
 

ؽاعش ښاغلی ّلْلْ خاًّذ، ُیْاد پال اّ اّلظ پال  هلي د

 عثذالُْاب عشتیش

 هشکَ ّال : اًجٌیشعثذالمادسهغعْد

صهْږ تکړٍ اّ خْږ ژتې ؽاعش ښاغلی عثذالُْاب  د افغاًغتاى پَ هعاصشٍ ؽاعشۍ کې

عشتیش ُغَ هلي، ټْلٌیض اّ ادتي عټَ دٍ چې د دٍ  د ًْم عشٍ صهْږ د ادب اّ فشٌُګ هیٌَ 

 ّال آؽٌا دي.



( لوشیضکال د ۸۲۳۱ذالُْاب عشتیشد حاجي صاحة عثذالغٌي صّی دی چې پش )ثعښاغلی 

یذلی دی. دٍ خپلې صدٍ کړې د عیذ ًٌګشُاس ّالیت د عشٍ سّد پَ هْعی صیْ کلي کې صیږ

( لوشیض کال ۸۲۳۱د ښًّْې اّ سّځٌې پَ هْعغَ کې عشتَ سعْلې دي. تش ) جوال الذیي 

پْسې د حثیثیې  اّ اعتمالل پَ لیغْ کې د پښتْ ژتې اّ ادتیاتْ د ښًّْکي دًذٍ لشلَ، اّ 

د ؽاعشۍ تش ّسّعتَ یې پَ سادیْتلْږیضّى کې پش کاس پیل ّکړ.دٍ پَ سادیْتلْیضّى کې 

څٌګ د خپل کاس پَ هْدٍ کې پَ علګًْْ لیکٌې ، ګزاسؽًَْ، هشکې اّ دیالْګًَْ لیکلې 

دي.عشتیش صاحة ُوذاعې یْ ؽویشښکلې اّ پَ صړٍ پْسې سادیْیي خپشًّې ُن جْړې 

پَ سادیْ تلْیضّى کې د تالتیلْ خپشًّْ لیکًْکې، ّیًْکې، اّ چلًّْکې ّ.  ید کړې دي.

لَ کثلَ د  د خپل هٌځي جګړّږ ًْس ُیْاد ّال د جِادي ډلْ ټپلْعشتیش صاحة لکَ صهْ

پَ جشهٌي کې د پشدیغې ( صیږدیض کال ساُیغې ۸۹۹۲جشهٌي ُیْاد تَ کډّال ؽْ، اّ لَ )

.ژًّذ تیشّي  

 خپشٍ ؽْي اّ کال ساُیغې د دٍ ؽعشًَّ د ُیْاد پَ هطثْعاتْ کې ( لوشیض۸۲۳۲لَ )

اّچت عاتلی دی. پَ دې السٍ کې  خپشیږي اّ دٍ خپل للن  

 ژّسًالیغت، ّتلې اّ هیالې،یًْْ دُیْاد صهْږ چې اسغٌذ تثشک صاحة ډاکتش ښاغلی ـ

ادتي اّ  د عشتیش ښاغلي د کې لیکٌَ یٍْ خپلَ پَ دی، لیکًْکې ًاهتْداعتاى اّ ًْښتګش

:دي کښلي داعې اړٍ پَ فشٌُګي ؽخصیت  

 داسم. آؽٌایی ؽاى آثاسگشاًثِای تا ّ هیؾٌاعن پیؾیي عالیاى اص سا عشتیش عثذالُْاب جٌاب)

گشدیذم. آؽٌا ایؾاى آثاس تا کَ تْد  ُّؾت چِل عیضدٍ عال دس تاس اّلیي  ًکٌن اؽتثاٍ اگش   

  ُای هصاحثَ ّ گضاسؽِا ، هماالت ، ؽعش  دفتشُای  تش افضّى عشتیش جٌاب اص

 تلْیضّى سادیْ خْب گاى گْیٌذٍ ّ عاصاى تشًاهَ اص ایؾاى.  اًذ ؽذٍ هٌتؾش  ُن اسصؽوٌذی

 تیاى اؽعاسػ.  هاعت پشتاس ادتیات دس یی ؽذٍ  ؽٌاختَ ًام عشتیش. هیشًّذ تؾواس کؾْس

 ّ خذهت ّ عاالسی ؽایغتَ ، ّطٌذّعتی.   اعت کؾْس هحشّهاى  ُای ًیاص ّ دسدُا گش

  اعت هشدهؼ ّ  کؾْس عاؽك عشتیش.  هیغاصد سا کالهؼ جُْش اًغاى تَ ّسصیذى عؾك

(هیذاسد. تیاى ُّلِلَ ؽْس اص هولْ ّ هغتحکن ، صیثا کالم تا سا عؾك ایي ّ  

 د ښاغلي عثذالُْاب عشتیش چاپ ؽْي آثاس دا دي:

( لوشیض کال.۸۲۱۱څیشې ګشیْاى پش) -  

.( لوشیض کال۸۲۱۱کْثش جام پش )د  -  

( لوشیض کال.۸۲۱۱د څپْ ژتَ پش ) -  



.لوشیض کال (۸۲۱۱عْی ډاګ پش ) -  

( لوشیض کال.۸۲۱۱چیٌَ پش ) -  

.( لوشیض کال۸۲۱۱ُویاًې پش)ـ   

( لوشیض کال.۸۲۱۳تڼ پش) -  

( لوشیض کال.۸۲۱۳ـ غشًَّ پش )  

( لوشیض کال.۸۲۱۱)پشـ عوٌذس   

.کال ( صیږدیض۳۱۸۱صس پش )صاړٍ  -  

.س تَ چاپ ؽيژاّ ُوذاعې یْ ؽویش ًاچاپَ آثاس لشي، چې ډیش   

ژتې اّ تا احغاعَ ؽاعش اّ  ـ ښاغلې عثذالِادي ُادي، چې صهْږ د ُیْاد یًْْښتګش، خْږ

 لیکْال دی، د ښاغلي عشتیش د ؽعش اّ ؽاعشۍ پَ اړٍ داعې ّایي:

 ّّ ًَ ال جاى کاتل اّ افغاًغتاى ګشاى چې ّختًْْ ُغْ لَ ، کلًْْ ؽپیتوْ لَ صیة عشتیش)

 ؽْي ساؽیٍْ ّّ ًَ ښاسًّْ پش صهْږ لیْاى کې جاهَ پَ اًغاى د چې ّختَ ُغَ لَ ّساى،

 یې عشٍ ؽعشًّْ لَ اّ پیژًن ؽْي، تاال ّّ ًَ ال تْد ّ ُغت صهْږ چې ّختَ ُغَ لَ اّ

 د صها تْپیش لږ پَ یې ؽاعشي اّ دی ؽاعش ًغل ّړاًذیٌي د ًَ هْږ لَ صیة عشتیش.ین آؽٌا

 د السې یْې هتعِذ،د یٍْ د تَ ّفاق اّ ّطي ؽاعشي صیة عشتیش د.دٍ ُوضّلې عوش

 هْصًّې اّ آٌُګیٌې ساّتلې ًَ صړٍ لَ اًغاى پالًْکي د اسهاى عتش یٍْ د اّ دسلْدًّکي

 غویضې اّږدې سّاًې د صهْږ یې پٌځًْْ تش ؽاعشاًْ صیاتشٍ د ًغل خپل د چې دي عاًذې

ؽْ. ګڼالی اًځْسًَّ سّښاًَ اّ ښکاسٍ  

 د صیة عشتیش د اّ ّّ صلوکي جْػ د صیات ُْػ تش هْږ چې دي یاد ّختًَْ ُغَ هاتَ

 ساکې یې تَ جزتې ّطٌپالٌې د اّ ساّعتلَ جْػ پَ ّیٌَ هْ تَ اًذاص ځاًګړي ّیلْ ؽعش

ین. هٌٌذّی ُڅًْْ اّ هِشتاًیْ د ُغَ د ډّل خاؿ پَ صٍ. ساّیښْلې   

 ټګي اّ تصٌع کې دسؽَ ساؽَ اّ هشاّداتْ ؽخصي پَ خپلَ چې څٌګَ لکَ صیة عشتیش

 یې ُوذاعې کْي تذاعي تَ رًٌُْْ ؽخصیت پښتْى سښتیٌي اّ عادٍ د اّ پیژًي ًَ تشګي

کْي. اغیض صړًّْ پش سعا چې دي ډک ًَ صویویت دّهشٍ لَ ُن ؽعشًَّ  

 ّسّعتَ یا دهخَ لږ پیل تش ؽاُۍ تٌظین د اّ عمْط تش ًظام ّسّعتي د کې افغاًغتاى پَ

 کاسّاى لْی لَ هِاجشّ د اّصهْږ ّلیږدیذٍ ًَ ّطي لَ عتشګْ اّتلٌْ پَ ُن صیة عشتیش

 دی دا یې کې کلًْْ ّسّعتیْ پَ خْ ، خثش ّّم ًَ ُڅْ لَ یې کلًَْ ډیش ؽْ، ځای یْ عشٍ



 صړی پاک دا صهْږ چې ین خْؽالَ ّستَ اّ اّسم غږ ؽشًګیذلی ًَ اسّپا لَ هشغَ ًیکَ لَ

 د ؽْس اّ صّږ ډیش پَ پخْا تش ُن ال اّ پالي یاسي عشٍ ؽعش لَ ُن ال ؽاعش صویوي اّ

سعْي. ّالْ هیٌَ خپلْ تش غږ سعا خپل پَ عاًذې صړګي هِاجش خپل  

 سیاضت تَ ؽعش خپل ُغَ تلکَ دٍ ًَ آهاتْسٍ اړیکَ ؽعش اّ صیة عشتیش د چې پُْیږم صٍ

 پَ پښتٌْ د څْک کَ چې ّستښلې ښکال یٍْ داعې تَ ؽعش ُغَ د سیاضت ُوذې اّ کْي

 صیة عشتیش د غْاړي ًَ کَ غْاړي ًْ کْي څیړًَ ؽعش حواعي اّ سصهی د کې جغشافیَ

 ؽاى پَ صیة عشتیش د کْالی ؽْ ًَ کې ّخت تٌګ لٌډ دې پَ.کیږي تن تَ تَ پٌځًْْ تلپاتْ

 تل خثشې خپلې ؽعش پش ُغَ د صٍ ّکړّ، خثشې ُشاړخیضې ؽاعشي پش ؽاعش لْی یٍْ

 چې کْم لپَ العًَْ اّ غْاړم عوش اّږد تَ هؾش حمذاس دغَ خپل فمظ اّ پشیږدم تَ ّخت

(کْي. ؽعشٍ تې ًَ یې دې څښتي  

ي عشتیش پَ ؽاعشۍ کې هلي ّلْلې اّجزتې، پاک اّ عپیڅلي لښاغپَ سښتیا عشٍ چې د  ـ

ّطٌي احغاعات، تؾش دّعتي، د اًغاى اّ اًغاًیت عشٍ، د پښتْى اّ پښتٌْلي عشٍ ژّسٍ 

هیٌَ اّ خْاخْږي د ؽاعشاًَ هلي احغاعاتْ پَ څپْ کې لَ ّسایَ ساڅشګٌذیږي، اّ 

اّ اخاللي هْضْګاًْ ًْس اړخًَْ پَ ډیشّ ښکلْ  ُوذاعې د دٍ پَ ؽاعشۍ کې د اًغاًي

 اًځْسًّْ کې تشعتشګْ کیږي.

 دتیلګې پَ تْګَ د دٍ داتیتًَْ لْلْ:

 هْږٍ پَ لْی الط تشتادي ساّلْ

 چې کْس اّ کلي تَ پشدي ساّلْ

 خلک غاصة لښکش لَ خاّسې تاعي

 هْږٍ غاصثیي کْستَ عادي ساّلْ

 تاسیخي ًٌګ دی چې د تل پَ هټْ 

 افغاًغتاى تَ آصادي ساّلْ

 پَ تاسیخي غشّس هْ لْتې کیږي

 ًْم ّسکّْ چې آتادي ساّلْ

**** 

 اّیا:



هْس د پیْ تیَ ًٌګ دی د ّطي د  

 د ُیْاد لَ غلیواًْ عشٍ جٌګ دی

 د پښتْى هماتلَ کې اهاى غْاړي

 اّسیذلی یې چې چا د تْسې ؽشًګ دی

**** 

 اّیا:

 ډیشّ جګې کړي لشّ تش ؽولې 

پَ دې چې غْاړي عش ؽولېپٍْ ًَ دي   

 لْیږي ګیذړاًًَْ پَ هٌډٍ کې

 لْې غْاړي عظوت لکَ دغش ؽولې

 صٍ یې د پښتْى د عش هعشاج ګڼن

 دغَ ؽاى اّچت غْاړي ًظش ؽولې 

 دا ّطي کَ کْس د ؽولَ ّسّ دی

 چګې دې ّي تل د دې ټثش ؽولې

**** 

 اّ یا :

 خیالَ تذسګَ هې کړٍ جاًاى تَ ځن

تاساى تَ ځنعْی پَ اّس ډاګ یوَ   

 ها لَ دې ّحؾي ځٌګلَ ّتاعَ

 هیٌَ چې پَ کې ّي تیاتاى تَ ځن

 تل چیشتَ هې ژًّذ چا عشٍ ًَّ ؽْ

 کْس د پالس ًیکَ افغاًغتاى تَ ځن



**** 

  اّیا:

 هْږ د ُوذې څاًګې ګلًَْ یْ هْږ هَ تیلٍْ

 لکَ دا عتْسي عشٍ ّسّڼَ یْ هْږ هَ تیلٍْ

يصهْږ پَ صړّ کې د یْې هیٌې څشاغ تلیږ  

 د یْې هیٌې اسهاًًَْ یْ هْږ هَ تیلٍْ

 اّط خْ هْ دلتَ اړّلي چړې هَ ساښیَ

 ټْل د یْې صًې خالًَْ یْ هْږ هَ تیلٍْ

 صهًْږ ټْلْ هشاد یْ دی چې ډیْې تلّْ

 ګډې صاسۍ ګډ تکلًَْ هْږ هَ تیلٍْ

 هًْږ پَ خپلْ کې ټْل عوش عشٍ هیٌَ کړې

 دخذای لپاسٍ هیي صړًَّ یْ هْږ هَ تیلٍْ

عشتیشد ّطي خاّسٍ څَ چې غشًَّ ّایيصها   

 هْږ د ُوذغَ ّطي غشًَّ یْ هْږ هَ تیلٍْ

**** 

 اّ یا :

 کَ عشٍ یْ ًَ ؽْ تثا تثا یْ

 پَ ټْل جِاى کې تَ سعْا یْ

 هخ تَ هْ تْس ّي د اتذ لپاسٍ 

 ټْل تَ ًفشیي اّ خٌذا خٌذا یْ

**** 

 اّیا:



 ډیْې د ؽِیذاًْ پَ هضاس ّیٌې تلیږي

د ایثاس ّیٌې تلیږي د هیٌې د ّفا اّ  

ّیٌې ږتْې ؽْې پَ دې ُشٍ لْیؾتَ خاّسٍ صهْ  

 جٌډې د عشّ غاټْلْ پَ تِاس ّیٌې تلیږي

 دلۍ دلۍ عشًَّ پَ ّطي هًْږٍ ّسکړي

 غلیوَ چې ړًّذ ًَ ؽې پَ دې السٍ ّیٌې تلیږي

 یْاصې ُذیشّ کې پَ لثشًّْ ًَ دې تلې

 صهًْږ پَ ُش کْس اّ پَ ُشښاس ّیٌې تلیږي

تاسیخ کې دا لْهړی ځل صهْږ ًَ دی عشتیشٍ پَ  

 ډیْې پَ دغَ خاّسٍ پَ تکشاس ډیْې تلیږي

**** 

 اّیا:

 لَ کْهَ ساغلې دا ّږهې چې ځیٌې ّیٌې څاڅي

 اّسهَ تیا ټپي ًعوې چې ځیٌې ّیٌې څاڅي

 دکْم ؽِیذ اسهاى عیٌَ دٍ پَ ګْلیْ عْسی

 تاس دي  د ُیلْ جٌاصې چې ځیٌې ّیٌې څاڅي

لَ دغې تْسې تیاسې تادٍ چلیږٍ خْ پَ څٌګ  

 لَ دغَ تْس هاښام اّ ؽپې چې ځیٌې ّیٌې څاڅي

 ًي چې پَ ّیٌْ دٍ لړلې ها تَ ًَ ّسّلې 

 فضا دښاس اّ هیکذې چې ځیٌې ّیٌې څاڅي

**** 

   اّ یا :



پْښتۍ چې څْک یوَ اّ چا پغې ځن  هَ لَ ها ًَ  

 د سڼا څشک هعلْهْهَ پَ سڼا پغې ځن

ُشٍ ؽپَ پل پَ پل عتْسي د اعواى تعمیثْم  

 صٍ پَ دې تْسّ تْسّ ؽپْ کې پَ عثا پغې ځن

 ها داغضّ د پاعَ کړي هضلًَْ دي ډیش

 چې اّط د ګلْ د ښایغت پَ تواؽا پغې ځن

 ًیوَ خٌذا یې چې تاڼَ عتشګې پَ ځوکَ ګٌډي

 د ُغْ ښکلْ پښتٌْ عتشګْ حیا پغې ځن

 چې هاتَ پتَ ساکْلی ؽي د یاس دکْڅې

پغې ځن دا لیًْې دی صها هؾش صٍ یې ؽا  

 عشتیش لَ ډلې د سًذاًْ عشٍ ژتَ ّکړٍ

 چې صٍ ًَ پَ ؽیخ ًَ پَ صْفي اّ ًَ هال پغې ځن

**** 

اّیا:    

 د تې هالیاسٍ تاغ خضاى ګل یوَ 

 اختَ دهیٌې پَ ُجشاى ګل یوَ

 اّتَ سّاًې صٍ لَ تٌذې هشهَ

 پَ تاغ کې ؽیي د تیاتاى ګل یوَ

خْ تاساى ًَ اّسي اّسیځې ساؽي   

 صٍ د ږلیْ اّ تْپاى ګل یوَ 

 لکَ تې کْسٍ یْ غشیة هِاجش

 پَ پغشلیْ کې تاالى ګل یوَ



**** 

اّیا:    

 هاتې د لوش اّښکې پَ لوٌَ کې د ؽپې ؽْلې

 ګْسې دا تیاسې چې پَ سڼْ عتْسّ سڼې ؽْلې

 ّسځ یې پَ خٌذا ؽپَ پَ ژړا هْږ تَ ساکړې دٍ

 ًَ دا چې پَ ؽپَ کې د خٌذلْ ُیلې هړې ؽْلې

چا چې خٌذا اّ ژړا  دّاړٍ صدٍ لَ لوشٍ کړېُش   

 خاهې اسادې یې کَ پخې ًَ ّې پخې ؽْلې

**** 

 اّیا:

 د اسهًًْْْ پَ چوي هې چې طْفاى ّلګیذ

 اّس پَ لوٌَ کې لَ ّیشې د خضاى ّلګیذ

 صها د خْاس اّ کړیذلي صړٍ پَ غْړّ سّښاى

 څشاغ پَ صړٍ کې د ګلۍ اّ د تاساى ّلګیذ

صاس کړخپلَ عیل تَ کیٌاعتاعواى یْ کاڼی سا ګْ  

 تخت لَ ُش چاًَ تچاٍّ صها پَ ځاى ّلګیذ

 تمذیش ظالن دی چاتَ خپلَ تشخَ ًَ ّسکْي

 داغ د اللَ ّ خْ پَ صړٍ د اسغْاى ّلګیذ

**** 

 اّیا:

 د ّفا پَ توَ صّړ ؽْم ها ّفا ّ ًَ لیذٍ

 ټګَ تشګَ صهاًَ دٍ ها سښتیا ًَّ لیذٍ



لوٌَغْړّلې تْسې ؽپې دٍ پَ دًیا خپلَ   

 چې سڼا هْ دې تیاسې کړي ها سڼا ًَّ لیذٍ

 پَ ژړا ساغلْ ًړۍ تَ پَ ژړا تاسّّ کډې

 صاسٍ چاّدٍ دې کْچْ تاس کې ها خٌذا ّ ًَ لیذٍ

**** 

 چې تش څْ اًغاى لَ یْ تل کْي کشکَ 

 پَ لوثْ کې تَ د ؽخړّ عْځي ځوکَ

 غْړّلې تَ هاتن خپلَ لوي ّي

 ًیکوشغي تَ ّي د تل لپاسٍ ّسکَ

**** 

پَ خپلْ ؽعشًّْ کې خپل خیالًَْ اّ آًذًَّ پَ ډیشٍ سّاًَ اّ خْږٍ ژتَ  عشتیش صاحة -

اًځْس کړې دي. د دٍ پَ ؽعشًّْ کې د پاکې اّ عپیڅلې هیٌې ساص اّ ًیاص، حغي اّ جوال د 

طثیعت د هٌاظشّ ښکالپَ ډیش ٌُشي ؽکل اّ اًذاص عشٍ تیاى ؽْې دي. د تیلګې پَ تْګَ د 

ّ:دٍ دا تیتًَْ ګْس  

 ډالۍ د پاک هللا د هحثت دٍ دا ًړۍ

 د هیٌې پیشصّیٌَ دٍ جٌت دٍ دا ًړۍ

 ښکال د کایٌاتْ اّ د ټْلْ عیاسّ دٍ

 ؽیي خال پَ عپیشٍ ټٌډٍ د خلمت دٍ دا ًړۍ

 سڼې چې د ُش چا پَ هیٌَ عتشګې ّي پُْیږي 

 هضې دي پَ دې ځوکَ کې لزت دٍ دا ًړۍ

**** 

 اّ یا:

عشٍ هې پشیږدٍلشې لشې ژړا لشې ! لَ خٌذا   



 هْدٍ پظ تیا عشٍ ګْسّ لَ اؽٌا عشٍ هې پشیږدٍ

 پل پش پل هذام سّاى ّم لَ تِیشٍ عشٍ د اّښکْ

 تْسې ؽپې هې صړٍ خْړلی، لَ عثا عشٍ هې پشیږدٍ

 پیذا کړې خذای هیي ین، صړٍ هې ډک لَ هحثتَ

 دا هې ُیلَ دٍ، دا غْاړم، لَ ښکال عشٍ هې پشیږدٍ

**** 

 اّ یا :

کړیذل دي جشهاًَ صها د هیٌېعْصیذل دي   

 ؽٍْ دښوٌَ لْیَ خذایَ صهاًَ صها د هیٌې 

 تیګاٍ ټْلَ ؽپَ پَ ّیښَ د عپْږهۍ سڼا تَ ًاعت ّم

 عتْسّ یْ تل تَ  ّیلَ افغاًَ صها د هیٌې

 تې پٌا لکَ هجٌْى ؽْم د غشتت پَ عْي ډاګ کې

 تیلتاًَ ظالن لْټلې خضاًَ صها د هیٌې

**** 

 اّ یا :

ڼې اچٍْ ګډیږٍ ساتًَْی ًغوَ دٍ څ  

 پَ ټْل ّجْد دستَ غْږ غْږ یوَ غږیږٍ ساتَ

 چې لږ هې ّغْړیږي ُیلې د خٌذا پَ صړٍ کې 

 ساتَ هْعکئ ؽَ ساتَ ّخاًذٍ غْړیږٍ ساتَ

 د تیلتاًَ د خًْړي هاښام پَ تْس لوي کې

ساسّاًَ ؽَ تلیږٍ ساتَتلَ ډیٍْ ؽَ   

**** 



 اّ یا :

لوثې ديپَ تْسّ عتشګْ کې دا څَ د لیاهت   

 صړٍ لَ ایواًَ عشٍ ّړي د هحثت لوثې دي

ّاینّعتا د ښکال پَ تواؽا کې کَ سښتیا   

 تلې پش ها تاًذې چې ګْسې ُش عاعت لوثې دي

 تا تَ تَ څَ ښکاسي د صلفْ عشٍ لْتې صها 

 کْم لَ لْهْ عشٍ عؾك د اعاست لوثې دي

 ًي هې لَ تا عشٍ ّعذٍ دٍ خْ کَ سا ًؾې تَ

پَ حمیمت لوثې دي د اًتظاس تشخې ؽیثې  

**** 

 اّ یا :

 عالي جاهًَْ ساکړٍ خْ تذتیش هَ ساکٍْ

 ًمؾَ صها دالسې اّ هغیش هَ ساکٍْ

 هغتي غْاړم چې لشې ؽن د عمل لَ دًیا ًَ

 غْټۍ ًْسې پَ ډًډ کې د دې ّیش هَ ساکٍْ

 عتْهاًَ ین عتْهاًَ توام عوش ساعشٍ ّّ

 عاړٍ عاړٍ اًَُْ ًْس  اعیش هَ ساکٍْ

**** 

یا :اّ   

 یْاصې دا ًَ چې عالي یوَ پیالې دسکْم

 صها عادت دی پَ پیالْ کې ّلْلې دسکْم

 ساؽَ چې اّس دسکړم عیٌې ًَ دې تٌْس جْړ کړهَ



 لَ عشّ عکشّټْ عشٍ عیي عیي حْصلې دسکْم

 غشیثي هٌوَ خْ ُوذاعې دې عْړ ًَ غْاړهَ

 د اّستټۍ صړٍ کې د ًٌَ صلضلې دسکْم

عشٍ هَ ّیشیږٍّیذٍ تَ هړؽي لَ صاړٍ خیال   

 ًْي خیالًَْ ًْي ًْي هشحلې دسکْم

**** 

ې عتاعْ د ادب ٍ ها د دٍ عشٍ یْ هشکَ ًیْلې دٍ چد عشتیش صاحة د پْسٍ پیژًذګلْی لپاس

 اّ ؽعش هیٌَ ّالْ پام ّستَ سا اړّم.

عشتیش صاحة اجاصٍ ساکړې خپل عالهًَْ اّ پیشصّیٌې عتاعْ حضْس تَ ّړاًذې کړم، 

پیل کړم.اّ خپلې پْښتٌې   

اّ د ادب  هٌٌَ، صٍ ُن تاعْ اّ عتاعْ پَ ّعیلَ خپل عالهًَْ اّ ًیکې ُیلې ټْلْ ُیْادّالْ

تَ ّړاًذې کْم اّ عتاعْ پَ خذهت کې ین: هیٌاًْ  

اّ  احغاط، کْم ،اّ لیکلْ عشٍ څٌګَ پیذا ؽٍْ ّیلْ ؽعشد  ې هیٌَ اّ عاللَ عتاع : پْښتٌَ

ّلیکئ ؟تایذ  ؽعش  چې ُّڅْلې، تَ دې چا   

پَ تٌکۍ ځْاًۍ کې لَ ښکال عشٍ هیٌې ؽعش لیکلْ تَ ُڅْلې ین.ْاب : ځ  

د ؽعش د پیژًذ )تعشیف( پَ اړٍ تالتیل لیکْال اّ ادیثاى خپل ًظشیات لشي، یْ  : پْښتٌَ

ؽویش ّایي: پَ ؽعش کې ّصى، لافیَ، خیال، اّ اًذیؾَ د ؽعش راتي عٌاصش دي. عتاعې پَ 

لې ؽْ.آًذ ؽعش تَ کْم تعشیف ټاک  

دؽعشپَ تاب ټْل تعشیفًَْ اّ ًظشیات خپل ّصى لشي.صٍ کْم خاؿ تعشیف ًَ ځْاب : 

 لشم. 

اّ تاعې لَ کْم  خْښیږي؟ هْ ؽعشًَّ ؽاعشاًْ کالعیکْ اّ هعاصشّکْهْ د  پْښتٌَ :

  عثک اّ ادتي ښًّْځي څخَ پیشّي کْئ؟

خْښیږي.د ُیچا د پَ ُشٍ صهاًَ کې ُش چا لیکلې اّ ّیلې ّي صها ښَ ؽعشکَ  ځْاب :

 عثک پیشّ ًَ ین، خپلَ السٍ لشم.

ّیل کیږي چې پَ پشتلَ د ؽعش د اًغاًي جزتاتْ اّ احغاعاتْ د اظِاس لپاسٍ ًثش یْ  پْښتٌَ :

 ښَ اّ تشیالی صٌف دی. تاعې پَ دې اړٍ څَ لیذ لشئ؟



ي ژتَ خًْذّس ًثش ُن ؽعش دی، صها پَ آًذ د ًثش پَ پشتلَ د جزتاتْ اظِاس پَ ؽعش ځْاب :

.ډیش اغیضهي ّي  

تاعې د صّړ اّ ًْي ًثش تٌغټیضې ځاًګړًې څَ ډّل پشتلَ کْئ؟ پْښتٌَ :  

صها پَ آًذ صّړ ًثش څَ پیچلې اّ پَ هغجع ؽکل ؤ، خْ ًٌی ًثش عادٍ اّ ژس د صغن ځْاب : 

 اّ پُْْي ّړ دی.

خْؽحال خاى عتاعې پَ آًذ پَ پښتْ ادب کې، د علیواى هاکْ، هیا پیش سّښاى،  پْښتٌَ :

خټک اّ د هٌؾي احوذجاى د ًثشًّْ ادتي ښًّْځي د پښتْ ژتې د ّدي اّ پشهختګ لپاسٍ 

 څْهشٍ اغیض اّ ًمؼ لْتْلې دی؟

چې ټْلْ ادتي عثکًْْ اّ څیړًذّی ًَ ین. خْ پَ خپل آًذ ّاین صٍ د ادتي عثکًْْ :  ځْاب

 هکتثًْْ د پښتْ ژتې ّدې اّ پشهختګ تَ صیاتَ ګټَ سعْلې دٍ.

پَ لْیذیضّ ؽعشًّْ کې ؽعشي هثالغې ډیشې کوې لیذل کیږي اّ ؽاعشاى صیاتشٍ  تٌَ :پْښ

 عیٌي اّ سیښتیٌي ّالعیتًَْ پَ خپلْ ؽعشًّْ کې اًځْسّي. تاعې پَ دې اړٍ څَ لیذ لشئ؟

: فکش کْم پَ پشهختللْ ټْلٌْ کې ډیش هغایل حل دي، ًْ ځکَ لیکْال یا ؽاعشاى  ځْاب

تیاًْي.هثالغې اّ کٌایاتْ تَ ضشّست ًَ پیښیږي، ُش څَ عیٌي دي.ُشڅَ  سډ پَ سډ   

پَ پښتْ ادب کې لکَ د دًْسّ ژتْ پَ ادب کې لَ ډیشّ پخْاًیْ صهاًْ څخَ اّږدې  پْښتٌَ :

کیغې اّ ًکلًَْ ؽتَ. دتیلګې پَ تْګَ : د آدم خاى اّ دسخاًۍ اّ فتح خاى تړیڅ ًکلًَْ ، د 

عې یْ ؽویش ًْس ادتي لیکًَْ. تاعې د دغْ کیغْ اّ هْهي خاى اّؽیشیٌْ داعتاى اّ دا

ًکلًْْ اسصښت د پښتْ ادب د ّدې اّ پشهختګ لپاسٍ څَ ډّل څیړئ اّ اغیض یې پش خپلْ 

  ؽعشًّْ څٌګَ اسصّئ؟ 

دا کیغې اّ ًکلًَْ د ډیش اسصښت ّړ دي، هاُن ځٌې کیغې اّ حکایتًْْپَ پښتْ  ځْاب :

 ًظن اړّلي دي.

؟ اّ دا ساتَ ّّیاعت اّ آصاد ؽعش د کالعیک ؽعش عشٍ څَ تْپیش لشيعپیي، ًْی  پْښتٌَ :

 تاعې پَ خپلْ ؽعشًّْ کې کْم ډّل ؽعشًّْ تَ صیاتشٍ پاهلشًَ کړئ دٍ؟

د لافیې اّ تعضا د همیذّ اّصاًْ لَ لیْداتْ فاسغ کالم عپیي ؽعش دی  ها پَ دّاړّ  ځْاب :

 کې خپل للن صغلْلی دی.

 تاعې. لشي تړاّ عشٍ جزتاتْ اّ دعؾك چې دی، صٌف اّ ژاًش ُغَ غضل پښتْ پْښتٌَ : 

 دپښتْ کې حاالتْ اّعٌي پَ آیا ّیٌې؟ کې څَ پَ ځاًګړتیاّې عٌتي اّ اصالت غضل دپښتْ

ًَ؟ کَ اّ ؽي کْالی عیالي عشٍ دغضل ژتْ دًْسّ غضل  



غضل پَ لغت کې لَ ښکلْ عشٍ هیٌې تَ ّایي، چې د ؽعش پَ ژتَ پَ سّهاًتیک ډّل ځْاب :

غضل لیذًَّ هات کړي اّ حتی حواعي غضلې ُن لیکل کیږي لوي یې تیاًیږي. خْ ًي 

د ًْسّ ژتْ د غضل عشٍ عیالي کْالی ؽي.پښتْ غضل پشاخَ ؽْې ،  تلې   

 پَ اّ کې ادتیاتْ پښتْ پَ تاعې. لشي تاسیخ ډک ًَ دحواعْ ادب پښتْلشغًْۍ  پْښتٌَ :

   اسصّئ؟ ډّل څَ اغیضاّ اسصښت حواعْ دغْ د کې ؽعش پَ تْګَ ځاًګړي

ځیٌې کغاى حواعَ پَ ؽعش کې ًَ خْښْي، خْ صها پَ آًذ دپښتْ ؽعش ډّل اّ  ځْاب :

لل ٍ ښَ هثال دی.ګاڼَ حواعَ دٍ.د پښتْ ؽعش پَ حواعَ پیل ؽْې داهیشکشّړ تْ  

د ُیْاد د اّلغي ادب یٍْ هِوَ تشخَ جْړّي اّ صهْږ ُیْادّال  لٌډۍ صهْږ پْښتٌَ :

ت، تصْیشًَّ اّ اّسعشٍ ځاًګړې هیٌَ اّ عاللَ لشي.تاعې پَ لٌډیْ کې هفکْسٍ، احغاع

 سصهي تشخې څَ ډّل اسصّې؟

عتٌی ګڼن کْهْ ؽیاًْ تَ چې  ېاّ ډیش اسصښت ّړ صٍ لٌډۍ  دپښتْ ادب لشغًْې ځْاب :

لٌډیْ پَ غٌا کې ډیشٍ ًّډٍ لشي.تاعْ اؽاسٍ کړې دٍ د   

یٍْ  ادب پښتْ یْ ؽویش ؽاعشاًْ پَ خپلْ ؽعشًّْ کې د هتلًْْ ًَ چې صهْږ د پْښتٌَ :

تډایَ صیشهَ اّ ؽتوٌې دٍ ُن ګټَ پْستَ کړې دٍ. د دغْ هتلًْْ اغیض پَ ؽعشًّْ کې څَ 

کړې دٍ اّ کَ  ډّل اسصّئ؟ آیا تاعې ُن د خپلْ ؽعشًّْ پَ لیکٌْ کې د هتلًْْ ًَ اعتفادٍ

      ًَ؟

پَ ؽعشًّْ کې پَ هتلًْْ اتکاء ؽعش هغتٌذ کْي اّ صٍ یې لَ ُش پلٍْ تایذّم، لَ  ځْاب :

 ټْلْ هِوَ دا چې د هتلًْْ ژًّذ اّږد ّي.

 لَ ؽعش آًذ عتاعې پَ(. دي جْړّل اعطْسې د ّظیفَ دؽاعش: )ّایي اسعطْ پْښتٌَ :

   لشي؟ اغیض ؽعش کې څَ اسصښت اّ پښتْ پَ اعطْسې اّ لشي، تړاّ څَ عشٍ اعطْسې

د هلي ّیاړًّْ د ژًّذي عاتلْ اّ ساتلًْکْ تَ د ّیاړ، غشّس اّ اتلْلۍ سّحیَ  ځْاب :

ّسکْل دي . داهیش کشّړ ّیاړًَ ، دخْؽحال خاى خټک سصهًَْ، د هیًْذ جٌګًَْ اّ 

ژتَ کې د فشدّعي ؽاٌُاهَ چې لَ هثثتْ اغیضّ ًَ یې پَ تیشٍ  فاسعي -یادًَّ  اّ یا پَ دسي

فاسعي ادب کې څْک عتشګې ًَ ؽي پټْلې.  -پَ دسي  

تاعې د ٌُش اّ ادتیاتْ پَ ډګش کې د یْ ٌُشهٌذ، ؽاعش، اّ لیکْال تعِذ، سعالت،  پْښتٌَ :

 اّ هغّْلیت د یٍْ ټْلٌیض ؽخصیت پَ تْګَ څَ ډّل څیړئ؟

شٍ پَ تړاّ کې تایذ د حمیمت ُیٌذاسٍ ّي، اّ ؽاعش د خپلْ خلکْ ؽعش لَ ژًّذ ع ځْاب :

 دسدًّْ اّ ټپًْْ تَ پټۍ اّ د پټۍ د ایښْدلْ عاالس ّي.



 یې ؽعشًَّ کْم اّ ّّ څْک ؽاعش صْفي لْهړًۍ ادب دپښتْ ًظش پَ عتاعې پْښتٌَ :

  دي؟ کړې صهضهَ

فکش کْم چې تیټ ًیکَ دی اّ هؾِْس هٌاجات یې دا دی: ځْاب :  

عتا پَ هیٌَ پَ ُش ځایَ  –لْیَ خذایَ لْیَ خذایَ   

 پَ دٍ کړې یې کَ ًَ؟ کَ اّ دٍ کړې ؽاعشي صْفي ُن خټک خاى خْؽحال آیا پْښتٌَ :

اّ د ؽعشًّْ ځْ تیلګې یې ساتَ ّلیکئ؟ ساکړئ؟ هعلْهات تْګَ لٌډٍ پَ اړٍ دې  

خْؽحال خاى د خپل راتي فطشت لَ هخې پَ ُش ډګش کې ؽاعشي کړې دٍ. دی یْ  ځْاب :

 صْفي ؽاعش ُن ّ. د دٍ د ؽعشًّْ دا تیلګې تَ عتاعې پام سا اړّم:

ّاړٍ یْ دي ًؾتَ غیش ـکَ هغجذ ګْسې کَ دیش   

چې هې ّکړّ د صړٍ عیش ـیْ هې تیا هًْذ پَ ُش څَ کښې   

**** 

 اّ ُوذاعې ًْس ؽعشًَّ.

 ډیش سًګ تصْف د کې ؽعش پَ ؽاعشاًْ ًْسّ د پشتلَ پَ دؽعش، تاتا سحواى د پْښتٌَ :

 ساتَ دا اّ ساکړئ، هعلْهات تْګَ لٌډٍ پَ اړٍ دې پَ ّکړئ هِشتاًي.دی څشګٌذ صیات

لشي؟  ؽتْالې تْپیشًَّ ځاًګړي کْم کې عؾك حمیمي اّ هجاصي پَ دٍ د چې ّّیاعت،  

سعیږي، خْ صٍ سحواى تاتا حمیمي عاؽك ګڼن.کلَ اًغاى لَ هجاصٍ حمیمت تَ  ځْاب :  

دا ؽعشًَّ ګْسّ:د دٍ  دتیلکې پَ تْګَ   

کا ًَ چا پَ هیٌَ ًْسٍ خذایَ تې چې  - دادی ّایَ دی؟ کْم ٌُش ّایي څْک کَ  

**** 

صها سب دی لشاس تش تلَ تش تل  -سحواى  لشي ًَ تثذیل اّ تغیش ُیڅ  

**** 

کړٍ دکشدګاس ًعوت دا پَ ؽکشاًَ  ـ دی غٌیوت چې ژًّذّى ّسځې پٌځَ دا  

**** 

ین حیشاى ّتَ  ّکړٍ خذای د سحواى صٍ کړم ـ  تواؽی ًْې ًْې کې دم ُش پَ  



**** 

عتاعې پَ آًذ د پخْاًیْ اّ هعاصشّ ؽاعشاًْ ؽعشًَّ لَ عشفاًي ، تصْفي اّ  پْښتٌَ :

تاعې پَ ي ؽاعش ّ . فلغفي اًذیؾْ عشٍ څَ تړاّ لشي؟ ّیل کیږي چې غٌي خاى یْ فلغف

لشئ؟ دې اړٍ څَ لیذ  

فکش کْم چې د ډیشّ ؽاعشاًْ پَ ؽعشًّْ کې تَ فلغفي سًګ ّي، خْ دا سًګ د  ځْاب :

غٌي خاى پَ ؽعشًّْ کې ډیش څشګٌذ دی.دغَ ساص عشفاى اّ تصْفي خْا دی ُن لشي الثتَ 

 چې دا خْا د ډیشّ ًْسّ ؽاعشاًْ پَ ؽعشًّْ کې ُن ؽتَ. 

چې د ُش اثش کشکتٌَ اّ ًمذ ځاًتَ خپل اصْل اّ همشسات لشي ،  دا څشګٌذٍ دٍ  پْښتٌَ :

 ّلې چېاّ دا ساتَ ّّیاعت،  تاعې صهْږ د عصش اّعٌې کشٍ کتٌې اّ ًمذ څَ ډّل څیړئ؟

 اّ ادتي صالحیتَ تا ُلتَ چې هشکضًَّ، ادتي اړٍ پَ ًمذًّْ دادتي تِش اّ دًٌَ کې ُیْاد پَ

   جْړیږي؟ ًَ ّي هْجْد کتًْکي کشٍ اّ هٌتمذیي فشٌُګي

تې پشې کشٍ کتٌَ اړیٌَ دٍ خْ ُیلَ هٌذین چې پَ هْږ کې تې پشې اّ تې سیا کشٍ  ځْاب :

 کتًْکي پیذا ؽي.

 ادتي کې خپشًّْ تلْیضًّي اّ سادیْیي ؽویش یْ اّتِشپَ دًٌَ کې ُیْاد پَ پْښتٌَ :

 تاتجشتَ یْ ًظشدعتاعې  اړٍ خپشًّْپَ دغْ د خپشیږي، اّتشًاهې پشّګشاهًَْ اّفشٌُګي

 څَ د سادیْ تلْیضّى عشٍ هْ ُوکاسي لشلَ چې تْګَ، پَ ؽخصیت اّفشٌُګي ادتي کاسٍ

لشئ؟  کې تشخَ دې پَ ّړاًذیضًَّ کاسًذٍ کْم اّ دی؟  

  .تلْ اّ اّسیذلْ اسصي ، تې ګټې ًذيُشٍ خپشًَّ پَ ک ځْاب :

کاسًاهې اّ آثاس څَ ډّل ادیثاًْاّؽاعشاًْفعالیتًَْ،  پښتٌْلیکْالْ، تشّ اّ دلش پْښتٌَ :

دی؟ څَلیذ  هْ تړاّ پَ فعالیتًْْ فشٌُګي اّ ُلْځلْ ګډّ اّد ؟اسصّئ  

د کْصې پښتًْخْا د لیکْالْ عشٍ ډیش پَ تواط کې ًَ ین خْ صها پَ آًذ دلتَ اّ ُلتَ  ځْاب :

پالٌَ کْي د لذس ّړ دي.چې ُش څْک د پښتْ ژتې   

 ؽْې جْړې ټْلٌې اّفشٌُګي ادتي ؽویش یْ تِشکې اّ پښتًْخْا تشٍ اّ لشٍ پَ پْښتٌَ :

 لیکْالْ ادیثاًْ، یْؽویش اّد کیږي تشعشٍ غًْډې ادتي اّ ًاعتې ادتي ُوذاسًګَ اّ دي

 پښتْ د فعالیتًَْ اّ کاسًَّ دا آًذ پش عتاعې. کیږي څیړل فعالیتًَْ اّ کاسًَّ اّؽاعشاًْ

 اّ اّدکاسًّْ یّْالي د ټْلٌْ دغْ د اّ لشي؟ اغیض څَ لپاسٍ پشهختګ اّ پشاختیا د ادب

  لشئ؟ ّړاًذیضًَّ څَ اړٍ پَ اّخْځْى عوْى فعالیتًْْد



دًٌَ اّ تِش ادتي ًاعتې اّ ټْلٌې ډیشې ګټْسې دي ، ُیلَ هي ین چې پَ تیشٍ پَ  ځْاب :

تِش کې دا دّد عام اّ د کْسًیْ ټْل غړي احتْا کړي چې لَ خپل کلتْس عشٍ تې تړاٍّ 

 پاتې ًَ ؽي.

 ْ اّ تشاژیکْکړکیچٌ اّعٌي د دُیْاد صهْږ تْګَ پَ لیکْال دیْؽاعشاّ تاعې پْښتٌَ :

 لیکْالْتَ اّ اًّْسّؽاعشاًْ؟   ْ اغیض پش ادتي اّ فشٌُګي فعالیتًْْ څَ ډّل څیړئحاالت

لشئ؟  ّړاًذیضًَّ څَ اړٍ دې پَ  

ّؽي.مایمْ پَ سڼا کې تایذ لیکٌې ؽًْډّ غْړې خثشې ښې ًَ ایغي. د ح پَ ّچْ ځْاب :  

ؽاعشاًْتَ  اّ لیکْالْ  ځْاًْ تْګَ اّ تکړٍ ؽاعشپَ لیکْال یْښَ د عتاعْپیغام پْښتٌَ :

دی؟ تِشاّعیږي څَ اّ دًٌَ کې ُیْاد پَ چې   

ها پیغام دّی تَ دا دی: افغاًغتاى اّ افغاى هلت تَ پَ پْسٍ ّفاداسې لیکٌې ص ځْاب :

 ّکړئ، پَ دې السٍ کې هؾك اّ توشیي ؽشط دی.

عشتیش صاحة ًَ ډیشٍ هٌٌَ. تاعې تَ تشیاّې اّ  هحتشم اّ لذسهي دّعتعتاعْ 

 تشیالیتْتًَْ غْاړم.

  پَ ډیش دسًښت اّ ادتي هیٌَ : اًجٌیش عثذالمادسهغعْد

 

  

  

 

 

 

 

    

 


