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 د معاصر پښتو ادب څلورو شاعرانو په نظمونو کې پښتو پالنه

 
 پوهندوی خان سالم شينواری

 ژبو او ادبياتو پوهنــــــــځی
 پښتو ژبې او ادب څـــانــګه

افغانستان-پوهنتون ننگرهار  
 

 لنډيز
پر همدې بحث  ددې څېړنې بنسټيزه موضوع په پښتو معاصر ادب کې د پښتونولۍ څېړنه ده،

شوی دی. دا چې د پښتو ادب لمنه ډېره پراخه ده نو دلته د يو څو مخکښو شاعرانو په نظمونو کې 

د پښتو پالنې نمونې راوړل شوي دي. په دغو شاعرانو کې قيام الدين خادم، محمد امين ملنګ 

د  جان، حمزه شينواری او وزير محمد ګل خان مومند غوره شوي دي. د نوموړو شاعرانو

 شعرونو هغه برخې په ګوته شوي، چې پښتني ننګ او غيرت يې پکې ستايلی دی.

دغه موضوع په سريزه پيل شوې، چې د سريزې ملې برخې هم لري. د اصل موضوع وروسته 

 پايله او د اخځونو نوملړ هم پکې ځای پر ځای شوی دی.
 
 سريزه

يوې ټولنې هغه شتمني او سرمايه ده،  شعر او شاعري او يا په ټوليزه توګه ليکوال او ليکوالي د

چې د يوې ټولنې معنوي پانګه ساتلی او توضيح کوالی شي. د يوې ټولنې په ارزښتونو، ګټو، 

تاريخ، فرهنګ، دين او غيرت له هر چا نه ښه پوهېږي او که دغو خواوو ته څوک زيان رسوي، 

 نود هر چا څخه د مخه يې دوی غبرګون کوي.

د ټولنې نور وګړي يې نه شي څرګندوالی، دوی پرې خبر او د راتلونکيو تر ډېره هغه څه چې 

 نسلونو پوهېدا او هغو ته ساتل يې خپله دنده ګڼلې او ګڼي يې.

دا چې د هرې ژبې ادب له هر څه وړاندې د هماغې ټولنې په بېالبېلو خواوو رڼا اچوي،چې يوه 

رزښتونه دي. پښتنو شاعرانو د پېړيو په غوره او لويه برخه يې د يوې ټولنې کلتوري او دوديز ا

بېالبېلو پوړيو کې دغه برخه ډېره پاللې ده، چې ښه بېلګه يې د اميرکروړ شعر دی،چې هلته په 

، ننګ او غيرت خبرې شوي دي. همدارنګه خوشحال خان خټک، ”اتل“کې په لومړي سر کې د 

 ل شعري ځواک ازمايلی دی.عبدالحميد مومند، عبدالرحمن بابا او نورو په دې برخه کې خپ

پښتو معاصر شعر کې دغه برخه ډېره پالل شوې، چې له هر چا وړاندې پکې قيام الدين خادم، 

 حمزه شينواری، محمد امين ملنګ جان او وزير محمد ګل خان مومند تګ کړی دی.

 
معاصر پښتو ادب، پښتو پالنه، پښتونولي، جرګه، ننګ او غيرتکليدي توکي:   

 
 موخه

تو شعر او ادب کې د پښتو پالنې په اړه د بېالبېلو شاعرانو شعرونو موندل او پر هغوی په پښ

 باندې تاريخي او تشريحي کره کتنه کول.

پاللې  په ګوته کړي، چې په خپلو شعرونو کې يې پښتو او پښتونواله دغه څېړنه به څلورشاعران

 ده. 
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 مېتود يا کړنالره

، چې لومړی ورته اړين د دغې څېړنې مېتود تشريحي دی

اخځونه را غونډ شوي او بيا پکې اړونده موضوع له ژورې 

 مطالعې وروسته په نښه شوې ده .ديادې څېړنې بڼه کتابتوني ده.

 

 د څېړنې پوښتنې

 ايا په پښتو شعر کې د پښتو پالنې بېلګې شته دي؟ -۱ 

 دغې موضوع له کله راهيسې شعر ته الره موندلې ده؟ -۲

 دب کې يې مخکښان څوک دي؟معاصر ا -۳

 

 د موضوع ارزښت

د هرې ژبې په شعر او شاعرۍ کې ورته موضوعګانې شته دي 

او که ووايو، چې شعر او شاعري له همدغو موضوعګانو څخه 

جوړه ده، مبالغه به نه وي. پښتو شعر هم له دې موضوعاتو 

ډک دی، خو دغه موضوع پر دې موخه او مفهوم چا تر اوسه 

 ې.نه ده څېړل

دغه موضوع به د پښتو شعر په نورو دورو کې نورو څېړنو ته 

الره هواره کړي، چې د تېرو شعرونو له مخې به د پخواني او 

 اوسني کلتور او ادب توپيرونه او ورته والی په ګوته شي.

 

 د قيام الدين خادم په اشعارو کې پښتو پالنه:

ره ده چې په قيام الدين خادم د پښتو معاصر ادب يوه نوميالۍ څې

نثر او نظم کې زيات اثار لري. ده په خپلو څېړنيزو اثارو 

 سربېره د پښتنو پر نسب باندې هم تاريخي څېړنې کړېدي.

خادم د اخونزاد ګانو کورنۍ ته منسوب په قوم زاخېل دی چې 

م( کال د ننګرهار واليت د ۱۰۹۱بيا پر مومندو ورګډېږي. په )

الرنوم يې مال حسام الدين او کامې ولسوالۍ کې زېږيدلی دی.دپ

و چې په ديني علومو کې  دنيکه نوم يې مال علي ګل اخونزاده

 لوی عالم و.

لومړۍ دنده يې په کامه کې د لومړني ښوونځي د ښوونکي په 

توګه وه. د ))اوسني ليکوال(( مؤلف عبدالروف بېنوا ليکي چې: 

اعرانو کې ))ښاغلی قيام الدين خادم په اوسنيو پښتو ليکوالو او ش

د قدامت او مشرتوب حق لري او دافغاني پوهانو او اديبانو په 

 (۳۲۰: ۳لومړۍ ډله کې درېږي((.)

د پښتو، پښتونولۍ او دهېواد له ترقۍ سره ډېره مينه  خادم

 درلوده، دښو احساساتو خاوند و او د لهجې صراحت يې درلود.

ډېره  ښاغلي خادم مختلفې دندې سرته رسولي چې د ټولو يادونه

( ۲۱(ديرش ځانګړي آثار چاپ شويدي او  ۳۹اوږده ده، دده 

يې ناچاپ دي ليکنې يې په نظم او نثر دواړو کې کړي. دی د 

م( کال مړ او په ۱۰۹۰ويښ زلميانو له مؤسسينو څخه و، په )

 خپله پلرنۍ هديره )کامه( کې خاورو ته وسپارل شو.

انګړنو ته اشاره د پښتنو ځ د )نارينتوب( په نامه، نظم کې خادم

 کوي:

 زه پښتون يم، زما کار دی نارينتوب

 راښودلی مورو پالر دی نارينتوب

 توره، سپر، توپ و ټوپک زما ګاڼه ده

 بس زما ډول وسينګار دی نارينتوب

 د خادم دغه سبق د نارينتوب دی

  ښه يې زده کړه مزه دار دی نارينتوب

 (۶۱۹ـ ۶۱۱: ۰)

 

او مميزات ستايل شوي او په پورتني نظم کې دپښتو غيرت 

پرهغو وياړ کوي دا نظم د ډېرو نامتو او مطرح نظمونو له 

 جملې څخه دی.

استاد خادم په يوه څلوريزه کې دانګريزانو ماتې ته اشاره 

کوي،سره له دې چې پر ماتې خوښ برېښي خو وايي چې داماته 

 هم پښتنو ته په يو فساد او غټ زيان بدله شوه.

 چې دلته مات شوانګريز غمجن شو، 

 دافتحه نه وه مونږ ته پسات شو

 په مغولواله کې قام ژوندی و

 چې انګريز الړو پښتون ميرات شو

 

خادم دنورو پښتنو شاعرانو په شان د پښتنو يوې دايمي ناروغۍ 

)قومي تفرقې( ته هم نغوته کړې، دا هغه ناروغي ده چې دنري 

 وايي:رنځ حيثيت لري او پښتانه يې ټول کړولي، هغه 

 پښتون چې بيل شو افغان چې بيل شو

 جوړ په وطن کې يو ټېل ما ټېل شو

 امپرياليزم همدا غوښتله

 ازاد افغان په اسانه ښکېل شو

 

دافغان ملت پالنې ديوې اساسي برخې په توګه پښتانه او 

پښتونولي د خادم دافکارو يو مهم عنصر ګڼل کېږي او په دې 

تانه او پښتو نستان هم برخه کې محوري نقش لري، دغسې پښ

دلويې داعيې او دملت پالنې ديوې اساسي برخې په  دافغان ملت

توګه مطرح دي. دی دخپلو اثارو او افکارو يوه درنه برخه 

پښتو، پښتونولي او پښتونستان ته وقف کړې ده. پوهاند ريښتين 

د ده په باب وايي: )) خادم د پښتو ژبې يو نوميالی ليکوال او په 

من شاعردی، دده ټول درد د پښتو او پښتون له غمه زړه درد

و.د خادم په اشعارو کې دبيدارۍ، د پښتو او پښتونولۍ، چغې، 

قومي ترانې، د ژوند پيغامونه او داسې نور مطالب په ښه شان 

خادم د پښتو او پښتنو په اړه ډېرې ليکنې  بيان شويدي.((

 کړيدي، چې په يو ځای کې يې ليکنه داسې ده:

يا په يوه ډېر رزيل قوم باندې به هم د دنيا يو ډېر زورو او د دن

جابر قوم هم داسې لوبې ونه کړي،لکه نن يې چې پاکستاني 

مشران په شريفو پښتنو کوي او له ټولو څخه خندا او استهزا 

داده چې د پاکستان پروپاګنده منابع بيا ال هم د پښتنو دوستۍ ته 

 تمه لري.

او پاکستانيان سره ورونه دي او د تل نارې وهي چې پښتانه 

دوي تهذيب، مذهب او ثقافت سره شريک دي، که وروري د 

دوی په قول صحيح وي، نو په ورونو خلک داسې کوي چې 

دکافرو زړه هم ورباندې خوږ شي او ورباندې وژاړي؟ مګر 

اصله خبره داده چې د پښتنو مذهب سوچه مسلماني ده او د 

ټينګ والړ نه دي، ژبه او مذهب خو پاکستان واکواالن په ژبه 

يې سره دومره لرې دي چې هر څوک پرې پوهيدای نه شي او 

پاکستان د نن پښتو ژبه او تهديب محوه کول هم غواړي او دغه 

ـ ۶۰۱: ۰کوښښ کوي چې ښه نو څنګه به شي دا دوستي؟(( )

۰۹۹) 
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افغان او افغانيت دده د افکارو او نظرياتو محور جوړوي او ده 

لسګونې ليکنې کړي، دغسې يې نظم کې هم دا موضوع په برې 

لسګونو ځايه ياده کړېده، دافغانيت پر اوسني حالت چې ده ته 

ښه نه ښکاري افسوس کوي او وايي چې مونږ بايد پرې ټول 

 راټول وای او له السه مونه وای ورکړی، دی وايي:

 کاشکې غيرت مو مړ شوی نه وای

 کاشکې همت مو مړ شوی نه وای

 په پښتونواله واړه راغونډ وای

 افغانيت مو، مړ شوی نه وای

 (۰ :۰۲۶) 

 

خادم صيب دملت د ښمنانو ته خطاب کوي، هغوی ته ګوت 

څنډنه کوي چې دملت له تجزيې الس واخلي او افغانان ديو 

 واحد ملت په توګه ارام پرېږدي:

 ټول يو افغان دی، ټول يو پښتون دی

 تاچې کوم فکر کړی زبون دی

 ل يو وحدت دی، تاتجزيه کړټو

 په لوی ملت دې کړی شبخون دی

 

دملت يووالی دده ستر ارمان دی، نو ځکه خو يې ورته هر 

وخت د )توحيدشعار( ورکړی او پر يو والي يې ټينګار کړی 

 دی:

 دا يو وطن دی، افغانستان دی

 يو يې ملت دی نوم يې افغان دی

  ـتو دهدملــــــت ژبــــــه خـــــــــوږه پښـــ

 ددين له مخې ټول مسلمان دی

 (۰ :۰۳۱) 

 

خادم صيب پر افغانانو باندې د سختې ورځې ازموينې ته هم 

اشاره کوي او وايي چې سختۍ ته هر څوک نه شي ټينګېدلی او 

نن دامتحان ورځ ده، معلومه به شي چې څوک له دې امتخانه 

 بريمن راوځي:

 نوبت راغلی، دامتحان دی

 افغانستان دینن په افغان او 

 بې پښتو کله، ورته ټينـــــــــــــــــــګېږي 
 نن به معلوم شي، چې څوک افغان دی

 (۰ :۰۶۳) 

 

استاد خادم د زړه له تله پر افغانانو غږ کوي چې ستاسو 

او پرمختګ الره قلم او کتاب دی، نور عيبونه نه  دسوکالۍ

ه لري، که همدغه مشکل مو حل کړ، نو دسوکالۍ پوړۍ ته ب

ورسېږي، پردې يوه څلوريزه باندې هم خورا لوی بحث کيدای 

ځکه د افغانانو اصلي مشکل همدا فرهنګي فقر دی، کله  شي،

چې دوی له قلم او کتاب سره روږدي شول، ددوی د ژوند ډېر 

 مشکالت پرې حلېدای شي:

 بيا په قلم خورم قسم په لوح او

 افغانه ستا، داعتال غم خورم

 ب کړه مچېقلم را پورته کتا

 بل عيب دی نشته اوس بيا قسم خورم

 (۰ :۰۶۱) 

 

 وزير محمد ګل خان مومند او په پښتو ادب کې يې پښتو پالنه:

ښاغلی محمد ګل خان د محمد خورشيد خان زوی، دمومن خان 

م( کال د کابل په اندارابيو کې ۱۸۸۶لمسی، په قوم مومند په )

د پښتو او زيږېدلی، ارواښاد مومند په اوسني وخت کې 

پښتونولۍ ديوه درانه مشر، مبتکر ليکوال او شاعر په توګه په 

م( کال دلومړي ځل ۱۰۳۶پښتني نړۍ کې پېژندل شوی، ده په )

لپاره په کندهار کې )پښتو انجمن( جوړکړاو لومړۍ پښتو مجله 

 (۱۰۰: ۱هم ددغه انجمن په څنګ کې خپريدله. )

د )پښتو سيند( په م( کال يې د پښتو يو لوی قاموس ۱۰۳۹په )

نامه ترتيب او له يوې مفصلې مقدمې سره يې چاپ او خپور 

کړ، بيا يې د پښتو د قواعدو او ګرامر يوګټور کتاب ) دپښتو 

ليار( په نامه وليکه، يو بل اثر يې )لنډکۍ پښتو( ده چې په 

م( کال د پښتو ټولنې له خوا چاپ او خپره شوه، په دې ۱۰۶۸)

ند هغه نظريات ليکل شوي چې د پښتو رساله کې د مرحوم موم

 او پښتونولۍ په باب يې درلودل.

مرحوم مومند په پښتو ليکلو او پښتو ويلو کې د سوچه والی 

کلک طرفدار و، او دکوم څيز لپاره به يې چې په پښتو کې لغت 

بيا موند، نو د پردي لغت استعمال ورته ادبي کفر ښکارېده. 

بل کې په پردي کرايي کور کې م( کال کا۱۰۱۶مومند بابا په )

 (۱۹۹۸، ۱۹۹۹: ۳وفات شو.)

د مومند بابا په ټولو اثارو کې د پښتو او پښتونولۍ سترې هيلې 

 له ورايه ځليږي او يوه پاکه پښتني ارزو پکې پرته ده.

دده د نثر او نظم ښيګڼه د معنا او مطلب له مخې ملي، سپېڅلې 

په پوره اخالص  او غوره ليکنې دي او پښتو سره دمينې قوت

 ځان ښکاره کوي.

دده دليکنو مطلب څرګند او روښانه دی، عبارات يې درانه، 

 اغيز ناک او دملي احساس نه ډک دي.

مومند بابا د شعرپه نسبت نثر ته ډېر ارزښت ورکاوه او هغه 

نثر يې ډېر خوښاوه، چې د پښتو په خپل خاص رنګ کې ليکل 

 او نظم يې لږ ليدل شوی دی.کېده، دده ليکنې زياتره په نثر دي 

دمومند بابا دهغو نظمونو بېلګې چې د فورم او محتوا له مخې 

پښتنو ته  په کې پښتو او پښتونواله ياده شوې. الندې شعر کې

درس ورکوي چې په اسالم ، پښتو او پښتونواله باندې کلک 

 واوسئ.

 وخت چې راغي دپښتو دنوم او ننګ

 ګپښتنه وم ځان مې مړ که په فرهن

 چې پښتون وي او مېړه وي څنګه کاندي

 دظالم زورګير انګريز له جنګه څنګ

 (۶ :۲۶۶ٍ) 

 

پورتنی شعر د شکل له مخې )څلوريزه( ده، د پښتو ژبې سوچه 

لغات پکې کاريدلي، او ديوې پښتنې له خولې چې د وطن په 

داسې  الره کې يې د شهادت لوړ مقام ګټلی لکه دميوند مالله

ي چې کله د پښتو اوغيرت وخت راغی، ما په ناره کوي او واي

پښتو او ننګ باندې غيرت وکړ او ځان مې په انګريزانو باندې 
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مړ کړ، هغه څوک چې پښتون او نارينه وي، هغه به څنګه له 

 يو ظالم او زورګير انګريز نه څنګ وکړي.

 پښتونواله

 نيکه پالر مې پښتانه وو يم پښتون

 ځمری يم ځمرځی يم ځمر بون

  پښـــتون يمه ښــــــکاره يم لکه لمـــرزه 

 وغليم ته تل والړ يم لکه غر

 په غليم باندې چې راشي زما وار

 اسماني تندر به وي ځما ګوذار

 پښتانه او پښتونواله دې وي تل

 له پخوا نه يو په لس اويو په سل

 (۶ :۲۶۰ ،۲۶۱) 

 

پورتنی شعر د شکل له مخې مثنوی ) دوه ييز( دی چې هر بيت 

ې ځان ته قافيه لري او مصرع دی. له څو محدودو کلموغير ي

په شعر کې د پښتو سوچه لغات کارېدلی دی. دمحتوی له مخې 

 يې شعر وياړنه ده چې دامير کروړ له وياړنې اغيزمن ښکاري.

محمد اسماعيل يون په خپل اثر )) دمحمد ګل خان مومند اند او 

اړه ليکی:  د مومند د شاعرۍ پهژوند ته يو کتنه(( کې 

تراوسه چا د محمد ګل خان مومند ځانګړو تخليقی ادبي اثارو ))

په باب څه نه دي ليکلی خو دشعرونو پخې بېلګې يې په الس 

 کې شته چې مومند صاحب د لوړ استعداد خاوند ؤ.

که مونږ د وزير صيب دې شعر او ځينو نورو شعرونو ته په 

د پښتو پالنې، ژور نظر وګورو، نو وينو چې شعرونو کې هم 

هيواد پالنې او پرځان د باور پياوړې روحيه ليدل کيږي. د 

دښمن پر ضد جنګ ته دځمري په څېر ور درومي، د خوشال 

بابا غوندې دغره په شان ورته په مخ کې ودرېږي. او دامير 

کروړ په څېر د جنګ په ميدان کې خپله توره چلوي، خپله 

نه غواړي او دا لوی خپلواکي له چانه په زاريو او خيرات 

هغه لکه يو دردمن مين له  نعمت د تورې او ډال پواسطه خپلوي

پښتو سره مينه لري، پر پښتو مين دی. په لنډ ډول ويلی شو چې 

شعرونه يې په شکلي لحاظ ساده، عام فهمه او د پښتو په 

ځانګړو وييونو ښکلی کړای شوي دي او په محتوا يي لحاظ يې 

واد پالنه او ملت پالنه د شعرونو مرکزي پښتو ، پښتونولی، هې

 (۲۶۹: ۶فکر جوړوي.(( )

م( کال د کابل مجله کې ۱۰۶۸د ارواښاد مومند بل شعر چې په )

 خپور شوی او پښتو او پښتونواله له ورايه پکښې ځليږي.

 پښتو مين په تايم که وم وم که نه وم نه وم 

 هر کله به دې ستايم که وم وم که نه وم نه وم

 و د بڼ چوڼی يم شور به کړمه پښتنو تهپښت

 تل د وی ته په وينا يم که وم وم که نه وم نه وم

 

 که خوشې کړم پښتو بې پښتو ګي کړمه زه غوره نن

 نو خوشې به بېړا يم که وم وم که نه وم نه وم

 که خوږ ژوندون مې پلورم او پردو لپاره مې ځان وژنم

 نه ومنو پوهې کې سنډا يم که وم وم که نه وم 

 په خټه سپين پښتون يم محمد ګل دقام خادم يم

 له سټې نه اريا يم که وم وم که نه وم نه وم

(۶ :۲۶۲ ،۲۶۳) 

ته رسېږي، لومړی بيت يې  ۱۶د پورته شعر د بيتونو شمېر 

مصرع او نور ټول غير مصرع دي. د شکل له مخې د غزل 

ه چې فورم لري. دمطلع هم اهنګه برخه يې )تايم( او )ستايم( د

 دقافيې کلمې دي.

 که وم وم که نه وم نه وم(( برخه يې رديف دی.

د محتوی له مخې که شعر ته وکتل شي اصلي موضوع يې 

)پښتو( ده، ځان په پښتو مين ګڼي، په دې الر کې له هر څه تېر 

دی، ځکه په ښکاره نارې وهي او وايي: که وم وم که نه وم نه 

ن د پښتو د بڼ چوڼی بولي او وم. د پښتنو د راويښولو لپاره ځا

دپښتو په تګ سره ځان تاال بولي. په خپله پښتونواله اعتراف 

کوي، د پښتو خدمت د زلمو دنده بولي او ځان ورته بوډا 

معلوميږي، ولې بيا هم غليم ته په ميدان دريږی او دهغې ورځې 

 په انتظار دی چې حساب ورسره وکړي.

ن ليال ته دوينځې مقام هم نه دخپلې پښتو ليال په وړاندې د مجنو

ورکوي او دنړۍ ټولې ښايستې له خپلې ښايستې نه جاروي او 

 تر مرګه په دې هوډ کلک والړ دی.

په پای  دغه راز وايی که پښتو خوشې کړم بيا به بېړا واوسم،

کې ځانته دقام خادم وايي اوپه خټه او قوم ځان پښتون ګڼي، 

يعنې سوچه پښتون او په اصل او دنسب په سلسله کې ځان ته 

 اريا وايي او دغه اصل باندې وياړي.

 

محمد امين ))ملنګ جان(( او په پښتو ادب کې يې پښتو او 

 پښتونواله!

م کال کې  ۱۰۱۶ملنګ جان چې اصلي نوم يې محمد امين و په 

د ننګرهار واليت د بهسودو والسوالۍ په چميار کلي کې 

زيږېدلی و. دهغه پالر ملک عبدالشکور نومېده چې يو قومي 

مشر و. ملنګ جان د پښتونستان لپاره د سندرو او شعرونو په 

ويلو نوم پيدا کړ، هغه تعليم نه درلود چې المل يې په درې کلنۍ 

 ېږي.کې دهغه د پالر مړينه ښودل ک

 لعل پاچا ازمون دهغه په اړه وايي:

))ملنګ په پيل کې د نورې شاعرۍ په څنګ کې ديني او 

مذهبي او له پنده ډکه شاعري کوله. دده نظمونه د نورو ولسي 

 ناظمانو په څېر دقام د بيدارۍ لپاره وقف و.((

ملنګ جان دشعر ويولو پيل له ډېرې ځوانۍ کړئ و، ملنګ جان 

ني شاعرۍ سره بلد نه و، ده هم هغه مهال له عروضی يا ديوا

 په ملي وزنونو برابر خپل نظمونه وويل.

له راپاتو ليکنو داسې ښکاري چې ملنګ جان غريب ژوند 

درلود. له همدې وجې به کله د ننګرهار په کامه او کله په کونړ 

کې اوسېده، که څه هم دهغه وخت حکومت له ملنګ جان سره 

ډېرې نه وې. د دولت له خوا ورته د  يو څه مرستې کولې خو دا

افغانۍ معاش وټاکل شو، دا وخت ملنګ جان د ۱۹۹مياشتې 

خپل هغه احساس، عاطفې او مينې له مخې چې له خپلې خاورې 

سره يې لرله ځينې شهکارې ملې ترانې وويلې چې يوه هم 

پکښې دا مشهوره سندره وه چې دخلکو د بيدارۍ او په پښتنو 

لپاره د مبارزې د پيداکولو په الر کې له کې دخپلو حقونو 

 هڅونکو سندرو څخه يوه وه.

 پښتون زوی دبابا يم

 والړ يم په ميدان

 مزبوته مالتړلۍ

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 218 ~ 

 په الر د قوميت کې به خپل ځان کړمه قربان

 ماسر په الس نيولی

 په الره دقوميت کې يمه تېر ترمال اوسر

 دارسم د پښتون دی

 ڼم بهترپه دغه الر که مړ شم دغه مرګ ګ

 ازاد زمونږ ژوندون دی

 بد خوا د خپل ملت به په بال کې ګرفتار کړم

 د تندر ځينې زيات يم

 زما په نارينتوب باندې قايل دی ټول جهان

 (۹ :۱۱۶ ،۱۱۰) 

تاريخپوه او ليکوال حبيب هللا رفيع وايی چې ملنګ جان که څه 

هم نالوستی و خو په کابل راديوکې دموسيقۍ د برخې دمشرولۍ 

تر څنګ د پښتونستان په اړه د يوه پروګرام د چلولو کار هم ور 

وسپارل شو او خپله ولسي شاعري يې د پښتونستان مسئلې ته 

 ډالۍ کړه:

))د ده پېشرفت چې حکومت وکوت، خصوصاً سردار محمد 

داود خان ده ته توجه وکړه، حتی معلم يې ورته وټاکه چې دی 

په دې اساس دده  باسواده شي ترڅو خپل شعرونه وليکي.

ژوره سياسي شاعري  شاعري څپانده شاعري وه، ده واقعاً 

دموضوع عمق او ژورتيا ته نه ورلوېږي  کړې، ولسي شاعران

الکن ده لوړ فکر او استعداد درلود، د موضوع ژورتيا ته ننوتلی 

: ۹او د پښتو نستان په موضوع يې ډېرې سندرې ويلي دي.(( )

۱۱۰) 

لګه د ملنګ جان دا شعر دی چې ډېرو دهمدغسې سندرو يوه بې

 سندرغاړو ويلي:

 زما ځواني ډول کوي له پښتونواله سره

 زه په پښتو او پښتونواله باندې سرورکوم

 زما يې خټه لمده کړې دغيرت په اوبو

 بې همتی نه ده الزم زما له شانه سره

 دغيرت توره مې نيولې ده په خپلو اوږو

 ځانه سرهد سربازۍ ميدان ته وړم توره له 

 دوطن مينه مې رودلې ده دمور په شيدو

 اوس يې خدمت ته يم حاضر له سراو ماله سره

 زه ملنګ جان به هله سيال شمه له سياله سره

 زما ځوانی ډول کوي له پښتونواله سره

 مبارکي به خپل پردو ته په بستر ورکوم

 زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم

 (۹ :۱۱۱) 

 

جان پخپله اولسي شاعرۍ کې پښتونواله ډېره  ښاغلي ملنګ

ستايلې ده، پښتو او پښتوپالنه د ځان سينګار ګڼي او وايي چې 

زه په خپله پښتو او پښتونواله باندې سرورکوم زما د وجود خټه 

يې په ازل کې دغيرت په اوبو لمده کړېده نو بې غيرتي او بې 

 همتي زما دشان سره مناسبه نه ده.

ان دښمن ته د سنګر پرېښودل دبې ننګۍ او بې مرحوم ملنګ ج

 پتۍ کاربولي.

 په ژوندانه کې چاته کله خپل سنګر ورکوم

 زه په پښتو او پښتونواله باندې سرورکوم

 

په همدې ډول بيا په بل ځای کې وايي پښتانه د چا باداري نه ده 

 منلې او نه به يې ومني

 پښتون نه شي باداري دچا منلی

 دو وي پښتون نه دیچې اختيار يې دپر

 

دننګ په باره کې وايي: هغه زوی چې پښتنې مور زيږولی او 

پاللی وي هېڅکله به دبې ننګۍ د جام او به ونه چښي لکه چې 

 وايي:

 چې د ننګ پی يې رودلي وي له موره

 هغه زوی به هېڅکله بې ننګي ونه کا

 

دا چې پښتون قام د هيچا غالمي نه مني نو ملنګ جان ځان د 

 دۍ ملنګ بوليآزا

 ملنګ جان د آزادۍ د الر ملنګ يم

 د ريا لپاره هېڅ ملنګي نه کړم

 

ښاغلی حبيب هللا رفع وايي: د پښتونستان د مسئلې پر مهال د 

پاکستان او افغانستان حکومتونو د ځان په ګټه د خلکو د ذهنونو 

د تيارولو لپاره تبليغات کول، پداسې وخت کې هيچا د ملنګ 

مقابله او سيالي نه شوه کوالی.د سردار محمد جان د شعرونو 

داود خان د واکمنۍ پر مهال د پاکستان ولسمشر سکندر مرزا 

 کابل ته راغی ښاغلی رفيع وايي:

))سکندر مرزا په افغانستان کې ميلمه و ددې لپاره چې د مېلمه 

بې عزتي ونه شي، نوحکومت ده ته ويلي وو چې تر هغې چې 

ان کې وی، ته د پښتونستان په اړه سکندر مرزا په افغانست

 شعرونه مه وايه.((

 (۹ :۱۱۹)  

 

بختانی صاحب کيسه کوي، ملنګ جان چې دفتر ته راننوت،ډېر 

خفه و، ماترې د خفګان پوښتنه وکړه، ويې ويل چې ماته ويل 

شوي چې زه څو ورځې د پښتونستان په اړه بايد شعرونه ونه 

ې شم. بختانی صاحب وايم، خو زه نه شم کوالی چې غلی پات

 زياتوي چې په همدې ورځ يې داشعر جوړ کړی و چې:

 

 چا غوږ کې راته وويل چې جانان مه يادوه

  (۲۱۲: ۸دسرو شونډو له پاسه سور پېزوان مه يادونه )

 

وايي چې ما ورته وويل چې له صراحت نه همدا کنايه ښه ده. 

ه رسوا که څه هم په دې کې د پښتونستان نوم نشته، خو دا خبر

 (۱۱۸: ۹کوي چې تاته ويل شوي چې پښتونستان مه يادوه.(()

ددې دوه کلمو) پښتو او پښتو  په پای کې وايم، که چېرې مونږ

پالنه( معنوی اړخ ته ځير شو نو پښتونواله زمونږ په ټولنه کې 

دغيرت، ننګ، پت، توره، شرافت، جرئت، شجاعت، تکړه 

اومت، عزم، نارينتوب، توب، ريښتيا، فداکاري، ايمانداري، مق

مېړانه، تورزنتوب، پرځان باور، پرمسلمانۍ ټينګېدل.... ګڼل 

شوېده، دا چې هره ټولنه او دهغې وګړي ځانته بېل ولسي قانون 

لري، زمونږ د پښتني ټولنې دولسي قانون ډېره برخه همدا 

پښتونواله ده، نو ځکه ملنګ جان هم ورته خاصه پاملرنه 

 کړېده.
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کلونو په عمر د موتر په يوه  ۶۳م کال د  ۱۰۰۹ملنګ جان په 

حادثه کې ومړ او د بهسودو په چميارکلي کې خاورو ته وسپارل 

 شو.

 

 د غزل بابا حمزه شينواری او پښتو پالنه:

حمزه د بازمير خان ملک زوی، دخيبر د تاريخي درې نوميالی 

شاعر، اديب داسالمی تصوف په فلسفه کې د ژور فکر خاوند 

( م کال ۱۰۹۹عاصر ادب کې د غزل استاد و، چې په )او په م

په لواړګي )لنډي کوتل(کې زيږېدلی دی. دشپږو کالو په عمر د 

لواړګي په مدرسه کې داخل شو، داچې ددرس او مکتب سره يې 

 جوړه نه وه نو په نهم ټولګي کې يې درس او مکتب پرېښود.

ستار له وړوکوالی نه يې شعرونه ويل. د ده پير شېخ عبدال

چشتی ده ته هدايت وکړ چې د اردو په ځای خپلې مورنۍ ژبې 

ته توجه وکړه. حمزه د خپل پير په غوښتنه په پښتو کې شاعري 

 پيل کړه اوډېر ژر په پښتو شاعری کې لوړو مدارجو ته ورسېد.

په ډېرو برخو  ښاغلی حمزه د ادب په دواړو توکو نظم او نثر

واري يو ناول) نوې چپې( کې ښه او پوخ الس لري. دحمزه شين

 م کال چاپ شو. ۱۰۰۹نومېږي چې په 

او  دناول مرکزی مفکوره او پيغام د پښتنو د وحدت موضوع

 ديو ازاد او خپلواک اولس په توګه مطرح کېدل دي.

(۰ :۱۰۸ ،۱۰۰) 

 اوس د حمزه په اشعارو کې پښتونولي او افغانيت څيړو:

 

داسې ځانګړي په دودونو او رواجونو کې ډېر  پښتونولي:

قومونو څخه  دودونه هم شته چې پښتون قوم يې د نورو اريايي

بېل او جال ساتلی دی، لکه مېلمه پالنه، جرګه، مالتړ، يرغل، 

 ننګ، ننواتې، مرکه، سپره... او نور.

حمزه بابا خپله شاعرۍ کې پښتونولي او افغانيت ته په الندې 

 ه پښتونولۍ ته انداز کتلي او په خپله ټوله شاعرۍ کې ترپاي

 متعهد پاتې شوی دی لکه چې وايي:

 زه چې پښتونواله له خپل زړه ويستلی نه شم

  (۱۰۱: ۱۹تا به اشنا پرېږدم خو رقيب زغملی نه شم ) 

 پښتون قوم چې هيچا ته سر نه ټيټوي په اړه يې وايي:

ما کوز ورته لېمه کړه زما سر نه ټيټېده شايد چې په الفت کې 

 کېدمهم افغان پاتې 

داچې پښتانه په هېڅ وخت د خپلې پښتو او پښتونولی څخه نه 

 تېريږي بابا يي په اړه داسې وايي:

 يو زما په پښتونواله چې اشنا غرض ونکړې

 نور مې سر دی، که مې مال دی همه تاته نذرانه دي

 

دا کلمه په اصل کې د يوچا سره ملتيا يا يو ځای کېدو ته  بدرګه:

ښتني ټولنه کې بدرګه يو داسې وايي، خو زمونږ په پ

فولکلوريک دود دی کله به چې يو چا د ښمني درلوده او کوم 

ځای به مېلمه شو بيا به دهغې سيمې خلک له نوموړي سره 

بدرګه کېده او مطلوب کس به يې د دښمنانو د ضرر او شر 

څخه د ژغورلو په نيت تر خپل کور او سيمې پورې رساوه، 

 بابا داسې ويلي. چې په دې باره کې حمزه

 ستا د تصور سره مې خوښ دی ارمانونه

 څنګه مطمئن چې وي کاروان په بدرګه کې

ښاغلي فاروق د حمزه صاحب ځينې نور بيتونه هم دهغه د 

قوميت دوستۍ دشواهدو په توګه تر تبصرې الندې نيولي چې 

 دلته يواځې هغه بيتونه رانقلوو:

 دا سرکوزي پښتو نه عشقه ولې؟

 مو هغه پګړۍ څه شوې؟ستا د زل

 

د پښتونولۍ په رواياتو کې د پګړۍ هسکه  شمله او اوښکه:

بهېدل د بې زړه توب او  شمله د وياړ اوپت نښه ده، داوښکې

 حتی د بې غيرتۍ نښه ګڼل کېږي.

 ځکه خو حمزه بابا وايي:

 ګويا تمنا وه څڅېدوته مې پرې نه ښوه

 اوښکه پښتنه وه، بهيدو ته مې پرې نه ښوه

 چې سمه، ماسره جلبل نه شوه په اور کېڅو 

 نېغه مې شمله وه کږېدو ته مې پرې نه ښوه

  (۱۹ :۱۰۹) 

 

 مرکه او جرګه

د پښتونولۍ په دود او دستور کې مرکه او جرګه هم ځانګړی 

ځای لري، مرکه د مقابل لوري څخه د هيلې او غوښتنې په 

ګلو او خاطر او جرګه ددوه متقابلو لوريو ترمنځ د النجو او دن

هم د خپلمنځي پرېکړو او فيصلو په خاطر ترسره کېږي، ځکه 

نو حمزه بابا هم ځای په ځای په خپلو شعرونو کې د مرکو او 

 جرګو يادونه کړېده، لکه چې وايي:

 

 څو چې را غونډ په يو مرکز يې نه کړم

 هرې تپې ته دجــــــــرګو سره ځـــــم

 (۱ :۳۱۶) 

 

نولۍ له ځانګړو اصولو څخه دي، ننواتې هم د پښتو ننواتې: 

چې د جګړې او زړه بداوي وروسته د پخالينې او مقابل لوري 

 څخه د بخښنې په معنی کارول کېږي، حمزه بابا وايي:

 چې ننواتې قبوله نه شوه

 اوس څه جرګې شوې څه مرکې شوې

 يا دا چې:

 اوس خو دا غشي د بڼو دې راته مه ګورتوه

 راځيپه ننواتې زما اوښکې پښتنې 

 (۱ :۳۱۰) 

 

د دوو پښتنو کورنيو ترمنځ ديو تن د وژلو يا قتل سپره)سوره(:

نه وروسته، د روغې جوړې او دښمنۍ د منځه وړلو په خاطر د 

)سپرې( په نامه يو دود شته او هغه دادی، چې د قاتل کورنۍ په 

خپله خور يا لور د مقتول کورنۍ ته په نکاح ورکوي، څو 

شريکې وينې خپلوي رامنځ ته شي، چې  دواړو کورنيو ترمنځ د

 همدې نجلۍ ته سپره وايي...

 دغه دود حمزه بابا په خپل شعر کې داسې را اخيستی دی:

 

 که نظر مې تېری کړي پرې خپه يم

 دواړه سترګتې به قربان ستا په جمال کړم

 تورپښتون به، بې له دې په بل څه سپين شي
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 دوه سپرې به درکوم تا به خوشال کړم

 (۱۹ :۱۰۰) 

 

د پښتونولۍ له مشهورو دودونو څخه يو هم د مېلمه مېلمه پالنه: 

پالنې دود دی، پښتانه د مېلمه زيات قدر او عزت کوي او مېلمه 

د خدای)ج( دوست ګڼي. بابا دغه دود ته په خپل شعر کې داسې 

 اشاره کړېده:

 مېلمه نظر ته هم دې، التفات چې څه ونه کړو

  ، پښتو ته مې زړه وشوپرې ايښې پښتونوالې ته

 (۰۱ :۰۶۱) 

 

پښتو کې د تربګنۍ يو منفي دود هم شته، په مجازي  تربګني:

معنی تربور دښمن ته وايي. حمزه بابا هم ځای په ځای ّپ خپل 

 شعر کې دپښتنو ترمنځ تربګنۍ ته داسې اشارې کړيدي:

 

 رقيبه راشه چې ترمنځه تربګني کړو لرې

 په تا سوځويهغه ظالم خو تا په ما او ما 

  (۱۹ :۱۱۱) 

 

د پښتونولۍ په دود او دستور کې لوظ او قول هم  لوظ او قول:

ځانګړی ځای لري، د پښتنو ترمنځ دا خبرې ډېرې اورېدل 

کېږي، د پښتون يو قول او يو لوظ وي.د پښتون يوه خبره وي، 

 پښتون له خپلې خبرې نه په شا کېږي.

 دهغه سترګو پښتنې خبرې

 درنو خبرې څنګه درنې وې د

 درنه به وانه ړومه پوه شوې که نه؟

 درته مې وکړې په پښتو خبرې

 (۱۹ :۱۱۱) 

 

: د پښتونولۍ بل نوم افغانيت دحمزه بابا په شاعرۍ کې افغانيت

دی، همدا المل دی چې حمزه بابا ځای ځای په خپلو شعرونو 

کې د پښتون او پښتونولۍ ترڅنګ د افغان او افغانيت کلمه هم 

 ده، د بېلګې په توګه:کارولې 

 که درته ووايم چې ملسمان شه

 قران رهبر دی پسې روان شه

 نو ته يې نه منې چل مې دا وکه

 چې درته ووايم، چې کلک افغان شه

 (۱۹ :۱۱۲) 

 

 بل ځای داسې وايي:

 هر کله داستان چې دافغان ليکم

 پوه شه پت او ننګ د مسلمان ليکم

 تيا لپاره دا نارې وهلېحمزه بابا د پښتو درواجولو او پرمخ

 وايي اغيار چې د دوزخ ژبه ده

 زه به جنت ته د پښتو سره ځم

 حمزه سفر که دحجاز وي نو هم

 زه د پښتون د قافلو سره ځم

 (۳ :۳۱۶) 

 

حمزه بابا خپل تصوفي شعر کې پښتنی اصطالحګانې 

 راننويستلې، لکه چې وايي:

 عشقه ته خود بين يې زه پښتون يمه

 ګدا سترګو ته مانه ده ښودلې

 

داچې حمزه بابا پښتون دی او دپښتنو يعنې افغانانو سره يې مينه 

هم زياته ده، نو همدغه اسالمي فکر چې کوم دی، دغه 

پښتونولي او قوميت د ده په شعر کې بارزه نقطه ده، په يو شعر 

 کې وايي چې:

 ما حمزه ته يثربي باده خاونده

 په ښاغلی پيمانه کې دافغان را

 تا چا ته ټيټ نه شي، ننګيالی زما ژوندون کړه چې بې

 زړه زما دې مسلمان وی، تفکر مې دپښتون کړه

 (۹ :۱۱۱) 

 

 پايله

دغې څېړنې کې د پښتو معاصر ادب د څلورو شاعرانو په 

نظمونو کې د پښتونولۍ بېلګې موندل شوي، چې يو يې نالوستی 

ولسي شاعر دی او درې نور يې لوستي دي. د دغې موضوع 

ه بشپړېدو سره دې پايلې ته ورسېدم، چې ياده موضوع معاصر پ

پښتو شعرکې څه چې په لرغونې او منځنۍ دورو کې هم په 

 پراخ ډول راوړل شوې ده.

همدارنګه د قيام الدين خادم، حمزه شينواري، محمد امين ملنګ 

جان او وزير محمد ګل خان مومند پرته نور ډېر شاعران او 

ې د پښتو پالنې بېلګې يې په شاعرۍ کې ليکوال هم شته دي، چ

موندل کېږي. پښتو معاصر ادب چې د کميت او کيفيت له مخې 

يې لمن ډېره پراخه ده، د محمد امين ملنګ جان او وزير محمد 

ګل خان مومند په شعرونو کې ددغې موضوع يادونه بې سارې 

 ده.

په دغې څېړنې کې د يادو شاعرانو د شعرونو ډېرې بېلګې 

ل شوي، چې د مقالې د حوصلې سره سم ترې هماغومره موند

 را اخيستل شوي دي.

 

 مناقشه

ښه به وای، چې د پښتو ادب د معاصرې دورې د ټولو شاعرانو 

په شعرونو کې د پښتوپالنې موضوع څېړل شوې وای مګر دا 

 چاره د موضوع د ډېرې اوږدېدنې المل ګرځېده.

ال تراوسه ډېرې يوه خبره څرګنده ده، چې په دې برخه کې 

څېړنې نه دي شوي نو ځکه خو دا کومه تقابلي څېړنه نه ده او 

نه هم دا ليکنه بسنه کوي. زموږ موخه دا ده، چې تر يوه بريده 

 ددې موضوع د ال ډېرې څېړنې الره هواره شي.

 
 اخځليکونه

م(.اوسني ليکوال. کندهار: عالمه ۲۹۹۰ـ بېنوا، عبدالروف. )۱

 .رشاد خپرندويه ټولنه

م(. د پښتو ادبياتو تاريخ )د ويښتيا ۲۹۱۸ـ باجوړی، بريالی. )۲

 پړاو(. کابل: جهان دانش خپرندويه ټولنه.
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م( . اوسني ليکوال )بشپړ ۲۹۱۶ـ بېنوا، عبدالروف. )۳

 متن(.کندهلر : صداقت خپرندويه ټولنه.

م(. پښتو ژبې او ادب ته دوزير ۲۹۱۹ـ جبارخېل، عزيزهللا .)۶

 ند خدمتونه. جالل اباد: ګودر خپرندويه ټولنه.محمد ګل خان موم

م(. پښتانه ليکوال. پېښور : ۲۹۱۹ـ خليل ، همېش. )۰

 يونيورسټي پبلشرز.

م(. دپښتو ادبياتو تاريخ )اوسنۍ ۲۹۱۰ـ زېور، زېورالدين.)۱

 دوره(. جالل اباد: مومند خپرندويه ټولنه.

ډ م( .اتالن. پېښور: عامر پرنټ اين۲۹۱۰ـ مشال راديو. )۹

 پبلشرز.

م(.دملنګ جان خوږې نغمې. کابل: ۱۰۰۸ـ ملنګ جان. ) ۸

 دعالمه سيد جمال الدين افغان فرهنګي ټولنه.

م( . دخادم نړۍ ليد.کابل: د ۲۹۱۹ـ يون، محمد اسمعيل. )۰

 افغانستان ملي تحريک، فرهنګي څانګه.

م(. ي  ادې څې  رې ۲۹۱۹ـ   داطالع  اتو او فرهن  ګ رياس  ت. )۱۱۹

و ټولګ  ه(. ننګره  ار: داطالع  اتو او فرهن  ک )دڅل  ورو س  يمينارون

 رياست. 
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