته وکړو چې کتاب ولولي.« 

 

یاوش د کارونو په باب داسې  د ادریس سکې  اعالمیه د لغمان د رسنیو دفتر په یو خپره کړې 
 راغلي دي: 

 

زه به د هیواد په ګوټ ګوټ کې کلي په کلي، ښونځي په ښوونځي افغان زلمیو او ماشومانو ته  »
 .کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشم

 

دغه څرګندونې د کتاب لوست ټولنې مسول محمد ادریس سیاوش د کتاب لوست بایسکل کمپاین  
 :جوړه شوې غونډه کې وکړې، نوموړي وویلد پیل په موخه په 

 

زه غواړم چې د یوه ځانګړي بایسکل په وسیله چې یو کوچنی کتابتون لري، په ټول افغانستان  
کې وګرځم، کلي په کلي، ښونځي په ښونځي افغان زلمیو او ماشومانو ته کتابونه، کتابچې او  

اد کې د مطالعې د فرهنګ د  قلمونه وویشم او ترڅنګ یې غواړم چې د همدې الرې په هېو
پیاوړتیا او ودې لپاره رغنیز پیغامونه واستوم، څو افغان زلمي او ماشومان کتاب لوستنې ته مخه  

 .کړي
په یادو مراسمو کې د اطالعاتو او فرهنګ رییس فیضان هللا پټان د ښاغلي سیاوش د نیک  

لوستنې لرغونی فرهنګ  احساس د ستاینې ترڅنګ په خپلو خبرو کې وویل: افغانان د کتاب 
لري، بدبختانه چې تېرو څو لسیزو جګړو دغه فرهنګ ته ضربه ورسوله، اوس د خوښۍ ځای  
دی چې ګڼ شمېر ځوانان د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره مال تړلې ده او غواړي چې  

مالتړی    د کتاب لوستنې فرهنګ لمن یو ځل بیا په ټول هېواد کې وغوړوي، زه د دغسې ځوانانو 
یم او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې خپله کتاب ولولي او نور ته یې هم د کتاب لوستنې  

 .بلنه ورکړي
 .په غونډه کې یو شمېر نورو ویناوالو هم د موضوع په اړه خبرې وکړې

 

له غونډې څخه وروسته د محمد ادریس سیاوش له لوري د کتاب لوست بایسکل کمپاین د روښان  
سې څخه د کتابونو، کتابچو او قلمونو په ویشلو سره پیل شو چې دا لړۍ به ټول هېواد ته  عالي لی 

 .د نوموړي له لوري ترسره شي
 

۱۳۹۷ /۹ /۱۹ 
   «#دفتر #اواړیکو  #درسنیو  #والیت  #دلغمان

 

 زه ډاډه یم چې: 
که د کتاب ټولونې او کتاب  په پار د علم او پوهې له الرې افغانستان وتلو پړاوونو ته د رسولو 

ویشنې په برخه کې د ادریس سیاوش او »کتاب لوست« ټولنې هڅې په همدې مینې او جدیت  
سره روانې وي، نو په نږدې راتلونکې کې به د وطن د ابادۍ په خاطر، د پوهې او رڼا زېری  

 تیار گوټ ته ور ورسېږي. د وطن هر  
 

 د نوې روزنې د نوي نسل د روزلو غورځنگ 
 د ښې پراختیا او غوړېدا د هیلې تر څنگ، 

 ادریس سیاوش ته تانده ځواني او د 
 علم او پوهې له الرې افغانستان 
 وتلو پړاوونو ته د رسولو 
 په کار کې بریا او 
 سرلوړی غواړم! 
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https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQb-iqDjp2_0HwY4whWXJ1QBjRjQDBibnH_PrQVO_8d-r2y3navME6jHm0sgJDdBhMP4EhNWL5HyZmNC8qSC-6u2dfaL0HjTQ42gCi_B4-u_ODeak3LNH5BFpFAVsrvGWMUUOOOdH_ebGYxypcbgIKetwsp28KFNE_esyPpti2OKYuhvbM838KnMgZxJAsnw4u93O8Mb2BP6RreLY5qyub6X8Jovv9UzzkyOa55pF6Ka8Buk1SivEUybX5-tEcah1JqMsL-PUIrTjIFGtAFtQeXCJRc6Rko1FAOmQU40cZYQ-tnmxohPSKzCq0hI3PBUNgy3rAPmBZr-U_NRr9y5N05Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQb-iqDjp2_0HwY4whWXJ1QBjRjQDBibnH_PrQVO_8d-r2y3navME6jHm0sgJDdBhMP4EhNWL5HyZmNC8qSC-6u2dfaL0HjTQ42gCi_B4-u_ODeak3LNH5BFpFAVsrvGWMUUOOOdH_ebGYxypcbgIKetwsp28KFNE_esyPpti2OKYuhvbM838KnMgZxJAsnw4u93O8Mb2BP6RreLY5qyub6X8Jovv9UzzkyOa55pF6Ka8Buk1SivEUybX5-tEcah1JqMsL-PUIrTjIFGtAFtQeXCJRc6Rko1FAOmQU40cZYQ-tnmxohPSKzCq0hI3PBUNgy3rAPmBZr-U_NRr9y5N05Q&__tn__=%2ANKH-R
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 :عبدالرحیم موسی زي
 

 بیبلیوګرافي، ریفرینس مآخذ، 
 

 )د ښاغلي عبدالرحیم موسی زي د پام وړ(
 

زموږ د اوسنیو قلموالو او څیړونکو د کارونو او څیړنو په ترڅ کې د نورو ستونزو او تیروتنو  
تر څنګ په څیړنه کې له منابعو، سرچینو،مآخذونو، ریفرنس یا بیبلیوګرافي څخه د استفادې او  

ډیره عامه شوې ده. زما له ډیر پخوا نه دې ستونزې ته پام و او په میډیا کې  نه استفادې ستونزه  
مې چې کله د مآخذ د نه ښوولو او یا په نا سم ډول د یوه کتاب او مآخذ ښوول په مخه راتلل، نو  
به مې د کمپیوتر د مآخذونو په ځانګړې پاڼه کې دا تیروتنې له آدرس سره په نښه کولې. پالن  

ه راتلونکې کې دا ستونزې او تیروتنې په میډیا کې له نورو قلموالو سره مطرح  مې دا و چې پ
کړم او د اصالح له پاره یې په ګډه الر پیدا کړو. په دې موضوع څو پر له پسې کلونه واوښتل  
او د تیروتنو لیست ما سره دومره اوږد شو چې خپله ورته حیران شوم چې اوس یې چا ته په  

 . څه ډول ژر ور یادوي
 

ما سره د سر چینو یا مآخذ ښوولو پوهنتوني تجربې او د افغانستان په علمي خپرونو کې د  
بیبلیوګرافۍ مسلط قوانین په ذهن کې خوندي وو. دا تجربې او الرښوونې موږ ته لویو استادانو  

صدیق  لکه: عالمه حبیبي، عالمه رشاد، پوهاند ډوکتور حبیب هللا تږي، د اکادیمیسین کاندید 
روهي، پوهاند رحیم الهام، ، پوهاند ډوکتور مجاور احمد زیار، سر محقق زلمي هیواد مل او  
… ښوولې وې چې په متن کې څه ډول مآخذ وښوول شي، په لمن لیک کې څه ډول سر چینه  
په نښه شي او د مقالې، رسالې او کتاب په پای کې د بیبلیوګرافۍ لست په څه ډول برابر کړای  

 مسایلو ته مآخذ ښوول اړین دي او کومو ته نه دي.  کومو شي. 
 

خو له بده مرغه زموږ په هیواد کې دننه او له هیواد نه د باندې زموږ هیواد والو باندې د ژوند  
په هره برخه کې انارشي او بې مسؤلیتي دومره حاکمه شوې ده چې اوس زموږ ځینې ښاغلي د  

ړې مقالې را اخلي،  ـو جملې، پروګرافونه او بشپبې مسؤلیتۍ په دې دایرې کې د نورو لیکوال
ټه یې وښیي، په خپل نامه یې  ې پرته له دې چې د لیکوال یا څیړونکي نوم او د خپریدو پته او ن

ږي، ستن  ېـخپروي. یا هیڅ مآخذ نه ښیي یا داسې مآخذ ښیي چې لوستونکی تورو نخودو پسې ل 
 پیدا کړه.   په کاهدان کې اچوي او یو چا ته وایي چې اوس ستن

 

 د میډیا د بیالبیلو برخو مسؤلین هم د یوې یا دوو جملو په لیکلو سره ځان له مسؤلیت نه خالصوي:
 

 »د مطالبو د لیکنۍ بڼې او د محتوی مسولیت د لیکوال په غاړه دی.«  
 

بس خالص »آبۍ مړه، تبه یې شکیدلې« که لږ حقیقت ته ځیر هم شو او خپل ځان د یوې میډیا  
مسؤل په ځای و ګڼو، نو مسؤل مدیر یا شخص به کومه مقاله ژر چیرې تعقیب کړي چې دا  د 

 نوی راغلی مطلب پخوا چیرې د چا په نامه په څه ډول خپور شوی و؟ 
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څو ویبپاڼو  د زه هره ورځ د خپل ورځني ژوند له کارونو نه په خالصیدو سره خپلې د پام وړ 
کال د مارچ په شپاړلسمه مې کله چې د تاند ور   ۲۰۱۵دروازې خالصوم، ورځم او لولم یې. د  

 پرانست، مخامخ مې په دې سر لیګ سترګې خوږې شوې: 
 

 » د نوي نسل په وړاندې زموږ مسؤلیت« 
 

د دې سر لیک په لیدلو مې زړه خوږ غوندې ودرزید او دا مې په زړه کې تیر شول چې ځه  
سړیه د نوي نسل د روزلو او زدکړو د تبلیغ او رواجولو له پاره دې لکه چې د احسان آرینزی  
په شان یو بل د الرې ملګری هم پیدا کړ. د لیکنې په لوستلو مې پیل وکړ. په لومړي پروګراف  

شوي توري، ما استعمال کړو تور غوندې راته ښکاره شول. دویم پروګراف ته چې  کې کارول 
کال کې مې په مالمو کې د یوه سیمینار    ۲۰۱۰الړم، نو پوه شوم چې خپله هغه مقاله لولم چې په  

ړه مې هغه لیکلې مقاله په خپل خوندي کړي آرشیف کې پیدا کړه او د  ـله پاره لیکلې وه. په بی
)د نوي نسل په وړاندې زموږ مسؤلیت(    یم موسی زي په نامه د خپرې شوې مقالېښاغلي عبدالرح

په څنګ کې مې کیښوده. له پرتلنې نه وروسته پوه شوم چې دې ښاغلي د علمي اکادیمیکو  
اصولو له مراعات پرته، بدون له دې چې زما نوم یاد کړي یا مآخذ یې وښیي ، زما د دوو مقالو  

 او په خپل نامه یې چاپ کړې دي.  ډیرې برخې را اخیستې دي 
 

ښاغلي عبدالرحیم موسی زي زما له دوو مقالو نه بشپړ پروګرافونه را اخیستي دي. په دې مقالو  
مالمو په ښار   سویدن د  کال په کې مې د  ۲۰۱۰ږي چې په ـکې یوه مقاله »اور او ګالن« نومی

نړیوال    ستا ینې او درناوي د   هڅونې،   د   ژورنالستانو   شاعرانو او   ادیبانو،   ځوانو فرهنګیانو،   کې د 
کنفرانس په ویاړ لیکلې وه او په هماغه وخت )د دوه زره لسم کال سپتمبر( کې مې په ځینو  

 کې خپره کړې وه:  ویبپاڼو 
 
1- http://larawbar.net/21679.html 

 
2- http://tolafghan.com/posts/19791 

 
اوس به زه دلته هغه پروګرافونه وښیم چې ښاغلي عبدالرحیم موسی زي کټ مټ را اخیستي  

 دي: 
 

      ږم پروګراف کې  ـټول افغان( په شپ ۲۰۱۰/ ۲۳/۰۹)اور او ګالن،  د آصف بهاند د مقالې 

 راغلي دي:  داسې
 

ته روان شول چې په هغو کې    کې ډیر افغانان بهر  »په افغانستان کې د انقالباتواو بدلونونو په لړ
پښتانه زلمیان هم وو؛ خو توپیر یې په دې کې و چې د نورو قومونو زلمیان اکثرآ په زده کړه  

 ځای کړه چې ویلي یې و:  صاحب خبره یې پرپسې والړل او د الفت 
 

 ؛  «ځوانان باید په علم پسې والړشي او د علم رڼا له ځان سره راوړي»
 

خو زموږ ځوانان په بله خوا روان شول. زموږ د اکثریت ځوانانو او د هغو د کورنیو ویاړ په  
 ته په مزدورۍ پسې تللي دي.« یا سعودي دې کې و چې ځوانان یې دوبی  

 

)د نوي نسل په وړاندې زموږ مسؤلیت،    ښاغلي عبدالرحیم موسی زي په نامه د خپرې شوې مقالې
( په دریم پروګراف کې همدا مطلب کټ مټ را اخستل شوی  تاند   کال د مارچ شپاړس،  ۲۰۱۵د  

 دی: 
 

ډه شول چې په هغو کې  ک»په افغانستان کې د بدلونونو په لړ کې ډیر افغانان بهرنیو هیوادونو ته  
ډیری پښتانه زلمیان هم ول؛ خو توپیر یې په دې کې و چې د نورو قومونو زلمیان اکثراً په سبق  

http://larawbar.net/21679.html
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او زده کړو بوخت ول د پښتو ژبې خوږ ژبي شاعر الفت صاحب خبره یې پرځای کړه چې ویلي  
ځوانان    خو زمونږ«  ځوانان باید په علم پسې والړشي او د علم رڼا له ځان سره راوړي»ې وو:  ی

او د هغوی د کورنیو   کباړ، مزدورۍ او نورو چارو پسې روان شول او زمونږ ډیری ځوانانو 
 ویاړ په دې کې و چې ځوانان یې لندن او دوبۍ ته د پیسو پسې تللي دي« 

 

  داسې لر او بر( په اتم پروګراف کې ۲۶/ ۰۹/ ۲۰۱۰ –و ګالن )اور ا د آصف بهاند د مقالې
 راغلي دي: 

 

» وګورئ ! که ښه حقیقت ته ځیر شو، بهرنیو هیوادونوته یې د کفر له ډاره نه لیږو، او د وچو  
پسونو، وزو او خرو په لکۍ  غرو لمن کې د قهریدلي شنه یا وریځ آسمان تر چتر الندې، یا د 

پسې ټول عمر تیرولو سره خو د نوي عصر نوي علوم زده کیدای نه شي، او کله چې مو نوي  
علوم او فنون زده نه وي، نو له تمدن سره به بیګانه او له کاروان څخه به یې ډیر وروسته پاتې  

 فرهنګ ته.« اوسو، بیا نو نه پښتنو ته څه کوالی شو اونه هم پښتو اونه هم پښتني 
 

( په پنځم  2015مارچ    16)دوشنبه,    د ښاغلي عبدالرحیم موسی زي په نامه د خپرې شوې مقالې

 رواړل شوي دي:  داسې  پروګراف کې
 

له ویرې  »وګورئ ! که ښه حقیقت ته وګورو، بهرنیو هیوادونوته یې د کفر او په اخالقي فساد 
نه لیږو خو بلخوا یې سپیرو دښتو او د وچوغرو لمن کې د قهریدلي شنه یا وریځ آسمان تر چتر  
الندې، د پسونو، وزو اوخرو په لکۍ پسې ټول عمر تیرولو سره خو د نوي عصر نوي علوم  
له  زده کیدای نه شي،او کله چې مو نوي علوم او فنون زده نه وي، نو له تمدن سره به بیګانه او  

کاروان څخه به یې ډیر وروسته پاتې اوسو، بیا نو نه ځان ته، نه پښتنو ته، نه پښتو ،نه هم پښتني  
 فرهنګ او خاورې ته څه کوالی شو« 

 

دغه راز ښاغلي عبدالرحیم موسی زي زما له یوې بلې مقالې نه هم یو بشپړ پروګراف را اخیستی  
 دی. د دې مقالې عنوان دی:  

 

 « نسلونه او زموږ مسؤلیت بیسواده    »څو
 

   ( زړه خواله له ښاغلي احسان آرینزي سره د )
 

چې د نوي نسل د روزنې په برخه کې د قلموالو مسؤلیت ته متوجه وه او د دوه زره څوارلسم  
په وروستی پروګراف کې د نتیجه ګیرۍ    مقالېلسمه نیټه مې خپره کړې ده. د دې    ر کال د جون پ

 په ډول راغلي دي: 
 

چې د دې نیمګړتیا رفع کول    باید دا هم ومنو   »اوس نوکه دا د یو ترخه واقعیت په ډول ومنو، نو 
عادت ماغزه او د   ېاړتیا لري چې څنکه د دې خلکو او د دې ټولنې په جګړ ته  کار  وخت او

عاطفې باندې پریولل شي، هنري ذوق ورکړل شي،    او  جګړې په دود لړي ماغزه بیرته په هنر 
ږدي، په مینې او محبت سره علم  ـعاطفه او مینه ور وښودل شي چې د جګړې او تشدد الره پری

ځای کتاب، قلم او   کې د سالح پر  غوره کاندي او په کور  زدکړي، د سواد او مطالعې الره 
  الره  تعلیم په ترالسه کولو سره د تمدن او نوي ژوند پر  کمپیوتر وساتي او د ښوونې روزنې او 

 روان شي.«  باندې 
 

(    17:14  2015مارچ    16)دوشنبه,    د ښاغلي عبدالرحیم موسی زي په نامه خپره شوې مقالې

 وړل شوي دي: ار داسې  پروګراف کېپه وروستي  
 

چې د دې نیمګړتیا پوره   ترخه واقعیت په توګه ومنو، نو باید دا هم ومنو که دا د یو »اوس نو
ته اړتیا لري چې څنګه د دې خلکو او د دې ټولنې په جګړې عادت ماغزه او    کار  کول وخت او 

http://larawbar.net/21679.html
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هنري ذوق ورکړل   عاطفې باندې پرېمنځل شي، او  ې په دود لړلي ماغزه بیرته په هنر د جګړ
محبت سره    په مینې او   ږدي، ېـشي، عاطفه او مینه ور وښودل شي چې د جګړې او تشدد الره پر 

ځای کتاب، قلم او   علم زدکړې، د سواد او مطالعې الره غوره کاندي او په کورکې د ټوپک پر 
نوي ژوند پرالره   وساتي، د ښوونې روزنې او تعلیم په ترالسه کولوسره د تمدن او کمپیوټر 

 روان شي.« 
 

 د دې ټولو په لیدلو او پرتلنې سره ما ته دا متل را یاد شو: 
 

 »پک مې لیدلی و، نه ماغزه وتلی«  
 

ت کې  ځینې چې لږ با انصافه وي د نورو خلکو له مقالو او کتابونو د مآخذ د نه ښودلو په صور
را اخستل شوي موادو، جملو او پروګرافونو ته لږ رنګ ورکوي، بدلوي را بدلوي یې او بل  
ډول یې سینګاروي، بیا یې په خپل نامه خپروي، خو ښاغلي عبدالرحیم موسی زي په ډیر جرآت  

 ړ پروګرافونه را اخیستي دي او مخامخ یې په خپل نامه خپاره کړي دي. ـاو متانت سره بشپ
 

ا سره مقایسه کړل، حک حیران شوم چې اوس یې څنګه کوې. زه ښاغلي عبدالرحیم  ما چې د 
 موسی زي ته د ادبي سارق نوم هم نه کاروم، ځکه چې بده خبره کارول ما ته ښه نه ښکاري.  

 

زه یې داسې انګیرم چې: ښایي ښاغلي عبدالرحیم موسی زي به په ښه نیت دا کار کړی وي،  
 علمي څیړنو له اصولو سره منافات لري. خو له بده مرغه چې د 

 

ښاغلي عبدالرحیم موسی زي ته او ده ته ورته ځینو نور ښاغلو ته چې بیبلیوګرافي اصول، ماخذ  
ښوول نه مراعاتوي او یا عمدآ سترګې پرې پټوي، زما مصلحت دا دی چې که د لیکنو او څیړنو  

نه شي نیوالی، خو لږ دې د   ودې یې کړي دا د دوی حق دی څوک یې مخه  ،ډیر شوقیان وي
 وکیانو خبره: ټ ړنې او لیکنې اصول زده کړي، بیا دې بډې ورته ووهي. لکه د  ېـڅ
 

 »اول زده کړه، بیا کوزده کړه«
 

داسې نه ده چې د بیبلیوګرافۍ او مآخذ ورکولو له پاره الر ښوونې او کتابونه نه شته، نه هر څه  
او د شهرت له پاره په زړه ورتیا سره د بل چا   شته، خو ځینې ښاغلي یا ځان نه په زحمتوي 

 مقالې په خپل نامه خپروي او یا ځان نه پرې خبروي. 
 

د الر ښوونې له پاره مالومات، کتابونه او منابع ښې ډیرې دي، خو زما د معلوماتو له مخې په  
اِستِناد او  دې برخه کې تر اوسه پورې تر ټولو علمي او غنیمت اثر »په تحقیقي لیکنوکي د 

ږي چې لیکواالن یې انتوني وینکلر او جورې مکوین دي او  ـبیبلیوګرافۍ لنډ الرښود« نومی
کال کې ژباړلی دی، د پښتو ژبې د   ۲۰۰۶ښاغلي محمد هارون خپل شعشعي په روانه پښتو په  

 قوانینو او تجربو پر اساس یې له مثالونو سره یې څرګندونې هم ورکړي دي. 
 

د بیبلیوګرافۍ یا مآخذ ښودنې علمي قوانین راوړل شوي دي چې په نړیواله کچه  په دې کتاب کې  
د منلو او تطبیق وړ دي او همدا اوس د لر او بر ویبپاڼې په بډای کتابتون کې پروت دی. هغه  
ښاغلي چې د څیړنو، مقالو، رسالو او کتاب لیکلو شوقیان دي، دغه کتاب په وړیا ډول په لر او  

تر السه کوالی شي. و دې لولي او بیا دې د کتاب او ژباړن له عالمانه الرښوونو  بر ویبپاڼه کې  
 نه استفاده وکړي. دغه یې لینک دی، په یو کلیک سره ستاسو په مخ کې حاضریږي: 
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په تحقیقي لیکنوکي د اِستِناد  مآخذ ښودنه په پښتو ادب کې ښه اوږده سابقه لري. د همدې اثر»

علمي بحث    داسې  په مقدمه کې د پښتو بیبلیوګرافۍ د مخینې په باب وګرافۍ لنډ الرښود«  او بیبلی
 راغلی دی: 

 

دود دی.  »په علمي او تحقیقي لیکنو کي د ماخذونو یا سرچینو وړاندي کول، خورا پخوانی 
لیکوالو او څېړوونکو زیاتره د خپلو نظریو د باوري کولو او اثبات له پاره، پر خپلو تجربو او  
شهودي بریاوو سربېره، اسماني کتابونه، د مخکښو پوهانو، فیلسوفانو او صاحب نظرانو  
علمي او تحقیقي موندني د سند په توګه وړاندي کړي دي. په پښتني ټولنه کي هم دا دود او  

علي محمد مخلص په »   –دستور اوږد تاریخ لري؛ د مثال په توګه د عارف شاعر او مؤرخ 
محمد هوتک په » پټه خزانه « او ډېرو نورو تاریخي،   –حالنامه « او د سترګه ګور مؤرخ 

ادبي او دیني اثاروکي، د استناد سوو سرچینو او ماخذونو پېژندګلوي، له ورایه دا حقیقت  
لیکواالن او څېړونکي له پېړییو پېړییو راهیسي د علمي څېړنو له مروجو    جوتوي، چي پښتانه 

الرو چارو سره سره اشنا وه . په پښتو ادبیاتو کي، اِستِناد سوي اثار زیاتره د » سند «، »  
« او په دې   حوالې « ،» مدرک «، » مرجعې «، » منبعې «، » ماخذ «، » ریفرینس

خځلیک «،» اخیستنځي «او داسي نورو په نومونو یاد  وروستییو کلونوکي د » اخځ «، » ا
 « .سوي دي

 

د ښاغلي ژباړن هارون خپل شعشعي په عالمانه مقدمه کې د مآخذونو په باب ښایسته ډیر علمي  
مطالب راغلي دي چې زه یې د مقالې د لنډیز په غرض نه را اخلم. تاسو کوالی شئ کتاب  

 خالص کړئ او وې لولئ. 
 

که څوک د بل لیکوال له کوم اثر، مقالې او نظریاتو نه د مآخذ له یادونې پرته  په نوره نړۍ کې 
او د بیبلیوګرافي د اصولو خالف استفاده کوي، لوی مسؤلیت لري، خو زموږ په هیواد او خلکو  
باندې د حاکمې بې بند و بارۍ او بې مسؤلیتۍ له برکته د نورو مقالې او آثار خلک په خپل نامه  

 پاس هم نه شي ورته کتلی. چاپوي، څوک  
 

په اروپا کې د مآخذ نه ورکولو په جرم د جرمني د هیواد د دفاع وزیر غوره مثال کیدای شي.  
د جرمني د دفاع وزیر د خپلې ډاکترۍ د تیزس د لیکلو په لړ کې د بل لیکوال له نظریاتو او  

تیزس یې رد او له   « P hdآثارو نه د مآخذ د نه ښولو په تور له سختې جزا سره مخ شو. د »
 دندې نه مستعفي شو. 

 

زه له ځان سره په رسنیو کې د خپرو شوو مقالو او کتابونو د نا سمو مآخذونو یو اوږد فهرست  
ږم، دا د یوې بلې مقالې او رسالې  ېـلرم چې دلته د بحث د اوږد والي له پاره نه ور باندې غږ

 ږدم. ـلیکلو ته پری
 

پرولو همدا اوس بښنه غواړم په دې چې دا زما له اوصولو سره  زه د دې مقالې له لیکلو او خ
منافات لري چې زه دې چا سره تنده یا بده خبره وکړم. زه د کش کړپ شخص نه یم، هر څه په  
یوه آرامه فضا کې د مخامخ خبرو له الرې حل کول غواړم، خو څه وکړم بله چاره نه وه زه د  

وم چې زه ښاغلي عبدالرحیم موسی زي مخامخ نه پیژنم،  دې مقالې لیکلو ته د دې په خاطر اړ ش
هیڅ ډول پته یې راسره نه شته چې د ګیلې څادر مې ورته غوړولی وای، خو له خپلو لیکلو  

 کتابونو. شعرونو، مقالو، نظریاتو او افکارونه دفاع کول خپله وظیفه ګڼم. 
 

 
 
 

http://www.larawbar.com/data/library/knowledge/h.khpal/land_larshood.htm
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 بیا هم د ښاغلي موسی زي د پام وړ

 
 

یوه ساده موضوع خپل، ستا او د درنو لوستونکو قیمتي وخت وړیا ضایع کړم.  زه نه غواړم په 
 خو څو خبرې د بیا یادولو وړ دي: 

 

یو دا چې تاسو تیروتي یاستئ، زما ځواب مو زما د درانه استاد، الرښود او ورور ډوکتور لطیف  
 بهاند په آدرس لیکلی دی، نه زما په آدرس. 

 

کمپیوتر داسې راته وایي چې آصف بهاند ته خدای تر اوسه پورې د  زما د نیمګړې حافظې 
 عبدالرحیم موسی زي دیدار نه دی ور په برخه کړی. 

 

او بله دا چې ځواب لیکل ستاسو حق و، خو زما په پته او نیغ په نیغه زما د پوښتنو ځوابونه او  
 ماشومانو ستونزې.  زما د نیوکو په اړه بحث کول، نه ستاسو د کلي کیسه او د هغه ځای د 

 

 کې لیکلي دي چې:  برخه تاسو د خپلې ځوابیه مقالې په یوه 
 

»… او په پای کې یو ځل بیا د موضوع د سپیناوي له پاره وایم چې د بهاند صاحب شخصیت  
ډیر ادبي خدمت کړی دی د هغه د لېکنې  او علمیت ته بشپړ درناوی لرم نوموړي زمونږ ژبې ته  

ځېنې کرښې مې خوښې شوې نو ځکه مې په خپله تیره مقاله کې رانغاړلي ول او د پورتنۍ  
مسلې له کبله وه نه د کومې ادبي غال له وجې، ستاسو روغتیا زما هیله ستاسو د ال ادبي همکارۍ  

 « .په تمه 
 

 شرط. نقل قول د هر چا حق دی، خو د مآخذ د ښودلو په 
 

تاسو په ادبي غال نه وئ تورن کړي او په ډیره نرمه   کې  بله خبره دا ده چې ما په خپله مقاله 

 لیکلي وو:  داسې  لهجه مې 
 

»زه د دې مقالې له لیکلو او خپرولو همدا اوس بښنه غواړم په دې چې دا زما له اوصولو سره  
 ات لري چې زه دې چا سره تنده یا بده خبره وکړم. مناف

 

زه د کش کړپ شخص نه یم، هر څه په یوه آرامه فضا کې د مخامخ خبرو له الرې حل کول  
غواړم، خو څه وکړم بله چاره نه وه زه د دې مقالې لیکلو ته د دې په خاطر اړ شوم چې زه  

ه یې راسره نه شته چې د ګیلې څادر  ښاغلي عبدالرحیم موسی زي مخامخ نه پیژنم، هیڅ ډول پت
مې ورته غوړولی وای، خو له خپلو لیکلو کتابونو، شعرونو، مقالو، نظریاتو او افکارونه دفاع  

 کول خپله وظیفه ګڼم.« 
 

زه یې بیا تکراروم چې زه د کش کړپ سړی نه یم، زه د زدکړې، د نوي نسل د روزلو او  
 شدد د فلسفې په چوکاټ کې. سالمې الرښوونې پلوي یم، هغه هم د عدم ت

 

ږم چې ستاسو  ېـ ستاسو دې کور ودان وي چې له مآخذونو نه مو پوره استفاده کړې ده. زه پوه
موخه هم د ښیګڼې پر لوري یو ګام و، خو که دا ګام د یو شمیر منل شوو اصولو له مخې اوچت  

نوي نسل سمه روزنه  کړای شي، ډیره به ښه وي. زه فکر کوم چې زموږ هدف یو دی، او هغه د  
او د معاصرو علومو او د ښوونې روزنې اوسنیو منل شوو نړیوالو قوانینو په چوکاټ د کوچنیانو  

 او ځوانانو الرښوونه ده. 
 

http://www.taand.com/archives/45789
http://www.taand.com/archives/43924
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ږو  ېـموږ که یو بل سره همغږي شو او یو بل ته الس ورکړو، دې سپیڅلې موخې ته به ژر ورس 
چې زړه غوښتي وي وزغلوي، نو څه    او که هر څوک په خپله خوښه خپل آس په هر لوري یې

 به تر السه نه شي. 
 
 
 
 
 
 

 
 : اجمل تورمان

 
 د اجمل تورمان لیک او د کوچنیانو ادبیات

 

 
 
نیټه مې د ډاکتر بهیج عثماني له برکته د مخکتاب پر پاڼه دا جمله   ۲۵کال د جون په  ۲۰۱۵د 

 تر سترګو شوه: 
 

 « :عبدالباري جهاني ته سر خلصی لیکد اطلعاتو او فرهنګ وزیر »
 

کابینې ته د باري جهاني غوندې یوه مسلکي شخص په نوماندیدو سره، خبرې ببرې شوې او له  
سره جهاني د   ، ږوالي او ببروالي سرهـډیرو بهرنیو او کورنیو مزاحمتونو او د خبرو له ځی

دوړ مې ال له ذهن څخه پاک     اطالعاتو او کلتور وزارت ته بریالی شو. د همدې ببرو خبرو اړو 
 میډیا له کړکۍ سر را ښکاره کړ. د شوی نه و چې د جهاني په آدرس او نامه یو لیک 
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زه تر ټولو مخکې له ډاکتر بهیج عثماني نه مننه کوم چې د ده د ښه ذوق او لوړ همت له برکته،  
باب، د تورمان صاحب  په کابل او افغانستان کې د کوچنیانو ادبیاتو د خوار او زار وضعیت په 

 له دې دلسوزانه، عالمانه او ښه لیک نه خبر شوم. 
 

زه باري جهاني له نږدې پیژنم. په کابل او اروپا کې مو څو ځلې په شخصي، علمي او رسمي  
محافلو کې د ګډون پرمحال لیدلي دي او سره غږیدلي یو، خو اجمل تورمان یوازې د میډیا د  

 الرې پیژنم او په لیدلو یې خدای تر اوسه نه یم ویاړ من کړی. سخي او مهربانه پاڼو له  
 

دغه لیک چې دلته خبرې پرې کوم، مطرح فرهنګي شخصیت ښاغلي اجمل تورمان لیکلی دی  
او داسې یوې موضوع ته یې د ښاغلي وزیر پام ور اړولی دی چې په عام ډول په ټول افغانستان  

ه وزارت کې یو له اړینو او د نوي نسل په روزلو  پ  فرهنګ او په ځانګړي ډول د اطالعاتو او 
 کې تر ټولو اړینه مسآله او بنسټیزه موضوع ده. 

 

 متن:  بشپړ   دا 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  
ارزښته  څوک نه و. ښایي د لږې ډېرې پېژندګلوی له امله چې له تاسې سره یې لرم درته به بې 

 .نه وي 
 

د ماشوم ادبیات او دوی ته رسنیز کار په افغانستان کې ډېر خوار او زار دی. له کومه چې زه  
د ماشومانو لپاره یوه ـ نیمه لیکنه کوم او په لسګونه کلونه ورنه اوړي، د افغانستان د اطالعاتو  

 .یاو فرهنګ د وزارت له ادرسه په دې برخه کې هیڅ ډول عملي کار نه دی شو 
 

مې چې د کمکیانو انیس میاشتنۍ مجلې نوم په انیس کودک واوښت، دا لوی  دي هو، اوریدلي 
نوښټ او ابتکار د پخوانیو مسوولینو و، البته اوس خبر شوم چې دغه میاشتنۍ مهالنۍ شوې او  

 .چې خپګان تر منځ وتلی وي نو کله په دې او کله په هغې نوم خپرېږي 
 

که ناسم وي نو له   .ي پوښتنه وکړئ، کیدای شي ماته راغلي راپورونه ناسم و تاسې یې یو ځل 
 .مسولینو یې بخښنه غواړم

 

جهاني صیب! لرې به نه ځو یو ځل خو په ګوګل کې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د ګاونډ  
 هیواد ایران کار ته تم شئ، وګورئ چې هغوی د خپلو ماشومانو لپاره څه کړي دي؟ 

 ې ولې نشو کوالی؟ مونږ ی 
 

ایا اړینه نه ده چې مونږ خپلو ماشومانو ته یوه نه بلکې څوـ څو دولتي نشریې ولرو او په خپل  
وخت په منظم ډول چاپ شي؟ حال دا چې انیس، هیواد ، اصالح دا ټول تر ډېره په عین مطالبو  

 .سره په لوی تیراژ هره ورځ له چاپه راوځي 
 

تلویزیون د ماشومانو خپرونې خو وګورئ، ایا دغه خپرونې تر کومه  تاسې یو ځل د ملي 
 ماشومانو ته دي؟ 

 

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  
نوم یوه تمثیلي ټوټه ولیدله، چې یو ماشوم مامور او بل ریس وي او د کار د اجرا په بدل کې  

 ، ایا د ماشومانو په خپرونو کې باید همدا مطالب خپاره شي؟ ورته رشوت ورکوي
 

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؟ 

 

د ادبي ټولنو د  یو مهال چې ما په پوهنې وزارت کې کار کوو او تر ډېره په ښوونځیو کې 
جوړولو دنده راتر غاړه وه، لیدل به مې چې زمونږ ماشومانو په څومره مینه له ایران نه  

 .ماشومانو ته مرسته شوي د شعرونو او کیسو کتابونه لولي
 

ولې ایا مونږ ماشومانو ته لیکوال نه لرو، پروین پژواک، خالده تحسین، اناهیتا روهي، احمد  
 ایا کله مو د دوی له وړتیاوو د استفادې هڅه کړې؟  تکل، اجمل اند او نور،

 

 سته به د فرهنګي یرغل خبره مطرح کوو؟ وڅو پورې به پردیو کتابونو ته ناست او بیا کلونه ور 
 

جهاني صیب! تاسې وزارت ته نوي راغلي یاست، هسې دا خبرې مې تاسې ته ولسي جرګې ته  
کړې وې. د چارواکو کارونه ډېر او ډېری ترینه  د باور رایې تر اخیستلو یوه ورځ مخکې هم 

 .هېر وي، نښه یې ال دا چې د شیدو پیاله هم رانه په میز واوښته 
 

 !بیا مې غاړه خالصه کړه، مسوولیت مې و، تاسې دې راته ژوندي وئ 
 

زړه خو مې دا وایي چې د لیک الندې ولیکم، کاپي : د ولسمشر فرهنګي سالکار اسدهللا غصنفر  
 .ته
 

 په درنښت 
 « اجمل تورمان

 
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  

ادبیات او نور لومړني حقونه  زیانمن شول، چې په هغو کې لومړی ماشوم، کوچنی او د دوی 
 یې وو. 

 

وزیر ته په خپل لیک کې چې څه لیکلي دي، دا ټولې   فرهنګ ښاغلي تور مان د اطالعاتو او 
زما د زړه خبرې دي. دا خبرې باید ما لیکلې وای. خو زه هم آرامه نه یم ناست، تر خپلې وسې  

  مقالې ( په خپلې یوې  ۰۷/ ۲۰۱۵/۰۴مې خپل کار کړی دی. ډیر لرې نه، څه لنډه موده پخوا )
»د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت، نهمه برخه« کې، په افغانستان کې د ننه  

و کې د خپرونو په باب ټولې ستونزې،  او د باندې له افغانستان څخه د کوچنیانو له پاره په تلویزیون 
د حل الرې او خپل نظر لیکلی او نشر کړی دی، خو څوک به یې ولولي او څوک به غوږ پرې  

نه هم   وګروي. زه خپله همدومره کوالی شم، له دې ور آخوا نه کوم ګوند لرم، نه جنګیالي او
په توره او د لغاتو په   کوم قهرجن لښکر، چې پرې ور مارش یې کړم. په یوازې تن مې د قلم 

 لښکر دغومره کړي چې یاد مې کړل. 
 

خو اوس چې ښاغلي اجمل تورمان خبره له اشارو او مقالو ورتیره کړه او مخامخ لیک کې یې  
د خپل زړه وینا، زما د زړه او یو شمیر نورو قلموالو د زړه خبره؛ د ټولو قلموالو او فرهنګیانو  

له غاړه یې خالصه کړې ده، بلکې د یوه اړین فرهنګي مسولیت  په استازیتوب وکړه، نه یوازې خپ
خبره یې کړې ده. دا چې ښاغلی وزیر به د خپل صالحیت، مسولیت او امکاناتو په چوکاټ کې  

په وزارت پورې اړه لري، خو   فرهنګ څه وخت څه وکړي، دا په ده پورې او د اطالعاتو او 
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پوهې، تجربو، وطن او خلکو سره مینې ته   و،زما خپله عقیده دا ده چې د جهاني صاحب زدکړ
 په کتو سره زه ډاډه یم په دې برخه کې څه چې د ده له السه وشي، وبه یې نه سپموي. 

 

  د ټولو دې پام وي چې دا وروستۍ خبره نه ده، د غاړې خالصول او د کارونو پای نه دی.»د 
ن او نوی نسل له موږ نه ډیر  مینې الر اوږده ده په ورورو به سره ځو ...« ماشومان، کوچنیا 

څه غواړي او حق یې هم دی. له شخص نه نیولې تر کورنۍ پورې، له وړکتون نه نیولې، بیا  
تر ښوونځي او پوهنځي او ټولنې پورې، له شخصي فرهنګي آدرسونو نه نیولې تر رسمي او  

دا دې  دولتي موسسو پورې، دا حق څوک، چیرې، څه ډول ادا کوي، دا د دوی کار دی، خو 
 ټول په یاد ولري چې: 

 

 باید ادا یې کړو.   ،موږ د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل ډیر پور وړي یو
 

زه داسې فکر کوم: دا مهمه نه ده چې ډیوه د چا په الس کې ده، مهمه دا ده چې الر روښانه  
وشوه، مطرح  شي. دا مهمه نه ده چې دا خبره چا وکړه، زما له نظره مهمه دا ده چې دا خبره 

 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 »
وو چې له رییس جمهور نه را تاو خلک د غوښو د   لیکلي« تر سر لیک الندې د غوښو دیوال

 ږدي او نه د چا خبره ور رسوي او... ېـدیوال حثیت لري، نه څوک ور پر 
 

و به لیدل شي چې له جهاني نه هم د غوښو کوم دیوال را تاو دی او که خبرې او لیکونه  
 ږي. ېـورس

 

رسیدلی دی که نه؟ او وزیر صاحب  و به ګورو چې وزیر صاحب ته دا لیک د لوستلو له پاره ور  
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  

څه کوي او ښاغلي وزیر ته  کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې متخصصین او عمآل فعاله قلموال 
 څومره وړاندیزونه او لیکلي او تخلیق کړي آثار د چاپ له پاره وړاندې کوالی شي؟ 

 

د وزیر صاحب دې، دې ته هم پام وي چې د خپل وزارت له واک او امکاناتو نه په استفادې  
ي او څومره  سره څومره کسان د کوچنیانو د ادبیاتو د زدکړې له پاره بهرنیو هیوادو ته لیږلی ش

کسان په لنډو سفرونو کې د کوچنیانو د روزلو او له هغو سره د برخورد او هغو ته د یو څه  
تخلیق او ژباړې له پاره په لنډو بورسونو کې د لنډو زدکړو له پاره بهر ته استولی شي، څو  

او د  هغوی د یوې تشې د ډکولو له پاره په بیړه یو څه زده کړي او د وطن له هغو کوچنیانو 
هغوی له میندو پلرونو سره یې شریک کړي چې وړکتون، ښوونځي، کتاب، مطالعې، رادیو او  

 تلویزیون او د میډیا نورو ډولونو ته السرسی لري. 
 

سره له دې چې د تورمان صاحب لیک او خبرې یوازې د اطالعاتو او کلتور د وزیر ښاغلي  
  دې انګیرم چې د تورمان صاحب لیکباري جهاني په آدرس لیکل شوي دي، خو زه یې داسې 

ټول هغه قلموال هم په نظر کې ولري چې د ماشوم او کوچني د پاللو، روزلو او زدکړې په  
ږي، په تیره هغو  قلموالو ته چې د کوچنیانو له پاره یې هستونې کړي او کوي یې  ـارزښت پوهی

 او یا ژوندي روزنیز پروګرامونه چلوي. 
 

یو څو کیسې مې  ، خو ه شعر لیکلی دی، نه مې کومه کیسه لیکلې دهما د کوچنیانو له پاره ن
له څه د پاسه دیرش کاله را په دې خوا د موضوع د مهم والي   د دې په څنګ کې دي،  ې ژباړل

په درکولو سره مې د کوچنیانو د ادبیاتو په تیورکي او تحقیقي برخه کې د خپلو زدکړو، پوهې  
 او تجربې په رڼا کې کار کړی دی او اوس هم په همدې کار لګیا یم. 
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د  کوچنیانو خپرونو ته اشارې    تور مان صاحب په خپل لیک کې په کابل کې، په اوس مهال کې
کړې دي او د نشراتو خوار او زار حالت یې د مثال په توګه ښاغلي وزیر ته مخ کې ایښی دی  

پلو څیړنو په لړ کې د کوچنیانو ادبیاتو ته د  خاو...  د دې موضوع مهم والي ته په پام سره، د 
انستان کې د شوو کارونو او  شوو کارونو د څیړنې په برخه کې کله چې په کابل کې یا په افغ

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  

که چاپ شوي مواد نه   مې  ځان سره و ویل چې له کابل میشتو یارانو نه مرسته وغواړه چې 
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  

 اوس هم شته که نه؟ او څو نورې پوښتنې.  ،د کوچنیانو د ادب څانګه وه 
 

 ا په اول ګام کې له دغو ښاغلو نه په دې ډول د دې مالوماتو غوښتنه وکړه: م
 

 کال د دسمبر په شپږمه نیټه مې ښاغلي ضیا بومیا ته داسې ولیکل:  ۲۰۱۴ــ د  ۱
 

 !سالمونه او درناوی 
 

 :یوه څیړنیزه مقاله باندې کار کوم، دهغې مقالې په ترڅ کې د دغو پوښتنو ځواب ته اړتیا لرم
 

 کابل کې د افغانستان د لیکوالو ټولنه فعاله ده که نه؟ په 
 

که فعاله وي، آیا د هغې ټولنې په تشکیل کې د کوچنیانو د ادبیاتو څانګه شته که نه، که وي  ــ 
 کوم فعالیتونه یې کړي دي؟ 

 

 په کابل کې د کوچنیانو له پاره کومې نشرېې خپرونې کوي؟ ــ 
 

اخبارونو کې د کوچنیانو د ادبیاتو له پاره لکه پخوا کوم ځانګړی ستون یا پاڼه  آیا په مجلو او ــ 
 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  ۲
 

 .زما له کابل نه یو څه مالومات په کار دی، که وکوالی شې چې په لنډ ډول یې را ته پیدا کړې 
 

 ږی؟ یانی کوالی یی شم که نه؟ ېـیی ووایاست چی له وسی می ک  خو توکل په خدای تاسو 
 

ولت په تشکیل کې د لیکوالو ټولنه وه اوس هم شته که نه؟ که وي آیا  په پخواني رژیم کې د د ــ 
 د 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؟ ــ 
 

 ږي او څه حال لري؟ ېـپاملرنه کپه ټول کې په افغانستان کې د کوچنیانو ادبیاتو ته څومره ــ 
 

 .. له مرستې به دې منندوی اوسمئ که مو وکوالی شول دا پوښتنې به ډیرې لنډې راته ځواب کړ
 او په بریښنا لیک کې راولیږه.  
 

 انشاهللا 
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 ، بس زه سترګې پر الره یم
 

 ، نور دې په خدای سپارم
 

 . تربیا
 

 کال د دسمبر په نولسمه داسې ور ته ولیکل:  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؟ 

 

 ږي، نو بیا مې څه ور ته ونه لیکل. ـځواب نه  وروسته پوه شوم چې نه کی لله لږ څه سوا
 

 فبرورۍ په یولسمه نیټه، داسې غوښتنه وکړه:  کال د  ۲۰۱۵ــ ښاغلي غفور لیوال نه مې د  ۳
 

 !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

 

 ډول؟ د کوچنیانو له پاره په کومو خپرونو کې ځانګړې مخونه شته او په څه ــ 
 

آیا د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې د کوچنیانو د ادبیاتو څانګه شته که نه، که وي کوم  ــ 
 فعالیتونه یې کړی دی؟ 

 

 په رادیو او تلویزیون کې د کوچنیانو له پاره څه شته که نه؟ ــ 
نه   او نور مو داسې څه که د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې له نظره تیر شول ، نو که زحمت 

 .ل له الرې مې ورباندې خبر کړهیکیږي د ایم 
 

کال کې خپور شوی و، دا اوسنۍ   ۱۳۶۶)د کوچنیانو ادبیات( و چې په  یو خو زما هغه کتاب 
 څیړنه مې کامآل نوې ده او ستاسو مرستې ته اړ یم. 

 

 خو ده په اول کې ما ته یوازې دا جمله ولیکله: 
 

 . وکړم استاده مننه ، زه به خپله ټوله هڅه  
 

کال په اپریل کې زه کابل ته تګونکی شوم او له ده نه مې د ده د تیلیفون   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 
 

 ې له تاسو سره خبرې وکړم... زما لپاره به دا ویاړ وي، چ 
 

کلیوالو ماشومانو لپاره    بله خبره دا ده ، چې د مطیع هللا ویسا په نامه یو ځوان دی، چې غواړي د 
نو که څه لیکنې مو ورکولې    ،هلو ځلو یادونه هم ورته کړې وه  ستاسو د   یوه مجله خپره کړي، ما
 . دلته به ډیرې ګټورې وي

 

 ! جوړ او خوشاله اوسئ 
 

شخصي کارونو ته په پام سره زه له یادو ښاغلو   کابل کې د شته ستونزو او د هر چا رسمي او 
 ګیله نه کوم، خو که څه په الس راغلي وای، ما به ال هماغه وخت یادونه کړې وای. 
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324، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

ښاغلي اجمل تورمان په لیک د ماشونو او کوچنیانو د ادبیاتو د انځور  اوس به وګورو چې د 
 شوي خوا ر او زار حالت ته څوک پام کوي که نه؟ 

 

د کوچنیانو ادبیاتو د مقالو په ځینو برخو کې مې پر دې بحث کړی و چې د ماشومانو او کوچنیانو  
له پاره، د کوچنیانو د ادبیاتو په نامه را ټول شوي، تخلیق شوي، چاپ او خپاره شوي مواد  
چیرې، څه ډول چاپ او خپاره شوي دي او په کومو آدرسونو آنالین شوي دي. په دې باب  

د همدې  د مقالو  اد چې ما ته په الس راغلي یا مې له نظره تیر شوي دي، ما یو په یو  څومره مو
په ځینو برخو کې معرفي کړي   )د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت(  سلسلې

 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 

 
دا لیکلي کتابونه او مواد تر کوچنیانو او تر کورنیو پورې  اوس نو پاتې دا شوه چې څنګه 

ږي. انترنیتي پتې ور وښودل شي، د لوستلو زمینه یې ورته برابره کړای شي، کوچني ته  ـورسی
 د لوستلو او ورباندې د پوهیدلو چل و ښودل شي. 

 

چې دا لیکلي  زما له انده اوس دا د هر مور پالر، د هرې کورنۍ د مشرانو او زلمو کار دی 
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… 
 

کتابونه او نشریې   د کوچنیانو او د کوچنیانو ادبیاتو په برخه کې چې پاس ما څومره لیکوال، 
معرفي کړي دي او ورباندې غږیدلی یم، په ډاډ سره ویالی شم چې دا کار بشپړ نه دی، د بشپړتیا  

 تر نیمایي هم را ټیټ دی. د همدې خبرې په رڼا کې ویالی شم چې: 
 

دا د دې مانا نه لري چې ګواکې زما څیړنه هر اړخیزه او بشپړه ده او ما به دا توره کړې وي  
نن پورې ټول هغه مواد او کتابونه چې په پښتو ژبه باندې د کو چنیانو د ادب په نامه  چې تر 

لیکل شوي او تخلیق شوي دي، ما به لیدلي او څیړلي وي. نه داسې نه ده او دا کار یو څه نا  
شونی هم دی. ما ته د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې چې څومره مواد په مخه راغلي دي او څومره  

و شاعران مې پیژندلي دي، خبرې مې ورباندې کړي دي او معرفي کړي مې دي. ښایي  لیکوال ا
ډیر کتابونه او لیکوال له ما نه پاتې وي او په دې برخه کې ځینې خپاره شوي آثارو نه به زه نا  
خبره یم. یو مثال یې د کتابونو هغه سلسله ده چې د یوه کتاب په یوازې پیژندنه کې زه ورسره  

 مخ شوم. 
 

یوه ورځ د مخکتاب په بڼ کې ګرځیدم چې د کوچنیانو له پاره د یو نوي کتاب له نامه سره آشنا  
شوم. دا کتاب »ماشومانو ته د نبوي سیرت کیسې او درسونه« نومیږي. یاد کتاب مصري لیکوال  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian9.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian9.pdf
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http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kocnian10.pdf
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325، لومړی ټوکژوندي یادونه

عبدالحکیم عبدالفتاح محمد عبوس لیکلی دی او ښاغلي زاهد جاللي پښتو ته ژباړلی دی. په  
ک کې یوازې د کتاب د لومړۍ او وروستۍ پشتۍ عکس ایښودل شوی و چې د کتاب نوم،  فیسبو 

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)»د ماشومانو له پاره کتابي سلسله 
 

سې ښکاري چې له دې کتاب نه مخکې اته نور کتابونه هم د کوچنیانو له پاره  له دې جملې نه دا
لیکل شوي او چاپ شوي دي، او زه به یې د دې قحط الکتاب په چاپیلایر کې څنګه تر السه کړم  
چې په محتویاتو باندې یې څه ولیکم او ښکاره کړم چې دا کتابونه د ماشومانو او کوچنیانو  

خوي او که له سمې الرې نه یې په بله اړوي. څه شی ماشومانو او  فکرونه په سمه الر سی
 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  
ندل یې اړین دي،  نه پاتې وي چې په رښتیا د کوچنیانو د ادبیاتو په دایره کې راځي، څیړل او پیژ 

 خو … 
 

د کوچنیانو د ادبیاتو په نامه، یا د ماشومانو او کو چنیانو د روزنې له پاره څه لیکل او حتی په  
ږي او بیا لیکل  ـتعلیمي نصاب کې چې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره کوم موضوعات انتخابی

اړین او ضروري دي چې لیکوال  ږي؛ د هغو د انتخاب په باب فکر کول ډیر  ـږي یا ژباړل کیـکی
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. 
 

لق شوی آثار یا  اصل مقصد دا دی چې باید فکر وشي: زموږ لیکل شوي، ژباړل شوی او یا تخ
مواد ماشوم او کوچني ته څه ورکوي د تیارې پر لوري یې بیا یي او که د رڼا پر خوا، د ژوند  

 او تمدن پر الرې یې سیخوي، که د هغې پر ضد؟ 
 

دغه لنډکۍ مقاله )د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت، پنځه لسمه برخه( چې  
ڼه و انګیرل شي، د دې مانا نه لري چې د کوچنیانو د ادبیاتو  کیدای شي د یوې نتیجه ګیرۍ په ب

ړ یا تمام ګڼم او نور الس تر زنې کینم؛ نه  ـد پیژندنې او څیړنې په برخه کې زه خپل کار بشپ
داسې نه ده. د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه به زما کار روان وي او تل به زما هڅه دا وي چې د  

ړم. د نویو ستونزو او نویو پوښتنو په را پیدا  ېـو سره به زه هغه څ نویو موادو په تر السه کول
کیدو سره به د نورو قلموالو په مرسته د هرې پوښتنې له پاره یو ځواب او د هرې ستونزې له  

 پاره یوه د حل الر پیدا کوو. 
 
 

 »د ماشوم د ادبیاتو کور« 
 

( په دې برخه  تاریخي پس منظر، اوسنی حالت  ،د کوچنیانو ادبیات د کوچنیانو د ادبیاتو د مقالو)
کې، »د ماشوم د ادبیاتو کور« ته رسیدلي یو او لږ به په دې کور کې دمه شو، له کوربنو سره  
به آشنا شو او وبه ګورو چې د دې کور خاوندانو د ماشومانو او کوچنیانو له پاره څه کړي او  

 نقد څه لري. 
 

 دې سلسلې په دولسمه برخه کې مې ویلي و: د کوچنیانو د ادبیاتو د مقالو د هم
 

 :په فیسبوک کې ماشومانو او کوچنیانو ته پاملرنه »
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326، لومړی ټوکژوندي یادونه

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

یا بدو یادول، عکس کیښودل او نازول د بحث وړ موضوع نه ده، بلکې د مخکتاب په پاڼو  په ښه  
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 ( ایهمقننه، اجراییه، قضو)په دې کې شک نه شته چې د دولت د درې ګونو قواو 
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. 

 

ټولنیزو رسنیو په  یوه ورځ مې د خپلې خوښې وړ او خپل اعتبار وړ رسنۍ سره اړولې چې ډ 
 :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  

تقریبا کله کله له رسنیو مخکې   ځای شوي دي او خپل د خوښې وړ څه پکې خپروي او ډیر ژر 
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  

یوال کیدو پر لور  پکې خپاره کړي. ددې ټولنیزو شبکو فلسفې ته که فکر وشي نو ډیر د نړ 
تو  ال ورنیږدې 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 
 

یو هم مخکتاب یا فیسبوک نومیږي. د دې ټولنیزې  د میډیا د پاسنیو سرکښو بچیانو په ډله کې 
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 

 
)یو ماشوم یوه نړۍ( دومره موثره وه   په مخکتاب کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره دا پاڼه

له کې یې همدا فیسبوک پاڼه په یوې داسې ویبپاڼې باندې بدله شوه چې د ماشومانو د  چې په پای
 پالنې، روزنې او د کوچنیانو د ادبیاتو په یوه لوی آدرس باندې بدله شوه چې نوم یې دی: 

 
 . (pal.taand.com)»پل«

 
 ولیکله: ږیدو په خوشالۍ باندې مې په هماغه وخت کې یوه ځانګړې مقاله  ـد »پل« د زی

 
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:»

په نامه پاڼه کې د دې پاڼې د چلوونکو او همکارانو له خوا چې د ماشومانو او دهغوی    «یوه نړۍ

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
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_pal.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_pal.pdf
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327، لومړی ټوکژوندي یادونه

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   لایر چاپی 
رښوونې، سواد، ښوونځی او د هغوی ادبیات او راتلونکی ژوند هیر نه  الد هغو له پاره  او

 .« کړو
 

خپل هماغه پخوانی خپور کړی نظر اوس بیا د »د ماشوم د ادبیاتو کور« له پاره هم په تکرار  
او  او ټینګار سره راوړم چې د ماشوم د ادبیاتو کور کارونه او فعالیتونو ته زه ډیر خوشبینه یم 

که په همدې بڼه دوام وکړي، ښه راتلونکې به یې په مخ کې وي، خو د مسولینو باید دې ټکي ته  
پام وي چې د دوی په پاڼه)د ماشوم د ادبیاتو کور( کې خپریدونکي مواد به څومره او څنګه تر  
هغو ماشومانو او کوچنیانو پورې ورسول شي چې هغوی یا عصري میډیا)تلویزیون، کمپیوتر  

نترنت( یا نه پیژني او یا الس رسی نه ورته لري. زما وړاندیز خو دا دی چې خپل ډیری  او ا
 فعالیتونه او الس ته راوړنې دې د اوس له پاره په لیکنۍ او چاپي بڼه تر دوی پورې ورسوي. 

 

» د ماشوم د ادبیاتو کور« فرهنګي بنسټ د اوسني دولت د اړوندو ادارو له خوا منظور او په  
کال د حمل په یو ویشتمه نیټه یې د   ۱۳۸۹ژندل شوی فرهنګي بنسټ دی، چې د رسمیت پی

 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) 
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تورمان دی. کله چې  زما د معلوماتو له مخې، د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ ایښودونکی اجمل 
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  

قي یا تحقیقي  هر چیرې چې په دې باب له مازې یو کتاب، یو شخص چې په دې باب یې څه تخلی
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  

، ستونزې یې  نسل د روزلو په موخه معرفي کوم، خپل نظر او وړاندیزونه ور سره یو ځای کوم 
 په نښه کوم، د حل الرې یې ښیم او بیا یې خپروم. 

 

د همدې دلیل له مخې مې هوډ وکړ چې »د ماشوم د ادبیاتو کور« فرهنګي بنسټ باندې هم یو  
څه ولیکم، نو مې تر ټولو مخکې، د کره او لومړي الس موادو د تر السه کولو په موخه، د دې  

 ن مرسته و غوښته او دا پوښتنې مې ور ته مخکې کیښودې:کور د بنسټ ایښودونکي اجمل تور ما 
 !سالمونه او درناوی 

 

زه غواړم »د ماشوم د ادبیاتو کور« باندې یوه څیړنیزه مقاله ولیکم. که زحمت نه کیږي د دغو  
 :الندې پوښتنو په ځواب کې مرسته را سره وکړه 
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چا له خوا او د کوم هدف په خاطر جوړ  ــ »د ماشوم د ادبیاتو کور« ټولنه؟ یا نهاد؟ څه وخت، د  
 شوی؟ 

 

 ــ »د ماشوم د ادبیاتو کور« فیسبوک پاڼه څه وخت پرانستل شوې؟ 
 . او ستا خپله یوه لنډکۍ بیوګرافي مې هم په کار ده 

 

 ږه: ـښاغلي تور مان هم لطف وکړ او دغه مالومات یې زما په ادرس را ولی
 

 !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

 

هدف یې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول، هم د لویانو له خوا ماشومانو ته او هم له ماشومانو نه  
 .ماشومانو ته

 

تر اوسه یې د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ چې هر چهارشنبه د کابل په عامه کتابتون کې  
جوړېږي درې لویې غوڼدې هم جوړې کړي، په کابل کې د روزنتون د ماشومانو لپاره د رسامۍ  
او مقاله لیکنې کانکور، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون سره په ګډه ماشومانو ته د کیسه لیکنې  

ې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د څو تنو مشهور لیکوالو  ځور او عامه کتابتون ته د هنر د ورکانک
 .د تصویرونو ډالۍ 

 

 : پخوا د ماشوم د ادبیاتو کور په بالګفا کې د ماشومانو لپاره خپرونې درلودي
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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  
 واب کې داسې را ته ولیکل: ځخپرونې شته که نه؟ ښاغلي تورمان په  

 

 !   استاد سالم»
 

)په  په دې پاڼه. سته په بالګفا کې نشرات نه لرو ونه 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 
 

ښاغلی تورمان له ډیرې مودې نه د کوچنیانو په باب فکر کړی او کوي یې عمآل یې کار ورته  
د »د ماشوم د ادبیاتو کور« فرهنګي بنسټ په  کړی او عمال یې تخلیق ور ته کړی دی او 

جوړولو او عمالً په کې کار کولو سره یې د کوچنیانو د ادبیاتو ته د پاملرنې، ودې او د نوي  
 نسل د روزلو لوی مسولیت ته اوږه ورکړې ده. 

 

ښاغلي تورمان ال پخوا د افغانستان د اطالعاتو او کلتور د وزیر ښاغلي باري جهاني په آدرس،  
د کوچنیانو د خپرونو د خوار حالت او د کوچنیانو ادبیاتو ته د نه پاملرنې په باب یو سر خالصی  

لیکلی و. په لیک   »صی لیکالعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته سر خالد اط«لیک 
تورمان  ښاغلي وزیرته د اطالعاتو او فرهنګ وزارت اړوند موسسو او دفاترو کې او د   کې

کوچنیانو له پاره په ځانګړو )چاپي، غږیزو او انځوریزو( خپرونو کې شته ستونزې، په نښه  

http://mashom.blogfa.com/
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کړې وې. ما هم په هماغه وخت کې د همدې لیک د محتویاتو او مهم والي په باب یوه مقاله  
 ل تورمان د لیک بشپړ متن مې هم په کې خوندي کړی دی: ولیکله چې د اجم

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

 
و څومره چا سر وګراوه که نه، زه نه یم  دا چې په دې لیک او زما پر مقالې او وړاندیزون 

ورباندې خبر، خو اوس یې ګورم چې »د ماشوم د ادبیاتو کور« د بنسټ په پرانستلو سره او د  
مخکتاب په بڼ کې په همدې نامه د یوې پاڼې جوړول او د کوچنیانو د ادبیاتو د لیکوالو او خوا  

ې الرې انډیواالن کرار نه دي ناست او  خوږو د پام ور اړولو سره، اجمل تورمان او د هغه د د 
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. 
 

تورمان او د  زه چې د ماشومانو، کوچنیانو او په ټول کې د نوي نسل د روزلو له پاره د اجمل 
هغه د ملګرو او همکارانو جدیت ته ګورم، ډاډه یم چې په نږدې راتلونکو کې به »د ماشوم د  

 ادبیاتو کور« ځانته جال او خپلواکه چاپي او بریښنایي خپرونې هم ولري. 
 

»د ماشوم د ادبیاتو کور« بنسټ ته د اوس له پاره زما یو وړاندیز دا دی چې که امکان ولري  
نۍ یا مهالنۍ خپرونه را وباسي او د دوی د بنسټ د فعالینو او نورو قلمي همکاررانو  دوی میاشت

له خوا د ماشومامو او کوچنیانو له پاره لیکلي، ژباړل شوي او تخلیق شوي مواد په چاپي بڼه هم  
خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي، ښه به وي، په تیره بیا که دا چاپي مواد هغو ماشومانو او  

و ته ورسوي چې تلویزیون او انترنت یا نه پیژني او یا هم الس رسی نه ور ته لري؛ نو  کوچنیان
 ډیر په ځای کار به وي. 

 

»د ماشوم د ادبیاتو کور« بنسټ ایښودونکی او تر نورو ډیر فعال کس اجمل تورمان دی. اجمل  
و. په تانده ځوانۍ   تورمان ال له زلمیتوبه د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزلو په فکر کې 

 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   ۲۰۱۵»د ماشوم د ادبیاتو کور«  فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي تورمان بیوګرافي د 
 په دولسمه نیټه خپره شوه. دا یې بشپړ متن دی: 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_tormanlik.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_tormanlik.pdf
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 ماشوم د ادبیاتو د کور د موسس او ریس اجمل تورمان لنډه پېژندګلوي »
 نوم: اجمل 

 تخلص: تورمان 
 زوکړه: خوګیاڼي، ننګرهار 

ل  زده کړه: د افغان سید جمال الدین خصوصي پوهنتون )اداره او دیپلوماسي(، د افغان سید جما
 .غالم حیدر خان چرخي عالي لیسه  الدین انستیتوت) پښتو ادبیات(،

 رسمي دندې: 
 ،زادي راډیو) خبلایر او د ایډېټر مرستیال(ــ آ
 ، 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، د ــ 
 د رڼا کلتوري ټولنې موسس،ــ 
 د پل فکري کړۍ د موسسې شورا غړی، ــ 
 د خوشحال فرهنګي ټولنې غړی، ــ 
 فرهنګي ټولنې د مشرتابه شورا غړی، په کراچۍ کې د افغان سید جمال الدین د ــ 
 د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د اکاډمیکي مجلې ) مصور( مسوول مدیر، ــ 
 د ماشومانو لپاره د ) اکو،بکو( په نوم د میاشتنۍ خپرونې مسوول مدیر،  ــ 
نې  پاره د ) د الس نښه ( په نوم د میاشتنۍ فرهنګي خپرو ه په کراچۍ کې د افغان کډوالو لــ 

 .مسوول مدیراو د ) سپیدې ( مجلې د لیکوالو د پالوي غړی 
 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 

 ، شعري ټولګه په ویاله کې سمندر
 خدای پامان، شعري ټولګه 

 زه د ښار هغه شاعر یم، شعري ټولګه 
 د ادم خان الال نکلونه: ماشومانو ته کیسې 

 ځنګل او د زړې بیزو کیسه، ماشومانو ته ناول ګوټکی 
 « پنځه، ماشومانو ته د شعرونو ټولګه

 
https://www.facebook.com/کور-ادبیاتو -د -ماشوم-د -کودک-ادبیات -خانه-
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ادبیانو کور« فیسبوک پاڼه پرانستل شوې ده او خپل عملي  ږي چې »د ماشوم د  ـډیره لږه موده کی

 فعالیت یې پیل کړی دی. 
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332، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 

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. 
دې ټولنې یا نهاد د آرم د عکس د خپرولو په برخه کې داسې یوه پوښتنه مطرح ګړې  دریمه د 

 وه: 
 

»میشود یک کمی معلومات بدهی از اهداف یا اساسنامه این نهاد خانه ادبیات کودک اگر لطف  
 کنی« 

 

 او ښاغلي نګین قمبري داسې ځواب ورکړی دی: 
 

 »حتمن چرا نه 
 

سال    4است که روی ادبیات کودک در افغانستان کار میکند و  خانه ادبیات کودک یک نهاد آزاد  
 .بدینسو فعالیت داشته اما حاال با یک تشکیالت تازه آغاز به کار کرده است 

 

هدف ما: خدمت به ادبیات کودک در افغانستان, رشد استعداد های جوان در این بخش, جلب  
 ي در این مورد با کودکان افغان.« نمودن توجه مقامات و ارګان های مسوول و همچنان کار عمل

 
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»  

 « .کار کول، هم د لویانو له خوا ماشومانو ته او هم له ماشومانو نه ماشومانو ته
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333، لومړی ټوکژوندي یادونه

 راپور کې یې داسې راغلي دي: د همدې وروستیو فعالیتونو په خاطر یې، په یوه 
 

 :مد آاز 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،
ادبیات کودک  امروز ازکارکرد های چهار تن از نویسنده گان افغان که نوشته هایشان به 

 .اختصاص یافته بود ستایش به عمل آورد 
 

آصف بهاند و حبیب    پروین پژواک،  این نهاد به رسم گرامی داشت از کارکرد های سمیع حامد،
 . هللا رفیع تصاویر آنان را تحفه گونه به کتابخانۀ عامه اهدا نمود 

 

رادیو آزادی گفت که در  نگین قمبری معاون نهاد خانهء ادبیات کودک روز چهارشنبه به 
خصوص ادبیات کودک در گذشته کار صورت نگرفته و اکنون این نهاد تالش دارد تا برنامه  

 .های الزم را دراین خصوص راه اندازی کند 
 

او همچنان افزود که مسووالن باید در خصوص ادبیات کودک در افغانستان برنامه های روی  
 .ها حمایت کند   دست گیرند و حکومت باید ازاین برنامه

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  
 .شان را منتشر کنند گان دیگرکشور نیز تشویق خواهند شد تا در رابطه به کودکان نوشته های 

 

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  ، با وجود کارکرد ها و تالشها طی سالهای اخیر
 . 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 

 
ادبیاتو کور« په فیسبوک پاڼه کې یو مطلب   کال د اکتوبر په لسمه نیټه د »د ماشوم 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 وزیر »د 
 .فعالیتونو ته پاملرنه وکړئ
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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 

 

لطفاً د لومړنیو ښوونځیو په کتابونو کې د ماشوم  او د افغانستان د پوهنې په وزیر غږ کوم چې 
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-
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یوه دولتي موسسه چې پخوا یې د کوچنیانو ادبیاتو ته د کار کولو رسمي مکلفیت درلود، د  

وه. په همدې اړوند مې له تورمان صاحب  افغانستان د لیکوالو ټولنه کې د کوچنیانو ادبیات څانګه  
 نه مالومات وغوښت: 

 

 بیا سالمونه، بیا کالمونه او بیا سوالونه: 
 
 

»کوچنیانو ادبیاتو څانګه«  په شپیتمه لسیزه کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې په چوکاټ کې د 
 یت یې کاوه، اوس شته که نه؟ لموجوده وه او فعا

 

 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
 

 .توانیدې، د دې کرښو له لوستلو نه هم مننه که دې مرسته وکړه ډیره مننه، که و نه 
 بیرته ښاغلي ترمان په ځواب کې را ته ولیکل: 

 

 .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  mashomrozanaڅنګه چې د زغم او نورو همکارانو »
او زیار نه د کورنیو، ماشومانو او کوچنیانو د روزنې، پالنې او ادبیاتو له پاره په یوه لوی او  

شوه، دغسې زما هیله ده چې »د ماشوم کور« بنسټ هم د ماشومانو او  معتبر آدرس باندې بدله 
کوچنیانو ته د پام کولو او د دوی د ادبیاتو د څیړنې، تخلیق او ژباړې له پاره په یوه لوی او  

 ډاډمن آدرس بدل شي. 
 

که د ګوډ و مات دولت کړنو او پروګرامونو ته په تمه او الس تر زنې کینو، هیڅ هم نه ور نه  
ړیږي. دې ځوانانو چې د نورو قلموالو په څیر د کوچنیانو د روزنې او ادبیاتو د پیژندنې او  جو

ودې له پاره مټې بډ وهلي دي، زه خپله ډیر ور ته هیله من یم او د مرستې د وعدې تر څنګه  
ډاډ ورکوم چې کار یې خامخا نتیجه ورکوي او که موږ ټول د دولت په تمه کینو، نو خامخا لکه  

ږو او د یاس او نا امیدۍ دغه حالت که د یوې لنډۍ قالب ته  ـدومره کلونه له یآس سره مخ کیدا 
 ور واچول شي، نو داسې به وي: 

 
 چې له دولت نه پوره نه شوه

 کوچنی ماشومه موږ په خپله دې ساتونه 
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335، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
زمانه کې، د نوې  او دا دی دا ساتنه او پالنه پیل شوې ده او »د ماشوم د ادبیاتو کور« په نوې 

میډیا په دایره کې، زموږ د نوي متعهد نسل نوې تجربې دي چې د زړه په وینو او خپلو مادي  
امکاناتو یې چلوي او د راتلونکي ژوند د نوې ارابې )ماشومان، کوچنیان( د پیاوړې کولو او پر  

 مخ بیولو له پاره، په اساسي ډول کار کوي. 
 

ا تجربې د تیرو نسلونو او فرهنګیانو د مثبتو تجربو په رڼا کې  زما هیله دا ده چې دا هڅې او د 
 د نوي تمدن له کاروان سره موازي پر مخ والړې شي او نورې هم پسې غني او عملي شي. 

 

زما د دغو ټولو خبرو اساسي موخه دا ده چې: موږ باید  له ځان نه وروسته، له اوسني مفهوم  
و علومو پوه، له نوي عصر سره پخال او له نوې تکنالوژۍ  سره سم یو باسواده، چیز فهمه، په نوی 

سره څنګ په څنګ تلونکی نسل پریږدو، نه داسې نسل چې فکراً په زر کاله پخوا زمانه کې  
ژوند وکړي او فزیکي ژوند یې په اوسنۍ زمانه کې وي او د مغزو د فعالیت پر ځای یې د معدې  

 فعالیت ډیر وي. 
 

ل »د ماشوم د ادبیاتو کور« ډیره لږه موده کیږي چې په مخکتاب  څنګه چې مخکې هم و ویل شو
کې یې ځانته پاڼه جوړه کړې ده او په همدې لږه موده کې یې هڅې او فعالیتونه د پاملرنې وړ  

 دي. 
 

په یاده پاڼه کې له نیکه مرغه په دواړو ژبو)دري، پښتو( باندې د کوچنیانو له پاره شعرونه،  
خپریږي.  زه په دې مقاله کې یوازې په پښتو ژبه باندې پر خپرو شوو مطالبو  کیسې او مطالب 

باندې غږیږم، ځان ته حق نه ورکوم چې په دري ژبه باندې پر خپرو شو مطالبو څه و وایم او  
دا کار پریږدم د دې برخې داسې یوه څیړونکي ته چې په همدې برخه کې صالحیت او د کار  

 مخینه ولري. 
 

(  ۰۹/۱۰/ ۲۰۱۵ې »د ماشوم د ادبیاتو کور« په پاڼه کې په پښتو ژبه باندې له پیل نه) په فیسبوک ک
 پورې د دغو ښاغلو او آغلو مطالب خپاره شوي دي: (  ۳۰/ ۲۰۱۵/۱۰تر نن) 

 

اجمل تورمان، عبدالحمید حکیمي، وړانګه ننګیال، عبدالحنان آرمل، رڼا زرمتۍ، پروانه لطیفي،  
اتمانزۍ، مینه توتاخیل، ولوله کوچۍ، روزالدین غورځنګ، پوهیالی  علینه توتاخیل، نګینه 

 محبوب شاه محبوب، اسما سادات، فخریه نړیواله. 
 

او څنګه چې لیدل کیږي، د دې قلموالو شمیر ورځ تر بلې په ډیریدو دی او زما هیله دا ده چې  
و او مخاطبینو ته په کتو  هر قلموال د خپلې ټولنې له پیژندلو او خپلو ماشومو او کوچنیو لوستونک

سره، هغوی درک کړي، د هغوی روان او جهان وپیژني او بیا د زمان له غوښتنو او پوښتنو  
 سره سم ورته قلم وچلوي. 

 

د دغو یادو قلموالو مطالب تر هغه ځایه چې ما لوستي او له نظره مې تیر کړي دي، د کوچنیانو  
سره لیکل شوي دي. بیا یې هم په تکرار سره وایم  د روان او غوښتنو سره سم، په غور او دقت  

چې دغه مطالب یوازې هغو ماشومانو او کوچنیانو ته رسیدالی شي، چې کمپیوتر، انترنت او  
فیسبوک ته السرسی لري، ډیره سلنه کوچنیان چې له یادو شیانو نه محروم دي، هغوی ته باید د  

دا کار په لږ دقت او زحمت سره ممکن هم    دې موادو چاپي بڼه آماده او الس کې ورکړل شي او
 دی. 

 

اوس چې د »دماشوم د ادبیاتو کور« د کار پیل  دی، په ښه بڼه پیل شوی دی او که همداسې  
روان وي، زه یې وینم چې د لیکوالو او شاعرانو شمیر هم ورځ تر بلې په زیاتیدو دی او د  

اشوم د ادبیاتو کور« په فیسبوک پاڼه  محتوا له پلوه هم تر یوې اندازې د قناعت وړ دی. »د م
 کې د خپرو شو مطالبو څو بیلګې دا دي: 
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 ستوری 
 

 اجمل تورمان 
 

 .بهرام سبق ښه زده کړی و
 .ښوونکي ورته په مخ ستوری رسم کړو

 .بهرام ډېر خوشاله شو
 .کورته چې راغی د کوټې پرده یې کش کړه

 :ویل بهرام الس له مخ لرې کړ او ویې  ، 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، مور یې پرده بېرته کش کړه
 رڼا کوي؟ زوی جانه دا خو په قلم جوړ شوی ستوری دی دا کله  

 ؟دا ستوری څله رسم کړي نو ښوونک:  ویل. بهرام خپه شو
 :مور یې ورته وویل 

 .تا سبق ښه زده کړی و
او ښوونکې ځکه ستا په مخ  ، ته د خپل ټولګي ستوری یې، ستا په پوهه ستاسې ټولګی رڼا دی

 دا
 ، سي، ډي«بي، اې: بهرام خوشحاله شو او له ځان سره لګیا شو  .ستوری رسم کړ 

 
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829
949511421.-
2207520000.1444231551./1475795809414835/?type=3&theater 

 
»د ماشوم د ادبیاتو کور« په فیسبوک پاڼه کې داسې ترانې هم ایښودل شوي چې له یوې خوا  
ماشوم ته د ښیرازۍ او پسرلي زیری ورکوي او له بلې خوا د تورو په زدکړه کې مهم رول  

 لوبوي. 
 

په نظر چې دا  څنګه به له څو تورو نه یوه کلمه جوړه شي او بیا له څو کلمو نه یوه جمله. زما 
ترانه په کورونو کې او په وړکتونونو کې د هغو ماشومانو له پاره ډیره اړینه ده چې د لومړي  
ټولګي له پیل نه مخکې د لومړي ټولګي په مقدماتي برخه کې میندې پلرونه او یا په وړکتون  

 رمان ترانه:» کې ښوونکي کوچنیان لومړي ټولګي ته د تللو له پاره آماده کوي. دا هم د اجمل تو 
 

 باران 
 

 د ماشومانو لپاره ترانه
 

 اجمل تورمان 
 

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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 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

 ښایسته په غرونو اوري 
 باران میده ، میده ، میده
 په غرونو اوري ښایسته 

 ب ، ب ، ب ، الف ، الف ، الف
 ر، ر، ر، الف ، الف ، الف 

 ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران 
 ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران 

 
*** ** 

 ښكلي باران د پسرلي 
 زړونو ته راوړه خوشحالي 

 باران د پسرلي ښكلي 
 زړونو ته راوړه خوشحالي 

 ب ، ب ، ب ، الف ، الف ، الف
 ر، ر، ر، الف ، الف ، الف 

 ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران 
 ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران 

*** ** 
 بارانه سیند درنه خپه 
 وركړه سالم څپه، څپه 
 الفب ، ب ، ب ، الف ، الف ، 
 ر، ر، ر، الف ، الف ، الف 

 ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران 
 « ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران

 
https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829
949511421.-
2207520000.1444231551./1481261722201577/?type=3&theater    

 
خو د تاسف ځای دا دی چې زموږ د ټولنې جوړښت دومره نا متوازنه دی چې همدا  لومړي  

پیژني او تطبیقوي  خلک ټولګي ته تر تګ نه مخکې مقدماتي ټولګی د ټولنې ډیره لږه سلنه 
یې او د ټولنې اکثریت یې ال پیژني نه او که یې پیژني بیا یې د عملي کولو شرایط د بیلبیلو  

ې نه وي آماده، خو پخوا له دې چې ټولنه د جګړې په مرض اخته شي، په دودیزه  دالیلو له مخ
بڼه موجود و، یا په کور کې د کورنۍ د مشرانو له خوا او یا هم د کلي په جومات کې، خو  

 اوس په ډیری سیمو کې د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله نه مراعاتیږي. 
 

تر هر څه وړاندې باید و ویل شي چې »د ماشوم د ادبیاتو کور« بنسټ په باب ما مخکې له دې  
لیکلې دي، څنګه چې د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ ایښودونکی او د کوچنیانو د ادبیاتو    مقالې  هم  

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
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په برخه کې عمالً فعال شخصیت اجمل تورمان دی، ما د ده د یو »لیک« په باب چې د کوچنیانو  
لیکلې وه او اوس دا دی بیا، په تیر یوه کال     مقاله د ادبیاتو په سر نوشت پورې اړوند و، هم یو   

 کې د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ د فعالیتونو په باب د هغو تیرو مقالو په دوام بحث کوم. 
 

د ماشوم د ادبیاتو کور یو خپلواک فرهنګي بنسټ دی چې د یو شمیر فرهنګیانو د شخصي هلو  
پر بنا له څه مودې را په دې خوا عمالً فعالیت کوي. کوم اسناد چې ما د ماشوم د ادبیاتو  ځلو 

برخې« تر عنوان الندې وړاندې   ۱۹ــ  ۱۸ــ  ۱۷کور په برخه کې، د »د کوچنیانو ادبیات، 
 وو:   ویلي   ت پیدا کړی دی، هلته ما  یکال کې رسم  ۱۳۸۹کړي وو، د هغو په استناد دا بنست په  

 
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 
کال   ۱۳۸۹هغه رسمي اسناد چې ما لیدلي دي، په هغو کې په  .تاسیس مکتوب صادر شوی دی

معین ښاغلي سید عمر سلطاني په امضا لیکل   عاتو او کلتور وزارت د الکې د افغانستان د اط
 ...« نیټې نه د فعالیت حق لري (۲)  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   ه تر 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    . ې جوړېږيکتابتون ک 

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  و تنو مشهور
او کابو له یوې میاشتې راهیسې   /http://mashom.blogfa.com :پاره خپرونې درلودي ه  ل

 ،خپرونې لري  ،په دې نوم «خانه ادبیات کودک، د ماشوم د ادبیاتو کورد »په فیس بوک کې 
 « په بالګفا کې څه نه خپروي.خو اوس 

 

کله چې ما ښاغلی تورمان وپوښته چې پالګفا کې مو اوس خپرونې شته که نه؟ ښاغلي تورمان  
 : واب کې داسې را ته ولیکلځپه  
 

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   ( ماشوم د ادبیاتو کور پاڼهپه فیسبوک کې د )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

 .کړې ده روزلو لوی مسولیت ته اوږه ور
 

څه باندې یو کال مخکې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي ډول خپله فیسبوک پاڼه پرانستلې او د  
هغې په چوکاټ کې یې د خپلو فعالیتونو راپورونه په منظم ډول پیل کړي. له هغې نیټې نه را  

و شعرونه  وروسته دوی په خپله فیسبوک پاڼه کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د ګڼو شاعران
 او د لیکوالو مطالب خپاره کړي دي. دوې غوره بیلګې یې دا دي: 

 

 زه څوک؟
 

 زه وړه نجلۍ یمه 
 

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
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 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 
 
*** ** 
 

 زه وړه نجلي یمه 
 

 زه وړه نجلي یمه 
 

 فرشته صالحي 

 
 

 
 د کتاب ښکلي خبرې 

 
 زه یوه لویه ښکلې پاچاهي یم 

 

 سرلوړي یم زه پرمختګ او 
 

 زه تاسو سره مرکې کوم 
 

 زه ستاسو هینداره یم 
 

 زه ونه یم پاڼې ښکلې لرم 
 

 خو ناپوهي بې پاڼو وچه ونه ده 
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 زه هغه موخه یم چې په نښه کیږم 
 

 زه هغه کوچنی کور یم چې لوییږم 
 

 زه هغه لیکنه یم، چې نه خالصیږم 
 

 زه تلپاتې خوشبویي یم 
 

 زه تلپاتې ځواني یم 
 

 ته لوی نعمت یم زه تاسو 
 

 له تیارو سره جګړې کووم 
 

 زه د سولې کوتره یم 
 

 شمله لېوال 

 
د ماشوم د ادبیاتو کور بنسټ د نورو مطالبو تر څنګ په یاده موده کې د کوچنیانو د استعدادونو  
د غوړیدو، کوچنیانو او ماشومانو ته د نورو د پام اړول او په ټول کې د کوچنیانو د ادبیاتو د بیا  

 ژوندي کولو او بډاینې په برخه کې هم نوښتونه او د قدر وړ کارونه کړي دي. 
 

کله مې چې دا کرښې لیکلې، نو مې د بسټ د مشر په آدرس په یو لنډ ایمیل کې، په دې تیر لږ  
 څه باندې یو کال موده کې د بنسټ د فعالیتونو د مالومولو له پاره، داسې پوښتنه  ور ولیږله: 

 

 تورمان صاحب سالمونه او درناوی!  »
 

د نوي نسل د روزنې په موخه، د کوچنیانو ادبیاتو ته د قلموالو، دولتي مقاماتو او په ټول کې دې  
مهمې موضوع ته د عامه ذهنیت د را اړولو په منظور، یو ځل بیا غواړم چې »د ماشوم د ادبیاتو  

دې کار د تر سره کیدو په خاطر په لنډ ډول را    کور« پر فعالیتونو باندې یوه لنډه مقاله ولیکم. د 
   : ته ولیکئ چې

 

»د ماشوم د ادبیاتو کور« د تاسیس له نیټې نه تر نن پورې، د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې  
 کوم د پام وړ کارونه کړي دي او په یاده برخه کې مو راتلونکي پالنونه څه دي؟ 

 

 !« له مرستې نه مو همدا اوس مننه
 

 څو ورځې وروسته په دې شرحه مالومات را ته راولیږه: ده 
 

   ! ستاد سالم»ا
 

 : کارونو فهرست چې مونږ په تېر کې ترسره کړي دي  و دا هم د هغ 
 

 ، د روزنتون د ماشومانو لپاره د مقاله لیکنې او رسامۍ کانکورــ ۱
 

 ، ماشومانو ته د کیسه لیکنې سیاليــ   ۲
 

ورځې په مناسبت د ماشومانو د ادب د لیکوالو د تصویرونو د پکج  عامه کتابتون ته د هنر د   ــ۳
 ،ډالۍ

 

 ،ماشومانو ته مشاعرهــ   ۴
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 ،د ماشوم د ادبیاتو د مالتړ د مالي صندوق پرانیسته ــ  ۵
 

 ، د ماشومانو د ادب لیکوالو ته د جایزو او ستاین لیکونو ورکړه ــ   ۶
 

 ، ماشومانو میلهد ماشومانو د ورځې په مناسبت د ــ  ۷
 

مونږ په خپل شعر کې، ماشومانو ته د په پښتو، دري او انګلسي ژبو د شعرونو د کتاب  ــ  ۸
 ،چاپ 

 

 ،د کره کتنې او سیمینارونو اونیزې غونډې ــ   ۹
 

 « ځانګړې فیس بوک پاڼه ــ ۱۰
 

د  دا د بنسټ د مسول ښاغلي تورمان له نظره د  دوی د کار لنډ ګزارش و، خو هغه څه چې 
 دوی د کار او فعالیتونو په باب زما له نظره تیر شوي دي، هغه زه بل ډول ارزوم. 

 

د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې او د نوي نسل د روزلو له پاره، »د ماشوم د ادبیاتو کور« له  
بنسټ نه هغومره چې تمه کیده، له هغه نه یې هم ډیر کارونه تر سره کړي دي. په دا تیر یوه  

 کال کې یې زما له نظره په ځانګړي ډول دا کارونه موثر او د خاصې یادونې وړ دي: 
 

ــ اړوندو تعلیمي موسساتو ته، په درسي نصاب کې د یو مضمون په توګه د کوچنیانو د  ۱
 ادبیاتو پر شاملولو باندې ټینګار،

 

ړوندو موسساتو غږ  اجمل تورمان د افغانستان له ملي تلویزیون سره په یوه مرکه کې په ټولو ا
 دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړای شي:  مضمونوکړ چې د کوچنیانو د ادبیاتو 

 

ادبیاتو کور« په فیسبوک پاڼه کې د ماشوم  کال د اکتوبر په لسمه نیټه د »د ماشوم د  ۲۰۱۵»د 
د ادبیاتو کور مشر اجمل تورمان د حکومت پر لوړ پوړو مقاماتو د کوچنیانو د ادبیاتو د عامیدو  
او درسي نصاب ته یې د داخلیدو او رسمي کیدو په موخه د یوې تلویزیوني مصاحبې له الرې  

 داسې غږ کړی دی: 
 

یزیون سره په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د اوسني وضیعت  نن سهار د افغانستان له ملي تلو»
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

 

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 

 

بونو کې د ماشوم  او د افغانستان د پوهنې په وزیر غږ کوم چې لطفاً د لومړنیو ښوونځیو په کتا 
ادبیاتو ته توجه وکړی او ماشومانو ته د ښوونځي د کتابونو تر څنګ مرستندویه تعلیمي کتابونه  

 « هم چاپ او په دوی یې وویشئ
 

دا چې تر کومې اندازې به دا وړاندیزونه او د تورمان هلې ځلې عملي جامه واغوندي، دا په  
 اړوندو موسساتو پورې اړه لري. 

 

 ننګرهار کې د ختیځ ادبي ټولنې په مرسته د کوچنیانو جشن،ــ په  ۲
 

https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/timeline/?ref=nf
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کال د مارچ په میاشت کې د کوچنیانو ادبیاتو ته د پاملرنې په خاطر، د ختیزې سیمې   ۲۰۱۵د 
لیکوالو او ژورنالېستانو د خپلواکې ټولنې او »دماشوم د ادبیاتوکور« د بنسټ له خوا یو سیمینار  

ف بهاند( نه هم هیله وشوه چې دې محفل ته یوه مقاله ولیکم، ما  ډوله محفل جوړ شو. له ما )آص
 ور ته ولیکله.   مقالههم د »په پردي چاپیلایر کې مورنۍ ژبه« تر سر لیک الندې  

 

جشن یا سیمینار کې د کوچنیانو د ادبیاتو په باب د ګڼو خبرو تر څنګ  په دې یوه ورځني 
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    ۲۰۱۶پریکړه لیک په یوه مخ کې »دماشوم د ادبیاتو کور« د  
 ې داسې راغلي دي:»کړ. د پریکړه لیک په یوه برخه ک

 

ــ له دې وروسته دې د ماشوم د ادبیاتو جشن هر کال د دولت له خوا د هیواد په کچه جوړ   ۱
 شي. 

 

 ــ د پوهنې وزارت دې د ماشوم ادبیاتو ته په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي.  ۲
 

څانګه جوړه  ــ د اطالعاتو او کلتور وزارت دې د ماشوم  ادبیاتو د ودې په موخه ځانګړې  ۳
 . کړي او رسنۍ دې د ماشوم ادبیاتو له پاره پر ځانګړو خپرونو او ال ډیرې توجو  مجبور کړي 

 
 ــ کلتور وزارت دې هر کال د ماشوم ادبیاتو هیوادني نندارتونونه جوړ کړي.  ۴

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_paraday_mohit_aw_kochonian1.pdf
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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. 

 

ــ په افغانستان کې ماشومان ال هم د ګڼو اقتصادي، علمي، فرهنګي او سیاسي ستونزو سره   ۶
مخامخ دي، د ماشومانو د حقوقو د مالتړ نړیوال خیریه بنسټونه دې په یادو برخو کې د شته  

خپلې کړنې دې یوازې تر شعاره نه  ستونزو د حل له پاره خپلې هلې ځلې ال ګړندۍ کړي او 
 د ماشوم د ادبیاتو جشن ګډونوال«، په درنښت  محدودوي.

 

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. 

 

ساحې قلموالو او د هغوی  ـ د اطلعاتو او فرهنګ وزارت سره په ګډه د کوچنیانو د ادبیاتو د  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  

تاینلیکونه ور کړل شول. نور حال یې په دې مطبوعاتي    لیکوالو او ژباړونکو ته جوایز او س
 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  
د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د نړیوالو   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. 
 

د اطالعاتو او فرهنګ وزیر ښاغلي عبدالباري جهاني، د ماشومانو ادبیات د ټولني د جوړوني  
ادبیاتو د مهمي برخي په توګه د پام وړ وګڼل، د وزارت له لوري د کمکیانو انیس  او ټولیزو 

 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. 

 

پروګرام موخه د ماشومانو د ادبیاتو د څرنګوالي او اهمیت څېړلو  ښاغلي جهاني د نن ورځي د 
ترڅنګ، په دغه برخه کي د لیکوالو هڅونه یاده کړه او ژمنه یې وکړه چي په روان کال کي به  

 پاره لس غوره کتابونه چاپوي. ه  د نورو بېالبېلو هڅو تر څنګ د ماشومانو ل
 

ي د ماشومانو د ذهني روزني او رواني امنیت  د اطالعاتو او فرهنګ وزیر له رسنیو وغوښتل چ
 د خوندیتوب په موخه سالمي او ګټوري خپروني وکړي. 

 

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

ئ چي هوا وکړو« » زمین و آسمان « » د وارو ملکه « په ترتیب سره د ښاغلي آرش  راش
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. 
 

کلتوري هڅو کي ښکېلو اوولسو تنو نورو  د ماشومانو د ادبیاتو په پنځونو، لیکنو، ژباړه او 
 شخصیتونو ته د اطالعاتو او فرهنګ وزارت له لوري ستاینلیکونه ورکړل سول. 

https://www.facebook.com/mahmood.marhon?fref=nf
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د غونډي ویناوالو، د هیواد د ماشومانو د ادبیاتو د وضعیت د ارزولو ترڅنګ په دغه برخه کي،  
 « د اړوندو بنسټونو او لیکوالو پر پاملرنه او هڅو ټینګار وکړ.

 
کې یې لنډ ګزارش داسې   تاند په 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  
چهارشنبې په ورځ د اطالعاتو او فرهنګ وزارت په تاالر کې جوړه شوې وه چې د  غونده د 

نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د  
ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په برخه کې د هر ډول مالتړ او پراخې همکارۍ ژمنه  

  ثارو په برخه کې دغه جایزه د ارش ننګیال کتاب آراغلي چې د تخلیقي وکړه. په اعالمیه کې 
په معلوماتي برخه کې د پروین پژواک اثر) زمین و آسمان( او د   ،)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   ۱۷پر ته شل زره افغانۍ وې او تر څنګ یې 

ویشل شول. هېره دې نه وي چې دا لومړی ځل دی   او کوششونه کړې ول ستاین لیکونه هم و
یکونو د ویش  ل پاره د جایزو او ستاینه چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو ل

مانو د ادبیاتو د کور مسوول اجمل تورمان  ځانګړی پروګرام جوړېږي. د افغانستان د ماشو
 « .رسنیو ته ویلي چې راتلونکي کلونه به هم دغۍ لړۍ جاري ساتي 

 

دا او دې ته ور ته محفلونه که له یوې خوا د کوچنیانو د ادبیاتو د بڼ په برخه کې فعال قلموال  
میډیا ته ور په یاد  نور هم دې اړین انساني کار ته هڅوي، نو له بلې خوا په ټول کې خلکو او 

کوي چې د وطن د نوي نسل د روزنې په برخه کې د کوچنیانو ادبیات څومره مهم رول لري او  
 څومره اړین دي. 

 

ــ د ماشوم د ادبیاتو کور په نوښت د افغانستان د ملي رادیو تلویزیو په مرسته د لومړي ځل  ۴
 ل، کال د نومبر په شلمه نیټه د مشاعرې جوړید ۲۰۱۵له پاره د  

 

دا هم »د ماشوم د ادبیاتو کور« نوښت و چې د لومړي ځل له پاره په افغانستان کې د ماشومانو  
او کوچنیانو مشاعره جوړیږي. دا نوښت د ماشوم د ادبیاتو کور بسټ و، خو د افغانستان د ملي  
رادیو تلویزیون او آشیانې موسسې په ګډې همکارۍ سره دا مشاعره جوړه شوې وه. په میډیا  

 داسې وړاندې شوی دی:   ګزارشدې مشاعرې   کې د 
 

 : پاره د ماشومانو مشاعرهه په افغانستان کې د لومړي ځل ل»
 

پاره د ماشومانو مشاعره تېره ورځ په کابل کې د افغانستان د  ه په افغانستان کې د لومړي ځل ل
ادبیاتو د کور په نوښت او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او اشیانې موسسې په  ماشوم د 

 همکارۍ جوړه شوه. 
 

ډېر ژر به د ملي تلویزیون له الرې    ، په دغه مشاعره کې چې په سلګونو ماشومانو ګډون کړه و
 خپره شي. 

 

http://www.taand.com/archives/69110
http://www.taand.com/archives/58175
http://www.taand.com/archives/58175
http://www.taand.com/archives/58175
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ویل چې په   کې ود ماشوم د ادبیاتو د کور مسوول اجمل تورمان په خپلو پرانیستونکو خبرو 
دغه مشاعره کې ډېری هغه شعرونه د ماشومانو له خوا لوستل کېږي چې د ماشوم د ادبیاتو د  

 کور د ځوانو غړو له خوا لیکل شوي دي. 
 

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  
 . ه وکړه کوم چې د دغه مشاعرې د جوړولو په برخه کې یې له کور سره کړې و

 

 شیانې په لسګونه ماشومان ستیج ته راغلل او خپل انتخابي شعرونه یې ولوستل. آورسته د 
 

لۍ لپاره ترانې او د ځوان سندرغاړي مبین وصال کنسرت هم  دغه شان د ماشومانو د ال خوشحا
 وهلي.   په پام کې نیول شوی و چې ماشومانو په خپلو تنکیو السونو ورته ګرمې چکې و

 

په پای کې د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور له خوا همکارو ادارو ته ستاینلیکونه او یو شمېر  
 ګډنوالو ته د ګلو ګېډۍ ورکړل شوې. 

 

دغه شان د افغانستان ملي راډیو تلویزیون هم ماشومانو ته خپلې ډالۍ د ښوونځی بکسې پر  
 ویشلې.   ماشومانو و 

 

د یادونې ده چې دا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دومره پراخه کچه د ماشومانو لپاره د  
 یو شعري پروګرام جوړول ول. 

 

تورمان وایي چې دی او د کور غړي د ماشوم د ادب په  د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل 
 برخه کې نورو پراخو کارونو ته هم ژمن دي. 

 

ویل: موږ غواړو په راتلونکې کې ماشومانو ته د کیسو ویلو یو پروګرام، او په   تورمان و 
یس  پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د ادبیاتو په پوهنځیو کې د ماشومان د ادبیاتو د تدر

د اهمیت په اړه یو سیمینار او دغه شان د هغو لیکوالو لپاره چې د ماشومانو لپاره یې کتابونه  
 سږ کال چاپ شوي د جایزو د ویش یو پروګرام هم جوړ کړو. 

 

د ماشوم د ادبیاتو کور له څو کلونو راهیسې د ماشوم د ادب په برخه کې کار کوي چې تر اوسه  
روزنتون د ماشومانو لپاره د نقاشي او مقاله لیکنې کانکور، د  یې د دغه پروګرام تر څنګ، د 

 « ماشومانو تر منځ د کیسه لیکلو سیالي او ګڼ نور لوی او واړه پروګرامونه هم جوړ کړي دي.
 

داسې محفلونه که وغځول شي او د افغانستان په ټولو ښارونو کې عام کړای شي، ډیره به ښه  
داسې محفلونو په جریان کې چې ماشومانو او کوچنیانو ته وخت  وي. زه داسې فکر کوم چې د 

ورکړل شي چې ستیژ ته راشي او د خپلو همځولو او مشرانو په مخ کې خپلې خبرې وکړي،  
خپل شعرونه واوروي او خپلې لیکلې کیسې ولولي، نو که له یوې خوا په هر اړخیزه توګه  

چې د ټولنې د یو غړي په توګه ارزښت ورکړل  تشویقیږي، جرآت پیدا کوي ، نو له بلې خوا کله  
 شي، د شخصیت احساس کوي. 

 

په داسې یوه ټولنه کې چې له مور پالر نه نیولې، تر ټولې کورنۍ پورې او له کوڅې، کلې او  
ښونځي نه نیولې بیا تر ټولنې پورې هر کله ماشومان او کوچنیان ښکنځل شوي، چیچل شوي او  

ړ ایستل شوي او حتی جنسي تیري ورباندې شوي؛ نو په داسې  وهل شوي، شاقه کارونو  ته ا
یوې ټولنې کې له هر آدرس نه چې وي، چې ماشومانو او کوچنیانو ته د دې مشاعرې په څیر  
نور داسې محافل چوړیږي چې د هغوی استعدادونه غوړیږي او د شخصیت د جوړیدو او  

 اید ال پسې وغځول شي. غوړیدو له پاره یې الره آواریږي، ډیر ښه کار دی او ب
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د مرستو    د جدي رامنځ ته کولو، ساتنې، ودې او ال شتمنیدو په خاطرد ادبیاتو    کوچنیانو د  ــ  ۵
 : صندق پرانېستل 

 

د ماشومانو او کوچنیانو ادبیاتو ته د پام له پاره او د دوی په ژبه د دوی له پاره د آثارو د چاپ  
مالي بنیې د پیاوړي کیدو په خاطر، د دې بنسټ په نوښت  په خاطراو د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ د  

 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 سیند د دې صندوق د پرانستل کیدو په یو ګزارش کې چې ښاغلي 
 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»
تورمان وویل،  په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل 

هڅې یې پیل کړي چې د هېواد د ماشومانو د ذهني سالمې ودې لپاره، د دوی د ذوق او استعداد  
 سره سم، فرهنګي کارونه وکړي. 

 

په غونډه کې د ځینو دولتي او غیردولتي موسسو استازو دغه هڅه وستایله او ژمنې یې وکړې  
 چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. 

 

د ماشوم د ادبیاتو لپاره لږ کار شوی، خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسوولین   په افغانستان کې 
 وایي، هڅې کوي چې په د هېواد کې د فرهنګ دغه وروسته پاتې برخه پیاوړي کړي. 

 

د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د  
پرانیستلو پر مهال وویل، د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې  کور د مالي مرستې د صندق د  

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 "موږبه په نږدې راتلونکې کې د هغو لیکوالو او رسنیو ل
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  

ستړي  کې د ماشوم ادبیات ځای کړي. موږ ستاسې د ماشومانو لپاره د ادبیاتو په برخه کې نه 
 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  

 موسسو مالي او تخنیکي مرستې به یې، پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي. 
 

ه  ویل، د ماشومانو د سالمې فکري روزنې ل اطالعاتو او فرهنګ وزیرعبدالباري جهاني ود 
 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: 
 

افغانستان کې د کوچنیانو،  "ادب د ټولنې د کلتوري سطحې د لوړولو تر ټولو ښه تعارف کوي،په  
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." 
 

http://pa.azadiradio.com/a/27577691.html
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نې د  ویل، د ټول  د افغانستان د جمهور رییس اشرف غني فرهنګي سال کار اسداله غضنفر و 
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،
 

ویل، هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب   په ورته وخت کې د پوهنې وزارت استازي و 
 ځاې ورکړل شي. کې، دغې برخې ته 

 

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  

روحي وضعیت  وي او که دې ته ورته نور څه وي، د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او  
 « 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  
جرأت سره لیکلي دي چې دوی په دا یوه کال کې »د ماشوم د ادبیاتو کور« فیسبوک پاڼې څومره  

کال د می په اولسمه نیټه »د ماشوم د ادبیاتو کور« په فیسبوک پاڼه    ۲۰۱۶دی ، ده د    کار کړی
 ولیکل:    داسې کې  

 

 !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  
خپلې یو کلنۍ کیک نه دی پرې کړی هم ستاسې په وړاندې پړ نه یم او د ماشومانو  رسمي ډول د  

 .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  

 .خه یې ال یو کال نه اوړيڅنګه مې چې وویل له رسمي فعالیت څ
 

 .مونږ په تشو السونو هغه څه کړي چې ډېریو ښایي په ډکو جیبونو نه وي کړي
 

په دې اړه تفصیل به بیا د ماشومانو د ادبیاتو د کور د کلیزې په مناسبت له تاسې سره شریک  
 .کړم

 

 خو مشت نمونه خروار د کور رسمي فیس بوک پاڼه یې ښه ثبوت دی چې هیله من 
 .یم ګرانو ماشومانو خوښه کړې وي 

 

غواړم په دې توګه له خپلو درنو همکارانو هم مننه وکړم چې په هر حال کې یې کار ته نه نه  
 .دي ویلي او په یو ډول د ال نورو کارنو لپاره هم وهڅول شي 

 

له ټولو هغو رسمي او غیر رسمي ادارو او اشخاصو هم مننه چې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې  
 .او پراختیا په هدف چې زمونږ یواځنی موخه ده مرسته راسره کوي 

 
  اوس همدومره 

 یار زنده صحبت باقي 
 د ماشومانو د ادبیاتو د کور مسوول 

 اجمل تورمان 
 « کابل ۱۳۹۵ /۲/ ۲۸

 

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. 

 

شول چې د ماشوم د ادبیاتو کور په فیسبوک پاڼه کې د ماشومانو له پاره  مخکې هم و ویل 
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: 
 

ړیوالې ورځې په مناسبت له میدیوتیک سنتر سره په ګډه د ماشومانو میله جوړول.  د ماشوم د ن
د بنسټ په پاڼه کې دا الندې متن او څو عکسونه ایښودل شوي چې باید مفصل ګزارش یې خپور  

 کړی وای: 
 

نړیوالې  نن په کابل کی د ماشومانو د ادبیاتو کور او مدیتوتیک افغانستان له خو د ماشومانو د »
 « ورځې په مناسبت د ماشومانو میله؛

 

 
 

»د ماشوم د ادبیاتو کور« د خپل فعالیت له پیل نه، شخصي او رسمي مراجعو ته د ماشو د  
ادبیاتو د ښه کیدو، ودې او د نوي نسل د ښې روزنې په موخه، یو شمیر وړاندیزونه په شفاهي  

لوستونکي کوالی شي چې دا وړاندیزونه د دوی په  او تحریري بڼه وړاندې کړي دي، درانه 
 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  
ر مهم او د ارزښت وړ دی. دا وړاندیز یې د  د بیلګې په توګه دلته یادوم چې زما له نظره ډی

 ښونځیو د ریاضي کتابونو د لیکوالو له پاره کړی دی. 
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تورمان د کوچنیانو د واړه ذهن او روان په نظر کې نیولو سره ښاغلو ښوونکو ته داسې وړاندیز  
کوي چې په یوه عادي متن کې ماشوم یا کوچني ته داسې څه ولیکي چې هم د هغه له پاره د  
درک، پوهیدنې او منلو وړ وي او هم په هغه کې د حساب د زدکړې )یو، دوه، درې...( توري  

...( 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! 

 
خرما شي هم  شان چې هم  تاسې کوالی شئ په ریاضي کې عبارتي پوښتنې لږ اوږدې کړئ، دا

 ثواب، هم کیسه وي او هم د ریاضي د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. 
 

 او ماشومانو ته په زړه پورې هم وي. 
 

 په یو، دوه لومړیوو کرښو کې خپل هدف مه لټوئ، په ټوله کې یې د ګتې په اړه فکر وکړئ! 
 مثال : 
 

 جانان او زمری هره ورځ کرکټ کوي. 
 

 توپ وهنه کوي. جانان توپ اچوی او زمری 
 

 زمری تر جانان دوه کاله مشر دی، جانان اته کلن دی. 
 

 څوک وایي زمری څو کلن دی؟ )خالي خانه چې بیا یې ماشومان ډکه کړي( 
 

 نن دوی دواړو یو اور لوبه وکړه. 
 

 یو اور څو توپه وي؟ )خالي خانه چې بیا یې ماشومان ډکه کړي( 
 

 جوړې کړې. وپ کې دوه مندې ت زمری په لومړي 
 

 م توپ کې څلور. ی په 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؟ ټ اوس له جانان نه حساب ورک دی چې زمري 

https://www.facebook.com/1474829949511421/photos/pb.1474829949511421.-2207520000.1444231551./1476344882693261/?type=3&theater
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چې بیا  وک یې مرسته کوي، زمري په شپږو توپونو څو مندې جوړې کړې دي؟ )خالي خانه څ

 یې ماشومان ډکه کړي( 
 

 د تېر درس د تکرار په ډول د ښوونکي پوښتنې: 
 

 زمري او جانان کومه لوبه کوله؟ 
 

 زمری څو کلن او جانان څو کلن و؟ 
 

 زمری تر جانان څو کاله مشر و؟ 
 

 زمري او جانان څو اوره لوبه وکړه؟ 
 

 یو اور څو باله وي؟ 
 

 زمري په اول توپ څو منډې جوړې کړې؟ 
 

 وهلې؟  ي څو څلوریزې و زمر
 

 څو مندې جوړې کړې؟  ،ونو کې زمري څوپ په 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  
 

مطلب هم زه په وړاندیزونو کې شمیرم چې  دغه راز د ښاغلي اجمل تورمان دا خپور کړی 
څنګه ماشوم ته د غږونو زدکړه پیل شي. تورمان په مهارت سره په آهنګینه، مالګینه او شاعرانه  
ژبه د غږونو نه توري یا کلمات جوړوي او بیا د کوچنیانو د ذهن له پاره د درک او پوهیدو وړ  

 جمالت ور نه جوړوي. 
 

د ماشومانو له پاره »باران« نومې ترانه ده چې ما د ماشوم د  ښه بیلګه یې د اجمل تورمان 

 یې بیا په تکرار سره را اخلم:»  هدلت ادبیاتو 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 

 

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
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*** ** 
 باران میده ، میده ، میده

 اوري ښایسته په غرونو 
 باران میده ، میده ، میده
 په غرونو اوري ښایسته 

 ب ، ب ، ب ، الف ، الف ، الف
 ر، ر، ر، الف ، الف ، الف 

 ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران 
 ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران 

 
*** ** 

 ښكلي باران د پسرلي 
 خوشحالي زړونو ته راوړه 

 ښكلي باران د پسرلي 
 زړونو ته راوړه خوشحالي 

 ب ، ب ، ب ، الف ، الف ، الف
 ر، ر، ر، الف ، الف ، الف 

 ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران 
 ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران ، ن ، باران 

 
*** ** 

 بارانه سیند درنه خپه 
 وركړه سالم څپه، څپه 

 الف ، الف ، الفب ، ب ، ب ، 
 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      الندې د 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« 

 

https://www.facebook.com/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/?fref=ts
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ادبیاتو کور« په فیسبوک پاڼه کې د هغو قلموالو د لیکنو او شعرونو تر څنګه چې  »د 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  

 لیکنه ده چې په انګریزي یې لیکلې ده او مور یې پښتو ته اړولې ده. 
 

 بشپړ راپور داسې راغلی دی: »د ماشوم د ادبیاتو کور« په فیسبوک پاڼه کې یې د خبر او مطلب  
 

شنا له انګریزي ژبې نه پښتو  آشنا لیکنه ده چې مور جانې یې نوشابې آدا د لس کلنې تلوسې »
 :ته اړولې ده

 
 

 افغانستان، زمونږ د ټولې کورنۍ کور 
  خت راټول وو و  مونږ ټول پکې یو

 د نوي کال په ورځ آرامه او خوشحاله وو 
 یوو،او د ورځې چې تری وتلي  

  ږي سره یو ځاې شوي نه یوـډیره موده کی
 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 

 خاوره یادیږي  آه، چې څومره مې خپله
 !نه پوهیږم دلته پاتې شم، که بیرته الړه شم؟ 

 هیڅ نه پوهیږم، کاشکې لږ پوهیدلې؟ 
 لطفآ،

 کولې شم بیرته خپل کلي ته الړه شم؟ 
 ...زه د افغانستان د ونو پسې ډیره خپه یم 

 ... څه رانه ډیر لري دي هر  زه په یوه نوې دنُیا کې یم چې دا
 ...شيه ن  نور جګړې و هیله او ُدوعا کوم چې   خو...

 ...زه داسی یو لمر ته والړه یم چې په ویلې کیدو دی 
 لې چې تشم ایسه له یاده ن

 !د افغانستان په زړه به همدا اوس څه تیریږی او څه به احساسوي؟ 
 « تلوسه اشنا 

 
په دا تیر یوه کال زماني واټن کې داسې هم شوي دي چې »د ماشوم د ادبیاتو کور« په خپله  
فیسبوک پاڼه کې په ورین تندي د نورو هغو فرهنګیانو او قلموالو خبرې اعالمیې او خبرتیاوې  
هم خپرې کړې دي چې د کوچنیانو او ماشومانو له پاره یې کار کړی او همدا اوس خپرونې  

 لري. 
 

ه  ښه بیلګه یې د ښاغلي احمد ولي اڅکزي هغه لیک یا خبرتیا ده چې د کوچنیانو د ادبیاتو له پار
 یې خپل فعالیتونه او د هغوی د خپریدو پته او څرنګوالی په کې ښودلی دی. 

کال د می په پنځمه نیټه »د ماشوم د   ۲۰۱۶دا د احمد ولي اڅکزي د لیک یوه برخه ده چې د 
 ادبیاتو کور« په فیسبوک پاڼه کې خپور شوی دی: 
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 !قدرمنو اغلو او ښاغلو »
 

 سالم علیکم،
 

 .روغ به یاست هیله ده چې جوړ او 
 

په لومړي سر کې ستاسو له خدمتونو او هڅو څخه یوه نړۍ مننه کوم چي تاسو د ماشومانو له  
 .پاره پېل کړي دي 

 

په نوم یوه انټرنټ پاڼه جوړه کړې ده چي پکښي    www.kochnai.com  ما د کوچني ټکی کام 
نو   ،یادونه وکړئ   پاڼې   ماشومانو له پاره مواد خپروم. که تاسو په خپله تذکره کې د دغېد 

 ي...« ښایي ال زیات کسان پې خبر شي او ورڅخه ګټه واخل 
 

»د ماشوم د ادبیاتو کور« د خپلو نورو فعالیتونو په لړ کې د کوچنیانو د ادبیاتو د هر اړخیزې  
خاوندانو سره د کوچنیانو د روان د پیژندنې په نظر کې نیولو سره له  څیړنې له پاره ، د نظر له  

ځینو ښاغلو سره د پوښتنو او ځوابونو په بڼه مسایل مطرح کړي دي چې زه دا کار ډیر اغیزناک  
 ګڼم، خو له بده مرغه چې دا پروسه یا پڅه شوې، یا دریدلې او یا به زه ورباندې خبر نه یم. 

 

ځوابونو   پوښتنونیټه د ( ۲۷کال د اکتوبر په اوه ویشتمه)  ۲۰۱۵  د  ر«»د ماشوم د ادبیاتو کو
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 دی و
 .څه اغېز لري 

 

 کور: استاد کیسه څه ده؟ 
 

استاد عظیمی: د کېسۍ په اړه کیدای شي د ادبیاتو د برخې کارپوهان او د فرهنګي چارو مینه  
 ي. دې مقالې له حوصلې بهر و خو د هغو یادول به د ، وال بېالبېل نظرونه او تعریفونه ولري

اول او داستان مانا کیږي، په دري  کیسه په پښتو ژبه کې له لغوي اړخه قصه، نکل، مواسه، ن
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  

او پېښه ده چې ماشوم یې   لپاره یوه تر ټولو جالبه او ښه وسیله ده، کیسه یوه تېره شوې تجربه 
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 

 

ماشوم د ادبیاتو کور داسې پروګرامونه پراخ کړي، ډیره به  زما ټینګار هم همدا دی چې که د 
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  

کوچني او د هغوی د ادبیاتو ارزښت نور هم روښانه    هغوی د ادبیاتو په روان خبرې وکړي او د 
 کړای شي. 

 

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/خانه-ادبیات-کودک-د-ماشوم-د-ادبیاتو-کور-1474829949511421/?fref=ts
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زما په نظر که د کوچنیانو له پاره د کار په برخه کې ټول فعال قلموال سره یوه خوله شي او  
خپلو هڅو ته هم آهنګي ورکړي او څومره چې کوالی شي یو بل ته د مرستې الس سره ورکړي،  

 زیات وي. په دې برخه کې به د کارونو اغیز ال 
 
 
 

 
 

 : شهنواز باقر
 

 

په اوسنیو شاعرانو کې څو تنه چې زما د خوښې وړ دي، یو په کې شهنواز باقر دی. له هغې  
  یو ځل ې ده، زما پام داسې ور اوښتی دی چې  تورځې مې یې چې لومړنۍ د کلم نمونه لوس

او د ده له کلم  مې د ده پر کلم څه لیکلي   څو وار لیکلي دي او  و بیتونه په اقتفا څیې مې  
 دي.سره مل مې خپاره کړي 

 

پر شهنواز باقر باندې چې ما تر اوسه څه لیکلي او خپاره کړي دي، هغه دلته د ده تر نامه  
 الندې ږدم. 

 

 

 یو بیت او څو بیتونه

۱ 
 مونو ونې ــه كې كرم د قلــوړوم پــج ورــ»ك

 كتابونو خښتې« ته راوړم د  كور جوړوم ور 

 (شهنواز باقر) 

 و مانۍ ـرونـکـــه د فــادومــوړوم آبـ کور ج
 مانۍ  د نوي دور پکې جګـوم وړوم  ـ کور ج

 

 ړۍ ــوي نسل کــوم د نــلـښـوړوم نــ کور ج
 و لړۍ ـ ویو خلکـ الم د نـوړومه او پــ کور ج

 )آصف بهاند( 

کال د می په شلمه نېټه مې وروسته له ډیرې ستړیا او کار نه د فیسبوک د بڼ ور   ۲۰۱۶د 
سره مخامخ   مطلب پرانست، له څو مطلبونو وروسته د ښاغلي انجنیر زهیر شینواري له دې 

 » شوم:
 : شهنواز باقر 

 ونو ونې ـلمـرم د قـكه كې  ـوړوم پـ ج ورـك
 كور جوړوم ورته راوړم د كتابونو خښتې 

 

https://www.facebook.com/zaheer.shinwari?fref=ts
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 ! د پښتو ادب د كالسیك او معاصر شعر تر منځ جوت توپیر نه شته 
 

نه لیكل شي، باور نه كوم كه څوك پوه شي چې دا معاصرشعر دى   سره و  كه د شاعر نوم ور
  او كه كالسیك؟

 

چى په شعر كې یې د كالسیك شعر اثرات  شهنواز باقر یو له هغو معاصرو شاعرانو څخه دى 
   .شعر انداز او ځمكه یې نوې ده  او سمبولونه ډیر كم دي، خیال او د 

 

هوا سترگو كې شگې( په هكله مخكتنه   نن ختیځ ادبي بهیر، د باقر د نوي چاپ شوي كتاب )د 
 «لرله، چې په اړه یې په زړه پورې مقالې وړاندې شوې 

 

شعرونو  له لوستلو نه وروسته، دراک لوستونکی پوهیږي چې شهنواز باقر  د شهنواز باقر  د 
پر کومه ال روان دی. زه دلته د باقر صاحب پر شعر او شخصیت څه نه وایم. د شعرونو څومره  
بیلګې یې چې ما ته د میډیا په پاڼو کې په مخه راغلې دي، له لوستلو نه یې وروسته زه ویاللی  

روزلو ته یو متعهد شخص دی او په خپل شعر کې د نویو انځورونو او  د نوي نسل    شم چې باقر 
مفاهیمو په چو کاټ کې کله، کله داسې مسایل ځایوي او وړاندې کوي چې کامالً نوي دي  او د  
قدر وړ او د نوي نسل د روزلو په برخه کې یې یو شعر او ال یو بیت د څو کتابونو ځای ډکوالی  

د ټوپک د شپیلۍ پر ضد والړ دی او د نوي عصر د نوي انسان   شي. دی قلم او کتاب په الس
 له پاره د نوي ژوند د جوړولو نارې وهي او...   

 

ما چې د زهیر شینواري په پاڼه کې د باقر دا یو بیت ولید، د همدې یوه بیت په ادامه مې سمدالسه  
 څو بیتونه ولیکل.  

 

 دا هم د شهنواز باقر یو بیت او زما څو بیتونه: 
 

 مونو ونې ــه كې كرم د قلــوړوم پــورجــ»ك
 و خښتې« ـ كور جوړوم ورته راوړم د كتابون

 

 ( شهنواز باقر)
 

 انۍ ــو مـــــرونـــکـــه د فــــــادومـــکور جوړوم آب
 ړۍ ــر نـصـوي عـــه راوړم د نــــکور جوړوم ورت
 انۍ ــوي دور مــــد نپــکې جـــګــــوم کور جوړوم 

 ۍ ـولـځ ــو کــڼـه د بـــــمړ ه راوـــجوړوم ور تکور 
 کور جوړوم چــې ولـــري د یـوې مــینې خـولــګۍ

 چې په کـــې نــه وي د چا آه و سلـګۍ کور جوړوم 
 ړۍــــــــــسل کـــوي نـــــوم د نـــښلــکور جوړوم ن

 و لړۍ ـــکـلــو خـــویـــم د نـــالـــکور جوړومه او پ
 نــوي عـصر ګــړۍ د  پــر مــخ بـیایـم  جوړوم کور 

 کور جوړوم چې ور ګد شم په نوي عصر و سیالۍ 
 کور جوړوم لـــرې کـــومـــه لــه فـکـرو تـروږمۍ 
 کور جوړوم پــــه خــپـله مــټه، پـکـې وهــم پـلـترۍ 
 سفر کـــوم او جـــوړومــه د سیـــالـــۍ ښــه بــیړۍ 

 وي غم او راولـم خوشالۍ   سرای به شي جوړ نه به
 

 آصف بهاند 
۲۰۱۶ /۰۵ /۲۰ 
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 یو شاعر، یو بادشاه 
 

۲ 
 

 »زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره!«
 

 څو شېبې له شاه نواز باقر سره 

 

 
 

 ګوتـې مې د لسو نـه یـوولس شوې 
 دومره مې وعدې د چا شمارلي دي 

 
 غسل مې د اوښکـو ورتــه ورکـړلو 

 کـوم خــطـونه رالېـږلي دي تــا چې 
 

 تــږی بـه په ټـول عـمر کې نه شمه 
 ستا  د بـېـلـتانه زهـر مې څکلي دي
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  تاند شاه نواز باقر د پښتو ژبې ځوان شاعر دی، د خپل عمر په دریمه لسیزه کې ژوند کوي، د 

د ننګرهار والیت د   کال کې زېږېدلی او اصالً  ۱۹۹۴شاه نواز باقر په د رپوټ له مخې: »
هسکې مېنې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې دا وخت د پښتونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې ژوند  

 « .کوي 
 

باقر په دې لږ عمر کې داسې شاعري کوي چې د کلماتو په پـیلو کې د جادو تر بریده رسیدلی  
دی، کلمات داسې څنگ په څنگ سره ږدي او  سره پـیـي یې چې لوستونکي ورته هک حیران  
شي. باقر د گل و بلبل او ظاهري مینې شاعر نه دی، دی په ریښتیا د خلکو په درد خوږ او د  

ړتیاوو نه با خبره دي او دا هر څه په خپل شعر کې په هنرمندانه ډول انځوروي  ټولنې له نیمگ
 او حلالرې ورته ښیي.  

 

د شاه نواز باقر د ژوند او شاعرۍ په باب تر اوسه د نظر خاوندانو او مـنـتـقـدیـنو دومره څه نه  
از باقر د ژوند  دي لیکلي، یوازې څو خواره واره توصیفي نظریات، یوه نیمه مقاله او د شاه نو
 او شاعرۍ په باب د دوو مونو گرافونو سرلیکونه زما له نظره تېر شوي دي: 

 

کال کې د سید جمااللدین افغان پوهنتون فارغ  ښاغلي رحیم هللا هجران له خوا د   ۱۳۹۵ــ په  
 »شاه نواز باقر ژوند او شاعري« تر سرلیک الندې یو مونو گراف لیکل شوی،  

 

ې د کندهار پوهنتون فارغ اسدهللا خادم له لوري د »د شاه نواز باقر په اشعارو  کال ک  ۱۳۹۶ــ په  
 کې مردفه قافیه« تر سر لیک الندې مونوگراف تحریر شوی دی. 

 

 مگر اشعار یې په ډېره پیمانه په ټولنیزو شبکو او ویبساتونو کې خپاره شوي دي. 
 

دي ما په خورا مینه لوستي دي، او  تر هغې اندازې چې د باقر شعرونه زما له نظره تېر شوي 
 د هغو له لوستنې نه په لنډه توگه ویالی شم چې:  

 

د باقر شاعري د ده له عمر نه وړاندې پل ایښی دی او ډېر ښه یې هم ایښی دی، ښه مظبوظ او  
استواره پل اوچتوي. باقر خپل فکر د داسې تورو او کلماتو په لوښو کې له نویو تشبیهاتو،  

ایو، تخیل او تخییل سره وړاندې کوي چې د تکرار څرک یا په کې نه شته او که  استعارو، کن 
چېرې وي هم، ډېر به لږ او په نشت حساب وي. که په همدې ډول پرمخ والړ شي، زه ډاډه یم  
چې په اوسنۍ پښتو شاعرۍ کې به له تورو نه  نوې او ښکلې ماڼۍ اوچتې کړي او نوی ریکارد  

 ټینگ کړي. 
 

 کال کې د باقر د یو بیت:  ۲۰۱۶ما په  
 

 و ونې ـكــورجــوړوم پــه كې كرم د قلــمون»
 »كور جوړوم ورته راوړم د كتابـونـو خښتې

 

تر سر لیک    «کور جوړوم نــښلـــوم د نـــــوي نـــسل کــــــــــړۍ»له یو بیت نه په الهام سره د  
 ولیکه او هماغه وخت مې خپور کړ.   شعرالندې یو  

 

د شاه نواز باقر ملگرو، همځولو او همفکره انډېواالنو، د ده په توصیف کې په ټولنیزو شبکو  
په    انجنیر ستانه میر زهیر ډېرو ارزي. د ښاغلي  کې ډېر څه لیکلي دي چې دی له هغه نه هم په  

یوه لیکنه چېرې تر سترگو شوه چې د باقر د شاعرۍ په باب یې خپل نظر څرگند کړی  قلم مې 
 په یوه برخه کې داسې راغلي دي:   لیکنې و. د هغې

 

http://www.taand.com/archives/99085
http://www.taand.com/archives/99085
http://www.taand.com/archives/99085
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_asif_koor_jowlawoom.pdf
http://shamshad.bloguna.tolafghan.com/posts/21511
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طبعیت ته په خورا ځیركۍ   باقر په كم عمر كى د سترى مشاهدى څښتن دى ، زما په نظر »
گوري ، ناخوالى او خوښى دواړه ترى را اخلي او بیا ترى دخپل شعر امیل په داسى هنري انداز  

  وتلي شاعران گوته په غاښ پاتى دي . نوم  كى جوړوي چى په لوستلو یى ورته ، ډیرى  
 

شعر كى ، دپخوانیو شاعرانو كلیشه   ل دا هم دى چى هغه په خپل د شهنواز باقر د شعر یو كما
په نوى بڼه یى لیكي ،اوس   ایښي دي ، هغه چى هرڅه لیكي   په تاخچه   او سولیدلى كلمى ، پاس  

په پل به پل   په پاخه عمر كى به ، د حمزه بابا  نه پوهیږم چى  خو درویشت كلن ځوان دى ، 
 .« ى الړ شي، دا قضاوت به د بافر راتلونكى ته پریږدوكیږدي او كه یو گام به ترى مخك 

 

ویل شوي    داسېد باقر د شاعرۍ په باب څه له نظره تېر شول. هلته    خالد حافظبیا مې د ښاغلي  
 و: 
 

دباقر شعر خپل یو خاص جذبه ا ځانګړي احساس لري چې اوریدلي یې دهر چا په زړونو  »
عر په نړۍ کې خاص ملګري دې،با وجود ددېط چې دده ښه  باندې منګولې خښوي،باقر مې دش

شاعری او شعر یې زما په زړه کې بلکې دټولو د ادب دمینوالو په زړه کې خاص ځای خپل  
 .. کړې. 

 

ددې شعر او دده عمر چې څوک ترینه خبره نه وې یا چا خپله نه وې لیدلي،نو هیڅ باور نکوي  
او دملغلرو په شان بیتونه دې ویلي وې دده   چې پدې کم عمر کې دې یو څوک داسې پنځونې 
 خاص استعداد او الیقات دده یوه مهمه ځانګړنه ده. 

 

شهنواز باقر که څه هم ځانته د غزل سر الري نه وایي،خو مونږ ورته دخداي ج نه ددې کاروان  
 ...« دسر الري کیدلو هېله کوو،باقر ځوان ګل تازه غوړبدلې غوټۍ ده 

 

 مالوماتو له مخې شاه نواز باقر تر اوسه دوې شعري ټولگې خپرې کړې دي: زما د 
 

 ــ د هوا سترگو کې شگې، 
 

 ــ پنځم موسم. 
 

کال کې غوره مطبوعاتي جایزه هم گټلې   ۱۳۹۶»د هوا سترگو کې شگې« نومې ټولگې یې د 
 ده. په هغه وخت کې تاند داسې لیکلي وو: 

 

ځوان شاعر شاه نواز باقر د خپلې لومړۍ شعري ټولګې »د هوا سترګو کې شګې« په   – تاند »
 «  .کال غوره جایزه وګټله  ۱۳۹۶پنځولو سره د افغانستان د اطالعاتو او کلتور وزارت د 

 

درنو لوستونکو ته غوره   بېلگه  ما د دې لنډې څېړنې په پای کې د شاه نواز باقر د کالم داسې
کړې ده چې دی د هېواد له واکمن بادشاه )ری س جمهور( سره غږېـږي، د ولس او ټولنې ستونزې  

 ورته بیانوي او د دردونو د مداوا هیله ورنه کوي.  
 

ده په خپل غږ کې د دکلمې شوې ویدیو له مخې لیکلی دی، که چېرې کومه وړه   ما دا شعر د 
تېروتنه رانه شوې وي، لومړی له ښاغلي شاه نواز باقر نه بښنه غواړم او بیا له درنو لوستونکو  

 نه. دا هم شعر:  
 

 زما د ډېر ځپلي قان بادشاه خبره واوره! 
 

 ار درکوو ــیـ تـاخه ــاتــا تـیـن، بــه وطـې وسـ ل بـپـــد خ
 واک د خــپــل کــلي د رکــوو، هــم یـې د ښـار درکـوو 
 حــقــدار دې بــولـو، بـیـا پــه الس کـې اقـتــدار درکـوو 

https://www.facebook.com/taandpashto/?hc_ref=ARTUFMdImJUNh5PAnsomePxbCa4x5fxusm7QT4mYgLG261YdOu4MLjfLGYXc_gyNqyA&fref=nf
http://www.taand.com/archives/99085
https://www.facebook.com/Shahnawazbaqirartist/videos/812831345737949/
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 د یـــو بـــدلـــون پــــه صــداقـت لــوی افـتـخـار درکـوو 
 درپـــسې ځـــــــو روان یـــــو، لـقــب د ســاالر درکـوو 

 ـدل و د انــصـــاف تــا تــــه د دار درکـوو رســۍ د عـــ
 د حـــوصــلې دوا اوس هـــم لـــکـــه بــیــمـــار درکـوو 
 د مـــیــنـې حـــق دی، درجـــه درتــــه د پـــالر درکـوو 

 
 باچا خبره واوره! 

 
 زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره! 

 
 خــاوره جـنـگ ولــې دی؟پــر دې سپــیــڅـلې مــقـدسـه 

 د دې حـــاالتـــو پــه قــفـس کـې ولـس تــنـگ ولــې دی؟ 
 د دې ښـایـسـته وطـن تـصویـر داسې بـدرنگ ولـې دی؟
 د هــر سړي الس پـه دې خـپـلو ویـنــو رنگ ولــې دی؟
 هــــر یــو وگـړی د دې وران وطــن مـلـنـگ ولــې دی؟ 

 ت قـــد دومــره دنـــگ ولـې دی؟د مـحـــبـت نــه د نـفـر
 د هــر سـړي سـره د خوف سیوری تر څنگ ولــې دی؟ 
 د قــلــمـونـــو څــوکــو کــړی دومــره زنـگ ولــې دی؟
 پــر دې سـپــیـڅـلې مــقــدسـه خـاوره جـنـگ ولــې دی؟

 
 زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره! 

 
 اچــــوو د امــــیـــدونـــو تخم   ستــا پــــه ځــــولـــۍ کــې 

 درنــــه ضــایــع نـــــه شــي زمـــوږ د ارمــانــونـو تخم 
 په هــر یــــو ذهــن دی راخــور ستـا د فــکـرونـــو تخم 
 کـــروو بــــــه ځـــمـــکــه د احــسـاس د اُلــفــتـونـو تخم 

 ـیـــدونــــو تخم ستــا پــــــه ځـــولــۍ کــې اچــــوو د امــ
 لــرې کــول غـــــواړو لــــه دې ځـــای د اورونـــو تخم 
 هــر څـــوک راوړي دلــتــه د خــپــلو مــذهــبــونـو تخم 
 السـو کـــې شــیــنــدو ال د امــــن  د ســـوالــــونـــو تخم 
 پـــــه هـــــر یـــو فـکــر دی راخـور ستا د فکـرونو تخم 

 
 زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره! 

 
 پـــه تــــورو وریـــځـــو کــې د جـنگ پټ اسمان د امن 
 پـــر ځــمــکــه جـوړې کــړي کـوتـرې ماشومان د امن 
 وربــانــــدې پــښـې کــېــږدي د پــاسـه دښــمـنان د امن 

 بـاران د امن قسم پــه خــدای لـه تـنـدې مــرو نــه شـتـه 
 یـــوړه لــه ځــانــسره هـــر چــا گــور تـه ارمـان د امن 
 پـــه تـــورو وریــځــو کـې د جـنـگ پــټ اسـمان د امن 
 چـې ږدي نـــومـــونـــه پــه بــچــو اوس افـغـانان د امن 
 تـــه ورتـــه وکــړه پــــه غــــوږونــــو کــې آذان د امن 

 
 قام بادشاه خبره واوره!  زما د ډېر ځپلي 
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 دا پــــه مـــرمــیــو سـوري شـوي دېـــوالــونــه گورې؟

 ه ګورې؟ ــــونـبــتــکـي، مــدلــــوزیـو ست اروـــه بـــدا پ
 د بـېـگناه خـلـکو پـــه پــښـو کـې ځــنــځـیـرونه گورې؟

 ګورې؟ه ــونــانـکــوي، مـد شـنـه بــرې نــه وېــا لــد چ
 ه ګورې؟ـــرونـــو، قـکـلـدو خـــې د ژونـرو کـدیـه هــپ

 زخــمـي سـجـدې او شـهـیــد شوي جومـاتـونـــه گورې؟
 د خــپــل ولس پــه ډکـو ستـرگـو کـې سـوالونـه گورې؟ 
 پـــه دې ســوالــونـــو کـې دنــنــه ځــوابـــونــه گورې؟

 
 خبره واوره! زما د ډېر ځپلي قام بادشاه  

 
 د دې نـظـام تـکـمـیـل پـه کار دی، بل نظام په کار دی 
 د دې تـــیـارې خــالف بــاچـا جـدي اقـدام پــه کار دی 
 د دې سـپــېــڅـلې خــاورې قــدر احـتـرام پـــه کار دی 

 کار دى ــام پـِل عــتـو قـــونـګـــنـــو، د جــونــرتــفــد ن
 کـار دى ــــام پـقــتــه انـــــشـار نــتـــت او انــالـــهـد ج

 ونږ د قام پکار دى ـادق، زمـې وي صـر چـبـداسې ره
 د ولـس خــوب نــه شـته بـاچا د دوی ارام پــه کار دی 
 مـبـارزې تــــه خــو دې اوس ایــلــه دوام پـــه کار دی 

 
 زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره! 

 
 وطن درد خپل کړه احسان به دې ويد دې وران شوي 

 که چـېـرتـه الړې د نـجـیـب غـونـدې ارمـان بـه دې وي
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361، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې 
 

۳ 
 

 
 

 مــا تـه وایـي چې کافـر یې، تـر چـړې النــدې یـې پــروت یم 
 کــوم مــل آذان دیراتــــه کـــړی پـــه غــوږونـــو کـې چـې 

 

 )شهنواز باقر( 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
362، لومړی ټوکژوندي یادونه

د شهنواز باقر شعرونه ټول د پاملرنې وړ دي، باقر په همدې کم عمر او لږې تجربې سره  
وکوالی شول چې د خپل ښکلي کالم له الرې د شعر خوښونکو په زړونو کې ځای پیدا کړي،  

لیکلو نه مخکې دوه هڅېدلی یم چې  د باقر د شعرونو په لوستلو یا اورېدلو سره، د دې کرښو تر  
 یو څه ولیکم: 

 

 ام کال د فبرورۍ پر څوارلسمه د ښاغلي شهنواز باقر د یو بیت:  ۲۰۱۷ــ د 
 

 رم د قلــمونو ونې ـ كــورجــوړوم پــه كې ك«
 »كور جوړوم ورته راوړم د كتابـونـو خښتې

 

 خپور کړ چې سرلیک یې داسې و:    شعر  په اقـتـفا خپل یو لیکلی
 

 «کور جوړوم نــښلـــوم د نـــــوي نـــسل کــــــــــړۍ»
 

 داسې و: کال په اپریل کې د باقر له یو شعر سره مخ شوم چې سرلیک یې   ۲۰۱۹ــ بیا د  
 

 « !بادشاه خبره واوره  مزما د ډېر ځپلي قا»
 

باقر په شعر کې له بادشاه نه څه پوښتنې او هیلې لري چې په هنري بڼه یې د شعر په زرین  
لوښي کې په خورا درناوي وړاندې کړې دي. ما هم د یو څه لیکلو تکل وکړ. لومړی مې پر  
باقر او د هغه پر یاد شعر خپلې خبرې ولیکلې او بیا مې د یاد شعر بشپړ متن راواخست او له  

 کړ.   خپور تو سره یو ځای مې خپلو نظریا 
 

په یاد مې نه دي چې زه د ښاغلي شهنواز باقر له کالم سره کله د لومړي ځل له پاره مخامخ  
لومړنی شعر ولوست، ډېر څه په کې راته نوي  شوم، خو دومره مې په یاد دي چې کله مې یې 

وو، ډیر خوند مې ورنه واخیست او نوي انځورونه مې، د انځور کارونې په ځانگړي ستایل  
سره تر سترگو شول. وروسته له هغه به چې هر چیرې د باقـر له شعر سره مخ شوم، پرته له  

 لوستلو به مې نه پرېښوده. 
 

کې بیا د ده په خپل غږ کې، د ده یو څو بیتونو سره مخ شوم چې ډیر ښکلي    میډیااوس دا دی په  
،  گیالس کې ځایويانځورونه او د کلماتو عجیب پیل لري. دی په هنرمندانه ډول اسمان په یوه 

سوځي، باقر سره له دې چې د  دی د خپل وجود د ونې له سیوري محروم، خو په تاو کې یې 
تاوتریخوالي په گڼه گوڼه کې زېږېدلی او را لوی شوی دی، خو د یو میـږي پر مرگ هم خوابدی  

 کیـږي، شعر یې له انساني عاطفې او د مینې له پیام نه ډک دی. 
 

دا شعر یې چې ما دلته را اخیستی دی، د یو لوی پیام تر څنگ، ښکلي او نوي انځورونه هم  
 و بېلگې یې دا دي: لري. څ

 

 ــ په وجود کې د شگو بیابان ابادول، 
 

 ــ مات خوبونه،  
 

 ــ ماتې سترگې، 
 

 ــ تږي څاڅکي،
 

 ــ پنځم موسم، 
 

 ــ د اوبو په گیلس کې اسمان ځایول، 
 

 ــ د خپل وجود په تاو سوځېدل،
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363، لومړی ټوکژوندي یادونه

 او... 
 

 شعر څو بیتونه:  نوي دا هم د شهنوار باقر د 
 

 ابـــاد کـــړی پــــه وجــــود کــې چـــا د شـگــو بــیــابــان دی
 چـــې دریـــاب تــــه پـــــه یــــوه لـپـه اوبــــو پـسې روان دی

 

 مـاتـو سترگـو باندې گـورم مــات خـــوبــونـه زه پـــه مــاتـو، 
 تــــږي څــاڅـکي راورېــــږي، د پــنــځـم مـــوسم بــاران دی

 

 مــا تـه وایـي چې کافـر یې، تـر چـړې النــدې یـې پــروت یم 
 راتــــه کـــړی پـــه غــوږونـــو کـې چـې کــوم مــل آذان دی

 

 دې وېـرېـږم تـېـر مـې نـه شي چېـرته ستـوري، زه پـر دې بانـ
 د اوبـــو پـــه ډک گـیـلس کــې مـې لــیــدلی نـــن اسـمـان دی

 

 زه د خــپــل وجـــود پـــه تــاو کــې لــکــه ونــــه سوځــېـدمـه 
 زما سیـوری پـه بــل چـا و، مـگـر لـمـر مې په خپل ځــان دی

 

 مــړ کړیچــا تـــر پـښـو النـــدې بـــاقــــره، و میـږی چیـرته 
 ال تــر اوسه مې رنگ زیړ دی، ال تر اوسه مې زړه وران دی
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364، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 

 د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې 
 

۴ 
 

 اخـتـر کې 
 

 
 

باقر له هر رسم رواج سره خپل ځانكړی چلن لري، خپل هر فکر ته د وړاندې کولو ځانكړي  
او د زړه خبرې انځوروي او خپلو  هنري لوښي لري، په ځانكړو هنري کلماتو سره خپل فکر 

 مینوالو ته یې وړاندې کوي. 
 

اوس چې بیا زموږ د وطن د ویرونو پر کنډوالو باندې د اختر غږ شوی دی، باقر هم اختر یاد  
کړی دی او په خپل ځانگړي ستایل سره د اختر په باب غږېدلی دی. دا الندې یې د اختر په باب  

کال د جوالی پر دریمه یې په خپله فیسبوک پاڼه کې، په خپل   ۲۰۱۹یوه بېلگه ده چې د  کالمد 
 غږ سره د خپل شعر مینوالو ته وړاندې کړې ده: 

 

 اخـتـر کې 
 

 د انـتـظـار ډېـــوې په اوښکــو بــلــوم اخــتــر کې 
 وعــدو ور خـالصـوم او بــنـدوم اخـتــر کې ستا د 

 

 تـه بــه راځې څنگـه بـه ښـکـارم دا کــرم او ریـبم 
 خــدای خـبـر څـومــره آی نې بــه مـاتــوم اخـتر کې 

 

 دومره څوک نه شته دی چې زه مـبارکي ورکړمه 
 دېـوالـه غـاړه راتــه راکــړه ګـنـې مـرم اخـتر کې 

https://www.facebook.com/ShahnawazBaqirOfficialPage/?__tn__=kC-R&eid=ARAJB-nyeg4umSuGtkDP93pv0bWUWYP_BzbOE-s4sDlPd-UQLL-EDv9P_S61EOILB3HvSHaKvgtg7edU&hc_ref=ARTjKwX5HuvvYOksfnxDZrC7bcdyRPLv2S8YBGVYcYbLbVUAfu3oApbCWnRaFgV4jak&fref=nf
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365، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

 ه آبــاد شو پـه قـبرونو باندې زمــوږ وطــن دومــر
 اوس د نکـریـزو پـه ځای شمعې خرڅوم اختر کې 

 

 په تـنـهایۍ بـه غـوښې خـورم د خپل زړگي باقره 
 د چـا یــادونـه بــه پـــرې زه کــراروم اخــتـر کې 

 

 
 
 

 
 
 

 
 د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې 

 

۵ 
 

 حــصــار کـې یـمه د مـحـبـت د آخـــري حـــد پـــه 
 تـا سره نـاسـت یــمـه او سـتـا پــه انـتـظار کې یـمه 

 

 وجود مې ورو ــ ورو ختموي راباندې لیکي تاریخ 
 بــاقــره! چــا داسـې تــاو کـړی پـه پـرکار کې یـمه 
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366، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 

کال د جون پر اتلسمه د مسنجر پر مټ   ۲۰۱۹ما له ښاغلي باقر سره د لومړي ځل له پاره د 
وخت ښې ډېرې خبرې وکړې چې ده ما ته د فیسبوکي ملگرتوب غوښتنه راولېږله، ما   هغه

ومانه او ښه راغالست مې ورته ووایه، ده بېرته په لیکلې بڼه له ما نه مننه وکړه او ما هم د  
 مسنجر له الرې زنگ ورته وواهه او ښه په مزه بنډار او زړه خواله مو سره وکړه. 

 

شهنولز باقر د ډاکتر اقبال فنا نوم یاد کړ او ما هم د شپیتمې لسیزې هغه خاطرې ورته بیان کړې  
چې اقبال فنا به زموږ کلي دهمراد خان ته له نورو شاعرانو سره یو ځای د مشاعرې له پاره  

 راتلل.  
 

)آصف بهاند(،  په همدې ورځ مې د خپلو انځورونو له آرشیف نه داسې یو عکس پیدا کړ چې زه  
استاد نصدهللا حافظ او ډاکتر اقبال فنا څنگ پر څنگ سره ناست یو، خو وروسته له خبرو چې  
ما غوښتل د فنا صاحب یو عکس ور ولېـږم، مسنجر وتړل شو او زه هم ورسره بې ارتباطه  

 شولم. 
 

 د اوس له پاره د باقر صاحب د کالم یو بله بېلگه: 
 

 زلــغ
 

 رده دهـه پـه څـن ا ــه تـــا، لـیـدنه ـومـه، لـ ټـان پـځ
 ه څه پرده ده ـن  اـا، له تـنـ و کې پـرګـه ستـړه پـراک

 

 ود، د خاورو په څادر پټوم ـډ وجـنـربـل بـپـ چې خ
 نه څه پرده ده   ه تاـرا، لـحـه صـرځمـا کې ګـه تـپ

 

 مه ـدلـى یــوېـــه لــــو نـونـګـړنـر د ګـظـا د نــست
 نه څه پرده ده ا، له تا ـ نـړه اشـه کـتـکـې راښـفـزل

 

 ور د دروازې مخې ته ــې وه، د کـرده مــوه پـــی
 رده دهـه پــه څـن  اـ وا، له تـ وړه هـم یـ ه دې هـغـه

 

 ځان به ضائع کړمه ، چې خیال د مزاجونو ساتم 
 ه څه پرده دهـن اـ ه تـا، لـه شي له مـه نـفـك خـلـخ
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 اقـره! ـدرپسې بم ـرځـم راګـرځـوت ګـبـالـه کـلک
 ه څه پرده دهـن اـ ه تــا ساه، ل ـه زمـتـشـره نـا سـم

 

 
 
 
 
 

 د  شهنواز باقر د شعر په بڼ کې 
 

۶ 
 

کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه په فیسبوک کې د دانشمند دوست، انجنیر زهیر شینواري   ۲۰۱۵د 
 شعر سره مخ شوم:  دې  له برکته، د ښاغلي شاه نواز باقر له

 
 نـه و ه کار و، په نوم کاڼى پـه چېنه کې ـچې مې پ

 چا پـه سېـنه کې نـه و ـپه دغه ښار کــې زړه د هـی 
 

 ه کې ــځان مې ولید پ ،سترګې مې وباستې له ځانه 
 ه و ـستا مالقات تـه تــلم روغ ځــاى پـه ایېنه کې ن

 

 م کـــرلــى ولـې؟ ـاى مشره! تــاسې د ټــوپک تــخ
 ه کې نــه و؟ ـــاى مشره! دا قـلــم پــه تــېـره زمـان

 

 ران و ورته ـیـوه  مــاشوم به شرنګولې خلک حیـو 
 زانه کې نه و ــسیکې پکې وې خــو، سوری په خ

 

 ېــرېــــده ــبــاقره! داسـې بــې ارزښتــه زنــدګي ت
 ه و ـژونــد په افسانه کې ن چا د  چـې هیڅ کـردار د 
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دا یوه پوښتنه  شعر زما له پاره په زړه پورې و. څو ځلې مې ولوست. نور شعر یوې خوا ته، 
 چې د شعر په یوه بیت کې مطرح شوې ده جدي او د ځواب غوښتونکې ده. 

یوه خبره چې د اوسني وخت او اوسني نسل له پاره ډیره جدي ده هغه دا ده چې باید اوسنی نسل  
دومره چې د تیرو نسلونو په کړنو ویاړي او دا مشران هم ځانونه واجب االحترام ګڼي، همدومره  

ولیت احساس هم وکړي او د خپلو کړنو ځواب و وایي. زه خپله هیڅ د دې پلوی نه یم  باید د مس 
 چې څوک و وایي: 

 

 »ځه څې کوې، تیر په هیره«
 

نه بابد هر څوک او هر نسل د خپل وخت او کړنو ځواب ولري، په تیره هغه څوک چې له نوي  
 نسل نه د درناوي هیله لري. 

 

 ې ته څوک ځواب ویالی شي: اوس د دې شاعر دغې مطرح کړې پوښتن 
 

 اى مشره! تاسې د ټوپک تخم کرلى ولې؟ 
 اى مشره! دا قلم په تېره زمانه کې نـه و؟ 

 

که څوک غواړي که یې نه غواړي، نوی نسل حق لري چې دا او دې ته ورته پوښتنې مطرح  
 کړي په تیره له هغه چا نه چې له نوي نسل نه د بې اندازې درناوي امید کوي. 

 
نورو هیوادونو مشرانو په خپل وخت کې د خپلو خلکو او وطن د پرمختک، آبادۍ او پوهیدنې  د  

په موخه زدکړه، کار او مطالعه کړې ده، زموږ مشرانو او تیر نسل یوازې هغه کارونه کړي  
دي چې د زدکړې او تولید نښه او امید په کې نه ښکاري. یا پیتاوي ته ناست دي، یا یې زرکان  

ګولي دي، یا یې د تربره د وژلو له پاره وسله کارولې ده او تر ټولو بده ال دا چې د  او سپي جن
همدې وسلې د کارولو او انسان وژنې او ورور وژنې زړی یې د نوي نسل د ذهن په کرونده  

 کې کرلی دی. 
 

سلسله  د دې خبرو له یادولو او د دې کرښو له لیکلو نه زما اصلي موخه د نوي نسل د روزلو په  
کې په سم لوري د هغوی الرښوونه، زموږ په کلتور کې د نا وړو دودونو د له منځه وړلو له  

 پاره د هڅو په لړ کې د یو بل ګام اوچتول دي. 
 

زه د خپل عمر او د خپل نسل د یو مسوول قلموال په توګه د اوسني او راتلونکو نسلونو د روزلو  
ې پر ټولنه باندې د حاکمو منفي دودونو پر ضد غږ  په موخه دا خپله دنده او مسوولیت ګڼم چ

 جګ کړم او د حل مثبتې الرې چارې ور ته په نښه کړم. 
 

آیا په رښتیا په تیرو زمانو کې قلم نه و چې زموږ پخوانیو یوازې ټوپک ته الس ور تیراوه؟ که  
اسواده کولو له  رښتیا قلم نه و او یوازې ټوپک و، نو دا نورو خلکو د لیکلو او د خپلو بچو د ب 

 پاره څه شی کارول؟ 
 

 قلم و،   ،نه
 

  ، ټوپک، ډزېبیا  پر ځای مو    ۍ لیک لوست او نقاش د  ځای ټوپک انتخاب کړ او    ر خو موږ د قلم پ
  اوس دغه نسل باید دې ته مال وتړي چې اوسنیو او راتلونکو  . وژل او وینې تویول انتخاب کړل 

ته د ټوپک پر ځای قلم او د مرګ په ځای ژوند ور وښیي، که نه وي نو د بیسوادۍ او   نسلونو 
جهالت د وزرو له ال غړیدو نه به مو ښځې د قرآن د آیت پر ځای په لمانځه کې د میړونو او  

ِمید    نومونه  لیورونو ِجید « پر ځای به »اِنک لکه دى لکه اللک« وایي. یادوي او د » إِنَّك  ح   م 
 
 

http://www.taand.com/archives/54659
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 د  شهنواز باقر د شعر په بڼ کې 
 

۷ 
 

 زمــا پــه فـن او پـــه هـنـر بـانــدې دې اور ولگي 
 چې پــه کې فـکـر د خـپـل قـام او د اولس نـه کوم 

 

 پـه دې چـیـنـه کـې د انـسان ویـنـه راځـي بــاقــره
 خو په دې اوبو اودس نه کوم مونځ دې قضا شي، 

 

 
 

د شهنواز باقر د شعر په بڼ  د شهنواز باقر  او د ده د شعرونو په باب زما د مقالو د دې لړلۍ )
کال    ۲۰۱۹ما له ښاغلي باقر سره د لومړي ځل له پاره د  کې راغلي و چې    پـنځمه برخه  ( په کې

خبرې وکړې. د خبرو په ترڅ کې ده وویل چې زه غواړم  د جون پر اتلسمه د مسنجر پر مټ 
خپلې چاپي ټولگې درولېږم. زه خبر وم چې دی هم ماسکو ته راروان دی، نو ورته ومې ویل  

 چې هسې هم ماسکو ته راروان یې، هلته به یې راوسپارې، ده ویل سمه ده. 
ه تگونکی شوم، خو د باقر د ویزې تر السه کولو پروسه دومره  زه په هماغو ورځو کې ماسکو ت

 وځنډېده چې په ماسکو کې زما وخت پوره او بېرته ډنمارک ته راغلم؛ ځکه مو دیدن ونه شو. 
 

 زلــغ
 

  رانې ديــو ګـــږې وږې الرې خــبت کـ حـا د مــتـس
 وي روانې دي ـجرت کـه هـو نـرګـه ستـاوښكې مې ل
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 وعدې او که صحنې ورباندې شمارمه؟ ستوري دي، 
 رانې دي ـیـ ې د السونو اوس حـ وتــلې ګـپـه خــت اـــم

 

 و نه دې اوښكې ځي ـوې، او سترګـ ار کـه انکـه راتـت
 انې دي ـمـرګې مسلــرې دي او ستــافـډې دې کــونـش

 

 م ډېر سنجیده اوسه ـونكي ژوند ته هـل راتلـپـزویه! خ
 ې ارزانې دي ـنـ ون ویـتـښـه د پـــارې نــبـــا د غـتـس

 

 ړ نه شوم ــرو مــه د زهـال ـیـښله پـلې مې وڅـو ځــڅ
 انې دي؟ ـاګـړې داسې دعــره! کــــاقـــه بـــــا راتـــچ
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371، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 

 د  شهنواز باقر د شعر په بڼ کې 
 

۸ 
 

 الســونــــه ورتــــه لـپــه کـړل بـاقـر پـه دعاګانو 
 لیکل پر دېواله ، پروردګاره جنګ بس کړئ، چا 

 

 غــزل
 

 ویـریـږم ګـني پــوه یـم پــه هـر څـه، پــروردګاره 
 حـاالتـو راتـه الس ایـښی پـر خـوله، پــروردګاره 

 

 لـه مـانــه یـې تــه ولـې پـټ سـاتـلی یې تــراوسه؟ 
 رانـیـسمـه اسـمـان لــه ګـریـــوانـــه، پـــروردګاره 

 

 پــر سـر ونـیــوه، د مـیــنـې انـتها وه چـتـرۍ مــې  
 یـو څـوک مې پر زړه ډېر را ورېـده، پـروردګاره 

 

 پـــه دوه اربه خـلـکـو کـې د سوچ خـبـره نــه ده!؟ 
 یـــواځـې وژل کـېــږي پــښـتــانــــه، پــروردګاره

 

 منم چې سترګې نه لرم، په سترګو باندې ړونــد یم 
 شـمـــه زه، پـــروردګاره خــو ستـرګې رسـمـولـی 
 

 الســونــــه ورتــــه لـپــه کـړل بــاقـر پـه دعـاګـانو 
 جنګ بس کړئ، چا لیکل پر دېواله ، پــروردګاره 
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372، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 

 
 
 

 د  شهنواز باقر د شعر په بڼ کې 
 

۹ 
 

 
 ! زما د ډېر ځپلي قام بادشاه خبره واوره

 

 احسان به دې وي ، د دې وران شوي وطن درد خپل کړه
 ـونـدې ارمـان بـه دې ويـړې د نـجـیـب غکه چـېـرتـه ال 

 

 
 

  هــمـدلی یــرېــړم، یـه دې سوچ وکـت بـبـحـه مــپ
 وېدلی یمه ـ م لـ کې هـخـ ل مـو ځـ ه یـر نـمـه دې کـل

 

  پله کېنولهـرۍ مې خـوک نه اوري مــې څـږ مــغ
 مه ـی یـولـګـا لـوال چـ ه دېـم پـ ر یـویـ صـدی تـژون

 

 ه یې ـم نـه خبر هــدلی تـم لویـ ه یـښو نـا د پـزه ست
 وندلی یمه ـ ه مـرتـو ماشوم چـم یـ ب یـازېـد سرو پ

 

 ږمه نه ـږی کیـږم تـیـرځــه کې ګـه دشتــې پـدا چ
 ه ـمـی یـدلـــاران راوریــه بـکــه زړه لـــا پـــد چ

 

  ماتېږي راشه راجګ مې کړه، السونه خو دې نه 
 ه ـمـی یـلـدې راغـــو النـښـلو پــپــ اقره! زه د خــب
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373، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 

 

 
 
 
 

 د  شهنواز باقر د شعر په بڼ کې 
 

۱۰ 
 

  رانې دي ــو ګـــږې وږې الرې خــبت کـحـا د مــتـس
 وي روانې دي ـجرت کـه هـو نـرګـ ه ستـ اوښكې مې ل

 

 شوم ړ نه ــرو مــه د زهـالـیـښله پـلې مې وڅـو ځــڅ
 انې دي؟ ـاګـړې داسې دعـــره! ک ــــاقـــــه بـــــا راتـــچ

 
شهنواز باقر د خپل شعر مینوالو ته اوس خپل شعرونه په لیکلې بڼه نه وړاندې کوي، دی اوس  
خپل شعرونه په خپل غږ سره دکلمه کوي او په ویدیویي بڼه یې د فیسبوک او یوتیوب له الرې  

 وړاندې کوي.  
 

تر هغه ځایه چې زه پوهېـږم، غږ یې هم د شعرونو دکلمې ته جوړ او ډېر خوږ دی. تر ټولو  
مهمه دا چې په خپل ستایل سره خپل شعر او په شعر کې کارولي لغات  ادا کوي. په یوه ډېره  

 یې په الندې ډول دی:   متن جالبه ویدیو کې یې دوه بیتونه او یو بشپـړ غزل دکلمه کړی دی چې 
 

 ستـا پـه مـراد څـرنـگـه وتــړم پــه ونــه کې تار 
 نـه پـه گـریـوان کې تـار لـرم، نه په لمنه کې تار 

 

 دې غرونو کې سوري وباسي هغه جنۍ اوس په 
 کومې جـیـنۍ چې اچـوى نـه شو په ستنه کې تار 

 

 ***** 
 ځــه چـې ځــو، یــو چـا تــه مې ویلي دی 
 ما وروستـــه کـښـتـۍ ټــــولې سـېځلې دي 

 

 زه د دې بـــرداشت هـــم گـــوره نـــه لرم 
 تــا خــپــل ځـــان تـــه ولــې ورکـتـلي دي 

 

 گـــوتــې مــې لـــه لسو نـــه یــولس شوې 
 دومــره مـې وعــدې د چــا شـمـارلـې دي 

 

 خــلــک وایــي بــوی درنـه د عـطرو ځي 
 ستــا لـیـاړې مــې ځان پــورې مـږلې دي 

https://www.youtube.com/watch?v=5eqSj_EpYFk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0_d5WFBgnABd2spJOCH6bn4JhCE9IMLMN--6Jrj2WVZ8iY4UUhzlP2oO4
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374، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

 زه خـپــلې پـښـتــو نـــــه انــتــقــام اخــلــم
 مــا خــپــل دوښـمـنـان خـــدایـه بـښلي دي 

 

 ل مـــې د اوښــکــــو ورتـــه ورکــړلو غس
 تــا چــې کــوم خــطــونــه رالـــېــږلي دي

 

 رزق مــې بــچــو تـــه پـــیــــدا کــړی دی 
 خـیـر کــه مـا پـردي لـوښي مــیـنـځلي دي 

 
 تـږی بــه پــه ټــول عــمـــر کـې نـــه شمه 
 دي ستــا د بــېــلــتـانــه زهــر مـې څـکـلي 

 
 غم، درد او خپگان باقـره نــور څــوک دي 
 څــومــره مــېــلـمـانــه دې بـیـا راغلـي دي 
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375، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د  شهنواز باقر د شعر په بڼ کې 
 

۱۱ 
 

 د وخت یزید ورته بیا ګوته په ماشه نیولې 
 یر کې یو باچا ارته سینه نیولې په یو تصو 

 
 )باقر( 

 
 شهنواز باقر غواړي خپله دریمه شعري ټولگه چاپ او د ادب مینوالو ته وړاندې کړي.  

 ولوست:   پاڼهکال د دسمبر پر پنځه ویشتمه د ده پر   ۲۰۱۹دا زیری مې د 
 

په ترتیبولو بوخت یم، یقیناً چې   )تږي څاڅکي( دا څو ورځې وشوې چې په خپل دریم کتاب »
کوښښ مې دى چې   ،سره مخ شوى یم، نیمګړي شعرونه مې تکمیل کړل ووذهني ستړتیا  وډیر
دې کتاب شاعري په داسې ډول چاپ کړم، چې تراوسه مې په فېسبوک خپاره کړي نه وي.   د 

 : ایوب صابر رښتیا ویلي 
 

 وم بیت شي ـ ه وڅڅـنـ ي چې ویـد زړګ
 « زمانې زما نقصان ته خو خیال وکړه

 

سفرونه باقر بهرنیو هېوادونو ته درلودل، د دې سفرونو تاثیر یې پر  په دې ورستیو کې چې کوم  
شعر باندې یو څه داسې اغېز کړی دی چې د شعر د تخلیق سلسله یې له اصلي مسیر څخه داسې  
ګږه کړې وه لکه باد چې پاڼه وښوروي، خو اوس لیدل کېـږي چې بېرته د خپل شعر کوڅو ته  

 ونو جهان ته ورگډ شوی دی. او بېرته بیا د خپلو ځانگړو تصویر 
 

زما هیله دا ده چې د خپلې دریمې شعري ټولگې په جاپ سره دا ثابته کړي چې دی د شعر د  
 تخلیق پر الرو په بري سره روان دی. دا یې هم په همدې هیله د کالم یوه بله بېلگه: 

 
 

 وړ که ـ ا جـ ه چـان رانـو جانــه، خــدمـېـ رځـه ګـانـانـ ې جـب
 وړ کهـا جـه چـه وم، او اسمان رانـل نــابــکې قـمـزه د ځ

 

 ق زده کهـبـنې سـ یـې د مــې مـ درسه کــو مـرګـتـ ې د سـچ
 وړ که؟ ـا جـه چـــه، مسلمان رانـدې وکـانـا احسان رابـــچ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100038920026553&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD_X1XEfr_lxmtPqCXCIGbSlwR3NJnLifKA7ss8Vr3den3vJQ8Vr_4bJvRBlOBC41GUUf5bVeDrAbpC
https://www.facebook.com/profile.php?id=100038920026553&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD_X1XEfr_lxmtPqCXCIGbSlwR3NJnLifKA7ss8Vr3den3vJQ8Vr_4bJvRBlOBC41GUUf5bVeDrAbpC
https://www.facebook.com/profile.php?id=100038920026553&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD_X1XEfr_lxmtPqCXCIGbSlwR3NJnLifKA7ss8Vr3den3vJQ8Vr_4bJvRBlOBC41GUUf5bVeDrAbpC
https://www.facebook.com/profile.php?id=100038920026553&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD_X1XEfr_lxmtPqCXCIGbSlwR3NJnLifKA7ss8Vr3den3vJQ8Vr_4bJvRBlOBC41GUUf5bVeDrAbpC
https://www.facebook.com/profile.php?id=100038920026553&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-
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376، لومړی ټوکژوندي یادونه

 

 ړه رابندهــه کــوا نــــې خـــغــــسې، د هـې راپـــدروازه ی
 وړ کهــا جـه چـدان رانـښوه، او زنـرېــه پـي یې راتی اـنهـت

 

 هــورم ــکـــا زړه ټـــــه، د چـــــومـــاکـــې پـا اوښکـــد چ
 وړ کهــ ا جــه چــان رانـمـقـه، لـمـو درد دوا یـریـې د هـچ

 

 ه و باقره! ـد نـیـې امـ ه مــان نــه ځـس لـو الل وم، بــزه خ
 خپل قیمت راته معلوم شو، چې خپل ځان رانه چا جوړ که 

 

 
 
 
 
 

 د  شهنواز باقر د شعر په بڼ کې 
 

۱۲ 
 

 د شهنواز باقر نوې انتریو او یو غزل
 

 راتلونکي نسل ته مو جنګ نه بغیر څه پریښي دي؟ 
 ت نه کوو ـیـه وصـه دوى تــې وځي رانـ م چــ ساه ه

 

 ړو ـډو دروازې وتـــونـار د شــه تــۍ پـوشــامـــد خ
 ت نه کوو ا  جر وـ تـوښـ ق غـل حـپـې د خـره! ولــاقــب
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  مرکه  « نومي تلویزیوه سره په یوه ځانگړېTTN NEWSشهنواز باقر په دې ورستیو کې له »
 کې د خپلې شاعرۍ په باب نوې خبرې کړې دي، چې ځینې مهم ټکي یې دا دي: 

 

 ــ زما شاعري، زما د لمبه ـ لمبه ماحول او درد انځورونکی هنر دی،
 

ږي، هغه دردونکي حقایق به د شعر په قالب  ـرېـــ کوم څه چې په افغانستان او پښتونخوا کې تې
 کې انځوروم او تر خلکو به یې رسوم، 

 

ــ په دې ورستیو کې دوه شعرونه په خلکو کې ډېر منل شوي دي او مقبولیت یې پیدا کړی دی  
شعرونو کې ما د خپلې ټولنې او خلکو دردونه  )باچا خبره واوره، دا زما د وطن حال دی( په دې  

او غوښتنې څومره چې توانېدلی یم، په هنري بڼه انځور کړې دي او بیا مې لوستونکو ته په مخ  
 کې ایښي دي، 

 

ــ هر څوک چې یو توری هم رازده کوي، زه یې خپل استاد گڼم، خو په شعر او شاعرۍ کې مې  
 مې زده کړي دي او زه  یې خپل استاد گڼم، چې ډېر څه زده کړي دي له اتل افغان نه

 

ــ زما هنري کارونه روان دي، پر ما باندې خلک او زما مورنۍ ژبه گرانه ده او ډېر حق  
ورنۍ ژبې د غنا له  م راباندې لري، د همدې له پاره د خلکو نیکمرغي مې هیله ده او د خپلې 

 پل وسه هلې ځلې کوم، خپاره به تر 
 

 دا دی:  م ما نه هم د وروستي پیام غوښتنه وکړه، زما پیا ــ تاسو لکه تل له 
 

د شعر په نامه الفاظ   ته  ځان نه کربال جوړه کړې ده او له دې سوځنده سیمې نه تاسو ما له
راوباسم، تاسو یې د زړه په سترگو ولولئ او د دې لفظونو په مانا ځان پوه کړئ چې زه څه ویل  

واخلئ او ټوپک ته نه ووایئ، په قلم کې علم دی، مینه ده  غواړم. امن سولې ته قایل شئ، قلم را
 او په انسان کې مینه او ښکال پیدا کوي، 

 

ــ زما په چاپیلایر کې ټوپک کرل شوی دی، دا باید ړنگ شي او پر ځای یې مینه او وروري  
 وکرل شي. 

 : دا هم د باقر یو غزل
 

 تازه غزل، نوى تصویر 
 

 ونه څومره ډیر دي ـرورتــدو ضــریـېـد د تــد ژون
 ومره ډیر دي ـه څــارونـا دوه دي، او کـالسونه زم

 

 ه، ستړى ـــومـ و شــولــو ورکــ ونـلـیـرو دلېــه ډ ـــپ
 ونو کې سوالونه څومره ډیر دي؟ ـنـو په ذهـلکـد خ

 

 یرت دي؟ که د خپل وطن په حال؟ ـق په بصـد عش
 دي ره ډیر ـومـپه دې ښار کې د زړونو تکلیفونه څ

 

 شته ـره نـل ســـو بـــه د یـښـوه نـــا یــتـ ا او ســـزم
 ور کې صندوقونه څومره ډیر دي ـزما او ستا په ک

 

 وستي دي باقره! ـ ې اغـام ـوشۍ جـامــا د خــر چــه
 خبرې څومره ډیرې دي، غوږونه څومره ډیر دي 

 

 نور بیا

https://www.facebook.com/TTNNews1/videos/997796520600390/UzpfSTEwMDAzODkyMDAyNjU1MzoxNTQzMDI4MjkyMTAzODQ/
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 :غوث الدین فروتن
 

 بکو«  »اکو
 

 نوې هیلې په ترپکو
 

 هلې ځلې غوث الدین فروتند 
 

 د کوچنیانو له پاره نوې چاپیدونکې مجله 
 

 
 

په پام کې ده چې د افغانستان په کندهار والیت کې د »اکو بکو« په نامه د ماشومانو او کوچنیانو  
له پاره یوه نوې مجله چاپ او خپره شي. دا د ډیرې خوشالۍ خبره ده چې د هرې ورځې په  
  تیریدو سره زموږ په ټولنه کې د ماشومانو او کوچنیانو ادبیاتو ته په پاملرنې سره، د نوي نسل 
د روزلو په لور نوي او مثبت ګامونه اخستل کیږي. که دا مجله د چاپ په ګاڼه سمبال شي، دا  
به په دې الر کې یو بل بریالی ګام وي، په تیره بیا چې هر کور ته او د هر ماشوم الس ته  
ورسول شي او د ماشوانو، ماشومې سترګې ورسره داسې مصروفې شي چې یو خوا به خپل  

آشنا کیږي او له بلې خوا به له مجلې او لوست سره د مصروفیت په وجه له   ادب او علم سره
 ډیرو ناوړو او منفي څیزونه څخه را وګرځول شي.    

 

د کوچنیانو ادبیاتو د منابعو او آدرسونو د پیژندلو په لړ کې، دا دی په دې مقاله کې د »اکو بکو«  
دونکې مجله باندې خبرې کوم. تر اوسه پورې  په نامه، د ماشومانو او کوچنیانو له پاره نوې خپری

څومره مالومات چې زه د دې نوې چاپیدونکې خپرونې په باب لرم، هغه له تاسو ښاغلو لوستونکو  
سره شریکوم، کله چې دا مجله له نوو موادو سره چاپ او زما تر نظر تیره شوه، بیا به نوې  

 خبرې او تبصرې ور باندې ولرو. 
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  ۲۰۱۵کې، د   فیسبوک د »اکو بکو« د چاپیدو خبرتیا او زیری مې د لومړي ځل له پاره په  
 کال د دسمبر په نهمه نیټه تر سترګو شو، په دې شرحه:  

 

 اکو بکو »
 

      د ماشومانو میاشتنۍ مجله 
 

 :پېژندنه
 

ماشومانو مجله ده چې هره میاشت له کندهاره خپرېږي، خو موږ هڅه کوو مجله د  اکو بکو د 
 .هېواد تر ټولو والیتونو ورسوو 

 

په مجله کې به بېالبېلې لیکنې، لنډې کیسې، شعرونه، کیسۍ، دیني او معلوماتي مطالب،  
 .انځورونه، کارټونونه او نور... خپرېږي 

 

 :ځانګړتیاوې
 

 .ماشومانو استعدادونه روزي او د هغوى پوهه زیاتوياکو بکو مجله د 
 

 .اکو بکو مجله ماشومانو ته د غوره ژوند الرې چارې ښیي او د اخالقو روزنه یې کوي
 

اکو بکو مجله به ماشومان او تنکي ځوانان په دې باوري کړي چې راتلونکى د دوى دى او  
 .کوالى شي ان نړۍ بدله کړي

 

 :اغېزې او ګټې
 

 .ماشومانو، والدینو او ښوونکو تر منځ به د اړیکو یو نوى فصل پرانیستل شيد ــ 
 

 .ماشومان به په زړه راکښونکې توګه د مطالعې فرهنګ خپل کړيــ 
 

 .ماشومان به پر خپلو وړتیاوو او پوهې باور پیدا کړيــ 
 

 .درناوى ولريماشومان به له خپلو اسالمي او افغاني ارزښتونو سره اشنا شي او هغو ته به 
 .ماشومان به په ټولنه کې د ښه مشرتابه وړتیاوې تر السه کړي 

 

 .ماشومان به د نوي عصر د غوښتنو په رڼا کې د نړۍ له نورو ماشومانو سره سیاالن شي 
 

 :پاملرنه
 

 .اکو بکو مجله د خلکو ده او د هغوى په مالي مالتړ خپرېږي 
ونډې/اشتراک او اعالناتو د "اکو بکو" او په ټوله  خلک کوالى شي د مجلې په رانیولو، ګډون 

 .کې د خپلو ماشومانو مال وتړي
 

که غواړو اکو بکو مجله له ځنډ پرته د ماشومانو او د هغوى تر کورنیو ورسوو، نو زموږ  
 .السنیوى وکړئ 

 

 :وړاندیزونه
 

ماشومانو د ذهنیتونو  مجله د ماشومانو لپاره ده؛ راځئ په ګډه د اکو بکو مجلې له الرې د خپلو 
 .او افکارو په روښانه کولو کې ونډه واخلو 

 

https://www.facebook.com/frotan1919?fref=nf
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د ماشومانو لپاره خپلې لیکنې، ژباړې، کیسې، شعرونه او نور معلوماتي مطالب راولېږئ او  
دغه راز د مجلې د کیفیت د ال ښه والي په موخه خپل نظریات او وړاندیزونه د اکو بکو مجلې  

 :ړئله ادارې سره په دې پتو شریک ک
 

 :اړیکې
 

 0700869495مسوول مدیر: 
akobako@hindara.org 

 0700555652د اعالناتو مسوول:  
ads.akobako@hindara.org 

 0700666040د وېش مسوول:  
 

 « .پته: کندهار ښار، عینو مېنه، دویمه فواره 
 

هماغه وخت  ما د خپلو لیکنو او موادو د خوندي کولو د پروګرام له مخې دا پاسنی مالومات په 
کې خوندي کړ او د کوچنیانو د ادبیاتو په ځانګړې برخې کې مې کیښود. اوس چې بیا د دې  
مجلې د چاپ کیسه را توده شوه، نو مې هماغه مالومات را واخست او دلته مې د کوچنیانو د  

 ادبیاتو د درنو لوستونکو او مینه والو له پاره کبښود. 
 

ه مې چې د فیسبوک د بڼ ور پرانست، سمدالسه مې د  کال د جنورۍ په شپږمه نیټ ۲۰۱۶د 
 باندې سترګې ولګیدې:   پوست    نوي ښاغلي صالح محمد صالح پر دې  

 

 بکو مجله د ماشوم ادبیاتو تشه ډکوالى شي - فروتن: اکو»
 

بکو( په څو ورځو کې چاپ   -په پام کې ده په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځانګړې مجله )اکو
 ي. ش
 

مسوولین وایي هڅه کوي دا مجله د کندهار د شا و خوا والیتونو تر څنګ نورو  د دې مجلې 
 ي. سیمو ته هم ورسو 

 

تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مجلې پیل شوي، خو زیات دوام یې  
  نه دى کړى؟ 

 

ه سر  بکو مجلې له موسس غوث الدین فروتن سره مرکه کړې او پ - صالح محمد صالح د اکو
 کې یې پوښتلى: دا مجله به څه خپروي؟ 

 

 «له غوث الدین فروتن سره مرکه •
 

ګران دوست صالح محمد صالح د »اکوبکو« مجلې  له مسوول چلونکي، ښاغلي غوث الدین  
فروتن سره یوه لنډه غږیزه مصاحبه کړې ده چې ټوله دوې دقیقې او اته پنځوس ثانیې ده. ما  

د مجلې د ښې پیژندنې له پاره   انتریو انتریو واوریده او په لیکلې بڼه مې هم ثبت کړه. دلته ټوله 
 کټ مټ په لیکلې بڼه وړاندې کوم: 

 

 دا مجله به څه خپروي؟ »پوښتنه: 
 

ځواب: په دې مجله کې به بیالبیلې لیکنې، شعرونه، دیني او مالوماتي مطالب، انځورونه،  
 بیالبیل انځورونه، د دوی لیکنې او مطالب خپریږي. کارتونونه، د ماشومانو له خوا جوړ شوي  

 

http://pa.azadiradio.com/content/transcript/27471775.html
http://pa.azadiradio.com/content/transcript/27471775.html
http://pa.azadiradio.com/content/transcript/27471775.html
http://pa.azadiradio.com/content/transcript/27471775.html
http://pa.azadiradio.com/audio/27471774.html
http://pa.azadiradio.com/content/transcript/27471775.html
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پوښتنه: تر دې مخکې هم د ماشومانو له پاره مختصې مجلې وې او یا په نورو مجلو کې د  
ماشومانو له پاره ځانګړې برخې وې، څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسیږي د ماشومانو  

 له پاره د یوې خاصې مجلې؟ 
 

وګورو، متاسفانه په دې برخه کې ډیر کم کار کیږي، یعنې موږ ویلی  ځواب: بیلُکل، که موږ 
شو چې د ماشوم د ادبیاتو له پاره کوم کار چې اوس کیږي، دا د نشت برابر دی. نو دا یوه لویه  
تشه وه په دې برخه کې. او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلوو په کندهار کې، نو موږ ته  

وشي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم باید خپلې زدکړې   دا را مالومیږي چې باید کار
تر سره کړي، مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته  
ور سره وکړي، داسې یو څه نه شته؛ نو موږ هیله من یو چې دا مجله تر ډیره دغه تشه ډکه  

رابره کړي، دوی به نوي مالومات تر السه کړي، د دوی  کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه ب
 استعدادونه به وروزي او د دوی پوهه به زیاته کړي. 

 

پوښتنه: ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته او یا هم د ماشومانو له پاره د خاصو مجلو  
له کیږي چې  چاپیدو ته لیکوالو په تیر وخت کې هم توجو نه ده کړې او اوس هم کله نا کله ګی 

 اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته توجو نه کوي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟ 
 

ځواب: فکر کوم تر دې نه مخکې هم په دې برخه کې هر څه شوي دي او د ماشومانو له پاره  
بیالبیلې مجلې چاپ شوې دي، خو متآسفانه د یو څو ګڼو له چاپیدو وروسته بیرته بندې شوې  

درې میاشتې له لیکواالنو سره او له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د  دي، خو دا ځلې موږ دوه 
ادبیاتو له پاره کار کوي، له هغو سره مو مشورې کړې دي، د مطالبو په برخه کې اِنشآهلل موږ  

 ډاډه یو او د هغو لیکواالنو مرسته به را سره وي چې د ماشومانو له پاره لیکل کوي. 
 

ي ستونزو له کبله بندې شوې دي په افغانستان کې، تاسو یې  پوښتنه: خو زیاتې مجلې د اقتصاد 
 دغه اړخ ته توجو کړې ده یا دغه مسآله مو په پام کې نیولې ده؟ 

 

ځواب: بِلُکل، لکه څنګه چې ما مخکې هم و ویل چې موږ په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې  
که چیرې دا مجله دغه  هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو، نو فکر کوم 

رقم په معیاري ډول موږ تر خلکو پورې ورسوالی شو او څه رقم مو چې پالن ور ته جوړ  
کړی دی، تر والیتونو پورې، په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته،  
ماشومان مکتبونو ته ځي، خو د مطالعې له پاره خاص څه نه لري، که چیرې موږ د دې مجلې  

رسولو باندې و توانیږو هغو سیمو ته، اِنشا هللا مشکل به نه وي، خلک به حاضر وي چې په   په
 دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول به مجله چاپ شي او دوام به پیدا کړي. 

 

 پوښتنه: مجله به چیرې چاپیږي او کومو والیتونو ته به یې تاسو رسوئ؟ 
 

ږي او موږ کوشش کوو چې د کندهار شاو خوا والیتونو تر  ځواب: مجله به په کندهار کې چاپی
څنګ، کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات، دې ټولو والیتونو ته و رسوو، ځکه مجله په  

 دواړو ژبو، پښتو او دري خپریږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به وي.« 
 

وس به سترګې په الره اوسو  د »اکو بکو« په باب تر اوسه پورې زما مالومات همدومره و، ا
چې کله مجله چاپ او تر لوستونکو پورې رسیږي، کله چې مې مجله تر السه کړه او محتویات  
مې یې له نظره تیر کړل، بیا به نوې خبرې، نوې تبصرې پرې وکړو او د خپرونې د ال ښګڼې  

 له پاره به یې نوي وړاندیزونو هم ور ولیږو. 
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382، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :فارانيد مسعود 
 

 د مسعود فاراني د شعر په گلبڼ کې 
 

 د یو څو رنگینو پاڼو ننداره 
 
 

د دوه زره شلم کال د مارچ پر نهمه نېټه، په افغان جرمن آنالین پورتال کې د ښاغلي استاد  

  پر لیکه شوی دی، چې په ریښتیا سره، د فرهنگي کړیو، په شعرمسعود فاراني یو ټوټه پښتو 
 تېره د شعر په ځانگړې نړۍ کې د فکري خوځښت یو اوچت پل گڼل کېـږي. 

 

مسعود فاراني په ډېرې زړورتیا او ال تهور سره توانېدلی دی چې د سکوت ډبلې پردې وڅیري  
او داسې حقایق بیان کړي چې ډېری خلک یې د ویلو جرا ت نه لري، خو مسعود فاراني د قلم د  

ه توگه داسې بیان کړي دي چې د ټولو خلکو، په تېره د چوپې ډلې  دنیا د یوه متهور جنگیالي پ 
په وطن کې روانو سیاسي کړکېچونو ته په پام  سره لیدل کېـږي   له پاره به لوی سرمشق وي.

چې وطن او خلک د یو شمیر ډاکو ډوله خلکو په منگلو کې گرو دی او د غلو دا لږکۍ ډله دا  
طن او خلکو پر سینه والړ دي او په پټه او ښکاره د خلکو  ډېره موده له عسکري بوټونو سره د و

مادي او معنوي شتمني لوټي او نغري یې. مسعود باراني د وطن داسې یو خدمتگار سرتیري ته  
په خطاب کې حقایق بیان کړي دي، چې هغه په یوه سر او یوازې د درواغجنو سیاسي مداریانو،  

څو   !(ای غنی اشرف غنیه)دا د فاراني د یاد شعر غلو او لوټمارو په مقابل کې مبارزه کوي.
 بندونه دي: 

 
 څراغونه په تیارو کې تا بل کړي »

 ږي ـستا همت نه معلومی
 یې بیا را ته سمسور کړې   ېچ

 باغونه   هراته بیا شي شن
 کڼډوالونه  و وران   ودغ

 

 ***** 
 دغه وچه خاوره ګورم 

 را ته تور شو  ،بیدیا شو  ېچ
 دښمن په خاوره سپور شو هر 

 لکه ګور شو ډک له اور شو 
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383، لومړی ټوکژوندي یادونه

 ***** 
 ! ای غنی اشرف غنیه

 

 ږي ـستا همت نه معلومی
 یې بیا را ته سمسور کړې   ېچ

 دغه خاوره  دغه ځاله 
 هم به پالر شي هم به مور شي
 هم مې خورشي هم مې ورورشي 
 ژوندون بیا راته سمسور شي
 ...« بیا به روغ شي  بیا به کور شي 

 

 مقابل کې د مسعود فاراني دې غږ ته او دې زړورتیا ته باید وویل شي:د خلکو د لویې چوپتیا په  
 

 ــ دا یو نوښت دی، 
 

 ــ دا یوه زړورتیا ده، 
 

 ــ دا د انځورونو په ژبه له تیارو او غلو سره د یو ریښتیني قهرمان مال تړل دي، 
 

 ــ دا په شعر کې د نوي ژوند او رڼا پر لور یو پل دی، 
 

 ن د جوړولو پر لور یو مضبوط گام دی، ــ دا د نوي افغانستا 
 

ــ دا د افغانستان د نوي نسل له پاره داسې الرښود پیام دی چې هغوی د عالم او زړه سواندي  
 الرښود پر ریښتینوالي باندې خبروي، 

 

 ــ دا د نوي ژوند له پاره یو نوی زیری دی،
 

 ــ دا د نوي ژوند د روښانتیا له پاره یوه ډیوه ده،
 

 او... ــ 
 

خو د تیارې استازي او د غلو سرالري اوس هم په ټول قوت  سره غواړي چې دا رڼا او دا ډیوه  
مړه کړي او پر افغانستان باندې راروانه روښنایي، بېرته د جهالت په تورو وریځو کې سره  

ه ډول  ونغاړي، د مظلومو افغانانو امېدونو باندې د ناهیلیو خاورې واړوي؛ خو فاراني په استادان
د یو عالم الرښود، عالمانه الرښونې د شعري انځورونو په زرین لوښي کې لوستونکو ته په  

 مخکې ایښې دي. 
 

 زه د شعر د الرې د  یو عادي الروي په توگه، استاد مسعود فاراني 
 ته د دې نوښت او د دې زړورتیا مبارکي وایم، 

 له ښه صحت سره د اوږده عمر هیله ورته 
 یې تل همداسې تېره، تاند کوم، قلم دې 

 او په ملي گټـو سمبال اوسي!  
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384، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 دا هم د استاد مسعود فاراني د شعر بشپـړمتن: 

 

 !ای غنی اشرف غنیه
 

 
 

 څراغونه په تیارو کې تا بل کړي 
 ږي ـستا همت نه معلومی

 یې بیا را ته سمسور کړې   ېچ
 باغونه   هراته بیا شي شن

 کڼډوالونه  و وران   ودغ
 

 ***** 
 دغه وچه خاوره ګورم 

 را ته تور شو  ،بیدیا شو  ېچ
 دښمن په خاوره سپور شو هر 

 لکه ګور شو ډک له اور شو 
 

 ***** 
 ! ای غنی اشرف غنیه

 

 ږي ـستا همت نه معلومی
 یې بیا را ته سمسور کړې   ېچ

 دغه خاوره  دغه ځاله 
 هم به پالر شي هم به مور شي
 هم مې خورشي هم مې ورورشي 

 راته سمسور شيژوندون بیا 
 بیا به روغ شي  بیا به کور شي 
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385، لومړی ټوکژوندي یادونه

 ***** 
 نه دې جار شم  ي وګړ  هر

 ؟   د دښمنو نه دې عار شم
 په ریښتیا افغانان دوی دي 

 د تا ځالند فکرونه  ېچ
 چې د تا لوړ همتونه 

 په رڼو سترگو یې گوري 
 دغې الر کې خطرې دي 

 تا سره  مل دي اما بیا   
 

 ***** 
 هغه څوک چې یې ضمیر کې
 شرف نشته،  رڼا نشته 

 د تیارو په دریاب ډوب دي 
 د دښمنو په چل ول کې 
 او ډالرو په هډوکو 

 ایمان نشته غاښ تمبه دي 
 شوي په چړچو ديخت  وبـ  او

 غیرت نه را وتلي  د 
 

 ***** 
 شهیدان ورته آواز کا 

 !پردیو مزدورانو  د 
 زموږ وینوته نظر شئ 

 په وینو  سور دی دا وطن 
 نشته کورمو نشته  ګور مو 

 !خدای لورې ته  نظر شئ  د 
 

 ***** 
 د دغو په چل و ول کې 
 دا کورګئ شو دړې وړې 
 په دې بی رنګه بیدیا کې 
 یو سوچه ګالب وتلئ 

 هم غنی دئ هم اشرف دئ 
 ې وړهوسایي موږ ته را 

 د جګړو دوره  شي  ختمه 
 ځوانان بیرته  را روان کړي 
 آبادي  خواته اذان کړي 
 دا وطن بیرته ودان کړي 

 

 ***** 
 د یو سمسور او ودان افغانستان پر لور! 
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386، لومړی ټوکژوندي یادونه

 
 
 

 
 

  :نور محمد الهو
    

 یوه خاطره شعر، یو
 
پوهنځي   کابل پوهنتون ادبیاتو کانکورآزموینې له بریالتوب نه وروسته د  ل کال مې د ۱۳۵۵په 

ټرن   تلویزیون او کې خپلې زدکړې پیل کړې. په دې وخت کې زموږ په هیواد افغانستان کې د 
 بس.   خیال پلو و او چا خبره یو یا لکه د   خیال خبرې، په باب څه ویل هسې د 

 

کله به هم په   تفریح په وخت او  چې کله به د  هم دوره محصلین وو  تنه هم صنفیان او  موږ څو 
  په لړ   همدې بنډارونو  د   به موکاوه.  چا خبره بنډار  لکه د   او  کوم بل فارغ وخت کې سره کیناستو

  وکړ چې دا دی سردار کوم یوه غږ  پرمختګ باندې یاده شوه.  خبره په ترقي او کې یوه ورځ 
برګ یې سپی«   بل په کې وویل چې هلکه »غریب سړی،  صاحب لګیا دی تلویزیون جوړوي. 

  سردار صاحب تلویزیون ورته جوړوي.   خوراک ډوډۍ نه لري،  خلک د   موږتلویزیون څه کوو،
اوسیدونکی   کنړونو د  صنفي چې روح هللا نومیده اوهم  یو په دې کې له کومې بلې خوا زموږ

 په جدي ډول یې داسې وویل:  غاړه تازه کړه او   ښه با مطالعې هلک و، ډیر ځیرک او و،
 

  ټوکو خبرې نه دي. د  ،باندې خبرې کول خلکو ژوند او ټولنیز ټولنه او  »ګورئ انډیواالنو! پر
 اقدام کړی دی او...« نیک  سردار صاحب ډیر   که هرڅه ده، که لوږه ده،

 

  ټولو  خو د  ښې خبرې وې، خبرې یې ډیرې علمي او  روح هللا خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. 
 شیره یې په دې جمله کې سره راغونډه کړه:  خبرو 

 

نه   سترګې و  انسان چې پښې او  داسې به وي لکه یو  ټرن ونه لري،  »یو وطن چې تلویزیون او 
 لري.« 

 

ل کال په پسرلي کې افغانستان ته خدای یوه سترګه    ۱۳۵۷بریالۍ شوې اوصاحب هڅې    سردار  د 
  هغو  خدای د  او  ږدیرش کاله تیردي ـډیر شپ او له هغه وخت نه اوس لږ یعنې تلویزیون ورکړ. 

افغانان بل ځای څه چې خپله   له بده مرغه چې موږ  خو سترګو شمیر له پنځوسو هم اړولی دی، 
 دالی.  خپله الره هم نه شو لی مخه او 

 

  کورنۍ کوم الال یو ته هم زموږ د  کور  خپرونو له پیل سره زموږ  تلویزیون د  په هرصورت د 
یې   چې په لیدو  داسې غټ و  دا تلویزیون ښه ډبل او  ( تلویزیون راوړ. krim)  پایه روسی کریم 

 سړي ویالی شول چې: 
 

 بختورسړي به غټ تلویزیون وینه«.  »د 
 

  ه.لته راورسو  انګړ  کور  ټکسي کې او وروسته په السي کراچۍ کې د دا پدیده الال تریوه ځایه په  
  په ډیر احتیاط د  سره مو  په څلورتنو ننیست او»په بسم هللا قدم راواخله« په ویلو  کوټې ته مو 

 کوټې په یوه کنج کې ځای پرځای کړ. 
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چې دې   کلي برق دومره ضعیف و  یعنې دا چې زموږ د  دا نوې پدیده به اول په عذر چاالنیده، 
 کورنۍ کوم غړي غږ وکړ چې:  دې کې د  پدیدې ته یې انرژي نه شوه رسوالی.

 

 دا شل یې دبنګړو«   »زر په اللي پور، 
 

  نو   کله چې تلویزیون ته روزي پوره ور ورسیده، تقویې وړوکی ماشین را پیدا شو،   برق د  بیا د 
 سوک ونه واهه، نه به لګیده. به چا په   داسې وخت هم راغی چې ترڅو بیا به په غومبس لګیده.

 

دالیلو له مخې ډیر زړه نه ښه   ګڼو د  ته، فیسبوک لوستلو د  زه هم لکه کریم روسی تلویزیون،
کله مې   آغه بله ورځ لکه روسی تلویزیون چا په سوک د مخکتاب لوستلوته اړایستلم.  خو  کوم؛ 

هادي    د   ې سندرې،کې دوې خوږ   غاړي په غږرد همایون خان نومي سند   چې مخکتاب پرانست، 
څه سره مصرف کړم    لطیف الال دوو لنډو شعري ژباړو لږ  د   یو شعر،  ـ  فاروق فردا یو   هادي او

   بیا له یوې غوښتنې یا پوښتنې سره مخ شوم.  خو  ،
 

  د  مینه ورکه کړې او  هم په رښتیا یا یا په ټوکو او یا له تنګ زړه نه،  ښاغلي نور محمد الهو 
مینه داسې ورنه ورکه ده چې اوس یې ال په   مینې ګدایی کوي او  کرکې په ازغنه صحرا کې د 

 پورغواړي: 
 

 » یوڅوک شته چې ماته مینه په پور راکړي؟« 
 

سترګو لیدلي حال له مخې فرق سره کوي.   تجربې او نظر، چا د  هر الهوصاحب ځواب به د  د 
 په قالب کې ورته لیکلی دی.  یوه شعر   ما خپل ځواب د 

 

 هم شعر:   پاس یوه خاطره او داله عنوان سره سم  
 

 کرکې زړی شین شو  دلته د 
 

 مینه والوتله الړه مهاجره شوله 
 

 زه هم پښې یبلې تلې 
 

 کوره ځینې  کلي او  له خپل ګودر،
 

 پسې راوتلی یمه 
 

 شل پسرلي  دا دی دا
 

 پسې وګرځیدم  کلو  په شلو
 

 د ورکې مینې پته 
 

 خوشې له لرې چا راونه ښوده
 

 سترګونه شوه  هسې مې نښه هم تر 
 

 چې مې زهیرې او اوښلنې سترګې 
 

 څه راوچې شي بیا  لږ
 

 بل تر ولکې کلی مې د  مېنه او 
 

 زما پټکی غاړه کې پروت 
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 له دردمنې ملمې  او
 

 یوه ریښکۍ راتاو ده 
 

 کچکول مې را ترغاړې ګرځم  شعر  د
 

 مې خیر  سترګو تورو   خپلو د
 

 غواړم  له شین سترګو
 

 بل څوک څه نه راکوي 
 

 خدا پرښتې  تنها د 
 

 په مات کچکول کې  شعر  د
 

 څو وللي توري شعر  د
 

 کله را وغورځوي 
 

 زما سترګې لټوي آ مروره مینه  خو
 

 کې مې نور وس نه شته  پښو
 

 چې په لټون پسې یې 
 

 کوم بل تکل وکړمه 
 

 دغه وروستی ټکی دی
 

 ددنیا پای ته رسیدلی یمه 
 

 خدای کلی وي بس  ښایي لږ وړاندې د 
 

 او... 
 

 وي کرکه  که دې په کار 
 

 کابل جان ته الړشه!  نو
 

 افغانستان ته الړشه! 
 

۰۲/۰۱/۲۰۱۴ 
   هیدرسلیف

 نمارکډ  
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 د لیکوال بیوګرافي:
 

پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی،  
مه نیټه د کابل د  ۲۳م کال د دسمبر په ۱۹۵۷د 

چهاردهي په شکرهللا خان نومي کلي کې  
زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې د کابل د  
عالوالدین په تجربوي ښوونځي کې کړي دي،  
بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلو  
زده کړو ته دوام ورکړ، خو دولسم ټولګی یې د  
 میدان ښار د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. 

 

کال د حمل په میاشت کې یې د کابل   ۱۳۵۵د 
او ادبیاتو په پوهنځي کې لوړې  پوهنتون د ژبو  

کال یې د   ۱۳۵۸زده کړې پیل کړې او په 
لیسانس سند تر السه کړ. له فراغت نه وروسته  
د 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   ۱۳۵۶آصف بهاند له  
یې په هیواد کې دننه او  او کتابونه شعرونه  ،علمي تحقیقي مقالېقصیده هم لیکي. په سل ګونو 

 له هیواد څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي. 
 

یتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې  ـټې په شپېـد هجري شمسي ن 
 غاړې وه. )اجتماعي علوم( د مرستیالۍ دنده ورله 

 

دغه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د  
 روزنې ادارې د علمي پروګرام »موږ او اوریدونکي« لیکوال پاتې شوی دی. 

 

 آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و. 
 

باندې یې په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې ګډون  په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د  
 کړی، مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي. 

 

په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې  
 د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو. 

 

سویدن په بیالبیلو ښارونو کې، د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو د فرهنګي  د 
په صفت یې کارنده او فعاله    رټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچر
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برخه په کې اخیستې، مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې  
ه راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د  ل

زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی، مشورې یې ورسره کړي او د  
 سویدن په ستاکهولم، یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي. 

 

 بي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:آصف بهاند د خپل اد
 

 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(،

 

ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون )د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي   ۳
 اثر(،

 

له پاره   یل مسأ له )د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو ـ ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخی ۴
 علمي اثر(، 

 

ښتو څانګو له پاره درسي  ــ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، لومړی کتاب، د کابل پوهنتون د نا پ ۵
 کتاب )ګستـتـنر چاپ(،

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دویم کتاب، د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب    ۶
 )کستـتـنرچاپ(، 

 

ادب، دریم کتاب، د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو درسي کتاب  ـ د پښتو ژبې ګرامر او  ۷
 )ګستـتـنرچاپ(، 

 

 ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون، د پښتو څانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(، ۸
 

 ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون، د پښتوڅانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(،  ۹
 

 ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات، د پښتو څانګې درسي کتاب )کستـتـنرچاپ(، ۱۰
 

کال کې خپورشوی    ۱۳۶۶ـ د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په    ۱۱
 دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،

 

د دانش خپرندویې ټولنې له  کال په کابل کې  ۲۰۰۹ـ مروره مځکه )د شعرونو ټولګه( ، په  ۱۲
 ، هشوی د ه خپرخوا 

 

کال کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې    ۱۳۹۱ـ الرورکي الرویان، لومړی ځل په    ۱۳

  لیکه کې پرین افغان جرمن آنالکال په جوالی کې په  ۲۰۱۷د خپور کړی دی او دویم ځل 
 شوی دی، 

 

  ۲۰۱۸ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، په  ۱۴
 کال په کابل کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې په جالل آباد کې خپور کړی دی، 

 

( نورې کیسې، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن:  ۹ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه ) ۱۵

 دی،   شوی کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه ۲۰۱۸آصف بهاند، د  
 

 لیکه  کال په جون کې په افغان جرمن آنالین کې پر ۲۰۱۸ــ لنډۍ او د ثبتولو ستونزه، ، د   ۱۶

 شوی دی،  
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د  ، ټوک دویم( د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت )د کوچنیانو ادبیات،ــ  ۱۷

په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی   ( کال په اگست کې،۲۰۱۷دوه زره اوه لسم ) 
 دی،  

 

میاشت کې په افغان جرمن    کتوبرا  کال په   ۲۰۱۸ــ د باران سیوری )د شعرونو ټولگه(، ، د    ۱۸

 شوې ده، لیکهآنالین کې پر 
 

کال په فبرورۍ میاشت کې،    ۲۰۱۹د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه )د مقالو ټولگه(، د  ــ    ۱۹
 شوی دی، لیکه  په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر 

 

لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن:  ــ د امپراتور نوې جامې او شپږ نورې کیسې،  ۲۰
 دی،  شوی  ر لیکه کې په افغان جرمن آنالین کې پ  می میاشت کال په  ۲۰۱۹آصف بهاند، د  

 

  ۲۰۱۹د افغانستان له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه )د مقالو ټولگه(، د    ــ  ۲۱
 ی دی.  شو لیکهم کال په سپتمبر میاشت کې، په افغان انالین پورتال کې پر 

 

،  )د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د مقالو ټولګه(ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې د ــ  ۲۲

شوی   لیکهپر میاشت کې، په افغان انالین پورتال کې   جنورۍ م کال په   ۲۰۲۰د لومړی ټوک، 
 دی. 

 

میاشت کې،    مارچم کال په    ۲۰۲۰د    )شعري ټولگه(،  یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!   ــ    ۲۳
 شوی دی.  لیکه  پرپه افغان انالین پورتال کې  

 
 همدا اثر.  ، ، لومړی ټوکژوندي یادونهــ  ۲۴

 

 چاپ یا آنلین کولو ته تیار:
 

   ونو دوې ټولگې، شعرــ د 
 

 . څیړنیز کتابونهعنوانه او درې  ــ 
 

پوهندوی آصف بهاند اوسمهال د ډنمارک په هیواد کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو  
 کې فعال دی، خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي. 

 

 پای 
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