
پوهنه خوشحال او اروا  

 پوهیالی سراج احمد ژواک: لیکوال

 لنډیز
ارواپوهنه د انسان د سلوک، کردار او کړو وړو علم دی، په دې علم کې تر ډېره برریرده د      

محیطي پدیدو پر وړاندې د انسان د بېالبېلو غبرګونونو، چال چلندونو او جوړجاړیو څرهره     
د دې علم پوهان د انسان د شهصیت جوړونکو الملونو لره کربلره پره دریرو ډلرو               .  بحث کېږي

وېشل شوي دي، یوه ډله یې د انسان د شهصیت په جوړېدو کې ارثي الملونه ترر مرحریرطري          
هغوی ډېر اغېزمن ګڼي، بله هغه یې بیا پر عکس محیرطري پرر ارثري هرغروی مروثرر برولري                      
درېیمه هغه یې بیا د اعتدال الره نیسي او په دې برخه کې د دواړو رول ته پره مسراوي نر رر           

د پښتو ادب پالر خوشحال خان خټک هم تر ډېره بریده د دې ډلې کسرانرو لره جرمرلرې           .  ګوري
هغه که څه هم له اره په ارواپوهنه کې مسلکي زده کړې نه وې کړې، خو بیا یې هم .  څهه دی

لکه څرنګه چې په نورو بېالبېلو علومو کې معلومات درلودل، دغره راز یرې د ارواپروهرنرې              
ډګر هم تر خپل پوهنیز پوښښ الندې راوستلی ؤ او په دې برخه کې یې شعرري کرلریرات او د           

 . دستارنامې په نوم شهکار منثور اثر د هغه له ګڼو ارواپوهنیزو اندونو څهه ماالمال دي
 . خوشحال خان، شهصیت، وراثت، چاپیریال او ارواپوهنه: بنسټیز ویونه

 سریزه 
د پښتو ادب پالر خوشحال خان خټک لکه څرنګه چې د تصوف، فلسفې، سریراسرت،           



طب، هنر، ادبیاتو، ټولنپوهنې او د ګڼو نورو داسې علومو په وېړ ډګر کې د خپل فکر نیلری  
. ځغلولی دی، دغه راز یې د ارواپوهنې قلمرو هم تر خپل پوهنیز پوښښ الندې راوستلی دی  
هغه نه یوازې د خپل تلپاتې شعر پر مټ خپل ارواپوهنیز اندونه تر خپلو مینره والرو رسرولري         

په نامه یې په یوه منثور شهکار اثر کې خپل دا ډول اندونه ښهه     « دستارنامې» دي  بلکې د 
را جوت کړي دي  چې موږ به یې ګام په ګام د هغه د دواړه ډوله من ومو او مرنرثرورو اثرارو           

 . څهه د هغوی د ارواپوهنیزې شننې سره یو ځای ستاسو ښاغلو لوستونکو مهې ته کېږدو
 ارواپوهنه

ځکه د روح څېړنه د انسان له .  ارواپوهنه، د روح څېړنه نده، د ذهن او کړو وړو څېړنه ده 
: وسې وتلې خبره ده  اهلل سبحانه وتعالی هرم پره خرپرل عر ریرم الشران کرالم کرې فررمرایرلري                            

سرورت برنري      )   « ویسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلرم اال قرلریرال        » 
دوی له تا څهه د روح په باره کې پوښتنه کوي تاسرې  (  ص)   یعنې اې نبي (ایت ۵۸: اسرایل

یو امر دی، تاسې ته یې په اړه علم نه دی درکرړل شروی       (  ج) ورته ووایاست چې روح د خدای 
 . او که درکړل شوی هم وي، هغه لږ علم دی

ارواپوهنه د انسان د سلوک، رفتار، چال چلند، او ذهني عملریرو عرلرمري او ترحرلریرلري                    
ارواپوهنه د ځان پېژندنې، بل پېژندنې او له ټولنې او چاپېریال سره د جروړجراړي     .  مطالعه ده

یوه داسې مهمه کیلي ده، چې له موږ سره د خپلو فعالیتونو په سمون، د ناخوښو او نراسرمرو    
 .  غبرګونونو په بدلون او د یوه سالم او متوازن شهصیت په وده کې مرسته کوي

د دغې نوې پوهنې په رامنځته کولو او هغو ته په پراختیا ورکولو کې ډېرو پوهانوهلرې     
دی، چهې پهه      « ویلهم وونټ» ځلې کړې دي، چې تر ټولو لومړی په کې الماني فیزیولوژېست 

پهه پهوتهنهکهود کهې د ارواپهوتهنهې مهومهونه  ا مهوی هکهود                             «الیپزیک»م کال کې یې د ۹۵۸۱
ترر ده    .  را منځته کړ او په دې سره یې د دغه علم لومړني بنسټونه پره پښرو ودرول      (  البراتوار) 

وروسته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ارواپوهنې لپاره نورو پوهرانرو زیرار وایسرت او پره دغره                 
 . برخه کې یې زیات شمېر اثار او افکار را منځته کړل

 خوشحال خان خټک 
د .  خوشحال خان د شهباز خان زوی، د یحیی خان لرمرسری او د اکروړي کرړوسری دی                    
تهجري سپوږمیز کال د ربیع امثاني په میاشت کې د خټکو د اکوړې پهه سهرای کهې           ۹۲۱۱

نوموړی د خپلې زوګړې، پېژندنې او د نسب د سلسلې په اړه په یوه شرعرر کرې      .  زیږېدلی دی
 : داسې څرګندونې لري

 زه خوشحال د شهرررباز خان یم                     چې تور زن یم کرررران په کرررران 
 شهباز خان د یرررررررحیی خان ؤ                    چې بل نه ؤ هسې ځررررررررررررروان 
 یحیی خرررررررررررررران د اکوړي ؤ                    چې په توره شو سلطرررررررررررررران 
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 د هجرت زر دوه وېشت سن ؤ                     چې زه راغرررررلم په جهرررررررررران 
 (۵  :۹۳۱ ) 

هغه د پښتو ادب ناوې ته د خپل نوښتګر فکر دغه هنري او علمي مررغرلررې د غراړې            
دستارنامه، طب نامه، برازنرامره، فررام نرامره، سروات نرامره، ف رل نرامره،                         :  امېل کړې دي

چې په دې ټولو اثارو کې یې څه نا .  فالنامه، فرخنامه، بیاض، ځنځیرۍ او د شعرونو د ېوان
څه په هره یوه کې د هغه د ارواپوهنیزو اندونو څرکونه موندالی شو، خو تر ټولو ډېرر هرغروی        

ېږي  چرې پره دې ډول           ک یې د هغه په دستارنامه نومي اثر او د شعرونو په دېوان کې موندل
 :  سره یې د هغوی د شننې سره یو ځای ستاسو ښاغلو لوستونکو مهې ته ږدو

د سپینې موحې د نظریې او د خهوشهلاهل خهاد        « ۹۸۲۱ر۹۱۳۱»( جان الک)د  پیل یې     
ذته  د       » :  جان الک وایري     .  د تمداسې یوه نظر مه پرتلې څخه کوو « ۹۹۲۲ر ۹۲۱۱» خټک  

زوکړې په وخت کې لکه کاغذ داسې سپین وي او د هر ډول خصوصیت او تصور څهه خالي 
دا چې څه ډول بشري ذهن د معنا څښتن ګرځي، یوازې تجربه دغه کار تررسرره کروي،      ...  وي

دا ځکه چې زموږ ټولې پوهنې پر تجربو والړې دي، ټولې مرعرانر  د احسرا  یرا ترفرکرر پره                    
احساسونه په خپله جسماني دي، د هغو ذهني نتیجه ادراک دی، چرې د        .  واسطه حاصلېږي
 (. ۹۲: ۱)  «ذهن لومړۍ قوه ده

د انسان عقل ارثي نه دی او د زیږېدو پر وخت د ښو او بردو پره       » :  د جان الک په ن ر       
اړه فطري معلومات، د دوزخ او جنت په اړه خبرتیا نه لرو، بلکې دا ټول معلومات وروستره،  

د حسي تجربو ترر  ...  دهغو تجربو له امله چې ذهن یې د حواسو له الرې زده کوي تر السه کوو
السه کول، د لیدلو، اورېدلو، بویولو، لمس کولو، د هغه کتاب مرترن دی، چرې د ذهرن پرر                

دا پوهېدل د خاطراتو په څېر پره ذهرن کرې          .  تهته له زیږون څهه تر مړینې پورې لیکل کېږي
په دې توګه عقل یوازې د مرادي    .  راټولېږي، وروسته په فکر مومي او د عقل په نوم زیاتېږي

نړۍ غبرګون دی، چې د حواسو له سوریو څهه پر ذهن خپرېږي، ذهن له مادې پرته د بل څره  
درک نه شي کولی، ځکه دا یوازې ماده ده، چې حس اغېزمنوي، سربېره پر دې خلک نړۍ پره  
بېالبېلو بڼو ویني، دا ځکه چې زموږ حوا  که څه هم یوه بڼه لري، خو په بېال بېلو بڼرو کرې     

 (. ۹۹: ۱)له نړۍ سره مطابقت لري
خوشحال خان خټک هم په دې برخه کې جان الک ته ورته ن ر لري، هرغره هرم پره خرپرل                  

د تله    » :  مشهور شهکار اثر دستارنامه کې د اوالد د تربیت تر سرلیک الندې یو ځای کاږي
چرې د    .  زړه لکه سپین کوره کاغذ هسې دی، هر چې پرې وکښې هغه حروف پررې پررېروځري        

اشرارو د صحبت اثر پرې وشي، اشرار شي  چې د اخیارو د صحبت اثر پررې وشري، اخریرار           
. شي  که هر څو په فطرت کښې پاک جوهر زو ولی وي، د بدانو د صحبت په تراثریرر برد شري         

هر کار چې دی هرم پره دا       . لکه سره زر جعفري باد باني وي، مس ورسره ګډ شي، ضایع شي

پوهنه خوشحال او اروا  



 (.  ۹۲۱ -۹۲۵: ۱)  «کښې دی، احتیاط کلي بلیغه مبالغه بویه
و مو لیدل چې په دې برخه کې د جان الک او زموږ او سرتراسرو د پښرترو ادب د پرالر                        

خوشحال خان خټک ن ر تر ډېره بریده سره ورته دی، دواړه د چراپرېرریارل اغرېرز د انسران د                        
شهصیت په جوړولو کې موثر ګڼي او حتی دواړه یې د وراثت اغېز د شهصیت پره جروړولرو        
کې چورلټ ردوي  خو په ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې خوشحال خان بیا د چاپېریارل  
اغېز د انسان د شهصیت په جوړولو کې  نه مني او په دې برخه کې وراثت ته په ډېر ارزښرت  

خوشرحارل خران      .  قایل دی  چې دا یې د ده  د افکارو ترمنځ یو جوت ټکر هم را په ګوته کوي
 :  وایي

 مور زادي کاڼه هر ګز نه هوښیارېږي  
 نصیحت په تور زړګي کرررله تاثیر کړ

(۳ :۸۹) 
 :او یا

 وفا به هیچرې له کمذاته نه مررررررررومې
 که همرررررررررره عمر په زړه د ده درومې
 ټپو  به باز نه شي زاغ به توتي نه شي
 په تربیت یې که بوعلي مرررررررررومررررررې

) ۳ :۸۱۸) 
په ټوله کې ارواپوهان د انسان د شهصیت د جوړونکو الملونو له کربلره پره دریرو ډلرو                

وېشل شوي دي  یو ډله یې د هغه د شهصیت پره جروړونره کرې ارثري او ذاتري المرلرونره ترر                         
ډېر ارزښت قرایرل    محیطي هغوی ډېراغېزمن ګڼي او په دې برخه کې د چاپېریال اغېزو ته په 

. اف.  بله ډله بیا محیطي الملونه تر ارثي هغوی ډېر په کرې  مروثرر برولري  لرکره بري                    .  نه دي
امریکایي ارواپوه چې د افرادو په ذهني، رواني او په ټرورلره کرې د           (  ۹۱۱۲ر ۹۱۲۱) سکینر

افرادو په شهصیتي جوړښت کې د محیط رول تر ټولو مهم بولي او د دغه مطلب د توضریر    
 : لپاره په ځینو ځایونو کې آن له افراط څهه کار اخلي  لکه چې وایي

انسان په دې دلیل اخالقي حیوان نه دی، چې بېل ډول ځانګړنرې لرري  برلرکرې د            »        
انسان اخالقي توب په دې کې دی، چې یو داسې اجتماعي محیط یې جروړ کرړی دی، چرې          

 (. ۹۱۳:  ۱)«هغه نوموړی اړ باسي، چې اخالقي چلند او سلوک له ځانه وښيي
ټولنه کې د افرادو د چلند او سلوک بدلون د زور او شکنجې له الرې سم نره    سکینر په      

د سلوک بدلون د مثبت تقویرت لره مرهرې         .  ګڼي، بلکې د کنټرول او مثبت تقویت پلوي کوي
یو مشهور فن دی، چې په روانري روغرترونرونرو، زنردانرونرو او ښروونرځریرو کرې د نراوړه او                                 

خوشحال خان هرم پره دې اړه           .  نامطلوبو چلندونو د سمولو او مثبتولو په موخه کارول کېږي
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 : وایي
. معلم دې ورسره هنر کرا   .  دسبق هم چې استاد لره ورشي په اول سبق یې وبهښل شي»    

ترر اووه کرالره        .  که هلک عرالري فرطررت وي          .  چې ازار یې نه کا د ده په زړه دې ورسره چلېږي
 (.۹۲۸: ۱)«پورې به سواد خان شي

لکه څرنګه چې پورته ذکر شول، چې سکینر د افرادو د چلرنرد پره بردلرولرو کرې د زور                     
پلوي نه دی، خو د دې هم طرفداري نه کوي، چې مراشروم دې هرمرداسرې خرپرلرې مرهرې تره                      

هغه پره دې اړه      .  پرېښودل شي  بلکې نوموړی په دې برخه کې د جدي کنټرول غوښتنه کوي
 :زیاتوي

که چېرې یو ماشوم په پام کې ونیسئ، کله چې د خوړو د السکه راوړمو مپاره شور او    »    
پره  .  النجه جوړوي، نو که چېرې یې والدین د دغه ماشوم د غوښتنې په مقابل کې تسلیم شي

په دې ترتیب موږ هغه مهال د یوه ماشوم ...  حقیقت کې د هغه د نامطلوب سلوک تقویه کوي
پره  .  چلند بدلولی شو، چې له هغو سره یې مهکنی چلند یا نامطلوب عرمرل ترایریرد نره کرړو             

همدې ډول د رواني ناروغانو سره په چلند کې د هغو د ناسمو رفتارونو په نره ترقرویرت سرره            
 (. ۹۱۳: ۱)«کولی شو، د هغه په سلوک کې مثبت بدلون ته الره هوراه کړو

خوشحال خان هم په دې برخه کې سکینر ته ورته ن ر لري، هغه هم د ماشوم په ترربریرت       
 : او روزنه کې د مور او پالر له خوا د هغه د جدي کنټرول غوښتنه کوي او په دې اړه وایي

خوښ دې هرم      .  په ایام صبی کښې څو تر بلوغ رسېږي.  مور پالر دې ورپسې بجد وي»    
چې د مردانو په ښه اغوستن څره کرار       .  بلکې د ښه اغوستن دې غندنه ورته کاندي.  نه ساتي

. هم هغه هنرونه دې ورته ښايي.  د مردانو کمال چې په څه کښې دی.  دی؟ دا د زنانو کار دی
خاموشي، کرترمران راز، دا دې ورتره             .  سپک خوی، سپک ناستی، پاڅېدل دا دې ورته غندي

 (.  ۹۲۵: ۱)«د بدانو، د بدخویو د صحت دې وېزار لري. ښايي
په ارواپوهانو کې یوه ډله داسې هم ده، چې هم محیطي او هم  ارثي الملونه د انسران د          

پهه خهپهل کهکهاچ کهې چهې                   « جیمز دبلیو وندر زندن» .  شهصیت په جوړلو کې اغېزمن ګڼي
وراثهت یها        » پهه نهوم  کهوې، د              « روان شناسي رشرد » ي د دکتور حمزه کنجپارسي ژباړه یې 

د انسان په وده کې د وراثت رول   » :  تر سرمی  الندې میکي چې « کوم یو مهم دی؟:  چاپېریال
د چاپېریال د رول په مقابل کې درول، داسې دي لکه چې له چا نره پروښرترنره وکرړې چرې، د                
خوړو په مالګه کې سدیم ډېر ارزښت لري او که کلر؟ ټول پوهېږو چې له دې دواړو څرهره د           
یوه په نه شتون کې مالګه نه رامنځته کېږي، نو د انسان په وده کې هم حالت په همردې ډول    

 (. ۸۸: ۸)«دی، هر شهص د وراثت او چاپېریال دواړو محصول دی
خوشحال خان خټک هم تر ډېره بریده د انسان شهرصریرت د وراثرت او چراپرېرریارل دواړو                   

 : محصول ګڼي
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 هند کې تور سکاڼ دي له مور او پالره
 پښررررررررررررتانه واړه سره سپین اې یاره
 تاثیر که تهم آب وهرررررررررررررررررروا لري
 ته واړه وګڼه له کرررررررررررررررررررررردګاره 

(۳ :۱۳۱) 
له چاپېریال څهه هم کورن  او په ځانګړې توګه مور او پالر د انسان د شهصریرت پره           

په امرریرکرا      .  جوړښت کې ستر نقش لري، تر پالر نه هم مور په دې برخه کې بنسټیز رول لري
کورنیو تر سره شوې وه څرګنده کهوه،     ۱۱۳کې یوې څېړنې چې د شپږو کلونو په ترڅ کې په 

تغه ماشوماد چې عاطفي اخکالالت یې مرل، په تغو میندو پورې اړونهد     ۱۱چې په سلو کې 
هغه هم په داسرې حارل کرې،        .  وو، چې په هغوی کې به هم دا ډول رواني اختالالت موجود وو

چې بیا په  کومو پلرونو کې  به دا ډول رواني ستونزې موجودې وې، په ماشومانو کې به یې 
سلنه دا رنګه رواني اخکالالت میدل کېدل او که چېرې به په دواړو کې وو، نهو دا ګهرا         ۱۸

نو ځرکره خروشرحارل خران هرم ترر ډېرره د انسران                           (.  ۹۵۸: ۸)سلنې ته پورته کېده  ۸۱به بیا 
 .شهصیت د هغه له مور څهه اغېزمن ګڼي

 د هر څیز رجوع و اصل و ته کېږي
 په فرزند کې زیات د مور کېږي اثر

(۳ :۸۱۱ ) 
چې ډېری ارواپوتاد پر دې ټینګار کوي، چې د انسهاد د روانهي او          : دا دهبیا جالبه  خو  

عاطفي بقا چانس په یوازیتوب یا په هغه یو اړخه نړۍ کې چې ده ته ورپاتې ده کرم دی، نرو         
اتریشي ارواپوه آلفرد آدلرر پره ارواپروهرنره کرې د                 .  بویه چې انسان تر خپلې وسې ټولنیز شي

مه ټومنې سهره د وهوړوهاړي         » : انساني طبیعت د سمې طرحې د وړاندې کولو په موخه لیکي
خو د دې سره سره خروشرحارل خران،         (.  ۹۸۲: ۱)«روحیه، د ارواپوهنې ترټولو مهمه دندنه ده

چې د انسان د شهصیت په جوړولو کې د چاپېریال اغېزې بې ګټې هم نه بولي  خو بریرا هرم        
خپلو لوستونکو ته تر ډېره بریده پر دې توصیه کوي، چې له خلکو نه باید ګوښه او یرو ډول      
عارفانه ژوند وکړي او هغه هم په داسې حال کې چې په خپله دی هرم ترر برل هرر چرا نره ډېرر                    

 : په دې برخه کې د هغه ځینو دې ډول توصیو ته تم کېږو. ټولنیز شهصیت ؤ
 د نیا نا څیزه ده بې د نیررررررا ژوه
 دنیا که څیز وای د نادان به نه وه
 اهل به نه مومې، نا اهل ډېر دي
 له خلکو ګرځه جرررررررررردا په یوه

(۳ :۱۹۱) 
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 : او یا
 که نور څه نه وي دا هومره زده کړه
 چې زړه دې یو دی، یاري یررروه کړه
 څو چې یارۍ هومرررررررررررررره غمونه
 ډېرې یارۍ له هیچا مه کرررررررررررررړه

(۳ :۱۳۲) 
که څه هم په دې برخه کې ځینو مطالعاتو دا هم څرګنده کړې ده چې هغه کسران چرې            

ژوند تر ډېره په انزوا کې تېروي، د عمر په ډېرېدو سره متوسطه روحیه یا تر هغې نه هم لوړه 
 . هغه لري او د نورو په پرتله په رواني ناروغیو ډېر نه اخته کېږي

یوازیتوب یوازې د انزوا په معنا نه دی، حتی کوالی شو، په ډېرو خرلرکرو کرې هرم د                   
یوازیتوب احسا  وکړو، څوک چې له یوازیتوب څهه ځورېږي، هغه احسا  کوي، چې نره    
شي کوالی د نورو سره معنادارې اړیکې ولري او د هغوی په ال  د جوړ شوي، زړه وړونکري  

د اړیکو څرنګروالری د هرغروی ترر ډېرروالري نره ډېرر                      .  ن ام څهه په څنډه کې ساتل شوي دي
 : خوشحال خان وایي(. ۸:۳۸۲) اهمیت لري 

 که نور څه نه وي دا هومره زده کړه
 چې زړه دې یو دی، یاري یوه کرررړه
 څرو چې یارۍ هومره غمرررررررررررررونه
 ډېرې یارۍ له هیچا مرررررره کرررررررررړه

(۳ :۱۳۲) 
په ارواپوهنه کې تر ډېره بریده پر دې ډېر ټینګار کېږي، چې انسان برایرد زړه نرا زړه نره              

شي، هر څه چې وي باید یوې خوا ته هوډ وکړي  ځکه ټولو ازمایشرونرو څررګرنرده کرړې ده،             
چې تعارض د رفتارونو د اختالالتو سبب ګرځي، هغه کسان چې زړه نا زړه وي، ډېر امرکران     
لري چې د معدې او اثنی عشر په زخم مبتال شي  خو که چېرې بیا تصمیم ونریرسري رنرځ او         

د موضوع د ښرې روښرانرتریرا        (.  ۱:  ۱)زحمت یې تر هغې له زړه نا زړه حالت څهه  ډېر لږ دی 
 : لپاره د خوشحال خان له الندې بیت څهه مرسته غواړو

 چې یې سر تر پایه درست په غم کې لېو کړم 
 را ته وایي او  خوشال اوسه څه غررررم کړې

(۳ :۱۵۲) 
پوهنې د ګڼو بېالبېلو څانګو څهه یوه هغه یې د ښځو ارواپوهنه هم ده، خوشرحارل   د اروا 

خان د ارواپوهنې په دې څانګه کې هم ځانګړی مرهرارت لرري، ښرځرې یرې دې خرپرلرې دې                        
ګل فامو، نېک فرجامو، دد و دامو او فریرل     :  ارواپوهنیزې پوهې له مهې له اره په څلورو ډلو
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 . اندامو وېشلې دي
ګل فامه هغه ګڼي، چې د نیلوفر ګل غوندې یې تن وي، له وجود نه یې ښه بروی ځري،        

پرلرن یرې وجرود، سررې یرې شرونرډې، واړه                     .  خوله یې تنګه، سر یې ګرد او نرۍ یې پوزه وي
 .هموار یې غاښونه، ګرد ورغوي او اوږدې یې ګوتې وي

نېک فرجامه هغه یې بیا، غم نه کوي، همېشه تر او تازه وي، په لوبو او سندرو یې زړه      
 . خوښېږي، دروغ نه وایي او رښتیا خبره هم په ډېر ناکام سره کوي

دد و دامه هغه یې بیا، لږه خبره هم ډېره وي، له وجود څهه یې تود بوی ځي، خېټه یې    
لویه او په خوړلو نه مړېږي، تروو، ترخو او سونډو ته یې زړه کېږي، د کرلري ښرځرې ورتره را              

 . ټولې وي او هغوی ته خپلې کیسې کوي
فیل اندامه بیا هغه بولي، چې غټ مخ، پلنې وروځې او وړې سرتررګرې لرري  سرر یرې                     

لوی، وېښته یې ځږه او السونه او پښې یې غټې وي، تګ یې هم دروند وي او آواز یرې هرم        
 (.۱۱۸ -۱۱۱: ۳)قهر ډېر کوي او هر چېرته غځېدلې پرته وي 

 : په یوه بل ځای کې یې بیا د عمر له لحاظه داسې سره ډلبندي کوي  
 ارتینررررررررررې په مثررال ګل دي 
 ګررررل تازه ښه دی خوشحررراله 
 تر شل کرررررررراله تازه ګررل دی 
 بده نه ده تر دېرش کرررررررررراله 
 چې تر دېرش کررررراله زیاتېږي
 پرېواته یې دي له خیرررررررررراله 

 چې د سره وېښته یې سپین شي 
 نور یې څه له خرررط او خررراله 

 
 که درست ځان زېور زېور کا 
 سود یې کوم دی له جمرررررررراله 
 زوړ چې ښه جمرررال ته ګوري 
 بیا یې ځوان شي له وصرررررراله

(۳ :۸۹۱  ) 
نومي اثر کې د خوشلال خاد خټ  د دې      « جادوګر هنر» استاد اسداهلل غ نفر په خپل  

الندې څو بیتونو په اړه کاږي، چې ما دا څو بیتونه خپلې یوې همکارې ته ورکړل، تر څرو د      
ازادۍ راډیویي مجلې لپاره د ځینو ارواپوهانو سره د دې بیرترونرو پره اړه مررکرې وکرړي، د                  
مرکې په بهیر کې ډېرو ارواپوهانو د دغو بریرترونرو پره اړه څررګرنرده کرړې وه، چرې مروږ پره                             
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هغه بیتونه چې (.  ۳۹۸: ۸) ارواپوهنه کې د غم د غلطېدو لپاره تر دې بله قوي نسهه نه لرو
د خوشحال خان خټک ارواپوهنیز فکر ترې ښه را جوتېدلی شي، د حسن اخرترترام پره خراطرر             

 : ستاسو ښاغلو لوستونکو مهې ته ږدو
 غررررم په زړه کې بد غلیم دی 

 ېږې خرررررررررواروه یې توانڅو 
 یا تېره توره را واخررررررررررررله 
 خررررررررو چې وي همواروه یې 
 یا غمرررررهور چېرته پیردا کړه 
 ورته کښرررېنه ښرررررکاروه یې 
 یا فرررریاد فرررریاد فرررریاد کړه 
 ژاړه تررررررار په ترررررراروه یې 

 یا خوشحال غوندې زړه راوړه 
 ځررررررای یې کرررررړه انباروه یې 

 (۳ :۸۲۵) 
 پایله 

د پایلې په توګه په ډېر وسوم سره ویالی شو، چې د پښترو ادب پرالر خروشرحارل خران                  
خټک، که څه هم له اره د مسلک له مهې ارواپوه نه ؤ، خرو بریرا یرې هرم لرکره چرې پره نرورو                           
بېالبېلو علومو او فنونو کې یې هم په خپلو اثارو کې څرګندونې کړې دي، دغه راز یرې پره         

 . ارواپوهنه کې هم خپل اندونه څرګند کړي دي
ارواپوهنه د انسان د سلوک، رفتار، چال چلند او ذهني عمرلریرو عرلرمري او ترحرلریرلري                      

مطالعه ده، چې نېږدې له ټولو علومو سره په یو ډول نه یو ډول نه شلېدونکې اړیرکرې لرري       
ځکه ټول علوم او فنون دانسان د خدمت لپاره را منځته شوي دي، نو  د دې عرلرم پروهرنریرز             
قلمرو، چې په ټوله کې حیوان او په ځانګړې توګه انسان یې اره موضوع ده، د ټولو عرلرومرو      

 .  او فنونو سره ګډې پولې جوړوي
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