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ػالهَ هضوْد ىشصي ّایي:)یْاّلظ پَ ژتَ اّ ژتَ پَ 

 پَ كشٌُګ اّ ادب پښتْ د.ادتیاتْ ژًّذۍ پاتې کیږي(

 چې ًَ، ّخت ُـې لَ ژتَ پښتْ کې ډګش ّیاړلي اّ ځالًذٍ

 د یې کې تاسیخ پَ دادب ؽٍْ، ژتَ کتاتًْْ اّ خپشًّْ د

 ادیثاًْ، صهْږ. کیښْد تٌغټ ژًّذ ػولي اّ ادتي ًْي یْ

  كؼالیتًْْ،ُڅْ،  دخپلْادتي لیکْالْ اّ ًْاؽاػش

 تشکیثًْْاّ ًْښتًْْ، ؽاػشاًَ عاسې دتې ُلْځلْاّ



 ېی ادب اّ ژتَ پښتْ د ّسځ ًي کې ًتیزَ پَ تقْیشًّْ

 پَ ګټْ هلي اّ ادتي د السې اّ ځْاکوٌې ًْې یْې پَ

 پشهختیا، د ژتې هلي دخپلې دّی دی. کړې عوثال ګاڼَ

 څخَ ُڅې ُاًذّ ډّل ُیڅ لَ لپاسٍ دّدتیا اّ پشاختیا

 پَ عن عشٍ تْاى خپل د چا ُش اّ عپوْلې، دي ًَ ًَْځاً

 .دي کړي عشٍ تش خذهتًَْ ّړ هذس اّ هٌٌې د کې السٍ دې

  ډلې لَ ًْالیکْالْاّؽاػش تکړٍ اّ پیاّړّ دؿْ لَ یْ

 اسصښتٌاکْ خپلْ د چې هغیذدی، هٌتظش صیة ښاؿلی څخَ

 ښیشاصٍ تاصٍ، ُویؾَ تڼ ادب پښتْ د یې ّعیلَ پَ آحاسّ

 .دی عاتلې ؿْړیذلې اّ

 اّ صّی هغیذ ؽوٌخیل رِاًضیة د هغیذ هٌتظش صیة ښاؿلی

 پش دی.دی لوغی ؽوٌخیل خاى سهناى هضوذ هؾش كشهَ د

 پَ ی پش لغوَ ًیټَهیاؽتدداکتْتش صیږدیضکال( ۳۶۹۱)

 خیل لوشګل هْم پَ ًْهْړې.دی صیږیذلی کې ّصیشعتاى

 تش کې لیغَ خاى خْؽال پَ یې کړې صدٍ لْهړًۍ.هغیذدی

 پخْاًي د لپاسٍ کړّ صدٍ لْړّ د تیا دي، کړې عشٍ

 تاؽکٌذ روِْسیت عْعیالیغتي داصتکغتاىاتضاد  ؽْسّي

 د تاؽکٌذ دیې  کال صیږدیض( ۳۶۹۶) پش ّالړّ،اّ تَ ښاس

 د ًَ اًغتیتْت د  پْلیتخٌیک د ًْم پَ الثیشًّي

 .کړ العَ تش دیپلْم هاعتشۍ د کې څاًګَ پَ هٌِذعي

 ّخت پش صدٍ کړّ د فاصة هٌتظشهغیذ چې دٍ ّړ یادًّې د

 تل اّ( رګړٍ) یې یْ چې کتاتًَْ دٍّ ًَ ژتې سّعي لَ

 تیا. دي ژتاړلي تَ پښتْ ُن ًْهیذٍ( ّګړي ؿښتلي) یې

 اكـاًغتاى د پْسې کال( ص۳۶۶۱) تش( ص۳۶۶۱) لَ یې

 د عشٍ خپشًّې پښتْ لَ ساډیْ تاؽکٌذ لَ لپاسٍ

( ص۳۶۶۱) پش. کْلَ هشعتَ تْګَ پَ ّیاًذ اّ ژتاړًّکي

 کال( ص۳۶۶۹) پش تیا ځایَ ُـَ لَ اّ تَ اّکشایي کال

 تَ اكـاًغتاى تیشتَ کال( ص۱۱۱۱) پش. ّالړّ تَ پاکغتاى

 دًذٍ اّ کاس خپل پَ اّ اّعیږي ُلتَ ًي عثا ؽْ ساعتْى

 کړیذی پیل ّیلْ ؽؼش پَ ّختَ لَ ښًْځي د دٍ. دی تْخت

 د ټْلګَ لْهړۍ ؽؼشًّْ خپلْ د یې کال( ص۱۱۱۲) پش اّ

 صیات ډیش فاصة هغیذ هٌتظش د. کړٍ چاپ ًْم پَ( اّکا)

 ُیْاد هْمْػګاًْد پشتیالتیلْ هناهیي تیالتیل اّ ؽؼشًَّ

 کې سعٌیْ الکتشًّیکي اّ اًّیضّ ّسځپاڼْ، ځیٌْ پَ

 ّیښې) د چې ټْلګَ ؽؼشي دّیوَ خپلَ دٍ. دي ؽْې خپاسٍ



 ژس ډیش دٍ کړې تیاسٍ لپاسٍ چاپ د یادیږي ًْم پَ( ؽپې

 د څٌګ تش ؽؼشًّْ خپلْ د فاصة هٌتظشهغیذ. ؽي چاپ تَ

 ُڅْ هثاسصّ اّ تاسیخي د هْم هغیذّ د ّصیشعتاى رٌْتي

 ساؿًْډ هؼلْهات ؽویش یْ اّ څیړًې ځیٌې ُن تاب پَ

 پَ کتاب یْ د هؼلْهات اّ څیړًې دا ؿْاړي چې کړیذي

 د څٌګ تش كؼالیتًْْ ټْلْ خپلْ د دی. کړي چاپ ُن تْګَ

 پَ ُوذاساص اّ کْي ُن اًځْسګشي هخې لَ رّم اّ ؽْم

 چې دا لٌډٍ اعتؼذاد لشي.ښَ  ُن کې رْړّلْ هزغوَ

 دی، ؽخقیت اړخیضٍ څْ ُیْاد د صهْږ هغیذ هٌتظش ښاؿلی

  .لشي هیٌَ ځاًګړې عشٍ ادتیاتْ اّ عیاعت تاسیخ، لَ

 

 اّ هخکښ ُـَ ُیْاد د صهْږ هغیذ هٌتظش صیة ښاؿلی -

 ؽؼشًّْ اّ لیکٌْ پَ دٍ د چې دی، لیکْال اّ ؽاػش تکړٍ

 اّعپیڅلې پاکَ، عْچَ عشٍ پښتًْْلي اّ ژتې پښتْ د کې

 اّ ُیلْ ټْلٌیضّ اّ ُیْادّالْ اّ ُیْاد د هیٌَ،

 .څشګٌذیږي ّسایَ لَ رزتات اّ اصغاعات هلي دسدًّْ

 :لْلْ تیتًَْ دا ددٍ تْګَ پَ دتیلګې

 

 ؽْی ّسک ساًَ ځاى ،خپل دی ؽْی ّسک ساًَ رِاى

 ؽْی ّسک ساًَ اسهاى دي،ُن هْهړٍ اهیذ،ُیلَ

 یْ ًَ عوَ پَ هْږ ُن ګشم،څَ تْپاى لړې،څَ څَ

 ؽْی ّسک ساًَ هْ،کاسّاى کړی ؿلو چې هٌضل

 یْ ګشم خْډیشخپل تل دعیاالًْکې،لږ خړهٌځ چې

 ؽْی ّسک ساًَ ّرذاى ُن هړؽْی هْدی اصغاط

 رْړکړي سالَ کْستَ ړًګ یْ،چې ًاعت توَ پَ دتل

 ؽْی ّسک ساًَ ایواى ، ،ُْډ ؽْ څَ هْ اًٌّګ ؿیشت

*** 

 اّ یا ّایي :

 ؽْهَ تشصًګْى ډّب دړًّذؿیشت(تْختَ)دلذلپش الړم

 ؽْهَ پښتْى تؼ ّم اكـاى پیژًذکړ،لْی  خپل هې ّسک

 ؽي تَ ًَ هاتَ،ښکتَ ؽي تَ ککشۍ هاّیل

 ؽْهَ پاڅْى لَ ،پاتې ؽٍْ ُن ښکتَ ًؾٍْ، هاتَ

 ّکړې پشدّ خپلُْن ساتاًذې دپیؾْ لْتې

 ؽْهَ دُشهاًْى ګشم ؽْم،ُن پتَ ؽْهَ،تې عپک

 پْسې لکۍ هې ًښتی ؽاى پَ دلیًْي عپي



 ؽْهَ دًٌذاستْى ددښوي هې تواؽَ رْړٍ

 چالْړښکاسي تشُش ځاى ساتَ تشُشچاخْ ښکتَ

 ؽْهَ اّښتْى ُشًْي لَ پاتې ؽاتَ ځکَ

 دي ًـښتې ّستَ تډې هاهې ّي رګړٍ چې چیشتَ

 ؽْهَ رْړهنوْى تَ دًړۍ هاسّ رګړٍ ځکَ

 ؽن تَ ،ًیکوشؽ ین ًَ( هٌتظش) تَ تل چې هاّییل

 ؽْهَ ژًّذّى لَ اًتظاسؽْ،ًْسًْعتړی هې اّږد

  

 اّ یا ّایي :

 

 ؿشلټْم عوَ، ، ّتی لټَ پَ دًیکوشؿۍ

 لوشلټْم یوَ  ؽْی عتړی دتْسّؽپًَْ

 هْهن ًَ ؽیشخاى،هیشّیظ،اصوذ،ؿلاس

 لشاّتشلټْم ټاټْتی ګشځن،خپل ًاُیلی

 ّدسیږي تَ ګْصاس ددښوي چې دډال لکَ

 ټټشلټْم پښتْى کلک ؽاًې پَ پْالد داعې

 تشؽي پشې دښوي ّسکړي،ًَ العَ لَ خْهْسچل ًَ

 عشلټْم ًش یْ داعې کې عشّ ژًّذّ پاتې

*** 

 چې صهْږ دُیْاد، پُْاًذ ډاکتش فاصة هزاّساصوذصیاس

 اّ ژتپُْاًذ ؽخقیت هٌلی څْاړخیض كشٌُگیال ًْهیالی

پَ  ّال دی ّیٌا تکړٍ اّ سعٌْال لیکْال، ادتپُْاًذ،

لي صیة هٌتظش هغیذ د ادتي خپلَ یٍْ لیکٌَ کې دښاؿ

 پَ اړٍ داعې ّایي: ؽخقیت

 فاصة، اًزٌیش هٌلی اّ گشاى)

 كشٌُگیال تل یٍْ د ؿًْذې هغیذ دهٌتظش چې هٌٌَ ٍ ډېش

 اًغاًَ یٍْ داعې لَ.کړم خثش دې ژًّذٍ ّ اًذ لَ هغیذ

 هْسًۍ خپلې د یې سّؿٌیتۍ اّ سښتیٌْلۍ  ټْلَ پَ چې

 لیکْالۍ، د یې ُن. ُّلې تشًډې هٌډې لپاسٍ دعشڅڼې ژتې

 لَ ّیاًذۍ اّ ؽاػشۍ ّ ؽؼش د ُن اّ سعٌْالۍ اّ ژتاړې

  عیالۍ د عشٍ ژتْ(.اسدّ اّ پاسعي) تشتشّ ؿثشگْ لَ السې

 ښایغتَ لپاسٍ ساّیښًْې د پشگٌْ پاتې ّسّعتَ خپلْ اّ

 .دي کړي څَ ډېش

 پښتٌي د عشٍ عشٍ گۍ عادٍ اّ سّاًۍ لَ یې ژتَ ؽؼش د

 ښکلی یْ اّ کْي اًځْسگشي اّ تشااعتاصي ښَ ّلْلْ



 د تْگَ ځاًگړې پَ تیا یې صٍ خْ.ساًـاړي پکې پیـام

 پلٍْ ُوذې لَ اّ تْلن ٌذاسٍُی سڼَ یٍْ اسهاى ټْلٌیض

 .ین تشیاّّؿْښتًْکی تشیْاّ صیاتْ ال د ّستَ

 !هیٌَ كشٌُگي -پښتٌي ټْلَ پَ

  (صیاس پُْاًذهزاّساصوذ

ًّْ کې دپاکې اّ عپیڅلې شښاؿلي هٌتظش هغیذ پَ ؽؼ دـ 

دٍ دصړٍ د د هیٌې اّ هضثت خثشې اّ د کالم عپیڅلتیا 

دسد اّ اصغاط ژتَ دٍ، چې ُش لْعتًْکې اّ اّسیذًّکې  

ًَ، ُیلې اّ پَ لْعتلْ اّ اّسیذلْ پکې د خپل صړٍ دسدّ

پَ خپلْ ؽؼشًّْ کې دخپلْ خلکْ  ؽي.دی آسهاًًَْ هًْذلې

صْادحْ ػیٌي اّ سیښتیٌي تقْیشًَّ دسدًَّ اّ د پیښْ، 

َ ډیشٍ پًیوګړتیاّې  تیالتیل اړخًَْ اّ دټْلٌیضژًّذاّ

هیړاًَ اّ صړّستیا د خپلْ ُیْادّالْ عشٍ ؽشیکْي اّ 

دا تیتًَْ  د دٍ تشیٌَ پشدٍ لیشې کْي.د تیلګې پَ تْګَ

 ګْسّ:

 

  ؽْې پاتې هْؽپې ّیښې خْب، پَ کړې تیشې هْ ّسځې

 ؽْې پاتې هاكلې صهْږ هٌضل، تش اؿیاسالړ ځکَ

  لْسي پَ یْدعشاب سّاى ّس اخیغتي تٌذې

   ؽْې پاتې سڼې اّتَ هْدچیٌې تشڅٌګ څیشهَ

 تاعْ السٍ خْځاًتَ پښَ، ږدّ پشعشتاًذې دتل

  ؽْې پاتې عزذې ُیش،ساًَ ساًَ دی دػوثا ؿن

  ؿْاړي یې کاّیالې ًَ تغل پیالَ یٍْ صاُذپَ

  ؽْې پاتې  پیواًې تشې دعاهي کې صشؿ پَ ُغې

 دؿًْډّهٌډّصْسّ درٌت کې لټْى ّسًَ

  ؽْې پاتې عشې عپیٌې پیـلې ښکلې دًیادا ددې

  ساګشځي ًَ تیشتَ ّّ یاتذ ښَ تلي، چې ُـَ

  ؽْې پاتې  ښې  دچاًَ خاىشې، تذې دچاًَ

  کړٍ هخ تَ رْهات خْسٍ ؿن درٌت( هٌتظشٍ) تظ

  ؽْې پاتې کیغې هیٌې دػؾن ًْسې ځْاًي الړٍ

*** 

 اّ یا ّایي :

 

 لټْي دپښې رٌاى ّسک د پل اّتْکې پَ څْک

 لټْي ّږهې دخًْذ دُغتۍ کې ًیغتۍ پَ څْک



 اّکشکې ًلشت د ًیْلې کلکَ ځْلۍ دٍ چا

 لټْي خْږې ؽیثې دهیٌې،هضثت پکې

 سّاى ځـاعتَ پَ لْستَ ُّلی،دعشاب رل څْک

 لټْي کړي،ّیالې تٌذٍ خپلَ هاتَ پشې ؿْاړي

 رْړکړی ؿن لپاسٍ دځاى ښایغت دګل تلثل

 لټْي ًـوې لشٍ فلت ػوشیې توام ًاعت

 ځي لشٍ دسڼْاّښکْىْاف دؽؼوې پتٌګ

 لټْي لوثې تلې داّس تَ خپلّْصسّ

*** 

 اّ یا ّایي : 

 

 دًّیاؽْم لَ ؽْم،لیشې،ګْښی دسًژدې تاتَ خْ صٍ

 تٌِاؽْم تک ځاًتَ ًکړم،پاتې دسخپل تاُن  دسیـَ

 اّاصغاعَ هیٌې لَ ّم،ډک ،خْځٌذهْد یْڅپاًذٍ

 ؽْم پٌا ،  ّسک ّخْړ ټکش هې صغۍ دتې عاصل پَ

 ښکیلَ کې ګْتْ دهيشب عشٍ تې ؽْلې ًـوَ تَ

 ؽْم ،پشیادؽْهَ،ًْا ؿوَ،اٍ لَ ډک ؽْم ؿضل صٍ

 ّسټْلَ لوي کړٍ،دصغشت راهَ خپلَ تاښادي

 ؽْم ژړا د کلي پَ هلګشی،هیؾت عشٍ دؿن صٍ

 ؽْې فیاد دصړٍ کړ،دتلثل خپل ىشاّت دګل تا

 ،ؿْؿاؽْم ّسکړٍ،ټپ،پشُاسؽْهَ ؿاړٍ لَ هااؿضّ

 ځاسّي دې ځیٌې عش دی،عتالَ ژًّذ څْؽیثې،څْګړۍ

 الړهَ،خياؽْم خیشکَ ین، ًَ پښیواى پشې( هٌتظش)

*** 

دپښْادب پَ ډګش  ښاؿلی ػثذالِادي ُادي فاصة چې صهْږ

کې یْ تکړٍ اّ ًاهتْ لیکْال اّؽاػش دی پَ خپلَ یٍْ 

 ې د ښاؿلي صیة هٌتظش هغیذ فاصة دؽؼش اّ ؽاػشۍلیکٌَ ک

 پَ اړٍ داعې کښلي دي:

 کې تک كیظ پَ هې هغیذ صیة هٌتظش ښاؿلي)  ....  

  پظ دٍّ ، ّسځ ُشٍ ًیژدې یې هْدې څَ لَ دی، پیژًذلی

 تِیشٍ ؽؼشي ًړیْال سّاى لَ اّ لْعتی لْلن، ؽؼش یْ

 ښکلي اّ عادٍ سّاى، یې ؽؼشًَّ.دی ؽاػش آګاٍ اّ خثش

 ژًّذي تشاژیذۍ سّاًې داّږدې صهْږ ؽؼشًَّ هغیذ د.دي

 اّس ُـَ د کې ؽؼشًّْ پَ دٍ د دي، اًځْسًَّ ښکلي اّ



 ّصیشعتاى صیږًځای پش دٍ د چې ښکاسي ّسایَ لَ تاًَّّ

 :دی تل کې

 ؽْی ّسک ساًَ ځاى ،خپل دی ؽْی ّسک ساًَ رِاى

 ؽْی ّسک ساًَ اسهاى دي،ُن هْهړٍ اهیذ،ُیلَ 

 یْ ًَ عوَ هْږپَ ُن ګشم،څَ تْپاى لړې،څَ څَ 

 ؽْی ّسک ساًَ هْ،کاسّاى کړی ؿلو چې هٌضل

 دسد ّسکې د کاسّاى څاسّاًَ تې د پښتٌْ د تَ هغیذ 

 تَ هامي ّیاړلې خپلې ، پاسٍ لَ ُوذې د اّ دی هالْم

 ؽیشخاى، کې پاڼْ ىالیي پَ صهاًْ تیشّ د اّ ّړي پٌاٍ

 :لټْي خاى هیشّیظ اّ خاى ؿلاس

 ؿشلټْم عوَ، ، ّتی لټَ پَ دًیکوشؿۍ

 لوشلټْم یوَ  ؽْی عتړی دتْسّؽپًَْ 

 هْهن ًَ ؽیشخاى،هیشّیظ،اصوذ،ؿلاس 

 لشاّتشلټْم ټاټْتی ګشځن،خپل ًاُیلی 

 پَ اّ دی ّسهالْم ًثل ټْلٌې پښتٌي د تَ هغیذ ښاؿلی 

 هغتوثل د چې ځای پش دې د ػوش ټْل هْږ چې پُْیږي دې

 پش پلشًّْ اّ ًیکًْْ خپلْ د ًْ ّکړّ كکش پاسٍ لَ

 د یې هْږ چې دي څَ ُـَ ُوذا اّ یْ، ّیاړیذلي تْسّ

 پَ ُـَ یْ، ایښی پشې ّسّعتَ کاسّاًَ لَ صهاًې

 علْک هٌلي دؿَ پش هؼاؽشې پښتٌي د اًذاص ډیشٌُشهٌذاًَ

 ّیاړًْ تؾْ ُوذې هْږ چې ّایي ښکاسٍ پَ اّ کْي اًتواد

 : یْ ّیغتي کاسٍ لَ

 ؽْهَ تشصًګْى ډّب دړًّذؿیشتپش دلذل )تْختَ( الړم

 ؽْهَ پښتْى تؼ ّم اكـاى پیژًذکړ،لْی  خپل هې ّسک  

 ؽي تَ ًَ هاتَ،ښکتَ ؽي تَ ککشۍ هاّیل 

 ؽْهَ پاڅْى لَ ،پاتې ؽٍْ ُن ښکتَ ًؾٍْ، هاتَ 

 چالْړښکاسي تشُش ځاى ساتَ تشُشچاخْ ښکتَ 

 ؽْهَ اّښتْى ُشًْي لَ پاتې ؽاتَ ځکَ 

 يد ًـښتې ّستَ تډې هاهې ّي رګړٍ چې چیشتَ 

 ؽْهَ رْړهنوْى تَ دًړۍ هاسّ رګړٍ ځکَ

 لْعتې ؽاػشي فیة هٌتظش صیة ښاؿلي د کْهَ تش چې ها 

 اسایې د كکش د ُـَ ښکاسي، ؽاػش هتؼِذ یْ ساتَ ُـَ ًْ

 د ؽؼشٍ لَ پاسٍ لَ لیږدّلْ د پیـام خپل د اّ پاسٍ لَ

 د ډّل دې پَ ؿْاړي اّ اخلي کاس تْګَ پَ ّعیلې یْې

 پَ یې السې صل د اّ ساتشعیشٍ ًیوګړتیاّې هؼاؽشې پښتٌي



 ُن پشّا ٌُش د ډیش خْ کلَ کلَ چې دې تش اى کړي، ګْتَ

 پایَ تش تَ لیږد كکش اّ پیـام خپل د خْ عاتي ًَ

 خثشې ډیشې ؽاػشۍ پش هغیذ ښاؿلي د.کیږي پاتې هتؼِذ

 خثشٍ دې پش خْ پشیږدم تَ ّخت تل صٍ ُـَ چې ؽي کیذای

 ؽؼش پاسٍ لَ ژًّذ د ؿْاړي څْک کَ چې کْم ټیٌګاس

 پش تَ هٌځپاًګې اّ كکش کې ؽؼش پَ څْک کَ اّ ّلْلي

 دې ًَ ؽاػشۍ هغیذ هٌتظش د ًْ ّسکْي تشریش تْکْ ًْسّ

 اّ ښکلې د ُـَ د دې خاهخا اّ تیشیږي ًَ څٌګ پَ

 چې ّي ًَ تَ تیځایَ.ؽي ّسګډ ګلثڼًْْ پَ ؽاػشۍ اًغاًي

 هٌٌَ ُن ًَ هغؼْد ػثذالوادس اًزٌیش دّعت ګشاى خپل لَ

 اّ دی ساعپړلی یې ؽاػش ښَ اّ صوذاس دا صهْږ چې ّکړّ

 تَ ټْلٌې اكـاًي ُن ًْس یې ډّل دې پَ ؿْاړي

  ( (...ّسپیژًي

سښتیٌې  خپل ؽؼشًّْکې خپلْ پَ هٌتظش هغیذ فاصة -

هغکیٌاًْ،  ؿشیثاًْ،خْاساًْ،د اكکاس اّ اصغاعات

 اّ سًځًَْ دّی د اّ اړٍ پَ یتیواًْ اّ هظلْهاًْ

 ًاخْالې، ټْلٌیضژًّذ د اّ اّتٌذٍ لْږٍ ؿوًَْ،

 ُش لْعتًْکېدچې  ،اًؼکاعْي داعې ًاُیلې اّ کړاًَّّ

 تْګَ پَ تیلګې د. اًغاًي ػْاىق اّ اصغاعات ساّپاسّي

 :ګْسّ تیتًَْ دا

 

 ّکړّ پشې عْچ چې ساځی

 !؟ دی څْک داهالهتَ

 کْسّیزاړدی هْ داچې

 ًلشي دسّاصٍ ّس

 تلیږي ًَ اّس هْ کې ًـشي پَ

 خیژې تشې لْګي هړٍ لْخړې، خړې

 کْي ،ګشیضًَّ علګۍ دهایْعۍ

 خیژي تشې اعْیلي لړلي ؿن پَ

 دي پاتې ایشې تؼ دي هړې عکشّټې

 دي پاتې څْخاىشې تشخې تشخې

 ّکړّ پشې لږعْچ ساځي

 ؟! دی څْک هالهتَ دا

*** 

 اّ یا ّایي :



  

خذایَ لْیَ کې دًّیا عتا دي سّاى څَ  

ځایَ تې اّڅْک څْکْسّ د خاًّذ څْک  

ؿاړٍ پَ لشي ًَ ،راهې سصهَ تې څْک  

دّاړٍ دؿَ صغاتَ تې تیا لشي څْک  

ّي تٌګ ځاى پَ کړي كشیاد ّیش، كوشٍ لَ څْک  

ّي سًګ پَ سًګ هْټشًَّ کې کْس پَ چا  

ږيچاؿی هظلْهْپشې د ّیٌې خْسي څْک  

ژړېږي عتشګْ عشّ پَ ًَ لْږې لَ څْک  

ککړّي عْس ّیٌْ پَ تل د دچاالط  

خړپړّي کې خاّسّ پَ ؿًْذې تغول څْک  

ّي تالښت تیږٍ ، تغتشٍ ځوکَ چا د  

ّي اسصښت یې ډېش ، اًّاصک ًشم دچا  

کاسکړي کې ؿشهْ عشّ پَ ؽاى پَ تٌْس څْک  

کړي اّګلتاس ،اهشًَّ اسام ًاعت تیا څْک  

کړي هشتاى كذا، ځاى لپاسٍ تل د څْک  

کړي رْړرِاى تَ ّځاى صیاس پَ دتل څْک  

کړي عثا تَ ؽپَ ًي څٌګَ كکش کړي څْک  

کړي ،خٌذا ّي ؽیي خْؽالې ډېشې لَ څْک  

*** 

 اّ یا ّایي :

 

دی هړی صړٍ ُش کې ،تاىي ظاُشژًّذي ښکاسّکَ  

دی عتړی ځیٌې هْږٍ لَ ،ژًّذ ژًّذعتْهاًَ هْږلَ  

سًځ عپي دلیًْي پشپښتْى خذایږّلګیذلی  

دی پیاّړی لْی ښکاسي تَ دٍ ّسّسڅښي دخپل ّیٌې  

یْ ّیشکې پَ دځاى هْږاختَ  ژًّذکړي خپل ًْسخلک  

دی ؿړی یْ ُش هْ ّرْد د ّیٌْ پَ عْسککړ  

پشاتَ ګالى عشٍ پاڼې پاڼې دی هْچوي پت لت  

دی تٌذسخْؽوړی پشهْږڅَ سالْیذلی  خذایَ  

خیژي لْګي تشې دتاسّدّ عْصي تْټي کاڼي  

دی ساّړی هْږتَ دښوي چې دی عْؿات یې دؿَ  

خْسٍ دًلشت دٍ پشدٍ پشې دي ړًذې هْ عتشګې  

دی ّړی ساًَ دیْ اّؽؼْسدرٌګ،رګړې ػول  

ساّکړلې کاًې څَ دایې ؽَ ّساى ؿلین کْسد  



ی د کړی ساپْسې پشلوي یې ځاًۍ اّسدځاى  

ًّیغَ ػلن دعْلې الس  پښتًَْ رٌګ کړٍ تظ  

دی دسّړی هې سّی خذای دلْی کړم صاسي دستَ عْال  

ژًّذ ًیکوشؿَ دیٍْ  دپښتْى ین( هٌتظش)خْ صٍ  

 دی ُشیّْګړی دپښتْى تشځاًَ ساتَ ګشاى

*** 

اعتثذاد، دظلن،  پَ خپلْ ؽؼشًَّ کې هٌتظشهغیذښاؿلی  -

ًاتشاتشیْ اّ اختٌام پش خالف خپل دسیځ پَ ډاګَ 

 :ګْسّ تیتًَْ دا تْګَ پَ تیلګې څشګٌذّي. د

 

کٍْ هَ ؽْس ظلوَ لَ دهغتثذ  

کٍْ هَ اّصّس ځْاک ډاسلَ یې ّیشٍ  

[ّسعک] کړٍ هات ّسلَ یې عْک پَ پاڅَ   

کٍْ ًْسهَ ّستَ فثش صْفلَ، رؿن،  

کړې تاىل دصن، چې کې هٌځ كیقلَ  

کٍْ هَ اّتْس عپیي ټیټ، تْپیشدلْړ،  

لپاسٍ دښوي هاتې! ّیل؟ چادستَ  

کٍْ هَ پشّسّس ُن پشپالسدې فشكَ  

[هشڼْدسڼْ] تې ّي دې ژًّذّى خْښ کَ  

کٍْ هَ لْس صًیاصتیٌَ دپالساّهْس  

کٍْ تذتیشیې خپل پَ کړې ُشکاسچې  

کٍْ هَ هزثْس لَ عؤ اعتلادٍ  

!کاس؟ پَ دې كشدّط دسّس،رٌت عکْى  

 کٍْ هَ دپالساّهْس دالصاسي

*** 

  اّ یا ّایي :

 

پشیږدی لږهې  

اّخاهْؽَ چْپَ پَ چې  

کې ګْښَ یٍْ دپَ ؿلې  

ځاًتَ تٌِایْاصې تک  

کیٌن ګړۍ یٍْ لږعاػت  

ؽْي ّسک ّسٍ، خْسٍ خپل  

،ّیشیذلي تشاُیذلي  

سیږدیذلي تْږًیذلي  



 ػول،پکشاّؽؼْسهې

کړم ساټْل عشٍ اّخیال عْچ  

ساؿلی ،صالت ځاى،رِاى  

کړم تْل تلَ تذپَ دښَ،  

ّکړم عْچ چې! ئدیږپش لږهې  

تذهشؿۍًَ دتْسهخې  

ًَ تاسیکۍ تْسې تکې  

ًَ دؿوًْْدکُْي  

ًَ ًاپُْۍ ددښوٌې  

پیذاکړم کَ دّتْالس  

سڼاکړم تْسٍ داتیاسٍ  

 !ئپشیږد لږهې

*** 

 اّ یا ّایي :

 

کّْ ًَ خثشې دؿن هلګشّ،ًْس ای ساؽئ  

کّْ ًَ خثشې دهاتن ، تْیّْاّښکې ًَ  

ساّړّ عشّس هیٌځْ،ًاخْالْتَ خْؽالي پَ ؿن  

کّْ ًَ خثشې دهلِن ، ؽي ّسک ټپ،پشُاسدې  

خًْذاخلْ یې تَ ښکالدتڼ،ّږهًَْ تَ عتایْ  

کّْ ًَ خثشې تړهْ،تړهْاّښکْدؽثٌن  

عْصاّعاصاّسّ تَ،دًـوْیې هيشب ؿْږًیغْ  

کّْ ًَ خثشې عشاّټال،دصیشاّتن هْږیې  

ګْسّ ،سڼااّسّښٌایي یادٍ لوشیادّّ،ّسځ  

کّْ ًَ خثشې دتْستن ُن ُیشٍ،تیاسٍ ؽپَ  

ؽّْ عشچې پَ الط هیٌې ،لَ دی ًَ دسهیة ډاسدا  

کّْ ًَ خثشې فٌن کړتشیْ،ځکَ تاتٌذی  

صؿوْ ًَ خضاى کې چوي خپل(هٌتظشٍ)ًْسًْ  

کّْ ًَ خثشې هْعن دتل ؿْاړّپغشلی تل  

*** 

 اّهضثت، هیٌَ خپلْؽؼشًّْکې پَ ښاؿلی هٌتظش هغیذ -

 دهٌاظشّ اّدىثیؼت عْصّګذاص روال ّ ښکال،ساصًّیاص،صغي

 عوثْلًْْ خیالًْْاّ سًګیٌْتقْیشًْ، ډیشّ پَ ښکال

 :ګْسّ تیتًَْ دا تْګَ پَ دتیلګې.  تشعیوْي داعې کې

 



تیشیږي هاڅَ پَ دی څَ صالَ خثشلَ یاسهې  

تیشیږي ښَ کَ ین کې ؿن پَ چې پشّادٍ یی څَ  

ّلړصّي تَ یاس ؽي تْپاى تَ صهااّښکې هاّیل  

تیشیږي تشلیوَ څاکي څاکي تَ ګشیْاى ُغې  

دژًّذعلشتَ صړٍ ساکاږم تشالط هاؽْم لکَ  

تیشیږي ًَ هې ّخت یی ًَ تَ چې یاسٍ خْخذایږّ  

صړګی دی ّسیت دعشّؽًْډّسالَ اًګاسیی عشٍ پَ  

تیشیږي تشخْلَ تل ،پشیادهې کْم خْګشیځ ځکَ  

السکې دګْدسپَ کړئ ښخ هې هړ،هړی ؽوَ چې  

تیشیږي ساتلَ تلَ پَ تشڅٌګ هې پیـلې هغتې چې  

ّّ کتلْکې تشتڼْالًذې پغادټْل دایی  

 تیشیږي ًَ تشیٌَ اّط( هٌتظش)کړ( هغیذ) یی چې

*** 

 اّ یا ّایي :

ټْکّْاړّلَ پَ دې کړ، تیاى ّستَ صال هاهې  

ټْکّْاړّلَ پَ دې کړ، ّسػیاى دصړٍ داؽ  

ّکړ ّستَ ،ّیش،پشیادهې دسداّؿوَ لَ دتیلتْى  

ټْکّْاړّلَ پَ دې کړ، ګشیْاى هې څیشې ّستَ  

الړم السٍ پَ ،دهزٌْى کې پیشّي دهیٌْ  

ّاړّلَ ټْکْ پَ دې کړ، رِاى ځاى، ځاسهې تشیٌَ  

خْؽالَ ّي یاسهې چې ّیل،تظ ښَ هې ،تذتَ عپیي تْستَ  

ټْکّْاړّلَ پَ کړ،دې اعواى کْصهې پاعَ ځوکَ  

لږخْږؽي یې تَ صړٍ ّسؿلن،ګًْذې کې راهَ دهلٌګ  

   ټْکّْاړّلَ پَ کړ،دې دځاى هل هې( هٌتظش)

*** 

 اّ یا ّایي :

 

ّم دفضشا ،ګل ګل صٍ  

لْییذهَ تیذیاکې پَ  

ّم دچادتڼ ښکال ًَ  

دچادؿاړې اهیل ًَ  

ّم دګلذاى خثشٍ تې  

ّم تاساى د هضتارَ ًَ  

چاساکْلې اّتَ ًَ  

پیژًذلې هې ّیالې ًَ  



هې لٌذّې ؽًْډې ّچې  

پشڅاڅکْ پشخې دګِیځ  

تَ ًغین دعِاستٌکي  

ساّیښْلن خْب لَ صٍ  

تیذیاتلثلْ دعپیشې  

ؽًْډّښکلْلن پَ تَ  

ژًّذّّ څْؽیثې څْګړی  

 تیشّلْ هې خْښۍ پَ

*** 

 اّ یا ّایي :

ین ًاعت تیذاسٍ ؽپَ چتَ  

یادکې عتاپَ  

سڼْعتْسّ لَ داعواى  

ًَ ټیکلي لَ دعپْږهۍ  

عپیٌې ،تکې عتاهییٌې  

دلثشٍ تَ ؿاړې ًشۍ  

ُاسؿْاړم دیٍْ پییل تظ  

 

ؽاتَ تْسّرګْؿشًّْ  

کې لوي عشٍ  پَ دؽلن  

 عتاهٌګلْتکْعپیٌْ

 تلْسیٌْاّپغتْتَ

ؿْاړم دًکشیضّعشخي  

 اّعیٌګاسؿْاړم ،صیٌت صیة

چْپتیاکې دې ،دپې تْسې  

كناکې ډکې ًاُیلۍ  

عتړي رثشٍ لَ دصهاى  

تَ صړٍ[ آّکا]اّ ػوزي خپل  

 اّکشاسؿْاړم لږعکْى

*** 

 دُشډّل چې رګړٍپَ ؽؼشًّْ کې  دښاؿلي هٌتظش هغیذ

 پَ یْاصې ًیکوشؿي ّلظ دُیْاداّ اّ ګڼي هْس تذهشؿیْ

 : ساتْلي تَ لْسي دعْلې داعې ّلظ خپل ّیٌي، کې عْلَ

 :ګْسّ تیتًَْ دا تْګَ پَ دتیلګې

 



 کړٍ لږصدٍ پشیږدٍ،خْږٍ رٌګ! پښتًَْ

 کړٍ لږصدٍ هشکَ پَ دهؾکل صل

 اخلَ سا هَ ټْپک خثشٍ ُش پَ

 کړٍ لږصدٍ اّپشؿْعَ کاتْپشځاى

 ّعّْ دې ځاى ّخْړل تاّدٍ ډیشدې

 کړٍ لږصدٍ عاړٍ پشیږدٍ، تاّدٍ ًْسٍ

 ّژًې دې ّسّس پشعشخپل پټي څْتَ

 کړٍ لږصدٍ اّصْفلَ تضاهل صؿن،

*** 

 

دٍ دادچاّیٌَ تْییږی چی کی ّىي پذی  

دٍ ،صهااّعتاّیٌَ دٍ ددښوي داؿیاس،ًَ ًَ  

تشتخشګًْْپْسې دی عشٍ پشې دې العًَْ داچی  

دٍ دپالس،یاخْتاتاّیٌَ ّسّس،یاُن د یادې  

ًذی دّیٌی چی یی خْهیوت عْسدی خْیی سًګ  

دٍ ،ّړیاّیٌَ دٍ اسصاًَ ّیٌَ دادپښتْى  

کړٍ تْیَ ُـَ تْیَ،ُن تْیَ،هاُن کړٍ تاُن  

دٍ عثاّیٌَ ّیٌَ،ُن ًي ٍّ، ّیٌَ ُن پشّى  

ؿْلي پَ صهْږ دٍ سالْیذلی ټکَ تٌذسکَ  

دٍ كناّیٌَ ّیٌي،ُن ّیٌْ،اّتَ پَ ځوکَ  

ّکړّ خپلَ پَ هذسلږ ّیٌې دخپلې ساؽی  

دٍ ،خاهخاّیٌَ ؽي پٍْ هیوت پَ تل یې تیاتَ  

ګْسي دی ًاعت ؿلی چی( هٌتظش)خپلْهزثْسکړ  

 دٍ ّیٌَ تْدٍ ،ُن ټټشکی تل عْساّسیی ګٌي

*** 

 اّ یا ّایي :

ؽْهَ تشصًګْى ډّب دړًّذؿیشت دلذل پَ الړم  

ؽْهَ پښتْى تؼ ّم اكـاى پیژًذکړ،لْی  خپل هې ّسک  

ؽي تَ ًَ هاتَ،ښکتَ ؽي تَ ککشۍ هاّیل  

ؽْهَ پاڅْى لَ ،پاتې ؽٍْ ُن ښکتَ ًؾٍْ، هاتَ  

پشدّّکړې خپلُْن دپیؾْساتاًذې لْتې  

ؽْهَ دُشهاًْى ګشم ؽْم،ُن پتَ ؽْهَ،تې عپک  

پْسې لکۍ هې ًښتی ؽاى پَ دلیًْي عپي  

ؽْهَ دًٌذاستْى ددښوي هې تواؽَ رْړٍ  

تشُشچالْړښکاسي ځاى تشُشچاخْساتَ ښکتَ  



ؽْهَ اّښتْى ُشًْي لَ پاتې ؽاتَ ځکَ  

ّ ًـښتې ّستَ تډې هاهې ّي رګړٍ چې چیشتَ  

ؽْهَ رْړهنوْى تَ هاسّدًړۍ رګړٍ ځکَ  

ؽن تَ ،ًیکوشؽ ین ًَ( هٌتظش) تَ تل چې هاّییل  

 ؽْهَ ژًّذّى لَ اًتظاسؽْ،ًْسًْعتړی هې اّږد

*** 

 اّ یا ّایي :

ین هیؾت کې تیاسٍ تْسٍ  

تیاسٍ تشتتَ دپَ،  

لښکشې دتْستن دي ُشخْاخْسې  

دی تْسپاتې یْ تظ ّخْړ یې ُشسًګ  

ّژًي ،څشاؿًَْ ډیْې تْسدیْ لکَ  

ی د ًْسپاتې تشیٌَ سڼاًَ تشې ًَ  

دٍ تیاسٍ کْڅَ ُن ؿْلی هْټْل ُن  

دٍ تیاسٍ عپیشٍ ؿًْذې ػزیثَ څَ  

کړیذٍ ّلکَ یې پشکلي صهْږ  

کړیذٍ اسادٍ یې دښکیالک صهْږ  

ّسښیین صړٍ خپل هې صٍ  

ټْل دی پشُاسژلی چې  

ځي تشې دّیٌْداسې  

ټْل دی ّیؾتلی ټپي  

ّیٌي یې ًَ څْک دسیـَ  

دټْلْ ړًذې عتشګې  

کړیذٍ ؿلثَ پشې تیاسې تْسې  

څْک اّسي ًَ ُن ؿږهې  

عْسې ًَ ًاسې هې ًَ  

علګۍ كشیاد،ًَ هې ًَ  

تیاسٍ ػزیثَ څَ  

کڼْي ُن ؿْږًَّ  

دي ،ړاًذٍ کاڼَ ُشڅْک  

 دي تیاسٍ تیاسٍ ُشڅَ

*** 

 ؽاػش، ًاهتْ تکړٍ د پښتْادب عٌګشّال ؽِغْاس ښاؿلې

د ښاؿلي صیة هٌتظش هغیذ د ؽؼش اّ  لیکْال اّ څیړًّکې

 :ّایي داعې کې لیکٌَ یٍْ خپلَ ؽاػشۍ پَ اړٍ پَ



 : ثېؽی څْ ږمکی تن تَ ؽاػشۍ فاصة هٌتظش د)

 ښاؿلي ؽاػش تاًذ اّ ځْاى د هاتَ فاصة هغؼْد هضتشم

 ږلساّلی توَ دې پَ  ؽؼشًَّ ؽویش یْ هغیذ صېة هٌتظش

 : ّلیکن کشښې څْ یْ پشې پلوَ دې پَ چې

 د خْ لیذلی، دی ًَ ؽاػش ځْاى دؿَ اّعَ تش ال ها

 دی، ؽاػش یْاصې ًَ دی هخې، لَ لیکٌې د فاصة اًزیٌش

 د اّ ّصیشّ د دٍ... دی ُن لیکْال اّ ژتاړى یْ

 چې لکَ اّ دی، لیکلی ُن تاسیخ هغیذّ د ّصیشعتاى

 .دی هغیذ ُن پخپلَ دی ښکاسي

 هضوْد د تاتا هغیذ ًْ، ژًنپی ټثش هغیذ څْهشٍ چې صٍ

 د ،(ّل ّسّڼَ عشٍ دسې هثاسک اّ هضوْد، هْعی،) صّی

 .ږيکی ګڼل کړّعی ّصیش د لوغی، خذسي

 کړّعی کشالڼي د اّ لوغی ککي د صّی، علیواى د تیا ّصیش

. دی تللی ؽِضادٍ ًاهتْ یْ کپکاط د دی ځیٌْ چې دی

 لَ تشکغتاى د کشالڼ چې دی، آًذ دې پَ کیشّ عشاّلق

 دٍ د اّط چې ،(هخ ۲۹۵ پټاًض) دی ساؿلی څخَ هیوٌې

 پَ تلکې دي اعتْګي کې ّصیشعتاى پَ یْاصې ًَ اّالدٍ

 پښتًْخْا د اّ پکتیا ؽشیق، هضاس کٌذص، پشّاى، کاتل،

 .دي ّداى اّ ؾتهی کې ٌُذّعتاى پَ اى عیوَ، ټْلَ پَ

 شؽوی یْ کړل العَ تش ؽؼشًَّ کْم فاصة هغیذ د چې ها،

 ؽؼش آصاد د یې ًْس شؽوی یْ اّ ّال هاكیَ یې ؽؼشًَّ

 . دي کښلي تڼَ پَ

 ؽؼش د خْ تَ، ّي ّي، هٌځپاًګَ اّ تڼَ ُشٍ پَ کَ ؽؼش

 د لکَ ؽؼش. دی تخیل ؽاػشاًَ ُواؿَ ُغتي عتشٍ ّیلْ

 ژتګۍ ؿْټیْ سًګیٌْ د تڼ د چې ّږهَ ًشۍ تٌکۍ پغشلي

 اّ هیٌې د ّستَ هخ پش ښکال د اّ ّسکْي، عا تخٌْي،

 پَ ؽؼشًَّ شؽوی یْ ؽاػش ګشاى د. ساکاږي الط ډک ػاىلې

 تاهل د هاتَ یې ًْس شؽوی یْ خْ. دي تشاتش تْل ُوذې

 :دي داعې لګېتی څْ ؽؼشًّْ د. دي ّړ

 لْسي پَ عشاب د یْ سّاى ّس اخیغتي تٌذې

                                              

 ؽْې پاتې سڼې اّتَ چیٌې د هْ څٌګ تش شهَڅی

 :داچې یا

 هْهن ًَ ؿلاس اصوذ، هیشّیظ، شخاى،ؽی



                                               

 لټْم لشّتش ټاټْتی خپل ګشځن، ًاُیلی

. دی ًَ ٌُش ّي ؿښتلي څْ ُش کَ ّیل سښتیا اّ صویوت

 اعتؼاسې، پْسې صړٍ پَ اّ تخښي سڼا اّ ښکال تَ ؽؼش ٌُش

 پټَ پَ اًځْسًَّ پیکاعْ د لکَ ؽؼش. هغتي اّ ُغتي

 :کْي خثشې اّ ؿږېږي خْلَ

 ...هاښام ساؽئ

 ...عشٍ ځاًَ خپلَ لَ

 ساّلئ تیاسې تْسې

 تشٍ کې آعواًْ پَ

 عپْږهۍ عپیٌې اّ عتْسّ سڼْ د تیا

 ساّړي پیـام اتڼ تل اّ رل د

 ساّړي الِام ًْی

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 ین هاښام ُـَ د تظ هٌتظش صٍ

 ...عشٍ ځاًَ خپل لَ چې

 تَ رِاى تیاسٍ دې اّ تْس دې صها

 کې اّس پَ لتاًَتی د

 کْستَ عْي

 تَ رِاى شٍعپی صها

 ساّلي سڼا ؽاى لږ

 عشٍ ځاًَ خپل لَ تظ

 ساّلي تا هضثْتې

 ځاًګړتیاّې عٌتي خپلې ؽؼش ّال هاكیَ چې څٌګَ لکَ

. دسّاخلَ ُوذاعې ُن تڼې ًْسې ؽؼش د اّ ؽؼش آصاد لشي،

 څخَ تْسّ( ۶) ًِْ لَ هاكیې د دٍ څشګٌذٍ چې  لکَ

 پشتَ ًَ" سّي" لَ اّ دی تْسی افلي هاكیې د" سّي"

 هتضذّ د کې کلوْ پَ هاكیې د. ږيکی تړل ًَ هاكیَ

 چې ؽشه دې پَ ږي،کی ګڼل" سّي" ؿږ هتضذ لْهړی ؿږًّْ

 :لکَ ّي، ًَ هویذٍ اّ هشدكَ، هْعغَ، هاكیَ

 ګٌزًَْ ًَ لښکشې یې ًَ هلک، یې ًَ

 ًزًَْ ښکلي دي دهاؿي خاًاًْ تش

 ّي کٌغًٌْت تْسی، یْ یا اّ ّلشي ؿږ یْ هاكیَ شېچی کَ

 .دی" سّي" ّاّل، کَ



 خشّد، ّفل، دخیل، تاعیظ، هیذ، سدف، شٍعشتی سّي لَ

 .لشي ځای خپل یْ ُش... ًایش هضیذ،

. ږيکی لیذلی ځاًګړًې خپلې ُن کې ؽؼش آصاد پَ ُوذاساص

 هِن ډېش اًډّل خزیض اّ څپیض کې ؽؼش ډّل دا پَ یاًې

 خذ د تایذ پیلْي، ټکي لْهړي ؽؼش د کلَ چې ؽاػش. دی

 .ّعاتي اًډّل ُواؿَ تشپایَ ؽؼش چې ژًيّپی ټکې

 پَ عاسي د لګېتی څْ ؽؼش د فیة هٌتظش ؽاػش تکړٍ د صٍ

 .ساّړم تْګَ

 ّم فضشا د ګل ګل، صٍ

 لْېذهَ کې ذیاتی پَ

 ّم تڼ د چا د ښکال ًَ

 ؿاړې چا د لاهی ًَ

+ + + 

 شېږيتی څَ ها پَ دی څَ صالَ لَ خثش هې یاس

 شېږيتی ښَ کَ ین کې ؿن پَ چې دٍ؟ پشّا یې څَ

 ّلړصّي تَ یاس ؽي، تْپاى تَ اّښکې صها ّېل ها

 شېږيتی وَلی تش څاکي څاکي تَ ګشېْاى ُغې

 تَ علش ژًّذ د صړٍ ساکاږم الط تش هاؽْم لکَ

 شېږيتی ًَ هې ّخت یې ًَ تَ چې یاسٍ خذایږّ خْ

 ٍّ کې کتلْ الًذې تڼْ تش ټْل پغاد یې دا

 شېږيتی ًَ تشېٌَ اّط هٌتظش کړ هغیذ یې چې

 

 پای

 ُیلَ پَ ؽؼشًّْ ښْ ال د فاصة هغیذ د

 عٌګشّال ؽِغْاس: دسًښت پَ

  (لٌذى( ۳۱/۹/۱۱۳۱)  

 ، تالېهغیذ یْ دسًّذ، پاک، عپیڅ ښاؿلی صیة هٌتظش

دی دخپلْ یاساًْ اّ اّ هیٌَ ًاک ؽخقیت دی.اصغاعَ 

 دّعتاًْ عشٍ پَ ډیشٍ پغتَ اّ خْږٍ ژتَ ؿږیږي اّ د 

   دّی پَ هٌځ کې خپل ځای اّ هوام لشي.

 

 دٍ د ها لپاسٍ پیژًذګلْي پْسٍ د فاصة دهٌتظش هغیذ

 عتاعْ چې هي ین ُیلَ ، دٍ ًیْلې هشکَ ادتي یْ عشٍ

 . ؽي هاتَ پشې تٌذٍ ادتي

 



.  ّهٌې ُیلې ًیکې اّ عالهًَْ صها فاصة هٌتظشهغیذ

 .کړم پیل پْښتٌې خپلې چې ساکړی، اراصٍ

 

صٍ ُن خپل عالهًَْ تاعْ اّ ټْلْ هیٌَ هغؼْد فاصة  ګشاى

 ّالْ تَ ّړاًذې کْم.صٍ عتاعْ پَ خذهت کې ین.

 

 

 پیذا څٌګَ عشٍ ّیلْ ؽؼش د هیٌَ اّ عتاعْؽْم : پوښتنو

 اّ دؽاػشي چې ُّڅْلې، تَ دې اّچا اصغاط کْم  ؽٍْ،

 ؽؼش کْم هْ ؽؼش لوړًۍ  کړٍ؟ هخَ هْ تَ ډګش لیکْالیْ

 ٍّ؟
 ځواب : 

 ًْس ؽؼشًّْځیٌې  اّپَ کْسکې دخْؽالخاى تاتا،سصواى تاتا

 . دهْهغ پَ هغاػذیذّتَ ُـَ لْعتل چې صهاپالس ،ًَّّْ دیْاً

داًُْـَ دُـْپاڼې اړّلې سااړّلې . کلَ ًاکلَ عشٍ تَ هاُن 

 څْک  ، پذې هْعن کې کاتُْشچې صٍ ًْی ژڼی ؽْی ّم ّّهِال 

پَ اصغاعات لشي، ًْهاتَ تَ یې ُن خًْذساکٍْ .  َؽاػشاً

اّدُـَ  ډیشخْښیذلدخْؽال تاتا ؽؼشًَّ تَ هې ځاًګړې تْګَ ،

دؽؼشپَ پیشّي تَ هې کلَ ًاکلَ هات ګْډ ؽؼشُن ّلیکَ . تظ 

 ّسّ هې دؽاػشۍ خْاتَ هخَ کړٍ.  ُوذاعې ّسّ 

صهاهؾشّسّس هاعن چې داچې چاتؾْیوْلن، تایذّّاین ، عشٍ لذې 

ؽؼشًَّ ّیل اّهْږتَ تَ یې  هیي تَ کلَ ًاکلَ دؽْم لَ هخې

چې دؽؼشعشٍ یې عشٍ لذې  -تخښلی پالس خذای د لکي صهااّسّل ،

ځیًٌْْسّپښتٌْپَ د -ْدٍ اُّـَ تَ یې ّخت ًاّخت لْعتلهیٌَ دسل

کغاى ددٍ پَ اًذؽاػشاى تې ػولَ .ًَ لګیذٍدؽاػشاًْعشٍ څیش، 

، دصاالتْعشٍ پَ ژًّذکې کْم ټاکلی اّّاصذ دسیځ ًَ لشي ّّچې 

 صهاکې ،. خْکْهَ ّسځ یې صهاپَ کتاتچَ ځاًًَْ اًّظش تذلْي

 اخیغتی ّّیې  دځاى عشٍخْښ ؽْی ّّ، ـَ یې یْؽؼشلیذلی ّّ، ُ

هاتَ ّسښْدلی اّ عتایٌَ یې کړې ٍّ.ُن ځیٌْکغاًْتَ یې اى اّ

تاتَ پتَ دٍ چې صهادؽاػشاًْعشٍ ًَ لګي  »یې دّهشٍ ّّیل چې 

ًْس ًْ  . «دی اّخْښ هې ؽْ کلی لیکلی لکي دؿَ ؽؼشدی ډیشښ،

  لیکلْتَ ُڅْلن.ؽؼشهلګشّاّ دّعتاًْ د

ساًَ  کاتْعل ؽؼشًَّ پکې ّّ،صهادؽؼشًُّْـَ لْهړًۍ ټْلګَ چې 

 ّسکَ ؽٍْ ، ًْځکَ هې لْهړًۍ ؽؼشُن ًذی پَ یاد. خْکَ سښتیا

خپل ؽؼشًَّ هې دځیٌْ ؽاػشاًْپَ اهاّّاین ،ًَ پُْیږم چې ّلې ،

تلکې ّتَ ّاین چې  ؽاى،تشډیشې هْدې پَ یادکې ًَ پاتې کیږي،

 پَ یاد ًذی.خپل یْؽؼشهې ُن پَ تؾپړٍ تْګَ 



 اّ ؽْ، ټاکلی تؼشیق کْم تَ ؽؼش آًذ پَ اعْعت :پوښتنو

 یْې د اؿیض ؽاػش اّ دؽؼش تْګَ پَ ؽاػش یْ د تاعْ

 اصغاعاتْ هلي د دّی د اّ ساّیښْلْ پَ خلکْ د ټْلٌې

  څیړې؟ څشًګَ کې ساپاسّلْ پَ

 ځواب :

،تلکې  هًْذلیتشاّعَ دؽؼشلپاسٍ چاټاکلی تؼشیق ًذی پکشکْم چې 

تؼشیق ُـَ ُشچادخپل دسک اّتشداؽت یااخیغتٌې عشٍ عن 

اللاظْ کې  کړیذی.صهاپَ پکش،ؽؼش پَ ښکلیْاّ هٌظوْ ټکیْیا

 ،دپیښْاّچاپیشیال اًځْسّل دي .څشګٌذًَّ اّخیاالتْ داصغاعاتْ

ؽؼشیْاهیل دی چې داللاظْ هلـلشې پکې پَ ډیشٌُش،پَ ډیشهٌظن 

ؽاػشصها یل کیږي. یپ،دػْاىلْپَ عپاڼغي کې ډّل اّتشتیة عشٍ 

دٌُذاسې تڼَ اّدسیځ لشي چې دټْلٌې پَ ټْلٌَ کې ،پَ اًذ

رٌُیت دؽؼشپَ تڼَ تیشتَ ټْلٌې تَ  صاالت ،تلکشاّاصغاعات ،

هٌؼکغْي ، ُـَ  تڼَ کْهَپَ اّط داچې دؿَ ٌُذاسٍ  ،هٌؼکغْي

 اّ څشًګْالي پْسې اړٍ لشي.،هِاست دادؽاػشپَ ّړتیا

، ًْرْتَ خثشٍ دٍ چې ؽاػشداصغاعاتْاّػْاىلْعشٍ ،عشّکاسلشي 

 تااصغاعَ ، ؽیٌذلی ؽي اّ ښَ ، پشټْلٌَ هخثت اّهٌلي اؿیض

چې )تلکې ّتَ ّاین چې دًذٍ یې رْړیږي ( ّىٌپال ؽاػشکْلی ؽي 

پَ دټْلٌې پَ ساّیښْلْکې ،دټْلٌیضّ عتًْضّ لپاسٍ دصل 

 ّکړي.السښًَْ  اّټْلٌې هشعتَ  د،هًْذلْکې 

 ؽؼش چې دي، ػویذٍ دې پَ لیکْال ؽویش یْ :پوښتنو

 اّ سیامت لیکل ؽؼش چې ّایي، ًْس ؽویش یْ خْ دی الِام

 ًظش خپل اړٍ دې پَ ّکړی هِشتاًي. دٍ تزشتَ اًغاًي

  ؟کړئ ؽشیک ساعشٍ
 ځواب :

پَ صوَ دي. داعې ؽاػشاى ُن ؽتَ چې  ېدّاړٍ ډلصهاپَ پکش، 

 ،ؽؼشّستَ دالِام ؿًْذې ساځي اّ دّی تیا دژتاړًّکي پَ تْګَ 

 ؽؼشچې ّړاًذې کْي، الکي داعې ؽاػشاى ُن ؽتَ تَ ټْلٌې ُـَ 

، داللاظْ رخیشٍ  ؿًْذې صدٍ کړیذياّهِاست لیکل یې د سیامت 

لشي ، اّؽؼشدخپلْ اصغاعاتْ ، خپل تلکشاّ خیال 

پَ ځاًګړې تْګَ پَ ّسّعتیْ دڅشګٌذّلْلپاسٍ ،کاسّي . 

تشلْهړًۍ ،ّستَ ؽؼشًَّ لیکي چې څْلغیضّکې دداعې ؽاػشاًْؽویش

،چې صهاپَ اًذکَ دادب پَ ډګشکې ګټې ًّلشي ، ډلې صیات ؽْیذی 

ؽتَ چې کاتُْشٍ ّسځ  ًْصیاى یې ُن ًؾتَ . داعې کغاى ُن

خُْـَ کغاى چې پَ ؽؼشاّؽاػشۍ پُْیږي ،کْلی ؽي چې ؽؼشلیکي .  

ددؿْدّّډلْؽاػشاًْ د ؽؼشًّْتشهٌځ تْپیشّکړي.ُـَ خًْذچې 

کې  ددّیوې ډلې پَ ؽؼشپَ ؽؼشًّْکې ؽتَ ّي دلْهړۍ ډلې ؽاػشاًْ

  .،الثتَ صهاپَ پکشًَ لیذل کیږي

  اعتاد ګل پاچا اللت ّایي: پوښتنو:



 هیٌَ ګلضاس تَ تلثالى ساّلي

 تلْ ډیّْ تَ پتٌګاى ساّلي

 ؽاٍ د ګذا صړٍ تَ ًژدې کاًذي

 دخْاس رًْګړې تَ علياى ساّلي

 کَ یْ پَ ځوکَ تل اعواى کې اّعي

 ځوکې تَ عتْسي د اعواى ساّلي

 پَ دښتې عتشې یْې د ښکال) :ّایي ؽاػش ُالٌډي اّ ُوذاعې یْ

 ښکلی یْ ځي چې تَ خْا خُْشې ّي، اللِاًذٍ پکې السّی چې دٍ څیش

 ّیٌي.( تَ تڼ

 تاعې هیٌَ اّ ښکال پَ ؽؼش کې څٌګَ اسصّئ؟

 ځواب:

صهاپَ پکشښکالیًْغثي هلِْم اّ پذیذٍ دٍ . هْږًَ ؽْکْالی ُـې 

تَ کچَ یاهؼیاسّټاکْ، ُـَ پَ یٍْ ټاکلي چْکاټ کې ساّ 

تلیږدّ. ښکالظاُشي ُن کیذای ؽي اّتاىٌي ُن کیذای ؽي. ظاُشي 

ښکالتَ ُـَ ّي چې پَ لیذّیااّسیذّ عشٍ یې هْږدخًْذاّ خْښۍ 

یت ، اكکاسّاّ ٌاصغاط ّکړّ. تاىٌي ښکالتیاپَ اصغاعاتْ، رُ

ػْاىلْپْسې اړپیذاکْي.  ًاهتْ سّعي لیکْال ، دعتاییلغکي 

ؽایذهْخَ یې ، » ښکالدٍ چې ًړۍ تَ تَ ًزات ّسکْي« ّایي: 

، الکي چیخْف یْتل سّعي دظاُشي اّ تاىٌي دّاړّ ښکالګاًْڅخَ ّي 

پَ اًغاى کې تایذُشڅَ ښکلي « لیکْال تیاپَ کشٍ تْګَ ّایي چې 

 ، دلتَ اؽاسٍ د اًغاى تاىٌي ښکالتَ ؽْیذٍ . » ّي 

ښکالدُشچاخْښیږي ، ّسپغې ګشځي ، لټَ یې کْي ، خْهًْذلی یې 

ًؾي . اى کَ هًْذٍ یې ُن کړي ، ُـَ ځاًګړې ّي  چې کیذای ؽي 

ړي اّخْښیږي تَ یې ، صتوي ًذٍ چې دُشچاخْښَ دٍ تَ خًْذ ّسک

ؽي. ښکالؽتَ ، پَ اًغاًاًْکې ، پَ چاپیشیال کې ، پَ 

کاییٌاتْکې ،پَ ُشڅَ کې . کَ څْک یې ًَ ؽي هًْذلی ، 

ؽایذتګالسٍ تَ یې ًاعوَ ّي ، پَ ُـَ څَ کې ، پَ ُـَ ځای کې 

 تَ یې ًَ لټْي چې تایذّیې لټْي. 

 .، ښکالتَ هؼیاساّچْکاټ ًؾْټاکلیړٍلکَ چې هخکې هې یادًَّّ ّک

کلَ چې هْږ خْاؽیٌي اّخپَ یْ، دښکال تڼَ ساتَ تتَ اّتې سًګَ 

ښکاسي . لَ ُـې ًَ هخ اړّّ، ًړۍ ساتَ تذس ًګَ ؽي . لَ 

ُشچااُّشڅَ ًَ ؿْاړّ لیشې الړؽْ، ګْښَ ؽْ. خْ کلَ چې رٌُي 

 عکْى ّلشّ، اكکاسّهْاسام ّي، ػْاىق هْسّؽ سهټ ّي، ّچَ دښتَ

اّخړٍ پړٍ تیذیاُن ساتَ یْډّل ښکلې ښکاسي. دُشڅَ سًګ تذل 

پظ ښکال ؽي، دُـَ دلیذّ، اّسیذاّ اصغاعْلًَْ خًْذاخلْ. 

دظاُشي ًړۍ پَ ّړاًذې ،صهْږ دتاىٌي کلیت یْډّل 

 اًځْساّاًؼکاط دی. 

هْرْدٍ دٍ ،هْږّسعشٍ ُشٍ ؽیثَ  اّخْا ؽاښکالؽتَ ، ُـَ صهْږ

هخاهخ کیږّ. خْکَ ؿْاړّ ُـَ ّهْهْ ، هْږتایذ خپل تاىي تَ 



 تذلْى ّسکړّ. دتاىي ٌُذاسٍ پاکَ اّپیزٍْ کړّ،تشڅْدښکال

 صویوي تڼَ هٌؼکظ کړای ؽي. کشٍ اّاًځْسپَ 

پَ هغْالًَ ډّل اًغاى دّعتي،دچاپیشیال پَ ّړاًذې ښَ اخالم ، 

،دتل تیشّل ژًّذؿثشګْى یاُواٌُګۍکې پَ تشخْسدکْل اّدُـَ عشٍ 

ي صهْږژًّذښکلی داُـَ ؽیاى دي چې کْلی ؽ صوًْْتَ دسًاّی ،

ښکال داًغاى ػْاىق اّاصغاط ساپاسّي . يړ،ًیکوشؿَ اّ ُْعاک

اُّـَ ؿښتلی کْي. ښکالپَ صړًّْکې دژًّذپَ ّړاًذې دُیلْؿْټۍ 

 لیکلْتَ ُڅْي.  ؽؼش ؿْړّي. ښکال ؽاػشد

ې پَ ُکلَ ّّاین چې : صهاپَ پکش هیٌَ هیٌپَ ؽؼشکې تَ د

دؽؼشاّؽاػشۍ دپیل ټکی دی. کَ هیٌَ ًَ ّای ًْپکشًَ کْم چې 

 دًْسّهغایلْ دتیاى لپاسٍ دې اًغاًاًْؽؼشتَ هخَ کړې ّای.  

تاعْ دؽؼش د اًځْسًّْ پَ اړٍ څَ ًظش لشې،  پوښتنو:

 ػیٌي اّ رٌُي اًځْسًَّ پَ ؽؼش کې څَ تْپیش لشي؟

 ځواب:

 صاالتْدپیښْاّ  ،دی اًځْسګشیْکې پخپل رات ؽاػشصهاپَ پکش،  

سًګًْْ پَ  دخْتْپیشیې دّهشٍ دی چې  اًځْسګش ،رْړّي اًځْس

 ُوذاکاسدکلواتْاّؽاػشتیا،پذاعې صال کې چې  داکاسکْيّعیلَ 

ؽاػشچې پَ چاپیشیال یاټْلٌَ پَ ّعیلَ تشعشٍ کْي.  اللاظْ

ًُْـَ دښکلیْاّ  ،ؽيًَ اؿیضهي یاپیښې اّىثؼیت کې دکْم ؽي 

اّاللاظْپَ ّعیلَ اًځْسّي اّدؽؼشپَ تڼَ یې  هٌظوْکلواتْ

ؽؼشدیْې پیښې یاهْمْع یاتَ ّّایْ چې ټْلٌې تَ ّړاًذې کْي. 

داصغاط اّتخیل صافل دی چې  اّصالت پَ ّړاًذې ، دؽاػش

ى دښکلیْاّهٌاعثْکلیواتْپَ ّعیلَ یې اًځْساّتیاًْي. ُشؽؼشدځا

چاپیشیال پَ ّړاًذې، دپیښْاّصاالتْپَ  لشي چې د عشٍ یْاًځْس

کلَ ًاکلَ  ّړاًذې ، دؽاػشدتقْس،اصغاط اّ تخیل څشګٌذًَّ کْي.

ؽاػشدخپل اصغاط دڅشګٌذًّې لپاسٍ هزاصي تقْیشًَّ رْړّي چې پَ 

کې ُـَ ًؾْلیذلی، ؽاػشدخپل رُي پَ ٌُذاسٍ کې ُـَ  ّسځٌي ژًّذ

خیل تَ لپاسٍ ؽاػشاًَ تپُْیذّاّلیذّ اًځْسّي  اّدُـَ د

اّپیښْداعې  خْصیاتشٍ ّخت ؽاػشپخپلْؽؼشًّْکې دصاالتْ .اړتیاّي

رْړي چې هْږکْلی ؽُْـَ پَ ّسځٌي ژًّذاّچاپیشیال کې ُن  اًځْس

دُـَ اصغاط ،ؽاػشدؿَ کاسّګْسّ ،یاًي یْ ػیٌي اًځْستخلین کْي.

اّپیـام چې پَ خپل ؽؼشکې یې ساًـښتی ّي، دښې څشګٌذّیې اّ 

 شعشٍ کْي. اعاًَ پُْیذّلپاسٍ ت

د عیوثْلیضم ادتي اّ عیوثْلًَْ پَ ؽؼش کې اّ  پوښتنو:

 ٌګَ څیړئ؟ٌُشي هکتة څ

 ځواب:

لغوې پیړۍ پَ اتعیثْلیضم پَ ادتیاتْ،هْعیوۍ ،اًځْسګشۍ کې د

ًْلغوَ  تیایې پَ ،کې پَ كشاًغَ کې ساهخې تَ ؽّْسعتیاڼ 

ًَ یْاصې داچې پَ ٌُشاّادتیاتْکې اّؽلوَ پیړیْکې ّدٍ ّکړٍ اّ



یې هخثت تذلًًَْْ ساّړل ،تلکې دُـْی پَ ّړاًذې یې دّګړّپَ 

ځیٌې کغاى پذې اًذ  کې ُن تذلْى ساهٌځ کړ.ًْاّاخیغتٌې رٌُْ

چې عوثْلیضم پَ ؽؼشکې  دًیؾ پَ ًیـَ یاپَ هغتوین ډّل  ّّ

 ْدعوثْلیضم پلْیاًدتیاى څخَ دتښتې لپاسٍ کاسّل کیږي،خْ

عوثْل  یاتْي.چې ُـَ دؽؼشٌُشي ښکال ص ،ګاسکٍْ ٌتیاټی

 .دؽیاًْیاپیښْدهادي اّ پکشي یاتلِوي هاُیت تشهٌځ اړیکَ دٍ

افلي  ېچې دخپلُـَ ّخت عوثْل ګڼل کیذای ؽي یٍْ کلیوَ یاؽکل 

ُن ، چې دُـَ تشؽاپشّت دی، څَ  پشیْتل ،اّڅشګٌذې هاًا تشڅٌګَ

 ُن کیذای ؽي چې دټْلٌې لَ خْادهشادادي داللت ّکړي. عوثْلًَْ 

كشدي اّ  ،کالًْْاّپیړیْپَ اّږدّکې هٌل ؽْیذي اّ کاسّل کیږي 

چې ٌُشهٌذاى، ؽاػشاى ،لیکْاالى ًْښتیضٍ ُن کیذای ؽي 

،اًځْسګشاى اًّْس ٌُشّال یې دپیښْاّپذیذّ د تیاى لپاسٍ ًْي 

عوثْلیغت ؽاػش، داًځْسًّْپَ ّعیلَ ،عوثْلیکَ  ساهٌځتَ کْي. 

ی کْلی ؽي پَ اعاًۍ عشٍ چې لْعتًْک تیاًْيپشّعَ یاتِیشداعې 

 کړي داًځْسًّْاّکلواتْتشؽا پشاتَ هلاُین اّ ساصًَّ ، دسک 

صٍ پخپلَ ُن پذې اًذین چې عوثْلیضم اّپشې پٍْ ؽي.  

 دؽؼشښکالصیاتْي اُّـَ الُن پَ صړٍ پْسې کْي.

 څَ تؼشیق اّهکتة عثک ادتي د ًظش پَ تاعْع :پوښتنو

 اّ ساځي تَ هٌځ څٌګَ هکتة اّ عثک ادتي یْ اّ دی،

 اّ عثک ادتي کې دّسٍ هؼافشٍ پَ ّلې ځي؟ هٌځَ لَ څٌګَ

 څْک صن دا کَ اّ ؽْی دی ًَ کاس ّستَ آیا. ًؾتَ هکتة

  لشي؟ ًَ
 ځواب :

څخَ اخیغتل ؽْیذی، ُـې كلضي کلوې عثک چې دعټیلْط یْې یًْاًي 

تَ ّیل کیذل چې پَ ّعیلَ تَ یې ،صشّف الې  یادلشګیْالې 

ُـَ پَ ادتیاتْکې پشهخ ًښْل کیذل. یاټکي دهْهي لْصې 

چې ىشصاّىشیوَ ،دکلواتْاّ هلاُین دکاسّلْ کړًالسٍ ،  

دتیاى اّڅشګٌذًّې لپاسٍ  خیاالتْ یې دخپلْلیکْال یاؽاػشیْ

ؿْسٍ کْي، اُّـَ یې پخپلَ ساهٌځتَ کړې اّلږتشلږٍ دًْسّعشٍ 

 ّلشي، عثک تللې ؽْ.  تْپیش

ن ، ًْي اسصښتًَْ ساهٌځ کلَ چې ټْلٌَ پشهختګ کْي ، ًْي هلاُی

 السّ،تګًْیْ ًْي سّػ ،تیاى لپاسٍ یې دتَ کیږي ، چې 

ذاکیږي. صاړٍ هلاُین اّدتیاى ًْیْهلاُیوْاّکلیواتْتَ اړتیاپی

ددې رْګَ ًَ ّي چې ُـَ پَ عوَ اّ تؾپړٍ تْګَ دپُْْي  السې،

لپاسٍ ّړاًذې کړي ،ًْ صهاپَ اًذُوذاددې الهل کیږي چې د تیاى 

 ی عثک یاتګالسٍ ّلټْل ؽي. لپاسٍ ُن ًْ

داچې پَ هؼافشٍ دّسٍ کې ّلې ًْی عثک ًؾتَ اّیاڅْک ددې صن 

لشي یایې ًلشي ،تایذ ّّاین چې ، صهاپَ پکشعثک داړتیالَ هخې 

ساهٌځتَ کیږي ، دچاپَ ځاًي ؿْښتٌَ ًَ ،ًْښکاسٍ خثشٍ دٍ چې 



دصن لشلْیاًَ لشلْهْمْع ًذٍ هيشس. ؽایذچې تشاّعَ ّستَ 

 پیښَ ؽْې. اړتیاًَ ّي

 څَ ؽؼش کالعیک اّآصادؽؼشاّ ًْی ؽؼشیا عپي :پوښتنو

 عپیي چې دي، ػویذٍ دې پَ ؽاػشاى ؽویش یْ لشي؟ تْپیش

 هْرْد څخَ پخْا ډیش لَ کې ادب پښتْ پَ ؽؼش آصاد یا

 ، یاعتّّ ساتَ دا اّ لشئ ًظش څَ اړٍ دې پَ تاعْ. ٍّ

 ٌګَڅ اّ چیشتَ خْا دچالَ ؽؼشهلکْسٍ عپیي دآصادیا چې

  ؽٍْ؟ پیذا سا
 ځواب :

لشم،داصادؽؼشافيالس دلْهړي ځل  یې دُـَ هالْهاتْلَ هخې چې صٍ

 Richardلپاسٍ پَ اًګشیضي ادب کې د سیچاسډالډیٌګټْى )

Aldingtonتقْسي ًظوًْْپَ عشیضٍ کې یادٍ ؽْې ٍّ ، ( لخْاد 

.اصادؽؼشُن ؽؼشهْرْدّّ خّْیل کیږي چې تشُـې دهخَ ُن اصاد

،ځاًتَ پلْیاى اّ هخاللیي ُن دتلې ُشې ًْې پذیذې پَ ؽاى 

. دلْهړۍ ًړیْالې رګړې ّسّعتَ، چې دًړۍ پَ عیاعي دسلْدل 

تشخْکې ژّستذلًًَْْ ساؿلل، اصادؽؼشُن پَ  ّ،اهتقادي اًّْس

تڼَ ادتیاتْکې دیٍْ ًْي تذلْى پَ تْګَ ، دیٍْ خپلْاک فٌق پَ 

ْسّ ُیْادًّْکې ُن تَ یې دًړۍ پَ ً،چې ّسّعساهخې تَ ؽْکې ، 

 السٍ ّهًْذٍ . 

اصادؽؼشپَ عوَ تْګَ ًَ کاسّي ، ،صهْږ ځیٌې ؽاػشاى یالیکْال 

دّی یْؽی ّلیکي تیایې پَ لٌډّاّاّږدّ رولْ ّّیؾي اّّستَ 

داعې ًذٍ ، تلکې  چې صهاپَ پکش ًْم ّسکړي ،یاًظن داصاد ؽؼش

پکې ًـښتی ّي .  ستن یااٌُګ ّلشي ، یْپیـامُـَ تایذؽؼشیت ، 

عشٍ لذې چې تیتًَْ تَ یې یْ اّتشاتش ّصى ًلشي ،خْ ّصى تایذ 

 ؽي . ّلْعتل ُشتیت یې دؽؼشپَ تڼَ ، ّلشي یا

تشدې دهخَ ،عشٍ لذې چې ځیًٌْْسّؽاػشاًْ ې دپښتْپَ ًْې ادب ک

كلغْف  دپښتْعتشًْی ؽؼشیااصاد ًظوًَْ لیکلي دي ، خْ

 ارول خټک،ُوذاسًګَ دتشخَ کې هخکښ ّّ. اّؽاػشؿٌي خاى پذې 

 .ُن تایذّکړّهلٌذس،پشیؾاى خټک اّیْلړًْسًَّ یادًَّّ  هلتْى،

ُـَ عپیي ؽؼشتیا صهاپَ پکش،داصاد ؽؼشعشٍ یْڅَ تْپیشلشي ، 

دهقشي چې الدپخْاًَ یې پَ ختیځْژتْ کې ّصى لشي خْهاكیَ ًلشي 

  ؽتْى دسلْد.ؽؼشپَ تڼَ 

 دې پَ ؽخقیتًَْ كشٌُګي اّ ادتي یْؽویش صهْږ :پوښتنو

 صیاتَ تَ ًخش تایذ پشتلَ پَ دؽؼش چې دي، ػویذٍ

 پَ اّعتاعْ لشئ ًظش څَ اړٍ دې پَ تاعْ. ّؽي پاهلشًَ

 کې ساپاسّلْ اصغاعاتْپَ دهلي ساّیښْلْاّ دخلکْپَ آًذ



 ًخشًَّ تاعُْن آیا ًخش؟ کَ اّ لشي اؿیض صیات ؽؼش

  ًَ؟ اّکَ دي لیکلي
 ځواب :

ؽؼشاُّن ًخشکیذای ؽي چې اؿیضهي ّاّعي. صهاپَ پکش دّاړٍ ، ُن 

ّلشي ، دُـْی پَ څشًګْالي اّکلیت  داچې کْم یْتَ یې ډیشاؿیض

پَ ًخشکې لیکْال ُڅَ کْي چې خپل خیاالت  پْسې اړٍ لشي.

ُڅَ ددې تشڅٌګَ دااّپیـام تشهخاىة پْسې ّسعْي ،لکي پَ ؽؼشکې 

اؿیضهٌَ تْګَ پَ اّ ټکیْیااللاظْکې کیږي چې ُـَ پَ ښکلیُْن 

 ېډیشداعې ؽیاى ؽتَ چ،خْ صهاپَ اًذ تشهخاىثَ پْسې ّسعیږي. 

پَ ًخشکې ّستَ لیکْال دځیٌْټْلٌیضّ هلضْظاتْلَ کثلَ ،ګْتَ 

ؽاػشتَ پذې ،دټْلٌې رٌُیت اّهیٌټیلیټي  ًؾي ًیْلی، لکي صهْږ

داعې هْمْػات  ډیشداچې ، یْڅَ اصادي ّسکړې دٍ . تلَ کې تشخَ 

داچې  چې دُـْ تیاى دؽؼشپَ ژتَ یاخْتَاّ هغایل ُن ؽتَ 

دًخشپَ ژتَ ُـَ پَ  اعاًۍ اهاخُْن عتًْضهي ،یاًاؽًْي ّي اّ

ًْځکَ صٍ  اّاّسیذًّکْپْسې سعْل کیذی  ؽي، عشٍ دلْعتًْکْ

خْکَ څْک ښَ ؽؼشلیکلي ، پکشکْم چې دّاړّتَ اړتیادٍ . 

تایذهْږپشې صّس ّاًچّْ اّیاُن دی پخپلَ پشځاى صّس ّاًچْي چې 

ُـَ لیکْال چې ښَ ًخشلشی ، ،شّهشّدې ًخشّلیکي ، اُّوذاسًګَ ُ

مشّس ًذٍ چې ؽؼشدې ُن ّلیکي. دعتشخْؽال خثشٍ چې : ُشعړی 

 پیذادی خپل ، خپل کاسلشٍ کٌَ .

هادؽؼشتشڅٌګَ پَ ًخشکې ُن لږاّډیشکاسکړیذی ، 

پشتیالتیلْهْمْػګاًْهې هناهیي اّ هوالې لیکلې دي چې دُیْادپَ 

ُوذا سًګَ . اّالیکتشًّیکي سعٌیْکې خپاسې ؽْیذيځیٌْچاپې 

ًاّلًَْ هې ُن لیکلي دي چې تشاّعَ هې  ،ځیٌې لٌډې کیغې اّ

 ، پَ ٌُذکې دپښتٌْتشعیشٍ پشدې هې  چاپ کړي ًذي.

دپشدیْاّیشؿلګشّپَ ّړاًذې پَ اړٍ اّ  یااكـاًاًْدّاکوٌۍ 

 ُناّهثاسصې پَ تاب هې  درٌْتي ّصیشعتاى دهغیذّ د هْم دُاًذ

عشٍ ساؿًْډ کړي دي چې پَ هې اّهالْهات کړې یْلړڅیړًې 

 ساتلًْکې کې یې ،کَ خذای )د( ؿْښتي ّّ، دچاپ ًیت لشم . 

د پښتْ پَ ادتیاتْ کې د ًخش لَ ډّلًْْ څخَ  پوښتنو:

ٌُشي اّ څیړًیضّ ًخشًّْ تَ صیاتَ پاهلشًَ ؽْې دٍ اّ 

خلک یې ډیش خْښْي. تاعْ د پښتْ ژتې دػلوي اّ ادتي 

ًخشًّْ کْلْ، ّدې اّ پشهختګ لپاسٍ دٌُشي اّ څیړًیضّ 

 ؟ اعاعي ځاًګړًې څَ ډّل څیړئ

 ځواب:

َ ّایي، ُـَ ّیٌادٍ چې ًخشچې پَ لـات کې پاؽلْاّتیت کْلْت

هْږپَ ادتیاتْکې ٌُشي  ې پاتٌذًَ ّي.ّصى اّهاكید

،څیړًیشاّتاسیخي ًخشًَّ لشّچې پَ دٍّ تشخّْیؾل ؽْیذي. هغزغ 



اٌُّشتَ پاهلشًَ  ًخشاّهشعل ًخش. پَ هشعل ًخشکې ّصى اّهاكیې 

ًَ ّي ؽْې ، اّپیښې پَ ُوـَ تڼَ ، څٌګَ چې ساهخې تَ ؽْې ّي 

 . لشيهٌظْهَ تڼَ یْڅَ هغزغ  الکي ، تیاًیږي. 

دپښتًْخش، دػالهَ صثیثي لَ هخې ، دعلیواى هاکْتزکشٍ االّلیا  

خیشالثیاى چې  پَ اّّهَ پیړۍ پْسې اړٍ پیذاکْي اّ دی،چې

تایضیذپیشسّؽاى پَ لغوَ پیړۍ کې  لیکلی دی، دپښتًْخشلشؿًْي 

 احاس دي. 

دادب ډګشتَ دعتشخْؽالخاى پَ سادًٌَ کیذّعشٍ ، دپښتًْخشتذلْى 

هْهي. پښتًْخشخْږّالی ، سّاًي اّ عادٍ تڼَ ؿْسٍ کْي، چې 

 تیلګَ یې دخْؽالخاى تاتاپَ دعتاسًاهَ کې هًْذلی ؽْ. 

اّعٌی ددځیي لیکْالْاّادیثاًْپَ اًذ ، دپښتْ

ى ًخش،پیشداهیشؽیشػلی خاى لَ ّختَ ساپیل ؽْی،خْځیٌې کغا

تیاپذې ػویذٍ دي چې دؿَ پیشدخْؽالخاى خټک لَ هِالَ پیل 

 ؽْیذی . 

څٌګَ چې الصهَ ٍّ ، ّدٍ ًذٍ کړې چې پښتْلکَ  ټْلْتَ رْتَ دٍ 

پذې تشخَ کې دیادًّّې  کې ، څْلغیضّ عشٍ لذې چې پَ ّسّعتیْ.

ړًې ُن دسلْدلې ّړُلې ځلې ؽْې دي اّتشډیشٍ تشیذٍ یې العتَ ساّ

ًْسُّلْځلْتَ  اهاًخشلیکًْکي لشّ، هْږګڼ ؽویشتکړٍ دي،

لیک کاتُْشتشډیشې کچې کاسؽْیذی اًّي ّسځ اړتیاؽتَ .پَ ؽؼشکې 

کړًْتَ  ُڅْاّّد ًخشپَ ډګشکې الډیشخْؽؼش لیکي ، عتی پښتْى ْل

اړتیادٍ . ٌُشي اّڅیړًیضي لیکٌې کْلی ؽي چې صهْږعشٍ 

پَ دصل دالسې  عتًْضّتَ پَ تضلیل ،پُْیذًَ اّدهغایلْاّصاالتْ،

اّ صهْږدژتې پَ ّدٍ اّپشاختیاکې ُن  هًْذلْ کې هشعتَ ّکړي

 . ګټْستوام ؽي 

 چې څٌګَ لکَ خټک خاى خْؽضال کیږي، ّیل پوښتنو:

 کې ًخش پَ ُوذؿغې کړ، سًګیي اّ ښکلې ًظن پښتْؽؼشاّ

 پښتْ اّعٌی چې کیښْد تٌغټ ًْښت ٌُشي داعې دیٍْ ُن

 څشًگیض اّ ییض څْهشٍ لَ یې تاعې کَ. ّیاړي پشې ادب

 ّاچْئ! سڼا لٌډٍ یٍْ ًْښتًْْ ادتي اّ پشٌُشي پلٍْ

 ځواب:

ُشاړخیضٍ ْؽالخاى خټک دپښتْادب یٍْ لْیَ ؽتوٌي دٍ . دی خ

ؽخقیت ّّ. ًْهْړی ًَ یْاصې ادیة ، تلکې یْ كیلغْف، هٌزن ، 

خْؽالخاى صکین ، تاسیخ لیکًْکی ، رشًیل ،ًواد اّفْكي ُن ّّ. 

تاتا پذاعې هِال دپښتْادب دّدې اّ دّدیضٍ کْلْ لپاسٍ 

کاتًَْ ډیشهضذّد لیکل ؽْي احاسکې هالّتړلَ چې ، پَ پښتْژتَ 

ّّ. کَ ّّایْچې ًي ّسځ پښتْدُوذؿې لْیې اّعتشې ُغتۍ لَ 

 صها چې هثالـَ هًَْ ّي کړې .  تشکتَ ژًّذۍ پاتې دٍ ، ًْؽایذ

دیثاًْ ادعتشّ لیکْالْ اّدًړۍ تایذخْؽالخاى تاتا ، پَ تاّس

ًذی ّسپیژًذل  ًړیْالْتَ ساؿلی ّای ، الکي داچې ُـَ پَ لیکَ 



ګْښَ پاتې  ؽْی اّ دًړۍ دادب دهیٌَ ّالْ لَ ًظشٍ یْڅٌډې اّ

لَ خثشٍ اّځاًتَ الهلًَْ لشي. ػالهَ اهثال یؽْیذی ، داتیات

خْؽالخاى خټک تشاؿیضې الًذې ّّ،  الُْسي چې پَ ژّسٍ تْګَ د

اعې اًګشیٌَ ؽتَ چې ، پخپلْصیاتشّؽؼشًّْکې یې دخْؽالخاى د

څخَ الِام اخیغتی دی ، خًْي ّسځ ُـَ پَ ًړیْالَ تْګَ پیژًذل 

ًذی .  اهاخْؽالخاى خټک دُوـَ دسیځ ًَ تشخْسداس،ؽْی دی 

ًَ یْاصې دادب پَ ډګش کې ، تلکې پَ ُشډګش کې  خْؽالخاى خټک ،

لشًّکی دځاى لپاسٍ یْڅَ  اتل ّّ. ددٍ پَ لیکٌْکې دُشډّل رّم

ؽایذخْؽالخاى تاتا تَ لْهړًی ادیة اّ ؽاػش ّي چې هًْذلی ؽي. 

 ْلیکٌْ اّؽؼشًّْپَ خپلیې دپښتٌْدهلتپالٌې اصغاعات اّ رزتات 

اّپښتاًَ یې دیٍْ ّاصذهلت رْړًّې تَ  يکې ،څشګٌذل کړ

.ًْهړي لکَ څٌګَ چې پَ ؽؼشکې ُوذاډّل پَ ًخشکې ُن ساتللي

دٍ پَ ُـَ کې یْلْی تذلْى ساّعت .  دٍ . ځاًګړًَ دسلْ

هغزغ اّ یْاصې  دیٌې هغایل احاس ، َ تشخْؽالخاى خټک دهخَ ؽت

اّ تقْف تَ پکې ځای ّسکْل ؽْی ّّ،چې دیٍْ ټاکلی هکتة تڼَ 

خْؽالخاى خټک دعادٍ اّػادي ًخشپَ  ې دسلْد، اهااّدسیځ ی

دیٍْ ًْي هکتة تٌغټ کیښْد چې ّسّعتَ یې ًْسّ  ،لیکلْعشٍ

  ادیثاًْ اّلیکْاالى پیشّي ّکړٍ . 

پښتْ ؿضل ُـَ ژاًش اّ فٌق دی، چې دػؾن اّ  پوښتنو:

رزتاتْ عشٍ تړاّ لشي. تاعْ دپښتْ ؿضل افالت اّ عٌتي 

ځاًګړتیاّې پَ څَ کې ّیٌې؟ آیا پَ اّعٌي صاالتْ کې 

الي کْالی ؽي اّ کَ دپښتْ ؿضل دًْسّ ژتْ دؿضل عشٍ عی

 ًَ؟

 ځواب:

پَ تلقیل عشٍ خثشې ّکړّ ،ًْؽایذ داتَ ډیشّخت ،کَ پَ ؿضل  

 ادیثاًْاّ ؽاػشاًْ ُن ډیشې ګټْسې خثشېًّّیغي ،پذې ُکلَ ًْس

کړیذي ، ًْصٍ تَ ُڅَ ّکړم چې پَ لٌډډّل اّلیکٌې 

لکَ لـت کې ػاؽواًَ خثشې کْلْتَ ّایي اّؿضل پَ پشّؿږیږم.

 دهیٌې اّهضثت د اصغاعاتْڅٌګَ چې پخْا هٌل ؽْې ٍّ ، 

ؿضل ُـَ ؽؼشدی چې . ذٍ خیاالتْدڅشګٌذّلْلپاسٍ کاسّل کیّا

سدیق اّ  ،هاكیَلْهړی تیت اّ دًْسّ تیتًْْ دّین تٌذ یې ګډ ٍ 

ّلشي ، دتیتًْْؽویشیې دځیٌْپَ اًذلَ ؽپږًَّ تشدّّلغْپْسې ّي 

ًي ّسځ ، ځیٌې تیاُـَ دپٌځًَْ تشپٌځلغْپْسې یادّي . خْ 

پَ څیش،پَ ؿضل کې ُن تذلًًَْْ ًْ دژًّذاًَ دًْسّ اړخْاّتِیشّ

 یذٍ .استَ اّ پشاخَ ؽْ پیڅَ اّلوي ، دُـَ ،ساؿلي دی 

چې دؿضل ،لي دي تلیږدپَ ؿضل کې ساؽاػشاًًْْسهغایل ُن 

ؿضل خپل  کې ،پَ پښتْؽاػشۍ . کړې ّي  صیاتؽایذ خًْذاّسًګ یې 

صیاتشٍ ؽاػشاى ،پَ ځاًګړې تْګَ ځْاى ًغل  ځای لشي اّصهْږ

دپښتْپَ ادب کې عتشخْؽالخاى ّسعشٍ ډیشلیْالتیااّ ػالهَ ښایي. 



ؿضل تَ سًګیٌَ ّسکړې ، پَ ُـَ کې یې دهیٌې اّهضثت ،خټک 

دتْسې ، َ ُن کړیذٍ ْل اّچاپیشیال اًځْسًّدپښتٌي هضلتشڅٌګَ 

صوضاتاتا ُن . ُوذاسًګَ تیایې پکې ّکړٍ اّهیړاًې عتایٌَ 

تاتا ددپښتْؿضل تَ ځاًګړې ښکالّسّتخښلَ چې دؿضل پخپل ّاسعشٍ 

 لوة یې ُن تشالعَ کړیذی : 

 عتاپَ اًٌګْکې د)صوضا( دّیٌْعشٍ دي

 تَ ؽْې دپښتْؿضلَ ځْاى صٍ دې تاتاکړهَ 

لکَ هخکې هې چې یادًَّّ ّکړٍ ، پښتْادب دؿضل پَ تشخَ کې ښَ 

ّدٍ اّّړاًذې تګ کړیذی اّ  صٍ پَ ډاډعشٍ ّیلی ؽن چې 

صهْږدپښتْژتې ؿضل، پَ تؾپړٍ تْګَ کْلې ؽي چې دعیوې اّاى د 

 ًړۍ دًْسّژتْ،دؿضل عشٍ عیالي ّکړي. 

: )دؽاػش ّظیلَ د اعيْسې رْړّل اسعيْ ّایي پوښتنو:

پَ آًذ ؽؼش د اعيْسې عشٍ څَ اړیکې لشي، اّ دي(. عتاعْ

 اعيْسې د پښتْ پش ؽؼش څَ اؿیض لشي؟ 

 ځواب:

صهاپَ اًذ لکَ څٌګَ چې دؽؼشلپاسٍ تشاّعَ چاټاکلی 

اّّاصذتؼشیق ًَ هًْذلی ،ُوذاسًګَ داعيْسې پَ اړٍ ُن تیالتیل 

ًظشًَّ هْرْددي. اعيْسې تَ ػاهیاًَ کیغْاًّکلًْْتَ ّّایْچې 

ؽلاُی اّ کتثي تڼَ لشي اّ دتخیل پشتٌغټ ساهٌځ تَ ؽْیذي . پَ 

ىل ،خیشاّؽش ،ښیګڼې اّ تذګڼې ، تشهٌځ ادصن اّتکې صیاتشٍ ُـْ

دؿَ . اّهثاسصې پَ ُکلَ دؽؼشیاًخشپَ ژتَ ،ًکل کیږيدکؾوکؼ 

اكغاًې دُـْ کشکټشًّْ،پیښْپَ تړاّ رْړکړی ؽْي ّي چې صیاتشٍ 

اّ پَ ټْلٌَ کې   تڼَ لشيخیالي اّهاّسای اًغاًي 

دپښتْپَ ادب کې ساهٌځ تَ کیذّالهل ګڼل کیذل .  دًْیْتذلًْْد

ُن اعتْسې خپل ځای دسلْداّلشي یې . ُـَ د پیړیْپَ اّږدّکې 

)صهْږدهغیذّپَ ژتَ دیًْغل ًَ تل تَ لیږدّل کیږي. ُـَ ًکلًَْ 

چې هْږتَ تَ خپلْ تْډاګاًْاّ کې ّستَ هغالۍ ّایي ( ، 

 -ددیْاًْاّ ښاپیشیْکیغې  -ّیليکې ًیاګاًْپَ ّړکتْب 

صهْږدؽلاُي ادب یٍْ تشخَ دٍ اّ ُشهاؽْم یې پَ ډیشخًْذاّ 

ټکٌالْژیْپَ ساهخې تَ کیذّعشٍ ،  ؿْسعشٍ اّسي. خْاّط دًْیْ

 ؽایذ دُـْی سًګ اّ سّل لږؿًْذې کوشًګَ ؽْی ّاّعي. 

 تاسیخ ډک ًَ دصواعْ ادب پښتْلشؿًْۍ د صهْږ :پوښتنو

 پَ تْګَ ځاًګړي پَ اّ کې ادتیاتْ پښتْ پَ تاعْ. لشي

  ؟اسصّئ ډّل څَ اؿیض صواعْ دؿْ د کې ؽؼش
 ځواب :

خـ هیړاًَ ،هلې اصغاط ، پَ صواعې ؽؼش کې دیْهْم ،هلت یاؽ

ّړتاّې ، ّیاړًَّ اّ اتلْالي تیاى اّعتایل رګړٍ ایضې 

ٍ ػام ّګړي دتْاى اّّط ًَ کیږي.صیاتشٍ پکې ځاًګړېْ اّ دیْ



دُـَ څَ یادًَّّ پکې کیږي چې ْ پیښْتَ اؽاسٍ ؽْې ّي. ّتلی

 ُشڅْک یاُشهلت اّهْم یې رْګَ ًَ ّي. 

پَ پښتْادب کې خْصواعَ ،صهاپَ اًذځاًګړی ځای اّاّږد تاسیخ 

لشي. دسًزیت عٌګ پَ ّړاًذې د كیشّصخاى رګړٍ ، داًګلیظ پَ 

ّړاًذې داكـاًاًْدرګړّصواعې ، دهیًْذپَ ډګشکې دپښتٌي پیـلې 

اللې دکاسًاهْصواعَ چې )کَ پَ هیًْذکې ؽِیذًَ ؽْې...( ه

اّداعې ًْسې،چې دپښتْ ادب تَ یې ځاًګړې ښکالّسکړیذٍ .ُوذؿَ 

صواعې دي چې صهْږپَ ّلظ کې یې دّىٌپالٌې ، دخپل ّلظ اّ خپلې 

خاّسې پَ ّړاًذې دهیٌې ، پشخپل ځاى ډاډاّدپیښْپَ ّړاًذې د 

   ًَ تغلیویذّ سّصیَ ژًّذۍ عاتلې دٍ.

 اؽؼاس كلکلْسیک کې ُیْادًّْ آعیایي ځیٌْ پَ :پوښتنو

 ادب تاعْدپښتْ. کیږي ّیل ًْس داعې ُایکْاّ لکَ

  ؟څیړئ ډّل څَ اؽؼاس ډّل دؿَ پشتلَ پَ دلٌډیْ

 ځواب :

کې پَ راپاى کې د ُاکْ پَ پَ تشڅ پیړۍ  ېلغوُایکْچې د پٌځَ 

ّکړٍ یې ّدٍ کې ًْم دادب ډګشتَ ساّّتَ ،پَ اّّلغوَ پیړۍ 

اّپَ ًْلغوَ پیړۍ کې راپاًي کشٍ کتًْکي هکاّکا عیکي  ّستَ 

، یْراپاًي كلکْسیک یاّلغي عثک دی چې اّط دُایکًٌْی ًْم ّسکړ

یې دًړۍ دًْسّّلغْپَ ادتیاتْکې ،دُـْلَ ډلې،پَ پښتْکې ُن 

هیٌَ ّال پیذاکړیذي. هْږپَ پښتْکې ُن څَ ًاڅَ ّستَ كلکْسیک 

 ًاسې ،کاکړي ؿاړې اًّْس...لکَ تاسیخي ىشصًَّ لشّ،

دپیـام دلیږدّلْپَ پکش،صهاپَ دلٌډۍ پَ اړًّذتَ ّّاین چې ، 

. پښتْلٌډۍ دًړۍ پَ ادتیاتْکې ځاًګړی ځای لشي لضاً ،

پښتْلٌډۍ ، یْلْی عوٌذس پَ کْصٍ کې ځایْي. ُـَ څَ چې پَ یٍْ 

ّاصذٍ لٌډۍ کې تیاًیږی ، کیذای ؽي عړی پشې کتاب ّلیکي . 

ادب دکاسًذی ؽْی اّدًړۍ تَ خثش ٍ دٍ چې ُـې لَ یخْداتیات

  ًَ دٍ ّسپیژًذل ؽْې. ،تَهیٌْالْ

 ًظش څَ کې تشخَ پَ هتلًْْ د کې ادب پښتْ پَ :پوښتنو

 ډّل څَ پشتلَ پَ دهتلًْْ دًْسّژتْ هتلًَْ اّپښتْ لشئ

       ؟اسصّئ
 ځواب :

هتلًَْ دیْې ټْلٌې یاّلظ دتِزیة ، توذى، کلچشدپیړیْپیړیْ ، 

 تللی ؽْ،چې د  صهاًې پَ اّږدّکې دُـَ ّلظ د (هیشاث)ًیکات 

کړّ ّړّ، دعتًْضّاّهغایلْپَ ّړاًذې دُـْی دتذتیشاّ پُْې ،

څشګٌذًَّ کْي. دهتلًْْ لَ پلٍْ پښتْډیشٍ تډایَ ػکظ الؼول 

غلې ، دُشې عتًْضې دصل ، اّؽتوٌَ ژتَ دٍ ، دژًّذاًَ د ُشې ه

ّىٌپالٌې اّّلغپالٌې ، اًغاًپالٌې اّ  دټْلٌیضّاخالهْ ، 



چاپیشیال پالٌې پَ تشخْکې ، داسصښت ّړهتلًَْ لشي. صهْږپَ 

اّتضخًْْکې  پَ رشګْ، هشکْ، هزلغًًَْْ ّلظ کې ، هتلْ

پَ پشیواًَ ،،ُوذاسًګَ ادب کې دهْمْع اّادػا دپخلي لپاسٍ 

دؿَ هتلًَْ ، دپیړیْپَ اّږدّ کې هْږتَ  کچَ کاسّل کیږي . 

دخپلْهؾشاًْاّ ًیکًْْ ًَ پَ ًیکات کې پاتې ، چې د ژًّذاًَ 

پَ ُشدګشکې ، پَ ځاًګړې تْګَ دسّصًې اّ عوًْې پَ السٍ کې تشې 

 ګټَ پْستَ کْلی ؽْ. ٍ عتش

 ًظش څَ اړٍ پَ کتٌې کشٍ اّ ًوذ دادتي تاعْ :پوښتنو

 اّ دًٌَ کې ُیْاد پَ ّلې چې یاعت،ّّ ساتَ دا اّ ،لشئ

 تا ُلتَ چې هشکضًَّ، ادتي اړٍ پَ ًوذًّْ دادتي تِش

 هْرْد کتًْکي کشٍ اّ هٌتوذیي كشٌُګي اّ ادتي فالصیتَ

  رْړیږي؟ ًَ ّي

 ځواب :

پشّعَ ، دپیښُْشتِیش، ُشخْځښت ، ادتیات ُن ٍ لکَ دژًّذُش

اّ  تؾْین تَ ى یاافالس ، عوًْې دخپلې ّدې اّپشهختګ لپاسٍ ُڅْ

ادتي کشٍ کتٌَ ، دیٍْ ادتي احشپشتلَ کْل، ؿْسچاڼ اړتیالشي.

تَ کشٍ کتًْکي یْښیګڼْ اًّیوګړتیاّّ، پَ ګْتَ کْل دي. داّ 

پَ ّخت کې دیٍْ احشښیګڼې ساتشعیشٍ کړي، کتٌې ښایي چې دکشٍ 

ًیوګړتیاّّتَ یې ګْتَ ًّیغي اّ دُـْ ُـَ ّعتایي اّ ُّڅْي . 

افالس ّړاًذیض ُن ّکْلی ؽي. یاًې داعې ًَ چې دعوْى یا

 ًیوګړتیاتَ ګْتَ ًیغي ،لکي دعوْى السٍ یې ّستَ څشګٌذٍ ًَ ّي. 

چې کیذای ؽي کچَ ،صهاپَ اًذپَ ُیْادکې دًٌَ اّپَ ډیشٍ لږٍ 

دًؾت پَ تْګَ یې ّتْلْ ، پَ تِشکې ځیٌې ټْلٌې رْړې ؽْیذي چې 

داچې پَ ُـْ کې دې کشٍ کتٌې کْي، لکي ّاحاسادتي ّخت ًاّخت د

تکړٍ ، دّړتیالشًّکي اّتافالصیتَ کشٍ کتًْکي ګډّى ّلشي، صٍ 

پَ ټلْیضیًْْ ، ساډیْګاًْکې ، ادتي پخپلَ ډاډٍ ًَ ین. 

ټْلٌْاّ تِیشًّْ کې ، ځیٌې ؿًْډې تشعشٍ کیږي ، خْاتتذایي 

تڼَ لشي اّ صهاپَ اًذ دهٌاػت ّړیې ًؾْتللی. پذې اړٍ 

    ُڅْاُّاًذ تَ اړتیاؽتَ . 

پَ یٍْ ټْلٌَ کې چې د ػوایذّ اّ كشٌُګ  پوښتنو:

یْ ؽاػش اّ  ًذ پَاپَ  ېاععتّي ،  ّاکويعاًغْس 

ض لشي ؟ ؽاػش اّ لیکْال څٌګَ یلیکْال  تاًذې څَ اؿ

              کْالی ؽي لَ دې ډّل ًاخْالْ عشٍ هثاسصٍ ّکړي ؟

 :ځواب

عاًغْسچې دعیٌغْط یاعیٌغش)دًظشڅشګٌذًَّ، څاسًَ ( التیٌي کلوې 

څخَ اخیغتل ؽْیذی . پَ پخْاًي سّم کې دعاًغْسدچاسّاکْدًذٍ 



 .دّګړّدؽویشًې ،دهالیې دکچې ټاکل اّ اخالهي کړّّړّ ،څاسًَ ٍّ

 کیذّعشٍ دعاًغْستڼَ ُن تذلَ ؽٍْ خْدچاپیضّسعٌیْپَ ساهخې تَ 

ـوږۍ لپاسٍ ُصهاپَ پکش ،عاًغْسافالپَ ټْلٌې کې دټیکاّ اّ 

ساهٌځتَ ؽْی ّّ،چې ددّلتي اّ سعوي تٌغټًْْلَ لْسي تَ پشهخ 

اؽخافْاّ ًظاهًْْ ُـَ تیْل کیذٍ ، اهادّخت پَ تیشیذّ عشٍ ، 

تْ اّاكکاسّ چې دخپل ّاک اّ ځْاک لپاسٍ ػااىال د ُـًْظشیاتْ،

یْې ّعیلې پَ تْګَ کاسّل پیل ، د ګْاښ ګڼل ، دځپلْ لپاسٍ یې 

هزُثي کړیْاّدّلتي چاسّاکْ دخپلْهخاللیٌْدځپلْلپاسٍ کړل. 

دُـَ ًَ پَ تیالتیلْپلوْ ګټَ پْستَ کْلَ،چې رْتَ خثشٍ د ًړۍ 

کلتْساّكشٌُګ تَ یې تشډیشٍ تشیذٍ صیاى سعاٍّ.دادب اّكشٌُک 

پَ ډګش دًْیْ تخلیوًْْدالسې پش عشیْلْی خٌډّګشځیذٍ اّدؿَ 

 .یې ّښیوي یاّسّکړتِیش

ُـَ ُیْادًّْکې چې دعیکْلشیضم پشافْلًْذي پَ ددسیوې ًړۍ اّ 

اخیغتل کیږي .خْپَ ًْسّ  سّاى، لَ عاًغْسًَ ډیشکاس

ن چې تیالتیل ًظاهًَْ لشي ،عاًغْسپَ یٍْ ًَ یٍْ ُیْادًّْکې ُ

 تڼَ ؽتْى دسلْدٍ اّلشي یې . 

ٌُشهٌذ اّؽاػش ،عاًغْسلیکْال کَ پَ ټْلیضٍ تْګَ خثشٍ ّکړّ ، 

دې تَ اړتاعي چې ُـَ څَ چې پَ رُي کې یې لشي اّؿْاړي ،

دًْسّعشٍ یې ؽشیک کړي، پَ تؾپړٍ تْګَ تیاى اّڅشګٌذًَ کړای 

ؽي. خپل تیاى دیٍْ چْکاټ پَ کړۍ کې ساّلي،تشیذّستَ ّټاکي 

ًَ تیشؽي، یایې پذاعې  اكکاسّ اّهضذّدیې کړي. لَ خپلْځیٌْ

 ًّلشي. چې ُشڅْک یې دپُْیذّّړتیا یٍْ پیچلې تڼَ ّړاًذې کړي

خٌډرْړیږي، کې ُن عاًغْسداعتؼذادًّْدّدې پَ السٍ 

 دُـْدؿْړیذااّؿښتلتیاهخَ ًیغي.

دالیکټشًّیکي ډلَ ایضّسعٌیْ اّپَ ځاًګړې تْګَ ،د ًي ّسځ ، خْ

لَ سعٌیْدپشاختیاپَ ّرَ ، دًړیْال کیذّاّ ّلغًْْ دًژدې کیذا

َ پَ تؾپړٍ تْګَ ًاؽًْي ًَ ، ؽایذدعاًغْسپلي کْل ُن کتشکتَ 

دُشډّل ًظشیاتْ، هالْهاتْ، ّي ًْ عتًْضهي ؽْي ُشّهشّدي. 

ډلَ ًْدًړیْالْ اكکاسّ اّپیښًَْ چې هْږّؿْاړّ ځاى خثشکړّ، 

ؽْپَ کْلې ،السې لَ  اًټشًیټ سعٌیْلَ السې پَ ځاًګړې تْدایضّ 

. لَ تلَ پلٍْ ،سعٌۍ پخپلَ پَ یٍْ ځْاک اعاًۍ ُـَ تشالعَ کړّ

اّ خپلْاک لْسي ،تذلې ؽْیذي چې پَ اعاًۍ عشٍ دُـْ کٌټشّل 

 ًاؽًْی ښکاسي. 

 څیړًیضّ خپلْ د لیکْالْ اّ ؽاػشاًْ ؽویش یْ :پوښتنو

 تِشًیْ د لپاسٍ كؼالیتًْْ اّ کاسًّْ اًّْښتګشّ

 د ًظش پَ عْعتا. دي ژتاړلي ؽؼشًَّ آحاساّلیکْالْ

 پَ ژتاړٍ آحاسّ د صهْږ یا اّ ژتاړٍ آحاسّ تِشًیْ

 څَلپاسٍ  پشهختګ اّ ّدې د ادب پښتْ د کې ژتْ ًْسّ



 تِشًي ُن تاعْ آیا یاعتّّ ساتَ دا اّ لشي؟ اؿیض

 ًَ؟ کَ اّ دي آحاسژتاړلي

 ځواب :

لْهړی تَ پذې اړٍ ّؿږیږم چې هاژتاړې کړیذي کَ ًَ ، تیاتَ 

 دژتاړې دګټْپَ اړًّذُن خپل ًظش څشګٌذکړم. 

تِشًۍ ژتې ًَ ژتاړې کړیذي. دسّعي ژتې ًَ هې دٍّ   ُْ،هاد

کتاتًَْ چې یْیې )رګړٍ ( اّتل یې )ؿښتلي ّګړي ( ًْهیږي ، 

ّګړي چاپ پښتْتَ ژتاړلي دي ،چې رګړٍ کتاب چاپ ؽْی اّ ؿښتلي 

ًؾْ. داًګشیضي ژتې ًَ هې ُن یْکتاب چې پَ ٌُذکې 

دپښتٌْیااكـاًاًْدّاکوٌۍ پَ اړًّذّّ، ژتاړلی ّّ، تیاهې 

ؿْاړم ًْم ّاخلن ًَ  پٍْ  اّلیکْال تَ چې دلتَ یې یْتاسیخ

ي، ًظشپشّسکړي ،ّسکړتشڅْ ُـَ ّګْسي اّ ًیوګړتیاّې یې تؾپړکړ

دڅَ هْدې تیشیذًَّ پظ  کي دتذٍ هشؿَ چېال اّهخکتٌَ یې ّکړي .

، کلَ چې هې ّسًَ دُـَ پْښتٌَ ّکړٍ ، ًّْیې ّیل چې ُـَ ّسکَ 

. ًْسې ځیٌې ژتاړې ُن ذٍ . ًُْـَ پَ ُوذې تْګَ مایغ ؽْؽْی

کَ خذای)د( یې تشالط الًذې لشم چې دّخت پَ هغاػذیذّعشٍ تَ 

 پَ ّړاًذې کیږدم.  ؿْښتي ّّ، دُیْادّالْ

ًَ تَ یکْاالى داحاسّژتاړل پښتْصهاپَ ًظشدتِشًیْؽاػشاًْاّل

تلکې  الهل ګشځیذی ؽي ، ؿښتلتیا دپښتْژتې دّدې اّداچې یْاصې 

تشڅْهْږدًْسې ًړۍ لَ ادتیاتْ، دُـْی ،داهشعتَ ُن کْلی ؽي 

اّدسک څخَ  دژًّذاًَ دىشصاّدًړۍ پَ ّړاًذې دُـْی دتلکش

دُـْی د ،پَ ډګشکې کٌالْژۍ دُـْی تزشتې ، دػلن اّتخثشؽْ. 

ساتشعیشٍ کړّ اّدخپلې ټْلٌې پَ ّدٍ ځاًتَ  َ ًْْ الهلًْپشهختګ

دپښتْاحاسّژتاړل اّ ُْعایٌَ کې تشې ګټَ ّاخلْ. ُوذاسًګَ ، 

هْږدکلچش،صهْږ ص ًْسّ تَ ، ًْسّژتْتَ ،صهاپَ اًذکْلی ؽي چې

پَ ّسپیژًذلْکې ؿْسٍ ًّډٍ  دتاسیخ  صهْږ ،ْهؼٌْي اسصښتًْد

کي داچې دّیاړ ّړدي ، الهْږډیشداعې اسصښتًَْ لشّچې  ّلشي.

کاسًذی ّستَ ؽْی ، ُـَ دًړۍ دعتشګًَْ خًْذي پاتې دي. دُوذې 

السې ًَ کْلی ؽُْـَ دًړۍ دعتشګْپَ ّړاًذې کیږدّ اّ ّس ّیې 

 پیژًْ. 

 ادیثاًْاّؽاػشاًْد ،پښتٌْلیکْالْ تشّ اّ دلش :پوښتنو

 ًظشڅَ هْ تړاّ پَ كؼالیتًْْ كشٌُګي اّ ُلْځلْ ګډّ

  دی؟

 ځواب :

پَ ّسّعتیْڅْلغیضّکې ،دلشّاّتشّپښتٌْتشهٌځ اړیکې ؿښتلې 

ؽْیذي ،ادیثاًْاّؽاػشاًْتَ دؿَ هْهَ پَ الط ّسؿلې چې دیْتل 

اعتَ ّالړٍ ّکړي اّدخپلې ژتې ،خپل کلچشاّخپل ادب لپاسٍ ًعشٍ 

ګډې اؿیضهٌې ُلې ځلې ّکړي ،چې لَ ًیکَ هشؿَ ډیشې العتَ 



ُڅې اُّلې ځلې  ساّړًې یې ُن لشلې دي،خْعشٍ لذې هاتَ دؿَ 

َ ښکاسي ،تلکې کیذای ؽْل چې تشدې صیاتَ ګټَ تشې پْستَ کاكي ً

هًْذلې ژتَ ًذٍ  هْږال یٍْ ګډٍ لیک َتشاّع.ْې ّای کړی ؽ

اّط ُن ډیشی لشپښتاًَ دتشّپښتٌْپَ لیکٌْعن ًَ  . اّټاکلې 

دعْچَ  ّپښتٌْ دپښتْپُْیږي، ؽایذیْالهل یې داُن ّي چې تش

ُڅَ کړیذٍ چې پښتْلَ عشٍ رْړٍ کړي ،کیذّیاّدې پَ تشڅ کې 

اّدًْسّ ژتْ دلـاتًْْ لپاسٍ چې پَ پښتْکې کاسّل کیږي 

، ًْي اّصیاتشٍ ّخت لَ ځاًَ اُّشپښتْى ّستاًذې پُْیږي 

پښتْپیاّړې لـاتًَْ رْړکړي چې صهاپَ پکش،داًَ یْاصې داچې 

 خَ ًیغي اّدؿَ تِیشټکٌی کْي.ې هکْلې ًؾي تلکې دپښتْدّد

ژتَ ّلشّاّددې کاسلپاسٍ  هْږلشاّتشپښتاًَ تایذیٍْ ګډٍ لیک

تیشؽي اّتشپښاًَ ُن  ؽیاًًَْ دځیٌْ ېلشّپښتٌْتَ ښایي چ

دتیلګې پَ تْګَ : داًّۍ ًْهًَْ چې . دځیٌْؽیاًًَْ الط ّاخلي 

دتشپښتٌْپَ هٌځ کې ځیٌې کغاى ُڅَ کْي چې دخپل ځاًَ رْړکړي 

لکَ یٍْ ًۍ ،دٍّ ًۍ. پَ ټْلْپښتٌّْسّتپي ،صال داچې ًْهًَْ 

صهْږلشپښتاًَ ددې لپاسٍ ًْهًَْ لشي ،لکَ خالي ،ایتْاس... 

هْږ ددې پشځای چې دځاى ًَ ًْي ًْهًَْ رْړکړّ،ُـَ ؽتَ ّلې ًَ 

 دّد کّْ؟!  

تاعْ دؽؼش اّ ؽاػشۍ پَ ډګش کې عیاعت تَ ُن  پوښتنو:

ُن لیکلي اّ کَ ّاسد ؽْي یاعت اّ عیاعي ؽؼشًَّ هْ 

 ًَ؟

 ځواب:

دتیشڅْلغیضّپَ اّږدّکې صهْږپَ خاّسٍ کې داعې پیښې ّؽْې  

اّالخْکیږي چې صهْږ دټْلٌې اّ ّګړّدكؼالیت اّ کړّّړّ ُشٍ 

دٍ. پذاعې صاالتْکې تَ ساّعتې دعیاعت تشاؿیضې الًذې یې تشخَ 

کَ ؿْاړې یاًَ ؿْاړې ، دعیاعت تشاؿیضالًذې ساځې. کَ د ُـْ 

هغایلْ، کړکیچًْْ، چې صهْږ ټْلٌَ ّسعشٍ الط اّګشیْاى عتًْضّ ،

دُیْاد اّّلظ دتذهشؿۍ دٍ ، تیاًْل ،ؿٌذل یاّسًَ عشټکًَْ ،

الهلًَْ اّالهلیي پَ ګْتَ کْل ، دعتًْضّدصل لپاسٍ دخپل رُي 

عیاعت ّتْلْ ، ًْ  ّړاًذیض، صل اّپُْې عشٍ عن ،دیْې السې اّ 

داُـَ هغایل دي چې صهاد ځکَ هاتَ ُن عیاعت تَ هخَ کړې ّي. 

 اّلیکٌْپَ تشڅ کې ّستَ اؽاسٍ ؽْیذٍ .  ّسّعتیْؽؼشًّْ

تش ُـَ ځایَ چې صٍ خثش ین تاعْ د ّصیشّ  پوښتنو :

اّهغیذّ د تْکن پَ تړاّ یْ تاسیخي کتاب ُن لیکلې دی، 

 هِشتاًي ّکړئ پَ دې اړٍ پَ لٌډٍ تْګَ هؼلْهات ساکړئ؟

 ځواب :

چې دپشدیْاّ یشؿلګشّپَ ّړاًذې ُْ، هاپذې اړًّذُڅَ کړیذٍ 

،درٌْتي ّصیشعتاى دهغیذدهْم د هثاسصې اّ ُاًذپَ ُکلَ 

ُـْپَ څشًګْالي  شٍ ساؿًْډکړم اّ دّخت پَ تِیشکې دهالْهات ع



 سڼاّاچْم . پذې اړًّذهې دتیالتیلْ تاسیخ پُْاًْ، لیکْاالًْ

ساؿًْډکړي اّڅیړلې  اّپیښَ لیکًْکْ لیکٌې، ؽْاُذاّ ًظشیات ،

دهیٌَ ُـَ ُیلَ کْم پَ ًژدې ساتلًْکې تَ ّکْلی ؽن  چېدي 

 ّالْعشٍ پَ چاپي تڼَ ؽشیک کړم. 

 پَ تْګَ اّؽاػشپَ لیکْال یْ د تاعْپیـامع :پوښتنو

 څَ ؽاػشاًْتَ اّ لیکْالْ  تِشځْاًْ اّ دًٌَ کې ُیْاد

  دی؟

 ځواب : 

پیـام تَ ًَ ّستَ ّاین ، تلکې ُیلَ تَ یې ّتْلن یاتَ ُن 

 دصړٍ خْالَ  ّسعشٍ ّکړم. 

« یٍْ ّسځ یٍْ دّعت دټْکْپَ ژتَ ساتَ ګیلَ ّکړٍ :ّیل یې 

اكـاًغتاى پشسّعاًْاعتاداّلویشًّیٍْ ، پَ عٌذسّکې یې ّیل چې 

ای صهاّىٌَ دلؼلًْْخضاًې صهاـ ُـَ ّّچې سّعاًْ دخضاًْپَ –

یې لیذٍ چې ًَ خضاًې ّې ّ صهْږپشُیْاد یشؿل ّکړ،خْلټَ کې 

دٍ ّّیل : داتاعْؽاػشاى یې چې صهْږ ».  لؼلًَُْن اًَّ خْ

ّګړي اسام ژًّذتَ ًَ پشیږدئ. ؿټې ،ؿټې خثشٍ ّستَ کْئ، چې ًَ 

هْږُـغې یْاّدؿغې » التشاّعَ یې هـضٍ پَ هشاسًذی....«پُْیږم 

 ئ اّ... یْ. پَ ّلظ کې درٌګ رګړې اصغاعات ساپاسّ

عشٍ لذې چې دٍ تَ ؽایذټْکَ کړې ّي ، الکي پَ ُشټْکَ کې    

اّلیکْاالى ؽتَ چې ؽتَ ّي. صهْږځیٌې ؽاػشاى څَ كیقذي دسښتیایْ

ّلظ تَ دؿیشت اّ هیړاًې ًاعن تقْساّاًځْسّړاًذې کْي یایْاصې 

ُـَ پیښې ّستَ تیاًْي چې هْږ پکې ځاًًَْ تشیالي ګڼْ. 

اى اًغاًاى یْ. ُشاًغاى پَ ژًّذکې خْهْږُن دًْسّّلغًْْپَ ؽ

عشٍ هخاهخ کیږي.  ْاّتیټ ْرګ اّپیچْهْ، دتشیاّّاّهاتْ،لْاًګْ

هْږخپل ّلظ تَ یْ.  ې ددّاړّ عشٍ هخاهخ ؽْيهْږُن پَ ژًّذک

یادًَّّ ّکړّ. کَ هْږّلظ تَ داّسښیْچې  دّاړّد تایذ 

اًګشیضتَ هْدسې ّاسٍ ؿاښ هاتًْکی ځْاب ّسکړی دی ، ًْداُن 

ُوـَ اًګشیضتَ دهشعتې الط هْ ّسځ  ستَ یادکړّچې ًي تایذّ

ّساّږدکړیذی. ُوـَ اًګشیضًي ُْعاژًّذکْي، هْږتَ ُن 

دژًّذکْلْ اّ ًظام رْړّلْ الس ساښایي ، داّلې !؟ ّستَ ّښیْچې 

 کړ، الکي خپل ځاى هْاتادًکړ. مشّس هات هْ  ُـَ خْ

ًړۍ کَ هْږخپل ّلظ تَ داّسیادّّچې سّط تَ هْهاتې ّسکړٍ ، 

سعشٍ تړلي داُن تایذ ّ  هْدکوًْیضم لَ ګْاښَ ّژؿْسلَ ، ًْ

ّیٌې صهْږتْیې ؽْې اّګټَ تشې تل پْستَ کړٍ . ّستَ یادکړّچې 

ّړتیاپَ ځاى کې  دا ّسّعتَ هْ تشي  تشڅشګګٌذٍ کړّ چې ،

پیذاًکړای ؽٍْ چې ُیْاد عوغْساّاتادکړّ، ّلظ ًیکوشؿَ کړّ، 

ّساى کړ، هاؽْهاى هْ  هْ ادتلکې دیْتل ّیٌې هْتْیې کړې ، ُیْ

ّژړّل ... ُوـَ سّط ًي ُْعااّعْلَ ایضژًّذلشي ، ُیْاد یې 



ّساى ّیزاړ ًذی ، تل تَ یې الط ًذی ًیْلی ، الکي هْږپَ څَ صال 

کې یْ اّداّلې ؟! ُـَ تیشّتٌې چې ساًَ ؽْې دي اّ دې صال تَ 

هْږساتلًْکی ًغل ُـَ ص سعْلي یْ، تایذ پَ ګْتَ کړّ، تشڅْیې 

هْږلَ ټْلې ًړۍ عشٍ پَ كکشي رګړٍ کې یْاًّړیْال کشاسًکړي.ت

چې ًړۍ پَ سښتیاُن صهْږعشٍ پَ  دځاى دښوي ګڼْ : کَ كشك کړّ

رګړٍ کې ّي ، ًْدؿَ عتًْضٍ پَ هْږکې دٍ کَ پَ ًړۍ کې ؟ ّلې 

هْږدًْسې ًړۍ عشٍ پَ ګډٍ ، پَ ؿثشګْى)ُواٌُکۍ ( کې ژًّذ 

پَ ًاعوَ سّاى ّي داخْکیذای ًؾي چې ټْل دې ًؾْکْلی ؟ 

اّیْاصې دې هْږپَ عوَ یْ. ددې ټْلْالهلًْْ اّ الهلیٌْ یادًَّّ 

 تایذ ّکړّ. 

ې لَ تې ځایَ ؿشّس ًَ تیشؽْ. پذې ًَ کیږي چې )لٌذًَ تاتاًذ

یې ًَ ّسکْم ....( ،تلکې ساځئ یْځل دا ّهٌْ چې 

خپل خړپړ  هْږتشُشچاّسّعتَ پاتې یْ ،یْاصې ُـَ ّخت کْلی ؽْ 

پل ښاساّکلی ښکلي کړّ ،تیاتَ دیتَ اړتیاُن ًَ ّي ُیْاد ، خ

چې لٌذى یادکړّ. ُیْادّال دعْلې ، ّىٌپالٌې اّصویوي هیړاًې 

تظ ُوذاهې ُیلَ دٍ چې دخپلْ اّ ؿیشت لْستَ ساّتْلْ. 

 لیکْاالًْ،ؽاػشاًْ اّ لَ ټْلْ ُیْادّالًَْ یې کْم. 

 دُیْاد صهْږ تْګَ پَ لیکْال دیْؽاػشاّ تاعْ :پوښتنو

 څیړې ٌګَڅ صاالت اّکړکیچي تاسیخي عیاعي، اّعٌی

 ّړاًذیضًَّ څَ اړٍ دې پَ تَلیکْالْ اّ اًّْسّؽاػشاًْ

 ؟لشئ

 ځواب :

هادهخکٌۍ پْښتٌې پَ ځْاب کې ُن لږاّصیات پذې اړًّذاؽاسٍ   

 ّکړٍ ،خْدلتَ تَ ُن پَ لٌډډّل یْڅَ ّسصیات کړم.  ېؿًْذ

دسې لغیضې  لکَ څٌګَ چې ټْلْتَ رْتَ دٍ ، داڅَ دپاعَ

ّلظ دیٍْ دسدًّکي ًاّسیي، کړکیچ اّ عتًْضې عشٍ  اّ صهْږُیْاد

داچې الهل یاالهلیي یې څْک دي ، پذې ُکلَ ًَ ؿْاړم  هخاهخ دی.

دلتَ تضج ّکړم. خْداتَ مشّس ّّاین چې صهاپَ 

لْی اّ تٌغټیضالهل  پکش،دًْسّالهلًْْیاالهلیٌْتشڅٌګَ ،تش ټْلْ

هي ، صهْږخْدخْاُي،دیْتل پَ یې هْږپخپلَ یْ.صهْږ تې اتلا

رؿن ًلشل، دیْتل ًظشتَ دسًاّی ًَ کْل، تې ځایَ  ّړاًذې صهْږد

صل تَ هخَ کْل،  هشڼْ اّ ؿشّس،دټْپک اّتْسې پَ ّعیلَ دهغایلْ

دخپلې تې ّعۍ اّتې صغۍ پړٍ پشًْسّ ّساچْل اّځاى لَ هغْلیتَ 

صهْږدتذهشؿۍ افلي الهل  خالفْل، داُـَ څَ دي چې صهاپَ پکش،

 ګشځیذلی .  

پَ اّ تیاصهاپَ اًذ، هْږتایذخپل تاسیخ اّهامي تَ یْځل   

اًتوادي ًظشُن ّګْسّ ، تشڅّْکْلی ؽْ خپلْ ًیوګړتیاّاّ 

)چې صهاپکش،تشالعتَ ساّړًْ اّّیاړًْ یې تلَ دسًَ تیشّتٌْتَ 

چې صهْږ د ّسّعتَ  څَُـَ  ،تشڅْهتْرَ ؽْاّ پٌذتشې ّاخلْدٍ (



تې ّالي عثة ګشځیذلي دي،تکشاسًکړّ. دخپل پالساًّیکَ پَ پا

ّیاړًْاّ کاسًاهْپْسې کلک ًَّ ًښلْ، تلکې ُڅَ ّکړّ،تشڅْ 

 دُـْی ًَ الډیشې ّیاړًې اّ کاسًاهې ّلشّ. 

تې ځایَ ؿشّس ًّکړّ،لَ رٌګ رګړې، ؽخْؽْلٌګًَْ الط ّاخلْ. 

اسې دًْسې هتذًی ًړۍ دّلغْ پَ ؽاى ، عتًْضې دخثشّلَ السې اّ

 کړّ. دټْپک پَ ځای دػلن اّهلن ًَ ګټَ پْستَ کړّ.  

هاپَ خپلْؽؼشًّْکې ُڅَ کړیذٍ چې ّلظ دعْلې اّ دیْتل پَ 

 ّّکړلَ رګړٍ ًَ کشکَ هْږتْلن،ّخْاکې دګډژًّذکْلْ لْستَ سا

. ًْدیٍْ ؽاػشاّلیکْال پَ تْګَ ّاّدپُْې اّػلن لْستَ هخَ کړ

لَ ًْسّؽاػشاًْاّلیکْاالًًَْ هې ُن داُیلَ دٍ چې ، دًٌي 

ػقشاّصهاى دؿْښتٌْاّاهکاًاتْپَ ًظش کې ًیْلْعشٍ ، ّلظ تَ 

لذې چې کیذای ؽي ٍ .عشُـَ څَ تیاى کړي چې پشّاهؼیتّْالړّي 

،کلَ ًاکلَ ُـَ دچادخْاتذۍ الهل ُن ّګشځي، ُـَ تَ پشې تشخَ 

 ، اها پَ ساتلًْکې کې تَ یې ګټَ ُشّهشّ ّي. ّلګي

 پو ډیر درنښت او ادتي مینو:

  انجنیرعثدالقادرمسعود

 

 


