
 

پښتْ د هعاصر ادب ُْډهي،  دارّاښاد هیرزاعلن دویذي 

رشاعاّ  لیکْال، ادیة، ژتاړًّکې  تکړٍ  

  لیکْال : اًجٌیرعثذالمادرهطعْد

ضیاضي داالتْ، د اّ  فرٌُګي ادتي، زهْږ پَ ُیْاد کې د تاریخ پَ تیالتیلْ پړاًّّْ کې د

 ټْلٌیس اّ اًطاًي ژًّذ هختلفْ پیښْ اّ دْادثْ زهْږ پښتاًَ لَ پښتْ ادب اّ ٌُر لَ رًګیٌې

ًړۍ څخَ لرې ضاتلې ّّ، خْتیا ُن زهْږ لیکْالْ اّ شاعراًْ د خپل اضتعذاد اّ ریاضت 

پَ ُڅْ د ّیاړًې، ضرښٌذًې، هیړاًې اّ تل پاتې اتلْلې تر څٌګ دا ثاتتَ کړې دٍ، چې 

دّی د افغاًاًْ د دمْلْ پَ دفاع کې ټیٌګَ اّ ًَ پخال کیذًّکې هثارزٍ کړې دٍ اّ پَ دې 

کړاًَّّ، ضتړې ضتْهاًې زغولي دي اّ دخپل للن، علن اّ  ضتًْسې، الرٍ کې یې ُر ډّل



رّښاًَ اّ ځالًذٍ ضاتلې دي. کَ  ډیْېادب اّ ٌُر  لْړّخیالًْْ اّ فکرًّْ پَ ّضیلَ یې  د

چیرې د پښتْ ادب اٌُّر غْړیذلي اّ رًګیي تاریخ تَ پَ ځیر ضرٍ ّکتل شي زهْږ د 

ًَ ُیریذًّکې، ًَ ّرکیذًّکې  ،پَ کې ډیرٍ ځلٌذٍلیکْالْ، ادیثاًْ اّ شاعراًْ فعالَ ًّډٍ 

دّی د خپلْ ًَ ضتړي کیذًّکْ اّ ًَ ّرکیذًّکْ ُلْځلْ پَ پایلَ کښې  .ښکارياّ تل پاتې 

ّ هعاصر ٌګي آثارزهْږ د جګړٍ ځپلي ُیْادارزښتوي، ګټْراّ علوي، ټْلٌیس، ادتي اّ فرُ

اّ راتلًْکْ ًطلًْْ تَ د یْې علوي، هلي، ادتي اّ فرٌُګي پاًګې اّ شتوٌې پَ تْګَ پَ 

هیراث پریښې دي.ُوذا ّجَ دٍ چې د دّی پَ ُلْځلْ اّ  کارًاهْ زهْږ هعاصراّ د ُیْاد 

راتلًْکي ًطلًَْ  تَ د تل لپارٍ پرې ّیاړي. یْ لَ دغْ ًْهیالیْاّ ًْښتګرّ لیکْالْ اّ 

پر ، ژتې پیژًذل شْې پښتْ ی ددارّاښاد هیرزا علن دویذي ّ. څخَ شاعراًْ لَ ډلې 

  ّ.شاعراّ تکړٍ  ،  تا ادطاضَ ادیة لیکْال، غښتلې ژتاړًّکې  ُیْاد اّ ُیْادّالْ هیي

د زهري  ( لوریس کال۰۲۳۱پر)دی  .ارّاښاد هیرزا علن دویذي د عثذالذویذ زّی ّ

هیاشتې پرشلوَ ًیټَ د خْضت ّالیت د اضواعیل خیلْ لْم د )ډډّالْ( پَ کلي کې زیږیذلی 

ّزیْپَ ښًّْځي ل( کال د اضواعیل خیلْ اّ هٌذ۰۲۲۲دی. دٍ خپلې لْهړۍ زدٍ کړې پر )

 کې ضرتَ رضْلې دي، خْ د لْړّ زدٍ کړّ لپارٍ کْرًۍ ضتًْسّ ّرضرٍ یاري ًَ دٍ کړې.

ضیطتن د عوْهي هذاضثې اّ ادارې ل د ُغَ ّخت د عصري ډتل اًټري دٍ د کار پر هِا

ارًګَ یې دٍّ ځلې پَ هذاضثْي دی اّ ُوذپَ لشکرګاٍ کې لْضتلی  اتلص هیاشتٌې کْرش

 ضیطتن کې د ًْیْ تذلًًْْْ د زدٍ کړې درې هیاشتٌې کْرضًَْ ُن پای تَ رضْلي دي.

دًذې: اّ چارې ټْلٌیسې اّ علوي رضوي،  

))هذاضة(( ل( کال د ُلوٌذ پَ افغاًي ضاختواًي دضتګاٍ کې ۰۲۳۳ -۰۲۲۱)پر -  

ل( کال د خیثر رضتْراًټ )) د هذاضثې هذیر(( ۰۲۱۳ -۰۲۳۳پر ) -  

ل( کال د فْایذ عاهې ّزارت پَ ایټالْي )ضْتی( کوپٌۍ کې          ۰۲۱۲ -۰۲۱۳پر ) -

 )د دطاتي اّ اداري چارّ آهر(

لْي شخصي شرکت )دکلیوذ شرکت( د                  ل( کال د ایټا ۰۲۱۱ – ۰۲۱۳پر ) -

 )) د هذاضثې هذیر((

تر هیاشتی پْرې د ُْټلًْْ د لْش  کال ل(۰۲۱۱ل( کال د ثْر هیاشتی تر )۰۲۱۱پر ) -

)) لْی ریص((لْی ضرّال تصذۍ   



ل( کال پَ ضْداګرۍ ّزارت کې د کرُڼې صٌایعْ د پراختیا هرکس   ۰۲۱۱ -۰۲۱۱پر ) -

اّ اداري چارّ آهر(( )) د دطاتي   

پَ ضْداګرۍ ّزارت کې د الضي صٌایعْ د پراختیا اّ ل( کال ۰۲۳۳ -۰۲۳۱پر ) -

))ریص(( ضرّال صادراتْ هرکس  

 -ل( کال پَ ضْداګرۍ ّزارت کې د افغاى ًیچي  پَ ًْم د افغاًطتاى ۰۲۳۱ -۰۲۳۳پر ) -

))ریص(( ضرّال جاپاى تجارتي شرکت  

ل( کال د دْت هیاشتې پْرې پَ ضْداګرۍ ۰۲۳۱ې تر )ل( کال د جذي هیاشت۰۲۳۱پر ) -

))ریص((ضرّال ّزارت کې د کْرًۍ ضْداګرۍ   

ل( کال پَ ضْداګرۍ ّزارت کې د التصادي اّ ټْلٌیسّ پر هختګًْْ ۰۲۱۰ -۰۲۳۱پر ) -

))ریص(( ضرّال د ًٌذارتْى   

ال تیلْ یت دویذي صادة د تجارتي چارّ د ّدې، پرهختګ اّ پراختیا لپارٍ د ُیْاد ًَ تِر

ُیْادًّْ تَ رضوي ضفرًَّ کړي دي لکَ : ٌُذّضتاى، پاکطتاى، رّضیَ، آزرتایجاى، 

اّ اٍّ  .هٌګْلیا، تلغاریا، چکْضلْاکیا، ٌُګري، اًګلطتاى، فراًطَ، ختیځ اّ لْیذیځ آلواى

جاپاى تَ ضفر کړې دی.یې ځلې   

دي: ډّل الًذې پَ اّ ژتاړل شْي آثاریې شْي چاپ  

( لوریس کال.۰۲۱۱) د ضړي الر پر -  

ل( کال.۰۲۳۱ژّتڼ پر ) -  

ل( کال.۰۲۱۱د ټْکْ خْرجیي پر ) -  

ل( کال.۰۲۱۳ّری څٌګَ لیٍْ شْ پر ) -  

ل( کال.۰۲۱۳تختْرٍ پیشْ پر ) -  

ل( کال.۰۲۱۱دٍّ هخي کطاى پر ) -  

ل( کال.۰۲۱۱) ژّرې خثرې پر -  

ل( کال.۰۲۱۱د تریالیتْب الر پر ) -  

ل( کال.۰۲۱۱)د زړې ادې کیطې پر  -  



ل( کال.۰۲۱۱د کاڼْ زړًَّ پر ) -  

ل( کال.۰۲۱۰د هالًصرالذیي کچکْل پر ) -  

ل( کال.۰۲۱۳چلثاز پر ) -  

ل( کال.۰۲۱۳تذ هرغَ ټاپْ پر ) -  

ل( کال.۰۲۱۲د تري راز پر ) -  

ل( کال۰۲۱۳َ پر)رغًْ تیا څْ ضیاضي خثرې اّ د افغاًطتاى -  

هیٌَ لرلَ اّ پَ دې الرٍ کې یې ډیرې لیکٌې   دویذي صادة لَ ډیر پخْا څخَ د ادب ضرٍ

د ُیْاد پَ تیالتیلْهطثْعاتْ، ّرځپاڼْ، جرایذّ اّ هجلْ کې خپرې شْې دي. اّ ُوذا 

هًْْ ُن خپارٍ شْې ْ، ښکارًذی، اّ کلیْال پَ ًرًګَ د دٍ یْ شویر ضیاضي لیکٌې د ډډّال

ًْی خًْذ اّ  اړّ اّ لیکٌْ تَدي، خْ دٍ د پښتْ ادتي ًثر د ّدې اّ پرهختګ لپارٍ خپلْ ژت

د لذر اّ الرٍ یې غْرٍ کړٍ چې د دٍ ُلې ځلې پَ دې ترخَ کې  ًْی رًګ ّرکړ اّ ًْې

 ضتایٌې ّړ دي.

اّ ُوذاضې د دویذي صادة یْ شویر لیکٌې، همالې، شعرًَّ اّلٌډې کیطې تر اّضَ ًَ دي 

چاپْلْ کې فعالَ ًّډٍ ګټْرّ آثارّ پَ  چاپ شْي، ُیلَ هي ین چې د دٍ اّالدًَّ د دغْ

تر څْ  لَ یْې خْا لْضتًْکي اّ د ادب هیٌَ ّال تریٌَ ګټَ ّاخلي اّ لَ تلې خْا د  ّاخلي

 پښتْ ژتې پَ غْړیذلي تڼ کې ًْي ګلًَْ ّر زیات شي.

ذوْد طرزي ّیلي دي: ))یْ اّلص پَ ژتَ اّ ژتَ پَ ادتیاتْ ژًّذی پاتی ارّاښاد عالهَ ه 

 کیږي.((

  دي : عثذالصوذ خاى اڅکسي پَ خپلَ یٍْ  لیکٌَ کې داضې کښلې شِیذاّ ُوذاضې خاى  

))د یٍْ لام ژتَ ُغَ ّخت پرهختګ کْالی شي چې اّالدًَّ یې پَ خپلَ هْرًۍ  ژتَ تعلین 

  ّکړي.((

پَ خپلْ لیکٌْ، ژتاړل شْیْ آثارّ اّ شعرًّْ  دویذي صادة د پْرتٌیْ لیکٌْ پر اضتٌاد 

ُیْاد د پرهختګ، کړاًّّْ اّ ضتًْسّ پَ اړٍ، د پښتْ ادب اّ ژتې، اّ د د ټْلٌې د کې 

پَ خپلْ آثارّ  ّدې اّ پراختیا پَ تړاّ اّ دُیْادّالْ دتریالیتْتًْْ اّ تریاّّ پَ الرٍ کې

، د دٍ هیٌَ اّ ُلې اغیسهي، ګټْر اّ تا ارزښتَ اخاللي اّ فکري  الرښًْې کړې دي کې

ي، چې ًَ یْازې اّضٌي ًطلًَْ، تلکې راتلًْکي ًطلًَْ تَ ذٍ ّالعیتًَْ دځلې ُغَ څرګٌ

.ُن پرې ّّیاړي  



، چې پَ دې اثرکې د دویذي صادة یْ تا ارزښتَ اثر )د تریالیتْب الر( ًْهیږي

ُیْادّالْ تَ د ضتًْسّ اّ کړاًّّْ د دل اّ تریالیتْتًْْ الرې چارې،  د ًړۍ د ًْهیالیْ 

کْي. دی پَ خپلَ ضریسٍ کې  الرښًّْې ېاّ اغیسهٌ ېګټْرکْالْ اّ پُْاًْ لَ ًظرٍ لی

 داضې ّایي :

تشر ُویشَ کٌجکاّ اّ پلټًْکی ّ اّ دی، ډیرٍ هیٌَ لري، چې د پخْاًیْ اًطاًاًْ لَ .... ))

تیرّ کړّ ّړّ ًَ خثر شي، ًْ ځکَ یې دخپلې ُْشیارۍ اّ ژّر فکر د کار اّعول اّ د 

راضپړلْ کې ُڅې پیل کړي، ضترتوذًًَْ یې پرلَ پطې پلټٌْ لَ هخې د پټْ رازًّْ پَ 

((راهٌځ تَ کړل، لْی ښارًَّ یې ّداى کړل اّ ډیر ښکلي ٌُري آثار یې راهٌځ تَ کړل...  

 اّ ُوذاضې پَ تل ځای کې ّایي:

دا ځکَ چې د ًا پُْۍ لَ اهلَ د ښْ اّ تذّ، د رښتیا اّ درّاغْ، د دّضتاًْ اّ .... )) 

خثرّ ترهٌځ تْپیر ًَ شْ کْالی، ال تر اّضَ ُن ُغْ کطاًْ  دښوٌاًْ اّ دا ډّل  ډیرّ ًْرّ

خپلْاکي اّ د خاّرې تشپړتیا، هلي یْالي اّر کې هْ لْلپَ کْي،  تَ چې د ّرّر ّژًې پَ

ړًَّ هْ ّژًي، د ځیٌْ کطاًْ لَ خْا )د هلي خایي( اتَ هْ زیاى رضْي، هلي اّ تاریخي ّی

پَ ځای د هلي اتل)!( ًْم ّرکْل کیږي، هاُن دا کار پَ دې ُیلَ تر ضرٍ کړ، چې ګًْذې 

لَ یْې خْا لْضتًْکي اّ څیړًّکي پَ تیرٍ پښتٌې خْیٌذې اّ ّرّڼَ ګټَ ّرڅخَ ّاخلي، 

تلې خْا د پښتْ ژتې پَ اهیل  د ُْشیارۍ اّ لیرې لیذ ضترګې یې الپرې رّښاًَ شي اّ لَ

   ((کې یٍْ تلَ کْچٌۍ هرغلرٍ ّرزیاتَ شي... 

هخکښ اّ ُیْاد یْ ًْهیالې، ّتلې لیکْال، ښاغلی اکادیویطي ضلیواى الیك چې زهْږ د

اّ ًاهتْ شاعر دی، پَ خپلَ یٍْ لیکٌَ کې د دې اثر پَ اړٍ داضې کښلي دي :ًْښتګر  

َ کتاب چې د )تریالیتْب الرٍ( ًْهْل شْی دی. د د هذترم هیرزا علن دویذي دغ)).... 

ًړۍ د ضترّ پُْاًْ د خثرّ اّ تجرتْ ُغَ ټْلګَ دٍ، چې هْلف لکَ د شاتْ هچۍ د 

ضلِاّّ ګل تْټْ لَ رًګًْْ اّ عطرًّْ څخَ ررٍ ررٍ راچڼلې، راټْلَ کړې اّ د دمیمت 

تاب ُیڅ علوي څاًګې پلټًْکْ اّ ضړیتْب لیْالْ الر ًُّْکْ تَ یې ّړاًذې کړې دٍ. دا ک

تَ ًذی ځاًګړی شْی  اّ د ُیڅ ځاًګړي في الرښًَْ پَ غاړٍ ًَ اخلي. هْلف دغَ کتاب 

د ّزرهاتْ ّطٌذاراًْ د ډلَ ایس اضتعذاد خْځْلْ،  د پښتٌې ټْلٌې د عوْهي تیذارۍ پَ ُذف

(( تیذارّلْ اّ رّزلْ تَ ّلف کړی دی...  

لَ آثارّ ًَ هعلْهیږي چې دٍ لَ خپلې ژتې اّ اّلص ضرٍ ریښتیٌې هیٌَ  د دویذي صادة، 

د عاهْ لْضتًْکیْ لَ رّق، هیٌې اّ  پاللې دٍ اّ پَ ډیرٍ رّاًَ، ضادٍ اّخْږٍ پښتْ ژتَ

د دویذي .ژتاړلي دي ري، ګټْر اّ ارزښتٌاک آثارډیر پَ زړٍ پْ عاللې  ضرٍ تراتر



پَ دې کَ دٍ چې دٍ دخپل ژًّذ اّ د افغاًي ټْلٌې د  لَ یْې خْا صادة د آثارّ ځاًګړًَ

پَ پام کې ًیْلې دي هِن اّ ضرّري هطایل  َ اّږدّ کې پَ خپل خپل ّخت کې ډیرژًّذ پ

اّ تیا یې لیکٌې اّ ژتاړًې کړې دي.اّ لَ تلې خْا دٍ خپل آثار پَ خپل شخصي لګښت 

ډالۍ کړې دي. چاپ اّ تیا یې د ادب اّ فرٌُګ هیٌَ ّالْ تَ پَ ّړیا تْګَ  

یْ خپل ژتاړل شْي کتاب چې د )تري راز ( ًْهیږي پَ ضریسٍ کې  دویذي صادة د

 داضې کښلي دي:

ّرّڼْ پَ ګټَ  –لعې پَ لړ کې کْم کتاب د پښتْ ژتې اّ پښتٌْ خْیٌذّ اکلَ چې د هط....))

راتَ ښکارٍ شي ضوذضتي للن تَ الش اّ داضې پَ تیړٍ یې پَ ژتاړٍ پیل کْم لکَ پَ ضر هې 

چې څْ ټْلۍ پیریاى ّي اّ یا هې پَ دې ُکلَ لَ خپل ّجذاى ضرٍ تړّى کړې ّي. لَ دې 

کثلَ پَ تل چا هٌت ًَ تارّم تلکې غْاړم لَ دې الرې د خپلې ګراًې هْر شیذې داللې اّ 

تطل ّرکړم ځکَ چې ُر هلت پَ خپلَ ژتَ پایي اّ دُر هلت چې ژتَ زړٍ تَ خپل 

ّرّ د پْپٌا کوسّرې ّي د ُغَ هلت هالْهات اّ الش تَ راّړًې ُن لږې ّي اّ ّرّ 

((..کیذّ پَ لْري درّهي.  

ارّ ژتاړٍ یْ هِن آث د پښتْ ژتې پَ ادب، ٌُر، علن اّ ًْرّ پٌُْیسّ ترخْ کې د تِرًیْ

اّ ارزښتٌاک ًمش اّ رّل لْتْي.پَ ًړۍ کې ضایٌص  هيږي اّ خپل اغیسضرّرت ګڼل کی

ژتاړٍ  ي.ترالضَ کْاّ تکٌالْژی ُرٍ ّرځ پَ ډیرٍ چټکۍ ضرٍ هخ تَ ځي اّ ًْې تجرتې 

د اًطاًاًْ تر هٌځ ُغَ ّضیلَ دٍ چې ُغْی لَ فکري پلٍْ ضرٍ ًږدې کْي اّ پَ ًړۍ کې لَ 

د تِرًیْ آثارّژتاړٍ پَ پښتْ ًَ خثرّي. راّړًْادتي اّ علوي خْځښتًْْ اّ الضتَ  ًْیْ

ژتې اّ زهْږ دآثارژتاړٍ پَ تِرًیْ ژتْ زهْږ ُیْادّال اّ دًیاّال لَ ادتي، ٌُري، علوي 

تِیرًّْ ًَ خثرّي. پَ دې اضاش زهْږ د لیکْالْ یْ هِوَ دًذٍ دا  تګًْْداّ پٌُْیسّ پرهخ

ُن دٍ چې د ًْرّ ژتْ آثار پښتْ کړي اّ د پښتْ ژتې آثار ًْرّ ژتْ تَ ّژتاړل شي، تر 

څْ چې هْږ د ًْرّ ژتْ آثار ًَّ  لْلْ اّ خپل آثار ّر  ًَّ ژتاړّ، پرهختګ ًَ شْ 

َ دې کې شک ًَ شتَ ژتاړٍ آضاى کار ًَ کْالی اّ پَ ًړۍ کې هْ څْک ًَ پیژًي. خْ پ

دا یْ هطلکي اّ درفْي کار دی. لَ ًیکَ هرغَ زهْږ ًْهیالې اّ پیاّړې لیکْال اّ دی 

ژتاړًّکې دویذي صادة پَ دې ترخَ کې د یْ ځاًګړي اضتعذاد خاًّذ شخصیت ّ چې د 

ّ خًْذّر آثار د ې لپارٍ پَ زړٍ پْري، ګټْر اٌخپلْ ُلْځلْ پَ ّضیلَ یې د پښتْ ادب د تډای

ژتَ  پښتْ لرغًْې اّ ّیاړلېداًګریسي اّ فارضي ژتْ ًَ پَ پښتْ ژتې ژتاړلې دي، چې 

  یې پرې شتوٌَ کړې اّ ال درًَ کړې دٍ.

څیړًّکې اّ تکړٍ شاعر دی  د پښتْ ژتې یْ ّتلې لیکْال، ښاغلی زریي اًځْرچې زهْږ 

ر پَ اړٍ داضې کښلي دي :پَ خپلَ یْ لیکٌَ کې د دویذي صادة د یْ ژتاړل شْي اث  



د ًْهیالي ارّاپٍْ اّ ټْلٌیس پٍْ کاى هْرګاى )د تري راز( ُغَ ًْی اثر دی چې ....))

ښاغلي دویذي پښتْ کړی اّ دا دی ضتاضْ پَ الضًْْ کې دی. دغَ اثر پَ ټْلَ ًړۍ کې 

ْ دّهرٍ هشِْر دی چې ښایي ډیرٍ لږٍ  داضې تلَ ژتَ  تَ ّي چې د ّیًْکْ شویر یې لَ څ

هلیًْْ څخَ ّاّړي اّ دغَ اثر دې ًَّ لري، یْازې زهْږ خْارّ ، اټکل پٌځْش هلیًَْ 

پښتٌْ ، ال تر اّضَ پْرې دغَ اثر پر خپلَ ژتَ ًَ شْای لْضتلی. لَ ًیکَ هرغَ ښاغلي 

اّلطًْْ اّ ژتْ د ضیالۍ جْګَ  یْدې ترخَ کې ُن دًړۍ د ًْرّ ژًّذ دویذي، هْږ پَ

 کړّ.

ضتل الزم دي، دا ًَ یْازي چې پَ یْ اثر دی چې ُر پښتْى تَ یې لْ)د تري راز( داضې 

اًګړي ژًّذ د تریاّّ لپارٍ ډیر ګټْر دی،  د دې پَ ځاًګړي اّ شخصي ژًّذ کې اّ د ځ

یاّّ لپارٍ اّ پَ ټْلٌَ کې د یْ غْرٍ رڅٌګ کې د ټْلٌیس ژًّذ د ضٌثالښت لپارٍ، د ټْلٌیسّ ت

ْرې الرښْدًې لري. پَ دمیمت کې دغَ اثر د کلًْْ رّل د لْتْلْ لپارٍ ډیرې پَ زړٍ پ

څیړًْ یْ ارّایي اّ ټْلٌیس ًچْړ دی چې هْږ یې کلًْْ ضتړیْ کًّْکْ تجرتْ اّ ازهْیٌْ 

..((ّ دغَ تجرتې ځاًتَ رالیږدّلی شْ.پَ څْ پرلَ پطې ضاعتًْْ کې لْضتلی ا  

یادیږي. پَ دې اثر د دویذي صادة یْ تل ګټْر اّ خًْذّر اثر د )ژّرې خثرې ( پَ ًْم 

پَ خپلْ  پاکْ اّ ضپیڅلْ ّیٌاّّ پَ  کې پَ لٌډّ اّ خًْذّرّ جولْ کې پُْاًْ اّ علواّّ

خْږّ الفاظْ اّ افکارّ کې د اًطاًي اّ اخاللي  ژًّذ پَ اړٍ پَ ډیر عالي اّ جاهعی ډّل د 

پر ، چې پَ لْضتلْ یې د ُر لْضتًْکي اضتذالل اّ هٌطك پر تٌطټ داضې اشارې کړې دي

 ّجذاى، فکر اّ ادطاضاتْ ژّر اغیس شیٌذلی شي.

ښاغلی ضرهذمك زلوی ُیْادهل چې زهْږ د ُیْاد یْ ًْهیالی اّ هخکښ لیکْال اّ ّتلې 

 څیړًّکې دی پَ خپلَ یْ لیکٌَ کې د دې اثر پَ اړٍ داضې کښلې دي:

زا د خْښی ځای دی، چې زهْږ زیارکښ هترجن اّ پَ پښتْ هیي لیکْال ښاغلي هیر....))

علن دویذي د پښتْ د علوي رخیرې د زیاتْلْ پَ خاطر پَ ّرضتیْ کلًْْ کې ښایطتَ زیاتې 

اّ خپلې لیکٌې اّ ټْلًْې خپرې کړي. د ُوذغَ ضلین رّق اّ پښتٌي هیٌې پَ دّام ترجوې 

یې دا دی اّش د )ژّرې خثرې( دا داضر کتاب آهادٍ کړې دی. د دې کتاب شیګڼَ دا دٍ 

فرٌُګًْْ دّاړّ پْرې هرتْطْ پُْاًْ، علواّّ اّ هفکریٌْ، لٌډې چې د شرلي اّ غرتي 

څْ ژّرې ّیٌاّې یې پکې راټْلی کړیذي اّ دغَ ښکلې هجوْعَ یې ترې پَ دې ًیاهت 

(( ..ي رّزًَ کې ترې ګټَ ّاخیطتل شي .جْړٍ کړې دٍ، چې د پښتٌْ پَ اخاللي اّ فکر  

ًَ درلْد، خْ د پشتْ ژتې، ضرٍ لَ دې چې دویذي صادة د پښتْ ادتیاتْ اکاډهیک لْضت 

خپل خْږ ژًّذ  الرٍ کې یې د دې اًګړې هیٌَ لرلَ اّ پَ، کلتْر اّ فرٌُګ ضرٍ یې ځادب

اّ پَ هطثْعاتْ کې یې لیکٌې پَ تیالتیلْ ّختًْْ کې خپرې شْې  ډیر ّخت ّلف کړې ّ،



لیکلي دي. دٍ د خپلْ ًْرّ  پَ ډیرٍ رّاًَ، ضادٍ اّ خْږٍ ژتَ دي، اّ خپل ګټْر آثار یې

لیکٌْ تر څٌګ طٌس اّ طٌسي لیکٌْ تَ ُن ډیرٍ هیٌَ درلْدٍ، ُوذا د دٍ هیٌَ ٍّ چې تې 

شویرٍ طٌسي آثار یې لَ ًْرّ ژتْ څخَ  پښتْ ژتې تَ ّژتاړل د تیلګې پَ تْګَ د دٍ دا آثار 

د ټْکْ خْرجیي، ژّتڼ، تختْرٍ پیشْ، ّری د یادًّې ّړ دي لکَ : دٍّ هخي کطاى، 

 څٌګَ لیٍْ شْ اّ داضې ًْر...

لیکْال اّ ّتلې طٌسلیکًْکې دی، پَ خپلَ یٍْ لیکٌَ  ښاغلی عثذالْادذ ًظري چې یْ تکړٍ

کې د دویذي صادة د یْ اثر پَ اړٍ چې )د زړې ادې کیطې( پَ ًْم یادیږي داضې کښلې 

 دي:

ارّ کې کَ ژتاړٍ دٍ اّ یا د دٍ خپل لیکلي آثار، د دٍ زیږٍ )).... د دویذي صادة پَ ټْلْ آث

اّ ًیش دارٍ ژتَ، چې پَ عیي ضادګۍ کې ډیرٍ خْږٍ دٍ لَ ّرایَ څرګٌذیږي. لکَ د دٍ 

ضرٍ پییلي دي ، خْ ُر ّار دزړې ادې کیطې کَ پَ ظاُرٍ تاریخي اّ خیالي کیطې یې 

لَ هاًا زړٍ ادې خْلَ ّتړي، تیا چې کیطَ تر یْې ًمطې اّ ډډې پْرې رضیږي اّ یا پَ ت

ًْ ډډّال خْضتی خپل د زیږې ژتې شرتت اّ د ًاتاّرۍ خْاږٍ زُر ّرپاشي، تر څْ دا 

ٌُري اّرّلي تعذ اّ دالّت ُن تر الضَ  طې د خپل تاریخي ارزښت تر څٌګ خپلکی

کْي. الیك صادة د دٍ د زړې ادې کیطْ پَ ضریسٍ کې لیکي : ) دویذي صادة غْاړي 

د تاریخي پیشْ ُغَ کړۍ چې دی یې د خپلْ لیکٌْ لپارٍ د اضتذاللي پایْ پَ تْګَ کارّي، د 

یْ تذثًْْ تاًذې د طٌسًّْ پَ یْ هرغلیي هسې تاًذې ّپیي اّ پَ دې تْګَ پَ ُغَ پارًّّک

((طٌس ضیْری خپْر کړي، چې هذتطة غْضَ کْالی شي.  

ُیْادهل صادة ُن د ُوذې کیطْ پَ ضر پاڼْ کې لیکي: راز ُوذا  

زها پَ پَُْ پَ دې کیطْ کې ډیر دراًَ هْضْعات یې پَ ضادٍ ژتَ پَ دکایتي اًذاز  ))

((کې، چې د طٌسًّْ هساح هالګَ ُن لري، خلکْ تَ ّړاًذې کْي...  

د دویذي صادة یْ تل پَ زړٍ پْرې اّ خًْذّر ژتاړل شْې اثر د )چلثاز( پَ ًْم 

 یادیږي.

داضې کښلي دي :پَ اړٍ اثر د دغې  اکادیویطي ضلیواى الیك پَ خپلَ یٍْ لیکٌَ کې  ښاغلي  

 رْ))د هیرزاعلن دویذي د )چلثاز( ًْهې ژتاړې خپریذل کْهَ چې د شلوې پیړۍ د هشِ

ترکي طٌس لیکًْکې )عسیس ًطیي( پَ ضکًْډًّکې للن لیکل شْې دٍ، پَ داضې هٌاضة 

ّخت لْضتًْکْ تَ ّړاًذې کیږي چې افغاًطتاى د یٍْ ژّر ُر اړخیس تذراى د اخاللي 

طاعْى پَ تثَ کې ضْځي. دا پښتْ تَ د ًْرّ ژتْ د ادتي آثارّ د اًتمال پر الذام تر ضیرٍ، 

کلَ چې دویذي صادة  ع د ټاکلْ پَ ترخَ کې یْ اتتکار دی.لَ ّخت ضرٍ هطاتك د هْضْ



د شْي الذام پَ تارٍ کې زها ضال تَ هراجعَ ّکړٍ ها د دٍ هفکْرٍ تاییذ کړٍ اّ دی د خپل یا

هې ُّڅاٍّ چې دغَ کار پَ ًْرّ ړّهثی کړي اّ طٌس ډّلَ داضتاًًْْ تَ پَ خپلْ ادتي ُلْ 

((.ځلْ کې لْهړي اّ پَ صذر کې ځای ّرکړي..  

پَ اّلطي ادب کې د  ټْکې د ُرې ژتې فلکلْریکَ، پَ زړٍ پْرې اّ خًْذّرٍ ترخَ دٍ.

عْاهْ ّګړّ ږغ دی، چې دیٍْ ًطل ًَ تل ًطل تَ ، د یْې ضیوې ًَ تلې ضیوې تَ لیږدّل 

کیږي، ّیًْکي اّ جْړًّکي یې هعلْم ًَ دي. ټْکې د اّلطي ًمذ ُغَ ُیٌذارٍ دٍ، چې لَ 

 ٌیسّ، التصادي، اخاللي ًاخْالْ،د ټْلیْې خْا پَ ټْلٌَ کې خلک خٌذّي اّ لَ تلې خْا 

پَ هماتل کې هثارزٍ کْي اّ ّرپْرې هلٌډې  اّ ًْرّ تیالتیلْ ًیوګړتیاّّ ، ضتوًْْلوًْْظ

ي تر څْ لَ ټْلٌیسژًّذ څخَ یې لوي ټْلَ شي. پَ ُغَ ټْلٌَ یُّي، خپلَ کرکَ ّرضرٍ ښ

کې چې ظلن، تیری، ًارّا ّي اّ اّلص ًَّ شي کْالی خپل تر دك ږغ پْرتَ کړي ًْ 

ې د خلکْ پَ هٌځ کې ټْکې ټکالې جْړیږي.خاهخا پَ داضې یْ ټْلٌَ ک  

پل یْ اثر کې چې )د هالًصرالذیي کچکْل( ًْهیږي پَ خپلَ یٍْ لیکٌَ خدویذي صادة پَ 

 کې داضې کښلي دي :

))....زهْږ پَ ګراى ُیْاد افغاًطتاى کې د اّلطي ادتیاتْ پَ لیکلي ډّل راټْلْل اّ څیړل 

لَ خْا پیل شْې دي اّ تر اّضَ دّام لري  لوریس( کال کې د کاتل ادتي اًجوي۰۲۰۳پَ )

( ټْکې د لیک پر ۳۱۳چې پَ دې لړ کې هاُن د خپل کوسّري ّش اّ تْاى پَ اًذازٍ )

لَ الرې خپلې لذرهٌې  ل( کال کې هې )د ټْکْ خْرجیي(۰۲۱۱ضپڼطي ّپییلې اّ پَ ) 

څیر چې پَ ټْلٌې تَ ّړاًذې کړي. دا دٍ څَ ًا څَ لص کالَ ّرّضتَ کټ هټ د ُغَ چا پَ 

لْګرّ پطې  ّږي ټْلْي، تیا د خپلې ًیوګړي ُڅې پَ لړ کې لکَ څٌګَ چې ّایي : ) لَ 

راّتلي ًشت ًَ ًیٌې ُن ښې دي.( ایلَ تلَ پَ دې تریالی شْم چې د هالًصرالذیي لَ خْلې 

( هرغلرې پَ ۲۲۱؛ لَ تې شویرٍ خًْذّرّ خثرّ څخَ یْازې )اّ یا پَ ُغَ پْرې ّرتپلي

یک پر هرغلیي هسی ّپیین چې ښایي پَ پښتْ ادب کې د هالًصرالذیي ًیوګړې دې ُیلَ د ل

((  اّ تش ًَ لیکلی ځای پر ډک کړم...  

دویذي صادة تَ خذای پاک داضې یْ ٌُري، ادتي اّ علوي اضتعذاد اّرکاّت ّر پَ ترخَ 

ْ کړې ّ، چې دٍ د خپلْ ٌُري اّ ادتي ُلْ ځلْ پَ ّضیلَ د ٌُري ًثرًّْ تر څٌګ د پښت

ادتیاتْ پَ رًګیي اّ غْړیذلي ډګر کې د شعر ّیلْ اّ لیکلْ پَ ترخَ کې ُن خپل للن اّچت 

 ضاتلی ّ.

پَ خپلَ یْ لیکٌَ کې د  شاعر دی لیکْال، تکړٍچې د پښتْ ژتې یْ ّتلې شاغلی ًظیف تکل 

 دویذي صادة د شعر اّ شاعرۍ پَ اړٍ داضې ّایي:



کال کې کلَ، چې ُالٌذ  زیږدیس(۰۱۱۱اغَ )شاعري پَ ُو صادة )).... د ارّاښاد دویذي

تَ هِاجر شْی، پیل شْې دٍ اّ لْهړی شعر یې ُن یٍْ پرتلٌَ یا همایطَ دٍ، چې خذای 

ز( کال لیکې دی، کَ څَ ُن داضې همایطې زهْږ اکثرّ شاعراًْ ۱۱/۱۱/۰۱۱۱تښلي پَ )

همایطې یې کلَ چې لَ خپل ُیْاد څخَ تل ُیْاد تَ هِاجر شْې یا پَ چکر تللي داضې 

کړې دي. دخپل ّطي اًطاى، د خپل ّطي طثیعت، د خپل ّطي اّتَ خْاړٍ اّ دتی د خپل 

ّطي ًّې پْټي یې ُن د تل ّطي لَ ّرتَ شیاًْ ضرٍ همایطَ کړې دي. یا یې خپل ښَ تللي 

یا دتل. دویذي صادة ُن دغَ همایطَ ډیرٍ زړٍ راکښًْکې کړې دٍ. دتیلګې پَ تْګَ د دې 

ًَْ:شعر یْ څْ تیت  

 دلتَ پطرلی دی ښایطتَ هیلې ضیلًَْ دي

 ُلتَ هیٌذې تْرې، کړي ّیرًَّ اّ غوًَْ دي

 دلتَ خٌذاګاًې، ًڅا ګاًې خْشالۍ ښکاري

 ُلتَ ژړاګاًې، تې ّضې اّ ضرٍ اّرًَّ دي

*** 

دا ډیر اّږد شعر دی، چې دلتَ لَ ُلتَ ضرٍ پرتلَ شْی دی.د ُیْاد ًاّړٍ شرایط د ُالٌذ لَ 

پرتلَ شْي دي.اًطاى یې د ُغَ ځای لَ اًطاى ضرٍ، چې دٍ خاپْړې ّرضرٍ ُْضایٌْ ضرٍ 

کړې دي اّ د ژًّذ ډیرٍ ترخَ یې پَ کې تیرٍ کړې دٍ، پرتلَ کړې دی اّ تیا یې د خپل 

هاتَ د دویذي صادة شاعري  اًطاى پَ تې ّضۍ د خپل شعر اّښکې تْیې کړې دي. خْ

لّْ د ضتایٌې ّړ ښکاري:لَ څْ پ  

ْاد پالٌَ، اًطاى پالٌَ، هلي افغاًي ًاضیًْالیسم، لَ جګړې دٍ پَ شعر کې ُیدا چې د  -۰

 کرکَ، صذالت اّ هیٌَ ًږدې پَ ُر تیت کې ځاى راښکارٍ کْي.

دا چې د دٍ شعر ډیر ضادٍ، عام فِوَ اّ تې تکلفَ دی، چې زهْږ د ټْلٌې ُرّګړي تَ  -۳

کړي اّ یا پَ  ضیخ اّتفطیرچې یْ تل څْک یې ّرتَ تْد پُْیذّ ّړ دی، تې لَ دې ًَ 

پخْاًۍ اصطالح )الوعٌا الشعر في تطي الشاعر( داضې ًَ دي اّ دا ُغَ دی، چې د ډیرّ 

 پَ شعر کې ال ًشتَ.

د خپل زړٍ خثرٍ پَ خپل زړٍ کې د ًٌَ ًَ دٍ پریښې  دا چې دٍ پَ خپل شعر کې ُیڅ کلَ -۲

، ُڅَ یې کړې چې ُغَ ّکړي ، ځکَ چې دا د ډیرّ افغاًاًْ د زړًّْ خثرې ّي اّ پَ 

زړٍ د  ، چې د شعر لالة پَ پام کې ًّیطي اّ د دٍ دپَ دې پطې ًَ دی ګرځیذلیدې کې تیا 

 خثرې خٌډ شي .



رٍ د ُغَ یْ اّږد ًظن یْ څْ تیتًَْ د تیلګې زٍ پَ دې ترخَ کې د خپلې خثرې د زتات لپا

 پَ ډّل را اخلن دا ًظن ّلطوشر کرزي تَ ّیل شْی دی:

 رضیذلی یې کرزیَ لْړ همام تَ

اهتذاى تَ ْد تاریخ عثرتًْ  

ل صراط دیدا همام ًَ دی، دا ضن پ  

 الرٍ ّځي یا جٌت تَ یا ًیراى تَ 

 پر تغل دې پرًّي لْټواراى ګرځي

ضتا ضر تَ زهْږ ځاى تَ خذای دې خیر کړي د  

 لږ چرت َُّّ لَ تاًَ هخکې څْک ّّ

 چې هختْرې شْل تاریخ اّ پاک ضثذاى تَ

*** 

(( ترپایَ  

 ضرٍ چې دی یْدرًّذ، تا ادطاضَ ، ، پَ رښتیادویذي صادة لَ ډیر ًږدې څخَ پیژًذّ ها

هلګرّ اّ د ًیکْ اّصافْاّ عالي اخاللْخاًّذ شخصیت ّ.د خپلْ  پاک اّ ضپیڅلې اًطاى ّ.

 دّضتاًْ ضرٍ صویوي، هِرتاى، رښتیٌې اّ خْاخْږې ّ.

پیژًذل شْی لیکْال دی اّ ددویذي  ې یْ ّتلې اّ هخکښ شاعر، ښاغلی افصل ټکْر چ

د دٍ پَ اړٍ پَ خپلَ یٍْ لیکٌَ کې داضې ّایي:  ، ًږدې دّضت اّ هلګری ّډیرصادة   

ذالضَ هې  ډیرې خثرې ډیرې )).... کلَ چې د ارّاښاد دویذي صادة ًْم اخلن، ًْ ضو

فکر یْضي، ډیرّ ډیرّ تَ هې  لیکٌې ډیرې ګرّیږًّې، خاطرې پَ رُي کې تذاعي شي.

پیښْ اّ ډیرّ کیطْ تَ د غن اّ زغن اّښکې تْیې کړم اّ دا پَ دې، چې زٍ فکر کْم پَ دې 

ًاضتَ غًْډٍ کې تر ټْلْ زیات، زٍ لَ دویذي صادة ضرٍ ًژدې پاتې شْې ین. لَ ډیرّ 

ّږدّ کلًْْ راُیطې زها لَ دویذي صادة ضرٍ ًاضتَ پاضتَ ٍّ.ُغَ ها د یٍْ درًّذ ا

لي اّ هٌلي لیکْال، ژتاړًّکي، لیکًْکي اّ یوي اًطاى، د یٍْ ضپیڅپښتْى، د یٍْ صو

شاعر پَ تْګَ پیژاًذٍ. ُغَ تَ چې ها ُر ّخت لیذٍ اّ یا تَ هې د ُغَ ددال ادْال پْښتٌَ 

ْخت ّ، د آثارّ پَ ژتاړلْ د لٌډّ کیطْ پَ لیکلْ اّ د شعر پَ ّیلْ کْلَ، ًْ ُغَ تَ ُویشَ ت



ضرٍ یې ژًّذ کاٍّ. لَ لیکلْ اّ ژتاړلْ ضرٍ یې هیٌَ ٍّ. زها پَ فکر پَ پښتٌْ کې تَ ډیر 

داضې کن کطاى پیذا شي، چې ُغَ دې پَ دې دّهرٍ لږ ّخت کې د دویذي صادة ُْهرٍ 

(( آثار ّلیکي...  

 ادیة اّ شاعر ّ چې د دٍ ًْم اّ آثار تَ  لیکْال، دة ُغَ پیاّړېچې دویذي صا لٌډٍ دا 

 تْګَ ځاًګړي پَ اّ خلک زهْږ اّ ّي ژًّذی لپارٍ تل د کې تاریخ پَ دادتیاتْ زهْږ 

 دلذر اّ ضتایي تَ کارًاهې اّ ځلې ُلې دٍ د اّ ّیاړي ًْم پَ دٍ د تَ ّال هیٌَ ادب د زهْږ

شاعر ّایي :.ګْري ّرتَ تَ ضترګَ پَ  

 خلک ّایي غن ښادي ضرٍ ّرّر خْر دي

 څَ تَ ښَ ّای کَ دا ّرّر ّرضرٍ ًَ ّای

:خْشذال خاى ختک ّایي   

لذر کَ اّش پَ ُیچا ًَ شتَد خْشذال   

عالنپص لَ هرګَ تَ یې یاد کا ډیر  

. ّي ژًّذی تل یې د یاد اّ ښادٍ ارّایې  

 پَ ډیر درًښت اّ ادتي هیٌَ : اًجٌیرعثذالمادرهطعْد

 

 

 

 

 

 

  

 


