
 
 
 
 
 
 

 د امیر حمزه شینواری غزل د پښتني کلتور هنداره
 

  حبیبيرساج احمد  پوهیالی :لیکوال
 لنډیز
  خپو  کتتوو   امیر کروړه نیوولې ییوا   ور  ا  اوووشیو شو بو له پښتو شاعرۍ  هسې خو په ټوله کې      
 ا  پوو ا ر  ا لحظوېغوه مو ک کووږ او ووږ  و ين کړا  ه او په یوه نه یو ډول زموږ ټولو شواعرانو  رجام

پور رس  و پګوړۍ امتیاز   شیشوا ي  ه یې امیر حم ه  واړو شاعرانو  وولی  ک. خو هغه څه چې  ر نو و
   رجامنوې شواعرۍ هسوتول  ي. ، هغه   جولی  او مانی   واړو اړخونو له پتووه   پښوتشي کتتوو  ه  اکړ 
او نومونه  ا ګو  کوړل او و پسوې ات جولی  اړخ کې پښتشي اصطالح   پښتو شاعرۍ په  هغه لومړکیعشې 

کږنې، انګ رنې او نشګ رنې  ا ونغښتې؛ پر  ا رسه که   خوښونې، یې په مانی  اړخ کې   پښتشو هر ډول 
 څرکونه ووهي. کې  هغه شاعرۍ پر یوه یته ژیه هم وژیاړل يش، په یو نه یو ډول یه پښتشي  نګونه په 

 .خویونه او غ ل،  و ونه کتتو ، ،کامیر حم ه شیشوا  : بنسټیز ویونه
 رسیزه
ې، مقالې او حتوی   ا واښا  امیر حم ه شیشوا ي   شعر او هرني ژوند په یاب  ر  ا  مه ډېرا  وال      

 ي، خو    ه   هرني ژوندانه هغه یرخه چې  ر ډېره پرا مترک  نوه  ک شووک، هغوه  کتایونه لیک  شوي
 وګه غ ل کې یوې   پراخوو پښوتشي اصوطال و او ممواهیمو په ټوله کې    ه په شعرونو کې او په ځانګړي 

 انغښت   ي. پر همدا اواس وپت ی  شوه چې په  ا لش ه مقاله کې   نوموړي   شاعرۍ  غه خوا هم  ا 
ووپړل يش، چې په  ا  وګه هم لووتونکی   حم ه یایا له هرني ځواک او پښتشي میشې څخه خرب يش او 

  تتو  ځیشې  یا ه کوټونه وویشي. هم یې   غ ل پر مشال   پښتشي ک
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   ا واښا  امیر حم ه شیشوا ي له شعري کتیا و څخه پر ه هم کتتو  او ثقافت په یرخه کې و    پښتش     
کتتوو  او     ا چوې   پښوتشو لوه غترو څخه ډکه  ه، که څوک و غواړي  پښتو ا ییا و ملن له  ازو  از مر 

که څه هوم      وک   ا ییا و مطالعه کول  ي. غو ه ال  یې  نو کړي، څخه ځان خربژوندانه له کړو وړو 
او   خوو ا لرغوونې   زمانې خړو وو الیونه لوه ځانوه رسه وړا  ه له یده مرغه   وک   ا ییا و ډېرک یرخه

 و ا ټول اثا  یې  م ګړۍ نه  ر ورتګو ک ږي، خوو    لرغوونې، مشۍشوو او پوه   وره   اوووشو  و ه پوه 
و کووالک يش. پوه ګو وو  پتټونکو  ه ډېر څوه  مرغترا پر ې  ي او  ا اړوند ډېرا ځولو کې خو یې په

که څه هم   یوه قوم او ویمې کتتو  پر ه له ا ییا و نه   هرن په نو و یرخوو کوې هوم مطالعوه ک وداک يش، 
پیکوه  یا   ژوند  ا  نګونه ډېرلکه په نڅا، نقايش، مشا و ي،  وامي او  اوې نو و کې، خو په پښتشو کې ی

    وک   کتتو  او کړو وړو  رجامين نه يش کوالک. په هغه پ امنه   ي او
 امیر حمزه شینواری 

امیر حم ه شیشوا ک   متک یازمیر خان زوک او   خیرب   ښکتې او  ا یخې   ا په لواړګي کې یوې 
 که څهدلې  ي. ( زېږ ی  کال   هغه په کو  کې پر  ا فاين نړۍ ورتګې لګ ۱۹۰۷  لومړي ځ  لپا ه په )

او وهشې له امته هغه  خپتې ز ه کړا یشپړا کړا نه  ي، خو په خپ   هم   یوه ظامل اوتا    ګو څش نې
خداک و کړي اوتعدا  او ازيل عتم رسه یوې   پښوتو ا ب   نواوا پور او یو  کوې النودا پووهشی  ګتونوه 

 ټومبيل  ي: 
ې، ژوند، ژو  فکر،   خوشوحال خټوک یوو شوعر،     زړه اواز، ومرنامه، نوک پښتون، نوا څپې، غ ون      

اقبال   ا مغان حجاز  رجمه،   کا ل ما کس اصول  عق  په نظر کې ، ووانح،  جتیات،  ذکره الستا یه، 
 (  ۲۲۷، ۲۲۶ /۵  لیتې او مجشون ډ امه او ګڼ نو . ) 

، خو  ر هر څه   هغه که څه هم حم ه یایا   ا ب په ګڼو اړخونو کې خپ  قتمي ځواک ازمویتی  ک      
پښتون غ ل و رسه وفاه کړا او هغه یې   شهرت په اوامن کې ځتولی  ک. په همدا پا  ما له ځانه رسه و 

 ذهشونو کې  وښانه کړم. په وتاوو ښاغتو لووتونکو  کتتو  ډېوه پت یته چې   هغه   پښتون غ ل   پښتشي 
 کلتور 

که څه هم    ا کتمې یا اصطالح  یښه ونو  ا و تې پوهه  ه، پوهانو له مغ   یوناينکتتو  پوهشه له آ ه   
کتمې  ه  و ږي، چې   )کرنې(   ځمکې )چمتو کولو(، )څا نې، مراقبوت او  cultura)   ال یشي ژیې   )

پالشې( مانا لري،  ا په  ا مانا چې په لرغونو زمانو کې   کتتوو  کتموه   کرنوې لپوا ه   شواړا ځمکوې   
لو او جوړولو مانا لرله. مګور  ا کتموې ییوا   لرغووين  وم پوه زمانوه کوې نوو ا معشواوا چمتو  کولو، آیا و 
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 ۲  لو ا:   ا ب او کتتو ، او له همدا کبته  ي چې   کتتو    پی  ویاړ    یونانیانو پو ا  ړلی  ک. ) 
/ ۵ ) 
 و ونوه، پشۍوونې،  ې ګروهوې،  یووه اولوس ټوول   پوښو  النوداپوهشی په اوس وخت کې   کتتو   ر   

 ومره آ  ه او پراخه نو اوس چې موضوع  ځي.، اندونه او حتی   ژوندانه ټول کړه وړه  الرلیدونه خویونه،
ا زښتونو ییانول په یوه مقاله کې ناشونې خوربه یرېښوې.  ي ه، نو   یوه قوم په حیث   پښتشو   ټولو کتتو  

چې په یووه نوه یووه  وګوه   ا واښوا  امیور نو غو ه خربه  ا  ه چې یوازا یې   کتتو  هغه یرخې وڅ ړو، 
هوم   موضووع حود ا ا کوړک وي او  ه و  ه شوا وي. په  ا رسه یه مو حم ه شیشوا ي په غ لونو کې نغو 

خو  ا خربه ییا هم   یا ونې وړ یومل، چوې   هم یه مو   لووتونکو ا زښتمن وخت یې ځایه نه وي لګولی، 
نه  ک، چې  ا موږ یوې پوه  ا مقالوه کوې    اووپړلو هڅوه کووو،  پښتشو ټول کتتو  یوازا  ا او  ومره لږ

یتکې په  ا یرخه کې ډېرو زیا و کتایونو،  والو او مقالو لیکتو  ه اړ یا  ه،  ور څوو یوې پوه  ورد کوې  ا 
 موضوع ښه واضح او څرګشده يش. 

قومونوو لوه کتتوو ي یوه قوم په  وګه   ځانګړو کتتو ي ا زښتونو خاوندان  ي، چوې   نوو و پښتانه        
 ال ډېورک پښوتانهځکوه ،   هغوک   ی تتون په قرم ي کرښه ی تول څه وتون مشه خربه نه  ها زښتونو څخه 

چې په کې نالووتي او ځاک پر ځاک پا ې کسوان ډېور وي،  ور  ونه ر اووه پو ا لووتي نه  ک، هغه اولس
او خویونوو  ور اغ و  نوو و   افکوا و نو و اولسونو خپ  کتتو  او  ا یخي عششې ښوې ووا تی يش. ځکوه   

ز ه کړه او پوهه چې څومره   یرش   ژوندانه په  فاه او پر ځان یسیایشه کې اغ و من  غيل.نه وي  االندا 
نقش لري، هامغومره ډېر یې    وک   کتتو ي ا زښتونو په یدلولو او حتوی پوه لوه مشۍوه وړلوو کوې اغ و  

هغه ا زښتونه چې  ،نالووتو هغو په پر ته   نو و   کتتو ونوجوت  ک. هغه کسان چې لووتي او پوه وي   
   وک په م اج او طبیعت یرایر وي، ژ   اخپتوي.    ا په یدل کې هامغومره ژ  ییا خپ  هغه کتتوو ي 
ا زښتونه چې    وک په م اج او طبیعت یرایر نه  ي هم لوه الووه و کووي.    ی تګوې پوه  وګوه څوا   او 

  کتتو  یرخې او عشارص  ي، نن و ځ   هغوک   لووتو کسانو لباس نه  شوکیتوي. پګړۍ چې   پښتشو   آ 
 او یوازا یې   کتتو   ا یرخې  ر کتیو، یان و او نالووتو کسانو پو ا محدو ا  ي. 

  کتتو  په پ ژند کې مو پو  ه   هغه   یووا یرخوې پوه   پښتشو کتتو   ه چې  اشو، لکه څرنګه چې    
، نشو  او غیورت  ي، وفواه  وو ه، خویونو څخه پت، ښو ګڼه،ونه وکړه،   پښتشي ټرب له خویونو یا  وګه   

   کتمې   هر  و ي  مسیر او  عبیر هم ګڼ  ک ږي.«پښتون»کوم چې   
  پښتشو    ا ټولو خویونو یا ونه   ا واښا  امیرحم ه شیشوا ک په غ ل کې شوا  ه چې موږ یه یوې پوه 

 و رسه یو ځاک وتاوو ښاغتو لووتونکو مخې  ه ک ږ و: الندا  وګه   هغه   شعري ی تګ
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 پښتني خویونه 
 پت 
په پښتو کې پت   ع ت، ناموس او ایرو معشا و کوي. په پښتونواله کې  ر ټولو   وند خوک پت ووا       

 ( ۸۹ /۶او پال   ي. )
 ي چې: کې لیک« پښتشي ال ښو »  پت په اړه پوهاند صدید الته  ښتین په خپ  ا زښتمن اثر 

پت او ع ت یا پت پال  او ع ت وا     پښتشو یو وپ څتی خوک او عا ت  ک، پښتون په هر حال کې، »
غریب وي که شتمن   خپ  پت او ع ت ډېر خیال وايت؛  غه وجه  ه چې ذلت او وپکاوي  ه غواړه نوه 

لوه الووه نوه ږ ي، له هر ّڅه نه   رېږي، خو له ع ت او پت څخوه ن و   رېوداک. مويل غورو  او هموت 
و کوي. خوشامشدي، ټيټال، غوړه مايل، وږورتګي او وپیتانه ډېره یده ګڼي. په یا ۍ او  ووتو کې هوم   
پت وا تو او پالتو پو ه خیال وايت. په خپ  مشۍي ژوند کې   مساوات او یرایرۍ وا شه   پت او ع ت یو 

 ( ۴/۳۱« )ښکا ه نښه یويل.
  پښتون له پا ه آن   وپي خوک هم له یې پتو نوه ښوه شیشوا ک چې ا واښا  امیرحم ه  غه وجه  ه   

 ګڼي او وایي: 
 ښه یه وي له  ا چې خوک   وپي وکا

 ي وکاووووووووونه ښايي پښتون چې یې پت
                                      (۸/ ۸۹) 

یوو   ونود آړ او    تونوالې په هر ډول حالت کې   خپ  پت وا   او پالو    پښو پر پښتون یاندا    
 ک، پښتون یه په هیڅ وخت کې یې پتو  ه غاړه نه ږ ي، آن   خپ  خواږه یا  په ی تتانوه او یوا  شګسوه 
کې یه هم   پښتونوالې  ا   وند پ ټی   خپ  نمس پور اوږو وړي او   حمو ه یایوا غونودا یوه یوې    ا 

 نا ا ذکر    پر خوله جا ي وي: 
 يوووووووش پښتونواله یه زما یې پته نه

 که ی تتون وي زو و  زه یې  ریو  یم
                                  (۸/ ۱۷۵) 

آن په  شګسه او ناچا ۍ کې یې هم که له چا رسه هر ډول ژمشه او لوظ کړک وي، یاید چوې پوو ا یوې    
یې پتو نښوه کړي، که نه وي   پښتونوالې   قانون له مخې یې په همدا ډول حالت کې هم یې لوظي   

 ګڼ  ک داک يش: 
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 په پښتانه کې یې لوظي   یې پتو نښه  ه
 قاصده  اوې و  ه وایه که  ا ییا ولیدو

                                        (۸/ ۱۹۴) 
  پت او ع ت   وا تو او پالتو له پا ه په انسان کې نش  او غیرت په کا   ک، که چ را یو څوک پر 

ل  شوک، نو   پت پر ښکال یه یې خامخا   یې پتوو یود نګي  ا څرګشودیږي. امیور  ا پسول نه وي پسو 
یې   پښتونوالې  ا   نش  او غیرت وکالو په خپتو حم ه شیشوا ي هم  ا اړ یا محسوس کړا  ه. نو ځکه 

شعرونو کې ډېره شا یتې  ه، چې   نش    پ ژندنې او  رشیح رسه یو ځاک یې موږ په الندا ډول ی تګې 
 ندا کوو: وړا

 ننګ 
پر خپ  پت او عو ت یانودا نشو  او نش   ویمه ونت  ه چې   پښتونوالې ماڼو و یاندا والړه  ه،      

 غیرت کول   پښتشي کتتو  آ  او زړک  ک؛ یې نشګه او یې غیر ه وړک په پښتشو کې هیڅ ا زښت نه لري. 
او  وو  رسا، ژیوه او  یون، قووم او    پښتشو   نش  او غیرت ځایونه  ا  ي: ځمکه او وطن، ښوۍیشې     

، مال او څا وک، مطتوب  ا  ک چوې کوه څووک   پښوتون پور  غوو ع ی ، نوکر او ګاون ک، م تمه او اششا
شیانو   رک او زیا ی وکړي، یا و  ه وپک وګو ي، نو  ک یه هرو مرو و یاندا نش  او غیورت کووي او   

ښتشي ژوند کې  ین، وطن، قام، ژیه او ښۍه  ا ټوول پوه زو ګیر او زیايت کوونکي الس یه و نه لش وي، په پ
 /۶ناموس کې حسای ږي، نو ځکه پر  غو ټولو شیانو یاندا نش  کول   نشګیالیتوب اصيل  طونه  ي. )

۹۲ ،۹۳ ) 
که چ را په پښتشي ټولشه کې  غه  طونه څوک پو ه کړي، نو هغه ییا په  ښتیا رسه    وتا     ړلوو 

 لکه چې حم ه یایا فرمایي:  او پررسکولو وړ  ک؛
 ته الله ږ ه په  وتا وووووووووپښتونه ز ه کړه نش ، ه

 و  اغ   یې نشګو په زړه حرست   خوشحال خان
                                                     ( ۸/ ۱۸۶) 

*** 
 او یا:

 ټیټ مې نظر وتا چې نظر ټیټ نه کړ
 ړمپوه په هوډ او نش    پښتانه  ا ک
                                     ( ۸/۱۵۰) 
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ه زغمتی يش، خو   خپ  نش  او پښتانه هر څ ا ومه  ه چې   پښتانه هوډ او نش  انکسا  نه مشي؛ 
پور ملون    وو   اغ لګولوو  نشو  او غیورت      وک  ییا چې  څوکغیرت په ملن  و   اغ نه يش زغمتی. 

  نو   و ېت ک دو نشدا ا یه    وک   وقر زړونو په ملبو کې وکړي. نو   خپتو  ا ګاڼو هوډو هڅه کوي، 
 زړه مې ملبه واخیسته  قیب  ه چې مووکو شولې

 ړلوووووووو شد  چ ر ه پرېو و او ی  یې چ ر ه او  ک
                                                    (۱۰/ ۱۷۴) 

*** 
 او یا:

 مې پوهه شوه مووکه وه  قیب رسه په  ریو  شدي
 وا چې په  ا یاندا مې پ رزو خربا نو ا  ي

                                                  (۱۰/ ۱۷۸) 
 لوړ همت او زړورتیا 

لوړ همت او زړو  یا هم لکه   نو و ډېرو خویونو په څ ر افغاين خویونوه او عوا ات  ي، چوې افغانوان      
خویونو او عا ا و څښنت هر ځاک په ښه   وند نوم وتای  ک ږي. کوه  پرا ویاړي، ځکه چې    ا  واړو

هغه افغان، چې   خپ  ع ت او  افت   خوندي وا تو فکر او هڅه کوي، نوو وو ي  ه، چوې  ا  واړه 
 /۷ګه وکت  يش او   ناوک یوې ويش. )خویونه په ځان کې ولري،  ر څو په ټولشه کې و  ه   ع ت په ورت 

۱۱۹ ) 
ا  امیر حم ه شیشوا ي هم په خپتو شعرونو کې   افغاين او پښتشي خویونوو  ا یرخوې  وه ډېوره ا واښ     

پامترنه کړا  ه، پر  ا اواس یې په  ا ډول ییتونو کې یو ډول حامویت او م ړانه هم وورتګکونه وهوي. 
آن  دا ییت یې ښکا ه الووند ک داک يش، چې په کې پښوتون هموت یوې   موا ې   نوه زغمتوو پوه پوا الن

  اوویتی هم له خولې نه  ک ویستتی: 
 ما ې مې پښتون همت و نه زغمته غتی شو

 ي   خولې نه اوویتی خو  او تی شووو ګش
                                       ( ۸/ ۲۱۸ ) 

په  ا الندا ی  ییت کې خو په څرګشده ی خي په خپ  همت یاندا ویاړ کوي او ځان آن   اوامن     
 یه کوي:رسه  شب

 خو نه ځالنده وتو ي اوس هم لرم
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 وړ همت لکه اوامن یمه زهووووووپه ل
                                  (۹/ ۴) 

 سخاوت او ښه ځواين
وخاوت او ښه ځواين هم په افغاين ټولشه کې غو ه صمتونه  ي، وخي او ښه ځوان  وه پوه   نوه وورتګه      

 کت  ک ږي او   ناوک یې ک ږي. 
په پښتونويل کې ښه ځواين ځانګړک ځاک لري او وخاوت خو   افغانوانو پوه خټوه کوې اخښو  شووک      

صمت  ک، ځکه چې کشجوس او ممسک شخص  ه پوه ډېور ووپکه وورتګه کتو  ک وږي. او   ټوولشې واړه 
افغانان په ډېر  کتیف او کوړاو رسه پیسوې ګټوي، پوه میاشوتو او کتونوو وګړي و  ه په ډېر کم نظر ګو ي. 

مسافرۍ کوي، خو کته چې خپ  وطن  ه  ايش هغه په  کتیف او کړاو ګټتې پیسې پوه ډېور ووخاوت او 
 ( ۱۲۰، ۱۱۹ /۷ښه ځوانو رسه مرصفوي. ) 

  افغانان م تمه پالشه او   م تمشو له پا ه لویې لویې حجرا جوړول    وک   وخاوت او ښوې ځووانو     
و کې یه   افغانوانو  ا ووپ څيل خووک او عوا ت  وه نغوو ې ښکا ه ی تګې  ي.   حم ه یایا په ډېرو ییتون

 وویشو، یو څو ی تګې یې په الندا  وګه  ا اختو: 
 وتا په التمات کې ولې یرنده خامويش وه

 ا خو او ېدلی   پښتون   وخا غږ وووووووم
                                              (۱۹۸) 

 او یا:
 ه  از کړهواقي ز ه له رصاحي مې   زړ 

 و ه چې عطا کوي رس خم کاووووو  ه ګ
                                              (۸۸) 

 رښتینويل او صداقت 
په افغانانو کې  ښتیا وی  او په صداقت چت دل یو مشتی صمت  ک، چې   غو ه خویونو پوه لوړۍ کوې     

 یوه غو ه کړۍ  ه. 
و او فریب  ه په ډېره یده ورتګه ګو ي، کرکه  را کوي او ځان  ورا افغانان په عام ډول غد ،   واغ     

وايت،  وک   حد وی  او په صداقت چت دل   ژوند   یریاوو یوازیشو ومه او  ښتیشې ال ه یويل. ځکه خو 
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وایي چې حد   الته نوم  ک، که چ ر ه یې په یوه حد او  ښتیشي ویشا رس پرا ک ږي. نو   ېغ نه کوي. 
 (۷/ ۱۱۷ ) 

 ځکه زموږ او وتاوو   موضوع ا   او   پښتو غ ل یایا ا واښا  امیر حم ه شیشوا ک وایي: 
 و غوندا خربا کومووړنوووو  م 
 و غوندا خربا کوموووو  پښتش

 وا ه پښتون یمه خمه چې نه شې
 و غوندا خربا کوموووووووووو  آییش

                             ( ۸/ ۱۶۶) 
 او یا : 

 کت   پښتشې ژیووووووې  کر ووو ا ی
 ې نا یشه غوندا خربا کوموووووچ
 ا صما وي حیران ږا ولېووووووووصم
 شه غوندا خوووووربا کوموووزه آیی

                               (۸ /۱۶۶) 
 وفا او ژمنه 

غانیت لوه مخوې   غو ه صمتونه  ي؛ ژمشه او وفا کول   اف نو  ژیه، ژمشه، وفا او قول په افغاين ټولشه کې    
اعتبا  او یاو  ورت عام   ک. په افغاين ټولشه کې یې ژمشې یا یې وعدا شخص  ه پوه ووپکه وورتګه کتو  
ک ږي، هیڅ کته یې په خربه یاو  نه ک ږي.   ختکو له نظره غو ځ دلی او یې یاو ه شخص ګڼ  ک ږي. ) 

۷/ ۱۲۰ ) 
ایود هور مسوتامن او حتوی موصوف وي، یتکې ی  ا نه یوازا چې افغانان یویه چې په  ا ښکيل صمت     

یوې    نیوا او اخورت    چوې   هغوه ضود پیودا کوړي،  ور څوو کې هم  ا ښکتی صمت په ځان هر انسان
حم ه یایا په خپو  پښوتون غو ل کوې پوه ټولوه کوې   مسوتامنانو او پوه رسټیټو او ذلت الم  ونه ګرځي. 

یرخه ځانګړا کوړا  ه. او ډېور ښوکيل ښوکيل  ځانګړا  وګه   افغانانو  ا ښکيل خوک او صمت  ه ډېر
 ییتونه یې په  ا پسول رسه پسول  شوي  ي. الندا ییتونه یې ښې ی تګې ک داک يش: 

  ا څشګه یې وفا شوا پښتشې پس له وعدا
 پ غو  هم ټیټې نه کړلې انګرې ا ورتګې وتا

                                               (۸/ ۸۴) 
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 رتګې پښتشې چې مخامخ يشښکته  ا يش و
 ا   یې لوظو څرنګه ښکتی معذ ت کاوووووووت

                                                  (۸/ ۸۵) 
 په پښتانه کې یې لوظي   یې پتو نښه  ه
 دووووقاصده  اوې و  ه وایه که  ا ییا ولی
                                          (۸/ ۱۹۴) 

 دروېزه  سوال او
ووال او   وې ه کول هم په پښتشو کې ډېر ید ګڼ  ک ږي، په همدا خاطر پښتون که هر څو غريوب       

او یې وزله هم يش،  ر ډېره یریده یې ضمیر  ا اجازه نوه و کووي چوې وووال او   وېو ه وکوړي، زمووږ او 
  انغښتې  ه: وتاوو   موضوع ا   او   پښتو غ ل یایا هم په الندا ییت کې هم  ا موضوع
 هسې خو مې ووال په پښتشه ژیه  ا تی نه يش

 الد نه چې ضمیر   ګدا وغواړموووووووویویه   خ
                                                (۸/ ۱۴۶) 

عشد او میشه کې یې هم چې   ، چې حتی په  ي وړي خو  ومره   ووال او   وې ا نه یدحم ه یایا      
 په ووال او   وې ه شوک، نو  را   ر شوک  ک. جانان وصال 

 ه پښتو  ه مخالمهوووووووووعشقه   وې ه مې ل
 پا ې  ا وصال یویه زمانه چې په ووال شو

                                          (۸/ ۲۰۶ ) 
ک  ک، یتکې هغه نه یوازا په  ا و ځشي ژوند کې ووال او   وې ه کږلې  ه او   نه ځواب یې و کړ      

کته کته آن ازيل حسن  ه هم   ورتګو ښکته ک دل   ووال او   وې ا په معشا اخيل، چې  ا یې نو ی خوي 
   پښتشي غرو  هغه و ووتو انتها ښيي. 

          حسشه  ه خو یني یې زه پښتون یمه 
 (۱۹۱ /۱۰) دا ورتګو  هوا نه  ه ښو لې ګوووووم            

  پېغور
ډېوره یریوده  ډېور  ورا وېرېوږي، پوه همودا خواطر  ورپښتون   ختکو له پ غو ه ډېره کرکه کووي او 

کوښ  کوي چې کوم ناوړه کا   را ونه يش،  ر څو چې   ختکو له پ غو ه په آمان وي. اووتا  عبیدالتوه 
 کې وايي: «  پښتشي ژوند کړه وړه»   وېش ُ  انی په خپ  ا زښتمن اثر 
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پښتانه   پا ه یو ی  لوک قوت هم شته، چې  ک   یوه کا  کولو یا نه کولو  ه هڅوي، او هغوه قووت   »
و   ختکو پ غو و  ک له خدایه وېرېږي، خو  ومره نه لکه له پ غو ه چې وېرېوږي، کوه یووه لوو   وه     ک

امر موات کوړي خداک امر وي او ی  لو   ه   ختکو پ غو ، نو زیات امکان    ا وي، چې  ک   خداک 
 ( ۱۵۶ /۳« ) او له پ غو ه ځان وژغو ي.

  ُ  اين صیب  ا خربه  ر ډېره یریده ومه هم  ه، ځکه په پښتشو کې چې څوک چا ه پ غو  و کوړي،      
نو  ا په  ا معشا شوه چې   مقای  لو ي یدي یې واخیسته، ژ  وي که پس ښايي    ا یودي یودل  ورا 

ا   ا واښا  امیر حم ه شیشوا ک هم په الندا ییت کوې  ور ډېور یریوده  واخيل. زموږ او وتاوو   موضوع
   پ غو  له رسه وجا  یايس او پښتونولو  ه وګو ي:کوښ  کوي، چې خپته وپ څتې میشه   ختکو 

 زړګیه جا و    ا هم خالف  ي   پښتو
 ت کې   متګریو که پ غو   ه وګو موووالم

                                           (۸/ ۱۴۳) 
 بدل
یدل اخیست  هم   پښتونولو یو ډېر مهم  وکی  ک، له یوه پښتانه رسه چې په یوه یا یته  وګه کته څه      

ید یا زیا ی ويش، نو  ک   هغه یدل په هر حال کې اخيل،    غسې یدو یا زیا وب  ر ټولوو   ونود شوک  
   غه وژل شوي کس نيږ ا خپتوان یه هر څشګه  وژنه  ه، کته چې   یو چا له الوه یو پښتون ووژل يش،

چې وي،   وژونکي   ژوند اخیستو پو ه پو ه وس کوي او وژين یه یې، که یې نن الس ونه  و ږي او ویې 
نه وژالک يش، نو هم یدل پا  ږي نه،   کسات جذیه    غسې چا په زړه کې لکه اغ ک پا ه وي، که پوال  

ک يش، نو    ه له مړیشې و ووته یه یې    ه زوک کووي، کوه یوې زوک په خپ  ژوند کې  غه کا  ونه کړا
ه  ور هغوو هم پا ه  ايش، نو ییا یه مليس  ه پا  ږي.  ا  نګه که زمانې و یاندا واوړي، ییا هوم  غوه کشوال

ژوندۍ پا ه وي، چې یا یدل وانه خست  يش، یا له  و ه رسه وم   جرګو او مرکو له ال ا په یووه یوا یتوه 
 ( ۱۸۷ /۳ وګه    اوان په  اکړه و کړه    واړو کو نیو  رمشځ  وغه ونه يش. )

زما   عشد  حم ه یایا   خپ  غ ل په الندا ییت کې   پښتشو همدغه خوک  ه نغو ه کوي او وایي چې    
له یرکته زما  وښمن او  قیب هم والمت ګرځي، که نه وي پښتون خو په هیڅ وخت کوې خپو  یودل نوه 

  ک پرېښي: 
 ت ګرځيوه  ا  ه یې چې  قیب مې والموووعشق

 ګشي ک دک يش چې پښتون چ را یدل پرېښو 
                                                      (۸/ ۱۱۳) 
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 ونهپښتني دود
 حجره

شوو او یوا   کوو    نوو و  یاندا   م تمحجره هغه ځاک  ه وی  ک ږي چې پښتانه یې   خپتې کال نه     
 غړو   ناوتې پاوتې له پا ه جوړوي؛ حم ه یایا یې په اړه  فرمایي: نا یشه 

 ره   زړونو یویه چې پراخه پښتانه کاووووحج
 ییا ځاک  ا پکې پسته   حاال و م تامنه کا

                                                 (۸/ ۹۱) 
حجره وی   وي، هم په ځیشو ځایونو کې   طالبانو هغه   ناوتې پاوتې ځاک  ه چې   جومات نه یهر     

ک ږي. خو په عامه  وګه په پښتشو کې حجره   م تمه او مجتس له پا ه خاص ځاک  ک، په حجره کوې   
 میمونه نیول ک ږي،   خانانو په حجره کې   ټش  ټکو  مجتسونه هم جوړېږي. کا  او  وزګا  له پا ه  ص

له یتې خوا حجره له هر ډول  یري څخه مصؤنه  ه، که یو ډېر غټ مجرم او قا   هم   چا حجورا  وه    
 ايش، مدعیان یې په حجره کې کا  نه يش پرا   لو الک، که   حجرا   خاوند   زوک او یا و و  قا   

 /۶ا  ه و نشوځي، نو مصؤن  ک. او  ر هغه وخته پو ا چې  لته وي څوک څه نه و  ه وایي. ) هم حجر 
۱۰۶ ) 

 نو ځکه ا واښا  حم ه یایا وایي: 
 اا اششا زړه که  ه حرم شې هم مجرم  ا یم

 (۱۵ /۱ ) ر کې زما چې  ه حجره   پښتانه  اځېوووفک
 مېلمه پالنه       
نړۍ په ټولو قومونو او وګړو کې په یو ډول نه یوو ډول  وررسه ک وږي،  ا یوو  م تمه پالشه او م تمستیا      

 و  او  وتو   ک، مګر  غه  و  او  وتو  په هر قوم او متوت کوې پوه ی الی توو طریقوو رسه پالو  ک وږي، 
پښتانه هم په نړۍ کې   یوه م تمه پال قوم په  وګه   ځانګړي شهرت قاموس لوري او  غوه  و    پښوتشي 

 ( ۱۶ /۱) و ډېر زوړ، لرغونی او مش  شوک  واج ګڼ  ک ږي. ولس ی
پښتانه چې کته خپ  اوتوګشۍي )م شه، کال( جوړوي، نو له هر څه   مخه   م تمه لپا ه یوو ځوانګړک     

ځاک په ګو ه او جال کوي چې مخکې مو پرا خربا وکړا.  غه ځاک ییا چې کته جوړ يش، نو پوه هور 
ه  ا ه وي او که غریب،   م تمشو پرمخ یې یاید   وازه خالصه وي. حمو ه حالت کې که یې خاوند رسمای

 یایا وایي: 
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 ال   زړه حجره کې مې پښتو کو یشه ښکا ي
 وي که  شګدوتي هم م تمشو  ه خوشحال ږي

                                                (۱/ ۱۷) 
ه   هر کيل او   نښت له پا ه ځانګړي مرا ب  ر رسه   هر پښتون م ړه کره چې م تمه  ايش، نو   هغ     

کوي. که څوک   م تمه په  ا    شدک یوټ او غوټوه ونیيسو، نوو   م تموه   خپګوان المو  ګرځوي او   
م تمه ه څکته  غه ناوړه صحشه نه ه رېږي او    یې په ذهن کې انۍو  وي،   حمو ه یایوا هوم همداووې 

یوټ او غوټه نیولی  ک   ژوند  ر چې  شدک یې م تمه  ه په کې  یوه ناوړه او یده صحشه   خپ  مخاطب
 نه ه رېږي او و  ه وایي:  پایه پو ا

 ې نن م تمه  ه یوټ  شدک پښتشې ونیوهووو ا چ
 څو چې زه ژوندک یم نو یه څه  ا ه  ا یا ېږي

                                                     (۱/ ۲۱) 
م تمه  خصتوي هم، نو   احرتام او   ناوي له پا ه یې یو ډول ځوانګړي مرا وب و  وه  پښتانه چې کته     

وي پوه خواطر  ور یووه ټواکيل ځایوه و رسه ځوي او کوه  ر رسه کوي، هغه  اوې چې   م تمه   ال ښه   نا
چ ر ه یې  ا په  وان او وس کې نه وي، نو   خپ  کو   ور   وازا خوو وو  و رسه ځوي. حمو ه یایوا   

 غ ل په الندا ییت کې همدا موضوع  انغاړي:  خپ 
 و  ا شوم شکمن   یا  نظرهووووووووپه پښت

 چې څه م شځ   م تمشو رسه الړ نه شوا
                                         (۱/ ۲۴) 

 او یا: 
 سوتون شو   م تمه نه     ش  رسه  وه ګامه پ      یې جتبه ی ر ه وتش دل هم څه پښتو نه  ه

                                                                                                         (۸/ ۱۲۷) 
 تیږه اېښودل

  ږه اېښو ل   پښتشو یو پخوانی  وم  ک،   جش  یشدۍ  غه  یږه پر یووه خواص او څرګشود ځواک       
ه وي او ختک یوې ویشوي، نوو  واړا ډلوې ډاډه وي چوې یاندا اېښو ل ک ږي،  ر څو چې  غه  يږه پر 

جش  یشد  ک. په پراخه پښه ګرځي  اګرځي. په  غه  و ان کې مشۍګړي هڅوه کووي چوې  غوه لشو ه 
 (  ۲۰۰ /۳مهاله ووله په  وغه یدله کړي. ) 
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هم  حم ه یایا هم   خپ   قیب رسه   جګړا نه کولو  یږه  ایښې  ه، خو کته کته چې پر  ا رسی ره     
   ه محبوب  ه ګو ي، نو    یږا   ی ر ه ما ولو ووووې یې زړه  وه ال ه کووي. النودا  وه ییتونوه یوې   

 همداوې یوا مشظرا نشدا ا وړاندا کوي: 
 ر یه  يږه کړا زما او    قیب ما هوواخ

  ه و رسه چې کته کته جشګوا ورتګې
                                      (۱/ ۵۱) 

 او یا: 
 ا او    قیب خو یه خو   یږه ما  دلهووزم

 اششا چې  اوې  ا و رسه ورتګې جشګولې
                                         (۱/ ۵۱) 

 روغه 
 وغه   پتشې  امئي پرېکون  ه وایي او څه وخت چې  وه مقای  لو ي په خپ  مشځ کې  وغه کوي،      

 ا قضاوت وړ کسان  اغوښت  ک ږي. نو    ول او قضاوت له پا ه اه  او    
   ول او نرخ له پا ه په پښتشو قبیتو کې معتومې او ښکا ندویه کو نو  ي او  ا یوازا   هغووک حود      

وي، چې  اوې کشالې اوا ا او   پړا وړا حکم وکاندي،  واړو خواوو چې په یو ی  یاندا څه اوښتي 
 ( ۳۵/  ۱۱ ) وي، نو هغه په  غه و ځ   حساب الندا  اځي.

    وغې په اړه   پښتو غ ل یایا ا واښا  امیر حم ه شیشوا ک وایي:      
 ه مرو ه چې ییا  وغه رسه وکړووووووووو اش

 نن ښه  ه له  ا چې وبا  وغه رسه وکړو
                                          (۸/ ۱۹۶) 

 او یا: 
 یرند کت     ا و اووېيل   حم ه ښکتیه

   یال او یال  وغه رسه وکړوځه چې 
                                (۱۰/ ۱۷۷) 

  پښتشو په  و  کې نر او ښۍه، ووړ او لوک وپین ږیرک او ځوان یو   یو  رسه عوو     وغې له پا ه 
 ک ږي او  ا عو   ا   ا طریقې  ي. 

 اول ـ نېکه 
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جرم طرف له خوا و کول ک ږي، مګر  ا یوا    مړي یا  و  په عو     وپو یو معین حد  ک، چې   م     
لرل په کا   ي، چې ن که    وغې مظبوطه او   ی غمو طریقه نه  ه، څوک چې  ا قسم  وغوه وکانودي، 

 نو   هغه خوا او ډډه وړېداک نه يش، نو لکه   پخوا په شان یه خپ  ځان وايت. 
 سَوَره  ـ دویم
ړي په عو  ويش، پوه  ا خ ښوو کوې   هغوو  ایطوو   خو  او لو  هغې و کړا  ه وایي، چې   م    

 چې موږ مخکې ذکر کړل،   په ځاک کولو ل وم او وو ت نشته. 
 حم ه یایا    وغې    ا قسم په اړه وایي:

  و  چې پښتون يش نو وپرا و کوي
 نظر   روتمې ته ل مې چې ووووووواخ

                                   (۸/  ۱۰۳) 
 نده درېیم ـ کشو 

 ا    وغې   ېیمه طریقه  ه، په  ا  ر یب چې   قا   پره یو وړک خپ  مقای  لوو ي  وه پوه ګو وه     
 کړي، چې  ا وتاوو   )...( وژونکی  ک. 

  کشونده  ا حکم  ک، چې له خپتې ویمې څخه یه ومدوتي وځي او ییا یه هیڅکته هم خپ  کالوه     
 ( ۳۶، ۳۵/  ۱۱یا کيل  ه نه  اځي. ) 

 ګه جر 
جرګه   پښتشي ولسونو ډېر لرغونی  و  او  وتو   ک، چې   پ ړيو په اوږ و کې له نیکونو  اپوا ې یوو     

 و ی  میراث  ک، له لرغونو ا یایانو  انیولې  ر نن زمانې  ا  و دلی، په پښتشي چاپ ریوال کوې اوس هوم 
و خوشبین وي، ځکه ډېورا ډېر مسای  او موضوعات   جرګې له ال ا حت ږي. ختک و  ه ډېر خوښمن ا
اخويل ییوا خپتوه پرېکوړه ښې پایتې   ځان رسه لري، جرګه لوومړک   ښوک تو غواړو پوو ه واک او اختیوا  

 ( ۵۱ /۱اعالنوي. )
جرګه په افغاين  و ونو او عشعشو کې ډېر لرغونی  ا یخ لري.   څ ړنو له مخې لرغونو ا یایانو هم  وه       

لویې او کوچیشو مسئتې یه یې   همدغو جرګو له مخوې حو  کوولې. ډوله جرګې   لو ا، چې و پ ښې 
وبها   یوا وړا کتیوالې جرګې  نده   لو ه، چې  وک   ومتي او وبها په نوم  وه جرګې   لو ا، چې 
 په کوچیشیو مسایتو یه یې غو  او پرېکړا کولې. 
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څخه  فواع کوول او  اووې  ومتي جرګې یه لویې مستې ح  کولې. لکه   مرش ټاک ، له خپتې ویمې     
نو ا مسئتې. ییا په  او ووته وختونو کې چې کته ه وا    لویوو ووتون و رسه مخوامخ شووک  ،   همودغو 
جرګو له ال ا یې همدغو وتون و  ه ال ه اوا ه کړا  ه... لکه   میرویس خان نیکه او احمدشاه ایدايل په 

ا شووا جرګوې او  ور هغوې و وووته   یوو شوم ر وختونو کې   مرش ټاک  او   ه وا  وا شې په اړه جووړ 
 ( ۱۰۴، ۱۰۳ /۷واکمشو   واکمشیو پر مهال لویې جرګې جوړا شوا  ي. )

ډېرا زموږ او  اوې   موضوع ا   او   پښتو غ ل یایا امیر حم ه شيشوا ي هم   جرګې او مرکې په اړه     
و غ لونوو کوې کوړا  ه، یتکوې پوه څرګشدونې کړا  ي. هغه نه یوازا   جرګې او مرکې یا ونه پوه خپتو

هم په خو ا ښوکيل    جرګې او مرکې ا زښت النجو   ح  او  وغې جوړا له پا هپښتشي ټولشه کې یې   
 کړک  ک.  انداز رسه په ګو ه

 وتا   یرندو ورتګو یو عالج او هغه  ا  ک
  ه یه په  ا   پښتشو اوښکو جرګه کړموپش

                                       (۸/ ۱۴۸) 
 او یا: 

 ولې ما    ه جرګې چې نه  ا تېووووواوت
 ی  عالج مې څه و پښتشې چې نه  ا تې

                                      (۱۰/ ۱۷۸) 
خو کته چې ییا    ه  ا محبوب    ه جرګه نه مشي او له نیمې ال ا یې ی ر ه  اووتشوي، نوو ییوا یوې      

 رو نه هم ویايس او ځان  ه په  ا ډاډ و کوي چې:حتی   پښتي احساس   قتم
  ه   پښتشي احساس ګیته له ښکتیو مه کړهووووووحم

 اششا  ا چې په ووال او په زا ۍ نه په جرګه شو
                                                         (۸/ ۲۱۲) 

ن ږیري، مالیان او یا نو و مرشان ګ ون کووي، په جرګه، مرکه او نشوا ې کې  ر ډېره یریده   قام وپی     
 ا ځکه چې په پښتشو کې    غه ډلو ختکو ډېر احرتام او   ناوک ک ږي،نو پوه همودا خواطر پوه جرګوه 
کې    ا ډلې ختکو ګ ون الزمي او وو ي  ک،  ر څو چې مقای  لو ک چې جرګه پرا شوا،    غوه 

 حم ه یایا فرمايي: نو ځکه ای  لو ي رسه  وغه وکړي. شخصیتونو   احرتام او   ناوي په خاطر   ی  مق
 جمع کوم یه پخواين یا ونه

           (۱۵۹ /۸)   و له جرګه زاړه زاړه  اومل              
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 ننواتې 
نشوا ې   افغانانو یو مشتی  و   ک، چې   یوا ګشاه   یښتو له پا ه   جانب مقای  لو ي کو   ه و  تتو      

یتو او یا کو نیو  ر مشځ یوه شخړه پ ښه يش،    ا شخړا   پاک  ه  وو دو او  ه وایي. کته چې    وو قب
له مشۍه وړلو په خاطر   مقای  لو ي عذ  کووي او عمووه غوواړي او  ا عوذ  معمووالُ پوه  ا یڼوو  ور رسه 

 ک ږي. 
لومړک  ا چې مال او وپین ږیږي   مقای  لو ي کو   ه   عذ  له پا ه اوتوي،  ر څو یوې عوذ  ومشو  

 يش.
  ویمه یڼه یې  ا  ه، چې ښۍمشې یې کو   ه اوتوي او پسونه یې   کو  په و ه کې حاللوي.   

  ېیم  ا چې په خپته مجرم پړک په غاړه واښه په خوله   جانب مقای  کو   ه و ځي او عذ   را غواړي 
 ( ۱۰۹ /۷او    ا تونکې یدۍ   ختم دلو هیته کوي. ) 

خوو  ا و په ډېرو ییتونو کې   افغانانو  ا  ا نشووا ې  و   وه نغو وه کوړا  ه، حم ه یایا   خپتو غ لون     
نغو ه یې په وچو الماظو رسه نه  ه ییان کړا، یتکې   خپ  محبوب رسه یې   میشې یووه خونودو ه  وایتو 
 را جوړه کړا  ه.  اوې چې له یوا مخې   افغانانو    ا  و  په اړه معتومات  را  رالوه ک ږي او له 

 یتې خوا  را   حم ه یایا او    ه   محبوب   میشې   ووز او ګداز نشدا ه په لووتونکي کوي. 
 یرند یاڼه  ا جوړا ټیټ کړل زما ورتګو

 رام   نشوا ې پښتانه کاوووووووووووووووووووواحت
                                              (۸/ ۹۱) 

 ګوکړم یه نشوا ې اوس   عشد په ډکو ورت 
  ش مې چې کړو عقته وتا له جیبه الس

                                  (۸/ ۱۲۶) 
 چې   رسو اوښکو جرګه  ارسه نشته

 وا ې    اثیر کوالک نه شموووووووووونش
                                   (۸/ ۱۵۵) 

 بدرګه 
و له وېرا یا    ښمن له  روه او یوا   یرمتوې ید ګه   پښتشو یو پخوانی  و   ک، چې یو وړک یا   غت      

له ډا ه خپ  اششا ځان رسه  وان کړي او یا په اجو ه یاندا یو وړک   ځان رسه واخويل، نوو  ا   پښوتانه 



  48       
 

   امیر حم ه شیشوا ک غ ل   پښتشي کتتو  هشدا ه
 

 سال ششم
 

ال   ه چې هیڅوک یه پرا غر  نه لري او که چا و  ه الس واچاوه، نو ټول  اوان په هغه وړي  ک، چوا 
 چې ید ګه کړا  ه. 

و په  و  کې ید ګه ما ول او په ید ګه و خت  ډېره عیبجشه خربه  ه او ډېره وخته ج ا لوري،   پښتش     
که چ را په  اوې موا  و کې مرګ ژویته ويش، نو   کيل ولس ختک یوې کوو  وو ۍي او موال یوې  واال 

 ( ۳۹ /۱۱)کوي. 
ا  امیر حم ه شیشوا ي پوه   ید ګې په اړه  ا ډول ډېرا په زړه پو ا خربا   پښتو غ ل   یایا ا واښ     

شعرونو کې هم ویشو، خو ییا هم لکه څرنګه چې پو  ه مو   پښتشو   کتتو  ډېر اړخونه    ه په غ لونو کې 
  میشې رسه اخښيل ولووت ،   ید ګې    و   ایتو هم  ه   خپتې میشې رسه اخښتې   لوووتونکو نشودا ا 

ا  وه ځوواب ویتوی  ک او هوم یوې پوه کوې   خپو   ه اېښې  ه، چې په  ا ډول رسه یې هم   غ ل  قاض
 ا زښتمن کتتو    وند یا    غ ل په نازکو اوږو ل ږ ولی  ک. 

 ه لوظونه ناپو ه  ارسهوووووووهغ
   ښکيل یا    ید ګو رسه ځم

                           (۱/ ۷۵) 
 او یا: 

  ل  ه    کمی  یه    ا حسن و و ږيووووومش
   رسه یم ید ګه کړم   ژوند   چول  ر پایه

                                                (۱/ ۷۶) 
کته نا کته خو په ید ګې هم یاو  نه ک ږي، ځکه ید ګه کوونکي په خپتوه غتوه او شووکام  جووړېږي،     

 حم ه یایا په الندا ییت کې   همدغې ځانګړا صحشې انۍو  په څه هرني انداز ییانوي: 
 ګه هم يش شوکام هکته کته ید  

 (۷۶ /۱) اا    هر قافتو وېره په کا ه  ه 
 پګړۍ او شمله 

پګړۍ او   هغې اوږ ه شمته پرېښو ل   پښتشو    و ونو   لړۍ یوه یته ا زښوتمشه او   نوه کوړۍ  ه،      
 کوي، نو په ګ ه په یوه لویه اجتامع کې   هغوه پور رس هم پښتانه چې کته   خپ  قام څوک مرش او  هرب

یوه پګړۍ ږ ي،  ا  غه معشا لري چې  غه شخصیت زموږ عامه  امه هر ډول اوتازويل کووالک يش، مرشو 
هم ییا   پګړۍ احرتام کوي او له قام رسه خیانت نه کوي او قام هم    ه   هور ډول پرېکوړا احورتام او 

اړه   پښتشو      ناوک کوي.  ا چې  غه   پګړۍ وړ شخص یاید کومې ښ ګڼې او وړ یاوا ولري، په  ا
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نومي کتاب کې چې په پښوتشو کوې   پګوړۍ او «  وتا نامه»لوک مرش حرضت خوشحال خان خټک په 
  اوې ښاغيل لووتونکي لووتالک شئ. شمتې ا زښت  را په خو ا ښه  وګه ک داک يش، 

و موږ یه اوس  اشو خپتې موضوع  ه چې هغه   ا واښا  امیر حم ه شویشوا ي پوه غو ل کوې   پګوړۍ ا   
شمتې   ذکر وپړنه او څ ړنه  ه، حم ه یایا هم په خپ  پښتون غ ل کې   پښتشو  غه  و   ه په خو ا ښوه 

 اندازه رسه نغو ه کړا  ه، الندا ییت یې   ی تګې په  وګه لولو: 
 اوس  ا شمته  ا ه ښکا ه يش   غیرت جا وګو

   چې   نه پا ې شو پګړۍ مه وههووپښتونه نش
                                                       (۱/ ۴۰) 

حم ه یایا په  ا ییت کې   یوه پښتون م ړه له پا ه   نش  او غیرت   لو ل، چې موږ هم   مقالې په      
لومړیو کې پرا  ڼا واچوله،   پګړۍ له پا ه وو ي او الزمي ګڼيل  ي، یعشې    ه  پوه نظور کوه چ ر وه 

 موصوف نه وي، نو نه ښایي و  ه چې پګړۍ و ړي. کوم پښتون په  ا صمت رسه 
په الندا ییت کې ییا یایا   ووال او پوښتشې په یڼه هغوه رسکووزو پښوتشو  وه   خپتوې   نوې پګوړۍ     

عظمت او لویي و یا وي، چې   خپتو شخيص ګټو او موخو له پا ه یې خپتې پګړۍ   نو و په پښوو کوې 
 خاو ا کړا  ي. 

 قه ولې ا رس کوزي پښتونه عش
                             (۳۹ /۱)  وتا   زملو هغه پګړۍ څه شوا              

پګړۍ  ه په   ي ژیه کې  وتا  وايي، حم ه یایا هم په خپتو ځیشو ییتونو کې    ووتا  کتموه  اوړا      
 ه، خو مرا  یې  را پګړۍ  ه، پښتشي ولسونه یاید ه څ وخت   چا په  ووتا  )پګوړۍ(   ور نوه وځوي، 

لومړک  ا   هغه چا په   ر وخت نظر واچوي، هغه  ا وپتټي ییا  ا و رسه  ووتانه ټیشګه کوړي  یتکې
او په کړنو یې  ا ییا یاو  وکړي، حم ه یایا    ا له پا ه چې   یاو  کولو یو مثال وښيي، یوو ډول متثیو  

 کوي چې    ه ولس  را   س واخيل، څه ښه وایي: 
  ې اللیهکا ي په  وتا    حم ه   رو ووووښ

 ګو ه چې یې یا    خطاګانو په رس نه وي
                                           (۱/ ۴۰ ،۴۱) 

 مناقشه 
په پښتو ا ییا و کې که څه هم غ ل لیک  له حم ه یایا نه وړاندا ډېره مخیشه لري او په  ا ډګر کې      

په پښتو ا ییا و کې یې حم ه یایا او غ ل  ډېرو شاعرانو خپ  قتمي ځواک آزمویتی  ک؛ خو هغه څه چې
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   امیر حم ه شیشوا ک غ ل   پښتشي کتتو  هشدا ه
 

 سال ششم
 

الزم او مت م رسه وګرځول او حم ه یایا  ه پرا   پښوتو غو ل   یایوا لقوب و کوړل شوو،  ور ډېوره یریوده  ا 
ک دالک يش، چې حم ه یایا غ ل   پښتشو په  وح او  وان یاندا یرایور کوړ،   غو ل پور نوازکو او یوا یکو 

  انه کتتو    ل ږ ولو هڅه وکړه، په  ا اواس که    ه غ ل په یووه یتوه پښتونوالې    پښتو او  اوږو یې  
 ژیه و هم ژیاړل يش، نو   پښتشو   خوک او خصتت څرکونه یه په کې له و ایه ورتګکونه ووهي. 

لکه څرنګه مو چې وړاندا په  ا مقاله کې    ه   غ لونو  اوې ډېر په زړه پو ا او خوندو  ییتونه      
په کې په اووشي وخت کې   پښتشو   کتتو  له  ډېرو  تو او ناڅرګشدو اړخونوو څخوه پور ه  ولووت ، چې

پو  ه شوا وه،  اوې ډېر نو  ییتونه یې ال په  ا ال  کې   څ ړنو او وپړنو ال ا څا ي، خو   څ ړونکوو 
ی خپو  یویه چې پوه  ا ډګور کوې هوم هور څ ړونکو نو او وپړونکو و  ه ال  ر اووه پو ا پام هم نه  ک.

 قتمي ځواک و آزمویي. 
 پایله 
  پایتې په  وګه په ډېر وووق رسه ویالک شو، چې په پښوتو ا ییوا و کوې   نوو و شواعرانو پوه پر توه        

امیرحم ه شیشوا ي غ ل   پښتشو   کتتو   ر ټولو  اڼه ه شدا ه ګڼ  ک داک يش. هغه نه یوازا پر غ ل   
و   ی ایه او شوتمن کتتوو ،     ورو ړه، یتکې   پښتشو او افغانانخپ  عشد او محبوب   حسن  رجامنو وک

اړخونو څرګشدونه یې هم په کې وکړه، چې له  ا مخې یوې غو ل   هور لوووتونکی او میشوه وال  او ه رو
پوه  ا ه شودا ه کوې هور یې   غ ل که له یوا خوا یعشې فکر او احساس  واړو  ه مخاطب ګڼ  ک ږي. 

، نو له یتې خوا په کې هر په پښتو او پښتونواله مین   خپو  کتتوو    ور او مخ ویشيمین   خپ  محبوب 
 ه ر یا ونه هم  ا ازه کوي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      51 
 

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب(لب )فصلغا
 

 1396، ز4ش
 

 اخځلیکونه 
 . پ ښو :  انش خپرندویه ټولشه.د حمزه په غزل کې پښتني عنارص(. ۱۳۹۳اغ  ، عبیدالته. )  .۱
 . الهو : پښتو ا يب غو ځش . کلتورپوهنه(. ۲۰۱۵یهاند، لطیف. ) .۲
 . کراچو: زم زم پریس. د پښتني ژوند کړه وړه(. ۲۰۱۴) ُ  انی،   وېش. .۳
 .  ویم چاپ. پ ښو : یونیو ويټي یُک ایجیشيس.پښتني الرښود(. ۲۰۱۰) . ښتین، صدید الته .۴
.  ویم چاپ. نشګرها : مومشود خپرندویوه د پښتو ادبیاتو تاریخ اوسنۍ دوره(. ۱۳۸۹زېو ، زېو الدین.) .۵

 ټولشه. 
 . کوټه: پښتو نړیواله مرکه. پښتونواله(. ۲۰۱۷ژړک، محمد صا ق. ) .۶
 . کای : مستقب  خپرندویه ټولشه.د افغانستان د کلتور تاریخ(. ۱۳۹۵وتطاين، شهباز خ  . ) .۷
رسی ه، څ ړنوه او وییپانګوه.  ویوم چواپ. .   محمد آصف صمیم، غزلې(. ۱۳۹۲شیشوا ک، امیر حم ه. )  .۸

 دویه ټولشه. پ ښو :  انش خپرن
 .    ا محمد  لسوز په اهتامم. پ ښو : جدون پریس. سپرلی په آېینه کښې(. ۱۹۸۶شیشوا ک، حم ه. ) .۹
.   ذییح التوه احسواس ژیواړه. م ا  یوف: ووالش  خپرندویوه حمزه پېژندنه(. ۱۳۸۸غ نوي، خاطر.) .۱۰

 ټولشه. 
(. ۱۳۹۱یوراهیم او امتوان، محمود عوامل. )نشګرها ک، محمد ګالب، واوعي، عبدالخالد، ثایوت، محمود ا .۱۱

 . جالل آیا : مومشد خپرندویه ټولشه. پښتني دودونه
  


