
 

 

 
 څېړنپوه موالجان تڼیوال

 

دغه اثر زموږ د هېواد پیاوړي لیکوال، ادیب، 

استاد او ژبپوه صدیق الله رښتین لیکلی دی. دا 

ل کال کې پښتو ټولنې ۶۲۳۱کتاب لومړی ځل په 

ل کال کې د ۶۲۳۲چاپ کړی دی، دویم ځل په 

ساپي د پښتو څېړنو او پراختیا مرکز له پېښوره خپور 

 ۶۴۶کړی دی. دویم ځلې چاپ د مخونو شمېر يې 

 دی.

دا یوه جوته خربه ده چې د یوې ژبې وییزه پانګه 

)لغوي زخیره( د ټولنیز پرمختګ او کارونې په 

اساس پیاوړې او بډایه کېږي، خو دېته مو هم باید 

پام وي، چې په ژبه کې د اشتقاق او ترکیب ونډه 

هم پیکه او سپکه نه ده؛ په ساده ژبه ویالی شو چې 

د اشتقاق او ترکیب د عمليې په واسطه نوي وییونه 

را پیدا کېږي او هر اړخ په خپله ساحه کې د 

پاملرنې وړ ونډه لري، چې د اړتیا څخه يې په هیڅ 

وجه او دلیل سرتګې نيش پټېدالی، ځکه که چېرې 

موږ د خپلو ژبو د ساملې ساتنې پلوي کوو، نو اړینه 

ده چې اشتقاق او ترکیب ته ژوره پاملرنه وکړو. دا 

پانګې د نیستۍ څخه  لړۍ موږ د ژبنۍ ويي

خالصولی يش، خو په دې اړ چې پر دې الره دویو

 )اصولو( ته په پاملرنې رسه پلونه واخلو.

په پورته یاد شوي کتاب کې په دواړو برخو باندې 

ډېره اوږده څېړنه شوې ده او د نویو ترکيبي او 

اشتقاقي وییونو د رامنځته کولو الرې ګودرې په 

علمي  -ګوته شوې دي. په دې اثر کې ډېر ګټور

معلومات خوندي شوي دي، د ساري په ډول د 

کتاب د منت په اوږدو کې ویل شوي دي، چې نوم، 

ستاینوم او نور بسیط وییونه د ترکيبي وییونو په 

جوړولو کې په ترتيب رسه د اهمیت وړ دي، د اثر 

لیکوال ډېر زیات ژبني توکي په خپل اثر کې تر 

څېړنې الندې نیويل 

او د اوږدې او ګټورې 

څېړنې په موخه يې 

 -ډېرې علمي الر

ښوونې کړې او د 

هغوی پایلې يې په 

بېلګه کې وړاندې 

 کړې دي.

د دې علمي کتاب بله 

ګټه دا ده چې ډېره 

روانه او سلیسه ژبه يې کارولې ده او په کتو رسه يې 

سړی په ډېرې اسانۍ رسه خپل مطلب موندالی 

يش. دا یادونه هم باید وکړو چې زموږ مرشانو پوهانو 

له خوا لیکل شوي اثار په اسانۍ رسه نيش ترالسه 

دالسه  کېدای، که کوم پخوانی اثر پیدا يش نو سم

يې ځینې خپرنیز مرکزونه بې له دې نه چې سمو 

چاپولو ته يې فکر وکړي په بيړه يې چاپوي؛ نو ځکه 

ډېرې غلطۍ په کې لیدل کېږي او د لوستلو په 

وخت يې ستونزې را والړوي. د دې لپاره چې دا او 

دېته ورته نورې تشې ډکې يش که د علومو اکاډمي 

د داسې اثارو د چاپولو تابیا وکړي دا به يې یو سرت 

 علمي او ټولنيز خدمت وي.

د پوهاند صاحب رښتین اروا دې خوشحاله وي او پر 
 ګور يې نور شه!

 

ل( د هېوواد ۶۲۱۱  -۶۳۲۳پوهاند صديق الله رښتني )
کلون  ۱۲هغه علمي او فرهنګي شخصيت و چې په خپل 

عمر کوې يوې د هېوواد د فرهنوګ، ادب او پوښتو ژبوې د 
بډاینې او پیاوړتیا لپاره د قدر او ستاينې وړ کارونوه کوړي 
دي، همدا ده چې د ده په ژوند او تر وفات کېودو وروسوته 
يې ليکوالو او څېړونکو له تېرو کابو اتو لوسيزو راپودېخوا د 

فرهنګي هلو ځلو او آثارو په باب پوه مختلووو  -ژوند، علمي
وختونو کې قلمونه خوځويل، اوسوني او راتلونکوو نوسلونو 

 ته یې ور پېژندلی دی.

د ده په اړه مستقل آثار ليکل شوي، د نوورو آثوارو پوه تور  
کې په ضمني ډول هم معريف شوی، په ياد يې غونډې او 
سيمينارونه جوړ شوي. د دوکتوورا پوه ک وه ډيزرټېوشنونه 
پرې کښل شوي دي چې دلته د همودغو موضووعاتو لنوډ 

 جاج په ترتيب رسه اخلو.

هغه اثر دی چوې م.ر شووق روورو   "د رښتني خربې": -۶
کښلی او په مردان کې د اويس اديب ټولنه )رورو( له خووا پوه  

ل( کال کوې چواپ شووی دی. دا يوو اديب  ۶۲۳۱ م ) ۶۲۱۳ 
راپورتاژ دی چې د ښاغيل رښوتني صواحب او د اديب ملګورو  
ترمنځ کومې خربې شوي، په کې د قلوم پوه ژبوه ثبوت شووې  

 دي. 

د پوهيوايل لعول د پوهاند رښتني د ژوند هنددرر::  -۲
 ۶۳۱ل کوال پوه ۶۲۱۲پاچا ازمون لیکلی اثر دی چې په 

مخونو کې چاپ شوی چې د استاد رښتني د ژونود پېوښو 
 او د آثارو د پېژندنې په باب تحقیق دی.

د اسوتاد رښوتني د لوی رستاد پوهاند رښتني ياد:  -۳
ل( د ياد غونډې د مقالو او د هغوه ۶۲۱۳د لومړي تلني )

د مړينې په مناسبت د خواخوږيو پيغامونه او په ډلوه يويزو 
فرهنګوي او ټولنيوز  -رسنيو کې د پوهاند رښتني د علموي

شخصيت په باب د خپرو شويو نظرياتو مجموعوه ده چوې 
مخونوو  ۴۲۲ل شاوخوا( کال کوې پوه ۶۲۳۲م )۳۲۲۲په 

 کې چاپ شوې ده.

دغه مياشتنۍ مجله   سبا توري مجله )درېيمه ګڼه( -۴

ل ۶۲۱۲چې فضل اللوه رښوتني يوې موسمول مودير و، د 
کال درېيمه ګڼه يې د ارواښاد رښتني د دويم تلني په يواد 

مقالو ته ځانګړې شوې ده. پوه دې ګڼوه کوې پور شوعرونو 
رسبېره د مختلوو ليکوالو له خوا شل مقالې خوپرې شووې 

تنوو  ۶۴تنوو وينواوالو خوربې او  ۲دي. په دې ګڼه کې د 
مقالې راغيل چې د استاد رښتني د ژونود، آثوارو، افکوارو، 

 علمي او فرهنګي هلوځلو په اړه دي.

دوهمده  -د سبا ستوري مجله )دوهم کدا،  لومد   -۵
ل کوال کوې د ۶۲۳۲د سوبا سوتوري مجلوې د ګڼده(: 
دوهموه ګڼوه د ارواښواد د  -کب مياشوتو لوموړۍ -ليندۍ

درېيم تلني د کواليزې پوه مناسوبت د مقوالو، شوعرونو او 
 پيغامونو خپرولو ته ځانګړې شوې ده.

د استاد رښتني د د عالمه پوهاند رښتني بابا ياد:  -۶
اتووم توولني د يادغونووډې د مقووالو، پيغووامونو، ګزارشووونو او 

ل کووال د فووضل اللووه ۶۲۳۳شووعرونو ټولګووه ده چووې پووه 
 .(۶)مخونو کې خپره شوې ده ۳۲۱رښتني په زيار په 

د پددوتو ژبدد  رو ردبيدداتو پدده وندده: کدد  د پوهانددد  -۷
علمي صديق رلله رښتني ونه::  څېړنيز اثور   –دا د هغه 

نوم دی چې د علومو اکاډمي د يوې تحقيقوي رسوالې پوه 
ل کوال کوې ۶۲۳۱توګه څېړندوی شهزاده توحيدمل پوه 

ل کال د علوموو اکواډمي لوه خووا ۶۲۳۳تکميل کړ او په 
مخويز اثور کوې د پوهانود  ۶۱۲خپره شووې ده. پوه دغوه 

رښتني پېژندنه، د هغه د آثوارو تحليويل کتنوه او د ده پوه 
 باب د پوهانو او ليکوالو نظريات را اخيستل شوي دي.

فرهنګد    –د پوهاند صدديق رللده رښدتني د رد   -۸
د څوېړنپوه سويد محوی خدمتونو څې نه رو کر: کتنه: 

الدين هاشمي د )پي ايچ ډي( تحقيقي رساله ده چې پوه 
د جووالل آبوواد کووې د ميهوون خپرندويووه ټولوونې لووه خوووا 

مخونوو  ۴۲۳په حمل مياشت کې پوه  هو. ش کال۶۲۲۱

 .(۳)کې چاپ شوې ده

پردې آثارو رسبېره په کوهاټ کې رښوتني اديب جرګوې د 
په نامه دوه مياشتنۍ ټولنيزه او اديب خپرونه پوه  «رښتني»

ل کلونو کې خپره کړې ده. دغوه راز د ۶۲۳۳ل او ۶۲۳۴
ل کووال دوهمووه ګڼووه کووې د ۶۲۳۳مجلووې د  «ورښووت»

ارواښاد پوهاند رښتني د ژوند، فن او شخصيت په هکله د 

   .(۲)لعل پاچا ازمون مرکه خپره شوې ده

"د پوهانددد صددديق رللدده رښددتني د رد  خدماتددو  -۹
د هغوه څېړنوه ده چوې تحقيق  رو تنقيددي اداه":": 

افغانستان د علومو اکاډمي د ژبو او ادبيواتو مرکوز علموي 
غووړي څووېړنپوه سوويد محووه الوودين هاشوومي د پېووښور 

د ډيزرټېشن کتورا وخپل د دپوهنتون په پښتو څانګه کې 
هو. ش کال د تلې مياشتې پوه ۶۲۲۳د په توګه ليکلې او 

دغه اثر چې وروسته چاپ هم  .(۴)هترې دفاع وکړمه يې ٢١
 مخ۴شو، مخکې يې يادونه وشوه. 

 هجري شميس ۳۳۳۶د تاسيس كا، څې ني": رو رد  پنځلس ورځنۍ  -علم 

 

۶ 

 څېړنوال محمد اصف احمدزی

 
 څېړنوال شهزاده توحیدمل

 

ل( کې د ۶۳۲۳پوهاند صدیق الله رښتین په )

ننګرهار د مومندو د رسه کمر په غازي اباد کې 

زېږیدلی دی، پالر یې مولوی تاج محمد نومېده 

چې په مهتمم صاحب مشهور و. دوی اصالً د لوګر 

سلیامن خېل دي، استاد رښتین په ماشومتوب کې 

د پالر تر سیوري محروم شو، خو خپلې زړورې مور 

پرې زده کړې وکړې او د پښتو ژبې لوی خادم يې 

کړ. رښتین خپلې زده کړې د هډې په نجم 

املدارس او د کابل په دارلعلوم کې وکړې. له 

ماشومتوبه يې له شعر او شاعرۍ رسه عالقه وه، چې 

ل( کال د جشن په  ۶۲۶۱لومړی شعر یې په )

اصالح )اخبار( کې نرش شوی دی. شعر او شاعرۍ 

ترڅنګ استاد رښتین په ليکنو او ژباړو هم پیل وکړ، 

له اردو او عريب څخه یې 

پښتو او دري ته ډېرې 

 ۶۲۶۳ژباړې کړي دي. په )

ل( کې د پښتو ټولنې 

( په دې ۶رسمي غړی شو.)

رسه د استاد رښتین 

 فرهنګي سور پیلېږي.

استاد رښتین د لیکوالۍ او 

څېړنې تر څنګ د هېواد د رسینو د کورنۍ مهم 

غړی و، هغه ډېرې چاپي رسنۍ راپیل او د هغو د 

مسؤل مدیر په توګه يې کار کړی دی. د دغو دندو 

ترڅنګ په ځینو نورو مهمو دندو هم ګامرل شوی. 

ل( کې د پکتیا د وړانګې جرېدې  ۶۲۳۶ په )

ل( کال  ۶۲۳۱مؤسس او لومړی چلوونکی بیا په )

  مخ۵

 مه.۳۸ز.کا،  د مارچ ۲۲۲۲مه رو د ۲۳هد.ق. کا،  د راب د میاشت  ۳۴۴۳مه  د ۲۸،.کا، د حوت )کب( د میاشت  ۳۳۹۸مه( ګڼه  د ۳۴۴ -۳۴۳مه( ګڼه  درېیمه دور:  پرله پس  )۲۴ -۲۳چهارشنبه  )

 نیمې لسيزې  فرهنګي ژوند وروستۍ دوه -د استاد رښتین د علمي
 

 مخ۲

فرهنګ  بهیر ک  د پیاوړي  -پوهاند صدیق رلله رښتین زموږ د هېورد په معارص رد 

لیکور،  څې ونک   شاعر  د پوتو ژب  رو ردبیاتو د رستاد  نومیايل ژبپو:  ردبپو: 

ژورنالیست رو مطبوعايت شخصیت په توګه زموږ د معارص ردب رو فرهنګ په ډګر ک  

له لوړ نوم رو شهرت څخه برخمن دی. د رفغانستان د علومو رکاډم  ویاړي چ  د 

 -فرهنګ  شخصیت د زوک ې سلمه کالی": په یو علم  -هېورد د دغه نوميايل علم 

 -څې نی" سیمینار منانځ  رو د زېرې اریدې دغه ګڼه ي  د رستاد د ګڼ رړخی" علم 

فرهنګ  شخصیت په باب د لیکورلو لیکنو رو څې نو ته ځانګ ې ک ې د:. د رستاد ررور د 

 څونت تعالی له دربار: ښاد: رو ورته مغفرت غورړو. 

 په درنوت

 څې نور، دکتور عبدرلظاهر شکیب

 د رفغانستان د علومو رکاډمۍ رسپرست رهیس

 څېړنپوه ظاهره هنګامه
 

شعر هغه کالم دی، چې په هغه کې د شاعر 
احساسات او عوارف د الواظو په قالب کې په 
فصیح او سپېڅيل بڼه په ټاکلو اصولو او قواعدو 

 بیان شوي وي.
شعر د انساين ربیعت لومړۍ زمزمه ده. دا زمزمه له 
هلکتوب څخه رشوع کېږي، په زملیتوب کې جوش 

ږیرتوب کې پوخوالی مومي، شعر د  کوي او په سپین
انساين مینې او جذبې ښکارندوی ده. انساين مینه 
ډېر ډولونه لري، لکه د مور او پالر مینه، د آزادۍ، 
قوم، ولس، ورن او ملت رسه مینه ده چې دا ټولې 

 (۶مینې د شعر په رنګین بڼ کې را ټوکېږي.)
د پورته لنډو خربو په رڼا کې، چې کله موږ د استاد 
صدیق الله رښتین شعر او شاعري لولو او په غور 
رسه یې ځیرو، وینو چې استاد د یوه ژمن ادیب او 
شاعر په حیث د خپل وخت او حاالتو له غوښتنې 
رسه سم خپل دیني، ميل او تاریخي رسالت نه دی 
هېر کړی له وا قعیتونو او حقیقتونو څخه یې 
سرتګې نه دي پټې کړې، بلکې ده په خپلې 

شاعرۍ کې د خپلو خلکو او هېوادوالو دودونه، 
رنځونه، غوښتنې، هیلې او ارمانونه په ډېره رنګینه 
ژبه بیان کړي دي. د ژوندانه او د خپل وخت 
ناخوالو ته يې په ډېر جرأت د انتقاد ګوته نیولې او 
ډول ډول اديب او علمي مطالب یې د شعر په خوږه 
ژبه وړاندې کړي دي، په ټولنه کې موجودې 
بدمرغۍ او د هغو الملونه په ډاګه ښوديل. د ده له 
آثارو څخه داسې ښکاري چې دی د شعر په اصولو 
او فنونو پوه، د لوړ خیال لرونکی، نوښتګر او د 

 خالق فکر خاوند و.
فرهنګي ژوند ته په کتو رسه   –د استاد علمي 

ښکاري چې په لومړیو وختونو کې یې شعرونه ویيل، 
دا هغه وخت و چې د دیني علومو زده کړې د کابل 
په عريب دارالعلوم کې کولې؛ نو د ځان په هکله 

 داسې لیکي:
هو ش کال کې کله چې کابل ته راغلم،  ۶۲۶۳په 

په دې وخت کې د پښتو هنګامه توده وه، زه که څه 
هم په دې وخت کې متعلم وم؛ مګر بیا هم د پښتو 
دغه عمومي هنګامې په ما هم اثر وکړ او د پښتو 
کتابونو مجلو او اخبارونو رسه مې مینه پیدا شوه او 

 مخ۵( ۶په یو نیم شعر ویلو مې ګوتې پورې کړې.)

 

رلله رښدتدیدن د  در ګڼه چ  د هېورد د نومیايل لیکور، رو ژبپو: پوهاند صدیقد ادارې يادښت: 

څې نی" سیمینار لپار: ځانګ ې شوې و:. د ځینو ستون"و لده رمدلده  -زوک ې سلم  کالی"ې علم 

 سیمینار و ځنهېد  خو په ویاړ ي  دغه ځانګ ې شوې ګڼه په کټ مټ بڼه خپر: شو:. 



 استاد رښتین

 

يوه ورځ د فکر خوب يوړم سرتګې مې پټې شوې او 

د خيال په بسرت پرېوتم، لږه شېبه پس مې د سرتګو په 

غويل کې اوښکې وګرځېدې بيا يې د بڼو په څوکوو الر 

پيدا کړه او غټې غټې مې په مو  را روانوې شووې. زه 

حريان شوم چې دا له کومه شوې زما په سرتګو کې خو 

هيڅ اوبه نه وې او نه مې د ژړا اراده کوړې ده، بوې 

ارادې ژړا ال هم وي؟ زه په دې پوښتنو کې وم چوې د 

زړه په غوږو مې يو اواز واورېد دا اواز د دې د پواره و، 

چې زما دا سودا لرې کړي هغه اواز څه و؟ ويل يې چې 

بې ارادې ژړا نشته خو ستا د ژړا سبب بول شوی دی، 

هغه دې ژړوي. د هغه وجود په خپله ستوا د ژړا اراده 

ده، هغه څه شی دی؟ هغه د محبت برېښنا او د مينې 

برق دی، کوم وخت چې د زړه مشوني د مويونوې پوه 

برېښنا وګرځي او په حرکت رايش نو په زړه کوې زيوات 

تاو او بخار پيدا يش. دغه بړاس او بخوار غوواړي چوې 

يوې خوا ته د وتو الر پيدا کړي د سرتګوو پوه الر چوې 

وريش، هلته د ي  باد او سړې هوا په واسطه دغه بوخوار 

اوبه يش. د څاڅکو په صورت له سرتګو نه را وبوهوېوږي 

اوښکې ترې جوړې يش او ژړا ترې پيدا يش. هر څوک 

ژاړي مګر د چا ژړا د اوښکو رسه وي او څوک بې اوښکو 

ژاړي؛ څوک چغې وهي؛ د چا ژړا په زړه کې ده؛ بلوبول 

ژاړي مګر د هغه ژړا يوازې يو سوزنواک درد مونود اواز 

دی. پاڼې، څانګې د باد په الوتو خوځېږي نری شوغوار 

کوي ځکه چې ژاړي. ابشارونه، سيندونه چړونه دا ټول 

په يوه داميي ژړا اخته دي. د ورېځې ګريووان اوړی او 

ژمی په ژړا لوند وي، د شپېلۍ د ژړا غږ د زړه سورو نوه 

راوځي شاعر ژاړي مګر هغه د دماغ او خولې لوه الرې 

خپله ژړا په الواظو کې نغښتې راوکاږي. د ممني ژړا د 

سرتګو له الرې ښکاره کېږي. رباب په خواږه اواز ژاړي. 

د سحر مارغان لکه وړوکوي مواشووم چوې لوه خووبوه 

پاڅېدلی وي هم بې ژړا نه دی. ونې، بوټي ټوول ژاړي 

مګر د چا ژړا پټه او د چا ښکاره وي. پلوسه په ژړا کوې 

کنډ راوکاږي، سپلمۍ په ژړا کې سپينې اوښې تويوي. 

شمع په ژړا کې د ځان غوښې خوري، د شبونوم ټوولوه 

شپه په ژړا تېرېږي، کاينات ټول ژاړي. د دنيا په زيواتوه 

برخه د ژړا حکومت دی. خندا لکه د برېښنا د سورتګوو 

په رپ کې تېره يش او بس، مګر د ژړا ملګرتيا دوامداره 

 ده.

 پوهاند صدیق الله رښتین
 

 

 

زه ال وړوکی وم، د دنيا په سود او زيان ښهه نهه 

پوهېدم يوازې د مور او پالر ملګرې او اشنا ميهنه  

 م  په زړه ک  ځای نيولی و.

په هم دغه وخت ک  پاک خدای ستا مينه زمها 

د زړه په پردو ک  واچوله، ما په ډېره مينه سهتها د 

 مين  مرغلره په سيپۍ ک  وساتله.

د ژوند شپ  ورځ  تېرېدل ، زه د ژونهدانهه پهه 

پاټکو قدم په قدم مخ په پورته تلم. زما د سرتګو د 

ړاندې زنګارنګ پردې کښته پورته کېدې، وختونهه 

بدلېدل، عمرونه اوښتل، د زمان  راز راز نقهوهونهه 

م  ليدل خواږه تراخه، ښه او بهد دا ههر  هه را 

باندې تېدرېدل. د غم چهپهاونهه، د خهوشه هالهۍ 

موسمونه پرله پس  تلل او راتلل، مګر ستا مينه پهل 

په پل زما د ژوند ملګرې وه. زه هيڅ وخت په هيهڅ 

حال او هيڅ شان ک  ستا مهيهنه  ځهانهلهه نهه يهم 

پرېښی، ما ډېرې رنګين  او ښايسته  ېرې وليدې، 

ډېر زړه وړونکي نازونه او مکيزونه م  وکتل، ډېهر 

ګاليل او پی مخي  يزونه مه  لهه نه هره النهدې 

باندې شول. زمان  ډېر چالونه ولوبول خو هيڅ يش 

 ستا مينه زما له زړه نه ونه ويستل  شوه.

خلقو هر  ه هر  ه وويل، قسامقسم نومونه يه  

را باندې کېښودل، چا لېونی چا ساده چا  ه او  ه 

 وبللم، مګر زما په زړه ک  د نورو مينو ځای نه و.

 له لومړۍ ورځ   خه د زړه پرېکړه دا وه

 خلق به هر ه هر ه وايي

 زه زوړ اشنا په نوي يار نه بدلومه

مجنون ته به چ  چا د نورو مينهو سهپهارښهتهنهه 

وکړه، نو ده به ورته خپل  مهيهنهه نهاکه  سهرتګه  

 ورواړول  او په يو متني غږ به ي  وويل.

 دغه زړه م  د ليلی په مينه پر دی

 په ک  نوته دی د نورو مينو ځای

که زه ووايم چ  ما د مور په غېهږ که  سهتها د 

مين  جلوه ليدل  وه، ما د خپل ههېهواد پهه کها هو 

بوټو، خاورو او شګو ک  ستا د ښايست ننداره کړې 

 وه، نو دروغجن به نه يم.

ستا د مين  اغېز دومره زيات او پوخ دی، چه  

 ترو اوسه ي  کوم  بل  مين  ځای ونه شو نيولی.

نه پوهېږم چ  په کومه الر په کومه دريهههه د 

 زړه کور ته داس  پټه ننوتله چ  هيچا ونه ليدله.

هر چا ورته اريان وکتل، هر  وک ورته ګوته پهه 

 غاښ ودرېد هر ]ا ته يوه نا اشنا لوبه و ښکارېده.

خو زه وايم چ  دا د خدای بخښنه ده، فهرهري 

زېږنده ده )خدایه ته په زړه ک  اچوې دا مين ( په 

داس  مينه هيهوک د مالمتۍ ويلو وړ نه دي. پهه 

خدايي او فرري مينه هيهوک ګرم نهه يش بهلهل 

 کېدی.

ګران  مين ! ما د خپل ژوند ډېرې خوږې شپه  

ستا په مينه سبا کړي دي. ما د زړه پهه سهنهدو  

ک  شامدام ستا مينه لکه خزانه ساتل  ده. زه تهل 

من او بډاي بومل. ما پهه  ستا په مينه ځان ډېر شته

ډېرو سختو وختونو ک  ستا د مين  زرزري زنځه  

له السه نه دی ورکړی. زما د زړه خونه ستا د مين  

پلوشو داس  روښانه کړې ده چ  ډېر خلق يه  لهه 

 ر ا او برېښنا خوندونه اخيل.

 ته ... ما ته تر هر ه او هر چا زياته ښايسته ي .

ستا د ښايست ګهلهونهه دومهره دېهر وي، چه  

هيهوک ي  په صفت نه مړېږي، ستا د ښهايسهتهه 

ون  ګور سيوري ته اوس ډېر سهتهړي الروي دمهه 

 کوي او يو ساعت په هوسايي او ارامۍ تېروي.

زه ټول عمر ستا د ښايست په رنګهيهنهو وړانهګهو 

پس  لی په لی وګرځېدم. په غرونو رغونو سيندونو 

دريابونو ک  م  ستا د ښکال او جامل ذرې ولټول ، 

ستا د ښکل  ون  ښايسته سرتګو، تورو زلفو، رسکهو 

شونډو متاش  ته م  اولسهونهه پهه ټهنهګ ټهکهور 

 راووېستل.

ستا د خوشبويو زلفو وږم  ټهولهه نهړۍ داسه  

مسته کړه چ  اوس دوی ستا پهه يهادو سهنهدرې 

وايي. ستا وليدو ههه کوي. په تا پس  شونټۍ ر ها 

 کوي په تا پس  ډيوې په الس ګرځي.

اوس ستا د ښايست انګازې لهه ههر نهاو ههرې 

درې، هرې ما ۍ، هرې منارې او ههر بهڅ  هخهه 

پورته کېږي. ته اوس د سپوږمۍ په پهلهوشهو که  

خلقو ته ځان ښي ، غرونه او سيندونه ستا د ښکهال 

بدل  وايي. د شعر او ادب خاوندان د علم او پوه  

 ښتنان ستا له يادو، ستا له نومه د خوند او لهتت 

غونچ  جوړوي. اوس ستا خوږ نوم ههر ځهای پهه 

ډېره مينه اخيستل کېږي ورځ په ورځ دې ميهنهان 

ډېرېږي او ستا د مين  له مرغلرو  هخهه ههارونهه 

جوړ وي. ته د مني په زړه، د شاعر په قلم او اديب 

په فکر ک  داس  ننوت  ي  چ  پس له مهرګهه بهه 

هم وررسه ملګرې ي . اوس تا هر  وک پهېه ا او 

هر وک دې په مينه غواړي؛ نو زه به هم پهه جهار 

ووایم ...... ای زما ګران  پښتو تل تر تلهه تهازه او 

 ښېرازه اوس !!

 

 -۶۳۲۳د ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین )

فرهنګي ژوند بهیر ته  -ل( شپږ لسیزې علمي۶۲۱۱

ملریز کال هغه ۶۲۳۳په کتنه جوتېږي چې استاد په 

مهال چې د چنګاښ په شپږ ویشتمه نېټه 

رسدارمحمد داود خان د یوې سپینې کودتا له الرې 

واک ته ورسېد او د پاچاهي نظام پر ځای يې 

جمهوري نظام رامنځته کړ، د واک په هامغه لومړیو 

ورځو )د زمري په میاشت( کې يې پوهاند صدیق الله 

رښتین د پښتو ټولنې د ریاست له چارو ګوښه کړ. د 

استاد دغه له دندې ګوښه کېدل او جرباً تقاعد ته 

سوق کېدل يې ځینو څېړونکو له محمد داود خان 

رسه د نوموړي پخواين اختالفات ښوديل دي. په هر 

صورت استاد چې د پښتو ټولنې د مرشۍ له دندې 

ګوښه او پر کور کېناست، بیا يې د ژوند تر پایه په 

بېالبېلو رژميینو کې هيڅ ډول دنده تررسه نه کړه، ان 

دا چې په کابل پوهنتون کې يې د پښتو ادبیاتو د 

ل کال راهیسې يې ۶۲۳۳استادۍ دنده چې له 

کلونه د نورو علمي او فرهنګي دندو ترڅنګ په  -کلونه

ډېره مینه او اخالص تررسه کړې وه. هم پرېښوده او د 

خپلو اثارو په لیکلو او بشپړولو د ژوند تر وروستۍ 

 ل( بوخت پاتې شو.۶۲۱۱سلګۍ )

ل کلونو کې د استاد ۶۲۱۱  -۶۲۳۳کله چې په 

ژوند پېښو بهیر ته ګورو نو وینو چې د ژوند لویه 

بوختیا يې مطالعه، لیکنې، څېړنې او د خپلو لیکلو 

آثارو ترتیب تنظیم، د نابشپړو لیکنو او څېړنو بشپړول 

او چاپ ته چمتو کول وو. د محمد داود خان د 

 -واکمنۍ په کلونو کې یواځې د دولتي علمی

فرهنګي ادارو په بلنه جوړو شویو علمي څېړنیزو 

نړیوالو سیمینارونو ته تللی، خو نور يې له دولتي 

 خپرونو رسه قلمي همکاري نه ده کړې.

ملریز کال د ثور د غمیزې له پیالمې ۶۲۳۱په 

ل کال پورې چې په ترتیب رسه د ۶۲۱۶وروسته تر 

کي، امین، کارمل او نجیب حکومتونه یو په بل  تره

پسې راغلل او له منځه الړ په دغه ټوله نږدې یو نیمه 

لسیزه کې چې د هېواد په پالزمېنه کابل او والیتونو 

کې څومره اديب غونډې او سیمینارونه جوړ شوي، 

استاد په کې برخه نه ده اخیستې او نه يې له 

 مطبوعاتو رسه قلمي همکاري لرلې ده.

ملریز کال د خپل ۶۲۱۶هغه مهال چې استاد په 

منځي او کورنیو جګړو په بهری کې زموږ او ګڼ شمېر 

هېوادوالو په څېر هېواد پرېښودو ته اړ او پښتونخوا 

پېښور ته کډوال شو، نو هلته يې بیا کله نا کله په 

ځینو اديب غونډو کې هم برخه اخیسته، له اخبارونو، 

مجلو او نورو رسینو رسه يې مرکې هم کولې، مقالې 

يې هم لیکلې او په چاپي رسینو کې يې خپرولې. په 

میاشت کې دوه درې ځله د پېښور پوهنتون پښتو 

اکیډميي ته ورتللو، له څېړونکو، لیکوالو، په ځانګړي 

توګه هغوی چې د استاد د حال پوښتنې او لیدو لپاره 

فرهنګي او سیايس  -کورته ورتلل، په علمي، اديب

 مسایلو بحثونه او د زړه خواله کول.

د استاد د ژوند وروستۍ دونیمې لسیزې رسه له 

دې چې هم په هېواد کې ډېر ناوړه سیايس او امنیتي 

 -حاالت وو او هم د کډوالۍ په چاپیریال پېښور

پښتونخوا کې د جالورنۍ او کډوالۍ ډېرې ستونزې 

او همدارنګه زړبوډي او ناروغي وررسه ملګرې وې، خو 

استاد دغه ټوله موده په مطالعه، لیکنو، څېړنو تېره 

ګونو ټوکه علمي، اديب،  کړه او مثره يې د هغوی لس

تاریخي او نورو معلومايت آثارو لیکل، بشپړول، 

 -تنظیمول او چاپ ته چمتو کول وو، چې زموږ علمي

فرهنګي پانګه او زېرمه پرې بډایه شوې، دلته د دې 

لنډې تحلیيل لیکنې د حسن اختتام په توګه د هغو 

شلو اثارو نومونه د بېلګې په توګه راوړم، چې په 

پېښور کې ځینو خپرندویانو )پېښور پښتو  -پښتونخوا

اکیډیمۍ، یونیورسټي بک ایجنيس، تاج محل 

کمپنۍ او نورو( له خوا چاپ او د ادب د مطالعې مینه 

 والو ته رسېديل دي:

و نومیايل ۲و روښان ستوري، ۳و پښتني الرښود، ۶

و د ۳و پښتو تاريخي سیمینار، ۴پوهان او غازیان، 

و اديب او تاریخي ۱و نوې څېړنه، ۱پښتو نرث هنداره، 

و ۶۲و د مهتمم ژوند، ۲و اديب لیکونه، ۳سمونې، 

و لرغونې ۶۳و ننګرهار ننداره، ۶۶پیاوړي شاعران، 

و ۶۳و د ژوند پلوشې، ۶۴و پښتو ګرامر، ۶۲پښتو، 

و خوږې ۶۱و د اشعارو ډولونه، ۶۱نومیايل شاعران، 

و د پښتو اديب مکتبونه، ۶۲و د ښکال وږمه، ۶۳وږمې، 

 و غوره کتنه او نوې کتنه.۳۲

دلته د دغو اثارو پرمنځپانګې او نوره پېژندنې په 

باب څه نه وایم. دا نومونه يې یوازې د دې لپاره راوړل 

چې ورڅخه دا زبات او څرګند يش چې د استاد د 

ژوند په وروستیو دوه نیمو لسیزو کې چې هغوی له 

رسمي دندې ګوښه او په کور ناست و، مثره يې د دغو 

یادو اثارو لیکل، نیمګړي برخې پوره کول، تنظیمول، 

چاپ او خپراوي ته چمتو کول دي چې دا دی چاپي 

نسخې يې اوس زموږ په الس کې دي او فرهنګي 

 زېرمه مو پرې ډېره بډایه شوې ده.

 او یادې يې تلپاتې !د استاد اروا دې ښاده 

 مه.۳۸ز.کا،  د مارچ ۲۲۲۲مه رو د ۲۳هد.ق. کا،  د راب د میاشت  ۳۴۴۳مه  د ۲۸،.کا، د حوت )کب( د میاشت  ۳۳۹۸مه( ګڼه  د ۳۴۴ -۳۴۳مه( ګڼه  درېیمه دور:  پرله پس  )۲۴ -۲۳چهارشنبه  )

 پوهاند صدیق الله رښتین

 نوووم بووه یوواد پووه خپلووه خولووه د دلوورب نووه کووړم

 چووې څووو فوورش ورتووه د سوورتګو بووسرت نووه کووړم

 د اشووونا د زلووووو بووووی چوووې پوووه کوووې نوووه وي

 هغوووه ګووول توووه بوووه هیڅکلوووه نظووور نوووه کوووړم

 چووې د موو  رڼووا دې شووته دي پوووه دنیوووا کوووې

 و هیڅکووووه بیووووا پووووروا د قموووور نووووه کوووووړم

 د سوووحر وږموووه کوووې سوووتا د زلووووو بووووی وي

 شوووامدام لوووه ځکوووه خووووب د سوووحر نوووه کوووړم

 کووووه لووووه قهووووره راتووووه سووووور لکووووه انووووار يش

 سووتا بوریووا یمووه بوول ښوواخ کووې پوور پوور نووه کووړم

 سووتا لووه میوونې مووې چووې ډک د زړه صوود  دی

 د ذرې هوموووره نوووو خیوووال د ګوهووور نوووه کوووړم

 د غلبېوول غونوودې سوووری، کووه مووې ځیګوور شووو

 سوووتا پوووه مینوووه کوووې پوووروا د ځیګووور نوووه کوووړم

 د جانووووان د الس کنووووډول کووووه وي د خوووواورو

 د جمووشید پووه زریوون جووام بووه يووې ور نووه کووړم

 د حیوووات اوبوووه چوووې موووومم پوووه رڼوووا کوووې

 سوووکندر غونووودې تووویرو کوووې سوووور نوووه کوووړم

 کووه جانووان مووې هوور څووو ډېوورې وعوودې کانوودي

 کوووړمرشوووتین نوووه دی پوووه وعووودو يوووې بووواور نوووه 
 

  ۶۲۶۳ -حوت

 پووووه دور راغلووووې بلبلووووې نوووون ګلووووشن تووووه

 زېوووووري راووړ د سوووووحر نوووووسیم ورووووون توووووه

 د خوووووزان لوووووه ظلموووووه تلووووويل پوووووه ژړاوي 

 پوووه خنووودا خنووودا دوبوووار راغووويل چمووون تووووه

 د ګالنووووو رسه غون ووووه يووووې هووووم پووووه الس ده

 بهووووووار راغووووووی د بلبلووووووو نووووووشیمن تووووووه

 لووووه خندانووووه ډک خولووووه ګووووالب لګیووووا دي

 هرکلووووی وايووووي بلبوووول شووووېرین دهوووون تووووه

 چوووې پوووه ونوووو کوووښې حیوووات نووووی پیووودا شوووو

 حاجوووت نوووشته اوس د واورو سوووپین کوووون توووه

 پیالوووووووووه ډکوووووووووه د رشابوووووووووو وررسه ده

 ریوووووودی راغووووووی د ګالنووووووو انجموووووون تووووووه

 پوووه ګلوووزار چوووې نووون نوبوووت د بلبووول راغوووی

 حکووووووم وشووووووو د وتووووووو زاغ و زغوووووون تووووووه

 عجووووب زېووووب د پووووښتونخوا هووووار و بهووووار دی

 څووه ال څووه چووې څوووک يش الړ دشووت و دموون تووه

 قووووت پووووه قووووت پکووووې والړ زېووووړي ګووووالن دي

 څووووک چوووې ګووووري د دې لویوووو غووورو ملووون توووه

 چې د مشکو خوشوبو يوې شوته دي پوه غورو کوښې

 نوووو حاجوووت د تللوووو څوووه دی بیوووا خووونت توووه

 چووې شووېرین آشوونا مونوودي پووه کووې کوووهکن يش

 نوووو بوووه غووور ولوووې ګلوووزار نوووه وي کووووهکن توووه

 د بهوووار صووووت ډېووور ګوووران دی ای رشوووتینه!

 راشووووه پرېووووږده د بهووووار صوووووت سوسوووون تووووه
 

 ۶۲۶۲ -حمل
 

۳ 

څېړنپوه دکتور سید محي الدین هاشمي  | 



 څېړنیاره شویقه نوري 

»« 

پوهاند صدیق الله رښتین د خپل فرهنګي ژوند په 

ژبې او ادب ته د ژبپوهنې او ادبپوهنې په بهیر کې پښتو 

دواړو برخو کې د پام وړ خدمتونه کړي دي. کتابونه، 

ررحې یې رسالې او مقالې يې لیکيل؛ غوره علمي 

وړاندې کړي  چې د استاد پر دغو پريزوینو او رنګینو 

 مرغلرو د پښتو ژبې او ادب علمي زېرمه ال بډایه شوې ده.

استاد رښتین نه یواځې په اديب برخه کې څېړنې او 

پنځونې کړي، بلکې د ژبې او ژبپوهنې په ساحه کې یې 

هم ګټورې او ارزښتمنې لیکنې کړي چې د همدې ژبنیو 

دی، رسبېره پر دې یې »  پښتو ګرامر«څېړنو څخه یو هم  

یو شمېر ژبنۍ مقالې او لیکنې د هېواد په بېالبېلو 

خپرونو کې خپرې کړي او په دې برخه کې یې د خپلو 

 علمي و څېړنیزو فعالیتونو ملنه ال پراخه کړې ده. 

استاد د پیاوړي ژبپوه په توګه زیاتې ژبنۍ څېړنې کړي، 

په پښتو ټولنه کې د قواعدو د څانګې د مدیریت د چارو 

رسبېره یې د پښتو ټولنې د زده کړې په کورسونو او د 

کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په 

حیث ډېر کلونه د پښتو ژبې او ادبیاتو د تدریس په  برخه 

 م (۲۲۳: ۲کې زیار ګاللی دی. )

استاد رښتین د خپل ژوند په اوږدو کې د ژبې څېړنې او 

ژبنیو مسایلو ته ډېره پاملرنه کړې او د یوه تکړه ژبپوه په 

توګه یې ژبني موضوعات څېړيل او مستقل آثار یې پرې 

کښيل دي چې په ژبنۍ برخه کې پر مقالو رسبېره د 

 استاد رښتین دا الندې آثار یادولی شو.

 پښتو ګرامر 
 د پښتو ژبې لومړی لیارښوونکی

 پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه 
 پښتو کيل شپږم ټوک

 ژبښودنه
 د پښتو مصدرونو الرښود 

 لرغونې پښتو
 نوې څېړنه

پوهاند رښتین د خپل وخت د ګرامر لیکنې د اصولو پر 

بنسټ داسې ګرامري څېړنې کړې او ژبني آثار یې خپاره 

کړي چې په پښتو ژبه کې ساری نه لري. د پوهاند 

رښتین دا ژبني آثار نه یواځې په افغانستان، بلکې د 

بهرنیو ژبپوهانو لپاره چې د پښتو ژبې ګرامرونه یې 

 م (۴۳: ۴لیکيل، د استوادې مستند اسناد دي. )

لنډه دا چې د استاد رښتین ژبنۍ څېړنې پښتو 

ژبڅېړونکو او ژبپوهانو ته ګټور مواد په واک کې ورکوي 

چې له نوو څېړونکو او مینه والو رسه د ژبپوهنې په برخه 

کې ګټوره او الزمه مرسته کولی يش چې له دې ژبنیو 

آثارو او السته راوړنو یو هم د استاد رښتین پښتو ګرامر 

 دی.

 پوتو ګررمر

پښتو ګرامر د پوهاند صدیق الله رښتین لیکلی اثر      

دی چې لومړی ټوک یې د جز اول په نامه په 

مخونو ۶۳۴ملریز کال د پښتو ټولنې له لوري په ۶۲۳۱

ټوکونو په شمېر په دري ژبه چاپ شوی دی.  ۳۲۲کې د 

ملریز کال لیکل شوی او په ۶۲۳۱دویم ټوک یې په 

ملریز کال د ښوونې او روزنې د وزارت له خوا په  ۶۲۱۲

ټوکونو په شمېر د جز دوم په  ۳۲۲۲مخونو کې د ۳۳۲

نوم چاپ او خپور شوی دی. د پښتو ګرامر د لومړي او 

دویم ټوک دري برخې په دري ژبه، څلورمه او پینځمه 

 برخه یې په پښتو ژبه لیکل شوې ده. 

اوسنی پښتو ګرامر د استاد رښتین په دري ژبه د لیکل 

شوي دوه ټوکیز ګرامر پښتو ژباړه ده چې د دوکتور سید 

 ۶۲۱۳محی الدین هاشمي له لوري تر رسه شوې او په 

ټوکونو په شمېر  ۶۲۲۲مخونو کې د  ۴۲۶ملریز کال په 

د یونیورسټي بک ایجنيس له لوري  په پېښور کې چاپ 

شوې ده. هېره دې نه وي چې دغه ګرامر ټول دوکتور 

سید محی الدین هاشمي په خپل الس لیکلی او د 

 خپرېدو یې جوګه کړی دی.

په پښتو ګرامر کې تر لیکلړ وروسته د لیکوال )څو 

خربې( په لومړۍ پاڼه کې راغلې چې استاد د همدې 

ګرامر د دواړو ټوکونو د لیکلو او خپرېدو په اړه پکې 

څرګندونې کړي او تر څنګ یې د پښتو ژباړن په اړه هم 

 یادونه کړې ده.

د اول ټوک مسوده د پښتو پوهانو د »استاد لیکيل دي: 

کمېسیون پوهاند عبدالحی حبیبي، ګل پاچا الوت، 

عبدالرو  بېنوا، مولوي شېرګل له خوا له چاپ نه پخوا 

کتل شوې او منل شوې ده. دغه شان له دویم چاپ نه 

 دمخه په اول ټوک کښې ډېرې سمونې مینځ ته راغلې 

) «دي او په پښتو ترجمه کښې هم پوره سمون شوی دی.

 م (۳: ۶

بیا د ژباړن خربې راغلې او تر هغه وروسته د کتاب 

 ۴۳۲اصيل موضوع له څلورم م  څخه پیل شوې او تر 

م  پورې غځېدلې ده، د کتاب په دوو وروستیو مخونو 

کې د استاد رښتین د آثارو فهرست راغلی دی. پښتو 

 مخ ۴ګرامر د استاد رښتین هغه ګرامري اثر دی چې د   

 

 مه.۳۸ز.کا،  د مارچ ۲۲۲۲مه رو د ۲۳هد.ق. کا،  د راب د میاشت  ۳۴۴۳مه  د ۲۸،.کا، د حوت )کب( د میاشت  ۳۳۹۸مه( ګڼه  د ۳۴۴ -۳۴۳مه( ګڼه  درېیمه دور:  پرله پس  )۲۴ -۲۳چهارشنبه  )

 څېړندویه نازو کامل

پوهاند صدیق الله رښتین د پښتو ژبې پياوړی لیکوال، 

ژبپوه، ادبپوه او څېړونکی دی چې د پښتو ادب پر ځمکه 

یې رنګارنګ ګالن کريل دي. نوموړي پښتو ادب ته نه 

ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي چې د نورو برخو ترڅنګ 

یې د ادب په تخلیقي برخه کې هم د پام وړ کار او په 

بېالبېلو فورمونو کې یې پنځونې کړي دي چې له دې 

ډلې څخه یې یوه په زړه پورې برخه سورنامه لیکنه ده 

چې پوهاند رښتین د پښتو ادب دغه برخه ال ځلولې او په 

دې برخه کې یې خپل قلم په خورا خوند او رنګ چلولی 

دی. دلته به تر هر څه لومړی سور نامه و پېژنو او بیا به د 

پوهاند صدیق الله رښتین پر لیکل شوو سورنامو بحث 

وکړو. ))سورنامه چې په پښتو ژبه او ادب کې یې 

)یونلیک( بولو، د نرثي ادب یو ځانګړی ډول دی. هغه 

لیکلی اديب اثر دی چې سورکوونکی، ګرځندوی یا 

سیالين یې د خپل سور لیديل کتيل حاالت، خاررې او 

رسګذشتونه )ځان پېښې( او د هغو سیمو چې سور یې 

ورته کړی، ربیعي، جغرافیايي او تاریخي څرنګوالی د 

خلکو د ژوند او دود او دستور، مذهبي عقایدو، دودونو او 

عنعناتو او داسې نورو په هکله معلومات په کې په اديب او 

 م ( ۶۲۴: ۴هرني ژبه لیکيل وي.(( )

پوهاند رښتین ډېرې سورنامې لیکلې دي، خو زیاتره 

يې اوس په کتايب بڼه نه پیدا کېږي، ځينې سورنامې 

چې په کتايب بڼه موجودې دي او ځينې سور نامې چې 

په نورو څېړنیزو اثارو کې يې په اړه په نورو څېړنیزو اثارو 

کې نومونه او معلومات راغيل دي. دا څېړنیزه مقاله 

 بشپړوم.

 د د ننګرهار نندرر:۳

د ننګرهار سورنامه د پوهاند رښتین لومړنۍ سورنامه 

هو.ش کال کې د یونیورسټي بک ۶۲۱۴ده، چې په 

مخونو( کې چاپ ۶۲۲ایجنسۍ له خوا په پېښور کې په )

زما لومړۍ ”شوې ده. د سورنامې په رسیزه کې لیکي: 

هو.ش په ژمي  ۶۲۳۳سورنامه د ننګرهار سور دی چه د 

کښې په ننګرهار کښې زما د یوې میاشتې د سور او 

 “ لیدنو کتنو هونداره ده.

سورنامه په ډېر ښکيل او هرني نرث لیکل شوې، 

حاالت او منظرې یې  په داسې انداز بیان کړي دي لکه 

 لوستونکی چې هره صحنه په خپلو سرتګو ویني.

نرث یې ساده، هرني او په زړه پورې دی، هره سیمه په زړه 

راښکونکي انداز انځوروي یو ځای لیکي: ))د تنګي په 

خوله کښې راباندې د )کونړ( وږمه ولګېده، سرتګې مو د 

)کونډ( د غره په سپینه څوکه ونښتې چه د سپني غره رسه 

 م ( ۴۳: ۳ئې په جګه غاړه سیايل کوله.(( ) 

په بل ځای کې داسې کاږي : )) د )شونکړۍ( د غره  

د پاسه د آسامن پېغلې لور له خپل سپین م  نه پلو لیرې 

کړ او د نوراين م  پلوشې ئې به ټوله دنیا ونوستلې... د 

سپوږمۍ د پلوشو زرین څادر د سیند په م  غوړېدلی 

ښکاري او د اوبو په آئینه کښې هم د سپوږمۍ م  

 م ( ۳۲: ۳ځالنده بریښي.(( )

همداسې یې ټوله سورنامه په خواږه نرث لیکلې ده. دا 

سورنامه د جغرافیې او ادبیاتو په برخه کې ډېر ګټور 

معلومات لري. د ډېرو شاعرانو د قربونو، مشهورو زیارتونو 

همدارنګه د ځينو سیمو د خلکو د خوراک، پوښاک او 

کرنې په اړه هم ډېر څه ځینې تر السه کېدای يش. د 

بېلګې په توګه د بارګام سیمې په اړه لیکي: ))د دې ځای 

په خلکو کښې بختور سړی هغه دی چه د خامتا شلیديل 

کايل ئې په غاړه کښې وي دوئ د ژمي یخني او ساړه د 

اور او لرګو په برکت تېروي که نه د پوشاک له خوانه خو 

بې غمه دي. دوئ اکرث په بانډو کې اويس، او د وزو رمې 

سايت غوړي، وزغنې، پوټکی او ځنکۍ د دې عالقې 

پيداوار دي، د کرنې ځمکه پکښې لږه ده یوازې جوار، 

 م (        ۱۱: ۳) غنم، شولې او پنبه پکښې کېږي.((

ځای ځای د ځینو شاعرانو لکه د حرضت عيل خان، 

محمد ويل خان، توکل بابا، سید کامل، ملنګ جان او 

نورو یادونه کوي. شعرونه، نیمکۍ، ترانې او نظمونه یې 

هم راوړي. لکه د ملنګ جان په اړه لیکي: )) ملنګ جان 

د مرشقي یو نالوستی ملی شاعر دی، د ده چاربیتې او 

 ۴۳:  ۳ترانې ټولې له قومي او ميل درد نه ډکې دي.(()

 م (

 بیا یې د نظم بېلګه هم راوړې ليکي:

 ورن زمونږ د مینې کوووووووووور دی

 جهان د علووووووم په شان سور دی

 هر ځای کښې نښې د هرن ورکوي

 ورن زمونږ د مینې کووووووووووور دی

 م ( ۴۱: ۳)

همدارنګه د ځينو سیمو په ارتباط لنډۍ هم راوړي. د  

 مثال په ډول د څوکۍ سیمې په اړه دا لنډۍ لیکي:

 هلوووکه روغ به لېووووونی شې

 که د څوکۍ مازدیګری دې ولیدنه

 م ( ۲۳: ۳)

او د ځینو کلیو یا سیمو د نومونو په اړه په زړه پورې 

معلومات او لغوي تحلیلونه هم وړاندې کوي. یوه بېلګه 

یې راوړو چې دی د رسويب د نوم په اړه داسې تحلیل 

لیکي: ))مونږ په موټر کښې د )رسويب( د نامه په لغوي 

تحلیل کښې خربې رشوع کړې. ما وویل چه د )رسويب( 

په اصل کښې )رسې اوبه( دی. زما ملګري وویل چه 

ښايي اصل يې )سړې اوبه( وي. ما وویل دواړه تحلیلونه 

صحیح معلومېږي خو د )رسو اوبو( تحلیل وررسه زیات 

اړخ لګوي ولې چه د رسوبی په خوړ کښې )رسې اوبه( 

 م (   ۳: ۳بهېږي.(()

نو ویلی شو چې یاده سورنامه د ادب په برخه کې یو ډېر  

 ګټور اثر دی.

 د د هند سفر۲

د هند سور د پوهاند صدیق الله رښتین تر ټولو مشهور 

ملریز کال کې د پښتو ټولنې  ۶۲۲۴یونلیک دی چې په 

مخونو کې چاپ شوې دی. پوهاند  ۶۱۳له خوا په 

کال د  ۶۲۳۲رښتین په همدې سورنامه کې لیکي: )) د 

نېټه وه چه زه د پښتونستان د یو درې کسیز  ۳۲قوس 

هیمت رسه د هند د پښتون جرګې په بلنه له کابل نه د 

 م ( ۳: ۲ایران په الر هند ته روان شوم.(() 

کال څخه پیلېږي، کابو درې  ۶۲۳۲یعنې دا سور یې له 

میاشتې دوام کوي او د همدې کال د حوت میاشتې په 

نېټه بېرته افغانستان ته راستنېږي. په ټول سور کې  ۳۲

لیديل کړاوونه په ځانګړې ډول هند ته د تګ پر مهال د 

الوتکې د نه پيدا کېدلو یادونه کوي. لکه په تهران کې د 

ټولو هوايي رشکتونو په اړه لیکي: ))مونږ دغو ټولو 

منایندګیو ته ورغلو مګر د الوتکې په ټکټ اخیستلو بر 

 م ( ۶۳: ۲نشو...(( )

باالخره الوتکه پيدا کوي او هند ته رسېږي چې په اړه 

ورځو کښې  ۶۳یې داسې لیکي: ))قصه زمونږ کوه چه په 

له کابل نه مببئ ته راورسېدو، په الره مو ډېر تکلیوونه 

ولیدل، ډېر وځنډېدو، ځای په ځای ټال شوو خو خپل 

عزم مو پرې نښود، د مقصد الر مو ټینګه کړه او ځان مو 

 ۶۲:  ۲بې د پاکستان له الرې څخه هند ته ورساوه.(()

 م (

هرې سیمې یا هېواد ته چې ځي د هغه ځای د حاالتو، 

آن د جغرافیايي موقعیت په اړه هم ښه معلومات ورکوي. 

د بېلګې په ډول د ډیيل په اړه لیکي: ))ډیلی په نوي او 

زوړ ډیلی ویشل شوی دئ په نوي ډیلی کښې د نوي 

تهذیب او په زوړ کښې د هند د پخواين تهذیب رنګارنګ 

منظرې لیدل کېږي. نوی ډيلی د ودانۍ، ښکلو ښکلو 

کوټيو، لویو سړکونو، ارتو او پلنو واټونو په لحاظ د ایشیا یو 

 م (  ۳۴: ۲ښکلی ښار دی.(( )

د رسمي او نارسمي بلنو، لیدنو او کتنو په اړه هم  

معلومات وړاندې کوي. د یوې نارسمي یا خصويص بلنې 

چې د پښتون جرګې له خوا شوی وه لیکي: )) په دې 

دعوت کښې پښتون جرګې خپلې چارې او کارونه یو یو 

بیان کړل او زمونږ زړونه پرې له حد نه زیات خوشحاله 

 م (    ۲۴: ۲شول.(()

که د هند د شنه ربیعت ستاینه کوي او سمسور ورن 

یې بويل، نو د هند له تندو او غذاوو څخه شکایت هم 

کوي. په یاده سورنامه کې د هند د خلکو د عادتونو او 

رواجونو په اړه هم کايف مواد او معلومات بیان شوي دي. 

لکه د دوی د عادتونو په باره کې لیکي: ))په هند کښې 

هره ورځ المبل د لویو او وړو عادت دی، او که سړی هره 

ورځ دوه ګیلنه اوبه په ځان وا نه ړوي، نو ګند ورځنې 

جوړېږي .... په هند کښې د پان استعامل له سګرټو 

 م ( ۶۶۱: ۲څخه هم زیات دی.(( )

د دې سورنامې نرث ساده، روان او خوږ دی چې د 

اديب نرث یوه بېلګه یې راوړو: )) د مازدیګر هوا وچلېده، د 

ملر ککوړی لکه تامبه سور شوی دی، ته به وایې چا د 

اسامن په تناره کښې د رسې تامبې ټیکلی پورې کړیدی، 

په همدې پر کیف وخت کې زمزمه کول  انساين عادت 

 (   ۴۳: ۲دی.(( )

دا یونلیک د تاریخي، جغرافیایي او نورو معلوماتو له پلوه  

ډېر ارزښتمن کتاب دی. په دې سور کې پوهاند رښتین 

په الوتکه، اور ګاډي او کښتۍ کې سورونه کړي دي او 

 خپلې تجربې او مشاهدې یې په ښه ډول کښلې دي.

د پورتنیو سورنامو رسبېره دی نورې سورنامې هم لري 

 چې په لنډ ډول یې معريف کوو:

 د د پوتو تاریخ  سیمینار۳

دا سورنامه موږ ته د هغه سیمینار د ورتګ د سور  

ملریز کال په پاکستان کې  ۶۲۴۴حاالت بیانوي چې په 

م کال په پېښور کې د ۶۲۳۱جوړ شوی و. یاد  یونلیک په 

مخونو کې خپور  ۲۳یونیورسټي بک ایجنيس له خوا به 

 م ( ۲۲: ۶شوی دی. )

ستان د شاميل والیتونو  د د قطغن سفرنامه:۴ د افغان

او سیمو ته د تررسه شوي سور یونلیک دی، دا هم په 

ګڼه کې خپور  ۶۳ملریز کال د کابل مجلې په  ۶۲۲۲

 شوی دی.

ل ۶۲۴۳دا سورنامه د  د د ن   د ختیځ کانګرس:۵

: ۴ګڼه کې خپره شوې ده.)  ۶۶کال د کابل مجلې په 

 م ( ۶۶۳

ملریز  ۶۲۴۳دا سورنامه د  د د شوروي رتحاد لیدنه:۶

 ګڼه کې چاپ شوې ده. ۳کال د کابل مجلې په 

دا سورنامه د بدخشان والیت د د بدخشان نندرر:: ۷

ملریز کال د  ۶۲۳۲د بېالبېلو سیمو حاالت بیانوي او د 

مخونو کې خپره شوې  ۲۳و۳۳ګڼې په  ۱کابل مجلې د 

 ده.

ملریز کال  ۶۲۳۶دا سورنامه د  د د عشق آباد سفر:۸

ګڼو کې پرله پسې چاپ شوې  ۲او  ۳و ۱د کابل مجلې په 

 ده.

هو.ش کال کې  ۶۲۳۱دا سورنامه په  د د رملاتا سفر:۹

خپره شوې ده، خو دا نه ده معلومه چې په کتايب بڼه 

 مخ۴چاپ شوې یا په کومه مجله یا اخبار کې. 

 څېړندویه شکیال میاخېل

ژباړه د علم د عامېدلو اود فکر د خورېدلو یوه داسې 

وسېله ده چې علم او پوهه نړیواله کوي فکر او فن 

دانسانانو تر منځ رشیکوي. د تړلیو ذهنونو ته د ال غزېدا 

او پراخېدا الر هواروي او انسان د نویو فکرونو، علومو، 

 پوهې او د نورو خلکو له تجربو څخه خربوي. 

( دی، چې Skill( یا مهارت )Artژباړه په خپله یو فن )

د هغې په مرسته کوالی شو معنا ګانې دخپلې محتوا )

Content( یعني پیغامونو )Message( معلوماتو )

Information( او د اړتیا وړ پوهې )Knowledge  )

( څخه وباسو Formرسه د یویې ژبې له شکل او چوکاټ)

 (۶او د بلې ژبې د شکل په چوکاټ کې یې راوړو.)

د عالمه رشاد په وینا ژباړه د مدنیتونو تر منځ د لېږد  

رالېږد یوه اغېزناکه وسیله ده چې ملتونه او وګړي په 

فکري او ذهني لحاظ رسه تړي او تر ډېره يې د 

خپلمنځي احساساتو څخه خربوي او له همدې الرې 

ځانته د پر مختګ دریڅې پرانيزي، چې په پایله کې 

خپل کلتور ، ژبه او نور بډایوي د پښتو ادب ځالند 

ستوری پوهاند صدیق الله رښتین د خپلې مورنې ژبې 

ترڅنګ په عريب، فاريس او اردو ژبو ډېر ښه پوهیده. د 

دغو ژبو په ادبیاتو کې پراخه مطالعه درلوده او په دغو ژبو 

کې مهارت او وړتیا تر دې ک ې وه چې له دغو ژبو څخه 

 يې ځينې آثار خپلې مورنې ژبې پښتو ته راژباړلې دي 

مخکې له دې چې د استاد صدیق الله رښتین د ژباړو په 

اړه نور څه ولیکم ښه به دا وي چې دژباړې په اړه یو څو 

 ټکۍ درنو لوستونکو رسه رشیک کړم.

د ژباړې په باب ژبپوهانو بېالبېل تعریوونه وړاندې کړي 

چې هر پوه له خپل لید لوري او اند څخه یو پېژندنه 

وړاندی کړې ده. کېدای يش دا تعریوونه یو له بله توپیر 

ولري او په فکري لحاظ رسه بېل وي ؛ خو بیا هم یوه 

مشرتکه نظریه اوتړون په کې شته چې ویالی شو: په هره 

ژبه کې یو کالم، یوه بڼه او جوړښت )فورم( او منځپانګه 

لري چې دغه بڼه اومنځپانګه په پوهونه او راپوهونه کې 

مرسته کوي. که په لنډ ډول دژباړې تعریف کوو؛ نو وبه 

وایو : )) ژباړه له یوې ژبې څخه بلې ته دیوه منت دپیام 

 لېږدونه ده((. 

استاد شاه علی اکرب شهرستاين ژباړه په دوو برخو 

)خاصه او عامه( وېيش او داسې يې راپيژنی ژباړه په 

خاصه معنا؛ له یوې ژبې څخه بلې ژبې ته د یوه مطلب 

لېږدولو، اړولو او توسیرولو ته وايي او په عامه معنا د 

حال، سیرت او اخالقو بیانولو ته وايي او په مشخصه توګه 

 (۳د انسان د ننني )داخيل( مواهیم او عوارف بیانوي.)

ژباړه ژبه له علمي او اديب پلوه بډایه کوي، بډایه ژبې 

هغه دي چې پر هرې علمي او اديب موضوع آثار ولري او 
 دا له ژباړو پرته نا شونې ده.

استاد رښتین په خپله هغه ژوند لیک کې چې 

عبدالرو  بینوا د اوسني لیکوال په لومړی ټوک کې )زما 

ژوند( تر رسلیک الندې خپور کړی په دې اړه داسې 

لیکي: ... د اردو او عريب نه به مې ترجمې کولې او 

شعرونه به مې ویل کوم وخت چې په شعر ویلو مې رشوع 

شو او په مروجې پیدا خیال هم راته تخلص وکړه ؛ نو د 

فکر مې )رښتین( تخلص غوره کړ. په حقیقت کې دا زما 

د نامه پښتو ترجمه ده؛ نو ځکه مې دا تخلص خوښ کړ 

او خلکو په رښتین وپېژندم. هرکله چې زما تعلیم په 

عربی کې و، نو په عربی کې مې هم پوره الس درلود . ما 

ځينې عربی مقالې هم لیکلې دي چې یوه نیمه يې په 

 )اصالح( او د )کابل مجله( کې هم نرش شوي دي.)( 

استاد ډېرې ژباړې کړي دي، خو دلته یوازې ځینو 

کتايب بڼه خپاره په مستقیلو اثارو ته نغوته کوو، چې 

 شوي دي. 

په دې کتاب کې د پاچا، پالر،  د مین  هندرر:: -۳ 

ورور، زوی، ورن، ښځې، دین په باب مطالب په لنډون 

رسه په خواږه نرث بیان شوي دي چې له عريب ژبې څخه 

د مینې هنداره یو عنوان يې دی  يې پښتو ته راژباړيل.

ای ځوانانو ویښ »)ورنه( په دې برخه کې داسې لیکي: 

شئ، د غولت له خوبه پاڅئ، ځانونه تیار کړئ، د خوب 

کټونه پریږدئ، سرتګې وغړوئ، راحت له ځانه لیرې کړئ 

، مال کلکه وتړئ ، هره ربړه او زحمت په غاړه واخلئ ورن 

فریاد کوي، چغې سورې وهې، ژړا او زګیروی کوي، که 

تاسو ور ونه رسيږئ او الس ورنکړئ او حالت به یې خراب 

او برباد يش ، خپل خواهشات په دې الر کې پریږدئ او 

ځانونه د ورن دودانۍ په الر کې قربان کړئ ، بیا بیا 

قرباين ورکړئ، له رسه تېر شئ، مالونه وښندئ چې ورن 

د  «مو ژوندی يش او په دنیا کې یو لوی نوم پیدا کړئ

استاد رښتین دغه ژباړلی نرث د منځپانګې له مخې یوه 

عاروي موضوع ده چې له خپل ورن او هېواد رسه 

دانسان د فطري مینې څرګندویي کوي. ځوانانو ته د 

بیدارۍ درس ورکوي چې دا هر څه تاسو ته سرتګې په 

په کار شئ. د استاد ژباړې که وکتل الس الر دي، خپل 

يش، هغوی کوښښ کړی، چې داسې اثارو او لیکنې را 

وژباړي چې ورته اړتیا وي او هغه ټولنې ته مثبت بدلون 

 ورکړي د پردیو منوي اغېزې خپلې ټولنې ته نه راژباړي. 

دا اثر په اردو لیکل شوی چې  شېرشا: سوري: -۲

لومړۍ برخه یې عزیزالرحمن سیوي او دویمه برخه یې 

استاد رښتین پښتو ته را ژباړلې د نومیايل پښتون واکمن 

شېرشاه سوري په باب ډېره ارزښتمنه رساله په ډېر خواږه 

نرث په پوره اماتندارۍ رسه ژباړل شوی او د ساده روان نرث 

 مخ۴ټولې ځانګړنې لري. 

 ۲ 



 

"عامل  ليکور، رو نوښتګر پوهداندد صدديدق رلدلده  -۳۲

هغه ليکنه ده چې د کابول پووهونوتوون د ژبوو او    رښتني":

استاد پوهاند محومود رفويوق  څانګې ادبياتو پوهنځي د پښتو  

کوال    ۶۲۲۱ رفيق د دوکتورا د ډيزرټېشن په توګه کښلې او د  

 .(۳)مه يې ترې دفاع کړې ده ٢١ د ليندۍ په  

 

"د پوهاند رښتني نظري  د هغه د مرکو په  -۳۳

دا د زکريا مالتړ د ماسرتۍ تيزس دی هندرر: ک ": 

چې په کابل پوهنتون کې يې ترې دفاع کړې او په 

 ل کال چاپ شوی دی. ۶۲۳۳

دا د پوهاند رښتني د هرني نرث ژبنۍ ځانګ ند :  -۳۲

د ننګرهار پوهنتون د ماسرتۍ دورې د محصل پووهونويوار 

هوو. ۶۲۲۳/  ۲/  ۶۲دی چوې تيزس  عصمت الله مياخېل 

 ش نېټه يې دفاع کړی دی، ال چاپ نه دی.

کابل د پوهاند رښتني سفرنامو ته تحلييل کتنه:  -۳٣

پوهنتون کې د ادم خان مالتړ له خوا د ماسرتۍ تيزس 

ل کال کې يې ۶۲۲۳مخونه لري او په  ۶۳۶دی چې 

 دفاع کړی دی.

د صديق رلله رښتني رو عبدرلله بختاين د رد   -۳٤

په ننګرهار تذکرو تحلييل رو مقايسوي څې نه: 

ۍ هغه تيزس دی چې د باميانو رت پوهنتون کې د ماس

ل ۶۲۲۱پوهنتون استاد پوهنيار فضل الحق خالقيار په 

 کال کې ليکلی دی، خو ال چاپ نه دی.

د پوهاند صديق رلله رښتني د ژبنيو آثارو څې نه:  -۳٥

دا هم د ننګرهار پوهنتون د محصل سيد رشيف احمد 

/ ۶۴الالخېل لیکلی د ماسرتۍ ناچاپ تيزس دی چې په 

 هو. ش نېټه يې ترې دفاع کړې ده.۶۲۲۳/ ۶۶

پوهاند صديق رلله رښتني ليکور،  ژبپو:   -۳٦

د کابل پوهنتون کې د محمد څې ونکی رو شاعر: 

ل ۶۲۱۲يونس باجوړي د ماسرتۍ تيزس دی چې په 

 مخونو کې ليکلی دی. ۶۱۶کال کې يې په 

 

د پوهاند صديق رلله رښتني ژوند رو رد  هڅ :  -٧١

د ننګرهار پوهنتون کې د عبداالحد سمسور د مونوګرا  

 ل کال کې يې لیکلی دی.۶۲۲۶موضوع ده چې په 

 

د افغانستان د علومو اکاډمي د ژبو او ادبياتو مرکز د پښتو 

علمي غړي څېړندوی زکريا  ټيټيوټژبې او ادبياتو انس

د پوهاند رښتني ژبنيو څې نو ته لنه: »مالتړ له خوا 

څېړنيز کنورانس د   –تر رسليک الندې علمي  «کتنه

هو. ش کال د چنګاښ د مياشتې په نهمه نېټه ۶۲۲۳

 .(۱)شو وړاندې

همه ګڼه کې چې په د کابل کالنۍ  ل کال د ۶۲۶۲په ن

پښتو ټولنې له خوا خپره شوې، په کې د قيام الدين خادم 

مخونو کې د  ۴په نوم مقاله کې په  «د پښتو ننني ليکوال»

 پوهاند صديق الله رښتني لنډ ژوندليک خپور شوی دی.

عبدالرؤ  روسن  ليکور،  ټوک( کې چې د  )لومړي 

 ۳۲ل کال کې چاپ شوی، په ۶۲۴۲په او  بېنوا اثر دی 

 مخونو کې د پوهاند رښتني ژوند ليک راغلی دی.

چې رويس ختيځپوه ګريس له پوتو هرني نرث 

ل کال دمخه په رويس ژبه ليکلی، رسمحقق ۶۲۴۱

ل کال کې چاپ ۶۲۱۳معتمد شينواري پښتو کړی او په 

مخونو کې د پوهاند رښتني د ژوند پېښو،  ۳شوی، په 

 علمي او اديب شخصيت او آثارو په اړه څرګندونې لري.

)اوسنۍ دوره( اثر کې چې تاري   د پوتو ردبياتو 

ل کال ۶۲۱۲پوهاند ډاکټر زيور الدين زيور لیکلی او په 

مخونه يې د استاد رښتني پېژندنې ته  ۶۳کې چاپ دی، 

 ځانګړي شوي دي.

)معارصه دوره( اثر کې چې کاند پوتو ردبياتو تاريخ 

ل ۶۲۱۲اکاډميسني محمد صديق روهي لیکلی او په 

مخونو کې پوهاند رښتني په کې  ۳کال کې چاپ دی، په 

 .(۱)په ډېر لنډون رسه پېژندل شوی دی

اثر کې د پوهاند په پوتو ردب ک  رد  ررپورتاژ 

رښتني لنډ ژوندليک د اديب راپورتاژ د رسالرو ليکوالو په 

 دی.شوی  توګه ياد 

زه په يقني رسه ويالی شم چې پر پورتنيو آثارو رسبېره په 

نورو آثارو کې هم د استاد رښتني يادونه په ضمني ډول 

راغلې ده چې د هغو ټولو يادول به د دې مقالې ملنه 

 اوږده کړي.

ل کال د ليندۍ ۶۲۱۱د استاد تر وفات کېدو وروسته )د 

مه( د ده لومړنۍ يادغونډه په پېښور کې د افغان ۳

ل کال ۶۲۱۱فرهنګي ټولنې له خوا شوې ده. دغه راز د 

کې د پېښور د ارکايز د غونډو په تاالر کې د ده د مړينې د 

 څلوېښتمې يادغونډه شوې وه.

يې دوهم تلينغونه: ل او۶۲۱۳يې لوم ی تلينغونه: 

د صاحبزاده عبدالقیوم پوهنتون  ل کال د پېښور ۶۲۱۲د 

 د غونډو په تاالر کې جوړې شوې دي.

ل کال په پېښور پوهنتون ۶۲۳۲يې د درېيم تلينغونه: 

کې د پښټو اکيډمۍ د غونډو په تاالر کې تررسه شول. د 

ل کال د ننګرهار د رسحدونو او ۶۲۳۶يې د څلورم تلني 

يې پنځم تلني او کې  قبايلو رياست د کنورانسونو تاالر 

ل کال د ارواښاد رښتني د کورنۍ او د واليت د ۶۲۳۳

ارالعاتو او فرهنګ رياست له خوا د ننګرهار اوليس 

شپږم  مشوريت شورا تاالر )کوکب باغ( کې تررسه شوه. د 

رسه په رووم رو رتم تلني  يادغونډې يې په ترتيب 

ل کلونو کې د ننګرهار د ۶۲۳۳ل او ۶۲۳۴ل، ۶۲۳۲

ارالعاتو او فرهنګ د غونډو په تاالر کې جوړې شوې دي. 

 .(۳)ل کال کې تررسه شوی دی۶۲۳۱يې په لسم تلني 

يواد پوه جوالل ابواد کوې د يووه ديارلسم تلني د هغه د 

ل کال د مورغووموي ٢٩٣١ورځيني سيمينار په تر  کې د 

مه نېټه تازه شو. په دې سويومويونوار کوې د کوابول ٢٢په 

علوموو اکواډموه غوړو او د د  پوهنتون يو شمري استادانو، 

افغانستان په ختيځ کې مېشتو فرهنګويوانوو او لويوکووالوو 

ګډون کړى و. دا سيمينار د نونوګورهوار پووهونوتوون او د 

ارالعات او فرهنګ رياست په ګډه جوړ کړى و چې بوېوال 

بېلو ليکوالو په کې د ارواښاد په ژوند او فن مقالې واورولې
(۲). 

ل کال د ننګرهار په هسکه مېنه کې حمزه بابا ۶۲۲۶په 

پنځمه اوونيزه غونډه کې د عالمه خپله  فرهنګي بنسټ 

 ومنانځه.څوررلسم تلني پوهاند رښتني 

عولوموي او څوېوړنويوز په  پنځلسم تلني دغه راز د يواد 

سيمينار د ننګرهار د ارالعاتو او فرهنګ رياست له خوا د 

مه، په جالل اباد ښار کې ١٢هو. ش کال د کب په ٢٩٣١

جوړ شو، چې د ننګرهار او لغامن واليوتوونوو ګوڼ شوموېور 

فرهنګيانو، ليکواالنو، د پوهنتون استادانو او محصلينو پوه 

پوهانوو او بېالبېلو  کې ګډون کړى وو. په دې سيمينار کې 

ليکوالو د خپلو مقالو او ويناوو په تر  کې د پوهاند رښتني 

پر څو اړخيز شخصيت، اديب هڅو، ادب او کولوتوور توه د 

)هغه د خدمتونو او نه هېرېدونکو هلوځلو په اړه رڼا واچوولوه

۶۲). 

يواد   رتلسم تلنيد پوهاند صديق الله رښتني د همدارنګه 

هو. ش کوال ۶۲۲۳غونډه د ننګرهار پوهنتون په نوښت د 

دغوه غوونوډه چوې د   . شووه موه جووړه ٢١د مرغومي په 

پوهنتون د غونډو په تاالر کې تررسه شوه، د پوهونوتوونوونوو 

د   استادانو، فرهنګيانو او محصلينو په کې ګډون کوړى و.

غونډې ويناوالو، استاد رښوتوني د پښوتوو ژبوې پويواوړى 

څېړونکه، ادبپوه، کره کتونکه او پياوړى ګرامرليکوونوکوه 

 .(۶۶)ياد کړ

ل( د استاد رښتني د زوکړې سلموه ۶۲۲۳دا چې سږکال )

کاليزه پوره کېږي، نو په همدې مناسبت د علومو اکاډموي 

د ژبو او ادبياتو مورکوز لوه خووا معاونيت  د برشي علومو 

 -پوهاند رښتني د زوک ې سلمه کالي": په نوم عدلدمد 

 جو شو.څې ني" سيمينار 

له دغو پورته يادو شويو آثارو پرته چې په بېال بېلو وخوتوونوو 

 -کې خپاره شوي او د استاد رښوتوني د ژونود او عولوموي

په کې معلومات خپواره شووي، توګه  فرهنګي شخصيت په 

په هېواد کې دننه او همدارنګه په پښتونخوا کې په مجلوو، 

جريدو او ورځپاڼو کې او دغه راز په مختلوو وېبپاڼو کوې د 

هغه د ژوند، علمي او فرهنګي هڅو، آثارو او افکارو پوه اړه 

 د ليکوالو له خوا هم مقالې خپرې شوې دي.

 پايله
له پورتنيو څرګندونو جوته شوه چې د استاد رښتني په اړه 

 ۳موجولوې  «سبا ستووري»مستقل آثار ليکل شوي او د  ۱

د پووي ايووچ ډي  ۳شوووي دي، ځوانووګووړې  ګوڼووې ورتووه 

د ماسرتۍ تيزسونه او يو مونوګرا  يې پوه  ٦ډيزرټېشنونه، 

اړه کښل شوي او هم په ګڼو آثارو کې يې ضمنوي يوادونوه 

راغلې ده، کابو هر کال يې تلني غونډې جوړې شوي، يوو 

څېړنيز کنورانس يې پوه اړه وړانودې شووی او د  -علمي

تحقيقوي   –زوکړې د سلمې کاليزې په مناسبت يې علمي 

 کنورانس تررسه شوی دی.

په پای کې ژمنه کوم چې په راتلونکي کې به د پوهاند 

رښتني په څېر د پښتو ادب د نورو پياوړو پوهانو، څېړونکو 

تحقيقي   –او استادانو په باب هم د تررسه شوو علمي 

رسچينو، غونډو او سيمينارونو جاج هم اخلم. په همدې 

 هيله.

 مأخذونه:
( شهزاده توحيدمل، د پښتو ژبې او ادبياتو په وده کې د پوهانود ۶) 

ل کوال، ۶۲۳۳صديق الله رښتني ونډه، د علومو اکواډمي: کابول، 
 مخونه. ۳۳، ۳۶، ۶۲، ۶۱

 ادبې پېښليک، ناچاپ اثر. -( محمد اصف احمدزی، فرهنګي۳)
 ( د ډاکټر زرغونې زېور رالېږىل يادښت.٢٢)
 ( پورتنی اثر.۲)
 ( مخکینی مأخذ.۴)
( شهزاده توحيدمل، د پښتو ژبې او ادبياتو په وده کې د پوهانود ۳) 

ل کوال، ۶۲۳۳صديق الله رښتني ونډه، د علومو اکواډمي: کابول، 
 مخونه. ۶۱او  ۶۳، ۶۴، ۶۲، ۶۳

 ( د استاد زرغونې زېور رالېږىل يادښت.٦)
//:https( بازمحمووووووود عابووووووود، موووووووشال راډيوووووووو، )۱)

www.mashaalradio.com/a/24439965.html.) 
 ادبې پېښليک، ناچاپ اثر. -(محمد اصف احمدزی، فرهنګي۱)
 ( پورتنی اثر.۳)
 ( مخکینی مأخذ.۲)
 ادبې پېښليک، ناچاپ اثر. -(محمد اصف احمدزی، فرهنګي۶۲)
 ( د ډاکټر زرغونې زېور رالېږىل يادښت.٢٢)

 

ځینې نورې سورنامې یې هم په کابل مجله کې خپرې 

 ل کال کابل ۶۲۲۶شوي دي. لکه: ) د جنويب والیت د 

ل کال کابل ۶۲۴۴ګڼه، د خوست لیدنه د  ۳مجلې په 

ګڼه، د فراه پېژندنه دا چې چېرې خپره شوې  ۳مجلې په 

معلومه نه ده او د الینګار او الیشنګ ننداره چې د 

ګڼه کې چاپ شوې  ۱ل کال د کابل مجلې په ۶۲۳۲

 م ( ۶۶۴: ۴ده.() 

پر دغو رسبېره دوې نورې سورنامې ) د مرص سور او هېواد 

نندارې ( هم لري چې چاپ شوي نه دي. نو ویلی شو 

چې پوهاند صدیق الله رښتین د پښتو تخلیقي ادب دغه 

ډول ته بې ساری خدمت کړی دی چې هرکله په پښتو 

ادب کې د دغه نرثي ډول یادونه ويش د پوهاند رښتین 

 نوم به یې په مخکښانو کې کښل کېږي. 

 

 مأخذونه:
توحیدمل، شهزاده. د پښتو ژبې او ادبیاتو په وده کې د د ۳

پوهاند صدیق الله رښتین ونډه، د علومو اکاډمي د ژبو او ادبیاتو 

 ل کال.۶۲۳۳مرکز، کابل، 

و  رښتین، صدیق الله. د ننګرهار ننداره، یونیورسټي بک ۲

 ل کال.۶۲۱۴ایجنيس، پېښور، 

و رښتین، صدیق الله. د هند سور، پښتو ټولنه، کابل، ۲

 ل کال.۶۲۲۴

و هاشمي، سید محی الدین. د پوهاند صدیق الله رښتین د ۴

فرهنګي خدمتونو څېړنه او کره کتنه، میهن خپرندویه  -اديب

 ل کال. ۶۲۲۳ټولنه، 

 

»

ګرامر په اړوندو برخو په کې ښه څېړنه شوې، د هرې 

برخې جزیات په توصیل رسه څېړل شوي دي او تر اوسه 

هم په ژبنیو څېړنو او ګرامر لیکنه کې د پښتو ژبپوهانو او 

 ژبڅېړونکو له لوري د یوه غوره مأخذ په توګه کارول کېږي.   

څېړنوال شهزاده توحیدمل د پښتو ګرامر د ارزښت او 

اهمیت په اړه داسې نظر لري: د پښتو ګرامر ډېره برخه له 

نن څخه نږدې شپېته کاله وړاندې د عريب ژبې د ګرامري 

قواعدو پر اساس لیکل شوې چې د معارصې ژبپوهنې له 

بنسټونو، اصولو او غوښتنو رسه پوره سمون نه لري، خو بیا 

هم په دې ګرامري اثر کې داسې ډېر د غنیمت وړ مواد 

شته چې د ګرامر د تدریس او لیکوالو رسه په ګرامر لیکنه 

 م (۱۴: ۶)  «کې الزمه مرسته کولی يش.

استاد رښتین د دې اثر موضوعات په ټولیزه توګه په څلورو 

برخو وېشيل او په هره برخه یې پوره خربې کړې چې په 

الندې ډول یې واضح کولی شو: د لومړۍ برخې تر پيل 

دمخه استاد د ژبې، د پښتو ژبې د تاریخ ې او د ګرامرونو 

د تاریخ ې په اړه خربې کړي او پر دې موضوعګانو یې 

 توصیيل بحث کړی دی.

د کتاب په لومړۍ برخه کې د غږپوهنې تر رسلیک الندې 

دا مسایل څېړل شوي، غږونه، اصيل غږونه، مستعار 

غږونه، د مخرجونو په اعتبار د توریو ډولونه، کومکي 

غږونه، خج، کومکي توري، او د کومکي غږونو په اړه 

 یادونې.

د پښتو ګرامر په  دې برخه کې غږونه پر دوه ډوله وېشل 

شوي. اصيل غږونه او مستعار غږونه چې وروسته د هر یوه 

  ټاکلی ګرافیم هم ښودل شوی دی.

د پښتو ګرامر دوهمه برخه د رص  یا مورفولوژي بحث ته 

ځانګړې شوی او دغه موضوعات په کې راغيل دي: 

رص ، د کلمې ډولونه، نوم، د موهوم له مخې د نوم 

ډولونه، خاص نوم او ډولونه یې، جنس نوم او ډولونه یې، 

د جمعیت نوم، مجرد نوم، عام نوم،د ظر  نوم، مکاين 

ظر ، زماين ظر ، مطلق وختونه...، د مرکبو صوتونو 

جوړښت، د حیواناتو د شړلو او غوښتلو صوتونه، د جوړښت 

له مخې د نوم ډولونه، خاص مرکب نومونه، عام مرکب 

نومونه، د کیویت له مخې د نوم ډولونه، ښځینه نوم 

ډولونه، د شمېر له مخې د نوم ډولونه، د نوم حالتونه، په 

پښتو کې د پردیو لغاتو قانون، ضمیر او ډولونه یې، صوت 

او ډولونه یې..، د فعلیت او نافعلیت له مخې د نوم 

ډولونه، د جوړښت او پای له مخې د پښتو مصدرونو 

ډولونه...، د فعل بحث، د موهوم له مخې د فعل ډولونه، د 

اشخاصو له مخې د فعل ډولونه، د زمانې له مخې د فعل 

ډولونه، د اشتقاق او جوړښت له مخې د فعل ډولونه، 

 قیدونه او ډولونه یې، ادوات یا توري، مستعار لغات...

تر رسلیک الندې دا  «پښتو نحو»د کتاب درېیمه برخه د 

ژبنۍ موضوعګانې رانغاړي: د ناقص کالم قسمونه، انشایه 

جملې، خربي جملې، د اسمي جملو قاعدې، فعيل 

جملې، د فعيل جملو جوړښت، د فعل، فاعل او موعول 

مطابقت، د فعيل جملو قاعدې، په فعيل جملو کې د 

ضمیرونو استعامل، د فعل مربورات او توابع، غربګې 

 جملې او د جملو سپړدنه او بېلونه، 

د کتاب وروستۍ برخه بیا د لویې نحو په نامه یو شمېر دا 

موضوعات راسپړي: فصاحت او بالغت، د معاين برخه، د 

مسند الیه حالتونه، د مسند الیه توابع، د مسند حالتونه، 

د جملو معنوي څرنګوالی، د جملو لنډوالی او برابروالی، 

د جملو لوظي څرنګوالی، د بیان برخه، په جملو کې د 

 افعالو مجازي استعامل.

په پایله کې ویلی شو چې پوهاند رښتین د پښتو ادب 

هغه ستوری دی چې د ادبپوهنې او ژبپوهنې په دواړو 

برخو کې یې زیار ګاللی، اثار یې لیکيل او په ژبنۍ برخه 

کې یې د پام وړ او ارزښتمنې لیکنې او څېړنې کړې چې 

له دې ډلې یو هم د استاد پښتو ګرامر دی. استاد رښتین 

په دې اثر کې د ګرامر د ټولو برخو جزیات وړاندې کړي او 

 هره برخه یې په توصل رسه څېړلې ده.

رسه له دې چې د پښتو ګرامر ځینې برخې په دودیز ډول 

لیکل شوې، خو ارزښت او اهمیت ته په کتو یې اوس هم 

په ژبنیو څېړنو کې د ژبڅېړونکو او ژبپوهانو له خوا د یو 

غوره مأخذ په توګه کارول کېږي او د ژبپوهنې له زده 

کوونکو او نوو څېړونکو رسه په ګرامري برخه کې الزمه 

 مرسته کولی يش. 

 مأخذونه
و توحیدمل، شهزاده. د پښتو ژبې او ادبیاتو په وده کې د ۶

پوهاند صدیق الله رښتین ونډه، علومو اکاډمي، د ژبو او ادبیاتو 

 ل.۶۲۳۳مرکز، د پښتو ژبې او ادبیاتو انستیتوت، 

و رښتین، صدیق الله. پښتو ګرامر، یونیورسیټي بک ۳

 ل.۶۲۱۳ایجنيس،

و هاشمي، سید محی الدین. د پوهاند صدیق الله رښتین د ۲

اديب و فرهنګي خدمتونو څېړنه او کره کتنه، میهن خپرندویه 

 ل.۶۲۲۳ټولنه، 

و هاليل، عبدالحکیم، د پښتو ژبې فونولوجي، علومو اکاډمي، ۴

د ژبو او ادبیاتو مرکز، د پښتو ژبې او ادبیاتو انستیتوت، 

  ل. ۶۲۱۲ل
 

 

دا دیو اروپایي سړی کیسه ده چې  رنوک رردن: -۳ 
 استاد رښتین له دري ژبې پښتو ته را ژباړلې ده؛ خو چاپ 

 نه ده .

دا اثر استاد رښتین له عريب ژبې  د زملو وظیف : -۴ 
پښتو ته را ژباړلی دی . دا په واقعیت کې د مقالو یوه 
ټولګه ده چې وخت په وخت د هېواد په خپرونو کې چاپ 

 شوي دي.
په نوم کیسه یې د الهور د اردو ژبې  دد هی رفسوس: ۵

قلندر( څخه پښتو ته راژباړلې او کابل مجله مست مجلې )

 (۲کې خپره شوې ده)

د پوهاند رښتین د ژباړو ژبه ساده، روانه، پخه او خوږه ده 

دا چې ژباړن په دواړو ژبو باندې په ښې پوهیدنې رسبیره 

دژباړې په فن  او مهارت هم پوره پوه او خرب دی؛ نو ځکه 

یې ژباړه هم پوره، کره او په اديب معیار برابره ده. پر ژبني 

فصاحت او بالغت عالوه داسې رواين او خوږوالی په کې 

هم پرې نه کېږي او ګومان ترسرتګو کېږي چې د ژباړې 

لوستونکي یا اوریدونکي ته تخلیق ښکاري. داسې 

 انګېري، چې دا خربې په خپله د استاد دي. 

 مأخذونه
و هاله، حبیب الله. د ژاړې اصو ، ژباړن: امان الله ۶

 م . ۲ل کال، ۶۲۳۱اماين، خاور خپرندویه ټولنه، 

و نارص، نرصالله. معارصو پښتو ژباړو ته لنډه کتنه، کابل ۳
 مخونه. ۶۲ -۶۳ل کال، ۶۲۲۴مه ګڼه، ۱مجله، 

و هاشمي، سیدمحي الدین. دپوهاند صدیق الله رښتین ۲

داديب او فرهنګي خدمتونو څېړنه او کره کتنه، میهن 

 م . ۶۱۲ل کال. ۶۲۲۳خپرندویه ټولنه: جالل اباد، 

 

  

دوران په هر چا باندې راځي، که یو دوه تنه ستا څخه 

مسافر يش او نا آشنا ملک ته الړ يش؛ نو هغوی به هلته؛ 

لکه د دوو وروڼو په شان خواږه او یو بل ته ګران وي، ځکه 

چې دوی دواړه له یوې خاورې او یوې ځمکې څخه پیدا 

شوي دي او د یو ځای او به یې څښيل دي، یعنې ستا په 

غېږ کې لوی شوي او ستا د سینې شوده یې روديل 

 (  ۴دي.((  )

د استاد پورته ژباړه ساده، روانه او اسانه ده ، هېڅ ډول 

پي لتیا نه لري چې د ښې ژباړې یوه ځانګړنه یې بللی 

شو. د یادې ژباړې ژبه سوچه او د ولس محاورې ته نږدې 

ده او داسې څه نه لري چې لوستونکي یا اورېدونکي ته 

 یې په پوهېدنه کې څه ستونزه پیدا يش. 

))ګرانه ورنه! ستا د فتح او کامیابۍ زېری ماته د زوی د  

زېري څخه هم زیات، دا رنګ ستا د نامه لوړوالی او ستا 

عزت په هر څه زیات بومل، څومره چې ستا نوم په جهان 

اوچت وي، هغومره به زه تل خوشحاله او مرسور یم. ورنه! 

له تا څخه بل ښه پالر نشم پیدا کولی او نه له تا څخه 

زیاته مهربانه مور چېرته شته او نه ستا په شان بل ورور 

پیدا کېږي، چې سړی پرې ډاډه او بې غمه وي او نه 

داسې معشوقه لرم، چې ستا نه پرې زیات مین یم او نه 

مې داسې زوی شته، چې ستا نه راته زیات ګران او خوږ 

 (  ۳وې، ته زما دپاره یو بختور ژوند جوړوې....(( )

په دې بېلګه کې له ترشیح او توضیح پرته، پورته 
 ټولې ځانګړنې لیدل کېږي.

په پای کې د استاد رښتین د ژباړو په اړه په لنډ 
 ډول داسې ویالی شو:

 ځکه؛ نو ژباړه سمه او خوږه نه راځي يپر ټک يټک

په کلکه ساتلی له ټکي پر ټکي ژباړې څخه ځان  استاد

 .دی او موهومي ژباړه یې تررسه کړې ده

په ژباړه کې یې هېڅ ډول ابهام او پې لتیا نه 
محسوسېږي، تر دې چې سړی د استاد په ژباړه هيڅ د 

 ژباړې فکر نه شی کوالی.
د استاد د ژباړو ژبه ډېره پخه او خوږه ده. دا چې ژباړن په 

دواړو ژبو باندې په ښې پوهېدنې رسبېره د ژباړې په فن او 

مهارت هم پوره پوه او خرب دی؛ نو ځکه یې ژباړه هم 

 معیار برابره ده.اديب پوره،کره او په 

ليکوالۍ   د ي ده چې استادليکوال ې یو مهم اصلژباړد 

دی او په خپله دغه ژباړه کې یې په ټولو اصولو خرب او پوه 

 د لیکوالۍ ټول اصول په بشپړه معنا مرعات کړي دي.

 مأخذونه:
و یارس پاچا، د عبداللطیف بهاند د ژباړو ارزښت او څرنګوالی، ۶

 م .۳ل، ۶۲۲۳مه( ګڼه، ۶۳وو۶۶زېري جریده)
و هاشمي، سید محی الدین. د پوهاند صدیق الله رښتین د ۳

او کره کتنه )د پي ایچ ډي څېړنه اديب وو فرهنګي خدمتونو 

تحقیقي مقاله(، میهن خپرندویه ټولنه: د میهن خپرندویې 

 م .۶۱۲ل، ۶۲۲۳ټولنې تخنیکي څانګه، جالل آباد، 

و الساعي، ابراهیم زکي. تصویرالعوارف، ژباړن: رښتین، ۲

 ۴۲ل، ۶۲۲۴، پښتو ټولنه: کابل، (صدیق الله. )د مینې هنداره

 م .

 م .۴۲و پورتنی اثر، ۴
 م .۴۲و پورتنی اثر، ۳

 مه.۳۸ز.کا،  د مارچ ۲۲۲۲مه رو د ۲۳هد.ق. کا،  د راب د میاشت  ۳۴۴۳مه  د ۲۸،.کا، د حوت )کب( د میاشت  ۳۳۹۸مه( ګڼه  د ۳۴۴ -۳۴۳مه( ګڼه  درېیمه دور:  پرله پس  )۲۴ -۲۳چهارشنبه  )

۴ 
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آشنيلو د ژمي له اوږد خوب نه سرتګې وغړولې. دورېځو له 

جزيرو نه راغلو څاڅکو ورله مخونه ووينځل.د منر تودو 

وړانګو په کې ګرمي او تودوخي واچوله. د اوچتېدو 

پاڅېدو، پورته کېدو قوت يې وموند او هرې خواته ددوی د 

: ۳ټوکېدو او زرغونېدو ګونګوسی شو...(( )

 مخونه(۶۳۲و۶۳۳

وګورئ چې پښتو او پښتونولۍ ته يې د څومره غښتلتيا 

رسه رسه بيا هم د درناوي او منلو زغرې ور اغوستي دي. 

په دې معنا چې پښتو او پښتانه رسه ددومره دبدبې بيا 

هم د خربې په ځای کې د درناوي او احرتام رس ټيټوي. 

 ښې بېلګې يې جرګې دي.

)) پښتو او پښتونويل په يوه منډه له جګو جګو څوکو ، 

لويو ډاګونو پښتني سيمو راوځغيل د منونځ او درناوي 

زغره واغوندي په ډېره دبدبه او هيبت رايش مګر هغلته 

 م (۶۳۳:  ۳يوې خواته په ادب ودريږي.(()

استاد په تاریخي څېړنو کې هم د پام وړ کار کړی دی،   

خو دلته يوه بېلګه را اخلو چې په هرني نرث يې د )پښتو( 

کلمې سپړنه او د بېستون په ډبرليک کې د پښتو تورو 

 پيدا کېدل او پيدا کول په هرني ډول ليکيل دي:   

))د پښتو کاروان د پت ، ښېګړې، تورې او وفا په برکت 

هرچا ته د خپل پرتم لويۍ او پاکۍ پلوشې وځلولې .ددې 

ځالندو پلوشو متاشې ته ډېرې سرتګې په ځريځري کتو 

بوختې وې. نه پوهېږم دچا د سرتګو نظر د بېستون په 

ډبرليک ولګېده. يوه جټکه يې وخوړه  مګر چې سرتګې 

يې په کې خښې کړې نو د پښتو تورو ورته په ډکه خوله 

 م (۳۱: ۱وخندل...(( )

د مهال څرګندونه يې د انځرو په نه ټوکېدو کې ښودلې 

ده.بيا يې )لکه مور چې ماشوم له خوبه راويښوي( د نه 

ټوکېدو دليل هم ښودلی دی؛ خو هرنيت ته يې سړی 

 حريان پاتې يش:

))شريشاهي په ډېرو انځرانو مشهوره ده مګر مونږ په 

داسې وخت کې وليدله چې انځرو ال په کې سرتګې نه 

: ۴وې غړولې او د پرسيل مور له خوبه نه وو پاڅويل .(( )

 م (۳۲

د سور پرمهال د ربيعت ښکال هم په داسې الواظو 

وړاندې کوي چې ښکال يې نوره هم څو واره ډېروي او د 

سړي په زړه کې وګرځي چې کاشکې ما هم دا ځای 

 ليدلی وی:

))د غره د پاسه د اسامن پېغلې لور له خپل سپني م  نه  

پلو لېرې کړ او د نوراين م  پلوشې يې په ټوله دنيا 

ونوستلې. زه د سپوږمۍ د م  په ننداره کې له هر فکر نه 

ووتم او د حريت چپو الهو کړم. په زړه کې ګړۍ په ګړۍ د 

سپوږمۍ د م  کرې ته ورنږدې کېږم او خيال کوم چې دا 

ګوندې د سپوږمۍ د ورتګ سور دی ... په همدې وخت 

په موټر کې ناست د يوه ځلمي غږ زما د تصوراتو په پرده 

 کې الر پيدا کړه او دا لنډۍ يې وويله: 

 سپينې سپوږمۍ له تانه جارشم

 زما جانان به درته ډېر کتيل وينه

 م (۳۲: ۴)

د سيمې د خلکو يو بل ته درناوی يې هم په ښکيل انداز 

کې وړاندې کړی. د )بې اجازې روژه نه ماتول( اصطالح 

يې هم د پوره درناوي ښودلو لپاره رواړې ده:  ))د دې 

ځای خلک د )سپني روبو( ډېر منونکي دي او د دوی بې 

اجازې روژه هم نه ماتوي. سيند په ټوله دره کې تر دم 

کيل پورې د لويو هيبتناکو غرونو له وېرې غلی روان دی. 

نه رش کوي نه شور. نه مځکې وړي نه پټي؛ مګر رسه د 

 م (۱۱: ۴دې هم په چپه خوله خونړی دی .(( )

په الندې بېلګه کې د هرنيت تر څنګ د مظلومو په      

حال ژړا هم داسې څرګنده شوې چې د لوستونکو په زړه 

او مغز هم پوره اغېزه کوي: ))د شپونکي لو  لغړ کړاغ 

سرتګي ماشومان اوغريبه رنګ زپلې ښځه دخپلې کوډۍ 

په رسناسته وه. دوی مونږ ته ترند ترند کتل او مونږ د دوی 

په حال له سرتګو اوښکې تويولې. تور لوغړن شپونکی هم 

د خپلو ب و په شان بې مرتې والړ و. زمونږ رسه د دې 

بانډې خاوند د بارګام عبدالرحيم هم و. په دې وخت کې 

زمونږ )غمخور( ملګري له  جېبه دوه پنځه ګون راوښکل او 

شپونکي ته يې ورکړل. ما ورته وويل: پيسې؛ خو ښې او 

خوږې دي مګر د دي لغړو ماشومانو دپاره خامتا په کار 

ده او بايد په داسې ځايونو کې سړی له ځان رسه خامتا 

وګرځوي. خري څه به مې پوښتئ. دا شپونکی اووه رسه 

 مخونه(  ۱۲وو۱۳: ۴کور لري ...(( )

ما د هرني نرث دغه څو بېلګې وړاندې کړې؛ که نه د       

پوهاند صدیق الله رښتني د نرث د هرنيت ښودلو په اړه 

پوره لوی اثر ليکل کېدای يش. د دغو کتابونو د مطالعې 

وروسته د ))ښکال وږمه(( نومې اثر هرنيت تر نورو راته ډېر 

لوړ ښکاري؛ خو د نورو کتابونو نرث هم ځانګړې ښکال او 

هرنيت لري. په منت کې سيمه ښه انځوروي، ښکال ته 

نوره ښکال ورکوي، هر څه ته داليل پيدا کوي، د غريت او 

 پښتو لپاره وصيت کوي او نور ډېر پيغامونه لري. 

د دې لنډې لیکنې په پای کې ویالی شم چې د      

پوهاند رښتني نرث پوخ، معياري او خوږ دی. غښتلې او 

کره ژبنۍ ځانګړنې لري. جملې يې لنډې، پرېکړې، 

روانې او د ژبې د اصيل غونډليز)تړنګ( يا )نحوي ترکيب( 

رسه سمې دي. محاورې، متلونه او اصطالحات )نومونې( 

يې مالګه ده. د تخيل تومنه په کې غښتلې ده.د 

انځورونې، ترسيم او د احساس او پارونې وړتيا لري. د 

عريب ژبې وييونه په کې ښکاري. د ويونو ټاکنې او په 

خپل ځای راوړنې ته په کې پاملرنه شوې ده او په جملو 

کې د فعل برخې ته بدلون ورکوي. بې ساه څيزونه په 

حرکت راوستل يې لوی کامل دی. د صحنې په انځورولو 

کې يې لوی الس درلود. په منت کې ښه انځور وړاندې 

کوي، ښکال ته نوره ښکال ورکوي، هر څه ته داليل پيدا 

کوي، د غريت او پښتو لپاره وصيت کوي او نور ډېر 

 پيغامونه لري.

 مأخذونه

انځور، زرین. ))ارښاد استاد رښتین او پشتو اديب نرث((، 
 ل کال.۶۲۱۱مه ګڼه، کابل. ۶۲لېمه مجله، 

پروېز، ارهر. ادبڅېړنه )د عاقله سادات ژباړه(.ميهن 
 ل.۶۲۲۲خپرندويه ټولنه: پېښور، 

د استاد پوهاند رښتني ياد )د مقالو ټولګه(، دانش 
 م.۳۲۲۲کتابتون: پېښور، 

رښتني. پوهاند صديق الله. د ننګرهار ننداره، يونيورسټي 
 ل.۶۲۱۴بک ايجنيس: پېښور، 

رښتني. پوهاندصديق الله.د ښکال وږمه،ډايرکټر پښتو 
 م. ۶۲۲۱اکيډمي: الهور، ملت پرنټرز، 

رښتني، پوهاند صديق الله. د ژوند پلوشې، يونيورسټي 
 ل.۶۲۱۴بک ايجنيس: پېښور، 

روهي،رسمحقق. د پښتو ادبياتو تاري ، دانش خپرندويه 
 ل.۶۲۳۴ټولنه: پېښور، 

زېور، ډاکټر زېورالدين. د پښتو ادبياتو تاري  اوسنۍ دوره، 
د ساپي د پښتو څېړنو او پراختيا مرکز: پېښور، 

 ل.۶۲۳۱
مالتړ، ذکريا. د پوهاندرښتني نظريې)د مرکو په هينداره 
کې(، د افغانستان ميل تحريک فرهنګي څانګه: 

 ل.۶۲۲۴کابل، 
هاشمي، سيد محی الدين. د نرثي ادب ډولونه، وحدت 

 ل. ۶۲۳۲خپرندويه ټولنه: 
 

استاد د خپل لومړي چاپ شوي شعر په اړه داسې 

هو ش کال  ۶۲۶۱زما لومړی شعر په   لیکيل دي:

کې نرش شو، وروسته تر  «اخبار» کې د جشن په اصالح 

دې زما عالقه او مینه ورځ په ورځ زیاتېده او کله نا کله به 

مې د خپل زړه په غوښتنه یو نیم شعر وایه، په ځینو 

مشاعرو کې به مې برخه اخیستله؛ خو زیاته توجه مې د 

نرث خوا ته اړولې وه، ولې چې د پښتو ملن د نرث له مرغلرو 

څخه خايل وه او د نظم او شعر پانګه په کې له پخوا زیاته 

وه، بیا هم چې ما د خپلې ځوانۍ په شلو دېرشو کالو کې 

کوم شعرونه ویيل دي، هغه په مجلو او اخبارونو کې نرش 

 (۲شوي دي.)

استاد خپل خواره واره شعرونه چې ال له مخکې څخه په 

مطبوعاتو کې چاپ شوي او ځینو ته یې ال د چاپ موقع 

 ۶۲۱۳  -  ۶۲۱۶نه وه برابره شوې، په یوې ټولګه کې په 

په نوم په پېښور کې  «خوږې  وږمې»هو ش کلونو کې د 

 چاپ کړل.

 «ړومبۍ خربې»استاد د خوږې وږمې په رسیزه کې چې د 

تر رسلیک الندې راغلې په یو ځای کې داسې لیکي: ما 

چې د خپلې ځوانۍ په شلو دېرشو کلونو کې کوم شعرونه 

ویيل دي، هغه په مجلو او اخبارونو کې نرش شوي دي،  د 

هو ش کال  را وروسته چې زه له رسمي ماموریت  ۶۲۳۳

څخه وزګار شوم؛ نو د خپلو آثارو په پوره کولو او را ټولولو 

 مې الس پورې کړ.

په تېرو اتو کلونو کې د شلو کتابونو په لیکلو او را ټولولو 

هو ش  ۶۲۱۶بریالی شوم، په دغه لړ کې می دا دی په 

کال کې د خپلو اشعارو په را غونډولو بری وموند او دغه 

شعري پانګه مې د یوه کتابګي په شکل را غونډه کړه، دا 

خوږه »نومېږي، زه دا  «خوږه وږمه »وړوکی منظوم اثر 

هغو ځوانانو او پېغلو ته وړاندې کوم چې د پوهې او  «وږمه

علم په څنګ کې یې خپل پښتني پت او غیرت هم ټینګ 

 (۴ساتلی وي. )

د یادونی وړ ده چې استاد په دې رسیزه کې  

یاد کړی؛ خو د  «خوږه وږمه»د دې شعري ټولګې نوم 

 راغلی دی.  «خوږې وږمې»پښتي هغه   ټولګې پر

شعري ټولګه په پېښور کې د تاج محل  «خوږې وږمې«

کمپنی، خپرندویې ادارې له خوا په اخباري کاغذ په 

مخونو کې چاپ شوې ده. د شعرونو لیکلړ  «۶۶۶»

)فهرست( وروسته په پنځو مخونو کې د استاد د زوی 

فضل الله رښتین د یو څو خربې، تر رسلیک الندې لیکنه 

 هم راغلې ده.

( پارچې، شعرونه او غزلې ۳۶په دې تولګه کې د استاد )

راغلې دي. استاد صدیق الله رښتین که له یوې خوا په 

شعر کې بدیعي ښکالوې هم له پامه نه دي غورځويل؛ نو 

له بلې خوا یې محتوا او منځپانګې ته بیا تر هغه هم ډېره 

 پاملرنه کړې ده.

د استاد اشعارو ته په کتو رسه ویلی شو، چې د خپلو 

خلکو د هیلو، ارمانونو، غوښتنو ممثل دی، د خپل ولس 

په دردونو دردېدلی او په رنځونو او ناخوالو یې کړېدلی او 

په نوي ررز د قوم مړ احساس راويښوي او هغوی دې ته 

وايل ته یې را   هڅوي چې د ورن خدمت وکړي، ميل یو

بويل، تر څو خپل ځان، دوست او دښمن وپېژين او د 

هغوی له تورو مخونو څخه پرده پورته کړي او تور مخونه 

ټولو ته ښکاره او څرګند کړي. راځي چې په دې يې 

الندې بېلګو کې یې دغه معنوي اديب او هرني 

 ارزښتونه وګورو:

 څو به موږ ویده یو دهاتیانو په غوږونو کې
 هيڅ به نه ويښېږو په دا هسې رنګ شورونو کې

 څو پېړۍ د مخه له مونږ تليل کاروانونه دي
 ډک پرې پړاوونه دي

¯¯¯ 
 مونږه ال پراته یو د پکټونو پالنګونو کې

 خان کاکا مو غرق وي تر غرمې ال په خوبونو کښې
 یو کلی مو الس کښې وي ملک ملک به بولو ځان

 ځانته به هم وایو خان
(۳) 

 دویمه بېلګه:
 د قوم خدمت کې به خپل رسومال قربان کړمه 

 که زه پښتون وم
 ښکيل ګلزار به په کوشش افغانستان کړم

 که زه پښتون وم
(۱) 

وینو چې د یوه بادرده او خوږمن شاعر په حیث پر 
خپل ولس باندې غږ کوي چي یو موټی شئ، د 

 ورن خدمت وکړئ:
 نر پښتون شه، موتون، کړه خدمت د ورن

 وظیوه کړه د ځان صداقت د ورن
 ښه خدمت کړه مدام د خپل ملک او قام
 ساته تل ننګ، ناموس او عزت د ورن

(۱) 
په پای کې ویلی شو چې استاد شعرونه کم خو ډېر  

خواږه دي؛ د شعر او نظم په ښکلیو فورمونو کې د 
ټولنیز ژوند، ميل غوښتنې، ميل یووايل، ژورې 
اندېښنې، رښتینې مینه، د افغان ولس دردونه او 
ټولنیزې ناخوالې په ډېره خوږه سلیسه، روانه او اديب 

 رنګینه ژبه نورو ته وړاندې کړې دي.
استاد د شعر په ټولو فنونو، صنایعو او نورو لوازماتو 
ښه پوهېده، اشعار یې د وزن، آهنګ او اديب فنونو 
له مخې پوره، کره او د اديب هرني ښېګڼو څخه 
برخمن دي. د استاد رښتین د شعر او شاعرۍ په 
باب د بحث او څرګندونو وروسته، د هغوی په دې 

 شعري بېلګه خپله لیکنه رانغاړم:
 پښتونه پاڅه توره تر مال کړه

 د پالر غیرت نن ځان کې پیدا کړه
 حیرانه ځان ته، ټوله دنیا کړه
 خوره دنیا کې، خپله رڼا کړه
 دا زنګ وهلې توره صوا کړه
 د پښتنوايل بیرغ باال کړه
 له پلرو پاتې میراث و تاته

 غیرت همت دی اوس یې نو ساته
(۳) 

 مأخذونه 
شعري ټولګه، ړومبی  «خوږې وږمې»رښتین، صدیق الله.  -۶

 خربې، تاج کمپني، پېښور.
هاشمي، سید محی الدین. د پوهاند صدیق الله رښتین د  -۳

کتنه، پښتو څانګه، فرهنګي خدمتونو څېړنه او کره  –اديب 
 م . ۶۲۴ل کال  ۶۲۲۳پوهنتون،  –پېښور 

 و پورتنی اثر، هامغه م .۲
شعري ټولګه: تاج  «خوږې وږمې»رښتین، صدیق الله.  -۴

 م . ۳کمپنی، پېښور، 
 م .۳۳و پورتنی اثر، ۳
 م .۲و پورتنی اثر، ۱
 م ۶۲و پورتنی اثر، ۱
 م .۴۳و پورتنی اثر، ۳
 

د فراه د سیستان جریدې مؤسس او خپروونکی شوو، لوه )
( کال پورې د کابل پوهنتون اسوتاد، پوه )۶۲۳۳و  ۶۲۳۳
( کوال د پوښتو ۶۲۲۱( کال د پوهنې سالکار، په )۶۲۲۳

( کوال کوې يوې د پوهانود ۶۲۴۲ټولنې لووی مودیر، پوه )
ل( کوال دویوم ځول د  ۶۲۴۳علمي رتبه واخیسته. او په )

 (.  ۳پښتو ټولنې رئیس شو )

د پورتنیو دندو ترڅنګ يې د کابل راډیو د بېالبېلو برخو 

ل(  ۶۲۳۶و  ۶۲۳۲مرشي هم کړې، استاد رښتین له )

کال پورې له هېواده بهر په بېالبېلو هېوادونو او د ننه په 

هېواد کې د علمي غونډو، سیمینارونو او ورکشاپونو 

ګډونوال، برخه وال او ویناوال وو. د استاد د پنځلسو 

( ۶۲۲۲علمي اثارو په ګډون سلو په شاوخوا اثار او تر )

زیاتې مقالې لري، چې زیاترو يې جایزې یې ګټيل دي، )

ل( کال  ۶۲۱۱( کاله یې فرهنګي فعالیت کړی او په )۴۶

 (۲وفات شوی دی. )

د استاد رښتین د ادبپوهنې او ژبپوهنې په برخه کې ډېر 

عايل اثار لري، هغه وخت چې استاد د ژبپوهنې په برخه 

کې کار کول، تر ډېره د پښتو ژبې د ژبپوهنې برخه 

نیمګړې وه، استاد د عريب ژبې په قواعدو او اصولو ښه 

پوهېده، د همدغې پوهې په رڼا کې د پښتو ژبې په برخه 

کې ډېر موید او جامع کتابونه ولیکل، چې تر ننه پورې له 

لومړنیو او معتمدو رسچینو څخه ګڼل کېږي. په لنډ ډول 

به یې الندې پښتو ګرامري اثار د څېړنپوه موالجان تڼیوال 

د ))پښتو ژبه او ژبپوهنه(( اثر څخه په استوادې تاسو ته 

 در وپېژنم. 

و پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه: د پوهاند رښتین دغه ۶

ل کال چاپ  ۶۲۳۱کتاب، لومړی ځل پښتو ټولنې په 

ل کال کې د ساپي د پښتو  ۶۲۳۲کړی او دوهم ځل په 

څېړنو او پراختیا مرکز، پېښور کې چاپ کړی، دا کتاب 

مخونه لري او په مختلوو موضوعاتو، لکه: د کلامتو  ۶۴۶

ډولونه، اشتقاق او ترکیب، مصدري الحقې، مرکب او نور 

 په کې څېړل شوي دي.

 ۶۲۳۱و لومړی لیار ښوونکی: یاد اثر پوهاند رښتین په )۳
ل( کال کې لیکلی او پښتو ټولنې د کابل په مطبعه کې 
 چاپ کړی او ګرامري قواعد په دريس بڼه بیان کړي دي. 

و پښتو ګرامر لومړی جز: دا اثر صدیق الله رښتین په )۲

ل( د کال کې لیکلی او په عمومي مطبعه کې ) ۶۲۳۱

 ( مخیز چاپ او په ژبه او ګرامر غږېدلی دی.۶۳۴

( ۶۲۴۶و ژبښودنه: دا کتاب هم صدیق الله رښتین په )۳

کال کې لیکلی، چې د مطبوعاتو ریاست له خوا په )

ل( کال کې دولتي مطبعې چاپ کړی دی. کتاب  ۶۲۴۳

( مخونه لري، په پښتو الوبې، کومکي غږونو، ۶۳۲)

کومکي تورو، د کلمې په ډولونو، د نوم په ډولونو، د نوم په 

حالتونو، صوتونو، قیدونو او نورو عنارصو یې خربې کړي 

دي. په دوميه برخه کې په لیکدود، په درېیمه برخه کې 

لیکښود او په پای کې ترجمو او نورو موضوعاتو رڼا اچول 

 شوې ده.

و د پښتو ګرامر: دا ګرامر پوهاند صدیق الله رښتین ۳
لیکلی او سیدمحی الدین هاشمي په پښتو اړولی دی، د 

( ته رسېږي، په دې اثر کې پښتو ۴۲۶مخونو شمېر یې )
ګرامر ډېرې موضوعګانې په روانه ژبه بیان شوې دي او په 

ل کال کې د پېښور د یونیورسټي بک ایجنيس له ۶۲۱۳
 (۴خوا چاپ شوی دی. )

په پورته توګه مو د استاد رښتین ځینې ژبپوهنیز اثار 

دروپېژندل، خو د مقالې له محتوا رسه برابر غواړم د استاد 

رښتین د ښوونیزو کتابونو نوملړ وړاندې کړم. په دې برخه 

کې ))د پښتو ژبې او ادبیاتو په وده کې د پوهاند صدیق 

الله رښتین ونډه(( اثر د پوهاند رښتین پوهنیز او ښوونیز 

 اثار په لنډیز ډول داسې راپېژين:

رلف د د لوړو زد: ک و وزررت د پوهنتونونو د تدریس 
 لپار::

( د پښتو ادبیاتو تاری  )څلورم ۳جز، )۶( پښتو ګرامر ۶
 ( پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه،۲ټولګي لپاره(، )

د  ( ۱( د پښتو مصدرونو الرښود، ۳( پښتو ژبښودونه ۴

( د پښتو او ۳( د پښتو عروض، ۱پښتو اشعارو ډولونه، 

 ( لرغونې پښتو.۲سانسګریت نږدیوالی، 

ب د د پوهنتونونو لپار: مرستیا، دريس لیکيل رو 
 تدوین ک ي کتابونه:

( د ۲( پښتانه شعراء دویم ټوک، ۳( پښتو ادبیاتو تاری ، ۶

( ۳( د خوشحال خان بازنامه، ۴عبدالحمید مومند دیوان، 

( د ژوند ۱( د هند سور، ۱د خوشحال خان رب نامه، 

( د ۶۲( د جالل الدین تذکره، ۲( ننني لیکوال، ۳سندره، 

( د پښتو ۶۳( تاریخ ه ادب پښتو، ۶۶پښټو اديب کورنۍ، 

( د پښتو قلمي نسخو د څېړنې الرښود، ۶۲قلمي نسخې، 

( د پښتو ۶۱( پښتو پېژندنه، ۶۳( پښتني الرښود، ۶۴

( د عيل ۶۲( روښان ستوري، ۶۳( پښتو نرث، ۶۱ادبیات، 

( د پښتو نرث ۳۶( تاریخي سیمینارونه، ۳۲خان پېژندنه، 

( ۳۴( پياوړي شاعران، ۳۲( نومیايل شاعران، ۳۳هنداره، 

 ( د ښکال وږمې.۳۳د ژوند پلوشې، 

 ج د  د پوتو ټولن  د تدریساتو د کورسونو لپار::
( د ۳( د پښتو ژبې د کورسونو لومړنۍ لیار ښوونکی، ۶

 پښتو ژبې د کورسونو د شپږم سمسرت پښتو کيل.

د و د پوهنې وزارت د دريس نصاب لپاره یې الندې 
 کتابونه لیکيل دي:

( د دریم ټولګي پښتو ۳( د دوهم ټولګي پښتو قرائت، ۶
( د شپږم ۳( د دولسم ټولګي پښتو قرائت، ۲قرائت، 

 (۳( د پنځم ټولګي دینیات.)۱ټولګي دینیات، 
په پورته څلورو برخو کې ما هغه پوهنیز او ښوونیز اثار 

دروپېژندل چې ما ته په خپله لنډه مطالعه السته راغلل، 

زه د پوهاند رښتین نه ستړې کېدونکې هڅې او د ده د 

څېړنو پر مهال په پښتو ژبه او ادبیاتو برخه کې زیات څه 

نه موندل کېدل، خو د خپلې مورنۍ ژبې او د اسالمي 

علومو کې د لوړې ک ې الس لرل، د دې سبب شول چې 

خپل لیاقت، اخالص هڅه او د خدمت ښه نیت رسه د 

هېوادنۍ، ژبنۍ مینې او هېوادوالو ته د غوره تدریيس، 

نسبتاً معیاري اثارو په ورکولو رسه لوی خدمت وکړي؛ نو 

زه پوهاند صدیق الله رښتین د افغانستان د همهالو 

څېړونکو، پوهانو د پښتو ټولنې مرشانو او د پوهنتون په 

استادانو کې سرت، وتلی، مخکښ نوموتی د پوهنیز او 

ښوونیز نظام ځالنده ستوری بومل، ستوری و او په 

راتلونکې کې یې د ال نورو ستایلو او پرې ویلو او څېړلو 

 حقدار دی.

 پایله
د پایلې په توګه ووایم چې پوهاند رښتین هغه سرت لیکوال 

دی چې د سلو په شاخوا کې اثار او د زرو په شاوخوا کې 

مقالې کښيل، د پوهنې، لوړو زده کړو، د پښتو د کورسونو 

او پښتو ټولنې لپاره یې ډېری ارزښتمند  اثار لیکيل، په 

راډیو کې د بېالبېلو اديب پروګرامونو مرشي کړې، په 

بهرنیو او کورنیو علمي غونډو کې ګډون کړی، مقالې یې 

 لوستي او غوره ویناوې کړې دي.

د وړانګې او سیستان جریدو مؤسس او لومړی چلوونکی 
( اثارو یې نړیوالې او هېوادنۍ جایزې ګټيل دي او ۴۶و. )

په زرګونو محصلین یې روزيل چې زه یې د پوهنیز او 
ښوونیز تعلیمی نصاب د برخې سرت ستوری ګڼم او 

 ستوری دی.
 مأخذونه

و زېور، زېور الدین. د پښتو ادبیاتو تاری  اوسنۍ دوره، د ۶
ل،  ۶۲۳۳ساپي د پښتو څېړنو او پراختیا مرکز: پېښور 

 م  ۳۲
و هېوادمل، زملی. استاد رښتین دخپلو اثارو په هنداره ۳

کې، د استاد رښتین یاد، د مقالو ټولګه، د فضل الله 

 م . ۳۴۲م کال،  ۳۲۲۲رښتین په زیار: پېښور، 

و توحیدمل، شهزاده. د پښتو ژبې او ادبیاتو په وده کې ۲
د پوهاند صدیق الله رښتین ونډه، د علومو اکاډمي، د ژپو 

 م . ۴۴ل،  ۶۲۳۳او ادبیاتو مرکز، شعیب مطبعه: کابل، 
و تڼیوال، موال جان. پښتو ژبه او ټولنه، د علومو اکاډمي، ۱

د ارالعاتو او عامه اړیکو ریاست، شمشاد مطبعه: کابل و 
 مخونه. ۲۶، ۳۶ل،  ۶۲۲۱افغانستان، 

 م . ۲۴و توحیدمل، شهزاده. پورتنی اثر، ۳

۳ 

 مه.۳۸ز.کا،  د مارچ ۲۲۲۲مه رو د ۲۳هد.ق. کا،  د راب د میاشت  ۳۴۴۳مه  د ۲۸،.کا، د حوت )کب( د میاشت  ۳۳۹۸مه( ګڼه  د ۳۴۴ -۳۴۳مه( ګڼه  درېیمه دور:  پرله پس  )۲۴ -۲۳چهارشنبه  )



 

۱ 

 ۲۷۴۴۴۸۷۳۳۵د رړیکو شمېرې: 

      ۲۷۲۴۹۸۶۲۳۳ 
 zerai1316@gmail.comبرېونالیک: 

پته: د علومو رکاډم   د ژبو رو ردبیاتو 

 مرک"  زنبق څلور الرې  نوی ښار

 رفغانستان —کابل

 د رفغانستان د علومو رکاډم 

 د ژبو رو ردبیاتو مرک" خپرنی" ررګان

   په زېري ارید: ک  له رسلیکن

پرته  د نورو لیکنو سپیناوی په 

 خپله د لیکورلو په غاړ: دی.

 د کتونک  ډل  تر نظر الندې

 مسؤ، مدیر: څې نیار رحسان رلحق

 مهتمم: څې نیار یارسپاچا

 ډی"رین: ر.ک

 د يوې ګڼ  بیه: پنځه رفغانۍ

 

 
 پوهنیار عصمت رلله میاخېل

د پوهاند صديق الله رښتني له نامه رسه به څوک اشنا نه 

وي. د پښتو ادب د اسامن له ستورو څخه يوه رڼا ده چې 

دغې ژبې ته يې ارزښتناکه مرغلرې پرېښې دي. د دغه 

بې ريا پښتون او ځالند ستوري نرث د پخوايل په اړه ډېر 

پوهان په يوه خوله دي. د استاد نرث پوخ او معياري دی. 

 پوهاند حبيب الله تږی په دې اړه  داسې لیکي:

رښتني د خپل وخت نوميالی ليکوال او قوي نرث «

ليکونکی دی چې اثار يې په متورق او مستقل ډول رسه 

د هېواد په مطبوعاتو کې خپاره شوي دي. نظم او نرث 

دواړه لري؛ مګر د نرث خوا يې له نظم څخه ډېره قوي او 

برجسته ده، حتی دی د خپلې دورې يواځینی ليکوال 

 ۱) «دی چې د نرث خوا يې څو ځله تر نظم قوي ښکاري.

م (. د ده د نرث ډېره سرته مميزه داده چې د ده ۶۴۳:

 (۶۳۲: ۳الواظ تل قالبي برېښي. )

پوهاند صديق الله رښتني د خپل اديب ژوند په اوږدو کې 

وايل او  ګڼ شمېر منثور آثار کښيل دي چې د څومره

څرنګوايل )کميت او کيويت( دواړو له پلوه د پوره 

 پاملرنې وړ دي.

د لوی استاد د پېژندګلوۍ په اړه ډېرو پوهانو قلمونه 

چلويل؛ خو زه يې د ګوتو په شمېر نظرونه ليکم، ځکه د 

 موضوع تناب راڅخه اوږدېږي. 

 «پښتو ادبياتو تاري »ګريس رويس پوهاند په خپل کتاب 

رښتني يو ښه نرث ليکونکی او په نرث کې د »کې ليکيل: 

ثارو خاوند دی. د ژبې او تاري  په برخه کې زياته بديعي  

څېړنه لري. د ده د هند سور يو په زړه پورې منلی اثر دی چې 

 م ( ۳۱: ۶۲) «په نرث کې يو غوره او تازه اثر باله يش.

د رښتني صاحب د ژوند زياته  ... »عبدالروو  بېنوا لیکي: 

برخه د پښتو ژبې په اديب څېړنو او علمي پلټنو کې تېره شوې 

او د پښتو او پښتونولۍ رښتني مني او صادق خدمتګار دی،  په 

تېره بيا د پښتو ژبې په ګرامر او فقه الغة )فاللوجي( کې ښه 

لوی الس لري او د استادۍ مرحلې ته رسېدلی دی....دا خربه 

رښتيا ده چې ښاغلی رښتني د تظاهر ررفدار نه دی؛ بلکې 

 م (۲۲: ۶۲) «غواړي لکه څنګه چې دی هغسې ځان وښيي.

پوهاند صديق الله رښتني د افغانستان د ادب  »نورالبرش نويد: 

د استادانو استاذ و، هغه د افغانستان سپني ږيری زوی و. ټول 

عمر يې پښتون قلم د پښتو د ادب اوتاري  لپاره د ټول 

افغانستان د شناخت په دود په رپېدلو السونو کې نيولی و او 

مونږ  نن رښتني صاحب د رپېدلو السونه حرفونه داسې وايو، 

لکه چې هغه د خپلې خاورې په م  د سانحې حرفونه ليکيل 

 م (۶۶۱: ۶۲(«دي...

د پوهاند رښتني په ليکنو کې رښتينويل، خدمت، استادي، 

پښتنو رسه مينه، علميت او نور... له ورايه څرګندېږي. ))استاد 

رښتني د نوې پښتو هرني اديب نرث له مخکښو څېرو څخه ګڼل 

کېږي او همدې امله؛ خو د پښتو د معارصو اديبانو ، د نوي 

هرني او اديب نرث په پرمختګ کې د يادونې او ستاينې وړ دريځ 

 (۶۲و۲: ۲لري.(( )

د پوهاند صدیق الله رښتني ليکنې او هڅونې نه يواځې دا چې 

دافغان ولس لپاره لويه علمي خزانه ده؛ بلکې د لويو علمي 

 وياړونو ځالنده منونه هم ورته ويالی شو. 

 د پوهاند رښتني د نرث هرنيت

د اديب يا هرني نرث په په پنځونه يا ليکنه کې تخيل سرت نقش «

لري؛ خو د ليکوالۍ په دغه ډګر کې له دغه ځواک )تخيل( 

څخه مرسته غوښتل يواځې او يواځې تر هغې الزم دي چې 

پېښې ته د باورو وړ ښکال او ځال ورکړي، په هغې کې د منلو او 

کشش داسې جذبه او ځواک پيدا کړي چې زړونو ته په  اسانۍ 

او ژر الر وکړي، نه تر دې اندازې او يا په دې بڼه چې هغه اديب 

ليکنه سليم عقل او انساين پوهې ته د منلو او قبلولو وړ ونه 

برېښي او په دې وسيله د خربې ارزښت کم يا بيخي له منځه 

 م (۲۲: ۶(«الړ يش...

))په نرث کې هم له تشبه او استعارې څخه ګټه اخيستل شوې  

ده، په نرث کې له تشبه او استعارې څخه کار اخيستل د مانا د 

 م (۱۲: ۳اظهار ډېره ښه وسيله ده .(( )

د اوسني ادب د مشهورو ليکوالو په ډله کې صديق الله رښتني 

هم د څرګند مقام خاونددی. ده د خپلو آثارو په لومړيو کلونو 

کې په عشقي او ورني اشعارو پيل وکړ؛ مګر وروسته يې په 

زياته اندازه ورني او محيطي موضوعاتو ته مراجعه وکړه او قوي 

 م (.۱۲: ۳نرث ليکونکی وګرځېد.)

د استاد په ليکنو کې اصالحي فکر او د تنقيد برخې هم شته؛ 

خو د چړ او ځوړويب په شان شور او زوږ نه لري؛ بلکې د سيند 

په شان قرار او غلی روان وي او لوی لوی څټونه او کمرونه 

رانړوي. ..د ده د نرث سرته مميزه داده چې د ده الواظ تل 

قالبي برېښي. په نرث کې مستقل زيات چاپ شوي اثار لري. 

زما په عقيده د ))هند سور(( د رښتني شهکار او په خپله دوره 

 م (۴۴۳: ۲کې د نرث له مخې د پښتو يو ډېر قيمتي اثر دی.)

اوس د پوهاند صدیق الله رښتني د هرني نرث يو څو بېلګې    

 دلته راوړم:

))د ملر زرينې وړانګې په ډېره خوښۍ د غرونو له شا، له تورو  

تيارو راووتلې. د سحر وږمه په خوند خوند راوالوتله. تنکو او م  

پټو غوټيو خپلې نازکې شونډې په خندا خندا وغوړولې او 

. هغلته لرې د کيل په خوا کې وغږېدلدخوشحالۍ ګړيالونه 

د چينار دګورې ونې الندې دپېغلو جونو د متبل نرم پوست خوږ 

غږ د هوا په چپو کې په مزه مزه خپريږي. يوه نيمه خوږه سندره 

روحونو د منانځنې، تازه ګۍ او هم وررسه دزړونو او 

 م (۲۱: ۳ښېرازۍ د پاره ملګرتيا کوي...(( )

وګورئ د ورځې پيلېدل او د خوښۍ د انځورولو انداز يې 

څومره ښکلی دی. د ملر راختل او د غوټيو غوړېدل؛ خو 

په عادي کلمو او جملو کې هم راوړل کيږي؛ خو دلته يې 

د هرن په زرو پسولې جملې وړاندې کړي او خپل مطلب 

 يې په رنګني ډول وړاندې کړی دی.     

استاد په الندې بېلګه کې د ژړا حالت او د مينې له امله 

ژړا د کلمو غمي د زرو په تار رسه پيييل او د قيمتي غميو 

لړ يې جوړ کړی دی. بيا يې د اوښکو د توليد دستګاه 

څنګه ښه په سيستامتيک او علمي ډول ترشېح کړې ده: 

)) يوه ورځ د فکر خوب يوړم. سرتګې مې پټې شوې او د 

خيال په بسرت پرېوتم. لږه شېبه پس مې د سرتګو په 

غويل کې اوښکې وګرځېدې. بيا يې د بڼو په څوکو الر 

پيدا کړه او غټې غټې مې په م  راروانې شوې. زه حريان 

شوم چې دا له کومه شوې . زما په سرتګو کې خو هيڅ 

اوبه نه وې او نه مې د ژړا اراده کړې وه. بې ارادې ژړا ال 

هم وي؟ زه په دې پوښتنو کې وم چې د زړه په غوږو مې 

يو اواز واورېد. دا اواز ددې دپاره و چې زما دا سودا لرې 

کړي. هغه اواز څه و؟  ويل يې چې بې ارادې ژړا نشته 

خوستا د ژړا سبب بل شی دی. دهغه وجود په خپله ستا 

د ژړا اراده ده . هغه څه شی دی؟ هغه دمحبت برېښنا او 

 م (۲۳: ۳دمينې برق دی...(( )

د پښتنې مېرمنې مقام ته څومره په درنه سرتګه ګوري او 

د خپل خاوند رسه يې د اخالص مينه هم څرګندوي. دا 

مينه د زړه د مينې لوړ حد دی چې باالخره په صرب او په 

زړه کې د پټو اسوېليو رسه ښکاره کيږي. پښتنې مېرمنې 

بيا هم دغه درد دردېديل ته نه ښيي چې نور ونه 

درديږي؛ بلکې ددې په مقابل کې خپله حوصله او مېړانه 

 په ورين تندي خپل مېړه ته ډالۍ کوي او ډاډ ورکوي. 

)) خندا د خپل ګران بندي د تسلۍ او ارمينان د پاره وه ځکه  

دخپل مېړه رسه هر غم، هر کړاو او هر چې پښتنې مېرمنې 

تکليف په خندا خوشحالۍ او روڼ تندي تېروي. او ژړا 

ددې دپاره وه چې دنورو ښځو له پېغور نه ځان خالص 

کړي ولې دښځو په دنيا کې د خوګان ښکاره کولو وسيله 

 م (۴۳: ۳يوازې ژړا ده او بس.(( )

د الله تعالی د ښکيل ربيعت ترشېح يې هم د زرو په 

پاڼو ليکلې ده او مرغلرو دغه هار يې په الندې ډول 

 پېيلی دی:   

)) منر د خپلو زرينو پلوشو په زنځريو کې د بړاسونو ذرې 

. هلته زر زر له تاوه اوبه او بڅري دورېځو ټاپوانو ته وخېژول

شول او بېرته د بوټو او ژويو د ژوندانه او ښېرازۍ دپاره زمکې ته 

 مخ۵راکوز شول.د زمکې په غېږ کې پرتو، ويدو بوټو او 
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 عطاء الله فقیري
 

 رثر پې"ندنه( «درې ټوکی"»)د رستاد رښتین د 
د هېواد د وتيل لیکوال، شاعر او څېړنوکي پوهاند 

صدیق الله رښتین خورې ورې لیکنې چې په کابل مجلې، 

زیري جریدې او نورو خپرونو کې خپرې شوې وې، اوس د 

پوهاند ډاکټر لعل پاچا ازمون په زیار په درې ټوکونو کې 

راټولې او په کتايب بڼه چاپ شوې، دغه درې ټوکیز کتاب 

د افغانستان د علومو اکاډمي له خوا د ارواښاد پوهاند 

 -صدیق الله رښتین د سلمې زوکړې کالیزې د علمي

څیړنیز سیمینار په ویاړ د ارالعاتو او عامه اړیکو ریاست په 

همکارۍ چاپ شوي دي. د رښتین صیب دغه خورې ورې 

لیکنې؛ د ستورو چینې ) لومړی ټوک (، رښتینی هڅې 

)دویم ټوک( او رښتنې هڅې )درېیم ټوک( نومول شوي 

 دي چې دلته به هر ټوک په لنډه توګه تاسو در وپېژنو.

د ستورو چینې ) لومړی ټوک( دا برخه د پوهاند صدیق 

الله رښتین د هرني نرثونو ټوګله ده، چې په کې یونلیکونه؛ 

لکه د ننګرهار ننداره، د هند سور، پښتو تاریخي سیمینار، 

خورې ورې سورنامې او سوري یادښتونه. همدارنګه هرني 

نرثونه او ټوټې؛ لکه د ژوند پلوشې، د تاری  وږمې، د ژوند 

وږمې، د ښکال وږمه، خورې ورې ټوټې او هرني ژباړې په 

کې راغيل دي. د دې ځینې برخې پخوا هم په کتايب بڼه 

 چاپ شوي وو، خو اوس يې موندل ګران کار و.

رښتینې هځې دویم ټوک: دا د پوهاند رښتین د 

نومیالیو د پېژندنې، متونو، هرني او اديب شننو ټولګه ده، 

چې په کې د هېواد او نړۍ د نومیالیو شاخصیتونو، 

پېژندنې؛ لکه سید جامل الدین افغان او د قضا او د قدر 

عقیده، د عيل خان شاعري او پېژندنه، ابن خلدون 

فلسوه،چو یو آن او... په دویمه برخه کې يې اديب شننې 

دي. دابرخه د ابدیاتو په بېالبېلو برخو ورته څېرمو پوهو 

باندې د استاد شننې دي؛ لکه موسیقي، سینام او 

 مطبوعات، شعري رسقې... راغيل دي.  

رښتینې هڅې درېیم ټوک : دا ټوک هم په دوو برخو 
ویشل شوی دی  لکه لومړ برخه : د خطي نسخو کتابتونو 
او کتابونو پیژندنه، شننه او کره کتنې موضوعات دي؛ لکه 
د قلمي نسخو د څېړين لیاري، د نسخو را ټولول او 
ترتیبول، د نسخو ترتیب، د نسخو اختال  ، په منت کې 
ترص ، د هند په کتابخانو کې د پښتو قلمي نسخې، د 
هند په کتابخانو کې د فاريس  قلمي نسخې، د پښتو 
قلمي نسخې .... دوميه برخه کې تاریخي شننې، ژبنۍ 
شننې، ریښه پیژندنه )ایتمولوژي(، ټولنیزې او 
ژورنالیستیکې لیکنې تر بحث الندې نیول شوي دي، په 
ټوله کې په  یادو ټوکونو  ډیر زیات موضوعات ځای شوي 
دي. د استاد ازمون کار په دې برخه کې ډېر د ستایلو دی، 
چې د هېواد د وتيل لیکوال او ژبپوه دا خورې ورې لیکنې 
يې راټولې کړي او هم د افغانستان د علومو اکاډمۍ د قدر 
او مننې وړ ده، چې دغه اثار يې د چاپ په ګاڼه سمبال او 
د استاد لوستونکو ته ور ورسول. موږ خو په لنډه توګه ځینو 

 . لوستو ته رابوملموضوعاتو ته اشاره وکړه. تاسو ټول يې 
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مخکې له دې چې د استاد صدیق الله رښتین د 
نرثي ژباړو په ځینو عامو ځانګړنو او خصوصیاتو بحث 
وکړو، الزمه بومل چې لومړی د ژباړې په پېژندنه او ارزښت 

 لنډې څرګندونې وکړو.
ژباړه په لغت کې د یوې ژبې په ژباړ: څه ته وری : 

 غهژباړه هبلې ژبې اړولو ته ویل کېږي او په اصطالح کې 
 وړ و د اړتیاشچي د هغې په مرسته کوالی دی  مهارت

 (۶).یوې ژيب څخه بيل ژيب ته انتقال کړو لهمنځپانګه 
ژباړه د ژبو او فرهنګونو په بډاینه کې سرته ونډه لري، د 
علومو، تجاربو او افکارو د نړیوال کېدو اصيل وسیله هم 
ژباړه بلل کېدای يش، د ژباړې تر ټولو سرت ارزښت هم دا 
دی چې د علومو او فنونو  په نړیوالتوب کې رغنده رول 
لري. که ژباړه نه وای؛ نو د نورو ولسونو او ملتونو له پوهې 

 مو ګټنه نه شوه کوالی.
 د پوهاند صدیق رلله رښتین د نرثي ژباړو ځانګ ن :

استاد صدیق الله رښتین په ژباړه کې د     
پیاوړي استعداد خاوند دی. استاد په عريب، 

د دغو ژبو او ادبیاتو پوهېده، فاريس او اردو ژبو ښه 
پراخه مطالعه یې هم درلوده. نه یواځې دا چې 
له دغو ژبو یې پښتو ته په خالص مټ ژباړې 
کوالی شوې؛ بلکې په عريب او فاريس ژبو یې 
لیکنې هم کړي دي، چې هغه د مقالو او ځانګړو 

شوي دي. رسبېره پر دې چې چاپ آثارو په توګه 
له پورتنیو درېوو ژبو څخه د استاد ځینې ژباړې 
د مقالو په بڼه په ځینو خپرونو؛ لکه ) اصالح، 
هېواد او ... ( خوندي دي، ځانګړي اديب او 
ټولنیز آثار یې هم ورڅخه ژباړيل چې ځینې یې 

 (۳د کتاب په بڼه هم چاپ شوي دي.)
د ژباړو په لړ کې استاد له عريب ژبې څخه د ابراهیم 

د «  «تصویرالعوارف»زکي الساعي د اديب نرثونو ټولګه 
زملو  »اثر یې د  «اداب الوتا »په نوم او د  «مینې هنداره

یې د  «د مینې هنداره»په نوم پښتو ته ژباړلی دی. «وظیوې
( مخونو ۴۱م کال په )۶۲۳۳ملریز/ ۶۲۲۴کتاب په بڼه په 

کې د پښتو ټولنې له خوا چاپ شوې ده. اوس به په لنډ 
د »ډول د استاد رښتین د اديب نرثونو د ژباړلې ټولګې

څخه ځینې بېلګې د منونې په ډول راوړم «مینې هنداره
 چې په ځینو عامو ځانګړونو به یې هم وغږېږو:

 ((وطنددده!))
خوږه ورنه! ستا نوم چې په خوله اخلم، نو په زړه 
کښې مې داسې محبت چپې وهي، چې په عمر مې نه 
وې لیدلې او نه وررسه عادت وم. ستا د نوم رسه داسې 
عشق لرم، چې هغه عشق د دنیا په بل موجود کې نشته، 
دا محبت او دا عشق د هغې پاکې عاروې څخه پیدا 
کېږي، چې هغه د ټولو بیان شوو عاروو څخه بل شان ده، 

که د زړه مثال لکه د یو لوښي يش او د پالر، مور، ورور، 
معشوقې ځوی، ماینې عاروه او مینه په کې لکه اوبه 
واچولی يش او که د دغو ټولو مینو رسه زه یواځې د ورن 
مینه او محبت په تله کښې واچوم دا به پر ټولو زیاته يش 
او په یواځې ځان به د زړه لوښی ډک کاندي. زه په خپل 
خیال او زړه کښې دا مینه پر ټولو مینو زیاته بومل، نو ځکه 
زما سرتګې بله مینه او عاروه نه ویني او نه مې حواس د 
بلې عاروې ادراک کولی يش، لنډه دا چې ورن راته له 

 هر څه خوږ او له هر څه قدرمن او زیات دی. 
ګرانه ورنه! پالر که څه هم په ما باندې د پالنې او 
روزنې حقونه لري او زه یې د حقونو پوروړی یم، مګر ستا 
حقونه په ما او پر هغه یو رنګ دي، ځکه مونږ دواړه یو شان 
ستا په غېږ کښې لوی شوي یو او ستا په روزۍ پایو. که 
څه هم په ښکاره زما نسبت پالر ته کیږي، الکن په 
حقیقت کښې زه تاته منسوب یم. زه ځان بختور بومل، چې 
په کور او په بهر مې تاته نسبت کیږي او ستا په نامه 
یادېږم، ته زما داسې پالر او مور یې چې تر څو زه ژوندی 
یم ستا له حق او پوره به خالص نشم او څو پورې مې چې 
په دنیا کښې د خوړو څښو نصیب وي ته مې په پالنه او 

 روزنه پړ یې. 
خوږه ورنه! که مور مې زما رسه مینه کوي او په ما 
مهربانه وي، نو د دې دا مینه هم ستا له کبله ده، دا که 
ماته د خپلې مینې پۍ راکوي، نو هغه هم ستا د پاکو او 
خوږو اوبو څخه پیدا شوی دی. زه د خپلې مور د سینې 
پۍ څښم، مګر دا ستا د سنیې رڼې او خوږې اوبه څښي، 
د دې ټول کړاو چې زما رسه یې وکاږي یواځې د دې لپاره 
دی چې ما ستا د ساتنې دپاره لوی کړي او ستا د خدمت 
د پاره مې تیار کړي، که ستا محبت د دې په زړه کښې 
جرړې نه وې کړې،  نو د دې د شوقت او مهربانۍ ونه به 
نه وه لویه شوې؛ نو زما د مور د دغې عاروې اصيل سبب 
ته يې او د دې کوم شوقت او رحم، چې زما رسه یې لري 

 (۲ستاله مخه او ستا په وجه دی...)
د استاد صدیق الله رښتین دغه ژباړلی نرث د 
منځپانګې او محتوا له مخې یوه عاروې موضوع ده چې له 
خپل ورن او هېواد رسه د انسان د فطري مینې 
څرګندویي کوي. په یاده ژباړه کې د ژبنی فصاحت او 
بالغت عالوه داسې رواين او خوږوالی تر سرتګو کېږي چې 
د ژباړې ګومان هم پرې نه کېږي او لوستونکي یا 
اورېدونکي ته په پښتو ژبې کې خپله تخلیق شوی اديب 

 نرثي لیکنه ښکاري.
د یادې ژباړې ژبه سوچه، جملې یې لنډې او 
عبارتونه یې داسې ساده، روان او زړه راښکونکي دي چې 
لوستونکي یا اورېدونکي ته یې په لوستنه یا اورېدنه کې 
هېڅ ستونزه نه احساسېږي. د پوهاند رښتین د ژباړو  
ډیرې غوره ځانګړنې ساده ګي، رواين، د جملو لنډوالی او 
د عبارتونو ساده والی دی چې ډېر لوی مطلب په لږو او 
مناسبو الواظو کې ځایوي، بې رضورته الواظ نه راوړي، 
دغه ډول ژباړې په اديب تول پوره او کره بللی شو چې 
خوشبختانه د استاد د ژباړو دغه ټولې ځانګړنې په پورته 

 ژباړل شوي نرث کې لیدل کېږي. 
د استاد ژباړې ساده او روانې دي، یعنې پې لتیا نه 
لري، د ساده ګۍ او روانۍ ترڅنګ یې خوږوالی او 
فصاحت د ژباړې بله ښه ځانګړنه ده، لکه:  )) ورنه! د 

 مخ۴مسافرۍ او پردېسۍ 


