
 

 

   تهړن ؿاؾع،  زٌوږ  د پښتو  ادب  د پتٍِې  الرې

هٌواد پاك اه صواصوږى ؼُې ښاغيي اؼطاهلل 

 زٌعى  ؼعن  ادةي  ٌعنه



 ٌعنه هاك : اُذٌِع ؾتطاىلادرٌؽؿود

 دو ،  پع   زهو ؾتطاىسٌٍط زاديصطاو ةضښيي د   زٌعو ښاغيى اؼطاهلل 

  نېنورُۍ   رهڼ   اُطنهالًت  په   ًون    د  ىغٍام    ناك  ىٍعًغ (۳۱۱۱)

ګان   د ىښهع  د ىغٍام په هالًت  اهةٌا  ًې زًږًطىى دو .  ىوٌړُۍ زدن نړې 

د   پوهِتوم د ناةو  په  ىٌؽه نې  تع ؼعن نړې دى ،   ىوړې  زدن نړې  ًې 

دې ، اه  ىه  دغې   رؼوىي ؼعته  نې  پوهِځي  په ؾيوٌو اهؼٌاؼي زلوكو

يول  تع الؼه نړئ  دو .پوهِځي څضه  ًې  د ٌاؼتعى  دًپ  

 زلوكي ةٌيو ةٌال  زدن نړه  هرهؼته،   دو  په  صپو هٌواد  نې  په  ىه

ؼعن  د صپيو ٌؽيهي  نارهُو اه   په  ډًعن  ٌٌِه اه ؾالكه  ني ارګاُوُو

 فؿاىٌتوُو ؼعن ةوصت  هُ .  

د دهادى  ډىو   نې  هٌواددګړن  ځپيي    زٌوږ  په  زٌعو    ښاغيى اؼطاهلل

 ىٍعًغ (۳۱۳۱پع )  ىهه  ُور هٌواد هاك  صپو  ٌِځي  دګړه  ىه  نتيه د   َپيو

 ، نډهاك ؿو  نې  اىٍام  په اه ؿو اړ  ته هتيو  ُه  هٌواد  صواږن  ىه ناك  نې 

  تعًش  اهؼٍهاك  دو   په  دعٌِي  نې   د صپيې  نورُۍ  ؼعن   د  پعدًؽى 

تٌعهى . ژهُط    

 صپعهُو ةٌالةٌيو په  اه د هٌواد ىٌهي ؿؿع راهٌؽې  ( ىٍعًغ ناك ۳۱۳۱) ىه

 دى . ؿوى صپارن ؿؿعهُه ئې نې

 د ښاغيي اؼطاهلل زٌعى چاپ ؿوى اجار دا دى :



 ُاٌه   په  اهؼهعهَې( د )  اهښهې  ًې  َوىګه ؿؿعى  ىوٌړُۍ    -

 په  صوا ىه نٌٍُې د دهىتي  صپعهُې اه د چاپ  ني ناك ىٍعًغ ( ۳۱۳۱ پع )

 . ؿوې دن  چاپ نې چاپضوُه دهىتي

( ىٍعًغ ناك نې  چاپ ۳۱۳۳پع  ) (هزر پتِگ دؿؿعى َوىګه ًې ) دهًٍه   -

 ؿوې دن .

 ځٌِو د اه تطهًَ كواٌُِو داؼاؼي نې ُؽتام افغا پهًې ) اجع درًً  -

( ىٍعًغ ناك ۳۱۱۳پع )، ( ُوٌٌږى نتِه ًون ته څعُگواىي ٌوازًِو زلوكي

ا د هىؽي دعګې ىضوا د ناةو د افغاُؽتام د دٍهورى دهىت د ٌيي ؿورنې 

  چاپ ؿوو دو .په دهىتي چاپضوُه نې 

 چاپضوُه دهىتى په الُطو تعؾِوام(  نيي ىٍتو) د ًى َوىګه ؿؿعهُوًون د -

  ُوره ىه چاپضوُې دهىتي د نې دِګوُو په ډىو دهادى د  دٌضه چاپ تع نې

 . دن ځٌطىى ؼو ځاو ًو ؼعن هؽتٌو اه نورُو د هظِواىو د اه اجاره

ډګع نې هغه تهړن اه فعهِګي   اغيى اؼطاهلل زٌعو زٌوږ د هٌواد په ادةي ښ

هٌواد د ًې و نې ؿؿعهُ  پهاؼه ىٌهواك اه ؿاؾع دو، چې اه ةا ازؽ

ؼٌاؼي، َوىٌِغ اه نړنٌچَ زاالة اه ٌؽاًو ، توىٌِغې ؼتوُغې ، 

راز ٌٌِې  اه ښهال پاک اه ؼپٌڅيې ُاصواىې، ٌٍُګړتٌاهې اه هٍطاؼې د 

ُؽاُي اه هِعى پٌغاٌوُه ا ښهال ٌِاػعه د ظتٌؿت د دٍاك اه زؽَ ه ٌُاز،

 اُځور ؿوى دى، چې  د ؿؿع اه ادب ٌٌِه   ةڼه ډًع ښهيي اه ػعًفاُه   په



هُه، هٌيې ددر زړن اصيي اه د صپو  ىوؼتيو تعًِه صوُط اه پِط  ًې په  هاك 

 اه ارٌاُوُه پهې ىٌطىى ؿي .

 هاًي :  د ةٌيګې په توګه دا ةٌتوُه ګوره چې

دو افغام   صٌږى   ُاٌه ىه  ئې  فغام  چې  

دو   افغام  صٌږى زړن  ىه  تو  ئې   ىٍتې  چې  

ته هرځ   ةطې دو   هرځ ةطن  په  پٌطا  چې  

 دو  افغام  صٌږى ناىه  په  تو  ٌعګ ئې  چې 

 اه ًا هاًي :

صوا  هع  اهرهُه  ؼعن  پهې  هه  ةو  پعهم  

ګوګيه  ىه   دګٌږى  ىوګي    صړ  ئې  َُ  

ته   غً    ىوو   دن تِګه   ئې  ىٍَ   د دٌُا  

 ځيه  څو  هع چا  هرام   نړ  هظَ  افغام د

 اه ًا هاًي :

ؼيګٌو     ُه    رانړ   آرال   ځګېعهًو   ُه  

ىوګٌو  صړه   دې   راته   نړ   تعًش   ؾٍع  

صېږى زٌا  نعًهې  ؼوزن  ىه هرځ   اه  ؿپه  



 صوارًو  د نې  تِارن   نړل   هرًت   غعةت

 اه ًا هاًي :

 صوب نې غېږن  په  ًار د  ؿېته  ًون

 ارزى  ٌعګوُه  ځيې  ؼو  په  صوږ  ښه

 ةوؼه  نې  صٌاك ًې  ُه ؿوُډه  ٌوؼهو  ىه

 ارزى   داٌوُو  په  ؿونعاُو  د

 ًې  ىٌطك  ًو  صِطا  د  صوىې  تِګې د

 ارزى ګيوُو ؼعه  په  دهام  َوك  د

... 

 اه ًا هاًي :

ٌٌِه   په  پٌٍاُه  ؿوُډه ه ؼع د  رانړن  ُهداُا  

ٌٌِه  په  زٌاُه  غٍوُو د  هٌعن  نړٌه چې  

صوُط  په  رانړن  ؿعاب ٌٌِې د  دې  نې  دال  ؿوُډه د  

ٌٌِه  په   پعهاُه  ؿٍه  دې  چې  ؿٍؿى زؽَ د  

هګعځٍه   درُه  ؿوُډه  صوږه د  ؾؽو  رانړن  

ٌٌِه  په  ُهزهال ژهُط  تعًش  د   نړن  ٌاته ٌې  راته  



ؿوكه  ىه  ډهب  ؿً  نې صوښٌو  چې داؼى  نړن ٌې  ٌؽت  

 ٌٌِه  په  تعاُه   ٌٌِى د   هاهرهل   درته څو

... 

 اه ًا هاًي :

غى را    نارهام    ګيوُو د  ؿو،   ىى ؽعپ  

راغى   ةاغوام   ٌِيى   ةڼ د   دٌُا  د  

هاهره   ؼپٌِو  د  ةړؼتَ  نړن  ىٌعو   ځٍهې  

راغى   زٌام  څٌطىو پا  ها هًښتٌا د  

هړىو   زړن  د  نړى  ؼٌاىي  ؼعن   ةوو اه  رُګ  

 راغى   توفام  ةاًييو  زړن  اه  دِوم د

... 

ِه نې د دن  د  ښاغيى اؼتاد پوهاُط ٌذاهر ازٍط زًار  په صپيه ًون ىٌه  -

 ې په تړاه  داؼې  هاًي :ادةي اه فعهِګي ؼُ

  هؿوك څړٌِي اه  ٌِي دېعش  اته ؼعن ِوژٌ غتعگو ىه  زٌعو غتعگ....   ))  -

 ارٌاُوُو  اه ژٌِو  غتعگو صپيو  ىه(  زٌعى اؼطاىه) زٌعى  غتعگ  دغه چې

 ؼعن  ًې  ُوښتوُه اه  ًښتوُه ازٌا راداُگيي،  ته ډگع  ادب ؿؿعه د  ؼعن



 ًې  پړاهن  ةـپړتٌاًي اهؼِي تع اه نړى غړۍ  غاړن پعىپؽې  پهې

. دى رارؼوىي  

 ژٌَ  دغه  َوىِې ځپيې هدِگ دهو د  زٌوږ  نې ةهٌع  تٌاًيپعٌض  دې په

 ؼعن پٌغال ه  ارٌام هِعى  ىه  پٌغال ه  ارٌام َوىٌِغ صپو ؿاؾع هارٌاُي

 ًې  پيې گوُې دهن تيې زر د نتِې نعن د  َهو، ُوره په راُغاړىي، ُغاړىي

 اه ةعًاىى  هتواُه  توغ  ىه ًې  ةعًطن  ډېعن  تع اه  نړې  اُډهك  تعا  ښې  ؼعن

. دو  راهتى  ٌضؽورو  

 تازن  ازادۍ د ؿؿع د  ُه پښوُطًو ىه( كافٌو) پښېيو د ًې نې ىړ  دې په

. نېږى گڼو پٌالٌه  دوته  ًون پړاه  ٌضتييي پع ًو هٍطاؼې د  ازٌېښتوُه  

 توره اه ؼپٌِو د  ًې  ُوٌوٌوك(( ؼهعهَې اه اهښهې)) َوىگې ىوٌړۍ د

 ىه اه زةادهى را ٌوصه دگړې ژهُط  ٌُاهٌِې  ًوې د  هړاُطې پع  اهعًٍِاُو

! غواړى هرپعېوىو  اهښهو تړٌو  په ؿؿع د  اهرهًِې ًې الٌَيه هٍطې   

 ىه قازب اُذٌِع گعام د  توگه په الؼوُط د صتعه صپيو د الؼه ىه  ؼً ًې  زن

 ةعًو الزًاتو  د ًې  پِځگعته اه  ةوىً ةػ ةېيگې اُه ښتگع ُو چاڼيې را صوا

 ((. نول هٌيه ةعًاهه اه

د ښاغيي زًار قازب  د  ىٌهِې  پع  الؼوُط  په  رښتٌا  ؼعن  چې  زٌعى 

قازب  د  صپو اهچت كيً  په  هؼٌيه  په  صپو  ؿاؾعاُه  نالل  نې  په  هٌواد  

  نې د ؼٍؽور، ٌُهٍعغه، هوؼا اه ؼوناىه  ژهُط  په  اړن  د  َوىٌِغ  ؿؿور،



اتساد، اتفاق، ٌيي ًواىي پٌاهړتٌا اه   صوُو،  دٌيي  فهع،  اه  اصالكي  اړ

 ژهرن   پاٌيعُه  نړئ  دن .ته   ٌَِګښت 

 د ةٌيګې  په  توګه  د دن  دا  ةٌتوُه ګوره چې  هاًي :

 ؼتعګو دهاړه  د  ؼپٌَ دو ٌې نه  ٌؽيٍام

 تور ؼتعګو دهه  د  دې ٌې هِطه ُو

 ٌوُط ُه ٌې توپٌع  دؿٌؿه اه ؼِي د

 نور په نور  هنوة پؽې ٌې دهام َوك

 اهزةم  تومپښ ةيوڅ، تعنٍَ، هغارن،

 زهر ؼوک د دى الس ًو د ګوتې؛ پِځه

 هً كغىتاش اه ُورؼتاُي ًي، پـه

 ٌور افغاُې پالر، افغام د  زاٌَ  دى

... 

 اه ًا هاًي :

دو   اتفاق  نړو  پعې  چې فغاُاُو ا  

دو  ُفاق تو، هرنړو  پعې   دو  ؼع ئې چې   

ٌاتوىو  د  دو   اهس  تړهم  زهړ   دغه  



 دو هفاق  د  اه   نٌطه ًو د  هصت  َُ چې

ؼُه   اه فعهِګي هٌواد ٌيي، ؾيٍي،  ادةي   د ښاغيى ةتعک ارغِط زٌوږ   -

ىٌهِه نې   ًون صپيه   ىٌهوُهى په  داؼتام  ژهرُاىٌؽت، ُوښتګع  پٌاهړو

 هاًي : داؼې   په  اړن  زٌعى د ښاغيي اؼطاهلل 

 ه  تعًَ ٌضوف ، تعًَ ؼٌان چِتعۀ در ٌا ؼعزٌٌَ  نه ؿعاًعى در....  ))   -

 ٌعدل  نه ؿعاًعى در ؛ اؼت گعفته كعار  تارًش ٌُعههاو  تعًَ ٌاُطن ؾلب

 اُطًـى  ؼٌان ه  ٌاُى ؾلب  ؾيٌه را  صود  ُفعة ه  اُغدار  افغاُؽتام

  نه  ٌُؽت دهاُى ه ٌٌطارُط  ةٌام هعاس ةى  نـور  ؼعاؼعِ در دهادو

 ةع  ُتاؿط؛  ٌغدهر  زانٍام از ٌعدل  ُفعةِ ه ةٌهعام  رُخ ه  درد از ٌٍيو

 را  ةٌطارو زُگهاو ه ؿوًً هٍِوا  گام دًطن  درد ه ٌسعهٌام ةا تا ٌاؼت

 در انِوم هٌٍَ نه دِاًاتى!  رفت فعصِطن ةع نه دِاًتى.  ةٌاهرًً در ةكطا

 آًا  !اؼت دارو ٌا ٌؼيول  ٌعدل ةع نـور هاو ؿهع ه ككتاة ه كعاء

 ه تاب دًگع  ؾطاىتى ةى  ؟ ُگفت ؼضِى آًاٌٌـود  ؟ ُـؽت آرال دٌٌـو

 ه نعدار ه اُطًـه ةا رهًى رهًا ه تلاةو دًگع.  اؼت رةودن ٌعدل از را  توام

 رًـه ٌعدل پود ه تار در  گى ٌاُطن ؾلب ه دهو ؾيٍطارام  ؼٌاؼتهاو

 ةه را  ٌعدل  ٌٍُـود  اؼتضارن ه ظيؽً ه  داده ةا دًگع.  اؼت دهاٌُطن

 ٌا از دًگع ةطًيى تارًش.   گعفت ا ر آُام ظغٌام ديو هًا رؼاُط صوؿتضتى

 ةٌام را  گى هاراؼته ه  گى آزادن ه  اُؽاٌُت  ؼٌٍاو نه ةطًيى  ٌٌضواهط،

 .  ؿود رهٍِود  ؼؿادة ه  صوؿتضتى  زٌٌَ ؼع ةؽوو  را  ٌعدل ه دارد



 راؼتٌها امةٌ ةعاو  آدٌهاؼت دٍؿى  دؼته نوؿـى هِع ؿؿعه نه ٌٌطاًٌُ

 رؼاىتى  – ٌُغهؽتِط آؼٌا زًعًَ ؼِگهاو نه – آفعًِـگعام ه.  زؿتٌها ه

 در ه  ؼازُط آؿهار  را تارًهها ٌؿعفت چعاغ ةا تا دارُط ةغرگ ه اردٍِطِ

  ٌاُِط ًى  زدن تاةو ؼعزٌٌِهاو در  هًژن  ةه  ٌعدل  هاو تودن  ةٌطارو

 .  ةتِطُط  نٍعهٍت افغاُؽتام

                                                هى ُه ػيٍت چې ته ښار هغه ځٍه    

                            هى ُه هزـت ىه هًعًطىې زړهُه

                                      څوک نړى ُه غوږ اه پغن چا د چې غوڅ

   هى  ُه  ٌٌت ًې  ةاُطې اهر په ؼوو

 اؼطاهلل دِاب  هً ٌِط اُطًـه ه تهفعهٌض ٌتؿهط، ؿاؾعامِ اًَ از ًهى

 اًَ اؿؿار.   دارد كعار ٌعدٌؾ صطٌت در اش اُطًـه ه كيً نه اؼت زٌعو

   آم صوب ؿؿع ٌٌگوًِط . اؼت  ؿٌعًَ ه  ژرف ، ٌستوا ،پع  فعزاُه ؿاؾع

 دك ةع فعهٌضته ؿاؾع اًَ اؿؿار.  ُـٌِط دك ةع ه صٌغد ةع دك از نه اؼت

                                                                                                       .              اؼت ٌاُـؽته

 چاپ زًِت زًع آجار نِوم تا هرداهُط ؿاؾع اًَ از ٌٌطاًُ ٌَ نه داًى تا

 :                            اُط ًافته

 ؿؿع  ٌذٍوؾۀ  -   ؼهعهتى اه اهؿهى -1

 ؿؿع  ٌذٍوؾۀ  -   نيى دىٍتو-2



 ؿؿع  ٌذٍوؾۀ  - هزر دپتِگ -3

 ٌوازًِو زلوكى ځٌِو اه تطهًَ كواٌُِو اؼاؼى د نى افغاُؽتام په -4

 ((. نتِه ًون ته ځعُګواىى

  . ٌٌهًِ آرزه تواُاتع كيً ه ؾٍع ظوك زٌعو  اؼطاهلل  دِاب ةه  

چې    ؼعن رښتٌا  په  الؼوُط عپ ةتعک  ارغِط د ىٌهِې  ډانُع   د ښاغيي

د هٌواد پاىِې اُګازې اه  د هٌوادهاىو   صپيو ؿؿعهُو نې   ښاغيي زٌعى په

تكوراة ،  اُؽاُي   ٌيي  اه  اصالكي ، ؼٌاؼي  َوىٌِغ، ى، ږؼعن صواصو

 په  ډًع ښهيي  اُطاز ؼعن  اُځور نړى  دى .   ازؽاؼاة  اه ؾواظف 

   د ةٌيګې په توګه د زٌعى قازب دا  ةٌتوُه ګوره چې هاًي :

پعًوتً  دٌُا د  ٌش  په  چې  هل  غً د  اهښهه  ؼعن  

پعًوتً   قسعا اه  غعه  په   ؿوٌه ؼسع د  پعصه  

هل  پورته را   ُه  زړن   دردٌَ   ىه  هل فعًاد  ؼوو ًو  

پعًوتً   رڼا  د  ٌش  په  ؿوٌه اهؼٌيو د  دهد  

غيى  غږًطل  نې نور هًع د   هل  ٌاتً د  ؼاز  ٌاة  

 پعًوتً   ژړا  د ىٌٍو   په  ؿول   زړن   غٍذَ د   ؼوز

... 

 اه ًا هاًي :



... هًښه،  اه  صوب  په  ٌطال  

... ناږٌه  تكوًع ًو  اه  ىګٌا  ًٍه  

تكوًع،   ٌحاىه  ةى  ًو  

هګعځي،   ؿاههار  ىوو  ًو  صيلت  د  اه هِع  د  چې  

هى  ُه  اًؽتيى   ال   اهؼه تع  چا  چې  

تكوًع  ٍوُوغ  اه ةضتٌو ةط  ُاٌعادًو، د  

تكوًع  دردهُو  د  اه  ژړا  د   فلع،   هىږو، د  

تكوًع  نورًو ةى  د  

ةهٌع  پاًاُه   ةى  د هذعة  د  اه  دِازه د  

تكوًع ػيٍوُو  اه ،ؾظاةوُو نړاههُو د  

تكوًع  ؼتٍوُو  اه   هزـت د  نې ؿپو  تٌاره  په  

هاصيً  را   كيً  چې نړ  اهږد هر  ٌې  الس  

 هه،  ىعګى  دِډه  د  ٌطاُوؿه د  كيً  زٌا

... 

نتو  هٌې   هرته  چې  

هه  تكوًع صپو  زٌا  دا  



، ځام  د  زٌا ، تَ د  زٌا  

هظَ  هرام   اه  ګعام د زٌا  

 .هه  تكوًع  « افغاُؽتام »

 نتعن ةې  درهُط اه  ٌهعةام،  ؼواُطن، زړن ٌتواضؽ،   زٌعو  ښاغيى

 په اُؽام ُاک  ًوٌٌِه د  دهؼتاُوؼعن ًاراُواه صپيو د  دو . دو  ؿضكٌت

 صپو نې ٌِځ په ٌيګعه صپيو د اه غږًږى ژةه  آراٌه اه پؽته ډًعن  په توګه

 . ىعى اهٌلال ځاو

 پورن  د ى عزٌ د ښاغيي اؼطاهلل د ادب اه فعهِګ  درُو  ٌٌِه هاىو 

  چې  دن  هٌيه ، دن ٌُوىې  ٌعنه ادةي ًو ؼعن   دن د  ٌا  ىپارن پٌژُطګيوى 

 . ؿي  ٌا ته پعې  تِطن  تاؼو ادةيؼ

  صپيې چې ،رانړئ ادازن.  هٌِې هٌيې ٌُهې اه ؼالٌوُه زٌا زٌعو قازب 

 . نړل  پٌو پوښتِې 

 ؼالٌوُه  صپو هؼٌيه   په ؼتاؼو اه تاؼو هً زن ګعام ٌؽؿود قازب  ٌِِه،

  ، نول هړاُطې ٌٌِاُو ته   ه ادبد ؿؿع    اه هٌوادهاىو َوىو هٌيې  ٌُهې اه

 ًً . نې صطٌت  په ؼتاؼو اه

 ډًعن ٌِِه . -



 اه ؿوق ازؽاس، نول هنړ، پٌو هًيو ؿؿع په هصت تاؼې نول  :  پوښتِه

اه په  ، ئؿو ؿاؾع اه ىٌهواك  َوىِې   صپيې د چې ،ئههڅوى  ته  دې ٌٌِې

 ؿو؟  پال  ته اؼتؿطاد   الرن نې ٌو څِګه صپو دې 

ادازن ر ٌؽؿود ، لادؾتطاىګعام اه ٌِيى دهؼت ښاغيى اُذٌِع   :  ځواب

د هظَ د ادب اه هِع د پٌژُطىو  ېځيو چهيو يته د هغو فعهِګ ېتاؼرانړو 

ٌو   ًاهوةع  زًاتى  اه ال  ههاًً  نورهداُى  ئ ،نو ېً  ېالرن ن په   ېاه هد

 .غواړل 

غه ځاًه چې ٌا د ُوره د پوښتِو د ځواب په ههيه  ةاًط ههاًً تع ه ې ؼتاؼ

ډًع د  ،ئنړ ېتع ُععن تٌع عنې ٌ ېؼتاؼعن ؿضكٌتوُو ؼ يدرُو فعهِګ

 ېةوصتو افعاده ؼتاؼ ېعهُهو اه د ادب اه هِع په ةعصه نقالزٌت ى

، زن  ىد ىه درنړهرهؼته ٌفكو ځواةوُ ېڅٌړُ ېانحعه پوښتِو ته تع الزٌ

اىتو ىه تهعار پعته صپو ُؼع په اُطازن نوښښ هنړل د ٌع ېهؼ ېةه د صپي

 . نٌږدل ېٌضه  تهدرُو ىوؼتوُهو زضور  اه د ېؼتاؼ

 درُه   ًون  ېد پښتو ژة  ډىې ُه ةو اه د هغو ىه ژ  هډًع  د  ؿؿع ىه ًوو صوا

 ېژة ٌورُۍد ُوپه صتعه راځي  ېاه اُؽام  ىه  هغه هصته چ  تـهٌيوىةعصه  

ؿؿعهُه اه ،اه هغه  صپيو ٌغغه ته ؼپارى   ىىه َوىو ؿتٌٍِو ُه ٌتاجع نٌږ

هً  ېاهةٌا  هًو ً ىزافؼى ته ؼپارك نٌږ  ژر اه په آؼاُۍ ؼعنعول نالل  ٌِ

اه  ووٌؼٌِ د وىوة وٌِځ د د ٌاؿوٌاُو يښاً ؛ىد ُحع په تِاؼب اؼاُه ه

د اُؽاُاُو  يدا ٌوضوع نٌطاو ؿ ې چ ، ىنالٌوُو ؾيت هٍطا ه وٌؽذؿ



  دىٌو اه ؾيت  تٌاةيط اه  ياؿِاً ىىه ؿؿع ؼعن د ىٍړُ  ههيه هً اه زٌا په 

 . يهګڼو ؿ

عن ؼښهال  ىه  اه  ئڼو ؿوګهِع ٌِتؽ   ښهال دځاًه چې   هغه  ىهپه اقو نې 

طًطه په پؿؿع هً د هغو ښهيو ، ِه د اُؽام د ظتؿٌت ًو دغء ګِو نٌږى ٌٌ

تفاهته ُه  ېة  ازؽاس تعې ۍد ښهال صوښوُ  د اُؽام  ېچ يكعار نې راځ

و صد پٌو هصت  ُـً  ًاد ته راهړىى   ېٌٌِ د زٌاىه ؿؿع ؼعن  ؿي تٌعًطاو ؛

اه  ېكك ېٌِعوٌ   ،ېؼِطر هُه،،نور اه زذعه اغٌغن چې ؿؿع يد ني

ةعصې اه تيپاتې  وژهُط ېدًوَوىو ةِطًغهُو ؼعن ؼعن   پهې ىه   ُهداؼتاُو

 ېهصت چه څاه ، دن ېىپعٌا هً اغٌغن ښٌِط،  ېپه توګه هًو اه اهرًطك نٌط

په ىه هغو ىوٌړًو نتاةوُو ُه چې ٌا ىٌم ىوؼت ته ٌضه هاړهىه ُو  ېٌ

فطا د ؿؿعهُو  ًون  ؾتطاىٍيم د ښاغيى  څيورل َوىګي نې هىوؼتو ًو هً

د  دى . ېتع اهؼه هً په زافؼه نې پات هرته ځٌِې ةٌتوُه ٌې چې َوىګه هن

 ُه دا : ېهغو ىه دٍي

 دى    ې هًِ  د ٌغدهر دا  ٌاىطار ى چې پعو ٌغو نو

 دى ې هًِ ٌغدهر  د  دا   چې ػاىٍام ؿون پعو تادطار  

 ٌازًګع     ؼسع هى   چې  ؼعې ىٍِې   اؼٍام  د دا 

 ... دى ې هًِ  د ٌغدهر دا   هوښٌار ېً  ؿفق نه دو  ُه      

 ېزيلو اه ؿضكٌتوُو ؼعن د ُاؼت يىه ځٌِو فعهِګ  ىه دغې ٌٌِې ُه ؾالهن

د ښهيي  ۍاه په ظتٌؿي ډهك د ځواُ ېالُط ېتع اغٌغ و اه د هغوې هالړ



ناك ( ىٍعًغ  ۳۱۳۱) عپ  الُطې ٌې  ېو تع اغٌغد هىوىو اه ازؽاؼاتدهرام 

هغه هصت د ؼٌاؼي اه َوىٌِغ اؼتتطاد اه اُسعاط  ىوٌړُى ؿؿع د  نې صپو

ؿٍو نې هىٌهه چې ىا ؾهػ زاىت په   يهُهددر اه د هظَ د صيهو د

هؼاتيه اه  ىددهؼتاُو د تـوًق اه تعغٌب په ُتٌذه نې ٌې دا ؼيؽيه دار

 . اه څه ىٌهً هٍغږو نٌږل  د اىهال ؼعن  نيه ُا نيه د ؿؿع د فعؿتې 

 اه  غوُډهُه هًٌوُه،)....  : هاًي  ؿاؾعام اه ىٌهواك ًوؿٌٍع  :  پوښتِه

اُځور،  هتاك، توك هٍغږى، نې پاو په اه( دٍيې اه فلعې نيٍې،) غوُډىې

  تاؼې...(  دى ُښېى ىوٌړُ ؿؿعهاىى ؿؿعه د ،(اُطًـه ه صٌاك) هاُط اُط ه

 ؟دن  څه توگه ىٌط

ُه   هُهَانيي زطهد اه ؼعزط  ،پوهه اه كعًسه ازؽاؼاة ياُؽاُ  :  ځواب

د  چې زًاتعن   هً ؿؿع ُو  ى ،ًو ؿام ُه ه ېپه َوىو اُؽاُاُو ناه پٌژُي 

ًو جاةت اه د َوىو ٌِو دو  هً   ازؽاؼاتو اه ؾواظفو ښهيى ةٌام ياُؽاُ

په اه و،آُطهُىوره،ىٌطٌضتيفو دهتوُو  ؿؿع ىه ،ىعىؿوو تؿعًف ُه 

ګوته ؿوى  په  ې ؼتاؼ دو، ئنيٍاتو تؿعًف ؿو اه قورتوُو تيفوٌض

 ؾِاقع اه د ؿؿع د قِؿت َوك ةطًؿي كواؾط اه كواٌَُ  د ؿؿع ىپارن 

اه ٌعاىتو هِعى  ؿؿعًت ًؿِى د ٌفاهٌٍو ىپارن ؿؿع  صو د ښه ى د  ضعهرى

په  ىه زړن ر اصتو اه ،اه ُوو هاىى ًا ُوښتتٍحٌو اهتكوًع، هػعًفاُه ا

زٌا  . ګڼً يزتٍاه د َوىِى د ؾٍوٌى ازؽاس اُؿهاس  زړهُو ُاؼته 

 : يدو چى هاً ئتعؼًٌ نړ  ښه ًو ؿاؾع ًوڅه  ژةى  ارده ٌلكط د



ذرا ةى صوم دګع چاًى ًى اجع نى      غغك ٌى ةِطش اىفاظ ةى ُهى نافى +

 ىٌى

  ًو څه ځٌګع د ېد تاجٌع ىپارن ً ىُه د يد غغك ىپارن د اىفاػو كعارهك ناف)

 ؿته ( ة ضعهر ته هً  ېهًِ

 داؼى  دن :  زٌا اه د ؿؿع اړًهه

 ٌعهرآؿِا  

 ىهه  اهښهه چې   صفه  ؿي ىه     ژړا   ُه  

 ًا چې ةٌيه  صو ؿساىۍ ؿي ىه صِطا ُه

 ښه ده چې ه تښتي ىه  اهر ځِې    توًا 

 ُه رڼا   ىهه   ةٌو چې  ؿې څعاغ   صپيې  

 هزرهُه          دهاړن د ٌعغه  ي ًا چې  ٌاة ؿ

 هًِا  ُه    يًا چې   ژةه  د چا   پاتې   ؿ

 نې     غً  ؿي  په   ًا ؼړو چې  ةې صواصوږو

 دٌُا ُه   ؼضته نې  ؿي  په  چې   ېُا هٌي  

 غوغا  ؿي         ُه  هرنه   ىه   ځړهةي  ًا چې 

 ؼارا ُه   دِوم دال   ناُطى  ًا چې څوک



 ته    ډًوې  ةيې  پتِګ هرنړى  ؿا    ًا چې

 ُه ؿي    ګيوُه    ىه    ةورا  چې   رًا ةٌغا

 ٌٌِه  ىه   اُؽاُه   نډ ن   هنړى         ًا چې 

 ګع ځي   ىه     ٌاُه  ؿؿع    ٌعهر  هؽې

 ؿته  ُه   هرځو نې د ژهُط ؿپو  صوُط ٌې  ځهه 

 ُه  ةطو   هرځ   آؿِا   د  چې  ةٌو   ؿوو   ًً  

  ٌٌِه  په ظتؿٌت ؿاؾع د : ).... هاًي  الهورى  كتاكا ؿاؾع فيؽفي  :  پوښتِه

 په تاؼو...(  دو  ؿوې پوخ نې  اهر  په  اًٍام اه ٌٌِې د اه ؿوې اصښو نې

 ارزهئ؟  څِګه  ٌٌِه اه ښهال نې ؿؿع

پون ُه   ٌفهول قسٌر د اًٍام په  ېدٍيه ن ېپه د ېچې ؼعن ىه د :  ځواب

اُؽاُاُو ظتؿٌت په ٌٌِه اصښو  د ؿاؾع ةيهى د َوىو ًوازې   ُه صو ؿول 

 ةٌش  هؽتوُو يفعهِګدن چې د هِع اه ځٌِو ُوره   ؿوو دو، هٍطا ٌٌِه

دهراُت   د هًو  ٌٌِه نې په   ښهال ؼعن  ښهال پٌژُطُه اه ىه په   اهةه نوى

م صاهُطام  هٍطې دىٌو  د اًٍا  په چې   تهؿپه هًِا د نفع اه ؿعک  څه توٌِه 

، ځهه ٌٌِه اه اًٍام ًو دةو ؼعن ٌتعادف  ځِې تښتيهر  تعې ةٌغارن  دى اه

  ېاغٌغ ېة  ېهرځِ  د اًٍام صاهُطام  زتى اُؽام هٌڅ  صوى ازؽاؼاة ُه د

؛  صو غواړل دا ٌوضوع د پښتو صالقوم ُه ىعى ېپاتى نٌطاو اه تع يُـ

 ؿاؾع په  د   تهٌٍيه نړل چې په دو صتعن  فيؽفي ؿاؾع غِى صام  د ؼتع 

 هدود څعٌَ  په  داؼې ًو زٌوام دو چې د هغه  د  دن ٌحاك د»  يههيه  هاً



َي ةو  ازغي څونه  هرهړې ُو په نعًهو ځام هژُي اه نه د ةوَي  هى نه   ُه

 «ُو د صوؿساىۍ ُه  ةٌهوؿه نٌږى .  هرؿي   رالآ

اه  يٌِي ي،ههه ېىږ څپ  ېګوًا ةغاهة په  ېډًع ځيه هغه ؿؿعهُه چ

د صوؿساك صام، صٌال ، زافغ،غِى   ىهه ىد ىه پٌژُطك ؿوُؿؿعه يتيپات

 صام ، ؼيٌٍام الًق اه ًو ؿٌٍع ُوره ؿاؾعاُو ؿؿعهُه .

هً صپو د هظَ ظتؿٌت ته هظَ اه صيهو ٌٌٌَ ؿاؾع  صپو   اه په ېد َُ هرځ

تع  «ُه ؿاؾع»ښهيي ښهارى ،صو د ًون ؿاؾع اه اه هع څه  ، اكيًٌ صيم 

توګه د  په  ٌو دود   زؽاس ډًع ؿاؾع  د ًون ېنې دو چ ېد  تو پٌع په ٌِځ 

دؿاؾع  ؛ ښئيٌلاةو نې ؾهػ اىؿٍو  په اه   ىٌتاجع نٌږ  هڅضهع څه 

 هٍطارُګه  د اه د ښو اه ښهال  ًوازو ُه   هى چې  دې نې په   ةه  رؼاىت

 تع صوا د ةطه ؼتاًيود   .اهؼي  هُه   ةطه غٌع فؿاك اه ةٌععف تٍاؿاچي

ٌا  .تؿهط ًو دغء دو  يد ادة  هغه د ر اه زتٍي نا د ًون ؿاؾع ىپارن  غِطك 

 راُغښتى دن  : ې داؼ  ېؿؿع ن ې دا صتعن په د

 ٌٌِه اهنعنه

 زهعه.... تعصو دژهُطاُه د

 دو! ىه ؼعه هًِو ډک 

 ښهٌو، ېٌِګيو نښ دزٌاُى دنړاههُو په 

 اږوٌهؼوو ګوګو تِګ ٌسٌط ئې ال ښه و د د چى 



 زن  ًٍه  هرته زٌعام

 دغوښو اهرګوُو َوَى،ٌوَى  ًون   دو چى 

 ؼتعن اه  درُه ال ُه  ۍ َوىى ُړ

 ښو اه ښهيو ؼعن،  ىه

 ةطًو ځٌِى  اه ىه

 ن ٌٌِه؟عؼت دا څِګه 

 نعنه؟  ىوًه  دا  څِګه

 نې؛ يزړګ ئې دن صپو   وه ځاو نړا و ؼعن ًونړ

 نې.  هړهنى ځاو پطو 

 هرته زٌعام ًٍه زن؛

 ...  ُړو  زٌعاُه  هرته

 اه ؾٌِي د تاؼې.  دو اُځورهُوؿؿع د ؿؿع اهؼِى : نٌږى هًو  :  پوښتِه

  اُځورهُه دا چې ههًاؼت، راته دا اه ،ئىع ىٌط څه اړن  په اُځورهُو ذهِي

 ىعى؟ اغٌغ  څه ؿاؾعۍ په ؿاؾع د

تلطاتو د ښهارن نوىو ؿاُګٌعُو اه ٌ ،اُؽاُاُو د صپيو اُطهُو   :  ځواب

اُځورهُو اه  ىه ېنار ىپارن ً ېد اه د هِع اه ادب ته ٌضه نړئ  تو  پارن ى

ؿهو اه څه هً په  ىڅه په ٌاد ېاه هغه  ً دو ؼٍتوىوُو  څضه نار اصٌؽتى



ؾيت  ې ا ىه ُوره ؾيتوُو ُه ؼعةٌعن په دد  . دى ياؿهاىو  نارهى ىغٌع ٌاد

ًو ٌفهول  ،ؿهو  ًو ًا اه ى ٍتوك نه ًون نيٍه اهزعنت  هٌچې ؼ  ىؿو هً 

 . ىًو څه  زًاة  افادن  نو ُه  يٌؿِې اه ٌؽتلٌٍ ېىه څعګِط ېد هغ

اه  يًا ؼِت ىه ي، ظتٌؿيًا ذهِ ىه ينه ؾٌِ ٍتوىوُهٌاُځورهُه اه ؼ

  اه نه ؾٍق  ؿؿع ته   ُه ېهؽتوُو اه د هغو ىه دٍي ىاه هِع يادة ،ىكعارداد

 . ګعځي هغه د ښهال ؼتب  دا د هرنوى اهههاًو ؿؿعًت   ئې دكٌله

 ٌتاىغه، اه اغعاق اهٌذاز، زلٌلت تـتٌه،  نې ؿؿع  په تاؼې  :  پوښتِه

  څٌړئ؟ ډهك څه نِاًه، اه اؼتؿارن

  ښهال ًو ن نالل ته ضعهرى ؾِاقع دى چې  هغه دا َوك د ةٌام د فَ   :  ځواب

 .دوړهو  ؿؿع  هاه ىه هغه څض  هر ةضښى

 د  ٌذاهرازٍطزًار پوهاُط اؼتاد چې ؿته ُه ؿم نې دې په  :  پوښتِه

 ىٍَ  غغك د  توګه  په ةِؽُواك َوىٍِيي ًو د غورځِګ د عؿؿ ؼپٌَ اه ازاد

 ٌؽعې غغك د دن، نړئ پعاصه ډًعن ٌضې ىه څٌړُو اهادةي ؾيٍي صپيو د   هً

 دې د تاؼې . دى يغغهى پورې څپٌغه هًـت اته تع څضه څپٌغه دهن ىه ًې

 ىعئ؟ ىٌط  څه اړن په ُوښت

ن نتِې ادازن ځاُته ُه زن د اؼتاد زًار په اجاره اه هڅوُو د نع  :  ځواب

صو هع هغه ُوښت چې  د اهږد ؾٍع اه ال زًاتو ةعًو هٌيه نول    هغه ته هرنول

 ٌضهښاُو ادب د هدې اه پٌاهړتٌا په ٌلكط د ادب ةا قالزٌته  هظَ دد

 . ًې ٌالتړ نول زن ،  هٌِو ؿي  اه  ىضوا تع ؼعن  اه اؼتاداُو 



 ةې اه ؿؿعهُه ؼپٌَ چې پاړني دآزا نې پښتوُضوا ةعن اه ىعن په  :  پوښتِه

 ةوىي، هً(( ؿؿعهُه ُوى)) ًې نؽام ځٌِې اه هاًي هرته هً ؿؿعهُه كافٌې

 ٌوُطىې الرن نې ادب پښتو  په صوا ىه چا د اه  هصت  څه ىپارن ځو ىوٌړى د

 ؟ دن

 دو ُور ىٌعو  دكٌق ُه  ې چ  د ىع اه ةع تلؽًٌ  دا ې چ ئ اهك صو راځ  :  ځواب

په ې څٌړُ ېپعاص ېد ًو  ؼپٌِوك ېصتع د ٌععح ې وښتِه نپه پغورځوه ،ه

)د  يتطاىسى زتٌتؾؾالٌه ارهاښاد د ېصو ځٌِ ينٌطاو ؿ ېُتٌذه ن

د تتؿٌط په   د هغه ېىٍعًغ ناك ن( ۳۱۳۳) عچې پ ؿؿع نوركاقطن راته هاًه (

 اؼتادد ارهاښاد ې صپور ؿوو دو ، ځٌِ ېپه ظيوع افغام ن  ېن هصت 

)نيٍه  ىٌهو ؿوو دراٌه ېناك ن ( زًږدًغ ۳۳۱۳ )ع پ  ؾتطاىعزٍَ   پژهاک

د ؾتطاىؿؼًٌ  ېد اًوب قاةع د )زٌا تكوًع( اه ځٌِ ېځٌِ دارن رهپى(

 ناك  ( ىٍعًغ۳۱۱۳)ع پ  ېدن( ؿؿع چد پښتِوي د )دا پښتو د پښتوُضواپؼا

ُوو ؿؿع  ،  ازاد ،ؼپٌَ ىصپور ؿوو  ىوٌړُې دعًطن ن  د ٌُالب په  ېن

 .  ګڼي

 ؼتاؼې څٌړئ؟  څعُګه نې ؿاؾعۍ  په  اهؾعفام تكوف فيؽفه،  :  پوښتِه

 دو آزٌوًيى زًاة ذهق ؿاؾعاُوصپو نوٌو نې ةعصو درو دغو په ُؼع  په

 دن؟ ې نړ هرته ًې پاٌيعُه اه

 هظِپاك، نيه چې په پښتو نې د ؾعفام اه فيؽفې صتعن نٌږى ؼتع  :  ځواب

 زٌا  ًط رهښامغًةا ، ؾعفاُي ، هِعى اه رزٌي ؿضكٌت زضعة يفيؽف

تع هصته  ت د پٌوهضرهښاُه صتعن دن چې درهښاُي ُ درًږى . دا ؼتعګو ته 



 د پښتو رؼً  دو  ژةه ىٌم اه ىوؼت نٌطن ، يو نې  ؾٍطتاً په فارؼِپه پښت

د ًو ؿٌٍع  يد ٌوؼٌلىف ، د زًاة ؿٌٍع نتاةوُو ٌواىضط هؽتوهُهى، 

د ٌوُو دوړهُهى ، د ًو ؿٌٍع ٌلا يد پښتو د ٌوؼٌلاالتو ةـپړهُهى ،

اه د پعدًو  اه اؼتتطاد  د ػيً  اه يښځو اهُارًِه ه د زلوكو د ةعاةعهاىي ةاُ

 ېفيؽف  ېچ،   هُ الرښود  ېد پښتِو د ٌلاهٌت اه ٌتارز پع صالف   د ؼيعې

په  ېچښه ،صهةا  هر  ٌتارز صكيت ېًؿِ يافغاُ ېاه تكوف ته ً

 .دو    ئادا نړ ىږ   عال زقكطر داُۍ اه ازت د  صواؿٌِۍ ؼعن پښتِو د هغه

 ىچاره ته پال نو ىځاُګړه اه فعد اه ؾيً صالف  ېؿؿع  د فيؽف ېچ يهاً

 ېچ ېد د توضٌر اه تسيٌو ىپارن نار اصٌؽتو ؼعن ىه  ېىه ؿؿع ُه د فيؽف،

اه ډًع  ئ ؿو تع ؼعن   ډًعه پضوا زٌاُو ُه  ىه صو دا نار  يڅه ٌـهو ةعًښ

ُحع   ٌؽاًو زًاتعن په يفيؽف  صو ؾٍطتاًى په ؿؿع هًو ؿو  افهار يفيؽف

د هٌګو   .ؿؿع ةٌا زًاة  په  ؾعفام  اهصو تكوف  ىد  ىؿو ىٌهو اه ةٌام 

ډهك د ُوره   ېاه په د  ىزادهآځام  ؿعاًعو ُه  ى َوىو ٌاد  ؿؿع ىه ېصتعن چ

 هؼٌيه   ( د ةٌاُوىوىد ؾعفام ؼتعن ةعصه دوړه ې)چ د رهح پع تيه   هِعهُو په

 . ګعځي

  ٌعهاُو ،رزٍام ةاةا ،صوؿساك صُم ُهپٌع رهښام اه د هغه د ٌهتب ىه پ د

 ىپه ؾعفام اه تكوف ٌـضكه ؿاؾع ېً ېؿو ُو هغه څوک چ راتٌع  ېچ

 اه  صام يؿاؾع غِ يفيؽف  ؼتع ،رو اؿٌِو صطاو ةضښيى اٌٌع زٍغن  ئ نړ

  ېد  پهدو صو دا ُه ؿو هًالو چې ګوانې ُوره ؿاؾعاُو   ښاغيى ٌذعهح

د   ېؿؿعهُو ن زًاتو ؿاؾعاُو په  د  ،ةع ؾهػ ىنړ ىڅه ُه د ېصه ن ةع



ٌؽاًو اه   ىٌِؿهػ ؿو  هڅض ېفيؽف ېٌتاجع ؿو  اه ىه  تكوف اه ؾعفام

 ؿته .  ٌعاىب

  پعتيه په ؿؿع د چې دى،  ګعههه دې  په ىٌهواك ؿٌٍع ًو زٌوږ  :  پوښتِه

 راته دا اه  ىعئ ىٌط څه اړن دې  په تاؼې . هؿي پاٌيعُه زًاته ته ُحع ةاًط

 اه ښهيې ُؼً اه پښتوؿؿع  چې څِګه  ىهه  صُم صام صوؿاك هاًاؼت

 ةِؽٍ  ُوښت هِعى داؼې  دًون  هً نې ُحع  په هٍطغؽې نړ، رُګٌَ

 اه ًٌغ څوٌعن ىه ًې تاؼې نه.  هًاړى  پعې ادب  پښتو اهؼِى  چې نٌښود

 . چوئها  رڼا ىِډن ًون ُوښتوُو ادةي اه پعهِعى پيون څعُگٌغ

ځاو د هٌواد په تارًضي ، ؼٌاؼي ، ٌوكف اه دصوؿساك صُم   :  ځواب

 . دو ړو ګُځا يه ادةي ةعصو نې ةٌضزٍاؼي ا

د ًوې ٌكازتې  ُو ښتوُو څٌړك  ياه ؾيٍ د صوؿساك صُم د هِعى ، ادةي

چې صوؿساك  صو په ىِډن توګه هًالو ؿً  و د  ډًع اه چت ىه زوقيې ُه 

 ىٌهيي ، ًا ًې دةغل اه ًا د رزل   كو اه نيتور څهاصال د پښتو په  صُم نه 

د ٌضٍوم   ئؾيٍي اه څٌړٌُغه چاره پيُِه نړ  اه ًا ًې په  ئته ٌضه نړ صوا

 ي اؼتحِاً ةٌضي  ې ً ښهال اه هِعې نٌفٌت ىه پيون  ،اه ٌستوا اه د ؿهو

د ډًعه   ېچهُ   دهٌعن پٌاهړو  د صوؿساك صُم ؼتم  ؛ دو ئپو نړځاو ص

 . ىٌطالو ؿو  ؿاؾعاُو په ؿؿعهُو نې ًې اغٌغن په پورن هضازتٌؿاقعه 

ٌضتيفو    ةازُاٌه ، ظب ُاٌه ، اه د ؿؿع په فضو ُاٌه،په دؼتار ُاٌه ،

 زًاتې   اُطازې  ىه  ةطًؿي قِاًؽ اه نې د هغه ادةي تعنٌتوُه  فورٌوُو

هغه په  ښهيې دى . د پښتو د ؼوچه نيٍاتو ىه صوُطى نوىوُه چې تٌع ؿو د



 ةې ٌحاىه  ېډًع اه ځاُګړُو  َوىو اؿؿاره اه ىٌهِو نې د پښتِي  رهح 

ى اه ةو د  ېًوازې صوؿساك صُم ته ٌِسكع ٌطاو ؿي چې ٍُوُې ىٌطك ن

 . څوک ًې د ؼٌاىۍ ُه دى پٌطا ؿوى

د صوؿساك  ههيه ٌوضوع  ُحع زًاتو اه نٍو ىٌهيو په  صو َُ د ؿؿع اه د

ؿؿع د ؾاظفي  دن . ٌوضوع  ةٌيه  ه ةٌضيڅضصُم ىه ادةي اه هِعى نړُو 

دچا په اهږه الس ږدى  دا چې د ؿؿع فعؿته  اه دن   ازؽاؼاتو د غيٌام پاًيه

  ًو ُا ىوؼتى دا ؼړو ٌٍهَ  ؛دن  ُه   اړ ةاؼي ٌؿيوٌه  ېً  اه د ؿؿع هًيو ته

صو د ُحع   ؛ اه ښهيى ؿؿع ههاًې اه ډًع ښه   هى ىوؼتى اُؽام   اه ًا نً

ُه دن ، تسلٌلي اه ؾيٍي ىٌهِې هى اه ًا نه هِعى اه ادةي صتعن ةٌا داؼې 

 اه ٌؿيوٌاة غواړى   الزٌه پوهه ههيه  ، د ىٌهيو د ٌوضوع په اه ًا ُورې 

هى . صو هغه څوک چې   اه هً ةاًط په ىٌهواك نې د ىٌهيو كعًسه ٌودودن

دا   ُحع هىٌهي صو الزل اه ضعهرى قفاة اه ٌٌٍغاة هىعى نوالو ؿي چې 

  ېځوه چهُه غور دا هً ةاًط  ىه پاٌه   . ؿي پع چا تسٌٍيوالو ُه   څوکنار 

 د الزٌو  اهپوهٌطك  ىپارن د ؿؿع د قِؿت پع اقوىو  د ىٌهيو  د ښه ؿؿع

 ى .د  ىضعهر درىودك هً   ٌؿيوٌاتوي ؾيٍ

  ته  ىٌتهٌؽو ؿؿع تع ُحعن  ى هى چ دا   ښاًى د ؿؿع د زًاتواىى ًو ؾيت 

اه دا   دى ًو څه زًاة ؿوى« ؿؿعهُه ُه  »ةطن ٌعغه   ىه صو  ىږد ړن اغ نٍه

ةې   ؿؿع هً  هرؼٌضې نړى  ٌُغې  د اةتظاك  ځٌِو ٌوؼٌلي ته چې   نار ىهه

 . نوى زٌحٌته 



ځِه هړىو ىه پارن د نعن نتِې اه اُتلاد ِد دې هضؿې د ىه ٌ هى چې   ښه ةه

 ؿي . ةعصې ته هدن هرنړك 

  ؼارى ةې اه ښهالًغ ىٌهواك ؿاؾعاه وً د  ُطا په ؼتاؼې  :  پوښتِه

 اُطًښِه  ژهرن تفهع، ٌِعلي اُځورهُه، ؾاظفي ٌٌِه،  ٌؽته تكوًعهُه،

  اه راهًښوىو  په  اههٌوادهاىو اُؽاُاُو زهرًطىو د  صوځوم اهؾلالُي

 ؿي؟ ښٌِطالو اغٌغ  څه  نې راپارهىو

ػ اىؿٍو د ؾه ېد َوىٌِغ ه ُاصواىو  په ٌلاةو ن ېٌتارز ؿؿع چ  :  ځواب

يه پوښتِه پپه ص ېتاؼ ېهٍاغه دو چ ېهطف ً ياه اؼاؼ يدن اقي نعًهه 

، ٌـهور ىٌهواك ٌاؼتع ؾتطاىهعًً د اؼتؿٍار ګعه پع ضط  ئٌععح نړ ېن

د   اؿؿاره څښتَ ته يٌوصه هًو ؿوو د زٍاؼ  اه د هىػ د راهًښوىو په

   كؽد اُلالب نوىو تو  ىه ؿؿع ُهصو  ؛ ىهرنو ُول  ىؾؽهع اه ؼع تٌع

 .هى  ُه  ډًع پعځاو   ةه  درىودك

د هطف ؿؿع  د ًون ښه   پوښتِه نې ًاد نړك َوك هغه څه چې تاؼو په صپيه  

 ٌُوك   ُؼع نې  په د هصت ، ځاو اه زاىت  ةعؼٌعن   ُه هغه   صو ىه ادغا دى،

ٌوجعن دې ةعصه نې   په فادن نٌطاو ؿي ؼتا اه پع ځاو  اه د ؿؿع ٌؿلوىه

 د ٌالىۍ ىِډۍ په ًون زذعن  نې هًو ؿوې هاو اهس ةه  نه چٌعې د؛ ىه

  اه  ٌلاىې اهږدې   ًو ىِډ ؿؿع تع ًوې هصتوُه  ځٌِې  ، هن   ُه ءتارًش دغ

 . ىه  يُههاه هڅو  پارهُهي هًِا زًاة 



پٌچو هغه  ېن هرُى په  ژىاقعالزاتو اه تعٌٌِوىوي ؿؿع د ٌغيلو ؼٌاؼ

  ىه د پعګِو د درک  هغه   هرنوك يتٌاپٌچىه ؿؿعًت ُه اهؿؿع ته  ډًع زًاة  

)صو ؿؿعًت هً  يههًو ؿ  ژةه د صيهو په   ېؿؿع چ  ،هغه يؼعسى ُه  ةاؼ

 يهرُِوځ  ۍاؼاُ  په ورًطىو اُؽاُاُو په غوږهُو  اه ٌغغهځ( اه د ىهىع

َوىِه   ، ىه ښه ٌعغه زٌوُږ پهىتوګه تع ؼعن نړ  ؼٍه دا دُطن په   ينٌطاو ؿ

ىه  ېغوښتِ ۍد صپيوان  ُه هرهؼته  صوؿساك صام ىه   ېؿؿع چ  ٌتارز  ېن

  ېد پاٌيعُ  ېىؽٌغه ن  ېهرهؼتٌو دهن در  ېد  په  هُ ىُهضت ؼعن پٌو ؿو

ې په ښه توګه تع ؼعن نړ ېةعصه ن ېد  په ېدُطن ً دن  اه صپيه   ېهدن نړ   هړ

، ، ؼع ةٌعن پع دې ؿؿع د پاڅوم اه ٌلاهٌت اه ًا د ٌتارزې د رهزٌى اه  دن

پوښتِه نې   صو په  ىوةوىى ؿي  رهك غورن  هً   نىپار ٌاهړتٌا پد هغې د 

 نٌطاو اه ُور  ُـي تع ؼعن  هؼٌيه  د ؿؿع په  ٌععح ؿوو ٌلكط ًوازې 

 دى . ضعهر  هً هرته  ؾواٌو 

 ؿؿع  ښه د چې: ).... دى ګعههه دې په ؿاؾعام اه ىٌهواك ًوؿٌٍع  :  پوښتِه

 اړن دې په تاؼې...(  دو ةٌام ژةِي  ښه  هغه د ةيهې  ُه تكوًع ښه ځاُګړتٌا

 ىعئ؟ ىٌط څه

  په ته ٌضٍوم  ؿؿع  دچې  هٍغږو ًً  ؼعن ؿٌطا د ناػً صام   هً زن   :  ځواب

 چې : ې هًو ً ه ا   هُ كاًو اهٌٍت زًاة 

 ٌضٍوم د ؿؿع ىهه پٌهع هى

 ه زېور هى  رُگٌَ اىفاظ ًې رصت



 څٌغن دا دهاړن  دى   ضعهر هرته 

 هى  دىعةاتع هع څو  نه  پٌهع

د  زن  صو  ىزتٍي د هاړن د ؿع ىپارن ؿد ښه  ژةِى ةٌام   تكوًع اه ښه 

 . ګڼً ى ضعهر هً درىودك   الغاه د ًون پٌٌضٍوم ُوو هاىى 

 ؿؿع ُه دو . صو هعن ىٌهِه ًون ىٌهِه  ، ُه ةٌام   اه ښه ژةِي تكوًعن   ةې ىه

             و ىه پارنىىٌهوا  اه  د ؿاؾعاُو ًوازې  چې  يښاً ُه   اه ُحع( ى)ؿؿع ه

   چې صيم پعې ىږپاتې نٌ و  ژهُط  ژةه ىٌهِه  اه هغه  هغه ،ه ىٌهو ؿي

و اه اىد ځٌِو درُو ىٌهو  ىه ةطن ٌعغه  په صپيه ، زن  ىٌږغاه هږ  پوهٌږىه

 پوهٌږل . پښتو ُه   ؿاؾعاُو په

  افؽاُوى د ٌيت ًو د  چې اؼعورې تارًضي نې ؿؿع  په تاؼې  :  پوښتِه

 نوٌو د  چې  ههًاؼت   راته دا اه  ارزهئ؟ ډهك  څه  څعګِطهى ٌفاهًٌ ژهُط

  صپو  ٌفاهًٌ  اؼاتٌعه  فععى اه اُؽاُي د  نې ؿؿعهُو په ؿاؾعاُو

 ىعى؟ ٌلال اه  ځاو  ځاُګړې

  تيپاتې ُاصود آګان  اؼعورن ًا ىعغوُي رهاًاة چې د اُؽام د   :  ځواب

د  هرؼتٌو ؿاؾعاُو اه د دې ةعصې د ؾاىٍاُو ىه پارن اُؿهاس دو ، د 

  دې  دو اه ؿاؾعاُو ىه  ٍتوىٌم ةٌامًٌو ؼ ٌعاىتو د اػهار ىه پارن 

ُوره درُو  ته  ېپوښتِ  ېد . دن  ېګُه اصٌؽت عًلى ُه ښه ظًا  هؼٌيې 

 ىهرنړ  ه تفكٌو دكٌق ځواةوُهپن دعن ٌعنه درىوؼهر ې تاؼ ېادًتاُو چ

 : ېتوګه هاًً چ په ىِډن  صو زن



ؿؿع ىٌهيى  اه ًا ًې   تههعچا چې اُؽام و د اُؽام صپيه ًون اؼعورن 

څضه نار  ةٌام  يښهيد ًون ٌعيب د ؿاؾعاُه افادې ىه پارن ىه دې  اُؽام ته 

د اؼعورن اه د صپو ځام اه ؿؿع  ئ ، صپو ؿؿع ته ًې ښهال هرنړ ئاصٌؽت

ؿاؾعاُو  عام نوى صو د هغودا نار َوك ؿاؾ ؛دن ئنٌطه ىه پارن ًې هڅه نړ

  اه ٌلال ىعى  ؿؿع نې ځاُهړو ځاو  په  ًې  ؼاتٌعااُؽاُي اه فععى    چې

دې نار ىه پارن ةاًط د هع   د ؿي افادن نٌطالو  ذنع ُه   ًوازې د ُوٌوُو په 

  هؽتوُې په ٌـضكه توګه د هٍطې ٌوضوع په اړهُط ه څٌړكًون ؿاؾع 

  ډهك  ې د د  داؼتاُوُه او ؿي ٌِؼول نړه نٌط صتعن ؼادن  صو نه  . ؿي

 هګڼو . ةٌيګه  ي ؿؿعهُو ًون اةتطاً

  ؾاظفي ،اُځورهُه  صٌاىي ډهك  نول نې ؿؿع  په  ؼتاؼې  :  پوښتِه

 د اه  ځاُګړتٌاهې  هِعى تؿهطهُو، اه پٌغاٌوُو هظِي اه ٌيي فهتورهُو،

  طىېٌوُ  اُؿهاس  زًاتعن  دوړښت اه  څپې ښهالًغه تعنٌتوُو،  ُوًو

 دو؟

 صپو   ىه  ٌا چې څه ، ٌتاجع نٌږى ُه  هع اُؽام د صپو چاپٌعًاك   : ځواب 

هغه  ىاه ازؽاس نړ يىٌطى  ،رُځٌطىي هظَ اه دردًطىو صيهو ُه اصٌؽتي

  په د ىٌهِو زٌا  ىوؼتوُهي دراُه  چې  ن د، پعًږىد ٌې ٌِؿهػ نړى 

 . هڅٌړى ؿوى ٌؽاًو   ًاد  پوښتِه نې په ههيه 

 صپيو  په  ةِؽٍ پع ؾلاًطه َوىٌِغه صپيو د ؿاؾعام ؿٌٍع ًو  :  پوښتِه

 اُځورهُو رهٌاُتٌهو د  ىپارن پٌغاٌوُو َوىٌِغه د  نې ؿؿعهُو



  اړن  دې  په ىٌط تاؼې.  نوى هاُطههڅې  هوٌاُېغل د  ٌٍ  په اهؼٌٍتوىوُو

 دئ؟  څه

 . په دې نار نې هٌڅ نوٌه غيعي اه ًا ُلف ُه هًًِ  :  ځواب

 ، غغك، پاړني) ځېيوُه ٌِؼول دهدًغ  نې ادةٌاتو پښتو  په  :  پوښتِه

 ًا ُاپېٌيى اه ؼپٌَ ، آزاد ) ُوٌهاىى ةٌا اه ...( ًٌغې ده څيورًغې، ةوىيې،

 !هاچوئ پعې رڼا  ځغيِطن ًون  نه  ىعى؟ توپٌع څه( ٌِحورؿؿع

هع  د ؿؿع :»  ېهاً  ېچ هٍغږو ًً  ؼعن  الًق  ؼيٌٍام ښاغيى  ىه  زن  :  ځواب

نٌب ًو تع  ر ښتٌاُى ؿؿع د  دهد اه اةتهار  ،ُوو ُؽو د زاړن ُؽو زهو دو

صو په صوځِطن  ىه  ٌؽيعه ېپع ؿؿع ةاُط  ؾِؿِه ېپه هالړه َوىِو ن .دو 

ؿؿع ىه   ؿؿع په پيٍه د زاړن ىد ُو :   ىَوىِه نې اةتهار د ؿؿع هانٍَ ه

په ؿهو اه  ېٌع ًوازؿؿع توپ ىُو د « اړهك  ًون ګٍعاهى دن ٌش  تذعةو څضه 

 . يؿ هدرهك  ېكعار ن ډهىوُو په  ؿوه  د  ًاد  يؿ ېنٌطا ېچ دو  ېفورل ن

 ېً صو نه   ىه ې ؿو ىٌهو   اه فورل  ؿهو ى ُو نٌطاو ؿي ًو ؿؿع په 

 ؿو . ُه  هًالو    ؿؿع هرته وُو ُو ، هن اه زړن   ىتهعار ا وٌضٍوم اه ٌست

 اه درُو ؿٌٍع ًو نې پښتوُضوا  ةعن اه ىعن  په  چې  دې  پع  ؼعةٌعن  :  پوښتِه

 دى  نړى څٌړُې صپيې ؿاؾعاُو تليٌطى ځٌِو پع ؿاؾعاُو اه ىٌهواىو پضو

  پيه  په تليٌط د  چې ، هًِو  ؿاؾعام ؿٌٍع ًو  نې َوىِه  په  زٌوُږ هً ةٌا صو

  ٌٍُګړتٌاهې دا  توګه  په  ؼُې ادةي  اه  ؿاؾع ًو د  تاؼې  دى  رهام



   نول  ته  ؿاؾعاُو ځواُو  اړن  په  ٌٍُګړتٌاهه دغو  د  اه  ړئ،څٌ  څعُګه

 ىعئ؟  الرښوهُې اه  هړاُطًغ

د   ُهو  هغو اه ىه  هد ُوره ؿاؾعاُو اه ىٌهواىو د اجاره ٌعاىؿ  :  ځواب

 نار  توګه   په  ېزًعٌ ي اه ذهِ ، د ىغاتو د ذصٌعوٌؿيوٌاتو يافاك

 ى هرته اړتٌا ىع  هع ؼړو  ېچ ، دن ٌوضوع  ياه زتٍ  ىضعهر ًون   اصٌؽتو

د َوىو   د ًون ٌؽتلو ؼتم اًذادهك  ځاُته ې ن ۍاه هٍطارُګه  په ؿاؾع

 يظتٌؿ  په  ېهىوى  د ُوره اؿؿار څوک   ېچ ُو نيه    ند  ُه پورن   ېهؼؿ ىه 

 د ؿؿع ىٌهو   اه ؿٌون  تمؼ هٍاغه  په  ،  يراځ  ېالُط  ېتع اغٌږ  ېً  توګه

 هرهؼته  ُطو اؿؿع  ناپى ، د نيٍاتو په هړ د ةو چا  د صو  دو   ُه  نول ؾٌب

ګُه  ُه   رهو  اه   ردًف ، ېكافٌ د تٌارو  نوك ،  يناپد ٌضٍوم   نوىو ،

 د ؿاؾع د اةتهار   ځواب اه تضٌٍَ اؼتلتاك ، اؿؿاره، د ُوره د   واصٌؽت

 وؿ اؾث ة ې د د دا نار   ،ُه ةاؼي  ؿؿعًت  ىه ېؿؿع ً زتىاه يهژُ  توام

 ي .ؿ هرنړك  ىلب  «دزد ؼضِورام »  د   هً ته ؿاؾعاُو  ُوٌوتوزتى  چى 

  يځرا  ېالُط  ېتع اغٌغ د اىهال  ې داؼ نيه  ې هصت ن  ؿاؾع د ؿؿع هًيو په

 ې چ يپٌطا ؿ دا ؼواك   هرته ٌٍهَ  هىوىى   ؼعن ؿؿع ىه   صپو هرهؼته   ېچ

 : ي هاً ې چ  قازب  زٍغن  ىهه  دن  دا د چا ىٌهِه 

 دن  هًِا نړو ؽى هچى چا  زٍغن         هاًً   هاهرل   ىه چاُه  چى صپو غغك

اه  كيً   په   نړه صو صپو ؿؿع صپو زدن  ې ً  ُه ُوره   ىه ې چ ى ه ةه   ُو ةهتعن

 . ؼٌاهى  هىٌهو



 ٌعنغهُو فعهِګي اه  ادةي د  اه  نتِې  نعن اه ُلط  ادةي د  تاؼې  :  پوښتِه

 تع څاُگواىو ادةي ُوره د چې ةهع، اه  ُِه  د  نې هېواد  په اړن  په دوړهىو د

  ىعى، ه  غړًتوب  نتوُهي  نعن  څاُگپون  (ةاقالزٌته) هانٌاىي  څِگ

 ىعئ؟ ىٌط څه

 هً   نتِه ؿؿع ىٌهو نعن   ىهه  چې  دا نار زٌاتي ةوىً ، صو راځۍ  :  ځواب

 ؾاٌه نړه.

 اهُوښتګعه څٌړٌُغه صپيو د اىوىٌهو اه ؿاؾعاُو ؿٌٍع ًو  :  پوښتِه

.  دى  ژةاړىي  ؿؿعهُه اه  آجار ىٌهواىو ةهعٌُو د  ىپارن فؿاىٌتوُو اه نارهُو

 ژةو ُوره  په  ژةاړن  آجاره  د   زٌوږ ًا اه  ژةاړن  آجاره ةهعٌُو د اُط پع ؼتاؼې

 ښِطالو  اغٌغ  څه ىپارن  پعٌضتګ اه  هدې  د فعهِگ ه  ادب پښتو د  نې

 ُه؟  نه اه  دن  اصېؽتې  هُډن  پهې  تاؼې چې  ههًاؼت  راته دا اه  ؿي؟

د ٌيتوُو تع  ًوازې  ُه  ىه اٌٌؽ  هرنړې  رانړې د ادةي اه فعهِګي   :  ځواب

ډًعن  اه فعهِګ د هدې ىپارن  د افغاُي ادب  هً   تع ٌِځ د افعاده   ةيهه  ٌِځ

ُتٌذه نې ُړًواىو ته تتادىې په   صوا د دې ېىه ًو  اغٌغٌِه اه ضعهرى دن ،

ادةي اه فعهِګي   زٌوُږ فعهِګ هرٌؿعفي نٌږى اه ىه ةيې صوا د ُوره ىه

 هغوو ُه  ؿاؾعاُو پٌژُطګيوى اه ىه  د ىٌهواىو اه    زٌوُږ هؽتوُو ؼعن 

  درىودو ن ډهُ  نې ٌوجعن  غِا  د ادةٌاتو اه فعهِګ په   زٌوُږ  اصٌؽتِه ګُه 

 . ؿي



 ًوې ًو،د الس اه ګعًوام   ؼعن ًعغو  فعهِګى   ىه ًعه صواهه ډاهس چې ىه 

 ُوًو  د   نوىو اه د ؼوچه   پع ځاو  راٌِځته نوىو  د پښتو   ٌؿٌارى

ٌو   ةه  ٌغيلوك  ژةى   د  اه ډًع ګعځٌطك   دوړهىو پؽى د   اقعالزاتو

 هرنٌطه ؼعن   اه  ٌاتې  ىه  ٌلاةو په  ًعغو  دو   د  پښتو  صوږن  ٌهړن  صطاو 

  نړى .  ٌضاٌش

 دو  ُه  نى ځام   ةعصه ژةاړو  په  د    ٌا تع اهؼه ېپه صواؿٌِى ؼعن چ

 . ازٌوًيى

 ةهع انع  نړنٌچَ اه تارًضي ؼٌاؼي، اهؼٌِو په هٌواد د تاؼې  :  پوښتِه

 څعُګه( هضٌؿت)  انع ىٌهواىۍ اه ؿؿع د ةهع اه ُِه د نې )زاك ازواك(

 ىعئ؟  هړاُطًغهُه  څه  ړنا  دې  په  ته ىٌهواىو اه ؿاؾعاُو  څٌړئ،

 ىپاتې ؼاتو ؿو  د ًون هرهؼته ُه   پضوا  ډًعې هٌواد ىه  زٌوُږ    :  ځواب

 په  پعدًو د ؼيعې   اه د  دِګ د صوُړۍ  هرهؼتٌو نې  دې   هٌواد اه په

  هٍطې  ىه هً   ۍاه ؿاؾع ۍىٌهواى ښهٌو دو ، ُو زٌوُږ  توره پِذو نې 

 دن .  ٌتاجعن هضؿې ُه 

اه  ؿون   ډًعن ٌې صوښه  چې هىوؼتيه  ىٌهِه  ًون   اًِتع ٌُت نې  ٌا په

، هاصٌؽت  اهر  چې ًو ځاو ي هاً نړل   ؼو ؼعن ًې ؿعًهه اىه ت چې  غواړل 

 ،اچوىې   ًې اهر  اه پع  راهړىې  نې اهةه  ٌښونه   په  ٌع غۍ نوچِۍ  ًوې 

 څه   اهر ؼتع  دې  عپ  اهةه  دا ًو څاڅهى  ؼتا چې  هنړن  پوښتِه   چا تعې

  ،دو  ةِط پاتې ٌيګعو   ٌې چې هيته  ههًو   هرته هغې   ؟تاجٌع ښٌِطىى ؿي



د   نې چې هصت   هغه  په  چې نٌږى  پوښتِه   ٌا ُه   ىه  زن غواړل چې نيه

د ةې   ؟څه هنړك  د پارن  صالقوم دتا ًې    ةِط پاتې هُ  اهر نې  په  ٌيګعو

 ؿً .  ُه نتيه صذاىته   ىه ځواةۍ 

ډًع    نه اكطال  اهر نې ؼوځي  هع  په  هظِواك   اه  هظَ  اهس چې زٌوُږ

 . ةاؼي  ُه  صذاىت ىه   ځواةۍ د ةې  وُږ ٌ ،هى  هً  نوچِى

توب   دِګ ُاهىى  هضؿې ؾٌِي اُؿهاس  ، د د  ؿؿعهُو اه ىٌهِو نې   په

  اه د ةطه اه ٌعدهدهٌِؿهؽوك ،  ه ارزښت ا ، اهٌٍتؼوىې ضعهرةد اه

  د ؼوىې  اه  دوړهك ُاؼتو غوُډه، َوىِو   د فعهِګي اه ادةي  رَو پطًطه 

 ئي .هښ  ٌوجعًتصپو  اړن   دې  په ؿي  ٌطاو ناصٌؽتو   ګال ډهك   هع ىپارن 

  ته، ځواُاُو  هغه  توګه  په  ىٌهواك اه ؿاؾع د ًو  پٌغال  ؼتاؼو  :  پوښتِه

  ةوصت ؼعن فؿاىٌتوُو فعهِګي اه ةياد  پع  ةهع  اه  ُِه  د  نې هٌواد په  چې

 دو؟  څه  دى

  ؿي ُه  چې هڅوک   دن دُطن   ٌلطؼه اه ؼتعن هغه   د هظَ صطٌت  :  ځواب

 ًون   دُطې  د دې ؼتعې صطٌت  ٌِهعًطاو . افغاُي نيتور اه ادب ته  تعې 

د  دى ،   ؿاؾعام اه ىٌهواالم   ډًع پاصه   ځٌِې ځواُام زٌوُږ  . دن  ةعصه 

  د  اه نٌِې  ةطةٌِي د    د هىؽوُو اه پعګِو تع ٌِځ  ًواىي د ٌَِګوىو اه ٌيي

 اه درک   د ؾاىي ازؽاس پوهو اه   ًو ؿٌٍع  پع ضط د راپارهىو 

  ګُه  په  ُه د داك  د اًِتعٌُت   اه هٍطارُګه  هڅې  ځواُاُو   درىودهُهو

 دى . ةوصت   طُهاه پٌژُ صپعهىو   په  هِع اه  د ادب   د هظَ  اصٌؽتيو ؼعن



 د كطر هړ  دې    په   ته واُاُو ځدردًطىو    درد  په   َوىو درُو اه د هظَ  زن

 . ًً  ٌَ هٌيه   ةعًاىٌتوةوُو  ال زًاتو  د نې  نار 

 اه ادةي ٌٌِه  :  اُذٌِعؾتطاىلادرٌؽؿود  درُښتډًع   په

 

 

 

 

 

 


