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 د څانګې نظر

فولکلور او په ځانګړې توګه وليس ادبيات  د يوې ټولنې د فرهنګ 
 او څېړلول، خوندي کول هغه غري ملموس توکي دي چې ساتل، را ټول

يې د فرهنګي ارزښتونو د غنامندۍ په برخه کې سرت رسالت تر رسه کوي، 
د معارصو پرمختګونو او ټکنالوژۍ له کبله په ټوله کې فولکلور ځکه چې 

او په ځانګړې توګه پښتني فولکلور او شفاهي ادبيات ورځ په ورځ د 
ور څېړنې د محوه کېدو په حال کې دي، پر همدې اساس د فولکل

د توکو په نښه فولكلور  تيورۍ د ټاکلو مېتودونو په رڼا کې د پښتني
 .و جدي اړتيا ليدل کېږيحفظ او ژغورل ول، څېړل،ثبتکول، 

د تاريخ، ټولنپوهنې، ارواپوهنې،  فولکلور او وليس ادبياتو
اتنوګرايف، امتولوژي او د علومو د نورو څانګو لپاره لومړی الس مواد او 

خوندي کوي، د ژبڅېړنې او ژبپوهنې لپاره، د اصیلو لغتونو د منابع 
 کارونې امکان برابروي.

فولکلور د يوه فرهنګي اصل په توګه د انسان پيدايښت رسه سم 
پيدا شوی او د ټولنيز ژوند په بهري کې بډای شوی دی، سرته اړتيا يې 

ې خوندي دا ده چې د فولکلور په ليک او راټولولو رسه موږ شېبې او زمان
کوو او د انساين ذهنيت د تفسري بېالبېلې خواوې د ژوند کړه وړه فکري 
او ذهني پرمختګ راسپړو، لکه: د يوې ټولنې د نورو علومو، تاريخي 
پېښو، طبيعي پېښو، د تېر ژوند په افسانو کې د نوي ژوند څېره، هرني 

خلکو او پوهنيز ارزښتونه، ادب، اخالق، عقيدې، عنعنې او دودونه، د 



 ب 

ژبه، لهجې او د کارونې وسايل او داسې نور را ښايي، د برشي ژوند د 
رازونو کيل فولکلور او وليس پوهه ده، له دې امله د وليس پانګې 

 )فولکلور( خوندي کول د هر ملت لپاره رضوري دي.
رامينځته  برشي ژبې د لفظي هرن دی چې تاريخ يې دوليس ادب 

چې د نړۍ د لرغوين ليکيل ادب  کيدو پيالمې ته رسېږي، حال دا
تاريخ له دېرشو څلوېښتو پېړيو څخه تېری نه کوي، د ليک د پيدايښت 
نه د مخه يواځې فولکلور و، چې د برشي ټولنو اديب تنده يې ماتوله، په 
ځانګړې توګه وليس ادب د خرب رسولو د يوې وسيلې په توګه رامينځته 

همدغو وليس شعرونو او  شوی، هغه مهال چې اخبار او راډيو نه وه
نرثونو د ولس د خربونې او پوهونې دنده پرمخبيوله، وليس ادب د ولس 
په ژبه، د ولس غوښتنه، هيله، احساس او ذوق څرګندوي، په واقعيت 

 کې وليس روايات او ارزښتونه پايل.
د پښتو شفاهي ادب ډېر شـکيل او مووـوعي اصـنار لـري، چـې 

ت او نور د لـيکيل يـا تحريـري ادب پـه ځينې يې لکه: متلونه، اصطالحا
ځينو آثارو کې پيداکېږي، د څېړنې د مېتودونـو او الرو چـارو سپارښـتنه 
په دې اړه داده چې د ولسـي ادبياتو ځينې عـام ژانرونـه دې د بېالبېلـو 
اديب او تاريخي دورو په آثـارو کـې و څېـړل ت، تـر څـو يـې د کـارونې 

پوښـتنو کـې حـل ت، دغـه اثـر چـې موخه د ټولنیز ژوند د غوښتنو په 
څېړنيـز اثـرد د اړونـده  -ستاسو پـه الس کـې دی، ليکـوال د دې علمـي

موووعاتو فرويه د ترشيحي او تحليلیـي ميتـود پـه رڼـاکې پـل پـه پـل 
مـواردو کـې يـې لـه  څارلې، څېړلې، تحليل او بشپړه کړې ده، پـه ځينـو

 انتقادي ميتود څخه هم کار اخيستی دی.



 د څانګې نظر
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د څېړنې ارزښت په دې کې دی چې، د شـاعرانو لـه  د دې علمي اثر
ديوانونو او د شعرونو له ټولګو څخه يې متلونـه او اصـطالحات را ايسـتيل او 
د هغو اصيل بڼه يې پيدا او تحليل کـړې ده. د څېړنـې د فروـيې لـه حـل 
څخه يې معلومېږي چې  ليکوال تر ډېره بريده د تحقيـق پـه بهـري کـې پـر 

 دی. ستونزوه بريالی شوی
پـه آثـارو كـې متلونـه  رحامن بابا او حميد مومند دپه دې څېړنه کې  
،  پــه نښــه شــوي او څېــړل شــوي او پــه لــړ کــې يــې د نــورو اصــطالحات او

کالسيکو او معارصو شاعرانو له شـعرونو هـم بېلګـې وړانـدې شـوي دي، دا 
اثر په خپل ډول کې ځانګړی دی، په خپله برخه کـې د څېړونکـو، لیکوالـو 

ــع ده.او  ــاره غــوره منب ــاالنو لپ ــادولو وړ ده چــې د زدکړي ــه  د ی ــاب ل دې کت
)پښـتو، یـې او عبـدال( د د لنډون په موخـه عمومي او فرعي عناوینو څخه 

 حذر شوي دي.کلمې 
 مينه او درنښت

 څېړنوال دکتور عبداالحدمنګل



 د 

 
 

 د ايډيټور نظر

 رحامن بابا او حميد مومند، د پښتو ادب د کالسيکې دورې هغه
نوميايل شاعران دي چې زما په اند يې اوس هم ځای تش دی. حميد 
مومند د پښتو ژبې هغه پېژندل شوی او اوڅار شاعر دی چې د هندي 
اديب سبک پريو، په نازکخيالۍ کې طاق او بې جوړې دی. دا هم بايد 
هېره نه کړو چې ده د هندي سبک پريوي کړې خو هغه ته يې پښتني 

خيالۍ داسې جامې يې ور اغوستي چې باالخره رنګ ورکړی او د نازک
دی د يوه ځانګړي سبک څښنت شوی، نورو يې هم پريوي کړې او په 
دې توګه يې د اديب مکتب بڼه غوره کړې ده، که رښتيا ووايم زما په اند 

 التر اوسه هم په نازکخيالۍ کې د ده ساری نه دی ليدل شوی. 
دی، هم د پښتو هغه  عبدالرحمن مومند چې په رحامن بابامشهور

وتلی او محبوب شاعر دی چې د خپلو تصويف او غرفاين اشعارو په 
برکت يې نړيوال شهرت موندلی دی. په پښتنو کې به داسې کورنۍ 
ډېرې کمې وي چې د رحامبابا د ديوان قلمي يا چاپي نسخه وررسه نه 
وي. رحامن باباهم د خپل ځانګړي سبک څښنت و، دغه سبک ځينو د 

او ساده سبک په نوم هم نومولی دی، کله چې يې پريوان زيات  روان
شوي نو د مکتب پوړ ته رسېدلی او اوس د رحامن بابا د اديب مکتب په 
نوم يادېږي. د رحامن بابا شعرونه که ظاهراً د بڼې له مخې ساده 
ښکاري خو منځپانګه يې خورا غني ده، د ده کالم تر ډېره بريده عرفاين 

ڼه لري. دی تل د پند او عربت خربې کوي، البته داهم د او صوفيانه ب



د ايډيټور نظر   
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هېرولو نه ده چې د مضمون له مخې د ده په دېوان کې د نورو رنګارنګ 
موووعګانو هم څه کمی نه احساسېږي، نوموړی دغه موووعګانې په 
 داسې الفاظو بيانوي چې د هر چا ورته هوس راځي او خوښېږي يې.

اوړي شاعران نه يواځې په خپل لنډه داچې زموږ دغه دواړه پي
وخت کې منيل وو بلکې اوس هم منيل او ښاغيل دي، د آثارو 

 غورچاڼونه يې په نورو ژبو هم ژباړل شوي دي.
رحامن بابا او حميد مومند دواړه لوستي او له خپل اګاه او باخربه 
شاعران وو، دوی د خپل مهال د دويزکلتور ډېر په زړه پورې توکي په 

رو کې منعکس کړي او د هغه وخت د حاالتو يادونو يې هم په خپلو اشعا
مستقيمه يا غري مستقيمه توګه دیوانونو ته الره موندلې ده. کيدای ت 
دهغه مهال ځينې توکي هېر او ځينې به يې ال په خپل قوت پاتې وي. 
همدارنګه د دواړو په شعرونو کې پر نورو ښېګڼو رس بېره د اديب فنونو 

 ونه تر سرتګو کېږي.بېالبېل ډول
تر ټولو غوره خوال داده چې رحامن بابا او حميد مومند په خپلو 
ديوانونو کې هغه قيمتي او ارزښتناکې مرغلرې )متلونه( چې همدانن 
يې هم موږ په ورځنيو چارو او ليکنو کې د خپلو خربو د استناد او پخيل 

رې ماالمال په منظور کاروو هم ځای کړی دي او د دواړو ديوانو نه ت
دي، همدارنګه د د دوی په دېوانونو کې د وليس اصطالحاتو او نومونو 

 هم څه کمی نه احساسېږي. 
په هر حال د دې لپاره چې د دغو دواړو ښاغلو په ديوانونو کې د 
راغلو متلونو)په هره بڼه چې وي، مدعامثلد ارسااملثل( او اصطالحاتو د 

ترې عامه ت، د ژبو او ادبياتو  کارونې ژوره پته ولګېږي او استفاده
مرکز د پښتو ژبې او ادبياتو انستيتوت همدغې موخې ته د رسېدو په 



 و 

د حمید مومند او رحامن »خاطر ښاغيل څېړنوال مجاور احمد مومند ته 
 -تر رسليک الندې علمي« بابا په آثارو کې پښتو متلونه او اصطالحات
پررسيزې رسبېره په شپږو څېړنيزه پروژه ورکړه. نوموړي ياده موووع 

 څپرکو کې بشپړه کړې ده چې دلته د اثر جوړښت ته لنډه نغوته کوم:
ليکوال په رسيزه کې د موووع پراهميت، مربميت او د کار په 
څېړندود خربې کړي او په دې ترڅ کې يې خپل اثر هم په لنډه توګه 

 معريف کړی دی. 
، په دې لومړی څپرکی د موووع شاليد ته ځانګړی شوی دی

څپرکي کې که ليکوال له يوې خوا د موووع لنډه تاریخچه بيان کړې 
او تر دې اثر د مخه تر رسه شوې چارې يې د يادونې ترڅنګ ارزويل هم 
دي نو له بلې خوايې داهم په ډاګه کړې ده چې تر دې دمخه کوم 
د  کارونه شوي، هغه په خوره وره توګه د بېالبېلو ليکوالو له خوا تر رسه او

 ځانګړي اثر بڼه نه لري.
د دې اثر په دوهم څپرکي کې د متل او اصطالح پر لغوي او 
اصطالحي معناوو رڼا اچول شوې او د هغو د استعامل د مواردو په 

 ښودلو رسبېره يې د دواړو اړيکې او توپريونه هم په ګوته کړي دي.
په درېيم څپرکي کې د عبدالحمیدمومند پر ژوندليک رسبېره د 

ه په ځانګړي سبک هم ګټورې خربې شوي، ورپسې يې د ديوان په هغ
ګډون د هغه آثار معريف کړي دي، لومړی يې په کې متلونه او ورپسې 
يې اصطالحات د اشعارو په بېلګو کې ښوديل او الزمې تبرصې يې هم 

 ورباندې کړي دي.
د دې اثر څلورم څپرکي کې د رحامن بابا پېژندنې ته ځانکړی 

ې له دې وروسته يې د رحامن بابا دیوان معريف کړی، په شوی دی، چ



د ايډيټور نظر   

 ز 

هغه کې يې د متلونو او اصطالحاتو لټه کړې، هر متل او اصطالح يې ترشيح 
 کړې او له ديوان څخه يې اړوندبيتونه هم د بېلګو په توګه راوړي دي.

په پنځم څپرکي کې د متلونو په ټولنيز ارزښت مفصلې خربې 
ه ترتيب رسه د متل په تاريخي او ژبني ارزښت شوي او په ترڅ کې يې پ

بحث کړی او د متلونو د لهجوي اړخ پرڅېړنه رسبېره يې په متلونو کې د 
 توارد مسأله هم څېړلې ده. 

په شپږم څپرکي کې په دې باندې هر اړخيز بحث شوی چې په 
شعرونو کې د متلونو د کارولو اړتيا څه ده؟ ليکوال دغه برخه په غور رسه 

لې، له بېالبېلو رسچينو څخه په استفاده رس بېره يې خپل نظر هم څېړ 
 وررسه ملګری کړی دی.

دغه اثر په پايلې وړانديزونو او د مأخذونو په فهرست پای ته 
 رسيدلی دی. 

څېړنيز اثر -په لنډيز رسه ويلی شم چې د دې اثر ليکوال خپله علمي
کړې ده خو کله کله يې  پروژه د ترشيحي او تحليلیي ميتود په رڼاکې بشپړه

 له انتقادي ميتود څخه هم کار اخيستی دی.
ليکوال په موووعګانو باندې تش بحث نه دی کړی بلکې د  -

 څېړنې په بهري کې يې هغه تحليل کړي هم دي. 
زما په اند د شاعرانو له ديوانونو او د شعرونو له ټولګو څخه د  -

صيل بڼه پيداکول او تحليل متلونو او اصطالحاتو را ايستل او د هغو ا
ستونزمن کار دی، خو ليکوال تر ډېره بريده پر دې ستونزوه بريالی 

 شوی دی.
د څېړنوال مجاور احمد مومند ياد اثر د ژبو او ادبياتو د مرکز د 

ګڼه ليک په ملتيا ماته د ايډيت لپاره  ۸۳۱\۷۵۰نېټې د  ۹۳۱۱/ ۷/ ۹۹



 ح 

سم نه يواځې د دې اثر را سپارل شوی دی چې ما له خپل توان رسه 
ژبنی ايډيټ تر رسه کړی بلکې د منځپانګې له مخې مې هم په کې 
الزمې سمونې کړي، د ځينو متلونو او صطالحاتو ترشيحات مې غني 

 کړي او زايد عبارتونه مې ترې حذر کړي دي.
همدارنګه مې د رحامن بابا او حميد مومند د هغو بيتونو مخونه 

پاتې وو، په ملنليکونو پايله، وړانديزونو او د  هم ښوويل چې له ليکواله
 کتاب د پای په مأخذنو کې هم اصالحات او سمونې تر رسه شوي دي. 
په پای کې په لنډه توګه ويلی شم چې د ښاغيل مومند اثر چاپ 

 ته چمتو او د چاپ وړ دی.
 په درنښت

 څېړنپوه نرصالله نارص
 د علومو اکاډمي د برشي علومو مرستيال



 ط 

 
 

 الرښود استاد نظر د
 افغـــانـــانـــو معطر كا چــې كشـــور د  
 خوبان كړې هر بيت مرسۍ مې زلفې د د  

 )رحامن بابا(         
 ساده شـــعر كمـــال ګـــوره حميد د د  
 متـام سړبني چــــې شمـــلـــه شـــه د  

 حميد مومند()     
چې ټولو نده ده علم په نېكمرغه لويه دنيا كې، دا هم څرګ د
پاره ډېر فرهنګي لخدمت  د ، د برشقلم په بركت او چلولو رسه عاملانو د

له چې په نتيجه كې  ځورونه كښيل دياو كلتوري روښانه هرنونه او ان
ريايض  ريايض پوهانو څخه د ،تاريخ پوهانو څخه لوى، لوى تاريخونه

اديبانو څخه  له، انو څخه لوړ حديثونه او تفسريونهكتابونه، حديث پوه
شاعرانو څخه  لهژبپوهانو څخه ژبني شهكارونه او  لهښه لوړ اديب اثار، 

 شعر عايل دېوانونه په مرياث راپاتې شوي دي. د
ه دنيا په مخ پ فيض نه ډك بهري به ترهغې پورې د لهعلم دا  د

، څو چې انساين ژوند وجود لري. په دغه برشي ټولنه كې روان وي
چې خري او  مشالونه تل روښانه وي  رسه به دعلمعلمي زيار او كوښښ 

 ګټه به يې په ټولو علمي برخو او چارو كې انسانانو ته رسېږي....
چې موږ هم ددنيا دنورو ټولنو په  شكر او خوشحالۍ ځاى دى د

ميدان شعر او ادب په سرت  شان په پښتني او افغاين اديب ټولنه كې، د



 ي 

لرحامن بابا مومند، مريزاخان ، عبداال خان خټكحرسدار خوش كې، د
 انصاري، ارشر خان هجري، كاظم خان شيدا، عبدالحميد مومند، سرت

،  جامي یكيم سنايي، فرخي سيستاين، نوميالفردويس، لوى ح
جهان  چې د ګونو درانه شاعران او اديبان لروبېدل او نور په سل خوږژبی

او بې له  دان دييې نومونه تل لوى او جاوې لويو شاعرانو په كتار كې د
علم او ادب ميدان پرې ځالند او رسلوړى  فاريس د پښتو او مبالغې د
 دى...
دغو لنډو ټكيو په رڼا كې به دا هم ووايو، چې  په هر حال د 

قانون او اليحې له مخې، څېړنوال مجاور احمد  دعلومو اكادمۍ د
مومند  عبدالحميد ))د پارهللوړېدو  څېړنپوه علمي درجې ته د مومند، د

(( پښتو متلونه او اصطالحات او عبدالرحامن بابا مومند په اثارو كې
رهنام استاد په توګه  ترعنوان الندې علمي پروژه اخيستې وه، ما د

 وررسه همكاري كوله.
چې په زيات تحقيق او  له ښه مرغه استاد مومند، دغه اديب اثر

رحامن  ماته د ،په باب زياردغه اديب  ده د زيار يې بشپړ كړى دى. د
 ېد:ځبابا دا خوږ او عايل بيت په فكر كې راوګر 

 خـــپل حبيب لـــه بـــركته! الهي د
 رحامن كړې ساده انشاء رنګينه د دا
رحامن بابا او حميد  خپلو غوره نيكه ګانو: ، دڅېړنوال مومند

عا له بركت او فيض څخه، دا درنده اديب چار په پوره د ماشوګګري د
ي ډاډمن . زه بيخته رسولې دهكاميابۍ اوښې انشاء رس  زحمت رسه، په

رو كې چې دى بې له شك څخه په اديب چا شوم او دا راته جوته شوه
خپلې علمي پروژې شپږ  داځكه چې ده دښه وړتيا او لوى الس لري. 



 الرښود استاد نظر د 

 ك 

له ترشيحي څېړنې  ، په ښه اديب رنګ په پوره تحليل رسه دواړه فصلونه
چې علمي تحقيق يې  كره توګه ليكلې دي په رسه سم مېتوداو تحلييل 

 په نوښت رسه ښه را رنګني كړى دى.
پاره لخدمت  پښتو ژبې د ده دا اديب ښه غنيمت او علمي كار، د

 يادولو ده رسته رسوىل دى دا هم دپه سړه سينه او پوره علمي مينه 
ې، يوه پخه، جامع او دغې علمي پروژې په پيل ك چې مومند صاحب، د

اړخيز  خپل علمي او اديب كارموخه يې په كې په هر چې ده عايل رسيز 
ې يې پس رسيزې، ډېره خوږه او درنده ليكلې ده. په ډول راځلولې ده

ه دغه باب چې پ په ژورې څېړنې رسه څېرمه لومړى څپرىك او شاليد
 چې پخوا تررسه شوي د يې پخواين اديب كارونه، په پوره هڅې رسه

څېړيل او را پېژنديل  ياتې ځري كتنې رسهه مخې په زمستندو اثارو ل
 دي، چې په تحلييل ډول يې ښه كتنه اوبشپړه ليكنه پرې كړې ده .

، ه اديب غوره اثر نور پنځه فصلونهدغ په لومړى څپركې پسې يې د
اصطالحاتو او محاورو په راځلولو او اديب مرغلرو او  دپښتو متلونو د

چې  ه يو په بل پسې ليكيل ديڅېړنه رس ليكلو رسه په كره ډول په پوره 
عبدالحميد مومند په عايل هرني كالم او  متلونه او اصطالحات يې، د

په خپل مورد كې  پوره تفسري او ښې رڼا اچولو رسه آثارو كې په
 استعامل كړي دي.

وږو الهي مينې په خ ، درحامن بابا مومند په دې پسې يې د
 تحقيق رسه راڅېړيل دي په ډېر ژور، اشعاروكې متلونه او اصطالحات

وړه چې په دې اديب رغونې  او غزونې رسه يې، خپل اديب نوى اثر په ل
 اديب كچه ښه پوخ ليكىل دى.



 ل 

الښه بشپړېدو  دغې غوره تحقيقي او اديب چارې د د استاد مومند
سبك او  عرفاين شعر د ده د په لنډ ژوند ليك، د رحامن بابا ، دپارهل

عبدالحيمد  سبك د پريوانو. دا شان يې د ده د ، دسبك په ځانګړنو
 شعر د نازك خيال په ښكيل شعر او د هغه د مومند په لنډ ژوند ليك، د
رنده او ژوره  سبك په پريوانو باندې ښه د ده د سبك په خصوصياتو او د

ه دغه برخه كې ډېر اديب چې پښتو ادب ته يې پ څېړنه كړې ده
 چې د ندي او اوافه كړي ديرا زباد، خو  نوښت رسه نوي لهموووعات 

 ځالندو ستورو په شان تل ځالند وي.... پښتو ادب په آسامن كې به د
همدارنګه يې د حميد مومند پر پېژندنه رسبېره د هغه پر سبک 

 هم خربې کړي او د ده د سبک د پريوانو نومونه يې ياد کړي دي.
 داوږد وايل  موووع د يادونې څخه د لهټولو فصلونو  زه دلې د

ده دا علمي  چې د په خوشالۍ رسه دا وايم نيوي له امله ډډه كوم اومخ
چې ددغه  بې سارى او ډېر غوره دى. هرڅوك كار په خپله برخه كې

اصولو  څېړنې د نوي اديب ګلستان علمي څېړنيزې پاڼې را واړوي، د
دغه تحقيقي اثر شپږ واړه علمي  چې د رسه سم دا پوره ورجوتېږي

وډل شوي دي، علمي ه پيوستون او ترتيب رسه اڅپركې په ډېر ښ
او ترشيحې مېتود په رڼا كې په پوره رنګ  تحلييل د موووعات يې ټول

، منابع او ليكنې رسچينې دغه اثر د رسه په كره ډول كښل شوي. د
اصولو رسه پورېخ او بيخي اړين دي. دا  ليكنې د كتاب د اخځليكونه د

ګينيو په يادولو رسه، دا ارزښتونه هم په پورته اديب رن څېړنيز علمي اثر د
 خپله محتوى او علمي منځپانګه كې لري:

نازك  مومند د عبدالحيمد رحامن بابا په لوړو عرفاين او د _ د۹
او  چې په متلونو څېړنيز اثر دى يوازينى نوى خيال په اشعارو كې دا



 الرښود استاد نظر د 

 م 

مخه داسې يو  اصطالحاتو كې په پوره تفصيل ليكل شوى، له دې د
ادبياتو  قيقي پوره اثر په دغو موووعاتو كې چانه دى ليكىل  او نه دتح

 په ډګر كې وجود لري.
چې  ليكلو ژبه روانه، عام فهمه او ډېره سليسه ده دغه اثر دد _ ۱

استفادې او لوستلو وړ ده. په ليكنه كې يې پېچلتيا او تعقيد  هر چا د د
 ډېر نه ليدل كېږي.

انشاء له مخې ډېر په غور رسه ليكل امال او   _ دا اديب اثر د۳
 امال او انشاء خيال پكې ساتل شوى دى. ډېره حده د شوى او تر
، په رشيحي اديب ميتود په رڼا كېت څېړنې د _ دا تحقيقي اثر د۴

بيان او لوست ژبه يې  چې د اروغ شوى دىښه رنګني اديب بيان رسه ر 
نه پكې ترسرتګو  مخه اشاره وشوه پېچلتيا نه لري او غوټه لكه چې د
 كېږي.
قت رسه ساتل  نښو خيال په پوره غور او دليك _ په دغه اثر كې د۰

 شوى دى.
ښتونو په رڼا كې ( ماخذونو او قلمي ياد۸۸_ داڅېړنيز كتاب د )۸

محتوى  ، په مستند ډول په خوږه ژبه ليكل شوى، اديبپه ډېر زيار رسه
 د تلپاتې خزانه او چې په پښتو ادب كې بهيې ډېره عايل او جامع ده 

 پاره به باوري ماخذ وي.لډېرو څېړونكو 
دغه علمي كتاب نورې ډېرې علمي ښېګړې او  ، دپه دې ډول
چې د اثر زيار ګالونيك استاد او محقق په  ترسرتګو كوي ارزښتونه دا را

، په سرت فكر او اديب ځريكتيا خپل كار بشپړ ښې ژورې علمي اندېښنې
كار كې برياىل اوپه اديب څېړنو كې پوره  په خپل علمي كړى دى او

زيار يې له دغه علمي اثر  ليكنې او ليكوالۍ ځكه چې د پوره وړتيا لري،



 ن 

رهنام استاد په توګه  څرګندېږي. له همدې كبله زه د څخه پوره ترې را
 دا وايم:
چې هر اثر په خپله محتوى او سې يوه عايل اديب رڼا او رنګينۍ دا

 ، دهر څېړونيك، لوستونيك، ښوونيك او استاد دمنځپانګه كې ولري. 
همدغه علمي او اديب ارزښت له مخې  . نو دمنلو او تائيد وړ ګڼل كېږي

ليكلو  تحقيقي اثر مثبت ارزيايب كوم. د اومومند صاحب دغه اديب  زه د
دغه علمي  چې د دې مستحق بومل له امله يې ورته مباريك وايم، دى د

 څېړنپوه علمي درجه وركړ ت. خوشالۍ رسه د زيار په مقابل كې دې په
ژبو او  چې دا اديب اثر دې د په آخر كې دا سپارښتنه هم كوم

چې له علمي مېوې څخه يې  مركز له خوا چاپ او خپور ت ادبياتو د
خلك استفاده وكړي، نوبه يې ګټه عامه اوزياته ت. په پاى كې يو وار 

زياتو علمي برياليتوبونو هيله يې  بيا مومند استاد ته مباريك وركوم، د
علم او ادب بلې  كوم، په عمر او قلم دې بركت وي. په دې هيله چې د

 .تل روښانه ويو مشالونه ډېوې ا
 

 په ډېره علمي او فرهنګي مينه
 محمد منګل څېړنپوه عيل
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موږ په ټولنيزه توګه په پښتو كې دوه ډوله ادبيات لرو، شفاهي يا نا 
او يا  بل ډول يې ليكيل ديې معلوم نه وي چې ويونيك ادبيات ليكيل

يې معلوم وي، دا دواړه ډوله ادبيات په  چې ويونيك يتحريري ادبيات د
ږي. كله چې ېل كېشاو منظومو برخو رسه و  وخپل منځ كې پر منثور 

څوك په ادبياتو كې څېړنه او تحقيق كوي، په دغه څېړنيز ادىب چار او 
ح له اديب متل او اصطال  ولكلوري ژانرونو ترڅنګ دنورو ف هڅه كې د

او شفاهي ادب  (ليكني) يچې په تحرير  ږيېمرغلرو رسه هم مخامخ ك
 ډول رسه څېړل شوى دى. هكې په ډېر ښ

دوى له  نړۍ په بيال بيلو ولسونو كې دود او د متل او اصطالح د
په  ډېرو شاعرانو نړۍ د ورځني ژوند رسه كلك تړاو لري، همدارنګه د

چې هر يو په خپل خپل ځاى  کېږيارو كې په پرميانۍ رسه ليدل اشع
 استعامل موارد يې څرګند دي. كارول كېږي او د

مرغلرې دي چې ډېر ځله ديوې خربې يا  يېمتلونه هغه نا پېل
مدعا دپخيل لپاره دخلكو ترمنځ كارول كېږي، يايې شاعران كله دمثال 
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پاره په خپلو شعرونو كې ت لاو كله هم دخپلې ادعا د ثبو  په ډول
 كاروي.
علم او  دنيا په مخ باندې انساين ژوند وجود لري او د چې د څوتر 
نورو اديب موووعاتو په  ي نو به دې علمي او اديب څراغونه روښانه و پوه

له شان په ادبياتو او اديب څېړنو كې د متل او اصطالح اديب ځال وې 
ږي به. له همدې امله ېو څېړل كوي ا رسه موجودېټولو ارزښتونو  خپلو

متلونه او  په اديب موسسو او علمي مركزونو كې وينو چې په زياته كچه
جهان په ټولو  پوهانو او اديبانو له خوا څېړل كېږي، د اصطالحات د
لري او هغه چې لږ  و ژبو كې )هغه ژبې چې ډېر ويونيككوچنيو او لوي

يو  ر ډېرې اندازې ترې داو ت شته ات( متلونه او اصطالحلري ويونيك
انګړي آثار او پاره كار اخستل كېږي، په دغه اړه ځمطلب او مقصد ل

چاپ په موخه به په  د ږي اوېليكل ك او البه يمجموعې هم ليكل شو 
رڅو چې ګټه او ل كېږي، تړ ېر شوق رسه چاپخونو او مطبعو ته راوډ

 .استفاده يې عامه ت
 ، دقومونه او قبايل ژوند كويويونيك په نړۍ كې د بېال بېلو ژبو 

سيمې تر بلې او يا له يوې  هدوى كلتور كه څه هم له يوه هېواده تر بل
راختيا رسه رسه بيا هم په نړۍ له پ ، خو موږ درسه ىب توپريه نه دي

، و كې نږدېواىل او ورته واىل ليدالى شودپدي يوري او فولكلور تلځينو ك
ګانې يادوالى شو ح نه او اصطال بېلګې په توګه متلو  دله دې ډلې څخه 

ګانې يو له ح دنيا د بېلو بېلو قومونو او ولسونو متلونه او اصطال  چې د
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 څېړونيك د ېهرې ژب بله رسه څه ورته واىل او نږدېواىل هم لري او د
او نتيجې په لړ كې په ډاګه ويىل ت  ېپايل خپلې پلټنې او څېړنې د

، اصطالح ګانو رسه ډېره غني ونو اومورنۍ ژبې ملن په متل چې زما د
چې په دنيا كې به دغې جملې لنډه معنا داده  ، دغونه او بډايه دهزر 

متلونو او اصطالح ګانو پانګه وجود  چې په هغې كې د داسې ژبه نه وي
 ام تفهيم كوي، دهونه لري. په هره ژبه كې چې خلك پرې خربې او اف

ويه خزانه هم ترسرتګو طالح لمتل او اص نورو اديب موووګانو ترڅنګ د
ژبې ويونيك په بېلو بېلو مواردو او  كې يې د په ورځني ژوندچې  ږيېك

يو كارونو او نكردارونو كې استعاملوي او كارترې اخيل. عام ولس په ورځ
 وينا كې يو دبل لپاره خاص متلونه او ځانګړې خوږې اصطالح ګانې د

لو نيمګړتياوو ته ځري رسه يې خپچې په ويلو  يپند او عربت په ډول واي
 ږي.ېك

دغو ټكو له مخې ويىل شو چې په پښتو كې هم زموږ ډېرو  د
 ې په سلګونو متلونه او اصطالګانېشاعرانو په خپلو شعري دېوانونو ك

په ورځني ژوند كې يې يو له بله  خلكو په خولو كې جاري دي او چې د
املثل په بڼه ارسال  يو مطلب لپاره وايي په ځانګړي اديب ادا رسه د د
دي، دا اديب لړۍ له پيړيو راهيسې زموږ په ليكني ادب كې ترنن  يراوړ 
دنيا په مخ وجود ولري او پښتانه ژوندي  ده، څو ژوند د ېرسېدل را ېپور 

، کېږيمتل او اصطالح مرغلرې به هم پكې خوله په خوله پالل  وي، د
 به څېړونيكشاعرانو په اشعار كې  د يڅېړنې او تحقيق به پرې روان و 
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، تحقيق او ليكنې تررسه كوي، دا شان به په متلونو او په دغه باب پلټنې
، په ږي بهېاو چاپ کېږيثار ليكل آ ازه او ت ينو  يحاتو كې ځانګړ ال اصط

علومو د جمهوريت  ياسالم افغانستان د همدې موخه له ښه مرغه د
فو رسه سم او اديب موخو او اهدا يعلم ژبو او ادبياتو مركز د د ياكاډم
 مومند بابا په دېوان او د عبدالرحامن سرت صويف او عرفاين شاعر ما د

شاعر عبدالحميد مومند په دېوان لوړ تخيل خاوند  پښتو نازكخياله د
متل  ة االسالم په آثارو كې دعګدا، رش و ، نرينګ عشق، شاه )درمرجان(

وژه له څېړنيزه پر  –ولو په اړه خپله علمىر كا هغو د او اصطالح او د
استفاده د څېړنپوه عىل محمد په ميتود څخه  ترشيحي او تحلييل

 .تر الرښوونې الندې رسته رسولې دهمنګل 
او ، وړانديزونه پايله ( څپريك۸ما دغه ترالس الندې پروژه رسيزه )ز 
ځانګړى  هموووع شاليد ت رىك د، لومړى څپفهرست لري نوماخذو د 

بېال بېلو اړخونو په باب  الح دمتل او اصط كې د شوى، په دوهم څپريك
دواړو يو له بله توپري هم په ګوته  بحث په ترڅ كې د او د يخربې شو 

موند ژوند ليك ته ځانګړى شوى  حميد يم څپرىك دېشوى دى. در 
ژوند او سبك په باب بحث  رحامن بابا د د  کېدى، په څلورم څپريك

او ژبنى ارزښت متلونو ټوليز، تاريخي  كې د په پنځم څپريك شوى دى.
 كې په شعرونو كې د څپريك يوروست په شپږم يا څېړل شوى دى.

 اړتيا په باب بحثونه لري.  استعامل د متلونو د
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خذونو أ ( م۷۹هغو ) ، ورپسې وړانديزونه او ددا اثر په پاى كې پايله
ه يوه نه يوه بڼه استفاده فهرست راغىل چې ما په دې اثر كې ترې پ

رديف په بهري كې درحامن بابا دېوان له الف  ېړنڅې ې. مادخپلكړې ده
په  په ټيك نه تر )ى( پورې مخ په مخ، كرښه په كرښه او باالخره ټيك

مې  متلونه او اصطالحات دى، په لسګونو او شلګونو پوره غور رسه كتىل
متل او اصطالح د  مې دډول دا همدي.  ترې را ايستيل او تحليل کړي

ي څيړنو نيو او بهرنيو پوهانو له علمر و ك لپاره د پوره څرګندتيا پيژندنې د
، په دغه برخه كې الرښود استاد هم راته الزمې څخه استفاده كړې ده
، تحقيقى ي، په دې ډول رسه مې دغه علمېيادونې او الرښوونې كړ 

 .زه په مرشح ډول رسه بشپړه كړې دهتوان په اندا د خپلپروژه 
 رحامن بابا په اشعارو كې د مخه د ده چې تر دې دوړ يادولو  د

ل ځانګړى څېړنيز كار چانه دى متل او اصطالح په برخه كې په دې ډو 
متل او  ثارو كې تراوسه دآ عبدالحميد مومند په  ، همدا شان دكړى

علمي  ړلو باندې په دغه كچه اكاډميكه اوېاصطالح په څرګندولو او څ
دې اثر په  دوويل مخه مې چې  ړنه نه ده شوې كه څه هم لكه دېڅ

ې ډډه نه ده كړې، ماو له هيڅ ډول زيار نه  ېڅېړنه كې ډېره هڅه كړ 
دى دوو  زما په اند په دې الره كې بايد ال نور كارونه هم تررسه ت او د

ژوند حاالت له بېال بېلو زاوييو  دوى د ومياليو شاعرانو دېوانونه او دن
 څخه وڅېړل ت.
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ره بيا ځوانان به په دې الره نسل په تې زه هيله لرم چې راتلونىك
له خپل توان رسه سم دغه اثر د ټاكلو  ګامونه پورته كړي، ما يكې ګړند

ادب مينه والو او  مفرداتو په رڼا كې بشپړ كړى دى، هيله من يم چې د
 .يپاملرنې وړ وګرځ نورو لوستونكو د

ړنپوه عىل محمد منګل ېپه پاى كې له خپل الرښود استاد څزه 
ماڅخه هيڅ دې پروژې په ليكلو كې يې له  ننه كوم چې دڅخه ډېره م

ې ډېر شفاهي خذونو په ښودلو رسبريه يأ م ، دډول زيار نه دى سپموىل
 ېاثر يې وخت په وخت كتىل او الزم او زما دغه يادښتونه هم راسپاريل
، زه هيڅكله هم دا دعوه نه لرم چې دغه اثر به له يالرښوونې راته كړې د

له هيڅ  ولو كېيې په بشړ  وي خو دا په زغرده وايم چې ما بشپړهره حيثه 
و موووعات مې په تحلييل بڼه ډول هاند او هڅو څخه ډډه نه ده كړې ا

 .ده ېې دغه رساله كښلمپه پايله كې  ېدې څېړن او د څېړيل


