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 يو څو خبرې
"ÇسرÏ ÑÇ طوÏ "æÑ پښتو ÈÏÇ يؤ ÇÏسې ښكلى نوÄÇ ã تركيب ìÏ چې يؤ خپل ځانګړÇ ìنفرÏÇيت لرÇÏ .ì تركيب 

Ï يؤ پښتوÏ æÇ ä كلى Ï تړäæ عجيبه ثقافتى كيفيت æÇ معنويت لرÇ .ìسرÑÇ په طوæÇ æÑ طوæÑ په ÇسرÑÇ ښائسته 
 .ìÏ يو عالمت ګرځېدلى æÑطو Ï ìÏ .ìÑښكا

 .Ä ګرځېدلى ÊÑæمجلو يو ضر æÇ نوæÑخباÇ Ï ختæ غهÏ Ï ãنو ÇÏ شو نو Çتعلق پيد åسر ÈÏÇæشعر Ï ما چې كلهÒ
ÆæÏ Ï شاعرۍ Òمونږ ÏپاÏ åÑ الÑښوÏنې كاÑ كولو ìæÏ æÇ په غېر Ñسمى توګه ÒمونږÇ åستاææ äÇÐ. خو ÇÏ يو ډېر عجيبه 
ÇتفاìÏ Þ چې سرÏ å يوې عالقې سرå تعلق لرلو Òما ÆæÏ Ï سرå چرته مالقاÊ شوì نۀ Ä. خو چې خدìÇ كوله نو Ç Ïجمل 

 Óæپه ګيسټ ها "ÊÑÇÒæ Ï æكړ åÏÒ æلوړ" Ï كښې äله په كابل پوهنتوÇپه حو Ñسيمينا Ï خټك پحقله په كابل كښې
كښې مونږ  ÇæÏړÏ å يوې كمرې ملګرì شو. 

"ÇسرÏ ÑÇ طوÏ "æÑ يوې علمى ÏÇ æÇبى كوÑنۍ سرå تعلق لرÏ .ì هغوÑÏ Æنې څټې æÇ پښتنى خويونو Ï Ïغې 
علمى كوÑنۍ Ï æÇ مرÏ äÇÏ پښتونولۍ يو ښكلى ÇمتزÑÏ ÌÇلوÏ. هغه ماته ډېر Ç ÑæÏندېش¡ ÒيرÏ æÇ ß سړې سينې 
څښتن æÇ قدÑمن مشر ښكاåÑ شو.åÒ هم په سكوá كښې څوÑÇلس كاله ÇستاÐ پاتې شوì يم æÇ كله چې ماته ÇÏ پته 

 Ýخو Ñغوڼې نوÑ جاللى Ï شخصيت Ï ÆæÏ Ï نو په ما ìÏ ìسائيډ باندې پرنسپل پاتې شو áپه سكو Æ æÏ چې åلګېدæ
 .Ä áجما áبه جما áغوڼې څښتن شخصيت چې به كله خبرې كولې نو ټوÑ ې جاللىÏ Ï خو .åشو åÑهم خو åير æÇ

 .áنفلونه به ئې كو æÇ خت نمونځونهæ پخپل .ìÏ ìسړ åÑصاحب ډېر پرهېزګا ÑÇسرÇ
مونږ چې به كله ستړì ستومانه Ï ماښاÏ ã ډæډۍ خوړلو نه æÑæستو په كټونو كښې پرېوتو نو Òۀ به ډېر ÏæÇ ÑÒۀ 

شوÇ æÇ ãسرÑÇ صاحب به ÇÑنه ÇÏسې æيښ پاتې شو. Ç ÏسرÑÇ صاحب ÇÏ عاÄ ÊÏ چې هغوÆ له به په مالسته مالسته كښې 
 ÑÇسرÇ Ï ې ډېر خفه يم چې ماÏ ۀ پهÒ .ãبه شو æچې په خړېد Ä ما به ال سر لګولى نۀ æÇ تللوÑæ Èګپ نه پس خو ÏږæÇ يو Ï

صاحب Ï خوÇÑ Ï Èتللو Ï Ïغه خرÇمانى ÇندÒÇ غوښتنې پوåÑ نكړì شوې. 
ÇسرÑÇ صاحب كښې يؤ كماÇÏ á هم Ä چې هغوÆ به Ï يو منظر يا ماحوá نه متاثرå شو نو ډېر ÑÒ به ئې خپل Ïغه 

ښائسته جذباÏ Ê يو تخليق په شكل كښې مربوØ كړæÇ á مونږ ته به ئې Ò .áæÑÄÇæمونږ Ï ټولو ملګرæ په مينځ كښې به 
 Ï ې كوچنۍ سفرنامه كښېÏ صاحب په ÑÇسرÇ Ï چې åهش مشاعرې كېدې.تر كومه حدÇجمل خټك په خوÇ Ï كثرÇ

Çæقعاتو¡ حاالتو æÇ لمحاتو په ليك كښې Ï قېدæلو خبرåÏ å نو Ç Ï ÇÏختصاÑ باæجوÏ Ï تفصيل عجيبه ښائست لرì. ژبه 
ئې Ï يوسف Òۍ لهجې Ï خوږلت æÇ عاã فهمۍ سرå سرÏ å مرÏÇ äÇÏبى ÑÒخېزۍ Ï æÇ شنو شنو فصلونو نظر خېزۍ هم 

لرì. چرته چرته پكښې Ï نظم ګډÏ äæ سفرنامې Ï بياä په شوخۍ كښې نوÑ خوند هم پيدÇ كوÇ Ï.ìسرÑÇ صاحب Ï ځنو 
Çلقابو نه Ï هغوÏ Æ ژÑæ نفسياتى بصيرÊ تصديق هم كېږæÇ ì په خصوصى توګه ئې چې Òما په باåÑ كښې په يو نظم 

كښې كوã حقيقت څرګند كړìÏ ì هغه Òما Ç" ÏندäæÑ" يوå ښكلې تصوير كشى åÒ æÇ åÏ تصديق كوã چې Ò ÇÏما په حقله 
يوå تاÑيخى ÇÑئې åÏ.په Ïې نظم كښې چې هغوì ما سرÏ å مينې æÇ محبت Ï كوã نسبت ÇظهاÑ كړìÏ ì نو ماته Ï خپل يو 
ßÑæ همدÏÑ پته æلګېدå چې ÇÏ څوæÇ ¿ìÏ ß هغه ماته معلومه شوå چې ÇÏ ګوندې "ÇسرÏ ÑÇ طوìÏ "æÑ. لكه څنګه چې 

 :ìÏ ې شعر كښې پوښتلىÏ ما په
چې ډېر ډېر مې قدìæÑ په خپل صحبت كښې 

غم شريك مې څوß پيدÇ شولو په Ïشت كښې 
 ìÏ åÑچې حالونه مو يو بل باندې ښكا

ډېر خويونه Ç Ïئينو ìÏ محبت كښې 
 
 

ډÇكټر پرæېز مهجوÑ خوېشكى 
Á ٢٠٠٦ مئ ١٥



 
 Ç äلرحيمٰبسم Çهللا Çلرحم

 Ï كړېæÒ Ï جمل خټكÇ نوميالى شاعر æÇ áÇليكو ìړæپيا Ï Çله خو ÊÑÇÒæ Ï æكړ åÏÒ æلوړ Ï äفغانستاÇ Ï
 تاÑيخ په كابل كښې æÇشو. Ç ÏفغانستاÇ Ï äساسى ٢٠ æÇ Á١٩ په Ç٢٠٠٦تيايمې كاليزې علمى څېړنيز سيميناÇ Ï Ñپرېل 

قانوä له مخې æÏلت به Ï علم¡ فرهنګ¡ æÇ ÈÏÇ هنر Ï پرمختګ لپاÇ åÑغېزمن پرæګرÇمونه جوړæÇ ìæ په Ïې ټولو برخو 
 .ìمالتړ به ئې كو æÇ ìكښې به علمى څېړنې هڅو

ماته Ç Ïپرېل په æÇلنۍ هفته كښې ستر Çجمل خټك صېب ټيليفوæ äكړæ چې تۀ به مونږ سرÏ å كابل سيميناÑ ته 
 Ï نن .ìÏ كړېÑæ ېغه قربانۍÑÏ بې åÑپاÏ سوكالۍ æÇ ۍÏÇÒÇ Ï ãقو äپښتو Ï جمل خټكÇ چې æكړæ ال ړ شې¿ ما فكر

 Ï ۀ كۀ هر څوÒ نو ìكو Ñقد Ñكا Ï جمل خټكÇ ìړæپيا Ï بى سنګرÏÇ æÇ لې بيا هم په علمىæ .ìÏ ښۀ نۀ Êحاال äفغانستاÇ
بائى پاÇ Óپرېشن چپو æهلى يم Ï خټك صېب په قافله كښې به ځم. هغوÆ ماته په يؤ ټاكلى سرخط Ï مقالې ليكلو 

Á مې خپل ٢٠٠٦ Çپرېل Ï١٢عوÊ هم ÇÑكړæ. بيا Ï خټك صېب ځوÇ ìيمل خاä خټك ما سرå په فوä تماæ Óنيوæ. په 
پاسپوÑټ Çيمل خاä ته Ñæكړæ. مقاله مې Ç Ïجمل خټك صېب په شخصيت æليكله. 

Ї 
Ï Á ګل په Ñæځ Ï سحر æÇۀ بجې Ï سپين جوماÊ پېښوÑ په خوÇ كښې Ï ټولو ملګرæ جمع كېدá ٢٠٠٦ Çپرېل ١٧په 

 Êكښې سپين جوما ìعلى په خپل ګاډ ÝشرÇ بجو له ÄæÇ بيا سحر æÇ .åكړæ شپه åكر ìÏ كښې من ÏباÇ حتÇÑ ما په .ææ
 .ææ هم åسرÇÑ منن æÇ طهر علىÇ ¡سولم. سعديه بى بىÑæ ته

 كالو ÇÏ ځوÒ äÇلمى بوډÏ Ç پښتو ممتاÒ شاعر ìÏ. ä٧٦ سليم Ï ګلوæÒ (پېښوÑ) نه ÇÑغلى Ï .Ä ٰګرäÇ سيف Çلرحم
 Ñفسانه نګاÇ ìځانګړ æÇ ìÏ مدير پاتې Óجر Ï .ìÏ ìځو äكبر خاÇ مير Ï ÑÇ يفÇ åبوړ Ï چې Ä غلىÇÑ ìفريدÇ طاهر äÇګر

 .Ä غلىÇÑ چۍ نهÇكر Ï هغه .ìÏ ìډېر ښۀ سړ .ìÏ سفرنامې ئې هم چاپ .ìÏ
څلوãÑ ملګرì شوكت شرÑÇ صېب Çنجينئر Ä چې Ï سوÊÇ مينګوÑې نه ÇÑغلى Ä. پنځم Òۀ ÇسرÏ ÑÇ طوãæ æÑ. په 

سرæبۍ كښې ßæÑ شوãææ ì خو بيا ÇÑته ښاغلى ÇنوÒÑېب مانېرÇÑ áÇæياÏ كړá چې تۀ موجوÏ ئې. Çيمل خاä هم 
ÑæÇÑسېد. كوچ تياÄ Ñ. بېګونه سمباá شو. پاسپوÑټونه Çيمل خاÇÑ äكړá. كوچ Ç Ïسالميه كالج Ï ګېټ مخې ته ÑÏ Ïې 

پرæفيسرÇنو Çباسين يوسفزì¡ پرæېز مهجوæÇ Ñ ډÇكټر ياسين Çقباá په ÇنتظاÑ كښې ÑÏæېدۀ. ÆæÏ پاÄ كم Çتۀ بجې 
ÑæÇÑسېدÏ æÇ á پاكستانى ÇفسرÇنو ÇæÑيت ئې قائم æساتۀ. 

پرæفيسر Çباسين يوسفزÏ ì خانپوÏÇ Ñينزæ (Ïير) Ï برÑÏÇخاä ملك ځوìÏ ì. قابل ÇستاÏ¡ شاعر æÇ كمپيئر 
 .ìكو åسرÑæ مينه æÇ ينىæ نياÏ ئې ìæ په ټى .ìÏ هر چا خوښ Ï .ìÏ

پرæفېسر ډÇكټر مهجوÏ Ñ پښتو Çكېډمۍ پېښوÑ غړÏ .ìÏ ì خويشكو (نوښاÑ) ÑÒ Ïين خاä ځوìÏ ì. محقق 
 .ìÏ äنساÇ نيك .ìÏ صوفى شاعر .ìÏ

ډÇكټر ياسين ÇقباÏ á توالندۍ (صوÇبۍ) Ï پرنسپل محمد يعقوÈ خاä قابل ځوìÏ ì. پى Çيچ ډì ئې Ï سائنس 
په يوå شعبه كښې كړې åÏ. په ميټريل Çنجينئرنګ كښې مهاÊÑ لرÏ .ì پښتو شاعر ìÏ. په قاã مئين Ò .ìÏما Ï ځوÇنى 

 .ìÑئى ښكاÑماته خپل خو ìملګر ÇÏ لوبو Ï ÞشفاÇ ئىÑمرګ خو
مونږ لس تنه په فالئنګ كوچ كښې طوÑخم ته Ñæسېدæ. پاسپوÑټونه æÇ بېګونه æكتى شوá. يو صاحب چائى 

ÇÑكړې æÇ په ÇفغانستاÏÑæ äننه شو. 
Ї 

 .ìÏ ìخته كړÇ ئې په غم Ïجوæ ìمعنو æÇ ìÏما ÏÇهېو Ï æÇ ìÒپه لمبو سو ÑæÇ Ï äفغانستاÇ شو چېæÇ كلونه
ځوÇناä مړۀ¡ ÇÏæنۍ لوټې لوټې æÇ ماá حاá تاال ترغه شو. كه خاÑجى خوÇخوږææ ì كه æطن áÇæ جنګيالى Ï .ææ جهاÏ په 

نوÇÑ ãغلى æÏستاææ ä خو هېوÏÇ ئې برباæÇ Ï قبيلې ئې بې كوåÑ كړې. æÇ بيا Ï مذهب په نوæ ãطن ال ÒياÊ كړæ äæليد. بيا 
نو په خاÌÑ كښې ناستو Çفغانانو ليكوÇلو Ïنيا ته خپل فرياÑæ Ïسوæ. په Çمريكا¡ ناìæÑ¡ جرمنى¡ پېښوæÇ Ñ كوئټه 

 .åكړ åÑنيا ته ښكاÏ كمنى ئېÇæ ننه پس جنګىÏ äفغانستاÇ Ï چې áكتابونه چاپېد æÇ نه¡ مجلېæÑخباÇ فغانانوÇ Ï كښې
æÇ نن په Çفغانستاä كښې Ï سوÒېدلى ګلستاÏ ä بيا ÇباæÏلو كوشش په جمهوìÑ طريقه كېږì. په Ïغه هېوÏÇ كښې 



 äځا Ï ìقامى غړ æÇ ئى قابلÒحامد كر Ñصد .ìÏ ټاكلى äÇيرÒæ ټææ كيالنو پهæ قامى جرګې Ï .ìÏ ìشو ÊنتخاباÇ
 åپه غاړ åندÏ ÊÑÇÒæ Ï æكړ åÏÒ æلوړ Ï عالم ته ئې åغوندې تكړ Ñحسن يا åميرشاÇ پوهاند سيد Ï .ìÏ ìكړ Ñكا Íصال

كړې Ï æÇ .åÏ پښتو ژبې ستر محقق¡ نقاæÇ Ï عالم Òلمى هېوÏÇمل ئې Ï مطالعاتى چاæÑ صالÍ كاÑ ټاكلى Ï Ï .ìÏې 
ÏپاåÑ چې په جنګ Òپلى æطن كښې åÏÒ Ï كړې عمل ته په تõندۍ Ñæ åÏæكړì. په Ïې ضمن كښې په مختلفو علمى¡ ÏÇبى 

 .ìجوړېږ äفغانستاÇ ìÑسالمى جمهوÇ مترقى ìنو æÇ ìنه كېږæÑعلمى څېړنې سيمينا Ï سائنسى موضوعاتو æÇ
 æÇ äنه خلق پاكستا æغاړ æړÇæÏ Ï چې áموليدæ ننه شو نوÏ ته äفغانستاÇ ãخم په مقاÑطو Ï مونږ چې

 Ï .كړېÇÑ ئې چائى Òپه نيا .æكړæ غالستÇÑ پخېر åڼه ټنډóÑ ينو پهÑمامو äفغانستاÇ Ï åځى. مونږ سرÇÑ ته ځى äفغانستاÇ
 .æخصت كړÑ كوچونو كښې åæÏ په Ñپه لو ÏباÇ áجال Ï ئې ìæناÑÏ په æÇ نمانځلوæ æخبر æپه خوږ áسرحد مسئو

Ï ننګرهاÇæ Ñلى طوÑخم ته Òمونږ مخې ته خپل ÇستاÇÑ ìÒلېږلى Ä. په جالÇ áباÏ كښې Ï قبائلى چاÑ æÑئيس 
 åخت يوæ په äفغانستاÇ Ï ðغالبا .Ä صېب هم ìبابر  ÑتكاÑغلته سفاÏ .æكړæ áستقباÇ مونږÒ صېب äخا Ñپو åشا ãمحتر

 åسرÇÑ ئيس صېبÑ .ختوæ ته æبيا ګاډ æÇ æكړæ ماسپښين مونځ مو Ï ¡åخوړæ ډۍæكښې مونږ ډ Ñپه ښا ÏباÇ áجال Ï بجه
 .Ä

äباچاخا Êحضر Ï كښې ÏباÇ áپه جال{ Êæتال ßپا ãكال Ï ìÑيو قا .åكړæ ìمونږ ټولو هلته حاضر .ìÏ ÑÇمز 
په نوã يوå ليسه Ïz مزÑÇ عماÊÑ مرمت ÇÑÇ æÇئش غوÇړÏ .ìلته Ï بابا}ÏپاÏ åÑ مغفرÏ Êعا æكړÏ .å بابا}æكړæ. بيا مو Ï بابا

Ï شتمنو عقيدتمندÇنو }جوړáæ پكاìÏ Ñ چې Ï æÑæ æÑæ پوهنتوÑÏ äجې ته Ñæسى. ÇÏ كاÑ په لرå پښتونخوÇ كښې Ï بابا
 åسر ÊÑÇÒæ Ï æكړ åÏÒ Ï äفغانستاÇ Ï شته چې ÑÇÏ سرمايه æÇ ÑÇÏسې جاګيرÇÏ په ډله كښې Æهغو Ï .åÏ åخبر úÓóæ Ï

äباچاخا Ï æÇ نيسىæ Óتما{äباچاخا Ï .ìكړ åليسه جوړ åيو åÑپاÏ جينكو æÇ هلكانو Ï ãشېرمحمد نومې } په نو ÑÇپه مز
äباچاخا .Ä Ñمقر ÑÇيؤ څوكيد{ äپښتو ÑÇيندÏ æÇ Ä Ýخال Ïتشد Ï ¡صبر جنګ ئې كولو Ï ¡Ä مصلح ¡Ä ۍ مجاهدÏÇÒÇ Ï

 .Ä äمسلما
 Ï پالÑ نوã ميرسيد باچا Ä. } قبر Ï .Ä ګل پاچا Çلفت}æړÇندې Ç ÏفغانستاÏ ä نوموړì شاعر ÇستاÐ ګل پاچا Çلفت

 يؤ خندäÇ ظريف طبع Ï æÇ سمندÑ تل ته Ñسېدæنكى } په مزÑÇ په جمع فاتحه æكړå. ګل پاچا Çلفت}مونږ Ç ÏستاÇ Ïلفت
Ðهين ÇنساÒ .Ä äړۀ ئې Ï مينې ډÄ ß. نظم æÇ نثر ÇæÏړå ئې ښكلى ææ. بې كينې سړÄ ì. په خوئى خصلت æÇ لفظونو كښې 

 .ìچتې كړæÇ له مرتبيÑæ ېÏ ßهللا پاÇ .åæ ئې ښكال

 



Ïلته Ñئيس صېب پاتې شو æÇ مونږ æړÇندې الړæ. په جالÇ áباÏ كښې Ï ننګرهاÏ Ñ قومى ټى ìæ نه ښاغلى نصير 
Çحمد صافى Òمونږ ځينو ملګرæ سرå په ÇختصاÑ خبرې æكړې Ò æÇمونږ عكسونه ئې Çæخستل. ما Ï ټى Ï ìæ نمائندÏ å يؤ 

سوáÇ په جوÈÇ كښې ææئيل: 
 Ï æÇ ÈياÑÏ Ï كابل Ï سيمې پښتانۀ Ï äÇÏمر æÇ Ñپېښو Ï كښې ګرځم. مونږ Ñچې په خپل كو ãۀ محسوسؤÒ "

Çباسين æÇبۀ څښو Ï Ï æÇې ÑÏيابونو په æÇبو خپلې Òمكې æÇبۀ كوÒ .æمونږ ژبه¡ نسل¡ كلتوÏ æÇ Ñين يؤ ìÏ. مونږ Ï يؤ بل 
 ".ìÑښكا Ñته خپل كوÇÑ طنæ ÇÏ ڼه يو. نوæÑæ

ä سليم هم æكړې. عموماÒ ðمونږ Ï ټولو Ïغه ډáæ تاثرææ ÊÇ. په جالá ٰهم ÇÏ ډáæ خبرې سليم æÇ ÒÇÑ سيف Çلرحم
 .áكړÑæ كتابونه åæÏ ته ما خپل ÏستاÇ پوهنځى يؤ Ï كښې ÏباÇ

ÓæÇ مونږ سرæبى ته په ÑÏينجكو äÇæÑ شو. ما خپل يؤ الÓ په سينه كلك Çيښى æÇ Ä په بل مې æړÇندينى سيټ 
 ÎÇفر äÇما فكر ته مېدÒ نو سيلæغر Ï .Äنۀ كو ÑظهاÇ خو چاته مې Ä خپلې شلېدلې سينې غم Ï åما سر .Ä كلك نيولى

كړÄ ì. چې سرæبى ته Ñæسېدæ نو څلوÑنيمې بجې æې. Ïلته مو æ ÓÏæÇكړæ. بيا مو Ï ماÒيګر مونځ æكړæÇ æ شنې چائې 
مو نوÔ كړې. æÇ بيا فالئنګ كوچ ته æÇختو. مونږ ټوá لس تنه Ò .ææما نه په شمېر كښې ځاßÑæ ä شوÇ .Ä ìنوÒ Ñېب 

 ÇÏ .شو äÇæÑ åÑند په الóته بóل Ï مونږ ÓæÇ .åلطيفه ئې ميندۀ كړ åيو Çخند Ï æÇ .ئې Ïموجو ìÏ ÇÏ چې تۀ خو ãنجينئر خبر كړÇ
 Ï ÏباÇ ãسالÇ Ï نو كښېæغر æپه غاړ äفغانستاÇ بلæژ Ï خو åæ نۀ åخو بد åÑپاÏ ÑÒæټينك يا بلډ Ï !Ä ßكه سړ åæ Ñال

 :æكړæÇ Óنه تپو ÑئيوÇÑډ Ï ما .Ä غنيمت ãÏ هم ßږ سړææ كوږ ÇÏ .ìÏ Èسړكونو توقع هم لېونتو
 "¿ìÏ څۀ ãباچا ستا نو"

 ."åÏÇÒ äئيل ئې "خاæ
ما ìæ "خاåÏÇÒ ä تۀ خو Òمونږ Ï مرäÇÏ ژبه Çæئې". 

 ."ãææ كښې äÇÏپه مر åÏمو åۀ ډېرÒ صېب"
" مرäÇÏ كښې Ïې څۀ كاÑ كولو¿." 

 .ææ ډېر ښۀ خلق ÇÏ .áړæÇÑ له غنم äخا åÏÇÒ äمې خا åÏمو åې به تلم. ډېرÑچۍ پوÇچلولو. كر ßصېب ما به ټر "
مزìÑæÏ به ئې په æخت ÇÑكوله æÇ ډæډۍ به ئې هم ÇÑكوله". 

 "¿Ä بابا تا ليدلى ÇÏ æكړæ ÊÑياÒ كښې ÏباÇ áچې مونږ ئې په جال ÇÏ !åÏÇÒ äخا"
 "åæ مانهÒ كټر نجيبÇډ Ï .åæ هم ليدلې åÒما ئې جنا .Ä ìډېر نر سړ äخا ÇÏ صېب æÇ "

 "¿ææ ßڅو äطالبا ÇÏ !åÏÇÒ äخا"
" صېب Çæهللا ÇÏ خو Ñقم Ñقم خلق ææ. په ÆæÏ كښې Ï Ïې خاÑÄې فرÒندææ äÇ. خفه كېږå مۀ. ستاسو Ï خاÑÄې 

 ."ææ خلق Ñنو æÇ .ææ پكښې Èعر æÇ äنياÇيرÇ ¡äپنجابيا .ææ پښتانۀ پكښې
Ï لóته بند الÑ مونږ ÑÇæ بې åÑÇæ په لتو æهلو. Ç ÏنوÒ Ñېب نرۍ مال خو ÏړæÏنه كوÇÏ .á ځوäÇ سړÏ ì مال ÏړÏ بيا 

 .Ä تبې نيولى .Ä ìكړ ÈÇستو هم ډېر په عذæÑ
 .æكښې كو ßمونځ به مونږ په بت خا ãماښا Ï .غلولوÒ ستۍ فالئنګ كوچÏ چابك æÇ نرõډېر په ه ÑئيوÇÑمونږ ډÒ

په الÑ كښې مال عمر كلى ÇÑغى. Ïلته Ï چيناæ Ï Ñنې الندې Ï پالسټك په كرسو كښېناستو. قهوå نوöÔ جاä شوÇÏ .å يؤ 
 Ï æÇ .غلوÑæ لۍÇلسوæÇ مۍ پهÇبګر Ï نو .æكړæ مونځ ãماښا Ï كښې مو ßې. په بت خاæ چينې پكښې .Ä ښكلى ځائى
بجلو په پړÞ پړÞæ كښې Ï موټرæ په ګوãÑ كښې Ç Ïفغانستاä په مركزì ښاÑ كابل ÏÑæننه شو. Ï كابل ښاÑ غوړېدلى 

ګلزÄ ÑÇ. ښكته هم Ñڼاګانې æې æÇ ګېرچاپېر په غرæنو هم برقى چرÇغونه ځلېدÇ .áتۀ بجې Ï ماسخوتن مونږ Ï كابل 
 .æسېدÑæ عالى تحصيالتو مركز ته Ï äفغانستاÇ

Ïلته محترã پرæفيسر صابر خويشكى مõعينöÊÑÇÒæ ö تحصيالöÊ عالى Ñ æÇئيس Ï ليليه (مهماä خانې) مونږ ته 
 Ï صېب Ñكټر مهجوÇډ äÇګر æÇ ۀÒ .كړېÇÑ ئې كمرې åÑپاÏ سېدلوæÇ Ï æÇ ئيلææ غالستÇÑ محبت پخېر æÇ په مينه

 ÊÑæضر Ï ې كوټګۍ كښېÏ .غلوÇÑ كوټګۍ كښې åپه يو ìÏ فيسرæپر Ñكېډمۍ پېښوÇ پښتو Ï چې (Ñنوښا) خويشكو
 .Ä هم Èخت تشناõج åسرÑæ æÇ Ä فرنيچر

Ï كابل هوÇ خوږÇ ÍæõÑ æÇ åفزåæ Ç. مونږ غسل æÇكړæ مونځ مو æÇكړæ¡ ډæډۍ مو æÇخوړæÇ å بيا ÏæÇۀ شو. 



Ò Áۀ æختى æيښ شوÏ .ã مانځۀ نه پس ناست ãææ فكر æÇړÇÏ " ãææ ì په تېرæ شلو پنځه æيشتو ٢٠٠٦ Çپرېل ١٨په 
 .áÄÒسو ¡áÄنړ ¡áنوÇÑæ نوæÑكو æÇ منزلونو æÏباÇ Ï ¡Êهجر ¡äمرګونه¡ لوټ¡ تاال .áفغانانو څۀ تېر شوÇ كلونو كښې په
Ï پوهنځيو¡ ليسو æÇ پوهنتونونو بندÇÑæ æÇ áæنؤÏ .á سپينو¡ توæÇ æÑ غنم Ñنګه خاÑجيانو Ï Ïې غريب æÇ ښكلى æطن 

 .åÏ خونړۍ كيسه åستم  ګرۍ يو Ï áلګؤ ÑæÇ áپه جما
خو نن Ç ÏفغانستاÏ ä بيا ÇباæÏلو هڅې كېږÏ .ì نوì حكومت په جوړېدæ تعليمى ÑÇÏÇې په غزېدìÏ æ. په Ïغه 

 Ï كښې äكابل په پوهنتو Ï ېÒÇيو .ìÏ ګونوÑÒ نكو شمېر پهæكړې كو åÏÒ Ï áæكښې په مجموعى ډ æÑÇÏÇ تعليمى
 ÇÏ .ìكو Ñپكښې كا äÇÐستاÇ ÊياÒ نه æسو Ñڅلو Ï .åÏ ې شوېÏجينكو ته نز æÇ هلكانو æÑÒ æشپږ åمحصلينو شمېر

 æÇ äسمنګا ¡Òæكند ¡äبدخشا ¡äجاÒخوست¡ جو ¡Ñننګرها ¡Ñبلخ¡ تخا ¡Ñكندها ¡ÊÇپه هر .ìÏ ìÑجا ÑياÒ تعليمى
فاÑياÈ كښې تعليمى هلې ځلې ÇæÑنې æÏ .ìÏلت سرÏ å پيسو پنګه كمه Ï .åÏ عماÑتونو كاÇ ÑټاäÇÑæ .ìÏ á كوæÑنه 

كنډÑ كنډÑ عماÑتونه بيا جوړáæ غوÇړÇ Ï .ìمنيت مسئله هم åÏ. ما فكر كولو چې كه Çفغاناä يؤ ځل بيا په مينه æÇ محبت 
يؤ بل ته غاړÑæ åكړÏ ¡ì توæÑ¡ سپينو æÇ غنم Ñنګه خاÑجيانو نه ځاæÇ äساتى¡ ټولې قبيلې يوå جرګه يؤ ملت شى نو ډېر 

 .ìÏ áسبا فكر كو Ï æÇ áæنى غم هېرæشى. پر ÏباÇ ملك ìبل شوæژ ÇÏ به ÑÒ
Ï Á ماÒيګر شپږ بجې ګاډÇÑ ìغلۀ æÇ مونږ Ï حفاظتى ماموÑينو په شركت Ï كابل Ï ښاÑ ٢٠٠٦ Çپرېل ١٨په 

 åلى شاæ ÌÇÑ كټرÇډ .ææ غه هوټل كښېÏ شيد عالم پهÑكټر خوÇډ æÇ جمل خټكÇ äÇګر .æنټركانټى نينټل هوټل ته الړÇ
خټك هم په خپل ÇمتياìÒ مزÏ ÌÇ "لóته بóند" Ï لóتõو نه ځاä بچ كړÄ ì. سليم Ï ÒÇÑ طبقاتى ټولنې Ç ÏمتياÇÒتو نه پخوÇ هم 

ګيله من æÇ Ä نن هم ìÏ. ما سرÏ å خپلې شلېدلې سينې فكر Ä. خو Ç Ïجمل خټك ضõعف æÇ ناæÑغتيا ال ÒياÊ فكرمند 
 Ï لتى سطحæÏ په ÊÑÇÒæ æكړ åÏÒ æلوړ Ï æÇ لتæÏ äفغانستاÇ Ï چې ãææ نتها خوشحالهÇ بې åې خبرÏ په æÇ .ãææ ìكړ

 äپوهنتو æÇ پوهنځو Ï æÇ ìكو Ñبى خدماتو قدÏÇ æÇ علمى Ï Ñنثرنګا Òممتا æÇ نقالبى شاعرÇ بې جوړې Ï ãقو äپښتو
 .ìكو åÏستفاÇ فن ځنې æÇ فكر æÇ علم Ï هغۀ Ï äطالب علما

 كښې ښاغلى ÇعتماÏ خاä هم موجوÇ Ï .Ä Ïټك پټرæليم لميټډ ÇÏ كنټرÇ Ï(Lobby) ìنټركانټى ننټل په ډيوډۍ 
 Ï چې Ä لمى هلكÒ لته يؤÏ .ìمت كوÒصاحب په كابل كښې مال ÇÏ .Ä غلىÇÑ له Êجمل خټك مالقاÇ Ï يپريزينټيټيوÑ

هغۀ موÑ شاعرÏ .åæ å خټك صېب مالقاÊ له ئې ځوÇÑ ìلېږلى Ä. خټك صېب هغه پېژندå. نوã ئې Òما نه هېر ìÏ. خټك 
 Ï .åكړ äقعه بياÇæ åيو Ôجو Ï نۍÇæ هلك Ï ÒÇÑ سليم Ï æÇ جهدæجد Ï هغۀ Ï ¡قربانۍ Ï شيد عالمÑكټر خوÇډ Ï صېب

äباچاخا Ï "ßكښې چا "حيانا ÑخباÇ ÑÇæ چۍ په هفتهÇكر{ Ï فتر تهÏ ÑخباÇ Ï ÒÇÑ سليم .Ä ìكړÑæ äبيا ìÑÇÒÇ يؤ Ýخال 
äباچاخا Ï æÇ الړ åسر æستومانۍ }ملګر Ï ئې äوچ بياõپه خپل پ æÇ شو Ñتوبه ګا Òبا äهغه بيا .æكړæÇ ئې ننګ Êپه عز

 .æكښې چاپ كړ ÑخباÇ غهÏ هم په ÑظهاÇ
Ї 

Ïغلته مونږ ÑÇæ په ÑÇæ خپل شعرæنه Ç Ï .áæÑÄÇæنټركانټ Ïغه البى به Òمونږ ÇÏ مشاعرÏ æÇ å ځنې شاعرÇنو 
لطيفې ياÏې ساتى. خټك صېب Ïې شعرæنو ته يؤ úãóÏ تاåÒ شو: 

تا چې Òلفې ÇÑخوÑې كړې Òړۀ مې خوÑ شو 
سوÇÏئى Ïې كړÏ ã سوåÏ مې Òړۀ توÑ شو 

ما äÇÏæ كابل په خوÈ كښې ìÏ ليدلى 
كه تاال پكښې Òما Ï كاكا كوÑ شو 

 
 

(æÑطو Ï ÑÇسرÇ) 
ä سليم غزá بوډÇګانو كښې ځوÇنى پيدÇ كړÏ æÇ å سليم Ï ÒÇÑ يؤ شعر مصرÚ ٰپه Ïغه مشاعرå كښې Ï سيف Çلرحم

 :åæ مڼو مربه Ï كابل Ï خو سمه
 "åÏ ما خپله تجربهÒ "



سليم Ñ Ï ÒÇÑڼا په طلب كښې هم Ï خپل خيالى چرÛÇ نه عالåæ بل چرÛÇ پسې نۀ ځى. ځنې صوفياä خو نۀ په Ïېر 
 .ìæ ڼا مئينÑ بس په .ãنۀ په حر æÇ ìæ

Çباسين Ï عاæ ã خاÕ خوښ شخصيت æÇ .ìÏ په هرå موقع Ï خپل تخلص حق ÇÏÇ كوì. ډÇكټر ياسين¡ ډÇكټر 
خوÑشيد عالم æÇ طاهر ÇفريدÏ ì يوÑپ خبرې كولې. Ç æÇباسين Ï "ياÏ ساته" په غزá كښې Ï نوÏ öÈÇير هغه Ïير په 

 ÙلفاÇ ږۀ پاستۀÇپه ژبه خو äتعليم يافته پښتو æÇ يبÏÇ يؤ Ï چې åÏ ÇÏ ئېÇÑ ماÒ لطيفه ګويۍ په حقله Ï .æباسين الهو كړÇ
 ګڼم. نو Æ æÏ Ï په ژبه پاكيزå لفظونه ډېر ښۀ لګى. ÇÑAbbotتلل ښه خبرåÏ å. بيا پرæفېسر خو Òۀ 

Ï Á عالى تحصيالتو ÊÑÇÒæ Ï په مركز كښې په يو لوئى هاá كښې په نهه نيمې بجې Ï ٢٠٠٦ Çپرېل ١٩په 
 Ï æكړ åÏÒ Ï æÇ Ñحسن يا åمير شاÇ پوهاند ãير محترÒæ ìتعليم مركز Ï äفغانستاÇ Ï په ډپه .åشوæÇ ÍفتتاÇ Ñسيمينا

 ÊÑÇÒæ æكړ åÏÒ æلوړ Ï يتÑسالمى جمهوÇ äفغانستاÇ Ï .ææ ناست äÇفيسرæمحققين پر æÇ مسئولين ¡äئيساÑ محكمې
ÇÏ سيميناÏ Ñ نوميالى شاعر¡ پياæړì ليكوæÇ áÇ ټولنيز شخصيت Çجمل خټك æÒ Ïكړې Ç Ïتيايمې كليزې Ï علمى 

 Ï ÇÏ .Ä ìترتيب كړ ãپه نو Ñ١٣٨٥څېړنيز سيمينا Ñمجلس صد Ï .åæ ځÑæ شنبېÑچا Ï æÇ ېرشمه نېټهÏ íÑæ Ï áلمريز كا 
ä سليم Ä. په خوÇ كښې Ñæسرå ګرÇ äÇجمل خټك ناست Òٰ .Äمونږ مشر ملګرì ښاغلى سيف Çلرحم

Ï قرäÂ عظيم ÇلشاÏ ä تالÊæ نه æÑæسته Ç ÏفغانستاÇ Ï äسالمى جمهوÑيت Ï جمهوÑ Ñئيس پېغاã پوهاند 
ÏكتوÑ سيد Çمير شاå حسن ياÑ (Òæير تعليم) æÑÄÇæلو. 

Ï پوهنې ÊÑÇÒæ Ï پېغاã ښاغلى محمد صديق پتمن æÑÄÇæلو. 
Ç Ïطالعاتو æÇ فرهنګ æÇ ګرځندÊÑÇÒæ Ï ìæ پېغاã هم æÑÄÇæلى شو. 

 .æندې كړÇړæ لحئ نظيفىÇكټر عبدÇډ ãپېغا äكابل پوهنتو Ï
Ï كابل ÒæÑ Ïنې æÇ ښوæنې Ï پوهنتوä پېغاã پوهنمل شېرææ ÏÇÒئيلو. 

 .Ä ìړÄÇÑ ìÒهللا حميدÇ äماÇ ìæپوهند ãپېغا äپوهنتو Ï Ñننګرها Ï
Ï Ïې نه پس محترÇ ãباسين يوسفزÇ ÏÏ ìجمل خټك په شخصيت يؤ ښكلى نظم æÑÄÇæلو. 

 ãعز ìÏفوال Ï جمل خټكÇ ìړæپيا Ï æÇ لهÇفكر په حو æÇ شعر Ï æÇ ÈÏÇ æÇ علم Ï æÑÇÏÇ æÇ ې ټولو شخصيتونوÏ
æÇ نۀ ستومانه كېدæنكې پاكې Çنسانى جذبې په حوÇله Ï Ïې لوړ پښتوÏ ä فكر æÇ خدمت څېړنې ته تبريكاæ ÊړÇندې 

كړÇ Ï æÇ .áفغاä قوÏ ã ملى ÇæÑيت مطابق ئې خټك صېب Ï æÇ هغۀ ملګرæ ته Ï مينې æÑæÑæ æÇلۍ په ژبه توÏ هركلى 
ææٰ ìئيلو. په Çخر كښې Çجمل خټك په ناæÑغه æجوæÇ Ï په خوږå ژبه Ç ÏفغانستاÇ Ï äسالمى جمهوÑيت Ñ Ïئيس Çعل

حامد كرÏ ¡ìÒ هغۀ Ï صالÍ كاÑ محقق ÏÇيب شاعر پوهاند Òلمى هېوÏÇمل¡ Ï ستر پوهاند ÏكتوÑ سيد Çمير شاå حسن 
 Ï äفغانستاÇ Ï æÇ نوÇفېسرæعالمانو¡ پر Ï پوهنتونونو Ï Ñننګرها æÇ كابل Ï ¡نوÇÑهمكا Ï لتæÏ Ï ¡(ير تعليمÒæ) Ñيا
ټولو æÑæڼو تشكر æÇكړæ چې هغۀ Ï æÇ هغۀ ملګرæ له ئې æÏمرå عزÑæ Êكړæ. هغۀ په جذباتى ÇندÒÇ كښې ææئيل چې: 

 ".æكړæÇ ما تربيت ئېÒ æÇ لېæړæÇ ې مېچنېÏۍ پرÑæÏبه په مز Ñخو æÇ Ñما موÒ "
 :åÏ åÑمفكو æÇ نظريه ÇÏ ماÒ ئيلææ هغۀ

چې نشه Ç ÏستبدÏÇ لرì په سر كښې 
 äفغاÇ كۀ ìÏ كۀ مغل ìÏ ماته يؤ

 
 

هغۀ ææئيل " Òۀ Ï ټولو قومونو ÏÇÒÇ Ïۍ قائل يم. Ï ظلم خالÝ يم. ظالم كه مغل ìÏ كه ÇفغاÒ ¡ìÏ äۀ Ï هغۀ 
مخالف يم." هغۀ Òياته كړÒ " åۀ مظلوã يم æÇ خاÑجيانو ته Çæيم چې تاÑيخ ÛæÑÏ نۀ Çæئى. Çفغاä هغه قوìÏ ã چې په Ñضا 

به ÑÏسرÎÒæÏ å ته الړ شى خو په ÑæÒ ئې جنت ته هم نشئ بوتلى." 
هغۀ Òياته كړå چې "پاكستاÇ äقباá ته څۀ څۀ نۀ Çæئى. ÇقباÇæ áئى: 

Âسيا يك پيكرæ ÈÂ ö گöل Çست 
ملت ÇفغاäÂ ÑÏ ä پيكر Ç áöÏست 



 
 

Ç ÇÏفغاä ملت Ç Ïيشيا په æجوÏ كښې Òړۀ ìÏ. كه Òړۀ بې قرìæ åÑÇ نو Ç Ïيشيا æجوÏ به بې قرæÇ ìæ åÑÇ چې 
 ".ìæ من نۀÇ نيا كښې بهÏ نو ìæ ìÑÇيشيا كښې بې قرÇ

Çجمل خټك ææې: 
 .ìÏ äفغاناÇ áټو ÇÏ .بك هم شته. تركمن هم شتهÒÇ æÇ لته تاجكÏ .ìÏ غټې ژبې äفغانستاÇ Ï سىÑفا æÇ پښتو

په Ïې ژبو تاسو ګېرچاپېر ګاæنډيانو سرæÑæÑæ Ï åلۍ تعلقاÊ جوړæلى شئ. Ï لرې پښتونخوæÇ Çسېدæنكى ستاسو 
æÑæڼه ìÏ. يؤ نسل¡ يوå ژبه¡ يؤ Ïين¡ يؤ كلتوÑ لرæ. پاكستاÇ ¡äيرäÇ¡ تاجكستاÒÇ ¡äبكستاÄÇ ä تركمنستاä¡ ټولو 

 ÇÏ æÇ åÏ په ګټه ÁيشياÇ Ï لىæÑæÑæ ÇÏ .åÏ لى ستاسو په ګټهæÑæÑæ ÇÏ .شى ìلى جوړېدæÑæÑæ ستاسو åقومونو سر
æÑæÑæلى Ï ګرÏې نړۍ په ګټه åÏ. نن Ïنيا ته Ç Ïمن ضرìÏ ÊÑæ. چې Çمن ÇÑشى نو ترقى به æÇشى. Òۀ خو Ñڼا æينم. ماته 

ښكاìÑ. ستاسو مستقبل Òمونږ مستقبل æÑښانه ìÏ. ځكه Òۀ Çæيم چې: 
Òما Ï بابا كوÑæÑæ æÇ Ñ به خدìÇ كا يؤ صال شى 
æ Ïينو ېه Ïې ډنډ كښې به يؤ نوì ګل پيدÇ شى 

 
 

 .åæ قفهæ مانځۀ æÇ ډۍæډ Ï ې نه پسÏ Ï
Ї 

Ï سيميناæÏ Ñيم نشست åæÏ نيمې بجې Ï سيميناÑ په هاá كښې پېل شو. Ï سمينياÑ Ï Ñئيس په ÇجاÊÒ ښاغلى 
 åتاژ" يوÑپوÑ" Ï ئې ÇÏ æÇ åندې كړÇړæ علمى مقاله åيو "ãææ ۀ پاګلÒ ÇÏ" Èجمل خټك په كتاÇ Ï فيعÑ هللاÇ يب حبيبÏÇ

 .åښه نمونه ثابته كړ
 

 
 

Ï ښاغلى عبدÇهللا بختانى په سوÏ áÇ "خاطرÑ" æÇ "åپوÑتاژ" په مينځ كښې ښاغلى Ñفيع صېب يوå كرښه 
ÇÑښكله. ځنې نوÑې مقالې هم æلوستى شوې. Ç ÏفغانستاÏÇ äيباä په پښتو ìÑÏ æÇ ژبو كښې Ï يوÑپى څېړنكاæÑ په 

 Ñكا öطريق(Method) په äخپل ځا Ï ðخصوصا æÇ لو نهÇليكو æكثرÇ خپلو Ï ۀÒ خلى. نوÇ åبى علمى تخليق جايزÏÇ يؤ Ï 
مقابله كښې Ï تحقيق په كاÑ كښې ÆæÏ غوåÑ ګڼم. 

 äÇګر .ææ سامعين مطمئن áټو æېدÑæÇ مقالې په Ï .åندې كړÇړæ جمل خټك په شخصيت مقالهÇ ãمحتر Ï بيا ما
 æÇ åكړæ تجويز مننه Ï Æهغو Ï ما .ìæ غلىÑæ خټك په تصنيفاتو Ï ياتې چپېÒ غوښتل چې يؤ څو ìباسين يوسفزÇ



عرÖ مې æÇكړæ چې په سيميناÑ كښې ÄÑæÇ Ïلو په خاطر Ï سامعينو خاطر æ Ï æÇخت ÇحترãÇ ملحوÄ Ù ګنې نو Ï مقالې 
نه كتاÈ جوړېدì شو: 

" مغل يم چې به نۀ كؤã خاطر Ï پښتنو¿" 
(æÑطو Ï ÑÇسرÇ) 

Òما Ï مقالې نه æÑæستو پرæفېسر پرæېز مهجوÑ صېب يؤ ښكلى نظم æÑÄÇæلو. Ï ډÇكټر æ ÌÇÑلى شاå مقاله هم 
 Ï ãغه ماښاÏ غلو. پهÇÑ نه پس مونږ خپلو ځايونو ته ãختتاÇ Ï يم نشستæÏ Ï .åېدÑÄÇæ ځ سامعينوÑæ لنۍæÇ غهÏ په

 Çباسين ÑÇCompareيانا ټيليويژä له خوÏ Ç ډæډۍ بلنه Ï .åæ ټى Ï ìæپاåÑ يوå مشاعرå هم ÑيكاÑډ شوÏ .å مشاعرې 
 .Ä ìيوسفز
Ï Á پنجشنبې Ñæځ åæ. په نهه نيمې بجې Ï سيميناÇ ÑفتتاÑ Ï Íئيسö محفل ÇستاÑ ÏهنوÏÑ ٢٠٠٦ Çپرېل ٢٠په 

 .Ä غمÒ åحمد شاÇ ìæمنشى پوهند æÇ Ä خټك åلى شاæ ÌÇÑ ÑكتوÏ ئې áمرستيا .åشوæ مرÇ په ÈياÑÒ
ÇæÑÇ ÏښاÏ پوهاند Ñښتين مقاله Ï پوهندìæ ډÇكټرÑÒ åغونه ÒيوÑ له خوæ ÇړÇندې شوå چې په Çجمل خټك 

ليكلى شوې åæ. مېرمن ÑÒغونه ÒيوÇæÑÇ Ï ÑښاÑ Ïښيتن لوåÏ Ñ. پوهاند Ñښتين لوئى ÏÇيب Ï .Ä مقالې ژبه Ï ښائسته نثر 
ì نمونه Ï .åæ محترمې خوÑÒ Ñغونه ÒيوÇ ÑندÏ ÒÇ لوستو هم ډېر ښۀ Ä. خو بيا Ñæته Ï خپل پالÑ په شكسته تحرير Çٰعل

 åلى شاæ ÌÇÑ ÑكتوÏ نۀ غلو نوÇÑ هغۀ پرې سمى Ï .ئيلææ لوستلو Ï ته ئې ìباسين يوسفزÇ نو Ä لوستو كښې تكليف
 ÑيوÒ ÑكتوÏ لېæ åېدÑغه ښكاæÑ غونه صاحبه خو په سټهÑÒ .åكړ åپه تعجيل ئې مقاله ترسر æÇ áنه ترالسه كړæكاغذ

 .ìخوشحاله كړ åړÇæÏ ېÏ هللاÇ .Ä نځولىÑ حتÇصاحب جر
Ї 

بيا پوهيالى ګل Çحمد يما په فاÑسۍ ژبه Ç Ïجمل خټك په مشهوÑ كتاÏ" È غېرÊ چغه" باندې مقاله ææئيله 
æÇ غالباð په پښتو ئې نظم ææئيلو. (Ï يما بېګم æÇ هغه ÇæÏړæÑæ åسته Òمونږ كمرې ته ÇÑغلل. مهجوÑ سرå ئې Ï بايزيد 

ÇنصاìÑ په حقله خبرې كوá غرÏ .ææ Ö "خانه نويسندگاöä جهاÇ ÑÏ äفغانستاä" په حقله ئې هم څۀ æئيل غوښتل خو په 
 ."áÏې ته مېلمانۀ پرې نۀ ښوÑينو "نيرې چاÑټى ماموÑسيكو Ï æÇ خانې äمهما Ï ئيسÑ چې ÇÏ بله æÇ .æژبه ئې نۀ پوهېد

 چې ... (ÇÏ خو جمله معترضه åæ.) (Email:    info@rahapen)هغوÆ يؤ ÇÑ ßÑÏكړ ... 
Ї 

Ï يما صېب نه æړÇندې سليم ÒÇÑ يوå ښه مقاله æئيلې Ï æÇ åæ خټك صېب Çنقالبى شاعرì ئې مخې ته æÇÑړې 
Ï .åæ سليم ÒÇÑ مخصوÇ ÕندÇÏ .ìÏ ÒÇ تكړÏÇ åيب¡ ترقى پسند ليكوæÇ áÇ شاعر Ï .ìÏ تنظيم ساÒۍ هنر Ñæځى. سياسى 

 .ìفكر لر
Ï كوئټې Ï "لمبه" مجلې مدير ښاغلى صاÞÏ ژړÏ " ß ژæند چغې" ته لنډå كتنه كړې åæ. مقاله ئې ښه Ï Ï .åæۀ نه 
æÑæسته مونږ Ï پير محمد كاäÇæÑ ښكلى شعر ÑÄÇæېدلو. Ñæپسې Ï سرمحقق عبدÇهللا بختانى خدمتګاÏ Ñ خټك صېب 

 .åمقاله پاتې شو ÇÏ خو Ä ند چغه" باندې يؤ علمى بحثæژ Ï" æÇ "ند قيصهæژ Ï" كتابونو åæÏ په
Ï سيميناÑ په æÏېمه Ñæځ Ï سهاÑ په غونډå كښې Ï ښاغلى ÏكتوÑ خوÑشيد عالم مقاله Ò " åæۀ Çجمل خټك 

څنګه پېژنم¿" Ï خوÑشيدعالم قيصۍ ډېرå خوږÏ .åæ åړÏمنه Ç Ï .åæجمل يؤ تصوير هم Ä په Ïغه قيصه كښې. ډÇكټر يؤ 
همدÇ ÏÑنساÏ ¡ä مينې ډÇ ßنساä¡ يؤ مكمل Çنساä ليدلى Ä. هغۀ Òلمى خوÑشيد ته Ï ژæند الæÇ Ñښؤله. Ï بهر Ïنيا ئې 

 ÏÑÏ ليد چې قومى عالمىæ äنساÇ مندÏÑÏ جمل په شكل كښې يؤÇ Ï يست. هغۀææÇÑ ګوټ نه ئې Ï .åته په ګوته كړÑæ
لرÇÏ .ì قيصۍ Ï ډÇكټر خوÑشيد عالم ÇÐتى قيصۍ هم Ò æÇ åæمونږ قومى سانحه هم. نۀ پوهېږÇÏ ã مقاله åæ كه Çلهامى 

 .ãææ ìړæÇ ته فكرÑæ ۀ خوÒ .åæ فسانهÇ
Ї 

 áÇفسانو ليكوÇ Ï ¡يډيټرÇ Óجر Ï ئيسÑ نشست كښې ìخرÇ قفې نه پس پهæ Ï مانځۀ Ï æÇ ډۍæډ Ï ځÑæ غهÏ په
طاهر ÇفريدÄ ì. مرستياá ئې محموÏ صافى Ä چې Ï تعليم æÇ تربيتى پوهنتوÇ äستاÄ Ï. منشى پوهندÇ ìæحمدشاÒ åغم 

 .Ä



ÓæÇ نو Ï سرمحقق عبدÇهللا بختانى خدمتګاÏ Ñ مقالې Ä ÑÇæ. هغوÇ Ï ìجمل خټك په åæÏ كتابونو "قيصه Òما 
 ÏÇ Ï١٦بى ژæند" Ï " æÇ ژæند چغه" مقاله ليكلې åæ. ضمناð ئې Ï خپلې كتب خانې Ï تاالä قيصه æكړÏ ) åغه شاä ماته په 

Á خوÑ نجيبې بى بى Ï خپل ÇæÑÇښاÏ بابا محمد Çمين خوږياڼى Ï كتب خانې æÇ كوÏ Ñ تاال كېدÐ æكر كړÄ ì). Ç٢٠٠٦پرېل 
بختانى خدمتګاÒ Ñياته كړå چې Ç Ïجمل خټك كوã كاغذæنه ما سرææ å هغه مې Ï كابل نه لرې په خپل كوÑ كښې Çيښى 

 .áسوÑæ جمل خټك تهÇ نو ما ææ نه بچ äتاال Ï هلته هغه .ææ
 Ï .åختمه كړ æخپله مقاله په لنډ Ñخدمتګا ãخت چپې قابو ساتلې نو محترæ Ï ìفريدÇ محفل طاهر Ï ئيسÑ

 .ìÏ قبائل ¡ìÏ ملت نۀ äې چې "پښتوææ لهÇنسانى علومو په حوÇ ìنو Ï مينÇ áسوÑ قفه كښې ښاغلىæ لونو پهÇسو
 Ï äئى "پښتوÇæ خو ãÏخا ÏښاÇæÑÇ .نۀ شوæ Ñټينګا Ñې نكته نوÏ غه ساتى." پهæÑ åنډيانو سرæې ټولو ګاÏ äفغانستاÇ

). ٤٠١ملت نوìÏ ã" (نوې Ñڼا مخ 
 .åضحه كړÇæ ستى ئېæÏ ãجمل صېب قاÇ Ï æÇ åندې كړÇړæ خپله مقاله áقباÇ كټر ياسينÇبيا ډ

 ìÑحكم ئې جا æÇ åنۀ كړæ åÇæملګرتيا پر Ï كمرې Ï ئيس ئېÑ كړې خوæÇ جمل خټك په شاعرۍ خبرېÇ Ï باسينÇ
كړæ چې æخت لږ Ç .ìÏباسين Ï طاهر په طهاÊÑ خانه كښې Ï ډېر æخت Ç Ïخستو ګيله æÇ نۀ كړæÇ å لكه Ï منونكى تلميذ 

 .åئې مقاله ختمه كړ
Ï پوهنمل محمد Âقا شېرÏÇÒ مقاله "Ç Ïجمل خټك په شاعرۍ كښې بديعى ښكالæې" فنى مقاله åæ. ځنې 

 Ï ¡äښاغلى كاتب پاڅو Ï ¡ìخېر Ñمحمد نو Ñپوهنيا Ï ئيل. مونږææ نهæږۀ شعرÇخو ßنه ډ ÕخالÇ æÇ مينې Ï نوÇشاعر
 .æلۍ په ژبه كوæÑæÑæ æÇ مينې Ï محمد عابد تشكر Òبا Ï æÇ äلدين مستاÇ áكما

بيا Ç Ïجمل خټك صېب Ï كتاæ Ï" Èخت چغه" نه ښاغلى Çباسين يوسفزì "نوì كاá ته" نومې نظم æÑÄÇæلو. 
خټك صېب ډېر خوشحاله شو æÇ بيا بيا ئې Ç Ïباسين صوتى Çهنګ æستايۀ. Ñئيس صېب Ñæته هم په مينه مينه كتل. 

æõÑمېټ ئې Ä كنه. Ñæته خوشحالېدۀ. 
Ï جمهوÑ Ñئيس صالحكاÒ Ñلمى هېوÏÇمل صېب ښكلې پستې علمى خبرÏ æÇ æ مقاله نګاÇÑنو Ç Ïغالطو 

 Èمقالو په كتا Ï Ñحسن يا åمير شاÇ ئيل. پوهاندææ ته تشكر æخوئيند æÇ ڼوæÑ پوهانو ìهغو .æكړæÇ ډېر خوند ÍصالÇ
چاپ كولو پوهاä خوشحاله كړá. پرæفيسر صابر خويشكى معين öÊÑÇÒæ Ï تعليم æفرمائيل "مجموعه مقاالöÊ شما 

 ."Ïچاپ شو

 
 

پوهاند سيد Çمير شاå حسن ياÑ چې ÇÏ مهاÏ á لوړåÏÒ æ كړÏ ÊÑÇÒæ Ï æندå په غاړå لرææ ìئيل چې مونږ Ï يوې 
ÇÏسې علمى تحقيقاتى ÑÇÏÇې Ï جوړæلو åÏÇÑÇ لرæ چې Ï خوشحاá خاä خټك Ï æÇ هغۀ æÇ ÏالÏ په علمى ÏÇ æÇبى كاÑ به 

 .ìتحقيق كو
ì حضرÊ حامد كرìÒ صېب¡ Ï ٰپياæړÇ ìجمل خټك Ç ÏفغانستاÇ Ï äسال مى جمهوÑيت Ï جمهوÑ Ñئيس Çعل

Òæير تعليم سيد Çمير شاå حسن ياÑ صېب¡ Ï لوړ ÏÇيب Òلمى هېوÏÇمل صېب¡ Ï پوهانو æÑڼو لوڼو¡ خوئيندæ¡ مشرÇنو 



 ÇÏ ېÏ ßهللا پاÇ چې åكړæ عا ئېÏ æÇ .æكړ åÑمېد ئې ښكاÇ ښانه مستقبلæÑ Ï äفغانستاÇ Ï æÇ æكړæ نو تشكرÇكشر æÇ
 .ìكړ ÏباÇ ãقو ÇÏ æÇ ملك

 .ìÏ لسæÇ غريب Ï ¡ìÏ لۍæÑæÑæ لوئې Ï ãلوئى قا Ï ماÒ ÇÏ .ìÏ ما نۀÒ ندæما ژÒ æÇ ما قلمÒ ¡ۀÒ :ئيلææ هغۀ
 ìفكر ìæ ې شخصى نۀÏ ÇÏ æكړæ äعالÇ لوæجوړ Ï ېÑÇÏÇ كومې Ï ير صېبÒæ æكړ åÏÒ æلوړ Ï ئيل چېææ هم ÇÏ هغۀ

 .ìæ ېÏ åÑÇÏÇ
 .æسېدÑæ ته ìتقريب پا ÇÏ عا نه پسÏ Ï

Çæپس خپلو كمرæ ته ÇÑغلو. Òما Ðهن كښې Ï ستر خوشحاá خاä خټك يؤ موäæÒ فكر ګوڼېدۀ: 
ÑÏست پښتوä له قندهاÑ تر Çټكه 

 ÑشكاÇ æÇ پټ Ñننګ په كا Ï يؤ åسر
 
 
Á مونږ ټوá ملګرÇ Ï ìجمل خټك بابا په قافله كښې "ګل غونډۍ" ته الړÏ ÇÏ .æ جمعې Ñæځ åæ. ٢٠٠٦ Çپريل ٢١په 

"ګل غونډۍ" Ï پرæ Ï äÇæاليت يؤ ډېر ښكلى مقاÏ .ìÏ ãلته Ï غرæنو جالá هم شته Ï æÇ غر Ï چينو æÇ ګلونو جماá هم 
شته. هوÇ ئې ډېرå خوږÏ .åÏ å "ګل غونډۍ" لمن ډېرæ åيړÏ .åÏ åلته سېالنياä په  موټرæ كښې Ï لرې لرې نه Ï خپلو بچو 

سرÇÑ åځى¡ Çخلى پخلى كوÏ æÇ ì ښكال خوندæنه Çخلى. 
ÇÏ .ìÏ ì يؤ ښائسته ځوÏ .ìÏ äÇ فاÑسۍ شاعر ìÏ¡ په پښتو ژبه پوهېږÏٰ .ì پرÇæ äÇæلى ښاغلى عبدÇلجباÑ تقو

ìÏ ÑÇÏ ì¡ خوÔ لباæÇ ìÏ Ó خوÔ ګفتاìÏ Ñ. خندäÇ¡ ګل Çفشاæ Ï .ìÏ äاليت تعميرö نو ته متوجه ìÏ. پياæړì ٰتقو
Çجمل خټك æÇ مونږ ئې مېلمانۀ Ï .ææ جمهوÑ Ñئيس صالحكاÑ ستر ÏÇيب Òلمى هېوÏÇمل په Ïغه سفر كښې Òمونږ Ñهبر 

 .æكړ ÝÑمتعا (Ñئيس صېب صالحكاÑ Ñجمهو Ï) مونږ هغۀ åلى سرÇæ Ï اليتæ Ï .Ä
 

 
 åړÇæÏ Ñمسجد په لو Ï جمعې مانځه له Ï .شو Úæشر ÑæÏ چايو Ï بيا .åكړæÇ åپېژندګلو ئې مونږ سر Æهغو Ï

 .ææ áمشغو åندÏ عكسونو جمع كولو په Ï äÇندæخا æكېمر Ï .æكړæ پاسه مونځÏ "ګل غونډۍ" Ï مونږ .áالړ äصاحبا
ä سليم صېب Ï غزá په Ïٰ مانځۀ نه æړÇندې Ïلته په چل چل كښې يوå ښكلې مشاعرæ åشوÏ .å سيف Çلرحم

ì صېب ææئيل: ÑæÇٰېدæ تقو
 ."ìلمو كوÒ Ï خو خبرې ìÏ سليم صېب بابا"

Ï ì طرفه مېلمستيا Ïٰ ¡åæ مانځۀ نه æÑæسته Ï ګل غونډې Ïپاسه په هاá كښې Çæ Ïلى صېب عبدÇلجباÑ تقو
ì صېب Ï ډæډۍ په مېز Ï ټولو نعمتونو سرÒ Ï åړۀ مينه Ç Ï æÇفغانانو ÇæÑ Ïيتى مېزبانۍ ټوá خوÇږۀ Çيښى ææ. بيا ٰتقو

قوماندäÇ صېب خو Ï غوښې قاشونه Ï مېلمنو خõلو ته په كماá نياÒمندۍ ÑسوÇæ æÇ .áلى صېب مسلسل ÑÏ Ïې شپو 
 Ï ګل غونډۍ Ï æÇ ښكال Ï اليتæ Ï ۀÒ .áكړÇÑ مينې سوغاتونه ئې Ï تلو نوÇÑ پسÇæ چې .áونه كوõتóس æپاتې كېد Ï åÑپاÏ



جماÇæ Ï æÇ áلى صېب Ï حõسنö سلوæÇ ß خندå جبينۍ ځنې ډېر متاثر شوã. بيا چې محترÒ ãلمى هېوÏÇمل ګل بهاÑ ته 
بوتلو¡ Ï سيند په غاړå غاړå مو Ï باغونو æÇ شنو پټو جنتونه æليدÇ Ï æÇ áفغانانو په سترګو كښې مو Ï مينې æÇ محبت 
Ñڼا æليدå نو ÇÏ مو يقين پيدÇ شو چې Çفغاناä به ډېر ÑÒ بيا خپل æطن ÇباÏ كړì. خاÑجياä كه توìÏ Ñ كه سپين هغوÆ به 

 åچاپېرÑنه چا äفغانستاÇ Ï .باعث شى äسكو Ï ÁيشياÇ ټولې Ï æÇ خلىÇæ åمن په فضا كښې ساÇ Ï چې ìÏپرېږ ãقو ÇÏ
 ÑÇقر äطميناÇ فغانانو پهÇ Ï ملكونه به áټو ÇÏ .ìÏ تۀÇپر äپاكستا æÇ äÇيرÇ ¡äتركمنستا ¡äبكستاÒÇ ¡äچين¡ تاجكستا
 Ï ¡كابل Ï يابونوÑÏ تېæÇÑ بابا نه öåكو Ï äفغانستاÇ سلسلې به ÇÏ نوæغر Ï شõكæهند Ï ېÑته پوÇپامير نه تر هر Ï .مومىæ

هلمند¡ ÑÇ ÏغندÏ æÇ ÈÇ هرÊÇ په æÇبو سېرææ ÈÇينى. Ï æÇ غرæنو æ ÇÏطن به باغونه باغونه شى. 
Òۀ چې Ï ګل غونډۍ æÇ ګل بهاæÇ Ñ جبل ÇلسرÏ ÌÇ ښائسته ياæÏنو سرå كابل ته ÇÑغلم نو مترنم خيالونه مې په 

 :áقم كړÑ كاغذ
 ìÏ جنت Ï باغونه ÇÏ
 ìÏ اليتæ Ï äÇæپر Ï

 ìÏ Ñئې ګل بها ÄÇهر پړ
 ìÏ Ñهر يؤ بوټى ئې ګلنا

 åÒګلو سا Ï ګل غونډې
 åÒبې نيا åÏ غو نهÒÇ  Ï

Ï چينو æÇبۀ ئې سپينې 
ژæند بخښونكې ìÏ شيرينې 

 ìÏ نينÒهر بچى ئې نا
 ìÏ ئې حسين ìګړæ هر

 ìÏ äÇæÑ äسيند ئې څۀ په شا
 ìÏ äÇÏæ ۀÏ اليت پهæ

ګېرچاپېرå غرæنه غرæنه 
ÇفغاناìÏ ä لوړ سرæنه 

Çæٰ ìÏ ìلى خوښ ئې په تقو
 ìÏ ئى نمانځلى په ښكالÇخد

 ìÏ Ñقاæ منتظم عالى
 ìÏ ÑلجباÇپه نامه عبد

 ìæ äÇې خندÏ ګلونه ÇÏ
 ìæ äÇÏæ ېÏ باغونه ÇÏ

 åÏ عاÏ ړۀÒ Ï مونږÒ ÇÏ
 åÏ تمنا åمونږÒ ÇÏ

 
 

ì صېب ته Ñæسولو. هغوì په Òٰما ÇÏ نظم لوړ ÏÇيب Ï æÇ جمهوÑ Ñئيس صالحكاÒ Ñلمې هېوÏÇمل ښاغلى تقو
فوä ماته Ï تشكر پېغاÇÑ ãكړÒ .æۀ Ï هغوÏ Æ بيا مالقاÊ تږì يم. 

 ãير محترÒæ Ï æÑچا Ï قبائلو æÇ نو¡ قومونوæسرحد Ï ډۍæډ ãماښا Ï كښې "úäöÇ ځ په "كابلÑæ غهÏ مونږ په
عبدÇلكريم (برÇهوì) سرåæ å. ګرäÇ برÇهوì په Ñڼه ټنډÇ åجمل خټك Ï æÇ هغۀ سرÇÑ åغلو ملګرæ ته پخېر ÇÑغالست 

ææئيل Ï æÇ مېلمنو په ÇÑتګ ئې Ï مننې څرګندæنه æكړå. په ځوÈÇ كښې خټك صېب يوå لنډå خو له محتوÇ ډكه æېنا 
æكړæ .åئيل چې: 



 Ï مونږÒ تاسو .ìÏ äÇæÑ åلو بهير په بيړæبيا جوړ Ï äفغانستاÇ Ï چې ìÏ ìياړ ځاæ Ï .مينې تشكر Ï ستاسو "
مينې æ æÇينې æÑæڼه يئ. مونږ ټوá يؤ قوã يو. Ï مينې æÑæÑæ æÇلۍ په لوÑ به چټك ګامونه Çخلو. ستاسو Ï مينې تشكر." 

 (ãېنا مفهوæ Ï Æهغو Ï)
 .æكړ ÚÇÏلوÇ په مينه ئې æÇ áكړÇÑ ير صېب مونږ ته تحائف همÒæ

Ї 
بيا نو خپلې كمرې ته ÇÑغلو. مونځونه مو æÇكړÏæÇ æÇ áۀ شو. ما خوÈ ليدۀ چې ماته ظهوÇ Ñلحق الال ........ Çæئى 
 æÇ ليكونكى فكر Ï .ئىÇæ قالب كولو ته æÇ áيلى كوæ ÑÒ سرۀ æÇ سبك سپين ìÏ شخصيت æÇ ليكونكى فكر Ï سبك"

 äÇÐÇ الõم .Ä لحق الال نۀÇ Ñنو ظهو ãيښ شوæÇÑ چې ."åÏ åملت څهر Ï هغۀ Ï جمل خټك ژبهÇ Ï .ìÏ هغۀ سبك Ï شخصيت
õÉ خóيúر مöنÇ óلنوÒ ."ãۀ ÇÑپاڅېدã. مونځ مې æÇكړæ. مهجوÑ صېب هم بيدÄ ÑÇ. مونځ ئې æكړÏ .æ ٰكولو. æئيل ئې " óÇلصلو

مهماä خانې په صحن كښې ئې قدمونه Çخستل. æÇ بيا ناشتې ته æبللى شو. 
 Çپرېل مونږ Ï تعليم æÇ تربيه پوهنتوä ته الړÇÏ .æ پوهنتوÇ Ï äفغانستاä (كابل) Ï ټولو نه په عمر كوچنى ٢٢په 

Á كښې Ñسېدلى ìÏ. په Ïې حساÏ È ٢٠٠٣هÔ Ü / ١٣٨٢پوهنتوìÏ ä. ماته يؤ صاحب ææئيل چې Ï پوهنتوÑÏ äجې ته په 
åæÏ نيمو كالو خبرå شوåÑÇÏÇ ÇÏ .å ډېر كاÑ كوÑÒ .ìګونه محصلين ئې تربيه كړæÇ á كوì ئې. Ïلته هلكاæÇ ä جينكۍ 

 .ìæ كښې Óحيا په لبا æÇ ېÏپړ Ï جينكۍ .ìتربيه كېږ åړÇæÏ
 
 

 
 

په Ïغه Ñæځ مونږ Ï كابل ښاÑ ته بوتلى شو. Ï غرمې ډæډۍ مو په يؤ عاã هوټل كښې æخوړæÇ å ملګرæ څۀ 
 ìÑÇخريد(Shopping) له ئېÇپه حو ìæ ټى Ï .ډېر خوشحاله شو æباسين په ليدÇ Ï äÇكښې يؤ ځو ÑÇÒپه با .åكړæ هم 
æپېژندۀ. 

 Ï æÇ ìÏ يوې چوكۍ مالك Ï سمبلۍ كښېÇ صاحب په ÇÏ .ææ مېلمانۀ ìÒÑنو ÝÑنجينئر عاÇ Ï مونږ ãماښا
مينې¡ محبت æÑæÑæ æÇلۍ ÇÏعى ìÏ. مېلمنو له ئې په ډÇلۍ كښې پټكى Ñæكړá. ښاغلى Çجمل خټك خو بيا Ïغه 

ÏستاÑ پاكستاä ته په سر ÄÇÑړæ. شمله Ïې جګه æÇسى. 
 ãمرحو äنيس جاÇ كاكا Ï ماÒ äشو. شربت جاæÇ åسر ìځو Ï ماما Ï äشربت جا Ï Êما مالقاÒ كښې ãغه مقاÏ په

 æÇ ÏباÇ äÇعزيز áمينې ټو æÇ ينېæ Ï مونږÒ ېÏ هللاÇ .ãخيريت نه ئې خبر كړ Ï äشربت جا Ï .ãشو áډېر خوشحا .ìÏ ìځو
 .ìلر åÒÇښېر
Þ هÜ كښې جوړå شوې ١٣٢٥ Çپرېل Ï سه شنبې Ñæځ åæ. مونږ كابل پوهنتوä ته الړÇÏ .æ لويه علمى åÑÇÏÇ په ٢٣په 

ÇÏ .åÏ لويه يونيوÑسټى (پوهنتوä) Ï يونيسكو په شين كتاÈ كښې Ñجسټرډ æÇ åÏ سند (ډګرì – ډپلومه) ئې بين 
Çلمللى ÇعتماÏ لرì. په Ïې پوهنتوä كښې ګڼ شمېر علمى شعبې بيا علمى تحقيقى æÇ تدÑيسى كاÑ ته ÇÑژæندۍ شوې 



Ç Ï .ìÏستاÇÐنو ÇثاæÇ Ñ مقاالÏ Ê چاپولو ÏپاÏ åÑ كابل پوهنتوä مجالÊ لرÇÏ .ì مقالې كه Ï سائنس æÇ طبعى علومو 
 .ìæ جتماعى علوموÇ Ï كه æÇ ìæ

 æÇ Óتما åسر æÑÇÏÇ تعليمى Ï پى ملكونوÑترقى يافته يو Ï نياÏ Ï (پوهنځى) كالجونه áټو äپوهنتو Ï كابل Ï
تړäæ ساتى. 

 .ìكو Ñپه نوې جذبه كا ÓæÇ نو .ìÏ لوټلى æÇ لىÑæÒ كښې ډېر ÑæÏ نى جنګونو په تېرæÑندÇ علمونو مركز  Ï ÇÏ
 Ï .ìكاږÇÑ ته كتابونه äكتب خانه ئې بيا ځا .ìÏ شوې ÁÇجرÇ علمونو شعبې پكښې æنو ÏI.T. كمپيوټر شعبې پكښې æÇ 

 .ìيس كېږÑتد æ كمپيوټر تعليم Ï په كالجونو (پوهنځو) كښې .ìكو Ñكا
 .åÏ æنه په ډكېدÇخز ÇÏ بيا ÓæÇ .ææ ìنى قيمتى كتابونه تاال ترغه شوÇلته پخوÏ .æپښتو څانګې ته الړ Ï مونږ

ÇستاäÇÐ كم ìÏ¡ شاګرäÇÏ ډېر ìÏ نو Ï نوÇ æÑستاÇÐنو ضرÏ .ìÏ ÊÑæلته هلكاæÇ ä جينكۍ ÇæÏړå سبقونه Çæئى. 
معلومېږì چې ډېر ÑÒ به ÇÏ تعليمى مركزæنه پرمختګ æكړÇ æÇ ìفغانستاä به يؤ æÇ äÇÏæ چرÇغاæ äطن شى. 

áÇٰ علم Ï äÇÑلې باæÇÑ هى
چې پرې Ç äÇÏæفغانستاä شى 

چې باÒ Ï Ûړæنو مو æÑښاä شى 
 
 
(äملنګ جا) 

Ï پېښوÏ Ñ پښتو Çكېډمۍ نه Òمونږ په æفد كښې شاملو پرæفيسرÇنو Ï كابل Ï پوهنتوÏ ä پښتو شعبې 
 .ìلېږæ تهÑæ چې كتابونه به æكړæ Ùلو åنو سرÇÐستاÇ

 ßÑÂ كښې äÇæÑپه كا æموټر Ï åجمل خټك سرÇ شاعر ìړæپيا Ï áهغې نه پس مونږ ټو Ï(Arch) ÇÏ .æته الړ 
محرÇبى عماÑتونه æÇ محرÇبى ÒÇæÑÏې æÇ محرÇبى ګذÑګاهونه شاهى محالæÇ Ê قصرæنه ææ چې Ç ÏفغانستاÏ ä شاهى 

يحضرÑæÏٰ Ê ياÏګاæÑنه ÓæÇ .ìÏ هم په قصرö ګل خانه كښې Ç Ïفغانستاä پخوÇنى باÏشاæÇ æÇ åسنى بابائى ملت Çعل
 Ï سى چېæÇ åنه تر ١٩٣٣محمد ظاهر شا  Á١٩٧٣ .Ä åشاÏفغانانو باÇ Ï ې څلوېښت كالهÑپو  Á

ì حضرÊ حامد كرßÑÂ Ïٰ ìÒ په يوå حصه كښې Ç ÏفغانستاÇ Ï äسالمى جمهوæÏ ìÑلت Ï جمهوÑ Ñئيس Çعل
Ï Á ٢٠٠٦ Çپرېل Ï٢٣فتر Ï .ìÏې لوړ قومى سياسى حكمرÏ äÇ ښاغلى Çجمل خټك په ÑÏناìæ كښې مونږ ټولو ته په 

 .Ä بهÑهبر كوÑ مونږÒ كښې åÑæÏ غهÏ مل پهÏÇلمى هېوÒ ãمحتر Ñئيس صالحكاÑ Ñجمهو Ï .åæ كړېÇÑ ډۍ بلنهæډ Ï غرمې
مونږ يؤ محرÇبى هاá كښې Ï ډæډۍ مېزæنو ته په كرسو كښېناستو. كوÑبنو منتظمينو مونږ ته ځايونه ÇÑكوÒÇæÑÏ .áې ته 

نزÏې Ï مېزæنو په پلنو پرته كرسۍ خالى Ï .åæ هغې ښى الÓ ته په æÇږæÇ æÏلنۍ كرسۍ كښې Çجمل خټك كښېناست. 
ä سليم صېب Ï .Ä هغۀ كيڼ الÓ ته Òۀ كښېناستم. ÇÑسرå نزÏې ډÇكټر خوÑشيد ÏٰېخوÇ ته په æÇږæÏ ښاغلى سيف Çلرحم

عالم Ç Ï æÇ .Äسې æÇ ÇÏږÏ مېز ÇæÏړæ غاړæ ته ډß شو. مېزبانانو په طريقه Ï خوßÇÑ لوښى كېښوáÏ. سالÑæ ¡Ïيژې¡ 
تيكې¡ مربې¡ æÇبۀ æغېرå په مېز كېښوìÏ شوې. Ï ډæډۍ ټكړې خوßÇÑ ته په Çنتظاæ Ñې. په Ïې كښې ÒÇæÑÏ Ïې نه بهر 

يؤ ښكلى Ï خندÇ ډÏ ÒÇæÇ ß توæÇ Ï مينه ناß سالÏ æÇ ã محبت نه ډكو جملو سرå غوږ ته ÇÑغى چې Çجمل خټك ئې 
ì حضرÊ حامد كرÄ ÒÇæÇ ìÒ. مونږ ټوÇ áحترÇماÑÏæÇ ðېدæ. هغوì ٰمخاطب كړÇ Ï ÇÏ .Ä ìفغانستاÏ ä جمهوÑ Ñئيس Çعل

 Æكړæ فرمائيل "تاسو مهربانىæ بيا ئې æÇ .ئيلææ غالستÇÑټولو مېلمنو ته ئې پخېر æÇ åكړÑæ åخټك صېب ته غاړ
مصافحې æكړæ."  كښېنئ¡ ÇÏ چې څۀ حاضر æ ìÏبه ئې خوæÑ نو بيا به

 



 
ډÇكټر خوÑشيد عالم Ï جمهوÑ Ñئيس په ځوÈÇ كښې ææئيل " تشكر- پياÏ Òې ìæ خو په نياÏ Òې æÇ ."ìæ بيا 
مونږ بسم Çهللا كړÑ .åئيس صېب كم خوÇÑكه Ä. نزÏې ناستو مېلمنو ته ئې Ñكېبۍ نيولې "Çæ ÇÏخلئ". æالړæ كوÑبنو به هم 

 Ï چې æÇ åخوړæ ډۍæپه شانې ډ Ñخپل كو Ï خلئ". مونږ په بې تكلفۍÇæ ÇÏ صېب" áنه نيؤæڅيز ßÇÑخو Ï مېلمنو ته
ì حضرÇÑ Êپاڅېد¡ æئيل ئې "ÓæÇ به ګړå بړæ åكړÏ æ خوßÇÑ په æخت كښې ٰكاشوغو Ñ æÇكېبو ټنګاÑ بس شو نو Çعل

 ".Ñپكا ìæ نۀ åبړÑ
 Ñې شوې. چې كښېناستو نو صدÑمسكا خوشبو ئې خو Ï æÇ åكړÑæ ئې åې شو. غاړÏيؤ يؤ مېلمه ته نز ìبيا هغو

كرìÒ صېب سرå ښاغلى Òلمى هېوÏÇمل په ډېر ÑÏناÏ ìæ مېلمنو پېژندګلو æكړæÇ .å په مېز Ï ناستو æÏلتى همكاÇÑنو 
 ÏښاÇæÑÇ Ï æÇ åكړ ÇÏÇ لس شكريهæÇ äفغاÇ áټو Ï æÇ ئيسÑ Ñجمهو Ï خټك صېب .æكړæ åمېلمنو سر Ï ئې ÝÑتعا

ÈÇ حامد كرìÒ پالÄ Ñ. چې شهيد كړá ٰعبدÇالحد كرÐ ìÒكر ئې æكړæ چې يؤ ملى مشر Ï ¡Ä قندهاæ Ñاليت Ï æÇ Ä جاللتم
شو. 

بيا جمهوÑ Ñئيس æفرمائيل چې تاسو له به تكليف ÑÏكوæ چائى به ÇخوÇ بل ځاì كښې څښو. Ï غنى خاÏ ä نظم 
(Ï فريد خاÏ ä موÑ په نوã خط) Ðكر ئې æكړæ چې Ò ÇÏما خوښ Ç Ï .ìÏباسين تعريف ئې æكړÇ Ï .æجمل خټك ئې ډېر 

ÇحترãÇ كولو. Òما Ï پېژندګلو په æخت محترÒ ãلمى Ï طوæÑ حوÇله Ñæكړæ .åئيل ئې "ښۀ شاعر ìÏ¡ عالم ìÏ". چې بل 
هاá ته تلو نو جمهوÑ Ñئيس به خټك صېب ته تكيه Ñæكؤله. ÑÒ به نوÑ څوÇÑ ßغلل خټك صېب له به ئې تكيه Ñæكړå. يؤ 

) äخا äلرحماÇمير عبدÇ Ï ÇÏ " åكړæ ئې åÑشاÇ ¡ېدÑÏæ ì1901-1880ځا ãنتظاÇ ۀ به ئېÒ ¡ìړÇمرمت غو .ìÏ Ñكو (Á
 ".æفتر كوÏ لتهÏ كښې مونږ ìړæõÇ په ìÏ نېæ ېÑوõغټې ګ ÇÏ " ."ãكو

بيا Ï چايو ÏپاåÑ هاá ته الړæ. جمهوÑ Ñئيس æفرمائيل: 
"تاسو Ï پښتو ژبې ÏÇيباæÇ ä شاعرäÇ يئ. كوã قوã چې خپله ژبه æÇ خپل كلتوÑ پرېږìÏ هغه قوßÑæ ã شى". 

چاì نوÔ كېدې. 
جمهوÑ Ñئيس ææئيل " مونږ Ï جمهوÑيت تجربه كوÒ .æمونږ Ï كابينې ÒæيرÇ Ï äÇسمبلۍ æ Ïكيالنو (ممبرÇنو) 

 ".ìÏ Òطر ìÑجمهو ÊياÒ ÇÏ په مقابله كښې ãليمانى نظاÑپا Ï .ìټ جوړېږææ په
 ".ìæ هيڅ هم نۀ ãهغه قو ¡ìæ فيه چې نۀÇجغر ãقو ãكو Ï" ئيلææ ئيسÑ Ñجمهو

 :æكړÑæ ÈÇنو ښاغلى ځو "¿ìæ ټ څۀææ ممتنع ÇÏ " æكړæ áÇسو ìمونږ يؤ ملګرÒ
"په Çئين كښې Ï ممتنع ÇÑئې څۀ حيثيت نشته. ææټ خو يا صحيح ìæ يا مسترÇÏ .Ï ممتنع هغه ææټ ìæ چې نۀ 

Ï چا په حق كښې æÇ ìæ نۀ مسترÒ .ìæ Ïۀ خو Çæيم چې æÏ Ïلت æكيل æلې يوÇæ åضحه فيصله نۀ شى كولى¿". 
ÓæÇ نو Ç ÏجاÊÒ سوáÇ خټك صېب æكړÏ æÇ æعا ئې æكړæÇ .å مونږ Ç ÏفغانستاÏ ä ټولو نه په منصب Ï لوړ 

 .åړÄÇÑ åځانه سر Ï هغۀ مينه مو Ï æÇ åليدæ يهæÑ پښتنه æÇ ÞخالÇ شائسته ìسړ
 .áكړÑæ جمل خټك صېب تهÇ ليكل. هغه مېæ ې تاثر كښېÏ نه مې پهæغلم نو يؤ څو شعرÇÑ ته ìۀ چې بيا ځاÒ

 .áÑسپاæ مل ته ئېÏÇلمى هېوÒ ښاغلى æÇ كتلæ هغۀ



 .Ä áيؤ لوئى ها ÇÏ .Ä ßنو نه ډÇمشر æÇ هلكانو Ï áلته هاÏ .æخټك ليسې ته الړ äخا áخوشحا Ï ې نه پسÏ Ï
 Êصو Ï .Ä خت ٰسټېج جوړæ څۀ .Ä ليسې يؤ صاحب Ï كمپيئر .Ä په ډپه ناست ÊÑÇصد Ï ئيسÑ غونډې Ï .åæ له لګېدلېÇ

 Ï خټك صېب Ï ې خلقوÑÇÏÇ Ï تقريب ÇÏ .æكړæ نه پس يؤ هلك تقرير Êæتال Ï .غىÇÑ جمل خټك صېب همÇ پس
Çتيايمې كليزې په سلسله كښې كولو. Ï سرحدæنو¡ قومونو æÇ قبائلى چاÒæ æÑير محترã عبدÇلكريم برÇهوÏ æÇ ì هغۀ 

 Ï æÇ خټك äخا áخوشحا Ï نه پس يؤ هلك په تقرير كښې Êæتال Ï äلشاÇ عظيم äÂقر Ï .ææ هم ìمعين محمد عمر ببركز
Çجمل خټك Ï ننګ æÇ پت خبرې æكړې. بيا معين ÊÑÇÒæ Ï تقرير æكړÑæ .æپسې ماته Ï تقرير بلنه æشوå. ما Ï علم æÇ هنر 

 áكوÑæ تعليم ÇÏ چې خپلو بچو له åكړæ ګرځولو هڅهÇÑ Ï نو توجهÇمشر Ï يس تهÑټيكنالوجۍ تد æÇ جديد سائنس Ï æÇ
 åپښتو خبر æÇ پت Ï .æكړæ خټك يؤ مؤثر تقرير åلى شاæ ÌÇÑ فيسرæپر .æكړÑæ مې ãمينې پېغا Ï æÇ لۍæÑæÑæ Ï .ìړÇغو
 åæÏ جمل خټك صېبÇ ئيله. بياææ نهÇئيل. هلكانو ترææ نهæسليم صاحبانو ښكلى ښكلى شعر æÇ باسينÇ ¡ÒÇÑ .åكړæ ئې

 äÇچايو نه پس په مېد Ï .æكړÑæ ئې ãمينې پېغا æÇ لۍæÑæÑæ Ï .تلهÑæ Çپسې ژړ æنو ملګرÇكړې. خپلو شهيدæ خبرې
 Ï كښې Çپه ګډ åمالونو سرæÑ Ï لكو ته هلكانوæهل. ډææ æلكى هنرمندæې ډÑÏ .åæ åتڼ مظاهرÇ قبائيلى Ï خټكو Ï كښې

شجاعت مظاهرæ åكړå. ډæلكى ډېر غټ Ï æÇ ææ هنرمندæ جبې ږيرې æې. Òما ملګرÇ ìæ ìئى پى تاÌ كه ÇÏ ډæلكى 
 .ææ ìكړ ìلندÑبه ئې چو áنو ټو ìæ ليدلى

 كلن Ï Á١١ ماښاã ډæډۍ æ Ïكيل محقق صېب سرÏ .åæ å محقق صېب ژبه فاÑسى Ï .åæ هغۀ ٢٠٠٦ Çپرېل ٢٣په 
ځوì سرå مالقاæ Êشو چا چې Çفغانستاä له په سوكونو كښې طالئى تمغه ګټلې ÇÏ .åÏ جهانى باكسر باقر نومېدۀ. 
 æÇ ڼا ئې په لېموÑ مينې Ï .ìÏ ستæÏ فغانانو مېلمهÇ æÑنو Ï لكه æÇ .ìÏ هبرÑ مىÇفغانانو خوښ عوÇ Ï محقق صېب

Çننګو كښې ځلېدÇ Ï .åجمل خټك سرÇ Ï åفغانانو محبت Ï كتو Ä. په Ïغه ډæډۍ كښې ګڼ شمېر æكيالÏ) ä قومى 
Çسمبلۍ ممبرÇÏ .ææ (äÇ ټوá په خټك صېب غوړېدá. حقه åÏ ÇÏ چې Ï محقق Ï مينې حق مونږ نۀ شو ÇÏÇ كولى. 

ì حضرÊ حامد كرÏ ìÒ مالقاÊ په تاثر كښې كوã شعرæنه æئيلى ææ هغه ìÏ ÇÏ: ٰما چې Ï جمهوÑ Ñئيس Çعل
 
 

 áغز
 ãمه خو لوئى شوææ ۀ كمكىÒ

 ãې شوÏنزÇÑ ڼا تهÑ چې
چې ملنګ ته خندنى شوې 

 ãې جذبې ته پسرلى شوÏ
 åÑطن بهاæ ې خوژÏ په

 ãستا ګالنو ته مسكى شو
تۀ خوږې خوږې æږمې ئې 

 ãږمې شوæ ۀ خوږې خوږېÒ
 ìÏ ښكليو بڼ Ï طنæ ÇÏ

 ãۀ ئې حسن ته لوګى شوÒ
 åÏ ìÏمنيت كښې ئې ښاÇ

 ãغه پوئى شوÏ په ÑÇسرÇ ۀÒ
 
 

æÏ Ï Áشنبې Ñæځ åæ. مونږ محسوسوله چې ډÇلۍ ټپالۍ æÏيم بېګ غوÇړÒ .ìما Ï كمرې ٢٠٠٦ Çپرېل ٢٤په 
 Çپرېل Ï مهماä خانې نه پېښوÑ ته ٢٣ملګرì پرæفيسر پرæېز مهجوÑ صېب Ï يؤ ÇÐتى ضرÊÑæ په æجه په خپله مخه په 

äÇæÑ شو. هرå كله چې Ï سيكوÑټى عسكر Ï هغوÏ Æ تګ نه خبر شو نو Ñنګونه ئې ææهل æÇ ډېر پرېشانه شو. خو ماÑغۀ 
 äپه فو åشد على سرÇÑ بيا ما ãماښا .Æتاسو غم مۀ كو .ìÏ ته تلى Ñخپل كو Ñچې مهجو åكړÑæ مونږ تسلى .Ä لوتلىÇ



 ßÑÏ فالئيټ Ï مونږ ته ئې ستاسو æÇ ìÏ سېدلىÑÇÑ مانت سالمتÇ صېب Ñئيل چې مهجوææ تهÇÑ هغۀ .åكړæ بطهÇÑ
 .ìÏ ìكړÇÑ

Ї 
مونږ ÑÏې ملګرÏ ì عسكرæ په نګرÇنۍ كښې Ï كابل باÑÇÒ ته الړæ. بېګونه (بوجۍ) مو Çæخستې æÇ بېرته 
 åÑپاÏ مونږÒ نهæهيلى كاپټر åæÏ .لوتكو ډګر ته بوتلى شوÇ Ï .كښې كښېناستو æبيا په ګاډ æÇ .تړلهæ مو åغلو كډÇÑ

 Ï ÇخوÄې په شاÑÏ ېÏ Ï .åæ åÑÏ پنج شېر Ï Ýمونږ هدÒ .شو äÇæÑ Ñشمالى عالقو په لو Ï æÇ ختوæÑæ .ææ مختص
 .ìÏ اليتونهæ كنړ æÇ äستاÑنو ¡äكاپيسا¡ لغما

 åÑÏ ÇÏ .ìÏ ګټلى ãحملو په نتيجه كښې نو Ï جى قوتونوÑخا Ï äفغانستاÇ په æÇ جنګونو æتېر Ï ېÑÏ پنج شېر Ï
Ï هغو پنځو ÒÇمرæ په سبب Ï پنج شېر په نوã ياÏېږì چې Ç Ïمير تېموÑ په خوÇهش ئې په يوå شپه كښې ÑÏ ÏياÈ مخې ته 

 ìÒغا ìمرÒ ÇÏ .æپېژندæ نياÏ ìمرÒ پنج شېر يؤ بل ÆÏÇæ Ï لتهÏ خت كښېæ حملې په Ï ÏتحاÇ ìæÑشو Ï .Ä بند تړلى
ä خاä معتمد Çٰ .Äحمد شاå مسعوÄ Ï. چې Ï پالÑ نوã ئې ډګرæÏ áÇæست محمد خاÆæÏ Ï .Ä ä نيكۀ Ç Ïمير عبدÇلرحم

ì خاä نومېدۀ. Ç Ïحمد شاå مسعوÒ Ï Ïېږäæ ځاì جنګلك نومې كلى Ï .ìÏ هغۀ خاندäÇ په عوÇمو كښې نوæÇ ã ٰيحي
مقبوليت ÑÏلوÇ .Ïحمد شاå مسعوÇ Ï ÏستقالÏ á ليسې نه فاæÇ .Ä ÛÑ پولى ټيكنيك پوهنتوä كښې Ä چې سياست ته 

ÇÑغى. Ï سرÏÄÇÏ ÑÇÏ خاä په Òمانه كښې پاكستاä ته مهاجر شو خو كله به په چترæÇ Ä áÇ كله به په پنج شېر كښې Ä. كله 
چې Ï سرÏÄÇÏ ÑÇÏ خاÑæÏ ä ختم شو æÇ شوìæÑ قوÇÑ åبرڅېرå شوå نو ملى Çتل ÇÑغى æÇ په خپل æطن كښې ئې Ï هغو مال 

 لمريز كښې شهيد كړì شو. ١٣٨٠ لمريز كښې Òېږېدلى Ï æÇ Ä سنبلې په Çتلسمه نېټه په ١٣٣١ماته كړÇÏ .å نر غاìÒ په 
 ìÒپه غا æÇ .لهÏښوæ ئې åÏÇÑÇ مركې Ï æÇ غللÇÑ صحافيانو په جامه كښې Ï Ïهشت ګرÏ جىÑخا åæÏ ئى چېÇæ
ئې Ï خوÏكش بم Ï چاÏæنې سرå حمله æكړÏ .åغه æخت ÇÏ ملى Çتل په تخاÑ كښې Ï خوÇجه بهاÇ Áلدين ښاÑ كښې Ä. عمر 

 كاله Ç .Äحمد شاå مسعوÏ ته Ï ټوá شمالى سمت Ï تاجكانو مرسته حاصله Ï .åæۀ بيا Ï پنج شېر څخه هجرÊ نۀ Ä ٤٩ئې 
 .Ä طن كښېæ تر مرګه په .ìكړ

Òمونږ ÇæÏړå هيلى كاپټرæنه äÇ چې ÑæÇæ Ïينو غرæنو په څوكو Ñæتېر شوÏ æÇ á سريچۍ غونډۍ Ïپاسه 
 Ï .ææ الړæ كښې ÏÇپه لږ تعد ãÇعو æÇ پنج شېر ځنې مسئولين Ï .áليدæ پاسه منتظر خلقÏ غونډۍ Ï كښېناستل. مونږ
سريچى غونډۍ Ïپاسه يؤ ښكلى عماÄ ÊÑ. ال كاÑ پرې جاÄ ìÑ. په Ïغه ګنبد كښې Ï پنج شېر Òمرì په خپل قبر كښې 

 ÉÑيؤ مكى سو Ï äلشاÇ عظيم äÂقر Ï ېناæ خټك صېب په Ï ما .æېدÑÏæ ته ÑÇغه مزÏ بانۀÑكو æÇ مېلمانۀ áمونږ ټو .Ä يدۀæ
áهللا تعاÇ كښې ÉÑيتى سوÇ لسæغه يوÏ په .æكړæ Êæچې (نۀ ٰتال åÏ كړېÑæ سلم ته تسلىæ هللا عليهÇ صلى áمقبو öáسوÑ ì

ستا ÈÑ (Ì) تۀ Ñخصت كړì ئې ÄÇ نۀ ستا نه æېزåÑÇ شوæÇ ìÏ ì خوÇ مخوÇ ÇخرÊ تا لرå غوìÏ åÑ." بيا مو په جمع Ïعا 
æكړå. بيا خټك صېب Ï پنج شېر æÇ Ïسېدæنكو تشكر æÇكړÏ æÇ æ مينې محبت پېغاã ئې ÑæكړæÑæ .æسته Ï پنج شېر مال 

 äخا Ñموالنا سمند Ï) عالمانو Ï æÑطو Ï æÇ حقانيې فاضل Ï چې) åكړæ عاÏ هللا}صاحبÇ موالنا عنايت æÇ { Ï .Ä Ïشاګر (
) åÑÏ پنج شېر طويله Ï .ختوæ نو تهæكولو نه پس مونږ بيا هيلى كاپټر Ô١٨٠چايو نو ÇÏ .ليدلهæ سمانهÇ Ï مو (åكلو ميتر 

 Ñنو æÇ تاجك æÇ پښتانۀ äفغانستاÇ Ï .ìمن جنت كړÇ Ï طنæ ÇÏ فغانانوÇ Ï ېÏ هللاÇ .åÏ جاله æمرÒ Ï قعىÇæ åÑÏ بهÇÏشا
 .ìنو هله به پرمختګ كو .... ìæ قامونه چې يؤ

مونږ Çæپس ÇÑغلو. نن Ï غرمې Ï ډæډۍ بلنه Ç Ï åæفغانستاÏ ä نائب صدÑ په كوÑ كښې ÇÏ .åæ صاحب يؤ تعليم 
 äفغانستاÇ Ï .ææ áخوشحا æپه ليد ÆæÏ Ï áمونږ ټو æÇ جمل خټكÇ .Ä ÑæÑæ Ïمسعو åحمد شاÇ تلÇ ملى Ï .Ä äÇيافته ځو

 .ìÏ äÇÑباتو .ìÏ äفغاناÇ áټو Ñنو æÇ تىÇڼى¡ سوÇمشو ¡äÇګوجر ¡äمغال ¡äيګاناÏ ¡ستانىÑپښتانۀ¡ نو ¡äشېخا
 äفغانستاÇ Ï ìÏ ينÑÇ كه æÇ ìÏ كه چلس ìÏ بلوچ ÆæÏ .ìÏ ڼهæÑ پښتنو Ï åسر áتركمن ټو æÇ بكÒÇ ¡åÑÇتاجك¡ هز

 .ìÏ بچى
 Ï په برطانيه كښې äÇځو ÇÏ .Ä مل ئې په صفتونو سرÏÇلمى هېوÒ äÇچې ګر Ä ÑæÑæ يؤ كشر Ñنائب صد Ï لتهÏ

Çفغانستاä سفير Ä. متحرß سړÏ .Ä ì تاجكو æÇ پښتنو æÑæÑæ Ïلۍ عالمت Ï .Ä ډæډۍ نه پس Ï نائب صدÏ Ñ طرفه 
 .áشو ìكړÑæ مېلمنو ته پټكى



ì حضرÊ شاå ظاهر شاå بابائى ملت سرÏ Ïٰ åې نه پس بيا ÑÇګ ته بوتلى شو. په قصرö ګل خانه كښې Çعل
تاÑيخى مالقاæ Êشو. بابائى ملت ته مونږ په محل كښې په تاÇÑ ÄتاÄ باÑæ æÑÏ åÑسېدæ. يؤ ÑÏ åæÏې ځايه په پاټكو 

ì حضرÊ په يؤ هاá كښې مخامخ په كرسۍ په Çطميناä ناست Ñæ .Äسرå خوÇ كښې سرæ ÑÇÏلى خاä په ٰختل هم Ç .ææعل
(Wheel Chair) په åسرÑæ ېÏنز æÇ .Ä صېب په كرسۍ ناست åÏÇحمد ظاهر شهزÇ ãمحتر åسرÑæ كښې Çخو .Ä ناست 

صوفه سيټ åæÏ ځوÇناä نمسى ناست Ï .ææ بابائى ملت شاته په ÏÑæۍ كښې يؤ جرنېل æالړ ÇÏ .Äسې ښكاÑېدá لكه Ï يؤ 
غټ چرÛÇ نه ګېرچاپېر نوÑ چرÇغونه ìæ. نزÏې ÑæسرÏ å مصافحې نه پس ګرÇ äÇجمل خټك صېب په صوفه كښېناست 

ì حضرæÇ Ê سرÑÇÏ صېب æÇ شهزÏÇګانو سرÏ æÇٰ åۀ سرå نزÏې محترæ ÌÑÇ ãلى شاå خټك كښېناست. ټولو مېلمنو Çعل
 .åكړæ مصافحه

ì حضرÊ په ìÑÏ ژبه كښې Ï خټك صېب æÇ مېلمنو په ÇÑتلو Ï خوشحالۍ Ïٰ پخېر ÇÑغالست نه æÑæسته Çعل
Çظهاæ Ñكړæ. بيا محترÒ ãلمى هېوÏÇمل صېب Ï يؤ يؤ مېلمه Ï æÇ شاæÇ å نوæÑ غړæ پېژندګلو æكړáæÇ .å خو محافظ 

 ÇÏÇ ملÏÇلمى هېوÒ ãفريضه محتر ÇÏ سۍ ترجمه كوله بياÑپه فا æخبر Ï خټك صېب Ï æÇ ينا په پښتوæ Ï åشا Ï جرنېل
 .ìÏ Ñډېر كامل عبو æÑæمحا æړÇæÏ هغۀ په Ï .åكړ

يحضرæ Êفرمائيل " نه¡ Òۀ باÏشاå نۀ يم Òۀ خو Ç Ïفغاä ٰخټك صېب Ñæته ææئيل " تۀ Òمونږ باÏشاå ئې". Çعل
 ÆæÏ .ìÏ äÇشاعر æÇ äيباÏÇ äعالما ìما ملګرÒ ÇÏ .åÏ مينه åمونږ تا سرÒ " ېææ يم". خټك صېب بيا Ñخدمتګا ãقو

يحضرæ Êفرمائيل " Òۀ ستاسو په ÇÑتلو خوشحاá يم. ÇÏ ستاسو خپل كوÒ .ìÏ Ñۀ ٰستاسو ÇحترãÇ له ÇÑغلى Ç ."ìÏعل
 ."ìæ مې خوښ äÇشاعر æÇ äپوها ¡äعالما .ãپه ترقۍ خوشحالېږ ãقو äفغاÇ Ï .يم Ñۀ خدمتګاÒ .نۀ يم åشاÏبا

بيا سرæ ÑÇÏلى خاä صېب Çجمل خټك صېب سرå په پښتو ژبه خبرې æكړې. سرæ ÑÇÏلى خاÇ Ï äجمل خټك نه 
تپوæ Óكړæ " تۀ څنګه ئې¿". Çجمل خټك Ñæته ææئيل "تۀ خو Òما ملګرì ئې. تا خو به ما سرå پښتو كښې خبرې 

كولې". خټك صېب Ñæته ææئيل "بسترãææ ì پنځه مرضونه ÇÑ ìÏكښې Çفغاناä مې خوښ ìÏ مونږ ټوæÑ áڼه يو نو 
ÇÑغلم". سرæ ÑÇÏلى خاÑæ äته ææئيل " Òۀ خو ستا نه يؤ كاá مشر يم. تۀ Ç Ïتيا كالو ئې Ò æÇۀ Ï يؤ Çتيا كالو يم". بابائى 

ì حضرÊ عمر خو Ï نوì كالو نه ìٰ حضرÇ Ï .ìÏ ãæÒ Êعلٰملت په Ïې خبرæ كښې خوند Çخستلو. سرæ ÑÇÏلى خاÇ Ï äعل
æÇړېدلى ìÏ. خو په څهرå ئې Ï عظمت Ñڼاګانې خوÑې ìÏ. مطمئن سړìÏ ì. بيا محترæ ÌÇÑ ãلى شاå خټك هم åæÏ خبرې 

ì حضرÇ Ï Êفغانستاä په علمى ìٰ حضرÊ محمد ظاهرشاå په ÑÏباÑ كښې چائى æڅښې. Çعلæٰكړې. æÇ مونږ ټولو Ç Ïعل
 äÇÑæÏ غهÏ ملك تاال ترغه شو. په ÇÏ السه Ï جنګونو æÇ ÈنقالÇ Ï .Ä ìكړ Ñكا Ïجوæغريبۍ با Ï لتæÏ Ï ترقۍ كښې

ì حضرÏ Ê بابائى ملت په حيثيت په شاهى ٰكښې Ï ÆæÏ ملك نه بهر ÓæÇ .ææ ډېر خلق Ï ګوÑ خاæÑÄ ته تلى Ç æÇ ìÏعل
محل كښې په عزæÇ Êسى. 

شهزÏÇګانو مونږ سرÏ å محل Ï يوې ÒÇæÑÏې پوÑې جلب æكړæ. تصويرæنه ææيستلى شو æÇ په مينه محبت 
ÇلوÚÇÏ شو. 

ÓæÇ مونږ Ï هوÇئى ډګر په لوÒ .ææ äÇæÑ Ñۀ Ç Ïهللا پاß شاä ته حيرãææ äÇ چې فقيرäÇ ئې په باÏشاهانو æنمانځل. 
 Ï ختæ Ï Êغير .ìÏ åبند åيؤ بې ماله بې جاګير Ïپه نز æÑÇÏنياÏ Ï äنساÇ ìړæپيا ÇÏ .ìÏ جمل خټك يؤ ملنګ شاعرÇ

فرعوæÇ ä قاäæÑ مباÒÑې ته ÄÑÏæلى Ï .ìÏ "هوښياÇÑنو" پيرÇنو Ï ÄÇ نمايشى مليانو په خياÏ ÇÏ á مستبدæ قوتونو 
مخالف پښتوä لېونى شاعر æÇ .ìÏ په كاڼو æ Ïيشتو ìÏ. خو Ò Ïړæنو په تخت ناست لوئى حكمرäÇ (Ì) مونږ لس æÏلس 

 Ï نهæنو پت من سرÇÑÇكدÇæ æÇ شاهانو Ï كښې ÈÇقلم په محر Ï هللاÇ كولو چې غېرتى åÇګو åې خبرÏ په ÈÏÇ æ علم öäطالبا
ÇحترãÇ په توګه ټيټوÒ .ìما Ï فكر تسلسل Ï موټر Ï بريك په لګېدæ ماÊ شو. 

په هوÇئى ډګر Ï كابل æ Ïاليت ډېر ثقه ناÇæ ßلى صاحب Ïين محمد Ç Ï æÇفغانستاä پخوÇنى صدæÇ æÇ Ñسنى 
سينئر Òæير هدÇيت Çمين ÑÇسال سرå مالقاæ Êشو. هغوÆ ډÇلۍ هم ÇÑكړې æÇ چې Ï پى Çئى ì Ç جهاÒ ته æÇÑختو نو ډېر 
 Ï چې äÇ .نو ته په مينه مينه كتلæغر æÇ كاڼو بوټو ¡æڼو خوئيندæÑ æخوږ Ï äفغانستاÇ Ï لوتكې نه موÇ Ï خو .ææ ìستړ

 Ï .خستÇæ ÊÒجاÇ نه مو æملګر Ï .خصت شوÑÇÑ خټك صېب نه Ï .æسېدÑæÇÑ ته Ñپېښو Ñګلونو ښا Ï طنæ خپل خوږ
 .æكښې كښېنو ìپه ګاډ åسر äځا Ïسعو åصېب شا ÑÇشوكت على شر æÇ .شو ÇجدÇÑ خټك صېب نه åلى شاæ ÌÇÑ ãمحتر



áهللا تعاÇ تېر ماسخوتن æÇ .خستÇæ ÊÒجاÇ قا بى بى نه موÑÒ æÇ على ÝشرÇ ¡طهر على¡ سعديېÇ منن Ïٰ ته Ñخپل كو ì
 .åخوشحاله شو åته ډېرÇÑ Ìæسولو. عرÑæÇÑ



 
 Ï پښتنو Çجمل

åÒ نظر نظر  ÇيماÇ äيماä عمل عمل يمه 
åÒ ښكال ښكال Çثر Çثر غزá غزá يمه 

Ï åÒ قاã په مينه كښې بې مثله بې بدá يمه 
åÒ په توæÑ شپو Ï الÑې ليت يمه مشعل يمه 

åÒ خو الææÑ ته الÑښوæنكى Ï منزá يمه 
Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 

 ìÏ نګÑ ينوæ Ï ماÒ ننګو كښې خوÇ ستا په
 ìÏ په تاسو باندې ننګ ìما خو همېشه كړ

 ìÏ څنګ ìكړ åÑيثاÇ Ï كله مې جانانه
 ìÏ ملنګ Ï كښې áيښى په كچكوÇ سر ÇÏ ما خو

åÒ خو Ï پښتوÏ ä قافلې Ï الÑې مóل يمه 
Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 

Ï åÒ پښتنو Ï خوشحالۍ ÏپاåÑ پايمه 
Ï åÒ مېړنو Ç ÏباÏۍ سندÑې Çæيمه 

Ï åÒ پښتونخوÑ Çيښې Ñيښې لمنې ستايمه 
ÇÏ åÒ پرګنې ÏÇÒÇ Ïۍ منزá ته بيايمه 

åÒ توæÑ تياæÑ كښې Ï غيرÏ Ê شمعې ځل يمه 
Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 
æõÇ Ï åÒږì تږÒ Ï ìپلى يؤ ÒÇæÇ يمه 

Ç Ï åÒنقالÏ È نغمو ترنګ يمه شهباÒ يمه 
åÒ په خپل æÇلس باندې قرباä يمه جانباÒ يمه 

Ï åÒ سرباÇÒنو شاÒلمو Ï فكر ناÒ يمه 
åÒ خو همېشه Ï äÇæÑ خپل Ñهبر په پóل يمه 

Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 
Ï åÒ ظلم جبر په پنجرå كښې چغېدلى يم 

Ï åÒ قاã په جنګ كښې په لمبو كښې سوÒېدلى يم 
åÒ په شړنګاشړنګ Ò Ïنځيرæنو ناÒېدلى يم 

åÒ په جېل خانو تعذيب خانو كښې لوغړېدلى يم 
åÒ په كربال كښې Ï يزيد Ï السه áóÏ يمه 

Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 
Ï åÒ پښتنو په سمه غر كښې پسرلى æينم 

Ï åÒ پښتنوخوÇ په لر æÇ بر كښې پسرلى æينم 
åÒ په هر تندì په هر نظر كښې پسرلى æينم 

åÒ په هر يؤ ګل په هر پرهر كښې پسرلى æينم 
åÒ چې Ï خزäÇ توæÏ باæÏنو له Çجل يمه 

Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 
Ï åÒ هر Òلمى په Òړå كښې څړيكه Ç Ïلفت يمه 

Ï åÒ هر پښتوä په خõلۀ كښې چغه Ï غيرÊ يمه 



Ï åÒ باچاخاä په شاä مجنوÏ ä محبت يمه 
Ï åÒ ملنګانو æÑÏېشانو عالمت يمه 

Ï åÒ خوشحاá خاÇ æÇ äيمل خاÏ ä پټكى áóæ يمه 
Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 

åÒ يم Ï پښتوä په ÇتحاæÑæÑæ æÇ Ïلۍ مئين 
Ï åÒ خپل æطن په سوكالۍ ÏÇÒÇ æÇۍ مئين 

åÒ يم په نړۍ كښې Ï قامونو په سيالۍ مئين 
åÒ په ښاÑæ åÏځ Ï ګاللى Ï ګاللۍ مئين 

åÒ په Ïشمنانو Ï پښتوä باندې يرغل يمه 
Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 

 åÏ وګى كړېõخپله قامه ل Ï نىÇما خپله ځو
 åÏ وګى كړېõنامه ل æ ننګ Ï نىÇما خپله ځو

 ¿åÏ وګى كړېõجامه ل Ï نى كلهÇما خپله ځو
 åÏ وګى كړېõمه لÇخپل مر Ï نىÇما خپله ځو

Ï åÒ خپل æÇلس Ï خپل æطن Ï مينې غل يمه 
Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 

 ìÏ نګلىÒ لنو باندېæÒ لفوÒ Ï Ñيا Ï ما
 ìÏ نګلىÇÏÇÑ لمبو ته æسر åÑپاÏ حق Ï ما
 ìÏ ې خندلىÑنو پوÇپه خز äæÑقا Ï ما خو

 ìÏ باندې شيندلې äړۀ غوښې په جاناÒ Ï ما خو
åÒ خو Ï هجرäÇ په غرغنډæ باندې جلبل يمه 

Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 
 ãپښتو كو åخو به ترمرګه پښتنو سر åÒ

 ãمركو كو Ï جرګو Ï åخو به خبر åÒ
 ãړۀ¡ په سترګو¡ په لېمو كوÒ به محبت په åÒ

 ãكو æينو سرæ په (Ú) به قربانى لكه حسين åÒ
åÒ خو Ï كرæړ هسې سنګين يمه Çتل يمه 

Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 
تۀ خو ال æړæكى æې ÇسرåÑÇ چې åÒ ځوææ äÇمه 

Ï åÒ هغه æخته لېونى Ï باچاخاææ äمه 
Ï åÒ قاÏ ã مينې په ÇلزãÇ كښې بنديوææ äÇمه 

Ï åÒ محبت په توÏ Ñ څټه æÇېزææ äÇمه 
څۀ چې ÇÑته Çæئې Çæيه åÒ هغه "پاګل" يمه 

Ï åÒ پښتنو Ï مېړنو هغه Çجمل يمه 
 

(æÑطو Ï ÑÇسرÇ) 
 
 
 
 



 

 
 
 

 


