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      ABSTRACT 

There are different characteristics of Ulfat prose work. His prose is melodious as well as fluent. 

In addition to this, his prose work is well organized and reflects softness and mildness. Also, the 

artistic value is extraordinary and interesting. His prose diction incorporates strong logic in itself. 

On the whole, if we look at the prose works one can find it that it full of rational advices and 

suggestions. More than that, his each and every word, clause, sentence and paragraph conveys a 

vast and comprehensive message as well as meaning to its readers. His arts of providing a high 

logic and satisfaction in his prose works is matchless and outstanding. He has paid a lot attention 

to all weak sides of society in his literary works. 

He might hardly have written any book which doesn’t reflect strong logic and understandable 

language for the readers. He has paid proper attention to all social weaknesses and phenomena 

and then he has depicted all those weaknesses in a nice way. So it is the reason that his readers 

have become more interested to read and study his literary prose works. 

The prose work of Gul pacha Ulfat consists of two parts which are matter as well as manner. The 

content of his literary works greatly talks about the miseries, social issues of his nation and also 

provide the readers with guidance and solutions to get rid of these problems. It is important to 

mention that Ustad Ulfat always tries to put his nation on the right path towards the right 

destination and this was the reason that he always was engaged reaching this goal. 
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 :خصوصیاتد نثر فني   پاچا الفت

 
، رواني او سالست لري ترڅنګ يې زياتې  ےد استاد ګل پاچا الفت نثر بيالبيل خصوصيات لري، دده نثر ډير خوږ د

. د الفت د نثر ژبه  ےباريکۍ او ښه ظرافت پکښې ليدل کيږي، همدارنګه د نثر هنري اړخ يې ډير لوړ او په زړه پورې د

والړه ده په ټوله کښې که د الفت صيب نثر ته پام وکړو، دده نثر له حکيمانه مستدللـه ده او په خورا لوړ منطق او الجک 

و پراګراف يې يو پراخه مفهوم افاده کوي، د مفاهيمو په وړاندې کولو کښې له خورا  ا جمله  کلمه، هره او ےخبرو ډک د

، ده  ےنثر د پيغام له خوږو ډک دلوړ منطق نه کار اخلي چې دا منطق د لوستونکي د قناعت او باور سبب ګرځي. دده هر 

  د  ےبه ډيرې کمې کرښې کاږلي وي چې ټولنيز منطق پکښې کمزوري او مطلب ترې په اسانۍ نه شي الس ته راتلې، د

  چې راخيستې کښې  الفاظو خوږو دومره په يې نيمګړتيا هغه او ےد ےشو متوجې ته پديدې هر  او نيمګړتيا هرې ټولنې

 ، همدا ټکي دي چې دده نثر ته يې خاصه ښکال وربخښلې ده. ےد ےکړ  ملګري ځآن د يې لوستونکي

د ګل پاچا الفت نثر که موږ په دوو برخو وويشو، يو د هغه د نثر منځپانګيزه يا محتوايي برخه ده او بل د هغه د نثر شکلي  

ه په الرښوونو او نورو بيالبيلو برخه ده، د هغه د شعر محتوا تر ډيره د هغه د ټولنې په دردونو، کړاوونو، خپل ولس ت

برخو راڅرخي، د خپل نثر په محتوا کښې الفت صيب خپل درد وړاندې کوي او دا خبره کوي چې هغه احساس ورسره  

  وړاندې   تصوير   عجيبه  يو  ټولنې  خپلې  د  توګه  په  طبيب  ماهر   يو  د  ےد  پريږدي،  نه  يې   ته  ارام   او   خوب  چې ےملګري د

  فکر  يو  همدغسې   له   يې  اجتماع   هم   ريښتيا  چې   کوي  وړاندې  محتوا  داسې  کښې   تصوير   دې   په  ټولنې  خپلې   د ےد  کوي،

 ظر ګوري . ن يو په ته قصاب او شپونکي چې ده، پلوي

  ؟ ے، دلته ال دا قوم په دې نه پوهيږي چې قاتل يې څوک دےد الفت صيب دا فکر زمونږ د اجتماع د نن او پرون تصوير د

 کوي؟ څوک  يې پرورش او

که د الفت صيب دې فکر ته ځير شو، نو ويلي شو چې الفت خپله ټولنه ډيره ښه درک کړې په نبض يې پوهيږي،  اوس  

 .  ےددې ټولنې ښه او بد ورته معلوم دي او پخپلو ډيرو حکيمانه نثرونو کښې د دې قوم د بد حال تصوير ويستلي د

  کومه  چې   پوهيږي  نه  او  شي  ګومه  سر   کښې  په ےسړ الفت د خپلو نثرونو محتوا او شکل کله داسې هم وړاندې کوي چې  

  ازادۍ  فکري  د  همدارنګه ےمرګ بولي، د  ليکوال  د  او  شاعر  د  ابتذال  او ےد  پلوي  ابتکار   د   الفت  ده،  درنه  ډيره  يې  خوا

  له او  شي  کولې  فکر ازاد ليکوال او  شاعر  يو  چې څومره: ))   چې وايې ےد مني،  نه  ځان په قيودات  هيڅ او ےد خوښ   سره

 ۱((. وي ليرې څخه  ابتذال او تقليد له  هم انشا يې همغومره وي، خالص نه اسارت  ذهني

  شعر په دده او ےد ےده د خپل نثر محتوا په داسې شکل جوړه کړې چې د ټولنې د هر قشر تصوير يې په کښې وړاندې کړ 

  مسايلو   سطحي  په  څېر   په  ليکوالو  نورو  د ےد  شته،  تعريف  او  تحليل  شننه،  برخې  هرې  د  ټولنې  د  کښې  نثر   او  شاعرۍ  او

که ځينې دراک انسان يې   او وي نه  هم پام  چا  د  ورته کله  چې  څيړي  مسايل  ژور  او عميق دومره  بلکې،  ښکېل ےد نه  کښې

، همدا وجه ده چې د الفت  ےد ےشو ښکته  ته عمق ټولنې د  او ےدرک کړي نو به ورته پته ولګي چې الفت څومره عميق د

  انساني   د   کښې  ايينه  په  نثر  د   الفت  د   لري،   والي   پاتې  تل  او ے، زړه راښکون يې پيدا کړ ےنثر د ټولنې ژورو ته ښکته شو

پخپل خاص کيفيت او کړنو ځان مشاهده کوي، دا به ډيره شازه او نادره خبره وي چې ګوندې  ےوګړ   او  فرد  هر   اجتماع

  د   استدالل   هغه  او  کوي  وړاندې  استدالل   قوي  يو  کښې   څه  هر  په ےځان دې د الفت په شعر او شاعرۍ کښې ونه ګوري، د

په کښې  ځايوي  ور  فکر   فلسفي  خاص  يو  کښې   استدالل   دغه  په ےد  وي،  نمونه  ښکلې  يوه  طبيعت تنقيد  ترميماتي  ، خپل 

کوي، مينه په کښې په داسې انداز کښې ورځايوي چې د اجتماع هر کس په کښې ځان وګوري، د اجتماعي فکر الره يې په  

کښې هواره کړې، د نفس د پاکوالي الره چاره يې پکښې ښودلې او د انساني روح قوت په کښې له ورايه ښکاري، که هر  

 لکه ےنثر په باب خپل خپل نظريات ورکوي چې ځينې نظريات موږ هم پخپل دې اثر کښې راخيستې، د  څوک د الفت د

  کښې   توکو  دغو  په  کوي  ګوته  په  توکي  ځينې  لپاره  انشا  ښې  يوې  د  همدارنګه  نو  ليکوال  استاد  نثر   هنري  عملي  د   چې  څنګه

 . ےد وضاحت هم يو

 وضاحت:

لوستونکي د ابهام په تيارو کښې نه غورځوي، چې دا د ليکوال لويه کاميابي په  د الفت صيب وينا دومره واضحه ده چې  

ګوته کوي، ځکه واضح الفاظ د پيغام په انتقال کښې ښه رول لري، همدارنګه صراحت هم د الفت صيب د نثر يوه اهمه 

 برخه ده او د الفت صيب نثر دا خصوصيات لري . 

 صراحت:

 . ےد ضبط هم بل کړي، پيدا مناسبت سره فاظ له مقصودو معنو ال چې  ےدا د د صراحت يا صريحې وينا يو خصوصيت

 ضبط:

 وي نه الفاظ او برخې  ضرورته بې کښې کالم په چې ےد دا مفهوم ضبط د 

 طبعيت يا طبيعي والي: 

معلومات په مخکښې  الفت په خپل کالم کښې له تکلف څخه کار نه اخلي او په ډير روان او سليس انداز لوستونکو ته خپل  

 ږدي . 
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: هغه څه دي چې ليکوال په خپل کالم دومره برالسي وي چې په ډيرې اسانۍ سره خپل مفهوم تر نورو  سهولت همدارنګه

 وليږدوي .
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 انسجام: 

 .  منسجموي ښه  ډيره وينا خپله ے، دےد الفت د نثر يو بل توکي د

هم د الفت  همدارنګه جزالت̧ ورکول، منظم کيدل او همغږي کيدلو ته وايېاتساق مانا هم فرهنګونو، نظم او ترتيب   اتساق:

 . ےصيب د نثر يو بل ښه خصوصيت د

 جزالت: 

هم د يو ښکلي نثر له ځانګړنو يا   ګرامري اړخهله  شي، وړاندې کښې الفاظو مناسبو او الزمو ښکلو په مفاهيم چې ده دا مانا 

د يو   استدالل او منطق او تر هر څه زيات به بيا لغتونو يا ويونو کارونه همدارنګه د،  ےخصوصياتو څخه يو خاصيت د

هم هغه څه دي چې يو   لفظ او معنی تول د  او  راڅرخي   جذابيت  په   کلمو  د   هم   لپاره  نثر  د اهنګ ښه نثر جاذب اړخونه دي،

د ليکوال ګروهه  مفاهيمو ځايول چې کشش ولري،او يا په مضمون کښې د داسې   مضمون افريني نثر ته زينت وربخښي،

 . ےد يو نثر لپاره په زړه پورې بحث د او عقيده

  

 د الفت د نثر ژبه: 

ټيکنيکل   په  ليکوالۍ  او ےو  د  همدارنګه  او  ده  وسيله  راليږد  ليږد  د  مفاهيمو  د  ژبه  ده،  ژبه  هم  يو  کښې  اړخونو د  يزو 

منځونو کښې   خپلو  په  يې  وګړي  چې ےتړوني غږيزو او اوريزو پيالمو سيستم ديو لړ   اوريزو غږونو مجموعه ده، ژبه د

، ژبه د ليکوالۍ لپاره اړينه او ضروري ده ځکه کوم  ےسره کاروي او د صوتي غړو په ذريعه باندې دا سيستم رغيدلي د 

زيات وي، ليکوالي لکه له نامه  فکر چې په ليکوالۍ کښې وړاندې کيږي که ژبه يې په زړه پورې وي نو د ليک اهميت هم  

يې چې معلوميږي ليک کول، د خپل فکر انځورول، د خپل زړه خبره کول او ليکل دي، ليک تر ليکه توپير لري هغه ليک  

د ليک   خپله   په  ليست  توکو  خپلو   د  هټيوالو  يو   ليکي  الفاظو  صميمانه  او  ښکلو  په  ته  دوست  خپل  يې  څوک  يو  چې ےهم 

له خوږو ډک وي،    هنر   د   چې ےد  فن  هغه  ليکوالي  او  ليک  کوو  بحث  پرې  موږ  چې  شي  څه  خو  ليکي  کښې   ټولګه  ياداښت

او   اړين  والي  شته  يې  کښې  ليکوالۍ  په  چې  دي  توکي  ارزښتناک  هغه  سربېره  خوږلنۍ  له  اړخونه  تخنيکي  ليکوالۍ  د 

 چې  ورکول  تړاو  منطقي  ته  موضوع  او  ژغورل  ځان  تيروتنو  له  نښې،  ليک  مسايل،  ژبني  توګه  په  بېلګې  د ےضروري د

ته ډير متوجې دپ   منطقي  او  تخينکي  له  ليکنه  شي  نه  مراعات  که الفت صيب دې ټکي    ژبه  داسې  او ےلوه نيمګړې وي، 

  کښې  الفاظو  سليسو  او  ساده  په  بلکې  کاروي  نه  ويونه  مغلق  ده،  زياته  پکښې   رواني  ده،  سليسه  او  ساده  چې  کاروي

الس يوه  ےلو  په   چې  اخلي   کار  نه   روحيې  او  دريځ   داسې  له   کښې  ليکنه  په  ليکوال  ځينې  ورکوي،  معلومات  ته  لوستونکي

موضوع سختوي ښايي دغه ليکوال خپل لوستونکي په پام کښې ونه نيسي او ښايي دده دلچسپي هم دا وي چې لوستونکي  

لوستونکو سره خواخوږي ولري، خو دغسې يو ليکوال چې غواړي  ورته په يو لوړ موقف قايل شي، ليکوال بايد له خپلو  

مشهور شي، پرته له شهرته ورسره نور څه نه وي، ليکوال بايد له داسې حالته ځان وژغوري، که يو مفهوم يا يو هدف په 

 يوه کرښه ليکل کيدايشي، حاجت يې نشته چې په لسو کرښو کښې وړاندې شي. 

ژبه کاروي په دوو جملو کښې يو مطلب وړاندې کوي چې دا دده د ښې ليکوالۍ يوه  الفت صيب له دې سره سره چې ښه  

 ښه ځانګړنه ده، چې د )هيرول( تر سرليک الندې لنډ نثر يې ښه بېلګه ده :

، څوک چې هميشه د بل د مالمتۍ خاطره له ځانه سره ساتي، د ښه زړه  ے د نه ے)هغه څوک چې څه نشي هيرولي ښه سړ 

 ۲.(ےخاوند نه د

لفت صيب چې په خپلو نثرونو کښې د نورو ويناوې هم راخيستې په داسې کلماتو او د هنر په داسې ژبه يې وړاندې کړي  ا

، )تسلي( تر سرليک الندې )د ژوند پاڼه زيړه ده اوس تا تورو خاورو ته  ےچې د خپل فکر سيوري يې پرې هم غوړولي د

خاورو نه به داسې يو نيالګۍ زرغون شي هر کال به نوي ګلونو نيسي  سپاري اي د خاورو اوالده ! مګر غم مه کوه ستا له 

 او هر پسرلي به ستا په ياد عطر شيندي (، د ژبې خوږلني يې داسې ده چې لوستونکي ته خوند ورکوي . 

  هغه   ميدان،  پراخه  او ےد )خلک او شاعر( تر سرليک الندې نثر يې ښکلي الفاظ او ښکلې ژبه لري،) يوه ورځ هغه لو

 څپېړې لګيږي.  بادونو او سيلو د هميشه باندې پرمخ ستا  نشته هيڅ نښه ژوند  د کښې  اوچولي  په ستا وويل غره اوچت وړ ل

د انديښنو سره  او  ستا سر و کار تل له خيال  ته وويل    نه   هيڅ  وجود  ستا  او ےپه همدغه وخت کښې د ولس خلقو شاعر 

  په   تودوخه  سوځونکي  غرمې   د   راکاږم،  بوټي  راز   هر   سينې  له  ستا  چې   يم  زه:  وويل  کښې  ځواب  په  غره  سنګين  پکار، ےد

کوم زما له سينې څخه د اوبو لښتي روانيږي او تاته د ژوند پيغام دروړي،    ذخيره  او  جوړوم  بڅري  واورو  د  ګوتو  خپلو

شاعر هم خلکو ته وويل پريږئ چې زه سر په زنګانه کيږدم او فکر وکړم، ايا تاسې نه وينئ چې زما د زړه له چينې نه  

 ۳ډيرې خوږې اوبه راخوټيږي چې د بشر تنده ماتوي،(.

الفاظو ته ځير شو نو په دغسې يوه ادبي ټوټه يا تکل کښې يې څومره له مفاهيمو   شاعرانه  او  ښکلو  دې  صيب  الفت  د  که 

ږي له هغو اوبو سره پرتله کوي چې د ےراخوټ  کومې  احساس  د  نه  چينې  له  زړه  د  شاعر   د ےډکه خبره کړې ده، دلته د

نه   له فکر او احساس  شاعر  د  راوځي، هغه اوبه که طبيعت ښکلي کوي خو  راڅاڅي هغه  غرونو له چينو  چې کوم څه 

 ګرانقدره سرمايه بولي چې د هنر پالو د هنر تنده ماتوي.

  

 د الفت په نثر کښې د کلمو خوږوالي:
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ليکوال هغه څوک د نه دي  ليکل  نه معلوميږي ساده  نامه  له    قلم   مخې   له   احساس  يو  د   چې ےليکوالي لکه څنګه يې چې 

لومړ   وړتيا  پلوه  هره  له  کارول  يا  خوځول  قلم  دا  خوځوي،   او   احساس  فکر،  د  کوي  ليکنه  يوه  څوک  يو  که ےغواړي، 

  برخمن   نه  قوت  فکري  لوړ   او  ذخيره  الفاظو  د  يې  څنګ  تر   ولري  سوژه  يوه  به  لپاره  ليکنې  د  وي،  پکښې  به  خواږه  عواطفو

والي  ک  شي  نه  څوک   يو  يې   کښې   نشتوالي  په  چې   دي   څه  هغه  ټول  دا   ځکه  وي  پوه  مهارتونو  په  ژبې   د   به  همدارنګه  وي،

 چې يوه ښه ليکنه وکړي. 

، د ليکوالۍ د پراختيا لپاره هغه مهال ښه زمينه برابريداي شي چې هم په  ےليکوالي کول يا څه ليکل د هوش او فکر کار د

ټولنه کښې ورته خام مواد موجود وي او هغه مواد بيا د يوې ليکنې په چوکاټ کښې راوستل او نورو ته يې وړاندې کول 

 ښه زمينه برابروالي شي. 

افغاني ټولنه چې د دردونو او نا خوالو توپانونو پرې تير شوي د ليکوالۍ او ژورناليزم په برخه کښې پراخه مواد لري ځکه  

 ديوالونه  نو  وسوځي،   کوټه  که : )    چې ےددې ټولنې هره ناخواله د قلم پر مټ نورو ته وړاندې کيداي شي، هغه يو متل د

ليکوالي غني کيداي شي او غني  (، زموےپخيږ   يې ناخوالو پر مټ زمونږ  ليدلي د همدغو  ناخوالې  ټولنې چې څومره  نږ 

شوې ده، ځکه همدغه مواد دي چې شاعر او ليکوال يې په خپلو ليکنو کښې را اخلي او سوژې ترې ټاکي، خو دا هر څه د  

 ځور وړاندې کولی شي. ليکوالۍ په تخينکي چوکاټ کښې که وړاندې شي نو د ټولنې ريښيتيني ان
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 په ليکنه کښې له تېروتنې ځان ژغورل

  ښايي  سختوي، موضوع يوه الس ےځينې وختونه ليکوال په ليکنه کښې له يو داسې دريځ او روحيې نه کار اخلي چې په لو

 موقف  لوړ   يو  په  ورته  لوستونکي  چې  وي  دا  ښايي  هم  دلچسپي   دده  او  نيسي  ونه  کښې  پام  په  لوستونکي  خپل  ليکوال  دغه

قايل شي. ليکوال بايد له خپلو لوستونکو سره خواخوږي ولري خو دغسې يو ليکوال چې غواړي نوم يې ډير مشهور شي  

پرته له شهرته ورسره نور څه نه وي، ليکوال بايد هڅه وکړي چې له داسې يو حالت نه ځان وژغوري، که يو مفهوم يا يو  

 حاجت نشته چې لسو کرښو يا لسو پراګرافونو کښې وړاندې شي. مطلب په يوه کرښه کښې وړاندې کيداي شي دې ته يې  

ځينې وختونه ليکوال په داسې موضوعاتو پسې ګرځي چې يا مبتذل وي او يا هم د لوستونکي لپاره خاص په زړه پورې  

ترې   يې  او مخاطب  لوستونکي  غوره کړي چې  لپاره  ليکنې  د  هغه موضوع  وکړي  هڅه  بايد  ليکوال  نو  لري،  نه  والي 

 واړي.غ

بل دا چې ليکوال بايد خپل لوستونکي او اوريدونکي په پام کښې ونيسي چې پوهه او معلومات يې په کومه کچه کښې دي  

بيا ورته ليکنه وکړي، که چيرې موږ يوه ادبي مقاله ليکو هدف مو ترې ليکوال وي نو ژبه يې بايد ډيره ادبي او هنري  

 دي. وي، ځکه زمونږ مخاطبين د ښه ذوق څښتنان 

ددې ترڅنګ په دې بايد فکر وکړو چې هغه څه چې موږ يې د ليکنې لپاره غوره کوو بايد يوه تلپاتې موضوع وي نه چې  

 ادبياتو د  موږ که کړي  مړ ليکوال چې   نه وساتي ےپه لنډ وخت کښې خپل ارزښت له السه ورکړي .ليکنه بايد ليکوال ژوند

په تاريخ کښې ووينو چې نن زمونږ په منځ کښې نشته خو ليکنې يې زمونږ   هب  شاعران  او   ليکوال  داسې  وکړو  پام  ته  تاريخ

 او  وژغورو  ځان  بايد  ليکنو  موسمي  له  نو  دي،  شوي  پاتې ے په منځ کښې ژوندۍ دي او د همدغو ليکنو پرمټ ليکوال ژوند

 ز ولري. اغي خپل  هم کښې راتلونکي او وي مرتب ټولنه پر  هم  نن يې پيغام چې ورکړو رنګ داسې ته ليکنې

کليشه يي جملې هغه څه دي چې ډير کله ليکنه بې خونده کوي بايد ليکوال ترې ځان وژغوي . استاد اسد هللا غضنفر دادب  

  کښې  منځ  په دکلمو لپاره  دانتقال تجربو حسي   او دنويو چې ےاو کليشې رابطه دليوه او ميږې رابطه بولي او ټينګار يې دا د

 ۴دفکر خيال او احساس دنيا ال رنګينه کړي . چې وي موجود بايد تړاوونه نوي

مغلق   او  الفاظ  تکراري  کلمې،  مانوسې  نا  بايد  کښې  ليکنه  په  ده،  ښيګڼه  او  ښکال  لويه  يوه  لپاره  دليکنې  هم  والي  ساده 

 عبارتونه او جملې را نه وړل شي، ځکه چې په لوستونکي بد اغېز کوي او له ليکنې يې زړه توريږي . 

  چې  ےنويو لفظونو، ښه منطقي استدالل تر څنګ دنوښت خواږه هم ډير رول لري . ليکوال بايد هڅه وکړ دښې ژبې، او  

 .  ےوړ  منځه له خوند دليکنې چې  ےد څه  هغه دا ځکه  غوري وژ  نه  ابتذال له ځان

 څه ډول يې وليکو؟

لفاظي او نامانوسې کلمې او جملې ونه لري .  تر ټولو ښه خو دا ده چې ليکنه مو ساده وي، داړتيا په بنياد وي او بې ځايه  

څنګه چې موږ يوه جمله په شفاهي ډول وايو که په هماغه بڼه وليکل شي نو ډيره به اسانه وي او هيڅ پيچلتيا به ونه لري  

م  دبېلګې په توګه که موږ ووايو چې:) په کور کښې وړه شتون لري ( فکر کوم دا زمونږ دوينا جمله نه ده په ليک کښې ه

ښه نه بريښي که ووايو ) په کور کښې وړه شته ( دا زمونږ ورځنۍ محاوره ده که وليکل شي ښه بريښي يا )ديوې غونډې 

 په ترڅ کښې يې داسې وويل ( که وليکل شي ) په يوه غونډه کښې يې داسې وويل ( 

 دي .  ضروري نيول کښې پام په هم اصول او قواعد ګرامري وشي پام ډير  ته اړخ ژبني بايد کښې ليکنه په 

 يو  بايد  نه  پيښو  ټولنيزو  له  کړي  ونه  ليکنه  سطحي  يوه  هيڅکله  وګوري  ورته  نظر  ژور   په  بايد  ليکي  چې  څه  هر   ليکوال 

  شي   ښکته  ژوروته  دټولنې  بايد،  ليکنه  دليکوال.    لري  توپير   سره  وګړي  عادي  دټولنې  او  ليکوال  ځکه  ولري  برداشت   ژور 

ډول  د  چې  شي  واخيستل  را  کښې  په  مسايل  داسې  او مسوالنه  په  ليکنه  بايد  ليکوال   . ولري  ارزښت  بنيادي  لپاره  ټولنې 

پام نه وي شو ته په کښې  بڼه چې حقايقو  په داسې  نه   بايد  ليکوال  هر .    وي ےشو  کښې  په  چلند  سليقوي  يو  او ے وکړي، 

مسير او الره په نښه    اصلي  دژوند  پالن  رسوي  ته  هدف  ليکوال  پالن  منظم.    ولري  بايد  پالن  منظم  يو  لپاره  ليکنې  دخپلې

 ۵کوي او مقصد ته يې رسوي .

  

 

 

 د ښو، خوږو هنري کلمو او جملو کارول

د خوږو هنري کلمو کارول ليکنې ته يو هنري ارزښت ورکوي، کله چې يو عبارت، يوه جمله او يا يو پاراګراف په ښو 

 روان ښه تاثير کولی شي. الفاظو کلمو رنګين شي، د لوستونکي په روح او 

که يوه جمله داسې وي چې : )لمر سترګه ولويده(، يا )د لمر سترګه له غرونو پنا شوه( دا يوه هنري جمله نه ده خو که  

پناه   ته  تيارو غيږې  : ) لمر ورو، ورو خپلې زرينې او تودې وړاندې راټولې او د لمر سترګې د  داسې وليکل شي چې 

 به په لږو ښو الفاظو ليکل شوي وي او هنري ارزښت به ولري. يوړه.( نو وروستۍ جمله 

  چې   ده  جمله  سوليدلې  يوه  ، ( ےکړ   کار  ډير   کښې   ژورناليزم  په   چې   احمد : )  چې  ليکو  داسې   جمله   يوه  موږ  چېرې   که  يا 

 چوپړ   ژورناليستيک  په  يې  ويښتان  تور   سر   د  چې  احمد: )    چې  وليکو  موږ   که  خو  لګوي،  ونه  منګولې  هغسې  زړه  په  ښايي

وه هنري جمله ده چې په لوستونکي ښه اغېز کوي، يا دغه جمله چې : )د دواړو د ځوانۍ د بڼ لپاره  ي.(  کړي  سپين  کښې
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السونه لپه کوم ( د السونو لپه کول د دعا لپاره يوه ښايسته کنايه ده چې دواړې کلمې يې په )ل( پيليږي او دغه موسيقي يې  

 ۶زياتوي.خوند ال 

اره ضروري ده چې ليکوال د ښې هنري مطالعې خاوند وي، د الفاظو ښه زيرمه لپ  کارونې  د  جملو  هنري  او  خوږو  ښو،  د 

ولري او د خپل ذوق پر مټ وکولې شي په ليکنه کښې هنري جملې وکاروي ددې لپاره له ليکوال سره د تخييلي ځواک  

ه ليکنه باندې همداسې يو ځواک جوت اغيز لري د ډيرو په باور تخييلي پياوړتيا هم مرسته کوالي شي، ځکه د ليکوال پ

ځواک د يو ښه نوښت تومنه ده او څومره چې د ليکوال يا شاعر د تخييل قوه پياوړي وي په هماغه اندازه يې د ابتکار او 

لوړ تخليقي او ادبي   نوښت قوت هم زيات وي، کله چې د تخييل له قوت سره د ليکوال پوهه او ذهني تصوير مل شي نو

 ۷اثار پنځوي، په دې برخه کښې د هنري اثارو مطالعه لوړ اغيز لري.

  

  

 په هنري ادبي اثر کښې د هنري ترکيبونو کارول 

هنريت يا هنري ارزښت هغه ځانګړنه ده چې ادبي، او نورې عامې ليکنې سره جدا کوي د هنري نثر په پنځونه کښې د 

تمايل د يو مطلب يا واقعيت د افادې لپاره بنسټيز ارزښت او اهميت لري، ځکه ليکوال هغه څه  ليکوال ذوق، احساس او  

 ۸چې ليدلي، اوريدلي، احساس کړي او يا يې په ذهن او خيال کښې تيريږي بيانوي.

  ليکنې   هنري  يوې  د  بايد ملتيا  په   ځواک  فکري  او  تخييل  همدغه  د  لري  نقش  ستر   تخييل  کښې پنځونه  په  اثر   هنري  يا  ادبي  د 

 چې ليکنې ته ښکال او ځال ورکړي، د بيلګې په توګه : شي وکارول ترکيبونه هنري داسې لپاره

 )د لمر پيغله، د غربت زيړي نيولې ( 

  همدغې   د   صيب  کاروان   د   ده،  ناداري   يې ےزيړ   غربت  د   او ےد  سمبول  ښايست  او   ښکال  د   دي  ترکيبونه  هنري  دواړه  دا 

 : ےد ښکلي  ډير  هم ترکيب بيتي نيم بل يو د قصيدې

 ے د تڼاکو په پڼو کښې مو سفر د

 ، يا د همدغې قصيدې په يو بل نيم بيتي کښې وايي: ےد ټناکو پڼې يو ښه ترکيب د

 پر ګلونو باروتي خپسې ناستې 

 ۹.ے د ترکيب ښکلي يو هم  دا څادر   سور   زخم د يا ےباروتي خپسې هم ښکلي ترکيب د

مټ کيږي، يا دا جمله چې )   پر  ترکيبونو ښکلو  د  هم  منظرکشي دغه  کوو  منظرکشي کښې  نثر هنري يوه په مونږه چې  کله 

 ۱۰نوره لکه چې د هغه په سترګو کښې د اوښکو چينه ختمه شوې وه، ځکه يې سلګۍ وهلې خو اوښکښې يې نه بهولې.( 

  ښکال   او  والي  پورې  زړه  په  ته  اثر   کارول  ترکيبونو  هنري  د  کښې  اثر   ادبي  هنري  په  چې  شو  ويلی  کښې  پايله  په   نو   

 . وربخښي

 غوره ويناوو او وجيزو کارولپه ليکنه کښې د 

شفاهي  په  په هغو قوي او ځواکمنو خبرو قوت مومي چې د ولس  ښکلو وجيزو، غوره ويناوو، متلونو او  نثر په  هنري 

ادبياتو کښې موجود وي هر څومره چې دغه ويناوې په نثر کښې وکاريږي ښکال يې زياتيږي، ددې ترڅنګ شعر هم کله  

ال الفاظ پياوړي کوي، احساس يې تخنوي او په اسانۍ کښې سره کولې شي چې خپل ذوق  چې په نثر کښې کاريږي د ليکو

د ټولنې له ذوق سره غاړه غړۍ کړي، شعر او يا نورې برجسته ويناوې په ليکنه کښې ليکوال د سوقه والي په موخه هم  

 راوړي دا ځکه چې شعر د ژوند ډير ټولنيز او مهم اړخونه رانغاړي.

 ټولنه کښې د احساس په ارزښت خبرې وکړو، نو دغسې يو شعر زمونږ ليکنې ته ال قوت ورکوي.  موږ غواړو چې په

 متلونه او وجيزې لکه :

 غر په غر نه ورځي، انسان په انسان ورځي 

 ده  الر  يې سر  په ےکه غر لوړ د

 ے يا خپل عمل د الرې مل د

 ۱۱ليکنه ښکلې کوي او قوت وربښي .دا هغه غوره وينا يا ملتونه دي چې به ليکنه کښې راوړل يې 

  که   ده،  خوږلني   کالم   د  هغه  که  توکي  هغه  ټول  نو  کوو  بحث   شاعرۍ  په  الفت  د   مونږه  کله  چې  کښې  رڼا  په  بحث  پورته  د 

 .لري ےځا  کښې نثر  په الفت د  دي توکي ارزښتمند نور  که او ےد پيغام اوچت

ليک خو  په  نو  دي  څڅولي   خواږه  نثر  د   څوکښې   له   قلم   د  هم  کله   چې  الفت  يې  انداز  ځانګړي  په  او  قريحه  لوړه  را 

، دده د نثر ژبه دومره خوږه ده چې هر لوستونکي يې په خاص خوند سره لولي او ښېګڼه يې دا ده چې مفاهيم په  ےد ےکړ 

ادبي   نثر د  نه کوي، د استاد  الفاظو سره اصراف  له  او  لنډو جملو او کلمو کښې وړاندې کوي  صنعتونو خواږه هم  ډيرو 

لري، تلميحات يې په نثر کښې ډير کارولي، تشبيح خو دده د نثر يوه خاصه برخه ده او د فکر ژوروالي بيا د استاد الفت د  

  دده  کړي،  برخمن   لوستونکي  نه  خوږو  له   نثر   خپل  د  کښې  انداز   ښکلي  په  چې  ےنثر يوه لويه خاصه ده، ده تل کوشش کړ 

لري : ))الفت ښه    نظر   داسې  اړه  په  نثر   د  صيب  الفت  د  رښتين  هللا  صديق  پوهاند  استاد  ستوري  بل  ادب  پښتو  د  او  مهالي  هم

  يو  هم  ته   مضمون  ساده  يو ے، دےد  زيات   ښايست   ادبي  او   رنګيني  والي، ےادبي نثرونه ليکلي دي، دده په نثرونو کښې نو
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دے د  استاد  کښې  برخه  دې  په  او  شي  ورکولي  رنګ  ادبي قوي  يې  تخييل   د  ده،  غالبه  خوا  ادبي  يې  کښې  نثر   په  او ے، 

په خوله ےغښتلي د  کښې  کولو  ښايسته  په  جملو  او  عبارت الفت  انتقادي روح هم لري،  او  نثرونه يې اصالحي  ، پخواني 

 ۱۲دومره څه نه وايي مګر د قلم ژبه يې ډيره تيزه او غښتلې ده .((

  په ےوروسته په ابتکار، تخييل، ذوق، حافظې او احساس بحث دکه موږ زياتره هغه توکي چې بحث مو پرې وکړ او ترې  

، همدارنګه که د  ےد ےورکړ   ځاي  شکل  ښه  په  ته  ټولو  دې  کښې  نثر   خپل  په  چې ےومره برالسي دد  الفت  د  کښې  ټولو  دې

  الفت  د  چې   خبره يون  اسمعيل  محمد  استاد  د  ےشکل له مخکښې چې وړاندې مو لږه يادونه کړې وه د الفت نثر وګورو نو د

خپل فکر ملغلره د عاطفې په اوبو ومينځي او   د خپله غواړي  الفت لحاظ شکلي  په: ))کړې يې کښې  سريزه په کلياتو نثري د

او ځان   تصنوع  تکلف،  له  ګڼي،  يو صفت  ګي  ساده  هغه  تاوه کړي،  يې  لوپټه کښې  په  کلمو  روانو  او  فهمه  عام  ساده  د 

 ۱۳جوړونې څخه خپله الره بيلوي . 

  چې  انشا  هغه: )) ےد ےندې کړ همدارنګه استاد الفت د نثر د جولې يا شکل په بحث کښې خپل نظر په څه داسې الفاظو وړا

  او  عجز  ليکونکي  د  وي  زيات  يې  غريدل   او   ځليدل  برق  و   رعد  لکه   يعنې  ولري  ځال  ډيره  او   وي  کښې  په   پړپړې  ډيرې

لوےد  کار   واعذانو  د   ښوودنه  هنر  راز   دا  ښيي،  تصنوع ګي  ساده  کښې  ادب  او  شعر  په   او  کاکتوب  نه ےد  صفت ے، 

ي پانګه زياته وي، همغومره يې سبک ساده او روښانه وي، مغلق او پيچيده ليکل  معنو  او  فکري  چا   د  چې   څومره  تنطراق

غالباً د ليکونکي د علمي او معنوي فقر څخه پيدا کيږي، هغه څوک چې د عبارت په ډول په سينګار پسې ډير ګرځي او له  

 ۱۴لفاظۍ څخه ډير کار اخلي، خپل معنوي فقر د الفاظو په برق او ذلق کښې پټوي((

 کمزوري   دومره  دې  الفاظ  چې  ده  نه  هم  دا  معنی  ددې  خو  وي،  پاک  نه  تکلف  د  چې ےالفت صيب د ساده نثر خوښوونکي د

  چې   وي  الفاظ  داسې  يواځې   وي،  نه  کښې  په  مفهوم  او  ښکال  کښې  واقعيت  په  او  وبولو  ساده  يې   موږ   چې  وي  مفهومه  بې  او

 .  لګي بد ذهن  او زړه  په نور  او وي تړلي سره جملې

که د الفت صيب نثرونو ته وګورو، نو ساده ګي په کښې له ورايه معلوميږي، لنډې جملې کاروي هره يوه جمله يې بشپړه 

، هغه د ے، ژبني او ګرامري پلوه هم له ژوندي نثر لوړ نثر دےده، ښه اهنګ لري، ښه منظرکشي او له تصويرونو ډک د

بي طرحو او همدارنګه د داستانونو لنډو طرحو نمونې ليدل کيږي انځور صيب خبره چې : )) د ادبي ټوټو، شعري او اد

)).۱۵ 

 

 

 لوستونکي ته قناعت ورکول:

استاد ګل پاچا الفت په خپل نثر کښې دا هڅه کوي چې له داسې منطق او استدالل نه کار واخلي چې لوستونکي پرې قانع 

ولري، الفت صيب په يو نثر کښې چې د زوړ فکر    باور   پرې   يې   مخاطب  چې   راوړي   داليل   هغه ےکړي او ددې لپاره د

 وګوري،   به   ميخانه  وويني،  به  مخ  ښکلي  کوم  خالصوئ،  مه  يې  سترګې: )لري  نظر   داسې  تړاو  دې  په ےترسرليک الندې د

  قبول   سترګو  پټو  په  څه   هر   بايد ےد  خالصوئ  مه   سترګې  دده  وخته   له  پخوا...  شي  به  خودبين  وويني  به  ځان   شي،   به  مست

 ۱۶.( وي تړلې يې سترګې سر د او وګوري سترګو  په زړه  د څه  هر  بايد ےسپين ږيري نه شي د او کړي

په   وروسته مخاطب  او  کوي  برسېره  استدالل  په  فکر  زوړ  ته ګوري،  ټولنې  الفت خپلې  نثر  انتقادي  په  نثر کښې  په دې 

 بدل شي . اشاروي بڼه په دې باوري کوي چې، زوړ فکر بايد په نوي فکر 

 د مطلب وضاحت 

د الفت صيب د نثر يوه بله ستره ځانګړنه دا ده چې په هره جمله کښې پوره مطلب وړاندې کوي، په الفت صيب کښې دا  

  لنډو   ډيرو  په   چې   ګورو   وبه  نو  شو   ځير  ته  نثر  هغه  د   که  شي،   څرګندولي  کښې   جمله  يوه  په  مفهوم ےلو  ډير  چې ےکمال د

  نثري يوه نوم په عمل  د  نشته، يا ےکمال په نورو ليکوالو کښې ډير کم د دا چې  کوي وړاندې مفهوم ےلو دومره کښې  جملو

  سترګو  په ےهغو  د  دوکانداران  اخلي،  څه  او   راځي  ړانده  ډير   ته  بازار   دنيا  د: ))  کوي  څرګندونه  ښه  مفهوم  ددې  يې  بېلګه

چې د وړلو نه دي، هو ! د    وړي  څه   هغه  او  راځي   دلته  ړانده  ډېر  غوندې  ده   ورکوي،  مالونه  پردي  او   اچوي  خاورې  کښې

، مګر ړوند نو د دې نه زيات څه کولی شي؟ ړوند که په سمه الر الړ نه شي بايد معذور يې وګڼو.  ےړندو عمل همداسې د

))۱۷ 

ډيرې لوړې مانا   الفت صيب نه يوازې په پورته څو جملو نثر کښې يوه حکيمانه خبره کړي مګر که هر نثر يې وکتل شي د

  زړه   په  يوه  نثر   هنري  د   يې   څرګندول  مطلب   ښه   د  او ے، وضاحت يې په الفاظو کښې بيخي زيات د ےاو مفهوم نه ډک د

 .ده خاصه پورې

 د الفت په نثر کښې تلوسه

ليکنو کښې الزمي  سسپنس يا تلوسه ذهني هڅونه ده چې نه يوازې په کيسه يا هنري نثر کښې بلکې په زياترو ادبي ټوټو او 

ليکوال لوےاو اړين توکي د   مهارت   په   فن  خپل   د  چې   راونغاړي  الفاظو  او  بڼه   داسې  په   پېښه  چې   وي  دا  مهارت ے، د 

 يې   باب  په  قيصې  د  او  کړي  بوخت  هڅونه  فکري  او  ذهني  ډول  يو  په  پرمهال  اوريدو  او  لوست  د  اوريدونکي  يا  لوستونکي

 ۱۸. کړي پيدا ليوالتيا نوره ال يې اړه په کړنو راتلونکو او کړي زيات ذوق او شوق

او   بوځي  سره  ځانه  له  سره  لېوالتيا  په  قدم  په  قدم  لوستونکي  چې  ليکي  شکل  داسې  په  نثر  خپل  هم  الفت  پاچا  ګل  استاد 

 يوه  په  ےده، دلوستونکي پرينږدي چې په نيمه الر کښې يې نثر پريږدي، د الفت صيب په نثر کښې دا برخه ډيره بارزه  

 .  اخلي سره  ځانه له لوستونکي او کوي وړاندې شکل ښه ډير په تلوسه ےد الندې سرليک تر  انسان عجيب  د  چې  کښې نثر 
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  عقله   له....  لري  نه ےسو  زړه  لري  زړه  نه،   بل  د  او  اوري  خپله  مګر  ےد  نه  کوڼ  ويني،  نه  عيبونه  خپل   مګر  ے)ړوند نه د

  وايم  زه  ؟ ےيې دا څوک دوا به ته وي،  سپور  خره په جهل خپل  د هم  کښې موتر  په او ګرځي  نه پلي هيڅکله مګر  ےد پياده

 ۱۹(. زورور پوهې بې: 

 د الفت په نثر کښې نوښت 

او   انشا فن  زياتوي : د  په باب څرګندونې لري  انشا  د يوې ښې  انشا کښې  او  ليکوالي، امال  په خپل کتاب  الفت  پاچا  ګل 

ي په ښو الفاظو يې د  و  کښې  ذهن  او  زړه  په   چې  يې   څه  او  کړي   ادا   ډول  صحيح  په   مطلب   خپل ےسړ  ےليکوالۍ هنر دا د

ژبې له قانون سره سم په معاصر ډول په فصاحت او بالغت په اصولو برابر بيان کړي، د ښو کلماتو انتخابول او د الفاظو 

ښه تاليف د انشا مهمه برخه ده، يو شاعر او اديب سربېره پر دې چې بايد د کلماتو په نښلولو او استعمالولو ښه پوه وي بايد 

 ۲۰لري چې نوي افکار او نوي معاني هم پيدا کړي او ښکال پکښې واچوي . دا قدرت هم و

  وي،   کښې  په  خواږه  ابتکار   د  نو  بيانوي  موضوع  هره  چې ے، دے ښاغلي الفت په نثر کښې د ابتکار اساس او بنياد ايښی د

ورکوي او ډيرې عادي   رنګ ےنو  هم ته  مضامينو  زړو رسوي،  ته  لوستونکي  مطالب  او  مفاهيم  خپل  انداز   نوي  ډير   په ےد

پيښې هم د ابتکار په رنګ رنګوي، د بيګناه بندي نثر يې د ابتکار يوه ښه بېلګه ده چې وايې : ) پريږدئ دا بيګناه بندي، 

پريږدئ، مه وريږئ، د ده په ازادولو کښې هيڅ خوف او خطر نه شته، فساد او شرارت له ده نه، نه پيدا کيږي، دده بندي  

ګناه لويه  د  کول  يوسف  هغه  دا   پوهه  او  علم  باندې  ازادۍ  په  دده  لويدلي،   کښې  زندان  سبب   په  ګناهۍ  بې   د  چې  ےده، 

، فکر  ے؟ پس له ډير فکره وايم ! فکر دےد  څوک   بندي  دا   وکړئ   فکر  ښه  کيږي،   بينا  ړانده  کيږي،  رڼا   وطن   زياتيږي،

 ۲۱.(ےد

پکښې کښې يوه تلوسه پرته ده چې لوستونکي تر اخره پورې له  الفت صيب په پورته نثر کښې عجيبه استدالل کوي، يو خو 

 يو  کښې   نثر   پدې  کوي  خطاب  يوسف  د  ورته  مطلق  بلکې  بولي  نه  ورته  سره(  ع)  يوسف  د  فکر  ےځانه سره وړي، بل د

  زندان   په  مصر   د  مهال  هغه  چې  هم(  ع)  يوسف  ده،  اشاره  پکښې  ته  کيسې(  ع)  يوسف  د  ځکه  لري،  وجود  هم  تلميح  ډول

و د يو فکر خاوند وو او کله چې پاچا خوب وليده او د تعبير لپاره چې شا او خوا خلکو ده ته وړاندې کړ خ  وو  پروت  کښې

نو هغه خوب يو ښه تعبير يې وکړ، کله چې يوسف )ع( له بنده وځي، نو د خپلو وروڼو او خلقو لپاره پراخه خوراکي توکي  

ګو ولګيد نو سترګې يې بينا شوې، او کله چې يې د مصر ستر   په(  ع)  يعقوب  د  چې ےهم برابروي او ترڅنګ يې هغه بو

 .   کړ  پيدا ديد  سترګو يې نو کړ استشمام ےنه دا بو

)د الفت صيب په نثر کښې په جمله کښې د هرې کلمې طبيعي ځای ته ډير پام کيږي اکثره ليکوال د نثر د اهنګ په خاطر  

  خپله   له  کلمې   کښې  جمله  په  وسه  وسه  تر  ےکلمو طبيعي ځاي بدلوي رابدلوي، خو د  يا د تاکيد په خاطر په جملو کښې د

 ۲۲(.خوځوي نه ځايه

 د الفت په نثر کښې ايهام 

ايهام د په هنري لحاظ ارزښتناک صنعت  بديعي صنعتونو کښې يو خورا مهم او  شايد بل هيڅ ےپه  په پښتو ادب کښې   ،

اندازه د ايهام د کورنۍ صنعتونو ته توجو نه وي کړي، دده په اثارو کښې د ايهام د کورنۍ  شاعر او ليکوال د استاد الفت په 

دومره ډيرې او کاميابې کورنۍ پيداکيږي، چې که يې څوک راټولې کړي رسالې به ترې جوړې شي، کله که ليکوال يوه 

، په هغه کلمه کښې چې ايهام وي،  ےدخبره وکړي خو دوه مقصدونه ورنه ولري نو موږ وايو چې په خبره کښې يې ايهام  

تازه   ناڅاپي کشف خوند لري او خيال او فکر ورسره  په نزدې معنی پسې د دويمې او ال هنري معنی موندل د  د کلمې 

  مثالً  اخلي،  ورنه کار هم  کښې نثرونو معلوماتي بشپړو خپلو  په ان  چې ےکيږي. استاد الفت ددې صنعت دومره ډير ليوال د

په اساس ليکل شوې ده، مګر له زړو    داسې  سريزه  رسالې  خپلې  د  نوم  په  منطق  د ےدو زاړه متن  پيلوي: ))دا رساله د 

کتابونو نه فرق لري، کوم د منطق کتاب چې طالبان يې لولي ځينې پکښې داسې هم شته چې، منطق پکښې ډيره لږه برخه  

 ۲۳لري او په نورو خبرو پاڼې پکښې ډکې شوي دي.((

الفت د کالم لږ وضاحت هم وکړو چې د ددې     راخيستل   مفهومه  څو  جملې  يوې  له  نثر   ده  د  کله  کله ےلپاره چې د استاد 

  محاورې   عامې  له  بلکل  کښې  برخه  دې   په  صيب  الفت  ده،   معنی  نزدې  نه  نثر   له  دده  هم  يو  کښې  هغه  په  چې  شي،  کيداي

دلته له سبا نه    يې  پښېمانه  به  سبا  مکوه،  کار   داسې: )  وايو  موږ   توګه  په  بېلګې  د  راولي،  نږديوالي  کښې  نثر   خپل  په  سره

.: )  ےد  راغلي  الفاظو  دې  په  مفهوم  ورته  هم  کښې  نثر   يو  په  دده  ،( ےموخه يا هدف مياشت، کال يا کلونه وروسته وخت د

  نن   د  او  لري  اميدونه  ته  سبا  چې ےد  کار   کسانو  هغو  د  ټولول،  خرما  نه  ونو  له  خرما  د  او  کرل  ځمکه  په ےزړ   خرما  د

 بيږي.(. حسا نه کښې دايره تنګه په ورځې

ښاغلي غضنفر د استاد الفت د همدغه نثر په شننه کښې ليکي چې : دلته )سبا( هم راتلونکو کلونو ته اشاره ده او هم قيامت 

ته هيله کول   په ورځ اجر  قيامت  ياده شوې ده، دغه راز )اميدونه ( هم د  قيامت  رايادوي، ځکه خرما  په  رايادوي او هم 

 ۲۴باندې د باور لرلو ضمني معنی پکښې پرته ده.

 ظرافت او باريکي: 

ظرافت او باريکي هم د استاد الفت د نثر سبکي خصوصيات دي، لکه څنګه چې د هر شاعر او ليکوال خپل سبک وي او  

بک پر مټ وينا ظرافت او لطافت ته  په يو ځانګړي طرز او اسلوب خپل مفاهيم وړاندې کوي، الفت هم د خپل ځانګړي س 

ډير ظريف او باريک کاروي، ډير کله د الفت صيب ظريفې او باريکې وينا په مفاهيمو کښې بالغت    الفاظ ےډير متوجه د

، استاد الفت ډير موضوعات په ډير ظريف ډول وړاندې کړي دي د عقيدې په نوم يو نثر يې د  ےد ےاو فصاحت پيدا کړ 
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کتاب يې ترڅنګ وو او مسجد   ے باريکښې وينا يوه ډيره ښه بېلګه ده : )) په سترګو يې څه نه ليدل مګر د خداظريفې او  

ته راغي، ده هغه اسماني کتاب په تاخچه کښې کيښود او په لمانځه ودريد، کله چې له عبادت نه فارغ شو او له مسجد نه  

ير  ډ  مګر   پوهيده،  نه  کتاب  په  او  ليده  نه  يې  کتاب  وو  ړوند ےرغي، دروانيده هغه کتاب پاتې شو او يو بل کتاب يې السته و

، له ده سره ټينګ ےټينګ يې په غيږ کښې نيولي وو، ده ته دا نه وه معلومه چې په کتاب کښې څه دي او د چا کتاب د

 ۲۵ځان سره ګرځوه.( عقيده وه مګر پوهه او بينايي ورسره نه وه، ده د خداي لپاره دغه کتاب ښکلوه او لکه تعويذ يې له

الفت صيب په پورته نثر کښې عقيده په ډيره باريکه بڼه تشريح کوي، هغه د ړانده عقيده په داسې شکل وړاندې کړې ده  

ليکوال د الفت صيب ډير ځيرک  پټو سترګو مني،  په   چې، ےد  متوجه  ته  مسايلو  هغو  ټولنې  د  او ےچې ګواکښې هر څه 

همدا خالصو  نه  پرې  سره  خو  ورکوي  سره  قران  په  پښتانه  چې ےد  متل  يو  هغه.  دي  موجود  کښې  ټولنه  په  زمونږ  ي 

او   شي  غوسه  او  قهر  په  ته  پښتنو  چې  لري  نه  نظر  غوندې  خوشحال  د  بيانوي  نه  ژبه  زشته  په  صيب  الفت  مفاهيم، 

  ډاګه   په  يې  ناپوهي  چې  يادوي  انداز   عاطفي  دومره  په  يې  دا  بلکې  دي،  ګڼلي  خوشال  چې  وګڼي  کمعقل  او  ناپوهه  داسې ےدو

 ې باريکو الفاظو او عاطفې نه کار اخلي. همداس  له هم ليکوال ځينې  مهالي اوس زمونږ  کوي،

 په هنري بڼه د مفهوم وړاندې کول: 

الفت صيب د مفاهيمو په وړاندې کولو کښې له خورا زيات هنره کار اخلي، چې دا د الفت صيب سبکي خصوصيات دي،  

نثرونو کښې   په  په داسې شکل وړاندې  دده  ته هنري رنګ ورکوي او موضوع  ليدل کيږي چې مفاهيمو  داسې ځانګړنې 

کوي چې لوستونکي راجذب کړي، د ژوند په نامه په يوه نثر کښې ليکي چې : )د يوې چينې اوبه دي، څوک يې د زرو په 

ښې يې را اخلي په اوبو کښې هيڅ  جام کښې څښي، څوک يې د خاورو کنډولي کښې هغه چې نه دا لري نه هغه، په لپه ک

 ۲۶، د شا او ګدا فرق په لوخو کيږي. (ےفرق نشته، فرق په لوخو کښې د

  

  

په دې نثر کښې هم د ژوند معنی له چينې سره تشبه کوي، يعنې څوک يې په خوشالۍ تيروي چې د ژوند له ټولو نعمتونو 

 چې  ده نه برخمن وي او چاته بيا په ژوند کښې دا نعمتونه ميسر نه وي، د شا او ګذا د ژوند د توپير په اړه هم همدا قيصه  

وي او ګدايان يا فقيران بيا د ژوند له دغو نعمتونو نه بې برخې دي، ښايي ځينو ژوند له ډيرو نعمتونو نه برخمن    د   شاهان

ليکوالو همدغه توپيرونه په ډيرو داسې الفاظو کښې وړاندې کړي وي چې هنريت ونلري مګر د الفت صيب دغه نثر له يوه  

 طبيعي هنر نه چې يوه ښه منظرکشي پکې ده او يو ښه تصوير وړاندې کوي.
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