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 أ 

 د الرښود استاد نظر

 د اثر معريف:
 د پروژې نوم : د افغانستان د علومو اکاډمي د پښتو خطي نسخو تحلیيل څېړنه.

 ونکی رشیف الله دوستو بشپړ 
 دجګېدو لپارهد پروژې هدف : د څېړنیار علمي رتبې ته 

 ۴۴۵مخونه : شاوخوا 
 هـ . ش۸۹۱۱د بشپړولو کال : 

 الرښود: رسمحقق زملی هېوادمل
 د پروژې جوړښت:

دا پروژه پر څلورو څپرکو کې اوډول شوې ده، په پیل کې يې مقدمه او په پای کې 
يې نتیجه او پیشنهادونه اود مأخذونو فهرست راغلی دی.دوهم څپرکی چې د دې 

برخه جوړوي په دوو برخو وېشل شوی، په لومړۍ برخه کې يې د پروژې اسايس 
افغانستان د علومو اکاډمي د زړو خطي نسخو او په دوهمه برخه کې يې نوې یا د 
معارصې دورې خطي نسخې معريف شوې دي. په دې څپرکي کې د علومو اکاډمي په 

لومړی، زړې او نوې نسخې پېژندل شوې دي.  ۰۶۵کتابخانه کې موجودې شاوخوا 
 دریم او څلورم څپرکی يې د پروژې مربوط تحقیقي او تحلیيل موضوعات رانغاړي.

 د موضوع اهمیت:
د کتابشناسۍ او نسخه شناسۍ مربوط آثار، معنا د چاپي او خطي نسخو فهرستونه 
د علومو د بېالبېلو څانګو محققانو ته د مأخذونو پر لور د رهناميي لپاره د څراغ ارزښت 
لري او همدا علت به وي چې د څېړنې د میتودولوژي ځینې پوهان دا وړ د څېړنې 

اکزو هغه کتابخانې چې خطي نسخې لري، د خپلو لومړنی ګام بويل. د نړۍ د علمي مر 
خطي نسخو د معريف لپاره نسخه شناسان او فهرست سازان ګوماري، کلونه کلونه پرې 
کار کوي او په نړیوالو ژبو يې ترجمې تر رسه کوي. زموږ د اکاډمي د کتابخانې پښتو، 

زموږ خلک او د  دري او د نورو ژبو نسخې باید ډېر پخوا فهرست او معريف شوې وای څو
سیمې او نړۍ علمي او فرهنګي مجامع له دې اديب او علمي ذخیرې خرب شوي وای. 



 ب 

اوس چې د دې ذخیرې یوه برخه په دې پروژه کې معريف شوې ده، یو ارزښتمن کار او 
د دې پروژې اهمیت ثابتوي. زه پیشنهاد کوم چې دا ګټه وره پروژه په انګریزي ژبه 

نت رسه یوځای، ډېر ژر چاپ يش، څو يې د استفادې زمینه ترجمه يش او له پښتو م
 پراخه يش.

 د پروژې د معريف روش:
د خطي نسخو د معريف او فهرستولو درې روشونه معمول دي، یو مخترص، بل 
متوسط او دریم ترشیحي. ښاغيل رشیف الله دوست د اکاډمي د کتابخانې د خطي 

د متوسط روش مطابق ترشیح او ذخیرې د پښتو برخې هره نسخه د فهرست سازۍ 
توصیف کړې ده. ده دا کار د فهرست سازۍ له معارصو روشونو رسه سم رسته رسولی 

 دی او دروش په تطبیق کې بریالی دی.
 له پروژې د استفادې موارد:

له دې پروژې د فرهنګ د مؤسسې د بېلوبېلو څانګو کارکوونکي استفاده کوالی يش 
 څانګو محققان مأخذو ته رهناميي کوي.او د ادب او علم د ځینو 

 د لیکلو سبک او دبیان شېوه:
د پروژې د لیکلوشېوه روانه او د تحقیقي پروژو دبیان او ارائيې له روش رسه برابره 
ده. مطالب يې رصیح او روان بیان کړي دي او له دې جهته هم زما په پوهه کوم مشکل 

 نه لري.
 نتیجه او پېشنهاد:

پاملرنه په زغرده ویالی شم؛ د دې پروژې رسته رسول له یوه کال نه  لوړ بیان ته په
زیات وخت ته اړه لرله دا چې ښاغيل دوست دا کار په یوه کال کې رسته رسولی د 
قدردانۍ وړ او په تکمیل کې يې بریالی دی؛ نو ځکه زه پېشنهاد کوم چې د دې پروژې 

ان دعلومو اکاډمي د څېړنیار په توګه د بشپړتابه له امله دې ښاغلی دوست ته د افغانست
 دا علمي رتبه تثبیت يش.

 په درناوي
رسمحقق زملی هېوادمل



 

 رسيزه

پښتو د نړۍ د ژبو په کتار کې يوه لرغونې ژبه ده، چې ځينې ژوندي ژبني مشرتکات 
يې اوس هم موږ په همزولو ژبو سانسکريټ، اوستا ، زړه پاړيس او نورو ژبو کې لرو. پښتو 
ژبه په خپل ايجادي ټاټويب آريانا، روه، خراسان او افغانستان کې راټوکېدلې، تکاميل 

په نننۍ بڼه تر موږ پورې رارسېدلې ده. دا ژبه ډېر لرغونی شاليد پړاوونه يې تېر کړي او 
لري او حتمي يې تر ميالد  او اسالم وړاندې خطي آثار درلودل، زموږ رسه يې دا مهال تر 
ميالد او اسالم وړاندې مدونې او مکتويب نسخې نه شته، خو د عالمه عبدالحي حبیبي په 

ه کتيبه کې څو پښتو پاړکي شته او دوهم الس ق. م کې د بېستون پ ۰۰۵اند يواځې په 
تون ش( په زړه پښتو ليکل شوی و او په پايل ژبه يې ژباړه ق. م ۸۱۵اثر)  "ميلنده پهڼو"

.  تر دې وروسته په اسالمي دوره کې د سلېامن ماکو د تذکرة االولياء او د پټې خزانې لري
مخينه تر دوهمې هجري پېړۍ د نسخو په راپيدا کېدو رسه د  پښتو ادب د نظم او نرث 

پورې ورسېدله.دا چې افغانستان د سوبو او مرچلو وطن دی، د تاريخ په اوږدو کې د 
سيايس او نظامي کړکيچونو له امله یې ډېر پښتو خطي آثار له منځه وړل شوي دي. چې 

ق،م( له راتګ رسه د لوی مذهبي او فرهنګي ۹۰۱ښې بېلګې يې د مقدوين سکندر)
 چې د دوولس زرو غوايانو پر پوستکو ليکل شوی و، سوځېدل ښووالی شو.کتاب اوستا 

 
همداسې د عربو په لښکر کښيو کې د تکفري په نوم تر اسالم وړاندې شته مذهبي 
او فرهنګي آثار وسوځول شول او يا هم څېرې يا سيندونو ته واچول شول. په 

غزنويانو او غوريانو په خپلمنځي شخړو کې  د غزين او بُست د راوروسته کې 
کتابتونونه وسوځېدل، په تعقيب يې په اوومه هجري پېړۍ کې  د چنګيزيانو او  امته 
هجري پېړۍ کې د ګوډ تيمور په تاړاکونو کې د پښتو ژبې ډېرې خطي نسخې  او 

مرغه ووایو که له نیکه آثار له منځه والړل. همداسې په انګرېزي استعامر کې له بده 
سلګونه پښتو خطي نسخې تر برېټش موزميه يووړل شوې. په راوروسته مرغه چې 

وختونوکې هم په ناقانونه توګه پښتو خطي نسخې ګاونډيو هېوادونو ته او له هغو 
ځايونو څخه نورو هېوادونو ته يووړل شوې چې الهم دا لړۍ جریان لري.له نيکه 
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خطي نسخې ال هم په الس کې لرو چې يو تعداد يې د مرغه چې د پښتو سلګونه 
افغانستان په ميل آرشيف او يو شمېر يې د افغانستان د علومو اکاډمي په کتابتون 
کې ساتل کېږي او يو تعداد يې د ځينو ليکوالو په زيار راټولې شوې او په خصويص 

 کتابتونونو کې خوندي دي.
 

ان د علومو اکاډمي د پښتو خطي نسخو زموږ د يوې کلنې پروژې موخه د افغانست
فهرست جوړول، خصوصیات ښوول، تحليل او توضيح ورکول وو. دا دی په دې برخه 

شپېته پښتو خطي نسخې له خصوصياتو او توضيحاتو رسه راوړي او  هکې مو دوه سو 
معريف کړې دي. دلته زموږ علمي چاره پر دوو لويو برخو وېشل شوې چې لومړۍ 

زړې او  پخوانۍ نسخې دي او دوهمه برخه يې نوې نسخې يا د شلمې ميالدي برخه 
پېړۍ اړوندې خطي نسخې دي چې د علومو اکاډمي د غړو او يا هم د نورو پوهانو په 
خپلو ګوتو کښل شوې مسودې نسخې هم په کې شاملې دي.د افغانستان د علومو 

کېږي. چې دې برخه  اکاډمي په کتابتون کې څه کم څلور سوه خطي نسخې ساتل
کې يې شاوخوا دوه سوه اتیا نسخې په پښتو ژبه دي. د دې نسخو د هر اړخيزې 
معرفۍ لپاره کومه هڅه نه ده شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د علومو 

فهرستي، توضيحي، تحلييل او توصيفي توګه  پهاکادمي پښتو خطي نسخو معريف 
ه چې وکوالی شو دا نسخې د علم اوادب مينه کېږي.په دې کار رسه مو موخه دا د

 څخه د ګټې اخيستنې الره پرانيزو.والو ته وروپېژنو او هم ور 
 

د خطي نسخو د معريف ډېر لږ فهرستونه جوړ شوي دي. خو دا کار لکه څنګه 
چې اړتيا ده هغسې په هر اړخيزه توګه نه دی شوی.په دې اثر کې د افغانستان د 

سخو د پښتو برخې ، فهرست او خصوصيات او د نسخو علومو اکاډمي د خطي ن
متني بېلګې را اخيستل شوې، وروسته يې علمي، اديب ، فرهنګي او هرني ارزښت 
ته کتنه شوې ده او پر پایلې رسبېره څو وړانديزونه هم راوړل شوي دي. زموږ دا کار 

ې کې يو له یو شمېر ستونزو رسه مل و. د خطي نسخو کار خورا ستونزمن دی، په د
زيات شمېر نسخې ناقصې دي. يا يې د رس پاڼې لوېديل يا هم پای او اخر نه لري او 



 رسيزه
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يا هم په کې له منځه پاڼې لوېديل دي، ځينې نسخې د بې احتياطۍ په وجه لندې 
خوړلې، دود وهلې  دي، مثال له ونې يې ميوه خوړلې ښاخ يې وررسه وینو ، شوي

 مات کړی دی.
 
یې هم ډېره بې احتياطي شوې ده. په منت کې خپلرسې  له پاڼو او منت رسه 

ليکنې شوې ، پاڼې يې څېرې شوې دي، بل دا چې پښتو نسخې له نورو نسخو رسه 
ګډې دي، بېلې نه دي شمېره شوي، د نورو په منځ کې يې موندل ستونزمن دي. د 

دري او  ځینو نسخو به نیمه برخه پښتو او نیمه دري یا عريب وه، د دې لپاره باید د
چې په یوه شمېره دوې، درې څلور  داچيعريب ژبو نسخې هم کتل شوې وای، بل 

حتی پنځه نسخې هم ثبت شوي دي مثال: د جنت الفردوس په نوم څلور نسخې په 
شمېره کې دوې نسخې ثبت دي، چې دلته  ۰۰۴شمېره کې ثبت شوي، په  ۰۹۰

ي، تحلیيل  حتی ځينې يې بېلتون د الفباء په ترتیب شوی دی. څېړنه د توضیح
 ځایونه د مقایسوي میتود پر بنسټ شوې ده.

 
، یوه رسیزه، پایله ، وړاندیزونه او مأخذونه لري.لومړی يمنت ټول څلور څپرک

څپرکی د موضوع شالید ته ځانګړی شوی دی، په دوهم څپرکي کې موجوده نسخو 
نسخو ته فهرست جوړ شوی، په درېم څپرکي کې د منظومو او منثورو خطي 

نګي مطالعاتو کې یې توضیحي اوتحلیيل څېړنه او دخطي نسخو اهمیت او په فره
. په څلورم څپرکې کې د موجوده نسخو علمي او هرني ارزښت هد ېونډه ښودل شو 

ښوول شوی دی.  څېړنیز کار په دې ډول دی چې لومړی هره نسخه په بېل کارټ 
شوې، په درېمه مرحله  کې فهرست شوې ده، په دوهم ګام کې يې موضوع ښودل

کې يې خصوصیات ښودل شوي دي، په څلورمه مرحله کې د نسخې د منت له رس 
او پای څخه متني بېلګې رااخیستل شوې دي، په پنځمه مرحله کې ځینې نسخې 
د اړتیا له مخې له چاپي نسخو رسه پرتله شوي دي، په شپږمه مرحله کې د ټولو 

فرهنګي ارزښت يې ښودل شوی دی او د   نسخو تحلیل شوی دی، علمي، هرني او
 مأخذونو  په لیکلړ پای مومي .
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په دې الره او چاره کې د خپل الرښود استاد څېړنپوه زملي هېوادمل صاحب  

څخه د زړه له تله مننه کوم چې په دې يوه کلن تحقيقي جريان کې يې رارسه بې 
ې په ورین تندي او پوره او زما تېروتنې ي يدرېغه مرستې او صادقانه الرښوونې کړ 

زغم را سمې کړې دي، همداسې د څېړنوال حبيب الله رفيع صاحب څخه مننه کوم 
چې دې الره کې يې ښې مشورې را کړې دي، تر څنګ يې د خپل مرکز د ټولو غړو  
او نورو ټولو هغو استادانو منندوی او دعاګوی يم چې په دې برخه کې يې رارسه 

  خپل توان نه دی سپمولی.


