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 ABSTRACT   

 

The freedom movement of Indo Pak was multidimensional from all stakes during British 

occupation. As for as the Indian British the then North West Frontier Province was concerned, 

the Pashtu literature and literacy persona played a pivotal role in it. The freedom movement led 

by the Khudai Khidmatgar movement produced hundredths of poets, beside male there were a 

lot female poets who worked through their strong power of pen. Out of them, Sayeda Bushara 

Begum and Alif Jan Khattaka were two legendary poets. Their intrinsic power of inkling people 

towards freedom movement through patriotic poetry. Both the legendary ladies participated in 

Khudai Khidmatgar movement during their childhood along with their parents who were active 

workers of the movement. This paper will explore how these two poets portrayed sentiments of 

patriarchist in rustic minds.  
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ازادي مکمل  دے  ارمان  زړۀ  د  جان  الف   د 

وګټه1   ارمان  زړۀ  د  خور  خپلې  د  ځه!  شۀ  مې   رور 

 

ازادي انسان  کښې    د  اړخونو  وغېره  کلتوري  او  مذهبي  سياسي،  اقتصادي،  لکه  ډګرونو  مختلفو  په  ژوند  ټولنيز  د 

مختلف کسان بيل بيل ګروپونه او نظرونه لري. د بيان او نظر د ازاد څرګندولو حس د هر انسان فطري عمل دے چې د  

ه وجه ده چې د بيان او نظر ازادي د  قدغن لګولو په صورت کښې پرې انساني جذبات او احساسات مجروح کېږي، هم دغ

 انسان جمهوري او بشري حق منلے شوے دے 

 :مئين عرب پوهاند خليل جبران وائيد انسان په ازادۍ او خپلواکۍ 

ازادۍ   د  کېدے شي چې  راوېښوه،  مۀ ئې  نو  ووينې  اوده  په خوب  که غالم  اووئيل چې  ته  ما  "هغوي 

تاسو څوک غالم په خوب اوده وليدو نو راوېښ ئې کړئ او د  خوب ويني، خو ما هغوي ته اووئيل که  

   2ازادۍ په مفهوم ئې پوهه کړئ" ـ

په شروع کښې   شلمې صدۍ  د  ـ  ځکه چې  راوستے دے  بدلون  لوې   سياست کښې  او  ادب  پښتو  په  شلمې صدۍ 

زور اونيو ـ  او پښتو برصغير پاک و هند په عمومي توګه او د پښتنو سيمې په خصوصي توګه د انګريزانو خالف ډېر  

ادب ئې د مقصديت په لور روان کړو ـ  د ازادۍ په دغه تحريک کښې د سړو ترڅنګ پښتنو مېرمنو هم دغه مبارزه د  

امينه خاتون، سيده    کښې  ليک لوست په شکل بېګم،  بېګم، مجيده  په دغه مېرمنو کښې سيده بشری  بوتله،  په وړاندې  مخ 

ان، اقبال پروين يوسفزۍ، نورجهان بېګم او الف جانه خټکه ياد نومونه دي. د دې نومونو نه ادينه، ماه عالم نګاه، ماهر سلط

ئې  څرګندې کړي خو بيا  نه دي  عالوه ډېرې مېرمنې داسې هم وې چې د پښتنې معاشرې د بندېزونو له کبله ئې خپلې نامې  

منو کښې دوه نامې سيد بشرٰی بېګم او الف جانه  په دې مېر هم د خپل قلم په زور په دغه مبارزه کښې خپله برخه اچولې ده.

د غالمۍ د تيرو نه رڼا ته راويستلو په دغه هڅه  خټکه داسې دي چې هغوي په دغه مبارزه کښې وړاندې وړاندې وې .  

دوه ځلنده شمعې د خپل وطن د ازادۍ دپاره د خپل قلم په ذريعه رڼاګانې خورې کړې  دغه  کښې د خدائي خدمتګار تحريک  

 ـ 

دغه دواړه مېرمنې د خدائي خدمتګار تحريک سره تړلې د انقالبي سوچ او فکر څښتنې وې چې د قلم په ذريعه ئې  

خپل قام او اولس ته د ازادۍ پېغام ورکړے دے ـ  ورسره ورسره د اولس د اصالح او اخالقي معيار اوچتولو کښې هم خپل  

د ژوند دپاره ښه په کلکه منلے دے ـ دواړو پښتو ادب ته ښه    لوبولے دے ـ  دواړو ادبنره    کردار ښه په زړۀ پورې او

 وده ورکړې ده ـ  خو دلته زمونږ واضحه کول صرف د هغوي حريت پسندي او مبارزت په ډاګه کول دي ـ   

 بېګم:  بشرٰی سيده 

ا ازاد ګل  حرک صحافي ميپه نوم شهرت لري د پښتنو د ازادۍ  مت بېګم چې په ادبي دنيا کښې د س ب ب سيده بشریٰ 

فارسۍ، اردو،  د     3ء کښې سترګې وغړولې ـ  ۱۹۲۲ر په تحصيل په زيارت کاکا صاحب نومې کلي کښې په  کره د نوښا 

 مذهبي مطالعه هم ډېره ژوره وه ـ    . په دغه وجه ئېوکړهل کور کښې خپئې   ژبې زده کړه او پښتو  عربۍ

انقالبي   او د غالمۍ  ٰی ملي جذبات راولړزول ء د ازادۍ تحريک د بشر ۱۹۳۰د کال   د تورې شپې خالف د خپلو 

 4 شعرونو په ذريعه ئې د حريت پرستو په وينه کښې د ګرمۍ او جوش په راوستلو کښې اهم کردار ولوبولو 

ـ     ي الندې چلېدهچې د خدائي خدمتګار تحريک د سېور انقالبي کالمونه په "پښتون" مجله کښې خپرېدل    د س ب ب 

دې مېرمنې په نظم او نثر دواړو کښې د وطن د ازادۍ او قوم د اصالح او د ښځو د تعليم په حقله ليکل کړي دي ـ  د س 

 د نظمونو د موضوع په حواله همېش خليل صېب په پښتانۀ ليکوال کښې داسې کښلي دي ـ    ب  ب

ښېګړې او    "د بشرٰی په نظمونو کښې پرته د قومي جذبې، د انساني ورورولۍ مينې،

 5  خصوصاً د جينکو د تعليمي او اخالقي تعليم او تربيت زور راوړلے شوے دے" ـ 

  ئې زياته   ء کښې چاپ شوې ده چې په انقالبي او اصالحي موضوعاتو باندې۱۹۵۶د کالم مجموعه "زېرے" ئې په  

ه رنګه د پښتون مجلې نه عالوه ه ئې هم ښۀ په زړۀ پورې کالمونه ليکلي دي ـ  دغلحصه مشتمله ده ـ  د مذهب په حوا

حرم او    ع شوي دي ـ  لکه په افغان، نن پرون، شهباز، بانګ  وخت په وخت ليکونه او کالمونه شائنورو مجلو کښې ئې هم  

  په حواله ښاغلے   په شاعرۍ  و نثر دواړه چاپ شوي دي ـ  د س ب بدغه شان نورو رسالو او مجلو کښې کالم او نظم  

 ـ   ليکيډاکټر شاه جهان صېب 

ټوله شاعري د انسانيت او همدردۍ د سبق نه ډکه ده ـ  او سپينه خبره ده   س ب ب "د 

چې دا يو فطري شاعري ده ـ  دې له چې څه په زړۀ راغلي دي هغه ئې د اشعارو په  

 6  ښائسته جامه کښې څرګند کړي دي"

 دا ښاغلے وړاندې ليکي ـ  
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رنګ   هر  شاعره  انقالبي  دغه  واعظانه، صوفيانه، "زمونږ  لکه اصالحي،  مضامين 

اخالقي، ملي او عشقيه په خپلو افکارو کښې ځاے کړي دي ـ  دا پښتنه مېرمن په نظم  

 7  او نثر دواړو کښې ډېر په زړۀ پورې ليک کوي" ـ

افسانو   سيده بشرٰی بېګم د نظم سره سره نثر هم ليکلے دے او په نثر کښې ئې افسانې په خاصه توګه يادې دي ـ  په

کښې ئې هم د ازادۍ او وطن د مينې او د قوم د اصالح رنګونه جوت دي ـ  يوه ډېره مشهوره افسانه ئې د "په قام مئينه  

ء کښې چاپ شوې ده ـ  او د دې نه پس ئې هم نورې قومي  ۱۹۲۹جهان آرا" په نوم قامي موضوع باندې ليکلې ده چې په  

 8  او وطني افسانې ليکلې دي ـ

 په حواله ئې ډاکټر محمد اعظم اعظم ليکي ـ   د افسانې

کال   په   " آرا  جهان  مئينه  قام  "په  افسانه  چاپ  وړومبۍ  ئې  کښې  دور  وړومبي  "په 

ء کښې وليکله او په اخبار افغان بمبۍ کښې چاپ شوه ـ  په دې افسانه کښې د  ۱۹۲۹

 9  دي ـ"يوې پښتنې جينۍ بې وسۍ او مجبورۍ په ډېر دړدېدلي انداز کښې بيان شوې 

 د ملي جذبې په حقله ښاغلے ايوب صابر دا رنګې ليکي ـ   د اغلې س ب ب

پوش تحريک    سرخ  ه۔ وںیهب پرست اور قوم پرست خاتون  هايک حساس مذ  هو"

اديب  هايک قوم پرست شاعر   ںمی   هکے زمان منظر عام پر    ںکے روپ می  هاور 

احساس    ںمی  ں۔ پشتونوںکو خواب غفلت سے بيدار کرنے لگی  ںئی اور پشتونوٓ  ا

ب کی  هکے خالف بغاوت پر اکسانے اور مذ  ںداری پيدا کرنے ان کو انگريزو  هذم

سے انکار   ںبشرٰی بيگم کی قلمی کاوشو هسيد  ںطرف راغب کرنے کے سلسلے می

 10  "کيا جاسکتا ںیهن

دي خو نظم کښې ئې زياتره د حريت او ازادۍ په حقله د  نثر او نظم دواړه ليکلي    څنګه چې ووئيلې شو س ب ب

 ـ  د نمونې په طور دلته يو څو ټکړې وړاندې کولې شي ـ    ليک کړے دےوطن او قوم د اصالح په حقله 

 د نظم عنوان: د وطن مينه

وطن  د  بوستان  اوچ  شي  تازه  دې  وينو  په   زمونږ 

 يو ځل دې ځار په معشوقې شي عاشقان د وطن 

 په دې نظم کښې ډېر په زړۀ پورې انداز د وطن د مينې او جذبې په حقله شوے دے ـ    

 په يو بل ځاے کښې د وطن او قوم په مينه کښې داسې بيان لري ـ  

تېروؤدا   شوګيرې  کښې  محبت  په  څۀ  د   م زۀ 

له  څه  تېروؤ  د  سپېرې  ورځې  شپې  ژوند  د   مغمه 

 

جهل  د  هتکړۍ  دي  پرتې  مې  ته  پښو   السونو 

تېروؤجبې   اودې  ژوندون  مجرم  د  ولې   مرمه 

 

وطن  او  قوم  خوږ  د  ناکاميابه  عاشقه  يم   زۀ 

ب په  تېروؤځکه  مصرې  دغه  شوق  ډېر  په  بيا   11م يا 

 

 د خپل داخلي احساس سره د قام په غم باندې شريکه دا خواخوږي قام په مينه څه داسې ګويا ده ـ  

خلقو نورو  په  خوروي  چې  ګټه   خپله 

دا   اورم  ديداسې  پښتون  د   خويونه 

 

ته  چا  اووايم  حال  زړګي  د  بې  بې  س   زۀ 

دي مضمون  د  همرازي  کاغذ  قلم   12بس 

 

 ء د اګست په شپاړسمه وفات شوه ـ   ۲۰۰۲د وطن په مينه ورکه دا ازادي خوښه انقالبي ليکواله په کال 

 : الف جانه خټکه
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په کال   په شپږمه  انقالبي شاعره د روژې  په کوهاټ ضل۱۹۲۷دا  پېدا  ء کښې  بانډه کښې د غني شاه کره  ع احمدي 

شوې ده ـ  باقاعده توګه ئې اتم جماعت او پرائيوېټ تر ايم اے سبق ووې ـ  د ورور په بدل کښې واده شوه او بيا واپس د  

نه  پالر په کور کښېناسته ـ  الف جانه خټکه د خدائي خدمتګار تحريک نظرياتي ملګرې پاتې شوې ده ـ  او د پاکستان د قيام 

وړاندې لکه د شمعې بلېده ـ  د الف جانې اکثر اشعار په "پښتون" کښې د هغې د سخر حليم محمد د تنقيدي او اصالحي نظر  

 13نه پس کله کله شائع کېدۀ ـ  

د انګريز استعماري قوت خالف چې کله پښتنو په عمومي توګه او خدائي خدمتګار تحريک په خصوصي توګه عملي 

ازادۍ هڅې شروع کړې نو الف جانه خټکه هم د چا نه وروستو نۀ وه ـ  د خدائي خدمتګار تحريک    او قلمي مخالفت او د

 سره د الف جانې خټکې عشق د جنون تر حده وۀ او د خپل قام او وطن د ازادۍ دپاره په هر محاذ جنګېدلې ده ـ   

 ښاغلي همېش خليل ورته په خپل کتاب کښې داسې نظر کړے دے ـ 

ټول د  چې  دپاره    "کله  کولو  ترالسه  ازادۍ  خپلې  د  توريالي  وهند  پاک  برصغير 

ته   مېدان  کښې  جنګ  دغه  په  ازادۍ  د  حېثيت  په  قام  يو  د  هم  پښتون  نو  راپاسېدل 

راووتو ـ  چې پښتانۀ شاعران او ليکوال پکښې هم روستو پاتې نۀ شول ـ  دغه ضمن 

پښتنې شاعرې په حېث  کښې الف جانه خټکه هم د هغو اهلو قلمو سره د يوې با عملې 

دغه   خپل  د  هم  اوس  اوس  چې  ـ   شو  نۀ  پاتې  وروست  نه  چا  د  کښې  جنګ  دغه 

په وجه د ازادۍ خواهو شاعرانو په صف کښې  د يو ښکاره مقام   مجاهدانه کردار 

 14  مېرمن ده" ـ

ابله هډو بله  د ازادۍ په نوم ورکه الف جانه خټکه د قوم او ملک په مينه کښې دومره غرقه ښکاري چې د هغې مق

دا   تحريک  خدمتګار  د خدائي  اديبانو کښې  شاعرانو  په  شايد وي خو  په عامو خلقو کښې  ـ   شي  نۀ  کولے  مېرمن  پښتنه 

 ملګرې د خپل قام په مينه وروکه لېونۍ لګي ـ نظرياتي 

دي کړي  ځان  په  کمال  مصطفٰی  له  ترکي  چې   څه 

دي کړي  افغان  فخر  دوه  په  يو  نه  هغې  نه   مونږ 

 

تل کوي  ثنا  ئې  به  بلبل  هر  دے،  ګل   ننګيالے 

دي کړي  جان  الف  صفتونه  دومره  ئې   15  ځکه 

 

 ښاغلي ايوب صابر د الف جانې په حقله د هغې قومي او وطني جذبه داسې بيان کړې ده ـ   

وم مچائی۔ خدائی  هسے د   ںنظمو  هی اپنی باغيانهنے ب  هکٹالف جان خ  همحترم"

زمان تحريک کے عروج کے  شاعر   ںمی   هخدمتگار  ايک  کی حيثيت سے   هايک 

ی۔ اس  هکالم سے انقالب برپا کرنے کی کوشش کرتی ر   هری اور اپنے باغيانهاب

 16  "ےهجانی جاتی  هلی باغی شاعر هطرح پشتو کی سب سے پ

الف  د ژوندي قام شاعر او اديب تل د قلم په ذريعه د خپل قام د بېدارۍ او خپلواکۍ احساس پېدا کولو هڅه کړې ده .  

 جانه خټکه خپله دغه وظيفه په دې ډول ترسره کوي

دے نعمت  خدائے  د  ده؟  څه   ازادي 

دے  لعنت  خدائے  د  ده؟  څه   غالمي 

 

بوله جنت  هغه  وي  دوزخ  دا   که 

دے حقيقت  دا  کړې  ونۀ  چې   17  شک 

 

 او بيا د غالمۍ نه کرکه دا رنګه کوي ـ 

واخلي  خدائے  دې  ما  امين  وائي  جان   الف 

غالمستانه دې  د  دے  ښۀ  ګور   18  ماته 

 

( کالو په عمر کښې  ۸۸په ورځ د اته اتيا )  اتوار ء د  ۲۰۱۹ستمبر    پنځلسم د پښتون قام دا اتله مبارزه ليکواله په  

 خاورو ته وسپارلے شوه

  او ادبي   دواړو مېرمنو خپلې ټولې علمي  ازادۍ او خپلواکۍ په ارزښت پوهه دې  دچې  د پائلې په توګه وئېلے شو  

د نارينه ليکوالو سره سره   ئې دې مبارزه کښې په تحريک ازادۍ د هڅې د خپل قام ازادۍ او سوکالۍ ته وقف کړې وې. او 

 اوګه په اوګه تګ کړے دے او دې تحريک کښې ئې يو فعال کردار لوبولے دے. 

Page# 131

 
Website: https://pukhtunkhwajournal.org | Email:  info@pukhtunkhwajournal.com 

Volume 7 | Issue I | January – June 2022
International Journal Of Pukhtunkhwa



  

Page# 132

 
Website: https://pukhtunkhwajournal.org | Email:  info@pukhtunkhwajournal.com 

Volume 7 | Issue I | January – June 2022
International Journal Of Pukhtunkhwa



   حوالې

 

 ۲۴،۲۳ء مخ ۱۹۴۰مجله پښتون،جنوري    1 
 ۲ء مخ ۱۹۴۰مجله پښتون، اپرېل،    2 
م، ډاکټر ايم  د يولسم جماعت درسي کتاب، مرتبين، ډاکټرمحمد اعظم اعظ 3

 ۱۸۲بي مريم، کے پي ايس پرنټرز، مخ  اقبال نسيم خټک، بي 
پېښور،   4 پريس  پرنټنګ  اباسين  ټوک،  اول  ليکول  پښتانۀ   ، خليل  همېش 

  ۳۹۱ء مخ ـ ۲۰۱۰

 ۳۹۲هم دا اثر، مخ ـ   5
شاه جهان، ډاکټر، پښتو ادب کښې د مېرمنو برخه، نديم يونس پرنټرز   6

 ۸۹۹ء مخ ۱۹۹۲الهور، 
 ۲۰۰هم دا اثر، مخ  ـ   7

شاه جهان ډاکټر، پښتو ادب کښې د مېرمنو برخه، په سرحد کښې وړومبے   8

 ۳۶۵ء مخ ـ ۱۹۸۶اپريل  ۲۹لساني او ثقافتي کانفرنس، 

افس 9 پښتو  ډاکټر،   ، اعظم   ، اعظم  پېښور،  محمد  پريس  عام  منظور  انه، 

 ۱۱۵ـ  ۱۱۴ء مخ ۱۹۷۶جوالئي 
 ۲۴۱ء، ص۔۱۹۷۴ايوب صابر، جديد  پشتو ادب، مکتبہ شاہين خيبر بازار پشاور  جون  10

 ۲۹۴ـ   ۲۹۳ ،مخ    ، هم دغه اثر  11
 ۲۹۵پښتانۀ ليکوال، همېش خليل مخ ـ    12
شاه جهان، ډاکټر، پښتو ادب کښې د مېرمنو برخه، نديم يونس پرنټرز     13

 ۲۰۸ء مخ  ـ ۱۹۹۲الهور، 

 ۲۰۹هم دا اثر، مخ ـ   14
محمد صادق، ژړک، د فخر افغان ځانګړنې، پښتو ادبي غورځنګ کوټه ،   15

 ۱۵۴ء مخ  ـ ۲۰۱۲جنوري 
 ۲۲۴ء، ص۔۱۹۷۴جون ايوب صابر، جديد  پشتو ادب، مکتبہ شاہين خيبر بازار پشاور   16

 ۶ء مخ ـ  ۱۹۴۶مجله پښتون،  17
 ۱۴ء مخ ۱۹۴۶مجله پښتون،  18

Page# 133

 
Website: https://pukhtunkhwajournal.org | Email:  info@pukhtunkhwajournal.com 

Volume 7 | Issue I | January – June 2022
International Journal Of Pukhtunkhwa




