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 غزل   

 يوه هېئتي او روايتي جائزه  

 پروفېسر ډاکټر محمد زبېر حسرت *

 

 Abstract: 

There are so many forms of poetry in the eastern poetry. Ode(Ghazal) is 

one of them. It is the most loved form poetry. This research paper deals 

with the form, history, subjectice and objectice study of ode. In addition 

the ancient, classical and modern odes of pushto literarture are 

discussed here. The different aspects of ode are also paid heed in this 

research. Hope that the readers will ge some fresh data about the from, 

art and subject of ode. 

 

 

  د ښځو خبرې کول دي او    د عربۍ ژبې ټکے  دے چې  لغوي معٰنى ئې ښځو سره خبرې کول  يا    دغزل  

  د ُحسن و جمال تعريف کول ئې خاصه ده .  خو دا خبره  اوس ډېره فرسوده برېښي ځکه چې دلته   دښځو 

روحِ عصر په اساس دا قضاوت خپلو    د درېو شاعرانو درې شعرونه پېش کوم او لۀ هغې ځنې    د دې دور  

کومو کومو توکو متقاضي دے.   دلوستونکيو ته پرېږدم. چې غزل   

 سېف الرحمان سليم وائي: 
 

 
* چئيرمېن پښتو څانګه، ګورنمنټ ډګري کالج بټ خېله، مالکنډ اېجنسي 
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 سلللللليمله سلللللم دې ک ه غزل شلللللرعې تله 

پللکښللللللې  کللر   کللوه    دلللږ  قللام  iخللپللل   
                                                               

شعر دے چې: شمس القمر   اندېش   د  
 

بلله   کللوي  دوخللت    داوس  خللبللرې  ز ۀ   

مونږ   غزل   دمللګلرو  ک و  سللللل ے  iiکللار   
                                                                   

 

 او ډاکټر محمد اعظم اعظم وئيلي دي چې: 
 

مو    دغم   يو و   ديللار  للله  غېږې  روزګللار   

کلل ۀ   بللدل  روايللتللونلله    دمللونللږ  iiiغللزل   
                                                                   

دغه شعرونو په تناظر کښې ننني يا اوسني غزل ته ګورو نو ډېر زيات بدلونونه او توپېرونه    داوس کۀ  

ګل او بلبل، شونډو، زلفو، رخسارونو او قامتونو قيامتونو، هجر    د پکښې راغلي دي. کوم غزل کښې چې  

  د کار خبرې  کوي. هم دې    داو وصال ت کرې وي. هغه دې په نوي رنګ کښې رنګ وي. هغه دې هم  

خپلو ماشومانو    دروزګار غېږې پله  په تګ مجبوره وي ځکه چې  خپله خېټه څۀ چې    دغېږې نه    ديار  

چايو په پيالۍ کښې يو وېښتۀ پرېوځي نو ايشته  )اخوا(    د نسونه هم ډوډۍ غوا ي. زما په خيال کۀ شاعر ته  

  د صاحب شعر ته ځير شو نو کۀ  سليم    ددومره ت کرو معٰنى څۀ؟ بيا کۀ    دزلفو    د به ئې ارتاؤ ک ي نو بيا  

کار وي. چې نۀ داولس په ښه   د قام خاورې او خپل ژوندي ثقافت  کر پکښې نۀ کوو نو داسې غزل به څۀ 

شاعرۍ ترجماني کېږي.  نننے غزل د خپل چاپېرچل د ټولنيزو حاالتو عکاس   د شاعر  د راځي او نۀ پرې 

 دے.

 

 اور ګُلشلننۀ سلپرلے شلو نۀ ګلونه، نۀ وږمې شلوې  

 شلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو

ivغزل نور شلو دحاالتو تقاضله ده، چې مې رنګ   د  
                                                                         

 د ايوب خان د مارشل الء زمانه کښې قلندر مومند وئيلي وو چې : 
 

کلللل ه دعللللاګللللانللللې  تلللله  قلللللللللنللللدر   يللللارهن 

دے؟ چلرتلله  غلزل  کښلللللې  پښلللللتلو  ګلنلې  vاوس   
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او دا داسې دور وۀ چې يو پښتون شاعر، اديب هم د پښتو، پښتونولۍ او پښتونستان نامه نۀ شوه اخستې او  

وئيلو ليکلو پابندي وه نو قلندر مومند د خپلې سرزورۍ او ترقي پسندۍ نه مجبوره دغه ناره     په هر قسمه  

تاثر واخستو چې ګڼه دغه شعر  اوچته ک ه چې حمزه بابا او د هغوي شاګردانو مريدانو وغېره ترې غلط  

 قلندر صاحب د حمزه بابا په مخالفت کښې وئيلے دے ځکه نو حمزه بابا ئې جواب کښې ووئيل چې : 

 

دے نلللۀ  تلللت  حلللملللزه  د  تلللخللليلللل  خلللو   ال 

دے چلرتلله  غلزل  کښلللللې  پښلللللتلو  چلې  وې  viچللا   
 

 بل خوا عبدالرحيم مج وب ووئيل چې : 

ده؟ چلللېلللرتللله  غلللزل  چلللې  قلللللللنلللدر   وائلللي 

تلله   مللجلل وب  وايللي،  دهښللللللله  پللاتللې  viiغللزل   
 

 

په هر حال دا يو ځان له اوږد باب دے چې دا وخت او موقع و محل پرې د بحث نۀ دے، ما پرې د خپلې  

ډي مقاله کښې تفصيلي بحث ک ے دے هلته دې وځيرلے شي.   –اېچ   –پي   

رم )منډې( او آهونو او زاريو نه    د غزال/)هوسۍ(    دغزل په تعريف کښې به دا خبره هم کېده چې غزل  

تښتېدونکې هوسۍ په رنګ آهونه او    دښکاري سپيو نه    دوتلے ټکے دے چې شاعر يا عاشق هم پکښې  

  د کوي او له دغه زاريو او زوېرګيو نه شعرونه جو ېږي  بلکې دلته به    فريادونهزارۍ او رنګ رنګ  

 رحمان بابا دا بېت را په ياد ک و چې:  
 

درده زوېرګے خېژي  ۀچې لل دا دسلللللتور دے   

وو   څللۀ  شلللللللاعرۍ  دګڼلله  للله  viiiرحمللان   
                                               

   فېروز اللغات کښې د غزل په حقله ليکلي دي چې : 

غزل هر شعر جدا    دعشق و محبت ت کرې پکښې کېږي.    دچې  دے  نظم يو داسې صنف    دغزل په "اصطالح کښې  

غزل    دمقطعې نه مخکښې شعر    دمطلعې نه پس ته شعر و ومبے او    دو بله مقطع لري.  مضمون لري. يوه مطلع ا

مطلعې دوا و شعرونو او نورو بېتونو يا شعرونو وروستۍ مصرعې هم صوت يا هم آواز لفظونه  داخري شعر وي. 

رارېدونکي لفظونه رديف وي. ې اخر ته بيا بيا تکعرصهرې م  د"قافيه" بللے شي. لکه سحر، خبر، نظر وغېره او  

ليکلو    لغز  دستونکي ته غزل خوان، ترنم سره غزل ويونکي ته غزل سرا، غزل ليکونکي ته غزل نګار او  غزل لو

مخ(  ٤٩٢)فېروز اللعات اردو جديد،   ."فن ته غزل نګاري وائي   

هم قافيه او    سر شعر ته وائي چې دوا ه مصرعې ئې خپلو کښې سره هم وزنه،  د غزل يا قصيدې    دمطلع 

مثال په توګه د خوشحال بابا د غزل دا مطلع چې :  دهم رديف وي.   
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کللنلله لللره  ګللوزار  خللو  تللېللرېللږي  چللې   تلُلوره 

ixزلفې چې ولول شلللللي خو خپلل يلار لره کنله    
                                              

ت  د مقطع   يا  نوم  خپل   يکښې  شاعر  وائي چې  ته  قصيدې وروستي شعر  يا  د  غزل  لکه   خلص راو ي 

 خوشحال بابا د هم دغه غزل دا مقطع: 

شلللللتله دخپلل يلار سلللللره  ے شلللللتله، چنلګ ون ے م 

 خلللللللللللللللوشلللللللللللللللللللحلللللللللللللللالللللللللللللللله 

xځله ګلزار لره کنلهکښلللللې   خپلل بيلاپ پله الس    
                                               

محمدي صاحبزاده په ديوان کښې ډېر داسې غزلونه شته چې قلندر مومند ورته په حاشيه ليکلي دي چې    د

  xi" د مقطعې او وروستۍ شعر تر منځه د يو شعر ځائے په اصل نسخه کښې خالي دے."  :

عر  ش نه  پس  شعر ته اول    ې مطلع  د معنيو نه واضحه شوه  چې    د لفظونو  او نومونو   دمطلع او مقطع    د

نه و اندې شعر ته اخري شعر وئيل درست دي. ې مقطع د  

شمېر په حقله  دمخلتفو ليکونکيو مختلفې رائې دي. خوشحال بابا په "دستار نامه"    دشعرونو     دغزل    د

نظم" تر عنوانه ليکلې دي.  د شعر  د "څلورم هنر  دکښې   

معشوقې د خط و خال د ګل، ګلزار، "غزل تر پينځۀ بېت ورپه هسې څورالس پورې، هر چې وي پکښې تعريف د  

)خوشحال خان خټک، دستار نامه(درد، فراق، سوز و ګداز له دې حاله  په کښې وايه شي."   

         

 هم دغه رنګ پروفېسر انور جمال خپل تاليف "ادبي اصطالحات" کښې د غزل په حقله ليکي چې: 

غزل مقبول ترین مصنف شاعری ےہ۔ غزل، شاعر اک وہ پیکر حسن ےہ۔ جس مںی پاچن ای زایدہ اشعار ہوےت ہںی،  "

کرِب  عشق،  و  حسن  ہںی۔ وارداِت  )ابطین( خواص  کیفییت  ےک  اس  اجیاز  اور  شوزگداز، موس یقیت  امیائیت،   رمز، 

ع( ےک ہر دو مرصعوں مںی ردیف و قافیے اک  ذات اک بیان، مِغ دوران اک تذکرہ اس ےک موضوعات ہںی۔ پےلہ شعر )مطل 

الزام اور ہر شعر ےک مرصےِع اثین مںی مطلع ےک ردیف قافیے یک پابندی اس ےک خاریج اور یئیت  اصول ہںی۔ اردو 

اور فاریس ےک عالوہ دنیا ےک کیس شعری ادب مںی غزل یک ہیئت موجود نہںی۔ انگریزی مںی جو نظم ابطین طور پر 

وہ   غزل ےک قریب ےہ۔ Lyric ےہ، قیس رازی ےن املعجم مںی عزل ےک سلسلےمںی لکب و غزال )کتے اور ہرن( یک    

اولنی حصہ    جو متثیل بیان یک ےہ، اس ےس اندازہ ہوات ےہ، کہ لفظ غزل غزل  ےس ہی نالک ہو گا۔ عریب قصیدے کو

ب ےک دامن بہار مںی گلریزی  تش بیب فاریس مںی قصیدے ےس الگ ہو کر غزل ےک روپ مںی جلوہ منا ہو اور اردو  اد

یک   دینے  اظہار  ختلیقی   کو  دوراں  مِغ  اور  ذات  مِغ  جاانن،  مغ  جو  ےہ،  خسن  صنِف  واحد  غزل  مںی  اردو  گا۔  کرے 

xii" صالحیت رکھیت ےہ  
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غه اقتباس کښې نورې خبرې کۀ څۀ هم سمې برېښي ولې دې خبرې سره اتفاق نۀ شي کېدے چې غزل د

ليکلے شوے  دے،  بلکې په نورو مشرقي ژبو کښې هم غزل ډېر په ازاد   فقط په فارسۍ يا په اردو کښې 

 مټ ليکلے شي او ډېر ښۀ ليکلے شي. 

 

 اختر انصاري ليکي چې :

 "غزل کښې دې کم نه کم پينځۀ او زيات نه زيات وولس شعرونه وي."

 

چې جفت وي نو دا به د غزل  "د غزل شعرونه د شمېر په لحاظ طاق پکار دي. جفت نه، د کوم غزل د شعرونو شمېر  

خامي ګڼلے شي. د طاق شرط د دې وجې نه دے چې د غزل په بنيادي مفروضو کښې يوه مفروضه دا ده چې د شاعر 

محبوب يکتا او بې مثاله وي چې په دنيا کښې ئې ثاني ممکن نۀ وي  ځکه نو د غزل شعرونه هم طاق پکار دي او 

کښې کاميابي حاصلؤل يو ناشونے کار دے. ځکه نو په غزل کښې د هجران بيا دا چې تر محبوبه رسېدل او په عشق 

xiiiاو بېلتانۀ مضامين راځي او د طاق دا مناسب هم د هجر )له جانانه د جدايۍ، تنهائۍ او يواځې وايي(  سره دے."  

 

اتلے.  ال نۀ  دے سيخو مسئله دا ده چې متقدمينو خو دا قاعده خپله ک ې ده ولې متاخرينو ئې کله خاص خ

طاق په ځائے جفت وي، دا نۀ دي    د شعرونو شمېر ئې    د اوسنيو شاعرانو ډېر داسې  غزلونه شته چې    د

مثال     ددوؤ مطلعو مثالونه پکښې هم ډېر موندے شي.     د غزل يوه مطلع وئيله خو    دپکار. متقدمينو به اکثر  

يوه غزل دا دوه مطلعې:  د رحمان بابا  د په توګه   
 

په ياداشلت مې سلترګې وورې تورو  سلترګو دسلتا    

عمر سللللتوري دچې پرېوځي په شللللبرات    يحق د  

 زلفې دې سلللللايله ک ې مخ دې اور رابلانلدې وورې

xivپوهېږمله  پله سللللليوري ۀاور دے کلۀ وري   ده نل   
 

                                                                                     

دا چې : او   

تللللل  دے   دۍ  خلل پلله  نللۀ  مللېللخللوار  څللو   هللر  ملليللو   

بلو چلې  خللار  دے   د  يهلغلله  نللۀ  خللار  للري  ګللل   

دے  نللۀ  نللګللار  وي  وفللا  بللې  چللې  نللګللار   هللر 

ګلللزار   دے کښلللللې  پلله  نللۀ  ګلللزار  وي  نللۀ  xvګللل   
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دوو مقطعو رواج هم ډېر کم دے خود خوشحال بابا، رحمان    دغزل    ددغه رنګ په لرغونې شاعرۍ کښې  

يو غزل دا دوه مقطعې    د رحمان بابا    د بابا، حميد بابا ډېر داسې غزلونه شته چې دوه دوه مقطعې لري. مثالً  

: 

 

شللللللي سللللللخللنللدان  کللاللله  دوه  يللو  پلله  هللم   طللفللالن 

نلل  ولللې  شللللللله  زو   خللنللدانسللللللُ   ۀشللللللل   ۀرحللمللان   

لللل  دے   ۀچلللې  کلللوم  ئلللې  ګلللنلللاه  شللللللل ے  ئلللې  دره   

عللبللدالللرحللمللان مللئلليللن  مللخ  پلله  سللللللتللا  دے  xviډېللر   
                                                          

يا دا چې : او   

رحللمللانللهن  د کللوے  سللللللېللر  کشللللللتللۍ  پلله  کللاغلل    

غللرقللابلله کللانللدي  مللرګللے  دې  بلله   کشللللللتللۍ   دا 

ن رحلمللانلله  شللللللله  مللۀ  راضلللللي  چللا   د  ازار   پلله 

قيلل  پلله  خالصلللللے  غلل ابلله کلله  للله  xviiامللت غوا ې   
 

                                                             

  د دوو نه زياتو مطلعو او مقطعو مثالونه کثرت سره په نظر راځي.    ددوو يا    دپه اوسنيو شاعرانو کښې  

يو غزل دا دوه مطلعې:  د حمزه شنواري   دمثال په توګه   
 

ئلللې   هلللوس  شلللللللو  دفلللنلللا    دخلللپلللل  پلللل  ملللېلللچلللن   

عشللللللق   چللې  کللاو  دچللا  رنللګللو  شللللللو  ۀغللنللم  دل   

شلللللللو  دجلللملللعللليلللت   ملللکلللملللل  نللله  پلللرېشلللللللانلللۍ   

چليسلللللتللان   شلللللو  ديللار    دچلې  حللل  راتلله  xviiiزللفلو   
 

:  يوۀ غزل دا دوه مطلعې د قلندر مومند  د  

 

 

ده ډکللله  غلللوېلللملللو  للللۀ  مشلللللللکلللو  ر  غلللُ لللله   څلللۀ 

ده  دځللللوانللللي   ډکلللله  غللللرو  غللللر  لللللۀ  اور   

الره   کللللۀ  دے  ده  دخللللېللللر  ډکلللله  ازغللللو   

ده ډکللله  پلللوللللو  للللۀ  هلللم  سللللللليلللنللله  xixزملللا   
              

دوؤ مقطعو  مثالونه:  د  
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ښللللللکللاري پللردے  درتلله  کللور  خللپللل   حللمللزه 

نشللللللللتلللله   دلللللېللللمللللو    دوخللللت   غلللل ېللللدو   

ؤشلللللليللنللده  ځللوانللي  دې  کښللللللې  ملللللت   حللمللزه 

شلللللللپلللې   ورځلللې،  نشلللللللتللله   دال  xxز ېلللدو   
                                                 

 او د خان بهادر حسرت د يو غزل دا دوه مقطعې: 

 

السللللله ددې بې قلدره زملانې  دسلللللتلا يو حسلللللرت   

دا  د پلله  حسلللللرتلونلو  للوو  ؤځلنلګلېللده  رسلللللوو   

کلي خللان وۀ چرې  دښلللللکال    دمينې    دغلله چې    

حسلللللرت   ؤځلنلګلېللده  دهلغلله  دار  پلله  xxiتلوملتلونلو   
                     

 

وي    ځينو متقدمينو شاعرانو په بې نقطو عزلونو کښے خپل تخلصونه يا نومونه هم د ابجدو په حساب ليکلې

چې دا پته ترې لګي چې د دې حدوفونو د شاعر نامه جو يږي . لکه د علي خان په ديوان کښې د يو بې  

 لفظ غزل دا مقطع چې د معمې په طور ئې وئيلي ده او لکه چې د لوستونکيو  هني امتحان اخلي: 
 

اسللللللللم  د  سللللللللوه  اووه  ده  مللللې   مللللعللللملللله 

ال  الم  ورلللله  واره  دوه  کلللۀ  دے  کلللم  هلللم  xxiiال   

 

سيد تقويم الحق کاکاخېل د علي خان ديوان په مقدمه کښې له دغه معمې دعلي خان نامه استخراج ک ې ه  

 او دا حاشيه ئې پرې ليکلې ده چې :  

 

په چاپ شوې نسخه د مولوي عبداالسالم صاحب کښې " ال يو کم دے کۀ دوه واره ورله الم ال " لېکن دا غزل ټول بې نقطه دے او د  

ان په مقطع کښې هم خپل نوم نۀ دے اخستے. په قلمي نسخه کښې "ال هم کم دے کۀ دوه واره ورله الم ال " او دا  دې وجهې علي خ

صحيح دے. د علي خان نوم د ابجدو په حساب اووۀ سوه او يو شپېتۀ دے. الم په ابجدو کښې دېرش دے نو دوه ځله الم چې ورسره شي  

و کم دے چې "هم کم دے" کښې ورته اشاره ده ځکه چې د "يو" په لفظ کښې نقطې دې او  نو اوۀ سوه او شپېتۀ شي. د اصل عدد  نه ي

 نقطې په دې غزل کښې نۀ راو ي. 

 

يا د يونس په کالم کښې د ابجدو په حساب اګر که بې نقطو غزل نۀ دے خو د معمې په طور  ئې خپله نامه  

 د مقطعې په طور راو ې ده چې: 

https://pukhtunkhwajournal.org/


23  
 

International Journal Pukhtunkhwa Journal | Volume 5 | Issue I | June 2020 
https://pukhtunkhwajournal.org 
info@pukhtunkhwajournal.org 

اخسلللللتے نللۀ نمللک  ئې  لللب  نيم  وي  ځو چې   

شلللللللۀ حلرام  پلرې  اسلللللم  نلملکلي  يلونلس  xxiiiد   
 

ځنې شاعرانو عزل کښې د تجربې کولو په غرپ  خپل نوم يا تخلص هم د رديف په طور راو ے دے. 

چې معنوي طور هم درست دے او د رديف په طور هم. لکه د سعيد ګوهر صاحب د يو غزل دا دوه بېتونه  

ې تخلص استعمال شوے دے: چې رديف کښې ئ  

 

، تراخلۀ وختونله مې پله يلاد ګوهرهن خواږۀ يلاران  

ګوهره  ابللاد  وم  بللانللدې  مينلله  ډېر  پلله  چې   زۀ 
 

 ارشلاد ګوهرهن سلتا کمال سلتا په کالم  کښلې ثابت

xxivپښلتونخوا ټوله درته يو غوږ ده ارشلاد ګوهره:   
 

زمونږ متقدمينو کښې خوشحال خان خټک، عبدالقادر خان خټک او محمد نواز خان خټک وغېره د خپلو  

غزلونو يا کالمونو تاريخو نه د ابجدو په حساب وئيلي دي کۀ ځينو هغو شاعرانو هم دا طريقه خپله ک ې  

د ژوند حاالت چې په تيارۀ کښې دي نو غوره به وه. چې کۀ د پېدائش او وفات تاريخونه ئې معدوم    وه د چا

شحال بابا  د يوې  قصيدې دا  دي  نو د ژوند زمانه خو ئې ترې متعينه کېدې شوه.  د مثال په طور د خو

 تاريخي بېت وځيرئ: 

 دا بيان مې د "غعد" په کال وئيلے                                            

xxvپه شعبان چې د الهور په سيند عبور ک م                                        

 

هل د شعبان مياشت پته لګي چې  ١٠٧٤حساب   نو د خوشحال بابا له دغه کالمه د "غعد" کال د ابجدو په  

 دے ئې هندوستان لره بنديوان روان ک ے وۀ.

 

ليکي چرته چې ئې دغه غزلونه   او هغه ځايونه  تاريخونه  اکثر شاعران د غزلونو الندې  اوسني  زمونږ 

  ليکلي دي. يا خپلې مجموعې تاريخ وارې چاپ کوي. نو دې سره دوه فائدې کېږي. يوه دا چې د ليکلو 

تاريخ او ځائے معلوم شي بله دا چې د شاعر د فکري او فني ارتقاء نخښه پته ترې لګي. چې څومره وخت  

کښې ئې څومره ترقي ک ې ده؟ کوم شاعران چې د غزلونو سره تاريخونه او مقامونه نۀ ليکي هغوي ته به  

 خواست وک و چې دا کار د فائدې نه خالي نۀ دے.  
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ع  کښې خپل نوم يا تخلص هم ځائے ک ے دے. په لرغوني شاعرۍ کښې هم  ځينو شاعرانو د غزل په مطل

دے چې د هغوي  ه هم په ډېر کثرت سره ک ے  دا روايت په الس راځي ولې اوسنيو شاعرانو دا بدعت حسن

د قادر الکالمۍ اندازه ترې لګېدے شي. خو د غزل د مطلعې د روايت تر مخه به دې ته مقطع نۀ وايو.  

 مثالً :  

 

چلې    دنلن   دےنلمل   دقلللنللدر  تلکلرار  سلللللره  رور   

xxviور انګار ے خوښ په سللُ   ېبراهيم په شللان د  دخو  
 

 يا دا چې : 
 

خلللوښلللللللېلللدللللې   زللللفلللې  دې  چلللې   قلللللللنلللدره 

شلللللرنلګلېللدللې  وې  قسلللللمللت  پلله  دې  xxviiځلوللنلۍ   
 

پښتو   د داسې  غزلونه چې مقطع نۀ لري په کالسيکي شاعرۍ  کښې ډېر کم ليدے شي خصوصاً چې مونږ 

شاعرانو خوشحال بابا او رحمان بابا مطالعه ؤک و نو مونږ ته به  بابا ګانو او زبرګانو  دوؤ سترو    دادب  

ويو اصولو  جو و ش  دغزل    د اندازه ؤشي جديد شاعران دې خبرې له څۀ خاص اهميت نۀ ورکوي چې  

دې خبرې  خاص خيال ئې    د خالف دي. اوسنيو شاعرانو کښې يواځې قلندر مومند داسې شاعر دے چې  

 چې هغه  ساتلے دے. په "سباوون" کښې ئې هر هغه غزل ته "نامکمل" ليکلې دي چې مقطع نۀ لري. غالباً 

نو  ي متقدم  د چې مونږ دې    متقدمينو په تتبع کښې دا اُصول خپل ک ي وي. اوس سوال دا راپېدا کېږي  دهم  

په خيال چې    دهغوي    د   ۀ پېروي ؤک و ک انکاري شو؟ زما  نه دې چوټ  دا   جو و ک يو اُصولو  زمونږ 

وي نو پکار دي   و مترادف خبره  رسؤل ء اي اد  هغوي روح ته  د متقدمينو تضحيک، توهين او  د به انحراف 

وک و.  چې هغوي کوم اُصول ټاکلي وي مونږ ئې خپل ک و او احترام ئې  

غزل دوه قسمونه دي.  د غزل د اصولو تر مخه  د متقدمينو  د  

 مطلعې نه تر مقطعې ئې موضوع يوه وي.  د مسلسل غزل چې  .1
 ( وي(. هغېر مسلسل غزل چې مطلع  او مقطع او نوربېتونه ئې ځان له يوه اکائي )واحد .2

هر دوا و قسمونو ل  کښې دغه خبرې داسې هم کېدے شي چې :  د  

خيال، موضوع او موادو مطابق مربوط او   دمسلسل  غزل هاغه وي چې شعرونه ئې خپلو کښې سره   .1
او په يو لحاظ نظم ته نزدې وې داسې غزل ته غزل نما نظم يا نظم نما غزل هم      وي  ېت ليو بل سره  

ئ د قلندر مومند سباوون کښې "خطره" نومې نظم چې د غزل په هېئت کښې  وئيلے شي. " ) وګور
)مخ  ليکلے شوے دے او د عنوان نه الندې ورته )يو غزل نما نظم يا نظم نما غزل( ليکلې شوي دي. 

٣٥) 

موضوع او موادو په لحاظ    دغزل هاغه وي چې  هر شعر ئې يوه ځانله اکائي وي.    "غېر مسلسل  .2
يو بل متحاج نۀ وي.    د پاره    د مفهوم او معٰنى پوره کېدو    دپکښې څۀ ربط، ترتيب او هم اهنګي نۀ وي.  

 ولې د وزن، بحر، قافيې او رديف لۀ کبله پکښې د تاثر وحدت ضرور موجود وي. " 
لرغوني شاعرانو دواوين ډ  او بر جق دي.   دمونو نه دې هر دوا ه قس داو   
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تاريخ    د غزل    د موضوع څۀ قېد  نشته. هر قسمه خياالت پکښې ځائېدے شي. کۀ مونږ     د پاره    دغزل    د

مطالعه وک و نو واضحه به شي چې دا لوښے څومره فراخه دے  او څنګه ئې مختلفو مضامينو او  

له په خپله لمن کښې ځا نورو    د ے دے.  ورک ې  موضوعاتو  او  لري  يو جدا حېثيت  غزل هر شعر 

  د  به   هجران او فراق خبرې وي. نو بل کښې   د شعرونو سره ئې څۀ تعلق نۀ وي. کۀ په يو شعر کښې 

غم درد   دخوشحالۍ، سوکالۍ او راحت خبره شوې وي، نو بل کښې به  دوصال، کۀ په يو شعر کښې 

او مصيبت ت کره وي. غرپ دا چې په هر شعر کښې  ځانله ادرا ، احساس او انساني تجربه موجوده  

و    دوي.   ايجاز  کښې  غزل  دې عالوه  لۀ  پرېږدي.  نۀ  اثره  لۀ  بې  لوستونکي  شعرونه  متنوع  غزل 

اشاره،اختصار، داخليت،    رمزو  امروزه محاوره  خارجيت،  ايمائيت،  استعارات او  غزل   دتشبيهات، 

ښکلي او لطيف امتزاج نامه ده  ځکه ئې   دلفظ او معٰنى له اعتباره  درخت و زېور دي. چونکې غزل 

يوې تراشلې هيرې په څير    دى ظرفۍ ثبونونه دي. هر شعر ئې  اعلٰ   دريښتيني، نغمګي او موسيقيت  

مره ګران  وس کار نۀ دے.  مطلب دا چې څومره اسان  ښکاري هو دوئيلو  دهر شاعر  دوي نو ځکه 

 او پېچيده دے. 

 په دې حقله به د ستر خوشحال بابا دا شعرونه را په ياد ک و چې : 

 

دے  نلللۀ  فلللاجلللر  د  فلللاسلللللللق  هلللر  د  کلللار   شلللللللعلللر 

کلللنلللګلللال د  سلللللللتلللرګلللي  وږ  يلللوۀ  هلللر  د   نلللۀ 

ملللاللللک دے د  يلللا  سلللللللاللللک   د  يلللا   کلللار   شلللللللعلللر 

ابللللدال د  دے  دردمللللنللللد  د  دے  عللللاشللللللللق  xxviiiد   
 

ائينه کوي نو د غزل او رباعۍ م کور خامخا کوي. دغه رنګ چې خوشحال بابا د خپل کالم )شاعرۍ( ست    
 

غلللزللللونللله  دللللبلللرانلللو  د  تلللعلللريلللف   پللله 

xxixپله صلللللفلت د سلللللترګو وروځو زلفو  خلال  
 

 او  

دے  مللئلليللن  ز ۀ  مللې  ربللاعللي  پلله  غللزل   پلله 

جلللملللال د  دللللبلللرو  د  يلللم  ملللداح  xxxچلللې   

 

غزل نامه ورکولے شو.    د پښتو شاعرۍ ته کۀ ځانګ ے او منفرده تحفه څۀ کېدے شي نو هغې له مونږ  

غزل   د په شاعرۍ کښې    دغه مثال    خي يافسانې ګڼلے شي. ب  د په نثر کښې چې څومره ګران صنف  

ه   تشبيب( نه تر السه شوې د  دقصيدې    دعربۍ )  ددے. اګرچې دا تحفه پښتو ته لۀ فارسۍ او فارسۍ ته  

دغې ژبو نه و اندې نۀ    د نزاکت لۀ سببه کۀ پښتو غزل   داسلوب )ليک شان(  دنُدرت او   دبيان  دخو  

زياتو    د کمو نه کمو لفظونو نه    ددے نو وروستو هم نۀ دے پاتې. څۀ ته چې غزل وائي حقيقت کښې  
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ېدلے. په دې  بل يو صنف سُخن په برخه هم نۀ دے رس   دنه زياتو معنيو راوال ولو فن دے او دا فن  

غزل په    دسُخن دے.    وئيلي شو چې غزل محپ يو صنِف سُخن نۀ بلکې معيارِ   ئې اساس مونږ په ځا

غزل هر شعر په  هن   دهغې نشه يو په دوه نۀ بلکې يو په څلور ده.    دجام کښې چې کوم شراب دي  

او هغه د کاظم خان شېدا چې:يو تصوير نقش کېږي.   د لکه   

پللللېللللکللللر   لللللکلللله  شللللللللعللللر،  د  وېمضللللللللمللللون   

وي وربللللوز  رخللللت  ئللللې،  الللللفللللاظ   رنللللګلللليللللن 

تللللللوکلللللله دوا ه  دا  دي  ضللللللللللرور   ورللللللله 

وي تللللر  دلللللربللللا  څللللو،  هللللر  کللللۀ  xxxiپللللېللللکللللر   

 

دلته د کاظم خان شېدا د شعر نه مراد هم د غزل شعر دے چې  مضمون )خيال( يو ښائسته وجود  او  

يعنې راښکونکے  ي او جامه )لباس( ګڼي او پېکر)وجود( کۀ هر څو دلربا  ښکلې لفظونه ئې کالي پتر

و ښۀ لفظونه نۀ لري نو ُحسن و خوبي پکښې نۀ شي پېدا کېدے وي خو چې ښکلے مضمون ا  

 

  د رومانيت، روايت وي کۀ    دحکمت، فلسفې او    دتصوف وي کۀ    د ج بې،    د فکر وي کۀ    د خبره کۀ  

غِم دوران خو غزل همېشه په اشارو کنايو کښې    د غِم جان او جانان  وي که    دز و اقدارو نه بغاوت  

ُحسن و عشق، تصوف او    دخپله مدعا بيان ک ې ده او بيانوي ئې. زمونږ په کالسيکي غزل کښې  

دا مضمونونه   لطافت،    د اخالقياتو مضامين څرګند دي. هم  بيانه ئې غزل  غزل روايت دے. چې لۀ 

عشقيه مضامينو يو کُلي   دغزل دا روايات هم   داحساساتو وسعتونو دوام موندلے دے.  دخوږوالے او 

 اتي ا يت   دبې قرارۍ، بې يقينۍ او   دروايتي ل مانۀ نه زېږېدلے دے.  دغزل چې  ے روايت دے. نو

نفسياتي پرېشانۍ، سياسي    ،  هني او  ځنې نوي موضوعات او مضامين را برڅېره ک ي دي. نوې مسئلې 

ه ترهه ګري او دهشت ګردي هم وائي دا هر څۀ اوس  حاالت، واقعات، رخنه ګري چې ځنې خلق ورت

  رمزيت او عشق   دُحسن پرستۍ    دغزل نزاکتونه    دغزل په لمنه کښې را يو ځائے شوي دي خو    د

دې خبرې ثبوت لره کافي دے چې :  داحمد حسن حسرت دا شعر زما  د  فرينۍ په وجه قائم دي. آ  

 

بلازار پله سلللللتنو ځلانګي   ددرز شلللللو پورتله،    

xxxiiهشللللنغر دي  دسللللوات، څپلۍ    ددا شلللل ۍ   
 

راته په وينو وينو سترګو    د نويو حاالتو مطابق به راته پکښې کۀ دغه شعر ته ځير شو نو ډېر څۀ به  

غزل يوه   د عشق په هر دور کښې    ، چې د چا د خبرې کولو توان پکښې نشته سرۀ او رنګين ؤښکاري

غزل يو روايت دے.   دژوند نورې النجې کونجې و اندې کول هم    دبنيادي موضوع پاتې شوې ده خو  

سياسياتو، سماجياتو او    د عشقيه معامالتو سره سره په مختلفو دورونو کښې    دآدم نه تر دې دمه     د

کښې فټ شوے  ته يبي مسئلو ترجماني هم په غزل کښې شوې ده . غزل په يو داسې روايتي چوکاټ  
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دې چوکاټ نه ؤوېستے شي  نو غزل به غزل پاتې نۀ شي. څۀ بل څۀ مبهم شکل به    ددے. کۀ چرې  

 ترې جو  شي.  

الحاتو سره  طغزل روايت کومو لفظونو تشبهياتو، استعاراتو او اص داوس يوه ګرانه دا راپېښه ده چې 

آيا   په مخ    دت لے وۀ،  پرېوتي دي او کۀ مو  دهغې  استعارې  او  زمانې ګ دونه  او  لفظونه  نږ نوي 

روايت په توګه نۀ دي پېژندلي؟  داصطالحات ال   

غزل کښې رمزيت او ايمائيت و اندې هم وو او اوس هم شته  ولې اوس ئې نازکه رغاوڼه دومره همه  

شوي دي.    ئې ژوندانۀ کُلهمې مسئلې، معاملې او کشالې او هغه هر څۀ پکښې را يو ځا  د ګيره ده چې  

دې  مقالې تمهيد پله    د نني دَور تقاضه او خاصه ده. دلته به يو وارې بيا خپل لوستونکي  ن  د څۀ چې  

شعرونو په تناظر کښې    دسليم، اندېش او اعظم  )مرحومينو(    د متوجه ک م چې بيائې په غور ؤلولي او  

 ئې تجزيه ؤک ي.  

غزل   د. دې ته کۀ  نن غزل ئې پوره په جوبن ک ے دے   دجديد غزل رجحانات دومره واضح دي چې    د

تکميل مرحلې ته رسېدلې دي.   د غزل تخليقي ارتقائي مرحلې  د ارتقاء ؤوايو نو يقيناً چې   

تسلسل نامه ده او مونږ وينو بلکې په ډېر شدت سره دا محسوسوو چې غزل   دتجربو  د ژوندانۀ  دادب 

ابتداء نه تر اوسه وخت په وخت په خپل مزاج کښې ډېر بدلون راوستے دے.   د  

 د مجنون ګورکهپوري په قول )ترجمه(:

 

غزل په    دسالم او پوره تصور اظهار کولے شي.    دغزل ترکيب څۀ دا رنګې واقع شوے دے چې هر شعر ئې    د"

مضمون او   دژوند مختلف نظريات او اصول  مرتب کېدے شي  چې يو بل سره ت لے نۀ وي يعنې  دشعرونو کښې 

ال محدود تنوع امکان دے."  داسلوب دوا و لۀ اعتباره غزل کښې   

 ) په حواله د اردو اصناف کي مختصر تاريخ مرتبه عطش دراني(        

 

اُصول ټاکلي دي، تاسو ئې هم ؤلولئ:  پاره کوم پينځۀ   دغزل نګارۍ  د د سيد عابد علي عابد چې   

 ہوان چاےیہ۔ طغزل کو اصاًل انز و نیاز یک کیفیات اور ُحسن و عشق یک واردات ےس مربو  .1

 زابن جہاں تک ہو سکے نرم و شریین اور بیان دلکش و دل پذیر ہوان چاےیہ۔ .2

 غزل کو ابتذال اور چھچور پن ےس پاک ہوان چاےیہ۔  .3

 اسلوب نیازمندانہ ہوان چاےیہ۔)شاعرانہ تعیل اس ےس مس تثیٰن ےہ(۔ حمبوب ےس خطاب اک انداز و  .4

جہاں تک ہو سکے حمس نات ِ الکم ےس احرتاز کران چاےیہ اتکہ ابت پیچ دار نہ ہو جائے اور توجہ اصل مقصد ےس ہٹ کر صنایع و   .5

  ملیت ہںی۔( بدایع لفظی و معنوی پر مرکوز نہ ہو جائے۔ )اتہم صنائع بدائع یک دقیق صورتںی غزل ہی مںی
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روايت اصول هم په نظرکښې ؤ ساتلے شي چې و اندې ئې  کر وشو نو مونږ   د دې اصولو سره سره کۀ 

خبرو سره سره تصوفي    دُحسن و عشق     دغزل اسلوب په ښۀ طريقه بيانولے شو ولې  چې غزل کښې    دبه  

شامل ک ے شوے دے.غم سره د روزګار غم هم  د جانان  داو اخالقي مضامين هم بيان شوې دي او   

سيد    ددې بحث نه څرګنده شوه چې غزل کومې پېمانې، مضامينو يا اساليبو پورې نۀ دے محدود. په قول    د

 عابد علي عابد: )ترجمه( 

"په غزل کښې صرف يو څيز دے او هغه دے دغزل موډ چې مونږ ورته وحدِت تاثر وئيلے شو. ) لکه چې مخکښې  

دا موډ، وحدت تاثر يا حالت چې کۀ د تغزل رنګ نامه ورکوو يا د غزل د مزاج  کرښنو کښې ورته اشاره شوې ده.  

 د غزل د تعريف په حواله  خو دا د غزل بنياد دے." 

"اولسي ادبي جرګې"    دپاره    دپښتو غزل    دد غزل د تعريف په حواله دا ټولې خبرې يو خوا او بل پله خاص  

برېښي او پکار دي      مستند    ډېر  د غزل دا تعريف  و دانشورانو  پښتنو نقادانو، عالمانو، شاعرانو، اديبانو ا  د

  هن په تختۍ ؤليکي چې :  د چې پښتانۀ  شاعران ئې هم 

"غزل: د متقدمينو په اصطالح کښې د شاعرۍ هغه صنف ته وائي چې بنيادي طور د عشق د ج بې الندې ليکلے 

ري او شعرونه ئې طاق وي او دې د پاره دا مقطع لشوي وي. هر شعر ئې د تخيل په لحاظ واحده وي.  مطلع او  

ره د ټولو روايتونو  خپل ک ے دے. د موسيقيت تر مخه لوازمات ځکه ضروري دي چې مونږ غزل د فارسۍ نه س

غزل د طاقو شعرونو پکار دے او داخليت د غزل ُحسن ګڼلے شي. د غزل مقطع کښې د شاعر نوم او تخلص دا 

ادي موضوع عشق ده خو عشق يواځې هغه نۀ چې يو تن سره کولے شي بلکې هر چا  داخليت زياتوي. د غزل بني

 سره او هر څۀ سره د مطلقې مينې انتهائي شکل لري او د دغه ج بې الندې څيز ته غزل وئيلے شي.

په غزل کښې نۀ صرف داخليت بلکې د ج باتو شدت، ايمائيت او اسلوب هم د غزل خصوصيات دي. د غزل ژبه 

يفه او رنګينه پکار ده خو د هغه لطيف او کثيف ک ي. لفظونه په خپله نه لطيف وي.ساده، لط  

غزل نۀ بدله ده او نۀ سندره ځکه چې بدله د مثنوي بدل شوے شکل ته وائي  د اولس د شاعرانو د غزل په هېئت 

ه ده.  د خوشحال بابا  کښې "بدلې" هم ليکلې دي( او د برې پښتونخوا اصطالح کښې بدله د سندرې په معٰنى مستعمل

هم خپله شاعرۍ کښې کۀ ټپې، چاربېتې نۀ دي يادې ک ې )حاالنکې کۀ کليات ئې په ژور نظر وګورو نو د چاربېتې  

 ډېر بحرونه به پکښې ووينو( خو بدلې او سندرې ئې د ستائينو په معٰنى ياد ک ې دي لکه دا بېتونه ئې وځېرئ چې :

 

 

 

تللورې د  ده  ګللټللنلله   کللل 

چل  دي  يللاديلږيملېل نلي   ې 
 

 کلۀ کلابلل دے کلۀ کشلللللمير

پلله وير  پلله سلللللنللدرو هم 
 

 

 

د غزل مطلع او مقطع اوچته پکار ده. غزل کښې شعريت او تغزل پکار دے او د ماحول عکاسي پکښې ُحسن پېدا  

کوي. کوم غزل کښې چې مطلع او مقطع نۀ وي هغه به قطعه بللے شي ځکه چې قطع )پرېک ې( شوې وې.  وزن 

xxxiiiئې فرق نۀ وي." او بحر کښې به   
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  دغزل    د چې    ے غزل تعريفونه مختلف ک ي دي خو چا هم دا تکليف نۀ دے ک   دډېرو مستندو ليکونکيو  

غزل تعارف يعنې پېژندګلو هم ک ې وې. د جرګې په روداد کښې د غزل دا تعريف    دتعريف سره سره ئې  

د لوستو سره تعلق لري چې روداد ئې قلندر مومند ليکلے دے.  او تعارف  

 

 

"چې غزل يوه مطلع لري چې دوا ه مصرعې ئې خپلو کښې سره هم وزنه هم قافيه او هم رديف وي. مطالعې پسې 

وائي. د نورو شعرونو يا بېتونو وروستنۍ مصرعې ئې د مطلعې هم وزنه هم قافيه او شعر ته د غزل و ومبے شعر 

هم رديف وي. د مقطعې نه مخکښې شعر د غزل اخري شعر وي.  يوه مقطع لري چې شاعر پکښې خپل نوم يا  

هه،  تخلص راو ي. د مطلعې يا مقطعې نه بغېر غزل نيمګ ے وي. د غزل شعرونه طاق وي. لکه پينځه، اووۀ، ن

. يعنې د نورو شعرونو سره ئې د خيال ربط نۀ يولس، ديارلس، پينځلس او اوولس. د غزل هر شعر ځانله واحده وي

xxxivوي. خو د ټول غزل وحدِت تاثر ضرور وي. د وحدِت تاثر نه مراد موډ هم دے او د قافيو او رديف تکرار هم ."  

 

تصور نه هم پرې    ديوه داسې موضوع ده چې  ېڼ دې ګ دغزل يکسانيت"  دپښتو    ده "نرومان ساغر ليک د

  د زيات ليکل کېدے شو. ولې ښاغلي ساغر خپل ليک سره بېخي انصاف نۀ دے ک ے او اخر ته ئې چې  

و اندې ک ي دي هغه ډېر نا معقوله او غېر ضروي  تجويزونه    پاره کوم    د   لرې کولو   ديکسانيت    دغزل نه  

ۀ لري لکه دا چې: موضوع سره هېڅ مطابقت او سمون ن د دي  چې   

 

پاره عملي طور سره کار کؤل.  دترقۍ او ودې   دپښتو ژبې  دسياسي پارټيو له خوا   دپښتونخوا  د  

 په پښتونخوا کښې پښتو ژبه ابتدائي  ريعه تعليم ګرځول.  .1

 په  رائع ابالغ يعنې رېډيو او ټي وي کښې پښتو ته خپله مناسبه نمائندګي ورکول. .2

 سر پرستي او حوصله افزائي کول. نو ټولنو او انجمنو  دپښتو  د .3

 ادب تخليق کول.  دپاره  دبچو   د .4

 ادب تخليق کول.  دپاره  دښځو   د .5

 نثر ته توجه زياته ورکول. ئې شاعرۍ په ځا د .6

نوي ادبي صنف ته هر کلے وئيل چې په هغه کښې اوږد نظم، مختصر نظم،  د موجوده عصر هر .7
 xxxvنثري نظم او هائيکو شامل دي. معرٰى نظم، ازاد نظم، 

 

پاره   د ختمولو    د يکسانيت    دغزل    د ئ چې  يپاره ؤوا  د رضا    د هللا    د دې پېش نهادونو په حقله    د اوس تاسو  

دې ترجمه په اردو يا انګرېزۍ کښې ؤک ے   دپکښې کوم اهم مقصدونه پټ دي. زما په خيال کۀ چرې  

هغې خلقو څۀ تاثر وي.  دپښتون ليکونکي متعلق به  د شي نو   
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په هر حال "غزل" پښتو ژبه کښې هم هغسې په اب و تاب ليکلے، لوستلے، اورېدلے او خوښولےشي څنګه چې نورو مشرقي  

ه بيا هم د خپل ژوندي هېئت او روايت سره ژوندې  ي ، زمانې تېرې شي نو غزل ب ژبو کښې او کۀ هر څومره وختونه واو

ه نۀ ورکوي.وي او شاعران، غزل نګاران به ئې م ۀ کېدو ل  
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 حوالې او حاشيې  

 

 

i   ،  ل/    ١٣٨٥ترتيب و تدوين محمد زبېر حسرت، پېښور، دانش خپرندويه ټولنه  سليم، سېف الرحمان ، سندريز شفقونه
 ٢٩ء، مخ ٢٠٠٧

ii  اندېش، شمس القمر، پېمانه د غزل، اولسي ادبي ټولنه  مردان 

iii   ء ٢٠٠٨اعظم، ډاکټر محمد اعظم، جنون او ژوندون ، يونيورسټي پبلشر پېښور، جون 

iv  حسرت، محمد زبېر، ناچاپ شعري مجموعه( 
v .قلندر مومند – سباوون ، قامي مکتبه پېښور، ١٩٧٦ء مخ ٦٦   

vi د حمزه بابا کليات ، پښتو اکېډيمي پېښور پوهنتون  

vii ٤١٠ء داراالوهام( مخ ٢٠١٣، پرمختګ بنو )ښار( اول چاپ جنوري  د مج وب کليات اول جلد 

viii لندر مومند، پېښور، د چاپ ځائے  ، ترتيب ، څې نه او سمونه: دوست محمد خان کامل مومند/قد رحمان بابا کليات
 ء.   ١٩٨٤

ix  دوېم  چاپ،  مقدمه او حاشيې د دوست محمد خان کامل مومند،پېښور ښار، اداره اشاعت  کلياِت خوشحال خان خټک ،
   ٢٥٩ء، مخ  ١٩٦٠سرحد،  

x   . همدغه ماخ 
xi  ء ١٩٨٥تدوين: قلندر مومند، د چاپ ځائے کوهاټ روډ پېښور،  محمدي صاحبزاده ديوان  مختلفې صفحې 

xii   ء،    ٢٠١٦انور جمال، پروفېسر، ادبي اصطالحات ، نېشنل بک فاونډېشن، اسالم اباد، پاکستان، اشاعِت سوم جنوري
 مخ.   ١٣٥

xiii  ،مخونه.   ٦٦،  ٦٥ء،   ١٩٨٧اختر انصاري، غزل اور عزل کى تعليم، مکتبه عاليه الهور 

xiv مخ (  ٢٥مان بابا کليات، )د رح 

xv     ، مخ(  ٣٣٩)د رحمان بابا کليات 

xvi  ،مخ(  ١٥٤)د رحمان بابا کليات 

xvii  ،مخ(  ١٧٨)د رحمان بابا کليات 

xviii    ،مخ ٤٨ ، ١٩٥٨اول چاپ،  ې،نغزؤشينواري، امير حمزه خان   

xix    ،٩٤مخ سباوون،  قلندر مومند    . 

xx  ،مخ(  ١٠٠  شينواري، امير حمزه خان، غزونې 

xxi     ،٦٨ مخ ء ١٩٩٠کابل چاپ،  زما د کلي لېوني بادونه،، خان بهادر حسرت . 

xxii  ،٨٦مخ  مقدمه او حواشي، سيد تقويم الحق کاکا خېل، پښتو اکېډيمي پېښور پوهنتون،  ديوان علي خان . 

xxiii  د يونس ديوان، کابل چاپ 

xxiv ،٧٥ء ، مخ ٢٠١٠سعيد، ګوهر، "په اوبو کښې تږے"، سکام ادبي اکېډيمي کوټه  . 

xxv  ٥٦٣د خوشحال خان خټک کليات، مخ 

xxvi   ،مخ(  ١٠٢قلندر مومند، سباوون 

xxvii  ،مخ( ٩٢قلندر مومند، سباوون 

xxviii  ،٥٤٠مخ  قلندر مومند، سباوون 

xxix   همدغه ماخ 

xxx  ٥٤١همدغه ماخ  ، مخ 
xxxi (١٩٤)رباعي نمبر  ١٨٥ء، مخ ١٩٦٥يب او تدوين، همېش خليل،پېښور، اداره اشاعت سرحد، قبلئيز پاکستان،مۍ ديوان کاظم خان شېدا، ترت 

xxxii  ء   ٢٠١٠،مردان، د ادبي دوستانو مرکه   مات کودري، احمد حسن حسرت 

xxxiii  تحقيق او تنقيد" ، ملت اېجوکېشنل پرېس الهور، د ادبي دوستانو مرکه   -حسرت، محمد زبېر، اولسي ادبي جرګه
 .  ٢١٢، ٢١١ء، مخونه ١٩٨٨مردان، ستمبر 

xxxiv   .د اولسي ادبي جرګې رودادونه قلمي نسخه، مملوکه د راقم الحروف 
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xxxv   تو اکېډيمي، پېښور يونيورسټي(رومان شاعر، د پښتو د غزل يکسانيت، مياشتنۍ مجله پښتو، پښ 
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