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څېړنیـزې پـروژې رسلیـک دی چـې پنځـه کالـه مخکـې د افغانسـتان د  –د هغې علمي 
علومو اکاډمي د ژبو او ادبیاتو د علمي مرکز د پښتو ژبې او ادبیاتو انستیتوت له خـوا ښـاغيل 

 څېړندوی سیدنظیم سیدي ته د څېړنې لپاره سپارل شوې وه.
ل ټـاکيل وخـت څخـه څـو میاشـتې ښاغيل سیدي دغه موضوع زما په الرښوونه له خپـ

 دمخه په بریالۍ توګه بشپړه او د وروستي ځل لپاره يې ماته د لوستلو لپاره راوسپارله. 
مخکې له دې چې د دې رسالې په اړه خپل نظر څرګند کړم، غواړم لـه موضـوع رسه پـه 

 تړاو مقدمتاً د څو لنډو ټکو یادونه وکړم:
وژې دمخـه زمـا پـه الرښـوونه تـررسه شـوي، د ما په ځینو هغو پروژو کې چې تر دې پـر 

پښتو د یوه جامع اديب تاریخ د لیکلو په اړه د ځینو ټکو یادونـه کـړې ده، نـو ځکـه دلتـه بیـا 
هغه بحث نه تکراروم، یواځې دومره وایم چې دا پروژه هم د هامغې لړۍ یوه مهمه برخه ده 

 اقع کېدای يش.چې د پښتو د یوه جامع ادبتاریخ په لیکلو کې مرستندویه و 
شلمه پېړۍ یو داسې پېـر دی چـې پـه هغـه کـې د ژونـد پـه بېالبېلـو برخـو کـې څرګنـد 
بدلونونه تر سرتګو کېږي. وايي چې ادب د هـرې ټـولنې هنـداره ده، نـو ځکـه د هـر پېـر پـه 

 ادبیاتو کې د هغه مهال رشایط وغواړو که ونه غواړو منعکس کېږي.
ژبه ده، نو ځکه غني ادبیات هم لري. د دې ژبـې د پښتو چې یوه شتمنه لرغونې او مهمه 

هر پړاو او پېړۍ د ادبیاتو مطالعه ځانګړی اهمیت لري، خـو پـه اوسـني وخـت کـې د پښـتو 
ــړۍ د ادب د پرمختــګ د  ــو د مطــالعې ترڅنــګ د پښــتو د شــلمې پې ــورو پېرون ــاتو د ن ادبی

 څرنګوايل د بهیر مطالعه او څېړنه هم اړینه ده.
رصې دورې د پیـل کېـدو پـه اړه ادبڅېړونکـو او د دې برخـې پوهـانو د پښتو ادب د معا

بېالبېل نظرونه څرګند کړي دي. ځینې ادبپوهان يې هند ته د انګرېزانـو لـه راتګـه پیلـوي او 
ځینې نور يې د امیر شېرعيل خان له وخته را پیلوي او هره ډلـه ځانتـه خپـل خپـل دالیـل او 



 
 

 ب
 

او په څـو لنـډو ټکـو کـې نـه يش بیانېـدالی، خـو  السوندونه لري چې دا یو اوږد بحث دی
وروستیو څېړنو دا په ډاګه کړې ده چې د پښتو معارص ادب د شلمې پېړۍ له دوهمې لسیزې 
څخه را پیلېـږي او دا مهـال د معـارص ادب د پرمختیـا پـه اړه وړ ګامونـه پورتـه شـول، زمـوږ 

یواځې د شـعرونو پـه منځپانګـه  ادبیاتو ته نوو عنارصو الر وموندله چې لومړی دغه بدلونونه
کې تر سرتګو کېدل، وروسته دغه بدلونونه د شعرونو بڼې ته هم ور ننوتل. دلته د هغه وخـت 

 د شعر یوه بېلګه چې نوي عنارص په کې له ورایه ښکاري، راوړم:
ـــــــــب دوران دی ـــــــــه عجی  دا څ
ـــــان دی ـــــر افغ ـــــی پ ـــــې راغل  چ
 رنګارنګــــــــــــــه ترقــــــــــــــي ده
ـــوان دی ـــوب عن ـــب محب ـــه عج  څ

ـــه کو  ـــېدا ل ـــوږ ک ـــه م ـــو پ ـــه س  م
 چـــــــې ظـــــــاهر او  ایـــــــان دی
ـــــــــو عصــــــــــر د رساج دی  دا خ
ــرې روښــان دی ــه پ ــان ټول ــې افغ  چ
ـــــوره ـــــه ګ ـــــار ت ـــــه رساج االخب  ت
ــن کــې ځــان دی ــه ت  چــې د ملــک پ
ــــو ــــور س ــــی ن ــــور عل ــــا ن  اوس بی
ـــان ســـو ـــې دی ګوی ـــه پښـــتو چ  پ

 )مولوي صالح محمد کندهاری(        
ادب پیـل د رساج االخبـار لـه دوهـم ځـل لنډه دا چې په افغانستان کې د پښتو د معارص 

م کـال، یعنـې د افغـان اخبـار لـه  ۱۰۱۹م کال او په پښـتونخوا کـې لـه  ۱۰۱۱خپرېدو، یعنې 
خپرېدو څخه را پیلېږي. له نن نه شاو خوا پنځه ویشت کاله دمخه زمـوږ یـوه پېژنـدل شـوي 

 لیکوال او محقق د پښتو ادب د راتلونکي برخلک په اړه داسې ویيل وو:
"د پښتو ادب راتلونکی رسنوشت یو ځل بیا سیايس حاالتو ته انتظار بايس. د دغه کتاب 
د لیکلو په وخت کې د افغانانو ترمنځ د ورور وژنې جګړه دوام لري. یوه ورځ به جګړه پـای 
ته ورسېږي نوی ژوند به پیل يش، خو څرګنده نه ده چې د پښتو ادب لپاره بـه څنګـه زیـری 

 له ځان رسه ولري."



 
 ود استاد نظرښد الر 

 

 ج
 

که څه هم له هغه مهاله تر اوسمهاله په هېواد کې په نسبي توګه رشایط یـو څـه ښـه دي، 
 خو بیا هم جګړه روانه ده، رسه له دې چې په پالزمېنه کابل کې هم کلـه کلـه د بـاروتو، تـور

په فضل موږ پـه دغسـې رشایطـو کـې هـم د هلالج لج لوګي تر سرتګو کېږي، خو د څښنت تعالی
و آثـارو، ژبـاړو او نـورو دې تـه ورتـه آثـارو د لیکلـو او خپرولـو ډېرو شعري ټولګو، څېړنیز 

شاهدان یو چې د پښتو ادب ګلبڼ پرې ال ښـکلی کېـږي او دا د پښـتو ادب لپـاره یـو غـوره 
 زېری دی.

د نوو اديب او فرهنګي اثارو د پنځـونې او څېړنـې پـه بهیـر کـې د یـوه نـوي او تـازه اثـر 
ست څېړندوی سیدنظیم سـیدي ید لیکوال او ژورنالشاهدان هم یو چې ځوان، تکړه او هڅان

"د شلمې پېړۍ په لومړۍ نیاميـي کـې د پښـتو ادب د پرمختیـايي بهیـر څېړنـه "تـر رسلیـک 
 الندې يې د تحلیيل، ترشیحي او انتقادي میتودونو په رڼا کې بشپړ کړی دی.
 ت لري.دغه اثر یوه رسیزه، څلور څپرکي، پایله، وړاندیزونه او د اخځلیکونو فهرس

په رسیزه کې لـه معمـول رسه سـم لـه مقـدما  خـسو وروسـته د موضـوع پـر  ورت، 
 هدف او د کار په څېړندود خسې شوي او همدارنګه يې دغه اثر لنډ معريف کړی هم دی. 

د یا پسمنظر تـه ځـانګړی شـوی دی. پـر شـالید ید پروژې لومړی څپرکي د موضوع شال
میت هم څرګند شوی چې ایا دغـه موضـوع پـه څېړلـو باندې پر بحث رسبېره د موضوع مس 

ارزي او که نه، همدارنګه يې ځینې هغه مهـم آثـار چـې د دې رسـالې پـه لیکلـو کـې تـرې 
ښاغيل لیکوال استفاده کړې ده لنډ لنډ معريف او پر هر یوه يې الزم بحث هم کـړی دی، نـه 

 یوازې يې خسې پرې کړي، بلکې کره کتنه يې هم پرې کړه ده.
دې رسالې دوهم څپرکی د وخت د ټولنیز او فرهنګي حالت څېړنـې تـه ځـانګړی د 

 شوی دی.
لیکوال په دې برخه کې د ټولنې سیايس، ټولنیز او اقتصادي حالتونه لنډ لنډ څېړيل، څـو 

 د فرهنګي او اديب حالت څېړنې ته الره اواره يش.
بیـب هللا خـان د د دې څپرکي په دوهمـه برخـه کـې د فرهنګـي حالـت څېړنـه د امیـر ح

م کالـه  ۱۰۹۹واکمنۍ له مهاله را پیل شوې او دغه څېړنه د پروژې له فهرسـت رسه سـمه تـر 
 کاله رانغاړي. ۱۷غځېدلې چې د اعلیحرضت محمدظاهر شاه د واکمنۍ شاو خوا 
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لیکوال د دې څپرکي ټولې برخې تقریباً په بشپړه بېطرفۍ څېړيل ښه ته يـې ښـه، بـد 
ناسم ته يې ناسم ویيل او موضوع يې د څېړنې له اصـولو رسه سـمه ته بد، سم ته سم او 

 بشپړه کړې ده.
د دې رسالې د دریم څپرکي رسلیک دی: "د شلمې پېړۍ په لومړیو پنځـو لسـیزو کـې د 
پښتو ادب وده او پرمختیا" لیکوال په دې څپرکي کـې لـومړی شـفاهي ادبیـات څېـړيل او د 

 غو اغېزې په ګوته کړي دي.دغه پېر په فرهنګي بډاینه کې يې د ه
ورپسې يې پښتو ادب ته د نوو منثورو او منظومو ژانرونو د راتـګ مسـأله څېړلـې، د هـر 
ژانر د راتګ تاریخي بهیر يې څېړلی، هر ژانر يې تعریف او د هغه پر پرمختیايي سیر یې رڼا 

پـر څېړلـو اچولې ده. د دې څپرکي په پای کې يې د پښتو ادب په وده کې د رسنیو د ونډې 
رسبېره په نظم او نرث کې يې د نوو عنارصو کارونـه هـم نـه ده هېـره کـړې او الزم بحـث يـې 

 ورباندې کړی دی. 
د دې اثر په څلورم او وروستي څپرکي کې د شلمې پېړۍ د لومړۍ نیاميي د نظـم او نـرث 

ي. لـومړی په وده کې د ځینو وتلو او پېژندل شوو لیکوالو او شاعرانو پر ونډه خسې شوي د
ځینې مشهور شاعران لکه: مولوي صالح محمد کندهاری، امیر حمـزه شـینواری، عبـدالغني 

 خان، عبدالرحمن پژواک، اجمل خټک، ګل پاچا الفت او نور....
ورپسې ځینې پېژندل شوي نرث لیکونکي لکه: سید راحت زاخیلی، نور محمد تـره کـی، 

. معريف او د آثارو بېلګې يې راوړل شـوي محمد ګل خان مومند، عبدالحی حبیبي او نور...
او د دغه مهال د ادبیاتو په وده کې د دوی پر دریـځ او آثـارو الزم تحلـیيل بحـث شـوی او 

 موضوع يې ښه روښانه کړې ده. 
دغه اثر په یوې غوره پایلې او وړاندیزونو پای ته رسېږي او په پا کې د مأخذونو یو بشپړ 

 ( ته رسېږي.۱۷۰لیکلړ هم لري چې شمېر يې )
ښاغيل سیدي په پروژه باندې د کار له پیله تر پایه خپل تررسه کړي کارونـه مـا تـه راوړي، مـا 
هم کتيل او الزمې مشورې مې ورکړې دي، وخت په وخت مې د نـوو اخځونـو پـه ښـودلو کـې 
هم وررسه مرسته کړې ده او دا دی لکه دمخه مې چې وویل په پای کې مې دغه اثـر یـو ځـل بیـا 

 ه دقیقه توګه ولوست چې د الرښود استاد په توګه يې په اړه خپل نظر داسې څرګندوم: پ
د څېړنې اصول حکم کوي، که چېرې څېړونکی یـا محقـق لـږ تـر لـږه شـل سـلنه نـوې 
خسې او نوې څېړنه ونه کوالی يش نو بیا يې یادې څېړنې ته اړتیا نه شته؛ خو د افغانسـتان د 
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څېړنیز مرکز دی، د علمي غـړو د علمـي  –په کچه یو سرت علمي علومو اکاډمي چې د هېواد 
 –ترفیعاتو په الیحه کې يې تر دې پیاوړي رشایط وضعه کړي دي، هلته راغـيل هـره علمـي 

 او ابتکاري مواد ولري.  يسلنه نو   ۶۹تحقیقي موضوع چې څېړل کېږي باید 
لیکوال بایـد پـه اثـر  د څېړنې د نورو موضوعګانو ترڅنګ یوه مهمه خسه دا هم ده چې

 کې موجود وي، یعنې تش تدوین او اوډنه، نه وي بلکې اثر څېړنیزه بڼه ولري.
ما چې کله د ښاغيل سیدي اثر لوسته که مبالغه ونه کړم نو دی مې په هره پاڼه کې ولیـد، 
نو ځکه په زغرده ویلی شم چې د ده په اثـر کـې کـه لـه پـورتنۍ یـادې شـوې سـلنې څخـه 

 بتکاري برخه زیاته نه وي نو کمه خو نه ده.څېړنیزه او ا
څېړنیـزې  –په پای کې په لنډو ټکو کې وایم هغه موازین چې تطبیق يـې د یـوې علمـي 

پروژې پـه کښـلو کـې الزمـي او حتمـي دی، لکـه: د لیکـدود یـووالی یـا د واحـد لیکـدود 
و تحلیـل او مراعات، د لیک نښو پر ځای کارونه، د رسچینـو او منـابعو ښـودنه، د موضـوعات
 هغو ته په انتقادي لید کتنه او نور... له نېکه مرغه ټول يې په پام کې نیويل دي.

زه د نوموړي د الرښود استاد په توګه د هغه تررسه کړی کار تاييـدوم، پورتنیـو او دې تـه 
ورته ښېګڼو ته په پاملرنه يې مثبت ارزوم او د څېړندوی له علمي رتبې څخه يـې د څېړنـوال 

رتبې ته د ترفیع وړ بومل او د اثر لیکوال ته د څښنت تعالی له دربـاره د روغتیـا او اوږد علمي 
 عمر غوښتنه کوم او په فرهنګي چارو کې يې د الزیاتو بریالیتوبونو په هیله یم.

په پای کې د افغانستان د علومو اکاډمي ته وړانـدیز کـوم چـې د دې اثـر د چـاب زمینـه 
 امه يش.برابره کړي، څو يې ګټه ع

 
 په درنښت

 څېړنپوه نرصهللا نارص
 هوايي ډګر، يب يب مهرو، اتفاق کلی

۱ /۱۲ /۱۹۰۹ 
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د شـلمې پېـړۍ «د ژبو او ادبیاتو د علمي مرکز د غړي څېړندوی سیدنظیم سیدي پـروژه 
څېړنیـزه پـروژه چـې د  –علمـي  »په لومړۍ نیاميي کې د پښتو ادب د پرمختیايي بهیر څېړنـه

ګڼه لیک په واسطه د تقریظ لپاره را لېـږل شـوې وه هغـه  ۷۷۷/  ۱۹۰۶/ ۱۱/ ۹۹غه مرکز د  د
مې ټوله په غور رسه وکتله، تر ټولو لومړی د ژبو او ادبیاتو د مرکز لـه پښـتو انسـتیتوت څخـه 
منندوی یم داسې یوه مهمه پروژه چې د پښتو ادب تـاریخ د بشـپړولو پـه برخـه کـې مرسـته 

د لیکلو خورا زیاته اړتیا لیدله کېږي خپل تکړه څېړونکي ښاغيل سـیدنظیم کوي نن سبا يې 
 سیدي ته سپارلې خورا پر ځای او د قدر وړ فرهنګي کار يې تررسه کړی دی.

د نولسمې پېړۍ په وروستیو او د شلمې پېړۍ په لومړیـو کـې پـه هېـواد کـې ژور بـدلون 
او خپلواکۍ ترالسه کولو غوره نعمت  رامنځ ته کېږي هغه دا چې د آزادۍ غوښتنو او آزادۍ

لپاره ټولو افغانانو هڅه او هاند پیل کړ، لیکوالو او شاعرانو دا بهیر نـور هـم ګړنـدی کـړ او د 
ټولنې د مخکښ قرش په توګه يـې خپلـې لیکنـې او شـعرونه لـه اسـتعامري ځـواک څخـه د 

 وکارول.رسټکونې او د خپل اولس د ميل شعور او ميل جذبې د راپارونې لپاره 
لیکواالن او شاعران د خپلې ميل ژبې پښتو د پرمختګ لپاره مټې رانغاړي، پښتو ادب ته 
د فورم )شکل( او محتوا )منځپـانګې( لـه پلـوه نـوي مفـاهیم داخلېـږي، لنـډه کیسـه، نـاول، 
رومان، تکل، فلمي سناریو، ځان پېښې، یونلیک او نور دې ته ورته اديب فورمونه پښتو ادب 

ومي، لیکواالن او شاعران په دغو اديب فورمونو کې نوي اسايس، ټولنیز، انتقـادي او ته الره م
ميل مسایل ځایوي او د خپل اولس د ذهنونو او بیدارۍ په الره کې ورڅخه خورا پـر ځـای 
 ګټه اخيل چې د موضوع تفصیل په دغه څېړنیزه پروژه کې په ډېره ښه بڼه تررسه شوی دی.

څلورو څپرکو کې بشپړه شوې، لومړی څپرکی د موضوع شالید  دا څېړنیزه پروژه چې په
ته ځانګړی شوی چې لیکوال په کې په دغه اړه ځینو تېرو کړنو او کارونو ته د نقد په سرتګه 
کتيل او تېروتنې په کې په ګوته شوې دي. دا کار د پروژې نوښـتني او ابتکـاري برخـه نـوره 

 هم زیاتوي. 
هنګي او ټـولنیزو حـاالتو تـه ځـانګړی شـوی. د نننـي دویم څپرکی د وخت سیايس، فر 

اديب تاریخ معیاورنه هم د پورتنیو حاالتو له مخې اټکل کېدای يش، لیکوال په خـورا دقیقـه 



 
 

 ح
 

توګه د پورتنیو حاالتو د بیان په ترڅ کې د جامع اديب تـاریخ او اديب تـذکرې پـه اړه علمـي 
توپیر په علمي بڼه ثابت کـړی چـې دا  خسې کړي. د اديب تاریخ او اديب تذکرې ترمنځ يې

 کار د لیکوال د پخې لیکوالۍ او پر موضوع د حاکمیت معنا ورکوي.
دریم څپرکی د شـلمې پېـړۍ پـه لـومړۍ نیاميـي کـې د پښـتو ادب ودې او پرمختیـا تـه 
ځانګړی شوی. په دغې پېړۍ کې چـې پـه پښـتو ادب کـې لـه کیفـي او کمـي پلـوه کـومې 

ږي، لیکوال دغه پرمختیاوې په ښه توګه په خپلـه لیکنـه کـې انځـور پرمختیاوې تر سرتګو کې
کړي هغه نوي نرثي او نظمي ژانرونـه چـې پښـتو ادب تـه راغـيل هغـه يـې پـه تفصـیل رسه 

 سپړيل او څېړيل دي.
څلورم څپرکی بیا د نظم او نرث په برخه کې چې کومو مشهورو لیکواالنو او شاعرانو کـار 

ه تفصیل رسه په ډېره ښه توګه سپړيل دي چې د هـر لیکـوال د او اديب هڅې کړي هغه يې پ
کارکولو حق او درناوی په کې اداء شوی دی او دا کار هغه پخه الره او پول ګڼي چې ځوان 

 نسل ورڅخه ګټه اخيل او د تېرو فرهنګیانو یاد ورباندې تازه ساتل کېږي. 
ه. د دغـې څېړنیـزې پـروژې د اثر وروستۍ برخه پایله او وړاندیزونو ته ځانګړې شوې د

 ( اخځونو څخه ګټه اخیستې ده.۱۷۰په بشپړولو کې يې له )
 د دغې پروژې په اړه زه خپل نظر په دې الندې ټکو کې لنډوم:  
  ،د لیکوال د لیکنې ژبه خورا ساده، روانه او ځینې نګه پښتو کلمـې، لکـه: نغوتـه، پـار

سې جملو کې کـه چېرتـه څـوک د دغـو زبات، ګورټ او نورې په کې کاروي هغه هم په دا
کلمو په معنا ونه پوهېږي د جملې د سیاق له مخې د هغو په معنا پوهېدای يش دا کـار يـې د 

 لیکنې د مهارت یوه برخه ده.
  ،لیکوال وررسه وررسه ځینې خوندور پښتو اصطالحات هم په خپله لیکنه کې راوړي

غیرت مراندې، څـادر څنـډ واهـه او داسـې لکه: بریدونه ښخ کړل، د اولس څرمنه ایستل، د 
نوردا کـار مـنت د یـو نواختـه کلمـو او جملـو لـه کـارونې څخـه خالصـوي د لوسـتونکي د 

 دلچسپۍ المل کېږي چې دا يې هم یوه غوره ښېګڼه ده.
  .په لیکنه کې يې د لیکوالۍ یا تنقیط اصول او نښې نښانې ټولې په پام کې نیويل دي 
 کله چې لیکوال د کوم اثر پر تېروتنه بحث کوي په داسې غـوره  د محتوا په برخه کې

او ښو لفظونو رسه د استدالل او علمي اصولو له مخې خپلـه خـسه او تیـزس وړانـدې کـوي 
لکه د کوم دوست او ملګري رسه چـې سـال مشـوره کـوي. مخکښـو لیکوالـو تـه د درنـاوي 

او خسه هـم یـادوي، دا کـار د ترڅنګ د هغوی هڅې ستايي، خو وررسه وررسه خپله نیوکه 
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کره کتنې او نقد له مخې یوه معتدله او له انصاف نه ډکه الره ښکاري. وچ انتقاد او کره کتنـه 
ولو که سمه او صحیح هم وي، خو د تېـرو لیکوالـو شخصـیت تـه زیـان او صـدمه رسـوي، 

د سـتاینې وړ لیکوال په دغه څېړنه کې له وچ انتقاد او نیوکې څخه ډډه کړې چې دا کار يې 
 دی.
  د یو جامع اديب تاریخ د لیکلو لپاره يې څېړنه خورا علمي او څېړنیزه ګڼم کـه چېرتـه

وروستي پنځوس کلونه هم په همدغه توګه وڅېړي د پښـتو د جـامع اديب تـاریخ د بشـپړولو 
لپاره به یو داسې اثر او څېړنه وګڼل يش چې د ماخذ په توګه به کـار هـم ورڅخـه واخیسـتل 

 يش.
  ښاغيل سیدي د علمي واقعیـت او حقیقـت د مونـدلو لپـاره د ترشـیحي، تحلـیيل او

 انتقادي میتود څخه ګټه پورته کړې ده.
زه له پورتنیو یادونو وروسـته دا خـسه پـر ځـای ګـڼم چـې ښـاغيل څېړنـدوی سـیدنظیم 

نـه بشـپړ سیدي ته د دغه زیار او فرهنګي زیاتونې په بدل کې که چېرته يې د ترفیع نور پړاوو 
کړي وي، د څېړنوالۍ علمي رتبه ورکړل يش او د دغه څېړنیز ګټـور اثـر د چـاپ سپارښـتنه 

 هم کوم. 
له دربار څخه د زیات عمر ترڅنګ د روغتيا غوښتنه کـوم او هلالج لج ښاغيل سیدي ته د هللا

 په دا ډول فرهنګي زیاتونو کې ورته ال زیات بریالیتوب غواړم.
 الس دې يې پر چارو بر اويس

  

 څېړنپوه نعمت هللا اندړ
 د ژبو او ادبیاتو مرکز د فولکلور څانګې غړی
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غـړي  ېد ژبو او ادبیاتو مرکز د پښتو ژبې او ادبیاتو انستیتوت د ادبیاتو او متنپوهنې څانګ
د شـلمې پېـړۍ پـه لـومړۍ «ښاغيل څېړندوی سیدنظیم سـیدي علمـي څېړنیـزه پـروژه چـې 

تررسلیـک النـدې يـې د څېړنـوالۍ علمـي  »د پرمختیايي بهیر څېړنهنیاميي کې د پښتو ادب 
( مخونـو کـې پـه کمپیـوټر کمپـوز شـوې او د ۹۹۲( سـایز پـه )A ۴پوړ ته د لوړاوي لپـاره )

( ګڼه لیک په وسیله له عميل پلوه د ارزونې او نظر څرګنـدونې لـه پـاره راسـتول ۷۷۱/ ۷۱۱)
کتنې وروسته يې په اړه خپلـه ارزونـه او نظـر شوې وه د منځپانګې له لوستنې او هر اړخیزې 

 په دې ډول څرګندوم: 
د پښتو ژبې د ودې او پرمختیا لپاره په تېره شلمه پېړۍ کې له بل هر وخـت نـه زیـات پـه 
شعوري توګه ډېرې ګټورې او اغېزناکې هلې ځلې شوي چې له امله يې په پښتو ادبیاتو کـې 

 نونه رامنځته شوي دي.د بڼې او مضمون له مخې جوت بنسټیز بدلو 
د همدې شلمې پېړۍ په لومړیو دوو لسیزو کې چې افغانسـتان یـو ډول او پښـتونخوا بـل 
ډول د برتانوي ښکېالک تر ولکې الندې وو آزادۍ غوښـتونکو د ښـکېالک پـه وړانـدې د 

تـه کـړل. دلتـه پـه هېـواد کـې د ځ مقابلې او مبارزې لپاره ميل او سـیايس غورځنګونـه رامـن
غوښتنې غورځنګ او هلته په پښتونخوا کې لومړی )انجمن اصالح افاغنه( او بیـا  مرشوطیت

ورپسې )خدايي خدمتګاري( غورځنګ يې ډېرې غوره او څرګندې بېلګې دي. د همـدغو 
غورځنګونو بنسـټګر، مرشـان او رسالري هغـه روښـانفکران وو چـې د لـوړ سـیايس او مـيل 

ادونه درلودل، نو ځکه په هامغه پیالمـه کـې شعور ترڅنګ يې پیاوړي علمي او اديب استعد
د دغو غورځنګونو تر مستقیمو اغېـزو النـدې د پښـتو ژبـې او ادب د ودې او پرمختیـا لپـاره 

 شعوري هڅې او هلې ځلې پیل شوې. 
انجمن رساج االخبار او په خپله رساج االخبار افغانیه اوونیزه چې له امله يې پښتو ژبې 

پیدا کړه، به پښتونخوا کې د زاخیيل په مرشۍ د افغان اخبار پښـتو معارف او اخبار ته الره 
برخه او بیا په افغانستان کې له خپلواکۍ وروسته د پښـتو ژبـې خـدمت تـه پښـتو مرکـه او 
همدا مهال امان افغان، مرشقي اتحاد، غازي او نور اخبارونه له کورين اړودوړ نـه وروسـته 

ري ېـو ټولنه او خپرنیز ارګانونه يې )کابـل مجلـه او ز د کابل او کندهار اديب انجمنونه، پښت
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اوونیزه( د ويښ زملیانو سیايس، اديب او فرهنګي غورځنګ او په پښـتونخوا کـې د آزادو 
ښوونځیو او مدرسو تاسیسېدل، د پښتون، آزاد پښتون، رسحد او په ډیيل کـې د نـن پـرون 

فرهنګـي ټـولنې،  -اکې اديبپه نومونو مجلې په پښتو خپرېدل، پښتونخوا کې ځینـې خپلـو 
لکه خوشحال اديب جرګه، وليس اديب جرګه، رحامن اديب جرګه، بزم ادب،... او ترڅنګ 

م( کـال د هېـواد پـه پالزمېنـه  ۱۰۴۱م( او )۱۰۹۰م( ډیيل راډیـو ) ۱۰۹۹يې پېښور راډیو )
تو کابل کې د پښتون غږ )اوسنۍ کابل راډیو( رامنځ ته کېدل او د خپرونو زیاته برخـه پښـ

ژبې او ادب ته وقف کول له هامغه پیله د پښـتو غـږ مجلـه خپـرول، پـه پښـتونخوا کـې د 
خیسمیل او بیا د حمزه شینواري په لیکلې کیسـه لیلـی مجنـون پـه نومونـو پښـتو سـیناميي 
فلمونه جوړېدل او نندارې ته وړاندې کېدل، د لنـډې کیسـې، نـاول، ډرامـې، سـفرنامې او 

امنځته کېدل او داسې نور ټـول د همـدې شـلمې پېـړۍ د لـومړۍ نورو نوو اديب ژانرونو ر 
م( کلونو د اديب فرهنګي چارو د لړۍ زرینې کړۍ دي چې په خپل ۱۰۹۹ -۱۰۹۱نیاميي )

وار او ځای يې د پښتو ادبیاتو د ودې او پرمختیا په بهیر کې د یادونې او سـیايس وړ ونـډه 
 لرلې ده. 

د پښتو ادب پـه ګلـبڼ کـې ډېـر ګلبـوټي  د همدې اغېزناکو فرهنګي هڅو له برکته
راټوکېــديل، زیــات شــمېر پښــتانه ادیبــان )لیکــواالن او شــاعران( روزل شــوي، پالــل 

فرهنګي خدمتونو د تررسه کولـو جوګـه  -شوي، خپلې ژبې او ادب د ارزښناکو علمي
 شوي دي.

ايي بهیـر د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز د شلمې پېـړۍ د پښـتو ادبیـاتو د پرمختیـ
څېړنه د یوې علمې څېړنیزې اړتیا په توګه د خپلو څېړنیـزو چـارو پـه کـړنالره کـې لـري؛ نـو 
ځکه يې د موضوع پراختیا او پرمختیا کچې ته په کتنه او پاملرنه د دغې پېړۍ د پښتو ادبیـاتو 
د لومړۍ برخې څېړنه او سپړنه د یوې علمي څېړنیزې پـروژې پـه توګـه )د شـلمې پېـړۍ پـه 

ړۍ نیاميي کې د پښتو ادب د پرمختیايي بهیر څېړنه( تر رسلیک الندې څېړندوی سیدي لوم
ته سپارلې وه چې د څېړنوالۍ علمي پوړ ته د لوړاوي لپـاره يـې د ښـاغلی څېړنپـوه نرصـهللا 
نارص تر الرښوونې الندې بشپړه کړې. څېړونکی يې تررسه کولو ته الس په کـار شـوی او دا 

موده کې د اړوند تصویب شویو مفرداتـو لـه مخـې  ېچار يې په ټاکلدی دغه علمي څېړنیز 
 په دې الندې څلورو څپرکو کې تررسه کړې ده: 

لومړی څپرکی د موضوع شالید دی چې په دې برخه کې يې پخواين تررسه شـوي کـار 
ي یادونه او لنډه مته اشاره کړې. د موضوع په شالید پسې چې تر دې مهاله د شوي کار عمو 
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ه په کې شوې څېړونکی پـر هغـو د خپلـې څېړنـې د تـررسه کېـدو مسمیـت او اهمیـت ارزون
 ښودلی دی. 

ه لنـډه ت فرهنګي حالت -په وروسته نورو څپرکو کې په ترتیب رسه لومړی د وخت ټولنیز
کتنه بیا د شلمې پېړۍ په لومړیو پنځو لسیزو کې د پښتو ادب وده او پرمختیا او د دغه پېر پـه 

ه کې د شفاهي ادبیاتو ونډه ښودل شوې او وررسه پښتو ادب ته د نـوو ژانرونـو فرهنګي بډاین
د راتګ لنډ، خو هر اړخیز جاج اخیسـتل شـوی. پـر دې رسبېـره د ټولـو منثـورو او منظومـو 
اديب ژانرونو د پېژندنې ترڅنګ د هغو په پرمختیايي بهیر هم لنډ بحث شوی چـې د همـدې 

 تو ادب ته راغيل دي. پېړۍ په لومړیو پنځو لسیزو کې پښ
د همدې څپرکې وروستۍ برخه د پښـتو ادب پـه وده کـې د رسـنیو ونـډې تـه ځـانګړې 
شوې ده او په ترڅ کې يې دا جوته شوې چې چاپي رسنیو د پښـتو ادب پـه وده کـې څـه او 

 څومره ونډه لرلې ده. 
شاعرانو او په وروستي )څلورم( څپرکي کې د پښتو نرث او نظم په وده کې د ځینو پیاوړو 

اديب شخصیتونو د لنډې پېژنـدنې ترڅنـګ د دوی د خپلـو  –لیکوالو ونډه د هغوی د علمي 
آثارو او افکارو په رڼا کې زبات او جوته شوې ده. په پایله، وړانـدیزونو او د اخځلیکونـو او 

 څېړنیزه پروژه پای ته رسېدلې ده. –رسچینو په عمومي لیکلړ رسه دغه علمي 
 څېړنیزې پروژې ارزونه په دې ټکو کې کوم:   –يـزه د دغې علم

  ،ــالی دی ــه او ســپړنه کــې بری ــه څېړن ــدو مســایلو او موضــوعاتو پ څېړونکــی د اړون
 استداللونه او څرګندونې يې مدللې او په منطقي توګه وړاندې کړې دي.

  د موضوع د څېړنې مسمیت، اهمیت او اړتیا يې محسوسه او د امکان تر بریـده يـې د
 ې څېړنیز حق تررسه کړی دی.هغ

  د لیکنې ژبه يې خوږه او روانه ده، خو کلـه پـرې اديب او کلـه بیـا د محـاورې رنـګ
 دومره برالسی شوی چې څېړنیزه جوله او رنګ يې لږ تت کړی دی.

له زیاتو نوو او باوري معلوماتو رسچینو او اخځلیکونو څخه په ګټـه اخیسـتنه يـې خپلـه 
 څېړنه بشپړه کړې ده.

رسچینې يې لومړی د منل شوو علمي اکاډمیکو اصولو او معیارونو له مخې په ملنلیکونو 
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 يې د لیکنې په پای کې د هغو مجموعي لیکلړ وړاندې کړی دی. کې ښوديل او بیا
دې پورته یادونو ته په پاملرنـه زه دا څېړنیـزه پـروژه مثبتـه ارزوم کـه د علمـي ترفیـع نـور 

ې د څېړندوی له علمي رتبې څخه د څېړنوال علمي پـوړ تـه د رشایط يې پوره کړي وي زه ي
لوړاوي وړ ګڼم. دوی ته د ال بریالیتوبونو هیله او د علومو اکاډمۍ ته د دې څېړنیزې پروژې 

 د چاپ سپارښتنه کوم.
 

 په درنښت
 څېړنپوه دکتور سیدمحی الدین هاشمي

 کابل، احمدشاه بابا مېنه
 ټهملریز کال د وري اوومه نې ۱۹۰۶د 
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 د ژبو او ادبياتو مرکز محرتم رياست ته!
پـه خـورا   ګڼه ليک پـه ځـواب کـې (719پر  778نېټې د) ۱۹۰۹/ ۱۱/ ۹۹ستاسې د 

څېړنيزه پروژه   -چې ما د ښاغيل څېړندوى سيد نظيم سيدي علمي  درنښت ليکل کېږي 
(  له پيلـه تـر څېړنه د شلمې پېړۍ په لومړۍ نياميي کې د پښتو ادب د پرمختيايي بهري )

پايه په پوره غور او دقت رسه  ولوستله چې پـه اړه يـې خپـل نظـر پـه النـدې ټکـو کـې 
 وړاندې کوم:

 د ادبیاتو په اړه ادبپوهانو ډېر تعریفونه وړاندې کړي چې ځینې يې په دې ډول دي: 
  هره هغه وینا، لیکلې وي که نا لیکيل "شـفاهي"، نظـم وي کـه نـرث؛ خـو چـې هـ ي

 رزښت ولري ادب بلل کېږي ا
   ادب د انګریزي ژبې دliterature د کلمـه لټرېچـر او اسـتعاملېږي معنا په ژباړې د 
 رسبېـره دې پـر ښـندي. معنـا لیک او خط د چې ده وتلې را نه ریښې (litra) له ژبې التیني
 ښندي. هم معنا حاصلولو پوهې او کول لوست و لیک د لټرېچر
 وايي. ته ساتلو اندازې د څیز څه د او پوهې کۍ،زیر  کې عريب په ادب 
  کېږي. ترالسه څخه کتابونو له چې وايي ته معلوماتو هغو ادب  
 تـه څرګنـدولو رنـګ داسـې پـه خیـاالت او احساسات لیکيل سړیو او ښځو الیقو د 
 واخيل. خوند نه ترې لوستونکی چې وايي
 دی. تفسیر ژوند انساين د ادب  
 ،عظمت او لويۍ نښه بلـل كېـږي پېژندنې  وثيقه  او  د يو ملت د ادبيات د اند په زما خو

كه څه هم په انساين ټولنو كې وده او پرمختگ تر ډېره  په ماديـاتو او اقتصـاد پـورې تـړ ، 
)اقتصـادي(  وټه ييزوپېژندنې لپاره يوازې او يوازې د  خو بيا هم د دې تكامل او بشپړتوب د

يو ډول معنوي ژونـد  د ترڅنگخپل مادي فعاليت  ده، ځكه انسان د علتونو پېژندنه كايف نه
درلودونىك هم دى، په انساين ټولنو كې د هغوى سـيايس، ټـولنيز، فلسـفي، هـ ي، اديب او 

هغوى په تاريخي او ټولنيز تحليل اوپېژندنه  كې مهم رول لـري. هغـه  ملتونـه  فعاليتونه د نور
خـدمت لپـاره  هغې د گ او كلتور ته پاملرنه كوي او داو قومونه چې خپلې ژبې، ادب، فرهن



 
 

 ع
 

وهيل، خپله ژبه يې غني او علمي كړې  او تر څنګ يې نړيوالو تـه ورپېژنـدلې  يې مټې رابډ
 وي، نو دكلتور، تهذيب او مدنيت لرونكو قومونو په كتار كې درېديل دي. 

 ده ونـه باسـو چـې دبايـد لـه يـاهم خسه  موږ چې كله په ژوند او ادب خسې كوو، نو دا
پنځونې كله  ادب او ادبياتو په ساحه كې پنځونې روانې وي، دا د  بهري كې کړکېچنژوند په 

ادب پنځـوون   ژبې په چوكـاټ كـې د وخت د پڅې او كله هم ډېرې توندې وي، خو هر
 او ناقدین موجود وي چې د ناسمیو په صورت کې يې توږي او د سمون خوا ته يې بیايي.

ر كـې ېلوړو ژورو شاهده ده. په لرغوين پ به هم له ډېر لرغوين پېره تردې مهاله دپښتو ژ  
يـا هـم د نـورو  يې چې هرڅه درلودل د هغو کابو ټوله برخه يې يا هـم د اغيـارو لـه السـه او

الملونو له امله له السه ورکړه او د ګمنامۍ خوراک شو چې اوس يې له څو محـدودو بېلګـو 
 وایات را پاتې دي.پرته يوازې كيسې او ر 

 ډول په كالسيك دور كې چې کوم څه روښانه هم دي وجه يـې پـه پښـتنو كـې د همدا 
احساس ډېره كمه جذبه وه چې بیا يې هم خپل ولس او قوم ته ډېر څـه ورکـړل او پـه خپـل 

 وخت کې يې د ډېرو ولسونو د ادبیاتو په پرتله رسالري کړو. 
د پام وړ کارونـه پـه کـې شـوي او ال لګیـا دي همداسې معارصه دوره هم در واخله چې 

راتلون  نسـل تـه هرڅـه  کېږي، خو په گانده كې موږ بايد داسې قدمونه واخلو چې تل مو
 يوې ليكې په اړه هم خسې وكړو. خپلې ژبې او ادب د روښانه وي او د

او د  ښاغيل سيدي د څېړنيـزې پـروژې پـه اړه خپلـې خـسې  مکه له اوږدو خسو تېر ش
 چې:  م، نو ويالى شمشخصې او را لنډې  کړ م

  علمي او تطبيقي ارزښـت  کـامالً پروژې  د ښاغيل سيدي  د يادې علمي څېړنيزې
څرګند دی. ځکه شلمه ميالدي پېړۍ د پښـتو ژبـې او ادب د ودې او ارتقـا د پيـل 

چې تر ډېره يې د شلمې پېړۍ پـه لومړيـو کـې نـوى رنـګ او نـوې الرې  ړۍ دهېپ
او پښتو ادب  له فني او ه ي اړخه ډېر څه پـه همدغـه دوره کـې  ي خپلې کړي د

خـو ، تر السه کړي دي. که څه هم پر دغې موضوع خورې ورې ليکنې شوي دي
د داسې يوې منظمې او منسجمې پروژې  په ترڅ کې ورباندې تر اوسـه پـورې لـه 

ډېـر  دومره حجم او ظرفيت رسه کار نه و شوی او  په سيستامتيک ډول يـې څېـړل
اړين وو، زه يې ليکوال ته آفرين وايم چې د دغې موضوع د څېړنې او شننې حـق 

 يې په سمه توګه ادا کړی دی.
  سم او منظم دی. په څېړنه کې راغـيل مـواد پـه سـمه تنظيم يې د څېړنې  ترتيب او
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لـه پـوره منطـق او  واو د  پـروژې  عنـاوين توګه څېـړل شـوي او تحليـل شـوي دي
 ت او تسلسل موندلی دی. استدالل رسه وسع

 او مطلوبـه  ېليکوال د پښتو ادب دغه ټاکلې دوره په منظمه او منسجمه توګه څېړلـ
و تاو متوقع نتيجه يې ځنې اخيستې ده چې زه دا يو غوره څېړنيز اثـر بـومل او د پښـ

ادب  مينه وال او څېړونکي به ورڅخه په راتلونکي کې د يوه معتس مأخذ په توګـه 
 کار اخيل.

 غيل سيدي خپله څېړنيزه پروژه  د څېړنـې لـه علمـي ميتودونـو او معيـارونو رسه اښ
ې او له ډېرو باوري منـابعو او مأخـذونو څخـه يـې پـه کـې اسـتفاده کړ سمه بشپړه 

کړې ده او د څېړنې په دوران کې يې د نورو د نظرياتو تـر څنـګ خپـل نظـر هـم 
زښـت تـه قـوت ورکـړى او وړاندې کړى او په دې توګه يې د څېړنې اهميت او ار 
کـړې ده.  ښـاغيل  غښـتلېڅېړنه يې د خپلو مثبتو نظريـاتو پـه وړانـدې کولـو رسه 

ليکـوال د خپلـې څېړنـې پــه پـاى  کـې د څېړنـې لــه نـوو او اکـاډويکو اصــولو او 
 معيارونو رسه سم  د خپلې څېړنې ماخذونه په ګوته کړي دي . 

 ې تر وسې وسـې لـه لـومړي الس د يادونې وړ ده چې څېړونکي  په خپله څېړنه ک
 وري موادو څخه کار اخيستی او له ډېرو معتسو او مستندو مدارکو او منـابعو او 

تـه ځـانګړی علمـي او  پـروژې  چـې دې ټکـي دغـې  استفاده کـړې دهيې څخه 
 تحقيقي ارزښت ورکړی دی.   

 ښاغيل سيدي د خپلې پروژې ټول راټول کړي  مواد په ځـانګړي نظـم او تسلسـل 
 رسه تنظيم کړي دي چې ارايه، تعبري او تفسري يې واضح، منطقي او مدلل دي.

په ليکنه کې يې فکري انسجام، د سبک ښکال او نـور ابتکـاري اړخونـه لـه ورايـه  
ډول ساتىل، اضايف او بې ارتباطه جملې يـې  ښکاري او د مضمون تسلسل يې په بشپړ

نـه  او عـام فهمـه ده. ابهـام او تعقيـد نـه نه دي كارويل. د ليکنې او څېړنې  ژبه يـې روا
هره کلمه يې په مناسب ډول کارولې ده. ژبنيو قواعدو او اصولو تـه يـې پـه پـوره   .لري

 دقت رسه پام کړی او ليکنښې يې سمې او پر ځای کارولې  دي. 
پورتنيو او دې ته ورته نورو ښـېګڼو تـه پـه پاملرنـه زه دا څېړنيـزه پـروژه مثبتـه  او گټـوره  
ارزوم او  نتيجه، ژبه او د ارايې ډول يې  په تول پوره، مطلـوب، پـو ، معيـاري او اکاډمیـک 
ګڼم او كه چېرې ليكوال د علمي ترفېعاتو له اليحې رسه سم د ترفېـع  نـور اړونـد رشایـط او 
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معيارونه بشپړ كړي وي، نو نوموړی د څېړندوی له علمي رتبې څخه د څېړنوال  علمي رتبې 
وړ ګڼم او كه چېرې د علومـو اكـاډمي د دې علمـي اثـر  د چـاپ زمينـه برابـره  ته د لوړېدو

 كړي، نو ګټه به يې عامه يش.
 لـه دربـاره دهلالج لج( په پاى کې د دغه اثر لیکوال سـيد نظـيم سـيدي تـه د لـوی خـدای)  

 الزياتو علمي او فرهنگي  برياوو هيله کوم. 
 په درنښت

 څېړنوال عبدالظاهر شکيب
 نړيوال مرکز علمي غړىد پښتو څېړنو د 



 

 
 

 رسیزه
 

د نولسمې پېړۍ وروستۍ لسیزې او د شلمې پېړۍ لومړۍ نیاميي داسـې کلونـه دي چـې 
له سیايس حاالتو واخله بیا تر اديب حاالتو پورې په کـې ژور بدلونونـه لیـدل کېـږي او دغـو 

او ادب ژورو بدلونونو ژورې سرتګې او ژور فکرونه غوښتل او غواړي يې، خو دا چـې شـعر 
د ټولنې هنداره ده، شاعر او لیکوال د خلکو د هیلو ترجامن دی، نو ځکه يې ښه ځلېدنـه او 
سپړودنه کوالی يش، یعنې همدوی چې څه ویني هغه منعکسوي، خو هېڅکله بـدو تـه ښـه 
او ښو ته بد نه وايي، خو دا چې بد هم په ه ي الفاظو کې رانغـاړي او د ټـولنې احساسـات 

دا يې لوی کامل دی چې د ښو او بدو تفکیک يې دلته نـه کـوو، خـو د هـ  پرې را پاروي 
نازک لطافت يې په رښتینې معنا د ستایلو وړ دی او همدغه المل دی چـې د نولسـمې پېـړۍ 
په وروستیو کې لیکوالو په یوې نه یوې بڼې له حاالتو او د انګریـز لـه ښـکېالک څخـه ورو 

کړې وه، چارواکي يې په دې پوهول چې لـه دوی رسه ورو رسټکونه او د ولس بېدارونه پیل 
دوستي نوره د افغان ولس په ګټه نه ده، نو بویه چې په وخت يې غـم وخـوړل يش، خـو پـه 
دې منځ کې د واکمنې کورنۍ کورين سیاستونه او د وخت غوښتنې د دې المل شـوې چـې 

ه سـم يـې درې ځایـه امیرحبیب هللا خان په کې خپل ژوند له السه ورکـړي او لـه مړینـې رس 
واکمنۍ اعالن شوې، پاچا امان هللا خان چې مدبر او باتدبیره ځوان و دا هـر څـه يـې داسـې 
مهار کړل چې هم يې اردو په خوا کې ودرېده او هم يې ولس له انګریـز نـه د خپلـواکۍ پـه 
اخیستلو رسه خپل کړ او دا هغه کار و چې له مـودو راهیسـې لیکوالـو د ولـس د بیـدارۍ پـه 

 موخه پیل کړی و او ولس يې هم انتظار کاوه.
له انګریز نه ازادي واخیستل شوه، خو په ډېر شواخون، یعنې دغې ازادۍ د ډېرو افغانانو  

او آن د واکمنې کورنۍ ککرۍ وخوړې، خـو بیـا هـم لـه خپلـه هـوډه وانـه وښـتل او نـه  لـه 
ګریز بیـا ځـيل واکمنـۍ تـه مورچله په شا شول او ال يې هم په وینو کې لېت پېت وجود د ان

زړه ښه نه کړ چې له بده مرغه تر اوسه پورې يې سختې او ناخوالې ګالو، خو خپل همت مو 
له السه نه دی ورکړی او ال هم د پردیو مقابلې ته چمتو یو، نو کله چې په هېواد کـې داسـې 

دقیقه توګـه  ژور بدلونونه راځي هرو مرو به په کې ادیب او لیکوال خپل مسوولیت په سم او
تررسه کوي او لکه څنګه چې مخکې هم یادونـه وشـوه د دغـه بـدلون یـو سـرت المـل ال لـه 
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وړاندې همدغه لیکواالن او ادیبان وو، ځکه دوی نور له انګریزه په تنګ شـوي وو او دوی 
په خپلو ترانو، شعرونو، ډرامو، کیسو او دې ته ورته ژانرونـو کـې انګریـز غانـده او د هغـوی 

زیاتی يې ولس ته په مخ کې اېښوده چې په دغه کار رسه يې دوه کامله کـول، یـو دا  ظلم او
چې ویده ولـس يـې را ویښـول غوښـتل او دویـم دا چـې پـه نامسـتقیم ډول يـې هغـه اديب 
صنفونه او ژانرونه چې په نړۍ کې پیدا شوي وو او ورو ورو يـې د صـعود پړاوونـو تـه ځـان 

يس ادب له الرې خپلول، نو ځکه وایو چې په همدغـه وخـت رساوه یا د اردو او یا هم د پار 
کې پښتو ادب ته لنډه کیسه راغله او زاخیلی يې لـومړنی بنسـټګر و، نـاول هـم د راحـت پـه 
وسیله د پښتو ادب مېلمه شو چې وروسته ورته نورمحمد تره کـي د سـیايس مـوخې لپـاره د 

هڅـه پښـتو شـوه او د هوسـۍ او  پښتو ادب جامې ور واغوستې، اديب ټوټه هم د زاخیيل پـه
چمبۍ )دایالر( اديب ټوټه خو يې ال تر اوسه هم د ډېـرو ښـاغلو پـه یـادو زده ده، همداسـې 
رومان، تکل، فلمي سناریو، ځان پېښې، یونلیک او دې ته ورته په لسګونو نور اديب صنفونه 

جګـړې هم در واخله چې په دې وخت کې پښـتو ادب تـه راغلـل او د پښـتنو ذوق يـې پـر 
 رسبېره لږ د لطافت او تفریح پر لور هم راکاږه.

دا ښکاره خسه ده چې په جګړه ییزو او ناسمو سیايس حاالتو کـې د ټـولنې هـېر برخـه 
وده نه يش کولی او پرله پسې زیانونه به ویني، خو د دغو حاالتو مهارول هم یوازې د تورې 

و جوړولو او اماده کولـو تـه اړتیـا ده او او ټوپک په زور نه کېږي، بلکې د هغو لپاره د ذهنون
دغه کار پر سیاسیونو رسبېره ډېر د لیکوالو، ادیبانو او شاعرانو کار دی، ځکـه دوی دي چـې 
ذهنونه جوړوي، دوی دي چې ذهنونوته لوری ورکوي او دوی دي چې د ټولنې ناسـمۍ را 

ډه واخیسـته او انګریـزي برسېره کوي، نو په شلمې پېړۍ کې هم لیکوالو او شاعرانو فعاله ونـ
ښکېالک يې دومره بد نامه او ضد افغاين او انساين معريف کړ چې لـه املـه يـې د پښـتون او 
افغان ولس د صس کاسې نسکورې او په یوې مخې يې د انګریز چوڼۍ او واکمنۍ ورټـولې 
اڼو او ټغر يې ور وسوځاوه ، خو دا چې انګریز يې بیا څنګه ځواب راکړ، د دې څېړنې پـه پـ

کې به يې ولولئ، خو هغه څه چې د پاملرنې وړ دي هغه په دغه پېر کې د امن او سـوکالۍ د 
راتللو ترڅنګ اديب پرمختګ دی، په دې معنا؛ موږ وینو چې په دغـه وخـت کـې د غـريب 
ادبیاتو کابو پنځلس یا شپاړس اديب صنفونه )ژانرونه( پښـتو ادب تـه راغلـل او د پښـتو ادب 

پراخه کړه، پښتو ادب ته يې نوی رنګ ورکړ، پښتون ذهن يې لـه بـې ذوقـۍ ملن يې وېړه او 
او جګړې څخه را وایست، خو له دغو خسو څخه دې داسې معنا هم نه اخیستل کېږي چې 
ګواکې تر دې پخوا پښتو اديب )نظمـي او نـرثي( صـنفونه نـه وو، ځکـه کـه چېـرې د دغـې 

 خسې لکۍ ټینګه کړو بیا نو د:
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 راخېږهسپوږمیه رسوهه 
 یار مې د ګلو لو کوي ګوتې رېبینه

خسه او د سوما بوټي کیسه ټوله درواغ ده او په خپله مو د خپل ادب څو زره کلن تاریخ 
ته د جعل کنده وویسته چې دا سمه خسه نه ده، خو هغه څه چـې د پـاملرنې وړ دي هغـه دا 

ي( صـنفونو چـې پورتـه دي چې په دغه پېر کې د اروپايي ادب ځینو مشهورو )نرثي او نظم
يې د ځینو نرثي ژانرونو نومونه واخیستل شول، پښتو ادب ته الره پیـدا کـړه او پـه دې توګـه 
يې پښتو ادب او د پښتو ادب په تاریخ کـې ژور بـدلون راوسـت، ځکـه لـه یـوې خـوا دغـه 
صنفونه زموږ خپل شول او لـه بلـې خـوا زمـوږ د خپـل ادب د صـنفونو پـه ګـډون پـه دغـو 

کې د وخت سـیايس، ټـولنیزې او تـاریخې نـاخوالې بیـان شـوې او آن د پروفیسـور صنفونو 
بختاين په ګډون ډېرو نورو ښاغلو د انګریز او نورو یرغلګرو په اړه داسـې چـاربېتې، لنـډۍ، 
څلوریزې او نظمونه وویل چې تر اوسه پورې يې زمـوږ پـه غوږونـو کـې انګـازې شـته او د 

خو ال تر اوسـه هـم د انسـان پـه زړه خولـه لګـوي، نـو دغـه پروفیسور بختاين تور برېښ اثر 
مسایل که له یوې کوچنۍ دریڅې څخه وکتل يش ښايي د سیايس ادبیاتو نـوم ورکـړل يش، 
خو که له پراخې او نړیوالې دريڅې يې وګورو، نو بیا دغـه چـار د ادبیـاتو د تـاریخ لیکوالـو 

پـه خونـدیتوب کـې يـې د ادب  کار دی چې دغه مسایل ټول راټول او خوندي يې کړي او
تاریخ لیکوال اړ دی چـې د دغـه پېـر سـیايس، فرهنګـي، اقتصـادي، ټـولنیز او آن تـاریخي 
حاالت ټول په نظر کې ونیيس، ځکه دغـه مسـایل د ادبیـاتو پـه منځپانګـه او روح کـې ژور 
بدلون راويل او چې لوستونکی يې په شالید پوه نه يش شونې ده چې پـه ځینـو مـواردو کـې 
پرې د بطالن کرښه راکاږي، خو که زماين شالید يې لوستونکي ته وړانـدې يش، نـو امکـان 
لري چې پر خپلې خسې پښېامنه او په همدغو ادبیاتو کې ځینې برخې يې حـاميس کیسـې 
یا نظمونه وبويل، لکه د خوشحال خان خټک ځینې قصیدې چې حاميس اشعار بلل شـوي 

ند عبدالحی حبیبي ځینې نکلونه او کیسې چې نن سـبا د او یا هم د محمد ګل نوري او پوها
حاميس ادبیاتو په نامه نومول شوي، نو د همدغې اړتیا د درک کېدنې او اوارېدنې په موخـه 
د افغانستان د علومو اکاډمۍ تل زیار ګاللی چې وخت پر وخت دغه ډول څېړنیزې پـروژې 

کـړي، لـه نېکـه مرغـه دا دی د د خپلو څېړونکو په همت وڅېړي او ولـس تـه يـې وړانـدې 
علومو اکاډمي د ژبو او ادبیاتو مرکز د اوږدمهالو پالنونو له مخې دغه پـروژه چـې "د شـلمې 
پېړۍ په لومړي نیاميي کې د پښتو ادب د پرمختیـايي بهیـر څېړنـه" نـومېږي د لـزوم دیـد پـر 

ه را وسپارله دا چې بنسټ يې د څېړنوال علمي رتبې ته د لوړېدو په منظور  د څېړنې لپاره مات
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ما څنګه څېړلې او د هغې علمي حق مې تر کومـه بریـده ادا کـړی دی پـه دې اړه بـه درانـه 
لوستونکي پرېکړه کوي، خو ځان په دې قانع کوم چې لږ تر لږه مې دغې موضوع ته د نـوو 
، اړتیاوو او غوښتنو په رڼا کې کتيل او له خپل توان رسه سمه مې له همدغه اړخـه څېړلـې ده

 دا چې څه مې په کې څېړيل په لنډون رسه يې په الندې توګه داسې دررسه رشیکوم:
دغه پروژه په لومړي رس کې رسیزه، د الرښود استاد نظر او درې تقریظونه لري پـه هغـې 
پسې لومړی څپرکی راغلی چې په کې د موضوع په اړه پخواين شوي کار تـه لنـډه انتقـادي 

ه شوي ټول کارونه ځکه نه بیانوم چې هغـه پـه خپلـه یـوه بېلـه کتنه شوې، البته پخواين تررس 
پروژه ده، خو په هغو کې مې هغه اثار یاد کړي چې ډېر مشهور دي او نیمګړتیـاوې لـري او 
که څوک يې لويل، نو زما د کار په پام کـې نیولـو رسه د هغـوی نیمګړتیـاوو تـه ځیـر يش او 

چې د هغوی نیمګړتیاوې شعوري نه وې، ځکـه  ناسم يې ونه لويل، خو دا خسه هم اړینه ده
په هغه وخت کې امکانات نه وو، کتابتونونو ته د نن په څېر الرسسـی نـه و، د نـن پـه څېـر د 
ټکنالوژۍ پرمختګ په اوج کې نه و، د نړۍ لـه ډېـرو کتـابتونونو څخـه څـوک خـس نـه و، د 

څېر نه وو، نو ځکه لـه عـادت سواد کچه د نن په څېر نه وه او نړیوال میتودونه هم د اوس په 
او دود رسه سم ادب تاریخونه لیکل شوي، خو دا چې نننۍ غوښتنې نورې دي او په علومـو 
کې هم ورځ په ورځ پرمختګ راځي او تخصيص کېږي، نو ځکه د دغو غوښـتنو د ځـواب 
لپاره اکاډمي نوې څېړنې کوي او دغه نوې څېړنې ځکه یـو څـه مـنيل دي چـې لـه نړیوالـو 

 او څېړندودونو رسه سمې دي.  آرونو
تر لومړي څپرکي وروسته دویم څپرکی راغلی چې د وخت سیايس، فرهنګي او ټولنیزو 
حاالتو ته ځانګړی شوی او د ننني ادب تاریخ لیکلوتر ټولو مهم آرونه هـم همـدا دي چـې 
و په ادب تاریخ کې باید سیايس، ټولنیز او فرهنګي حاالت وڅېړل يش، ځکه ادبیات پر دغـ
حاالتو پورې تړيل او د همدغو حاالتو له مخې يـې دورې او پړاوونـه بـدلېږي او د همـدغو 
لوړو ځوړو له امله په کې نوي نظمي او نـرثي ژانرونـه رامـنځ تـه کېـږي او کـه چېـرې دغـه 
حاالت په کې نه وي، نو بیا به سخته وي چې مـوږ دې ورتـه د ادبیـاتو تـاریخ ووایـو، ځکـه 

 رسه ستونزمن کېږي او اديب تذکره هېڅکله ادب تاریخ کېدلی نه يش. هلته بیا له تذکرې 
بله خسه دا ده په ادب تاریخ کې ه یت هېڅکله هم له پامه نه غورځـول کېـږي، یعنـې 
هغه اثار چې ه ي ارزښت نه لري په ادب تاریخ کې هم د مطـالعې ځـای نـه لـري او اديب 

 وي. تذکره بیا ډېره ځله دغه الره چاره نه تعقیب
په درېیم څپرکـي کـې مـې د شـلمې پېـړۍ پـه لـومړۍ نیاميـي کـې د پښـتو ادب وده او 
پرمختیا څېړلې، په دې کې شک نه شته چې په دغه پېر کې پښتو ادب پـه کـايف انـدازه وده 
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او پرمختګ کړی، ځکه نوي اديب ژانرونه ورته راغيل، نوي نظمي ژانرونه ورته راغيل، نـوي 
، چورلکې، راډیو، ټلویزیون، موټر، ریکارډر، ټېلېفون، ټېلګـراف، عنارص، لکه: توپ، ټانک

مخابره او داسې په لسګونو نور نوي توکي پیدا شـوي او پـه ادبیـاتو کـې يـې کارونـه وینـو، 
رسنۍ پیدا شوي او پښتو په کې لیکل شوې، ځکه تر دې وړاندې نـه یـوازې پښـتو د دربـار 

رشمېدل خو د وخت رسنیو هم عامه کړه او هم ژبه نه وه، بلکې ځینې خلک يې په ویلو هم 
يې پرې لیکل وکړل. تر دې څپرکي وروسته څلـورم فصـل راځـي چـې پـه هغـه کـې مـې د 
شلمې پېړۍ د نرث او نظم په وده کې د ځینو مشهورو شاعرانو او نرثلیکونکو پر ونډې بانـدې 

اخیسـتې او لـه بحث کړی چې دوی په دغه وخت کې د نظم او نرث په وده کې څومره برخه 
 کوم حالت نه يې کوم حالت ته رسويل.

په دې کې شک نه شته د همدغو ښاغلو او اغلو برکت و چې نن موږ نسبتاً غني ادبیات  
لرو او ډېر ځله خپلې اديب پنځونې او څېړنې تر ډېرو ژبو ښې او اوچتې بولو په حقیقت کـې 

دوی نه وای او کار يې نه وای کړی،  دوی راته پول جوړ کړ او موږ پرې تېرېږو را تېرېږو که
نو د ادبیاتو په برخه کې نن به زموږ ننني کار له نړیوالـو ادبیـاتو رسه سـیايل نـه کولـه، بلکـې 

 لومړي ګامونه به يې اوچتول. 
په هر حال! د همدغه څپرکي په پای کې مې څو تنـه شـاعران او لیکـواالن د بېلګـې پـه 

او شاعران د کـوم ځـانګړي ملحـوه لـه مخـې نـه دي توګه معريف کړي، خو دغه لیکواالن 
معريف شوي، بلکې ظاهري المل يې دا دی چې دوی هر یو په خپله برخه کې پـه صـدر یـا 
رس کې دي او یا يې هم نوښت کړی، نو ځکه يې د معرفۍ لړۍ پیل شوې، خو پـه حقیقـت 

ونـډو د جوړېـدلو کې د دغه پېر ټول لیکواالن او شـاعران د معرفـۍ قابـل او ورتـه د  انځغ
 وړتیا او حق لري، خو تشه السه ته مې دښمن يې. 

( اخځونه ۱۷۰د څېړنې په وروستیو کې مې له پایلې او وړاندیزونو څخه وروسته هغه )
په کرونولوژیک ډول معريف کړي چې د کتاب یا څېړنې په اوږدو کې مې په کراتو مراتو 

د ټاکيل فهرست له مخې بشپړېږي، خو دا ترې استفاده کړې او په دې رسه زما دغه څېړنه 
د دې معنا نه لري چې په دغه خاص مورد کې به نورې څېړنې نه کېږي، ما له ټاکيل پـالن 

واره هـاو توان رسه سم خپل کار تررسه کړی او په دې برخه کې مـې نـورو څېړنـو تـه الره 
 کړې ده.
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ویـو وګـوري، خـو زه بـه د کېدای شی نور ښاغيل زما اثر نقد او دې برخې ته له نـورو زا
لوستونکی احسان هله ومنم چې رارسه خپلې مشورې، نیوکې او وړاندیزونه رشیک کړي او 

 له یو لوی ذهني کشمکش څخه مې وژغوري.
 د څېړنې ميتود: 

د څېړنې د جوتېدنې او د کره کتونکي لپاره د کنډې معلومولو په موخه د څېړنې د میتود 
ېړنې میتود معلوم نه کړو، نو کره کتونکي ته به د څېړنې میـزان ټاکل اړین دي، که چېرې د څ

ــه وي  ــرف ن ــاره ظ ــروف لپ ــل مظ ــه د خپ ــو ورت ــه م ــره ب ــر اخ ــتونزمنه وي او ت ــډه س او کن
، نو ځکه له دغه مسوولیته ځان خالصوم او وایم چې ما په خپله دغـه څېړنـه ټاکىل()ورکړی

، تحلیيل، پرتلیز او انتقادي یـا کـره کې له مروجو علمي میتودونو په ځانګړې توګه ترشیحي
 کتنیز میتود څخه استفاده کړې ده. 

په دې اثر کې د ځینو مسایلو د پېژندنې لپاره مې د پېژندل شوو لیکوالو له خـوا وړانـدې 
شوي تعریفونه را اخیستي او د همغږۍ په صـورت کـې مـې د تاييـد مهـر پـرې لګـولی او د 

خپل نظر څرګند کړی او نوې طرحه مې وړاندې کړې ناهمغږۍ په صورت مې د هغو په اړه 
چې ښايي ډېرو ته په زړه پورې وي او ځینې وررسه مخالفت وښـيي، خـو کـه مخـالفین يـې 
پیدا کړل، نو غوره کار به مې کړی وي، ځکه زه به له یوې خوا نوي او پاخه معلومات واورم 

 م ځواب وکاږم. او زده به يې کړم او له بلې خوا که اړتیا وه بیا به يې ه
 د موضوع څېړنيز مربميت، اهميت او اړتيا:

دا څرګنده خسه ده چې هره موضوع د یوې اړتیا، اهمیـت او مسمیـت پـر اسـاس لیکـل 
کېږي، خو دغه اړتیا کله ډېره او کله هم د پام وړ وي، خو زما په نظر په دغه برخه کـې چـې 

مـا وړانـدې هـم د پښـتو ادبیـاتو تاریخونـه او ما کار کړی اړتیا یو څه ډېره وه، په دې معنا تر 
تحلیلونه يې لیکل شوي وو او ال هم لیکل کېږي، خو په هغو ټولو کې د خو خسه شته او پر 
همدې دلیل مې د دغه کتاب کښلو ته زړه ښه کړ، ځکه پخوا چې پـه پښـتو ادب کـې کـوم 

ڼـه لیکـل شـوي او د ادب تاریخونه لیکل شوي کابو ټول يې د وخت په مروجه او دودیـزه ب
نن عرص د غوښتنو او اړتیاوو ځواب نه يش ویلی او د نننیو ادبپوهانو په وینـا دغـه تاریخونـه 
کابو ډېر يې د ادب تاریخ په چوکاټ کې نه، بلکې د اديب تذکرو په چوکاټ کې د مطـالعې 

بایـد یـو ځای لري، نو ځکه دا اړتیا محسوسېدله چې د اوسنیو اړتیاوو او غوښتنو په رڼا کـې 
پښتو ادب تـاریخ ولیکـل يش دا چـې څنګـه او پـه کومـو رشایطـو او پخوانیـو هغـو کـومې 

 نیمګړتیاوې لرلې ما تر خپلې وسې دغه کار ته زړه ښه کړ.
زما دغه کار به په ظاهره څو ښېګڼې ولري: یو دا چې د ادب تـاریخ لیکنـې زوړ دود بـه 
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کې بـه یـو نـوي ادب تـاریخ لیکلـو تـه زمینـه مات او د نوو اړتیاوو، غوښتنو او آرونو په رڼا 
 سازي ويش. 

دویم دا د یوې ټولنې ټول اديب، سیايس، ټولنیز او فرهنګي ارزښـتونه د هغـې ټـولنې پـه 
اديب تاریخونو کې نغښتې وي او ما په دغه اثر کې هڅه کړې چې دغه ارزښتونه په رښـتینې 

 معنا بیان کړم.
کو او د دغې برخې نورو مینه والو ته د ادب تاریخ درېیم دا چې دغه اثر به ځوانو څېړون

لیکنې جوتې الرې او څرګند چوکاټونه وړاندې کړي او په دې توګه به د ادب تاریخ لیکنې 
 په برخه کې یوه نوې څپه پیل يش.

څلورم دا تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده په دغه روش کې چې تر ډېره مې له نړیوالـو 
کړی کوم ځانګړی اثر یا رساله نه ده لیکل شوې، خـو زمـا لـه نظـره  روشونو رسه سم تعقیب

يې په اړه خورې ورې لیکنې په موقوتو او غیرموقوتو اثارو کې تېرې شوي، نو د دغه اثر پـه 
 کښلو رسه به دغه تشه تر ډېره ډکه او یوه زیاتونه وي. 

و یـو بشـپړ پنځم دا که چېرې کوم څوک غواړي چـې پـه راتلـونکې کـې د پښـتو ادبیـات
تاریخ ولیکي، نو د دغه روش او میتود په پام کې نیولو رسه کوالی يش چـې یـو نړیـوال اثـر 
ولیکي او دا به هغه څه وي چې زموږ څېړنه يې غواړي، نو زما په نظـر دغـه څېړنـه دا او دې 
ته ورته خوبیو او غوښتنو ته لږو ډېر ځواب ویلی يش، خو په ورته وخت کـې ښـايي ځینـې 

 او نیمګړتیاوې هم ولري چې هغه به زما له دغو ستونزو څخه پیدا شوې وي: ستونزې
  کله چې د ادارې په لزوم دید او زما په وړاندیز دغـه پـروژه د پنځـو کـالو لپـاره ماتـه

راکړل شوه، نو زه ورته په دې ډېر خوشحاله وم چې ما يې په اړه هم نوې خسې لرلې او هـم 
طالح ده چې د بنده او د هللا وعده یوه نه وي، ال مې پر دغـه کايف وخت، خو هغه متل یا اص

کار بسم هللا نه وه کـړې چـې د ژونـد سـرته هسـتي )پـالر( مـې پـه نـه رغېـدونکې نـاروغۍ 
)رسطان( باندې اخته شو او کابو یونیم کال د ناروغۍ په بسرت پرېوت چې دغه کار نه یوازې 

، سـتړی او خپـه کـړم او اخـر دا چـې نصـیب ور زه له کاره په شا کړم، بلکې ذهناً يې نـاروغ
 ورسېد او د تل لپاره يې له سیوري بې برخې شوم. 

د پالر د تدفین او فاتحې خـسې ال خالصـې نـه وې چـې پـه خپلـه پـه اوږدې نـاروغۍ 
پرېوتم او له څو پرله پسې عملیاتو څخه وروسته مې ذهناً رواين رسګردانـۍ پیـدا کـړې چـې 

ې هم وغځېدې، خو له دغو ټولو رسګردانیو او ناروغیو رسه رسه مې بیـا کابو دوه کاله دا کیس
هم د کابل مجلې مدیریت په سمه توګه کړې او د نرشاتو درنو کارونو تـه مـې اوږه ورکـړې 
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وه او ډېر ځله مې ځان هم په همدې تسيل کاوه چې که پروژه مې ونه لیکله، نـو لـږ تـر لـږه 
د ملګـرو سـتاینې او هـرکيل بـه مـې د مجلـې پـه اړه خو مې مجله چاپ او غني کړه او چې 

اورېدل، نو له نویې روحیې رسه به مې بیا هم همدغه اړ  تـه زور ورکـړ، خـو دې تـه نـه وم 
ځیر چې په همدې همدې کې راباندې د وخت کړۍ راتنګه شوه او د درانـه الرښـود اسـتاد 

دلې ېر دې ته اړ کړم چې دغـه شـلپه ګډون د ډېرو نورو درنو استادانو پرله پسې وینا او ټینګا
لړۍ یو ځل بیا پیل کړم، خو دا ځل نه هغه پخوانۍ روحیه وه، نه هغـه حوصـله وه او نـه هـم 
هغه ځواين، خو دا چې مسلک مو تل ریزيش کار دی، نو مجبوراً مې ذوق ته قناعت ورکـړ 

و شـواخون چې دغه چاره تررسه کېدل غواړي او باید تررسه يش چې په ډېر تکلیف، کـړاو ا
مې شاته غورځېدلی کار بېرته له رسه پیل کړ، خو د کار په اوږدو کې بیا هم له ډېرو سـتونزو 
رسه مخامخ شوم، په دې معنا ما باید د خپل کار په اوږدو کې ټولنیزه او فرهنګـي برخـه هـم 

وای او تر کومه ځایـه چـې ماتـه معلومـه ده د دغـو دواړو برخـو څېـړل د سـیايس او  ېڅېړل
یخي حاالتو له څېړلو څخه پرته ناشونې خسه ده او د دغو حاالتو د څېړلو لویه ننګونه دا تار

وه چې ډېر ځله زموږ پر  ځینو مؤرخینو هم نیوکې کېږي چې دوی په اکرثیتـو مـواردو کـې 
بې پرې نه دي پاتې شوي او هـرو مـرو يـې د یـو چـا پلـوي کـړې او دا چـې د دغـو خـسو 

ه په تاریخ کې ځان مال کېدل او وخت غواړي چې لـه بـده مرغـه سپیناوی معلوموې، نو هغ
بیا هم زه په دې برخه کې معذور وم، خو له دې ټولو خسو رسه رسه مې بیا هـم د بـې طرفـۍ 
اصل غوره وګاڼـه او تـر خپلـې وسـې مـې پـه بـې طرفـه توګـه تـاریخ او سـیايس حـاالت را 

چې د لوستلو پر مهال به يې زما بـې واخیستل او تر وسې وسې مې تحلیل او تجزیه هم کړل 
 پرېتوب درته زبات يش.

نو دا او دې ته ورته ستونزې، ننګونې او النجې د دې المل شوې چې زما پـه پـروژه کـې 
ځینې نیمګړتیاوې پیدا يش، خو په دې خسو هېڅکله له حقیقته تېښته نه کوم او هېڅکله پـر 

مـا خپلـو نیمګړتیـاوو تـه ځیـر کـړي پـه  خپلو نیمګړتیاوو پرده نه اچوم، هر هغه څوک چـې
حقیقت کې لوی احسان رارسه کوي، ځکه د تحقیق معنا حق تـه رسـېدل دي او انسـان هلـه 
حق ته رسېږي چې له خسو يې ناحق خسې لـرې يش او دا هلـه شـونې ده چـې تاسـې مـې 

 ورته ځیر کړئ.
چـې د دغـو دومـره  په هر حال! له دې ټولو خسو رسه رسه دا به هم لویه بې انصايف وي

کارونو په تررسه کولو کـې د خپلـې معنـوي هسـتۍ، حقـدار شخصـیت او دقیـق څېړونکـي 
محرتم الرښود استاد څېړنپوه نرصهللا نارص نوم یاد نه کړم، ځکه اسـتاد نـارص د دغـه کـار پـه 

یم، بلکې وخت په وخت د اړتیا وړ کتابونو پـر راکولـو  یتررسه کولو کې نه یوازې زه هڅول
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ره يې الزمې مشورې هم راکړي، پروژه يې په دقیقه توګـه وکتلـه او لـه الزمـو سـمونونو رسبې
نظر هم پرې وکېښ چې زه يې ځـان د احسـانونو پـوروړی  تمنڅخه وروسته يې خپل ارزښ

 بومل او د مننې لپاره يې له الفاظو پرته بله داسې ډالۍ نه لرم چې د هغه خوا پرې خوښه کړم.
ملګــرو او اســتادانو دې هـم کــور ودان وي چــې خپــل کتابونــه،  همـدا راز د هغــو درنــو

نې يې رارسه رشیکې کړي او د دغـې پـروژې پـه بشـپړاوي کـې يـې زمـا و مشورې او الرښو 
السنیوی کړی او په پای کې له درنو تقریظ لیکونکو استادانو څخـه هـم نـړۍ مننـه چـې پـر 

ونه هم راکړل، کور يـې ودان او خپلو مشورو او الزمو سمونونو رسبېره يې خپل علمي تقریظ
 ژوند يې سوکاله. 

نور مو نو په منځ کې نه خنډ کېږم که علمي او اداري پړاوونه يې تررسه کړل او چاپ يې 
 ګناه یا تېروتنه ونه بلل شوه هرو مرو به ستاسې د السونو ښکال حس کړي.
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