


 

 

 

 
 
 
 

 جمهوري دولت يافغانستان اسالم د
 د علومو اکاډمي 

 معاونیت بخش علوم برشی
 مرکز زبانها و ادبیات

 د پښتو ژبې او ادبیاتو انستیتوت
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 ملریز  ۳۱۳۱سیس کال: تأد 
 ګڼه  مه۴

 

 کابل
 مجلهڅېړنیزه میاشتنۍ درې ژبنۍ، اديب او فولکلوري 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

:یادونه
 مقاله دې له یوې رسمې پتې څخه چېې پېه ې ېې دېې د لل ېوم، تېوص، عخمې ، بممېد رع ېه، د

 مدمرې عه رم ولېږ، يش.  د بمومو مداډمد ،للک پته وينامو برېښټېمېفون شمېره 
 لېږ، شوې مقاله باید پوېنلزه ې څېړتلزه، ب ره مو له منل شوو بممد معلاروتو رسه برمبره وي. رم 
 باید په بمه خپروته دې ته وي خپره شوې.   ،مقالهلېږ، شوې رم 
 باید لنډ مو له منځپاتګې رسه سمون ولري.  ،د مقالې رسللک 
  دممو عرمنځ لنډیز ولري مو د څېړتې پوښتل شوې پوښتنه ځومب دېړم   ۰۸۸مو  ۰۸مقاله باید د

 لنډیز باید د یوتس و په یوې ژبې ژباړ، شو  وي.  ،يش. ېمدغه رمز
 ه باید د رسیزې، مېملې،، ممملې،، مېوخې، د څېړتېې پوښېتنې، د څېړتېې رول، پېایمې مو  مقال

 مأخذوتو لروت ې وي مو په منت دې مأخذ عه ت وعه شوې وي. 
  .مقاله باید د لل وملۍ له مصولو رسه سمه وي، مماليد مو متشايد عېروعنې وته لري 
  د ۵۱معلاري مخوتېه وي، د ووتېس سېایز  ۵۱مخه مو حد مدرث يې  ۷د مقالې حجم حد مقل يې ،

 وي مو مدمرې عه دې ساو، مو ېارد داپد دومړه رم ولېږ، يش. )  (Singleدرښو عرمنځ واصمه باید 
   د ترشميت الیحې له مخې د یوې مقېالې د عایلېد مو رد وم  د مجمې دتنپالو  د بمومو مداډمد

 لري. 
  د رملېږ، شوو مقالو شننه مو څېړته د لل وملو و ري زېږتده ده، لل وم، عه بویه چې سپلناو  يې

  ته لري.  مسئولل، په خپمه ودړي، مدمره يې په سپلناوي دې دوص
  .د مجمې له چاپ شوو مقالو څخه مستفاده دو،، بې له مأخذه جومز ته لري 
 لو عه ته وردو، دېږي. مدمرې عه رملېږ، شوې مقاله بېرعه لل وم 
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 محمدنبي صالحي والڅېړن
 

 د اديب بحثونو نړۍ
The World of Literary’s discussions 

 
Research Fellow M. Nabi Salahi 

  

Abstract  
The topic of language and literature is not only 

important in Pashto literature, but also it has attracted 
the attention of the world scholars, over the history. 
Many famous linguistic scholars have addressed 
different topics in the field of language and literature to 
overcome the prevailing problems in this field of study; 
and in every stage of the history, the scholars have 
essential contributions in the field. Taking this fact in to 
account, it is important to have a synoptic study on the 
historical literature in this area.  

 لنډیز
د اديب بحثونو موضوع، د تاریخ په اوږدو کې نه یوواېې پوه پوواو ادبوواتو، بد وې د 
سومې او نړۍ په ادبواتو کې له ډېرپخوا نه باب وه. د ادبواتو یو شمېر مهموو اسواادانو، 
ېونې اديب بحثونه د اديب ربړو د حل لپاره، د مخادفو اديب موضووګاانو پوه ا ه تور ه 

 ه، دغه اديب بحثونه د اديب موضوګاتو د څېړين په بهور کې ګټورکړي دي. له دې امد
تواریخ  مخونوه او  ثابت شوي او دا طریقه، یوه منل شووې رره بدول شووې ده پوې پور

 شاه اديب بحثونو باندې یې څېړنه، له ګدم  ارزښاونو نه خايل نه ده.
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 رسیزه
فودسووفانو تورمند د د اديب بحثونو نړۍ مقاله په لرغوين یونوا  کوې د دوو نواماو 

ادب او هرن په ا ه له تاریخ  جر او بحث نه پول شوې، بوا په اروپا کې د یوې پوه ز ه 
پووورې محوواحثې یادونووه شوووې او لووه هدووه وروسوواه د اديب بحثونووو د مثحاووې پووایدې او 

 معدومايت ګټې په باب معدومات و اندې شوي دي.
 د څېړنې اهمیت او مربمیت

ونې اديب  او ګدم  ساونزې، د اديب او ګدم  مناقشوو او کې ې د تاریخ په اوږدو
بحثونو له ررې اوارې شوې دي. نن سحا د اديب بحثونو دغه لړۍ، په افدواين  وولنوه 

بحثونو کاايب بڼوه هو   کې یو شمېر اديب کې د پخوا په پرتده توده شوې او په دې لړ
نې لورته یووه درېهوه  بدول خپده کړې ده. له دې امده، د اديب بحثونو دغه رره د څېړ 

شوې ده. د دې مضومو  د لو نوې اهمووت او متمووت هو  پوه دې کوې د  پوې د 
څېړنوز بهور او له تحقوق  موضوګاتو  ه د پېژندنې په برخه کې، د اديب بحثونو پوه 

 تاریخ  او شاه ونډه، سه  او ارزښت معدومات و اندې يش.
 خېد څېړنې مو 

قصد دا د  پې له اديب او ګدم  بحثونوو  ه د د دې مقالې د لو نې بنسټوز م
ېوانو څېړون و بددتوا زیاتوه يش او هو  پوه دې بانودې ووناوار شوو  د  پوې اديب  
بحثونووه، نووه یووواېې زموووږ د اديب څېړنووو پووه بهووور کووې ګټووور ثابووت شوووي، بد ووې پووه 

 راتدون   کې یې دوام ا ین بدل شو  د .
 د څېړنې پوښتنې 

 وای ؟و اديب بحثونه څه ته ۱
 و په نړیواله کچه، د اديب بحثونو شالود څناه د ؟۲
 کوم ارزښاونه لري؟ و د اديب بحثونو کاايب بڼه۳

  میتودد څېړنې 
 د دې لو نې څېړندود تاریخ  وو ترشیح  ررې پارې دي.
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 اديب بحثونه
په اديب اوګدم  موضوګاتو باندې مناقشې، مرکې او بحثونوه، لوه ګوادي خوتو او 

څېړنووزو  اديب او ر توپور لري. له دې امده، هدوه مرکوې او بحثونوه پوې پورمرکو نه ډې
تاریخ لري. دکاوور رمضوا  اتو په نړۍ کې اوږد موضوګاتو باندې تر ه کېږي، د ادبو

موخ کوې، د څېړنووزو ررو پوارو او  ۳۳پوه  روش تحقوق کواربرد   اثورد ) حسن زاده
نوو د ویدوو لپواره، پوه ډلوه یووز بحوث ګدم  بهور د ا تووا د پوهواوي او د مخادفوو دلودو 

غورګدم  فعالواونو د توپورونو په ا ه ډلوه یووز  د ګدم  او)) باندې داسې ووناار کوي:
  ۱)   بحث وکړئ.

پوه افورادو کوې د )): ايل په ا وند بوا داسې تاکوود کوويد تحقوق  پروسې د ښه و 
ز بحوث بهو  ګدم  او څېړنوزې روحوې د روزنوې د څرناووايل پوه برخوه کوې ډلوه یوو

  ۲)   د .
 نوواماو فودسوووفانو وين یونووا  د دووپووه دې لووړ کووې ډېووره لرغووونې محاحثووه د لرغوو

پوه ا ه وه او تور  هورن ارساو  ترمند تاریخ  محاحثه ده پوې د ادبوواتو او) اپالتو   او)
 موږ پورې را رسېدلې ده.

ې شوو  د . ارساو  بوا د )اپالتو   شاګرد پات) او )اپالتو   د )سقراط  شاګرد و
د دو  ترمند د ژبن  هرن ا وند ډېر تاوده او نوه هېرېودون   تواریخح بحثونوه تور ه 

 دي. په دې ا ه سودرسو  رسېديلموږ او تاسې پورې را شوي او په ثحت شوې بڼه تر
افالطو  پوه د )جمهوریوت  )) مخ کې داسې کويل دي: ۲۲اديب تنقود  په رسا د )

ه دې کااب کې هده د مثوايل او خووايل ریاسوت نوه په نامه کوم کااب لو دح د ، پ
وو  فن ارا  یا د زیحا هرنونو هرنمندا  خارج کړي دي، رصف موسوق  یوې د رو  د 

 تس ون او غذا دپاره رضوري بددې ده. 
د فرورت نقوايل یوا  .فن وار رصف د فرورت نقوا  د  ېپو د افالطو  دا خووا  و

 ارانو یوا رروسوټانو کووې شوامل د ، ګ ايس کوي او پون ه شاګر یا ادیب ه  په فن
و هر کده پې نقول د الول نوه ښوه په دې وجه شاګر ه  محض د فررت نقا  د ، ن

مونږ په و اندې د ، نوو مووږ د فرورت نوه بوراه راسوت ولوې ز او الل یعنې فررت  وي
اسافاده نه کووو او خوند نه اخدو؟ د فن ارنقوايل یوا ګ وايس توه ولوې حاجامنود یوو؟ 

 یو نقا  د  او د نقا  نقل د الل په مقابده کې هېڅ قومت نه لري.فن ارخو محض 
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او د ګقيل اسادر  او اسانحاط بابوا ګڼدوح يش،  ارسرو پې د افالطو  شاګرد و
کړووو ارسورو د فن وار پوه خپل اسااد افالطو   ه په دې کوې موافقت و نه  لههده 

بد وې د فرورت  محض د فررت نقا  یا ګ وا  نوه د ، ووې پې فن ارحامیت کې 
ترجام  ه  د . هده پې د فررت تورجامين کووي، نوو فروريت څوزونوو توه د خپدوو 

ګڼوو پوه موونږ پوه فون  ږ فن ې وه قوماو  څووزحساساتو او جذباتو رنګ ورکوي. موا
د فن وار پوه جوذباتو کووې اشوخدح، رناوون او  د جذباتو رنګ وینوو او کوې د فن ار

ث يش و فرورت خپدوه بوې رنوګ د  حسون فررت ېمونږ د روحاين خوشوحايل باګو
یعنووې د جووذباتو رناونووې نووه لووري، پووه فروورت کوووې د جووذباتو رناونوو  فن ووار 

    ۳)  پوداکوي.
د دې محاحثې په رڼا کې ادبپوها  دې ته ا  شو  پې د شعر او ادب په داخويل 
ګنارصو، توکو او اجزاوو باندې  ژورې څېړنې وکړي او د شاګر د فن او هرن په ا ه ډېور 

دا په دې معنوا نوه ده )) ساې او ختې اترې تر  ه کړي.او بحثونه، اديب نا ده جرتاو 
پې تر ارسرو د مخه د ادبواتو په باب بحثونه او لو نې نه دي شووې، شووې بوه وي، 
خو په دومره منظمه، سوساامتو ه او هدفمنده بڼه ر بل اثر تر اوسه څرګند شو  نه 

د نشاوايل یوګدت ښاي  دا وي پوې  تووریک اثرد . تر)بوطوقا  و اندې د داسې یو 
ه  موجود نه وو او نوه بووا کووم نقواد د هدوو د  تر دې د مخه په زیاته کچه لو يل رثار

راوولولو او ارزونې لپاره مجا  پوداکاوه. ارسرو د خپل وخت او تر هده د مخوه اکو ه 
ادبپووهنې اساسوات رثار مرالعه کړ  او بوا یې د شاه رثارو په مو  د ادب تووورۍ یوا 

   ۴)   کېوود  او د ) بوطوقا  په نامه یې ېاناړ  اثر ولو ه.
له دې محاحثې نه راوروساه، په نړۍ کې او بوا په ېاناړې توګه په انادويسو ژبوه 

محاحثوه )) کوا  اديب محاحثوه ډېوره مشوهوره ده. دا کې د )کالریج  او )ورډز ورتهو   
 کالریج  او )ورډز ورتهو   د اناریزي ژبوې مشوهورشهرت لري او ډېره دلچسپه ده. )) )

شاګرا  دي. د کالریج خوا  وپه شاګرانه تجربه، ګاموانه تجربه نوه ده، دا یووه فوو  
په دې وجه د شعر ژبوه هو  ګاموانوه ژبوه نوه يش کوود ، . العاده او الهام  تجربه ده

د  .اتفوا  ونوه کوړوبد ه شعر ته مخصوله الهام  ژبه په کار ده. ورډ ورتهو  د ده  ه 
هده خوا  و پې د شعر تجربه بوش ه پې مخصولوه او الهوام  ده، خوو جوذبات او 
احساسووات پووې پووه شوودت  ه راولړزېووږ ، نووو هدووه وخووت یوووه داسووې فووو  العوواده 
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شاګرانه جذبايت تجربه په الفواوو کووې بنودو  ګورا  وي، خوو دغوه تجربوه د هدوه 
او جوذبات پوه سوا ه يش او پوه  ېوږديوخت  ه د انسا  په ز ه یو مسواقل نقوپ پر 

قالر يش، نو شاګردغه جذبات په سړه سونه، په قالر وخت کوې، په ررام ، په ګاموانه 
ژبه کوې وتړي پې په ګامو خدقو د اورېودو  ه اثور کووي. د خپول دلوول پوه ثحووت 

موا شواګرانه جوذبايت ز کوې  ورډ ورتهو د خپدې شاګرۍ ژبه پوپ کړه. هده اووي په 
 ما د شاګرۍ ژبه ګاموانه ده.ز فو  العاده او الهام  ده، خو تجربه 

وې ته په څوه توه ګاموانوه ژبوه وایو  و هدوه نسوحاا   .کالریج ٍپرې دا اګ اض وکړو
یعنې روزمره ده، خو ګاموانه نه ده. ګام سړ  نه داسې ژبوه ویدوح  ،ګامفهمه رضور ده

    ۵)   يش او نه یې لو دح يش.
) اديب بحثونه  په نامه یو قوما  اثر لوري. داثور لو ووا  اسااد ګل پاپا الفت، د 

په دغه کااب کې، د ادب پر کدموه، د ادب کدموې پور تواریخ، د ادب تعریوا، د ادب 
وېپ، شعر، ګاموانه بالغت، د ېونو پوانو شاګرانو، ل وه: ) خوشوحا  خوا  خټوک، 

پوه شوعر کوې  ګحدالحمود مومند، کاو  خا  شودا او ګدوخا    له نظره د شعر پېژند
راو  ، په انساين ژوند یې د شعر او ادب اغېزه ښوودلې او پوه اسوالم  فقوه او دینوح 

موخ کوې پور  ۱۲پوه اح امو کې یې د ادب تاثور بوا  کړ  د . د اديب بحثونوه  اثور 
الويل اجوزاوو پوه بواب کووې ډېورې  د شوعرد ګنوارصو او)) :دې بحث شو  د  پې

مه  جز بددح د  او پا اديب لونعاونو توه  ختې شوې دي. پا په شعر کې وز  ډېر
دغه اديب لنایع پې ېونې لفظو  او ېونو   په ډېره اګانا کايل دي. پخوا به خدقو

معنوي د ، د شعر په ماهوت او حقوقت کوې داخل ګڼل، مار اوسون  یوې د شوعر 
لحا  او زېور بويل. همدغه سحب د  پې د پخوا وخت اديب محرصوینو او مناقودینو 

کال او د شعر قومت یې په همدغوه معووار سونجاوه...  ونو ته په اليل نظردغو لنعا
مار او  څوک په دغه راز جامو اوګاڼو نه غولېږي او د شعر ناوې پوه خپدوه ګووري. پودې 
کې څه شک نشاه په یو ښه لحا  په هر وخت کوې هور پاتوه رضور د  او بوې لحاسوه 

ې تدووور کووي او د زېوب او زینوت شوا  ښه نه ښ اره کېږي، مار لحا  په هر وخت کوو
اوږدې جوامې اغونودې، کدوه لنوډې، یوو  خدوک ما  وخت په وخت بل راز کېږي. کدوهسا

ې کو وخت بخۍ او پ نونه رواج وي، بل وخت ساده لحا  ښه ګڼل کېږي، کدوه پوه ګواڼو
   ډېر افراط کېږي او کده بوا هده پایزیحونه او د  و نا ۍ له رواجه ولوېږي.
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ت کوې خپل لحا  او زېور له پخووا نوه بول راز کړېود  او هدوه ه  پدې وخ شعر
زور او ت دوا ور واغونودي، نوو  وو  پخوانح کايل نه اغونودي. کوه څووک یوې پوه ډېور

خدک یې نه خوښوي، بد ې ګوب یې ګڼ . دغه اوسنۍ نظریه پوې د شوعر پوه بواب 
پواو په  کوې پودا شوې او شعر غور له دغو اديب لنایعو یو بل معنوي شح بويل، د

  ۳)   اشعارو کوې یې له پخوا نه ترحوق وینو.
اديب  پورپوه کابول کوې د ادبوواتو دنووا ) دې نږدې وخاو کېپه همدغه لړکې، په 

موضوګاتو مرکې او بحثونه  په نامه یو پنوډ کاواب پواو شوو. د دغوه کاواب وینواوا  
اطا کوړ  اسااد اسدهللا غضنفر او اسااد نجوب مندح د . کمپوز یې لعل الدین ګو

رناوه د . د  مخونه لري، قرع يې منځنۍ ده او کاغوذ یوې خوړ۳۲۴د . وو  کااب 
 ختې پرې اسااد اسدهللا غضنفر لو دې دي او په هدو کې  یې د دې نووي کاواب 
د پاو محسوسه ا توا بوا  کړې ده. د اثر دوتنې ه  ښایساه راغدې دي. د ا اثور پوه 

پې په راتدون   کې بووا و بووا هو  پواو ووکونو کې پاو شو  د  او ښای   ۱۱۱۱
مانوع موضوګاتو باندې مرکې او بحثونوه شووي دي پوې  ۲۵يش. په دې اثر کې پر 

سودنه اديب موضووګات اوپواتې پنځوه سودنه ژبنو  بحثونوه او د ژبوح  ۲۵په هدو کوې 
، ل ه ) پټه خزانه  هو  بحوث راغدوح د . کااب موضوګات دي. کده نا کده پر یوه نو 

ریح شووي دي. لوه دې امدوه، دا خوته  وضوګات مهو  او لوه نووي لووده تشودا وو  مو 
رضورکړم، کوم شح پې په دغه نوي کااب کې زما ډېر خوښ شو، هدوه د موضووګاتو 

د ګوډ کوار ایوته معموور   پرېامين ده. کااب د ګډ کار او زیار محصوو  اوروره د  او
پېژند  شوې څېرې، سونجوده او خوږه وي. د اثر دوا ه ویناوا ، د افدانساا  ادبواتو 

پاخه لو وا  دي. د هېواد د ادبواتو په څنګ کوې د سوومې او نوړۍ لوه ادبوواتو  ه 
بدد دي او په  یو دوو بهرنوو ژبو بانودې هو  پووهېږي. اسوااد مونيل دا اثور، د څېړنوې 

کاواب پوه ا ه دا خوته کوړې ده بووا د دې  لورته یوه درېهه بددې ده او اسوااد غضونفر
لوسواون و  ه مرسواه کووي پوې ېونوې نووي معدوموات  دا کااب لوه ېوانوو )) پې: 

وموم  او ېونو ز و معدوماتو ته له نوي لود لوري وګووري. پوه دې کاواب کوې راغدوې 
غوندې د لوساون و پوه ف وري وده کوې یووازې هدوه وخوت  ختې د بل هرپا د ختو

شک په ګون وو ورتوه برخه اخوساال  يش پې د کاڼ  کرښې یې و نه ګڼ ، بد ې د 
  ۷)   وګوري او د نقد په تده یې وتيل.
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معنا له پدوه د نومو ي اثر ارزونه داسې کور  شوو. لوومړ  د موه لوه  د ش ل او
پدوه. د څېړنپوه زمل  هېوادمل د کابل پوهناو  د ژبو او ادبواتو پوهنځ  د ماسټري 

 دي : ماو  د نوګوت په لحاظ په درې ډوله))ل چر نوټ په حواله: 
 و حقوق  ماو : هده ماو  پې نسحت یې یوه حقوق  شخص ته منسوب وي.۱
 و روای  ماو : کوم ماو  پې روایت شوي وي.۲
و امايل ماو  : هده ماو  پې امال شوي وي، یعنې یو پا بل پا ته ویيل وي او ۳

  ۸)  هده لو يل وي.
د ډکولوو معنوا امايل، په الل کې ګريب کدمه ده پې له امال نه مشواق شووې او 

لري. کده پې یو څېړون ح یا لو وا  کوم ګذر ولري، ر  یې رېږدي او پوه خپدوه یوو 
شح نه يش لو ال  او یا امالی  کمزوري ولري، نو بوا لوه بول پوا نوه غوښوانه کووي، 
د  یووې ورتووه شووفاه  وایوو  او هدووه یووې پووه قدوو  بانوودې لو وو  او دې تووه، پووه اديب 

پوې د اسوااد  اثور د منونې په توګه: د ادبواتو دنوواالرال  امايل ماو  ویل کېږي. 
یوو شومېر اديب موضووګاتو د مرکوو او بحثونوو  اسدهللا غضنفراو اسااد نجوب منيل پر

وولاه ده، دو  یې ویناوا  دي او د دغوو مندووو اسواادانو د زیواتې بوخاووا لوه امدوه، 
حثونوه اورېوديل او ښاغيل لعل الدین ګاطا او ... د راډیو له څپو نه دغوه مرکوې او ب

مخ لو يل او کمپووز کوړي دي، نوو ې وه د دې کاواب  بوا یې د کمپووور د ښووې پر
 مه امايل مه بدال  شو.

بحثونه راسا  پول شوي، ډېر لږ لود  کېږي پې ویناوا  له الويل بحوث نوه بدوې 
بانودې  مووايل اسواادا  پرمرور  شووې موضووعخواته تديل وي. په ووله کې دوا ه نو 

موضووګات یوې کان ریو  بووا  کوړي، حشووې او  څرخېديل پې ګڼ شمېرراداسې 
تاالرې غ  بریوالواوب پوه دې کوې  شاه. د دو  د موضوګ  بوا  اوه زواید په کې ن

هدووو بانوودې یووې  مهوو  اديب  د  پووې دو  مهوو  اديب موضوووګات مروور  کووړي، پوور
ې هدوه تول د بحثونه او مرکې تر  ه کړې دي او دا د اګدح لو والو لویوه نووه ده پو

څېړنو، مرکو او بحثونو لپواره مهو  موضووګات اناخوابوي. د محاودي اوګوادي لو والوو 
 بېدون ې او س ه نوه بوا دا ده پې هده ژوندلو ونه لو  . 

  تووري، کره کانې،  مواودولووژي،د دې کااب مه  موضوګات د ادبپوهنې، اديب
بنسټوزو موضووګاتو مرکوې او  سحک پوهنې، یو شمېر اديب م احونو او د ادبپوهنې پر
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بحثونووه راندووا ي. دغووه اديب بحثونووه ډېوور ګټووور دي. دوا و وینوواوالو د دغووو اديب 
موضوګاتو رزم معدومات، له نورو کاابونو، منابعو،  پونو او مخادفو ریفرنسونو نوه  را 
اخوسا ، هده یې ښه مرالعه کړي او بوا یې همدغه معدومات، د خپل ف ر په موزا  

فهموه کدامتوو کوې  او سنجويل دي او له هده وروساه یې، په اسانه، لنډو او ګام تديل
نورو ته، د اديب مرکو او بحثونو په بڼه بووا  او و انودې کوړي دي. پوه خوتو کوې یوې 
بالغت او فصاحت د زیاتې سااینې و  د ، مهمې ختې په لنډو کدامتوو کوې افواده 

ې وینوواوا ، د اورېوودون و ارواوې شوووې. پووه پوښووانو او ېوابونووو کووې ههووه شوووې پوو
محارصه کړي او د هدو  پامدرنه، تر بحث رندې موضوع توه ور وا وي. لوه دې امدوه، 
ډېر په ز ه پورې، جالوب او اغېزنواک دي. یوو شومېر موضووګات، ل وه د پټوې خزانوې 
موضوع  یې ښه نونولې او ېونې موضوګات بوا داسې هو  پوه کوې راغويل پوې بایود 

شوې وا .  ه له دې ه  ، موږ دا کااب یوه نوې ههه بدال  شو،  نوره  ختې پرې
ډېرګټور د  او د ز ه له کومې یې هرکدح کوو. د ېوا  نسل د ف ري روزنې په برخوه 
کې ډېر ارزښاناک د . دا کااب یو مه  هدف تعقوحوي او هده دېوا  نسول د اهول 

دې توانووديل پوې پوه  قد  لو والوو ف وري روزنوه ده. د دې کاواب دوا ه وینواوا  پوه
پواو ي اسادر  او ژورې پوهې  ه، له لوږو مووادو نوه ډېور څوه تررسوه کوړي. دوا و 
ویناوالو خپل اورېدون   پر دې قانع کړي پې تر بحوث رنودې موضووع پوردې ارزي 
پې بحث ورباندې ويش. کده نا کده دوا و پوهانو د بېالبېدو موضوګاتو پوه برخوه کوې 

لووريل او دې کووار، د بحووث جووذابوت ر زیووات کووړ  د . لووه  مافوواوت درېځونووه  هوو 
اورېدون و  ه په اغېزمنه توګه مفاهموه او د دوا و ګدمو  بوې طور ، د دې اثور وز  
ډېر کړ  د . د دوا و متایالت ګدم  دي، نه شخيص پې پر مرور  شووې موضووع  

 مقصوود بووه داسووې موضوووع وه پووې ېوانووو بانوودې سوووور  وغورېوووي. د اسووااد غضوونفر
څېړون و ته یې ګټه ورسېږي او د اسااد منيل هدف بوا دا د  پې مرر  شوې موضووع، 
د ګد  لوه پرمخاوګ او پراخاووا  ه مرسواه وکوړي. کوه څوه هو  دغوه اديب مرکوې اواديب 

د هدوو لوه ګدمو  ارزښواونو نوه  بحثونه، دګدم  اثور پوه ناموه نوه دي را غونوډ شووي، ماور
اواب پوه څپرکوو ووېشودح يش ، مرور  شووې هېهوک س ګې نوه يش پټوور . کوه دا ک

مرکې او بحثونه یې کالسوفو شن يش او پوه پوا  کوې د اسوافاده شوویو  پونوو لو دوړ 
راو   شو  وا ، دا اثر به په ډېرې اسانۍ  ه د ګدم  رثارو په کاوار کوې حسواب شوو  
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ر د وا ، مار سماليس او په دغه شاه بڼه  یې، ل ه څناه پې اسااد مونيل د نوموو ي اثو
مخ انې په غونډه کې څرګنده کړه، د ګدم  څېړنو لورته یوه درېّهه بدال  شوو پوې بایود 
نوره ه  دغه لړۍ وغځېږي او پوه راتدوون   کوې دوام پووداکړي. پوه هدوه حالوت او دویو  
پاو کې به د مرحعې یادونه او د خپوراوي ووولنې رکور، د دغوه اثور لوه مونوه والوو  ه دا 

 سانه یې تر رسه کړا  يش.مرساه وکړي پې ډېرپه ا
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 په پښتو ادب کې د لیلی او مجنون لومړنی منظوم داستان

The first story of Lily and Majnoon 
in Pashto language 

 
Research Fellow Sayed Nazim Sayedy 

 

Abstract 
Live is the story, and the story of the living, the story 

of Lily and Majnoon is a love story of Ibn Sa'ad's 
daughter from the Arab tribe of Bani Amer, who falls in 
love with a boy named Qais (Qays) and later becomes 
known as Majnoon. It has not been written in order and 
in prose by many people in Pashto and Dari In this 
article, we introduce the Puritans and their stories, but 
more attention has been paid to the variant of Sakandar 
Khan Khatak, which was published in the 13th century 
and is still popular 

 لنډيز
ژوند کوسه ده او کوسه ژوند د ، د لودح او مجنو  کوسه ه  د ګربو د بن  ګوامر 
قحودې د سعد نوم  شخص د لور د مونې داساا  د  پې لوه قووس )قووص  نووم  

 هدک  ه يې لري او وروساه بوا په مجنو  مشهور کېږي. 
او نو  دغه کوسه ه  په دري ادب او ه  په پواو ادب کې ډېورو ښواغدو پوه نظو  

لو دې پې په دې لو نه کې موږ د پواو ادب د همدغې کوسوې د معدوموو نواوامنو 
پېژندنه او کوسې يې په لنډه توګوه معور  کوړي، خوو ډېوره پامدرنوه د سو ندر خوا  
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خټک د لودح او مجنو  کوسې ته شوې پې په دیارلسمه پېړۍ کوې پواو شووې او 
 تر اوسه پورې ډېر مونه وا  لري. 

 رسیزه
پوه ووولنوز ژونود کوې د رهنو  تفوریح او سواومانۍ لورې کولوو لپواره ډېورو  انسا 

مسایدو ته ا توا لري، خو تجربو زبات کړې پې تر وولو ښه او اسانه رر يې کوسوه یووز 
یا داسااين ادب د  پې ه  پرې د انسوا  رهون لوه سواړیا خاللوېږي او هو  نووي 

 مسایل او ختې انسا  ته ور زده کوي. 
کې لوومړ  د منظوموو کوسوو پور اهمووت او ارزښوت لنوډې خوتې په دې لو نه 

شوي او بوا د ګريب ادب د لودح او مجنو  پر کوسې بحوث شوو  پوې د نوړۍ ډېورو 
ژبو ترڅنګ پواو ادب ته ه  په نظ  او ه  په ن  د بېالبېدو روایاونو له مخوې راغدوې 

 ده، پې ېونې يې وليس روایات دي او ېونې يې ه  ژبا ې.
 نه کې پوه نظو  ژبوا   شووي او لوه ولسوه اخوسوال شووي وریانټونوه يوې په دې لو

معر  شوي پې پا له کومې ژبې ژبا يل یا يې له کووم ادرسوه تررسوه کوړي دي، خوو 
اليل بحث په کې د س ندر خا  د لودح او مجنو  نظمو  کوسوې د  پوې کدوه يوې 

ا پاو شوو  د . ژبا لې، له کومې يې اخوساې، نظ  يې څناه د  او کده د پا له خو 
 په وولنه کې يې اغېزې څناه دي او نورو څومره کوسو ته يې زمونه سازي کړې ده. 

 د څېړنې اهمیت او مربمیت
د دې څېړنې اهموت او متموت په دې کې د  پې لومړ  مووږ د پوواو ژبوې د 
منظومو داساانونو له ارزښاه یو ېل بوا ګردونه څنډو ترڅنګ يې دې ته ماوجه کېوږو 

ه  داساانونه حاا څو کسانو په یو وخت کې ترجمه کړي پې په رښاونې معنوا پې م
هر یو ېاناه کوا او ز ه راښ و  لري او بوا په دې وولوو کوې د سو ندرخا  لودوح او 

 مجنو  ژبا ه څومره اوپاه او هرني ده.
 د څېړنې موخه

د دې څېړنې موخه پوه دې کوې ده پوې یوو ېول بووا پوه معوارصو ادبوواتو کوې د 
ظوم داسوااين ادب ارزښوت توه ېوور شوو او د فراموشوۍ لوه کنودې يوې را وباسوو، من

ترڅنګ يې خپل شاګرا  او ناوام  دې ته ېور کړو پې کور  يش د معوارص ګرصو 
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غوښانې په دغه پوکاټ کې وپنځووي او یوو ېول بووا زمووږ د منظووم داسوااين ادب 
توه داسواانونو ارزښوت پدوشې تاندې کړي. همدغه راز د لودح او مجنو  او دې توه ور 

 ه  په ګوته کوي پې په خپل وخت کې يې څومره مونه وا  او ناوام  لر . 
 د څېړنې پوښتنې

 په دې څېړنې کې تر ډېره رندې پوښانې ېواب شوې دي: 
 په پواو ادب کې منظوم داساانونه څومره ارزښت لري؟ 
  کوړ  او کوه  ریا لودح او مجنو  منظوم داساا  یوازې س ندر خا  خټک نظ

 نور ناوام  ه  لري؟
 د لودح او مجنو  منظوم داساا  کوم ناو  بشپړ او هرني ژبا لح؟ 
 ریا د لودح او مجنو  داساا  په ن  ه  پا ژبا لح؟ 
 د لودح او مجنو  داساا  په کوم نظم  قالب کې ژبا   شو ؟ 

ې وي پوې تاسوې يواو دې ته ورته ېونوې پوښوانې پوه دې مقالوه کوې ېوواب شو
 لوسادو ته رابومل.

 لی او مجنون لومړنی منظوم داستاند لی
مؤرخون واي  پې لودح د ګربو د یوې )بن  ګوامر  قحودوې د سوعد نووم  شوخص 
لور وه پې له و کاوبه يې له قوس )قوص  نوم  هدک  ه مونه پودا شوه او دا مونوه 

 دومره اورنۍ شوه پې ووله دنوا پرې خته شوه. 
وس یا مجنو  لوونح باله، خوو دا پوې مونوه يوې پاکوه وه، نوو د سومې خد و به ق

ې ه يې له لودح  ه د جنو  ترحده مونه وکړه او د مونې دغې فول دوري یا شفاه  
کوسې په وولې نړۍ کې اناازې جو ې کړې پې د نوړۍ پوه زیواترو ژبوو هو  ولو ول 

 شوې او ه  وژبا   شوې.
داسواانونه ورتوه راغويل پوې لوه  پواو یوه داسې ژبه ده پې د نوړۍ ډېور مشوهور

هدې  ډلې یو ه  د لودح او مجنو  داساا  د  پې ه  د بېالبېدو کوسه لو والوو او 
 ناوامنو له خوا پواو ته راغيل او د مونه والو روقونه يې خړوب کړي دي. 

د ر  ته راغدو معدوماتو له مخې په بېالبېدوو وریوانټونو کوې د لودوح او مجنوو  د 
وسې لومړ  وریان  د لوومړي ېول لپواره د سو  ادیوب او لوو  شواګر فول دوری ې ک

خوشحا  خا  خټک زو  س ندر خا  خټک په پواو نظ  کړې پې تر ډېره د خا  
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بابا په وینا يې زامنو دغه ډو  اثار پواو کړي دي پې له ولسه يې اورېديل د نظ  او 
ه را ژبوا يل پوې زمووږ د ن  ژبه يې ورکړې او یا يې ه  د ژبا ې له ررې خپدې ژبې تو

ادب ملن د دې ختې سپوناوي کووي، د دې لپواره پوې د سو ندر خوا  د لودوح او 
 مجنو  د کوسې په ا ه وضاحت شو  وي په ا ه به يې ېور شو: 

   لیلی او مجنون د سکندر خان -۱
 -۱۱۲۲س ندر خټک د س  لو وا ، محارز او شاګر خوشحا  خوا  خټوک بابوا )

پې په ادب کې د خټک بابا د م اب ررو  د . ده پوه پوواو هو.   زو  د   ۱۱۱
ژبه ېونې اديب رثار لو يل او ېونې يې ژبا يل پې که د ژبا ې قود ور ه نه وي، نو 
لوساون ح يې په اسانۍ معدومور  ه  نه يش پې دا به يې خپل اثر وي او که ژبا ه 

 پې له هدې ډلې یو ه  همدا د لودح او مجنو  داساا  د . 
د س ندر خوا  خټوک د زوکوړې او مړینوې پوه ا ه دقووق معدوموات نوه شواه، خوو 
دوست شونوار  يې په ا ه کاږي: "... د س ندر پوه دغوه دیووا  کوې د یووه بووت لوه 

 مخې د ده د زېږېدو نېټه داسې ښوو  شوې ده: 
 زما دوه ویشت کاله ژوند د 
 زر نوي سن د هجرت د 

هوو. ۱۱۳۸کې راغيل ناوجه اخدو پې پوه ) له دغسې بېاونو څخه پې په دغه قصه
هوو.    کوې د خپدوو دوو زملووو زامنوو  ۱۱۱۳   کې زېږېدلح او څرناه پوې يوې پوه )

    ۱)انور خا  او منور خا   مرثوه لو دې، نو تر دغه وخاه یقون  ژوند  و." )
الحاه د لو والو او شاګرانو د زوکوړې او مړینوې پوه ا ه داسوې خوتې نووې نوه دي، ې وه 

موووږ د اکوو و لو والووو ر  د اوسوونۍ زمووانې د لو والووو د زوکووړې او مړینووې سوونې همداسووې ز 
 ګوناې او جنجايل دي، خو اسناد او شواهد بوا موږ د دو  تقریح  ژوند ته ور نږدې کوي. 
په هر حا ، د س ندر پوه وینوا نوموو ي د لودوح او مجنوو  کوسوه پوه دوه ویشوت 

 ت کې داسې واي : کدنۍ کې لو دې پې په خپده په یو بو
 په لوسال که څوک ز ه ښه د دې کااب کا
 ما س ندر خټک دې یاد په ښه خراب کا
 ما خپل ګمر د "وایاد" کالو حساب کړ
  ۲پې متام مې د لودح مجنو  کااب کړ )
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د اسااد شونواري په وینوا د "وایواد" کدموه د ابجودو پوه حسواب دوه ویشوت کالوه 
پر ېا  )شل دوو  لوو يل پوې دا سومه خوته نوه  کېږي پې ېونو کاتحانو د )وایاد 

ده؛ نو د س ندر خا  دغه بياونه زباتوي پې نوموو   پوه دې ګمور کوې هو  د پاخوه 
 قد  لو وا  او د ښه اساعداد څوه و. 

 او  پوښانه دا ده پې دا کااب س ندر خا  خټک په کوم کا  لو دح؟
ونود تور دولسومې ل ه څناه پې پورته هو  ندوتوه وشووه د سو ندر خوا  خټوک ژ 

زېږدیزې پېړۍ پورې یقون  د  او د  په پورته بېاونو کې واي  پې موا دا کاواب پوه 
دوه ویشت کدنۍ کې بشپړ کړ ، نو دا خته په خپده د دې ګواه  يل پې دا کااب 

 باید د یوولسمې پېړۍ په وروساوو کې لو ل شو  وي. 
ايوو : "د پووواو  محقووق زملووح هېوادموول د هموودې خووتې د سووپوناوي لپوواره و 

فرهنګ ته په لو دې بڼه دا قصوه پوه یوولسومه هجوري پېوړۍ کوې وارده شووې ده. د 
خوشحا  خا  خټک زو  س ندر خوا  خټوک تور اوسوه لوومړنح شواګر د  پوې دا 

 قصه يې نظ  کړې ده او د نظ  کا  يې شاګر داسې ښودلح د : 
 زر نوي کاله پې سن د  د هجرت
 دا کااب د  ما جو  کړ  په لححت
 په غره مې د شعحا  کااب رشوع کړ

  ۳مايض حا  مې په شدمه ورځ طدوع کړ" )
س ندر خا  خټک د دې بېاونو پر اسا  د دې داساا  د لو دو د نېټې سواونزه 
ه  هواروي او نور نو څېړون و ته د دې اندېونه نه پودا کېږي پې په دې نوه، بد وې 

سوې وايو . د سو ندر خوا  دغوه په فالين کا  لو ل شو  ې ه فالنح يې پوه ا ه دا
ډو  ېورکاواوې د دې اساازي کوي پې د  ه  د هده وخت د تحقوق په الوولو او 
مروج دودونو پوهېده، نو ې ه يې د محهموايل مسایل پوه وولوه معنوا لورې کوو ، خوو 
جالحه یا د افسو  خته دا ده پې همدغه نسخه کوابو یوو سودو څوو کالوه وروسواه د 

زېږدیز  کا  کې په ډهويل کوې  ۱۲۲۴د لومړي ېل لپاره په )پاو جامه اغوندي او 
ملریز کوا  کوې د  ۱۳۵۸پاپېږي، پې بوا وروساه د ګدومو اکاډمۍ د غړو له خوا په 

 محقق دوست شونواري په  یزې، تصحوح، د محمد شورین سناري پوه اهواامم 
شوونوار  او د محمد ګارف غروا  او ګحدالواجد واجد په نقل پاپېږي. اسااد دوست 
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په دې ا ه داسې واي : "د س ندر خټک )لودح او مجنو   د تونګ د یوې کاابخوانې 
نه د مو روفد  په رریعه زموږ ر  ته راغدح د  او څېړنوار ګارف غوروا  او څېړون و  
ګحدالواجد واجد نقل کړ  د  او د   او پا  له پدوه بوخ  بشپړ د ، یوازې د مند 

لوسال کېږي او محووه شووې ده. د مو وروفد  لوه مخوې  په یوه مخ کې یوه مرصع نه
  د . د ۲۱۸۳  مخونو کوې لو ول شوو ، د بېاونوو شومېر يوې )۱۳۷دغه کااب په )

نسخې د نقدوون   نوم او د نقل ېا  او نېټې درک په کې نه شاه، خو پوه پوا  کوې 
یو مهر لري پې نه لوسال کېږي، دومره معدومېږي پوې دغوه نسوخه نسوحاا  وروسواه 

   ۴قل شوې ده، ې ه پې د خوشحا  د کورنۍ په لو دود نه ده...." )ن
ل ه څناه مې پې پورته ه  ندوتوه وکوړه دا کاواب د اسوااد دوسوت پوه  یوزه او 

ملریز کا  کې په کابول کوې  ۱۳۵۸اېډې  او د محمد شورین سناري په اهاامم په 
وا د ژبوو او ادبوواتو د د افدانساا  د ګدومو اکاډم  د ژبو او ادبوواتو انسواواوت لوه خو

انساواوت رئوس څېړنوا  دکاور سودالشاه پورد په لنډې  یوزې، د اسوااد دوسوت 
مخونوو موه او دوه مخوه  ۱۵۸)د لودح او مجنو  قصې ته یوه لنډه کانه  لو نې پوه 

 سمو  لوک کې پاو شو  د . 
حمن د کااب په ا ه اسااد دوست معدوموايت خوتې کوړي او بووا د )بسو  هللا الور 

الرحو   تر  لوک رندې د یو شعر په راو لو  ه پوې د  بېاونوه يوې دادي کاواب 
 پول شو  د : 

 که په ګقل کې لقام  یا افالطو  يش
 ساا ح مت و ته پې وګوري مجنو  يش

 و خاطر او په ښایست د لودح ورکړې
  ۵ګاشقا  ل ه مجنو  باندې اب  کړې )

د ، بوووا نعووت د  ور کاینووات افضوول توور دې وروسوواه مناجووات د بوواري تعووالح 
مخدوقات راغدح ورپسې ح ایت په متهود د ، تامه د کوالم، نصوحوت و هدوو ز ونوو 
ته پې د اتوا کالو نو وي ر د هد انو کارونوه کوا، پنود و فرزنود دلحنود توه پوې د ښوو 
دامناوور اوسووه او لوه بوودو بېرتووه اوسوه، ح ایووت، نصووحت و فرزنوود تووه لوه هووره بابووه، 

ه  دا کالم، نقد، بل نقد، تامه د کالم، مثا  د هدوه پوې د  خپول هورن و ح ایت، 
بې هرنو ته سااي  پې هده نوه پووهېږي پوې بود يش او تعریوا د قدو  خپول حوا  
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ور ه او دې ته ورته  لو ونوه پوه وار  ه راغويل او بووا د اباودا  حوا  د دوا و پوې 
اليل کوسه پول شوې پې څرناه  ه مون کېد  مجنو  او د لودح په  لوک  ه 

 د  بوت يې دا د : 
 ګوینده پې دا مايض ح ایت کاندي
 په قصه کې ګوره څه روایت کاندي

 پې په مدک کې د ګرب خجساه نوم و
  ۳د  په ګقل په دانپ هر ګوره سدوم و )

په دې بواونو  ه بوا نو د لودح او مجنو  خوږه کوسوه پودېوږي او پوه دوموره هورن 
سړ  پرې د ژبا ې ف ر ه  نه يش کور . ښوای  دلاوه دا پوښوانه  ه يې واي  پې 

 ه  پودا يش پې دا اثر س ندر خا  خټک له کومې ژبې او پا نه ژبا لح د ؟ 
د ادبپوهانو په وینا دا اثر ژبا ه نه ده، بد ې د وولنې له هدو روایاتو او نقدونو څخوه 

ېده يې پوه کوې زیواتح او اخوسال شو  پې د خد و په خولو او سونو کې وو او ډېر 
 کمح ه  کړ  پې رندې څو بېاونه يې سپوناو  کوي: 

 ساق  راشه پوالې راکړه مارمالې
 پې پرې مست ش  په کاسه د پواونوالې

 د مجنو  او د لودح احوا  مې ووې
 (۷)دا ز ې ختې ما کړې وا ه نوې 

ې مسولده نفو  ت کې د پواونوالې خته راغدې پې دا خته خپده د ژبوا  وپه دې ب
کوي، ې ه که پېرې موږ ووایو پې س ندر خا  خټک دا اثر له کومې بدې ژبوې څخوه 
ژبا لح، نو باید د الل مه مرجع يې ه  معدومه وي پې له کومې ژبوې، لوه پوا څخوه 
او څناه يې کړې او بوا دلاه په دې بوت کې پې د پوواونوالې بحوث راغدوح لوه کوموه 

 په څه پوهېږي او دا خته يې په څه پورې کړي؟شو، هده خدک د پوانو په ا ه 
دا او دې ته ورته پوښانې ښاي  موږ او یا وولو څېړون و ته پوه موخ کوې کېووود   

يش، نو ې ه د منرق له پدوه ه  دا خته سمه ده پې س ندر خا  خټک دا کوسوه 
انودې له ولسه په ازادانه توګه را اخوساې او بېرته يې د هورن پوه ګاڼوه ورتوه داسوې و  

نومو   د همدې خوتې د  کړې پې تر ننه پورې خپل لوساون   او مونه وا  لري. 
 سپوناوي لپاره د همدغه شعر په وروساوو بېاونو کې داسې واي : 
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 په هر مدک شوې د لودح مجنو  ختې
 مزه ناکې وې تر قندو تر ش رې
 ه  ختې قوما  ُدر شهوار وې

 ولې بې تاره پرتې وې تار په تار وې
 ما یو تار باریک د نظ  ورنه ساز کړ
 ر  د ف ر مې په وار ورته دراز کړ
 په محنت کړې ما له هره ېایه وولې
  ۸ترې مې واخوساې ابداره ګولې ګولې)

زه ف ر کوم نور نو سوپوناوي توه ا تووا نوه شواه، ې وه سو ندر خټوک پوه خپدوه دا 
پواره یوو نوازک، خوو پوه ساونزه حل کړې او په ښ اره يې ویيل پې ما د دغو مرغدرو ل

ورته وخت کې دومره مضحوط پې بوا وروساه ډېر ښاغيل ترې ر  نووو  کووي، توار 
پودا کړ او له ولسه مې یوه یوه دانه مرغدره )کوسه  را ووله کړه او په دې تار کوې موې 
وپېده تر دې پې د غا ې یو رناون او مزې دار هار ترې جو  شو او د پواو  ولس په 

وېړاوه پې ه  ما او هو  تورې ولوس خونود واخوسوت او دا د  تور ننوه غا ه کې مې 
 پورې ترې خوند اخدو. 

د س ندر خا  خټک د لودح او مجنو  همدغه نسخه پې د افدانسواا  د ګدوموو 
اکاډمۍ پواو وولنې پاو کړې د دوست شونواري په وینا بشپړه نسخه ده، ې وه تور 

هو.   کا  کوې پواو شووې  ۱۲۲۴دې و اندې پې کومه نسخه د ډهيل له خوا په 
وه، ناسمه او له تېروتنو څخه ډکه وه. د اسااد په وینا پوه هدوه نسوخه کوې یووه برخوه 
پې اته مخه ده د ګصام تر کوسې و اندې راغدې او پاتې نوره يې وروساه راغدې پې 
په هدې کې ه  دوه ویشت مخونه پاتې دي او نور ترې غورېېديل. د دې ترڅنګ دا 

ی روفد  له مخې ه  نه ده تهووه شووې، ې وه کدوه پوې اسوااد دوسوت او نسخه د ما
مداري يې د مای رو فد  له مخې د لودح او مجنو  نسخه پماو کوي، نو هدوه ور ه 
ډېر سمو  نه کوي، نو ې ه وایو پې ښاي  هده مواد له کومه بده ېایه را ووو  شووې 

 وي او د هدې په نسحت دا نسخه بشپړه ده. 
خټک د لودح او مجنو  کوسې هده نسخه پې پواو وولنې پاو  د س ندر خا 

مخ پورې دوام کوي او د مجنوو  او لودوح  ۱۴۵کړې او تر اوسه پرې ختې وشوې تر 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

18 

 

مخ کې بوا )د خپل بابا خوشحا  یاد   ۱۴۳د مرګ داساا  په کې بشپړېږي، خو په 
ونو د ارزښوت پوه مخ پورې شعر راغدح پې د هده او دغه ډو  داساان ۱۵۱په نامه تر 

موخ کوې ويو   ۱۵۱ا ه د بابا نصوحاونه او ارزښاونه جوت شوي، تور دې وروسواه پوه 
پاناه راغدې او پوه اخوره کوې هو  د غدرنوامې یوا سوموندوک برخوه ده او پوه دې  ه 
کااب بشپړ شو  د ، نو دا وه د س ندر خا  د لودح او مجنو  کوسه پې موږ توه را 

وکړو پې دا کوسه په پواو کې له س ندر خوا  څخوه پاتې ده، او  به په دې بحث 
 پرته بل پا ه  لو دې او که نه؟

د  محقق زمل  هېوادمل په ګډو  ېونوې ادبپوهوا  پوه دې نظور دي پوې تور 
س ندر خا  وروساه دوی  کس پوې د لودوح او مجنوو  کوسوه د ژبوا ې لوه ررې پوه 

  خټوک لوه پواو نظو  کوړې هدوه بوا  خوا  د . بوا  خوا  پوې د خوشوحا  خوا
 هو.    پورې ژوند  و.  ۱۱۱۱معارصینو څخه د  تر )

با  خا  الال  د بونور و او نومو ي د لودح او مجنو  کوسه د دري ژبې د جوام  
له اثره په پواو نظ  ا ولې وه. ګحدالرحو  هوتک پې د هوت و مشهور شواګر و ویويل 

را  په حوالوه يوې پې با  خا  د خوشحا  خا  خټک سوا  شاګر و او د پواانه شع
  ۲)وجر راورو  را نقل کړې راو   د .د ده د لودح او مجنو  داساا  یو بوت پې م

مخ کې راو   او حوالوه  ۳۲هده بوت پې راورو  د پواو ګرامر د څدورم پاو په 
 يې د لودح او مجنو  کوسې د با  خا  په ژبا ې پسې ورکړې په دې ډو  د : 

 له دې خپدې بدې بخرې
  ۱۱ م په پا داد کړم )پا ته ژا

زېږدیوز کوا  پوورې د بوا  خوا  د لودوح او  ۱۲۷۲د اسااد هېوادمل پوه وینوا تور 
مجنو  داساا  د ژبا ې په ا ه پاته معدومات نه و، خو کدوه پوې اسوااد هېوادمول او 
اسااد رفوع د پېوور پواو اکاډمۍ کې د با  خا  د لودح او مجنو  د کوسې پواڼې 

و بوا يې پرې یوه مقاله ولو ده او تر هدې وروساه يې دا ژبا ه هو  پاڼې ژبا ه ومونده، ن
 مشهوره کړه، خو زما د معدوماتو له مخې تر اوسه پورې ه  دا ژبا ه نه ده پاو شوې. 

و  تن ژبا ون ح حافظ نظام د . همېپ خدوول پوه ېد لودح او مجنو  کوسې در 
  بېاونوو ۱۳۱۳کوسوه د )خپل اثر ورکه خزانه کې د حافظ نظوام د لودوح او مجنوو  
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هو.   کوا  کوې پوا  توه رسوېدلې ده. هموېپ  ۱۱۱۱لرون ې کوسه بويل پې په )
 خدول د مولا له قوله یو څو بېاونه راو ي: 

 نوم يې څه ږدم لودح مجنو  د 
 له دغه اسمه تاریخ بورو  د 
 خو پنځه ېده دې ت رار کا

  ۱۱یا څدور حرفه د غ  دې شامر کا )
مجنو  کوسه پوه سووالبوتونوک ګورويض سوسوا  لو ول شووې  د نظام د لودح او

پې د مثنوي په پوکاټ کې ده او هر بوت يې شل څپې لري، پې پوه حقوقوت کوې 
 يې یوه مرسه يې لس هوجاوې لري.

 اسااد هېوادمل د ورکې خزانې په حواله واي : 
 واي  ویون ح د دې قوصۍ

 پل تل يې ښ ار و د ښې هوسۍ
ګ  کوي پې حافظ نظام دا کوسه لوه کوومې بدوې ژبوې دغه بوت د دې مناینده 

 ژبا لې او دا بوت څرګندو  پې د دې کوسې ویون ح الال  بل څوک د . 
په هر حا ، ما تر اوسه پورې د دې کوسې د پاو او خپرېدلو پوه ا ه څوه نوه دي 
اورېديل، خو همېپ خدول په ورکه خزانه کې د دغوه داسواا  ېونوې بېاونوه را نقول 

 ه مخې يې د کوسې پوکاټ او جو ښت ترې جوت شو. کړي پې ل
د لودح او مجنو د کوسې بول نواو  ژبوا   رحموت داو  د . رحموت داو  پوې 

 دیوا  لرون ح ت ړه شاګر د  په ورکه خزانه کې يې ډېر شعرونه راغيل دي.
داو  په الل کوې د کنودهار د  او د احمود شواه بابوا، توموور شواه او شواه زموا   د 

د  پې د دو  په وخت کې يې ژوند یقونح د ، د همېپ خدوول پوه وینوا  وخاونو سړ 
هو.   کا  کې زېږېدلح د . په کندهار کې يوې ژونود ښوه نوه و او د  ۱۱۵۳نومو   په )

 بېوزلۍ شپې او ورېې يې تېرولې، نو ې ه ا  شو کشمور ته ر  او هداه يې ژوند ښه شو. 
مه نه د لودح او مجنو  کوسه نومو ي په کشمور کې د نظام  ګنجوي له دري 

په خواږه نظ  پواو کړه او شاه زموا  توه يوې ډالوۍ کوړه. د  د دې کوسوې د ژبوا لو 
رمل د خپل پنځه کدن زو  مړینه بويل پې د غ  غدرولو لپاره يې د دې کوسوې پور 

 ژبا لو ر  پورې کړ. 
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ې پوه اسااد دوست شونوار  واي  پې د دغه کااب یوه قدم  نسخه د پواو وولن
کااباو  کې خوندي ده، پې د   ېونې پاڼې يې نه شاه او حمدیوه برخوه يوې هو  
له منځه تددې ده. د هده په وینا د کااب وروساۍ برخې ه  نه شواه او پوه موند کوې 

  د  او پوه ۴۴۳يې ه  ېونې پاڼې له منځه تددې دي، نو د موجوده پاڼو شمېر يې )
  څپو لو ل شو  پې د مثنووي ۸+۸ب په )  بېاونه لري. دا کاا۴۲۱۱او يل توګه )

  ۱۲پوکاټ د  او ګحارات يې دومره خواږه دي پې ته وا ژبا ه نه ده. )
خو دا کااب پې ما کادح پر پواۍ يې د )دلودح او مجنو  قصوه  لو ول شووې، 
ښاغيل مصرفح نږدې او ګحدالهادي هاند پرې  یزه کودې او روزیال هرنمول يوې 

ملریز کا  کوې د افدانسواا  د ګدوموو اکواډمۍ د ژبوو او  ۱۳۳۱اهاامم کړ  پې په 
 ادبواتو ګدم  او تحقوق  مرکز د فول دور مدیریت له خوا پاو شو  د . 

)د رحمت داوي د لودح او مجنو  منظومه قصه  په نامه ښاغيل دوکاور سودالشواه 
ده پورد پرې درې مخه  یزه لو دوې ده او لوه هدوې وروسواه د نوږدې او هانود  یوزه 

پې ووله پنځه شپېاه مخه ده، تر هدې وروساه )د رحموت د لودوح او مجنوو  د قصوې 
موخ نوه پودېوږي  ۳۳خر  نسخه او د هدې مشخصات  په نامه بل  لوک د  پې له 

 :همخ پورې دوام کوي او تر هدې وروساه په انځوریزه بڼه د ۷۳او تر 
 مناجات څام قحو  کړه
  ۱۳پحرمت د خپل رسو  کړه )

ب  پورې دوام کووي او پوه دې توګوه  ۲۲۱الا  پول شو  او تر ) ۲اندې پې )بوت ب
په بڼه تر اخره مخ ې ېو . پوه اخوره کوې لداناموه ده  ۲او ب ۲ګورو پې هره پاڼه د الا 

پې په )لومړي  پول او په )دوه ویشا   پوا  توه رسوېږي او پوه دې توګوه د رحموت داوي 
نوا ېونوې برخوې يوې نوماوړې دي پوې بایود دیوا  متامېږي، خو د نږدې او هانود پوه وی

بشپړې يش. الحاه پاتې دې نه وي پې د کااب په مند موند کوې ېونوې رناوه انځورونوه 
 ه  د مای روفد  په بڼه راغيل پې د داساا  جولوزې بڼې ته يې ر ښ ال ورکړې ده. 

نو د اکاډمۍ په کااباو  کې د ښاغيل داوي د لودح او مجنو  کوسې پواو ژبا ه 
ه پې یوازې دوه ووکه پاتې د  او نور نه شاه، خو دا پې ډېره خوږه ژبوا ه ده، نوو شا

ا توا يې ډېره لود  کېږي، هوده ده پې د دې برخې مونه وا  يې یو ېل بوا د پواو 
 په ګاڼه سوناار کړي. 
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که د داوي له ژبا ې را تېر شو د لودح او مجنو  د کوسې بل نواو  مالنعموت هللا 
 -۱۳۴۸هوو.   کوا  کوې زېږېودلح او د ) ۱۲۷۵په نوښار کې په ) د  پې د پېوور

   کدونو په حدودو کې مړ د . ۵۱
نومو ي په پواو ژبه ډېرې کوسې لوو يل پوې د هدوې لوه ډلوې د حوات  طواي ، 
اخ  منور، اکت پادشاه او بوربل او دې ته ورته کوسې يې ډېرې مشوهورې دي. ده د 

مثنوي کې لو دې پې یو بووت يوې څدرويشوت لودح او مجنو  کوسه په دولس څپوز 
  ۱۴څپې کېږي او د دغې کوسې د بېاونو شمېر نهو سو ته رسېږي. )

د معدوماتو له مخوې مالنعموت هللا دغوه کوسوه لوه کوومې بدوې ژبوې څخوه نوه ده 
ژبا لې، بد ې پر وليس روایاتو يې ډډه لاولې او د همدې پوه رڼوا کوې يوې پوه خوواږه 

سه يې مونه وا  د لوسادو توږي دي، خوو موا لوه ډېور لټوو  نظ  پواو کړې پې تر او 
  ه  ه بوا ه  د دې کااب د پاو په ا ه معدومات پودا نه کړا  شو . 

تر نعمت هللا وروساه بل تن پې د لودح او مجنو  کوسه يوې لو دوې هدوه ګصوام 
د ، د ګصام د زوکړې او مړینې په ا ه دقوق احووا  نوه شواه، خوو لوه دغوه اثوره يوې 

    ۱۵عدومېږي پې د دولسمې هجري پېړۍ په حدود کې يې ژوند کاوه. )م
د ګصووام الوويل نوووم پووې محموود ګصووام د  د لودووح او مجنووو  کوسووه يووې د 
سودقسو  شاه په فرمایپ د ګزیز الدین په اهاامم په ډیيل کوې پواو شووې ده، دا 

ندر   کې لو ل شوې، خو ساونزه يې دا ده پې د سو ۱۲+ ۱۲کوسه په اوږده بحر )
خووا  د لودووح او مجنووو  کوسووې  ه ګووډه شوووې ده او کدووه پووې د کاتحووانو پووه دې 
تېروتنې څېړون   پوه شو ، نو هده يې تورې جوال کوړه او پوه دې توګوه ګوورو پوې د 
ګصام د لودح او مجنو  کوسه نوماړې پاتې شوه، خوو د دې کوسوې لوومړين بېاونوه 

ژبه بررسوح او ډېور خووږ ژبوې پې ر  ته راغيل ترې معدومېږي پې ګصام پر پواو 
 ناو  و، پې د دې ختې سپوناو  رندې بېاونه کوي: 
 له اوله حمد ثنا د هللا نوره

 بوا له پسه بوا درود په رسو  وروره
 له هده پسه یوه قصه وای  و تاته
  ۱۳پې مشهوره ده ګربو کې هرګوره )
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څوو نوور بياونوه  خو که له دې بېاونو تېر شو او د ګصام د لودح او مجنو  کوسوې
 وندوږو راته معدومېږي پې د  څومره خوږ ژبې شاګر و:

 پې لودح شوه له دې حاله خت داره
 پټه خوله شوه په ژ ا سونه افااره

 دې وې وار د خوشحالۍ راباندې تېر شو
 ګاه درونه، ګاه بېرو  شو ناقراره

 دا یو څرخ د فدک څه کارونه کاندي
 ارهدا پې زه يې کړم جدا له خپده ی

 که مې زر کالونه تېر يش بې مجنونه
  ۱۷په بار بار زما توبه له بده یاره )

ګورو پې ښاغيل ګصام په دومره هرنمندانه توګه الفاظ پېيل پوې تور پایوه پوورې 
ترې لوساون ح خوند اخيل او په دې مته پې د داساا  نوره برخه ه  ولوويل، هودوه 

ه کاواب پواو توه ز ه ښوه کوړي او پور ده پې د دې برخې مونه وا  یو ېل بوا د دغو
 پواو  ولس يې ولوري. 

زما د معدوماتو له مخې د لودح او مجنوو  کوسوح وروسواح کوس فودا مرهور د  
پې ده ه  دا کوسه په نظ  لو دې. د نومو ي دا کوسه د )اورملحې نوم   کاواب تور 

   مخونو پورې راغدې پې الفاظ يې د هرن له مالاې خايل نه دي. ۲۱ -۱۸)
 د  د کوسې پوالمه په دې ډو  کوي: 

 په یمن کې شهزاده قوس پې پودا شو
  ۱۸ډېر خوشحاله د یمن هده بادشاه شو )

د مرهر د دې کوسې په ا ه ډېر معدومات نه شاه پې په ېاناړې توګه ه  پواو 
شوې او که نه، خو د اور ملحې نوم  کااب کې يې ېونوې بېاونوه راغويل پوې د دې 

 مرهر خوږ ناو  او هرنمن شاګر د . ښ ارندوي  کوي پې
پورته وولو لو والو او رثارو ته يې په کادو معدومېږي پې دغوه ډو  نظمو  کوسوې 

 ه  پخوا او ه  او  ډېرې جالحې دي او ډېر مونه وا  لري.
نو که خته را ووله کړم ښاي  د لودح او مجنو  د مونې اورنۍ کوسه ډېورو ښواغدو 

ظ  په برخه کې يوې موا د همودومره کسوانو بېداوې پوودا نظ  او ن  کړې وي، خو د ن
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کړا  شوې، خو اليل موخه د س ندر خا  د لودوح او مجنوو  کوسوه وه، پوې او  
نایابه او نادرکه شوې ده او یوازې د اکاډمۍ په کااباو  کې يې یوه نسوخه هدوه هو  

ه منځوه ډېره ز ه او فرسوده شوې او که همداسې پاتې يش، نو هده به ه  ډېوره ژر لو
ر ه يش، نو هوده ده پې یو ېل بوا د نوو معدوماتو په ورزیاتولو  ه د پاو پوه ګاڼوه 

 سوناار او مونه والو ته ورسېږي. 
 

 مأخذونه
س ندر خا  خټک، لودح او مجنو ، د دوست شونواري په  یوزه او تصوحوح  -۱

و او ادبوواتو او د محمدرشین سناري په اهاامم، د افدانساا  د ګدومو اکاډم ، د ژبو
 مخ.  ۱۳ملریز کا ،  ۱۳۵۸انساواوت: کابل، 

 مخ.  ۱۳همدغه اثر،  -۲
زملح هېوادمل، د پوواو منظوموو داسوااين ادبوواتو د پواو تووا پاخوه ګامونوه،  -۳

ملریوز  ۱۳۲۸ناپاو اثر، د پواو د پ ، ایو،، ډي پروګورام دريس ل چرنووټ: کابول، 
 مخونه.  ۲ -۱کا ، 
 مخ.  ۱۷ح او مجنو ، س ندر خا  خټک، لود -۴
 مخ.  ۲۱همدغه اثر،  -۵
 مخ.  ۴۴پورته اثر،  -۳
 مخ.  ۱۷یاد اثر،  -۷
 مخ.  ۱۸س ندر خا  خټک، لودح او مجنو ،  -۸
ګحدال ری  پانګ، پواو منظوومې قصوې، د زېوري کوالنۍ، د زکریوا مالتوړ پوه  -۲

 ۱۳۵۷ابول، اهاامم، د افدانسواا  د ګدوموو اکواډم ، د ژبوو او ادبوواتو انسواواوت: ک
 مخ.  ۳۲۱ملریز کا ، 

 مخ.  ۴زملح هېوادمل، د پواو منظومو داسااين ادبواتو د پواو توا پاخه ګامونه،  -۱۱
 مخ.  ۱۱س ندر خا  خټک، لودح او مجنو ،  -۱۱
 مخ.  ۱۳همدغه اثر،  -۱۲
رحمت داو ، د لودح او مجنو  قصه، د مصرفح نږدې او ګحدالهادي هانود  -۱۳

وزیاول هرنمول پوه اهواامم، د افدانسواا  د ګدوموو اکواډم ، د ژبوو او په  یزه او د ر 
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ملریوز  ۱۳۳۱ادبواتو ګدم  او تحقوق  ریاست، د فول دور مدیریت: دولاو  مرحعوه، 
 الا مخ.  ۲کا ، 

 مخ.  ۱۴پورته اثر.  -۱۴
 مخ.  ۳۳۷زملح هېوادمل، فرهنګ زبا  و ادبوات پواو، لومړ  ووک، ؟ : کابل،  -۱۵
 مخ.  ۳۲۱ی  پانګ، پواو منظومې قصې، ګحدال ر -۱۳
 مخ.  ۱۵س ندر خا  خټک، لودح او مجنو ،  -۱۷
 مخ.  ۳۲۱پواو منظومې قصې،  -۱۸
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Abstract  

The Pashto language has taught and trained many 

poets in its own skirt, Among them some are poets who 

are neither highly educated nor have life afforded them 

the possibility to write and print poetry, happiness and 

poems circles are made nice by some of them. For a 

while his poems have been in the minds of people who, 

over time, will run out of memory and become forgotten. 

In among of them satirist poet Abdul Sattar Bombar is 

one who made colored lots of poems circle and culture 

programs by their poetry  as well as With his poems he 

smiles at the lips of people, but neither is written in his 

life nor appreciated as much as he is appreciative. 

These sincere poets of language and culture have put 

their dark hair into language and literature in the service, 

so it is important to note that research work on life and 

poetry should be done. 
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 لنډیز
پواو ژبې په خپده ملن کې ګڼ شاګرا  پاليل او روزيل دي، په دو  کې یوې یوو 
شمېر بوا داسې شاګرا  دي پې نه ه  په لو ه کچوه زده کوړې لوري او نوه هو  ژونود 
ورته دا ام انات برابر کړي دي پې شعرونه ولو   او پاو یې کوړي او پوه دو  کوې 

خوښوۍ محفدونوه او مشواګرې پورې یې بوا ېونې داسې دي پې یوواېې د خد وو د 
ښایساه وي. د یو څه وخت لپواره یوې شوعرونه د خد وو پوه رهنونوو کوې وي، پوې د 

 وخت له تېرېدو  ه له حافظو څخه وې  او هېرېږي.
د دغو شاګرانو له جمدې څخه یو ه  طناز شاګر ګحدالساار مبحار د  پوې پوه خپدوې 

نووه رناووون کووړي دي او پووه خپدووو شوواګرۍ  ه یووې ډېوورې مشوواګرې او کداوووري پروګرامو 
شعرونو  ه د خد و په شونډو موس ا خوروي، اما نوه هو  د ده پوه ژونود څوه لو ول شووي 
دي او نه ه  څومره پې د قدردانۍ و  د  هدومره یې قدر شو . د ژبې او فرهنوګ دغوو 
مخدصو شاګرانو خپل تور وېواه ژبې او ادب ته په خودمت کوې سوپون کوړي دي، نوو پوه 

 پې یادونه یې ويش، پر ژوند او شاګرۍ یې څېړنوز کارونه تر  ه يش.کار ده 
 رسیزه

پوه یوووه سوومونار کووې اسووااد غضونفر وویوول پووې مووږ توول پووه تېورو پېوووو پسووې  
 ګردانه او ساړي یوو؛ تر څو د تېرو حوارتو او تېورو شخصوواونو پوه ا ه معدوموات تور 

ه مو پام نه وي، هر څه زموږ پوه رسه او له نورو  ه یې رشیک کړو، خو اوسن  حا  ت
و اندې روا  وي او تېرېږي، خو موږ یې د خوندي کولوو ههوه نوه کووو، پوې پوه دې 

هو کده پې موږ د څېړنې په ا ه  .ډو  به راتدون ح نسل ه  زموږ په څېر رلهانده وي
ختې کوو، تر وولو له کړاو او ساونزو ډکه څېړنه ه  تواریخ  څېړنوه ده، ې وه مووږ د 

څه په ا ه تحقوق کوو پې له موږ څخه و اندې تېور شووي دي. هدوه روایاونوو او  هده
ختې را اخدو پې ډېر ېده ماضادې او یو له بل  ه په و ر کې وي او هده څه پوې 
همدا او  زموږ پر و اندې روا  دي او کوور  شوو هور څوه مسواند ثحوت او د تواریخ 

ریخ او فرهنوګ  ه نواېواين ده. نوو حافظې ته وسپارو، دا کار نه کووو پوې دا لوه توا
راېئ پې دا او  زموږ په مخ کې څه روا  دي او د څوه پوه ا ه پوې معدوموات لورو، 
هده ثحت کړو او د راتدون و نسدونو لپاره کار رسانه کړو. پوه دې څېړنووزه مقالوه کوې د 
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ر کوزې پواونخوا د یوه طناز شاګر پر ژوند او شاګرۍ بحث کوو او د ګحدالسواار مبحوا
 د شاګرۍ بوالبېل ا خونه را سپړو او رڼا پرې اپوو.

 د څېړنې اهمیت او مربمیت
په هره ژبه او وولنه کې پې شاګرا  او لو ووار  څوه لو و  او خد وو توه یوې و انودې 
کوي. دو  د خپدو تجربو او په ژوند کې یې پې څه لو ې ژورې لودلې دي د هدو په رڼوا 

دې کوي، ډېر ېده داسې ه  شوي دي پې په خپول کې لو ل کوي او وولنې ته یې و ان
وخت کې شاګر او یا لو وا  وولنې نه وي پېژندلح او همداسې د پټو مرغدورو پوه څېور لوه 
خد و څخه پنا وي. بوا کدونه وو کدونه وروساه یې په ژوند او اف ارو قدمونوه وڅرخېوږي، پوه 

ې هېه دوه هو  یوو شواګر او ا ه یې لو نې ويش او ولس ته یې ور وپېژين. بده خته دا پو
لو وا  د ېا  او خپدو اف ارو په ا ه نه څه لو دح يش او نه ه  ویدح، نوو نوورو توه پوه کوار 
ده پې د خپدې ژبې د شاګرانو ژوند او شواګري لوه مخادفوو ا خونوو څخوه وڅېوړي او کوار 
پرې وکړي، نو د نومو ې څېړنې اهموت او متموت ه  پوه دې کوې د  پوې د یووه ګمور 

 يل شاګر ژوند او شاګري پ ې څېړ  کېږي او په ا ه یې تحدول و اندې کېږي.خو 
 د څېړنې موخه

ه بوه د یوه طناز شاګر په ژوند او شعرونو بوه رڼوا واپوو  يش او د نوورو څېړنوو لپوار 
 مواد برابر يش.

 د څېړنې پوښتنې
 ګحدالساار مبحار څوک د ؟. ۱
 ه؟ګحدالساار مبحار څه ډو  طنزیه شاګري کړې د. ۲

 د څېړنې میتود
 په دې څېړنه کې له ترشیح  مواود څخه کار اخوسال شو  د .

 عبدالستار مببار
اسدهللا غضنفر په یوه و ه لو نه ) د شاګر څدور وسودې   کې  یوې مهمې خوتې 

د شاګرۍ د هرن وز ، قافوه، ردیوا او موضووع شواګر توه دا » ته اشاره کوي او وای : 
خته وکړي او کده پې خوته نوا اشونا يش، د نوورو پوام ور ام ا  ورکوي پې نا اشنا 

 مخ   ۳۳: ۱« ) واو ي او پې یوې ختې ته پام واو ي نو اغېزمنه يش.
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دلاه د یوه همداسې شاګر په شعر او شاګرۍ غږېږو پې نا اشنا ختې کوي او د 
خپل ژوند تجربې له لوساون و او اورېودون و  ه رشی ووي. مخ وې لوه دې پوې پوه 

نه او ساده ژبه د ګحدالساار مبحار ژوند او شاګرۍ ته ت  شو، دلاه به په لنوډه توګوه روا
طنز معر  کړو، ې ه موږ پې په کوم شاګر غږېږو هده یو طناز شواګر د  او د طنوز 

 په بڼه  خپدې نا اشنا ختې او تجربې و اندې کوي.
کوې یووه ګشووه طنز لو وا  منا  مدار  لو  : طنز د نړۍ د ادبواتو په کورنۍ »

ګره او خندا مخې )خوش خویه او خوش بویه  کورنۍ ده، پې لوساون   پوه لوومړي 
  کې خوشحالوي، خو پې د ملنې څنډې او پا  یې وګوري، نو بوا ورته نواکراري، 

 مخ   ۲۵: ۲« ) اندېونه او خواشون  پودا کوي.
له کاواب څخوه « په پواو ادبواتو کې طنز» د طنز یو بل دې ته نږدې تعریا ه   

پوهاند مجاور احمد زیار لو و : طنوز لوومړ  بوې واکوه موسو ا او خنودا » دلاه راو و:
راويل او بوا وروساه وروساه، هده موسو ا او خنودا پوه خواخووږۍ او ژ ا وربودلوي. دا 
طنزونه هده کوډګري او جادوګري ده پوې نوور اديب ېېدونوه یوې پوه ووو  ښو الیوز، 

 مخ   ۲۳: ۲« ) او راکوو   ه سوايل نه يش کور .ننداریز او سندریز پرداز 
پواو ژبې په خپده غېږ کې  ډېر طنزیه  شاګرا  روزيل او پاليل دي، په دو  کې 
یووې ېونووې داسووې دي پووې د خپدووو سووومو پووه کچووه شوواګري کوووي او پووه بېالبېدووو 
پروګرامونو کې د خد و د خوښۍ لپاره طنزیه شعرونه وای ، خو لوه بوده مرغوه د دغوو 
شاګرانو یوه برخه ل ه د لوحرا ګوال   را زرغوو  يش د وخوت سوودۍ او خزانونوه یوې 
مړاوې کړي او د خد و له حافظو څخه ووې ، نه د دو  شعرونو توه پوام کېوږي او نوه 
یې دا شاګري را وولېږي او نه ه  د دو  د ژوند په ا ه څه لو ل کېوږي. دلاوه مووږ د 

رڼوا اپووو او خوتې کووو پوې پور ژونود او یوه داسې طناز شواګر پوه ژونود او شواګري 
شاګرۍ یې زما د معدوماتو له مخې کار نه د  شو ، که څه ه  ېونو رسونوو څوه نوا 
څه مرکې ور ه کړې دي پې په نومو و مرکو کې یوې د ژونود او شواګري پوه ا ه هو  
معدومات خوندي شوي دي، خو څېړنوز کارونه یې په ژونود او طنزیوه شواګري نوه دي 

 شوي.تر  ه 
دا شوواګر ګحدالسوواار مبحووار د ، کدووه پووې د ګحدالسوواار لووه تخدووص  ه سووړ   

مخامخ کېږي او د لومړي ېل لپاره یوې اوري، نوو مسواقو  یوې د یووه  طنوز ویوون   
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شاګر تصویر س ګو توه درېوږي او داسوې برېووې پوې پوه مبحوار  ه بوه ډېور خدوک 
پې کووم شوهرت هو  مونودلح  خندوي او ډېر کسا  به  تر مبحار رندې راويل. مبحار

 د ، هده ه  په وليس غونډو کې د مبحار د خوندورو نظمونو له برکت څخه د .
ګحدالساار مبحار په الل کې د سوات د کوټ د ، سوات بوا د دښمنوو له رسه تورې 
پاتې کېږي. د ، د ده  نو ونه او پدرونه په کاودنګ کې زېږېديل دي. په ماشووماوب کوې 

او مرشو ورور موړه شوو  او همودا وجوه وه پوې ژونود یوې لوه ډېورو کړاوونوو او د مبحار پالر 
جنجالونو  ه مخامخ شو. ګحدالساار مبحار په یوه مرکه کې وای  پوې د اوو کدونوو بوه وم 
پې په حجره کې خد و زما مرش ورور ته وویل پې ورشه او را یوې ولوه، د  وایو  پوې زه 

و همدارناه زیاتوي پې وا ه بوه کووڅې توه راغدول نه پوهېدم پې شعر وای  او که بل څه ا
 او شپېيل به یې وهل پې را ووېه، نو بوا مې شعرونه ورته ویل:
 تادي مه کوه قالر شه بوا به ېې

 یو ساګت ګړۍ ایسار شه بوا به ېې
 خوند کوي د مححت خوږې ختې

 وخت په خور د اینځر ګده ساړ  مه شې
ري پوول کوړې ده او پوه خپدوو طنزیوه که څه هو  مبحوار لوه ماشووماوب څخوه شواګ

شعرونو  ه به یې د خپدو همزولو پر شونډو موس ا خپروله او څو شېحې به یې په خپدوو 
روانو شعرونو  ه هدو  خوشحاله کو ، خو وروساه پې کده وولنې توه ماووجې کېوږي 

ه ډېور او په وولنه کې شاه ساونزو او مش التو ته ژور نظر کوي، بوا نو په خپده طنزي ژبو
 ژور موضوګات را سپړي او د شعر جامه ور اغوندي او پودام لرون ې شاګري کوي.

کې د شعر او ف ر تر  لوک رندې د سو  خوشوحا  بابوا پوه ا ه لو ول « شعرساا »په  
شوي دي: که خوشحا  بابا را واخدو، نو ویدح شوو پوې د دې لوو  شواګر پوه شوعر کوې تور 

 مخ   ۳۵۷: ۳« ) ر ها خوا د ف ر او نظر ښ ال ه  شاه.وولو فن  او فورمولو و ښ الوو و 
پورته مو د خوشحا  بابا له لنډې یادونې څخه موخه دا ده پوې خوشوحا  بابوا پوه 
خپدو شعرونو کې د نورو ګڼو ښ الوو او نوښاونو تور څنوګ لوو  ف رونوه او پودامونوه هو  

ي کوړې ده، پوې یووه لېږدويل دي او په بېال بېدو برخو کې یې له پودوامونو ډکوه شواګر 
برخه یې ه  د پواو  قوم د اتحاد او یووايل ده او د پوانو یووالح او یو مووح کېود  د 

 خوشحا  بابا له هدو ارمانونو څخه و پې پوره نه شو او دا هوده  یې خاورو ته یوو ه.
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 خوشحا  بابا د پوانو د اتفا  او یووايل په ا ه واي :
 که توفوق د اتفا  پواانه موم 

 زو  خوشحا  به دوباره يش په دا ېوا   
خو څو پېړۍ وروساه بوا یو کدووا  شاګر ګحدالساار مبحار د پواو  قوم دغوه ناخوالوه  

 په ډېرو ساده الفاوو کې بوانوي او د یوه پ  درد په مداوا یې تر لوساون و  رسوي:
 اتفا  د پوانو ګحدالسااره

 ل ه زه پې د پوو رندې رسام  ګورم
بېداه د دې ګواه  ورکوي پوې مبحوار د طنوز پور اوږو لوو  پودامونوه هو   پورتنۍ

خپدې وولنې ته و انودې کوړي او د خپدوو پودوامونو پوه وسووده یوې پوواو  قووم هدوو 
 و ته ماوجه کړ  د  پې ترې کړېږي.ساونز 

مبحار په  روانه  او سدوسوه ژبوه د خپول پاپېریوا  او پووان  ووولنې نواو ه کارونوه 
ه غېرمساقومه توګه د دغو کارونو پرېوودلو ته رابولې او دغو وولنوزو غندي او خدک پ

نوماړتواوو ته په شاګرانه اندازه ګوته نويس او نقد کوي یې په رندې شعر کوې ېونوو 
وولنوزو موضوګاتو ته په جالحه توګه اشاره کوي، نقد کووي یوې او خدوک ورتوه ماوجوه 

د نوازولو »ه یوه خوږه نوو  بواو   ه کوي پې له دغو کارونو څخه ډډه وکړي، شعر پ
پودوي. زموږ په وولنه کې دا مش ل لږ زیات د ، څوک پې په یوه کار « خوا  ساتئ

کې غږو  شوي نه وي، د هدو  نظر نه وي اخوسال شو ، خو ماأسفانه خپده ېوا  
 پ ې ورګډوي او بې مورده نظر ورکوي، نو مبحار وای :

 ېر شو دا ما مه شمېره در ګډ په کې لږ ډ
 د بديل نا بديل خوا  ساتئ

 بې وینا پردي خورات کې مرشي کړي
 لږ د دغه بېخ وتيل خوا  ساتئ

په وروساوو بواونو کې بوا ښ دو ته جالب نصوحت کې او ورته وای  پې لږ د خپول کوور، 
 کيل، دودونو او ګزت خوا  ه  ساتئ او په الرال  له بړسانې څخه پوې مه باسئ:

  دو ته درخواست د په اخوره کې مې ښ
 تاسو ه  د کور او کيل خوا  ساتئ
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هاووۍ زیوواتره پووه اخ ونووو کووې جناووو  کېووږي او د ېوانووانو لپوواره یوووه خونوودوره 
 ګرم  ده، خو خپده په هاۍ جناولو کې یو ېاناړ  طنز ه  پوروت د ، د مبحوار 
د هاوو جناولو طنزي برخې توه هو  پوام شوو  د  او د خپول یووه شوعر ردیوا یوې 

لح د . د دغه ردیوا پوه مرسواه یوې پوه ډېوره خووږه او طنوزي بڼوه طنوز ډولوه ګرېو 
مرغدرې  ه پېودې دي، کده نا کده له هاوو جناولو څخه په رنودې بواونوو کوې یووه 
پټه طنزي معنا ه  اخوسال کېږي. خدک ماوجه کوي پې حوا او درنوت لوه منځوه 

اوي، بنودي لوه تهاڼوه تددح د ، داسې وخت راغدح پې زامن له پالر  ه هاۍ جن
 دار  ه، ماشوما  له سپون ږېرو  ه پې  یو پ  طنز پ ې څپې وه :

 څوک پې له یار  ه هاۍ جناوي
 مناري مار  ه هاۍ جناوي
 مدارو دغه یو خور  ته ګورئ
 له مزیدار  ه هاۍ جناوي
 تاسو هده ډاکټر لودلح که نه

 پې له بوامر  ه هاۍ جناوي
 راله څه ګجوحه غوندې وخاونه

 زامن له پالر  ه هاۍ جناوي
 پرېږده پې پروت وي بې تپوسه په کې

 له تهاڼودار  ه هاۍ جناوي
 د  یې په قرر  او په طال  دوکه کړ

 له دوکاندار  ه هاۍ جناوي
 د نظ  په پا  کې په یوه جالب انداز کې خدک مخاطب کوي او وای :

 مدارو دغه ماشوم نه پوهېږي
 ناويګحدالساار  ه هاۍ ج

د ګحدالساار مبحار په شاګرۍ کې بول مهو  و وح داد  پوې ډېور  ه لورې خوو 
ښ يل تشحوهات کارو  کېږي، د  په رندې دوو بواونو کوې لوومړ  پوول پوه غووی  
کوي او وای  پې غویح که په رنګ ه  ښایساه وي او وهل وکړي، نو باید پوه قصواب 
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او ښ يل تر مبحار رنودې راويل او  وپدور  يش، کار ته غا ه نه ږدي او بوا لږ لرې ېې
 وای  پې ښ يل که زا ه ه  يش، خو غریب او خوار ته غا ه نه ږدي:
 که غویح په رنګ ښایساه وي پې وهل کړي
 نو قصايب یې کړه پې کار ته غا ه نه ږدي

 نور د ښ دو به لفت درته څه کړمه
 ږیره یې سپونه يش خو خوار ته غا ه نه ږدي

ه مهمه وولنوزه موضوع په ښ يل انوداز را اخويل او ېوا  توه په رندې بوت کې یو 
ډاډ ورکوي پې د پا د ختو پروا باید ونه کوړ  يش، ې وه داسوې وخوت راغدوح د  
پوې خدووک د خوودا  پووه کووارونو کووې هوو  خووتې کوووي، نووو داسووې خد ووو تووه شوواګر 

بوه ګحدالساار څه د ، بد ې دا زموږ د وولنې یوه س ه سواونزه ده، خپدوو کوارونو توه 
پام نه کوي، خو د نورو په کارونو کې به ختې کوي او په خد و پسوې بوه یوې خوولې 

 پرانوساې وي او تل به په نورو پسې غږېږي.
 مبحار دا وولنوزه ناخواله داسې را اخيل او اشاره ورته کوي:

 خدک د خدا  کار کې ختې کوي
 ورته شاګر ګحدالساار څه د  نور

 پایله
ېره روانه ژبوه شواګري کووي او ووولنوزو نواخوالو توه ښایسواه ګحدالساار مبحار په ډ

طنزیه رنګ ورکوي او شاګرانه کوي یې. په شاګرۍ کوې یوې سواده تووب او روانووالح 
موجود د . ل ه څناه پې مو و اندې وویل د طنز له تعریا  ه س  پوه لوومړي   

یوې یوو پو  کې پر شونډو موس ا خوروي، خو کده پې ف ر ورته ويش په شعرونو کې 
درد څپې وه  او انسا  اندېومن کوي. د موضوګاتو ژورو ته یې بووای . ګحدالسواار 
مبحار تر ډېره ېایه پورې په غونډو او مشاګرو کې خپل شعرونه ویيل او و انودې کوړي 
دي، په لو دې بڼه یې شاګرۍ ته توجه نوه ده شووې، نوو نوه یوواېې دا پوې د مبحوار 

ي، تر څنګ یې د دې کدووا  شاګر له درده ډکوه شواګري شاګري را وولولو ته ا توا لر 
تحدول او سپړنې ته ه  ا توا لري. دا څېړنې او تحدودونه به د مبحار د طنزیه شواګرۍ 
نور پ  ا خونه روښانه او ر ډېر به یې معر  کړي، پې پوه دې مقالوه کوې موو ههوه 
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همدارناوه موو د کړې پې د دې کدووا  شاګر په ژوند او شواګري رڼوا واپوو  يش او 
 نومو ي شاګري ته تحدويل کانه کړې ده.

 مأخذونه
   کا . ۱۳۲۳ ،جال  رباد :غضنفر، اسدهللا. جادوګر هرن، مومند خپرندویه وولنه. ۱
کې طنز، د افدانساا  د ګدوموو اکواډم ، د  احمدز ، محمد رلا. په پواو ادب. ۲

   کا . ۱۳۲۷ ،بلکا :اطالګاتو او ګامه ا ی و ریاست، شمشاد هاشم  مرحعه
   کا . ۱۳۲۷ ،کابل :،  وش کاابپدورنځح  پاوودرې ،درمل، احسا  هللا. شعرساا . ۳
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Ahmadzai and Aryob Zazi’s Dialects 

 

Research Fellow  Shazada Tawheedmal 

 

Abstract 
Out of the multifaceted flower of linguistics, I will only 

do a comparative study of some words and dialects of 
Ahmadzai of Logar and Aryob Zazi of Paktia, in which in 
this article we will introduce language and society 
according to the views of some scholars. We will 
introduce these two areas to the readers and then we 
will compare the differences between the words and the 
dialects according to the scientific standards. This 
research will provide future researchers with accurate, 

mature and first-hand material. 
 لنډيز

د ژبپوهنې له ګڼ ا خيز ګدوحڼ څخوه زه يوواېې د لووګر د احمودزيو او د پ ايوا د 
ې بوه رريوب  ېاېيو په ېينو وييونو او لهجو پرتديزه څېړنه کوم، پې پوه دې مقالوه کو

ژبه او وولنه د ېينو پوهانو د نظرونو له مخې وپېژنو. يادې دوا ه ساحې به لوسواون و 
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ته ور وپېژنو او تر هدې وروساه به د وييونو او لهجو توپريي پرتدنه په ګدم  معيوارونو برابوره 
  ته ورسوو. دا څېړنه به راتدون و څېړون و ته کره، پاخه او د لومړي ر  مواد ورکړي.

 زهرسي
ژبه د افهام او تفهي  وسويده ده او د موورنۍ ژبوې ترڅنوګ کوه يوو څووک بدوه هوره 
کورنۍ او بهرنۍ ژبه زده کوي، دا يو غوره او پر ېا  کار د ، مار دا پوه دې معنوا نوه 

 د  پې خپدې ژبې ته شا کړي او يا يې په ويدو ورشمېږي، څه ښه واي :
 بده ژبه زده کو  که د  کام »

 بې کاميل دهخپده ژبه هېرو  
  ډېرې ژبې شاه، بايد وولو ته کار ويش، الفحا  ورته ۳۱زموږ په هېواد کې تر )

  ۱«.)ولي ل يش، شفاه  ادبيات يې را وو ... او ګرامرونه ورته وکول يش
ژبه په هر وګړي دا حق لري پې پرې وګړېږي، ويوې لي و ، رثوار پورې ولي و  او 

واو ژبه له پواو ويون وو څخوه غووا ي پوې د نورو هېوادوالو ته يې ور زده کړي، خو پ
پوانو غوره او نيک خصداونه په ېا  ګميل کړي او د نورو سيمه ييوزو او نړيوالوو ژبوو 

 زده کړو ته يې ه  وههوي.
ياده مقاله په دې نيت پيل شوې پې  د ژبپوهنې په پوکاټ کې مورفولوژي وه او 

د پوه توګوه د ژبپووهنې ګوڼ ويوړ لهجوي څېړنه وکړم او  د ژبپوهنې د يوه و وکې شاګر 
غو ېديل غويل ته يو څه ډالۍ کړا  ش ، ې وه موې وغوښوال، د يوادو غرنيوو سويمو 
څخووه د يوووې سوواحوي څېړنووې پووه توور  کووې پووه داسووې وييونووو او لهجوووي توووپري هوور 
ا خيزبحث وکړم پې له نويو موادو څخه بشپړ يش او راتدون و څېړون و ته بوه غووره او 

 رکړي.پاخه مواد په ر  و 
 د څېړنې اهمیت او مربمیت

دا پې په دې لو نه کې د ژبې، لهجوې او ووولنې پور پېژنودنې  بېوره د لووګر د 
احمدزیو او پ اوا د اریوب ېواېيو لهجوو د ېينوو کدموو پوه مورفولووژی   او لهجووي 
توپورونووو بحووث شووو  او ېوواناړنې پووه بېداووو کووې ښووود  شوووې دي، د دې څېړنووې 

 .اهموت او متموت جوتوي
 د څېړنې موخې

د دې څېړنې اسايس موخه او هدف دا د  پوې لوومړ  ژبوه او لهجوه یوو لوه بدوه 
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توپور او وپېژند  يش او بوا د لوګر او پ اوا وریاونو کې د احمدزیو او اریووب ېواېيو 
د ېينو کدمو لهجوي توپورونه او پوه ېينوو برخوو کوې ورتوه والوح جووت يش، تور څوو 

 ه اشنا يش او په توپري یې وپوهېږي.لوساون   له دوا و لهجو   
 د څېړنې پوښتنې

 . ژبه څه شح د  او له لهجې  ه څه توپور لري؟۱
ژبوه څووه ډو  ووولنوزه پدیووده ده او د کوموو وووولنوزو ګوامدوو لووه مخوې پووه کووې . ۲

 ته کېږي؟ بېالبېدې لهجې رامند
څوومره او . د لوګر او پ اوا په وریاونو کې د احمدزیو او اریووب ېواېيو لهجوې ۳

 څناه توپورونه او ورته والح  ه لري؟
 د څېړنې میتود

په دې څېړنه کې له توضوح  و ترشیح  او په ېينو برخوو کوې لوه پرتدووز مواوود 
څخه کار اخوسال شو  د . همدا ډو  د سومو له اوسودون و څخه لهجوي موواد د 

 مرکو په بڼه راغونډ شوي دي.
 اصيل موضوع

داسې دي پې زياتې ژبې لري. په دې ډو  وولنو کوې  د نړۍ پرمخ ډېرې وولنې
د شاه ژبو پالنه، د دو  په مند کوې د مناسوب انوډو  سواتل او د هدوو  حقوقوو توه 

 پامدرنه کو  د هر واکمن نظام مسلوليت د .
يو حاک  نظام هده وخت برخمن کېدا  يش پې  د شاه قانو  څخوه پوه ويناوه 

غه کچه پامدرنوه وکوړي پوې حوق يوې وي. دا مالتړ وکړي او هرې يوې ژبې ته په هام
بايد ووايو پې دا يواېې د نظام مسلوليت نه، بد ې وولې ا ونودې ادارې او مؤسسوې 

  ۲ه  دا دنده لري پې  ورته ساونزو ته ژوره او جدي پامدرنه وکړي.)
د نړۍ وولې ژبې لږ او ډېرې لهجوې لوري پوې  پوه ګوډه  ه د يووې ژبوې لدووي 

 پاناه جو وي.
ژبپوهنې او تاريخ ګدوم هېچا ته د دې اجازه نه ورکوي پې  داسې پديت ګمل د ))

تر  ه کړي او د خپل ېا  لپاره د نورو خد و او ولسونو حقه حقوو  تور پووو رنودې 
کړي. دلاه يو څوه بايود يادونوه ويش پوې  ولسوونه بايود وېي او بيوداروي او د خپدوو 

  ۳.)  ع وکړيحقوقو څخه د قانو  په پوکاټ کې نناه او دفا 
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که پورته پاراګراف ته په غور وکاول يش، نوو هدوه ژبوه پوې خپدوو خد وو و  نوه ده 
 پالدې مار بواه  د پواو لرغوناوب د رندې لنډۍ څخه ښ اري؛

 سپوږميه کړنګ وهه راخيزه!
 يار مې دګدو لو کوي ګوتې رېحينه

هوو  پووه  د پورتووه لنووډۍ لرغوناوووب د څووو زره کووالو پخوووانح يوواد را تووازه کوووي او
هو  د امري کرو  پراخه واکمن  او د پوانو د زا ه وخت شواو  د خپول پوواو  ۱۳۵)

 ولس قوت او زورواک  را ښي  پې واي :
 زه ي  زمر  پردې نړۍ له ما اتل نساه

 په هند و سند و پر تخار او پر کابل نساه
 بل په زابل نساه

  ۴« )له ما اتل نساه      
پېريا  او هېواد د نورو له تېريو او تا اکونو ژغوورلح، پوانو مرشانو خپده سيمه، پا

خو د خپدې پواو ژبې په ګامولو، زياتولو او د پخوانيو رثوارو پوه راپيوداکولو ، سواتدو او 
 له نورو ژبو څخه پواو ته راژبا لو کې يې کار په نشت حساب د .

او  ژبه د خد و پوه سواونزو بانودې د پوهواوي وسويده ده، انسوا  خپدوې غوښوانې
ا تياوې د ژبې په وسيده څرګندوي او د حل ررې پارې ه  د ژبې په واسره پېوژين. 
وولنيز پرمخاګ او په همدې ډو  وولنيز پايوت د ژبې په رريعه راموند توه کېوږي. د 
انسا  د ماغزو خاليت )ف ور  هدوه وخوت پرمخاوګ کوور  يش پوې  ژبوه مدارتيوا 

ونه لري، په الل کې ژوند نه لوري. هوره  ور ه وکړي. هر ولس او هره وولنه پې ژبه
وولنه او ولس پې خپل ژوند او ژبه له رسه ورکړي؛ نو بيا د موړو ولسوونو او وولنوو پوه 
لي ه کې درېږي او د دو  په ا ه څېړنې يواېې او يواېې د شاه اسنادو او منابعو پور 

بې  ه زيواتح م  تر  ه کېږي. په هره اندازه پې د يو ولس، قوم او يوې وولنې د ژ 
او ناروا کېږي، په حقيقت کې د هدو  د کداور  ه ود  کېږي او که خودا  )ج  موه 
کړه، د يوې وولنې ژبه د مرګ کندې ته ور وېدوه کوړا  يش، د دې معنوا لوري پوې د 

 هدې وولنې کداور له منځه و   شو  د .
پوه لنوډ ډو   دلاه به د ژبې پېژندنه، غوره والح او اهميت د ېينو پوهانو له نظوره

 ياد کړم:
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 ژبه د وولنې ترمند د افهام او تفهي  وسيده ده.  -
ژبه د ف ر د اناقا ، د کداوري، مادي او معنوي ارزښاونو د خوندي ساتدو، د يوو  -

  ۵نسل نه بل نسل ته د دغو ارزښاونو د رسولو په ز ه پورې مرساندويه ده.)
 شمېر  کېږي. ژبه د هر قوم او وولنې له س و مشخصاتو څخه -
 ژبنح قوت د  پې  يوه وولنه په واکدې پوله کې سايت. -
ژبه د ويون و د شعور لو ولو غوره وسويده ده، پوه سويايس، اقاصوادي او کداووري  -

 وده کې رغنده رسالت  ته رسوي.
د ژبې په برکت د سيمې او نړۍ  ه اشنا کېږو، زموږ مادي او معنووي شوامن   -

ه را پېژين او زموږ غووره ګنعنوات، هويوت، دودونوه، اتدوويل... او نورو او د هدو  موږ ت
حامسووې لووه موووږ  ه خونوودي دي او د هېوادپووالنې در  راکوووي، ګشووق  کيسووې، 
داساانونه، نازکخيايل او دا دب او کداور نورې خونودورې برخوې هو  د ژبوې پوه مو  

 ساتل شوې دي. 
لوومړ  ژبوه منځاووه   ووو  پوهوا ، څېړون و  او ژبپوهووا  پوه دې نظور دي پووې -

راغدې ده او بيا د خط ايجواد شوو  د ، پوه دې اسوا  ويوال  شوو پوې انسوانانو د 
خپل منځ  افهام و تفهي  او خپدو ساونز د حدولو او د هدو  لپاره د ررو پوارو پيودا 

 کېدو په غرض په شفاه  ډو  ژبه کارولې ده.
  ۳ومړنح فورم د .)د ژبې شفاه  بڼه په الل کې د هدې د شاو  وليس  او ل -
د ژبې د شفاه  فوورم، پاپېريوا  د خد وو او ولسوونو رهنونوه او خوولې دي، د  -

ورېينو کړو و و ژبه او په همدې ګړدود )لهجه  هده پوکاوونه دي پې شفاه  ژبه د 
  ۷خپل ېا  موجوديت په کې ښ اره کوي.)

يخ نوه لوري او د نوې ژبپوهنه او ژبن  مرالعات زموږ په هېواد کې ډېور اوږد توار -
  ۸شدمې پېړۍ په درشل کې دغو مرالعاتو لږ او ډېر رواج وموند.)

ژبه يوه وولنيزه پديده ده، په وولنوه کوې موند توه راېو  او د ووولنې د ت امول او »
پرمخاګ  ه سمه وده او ت امل کوي او د خپل دې بهري په نايجوه کوې مماوازه ژبوه 

 ن ې پديدې او يوه د بدې ت ميدوون ې ده.رامنځاه کېږي، ژبه او وولنه نه جالکېدو 
ژبووه د وووولنې د رضورتونووو لپوواره رامنځاووه کېووږي او د يوووې قحيدووې، قوووم او وووولنې د  -

  ۲«)پايوت او دوام سحب ګرې ، نو ې ه يې څېړنه او تحقيق حام  او رضوري د .
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ژبه پې  د انساين کداور د نورو پديدو په شا  د يوې برشوي ووولنې  ه ويناوه » 
تړلې داسې پېوه ده پې  په يوه وولنه کې منځاه راې ، په هامغه وولنه کې ت امل 

 کوي او مخ په و اندې ې .
ژبه د خد و په مند کې د پوهولو او را پوهولو يوازينۍ وسيده ده، په واقعيت کې  -

 د ولسونو د هيدو او غوښانو د انع ا  منحع او د ا تياوو پوره کولو لپاره د ررو پوارو د
  ۱۱«)لټو  وسيده ه  شمېر  کېږي.

  ۱۱«)ژبه بې له ف ره او ف ر بې له ژبې پرمخاګ نه يش کور .» 
وولنه پرته له ژبې منځاه نه يش را توال  او پرتوه لوه ووولنې ژبوه منځاوه نوه يش » 

راتال ، ې ه پې ژبه ه  د پيداکېدو له مخې او ه  د وويفې په لحاظ يووه ووولنيزه 
  ۱۲«)پديده ده. 

ژبه د نوو او ګالمو هده جو  شو  سيسا  د  پې  د انسوا  د کوار او زيوار پوه » 
  ۱۳«)وسيده را منځاه شو  او انسانانو ترمند د پوهولو لپاره کارو  کېږي.

ژبه پې يوه اجاامګ  پديده ده، د اجاامع  ه تړلې ده، د برش د پرمخااونو او » 
  ۱۴«)ونه په کې راغيل دي.تحولونو  ه يې يو ېا  وده کړې، ډو  ډو  تديري 

ژبه د اجاامګ  ژوندو  يوه اجاامګ  حادثه ده او د وولنې لوه تواريخ  ارتقوا او » 
  ۱۵«)اجاامګ  روحياتو  ه ويناه ا ه لري.

ژبه د اوازونو يوه مجموګه ده پې  انسانا  يوې د لوويت غوړو پوه واسوره تور يووه »
ې توګه خپل مردب يوو لوه بول خاص نظ  او سيسا  رندې له خولې را بايس او په د

  ۱۳«) ه څرګندوي. 
پورته پېژندنو ته په کادو  ه ويال  شو پې انساين وولنه په ووله معنوا د ژبوې لوه 
کارولو پرته کارونه په سمه توګه نه يش تر  ه کور ، د ډېر  يادو تعريفونو نچوو  او 

ړولو کووې د يووادو خاللووه  ه ورتووه والووح او نږديوووالح لووري، زه د دې مقووالې پووه بشوو
تعريفونوو د نوووم پووه روښوانه کولووو  بېووره د لوووګر او پ ايوا ورياونووو او رريوووب ېوواېيو 
پېژندنې نه وروساه د موضووع پوه الويل برخوه پوې مورفولوژي وه او لهجووي پرتديوزه 

 پاناه جو وي او تر هده د بحث راندوال، په پايده او و انديزونه پا  موم .
ايوت  زاناو بدل کېږي، نو ې ه بوه د ووولنې د پېژنودلو دا پې وولنه د ژبې د پيد
 په ا ه څو و   و اندې کړم.
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غونډه ،مجدس، اجاامع، تش يل، نفو ، مجمع، جمعيت  ه يوو ېوا   ټولنه:»
 کېدنه او هيلت )پالو  .

د انسانانو ګڼې ډلې ته واي  پې  يوه لوه بدوې  ه راز راز ا ي وې لوري،  ټولنه: -
مادي نعماونو د توليد او د توليود د وسوايدو پوه برخوه کوې وي  بنسټيزې ا ي ې يې د

  ۱۷«)پې  په هدو   ه دغه نعماونه توليدېږي.
د خد و وويل، د خد و ډله، د يوه ښار يا يوه هېواد خدک پې په خپدوو کوې ګوډ » 

  ۱۸«)ارزښاونه ولري، وولنه بدل کېږي.
ه کوې شوامل او د زيوات وولنه هده س  او پراخ ګروو د  پې ډېر سوازمانونه پو» 

شمېر سړو، ښځو او کوپنيانو څخه جو ه شوې او د اوږدې مودې په تېرېودو  ه يوې 
د اجاامګ  دوه ا خيزې ات ا، د ګروپ  نظ  څخه ګټه اخيسا  وي. انساين وولنوه د 
تيووت او پرکووو انسوواين افوورادو مجموګووه نووه، بد ووې هدووه واحوود د  پووې  د لووږو ډېوورو 

و څخه رازېږېدلې ده. د انسواين ووولنې ګنوارص د طحعيوت د ماجانيسو او ويناو رابر
 وولو پديدو د ګنارصو په څېر په ګني تيت پورک وايل کوې د يووه او بول  ه تړنوه هو 
لري، ې ه پې د وولنې د غړو ګډ ژوند، مدارتوب او له يو بل  ه جو والح ایجابوي. 

اامګو  تعواد  يوا د همدې مدارتوب په نايجه کې يو ډو  اجاامګ  برابري پوې  اج
ووووووولنيز تووووووازو  نوووووومېږي منځاوووووه راېووووو . یووووووه امري ووووواي  پووووووه پوووووې 

وولنه يوا اجاامګو  نظوام هدوه »  نومېږي، په دې ا ه وييل دي پې:parsonsپارسنز)
مجموګه ده پې  د افرادو او ګروپو څخه په دې ډو  جو ه وي پې  نظريوو او بول توه 

  ۱۲«)دوه ا خيز سدوک کوي.
ژبې، ژبپوهنې او لهجې مورفولوژيوک تفصويل رالنوډوو او پوه په پورته بحث کې د 

پرتديووزو جوودولونو کووې رنوودې پووه ېددنووده توګووه د لوووګر احموودزي او رريوووب ېوواې  
درپېژن : په غدج  پوانو کې احمدزي يو س  او لو  خېل د  پې پوه نهوو خېدونوو 

ولوو وېشل شوي دي او د هېواد په ګڼ شمېر ورياونوو کوې هسواوګنه لوري پوې تور و
ډېر  يې د لوګر وريت په بېالبېدو سويمو کوې مېشوت دي او اريووب ېواې  د پ ايوا 
وريت شام  خايځه سيمه د ګيل خېدو ولسوالۍ يادېږي. د لووګر د ازرې او د پ ايوا 

 د ګيل خېدو ولسوالۍ د پواونخوا  ه ګډه پوله لري.
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يکه د لوګر د احمدزيو او د پکتيا د اريوب ځاځيو لهجوي او مورفولوژ
 پرتليزه څېړنه

 ګڼه د لوګر د احمدزيو لهجه ځاځيو لهجه اریوب  د پکتيا د
 سیخ

Six 
 مېتی: نر،م، )مېتي(

metay 
۱ 

 مږوی
maẓway 

 مېږوی: نر. م. )ج مېږوي(
megway 

۲ 

 مزی
mzay 

 مزی: نر. م. )ج مزي(
mzay 

۳ 

 راکړول
rākaṛāwәl 

 رغړول: نر. م.ف. )ج رغړول(
rϒaṛawәl 

۴ 

 څکول
ckawal 

 څکول: نر. م. ف. )ج څکول(
ckawal 

۵ 

 سپېته
speta 

 سپېته: ښځ. )ج سپېتې(
speta 

۶ 

 راګړول
rāgaṛawәl 

 کولول: نر. م. ف. )ج کولول(
kulawal 

۷ 

 غورځول
ϒwrĵawәl 

 اچول: نر. م. ف. )ج اچول(
ačwal 

۸ 

 ښکته کول
ṣkatakawәl 

 ښکته کول: نر.م. ف. )ج ښکته کول(
ṣkatakawәl 

۹ 

 کتار
katār 

 کتار: نر.م. )کتارونه(
katār 

۱۱ 

 ټوپۍ
ṭopәy 

 ډېرۍ: ښځ. م. ص. )ج ډېرۍ(
ḍerәy 

۱۱ 

 امبار
ambār 

 کوټه: ښځ. م. )ج کوټې(
kuwaṭә 

۱۲ 

 ۱۳ کوړۍ: ښځ. م. )ج کوړۍ( ټالۍ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

42 

 

ṭālәy kuṛәy 

 واغزان
wāϒzān 

 چارمغز: نر.م. )ج چارمغ(
čārmaϒz 

۱۴ 

 پاڼه
pāṇa 

 پاڼه: ښځه. م. )ج پاڼې(
pāṇa 

۱۵ 

 کوړی
koṛәy 

 اوښ: نر. م. )ج اوښان(
auṣ 

۱۶ 

 چغځۍ
čaϒĵәy 

 چغځۍ: ښځ. م. )ج چغځۍ(
čaϒĵәy 

۱۷ 

 ګينک
gink 

 مردکی: نر. م. )ج مردکي(
mardakay 

۱۸ 

 کوتۍ
kawtәy 

 کواڼۍ: ښځ. م. )ج کواڼۍ(
kawāṇәy 

۱۹ 

 چوتۍ
čūtәy 

 چيتۍ
čitәy 

۲۱ 

 کاغذي
kāϒaδi 

 کاغذي: نر. م. ص. )ج کاغذي(
kāϒaδi 

۲۱ 

 مټک
maṭak 

 مټه کور: نر. م. ص. )ج مټه کور(
maṭakwar 

۲۲ 

 دنداسه
dandāsa 

 دنداسه: ښځ. م. )ج دنداسه(
dandāsa 

۲۳ 

 مندته
mandata 

 زردالو: نر. م. )ج زردالو(
zardālū 

۲۴ 

 زړی
zaṛay 

 خستکه: ښځ. م. )ج خستکې(
xastaka 

۲۵ 

 کخته
kaxta 

 کشته: ښځ. م. )ج کشته(
kašta 

۲۶ 
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 خوباين
xobāni 

 تايفی: نر. م. )ج تايفي(
tāyfay 

۲۷ 

 متومبک
tamombak 

 زومبک: ښځ. م. )ج زومبکې(
zumbak 

۲۸ 

 انګور
angūr 

 انګور: نر. م. )ج انګور(
angūr 

۲۹ 

 انګور
angūr 

 کشميش: نر. م. )ج کشميش(
kešmıši 

۳۱ 

 تور انګور
tor angūr 

 تور انګور: نر. م. )ج انګور(
tor angūr 

۳۱ 

 غټ انګور
ϒaṭ angūr 

 غټ انګور: نر. م. )ج انګور(
ϒaṭ angūr 

۳۲ 

 حسيني انګور
husayni angūr 

 حسيني انګور: نر. م. ص. )ج انګور(
husayni angūr 

۳۳ 

 دانه دار انګور
dānadār angur 

 کټه انګور: نر. م. )ج انګور(
kaṭa angūr 

۳۴ 

 بادام
bādām 

 بادام: نر.م )ج بادام(
bādām 

۳۵ 

 ګجره
gajara 

 ګازره: ښځ. م. )ج ګازرې(
gāzara 

۳۶ 

 چغندر
čaϒandar 

 چوغندر: ښځ. م. )ج چوغندر(
čuϒandar 

۳۷ 

 تريبه
tirәba 

 ملۍ: ښځ. م. )ج ملۍ(
mlәy 

۳۸ 

 ګوپي
gūpi 

 ګوپي: نر. م. )ج ګوپيان(
gūpi 

۳۹ 

 ټېپر
ṭepar 

 شلغم: نر. م. )ج شلغم(
šalϒam 

۴۱ 
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 ميل سورخک
mli sūrxak 

 لۍ: ښځ. م. )ج ملۍ(رسې م
sremlәy 

۴۱ 

 غنم
ϒanam 

 غنم: نر.م. )ج غنم(
ϒanam 

۴۲ 

 ډنډه
ḍanḍa 

 ډنډر: نر. م. )ج ډنډرې(
ḍanḍar 

۴۳ 
 

 مببل
bambal 

 بنبل: نر. م. )ج بنبل(
banbal 

۴۴ 

 توکه
toka 

 توکه: ښځ. م. )ج توکې(
toka 

۴۵ 

 ټکول
ṭakawәl 

 ټکول: نر. م. ص. )ج ټکول(
ṭakawәl 

۴۶ 

 یسپرخ
sparxay 

 چوخلۍ: ښځ. م. )ج چوخلۍ(
čuxalәy 

۴۷ 

 دلۍ
dalәy 

 دلۍ: ښځ. م. ص. )دلۍ(
dalәy 

۴۸ 

 اوارول
awārawәl 

 هوارول: نر. م. ف. )ج هوارول(
hawārawәl 

۴۹ 

 وچول
wačawәl 

 وچول: نر. م. ف. )ج وچول(
wačawәl 

۵۱ 

 جوال
juwāl 

 جوال: نر. م. )ج جوالونه(
juwāl 

۵۱ 

 ترټه
tәrṭa 

 ه: ښځ. م. )ج ترټې(ترټ
tәrṭa 

۵۲ 

 کندو
kandū 

 کندو: نر. م. )ج کندوان(
kandū 

۵۳ 

 شلمنی
šalmanay 

 څټه: ښځ. م. )ج څټې(
caṭa 

۵۴ 
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 ځوکی
ĵokay 

 پټی: نر. م. )ج پټي(
paṭay 

۵۵ 

 تخته
taxta 

 تخته پتی: نر. م. )ج پټي(
taxtapaṭay 

۵۶ 

 نری
naray 

 نری پټی: ښځ. م. )ج پټي(
naraypaṭay 

۵۷ 

 خوړ
xwaṛ 

 خوړ پټی: ښځ. م. )ج پټي(
xwaṛpaṭay 

۵۸ 

 کرکۍ
karakәy 

 کرکۍ: ښځ. م. )ج کرکۍ(
karakәy 

۵۹ 

 لرګی
largay 

 الړه: ښځ. م. )ج الړۍ
lāṛa 

۶۱ 

 سيارې الستی
syārelāstay 

 غشی: نر. م. ) غيش(
ϒašay 

۶۱ 

 څرمينز پړی
carmanizpaṛay 

 څرمينه: ښځ. م. )ج څرمينې(
carmina 

۶۲ 

 ړیپ
paṛay 

 پړی: نر. م. )ج پړي(
paṛay 

۶۳ 

 رسۍ
rasәy 

 رسۍ: ښځ. م. )ج رسۍ(
rasәy 

۶۴ 

 رسباڼه
sarbāṇa 

 رسباڼه: ښځ. م. )رسباڼې(
sarbāṇa 

۶۵ 

 بوج
būj 

 بوجی: نر.م. )ج بوجي(
bujay 

۶۶ 

 بوجۍ
būjәy 

 بوجۍ: ښځ. م. )ج بوجۍ(
būjәy 

۶۷ 

 تورړه
torṛa 

 تورړه: ښځ. م. )ج تورړې(
torṛa 

۶۸ 
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 بنۍ
banәy 

 بنۍ: ښځ. م. )ج بنۍ(
banәy 

۶۹ 

 ګوډی
gūḍay 

 ګوډی: نر. م. )ج ګوډي(
gūḍay 

۷۱ 

 لګن
lagan 

 لګن: نر.م. )ج لګنې(
lagan 

۷۱ 

 چلمچي
čılamči 

 چلمچي: ښځ. م. )ج چلمچي(
čılamči 

۷۲ 

 کوزه
kūza 

 کوزه: ښځ. م. )ج کوزې(
kūza 

۷۳ 

 
 

جووا ، نووور بدووووټ، رريوووب  ېوواې ، څېړنوووا  ډاکوو  ګحوودالدفار رجزموول، ويل  -۱
 کدن. ۵۲پ ايا، 
 کدن. ۳۵اقحا ، ګزيز، رريوب ولسوايل، وريت پ ايا، کدح روکيا ،  -۲
 ۲۷جاين خېل، موسح خېل، وريت پ ايوا، رريووب ولسووالۍ، کدوح پوريوا ،  -۳

 کدن، ماسټر.
رشيا هللا رشيا، سپني ګل، بهدو ، ګويل خېول، ېواې ، پ ايوا، لېسوانس،  -۴
 ن. کد ۲۳

د افدوواين ژبووو لپوواره سوومپوزکونه، ورکشوواپونه او مسوود   سوويمينارونو جو ولووو او 
ګامولو ته ډېره ا تيا ده، تر څو د بېالبېدو ژبو، فرهناونو او د ژبپوهانو ررښووونو توه پوه 
کاو داسې پال  طرحه يش پوې څناوه ژر کوور  شوو افدواين ژبوې )پوواو او دري  

وي  قدم کې د هېواد نورو )پشه ي ، نورسااين، ازب و ، نړېوا  معيار ته ورسوو او په د
ترکمن ، شدن ...  ژبو پياو ې کولو ته په سيساامتيک ډو  پراخايا ورکړو. د هېوواد 

 په ميل او رسم  ژبو  بېره د دوکو نورو ژبو پياو تيا به غوره او ګټوره پاره وي.
نامو ... او هېواد  واي  پې پواو ژبه ده، پواو قانو  د ، پواو ګزت د ، پت،

ساتنه ده. پواو  ولس د فرهنګ او ادب د پالدو لپاره يوازينۍ رره هامغوه وليسو يوا 
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شفاه  ادبيات وو او دي پې د دو  رازونه، هيدې، خوالې او نا خوالې وولې په کوې 
ترسي  شوې او تر اوسه ر په بشپړه توګه دا پاناه نوه ده را غونوډه شووې او د راوولولوو 

 ې زياته ليد  کېږي.ا تيا ي
ژبه د متد  او فرهنګ د لېږد او اناقوا  ګوراده ده، د ژبوې پوه واسوره د يوو مدوت 
ميل هويت خوندي ساتل کېوږي، کوموو ولسوونو پوې خپدوې ژبوې لوه رسوه ورکوړې، 

  ۲۱هدو  په خپده ه  ورک شوي او خپدواک ميل هويت يې له منځه تددح د . )
س په راتدوون ې داسوې اندېوونه څرګنودوي: څېړنپوه نعمت هللا اند  د پواو  ول

د ساينس د ګړندي پرمخاګ پر مها  يا د انټرنيو  پوه ګرصو او زموا  کوې کموزورې »
ژبې د پياو و ژبو د بررسۍ له کحده د زوا  او کمزورتيا پور لوور وېدوه کېوږي. فرهناو  
ه يرغل، نوي لداونه، نوې نومونې مخ په زياتېدو دي. هده ژبې پې ويوون   يوې ت وړ 

ژبپوها  او ژبهېړون   نه لري، ګويا هر سړ  پوزه تووره کوړي او ېاناوه رهناور او پي 
  ۲۱«)وواي ، هده بيا د خورا ډېرو ساونزو  ه مخ دي، ل ه پواانه!.

که موږ په لومړي   کې )پواو او دري  ژبو د غن  وايل، بډاينې او نړېوا  تووب 
ر کېود ګوامولو پوه موخوه، د هېوواد او معيار ته د ېدرده رسېدو لپواره او پوه دويو  کاوا

سيمې په کچه د تدريس وسايل برابر کړو، په خپدو سيمو کې د هېواد، د نورو ژبوو دا 
کړنه به ډېرې و ې ژبې د ورکېدو څخه وسايت پې پواو او دري ژبې به ر نورې هو  

  ې يش.بډايه او پياو
 لهايپ

دونو کې موې مورفولوژي وه او د لوګر د احمدزيو او د پ ايا رريوب ېاېيو په ګړ دو 
لهجوي څېړنه وکړه، دا پاه را ته ولاېده پوې ډېورو درنوو کورنيوو او بهرنيوو پوهوانو پوه 

ډګر کوې د خپول ف ور اسوونه  خپل وخت کې د پواو ادب د غنا مندۍ او پياو تيا په 
ېددويل دي. دو  د ډېرو ساايدو او قودردانۍ و  دي، ې وه د هدوو  تاوالرې د نووو 

 پاره ررښود ګرېېدا  يش.څېړون و ل
که پېرې د پواو ژبې او د هدې د لي دو رثارو په باره کې د لي وارنوو او څېړون وو 
يادونو او څرګندونو ته نظر واپو  يش، نو داويال  شوو پوې د دې ژبوې رثوار د زموانو 

 ناخوالو او تا اکونو له منځه و ي او له مخې يې رغړويل دي.
ه  خپل مقام نوه د  خپول کوړ  او څناوه پوې رزم پواو ژبې ر تر اوسه پورې 
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دي، ويوون و او ح وماونو يې حق نه د  ادا کړ ؛ خو بيا ه  هدو رثوارو او څېړنوو توه 
په کاو  ه پې په دې ژبه کې لي ل شوي او رامنځاه شووي دي، کوور  شوو ووايوو 

وساه بوه پې دا ژبه که د سيمې په سرحه له نورو ژبو څخه و اندې نه وي، نو ترې ور 
 ه  نه وي.

يو شمېر هدو رثارو ته په کاو پې په پواو ژبه کې د ژبپوهنې په برخه کوې لي ول 
شوي دي، د خپدو پياو و شفاه  ادبياتو په خواکې ډېر شامن تحريري ادبيوات هو  
لري پې د انساين ژوند او کداور وولې خواوې يې په ډېوره پراخوه کچوه څېړلوې او تور 

 موږ يې را رسولې دي.
واو ژبه ډېر بډايه شفاه  او لي ن  ادبيات او ډېر لرغوونح او اوږد تواريخ لوري ، پ

په نړيواله کچه په هدو ژبو کې درېږي پې  د مورنۍ ژبې په توګه ډېور ويوون   لوري، 
 دا هده څه دي پې پوهانو د خپدو څېړنو په نايجه کې ياد کړي دي.

دې کې د  پې  دا ژبوه هور  د نورو ژبو په پرتده، د پواو ژبې ېاناړ  اهميت په
 ډو  پردي وييونه، د خپل طحيع  جو ښت لو  قالب ته ور اپوي.

د پواو ژبې لدوي رخريه ډېره شامنه ده او داسوې وييونوه لوري پوې کوه د لدوت 
پوهنې پوه، ماهر او ماخصص پوها  يې په ا ه څېړنوې وکوړي، نوو لوه واقعيوت څخوه 

نې او څېړنې لړۍ به روښانه کړي. د يووې لرې نه ده پې د هندو اروپاي  ژبو د پېژند
ژبې ېاناړ  اهميت يواېې د يو پا د خولې په ختو نوه يش ښوود  کېودا  او ښوه 
سند يې هده څرګندونې او څېړنې دي پې  پوهانو او ژبهېړون و نړيوالوو توه و انودې 

 کړې او يا يې و اندې کوي.
ژبپوووه، خاوويد پوووه او پووواو  د افدانووانو او افدانسوواا  پېژنوودنې د غوووره ثحوووت لپوواره د

د پواو ژبې د زده کوړې څخوه پرتوه  ديس   نظر د ژورې پامدرنې و  د :څېړون   د ))برت
 هېهوک نه يش کور  پې  د افدا  ]او افدانساا [ پېژندنې په برخه کې کار وکړي. 

په دې مقاله کې د ژبې او وولنې پور پېژنودنې  بېوره، پوه دوه ورياونوو )لووګر او 
  کې د احمدزيو او رريوب  ېاېيو په مورفولوژي و او لهجوي توپريونوو څېړنوه تور پ ايا

 ه شوې او په کې نوي، توازه، د لوومړ  ر  کوره وييونوه او د هدوو مورفولووژي   او 
لهجوي ارزښت، د ګدم  معيارونو  ه برابر تر  ه شو  او راتدون و څېړنو ته غووره او 

 کوي.لومړ  ر  مواد په واک کې ور د 
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 وړانديزونه
د پواو ژبې د پياو تيا، و تيا، غنا، نړيوا  توب او په ګدم  معيارونو د برابورۍ، پوه 
سيمه ييزه او نړيواله کچه کې د ېا  ورکولوو او ورتوه د مقوام اخيسوادو لپواره رنودې 

 و انديزونه کوم:
دري د  د د افدانساا  د ګدومو اکاډم  د ژبو او ادبياتو مرکوز ا ونود د پوواو او -۱

ژبپوهنې څاناو د تش يل )غړي  بايد دوموره زيوات يش پوې د بېالبېدوو ګړدودونوو د 
وييونو لست جو  او د نوې ت نالوژي پر م  يې پاو او د هېواد، سيمې او نړيوالو ته 

 د ښو څېړنو په موخه يې ور ورسوي.
ژبو څخوه د افدانساا  د ګدومو اکاډم  د پواو څېړنو په نړيوا  مرکز کې د نورو  -۲

ژبا ې د ډېرو غړو لرون ح انساياوت جو  يش پې د نوړۍ مهو  رثوار پوه خپول وخوت د 
 هېواد ژبو ته و ژبا ي او له پاو وروساه يې ښوونيزو  او څېړنوزو مرکزونو ته ورسېږي.

د هېواد په وولو دولا  او خصويص پوهناونونو کې بايد د ژبپوهنې څواناو توه  -۳
د د ژبوو او د دو  د ا ونودو ګړدودونوو پوه بواره کوې ډېر محصدني جذب يش، د هېووا

پراخې څېړنې ويش او د افدانساا  د ګدومو اکاډم  ته د پاپولو لپواره راولېوږ  يش، 
 تر څو د هېواد په کچه ګامې او ګټه يې وولو ته ورسېږي.
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Abstract  

In this article, I shed light on the significance of 

Mohammad Akbar Kargar’s three research books.  He is 

a well-known author in the field of social sciences and 

social studies in Afghanistan. The most imperative 

aspect of these three research books is its focus and 

emphasis on the psychology and philosophy of pashto 

literature. This is due to the fact that Mr. Krager has 

extensively researched as well as incorporated these 

topics in his books. In this scientific research, the lines of 

Sufism and spirituality have been highlighted by 

underlining the works of a famous, mystic poet, Mirza 

Khan Ansari. As a result, we are afforded a unique 

scientific research in Pashto language. 
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 لنډیز
محمد اکت کرګر د پواو ادب هده څېړون وح او لو ووا  د  پوې پوواو ادب توه 
یې ډېر رثار لو يل او څېړنې یې کړي دي، نومو ي خپل د تحدول ف ور پور روښوانوانو 

ړنې کړي دي، په دې مقاله کې د نومو ي په ه  تجربه کړ  د  او په ا ه یې ښه څې
درېووو رثوارو: د موورزا خوا  انصواري فدسوف  او ګرفواين نوړۍ لوود، بایزیود روښوا  او 

 ارشق  معرفت او د وخت رضب که کرب باندې بحث کېږي. 
 رسیزه

لوومړي ېول لپواره د  ژندګدوي لورم، دې ه پ ړۍ وشوه پې له کرګرېنږدې نومه پ
  کا   کې وم پې د  له خواخوږي ېوا  )شهود ۱۳۵۳) پوهنځ  په دوی  وولا 

ته زما کوسه پې د پنجشونحح پوه   بدند   ه ادبواتو پوهنځ  ته راغدل،  بدند ما
راته ویې ویول پوې  ورځ د پوهناو  په ادیاوری  کې لوسادو ته غوره شوې وه راکړه، او

په همدغه ورځ موې   مخه له اسااد جنود  ه وګورم پې څه و   درته لري، ویدو د تر
د پوې پوه خندانوه ېوکرګرنووم واور  یوه بل ېوا  څخوه د لومړي ېل لپاره له هده او د
بوس ېوانوه مالورتوه وتوړه، ښوه کوسوه دې لو دوې اسوااد جنوود »ره یې راته کړه : ېڅ

 لو نوې او رو پورې رابره یوواېې دېډ خوښه کړه ...له هدې ورېې وروساه مې بوا تر
برخوه یوې  څېړنوو او لو نوو پې وروساه راته و بریووده پوې دلوسانې په کچه وه... 

ر اساادانو، سود شمس الدین مجرو ، سود بها  الودین ېهدسې وه، ل ه د یو شم ه 
رنورو پوې دو  دودیوزې لو نوې نوه ېاک  شجاګح او اسااد جنود او یو شمډمجرو ، 

زیاتوه برخوه یوې پوه  کولې او د اندو ژوند د یوه نوي یو  او رریو  لرلود یې څاره پې
روانپوهنوزو او فدسف   مسایدو پې د ډېرو لپواره نووې تاوالره وه، پوه ډاګوه کولوه. پوه 
رښاوا ه  پې په پواو لو ووايل کوې دغوه سوحک یوو نوو  او د پوامدرنې و  سوحک او 

اسد اسوامی  او محمود اکوت  تاالره وه پې تر اوسه یې لړۍ د یو شمور لو والو، ل ه
ه کې ېواناړ  او د پوامدرنې و   نو  ه روانه ده. کرګر په دغه برخکرګر په ههو او لو

کړي د . اسد رسامی  په دغه برخه کې یو بل اساعداد و، خوو څوومره پوې ا تووا کار 
وه، د بېالبېدو ګوامدو له مخې پر مخ ر  نه شو او په دغه برخه کې مرګ  ډېر څه ویدو 

په بشوپړه تنوده  تر اوسه روا  د  او نوود، خو کرګر په دغه ډګر کېې او لو دو ته پر 
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نوورو دې لوړۍ  والاوا  ه د پوهانود مجورو  اوېړۍ په خورا لېد  نږدې نومه پ یې دا
ته په خپدواکه توګه دوام ورکړ او په ډېرو برخو کې یې د هدو په پچه سپرو بوې تجربوه 

ډوره د لو والو او مداحانو خته غدره ثاباه کړه پې دیرش کاله یې بې فودسووفه؟ ډنو
ههو او کړنوو د شواه وايل پوه لوړ کوې پوه موداحۍ  ه بوې معنوا   کرګر په شا  ګون

 وډناوله ... 
 او مربمیت اهمیتد څېړنې 

درېوو رثارو په ا ه بحث کېوږي پوې د و هد دپه دې مقاله کې د محمد اکت کرګر 
تور وا ه رثوار هو   روښانوانو په ا ه یې لو يل دي پوې پوه دې  ه بوه د نوموو ي درې

بحث رندې ونووو  يش او همودا ډو  بوه د روښوانوانو پوه ا ه څېړون وو توه معدوموات 
 و اندې يش.

 د څېړنې موخه
د محمد اکت کرګر د هدو څېړنو ترشیح ده پې د روښوانوانو  ،د دې څېړنې موخه

په روښانوانو ښوه بحوث شوو  د ، د موورزا  ،په دې څېړنو کې او  دي ېپه ا ه یې کړ 
، نوو ا ینوه وه پوې څېړون وو توه د  د  کې و اندې شو ه ر معدومات پخا  په ا ه ګټو 

روښانوانو په ا ه د محمد اکت کرګر د څېړنو په ا ه معدومات پيدا يش، تر څو په خپدوو 
 څېړنو کې ترې ګټه واخيل.
 د څېړنې پوښتنې

 . ولې په روښانوانو کې مورزا خا  د ژور فدسف  او ګرفاين لود پر لور دي؟  ۱
 ارشا  څخه د یو شمېر تعحور س  د ؟  . له۲ 

 دي؟   . ويل کرګر په روانح و فدسف  تاالرې کې د پامدرنې و ۳
 دمقالې میتود 

مقاله یوه اناقاد  مقاله ده پې د یوه بشپړ ګدم  او ساینټپوک مواود پور اساسواتو 
وې او دقوقو  پونو په پام کې نوولو  ه په اناقادي لود  ه لو ل شوې او بشوپړه شو

ده پې دا مقاله د ګدم  و څېړنوز مواود په واسره لو ل شوې ده او پوه یې دا ده، معنا 
 شوې ده.  اخوسال  کانوز مواود څخه ه  ګټهه ېېنو ېایونو کې له کر 
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 اصيل موضوع
کرګر درې رثاره تر رسه کوړ  پوې پوه لنوډه توګوه د په دې نږدې وخاونو کې مې 

يل پ رندې ورته کوم، دغوه درې رثوار: د موورزا یوه ېددنده کانه تریوه ګموم  تحدو
فدسفح اوګرفانح نوړۍ لوود، بایزیود روښوا  او ارشاقوح معرفوت  او  د  –خا  انصاري 

  ۷) وخت رضب که کرب ، دي.
رواين او یا فدسف  لوود پوه رڼوا کوې پوه  –دغه درې رثاره، دیوه ېاناړي  نړیوا  ګدم  

ي. په دغه ا ه تر هر څه لوه مخوه زموا لپواره د یوه ېاناړ  اناقادي نظر  ه لو ل شوي د
روالوح د پوامدرنې و  د ، هدوه دا وګدومو په دغه ېاناړې برخوه کوې  د لو ووا  دقووق ې

ریوا  کوې لوه موودو وروسواه یووه جالوب او د پوامدرنې و  ېپوان  پاپ –پې ده په افداين 
چدوې او ېپړلې، پبحث ته پې هده د پوانو روښانوانو بحث د  مال وتړله او په دغوه نوا سو

ناپېژند  شوې اديب و فدسف  او لو ې انساين و توا باندې یې خپدې اوږدې څېړنوې راتو  
کوړې او پوه دې بواوري شوو  پوې روښوانوا  زمووږ د انودو ژونود او ا  فرهناو  هویوت د 

دغه حقوقت توه ورننوووت او پووه  ،څرګندتوا لو ه څوکه ده. کرګر په خپل دغه تحقوق  ه
  په رشق  اوارشاق  تف ري تده کې هده بحث د  پې او  پول شوو  شو پې روښانوا

ر به دغه بحث لوه دغوو و و حدقوو څخوه نړیووا  ډګور توه ور ووېو ، پور روښوانوانو ژ او ډېر 
باندې تر اوسه پې هرڅه لو ل شوي، هده پوه یووه و ه ېوا  سواتې دایوره کوې وو، ې وه 

شاتو د زهرو ګوما  کړ  او هدوه یوې په پې زیاترو لو والوپر دغو بې بدیده هساوو باندې 
د نورو له نظرونو ه  یا په سوايس لوبه مارۍ او یا ه  ېاناړې تعصح  نادانۍ کې پر یووه 
خوا ساتيل او یا یې داسې اخوندي توره پرده ورباندې اپولې پې د هر پا پوه موخ یوې د 

نو پوه خپدوو کفر والحاد پر پوله باندې درويل ساتيل دي، په داسې حا  کې پې روښوانوا
ناسپړلو اف ارو او رثارو  ه دخدقت او رسالت، حقوقت او انساين هویت رازونه او رمزونوه د 
خپل وخت د جهالت او بربریت په ز ه کې ویيل او راسپړيل د . یوه بېداه یې پوې اکوت 
 کرګر د مورزا خا  په برخه کې په دقت  ه اشاره ورته کړې، دا ده پې مورزا خا  وای : 

 نت پې رسام  ېم ې و لح نه شهاما
 او  یې زه په دا ګاجز لورت ګامد ی 
 په اخاوار مې هسې ود  په ېا  وکه

 د جهو  په نامه یاد ی له دې قصده 
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 که د جهل بار مې لرې يش له  ه
 بح ګومانه د لفح ردم اورد ی 

 ګه طالب ګهې سالک  ګهې راکر ش 
 ګه ګارف په معرفت باندې اشهاد ی 

 قراري کړم په ېا  اوس ګهې قرب 
 ګهې غوث ګهې ابدا  ګهې اوتاد ی .

 مخ  ۱۸۸:  ۳)
ریح یوې د یووه ودا د یوه روحاين بحث په ا ه روښاين در  او لوود د  پوې تشو   

ې د دغوڅوو بواونوو لپواره ناپواریو ېباور )ګقودې  په مقدساتو پورې ا ه نه لوري، یووا
ودیزم او نوورو بواورونو څرګنودونو توه ، ریاویود، بوکوری  پې تورات، انجول، زبور، قرر 

وردننه شو او هداه ه  دغه روښاين لود د هدو په و اندې ترشیح او د ادب او فدسوفې 
په ډګر کې يې ه  په پام کوې ونوسوو، معنوا دا پوې دا ډو  لوود پوه اسوالم  پېور او 
، اسالم  ګارفانو په ا ه پوه ګوريب  او فواريس ادبوواتو کوې د سونای  او مورنوا، حوافظ

په توضوح  تفاوت  ه لودا  شوو.)د امانوت   ،ګرار او نورو په اشعارو او اف ارو کې
پېټح په بېالبېدو وخاو کې  زموږ د فارسح ژبې شاګرانو یاد کړ ، نواماو شواګر حوافظ 

 ه  دغه و   ته اشاره کړې ده، ل ه پې وای  : 
 رسام  بار امانت ناوانست کشود

 کار بنام من دیوانه زدند قرګه  
 مورزاخا  وایې : 

 امانت پې رسام  ېم ې و لح نه شه
 او  یې زه په داګاجز لورت ګامد ی 

 ،او  اليل خته دا ده پې ه  حافظ او ه  روښاين مف ر موورزا خوا  انصواري
 کې را غيل:   هدا خته د قررين ریت په پام کې نوولو  ه کړې پې په هد

ــ»  ــَ  السَّ ــَى َع ََمانَ ََ ــَنا ا ــا َعرََض ــا إِنَّ ــأَبََیَن یَن یََحِملََنَه ــاِل َف ََرِض َوالَِجَب ََ ََمَواِت َوا
 (  ۱«  ) َویََشَفَقَن ِمَنَها َوَحَملََها اَْلِنَساُن إِنَُّه کَاَن ظَلُوًما َجُهواًل 

کده کده یو شمېر یارا  داسې ف ر کوي پوې د پووانو شواګرانو او مف رانوو لپواره 
یوه و   توه پوام وي باید ، خو په دغه ا ه مو فاريس کالسوک مواریث الهام  بڼه لري
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د  ،پې روښاين مف را  او روښانوا  په ووله کې تور فواريس کالسوو انو ور هدوه خووا
دا نورو ژبو په تېره بوا له ګريب، هندي او ا  سانسو ریت  پونوو  ه رشونا وو او ا  
ې پې د خپل وخت فاريس کالسوو ا  یوې پوه ډېورو برخوو کوې تور خپول اغېوز رنود

په پورتن  شعر کې پې کده موږ په او و کې وېواه لټوو، نو بوا پور دغوه  .راوسا  دي
حقوقت باندې س ګې نه شو پټوور  پوې مورزاخوا  تور حوافظ پوه دغوه برخوه کوې 
مسلده له قررين ارشاد  ه سمه او تر حافظ په لو توا او روښاناوا  ه طرحه کوړې ده 

 کوری   ه برخه کې اشاره ه  کړې، نوو قورر او داسې ښ اري پې مورزاخا  که په دغ
ې ه خو یې توضوح اوترشیح له حافظ څخه پوه بشوپړه توګوه  ،یح مخې ته ایوح د 

ل وه پوې کرګور  ،توپور لري او مورزاخا  ته دا و توا په رښاونې توګه ور په برخه کوي
وموو   ن پې د هرن او تف ر شواګر ورتوه ووایوو،  واقعا  پې هده د دې و توا لري »وای :

 مخ   ۳۵: ۳)  «ډېر س  شاګر او له ګايل پوهې برخمن و... 
ه په ګدم  د کرګر له روښا  او مورزا څوړنې څخه موږ ته تر هر څه له مخه دا خت 

د  روښا  څېړنو ته د خپدوو وولوو اسوالفو لو والوو او ا  د  لحاظ  ښه راجوتوږي پې
نېغ په نېده د پواو ژبې له ررې ده د خپدو اساادانو )پوهاند مجرو   د څېړنو خالف 

ورننوتح د . ده خپده دغه تجربه په پواو ژبه کې په ېاناړې او خپدواکه توګه تر ه 
کړې ده، په داسې حا  کې پې زموږ نورو لو والو خپدې دغه شوا  لوومړنۍ لو نوې 
او تجربې له فاريس ګرفانواتو  ه په رابره کې پول کوړې دي، کدوه پوې هداوه فضوا 

د  پوې لوه بوده   ې راتناه شوې، نو بوا یې پواو ژبې او ګرفا  ته ورپام شوو ورباند
ت وومرغه دې ډو  ههو بوا پوه خپول وار پوواوګرفاين مواریثوو توه دویموه درجوه اهم

په داسې حا  کې پې خته داسې نوه ده، پوه څوه معنوا؟ پوه دې معنوا  ،ورکړ  د 
صووف، روحانووت او ګرفوا  پې زموږ یو شمېر تېرو لو والو او څېړون وو پوې کدوه د ت

څېړنو پر کرښه باندې ګام ایوح، دو  د فارسح ژبې د کالسو انو له مرساې یو مويل 
م  ه  و اندې نه دي تديل، ا  پې اسااد مجرو  ه  خپدې خودي څېړنې له ګرار 
او سناي  څخه را پول کړې دي، خو برګ س کرګر په دغه برخه کې په خپدواکه توګه 

ته مراجعه کړې او د هدې د الوولو او پرنسووپونو پوه رڼوا کوې یوې ګدم  مواودولوژې 
خپل کار او ههې د پواو ژبې له ررې روښاين څېړنو ته وقا کړي او دغه نادر، ناوه 
او نوي افداين بحث ته په خپدواکه توګوه د خپدوې ژبوې لوه ررې ورننووتح او پوه دغوه 
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پې دا کار پخوا په دغوه برخه کې یې د یوه نوي ګدم  تېز  ری ارډ وونګ کړ  د  
ې وه خوو زمووږ د ادب،  ،شومه او دغه اراده زموږ په وولنه کې تر ډېره حده ناشوونح و

فدسوفې یوو ډېور مهو  او روښوانه ا خ د توورت ، تاری وانو، حدولووانو،  فرهنګ او افداين
 تناسخوانو او نورو مفاهومو د تواره بربریت قرباين شو  د . 

کې ولرو پې روښانوا  د اسالم  او رسوای  ګرفوا  او معنویوت بده دا پې دا باید په پام 
پووه توواریخ کووې یووو ېوواناړي او خپدووواک بحووث د ، روښووا  پووور د دغووه بحووث پودوووون   
اوخپروون ح د ، جالحه دا ده پې  د ده دغه بحث له اله  ارشواده او الهاموه نېوغ پوه نېدوه 

پوس »پوه ډاګوه شوو  پوې : ږي، په دبساا  مذاهب کې دغوه و وحېپول کراخپدواکه توګه 
مووا  بایزیود  «اګاحوار کننود؟ کورده توو مردم به کودام گفاوه و» ګاملا  گفاند با موا  بایزید :

 اسوت ارادت پوشوه کنود و وفاضود  پوپ ر  کس که نزد شام به واز شام ی ح در  » گفت :
فعوت ریون من ګحوادت وریاضوت بوه جوا  رورد. اگرمن بر بعده پوپ من رید و ریاضت کشد و

کون  پوُر گوویح حوذر از !ا  بایزیود»مدک موورزا نوام مورد ، گفوت : «یابد، به من گرود بوش 
مووا   «ر  کوه نخواهود، بوه راه توونرود. پویود و کوه خواهود راه توو خدق را گمراه مخووا . هور

جمعوح کثوور  خانه یح که جزیک راه نداشاه باشود و در اگر  مثالح ررم : »روشن بایزید گفت:
ناگوواه یووک کووس بودارشووود، دی وورا  را  ر  خانووه رتووپ افاوود و در فاووه باشووند وبووه خووواب ر 

نوزد  امرکرده اسوت؟ م وو ا  بایزید پو  حق تعالح به تو»منافقا  گفاند:  «بودارسازد یانه ؟
  مخ۲۸۱: ۲) « وگمراه مخوا  خدق را کافر من مهدی  و من جتیول مواید و
» غه الهح ارشاد ته هو  پوام وي پوېکې مو تر هر څه له مخه باید دپه دغه بحث 

روښانوا  تر هر څه له مخه معنویت ته د هدوه « ریا پوه او ناپوه دوا ه  ه یو شح دي؟
په رښاونې معنا  ه له یوې خوا ګوري او له بدې خوا اهموت ورکوي. د کرګر په وولوو 

پوه  روښاين څېړنو کې همدغه الل د څېړنوز ګدم  مواود او مواودولوژۍ په رڼا کوې
 پام کې نوولح د  او پر دې باوري شو  پې: 

 در مقامح که ګقل و ګرفا  است
 مرد  جس   زاد  جا  است

 ) سنای   
روښاين مورزاخا  د خپدو اف ارو د بوا  او څرګندتوا له امدوه خپدوه : د کرګر په وینا 

  یوې مورزاخا  که محالده نه وي، لومړنح شاګر د  پې غوز »ژبه او اديب ېاناړتوا لري:
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تدز  لري او ه  د یوې مف ورې او ګقوودې د تحدووغ او اوهوار لپواره وسووده شوو  د ، 
 مخ  ۲۳:  ۳مورزا سخت فدسف  ګرفاين مسایل د غز  په فورم کې ارایه کړي. )

 د ګارف نظر له قافه د  تر قافه
 په محوط دریاب به ګډ دغه جنو  کا
 ګجب زېب د معرفت د ز ه  په س ګو

 داره  د دې بوچو  کاپې بې مثده  نن
 زورور له شپ جهاه منزه  د 

 د بوچو  تعریا به څه رناه پاو  کا
 د لودح د سادګۍ نهایت نشاه

 د ښایست لفت به یې څه رناه مجنو  کا
 مخ  ۲۵۲: ۳)

په دغه ا ه سړ  بې له ش ه دې پایدې ته رسېږي پې په رشق  ګرفاين بهور کوې 
ک د  پې ورته او ک  مو  بېداوې یوې پوه دغه طرز او سحک یو نادر او ېاناړ  سح

ویدي، بودي او سانس ریت ګرفاين رثارو کې په ک  م  بڼه لودا  او لوساال  شوو. 
هده  پونې پې روښانوا  تر فاريس  پونو د مخه لوه هدوو  ه رشونا وو، زه بواور 
لرم پې دغه نوې نواين فاريس ادب ته ه  په غزنوي دوره او یا لږ و اندې، وروسواه 

ې ه خو په فاريس ګرفاين څېورو کوې د غوزين نواماو ګوارف سونای  د  ،سېدلې دير 
ګارفانه او فدسف  او اديب اف ارو له امده په خپدو رثارو کې، ل ه د مورزا خوا  غونودې 
مخ ي شو  د  پې کېدا  يش په دغه برخه کې د یوه پرتدوز ګدم  تحقوق لپاره 

شاګرانو دغه ورته والح شاه د . دلاه ه  ر  په کارشو، ې ه پې د دغو دوو ګارفو 
 یې یوه بېداه را اخدو: 

 جاملت کرد جانا هست ما را
 پست ما راجاللت کرد ماها 

 د  ررا ما ن ارا پو  توهساح
 همه پوز  که باید هست ما را
 رشاب ګشق رو  خرمت کرد
 بسا  نرگس تو مست ما را



 کرګر، د خپلو لیکنو په رضب...ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

59 

 

 اگر روز  کا پایت بحوس 
 بود برهر دو ګامل  دست مارا
 متنا  لحت شوریده دارد

 را پو مش ون زلا تو پووست ما
 پو لواد خرد لعل توباشد
  زلا  تو شاید شست مارا
 زمانه بند شسات کح گشاید
 پو رلفون تومح   بست مارا

 : وېحپاڼه ۱۱)
زه ف ر کوم پې د کرګر لپاره  بایزیود روښوا ، مورزاخوا ، ارزانووا ، روښوانوا  او 

مهمه اناور  شووې پوې دو  پوه خپدوو رثوارو او ایجادیواتو  روښاين مف وره پردې ه 
کووې پووه یوووه ېوواناړې پووراخ نظوورۍ لووه ګرفووا  او معنویووت  ه متووا  نوووولح د . 
روښانوا  په رشق  ګرفا  کې هده ګارفا  او ادیحوا  دي پوې د رشقو  معنویوت پوه 

ه  پراخ بهور کې تر فاريس او ګريب او ترکو  ګارفوانو زیوات د تشودد پور ېوا  د تفوا
پدویووا  وو. د بایزیوود روښووا  او د هدووه د زامنووو ناپووارۍ او پووه ډاګووه رواز اوپاووو  د 
مجحوریت له مخې یوه اساثنا ده پې هده ه  د ده پوه تعدوامتوو کوې ېوا  نوه لوري 
پې دا په خپل وار له ېا   ه تاریخ  او روحاين روښوانه پوس منظور لوري، پوه دې 

 تقاطع کوې را وڅرکېود  پوې د دو  شک نشاه روښانوا  پې په یوه داسې ګرفاين
پوه شواوخوا کووې  د دو  تور رامووند توه کېوودو پوورې د دوو لویووو امپراتوریوو )لووودي او 
سوري  ډمامې رنه وي سړې شوې، سوري پراخ نظرې واکمنۍ په هنود کوې به اوح 
او مهدوي ګرفاين غورېناونه له اسالم  تصو  جریوانونو ل وه سوهروردیه، پشواوه، 

ه لسواونو نووور ترڅنوګ راوپنځوو . دا خووته کېودا  يش د یوو شوومېر نقشوحندیه او پو
بنسټپالواف ارو په و اندې ناروا تدق  يش،خو په واقعوت کې دا هدوه ا توواوه پوې پوه 
شېرشاه  پراخ بنسټه دور کې هندوساا  ته ورډالۍ شوه ، به ا  په یوه حساب یوو 

زیوايت پور الوولو بانودې هندوی  ګرفاين غورېنګ و پې د سولې او تفاه  او نه زور 
سمونوا  )الالحح  حرکوت بڼوه درلووده. مهودویت هو  اسوالم  اساسوات ه یح د یو 

کوې د  ددغوه لوو  ګوارف موزار پوه فوراه. سوودمحمد جونپووري و څار  پې مرش یې
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سودمحمد رغا په مزار باندې ناماو د  پې د هندوسواا  پوه سوهول او لویودید کوې 
غووه غورېنووګ روازه پوه خپوول وخوت کووې لووه او  هو  زیووات شومېر پدویووا  لور . د د

دغوه غورېنوګ هو  د سووري پوه هندوساانه تر خراسا  او افدانساا  پورې ولاېوده. 
واکمنۍ په ز ه کې رامنځاوه او د هدوو  د رزاد ف ورۍ تور وزر رنودې یوې وده وکوړه. 

هدوه  ،  لو  مذهح  غورېنګ پې د ایجاد ویا  یې لودیانو ته رسوېږيیهمداسې دو
 وزم باور د . په دغه ا ه ه  سړ  ویوال  يش پوې د لوودي واکمنوانو دسوک او سو

برکت و پې په هندوساا  کې یې د سو وزم لپاره رره هواره کړه. په دغه ا ه د دغوې 
پناهووا  کوه معوروف بوه گورو سو هانند بوه بُوت  نانوک  »ختې یادو  ا ین دي پې:

 که یوا . در ایفوه یوح انود ازبودي ط بودیا  است و وبُاخانه اګاقاد ندارند. نانک از
 پووپ از ګهد حرضت فردو  م انح وهورالدین بادشاه انارهللا بُرهانه اشاهار یافت و

امرا  س گ ابراهو   افاغنه، مود  دولاخا  لود  بود که از تسدط فردو  م انح بر
مود  ر  است کوه غوالت بوه دسوت او باشود. درویشوح  خا  فرمانفرما  هند بود، و

دولوت  غوالت خوود و رفاوه از د  اورا ترصف کرد. رجرم نانک به دکوا  او بدو رسود،
 فرزنود بور تعدوق ز  و دکا  وخانه داشت همه را به تاراج داد و دست از خا  رنچه در

از درویشوح   نانوک اثور  گشوت. پوو  در اساامع این، ماحور رفشاند. دولت خا  از
بوه اموور  کوه  توحود بوار  بوود و رزرد  او بازداشت... نانک قایل به یافت، دست از

ایوام  داشوت. خمور وگوشوت خووک را   به تناسخ نووز، و منرو  رشع محمد  است
 مخ  ۱۲۸: ۲«. )حرام شمرده...

روښانوا  او روښاين ارشا  په همداسې یوه ګرفانح پاپېریا  کې پې د بېالبېدو 
نودې پوراخ مذهحونو او طریقو په موند کوې را ښو ېل وو، خپول بواور یوې د یووې څرګ

نظرۍ په ګاڼه باندې وپسوله او ېا  ته یې دا حق ورکړ پوې خپول بواور توه لوه نوورو 
د تفواه  تاوالره ونوووه او دا یوواېونۍ رره وه پوې د  ،هدو  ه که څه ه  مخالا وو

هند په پراخ نفوسه هندي او پواو ي ګرفاين بنسټه وولنه کوې داسوالم  مقدسواتو او 
ې د تفواه  پوه مرسواه  شووناواوې برابرېودا  ېنې لپاره یواباورونو د معقولوت او ژغور 

. په هند کې هدو د ګامتساو ګارفانو پې د نوورو د بواورونو د زغو  او تحمول پوه  شو 
و اندې یې مقاومت او مقابده خپل شعار کوله، د هدو  په و اندې نه واکمنانو تحمل 

ې د یووه بېول او ې وه خوو روښوانوا  پوه سوومه کو ،وکړا  شو او نوه هو  ګوامو خد وو
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ېاناړي حرکت په توګه په یوه منځالري دریود  ه رامنځاوه او پوه خپدوه ېواناړې او 
پووه خپوول وخووت کووې یووې د ارتودوکيسوو مووذهح  »خپدواکووه رزادۍ  ه پوور مووخ ر  : 
 مخ  ۱۴۱: ۴)  «دګامتوزم په و اندې قدګد  کړ ... 

 لووک د  پوې  د کرګر د اثر ))بایزید روښا  اوارشاق  معرفت    لوک جالب
ریح ود هده په تر  کې روښانوا  په دقوقه توګه د ارشاق  روښواناوا پوه تور  کوې تشو

شوي دي. د دغه اثر په پول کې یوه لو نه )روښاين خاود  د سوړي پامدرنوه ورا وي. 
د واره  زه خپده دغه  لوک ته پې دغې مهمې نړیوا  بنسټه ګرفاين موضووع توه وار

شوم. زه پوهېږم پې لو وا ، ل ه ما غوندې په دغه برخوه  تحریف  بڼه ورکوي حورا 
کې د مرالعې اوڅېړنې اکاډموک لوالحوت نوه لوري، نوو خامخوا بوه داتېروتنوه تورې 

. په مورنای  نومونه یې )بحور پوه کووزه  کوې ېوا  کوړ  يکېږي پې غوښا  یې د
  مفهووم د ، خو له بده مرغه پې کوزه یې تر بحر لو ه کړې ده  او یو جالب او ګدمو

یې په لو  ر  دومره کوپنح کړ  پې د دغه اثر له محاووا  ه یوې خوته پوه و ور 
کې درېدلې ده. خاود د ارشا  فدسف   او ګدم  مفهووم نوه يش افواده کوولح او نوه 

ې ه مهمه  ،ګدم  څېړنې په دغه برخه کې داسې یوې نومونې ته د مندوحولده لري
الل یو یونوورسل یا نړیوا  مفهوم پې کوه خته داده پې دغه پراخ ګدم  اوفدسف  

موږ وغوا و هده ته په پواو ژبه کې خپل نومونه ولرو، نو کېدا  يش هدوه د رڼوای  او 
ملر څرک په بڼه و اندې کړ  يش؛ نوه د خاوود؟ پوه دغوه ا ه بوه بوده نوه وي پوې دا 

شق القمور کنایوت باشود از وواهر او بوه بواطن کوه ګقول فعوا  اسوت و پوو  »ولولو:
این باشود کوه بوه بواطن  است، ش افه قمر   قمرت نح  ګدوه السالم   کردهحرض 

ئون است. ارشاقوا  ګویند حل این رموز ر  اسوت قمر رسود. این مذهب ح ام  مشا
که در الو  ایشا  رمده که نور، ګحارت از الل پوودایح ګوامل اسوت و هور پوه در او 

، ګونه ودمت وتاری ح جس  با او است ر  را به دو قس  نهاده اند: ی ح نور  که هو
نحاشد؛ دوم نور  که به تاری ح جس  ممازج تواند شد. نوور او  بوه کدووات وحقوایق 
مجرده را از ماده منود  حالل است و منود  ایشا  از جزیلات مردق خالح افااده 
است. اما قس  دوم نور به ودمت رموخاه شده و به هر طرف پرتو انداخاه، ګدو  او بوه 

 مخ   ۳۳۵: ۲ت وجزئوات محوط تواند شد...)کدوا
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 ،زه د ارشا  او ارشاقوت په ا ه نه اروپا ته ېو  او نوه هو  لرغووين روم او یونوا  توه
ې دومره وای  پې د )خاود  په ویو  کوې مووږ څناوه کوور  شوو، د دغوه لوو  ېیوا

نوا موو ګدم  او نړیوا  مفهوم لپاره د منوت ف ر او متایل پودا کړو؟ او کوه زموا پوه وی
باورنه کېږي، نو راېئ یو ېل د همدغه )روښانح خاود  په نړیوالو او سومه یووزو ژبوو 
باندې وژبا و. په فاريس، اردو، هندي، ګريب، ترکو  او نوورو ژبوو )ارشا    مندوح، نوو 
زموږ لپاره ه  ا ینه ده پې پوه دغوه ا ه بایود لوه یوو څوه احاواطوه کوار واخدوو: )رش  

وشانح یا روشوانوه رش  و مرشو  و اردو او هنودي ، )روشوانون روشانوا  و فارسح ، )ر 
نړیوا  ګدم  و فدسف   بحوث لپواره د حوراناووا او   )ز  ویست و اناریزي . د دغه لو 

رګدمو  ونه مندو و  خته او د کااب له  لوک او محاوا  ه په متامه معنا مدایره او غ
 ېا  ښودنه ده پې باید نه وا ! 

کې د روښا  او روښاين معرفت پور پېژندنوه بانودې د فدسوف  او کرګر په دغه اثر 
اروای  ګدومو او نخحه ګانو د نظریاتو په رڼوا کوې یوو لووي او اوږد ګدمو  بحوث راپوول 

ږي. خوته دا ده ېکړ  د  او د دغه ګدم  بحث پایده یوې مقابده ی  څېړنوې توه رسو
تېزسونو ملنوه ډېوره زر پې نن سحا په لویدید او خاود کې په دغه برخه کې د ګدم  

په دغه ېاناړې برخه کې د کرګر لو نوې او څېړنوې زمووږ  ،په پراخېدو ده. زما په اند
ځوا  تر اوسه پورې په وولو رشق  مف رینو کې یدېلپاره د ېاناړې یادونې و  دي. لو

په مورنا پورې نواې دي. زه یو مها  زموږ د یووه امری وای  افدوا  لوه مېرمنوې پوې 
ه یهوده ده او د اسالم   افداين فرهنګ د مسخ کېودو پوه ا ه، ل وه خاونود دیځوالېلو

د مورنا نظریه او ایډیا تر رسوالت پنواه »یې کار کوي، په ډېره بې رشمۍ راته کړه پې:
. موا یووازې دوموره «مهمه ده. زه غوا م پر دغه کرښه د تصوف او ګرفا  په ا ه کواروکړم

اه کړې پې مورنا د رسالت پناه او قرر  له الولو ورته وویل پې ته باید لومړ  دا ثاب
 په کومو برخو کې تېرې کړ ؟ 

او  له موږ  ه لویه پوښانه داده پې موږ نن سحا ولې په نړیوا  ډګر کې ېوا  
دا ې ه پې موږ تر هر څه له مخه د ېا  پېژندنې احسوا  لوه  ،نه شو مرر  کور 

ه نوې ختې لري پې هدوه د همدغوه رسه ورکړ  د . کرګر د روښاين معرفت په ا  
احسا  روز  دي، خو لوه بوده مرغوه پوې مووږ تور اوسوه خپول معرفاو  احسوا  د 
جهالت په کڼو غوږو کې زمزمه کووو او ناېجوې توه  نوه پورې رسوېږو. فواريس ژبوې توه 
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، همداسې د پواو ژبې ته دغه رو  او احسوا  همورنا، سنای  او ګرار رو  ورکړې د
کې د  پې که څوک یې من  او یا نوه روښوانوا  اوروښواين معرفوت بوا په روښانوانو 

 ههه ده پې موږ له دغې ررې پوه نړیوالوینړیوالو ګرفاين مرالعاتو او څېړنو ته هده در
کچه په یوې نوې ګدم  اوګرفاين څېرې  ه مرر  کېږو. کرګر په دغه برخه کوې پور 

د نظریواتو لوه مخوې پوه  د کوار  ګوسوااویونګ»همدغه واټ مخ په و اندې تددح د :
سامين او روحاين ېواکونه محارزې ته رابدول او د جسخاو اوکړکېچنو حارتو کې پې 

پې هامغوه « ح و  یا پور یا د برخې خاوند»رګاهانه تف ر کولو مها  او موقع نه وي. 
له ناختي شوعور ،د اخالقو او جسامين ېواکونو مامرکزه او هدف لرون ې مف وره ده

ورته کوي او فرد ته ررښووونه کووي ...  لوه دې شوننې نوه پوس غووا و، د څخه   راپ
هدوه وایوې: موا  ،بایزید روښا  د لومړي پړاو نفيس ختتوا یا د هده خوب ته ېور شوو

مې پدې پر مها   یوه شپه خوب ولود او په هده کې تدد ، وموې لووده ۲اربعون کې )دپه 
ږې؟ بوا زه ودرېودم هدوه توه ېنوا تېر ېلې بهده سړي وویل: له مانه و  ،پې یو سړ  ناست و

   مخ ۳۷: ۴«  )مې وویل پې ته څوک یې؟ هده وویل پې زه مه  خرض...  
د دغوه رواين اوسوای ولوژیک الول پوه ا ه توه خو کرګر په دغه ا ه خپدې څېړنوې 

په دې معنوا  ، ه له دې پې خوبونه یو ډو  قرعات دي»دوام ورکوي او لو   پې: 
شپړه منظمه افسانه یا داساا  نه لري، خو د بایزید لوه دې خووب نوه پې م مده او ب

داسې بریوې پې دا په متامه معنوا خووب نوه، بد وې د خووب او بوودارۍ تورمند یوو 
حالت د  پې هده په کې خپل مراد او مقصود ته رسېږي. په همدې لړ کې هدوه د 

وې یې له رهن او خپل لود او باور له مخې یې باورونه پخېږي، د شک او وسوا  ری
وموې لوود  پوې د هدوه ښوار »بایزید وایو :  ،مدز نه لرې کېږي او فوضا  ته رسېږي

خدک ډلې ډلې راې  او د هده هوښوار مه  خرض پووې نويسو او وایو  پوې شو ر 
پوې زه د الحمدهللا پې دغو کسانو له مه  خرض  ه مالقات وکړ او خد و نه پرېووو 

ه ېاي کې هده له خد و  ه کېناست او پوه هدوه ښوار بوا په یو ،ر هده کور ته بوې  ژ 
کې یوه پونه وه، د هدې پونې نوم حوات و. ومې لوده پې دوه پرښاې د وینځوو پوه 
ډو  له هدې پونې څخه د حوات اوبه راو ي او هده خدک پوې لوه هدوه  ه ناسوت 

یوې هو  توه ورکوولې او ماتوه  ة هللا ګدوه هده اوبوه خد وو تږي وو. مه  خرض لدوا ،وو
خو زما تنده ماته نه شوه. خدک ډېر زیات وو، اوبه ه  خاللوې شووې. ېونوو  راکړې،
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د مخ نووۍ پرښوواې اوبووه یووې  ،تووه ونووه رسووېدې ... دغووو دوو پرښوواو پووې اوبووه و لووې
واخوساې او زه یې دخد و له منځه وغوښاد ، جام یې په ر  کې نوولح او ماته یوې 

ویې ویل:  ،کده پې مې د جام  خالص کړ راکړ. ما له دې امده ډېرې اوبه وڅودې،
دې بواور د څرناه پې په خپول ر  یوې راکوولې، نوو  .ما دومره اوبو ته ا ه نه درلوده

 »ویووې ویوول: ،لپوواره مووې وڅووودې پووې مووو  شوووم، نووو بوووا مهوو  خرضوو شوو ر وویسووت
پې زما په ر  د حوات په اوبوو موو  شووې، بووا لوه خوبوه ویي « الحمدهللا رب العاملون

   مخ ۴۱: ۴« )پې ویي شو  نه وا ...  ې!کاش  :ومې ویل ،م، اسویدح مې وکويشو 
زه په دغه برخه کې د کرګر دقت ساای ، ې ه ده دغې موضوع ته کوه څوه هو  د 

دي، خوو بایود ووایو  پوې پوه  دیځو ایډیالونو او ګرصي رواين څېړنو له لوده کايلېلو
معرفت کې روښواين بواوري   ه له دې پې په روښاين ،دغه خوب کې د خرضتصویر

بڼه لري، خو تر زیاتې انودازې یوې ورتوه والوح د ویوداناوانو، ب اهووانو او مهودیانو لوه 
باورونواو ایډیالونو  ه ه  شاه. په هر ډو  او  خته دا ده پې په روښواين معرفوت 
کې د بایزید روښا  ونډه او برخه په دغه اثر کې په بېالبېدوو څپرکوو او برخوو کوې پوه 

دا  ،ریح شووې دهووقه توګه د محسوساتو د ېاناړتواوو پوه پوام کوې نوولوو  ه تشودق
ه لومړي قدم کې د پوامدرنې ې ه پې په ګرفا  کې محسوسات تر معقورتو مه  او پ

د معقورتو په برخه کې د بېالبېدوو ګدوموو لوه توړاو او اغېوز څخوه کاراخوسوال  و  وي.
او مرالعې ته ا توا لري پوې هدوه د  کېدا  يش، خو محسوسات بوا ېاناړې څېړنې

اوسن  رواين او سای ولوژی و ګدومو په مرساه تر یوې پایدې پورې رسور  شوو. اکوت 
ق توه پوه خپول دغوه ابا وار  ه دغوه ووکرګر د روښا  پېژندنې او روښا  څېړنې تحق

  ۴نوي ګدم  رره ور پرانوساې ده. )
ې پوه اديب رثوارو بانودې دکوره کرګر د همدغې تاالرې او مواودولوژۍ پوه رڼوا کو

کانې په موخه ه  مخ په و اندې تددوح او پوه دغوه تور  کوې یوې د نواماو شواګر موال 
د . مالګرای  د افدانساا  د ویوو اف وارو او   ګرای  د وخت رضب ه  تحدول کړ 

ایجادګریو د طدوا  او موال  مخ ي شاګر د  پې له شاګرانه  کي طحعوت  ه 
، ګرایح مال د ډو  او  ڼ  شاګر، مدا  او مقدد نه د ، ل وه پوې د یې موږ وو  رشنا یو

د محسوساتو پر طدواين نويل د معقورتو پوه تووده او رنجمنوه موادي او  ،مخه مو یاده کړه
حريص نړۍ کې ېا  د شعر معراج ته رسوي. کرګر د  د بوا ېيل یا دویمې مونودنې پوه 
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د مخه د خپدوو لویوو سواونزو ترڅنوګ دا مقدمه کې موم  او محسوسوي یې او تر هر څه 
   مخ ۱۳: ۵«  )له مانه ډېر شعرونه ورک او یا پا غالکړ .»ه   ورته وای  :

یوو مهوا  موې لوه ګروای  څخوه  ،زه د پواو معارص ادب او کره کانې مدر  یو  
هده زما له پوښانې  ه س  راته  ،پوښانه وکړه پې د ده په باره کې یو څه راته ووای 

که غوا ې د هده په باره له ما معدوموات واخدوې، نوو بوار زموا ېوواب دا د  کړه پې: 
پې هده نور زموږ  ه په دغه دنوا کې ژوند نه کوي او نوه زه د هدوه د دې نووې دنووا 
په باره کې څه ویوال  شو ، هدوه او  پوه بدوه کوې د ؟ سواا یوې خوښوه کوه پسوې 

ګروای  همهدوې ور وږي مشوزه د خپول خواخو«. ووایوه... ورسېدې ماته دې خپل راز 
ختې تر اوسه ه  نوولح ی  پې ګواکې د ګرایح مال دنوا زموږ لوه هدوې  ه تووپور 
لري، هده پې څه محسوسووي کېودا  يش، زمووږ پوه سواینټفو و معقورتوو کوې پوه 
رساين  ه تعحور نه يش. په دغه ا ه کرګر بوا خپده ههه کوړې، ې وه یوې دغوه لوو  

م تور ووولنوزو، ښو الیوزو ېواناړنو ورهخووا پوه یووه نووي شاګر ګرای   مال د خپل کال 
مووږ کوه ګروای  »احسا  کې زموږ په و اندې په یوه نوي تحدول کې راسوپړلح د : 

مال د یوې شېحې لپاره لومړنح برش فرض کوړو پوې لوه خپول ګورا  او پدورين وواوويب 
  او یا هو  لرې شو  د ، نو ه  دې اندیونو هده ه  ګرفا  او ارشا  ته ور برابر کړ 

یې دغه یا  او حرما  او قدندري دنوا لري. خو د خپدو کوڅو او مالاو شور ماشور نه 
هېروي او که لږ نور ه  زیات ېوور شوو، نوو پوهېودا  شوو پوې د شواګر د ف رونوو او 
خوالونو سوالب له دې درو او ورشوګانو جاري کېږي او په کنډو کمورو او مد ونوو رره 

   سمندر ته غېږ ورکوي: کوي او دف رونو یو لو 
 رشابو ارزاين ده د ،شو د مونوشو کا  رباد

 بد مست جنو  خاين ده د ،ږيېګقل بند پر بند مات
 توبې مړه لور دې پودا سه، زهده! غتګ ېامن دې ومره

 دلاه پاته ر ېواين ده ،هداه وار د پوالې تېرسو
 ما ساا رنګ سايت په ز ه کې ،په دوزخ دبېداانه کې

 د زقومو ربواري ده ،ینه دې ترخه سوهګده! و
 کده غ  په غ  زناېږي،کده مست موج د خندا يس

 د ژوند خټه رشايب ده ،د حارتو جت نه د 
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 تور د مونې توره تحه ،توره شپه د بوداانه ده
 د تورانو مهامين ده ،ساا د س ګو د یاد بزم

 مقد  جنونه پام کړه ،ر  دې ساته له ګرېوانه
 پرده کې، درنه پېدده سارای  ده مونه پټه په

 د فردو  د باغ ګدونه ،د ردم د ګناه بوه
 دا خته کاايب ده ،مالیانو ېا  ختکړئ

 مخ ۵۲: ۵)
په هر لورت، زه د دغه شعر تر لو دو وروساه پوه دې ف ور کوې شووم پوې د موال 

ل وه: جنوو ، بود مسوت، رشايب،  ،دغه شعر خو یو شومېر داسوې نومونوه او انځورونوه
، مال، ردم، فردو ، جت، ګقل، مونوش، توبه، دریاب، پوامنه او نور لري پوې موا موج

پوه کو  مو  وز ، شوور او  ،ر شاګرانو پې تر موال راوروسواه شواګرا  شوويېد یو شم
 رشنګ  ه لوسا  دي... خو اجر ی  له زیاتو راسپړنو پرته ګرای  مالته غوا م ...  

ې د هدو تحدول د همدغوه اثور پوه تور  د مال د وخت رضب نو،ډېر ا خونه لري پ 
کې په هر ا خوزه توګه شو  د ، خو زه ف ر کوم پې د مال سواونزه پوه درېووو ا خوو 
کې، ل ه پې کرګور هو  اشواره ورتوه کوړې بورار شووې. موال او وولنوه، موال او د هدوه 
محسوسات او په پا  کې مال او د هده د کالم غل؟ په دغه اثر کې، مال او وولنه، مال 
او د هده باورونه په ګدم  مواودولوژۍ  ه تحدول شوي او یوه ګموم  پایده ه  ترې 

نه ده پوه  ،راوتدې ده، خو د مال د درېو  ا خ خته پې هده د ده د کالم غده یا غل ده
ډاګه شوې، زه ف ر کوم پې د مال د شعر د غال مسلده ه  باید د یوې ادګوا پوه توګوه 

ې په دغه برخه کې کار کوي راوسپړي پې ډېره ګرانوه کره کاون  ، په تېره هدو  پ
خته نه ده او غل ی  ه  په خپده ووله سپون سو ګۍ  ه د شوعر کوره کاوون    پوه 
ډېره اسانۍ  ه پېژندر  يش. زه پر دې باوري ی  پې مال رښاوا وای . د هدوه ډېور 

اج ته رسولح شعرونه غال شوي او شاه ښاغيل پې د مال له برکاه یې ېا  د شعر معر 
د ... خو مال سحک لري او مال په دغه سوحک کوې لوه لومړنووو درېووڅخوه د  پوې 
هده )ریق، فاراين  او سهوک ګرای  یا خپده مال  د . دو  زموږ په اوسون  معوارص 
نوي شعر کې خپل ېاناړ  ېا  لري، ما په وی پوؤیا کې د ګرای  یو پخوانح غوز  

 ې ولولو پې وای : ولود او رانقل مې کړ په ګډه به ي



 کرګر، د خپلو لیکنو په رضب...ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

67 

 

 غز 

 خ  رانذرانه کړه ېساق  واخده پواله واخده، نور د

 زما تنده د ګمرونو، یو دریاب را پووووامنه کړه

 د م ار زاهد پر قت، بدمساا   ه وو  سوي

 اناقام له ژونده اخيل، هدیره یې موخانه کړه

 تو  کړ ې، د گدرخ په پوو کېنځور مز د گمراه ګقل 

 ه رشن ه، جو ه مساه ترانه کړهد پایزېب له هر 

 محارک سه ېد خزا  زخم  بدحده، پرسلح د

 ، هېره تېره افسانه کړهېد  و گدو په بس ک

ریا موږ د دغه ښ يل شعر ډېره بده او ناشولاه مسخه شوې بڼه هره ورځ نه اورو 
 ... ساق  ... ؟؟؟

 پایله
رره کې د ر ګدم  بریو هودوه  زه د دغو ویدوو او ناویدوو په پایده کې کرګر ته په دغه 

  او بولنودو   کوم. روښانوا  د افداين و پووان  ګدمو  اوسواینټفوک هویوت څرګنودو 
سوواوري دي. دو  د ملوور څوورک او رڼووايۍ اسوواازي دي، نووو د دو  پووه بوواره کووې ژورو 
ګرفاين څېړنو ته ا توا ده پې له بده مرغه له کرګوره پرتوه دغوه لوو  مسولولوت توه لوږو 

ورکړې دي او تر اوسه په دغه برخه کې مووږ پوه رزاد ف ور او رزادې روحووې  کسانو اوږې
 ه نه کارکړ ، نه مو پېژنديل او نه مو نورو ته ورپېژنديل دي. زه باور لرم پې کوه مووږ 
دا کار تر ه کړ، نو لرې نه ده پې نړیوا  پوها  او دګد  لېوا  به په دغه اباسوون کوې 

ري روښوانه ونوت هده مرغدورې ومووم ، کوموو توه پوې بشود ژوند، ژواک، تفاه  او انسا
 شعور د خپدې راتدون ې په تر  کې د تورت  او بربریت په و اندې ا توا ولري.
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 د سيد محمد طاهر بينا ژوند او اديب هڅې
The Life and Laterary works of 
Sayed Mohammad Tahir Bena 
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Abstract 

When we are doing some research about some poets 

and writers, during research we find a lot about the 

literary works of the writer, To write something about 

them pave path for other researchers for doing research, 

in order to aware literary students and reader about their 

literary and academic works in upcoming. 

Hence, considering these values I took a short glance 

to the life and literary works of Sayed Mohammad Tahir 

Bena, still now no research article is written about 

bena’s literary works, and I could not see in the 

publication form any short and comprehensive 

information about him, in this article, I discuss about the 

life style of Sayed Mohammad Tahir Bena, his 

education, Pashto poetry, literary and artistic works, in 

addition to these, there is discussion of his poetical 

contest, folklore works and other aspect. 
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 لنډيز
 د څېړنوې پور ،اګرانو په ا ه ېينې څېړنوې کوووکده پې موږ د ېينو لي وارنو او ش

څوه لي ول  وندډېر څه ر  ته راې ، د دو  په ا   ا همها  د لي وا  د اديب ههو په 
په راتدوون   کوې د دو  د اديب او ګدمو   پې نورو څېړون و ته د څېړنې رر هواروي

 ا  او لوساون   با خته وي.ه و لي نو څخه د ادب مين
د سيد محمد طاهر بينا ژوند او اديب ههو توه  مې  ه په کاوهمدې ارزښاونو ته 

داسوې کوموه پوورې  ر تور اوسوه برخوه  کوې  د بينا د اديب ههو په  .لنډه کانه کړې
پوې د ده پوه  څېړنيزه مقاله  نه ده لي ل شوې او نه مې داسې څه په سو ګو راغويل

پوه  .خپواره کوړي ويخو هر ا خيز معدومات په پواپ  شو ل  ه ،يې غو  او لنډ ا ه 
ژونود، زده کوړو، پوواو شواګري، اديب او   ددې مقاله کې به د سيد محمد طاهر بينا 

او نوورو ا خونوو  و، فول دووري  رثوار و، مشواګر وکسوحونپور  ، د هده هرني رثارو تر څنګ
 ويش.ختې ه  باندې 
 رسيزه

بانودې  ثوارو او د هدو  په لي دوو ر  ېلي والو او شاګرانو په ژوند، پېژندن مخ وود 
پې راتدوون   نسودونه پوه دې وپووهېږي پوې لوه مووږ څخوه  څېړنه په دې رزم  ده

کوو اديحانو او شاګرانو پالدح او موږ ته يې ډېر څه په زيار  شمېرپواو ادب يو  ،مخ ې
 مرياث پرې اېو  دي.

کده پې اوسون  او راتدوون   اديحوا  او شواګرا  د مخ ينيوو اديحوانو او شواګرانو 
 ډېوره پوې خپدوو اديب او فرهناو  پوارو توه ته وي، نو دو  دېاه ههېوږيڅخه باخ
 ي.دڅه په مرياث پرېږ  او خپدوو راتدون و نسدونو ته ډېروکړي پامدرنه 

وارنوو يواد او د هدوو  رثوار بوه ګټه به دا وي پې د مرشانو لي بده د داسې څېړنو 
ل ګدم  بهوري کوې ګټوه وي او د دو  د لي نو څخه به راتدون   نسدونه په خپ پايتتد

پورته کوي او دو  ته به ه  دا جرئت حالل وي پې له موږ څخه وروساه لي وا  به 
 زموږ له لي نو اسافاده کوي. ه  

 د څېړنې اهميت او مربميت
پې هره وولنه ګدم  او فرهنا   د دې څېړنې اهميت او متميت په دې کې د 

وي او موږ ته دا جوتېږي پې پواو  حپاتنه لري، د دې شخصياونو ياد به تدشخصياو 
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د نون څخوه مخ وې هو  پيواو ي لي ووار  او شواګرا  لوري پوې پوواو ادب او  ،ژبه
پواو ژبه يې غن  کړې ده پې د دو   ، فرهنګ ته يې ډېر څه په مرياث پرېو  دي

 له ډلې څخه زه په دې مقاله کې په سيد محمد طاهر بينا غږېږم.
 د څېړنې موخه

دا ده پې د سيد محمود طواهر بينوا ژونود، زده کوړو، رثوارو او د دې څېړنې موخه 
حا  او شاګرا  پوه دې زموږ راتدون   ادي ، تر څو  شاګرۍ په بېالبېدو ا خونو رڼا واپوو

 بينا پواو ادب ته ډېر څه په مرياث پرېو  دي.وپوهېږي پې 
 د څېړنې پوښتنې

 سيد محمد طاهر بينا څوک و؟. ۱
 شوې؟ څناه و نۍیې زده کړې . ۲
 په وليس ادبياتو کې يې څه کړي؟. ۳
 په پواو کې يې کوم کاابونه پاو شوي؟. ۴

 میتودد څېړنې 
 څخه ګټه پورته شوې ده. مواودله ترشيح  او توضيح  حده ،  په دې مقاله کې تر ډېره 

 اصيل منت
سيد محمد طاهر بينا د سيد ارشف زو  د سيد محمد حسني ملسح د ننارهوار 

کې پې اوسون   یادښت انو کې د پوره شهرت خاوند د . ده په هده   شاګر وپه ولس
 ښودلح د : ېېا  داسکې راو   شو ، لي وا  کې يې دسوانحو په باره 

دګمر لحيح معيار مې معدوم نه د ، خو نوژدې څدوېووت کدون بوه يو ، د پوالر ’’
پوه د تحصيل کار مې  ،نوم م  سيدارشف د ، په ننارهار کې د پپرهار د بانډې ي 

مې د سودوک کاابونوه لوسوا  نه  رکازالدين  امورنله کدونو کې ښه و،  ۱۱/۲/۱۳۱۳
په دينياتو کې مې ه  د خپل رضورت په اندازه تحصيل کړ  د ، ولوې خپدوې  ،دي

غريحۍ  ګردانه کړم، ونوه توانېودم پوې د ګدوموو د تحصويل نوه موې پوه پووره انودازه 
   ۱) ."اسافاده کړې وا 

بينا په خپل يوو اثور )) زه او زموا ژونود    کوې .قيقه نه ده معدومه نېټه د زېږېدلود 
   هجري ملريوز کوا  ښوي ، خوو بيوا پوه خپول يوو بول  ۱۲۲۷د زېږېدو نېټه )) هخپد
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پوې ګنووا  يوې   د حغز  لي دو هو ش کا  کې يو۱۳۴۸   کې په ناپاو اثر ))بڼ
، که  دن ښي ک۴۲) څدوېوت نههمرګ د ، د ياد غز  په څدورم بيت کې خپل ګمر 

نوو داسوې معدووميږي پوې د بينوا د  ،ه څدوېووت منفو  کوړوهکا  څخه ن ۱۳۴۸له 
   ۲  هو ش کا  ده. ) ۱۲۲۲زېږېدلو نېټه )

مړي وووک، شوپږم موخ کوې د زېږېودلو نېټوه لو لعل پاپا ازمو  د بينا د کديات  بيا
  ۳هو ش کا  ښودلې ده. )  ۱۲۲۵

او روحاين کورنۍ کې پې بټو  کووو   بينا د پپرهار د بانډې د مريانو په مادينه
 اخوند موسح لاحب ته نسحت لري زېږېدلح د .

مه د پهار شنحې په ورځ د اويا کوالو پوه  ۳۱هو ش کا  د ميزا  په ۱۳۳۵بينا د  
ګمر د توري دپړسوب ناروغۍ له امده په کابل کې مړ او د کابل ښار د شوهيدانو تپوې 

مېنوې پوه هوديره کوې خواورو توه ه اخايځه برخه کې دسويد نوور محمود شو په جنوب
 سپار  شو  د .

د نورو مريانو په شا  زميندار، شامن او د ډېر ښوه اثور رسووخ  ېد بينا پالر د بانډ
يوواېې دوسواا  يوې  ،او زمينودارۍ پوروا يوې نوه ده سواتدېخاوند و. ماور د جايوداد 

  او خوشحاله ساتيل او هر څه يې د  ه ېار او خپدې کورنۍ توه يوې يوواېې نيسوا
 بيچارګ  په مرياث پرېو  ده او بس.

د پالر تر مړ ينې وروساه سيد محمد طاهر بينا پې د مور او پوالر هو  دا يوو زو  و، 
 له خپدو خويندو  ه يو ېا  په پپرهار کې د غربت او بېچاره ګۍ ژوند ته دوام ورکړ.

و کې يو ت ړه پې په فاريس ادبياتنه  رکاز الدين  ا مورن له بينا په خپل کيل کې 
ر نورو اساادانو څخه د دينو  ګدوموو، ګوريب او د فواريس ېلي وا  او اديب و او يو شم

د پوره کېدو په  و، د ليک لوست ترڅنګ يې دژوند د ا تياو وو  يليک او لوست زده کړ 
وه پوې د ژونود ډېور مشو الت يوې د  ېموخه ډريوري، خياط  او ګ ايس ه  زده کړ 

ژوند پاره يې پري پدولوه، بينوا د زده کوړو او کسوحونو تور همدې ررې پوره کو  او د 
 د بزګرۍ او باغوانۍ په وولو پارو کې ښه ماهر او فعا  سړ  و.،څنګ 

د هدوه د خوولې خوته داسوې بينوا د تحصويل پوه ا ه د په اوسون  لي ووا  کوې  
پوه مسدسول لوورت د کاوابونو  ،: " د تحصويل سدسوده موې نوه ده قروع شووېراغدې

  يوې وتر يوې اندازې پوري تحصيل مې پخپده اساارۍ کوړ  او ر پسو مرالعه کوم،
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لومل، غري له دې نه ډريوري مې په قردن کې ياده کړېده، په خيواطۍ کوې کمويس، 
 پرتوګ او واس   ګنډلح ش .

ېينوو مشوهورو  لوهپه موسيقۍ کې مې ربواب، طحدوه او باجوه کوې ر  پدېوږي، 
 ساوري او پا ي کې معرفت لرم.جوګ، بريم ، بياګ، ګ:ل ه  ،مقامونو  ه

زم ه نه لرم، د ده انۍ په کارونو پوهېږم، قولحه، غاښور او ماله کوولح شو ، بېول 
او خپل کور مې پوه خپول ر  ودا  کوړ  د .  لاولح ش  ېاو تت وهدح ش ، خوا

کدونووو کووې دوه ېدووه دننارهووار  ۱۳۴۱او  ۱۳۳۲پووه ګ اسووۍ کووې مهووارت لوورم، پووه 
د مرحوګوواتو د مسوواقل رياسووت د ګ اسووۍ مووديريت تووه سسووې لووه خوووا ؤ رايت مونشوو

واساولح شوم، د ښاغيل حاج  امريي او ښاغيل الوف  پوه ررښووونه موې ګ وايس 
   ۴ياده کړه، رسم  سند مې حالل کړ  او ګمالَ کار کوم. " ) 

دې وولو  ه  ه پوې پوه ډېورو کسوحونو کوې يوې ر   لهسيد محمد طاهر بينا 
حوۍ وربانودې خاموه وه، يووه تنخووا يوې بدوې تنخووا توه نوه خو بيوا هو  د غري ،درلوده

د ژوند تر پايه هېڅ د قرض له غموه  ، رسېده، د قرض او پور ورباندې هر وخت بارا  و
 نه د  خالص شو ، ل ه پې وايې:

 دا زما موجوديت زما هسا  ده
 نوره نه لرم هسا  په زمانه کې
 تعقل او تف ر او تخيل موووووې

 په دې لحنه کېمافق دي وو  زما 
 څ را ه نشاهېنور مې مه لټوه ه

   ۵د شاګر دف  لرم غريب خانه کې  ) 
ده په  د ،پې ديارانو محفدونه او بنډارونه  دومره زياته او خوږه ده ېخو اديب غناي

 :شعر او شاګرۍ تاوده او خواږه دې
 ګال  غوا م د اغزو نه مې توبه شه
 د غدط ګمل ارزو نه مې توبه شه

 په کرامت پې مسخرې کړي د برش
 د اسوې   د اسې مدزو نه مې توبه شه
 پوووې د شوم غرض په ههه حرکت کړي
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 د حيدو، پدو، سازو نه مې توبه شه
 زمانې د حقيقت درسونه راو  

 وبه شهې تد باطدو رموزو نوووه م
 ټو  په اور خال ديې پ"بينا" س ګ

   ۳ې توبه شه ) د بې نازو د نازو نه م
زياتره اشعار له سوندر غوا و  ه د او د اشوعارو تور څنوګ يوې زيواتره نو ي د بينا 

 لي نې په جرايدو کې خپرې شوې دي.
د اشعارو په اباداي  مرحدو کې يې خپل نوم ) سيد طاهر   او د وخت پوه تېرېودو 

  ه يې خپل لومړنح تخدص )بديد  اساعامروه.
زموا او د ښواغيل  کې یوې،  هو ش کا ۱۳۲۸  محقق ګحدهللا بخاانح واي : په 

دص ) بديد   پر ېا  اوسونح تخدوص موسح شفيق په غوښانه او مشوره د پخواين تخ
    ۷  غوره کړ. ) )بينا

پې اسااد لعل  اسااد بخاانح له بديد نه د بينا پر نوم اوښاو يوه لنډه کيسه کوي
 مخ کې داسې تحرير کړې ده : ۲۳پاپا ازمو  د بينا د کديات په 

زه، محمد موسوح شوفيق او زموونږ بديود  ،د ها  موس  کې د روژې مياشت وه... ))
دامنه وو. کوربه د خپدې ېمدار  د خوګياڼيو د )بهار  په کيل کې، د مدک مرياجا  م

وه او هداوه ښوه  ، ديرې  ه، د ژرندې په   مونږ ته ېا  جوو  کوړ . ژرنوده پرپواوه
حو نوه وروسواه، کوربوه کورتوه ور  پوې هوا پدېدله او د ماشو لو ر رناړ  و. د تراوي

ويووده يش. مووونږ درې وا ه ويي زمليووا  توور پشوودم  پووورې ويي ناسووت وو. زمووونږ د 
 دوساانه ګپ شپ مهمه موضوع زمونږ د مداري د تخدص خته وه.

هدوه زموونږ  ، ما او شفيق غوښال پوې د ده تخدوص بود  يش او دريول موو ويول
دموه لوه کووره د ېاندې کوو . اخور کدوه پوې د مغوښانه نه منده او خپل دريل يې و  

بحوث ډېور وشوو، دريول  ! و  شو. ما وويل: انډېوالوهوپشدم  د ډوډۍ دس خوا  وغ
خ  ساړي شوو، د دې دريدو په ويدو  ه په دې اخره کې له تا نوه ېوويل شو ، ب ډېر

 دا خواهپ کوو پې   د او  نه دا د )بديد  تخدص پرېږدې.
 ه ته يې پرې نه ږدې ه ، مونږ درته )بديد  نه وايو.شفيق ورته وويل: ک

 پې ډوډۍ پا  ته رسېدله، هده په خندا وويل:
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نوو  تخدوص  ،زه خو )بديد  ي ، مار تاسې دوا ه خواږه دوساا  خپه کولح نه ش 
 ه  تاسې راته وواکئ.

 زمونږ د لنډ وخت د لنډې مرکې لنډیز:
 زه بديد ي شفيق: ګاقل ...، بينا نه، ېا  ګاقل نه ګڼ  

 .ښيار ي ؟ زه بديد ي ما: هوښيار ....، بينا نه، زه پېرته هو 
 شفيق: زيرک ....، بينا او هو، زه پېرته او زيرک  پېرته؟ زه بديد ي .

له غوسې نه زما په ز ه کې ګرېېده پې )مجنو  يا ليوونح  ووايو ، خوو وپوهېودم 
 او همدا به ومن  .... پې هده ضد کوي له بارانه به پاڅ  او ناوې ته به کوېن 

ښې مثحاې معناوې افاده کووي، ماور يوو ډو  ،نو ومې ويل: دا نومونه پې مونږ ياد کړ  
هو   ،زه به تخدص و اندې کوم پې ه  يې معنوا مثحاوه وي. رسم ، ګدم  غوندې بڼه لري 

   .شاګرانه او ګاطف  مفهوم ولري: ))بيناخ  لريې وي او ه  ېد ) بديد او بالدت   نه ب
 بينا پخپده غدح پاتې شو او شفيق پک پ ې وکړې او و  ويل: محارک محارک.
 هپه دې اسا  ښاغدح سيد محمد طاهر د بديد څخه بينا شوو، او د ژونود تور پایو

   ۸پورې همدا د بينا تخدص باق  پايت و. ) 
 د سيد محمد طا هر بينا  دندې

و ه رتحوه د کوادن هو ش کا  د څدوورم کاتوب پوه ۱۳۱۲سيد محمد طاهر بينا په 
کوړ. د دوه کالوه او و کوار پيول په  وريت د فوايد ګام  په مديريت کې په رسم  دنده 

هو ش کا  د همدې وريت په مسواوفيت کوې ۱۳۲۱څو مياشاو وويفې وروساه، په 
د اداري مامور په توګه په دنده وګامر  شو. بيا هو  د دوه کالوه دنودې د اجورا څخوه 

  بيا ه  د همدې وريت د مالياتو د ګوايدو په اداره کوې هو ش کا۱۳۲۳وروساه، په 
 د لومړي کاتب )لسمه رتحه مامور  په توګه مقرر شو.

په همدې کدونو کې به يې د ياد وريت د )اتحاد جرېدې  ته شوعرونه ورکوو . کدوه بوه 
نوو ښواغيل  ،پې په وريت کې رسم  غونډې دايريدې او منسوبينو به پ ې تقريرونه کو 

د دري ژيب شواګر مسواو   ،بوه ورکوې شوعرونه ويول. کدوه بوه پوې دې شوعر وويدوې بينا
 ،نورمحمد کدوخ پې د  ه رود قدع جمعودار اوسوېدون ح و، پوه خټوه پوواو  يوسوفز  و

خو په دري ژبه يې شعرونه ويل، ډېرخوند ورکاوه، نو د کدوخ  ه يې دوسوا  ويناوه شووه 
 ه، تشويق، او حاميه کېده.او د ښاغيل کدوخ له خوا يې پوښانه، پالن
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هو ش کا  کوې د کونړونوو د لوو  ح وموت پونځ   کاتوب نهموه رتحوه ۱۳۲۷په 
هو ش کا  کوې د ننارهوار پوه اداري موديريت کوې دنوده ۱۳۲۸مامور مقرر شوه. په 

هوو ۱۳۳۷هو ش کا  کې د قد  مخصوص  کاتب مقرر شو. پوه ۱۳۳۲واخېساه. په 
وروساه، د هده پر ېا  د افدانساا  راډيو د ش کا ، د مرحوم مدنګ جا  تر مړينې 

پواو موسيقۍ د مناظ  په توګه وواکل شو. د يو کا  څخه وروساه د راډيو په موافقه 
ننارهار ته ور  او د هده وريت د تجارت په اطا  کې پوه اداري کوار بوخوت شوو. پوه 

ې د ننارهوار اديب مجدوسسوه کوې ؤ رايت مونارهوار پوه نشوهو ش کا  کې د ن۱۳۳۲
ه ويفوې د اجورا  څخوه وروسواه د ا ونودمسد   غړ  شو. د څه وخوت و    ))ننارهار

ادارې د پرې ړې پر اسا  د هدې ېايوه ايسواه کوړ  شوو. د دويو  ېول لپواره يوې د 
تجارت په اطا  کې دنده پيل کړه، څه موده يې وويفه اجرا  کړه، د وخت په تېرېودو 

ه ه  پرېووده، او د ننارهار ا وند يې پوه ولو  ه يې دا دندواو د رشايرو په پام کې ن
نورو کوپنيو دفاترو کې پوه و و رتحوو کوار کواوه، دا پوې د سويد محمود طواهر د کوور 

، او په دولا  ووايفو کې يوې تنخووا کموه وه، نوو د کوور رضروتونوه او ومصارف زيات و 
 غوښانې يې د خياطۍ له ررې پوره کولې.

، ېياونو کې په بېالبېدو ادرو کې وويفې اجورا کوړ محمد طاهر بينا د هېواد په ډېرو ور 
نو دقانو  او مقررې  ه س  په همدې وخوت کوې تقاګود ورکوړ  شوو. د تقاګود اخسوادو 

   ۲څخه وروساه بيا په ننارهار کې د دولا  مامورينو د پواو کورسونو معد  شو. ) 
 د سيد محمد طاهر بينا آثار

ت د نظ  او ن  په برخه کوې رثوار لوي يل ) پنځدسو   زيا لهسيد محمد طاهر بينا 
انونو لوه پووتاو  یوورارکدي پې د هدې جمدې څخه يې ېېنې رثار د وخت او زما  نوا 

ورک شوو رثارو د شعرونو او ن ونو ېينې برخوې پوه  ودې، خو بيا ه  د دغ يمنځه و  
شووي دي. کووم رثوار يوې پوې ر  توه  ېمجدو، ورېپاڼو او کېسټونو کې خوندې پات

رثارو لنډه يادونه رضوري بومل . د نې ه مرغه د دې شاګر څدور رثار پاو  وغيل د هدرا
 شوي او نور ناپاو دې.

وو د بينا کديات )) خولې نه مې قس  خادح د     د دې د شعرونو زياتوه برخوه   ۱
ل وه: قصويدې، غزلوې،  ،خوندې شوې ده. په دې کديات کې د نظ  بېال بېل ژانرونوه

پې د دغو ژانرونو موضوع ګانې: ګشق ، حاميس، بزم ، رزمو ،  ېارباګيات، پاربي
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ملريوز کوا  د اسوااد لعول  ۱۳۲۱او وولنيزې دي، راوولې شوې دي. کديوات يوې پوه 
لفحو کې د پاو پوه ګاڼوه سومحا    ۱۱۲۳پاپا ازمو  په زيار په دوه ووکونو کې په  

نظ  منځپاناه يې  د .دشو  د . د بينا د نظ  په برخه کې همدا يو اثر پاو شو  
دوې زياتره د مينو  او مححوت پيدوام جوو وي ، د خپ الح، خو و ناخوالې، سوله، يو ې وولنيز 

 ساده او روانه ژبه قام ته سپاري. ه،زمانې ختې او پيدام په موزون
 د ښاغلې بينا نرثي آثار

بينا په نظ  کې مهمو موضوګاتو ته پامدرنه کړې ده، خو ن  يې ه  د هدې څخوه 
پوې پوه تحريوري  ه د  او خپدې پوانې وولنې ته يې هده څه په مرياث پرېو ک  ن

 په رندې ډو  دې: او ادب کې ېاناړ  ارزښت لري
په دې اثر کوې د بينوا د  .وو )) زه او زما ژوند    دا يې لومړ  پاو شو  اثر د  ۱

ه، ، يعنې: د زېږېدلو نېټه او ېا ، د نسوب شوجر  ژوند وو  حا  او احوا  لي ل شو 
ې  د ژوند خاطرات، د ندې او وويفې، د ژوند تېرولو طريقې، او يوو تعوداد نوورې کيسو

مخونوو کوې   ۱۱۳ملريوز کوا  پوه   ۱۳۱۱پ ې ه  شاه. دا اثر ارواښاد بينا پوه پووره 
  مخونوو ۱۵۷ملريزکوا  پوه ) ۱۳۲۱لي دح پې د اسااد لعل پاپا ازمو  په زيوار پوه 

   ۱۱کې پاو شو  د . ) 
د  .مخونو کوې لي دوح د   ۴۱هو ش کا  په ۱۳۳۳يده    بينا د غه اثر په وو )) کرک ۲

دې اثر محاوا په ګمومې توګه د زميندارۍ او بزګرۍ هده وو  لووازم او سواما  ارت پوې 
دا اثور  .ريح کوړي ديوپوه پووره وضواحت تشو ،د بزګرۍ په پارو کې ترې ګټه پورته کېږې

   ۱۱ملريز کا  کې پاو شو  د . )  ۱۳۲۱ه  د اسااد لعل پاپا ازمو  په زيار په 
وو درېيمه ن ي وولاه يې ))د ما شومانو لوبې   دي، دا اثر يوې پوه هدوه وخوت  ۳

خپده بينا له نږدې څخه د ماشومانو لوبې کادې او ننداره يوې ه کې لي دح د  پې پ
ې ې وه پوه دې کو ،کوله، او بيايې هره کيسه لي دې ده، دا اثر ډېر با ارزښاه اثور د 

پې او  هده لوبې نه کېږې او يا په ډېوره يووه محودوده ې زياتره هده لوبې لي ل شو 
مخونوو کوې لي ول شوو    ۳۳ملريز کا  کې پوه   ۱۳۳۷ساحه کې کېږي، دا اثر په 

ف دور پېژندنې لپاره ډېر ارزښامن مواد لري پوې د د د . دغه اثر تاريخ ، ګدم  او 
و. خوسح د ماشومانو د لوبو پوه اثور کوې يوو وليس ادبياتو لپاره يې ښه منحع ګڼدح ش

 ډو  لوبه ده پې دلاه يې د بېداې په توګه  و اندې کوم:
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 خوسی
ې دوه تنه د لوبې د اجرا  کولو لپواره او يوو تون ېد خويس د لوبې په رس  کې يوا

يې د )) خويس    په نوم معر  شو  د ، که څه ه  دا لوبه په زيات تعداد هد وا  
يش، په هر لورت د ننارهار په سويمه کوې خواص د پپرهوار پوه رود   کوي او کور 

 کې دا لوبه په دې لورت کېږي:
اتوه  ېاو  دوه تنوه موريا  او پوات ،فرض کړه لس تنه هد ا  غوا ي خوسح وکوړي

تنه  ه د قد او اندام په انډو  دوه دوه تنه وميل، څدور تنوه د يوو او څدوور د بول موري 
هده غالحه ډله يش او هده بدوه ډلوه  ،پې ش ېل وګټدو ورسېږي، ش ېل و ويل هر پا

غالحه ډله يو طرف او مددوبه ډله بل طرف  ه په مقابول  ،مددوبه يش، وار معدوم کړي
کې ودرېږې، د غالحې ډلې تر شا د خاورو يوه )) ډوپۍ    تخمني لس قدمه و انودې 

م پوه ګوتوه کوړي او جو ه کړي. او مددوبه ډله د خپدو نفرو څخه يو تن د خويس په نوو 
 تر شا يې په يو واکيل ېا  کې ودروي، دوا ه ډلې د مقابدې لپاره خوسح ونييس.

د خويس نيو  داسې دي پې هر څوک خپده پپه پوه په ښ  ر  د شا طورف 
په ښۍ پوه او پپ ر  مقابده کوي، خوسۍ به ه  پوه نيولې ور ه وي  ،نه ونييس

يوې پوې په ووپونو ېا  ډوپۍ توه ورسووي او فرلت به لټوي پې د  ،او څار به کوي
ډوپۍ ووه . مقابل طرف هر يو بل ته به نېدړکې ورکوي تر څو ولوېږي يا يوې نيوولح 
ر  او پوووه خوشووې او پووه دې لووورت وسوووزي. د غووالحې ډلووې څخووه پنځووه تنووه او 
مددوبې ډلې څخه يو تن خوسح وي او څدور تنه به مړوند پوه مړونود نيوولح وي، لوبوه 

که پېرته د مددوبې ډلې څدور تنوه پوه لوبوه کوې غالحوه شوو  او د مقابول  ،وي رشوع
نوو خوسوح پوه خواطر جمعوۍ  ه پوه نيوولې خوويس  ،پنځه وا ه هد ا  يې وسوزو 

  ې  او ډوپۍ وه  او که څدور تنه مال  يې وسوزېد  او د غالحې ډلوې موال ، وپس
وسح منډې وه  پې و  يې نو بيا ياد خويس پوې نيويل خ ،يو يا دوه تنه پاتې وي

سوزوي او يا خوسح ور ه مقابده کوي. کوه پوه منوډه ورنوه ېوا  خاللووي او ډوپوۍ 
که په مقابده کې خوسح مددوب يش نو دا ېل د هامغې ډلې بل تون خوسوح  ،وه 

کېږي او پوه پاسون  لوورت لوبوه پيول کېوږي، او دوا ه ډلوې دلووبې پوه اجورا کوې د 
خوسوح يش او وسووزو  يش، نوو د لووبې يووه دوره مددوبې ډلې وو  نفر يوو يوو ېول 
ليحا  د لوبې غوندې د جهوت بودلو  ابيا ل ه د و  .خامه او د مقابل په ګټه متامېږي
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کوي، دو  د هدو  د جهت لره راې ، په وار بيا ملده وپه اپوي، تر څوو د مددووبې 
ډلې وو  خويس نه وي سوزېديل، لوبه دوام لري. داسوې هو  کېوږي پوې دوه درې 
ساګاه يو ېل د لوبې پيل ونييس او يا هد ا  ساړي يش او نه غوا ي پې نوور لووبې 

 وي.مته دوام ورکړي، په همدې يو ېل په ګامه اتفا  لوبه خا
په دې لوبوه کوې بودين ورزش او پوه يووه پووه او يوو ر  د بوري پوه نيوت نتيجه:

ا لوبه د پپرهوار د دا يو په ز ه پورې مترين بددح شوو. د .زياروکاږي او غدحه حالدوي
شميس هجري کا  په شا و خووا کوې کوړې او کولوه  ۱۳۱۴رود دبانډې د کيل وګړو 

يې بد ه تر ننه پورې دوام لري. ښاغدح بخاانح واي : دا لوبه په وولوو پووانو کوې تور 
   ۱۲اوسه ر راواج لري. ) 

محقوق    مخونوو کوې د     ۲۱   ملريز کا ، پوه ))  ۱۳۸۲د بينا دغه اثر په )) 
 ګحد هللا بخااين په زيار د دانپ خپرندويه وولنې له خوا پاو شو  د .

 اثر ځانګړنې په دې کې دي غهد د 
 .يکې په پوره ډو  لي ل شوې ده وو لوبې پ ۱
 کې شوې ده.ه وو د لوبو د لوازمو رسام  پ ۲
دي، د هدې هرې لوبې په اخوره  ېوو کومې لوبې پې په دې اثر کې لي ل شو  ۳

 او نايجه په ډېر ښه انداز بيا  شوې ده. کې هدف
 د سيد محمد طاهر بينا ناچاپ آثار

وو )) بڼ    دا اثر په نظو  لي ول شوو ، پوه دې اثور کوې هو  د نظو  بوېال بېول  ۱
کوې شواه، دا ه ژانرونه لي ل شوي دي، ل ه :  قصيدې، غزلې، رباګ ، او پاربياې پو

لي دح د ، مااسفانه ر تراوسوه نوه  مخونو کې ۱۱۲په  ،ملريز کا  ۱۳۴۲اثر بينا په 
 د  پاو شو .

دا اثر يې ه  په نظ  لي ول شوو ، زياتوه  .وو دوي  اثر يې )) د ز ه تدمې    د  ۲
کوې ليود  کېوږې، پوه ز ه ه برخه يې غزلې دي، فقط يو څو پاربياې او څدووريزې پو

لي دوح مخونوو کوې  ۱۱۵په  ،ملريز کا  ۱۳۴۲پورې شعري وولاه ده. بينا دا اثر په 
 د ، خو ر تر اوسه نه د  پاو شو .

پوه   ،ملريوز کوا  ۱۳۳۳وو درېي  اثر يې د )) رنوې     په نوم د ، دا اثر يې په  ۳
 مخونو کې په نظ  لي دح د ، تر اوسه نه د  پاو شو . ۱۸۸
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   کا  کې لي ل شو  د .۱۳۵۲په ،وو د شوروي قرغزساا  د سفر خاطرې  ۴
يونديک   پې ښاغدح بخاانح واي : ما د )) ننارهار     وو د کونډ غره ته خال ) ۵

 په ورېپاڼه کې خپور کړ  د .
وو د )) سحا   په نوم اثر يې ه  شوعرې وولاوه ده، د دې اثور زياتوه برخوه غزلوې  ۳

مخونو کې لي ل شو  د  پې دا اثر هو  نوه د  ۱۱۱هو ش کا  په ۱۳۳۵دي، په 
 پاو شو .

شوعرونو پوه تعوداد،  ۷۲پاڼو کې د  ۲۴ا  کې په ملريز ک ۱۳۳۱وو )) هرن    په  ۷
 ، خو ر تر اوسه نه د  پاو شو .يد يپخپده بينا راوو  کړ 

  د ،شواګر پوه لي نوه او را وولونوهخپده د ه ملريز کا  کې پ ۱۳۳۲)) ګل    په  و ۸
دا  پوورې  ماور رتور اوسوه ،شعرونو په تعداد  ه ترتيب کوړې ده ۱۱۱لفحو او   ۲۳

   نه ده پاو شوې.شعري وولاه ه
شوعرونه  ۱۱۳پواڼو کوې  ۸۴ملريوز کوا  بينوا پوه   ۱۳۳۳)) ز ه او دماغ    په   و۲

   ۱۳راوو  کړ ، دا ه  نه د  پاو شو . ) 
هو  پوه نظو  لي ول شوو  د  پوې د  د سيد محمود طواهر بينوا اخور  اثورو ۱۱

ي دي او ېنال   په نوم يادېږي، په دې اثر کې بينا خپل رثار او اشعار راجموع کوړ ))
د ېنال نوم يې ورته غوره کړ  د ، يوه په ز ه پورې شعرې وولاه ده پوې بوېال بېول 

مخونوو کوې لي ول  ۱۳۵ملريوز کوا  کوې پوه   ۱۳۵۸کې شاه، دا اثر په ه مضامني پ
 شو  د . تر اوسه نه د  پاو شو .

مخ کې لي يل دي پې د  ۱۲۷۱ګحدهللا بخااين د پواانه شعرا د شپږم ووک په  
ملريوز کوا  نوه  د مخوه پوه جوال  ابواد کوې  درې  غټوې لي دوې   ۱۳۵۱خه دبينا څ

   ۱۴نسخې ورکې شوې دي، او نورې يې په کور کې سوېو  شوې دي.  ) 
 د بينا د اشعارو بېال بېل اړخونه

ژوند تېر کوړ  د ، نوو د ژونود پوه وولوو ا خونوو  په مند  کې خد و د  دا پې بينا 
عرونه د وولنې د ز ه اواز د ، او د ووولنې غوښوانه کې يې شاګري کړې ده او د ده ش

 ه  همدا وه پې بينا په خپدو اشعارو کې دا اواز اوپت کړ  د .
 د بينا په اشعارو کې د مين  او مححت ا خ ته ګورو:  
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 ا د خوږو سوو ګو کال مزه کاسا
 ه  دې پوه ناز نواز موسيد  مزه کا
 د ګدو بوووووح دې توووور قده ېوار شه

 مخ پوه ګل دې توور سنحل مزه کاد 
 خود مې خوښ کړ  د  مسدک د پانګ

 سن دې سېز  مزه کاپوه اور دحُ 
 کهونه ګووووووووووودزار نه ساادد باغ ګ

 د  مزه کاېپوه کې ساا ښ يل ګرې
 پوې په کې ثحت وي نزاکت د مينې

  ۱۵خوود د "بينا" غوز  لي ل مزه کا )
 ،و خپل ېا  يې د وطن نه جدا نوه د  ګڼدوحبينا په خپدو غزلو کې وطن پالدح ا

 ل ه پې وايې:
 ړم ګدزار پ ېزما د  جو  به کګرا  وطن مس ن 

 وه دار پ ېېه روزم بوو  مرم وبوبوه ک
 ور بوه کوړم اوبوه د خووپدو وينو د اکا  پووه زور

 تن به وي مرصوف په خدمت رو  بوه وي ماليار پ ې
 خاورونه روو ړمه د خپدو تو که جوسوره سپني ب

 وبه ګالو  زيوار پ ې  ه را بډ وهومټې بو
 غوا م پې دا خپل هېواد جنت غوندې سنحا  کړمه

 ه خدمااار پ ېړم ګاطل او باطل وي به کورک ب
 دې وکاږم  انو بانه نوکوې د دښمن به پس ګ

 ړم غل، خاين، فاسد، وګ او م ار پ ېوه بووه کمح
 خري ادې کړم د خپل ولس او قام پهه ابشا ې ب

   ۱۳وار پ ې  )ري او خدک غن  جيا به " بينا " ګل کب         
ساح او په خپدو اشعارو کې يې په شعري ژبه ود پرسلې موس  نه يې ه  خوند اخ

 انځدح د :من
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 وږمه ده ېږي د سهارې پددا پ
 د نوي کا  نوي بهار وږمه ده

 د نظافت او نزاکاه ډکه 
 مده  په ز ه کې د پرهار وږمه ده

 يشا  د نويلنات يې بوږ ی  کاوو 
 يووو څه لړلې پوه ا ار وږمه ده

 رېد  يشد بدحل پده ده پې او 
 دزار وږمه دهګپرې لاېد لې د 

 روح  فرحت او د ماغ  راحت د 
 ګررو کې خدره د ګرار وږمه ده
 يا خوو د کونډ د غره د   شام  و

 يا د ګڼال درې د رر وږمه ده
  که داسوې واي  پې يې نه پېژن
 ل ه د زلفو د دلدار وږمه ده

 دم او قودم مې اساواره ښ اري
 رو  ته بد  کې د قرار وږمه ده

 دا وو  احسا  د پرسيل د  من 
   ۱۷" بينا " خوږه د رله زار وږمووه ده    ) 

 فول دوريک اشعار يې ه  وييل، د وليس ادب تنده پرې خړوبېږي،ل ه:
 ېدونو وند شنه منا  مېرمنې، د سورو ګ

 راېوه راپسې راشوه زه مناح ګودر ته و مه
 سن په ارمانهراېه د مينې قدردانوه، زموا د حُ 

 زما د ګشق مدناه په ديد  دې مړومه
 دا ساا مهرباين ده، مينه دې ز ه کې يقين  ده !ګرانې

 ربانومهه  و ما  قا د ښ يل مخ نزه سوا
 ورو زلفو ګدها د باغ او بڼ بدوحده، زموا د تزم

 ا د مححت ارزو لرمهې سا ه کزه په ز



 ... د سید محمد طاهر بینا ژوند ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

83 

 

 نوې مې غمونه اواره شو ، پې د مردب و   ښ اره شو 
   ۱۸ساا مينه مححت پوه تورو س ګو قحدومه   )  

بينا د ژوند په بېالبېدو ا خونو کې شاګري کړې، کوه يوې د هورې برخوې نوه يووه يووه 
همدې څوو بېداوو  په له دې امده،خ  زيات يش، ېنو د مقالې حج  به ب و،منونه را واخد

 .وبسنه کو 
 پايله

پوې د دې  نو ف ر مې کاوه ،کده پې ما د سيد محمدطاهر بينا رثار مرالعه کو 
به ډېرو لي والو ګدم  څېړنې کړې وي، خو ماأسفانه پې د خپدوو  ا هلو  شخص په 

ه نور داسې څوه پوه ر  رانددوه پوې کوموه څېړنيوزه مقالوه يوا ،کاابونو څخه يې پرت
نو زه مجحور شوم پوې  ،لي دح وي او د لوساون و تنده پرې خړوبه يش کااب پرې پا

داسې يوه څېړنيزه مقاله ولي   پې ک  تر کمه د دې سو  شخصويت  ا وندد بينا په 
په رابره يې لنډه پېژندنه شوې وي، که څوک يې وولو رثارو ته ر  رسح ونه لري، نو 

نود، اديب ههوې، وووايا او زده د دې مقالې څخه دا ګټه پورته کړي پوې د ده د ژو 
بينا د پواو ادب لپاره ډېر څوه پوه مورياث پورې  .کړو څخه خو معدومات تر رسه کړي

 ايو  دي، ل ه په پواو شاګرۍ کې قصيدې، غزلې، رباګ ، پاربياې، سوفرنامې او
وليس ادبياتو کوې مسواقل او پوه ز ه پووري رثوار، شواګري يوې ز ه راښو ون   ده،  په

 روا  او سديس دي او د ښه تحديل خاوند د   منثور رثار يې
و، کور يې دوه ېدوې مخوالفينو سووېدح، و نه يې ډېر ساونزمن و د ژوند لومړي پړاو 

رثار يې ورته لوټ کوړي، غربوت او فقوريۍ  ه ر  او ګرېووا  و، ولوې هموت يوې لوه 
قسومت ور ه يواري کوړې او خپول قدو  يوې د ادب پوه رر کوې  ،رسه نه د  ورکوړ 

پواو ادب پوه ډېورو برخوو کوې د  ،ديل شخص په واسرهېد  او د همدې کړ  پدولح
 نورو ژبو  ه سيا  شو  د .
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Abstract 

Language change is one of the most important topics 

in linguistics, so the defect of this issue inner at the all in 

social interaction” Because the language is originally a 

social phenomenon. geographic impacts, Political 

considerations and social trends all effects on language 

but government support and Folks or civility support can 

promote language. That's it Public gathering, Religious 

circles, Traditional music and Traditional allegory those 

values in social position of language Plays an important 

role. For the Pashto language speakers need to be 

based the formulas which mentioned to strengthen their 

language. 
 

 لنډیز   
هویوت او  ژونود کوې څوو مهو  و و  دي پوې پوه وولنوه کوې د وگوړو د په ووولنوز

دغوو لوه  ،پېژندنې په تر  کې د یو  څرگند ګنرص په توگه منل شوي ررونه گڼل کېږي
حوات سواه پ وې پرتوه  مهمو ګنارصو څخه یوه یې ه  ژبه ده پې د یوه مدت د بقا او

 ،په موخوه پوې لوه تحوو   ه مخوامخ نوه يش پالدو د ده. د دغه مه   رکن او ګنرص
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رزمه ده پې په وولنوزه توگه  ژبه له بدلونونو او تحورتو  وساتل يش پې په هده کې 
ت، تعدو  او تربوه، فمونسوا  ارزښواونه او سواسوح و جدرافووي ګوامل، وولنوز تعامال 

تحوو  زمونوه ورتوه  برابوروي. د  اقاصادي ګوامل  هده څه دي پوې ژبوه گواښو  او د
متویل یا د ودې په برخه کې  رزمه ده  پې د تحو  او بدلو   ه مخوامخ نوه  ژبې د

 ه  ا ینه ده پې ژبه په رسم  او وليس توگه وپالل يش. دا يش، نو
 زهرسی

په وولنوزو مفاهومو کې د ژبې څېړ  او ارزو  یو له هدو کړنوو څخوه د  پوې پوه  
دغه مقاله موږ توه  ،وولنه کې د ژبې او فرهنگ ماهوت او ارزښت ترې را برسېره کېږي

لومړ  د ژبې وولنوز درید  راپېژين او ترڅنگ یې موږ پوهوي پې د یوې حواکمې او 
نې دي پې ژبه  ور ه مخامخ ده. همدا ډو  ژوندۍ ژبې پر و اندې هده کومې نن و 

 ړ  شوي دي پې  ژبه  پرې وده کوي.کې څېه هده ګوامل ه  پ
 ېد څېړنې موخ

دغه مقاله د هدو مفاهومو او ارزښاونو د  رابرسوېره کولوو پوه موخوه لو ول کېوږي  
ته کولو کې مثحت دي او همدا شا  هده ررې پوارې  پې  د ژبې د تحو   په  رامند

 ارزو  شوې او پيشنهاد شوې دي پې ژبه  پرې وده او پرمخاگ کوي.په کې 
 د څېړنې پوښتنې

 . د ژبنوز تحو  او ودې وولنوز ګوامل کوم دي؟ ۱
 . ایا په  وولوزه توګه  دغه ګوامل زموږ وولنه کې لېد  کېږي؟۲

 فرضوېد څېړنې 
ه منځوه تددوو مفاهو  د وولنوز ان شاف او جریانونو په  درشل کې د ل ریا  ژبنوز. ۱

 په حالت کې وي؟
څناه کور  شو له ژبنووز پرمخاوگ   ه وولنوه  پوه اجاامګو  لحواظ د یووې . ۲

 واحدې کادې په توگه خپل تدپاتح بهور  ه  یو ېا  کړو؟      
 میتود د څېړنې

 په دې څېړنه کې له ترشیح  او پرتدوز مواود څخه کار اخوسال شو  د .
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 کنیز مفاهیمیل
یووه ووولنوز او فرهن و  ګنرصو پوه توگوه د انسوانانو تورمند د افهوام او ژبه د   ژبه:

 تفهو  وسوده ده.
: په ګموم  توگه ژبې ته وو  ورپوېي فونولووژی  ، مورفولووژی   او ژبنیز تحول

سووايس او اقاصوادي ګوامدوو پور بنسو   بدلونونه پې د جدرافووي، ووولنوزو، معنوزو
  .Barton.strang,2012) ته شوي وي، ژبنوز تحو  گڼال  شو رامند

: وولې هده کړنې او حرکاونه پې د ېوان ړو اهودافو  او سوححونو پوه ټولنیزعوامل
 ږي، همدغه  سححونوته  وولنوز ګوامل وای .ېپار تر ه ک

زموږ مراد په دغه مقالوه کوې  له فمونوسا  ارزښاونو څخه  فمینستي ارزښتونه:
 ښځونه  وولنوز حقو  دي.
پوې د  سووايس موخوو  او لوبوو  دا پوهه هده قضوې  څېړيسیايس توکمپالنه: 

 په جریا  کې د یو توک   وولنوزې ېاناړنې  تر مرالعې رندې نويس.
دغوو ژبوو لوه  ،دپه داسې هېواد کې پې څو ژبوې  پ وې دود ولوريلینګوافرانکا:

منځه یوه ژبه پې نسوحت نوورو ژبوو توه  سووايس، اقاصوادي، فرهناو ، مويل او بوون 
   ده.lingua francaهده ژبه د یوه هېواد  ) ،احار ولرياملديل اګ

 عواملد ژبې د تحول ټولنیز 
پوې د   گډ فعالووت هدوه منول شوو  سوسوا  د هکې د یو ين وولنه انسا په ژبه 

 هدووو  د پوواره دلانسووانانو توورمند د ارتحوواط دنووده پوورمخ بوووای . ژبووه د هوورې وووولنې 
 ژبوه د اخاوواري ویوونوو .  الول د ژند  شو ېفرهن   موراث او هویت په توگه یو پ

او مفواهومو د  )فونومونو او گرافومونو  په مرساه د تجربو، اندونو، غوښوانو، معناگوانو
  .Harrof,1962ږد او اناقا  و توا لري.)ېل

ارزښواونو درلوودون ح وي پوې د هدوې پوه مرسواه یوې هویوت  ناړومدت د ېا هر
په پېژندنه کې  مرسواه کووي. مدت  ې دپڅخه ژبه ده ارزښاونو له هدو  یو ،تثحواوږي

دو راز د ېوو پوه انود د مدوت د محووه کرژبه د ولسونو د بقا او ژوند  پونه ده. د ارسو
ژبه د یوې ووولنې  ېې دا، بد ېد . نه یوا پروت  کې دوېمحوه کپه ژبې  مدت د ههد
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   کوې د وولنوزو مسایدو او تعامالتو په جریا مه  رکن حوثوت لري اوه د فرهنگ د یو 
 . Barton.strang,2012) ږيېمخ کمخاګروج او زوا   ه  ،له تحو 

ژور توړاو  ډو رمسواقومه ومسواقومه او غپوه ډو  جریوا   ه  ژبه د وولنې له هور
ژبه  ،تحو   ه تړاو لري لهپه وولنوزو وولو هدو مسایدو کې پې د خد و د ژوند  ،لري
حرکوت پوه حوا  کوې وي. ووولنوز  ماوازي توگه په دغه تحو  او بودلو  کوې دور په غ

تعامالت د انسانانو د ورېن  ژونود یوو معموو  د  پوې دغوه معوامالت د اقاصوادي، 
کدوودي  هیوو  پې په دغه موند کوې ژبوه دي ږېتر ه ک سوايس او نورو غوښانو په پار
ژبه د وولنوز جریا  او غوښوانو پوه  . ۱۳۲۳)ف وه ،  واحد په توگه مه  رو  لوبوي.

نظو   د  بقوا نو داسوې نن ونوو  ه مواجوه ده پوې د ژبوې د حووات اوېو لهتر  کې 
 جریانونه په لنډه توگه توضوح کوو: وولنوز ده گواښ . دغه تعامالت اولمس

 جغرافیوي عوامل
په جدرافووي مسایدو کې مهاجرت او کډوايل په مساقومه توگه د ژبوې پوه تحوو  

هو   پوه بول تووک  د  لوح او یوا. له رر وواوويب څخوه لورې واکې س  رو  لوبور  يش
ږي، مهاجرت ېمخ کمخاریا   ه ېپاپ کې ژبه س  د واره له تحولوز هدو په پایدېورگډ

لوه نووي حووايت او ووولنوز  د  پوې کې داسې یو مفهووم ې ه د ژبنوزو مسایدو په لړ
جریووا   ه  وگووړي مخووامخ کوووي. ګرضووه او تقاضووا او نووور تعووامالت دې تووه زمونووه 

خاطب او ما د  ترمند یو نوو  ډیوالوگ او نووي لداونوه او یوا هو  مساګدوي پې د م
فونومونه او الوفونه تحادله يش. اقاصادي ېا  بسووا کوور  يش پوې د مهواجرت او 

  .۱۳۲۳جدرافووي گواښ مخه ونويس )ف وه ،
 تعامالت ټولنیز

  پوې پواريس کوې ورتوه درو  exogamy))بل کور توه کووژده ) : خپدويخپلوي 
، هده کوژده پې بل کور، بل خېل  او بل قوم کوې تور ه يش او خپول همرسي واي 

ري و  یوې ضود د  پوې پواريس کوې ورتوه درو  همسوinbreedingکور کې کوژده )
په انساين وولنه کې له مهمو ګوامدو څخه یو ګامل د  پې د  د زوجونو تحادلهواي . 

هودف تور ه کېوږي. پوه  ا ینو موخو او حوايت مسایدو د پالدو، خپدولو او انحوال  پوه 
خپدوۍکې بوا د مردوبې خوا ژبنوز مفاهو   په دا بل لوري اغېز پرېحايس پې ژبه په 
تدریج ، خو د یو پڅ حرکت په توگه گواښ . همدا شوا  ووولنوز موقفونوه  مسواقوام  
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 حاکمې وي، نوو Bilingualپر ژبې اغېز لري. په هدو وولنو کې پې دوه گونې ژبې )
پوې د کووم لووري غالوب وي، همدوه ژبوه پور دا بدوه ژبوه خپول اغېوز  وولنوز موقفونوه

درلودر  يش؛ دغه مسلده  زموږ په  هېواد کې ډېوره مرور  ده. بدوه دا پوې پوواو  
ولس پوه رواين توګوه پوه ووولنوزو معوامالتو کوې مقابول لووري توه د خپدوې ژبوې حوق 

 وربخو  پې دا په ووله کې د یوې ژبې د پرمخاگ مخه نويس.
 او روزنه  ښوونه 

که پېرته د ښوونې او روزنې له ررې د ژبې مالتړ ونه يش، ژبه د یوه سو  تدووور، 
تحو  او بدلو   ه مخامخ کېږي. ښوونه او روزنه په یوو قووم او یوا هو  قووم  گوروو 

(Ethnic group  کې پې ېاناه مساقده  ژبه ولري، د ژبې په  تحوو  کوې سو  ر 
ح وما  او دولا  پوکاټ کې وپالل يش او د وولنې په  لرر  يش، که پېرته ژبه په 

ګدم  او ښوونوزو بنسټونو او سازمانونو کې د قوم مورنۍ ژبې ېا  په ېوا  نوه يش،  
ژبوه  يوې د  ،ژبه د بدلو  لورې ته موال   پيدا کوي. هده قوم پې ورته تدریس کېږي
ې او ګدموو  معووارف ژبووه يش او ګدموو  رثووار ورتووه  ولو وول يش او هموودا ډو  ژبووا  

سومونارونو او غونډو ته پوه کوې زمونوه مسواګده يش، نوو د ژبوې پان وه  ېواکمنووي، 
همدا ډو  د دغو  مفاهومو د نه شاو  له کحده ژبه د بدې هدې ژبوې )پوې معوارف او 

  ۱۳۲۳تحصوالت پرې اکاملېږي   تر اغېز رندې  راې  او تحو  کوي. )ف وه ،
 ارزښتونه  فیمنیستي

  پوې د ښوځو ووو  حقوو  Feminist valuesځينه ارزښواونه )فومنوسا  یوا ښو
پوه  دې  دلوول پوې د ژبوې ، راندا ي. د ژبې په وده او ويټوايل کې س ه  ونډه  لوري

لومړنۍ زده کړه، له مور څخه کېږي. دا هده الل د  پې د ګربو په  ښوونه او روزنوه 
فصووحې او بدودوې   ماشوما  به یوې د ،کې له پخوا راهوسې یو منل شو   ارزښت  و

رمنوې ېګريب زده کړې په موخه د کدوو او بانډو دایانو ته  ور اسواو ، نوو کوه پېرتوه م
باسواده او پر ژبنوو ارزښواونو بانودې پووهې وي، حقوو  یوې توأمون وي او د ووولنوزو 
ناخوالو ښ ارنه وي، نو د بچوانو په روزلو کې یې ونډه مثحاوه  راوېو . پوه دغوه برخوه 

 . Outhwaite,1993رنۍ د ژبې په پالدو کې س ه ونډه درلوودر  يش)کې مثحاه کو 
ېاناړي ډو  په خاوځه نړۍکې د ښځو سواد او پوه اداري او په کې او په اوسن   پېر 
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مسود   پوارو کوې یوې گامرنوه د یووې ژبوې د بقوا  او پرمخاوگ یوو سو  رموول د . 
  ۱۳۸۸)مشورزاده،

 دیني ملحوظات 
کې هده  څه دي پوې مسواقوام  د انسوانانو لوه روا  او  دین او ایډیالوژي په ووله

هویت  ه  تړاو لري. دین پې په الرال  ایډیالوژي ده او له ژبوې  ه یوې څرگنود 
دا هده څه دي پې پوه  ،او متم ارتحاط د ، ل ه قادر، رحو  او رحمن، راز  او خالق

توه ویوونوه هدوه څوه رواين توگه د انسانانو په شعور کې ېا  لري. دغوه او دې  توه ور 
دي پې په خپل وخت کې یې د یوې پردۍ ژبې، ل ه زموږ پواو پې ګريب ژبوې توه 
پردۍ ژبه ده، د یوه ثابت او کره لدوت ېوا  نووولح د  او د ويو  پوه برخوه کوې یوې 
تحووو  راوسوواح د . هموودا ډو  دینوو  او ایووډیالوژي   ویوونووه پووه یوووه وولنووه کووې د 

د وو معنووزو  توکوو او لداونوو پوه توگوه کوارو  سمحو  ېا  ه  نويس پې د ژبې د ک
کېږي. گناه او ثواب داسې سمحولونه دي پې په مجموګ  توگه د یوې ډلوې اګاملوو 

 ، نو دین او ایډیالوژي هدوه ارزښواونه او مفواهو  chamsky1993لپاره کارو  کېږي)
دي پې د ژبې په تحو  کې خالص ر  لري، ل ه ګريب لو دود پې د پوواو ژبوې 

 څنگ د ډېرو اسالم  هېوادونو د لو دود ېا  نوولح د .تر 
 عواملاو اقتصادي  سیايس 

څرګنده ده پې سووايس ګوامول یوو لوه هدوو وسوودو څخوه دي پوې ووو  اجاامګو  
ګنارص نن وي. ژبوه د یووه ووولنوز ګنرصو پوه توگوه د سووايس او اقاصوادي مدحووواتو پور 

سوايس  توگه د ژبې مالتوړ او متویول د بنس  د تحو  او بدلو  یو جریا  ته ورلوېږي. په 
ژبې د بقا او حوات لپاره یو ښه فرمو  د ، خو که په سوايس او ح ووما  کچوه د ژبوې د 
بقا او سپام مالتوړ ونوه يش او ژبوه د سووايس او ایانولووژي   مسوایدو ښو ار يش. د ژبوې 

  .  Kramsch,1998حوات او تدپاتېاوب له  زوا   ه مخامخ کېږي )
ګوامل، ل وه د گوډ تجواريت بوازار ژبوه، سووداگریزو توکوو او د تولوودي ژبوې اقاصادي 

  کېودلو توه زمونوه lingua francaبررسح، د یوې ژبې پر و انودې بدوه  ژبوه  لون وافران وا)
مساګدوي، نو که یوه ژبه له بازار ووې ، له لوحو پرېوې ، پوه  تجواريت اګالنواتو او رسونوز 
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و او جرگو له ډیالوگ څخه  ووې ، نوو  خوود پوه خووده د بهور کې کمرن ه  يش، د مجالس
  Kramsch,1998له  شونډو ه   غورېېږي او له مرگ  ه مخامخ کېږي. ) ولس

 د ژبې  د مالتړ،متویل او پرمختګ الرې چارې
ژبه داسې یو وولنوز ګنرص د  پوې د ووولنې لوه هور ډو  حرکوت  ه سو  د یوو 

  او Ethnologicېان ړې توگوه پوه تووکموز ) غورماواز  جریا   ه مخامخ کېږي؛ په
  کووې لوومړ  ژبووه لووه برشووي قوووې  ه سوومه language policyژبنووزو سواسوواونو )

مارضره کېږي. په دې موخه پې ژبه مو له تحو ، تنز  او تعزیل څخوه  سواتدې وي، 
 د مالتړ، پرمخاګ او متویل ررې پارې یې په رندې توگه ترشیح کوو:

: د پرمخاوگ رسوم  پوارو څخوه موو موخوه پوه ي الرې چـارېد پرمختگ رسم .۱
 ح وما  کچه د ژبې متویل او مالتړ د . د دولت له لوري ژبې ته پامدرنه، ل ه:

 ګدم  او روزنوز ورکشاپونه دایرو ..۲
م اوبونه او اداري پروسوجرپرې سمحالو  او په ېان ړې توگه د محاکمو او ګوديل . ۳

 التړ.ارگانونو په درشل کې د ژبې م
توه کولوو یوو مسود   او گوډ کموسوو  او  د نوولوگوزم او مويل الورالحاتو د رامند. ۴

ته کو  پې په سووايس، فرهن و  او اقاصوادي ډگور کوې د واردېودون و  ارگا  رامند
رریعووه  ویوونووو، الوورالحاتو او مفوواهومو مخووه د خپدووې ژبووې  د انووډولو مفوواهومو پووه 

 ونويس.
  ې دایرو .نړیوا  او ميل نندارتونونه پر 
 .د ژبې د ورمونالوژۍ او الرالحاتو خوندي ساتل 
 . د توریزم، بهرنوو او نړیوالو ا ی و کې د ژبې کارو 
  .په ميل ادبواتو کې د ژبې ونډې ته پامدرنه 
 . پاو او لحافت )ترجمه، تحقوق او تخدوق 
 . رسنوو ته د ژبې پورته کو  او کارو 
 یح  ویحپاڼو ته د ژبې پورته کو .انټرنو  کې وولو ګدم ، معدومايت او تفر 
 ته کو . ميل او معواري امال  او انشا  را مند 
 .له ژبنوزو او قوم  حرکاونو څخه نظارت او سانسور 
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   د اساعامري حرکاونو له گواښ څخه ژبه لوورې سواتل او داسوې نوور هدوه څوه
  Braton,strang. 2012 دي پې د ژبې په پرمخاگ کې س ه ونډه درلودر  يش.)

 . د پرمختگ وليس الرې چارې۲ 
که دولت له ولس جو یږي، نو ژبوه هو  پوه لوومړي   کوې د ولوس او وروسواه د 
ح ومت او دولت ما  د . کوه یووې ژبوې توه د ح وموت او دولوت پامدرنوه د همهدوه 
ح ومت د رګوت له حرکت او ايډیا   ه س  پر مخ ې ؛ له ژبوې  ه د ولوس مونوه 

کې څرگنودېږي، ل وه څن وه پوې وليسو خوېوواونه پوه  او رو  د ح ومت په څېره
ح وووما  څېووره کووې موونع س کېووږي؛ داسووې وليسوو هویووت او حرکووت د ح وماونووو 
پالويس او س اتوژي واک . ولسوونه پوه خپدوه ژبوه، فرهنوگ او ایوډیالوژۍ ژونودي او 

 . ولسوونو او پوه ېوان ړې توگوه د ووولنې مسود   او پور ۱۳۲۳تدپاتې دي )ف ووه ،
ۍ ناست )مدک، پوور او خوا   توه ا یون دي پوې پوه وليسو توگوه ژبوه اجاامګ  گد

وپايل؛ څو ژبه د یوه پياو ي ممثل ارزښت په توگه ګامه رهنوت کې ېا  پودا کړي. 
زما په اند په ګموم  توگه رندې ګنارص به ژبې ته د ولس په ر  د پرمخاوگ زمونوه 

 مساګده کړي:
ل وه ودونوه، فواتحې، جرگوې،  رول،. عامه مجالسو او بنډارونو کې د ژبې کا۱ 

 مودمساواگانې، وولنوزې بوخاواوې)لوبې اوسوالۍ  او دې ته ورته غونډې.
دین  مجالس د ژبې او فرهنگ په ترویج او متویول کوې سو  دیني مجالس:  .۲

ر  درلووودر  يش، ې ووه دینوو  او مووذهح  مفوواهو  نېووغ پووه نېدووه د انسووانانو لووه 
و لري، په دین  مجالسو کوې هدوه مفواهو  بووانېږي احسا  او رواين ېواک  ه تړا

پې په اروای  توگه د ولسونو پر احساساتو او رواين ېواک باندې ژور اغېوز پرېحوايس 
او  برشي حافظې ته سپار  کېږي. دا هده پروسه ده پې مقدسوو او نسوحاا  سوپېهدو 

د فزی و  ېایونو کې پر مخ ې ، نو که ژبه هدو ېایونو کې وپالل يش پې د ووولنې 
او معنوي ېواک له مالتړ او متویل څخه برخمنوه وي، ژبوه پوه تودریج  او غورګوادي 
توگه پرمخاگ کوي، زموږ په  وولنې کې مذهح  منظووم ادبووات پوې پوه پوواو ژبوه 
پنځو  کېږي، له نې ه مرغه په گړندۍ توگه د یوه نااګال  شوي خوېوت پوه څېور د 

  ۱۳۲۳موندلې ده.)ف وه ،نورو کاونډیو ژبو دین  مجالسو کې رر 
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ساز او موسوق  ه  د وليس فرهنگ یوو ډېور مهو  رکون  موسیقي  او متثیل: .۳
د  پې له اغېز او تاثور څخه یې د ژبې او ژبپالنې په برخه کې څوک ان وار نوه يش 
کور ؛ سندرې او موسوق  نه یواېې ګامه مجالسوو کوې د ژبوې فونومونوو او لداونوو 

ې خدک دې ته مجحوروي پې حافظې ته یې ه  وسوپاري.  ه خدک رشنا کوي، بد 
متثول ه  د یوه هرن په څېر د ژبې او ولس د هویت او شاو  ښ ارندوی  کوي، ل وه 
اتڼ پې د پواو او پوانو د پېژندنې یو سمحو  د . د متثول پوه برخوه کوې فدمو ، 

رمخاوګ تواتري، ډراماتو ې او طنزیه سناریو هده څه دي پې د ژبوې پوه متویول او پ
  Doranti,1997 کې س  ر  لري؛ ترویج او توسعه یې د ولس له منځه کېږي.)

 پایله 
پورته لو نه کې ژبه د یوه وولنوز ګنرص پوه توگوه وښوود  شووه پوې د ووولنوزو په 

تعامالتو او تحورتو جریا  کې په نامنظمه توگه له تحو  او تدوور  ه مخامخ کېږي، 
ه منف  وي، پر  ژبه یې زغمل رزم او مدوزوم دي. ووولنوز خو که دغه تدوور مثحت او ک

ارزښاونه لومړ  د دولت د پالوسۍ او س اتوژۍ پوه شوپو  څرخو  او بووا لوه وليسو 
مالتړ او مخالفت  ه مخامخ کېږي. زموږ هدف په دغه لو نه کې ژبه وه پوې د یووه 

که په ح وما   وولنوز ارزښت او مفهوم په حوث تر بحث رندې راغده. لومړ  دا پې
او دولا  کچه د ژبې مخه ډب يش او یا ه  متویل يش، نو په لومړي هده کې تحو  
او تنز  کوي او د متویل له کحده پرمخاگ کوي او همدا شا   د تدپاتې کېدو ام وا  

 یې زیاتېږي.
ې ح ومت او دولت م دا د  پې ژبه وپايل او متویل یوې کوړي. بد وې ېنه یوا

و اجاامګو  پاپېریوا  کوې م دوا د  پوې د خپدوې ژبوې د ولس ه  پوه مسود   ا
بسپنې او بقا لپاره کوويل او غوايل، خو منرق  او  ګدمو  گامونوه پورتوه کوړي؛ ژبوه 

 وپايل، توسعه ورکړي او ترویج لپاره ورته رزمې ههې وکړي.
 اخوسانهپایده 

تو او ژبووه یوووه وووولنوزه پدیووده ده پووې د انسووانانو توورمند د وولووو وووولنوزو تعامووار 
جریانونو په تور  کوې پرمخاوګ او تحوو  کووي. د ووولنوزې راکوړې ورکوړې ترڅنوګ 
ح وما  او دولا  مالتړ ه   ژبې ته پرمخاګ ورکوي او همدا شا  د ژبې تنز  او یوا 
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ه  ژبه حاشوې ته غورېو ، د دغو ارزښاونو په نوه ترحووق کوې ندوواح د . وليسو 
ه دي پې هر یو وولنوز او برشي ارزښت ته پوه مالتړ او وولنوز تړونونه او کادې، هده څ

 خپدو ارادو کې انع ا   ورکوي.
 مناقشه

بد وې  ،پواو ژبې ته  ورپېي  وو  بدلونونه، په ناڅاپ  او طحوع  توګه نوه دي راغويل
د وولنوزو سوايس او اقاصادي ګوامدو پر بنس  په لو  ر  پواو ژبوې توه د یووې ایجواد 

شوي دي، خو په اديب پوکواټ کوې یوې دغوه سواونزه د  ته شوې پروسې پر بنس  رامند
یعنې د اموال  او انشوا  پوه  ،ته شوي دي ناسمو قضاوتونو او مدحوواتو په واسره ه  رامند

برخه کې د ژبې ميل معوار پوه پوام کوې نوه د   نووو  شوو . د یووه مروجوه لو ودود او د 
کاابونو کې ډېور  یوې د  پواو ژبې مسد   توب ته کار نه د   شو ، د ګرامر په لساونو

ېاناړو ګرامري فارمولونو او یو مفهوم لپاره د مافاوتو الرالحاتو درلودون   دي؛ دا هدوه 
څه دي پې یوې ژبې لپاره سو ه نناونوه ده. همودا شوا  زمووږ پوه وولنوه کوې د ژبوې او 
ژبپوهنې برخه کې د پام و  کار نه د  شو ؛ که شو  ه  د ، یواېې گراموري ا خ کوې 

والو خپل قدو  ازموویدح د  او د ژبوې د ودې او ووولنوزې بقوا او تورویج لپواره ر سو  او لو 
سوساامتوک کار نه د  شو ، څو ژبه پرې پرمخاگ وکوړي. اوسومها  د پوواو ژبوې پور 
و اندې ډېرې داسې نن ونې شاه پې ولس او ح ومت یې په معواري او منرقو  توگوه د 

بوازاري ویوونوه او د بهرنووو مؤسسواتو لوه لووري د محوه کولو ېواک نه لوري؛ اقاصوادي او 
پردي فرهنگ او ژبې بهور په ناویيل او نااحصایه شوي توگه ل وا د . زموږ ژبه گواښو  او 
له تنز  او تعزیل  ه یې مخامخ کوي او هده ناس  رقاباونه، حرکاونه او غورېن ونوه پوې 

  او غورمسود   حرکوت پوه توگوه د ژبې د مالتړ او کره وايل شعارونه ورکوي، د یوو نوامنظ
 politicalووولنې توه خپول ادبووات ګرضوه کووي پوې پایدوه یوې پور سووايس توکمپالنوه)

Ethnology کېږي او د یو قوم، ژبې او فرهنگ پر و اندې ناسامل رقابت او ګ وس العمول 
 ته رر هواروي.
 مأخذونه
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Abstract  

In this article those Orientalists were mentioned who 
tried to enrich Pashto language and literature throughout 
translation, who translated the various books from 
Pashto language and literature to the western language 
and from western languages to the Pashto language 
and literature, so in the relation to it, in this article the 
Orientalists of England, Russia, Germany, France, 
America and Denmark countries and the Tajikistan and 
Uzbekistan countries Pashto scholars and their various 
religious, historical, folkloric, literary and linguistic 
translations have been descripted. 

 لنډیز
نوه په دې لو نه کې د هدو خاوځپوهانو یادونه شوې پې د پواو ژبې او ادب پوه بډای

و او له پواو ژبې او ادب څخه یوې لوېودیځو ژبوو توه ا ېکې یې د ژبا ې له ررې ههې کړ 
له لوېدیځو ژبو څخه یې پواو ژبوې او ادب توه رثوار ژبوا يل دي پوې پوه تور  کوې یوې د 
انادسوواا ، روسوووې، رملووا ، فرانسووې، امری ووا او ډمنووارک د هېوادونووو خاوځپوهووا  او د 
تاج ساا  او ازب ساا  د هېوادونو پواو پوهوا  او د هدوو  د بېالبېدوو دینو ، تواریخ ، 

 و ژبا و په ا ه څرګندونې شوې دي.دبپوهنوزو او ژبپوهنوز فول دوری  ، زده کړه یوزو، ا
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                                                           رسیزه
د نولسمې پېوړۍ پوه بهوور کوې د پوواونخوا او افدانسواا  سوومو توه د انارېزانوو 

د نږدې کېد  او د افدانساا  شاميل خواوو توه پوه ګاونوډي ترکسواا  او بخوارا کوې 
روسانو پرمخاګ او د دې هېواد حسا  او س اتوژیک موقعوت له امدوه پوه روسووه او 
انادساا  او بوا په نورو غريب هېوادونو کې د پوانو او پواو ادبواتو پوه ا ه څېړنوو توه 

 پامدرنه ډېره شوه. 
دو  د پواو ژبې د ار او منشا ، له ېونو سوومه یووزو او پخوواين اریواين او اریواي  

ه د پواو ژبې پرتده، د پوانو د تاریخ، د پواو ژبې د ګرامر، د پوواو ادبوواتو د ژبو   
تاریخ، د پواو ادب د نظ  او ن ، د پوان  فول دور، د پوان  وولنې د ژوند پور کوړو 
و و، دود و دساور، د پوان  قحودو پر قحایيل ژوند او ېاناړنو او دې ته ورتوه پور ډېورو 

 او څېړنو تر څنګ یې ډېرې ژبا ې ه  کړې دي.  نورو ا خونو باندې د لو نو
پر ډېرو ژبو ل ه ګريب، فاريس، اردو، پواو او ډېورو نوورو ژبوو  خاوځپوهانو د خاود

کووې لو نووې، څېړنووې او ژبووا ې کووړې دي، خووو پووه دې مقالووه کووې یووواېې د هدووو 
، خاوځپوهانو یادونه کوو او پر ژبا و یې رڼا اپوو پې له پواو ژبې څخه یې انارېوزي

فرانسوي، رملاين او نورو ژبو او یا یې لوه دې ژبوو څخوه پوواو ژبوې او ادب توه رثوار او 
مواد راژبا يل او د پواو پاناه یې پرې رناونه او بډایه کړې او همدارناه یوې د پوواو 

 ژبې رثار او لو نې لوېدیځې نړۍ ته ورپېژنديل دي. 
 او مربمیت اهمیتد څېړنې 

پېژند  پې له پواو ژبې او ادب څخه لوېودیځو ژبوو  د هدو ژبا ون و خاوځپوهانو
او له لوېدیځو ژبو څخه یې پواو ژبې او ادب ته ژبا ي کړي او څرناوه پوې د دو  د 
ژبا و په ا ه کره او منسج  معدومات نشاه؛ نو د دې رثارو په ګوته کو  او د پواو ژبوې 

 او ادب په بډاینه کې یې ارزښت څرګندو  ا ینه پاره ده. 
 ېړنې موخېد څ

په دې څېړنه کې هده خاوځپوها  معر  شوې دي پوې پوواو ادب پوه بډاینوه 
کار او له نورو ژبو څخه پواو ژبې توه  او لوه پوواو ژبوې نوه نوورو ژبوو توه رثوار یوې کې 

 ژبا يل دي.
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 د څېړنې پوښتنې
 ې لوه ررې ههوې . کومو خاوځپوهانو د پواو ژبې او ادب په بډاینه کوې د ژبوا ۱

 کړې دي؟
 . کومو خايځپوهانو له پواو ژبې او ادب څخه لوېدیځو ژبو ته رثار ژبا يل دي؟ ۲
 . کومو خاوځپوهانو له لوېدیځو ژبو څخه پواو ژبې او ادب ته رثار ژبا يل دي؟۳

 د څېړنې میتود
 څخه ګټه اخوسال شوې ده. مواودپه دې لو نه کې له ترشیح  او توضوح  

 اصيل منت
و سوومو توه راغدول؛ نوو پوه پېووور، موردا ، نوښوار، کده پوې لوېودیځوا  د پووان

کوهاټ، دیر او ېونو نورو ېایونو کې د کدوساوو او د محددونو د مرکزونو د جو ولوو تور 
څنګ یې په دین  برخه کې د ګوسویت د دودولوو او د دې دیون د ښوېاڼو د ښووولو 

برخوه کوې د  لپاره په نظ  او ن  باندې د رسامين کاوابونو ژبوا ې وکوړې. پوه تواریخ 
افدانانو د الل او نسل په ا ه، په فول دور کې د پوان  بډایو فول دوری وو مووادو، پوه 
زده کړه یوزه برخه کې د پواو ژبې د زده کړې په موخه، پوه اديب برخوه کوې د پوواو 
ادب د ناماو شاګرانو او لو والو ل ه خوشحا  خا  خټک، رحام  بابا او نورو لو والو 

ژبپوهنوزه برخه کې د قاموسونو، ګرامرونو او نوورو رثوارو ژبوا ې شوامدېږي د رثارو او په 
پووې دلاووه بووه لووومړ  د انادسوواا  او بوووا بووه د روسوووې، رملووا ، فرانسووې، امری ووا او 

 ډمنارک پر خاوځپوهانو او د تاج ساا  او ازب ساا  پر پواو پوهانو ختې وکړو.
 Henry Vansittart. هرني ونسټارټ ۱

ز.کا  د جوو  پوه ۱۷۳۲د  Henry Vansittartپوه هرني ونسټارټ انارېز خاوځ
مه نېټه په لند  کې نوړۍ توه سو ګې وغړولوې. لوه رېوډنګ ښووونځ  څخوه تور ېودر 

فارغېدو وروساه ونچسټر کالج کې شامل شو. د در  په بهور کې په مېډمونه  کوې 
 East Indiaکالو په ګمر په ۱۳ز.کا  کې د ۱۷۴۵د فرانسس نز وولنې غړ  شو. په 

ز.کا  په بناا  کې د فورټ ویدو  د وايل او د هنود ۱۷۳۱کمپنۍ کې مالزم شو. په 
د کونسل د مرش په توګه وواکل شو. ده په بناا  کې د مور جعفر پر ېا  مور قاسو  
لوبدار کړ، خو وروساه د مور قاس  او د کمپنۍ تر مند ا ی ې خرابې شووې. هورني 
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ز.کوا  کوې بېرتوه انادسواا  توه ۱۷۳۴عفا یې وکړه. پوه دا خپده تېروتنه وګڼده او اسا
ز.کا  کې د همدې ایس  انډیا کمپنوۍ ۱۷۳۲ور ، خو پنځه کاله وروساه یعنې په 

 ډایرکټر وواکل شو او بېرته هند ته راغح.
ز. او ېوا  یوې م ووپ وواو  افریقوا ۱۷۷۱د ویا يل په تذکره کې د ده د مړینې کا  

ز.کوې پوه رره کوې د ۱۷۷۱انود دي پوې د  پوه ښود  شوو  د ، خوو ېونوې پوه دې 
کووواۍ د ډوبېوودلو لووه امدووه مووړ شووو  د ، خووو د ډاکټوور جاویوود خدووول پووه وینووا، د  د 

ز.کا  د مارچ تر درېومې نېټې پورې ژوند  و. د دې ختې دلوول هدوه لووک پوه ۱۷۸۴
ګوته کوي، کوم پې هرني ونسټارټ د هدې وولنې مرش ته اسواولح و پوې پوه دې لووک 

د خپل کااب د هده تدخوص د ژبا ې یادونه کړې پې ده د ا ارارفاغنه په ناموه  کې یې
په انارېوزي ژبوا لح د . د دې لووک پوه پوا  کوې د ده لوه نووم  ه دغوه نېټوه د )موارچ 

ز.کوا  پوورې ۱۷۸۴ز.کا   لو ل شوې؛ نو دا څرګنده شووه پوې د  تور ۱۷۸۴درېومه 
کوې خپوور  Asiatic Researchesدا لووک پوه ژوند  او په کد اه کې و. بوا پې کده د ده 

شو؛ نو د هده وخت اېډېټر ده ته د ماوفح لفظ کارولح د ؛ نوو ویدوح شوو پوې هورني د 
 مخ  ۵۵: ۲ز.  کدنو په مند کې مړ شو  د . )۱۷۸۷او  ۱۷۸۴)

هرني ونسټارټ هده خاوځپوه د  پې ا ارارفاغنه یا د افدانانو رازونوه پوه ناموه 
و د الول او نسول پوه ا ه پوه انارېوزي ژبوه وژبوا ه او ور ه یوې د یو کااب یې د پوان

 پواو ژبې د لوک بېداه ه  شامده کړې ده.
 Henry George Raverty . هرني جارج راورټي ۲

و. د  د  Henry George Ravertyد مېجر راورو  پوره نوم هرني جارج راوروو  
ار کوې زېږېودلح. د پوالر مه د انادساا  په فاملت نوم  ښ۳۱ز.کا  د مې په ۱۸۲۵

نوم یې پوټر راورو  وو پې په بحري فوج کې یو جرا  و. موور یوې د فاملوت ډرا  لوه 
خاندانه وه. راورو  د پنځدسو کالو په ګمر کې لوه پوالر  ه پوه سومندري سوفر روا  
شو، بوا یې په پوې  کړنو پول وکړ. د   پارلس لومو  په مرساه په پوځ کې شامل 

ز.کا  کې له خپل پووځ  ه د مداوا  د ۱۸۴۳ندوساا  ته راغح. په شو او دغسې ه
قدعې محارصې ته راغح. وروساه د پنجاب په ګجرات سوومه کوې د سوو هانو خوالف 

ز.کوا  د موارچ ۱۸۴۲وجناېده. د دې جاړې په پا  کې پنجاب او لووبه  حود د 
هودې توه ز.کوا  کوې راوروو  د مېجور ګ۱۸۳۳د انارېزانو ر  ته ورغدل. پوه  ۳۱په 
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ورسېده او یو کا  وروساه له پوځ څخه تقاګد شو. راورو  د ایسو  انوډیا کمپنوۍ یوو 
داسې پوې  افرس و پې په هند او پواونخوا کې یې د خپل ژوند ډېره برخه د پواو 
او نورو خاوځو ژبو زده کړې او مروالعې توه وقوا کوړې وه. د  یوو رهوون سوړ  و او 

  کې پور پوواو  بېوره اردو، فواريس، ګجورايت، کدن مالزمت په دورا ۲۱دلاه یې د 
مرهټ  او هندي ژبې ه  زده کړې وې، خو د ده د خوښې ژبه پواو وه او په دې ژبوه 
کې یوې ګرامور، ډی شورني، یوو اناخواب، د پوواو د ژبوې د زده کوړې کاواب)مېنو   

ز.کوا  ۱۸۳۱لو يل دي او د پواو د کالسو و شاګرانو د مناخب کالم ژبوا ه یوې پوه 
په انارېزي کې خپره کړه. راورو  هده لومړنح سړ  د  پې لوه انارېوزي څخوه  کې

پوه نووم ترجموه او «  Aesop fablesایسپ الح و  کوسه»یې یو کااب په پواو کې د 
 مخ ۷۱: ۲ز.کا  کې یې خپور کړ.)۱۸۷۱په 

د ده بل اثور د پوواو شواګرانو غووره اشوعار دي پوې لوه انارېوزي ژبوا ې  ه پوه 
ې پاو شو. له راورو   ه ګمر وفا و نه کړه، که نه ډېر نور رثار به یې ز.کا  ک۱۸۳۴

 مخ   ۱۸: ۳ه  خپاره کړي وو پې له هدو څخه یو ه  پواو شو  انجول و.)
ز.کا  د اکاوبر په دوهمه نېټه د یو اتوا کالو په ګمور موړ شوو. ده ۱۲۱۳راورو  د 

نه و، خو ده پې کوم  ز.کا  کې واده وکړ، بچ  یې۱۸۳۵په څدوېوت کدنۍ کې په 
کارونووه د پووواو ژبووې او ادب لپوواره کووړي دي پووواانه بووه یووې نوووم توور ډېووره ژونوود  

 مخ  ۸۱: ۲وسايت.)
ز.کوا  کوې بشوپړه کوړه. ۱۸۸۱همدارناه ده د طحقات نارصي انارېزي ژبوا ه پوه

 selection from the poetry of the Afghans from the)راورو  یوو بول کاواب د 
sixteenth to nineteenth century)  یعنوې )د افدانوانو لوه شواګرۍ نوه اناخواب لوه

شپا لسمې څخه تر نولسمې پېړۍ پورې  په نامه له پواو څخه انارېوزي توه ژبوا لح 
ز.کوا  کد اوه پوه پوا  کوې څدوور ۱۸۵۵د . راورو  د خپل ګرامور د لوومړي پواو 

ال ن ول، د زا ه وليس ن دونه ه  ثحت کړي دي: د نحوې او خره ن ل، د افریودي او مو
او طحوب ن ل او د هدک د امر ن ل. راوروو  دا پوواو ن دونوه لوه انارېوزي ژبوا و  ه 

 مخ  ۵۳۴: ۱۱خوندي کړي دي. )
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 Cuthbert Edvward Biddulph . يس. اي. بېډولف ۳
کپټووا  جووا  بېووډولا یووو طحوعووت پېژنوودون ح نظووام  وو. د  د رابوورټ بېووډولا 

مووه زېږېوودلح او د ۲۵ور  د مواشوواې پووه ز.کووا  د جوو۱۸۴۱درېووو  زو  و پووې د 
کوالو پوه ګمور موړ  ۸۱د  Grey Courtمه د لنود  پوه  ۲۴ز.کا  د ډیسمت په ۱۲۲۱

شو  د . په اتدس کدنۍ کې پوې  قرعې ته شامل شو  او د هندوساا  د رزادۍ 
ز.کا  پوورې ۱۸۷۷ز.کا  د جنګ په بهور کې اََوده ته را اساو  شو  د  تر ۱۸۵۷

وت کووې هوو  دنووده توور ه کووړې ده. پووه  یوې د کشوومور پووه شووام  لوېوودید کووونج ګکداک
 مخ  ۲۳۱: ۴ز.کا  کې تقاګد شو  د . )۱۸۲۳

خاوځپوه يس. اي بېډولا انارېز و. د نولسمې پېړۍ په وروساوو کوې د کومورج 
نظمونوه،  ۱۱۲پوهناو  په ورېنټ  کالج کې پروفورس و. ده د خوشحا  خا  خټوک 

 Afghan poetry of the seventeenکاواب نووم یوې  غزلونه پوه انارېوزي وژبوا  . د
century being selection from the poems of khushal khan khattak   یعنوې

)د اوه لسمې پېړۍ افداين اشعار د خوشحا  خا  خټک  له اشعارو څخوه اناخواب  
 مخ  ۲۲: ۲د . )
 Captain Trevor Chichele Plawden. کپتان ټریور چیچيل پالوډن ۴

ز.کا  کې پوانې سومې ته راغدوح ۱۸۳۱پالوډ  د انادساا  اوسېدون ح و. په 
ز.کوا  کوې پوه ۱۸۷۵او د برتانوې په پوځ کې یوې د مېجور پوه ګهوده کوار کواوه. پوه 

پنجاب دېره غازي خا  کې اسسټن  کمېشورن و، پوواو یوې زده او لوه پوواو ژبوې او 
ي هوووز کدوود افدواين پوه ز.کوې یوې د پوادر ۱۸۷۵ادب  ه یې مونه لرله. پوه کوا  

انارېزي وژبا ه او د رهور جېل له پاپخونې څخه یې خپور کړ. ده په لومړي ېول لوه 
وولو نه ډېر پواو منظوم او مٍنثور ادبوات په انارېزي وژبا   او له دې ررې یې پوواو 
ژبه او په هدې کې یې شوي کارونه اروپواي  نوړۍ توه ور وپېژنود . پوالوډ  د مولووي 

 Pashto translation ofوره کاواب )ګونج پوواو  پوه انارېوزي ژبوا لح او د احمود پو
Ganjepakhto  مخوه د .  ۱۳۲ز.کا  کې خپور کړ . دا کااب ۱۸۸۲په نوم یې په

که څه ه  د  یو انارېز افرس و، خو پوواو او پوواانه یوې ډېور خووښ و. ده د پوواو 
 ، خو منظمه کاوايب ژبې د زده کړې یو کااب ه  لو دح د  پې دوه ېده پاو شو 

 مخ  ۲۴: ۲بڼه نه لري.)
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د اسااد رشاد په وینا، د پالوډ  د کدود افداين ژبا ه یواېې د کدوود افدواين ژبوا ه 
نه ده، بد ې ېا  ېا  ېون  جدرافواي  او ګرامري څېړنوې هو  ور ه شواه او دغوه 

 مخ  ۲۵: ۴مخه لري.) ۳۲۵پاپ  ژبا ه 
  J. W. Gilbertson. مېجر جې ډبلیو ګلربټسن۵

زېږدیزې پېړۍ په پول کې د برتانوي  ۲۱د ده پوره نوم جارج والټر ګدتوسن و. د 
ح ومت له خوا په پوځ کې د مالزمت په لړ کې هند ته راغدوح و. پوه پووځ کوې یوې د 
مېجر په ګهده کار کاوه. په پوان  سومه کې پاتې شوو ، څوه وخوت یوې پوه لنوډي 

وه. ده د نورو تا لوفاتو په لوړ کوې یوو هو  د  کوتل کې ه  تېر کړ  د . پواو یې زده
  A Dictionary of pakhto idiomsپواو د محاورو او الرالحاتو ژبا ه کړې پې د 

 مخ ۱۲۳: ۲نومېږي. )
 Sir Olaf caroe. رس اولف کېرو ۶

اولا کېرو هده خاوځپوه د  پې د پوانو په ګالقه کې یوې نوږدې شوپېاه کالوه تېور 
ز.کا  کې د برتانوې ح ومت لوه خووا د پووې  ۱۲۱۳ډېر بدد و. په کړ  او له پوانو  ه 

افرس په توګه پواونخوا ته راغدح و. په دې ګالقه کې ښه بدد او ګرېېدلح و. پوه پېووور او 
نوښار کې پاتې شوو او بووا یوې درې کالوه پوه پنجواب کوې تېور کوړ ، بووا موردا ، هوزاره، 

وواکل شو. د یو څه موودې لپواره د لووبه کوهاټ او پېوور کې د پولوټو ل افرس په توګه 
ز.کا  کې نوي ډهيل ته واساو  شوو ۱۲۳۴ حد پوا س ریټري ه  پاتې شو  و. په 

او هداه یې د دوهمې نړېوالې جاړې په بهور کې د فوار  سو ریټري پوه توګوه کوار کواوه. 
ز.کوا   پوورې د ۱۲۴۷و  ۱۲۴۳څه موده یې په بدوپساا  کوې هو  تېوره کوړې ده. پوه )

موړ  ۲۳ز.کوا  د نوومت پوه ۱۲۸۱ه  حد ګورنر ه  پاتې شو  د . بارخره کېورو د لوب
شو. اولا کېورو د پووانو د تواریخ، الول، نسول او ژبوې پوه ا ه پور هدوه ارزښوامن کاواب 

)پواانه  نومېږي، د ژبا ې پوه برخوه کوې یوې هو  خپول قدو   The pathans بېره پې 
پووواو نظمونووو  ۲۳  خووا  خټووک دپدووولح پووې لووه ایووویدون هوواو   ه یووې د خوشووحا

)د خوشوحا   The poems of khushal khan khattakانارېوزي ژبوا ه کوړې ده پوې 
خا  خټک اشعار  په نامه له پواو مه  ه په لومړ  ېول اکسوفورډ یونوورسوټ  پورېس 

موخ ، نوو لوه دې څرګنودونو  ۱۲۸: ۲ز.کا  کې په کاايب بڼوه خپوور کوړ.)۱۲۳۳په کا  
 اولا له پوانو او پواو ادب او تاریخ  ه څومره مونه لرله.  څخه دا جوتېږي پې
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 Dr. D. N. Makenzi. ډاکټر ډېوېد نېل مکینزي ۷
ز.کوا  کوې پوه ۱۲۲۳ډېوېد نول م ونزي پې زیات په م ونزي مشوهور د ، پوه 

ز.کا  کې یې د کېمرج یونوورسټۍ تعدوو  بشوپړ ۱۲۴۳لند  کې پودا شو  د . په 
ې جاړې په بهور کې له انارېوزي پووځ  ه هنود او برموا توه کړ. د  د دوهمې نړیوال

ز.کوا  کوې د ۱۲۴۳ز.کا  کې زده کړه. په ۱۲۴۵راغح، پواو ژبه یې پېوور کې په 
مورانشاه)شاميل وزیرساا  و دو   په ګس ري قرعه کې و. د هندوساا  او پاکساا  

  مورانشواه ز.کا  پورې یې په شاميل وزیرساا۱۲۴۷د وېپ تر وخاه پورې یعنې تر 
 School of oriental andز.کوا  کوې لوه ۱۲۵۱کې په پوځ کې نوکري کوله. ده په 

African studies   څخوه پوه ژبپوهنوه کوې ډګوري واخوسواه. بووایې د خپول اسوااد
هونګ په ررښوونه د اوساا، پهدوي او سددي ژبو مرالعه ه  وکړه. نومو   خاوځپووه 

 مخ ۱۳۲: ۲ز.کا  کې مړ شو. )۲۱۱۱په 
  B.Aز.کا  کې د لند  په پوهناو  کوې شوامل شوو، د فواريس ژبوې )۱۲۴۷په 

ز.کا  ګرا  ته ۱۲۵۴  وکړه. په M.Aیې وکړه بوا یې د ایراين ژبو په فواللوژۍ کې )
ز.کووا  یووې د ۱۲۵۷ور  او د ډاکټوورۍ تېووز  یووې د کووردي لهجووو پووه ا ه ولو ووه، پووه 

 مخ  ۱۲۱: ۴ډاکټرۍ دیپدوم واخوساه. )
پوه د خپدو نورو ګدم  کارونو تر څنګ د خوشحا  خوا  خټوک د خاوځ دې س 

 Poems from the dewan khushalدېوا  څه برخوه پوه انارېوزي ژبوا لې ده پوې 
khan khattak  د خوشحا  خا  خټک له دېوا  څخه شعرونه  تور ناموه رنودې پوه(

ز.کووا  کووې پووه لنوود  خپووور شووو  د .  د م ونووزي د دې ژبووا ې پووه ا ه ۱۲۳۵
همدارناه نومو   د یونس و د پاره د خوشحا  خوا  خټوک » لرحو  رحو  واي :ګحدا

 مخ  ۳۱: ۳«.)د دېوا  یوه برخه په انارېزي ژبا لې او خپره کړې ده
 William Carey. ویلیام کېري  ۸

موه ۱۷ز.کا  د اګست د مواشواې پوه ۱۷۳۱د ګوسوي دین محدغ ویدوام کوري د 
ز.کا  د جو  د مواشواې پوه ۱۸۳۴ېدلح او د کې زېږ  Paulerspuryد انادساا  په 

کدو په ګمر موړ شوو  د . د  د نووي ګرصو د  ۷۲نهمه د هندوساا  په سورامپور کې د 
ز.کا  د هند په سورامپور کې یوې د سوورامپور ۱۸۱۸ګوسوي محددونو پالر بدل شو . په 

ژبوو  د پوهناو  بنس  کېوود. ده انجول په ګريب، هندي، سنس ری ، بناايل او سوام 
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ژبا لح او پاو کړ  د . ویدوام لومړنح سړ  د  پوې د ېونوو نوورو پوه مدارتووا یوې پوه 
 مخ  ۳۳۴: ۴ز.کا  شاوخوا کې تورات په پواو وژبا ه. )۱۷۲۱کد اه کې

ویل کېږي پې د انجول پواو ژبا ه تر وولوو لوومړ  ویدوو  کېوري او د ده مداوري 
ز.کوا  کوې پواو شووه او ۱۸۱۸ه جا  لېډ  په رشی ه کړې وه. د انجول دا ژبا ه پو

 مخ  ۱۳۳: ۲همدا د پواو لومړنح پاو شو  کااب ګڼل کېږي.)
ز.کا  کوې ۱۷۲۳کې لو  : ویدوام کېري په « د مېړين اولس ادبوات»ګور  په 

د برتانوي ح ومت په دور کې له لنود  څخوه د هنود کد اوې توه د تحدووغ پوه غورض 
یوار د ګوسوویت د تحدووغ مرکوز پوه ز.کوا  د ده پوه ملسوه او ز۱۸۱۱راغدح د  او په 

سورامپور کې جو  شو. بوا یې په سورامپور کې هندیانو ته کالج پرانوسواه او ورپسوې 
یې یوه مرحعه تا سوس کړه پې په دې مرحعه کې مسووح  ادبووات پوه خاوځوو ژبوو 

 مخ  ۳۳: ۷پاپېد .)
 Dr. John Leyden. پادري ډاکټر جان لېډن ۹

انارېز خاوځپوه د  پې د پوانو د پېژنودنې پوه لوړ ډاکټر جا  لېډ  هده اوڅار 
کې د اولویت حق لري. جا  لېوډ  الوال  طحووب و، خوو د ژبوو پوه زده کوړه کوې یوې 

ز.کوا  پوه لنود  کوې پوودا شوو   او پوه ۱۷۸۵حورانوون ح اساعداد درلود. د  پوه 
 کالو په ګمر مړ شو. ۳۳ز.کا  کې د ۱۸۲۱

فواريس، ګجورايت، اردو، سانسو رې ،  مورنۍ ژبه یې انارېزي وه، خوو پوه ګوريب،
جاوه ی  او پواو ژبو ه  پوهېده، ښې یې زده وې ا  تر دې پې ژبا ې یې هو  تورې 
کولې. د پواو ژبې تر زده کړې وروساه یوې د اخونود دروېوزه مخوز  ارسوالم غونودې 
ګرا  مه څه برخه په انارېزي وژبا لوه، تور دې وروسواه یوې انجوول او توورات پوواو 

ز.کا  کې وکړه. همدارناه ده د روښانوانو په ا ه لوه دبسواا  موذاهب ۱۸۱۸ه ژبا ه پ
 مخ ۱۳۲: ۲نه یو مضمو  په انارېزي ژبه وژبا ه.)

ز.کا  په مدرا  کې د ایس  انډیا کمپنۍ موالزم شوو. ۱۸۱۳د  پې اتدس کدن و په 
ده  ز.کا  په فورټ ویدو  کالج کې د اردو ژبې اسااد شو. پوه دغوه وخوت کوې۱۸۱۳د  په 

ډېر کاابونه له سنس ری  او پاريس څخه انارېزي توه وا و . د  لوه کد اوې څخوه جواوا او 
 مخونه  ۲۱۱و۲۱۱: ۴سوماترا ته ور  او هداه یې جاوه ی  ژبه زده کړه.)
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 Robert Clark. پادري رابرټ کالرک ۱۱
ز.کوا  ۱۷۲۳د مسوح  محددونو د وولنې لومړ  اسااد ویدووام کووري و پوې پوه 

کې یو کاواب پوه پوواو ژبوه پواو « سورامپور»ه راغح او هداه یې په یوه کيلکد اې ت
ز.کا  کې په دېوره ۱۸۳۲ز.کا  په پېوور، په ۱۸۵۴شو پې پنځه کاابه نومېده. په 

ز.کا  کې په بنوو کوې د مسووح  تحدووغ دایوره پرانوسواده ۱۸۳۵اسامګول خا ، په 
ېوده پوې د پو ا  پوه شوه. لومړ  پواو  پې مسوحوت یوې ومانوه، درورخوا  نوم

 غرونو کې پوانو وواژه. 
د پېوور د مسوح  مؤسسې لومړ  رمر او بنسټار رابرټ کوالرک و پوې انجوول یوې پوه 

ز.کا  کې یې پوه لنود  کوې پواو کوړ. انارېوزي اخحوار لو وون   ۱۲۱۱پواو وژبا ه او په 
تنوه  ۵۳۳تنو ګوسوي محددونوو د پووانو پوه سوومه کوې فعالووت کواوه او  ۵۷۳۲لو   پې 

ز.کا  دغوو خد وو جوو  کوړ. ۱۸۵۵پواانه یې ګوسویا  کړ . په پېوور کې اډوارډ کالج په 
، په دېره اسوامګول خوا  کوې ۲۱ز.کا  د مسوح  محددونو مرکزونه په پېوور کې ۱۲۳۱په 
 مخ  ۴۴: ۷. )وو ۲و په کوهاټ کې ا ۲ ې هزاره ک، په ۱۱ ، په بنو کې۱۲

مواشاې په څدورمه په انادسواا  کوې د ز.کا  د جور  د ۱۸۲۵رابرت کالرک د 
Harmston  په Lincolnshire  ښار کې زېږېدلح د . ده دTrinity   کوالج ووایوه او

 ۲۳بوا کومریج پوهناو  کې شامل شوو. لوه پوهناوو  څخوه تور فراګوت وروسواه پوه 
لوه خووا جوذب او د ګوسوویت د  Church Mission Society (CMS)کدنوۍ کوې د 

ز.کا  د بحر له ررې کد اې توه ۱۸۵۱اا  ته واساو  شو. د  پهتحدوغ لپاره هندوس
ز.کا  کې یې په امرترسو کوې د ۱۸۵۲ور  او له هده ېا  څخه پنجاب ته راغح. په 

تحدوغ لومړنح مرکز پرانوست او په خپدو تحدوداتو یوې پوول وکوړ. ده پوه پنجواب کوې د 
 ۷۳۱ لپواره یوې نوي ګوسوي شوو کسانو لپواره یوو نوو  کدوح جوو  کوړ، د دغوه کويل

ه ااره ېم ه له ح ومت څخه راونووله او د دې نووي کويل نووم یوې د خپول نووم پوه 
 کېوود. « کالرک رباد»نسحت 
ز.کا  یې د پېوور د پوانو د ا ولو په موخه په پېوور کوې د ګوسوویت ۱۸۵۴په 

ز.کوا  دمخوه ۱۸۵۷د تحدوغ مرکز جو  کړ. د  د هنود د رزادۍغوښوانې تور جاوړې
 Elizabithموه لوه۱۴ز.کوا  د موې د مواشواې پوه ۱۸۵۸ ، هداوه یوې د لند  ته ور 

Mary Browne   ،ه واده وکوړ. د ده مېورمن یووه نرسوه وه او پوه سنسوو ری ، اردو 
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فرانسوووي، جرمنوو  او ایټووالوي ژبووو هوو  پوهېدلووه، ې ووه نووو دا هوو  د ده پووه تحدودوو  
ز.کا  پېووور توه ۱۸۵۸ماموریت کې له ده  ه مرساواله شوه او دو  دوا ه بېرته په 

ز.کا  یې په کشمور کې د مؤثر تحدوغ په موخوه یوو طحو  کدونووک ۱۸۳۴راغدل. په 
جو  کړ او مېرمن یې که څه ه  مسد   ډاکټره نه وه، خو د ډاکټرې په توګوه یوې پوه 
کار پول وکړ. په کشمور کې ګوام خدوک لوه دو   ه ډېور جوو  نوه وو. یوو وار خوو ر 

ليس خد و د دین  ګداموو له برکاوه د دو  پوه نواونوو او داسې ه  پېوه شوه پې او 
موخو پوه شو  او د دو  پور ضود راوپارېود ، کوابو یوو نوو  زر کسوانو د دو  مرکوز د 
ودانۍ پر پاپېر را وڅرخېد  او د دو  د تحواهۍ ههوه یوې وکوړه، خوو د ده مېرمنوې 

خپدو خورلڼوو د پې د کدووالو ښځو په مند کې یې ډېر درناو  او رسوخ موندلح و. د 
مرساو له برکاه په دې وتوانېدله پې وضعه څه ررامه کړي. دو  تر دې وروساه خپدو 
طح  مرساو ته د تحدوغ د ښه مؤثریت په موخه ر زور ورکوړ، دا ې وه پوې د دې کوار 
ګټه او ښه پایده یې په خپدو س ګو لودلې وه. کوالرک پوه پنجواب، پېووور او کشومور 

ز.کا  د مې مواشاې ۱۲۱۱روګرامونو تر ګميل کولو وروساه د کې د ډېرو تحدودايت پ
کوالو پوه ګمور  ۷۷نووم  ېوا  کوې د  Kasauliد هوامپل پرادېپ ایالت پوه  ۱۳په 

 مخونه  ۱۱۳و۱۱۵: ۴ومړ. )
پادري کالرک پواو زده کړې وه او د انجول پواو ژبا ه یوې کوړې وه پوې پوه دې 

په پوان  خاوره کې د هدو رساناواوو  دغې وولنې»ا ه څېړنپوه معامد شونوار  واي :
نه اسافاده کولوه پوې اسواعامري ح وموت ورتوه برابورې کوړې وې. کوالرک د خپدوو 

 مخ  ۳۸: ۷«. )سورامپوري اسالفو کارونو ته دوام ورکړ او انجول یې په پواو وژبا ه
ز.کوا  کوې ۱۸۳۱د ده بل مسوح  کااب ابنوت د حضورت ګوسح د . دا کااب په 

 پاو شو.
  Thomas Patrick Hughes پادري تهامس پیټرک هیوز .۱۱

خاوځپوه و  پ  هووز انارېوز پوادري وو. الول نووم یوې تهوامس پوټورک هوووز و. پوه 
ز.کا  کوې پېووور توه راغدوح و. ۱۸۳۵لند  کې یې مسوح  زده کړې بشپړې کړې. په 

وواو، په پوان  سومه کې یې د ګوساي  محددونو د مرش په توګوه شول کالوه تېور کوړ . پ
ګريب او اردو ژبې یې ښې زده وې. دې سومې ته د پادرې هووز په راتګ  ه ګوڼ شومېر 
اديب رثار پاو شو . له ده  ه په دې کار کې د تنا  مولوي احمود مرسواه وکوړه. ده د 
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پماوو او خپوور کوړ. دوهو  کاواب یوې د « کدوود افدواين»انارېزانو لپواره د پوواو اناخواب 
ز.کا  کې د انادساا  په هورت فوورډ کوې پواو شوو ۱۸۳۳په انجول پواو ژبا ه ده پې 

 مخ  ۲:۱۴۸مخه ده. هووز د پواو یو ګرامر ه  لو دح د .) ۷۷۲پې 
 Septimus Smet Thorburn. سیپټیموز سمیټ تهاربرن ۱۲

ز.کوووا  کوووې زېږېووودلح او پوووه ۱۸۴۴تهووواربر  انارېوووز خاوځپووووه د . د  پوووه 
تهاربر  د نولسومې پېوړۍ پوه اویوایمو  ز.کا  د اتوا کالو په ګمر مړ شو  د .۱۲۲۴

کدونو کې د بریټانوي هند له خوا د بنو د سومې د الوالحاتو موامور و او دې کوار ده 
ته دا زمونه برابره کړې وه پې د دغې سومې له بېالبېدو خد و  ه لوه نوږدې ووینو  

ېور موواد او او د هدو د ژوندانه، دودونو، فول دور او وولنوز و فرهناو  ېواناړنو پوه ا ه ډ
 معدومات تررسه کړي. 

 Bannu or our Afghanده د بنووو د سووومې پووه ا ه یووو اثوور کووودح د  پووې 
Frontier  بنووو یووا زموووږ افدوواين  حوود  نووومېږي. نومووو   کاوواب لووومړ  ېوول پووه(

ز.کا  په لند  کې پاو شو  د . د دغه کااب په دوهموه او درېوموه برخوه ۱۸۷۳
ې د پوواو مادونوو انارېوزي ژبوا ه شووې ده او پوه مخه پور  ۴۱۵څخه تر  ۲۳۱کې له 

مخوه پوورې الويل پوواو مادونوه راغويل  ۴۷۳څخه تر  ۴۱۵څدورمه برخه کې یې له 
مخونو کې  ۲۱۱دي. دغه کااب جرنا  شېرمحمد کریم  په پواو ژبه ا ولح پې په 

 مخ  ۲۳۳: ۴ . کا  په پېوور کې پاو شو  د .)۱۳۷۷په 
  Col. C. A. Boyle  . کرنل يس. اې. بایل۱۳

کرنل يس. اې. بایل د بریاانوې په پوځ کې پوې  منصوحدار و او د پوواونخوا پوه 
 مخ  ۸: ۲پېوور،کوهاټ او وزیرساا  سومو کې یې ګس ري دنده تر ه کوله .)

کدووه پووې هنوود د انارېزانووو توور اسوواعامر رنوودې و، د  پووه لوووبه  حوود کووې د 
ماموریت پر مها  زده کړه. ده د پواو  قووم انارېزانو ګورنر و، دلاه یې پواو د خپل 

د ېاناړنو په برخه کوې پووره څېړنوې او لو نوې کوړې دي. د ده یوو مهو  او غووره اثور 
مادونه یې د خوا  بهوادر احمود خوا  پوه مرسواه راووو   ۴۱۱)پواو مادونه  د  پې

کووړي او د فقووور پنوود مووروا لووه خوووا پوواو شووو  د . دغووه کاوواب دوهوو  ېوول پووه 
پېوور کې پاو شو. کرنل په دې اثر کې)پوواو مادونوه، وجووزې او  ز.کا  په۱۲۳۲

 مخ  ۴۲۲۵: ۵غوره ویناوې  ېا  کړي دي او په انارېزي ژبه یې ژبا يل دي. )
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 . ایویلین هاول۱۴
ایویدون هاو  د خوشحا  خا  خټک د اشعارو په ګرويض څېړنه کې یو کووپنح اثور  

بواوه پوه انارېوزي  ۲۷۸وشحا  خا  خټوک لري. ایویدون هاو  او اولا کېرو په ګډه د خ
)د خوشوحا  خوا   The poems of Khushal Khan Khatakژبا يل او دا وولاوه یوې د 

 مخ  ۲۲: ۴خټک اشعار  په نامه د پېوور اکاډم  له خوا خپره شوې ده.  )
 . پادري یوحنا يل مهر ۱۵

یووه  د قايض ګحدالرحمن په مرسواه یوې د سورالسوال ون پوه ناموه د ګوسوویت د
ز.کوا  پوه امرترسو کوې پواو ۱۸۷۷مذهح  کااب پواو ژبا ه وکړه. نومو ې ژبا ه په 

 مخ ۴:۱۱۱مخه لري. دا د یوه خوب قصه ده. ) ۲۲۴شوه پې 
 . لېبېدیف۱۶

ز.کا  کوې د مسو و پوه کولومنوا ښوار کوې زېږېودلح د . پوه ۱۲۲۱لېحېدیا په 
ود پېژنودنې لوه ز.کا  د مسو و د خاو۱۲۴۲ز.کا  له منځنۍ ښوونځ  او په ۱۲۳۸

ګايل ښوونځ  څخه راوووت. ده په دغوه ګوايل ښووونځ  کوې پوواو ژبوه د تخصوص 
ز.کا  کوې د نوموو ي ګوايل ۱۲۴۳لپاره غوره کړه. د خپل ډېر زیار او بري له امده په 

 مخ  ۱۱: ۲ښوونځۍ پواو ښوون ح وواکل شو. )
 و. ز.کا  پورې د هده ښوونځ  د پواو څاناې مرشو۱۲۵۴ز.کا  نه تر ۱۲۵۱له

بوا د مس و د نړیوالو ا ی و د ګوايل ښوونځ )انسواواوت  د رئووس مرسواوا  و او پوه 
ز.کوا  ۱۲۵۱همدغه ګايل ښوونځ  کې د پواو ژبې در  ه  ورکاوه. لېحېدیا پوه 

کې د یوه ګدم  تا لوا په لو دو د فودولوژۍ ګدومو د کاندیدات ګدم  درجوه وګټدوه. 
ر تا لوا کوړ پوې لوه امدوه یوې د فودولووژۍ ز.کا  کې یو ګدم  اث۱۲۳۴لېحېدیا په 

ز.کوا  کوې د پروفوسوورۍ ګدمو  ۱۲۳۷ګدومو د دوکاورا ګدم  درجوه تررسوه او پوه 
مه مړ شو. په پواو ژبه کوې د ۲ز.کا  د جنوري په ۲۱۱۸لقب ه  ورکړ  شو.د  د 

 دغه پواو پوه تا لوفات په رندې ډو  دي: 
 ز.کا  کې پاو شو. ۱۲۴۵دغه کااب په  ـ د پښتو ژبې لنډ ګرامر:۱
ز.کا  په مس و کې پاو شو. دغوه کاواب ۱۲۵۳پې په ـ د پښتو ژبې ګرامر ۲
 مخه یې رصف او نوره نحوه ده. ۱۳۲مخونه لري پې  ۲۳۳
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 ـ د پښتو غږ لرونکي توري.۳
 ـ پښتو منتخبات ۴
 ـ پښتو ـ رويس قاموس۵
 ـ رويس ـ پښتو قاموس ۶
 پې ناپاو د .  و جوړښت او ترکیب(ـ په پښتو ژبه کې )د ساده او مفردو جمل۷
 ـ په پښتو ژبه کې مرکب مسند.۸
 ـ په پښتو ژبه کې مسند الیه . ۹
 ـ په پښتو ژبه کې مرکبې تابع لرونکې جملې او د تابع جملو ډولونه. ۱۱
  ـ نور محمد او کتاب یې د بنګ مسافري.۱۱

پوواو ژبوې د ګرامور لېحېدیا  بېره پر دې رثارو د پواو سندرو، پوانې افسوانو او د 
په ا ه ډېرې مقالې خپرې کړي او ډېرې پواو لنډۍ، پوان  ن دونه او د پواو د مشوهورو 
شوواګرانو یووو څووه اشووعار یووې پووه رويس ژبووه ا ويل دي. لېحېوودیا دوه ېدووه افدانسوواا  تووه 

 .کا  د خپل رويس و پواو قوامو  ۱۳۴۲ز.کا  او بل ېل په ۱۲۵۸راغدح، یو ېل په 
اشاې دلاه تېورې کوړې پوې پوه دې قوامو  کوې څدوېووت زره لداونوه لپاره یې درې مو

 مخونه  ۴۵و۴۳: ۳راغيل پې وو  یې په پواو ژبا لح دي. )
 . ګېرس ۱۷

موه ۱۱ز.کوا  د اکاووبر پور۱۲۲۸بشپړ نوم یې ګوورګ  فووودورو ویو، ګېور  د . د 
وت ز.کا  د مس و د خاود پېژنودنې د انسواوا۱۲۴۷نېټه په مس و کې زېږېدلح د . په 

ز.کا  کوې افدانسواا  ۱۲۵۸په افداين څاناه کې شامل شو او پواو ژبه یې زده کړه. په 
ته راغح، په پوواو وولنوه او د کابول پوهناوو  د ادبوواتو پوه پووهنځ  کوې یوې مرالعوات 

ز.کا  کوې ولو وه پوې ۱۲۸۴وکړ . ده د پواو تاریخ  سندرې تر  لوک رندې اثر په 
رې پوې د پوواونخوا د شوعر هوارو بهوار، تووربرېي او په دې اثر کې یې وولې هدوه سوند

موخ  ګېور  د  ۱۲: ۲ېونو نورو  پونوو کوې راغدوې وې، پوه رويس نظو  ژبوا لې دي. )
 مخ  ۳۲:  ۸ردمخا  او درخانۍ او د بنګ مسافري کااب ه  په رويس ژبه وژبا ه. )

 . کالینیا ۱۸
. د منځنوۍ ز.کوا  د مسو و پوه ښوار کوې زېږېودلې ده۱۲۲۳مېرمن کالونووا پوه 

ز.کوا  کوې د مسو و د خاوود پېژنودنې د ۱۲۴۳ښوونځۍ تر فراغت نوه وروسواه پوه 
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انساواوت پوه افدواين څاناوه کوې د زده کوړې لپواره شوامده شووه. دغوه دوره یوې پوه 
ز.کا  کې پا  ته ورسوله او د پواو ژبې په څاناه کې د پواو ښوون ې شوه. ۱۲۴۸

ون املديل ا ی و په انساواوت کوې د ز.کا  پورې د ب۱۲۳۲ز.کا  څخه تر ۱۲۳۴له 
ز.کا  کې د شووروي اتحواد د ۱۲۳۲پواو ژبې د اساادې په توګه مقرره شوه. بوا په 

ګدومو اکاډمۍ د خاود پېژندنې د انساواوت د ژبو د څاناې ګدمو  غوړې شووه. دې 
پوه معوارصه اديب »ز.کا  کې د خپل کاندید اثر نه پې ګنوا  یوې ۱۲۳۱مېرمنې په 
و، په ښه توګه دفاع او د دوکاورا درجه یې پورې « ګردا  ګرامري کټاوري پواو کې د
 تررسه کړه. 

مېرمن کالونوا د نوورو ګدمو  و څېړنووزو کوارونو ترڅنوګ د افدواين لو والوو یوو لوړ 
 کوسې او لنډ داساانونه له پواو څخه په رويس ژبه ژبا يل دي. 

 ز.کال(.۱۹۵۵ـ افغاين کیسې)۱
 ز.کال(. ۱۹۵۸عار )ـ افغاين کیسې او اش۲
 ز.کال(.۱۹۶۱ـ پټ پهلوان )۳
 ز.کال(. ۱۹۶۱ـ زرغونه )۴
   ز.کال(.۱۹۶۷ـ بنګړی )۵

ز.کا  کې یې د افدانساا  د خپدواکۍ د جشن په وخت کې پوه کابول ۱۲۳۱په 
کې د نړیوالو نندارتونونو په لړ کې د شوروي اتحاد د نندارتو  د ژبا نې پوه توګوه کوار 

 مخونه  ۵۳و  ۵۵: ۳کړ  د . )
 J. Klaproth. جوئیس کالپروت ۱۹

ز.کوا  د اګسوت پوه ۱۸۳۵مه زېږېودلح او د ۱۱ز.کا  د اکاوبر په ۱۷۸۳کالپروت د 
مه نېټه مړ شو. جوئوس کالپروت د روسوې د اکاډمۍ یو مه  غوړ  و. ده د نوورو رثوارو ۲۸

 مخ  ۴۱۲۷: ۵او لو نو تر څنګ د انجول پواو ژبا ه د نوي پند په نامه کړې ده.  )
 . ډاکټر اډوارډ ایورسمن ۲۱

ز.کا  پورې د بورلون پوه پوهناوو  کوې ۱۸۱۴ز.کا  څخه تر ۱۸۱۲ایورسمن له 
پوه  Slatoustطحوع  ګدوم وویل، بوا له پالر  ه روسوې ته ور . پالر یې د روسووې د 

پوه ښوار کوې تور  Darpatښار کې د ووپ وو جو ولوو د فوابری ې مرشو و. ایورسومن د 
جراح  زده کوړه. پوالر پوې یوې رملوا  توه راسواو  شوو، د  پوه  ز.کا  پورې۱۸۱۷
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ز.کوا  د اکاووبر د مواشواې پوه لسومه د روسووې د ۱۸۲۱روسوه کې پاتې شو. ده د 
شاه  کونسل د طحوب په توګه له اور  برګ څخه بخارا ته سفر وکوړ، درې مواشواې 

تحت سفر یوې هداه و. دلاه د روسوې د جاسو  په توګه معر  کېده؛ نو د کاشدر او 
 Reise Vonپرېوووووود او اور  بوووورګ تووووه سوووواو  شووووو. د ده یووووو کاوووواب 

OrengburgnachBuchara  له اور  بورګه بخارا ته یو سفر یوا لوه اور  بورګوه »یعنې
دا اثر د پواو ژبې د نومونو، ګددونو، ضمورونو او فعدونو فهرسوت د  «. تر بخارا پورې

 مخ  ۱۸۵: ۴یې ژبا لح د . ) پې په پاريس، تاتاري، جرمن  او رويس ژبو
 . ګیراسیمووا۲۱

ز.کا  د انودیژا  د ښوار د یووه انجونوور ۱۲۲۵الوفاونا سورګېوفنا ګوراسومووا په 
په کورنۍ کې وزېږېده. د منځن  ښوونځ  د انساواوت د خاللولو څخوه وروسواه د 

ز.کوا  کوې تورې ۱۲۴۲مس و د خاود پېژندنې په افداين څاناوه کوې شوامده او پوه 
ز.کا  کې د شوروي اتحاد د ګدومو اکاډمۍ د خاوود پېژنودنې ۱۲۴۲غه شوه. په فار 

په څاناه کې ګدم  غړې شوه. دې مېرمنې د پواو د معوارصو ادبوواتو د ترقوۍ رر د 
اثوور پووه لو دووو  ه خپدووه دوکاووورا تررسووه کووړه. ګوراسووومووا څووو کالووه د خاوځووو ژبووو 

او پوواو ژبوې او ادب توه یوې  پېژندنې ډیپارمتنو  مسو و کوې د پوواو در  ورکوړ 
خدمت کړ  د . د دې مېرمنې ههه دا وه پې رويس لوسواون   پوواو ژبوې، ادب 
او معارصو لو والو  ه رشنا کړي. نومو ې د خپدو نورو غوره ګدم  څېړنو تور څنوګ د 
ګحدالروف بېنوا، ګل پاپا الفت، قوام الدین خادم، محمد یوسا ساپ ، احسوا  هللا 

غالم غوث خوتي، حمزه شونواري او راحت زاخوويل یوو لوړ اديب رثوار هېر، پ اواين، 
په رويس ژبه وژبا   او د بې روزګاره ورځ او واوره ورېږي په وولاو کې یې پاو کوړ . 

ز.کا  کې مېرمن ګوراسوومووا د لووود موالیوا څوووی، او نوااوم ګریحنوا پوه ۱۲۳۸په 
پواو کوړ. پوه دې کاواب کوې د  مدارتوا )د فرا  او ولا  سندرې  په نامه یو کاواب

پواو د اوليس اشعارو غوره منونې په رويس ژبه ترجمه او په منظوم ډو  پاو شووي 
 مخونه  ۵۸و۵۷: ۳دي. )
 . لیود مېالیا څېویچ۲۲

خاوځپوهه لېود مېالیا څېوی، په مس و کوې زېږېودلې ده. پوه مسو و کوې د پوواو 
. د مسوو و د خاووود پېژنوودنې ژبووې پووه لو والووو او څېړن ووارو کووې یووو ښوو اره مقووام لووري
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کوړې ده. بووا یوې پوه مسو و راډیوو پوواو  PHDز.کا  کې ۱۲۵۱ډیپارمتنت نه یې په 
څاناه کې کار پول کړ پې پواو ختونوه او تحرصوې یوې لوه رويس ژبوې څخوه ژبوا  . 
پېدده مېالیا څووی، په هدو ت ړه لو والو کې شامدېږي، پا پې په لویوه پوامنوه د پوواو 

ز.کوا  ۲۱۱۷ر، نظ  او کوسې په رويس ژبوه ژبوا يل دي. دا مېرمنوه پوه ژبې بدیع  رثا
 مخ ۲۱۳: ۲کې مړه شوې ده. د نومو ې ېونې مشهورې ژبا ې دا دي: )

د نونا پوتا پووا تا لوا، دا کااب یې په پوواو ـ د رويس ژبې لنډ دريس کتاب ۱
 ژبه ترجمه کړ  د .

 به ژبا لح د .دا کااب یې په رويس ژ ـ د پښتو ژبې دريس کتاب، ۲
 ـ د ځینو پښتو کیسو، شعرونو او نرثونو ژباړه.۳
ـ پښتو متلونه او د پښتو د عـوامي شـاعرانو د اوليسـ شـعرونو پـه رويس ۴

 مخ ۸۳: ۳. )کې ژباړه
 . ایفي موف ۲۳

ز.کا  کې د پواو ژبې پوه ۱۲۱۷دغه رويس خاوځپوه د شدمې پېړۍ په لومړیو په 
ژبې ترجام  نومېده، په تاش ند کوې خپوور کوړ « واوپ»ا ه یو کوپنح اثر پې د افداين

پې په شوروي اتحواد کوې لوومړنح تدریيسو کاواب ګڼول کېوږي.  د ایفو  مووف دغوه 
  نه ډېورې د محواورې جمدوې لوري. نوموو ي ۴۱۱تا لوا مساعمدې پواو کدمې او له )

 مخ  ۲۳: ۳دغه جمدې او کدمې په رويس لو دود لو دې او په رويس یې ژبا لې وې. )
  Prof. Bernhard Dorn. پروفیرس برنارډ ډورن ۲۴

مې پېړۍ پوه لوومړۍ نواميو  ۱۲د افدانساا  او پواو ژبې په باب ژورې پدټنې د 
کې په روسوه کې پيل شوې، د دغې پېوړۍ پوه دېرشومو او څدوېووامو کدونوو کوې د 
 پې زبورګ مشهور خاوځپوه برنوارد ډور  ډېور کارونوه د افدوا  پېژنودنې پوه ا ه کوړي
دي. د لومړي ېل لپاره یوې د پې زبوورګ پوه خاوود پېژنودنې فاکولاوه کوې د پوواو 

ز.کا  پوورې د پوواو ژبوې تودریس ۱۸۵۷ز.کا  څخه تر ۱۸۵۵تدریس پول کړ. له 
 مخ  ۱۲۵: ۴په دې فاکولاه کې د دغه پوه په زیار جاري و. )

ډور  رويس رملوواين نووژاده خاوځپوووه د  پووې د رملووا  پووه ریپزیووک کووې د 
ز.کدونو کې هدوه او لوپزیوک ۱۸۲۵و۱۸۲۲مه وزېږېده. له ۱۱ز.کا  د مې په ۱۸۱۵
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پوهناونونو ته ور ، په الهوات او خاوځو ژبو کې ماخصص شو. خپده دوکاوورا یوې لوه 
 مخ  ۱۳۲: ۱لېپزیک پوهناو  څخه تررسه او په همدې پوهناو  کې اسااد شو. )

ز.کوا  پوورې ۱۸۳۵تور  ز.کوا  څخوه۱۸۲۲ډور  د روسوې د ح ومت له خوا لوه  
وبدل شو پې د خارکوف په پوهناو  کې در  ورکړي. بوا په پرروګراد کوې د رسوواي  

کاابونه یې کوويل دي،  ۱۵۱کااباو  او د شاه  موزی  په کار مشدو  شو. واي  پې 
په ګريب و ایراين مس وکاتو کې یې مهارت درلود او اسالم  خرونوه یوې ښوه پېژنود . 

 ز.کا  کې مړ شو.۱۸۸۱لو نو او څېړنو څخه وروساه په  له بېالبېدو دندو،
ده د پرروګراد په کااباو  کې د خاوځو هېوادو د خر  کاابونو فهرست جو  کوړ 

کا  پاو شو. د ګريب، پاريس او ترک  ژبو رثارو یو فهرست یې ه  په  ۱۸۵۲پې په 
 مخ  ۵۴۲: ۱۱ز.کا  په پرروګراد کې پاو شو  د .)۱۸۳۳
ز.کا  په ۱۸۴۵یوه کوپنۍ خریساومايت)اناخاب  لري پې په  و ډور  د پواو۱

 .کوا  پوه ۱۳۵۳پې زبورګ کې پاو شو . دوه  ېل یوې فوووسوټې  نسوخه پوه 
مخه ده او محمد لدیق روه  پرې په ز ه پوورې  یوزه  ۳۲۱کابل کې پاو شوې، 

 لو دې ده.
وي تا لوا و پادري هووز د کدود افداين په مقدمه کې لو   پې د نعمت هللا هر ۲

ز.کوا  پوه ۱۸۲۲مخز  افداين د روسوې د امپریل پوهناو  پوهاند برنهارد ډور  پوه 
 مخ  ۱۲۳: ۴انارېزي وژبا ه. )

ډور  د افدانانو تاریخ پې د نعمت هللا تا لوا د ، په دوو جددونو کې له فواريس 
 مخ  ۱۴۱: ۱ز.کا  کې وژبا ه. )۱۸۲۲څخه انارېزي ته په 

ز.کوا  کوې وشوو. ډور  د ۱۸۴۸ومړ  پواو پوه روسووه کوې پوه د رحام  بابا د اثر ل
رحام  بابا له اشعارو  ه رملاين او انارېزي ژبوا ه هو  پواو کوړه. دیود لنود  د رسوواي  
وولنې او خاوځو ژبو د ترجمو د کمېټې غړ  شو، یوه ترجمه یې پاو کوړه پوې د پووانو 

 مخ  ۸: ۳ه لومړ  ګام و.)تاریخ نومېده. دا ترجمه د افدا  پېژندنې په باره کې د د
 James Darmestaterمسټټر . جېمز ډار ۲۵

ز.کا  د فرانس په الزا  نووم  ښوار ۱۸۴۲مه په ۲۸ټر د مارچ په ټجېمز ډار مس
ې یهوودي و. ورور یوې ررسون ډار کې په یوه غریحوه کوورنۍ کوې وزېږېود. پوه الول کو

وم  اثور کوې هو    په خارج کې پواو څېړون   نcerfټر او د پالر نوم یې  ف)مسټ
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ښوودلح د  پوې دا بوه رضور یووه cert  ف د ، خو رشاد لاحب د ده د پالر نووم 
امالیوو  تېروتنووه وي. پووه پوواریس کووې د کندرسووې د لېسووې زده کوووون ح و. پووه 

ز.کا  کې یې په ادبواتو کې پ  ای، ډي وکړه او له هامغه مها  راهوسې یوې ۱۸۷۷
 The)ز.کوا  کوې د ۱۸۸۵ند نوم وګاوه. په د خايد د ژبو او فرهنګ د یوه وتيل پوها

France)  په کالج کې اسااد شو. له خاوځو ګدومو  ه یې ډېره مونه وه او د فرانسوې
ز.کا  کې د هندي ژبو د څېړنو کار وروسوپاره او هنود توه یوې ۱۸۸۳ح ومت ه  په 

واسووااوه. ده هوو  پووه مبحووۍ، هزاره)ایحوو  ربوواد  او پېوووور کووې پووه ز ه پووورې څېړنووې 
 مخ  ۲۳۱: ۲ړې.)وک

د ده د هوښوارۍ او پوهې کچه د روا  فرهوادي لوه خوتې معدوموور  شوو پوې 
ما په ېوانۍ کې ډار مسټېټر پېژندلح و. لوه جسوم  پدووه یوې دوموره »ویيل یې دي:

ښ ال او راښ و  نه درلود او شاکوپح و، خو د هوښوارتوا او رهنو  و تووا لوه پدووه موو 
 مخ  ۳۵۸: ۳«. )بل داسې خاوځپوه نه رره
مه په ماسوونزرفوت کوې وفوات ۱۲ز.کا  د اکاوبر په ۱۸۲۴دغه ناماو خاوځپوه د 

شو. تر ده را وروساه یو خاوځپوه ه  دومره پراخې هدې ېدې نوه دي کوړي، ا  تور دې 
پې تر هده وروساه خاوځپوهنه ه  پر بېالبېدو څاناو یعنې پر ژبپوهنوه او خاوځپوهنوه 

 اه راغح. د ده ناماو ژبا ې په رندې بڼه دي:ووېشل شوه او څاناوېپ منځ
پوه دې کاواب کوې یوې د پوواونخوا ګووام  . د پښتونخوا د شعر هارو بهار: ۱

غزلې، پاربواې، بدلې، مادونه، هللا هو، کوسې او سندرې راووولې کوړي او فرانسووي 
 مخ  ۲۳۱: ۲یې ته ا ويل دي.)

دې کاواب کوې د ډېورو  ټر پوه: ډار مسوټ. په افغاين سندرو کې افغاين مینـه۲
اوليس شاګرانو د سندرو بېداې را اخوسا . لوومړ  یوې پوه فرانسووي او بووا یوې پوه 

 انارېزي ژبه ژبا يل دي.
 Loventhal. پادري ایسیدور لووینتال ۲۶

ز.کوا  پوه ۱۸۵۷خاوځپوه پادري ایسوودور لوویناوا  د امری وا اوسوېدون ح او د 
نوو ولواونو  په نامه یې یوو د یې کاوه. ) پول کې پېوور ته راغدح وو. مسوح  تحدوغ

ز.کا  کې په لند  کې پاو شو. ده په پوې  کړنوو کوې ۱۸۳۳کااب ولو ه پې په 
ز.کا  کې پا په خپل دف  کوې وواژه. د ۱۸۳۴ه  برخه اخوساه، له همدې امده په 
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ده قت ته ا   ه نږدې په ګورا قتساا  کې د . پادري لوویناوا  د انجوول پوواو 
 Is Pashto a semitic ه کوړې ده پوې پواو ده او یوو پواو شوو  مضومو  یوې ژبا 

language  ( .مخ  ۱۴۳: ۲نومېږي 
 T. C. Edwards. ټي. يس، اېډورډز ۲۷

دغه امری اي  خاوځپوه د امری ا په مشونان يوهناوو  کوې پروفوسوور د . ده د 
پواو مادونه پوه  ۱۵۱۱کااب په انارېزي ژبا لح پې « روه  مادونه»محمد نواز طایر 

 مخ  ۱۳: ۲کې خوندي دي. )
 Jens Enevoldsen . پادري جینز انولډسن ۲۸

ز.کا  کې په ډمنوارک کوې پوودا شوو  ۱۲۲۲خاوځپوه پادري جنز انولډسن په 
د . اليل نوم یې جنوز کرسوچون انولډسون و. پوه پوواونخوا کوې پوه غوالم ګوسوح 

تاریخ په برخوه کوې د اروپوا  ز.کا  کې یې د پېوور یونوورسټۍ د۱۲۵۸مشهور و. په 
د تاریخ تدریس کاوه. په پېوور اکاډم  کې یې څېړنه ه  کوله او پواانه یې پوه دې 
ا ه رابودارو  پې د خپدې ژبې او ادب پوه بواره کوې څېړنوې وکوړي او کاابونوه پواو 

د  د پواو په وليس ژوند کې داسې ورګډ شو  و پې جامې او پيزار به یې د  کړي.
ل، ناساه پاساه یې ووله د ګامو خد و په څېر وه، د پوانو ګادتونوه یوې پوانو اغوسا

خپل کړي و، داسې پې بال ل د یو پواو  په شا  ښ ارېده. ده د پواو کاابونو یوو 
ګرېنده دوکا  په یو وېان کوې جوو  کوړ  و پوې وربانودې لوو يل یوې وو )کاابونوه 

 دریابونه او د وېان په بده خوا یې دا وپه لو دې وه:
 غنچه د ګدو مې په ر  ده

 که څوک ګدونه بویوي نو را دې شونه
 مخ  ۴۲۱۲: ۵)

دا وېان به د پواونخوا په ګوټ ګوټ کوې ګرېېوده، تور ډېوره اسوامګول خوا  او  
بدوپساا  پورې به ه  تده، وروساه یې د پېوور لدر بوازار کوې پوه همودې ناموه یوو 

مونه وه پې د همدې مونې له امدوه دوکا  پرانوساه. له پواو او پوانو  ه یې ډېره 
یې پواو ژبه زده کړه. ډېر اديب، فول دوري او د پواو ژبې په ا ه یې ډېر موواد راووو  

 او ویې ژبا  . د ده ژبا   شوي رثار په رندې توګه دي:
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دا کااب د پاو کا  نه لري، خوو مقدموه یوې  . سپوږمیه کړنګ وهه راخېژه:۱
په دې کااب کې د پواو وپوې او مادونوه راووو   ز.کا  کې لو ل شوې ده.۱۲۳۲په 

کړي او په ډمنارک  ژبه یې ژبا يل دي. په دې کااب کې د پوانو د اوليس ژونود پوه 
 ا ه تصویرونه ه  پاو دي پې د پېوور رسام سعود سدرا  جو  کړي دي.

۲. The Nightingale of Peshawar (selection from Rehman Baba 1993)  
ې انولډسون د رحوام  بابووا مناخوب کوالم راوووو  او پوه منظومووه پوه دې کاواب کوو

 انارېزي یې ژبا لح د .
۳ .An Introduction to Pashto ( . درسوونه ۳۲: د پوواو دريس کاواب د  

لري.  بېره پر دې د پواو حروفو په تدفظ او د دې ژبې په ګرامري جو ښوت بانودې 
 ه  په کې ختې شوې دي.

پووه دې کاوواب کووې د ه دېنش)ډمنــارکي( ژبــه کــې: . د خوشــحال خــان کــالم پــ۴
 خوشحا  خټک د ژوند له حارتو  ه د هده د کالم بېداې په ډېنپ ژبه کې ژبا يل دي.

 . د انجیل پښتو ژباړه.۵
 . د تورات له خالصې رسه د زبور د صحیفو پښتو ژباړه.۶

د  له دې کاابونونو ګالوه یوې ېونوې ګدمو  و څېړنووزې مقوالې هو  لوو يل دي پوې
او جشن خوت په مجدو کوې خپورې شووي دي. د   Peshawar timesډمنارک، پواو او 

څه موده په کوپن هاګن یونوورسټۍ کې د پواو ژبې اسااد ه  پاتې شوو  د . نوموو   
 مخونه  ۱۵۳و ۱۵۱: ۲ز.کا  کې په ډمنارک کې مړ شو.)۱۲۲۱خاوځپوه په 

 . عبدالحفیظ غني یف۲۹
ز.کا  په تاش ند کوې وزېږېود. پوه قووم ۱۲۲۲په  پواو پوه ګحدالحفوظ غن  یا

ز.کا  پورې د تاش ند په اولغ بېګ ۱۲۴۳ازبک او د پالر نوم یې ګحدالدن  و. ده تر 
نووم  ښووونځ  کوې تور دولسومه پوورې سوحق ولوسوت بووا یوې د تاشو ند پوه لېونن 

ز.کووا  کووې فووارغ شووو. ده د پووواو ۱۲۵۱یونوورسووټۍ کووې داخدووه واخوسوواه او پووه 
ولوسال او د پواو د فاګول او مفعوو  پوه جو ښوت او اسواعام  بانودې یوې ګرامرونه 

تېز  ولو ه، بوا د نورې زده کړې لپاره مس و ته ور ، هداه یې د پ  ای، ډي لپاره د 
خاوځو ژبو په ډیپارمتن  کې درې کاله تېر کړ  بوا یې د دریان وف پوه ررښووونې د 

جو ښوت او اسواعام  تور  لووک  پواو ژبې د فعيل الرال  ګوانو تصونوا، د دو 
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رندې تېز  یې دفاع او دوکاورا یوې تررسوه کوړه. تاشو ند توه پوه راسوانېدلو  ه د 
خاوځو ژبو د پېژندنې په ډيپارومن  کې د فواللوجۍ د څاناې مرش شو او دلاوه یوې 

ز.کوا  کوې ۱۲۳۱ز. او بول ېول پوه ۱۲۵۲دیارلس کاله تېور کوړ . د  یوو ېول پوه 
ح د . نومو ي له پواو  ه ډېره مونه لرله پې د نورو ګڼوو لو نوو افدانساا  ته راغد

 او څېړنو تر څنګ یې دا ژبا ې ه  تر ه کړي دي:
 ز.کا .۱۲۵۳د پواو افسانو ژبا ه په ازب   ژبه، . ۱
 ز.کا .۱۲۵۸په ازب   ژبه د پواو د معارصو ن ونو د څو بېداو ژبا ه، . ۲
فسانه ها  مردم د رثارو ژبوا ه پوه ازب و  د ګحدالرحمن پژواک درې مونا  او ا .۳
 مخ  ۱۸۲: ۲ز.کا . )۱۲۳۴ژبه، 

 پروفوسور ګحدالحفوظ غن  یا مړ شو  د ، خو د مړینې نېټه یې څرګنده نه ده.
 . پروفیرس ډاکټر عارف عثَمنوف۳۱

دغه پواو پوه د ازب ساا  د جمهوریت یو ت ړه او رسېدلح څېړون وح د . د  د 
سو   ادبواتو کې د پراخې مرالعې خاوند د . ګثامنووف پوه پواو په معارصو او کال 

ز.کووا  کووې د ازب سوواا  د تاشوو ند لوووبې پووه یناوو  یووو  نوووم  ښووار کووې ۱۲۳۴
ز.کوا  کوې د تاشو ند یونوورسوټۍ د خاوود ۱۲۵۳زېږېدلح. تر لوسوت وروسواه پوه 

ز.کا  له دغه ډیپارومن  نوه فوارغ ۱۲۵۲پېژندنې په ډیپارومن  کې داخل شو او په 
ز.کا  کې افدانساا  ته راغح او پوره یو کوا  یوې د کابول پوهناوو  د ۱۲۵۸. په شو

ز.کا  کوې ۱۲۳۱ادبواتو په څاناه کې د افدانساا  له پوهانو  ه در  ولوست. په 
لپواره د مسو و د ګدوموو اکواډمۍ د خاوود پېژنودنې پوه انسواواوت کوې  Ph.Dیې د 

تور  لووک رنودې خپول تېوز  ز.کا  کې د الفت نو  ۱۲۳۳داخده واخوساه او په 
ز.کوا  ۱۲۳۲ز.کا  څخه تر ۱۲۳۳دفاع او دوکاورا یې تررسه کړه. ډاکټر ګثامنوف له 

پورې د کابل په پويل تخنوک کې کار وکړ. وروساه یې د ازب ساا  د ګدومو اکواډم  د 
فدسفې د انساواوت )خاوځه فدسفه  په څاناه کې د خوشحا  خا  فدسف  اف ارو پوه 

څېړنې وکړې. ده د تاش ند په پوهناو  کې د خاوځو ژبو په ډیپارمتنو  کوې ا ه نورې 
  لس کاله د پواو ژبې او ادبواتو په ا ه تدریس کړ  د .

ده د خوشووحا  خووا  خټووک رباګوووات اناخوواب کووړي او لووه فوواريس، ازب وو ،  .۱
 ترکمن  او بدوپ  شعري ژبا و  ه په کابل کې پاو شوي دي.



 ژباړونکي ختیځپوهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 

 

په نامه پوه ازب و  « بې ګناه مححو »ونو غورپا  یې د د ګل پاپا الفت د ن   .۲
 مخونه  ۲۱۱و ۲۱۲: ۲ز.کا  کې په تاش ند کې پاو شو  د .)۱۲۳۳ژبه په 
 . ډاکټر صولت شاه۳۱

ز.کووا  کووې د ۱۲۳۷د ده پووواو پوووه بشووپړ نوووم لووولت شوواه مورګنوووف د . پووه 
وروسواه د نوورو تاج ساا  په درواز نوم  ېا  کې زېږېدلح د . تر لومړنوو زده کړو 

زده کړو په موخه د تاج ساا  ښار دوشنحې ته ور ، هداه یې په لېنن پوهناوو  کوې 
داخدووه واخوسوواه، خووو لووه پووواو ژبووې او پووواو ادب  ه د زیوواتې مونووې لووه امدووه د 
لېنناووراد ښووار د خاوځووو  ژبووو د زده کووړې پووه انسوواواوت کووې داخوول شووو او پووه 

 سواا  پوه پوهناوو  کوې د پوواو ژبوې او ز.کا  کې تر فراغت وروساه د تاج۱۲۳۱
ز.کوا  کوې د خاوځوو ژبوو د پېژنودنې پوه ۱۲۳۵ادب د اسااد په توګه مقرر شوو. پوه 

هو  تررسوه کوړه او پوه  PHDز.کا  کې یې  ۱۲۷۴موخه بېرته مس و ته ور  پې په 
پواو مادونو کې ژبن  او ګرويض خصولواتو تر  لوک رنودې یوې لوه خپول تېوز  

 . نومو ي دا ژبا ې تر ه کړي دي:څخه دفاع وکړه
د غوث خوتي پواو داساا  )اورملحې  یوې وژبوا ه پوې د افدوا  ادبوواتو پوه  .۱

 وولاه کې پاو شو  د .
به تاج   ژبه د ګحودالروف بېنووا د اوسون  لو ووا  کاواب یوې وژبوا ه، خوو ر  .۲

 مخونه  ۲۱۵و۲۱۴:  ۲پاو نه د .)
 . منو هرسنګه برتا ۳۲

پوه « ویوا يل»ا  کې په راولپېنودۍ ښوار کوې زېږېودلح، خوو د ز.ک۱۲۲۷د  په 
ز.کوا  کوې د ۱۲۴۷ز.کوا  ښوود  شوو . پوه ۱۲۲۱تذکره کې د ده د زوکړې کا  

هند او پاکساا  تر وېپ وروساه له خپدې کورنۍ  ه هند توه ور  او پوه ډهويل کوې 
مېشت شو. په پنډۍ کې یې تور لسو  ووولا  پوورې در  ولوسوت، وروسواه یوې پوه 

هور کې تر څوارلسمه پورې در  ولوست. ماسټري یې د هند په پنجواب پوهناوو  ر 
ز.کا  کې کابل ته راغح او د ادبواتو په پوهنځ  کې د پواو د ۱۲۳۳کې وکړه او په 

زیاتې زده کړې لپاره داخده واخوساه، تر یو کا  در  ویدوو وروسواه بېرتوه ډهويل توه 
کې یې په کار پول وکړ. نومو ي د نورو کوارونو  ور  او د ر  انډیا راډیو په پواو څاناه

تر څنګ ژبا ې ه  کړي پې د پواو زیات شمېر شعرونه یې په انارېزي ژبوه ژبوا يل 
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پې په کابل وایمز کې خپاره شوي دي. په کابل مجده، هېواد او الال  ورېپاڼو کې 
يب، یې ه  ېونې مقالې او مضمونونه پاو شوي دي. د  په انارېزي، پوواو، پنجوا 

اردو، هندي، ګريب او اسپانوي ژبو ښه پوهېده او په دري ژبوه یوې هو  خپدوه سواونزه 
 مخونه  ۲۳۵و۲۳۴: ۲حل کور  شوا . )

 پایله
انارېزا  پر دې واقعوت پوهېد  پې د پوانو له ژبې او ګنعناتو له پېژندنې پرتوه 

او مدوت پور اساعامري او س اتوژی و موخو ته نه يش رسېدر . څرناه پې د یو قووم 
ژبه او ګنعنواتو بانودې پوهېود  ډېورې پېچدوې سواونزې اسوانوي او د حول ررې یوې 
برابروي؛ نو پر همدې بنس  لساونو خاوځپوهانو په رملواين، انارېوزي، فرانسووي او 
نورو ژبو د پواو ژبې، ادب، تاریخ او فرهنګ په ا ه مقالې، رسوالې او کاابونوه لوو يل 

اړتواوو  ه  ه د دغوو پوواو پوهوانو کارونوه پوه ډېورو دي پې له ېونو سهوو او نوم
برخو کې ارزښاناک دي. ا  تر دې پې که د پواو د فرهنګ او ژبوې د پېژنودنې پوه 
ا ه پې کوم کارونه د پوانو له خوا ه  تر ه شوي دي، ډېرو د خاوځپوهانو له رثوارو 

ه معدوموات د دغوو ګټه اخوساې ده، زموږ د ډېرو فرهنا  شخصواونو او کاابونو پوه ا  
 خاوځپوهانو له رثارو څخه اخوسال شوي دي.

پوانو پې تل نا ررامه او لوه توا اکاړو  ه ر  او ګرېووا  ژونود تېور کوړ ؛ نوو د 
خپدې ژبې او ادب د خدمت لپاره ډېر وزګار شوي نه دي، خو د دې قوم ژبه تور ډېوره 

ا توا تر کچوې کوار نوه د ښې برخې خاونده ده، دا په دې پې که خپده پوانو ورته د 
د  کړ ، خو د نورو ژبو ویون و او خاوځپوهانو ورته په هر مها  کې د یوادولو و  کوار 
او خدمت کړ  د . که څه ه  د دې خاوځپوهانو ګدم  او څېړنوزې ههوې د خپول 
وخت د سوايس او حريب غوښانو، پووې  موخوو، سووداګریزو او تفریحو  غرضوونو او 

د دو  دا ههې د پواو ژبې او ادب د ګدم  پرمخاګ لپاره ګدم  ګټو لپاره وې، خو 
او نایابو رثارو او لو نو په خوندي ساتدو کې خورا په ز ه پورې ګامونه وو. خاوځپوها  
که څه ه  غور پواانه او د دې ژبې اهل نه وو، خو د پووانو د ژبوې، ادب، فول دوور، 

او څېړنوې کوړي دي. دو  پوه  تاریخ، تهذیب، ګقایدو او پرمخااونو په ا ه یوې لټوونې
پواو ژبه او ادب کې د یوې نوې ررې پر رامنځاه کولو  بېره ساده او روانې لو نوې 
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دود کړې. خاوځپوهانو خپده ه  ژبه زده کړه او ه  یې نورو ته د زده کولو رسواناواوې 
 برابرې کړې. 

پوواو  دې سومې ته د خاوځپوهانو راتګ د پواو ژبوې، ادب، تواریخ، فول دوور، د
ګرامرونو او قاموسونو جو ولو او په ېاناړې توګه د ژبا ې په برخه کې یوه بوې سوارې 
ههه وه. دو  په دې وولو ډګرونو کې غوره کارونه کړي دي، داسې کارونه پې خپده 
پواانه ه  ترې خت نه وو، دو  پوواانه لو ووا  د څېړنوې لوه فون  ه بدود کوړ ، د 

ړ ، د پوواو ژبووې د زده کوړې لپوواره یوې ګرامرونووه او فول دوور پووه راوولولوو یووې پووه کوو
قاموسونه جو  کړ  او د دې وولو تر څنګ یې دو  ته د ژبا ې ررې پارې ه  ور پوه 
ګوته کړې پې په تر  کې یې د پوواو ژبوې او ادب ډېور ارزښواناک رثوار نوورو ژبوو او 

مهوذب او لوه ولسونو ته ور وپېژند  شو  او وولو ته دا جوته شوه پې پواو  هو  یوو 
 فرهنا  او معنوي ارزښاونو څخه ډک قوم د .

 وړاندیزونه
. هدو خاوځپوهانو پې د پواو ژبې او ادب د بډاینې لپاره ژبوا ې کوړي دي، د ۱

هدو  پېژندګدوي او د ژوند حارت دې د یوې ګدم  و څېړنوزې پروژې په تر  کوې د 
 پواو ژبې او ادب مونه والو ته ر نور ه  روښانه يش.

. پووواو ژبووې او ادب تووه د خاوځپوهووانو د خوودماونو د درنوواوي پووه موخووه دې د ۲
 هدو  په ا ه یو ګدم  و څېړنوز سومونار جو  يش.

 مأخذونه
. بودوي، ګحودالرحمن. فرهنوګ کامول خاورشناسوا ، دفو  تحدودوات اسووالم : ۱

  .کا . ۱۳۷۵ایرا ، 
اډم ، پېووور . خدول، محمود جاویود. پوواو او مسارشوقون، پېووور، پوواو اکو۲

 ز.کا .۲۱۱۱یونوورسټ ، جدو  پرینټنګ پرېي: پېوور، 
. رحوووو ، ګحووودالرحو . پوووه خوووارج کوووې پوووواو څېړون ووو ، پوووواو وولنوووه: ۳
  .کا .۱۳۵۳کابل،
. رشوواد، ګحدالشوو ور. خاوځپوهووا ، ګالمووه رشوواد اکوواډم ، ماللووۍ مرحعووه: ۴

  .کا . ۱۳۲۵کندهار، 
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  .کا .۱۳۲۵اسد دانپ مرحعه: کابل، 

. زیار، مجاور احمود. پوواو او پوواانه د ژبپووهنې پوه رڼوا کوې، د سواپ  پوواو ۳
  .کا .۱۳۷۲څېړنو او پراخاوا مرکز، شونوار  پرنټونګ پرېس: 

. شونوار ، معامد. ترجمه د ګ. ف. ګېر  د موړين اولوس ادبووات، د قومونوو ۷
 ز.کا .۱۲۸۵قحایدو وزارت،د نرشیاتو او تحدوداتو ریاست:کابل، او 

. شونوار ، معامد. په شوروي اتحاد کې د افدا  پېژندنې ګنعنه، کابل مجدوه، ۸
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. نواز ، رفوع هللا. پوان  فول دور او خاوځپوها ، کابول مجدوه، درېوموه دوره، ۲
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د پوووواو نووو  اتوووه سووووه کالوووه، مدوووت پرنټرز:رهوووور،  .. هېوادمووول، زملوووح۱۱
  .کا .۱۳۷۵
 
 



 

123 

 

 
 
 

 څېړنیار حَمیت هللا ښاد
 

 سواتنامه د معارصې یونليکنې د ځانګړنو په رڼا کې
Swatnama in the Light of 

Contemporary Features of Travelogue 
 

Research Assistant Hemayatullah Khad 
 

Abstract 
Life is a journey, and each alive person is passenger 

on this trip. Some are going in dry desert, and some 
others enjoys from their travel by siting and spending 
time in green, cool and water-rich environment. 

The journey of life is accompanied by joy, colors, pain 
and sorrow, relaxation and affliction. 

Furthermore of Khushal Khan short journey of life he 
traveled to many deferent places that one of those place 
is Sawat on which he wrote Swatnama in the form of 
poetry. 

This article will included and discuss contemporary 
features of travelogue, furthermore of oldness of Swat 
and general cultural situation will be covered. 

Finally it will be proven that Khushal’s Swatnama is 
stand in which group of Travelogue. 

 لنډیز
ژوند یو سفر د  او د ژوند هر غړ  یو مسافر د ، څووک پوه وپوه لوحرا کوې پوه 
سفر روا  وي او څوک بوا د شنو ونو یخوو سووورو او د سوړو پونوو پوه غوا ه ناسوت لوه 
خپل سفر څخه خوند اخيل. د ژوند سفر د خونود او رنوګ، درد و غو ، ت دووا او ارام 
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ه لنډ تنوګ سوفر کوې پور نوورو و و سوفرونو  ه مل وي. خوشحا  خا  د ژوند په دغ
 بېره سوات ته ې  او له سفر وروساه خپل سفر ته رناونو  ورکووي او پوه منظوموه 

 ژبه یې د کااب پر پاڼو پرېږدي.
په دې لو نه کې به په سواتنامې کې د معارصې سفرنامې پر ېواناړنو  بېوره د 

ث ويش او دا بوه جوتوه يش سوات په لرغوناوا او ګام فرهنا  وضعوت باندې ه  بحو
 پې د خوشحا  سواتنامه د سفرنامو په کوم کاار کې درېږي.

 رسیزه
انسانا  په ژوند کې ډېر سفرونه کوي او د سوفرونو پوه تور  کوې لوه ډېورو لوو و او 
ژورو  ه مخامخ کېږي؛ خو وو  انسانا  د خپدو سوفرونو د حوارتو بووا  نوورو توه پوه 

  یې د لو دو او پرېوودلو و تووا نوه لوري. د ژونود پوه لوړ لو دې بڼه نه پرېږدي او یا ه
کې ډېر انسانا  سفرونه کوي، ډو  ډو  سومو ته د بېال بېدو موخه په پوار ېو ؛ خوو 
هده شوا  پې ادیحا  او شاګرا  یې د خپل سفر په دورا  کې وین ، د نوورو ګوادي 

ي ژبوه پوې یوو خد و ورته پام نه او ي، که پام یې هو  يش، هدسوې پوه اديب او هورن 
شاګر یا ادیب یې و اندې کووي پوې د خد وو احساسوات ډېور ژر تورې اغېوز مووم ، 

 ګادي خدک بوا دغه جوهر نه لري.
خوشحا  خا  د پواو ژبې س  لو ووا  او شواګر و پوې تور اوسوه یوې پوه پوواو 
ادبواتو کې موږ سوا  نه لرو. دغه س  لو ووا  خپول سوفر د سوواتنامې تور  لووک 

اده، خوږ او روا  نظ  پرېووود پوې اوسومها  هو  د یووې بشوپړې اديب رندې په س
 سفرنامې ډېرې ېاناړنې په ېا  کې راندا ي.

 د څېړنې اهمیت او مربمیت   
د دې څېړنې اهموت او متموت په دې کې د  پې د پوواو ادب پوه بوڼ کوې د 
 تور وولوو لوومړۍ منظوومې سوفرنامې ېواناړنې روښوانوي  پوې سوواتنامې تور کووومې 
اندازې  د معارص یوندوک پر پل تګ کړ  او همدارناه یوې پوواو ادب لوه دغوه ا خوه 

 څومره رناون او بډایه کړ  د .
 د څېړنې موخه

پوه سووواتنامه کووې د یووې بشووپړې اديب سووفرنامې ېواناړنې او بووېال بېوول ا خونووه 
 څرګندو  د دې څېړنې تر ووله لومړۍ موخه ده.
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 د څېړنې پوښتنې
 اديب ژانر د ؟سواتنامه کوم . ۱ 
 . ايا د خوشحا  سواتنامې د یوې اديب سفرنامې ېاناړنې پوره کړې دي؟۲
 . سواتنامه کومې مهمې ېاناړنې لري؟۳

 دا او دې ورته کوپنۍ پوښانې به په دې څېړنه کې ېواب يش.
 د څېړنې میتود

 په دې څېړنه کې له ترشیح  و تحدويل مواود څخه کار اخوسال شو  د .
 اصيل منت

 ې له دې پې د خوشحا  خا  خټوک پوه سوواتنامه کوې د معوارص یوندووک مخ
ېوواناړنې وپدټووو، غوووره بووه وي پووې  لووومړ  د یوندوووک )سووفرنامه  پووه ا ه د ېونووو 
ادبپوهوانو پېژنوودنو توه توو  شوو، ې ووه د لي والوو تعریفونووه لوه موووږ  ه د موضووع پووه 

 روښانولو او څېړلو کې ډېره مرساه کور  يش.
 ه بېال بېدو څېړون و او ادبپوهوانو ډو  ډو  توضويح ، ترشويح  او د یوندوک په ا

ډېر یې  ه ورته او ګډ و   لري پوې دلاوه يوې د   تحدييل څرګندونې کړي دي پې 
 ېينو پوهانو تعریفونه راو م:

اسااد ححوب هللا رفوع په خپل اثر )زرینې څاناې  کې د سفرنامې پوه ا ه داسوې 
اګر سفر د نورو  خد وو لوه سوفر  ه خوورا کوورټ تووپور راته واي  پې د لو وا  او ش

لري، په دې معنا د ګادي خد و سفرونه تېرېږي او هېرېږي؛ خو ادیحا  او شاګرا  په 
خپل سفر کې ډېر داسې څه وین  پې ګادي سوالنوا  یې لودلو ته نه ېري کېوږي. 

پسې راتدون وو دو  خپدې دا خاطرې د قد  په ژبه او د ادب په ادا خوندي کوي او ور
 مخ ۱۱۱: ۱نسدونو ته یې د خپل سفر د نچو  په توګه پرېږدي.)

اکاډموسن پوهاند ګحدالش ور رشاد د یووې ګدمو  و څېړنووزې پوروژې پوه تقوریظ 
د ژوندانه په سوفر کوې لنوډ لنوډ جسوامين سوفرونه »... کې د سفرنامې په ا ه کاږي: 

له یوه اقدومه بل ته او ي، لوه ساه، له یوه ېایه بل ېا  ته خدک ې ، مځ ه ندا ي. 
یوه اولسه بل ته ې . د دغو ررو ېونې رروي )ګرېنودویا   پوې پوه خپدوو سوفرونو 
کې څه وین ، اوري یا څه ترخه خواږه حالونه پرې راې ، هده لي  . د دو  د سوفر 
پېوې او لودنې، خدک ډېرې سدۍ وروساه ه  په شو  لوويل او کدوه کدوه پانياتونوه 
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 ه  ېنې اخيل، د ادب دغه پوه ه په پا يس کې سوفرنامه بدول کېوږي، )ګتتونه  ر
 مخ ۱۵: ۲ېدموا  پواانه یې )یوندوک بويل.)

د )فرهنګ زبا  و ادبوات پشاو  اثر لو ووا  یوې پوه لنوډه توګوه داسوې راپېوژين: 
سفرنامه هده اثر د  پې لي وا  په کې خپل د سوفر حالوت پوه هورني او اديب ژبوه 

 مخ  ۱۳۳: ۳بوا  کړ  وي. ) 
سود نظو  سودي بوا په یوه مقالوه کوې د سوفرنامې پوه ا ه کوويل دي: سوفرنامه 
هدووه اديب ژانوور د  پووې د انسووا  د سووفر خوووږې او ترخووې خوواطرې بوووانوي، دغووه 
خاطرې کېدا  يش د انسا  په ژوند کې مثحت بودلو  راويل او يوو ډو  نناوونې توه 

ګقودوي او لوه احساسواتو څخوه ډک  یې ا  بايس او کېدا  يش انسا  په وولوه معنوا
کړي او ډېر ېده د ډېرو پدیدو، وولنو، انسانانو او ... په ا ه غتګو  وښوي  پوې دغوه 

 مخ  ۳۲: ۴یې د ناکام  او احساسايت برخورد د .) 
ل ه څرناه پې مې مخ ې وویل، د یونديوک پوه ا ه ډېورو پوهوانو خپول اندونوه او 

یې د الفاوو او کدامتو  پوه بودلو  یووه موخوه  تحديدونه و اندې کړي پې هره پېژندنه
تعقوحوي، د دغو وولو پېژندنو په رڼا کې ویدح شو پې یوندوک یا سفرنامه هده لو دح 
محاوای ) موضوګ   اديب ژانر د  پې لو وا  پوه کوې د خپول سوفر ووو  لووديل، 

ایونو کايل او اورېديل څوزونه او مسایل، د سفر په دورا  کې ېا  پېوې، د لودلو ې
طحوع ، جدرافواي ، سوايس، اقاصوادي، تواریخ  او فرهناو  څرناووالح او حالوت، 
همدارناه د خد و د خویونو، دودونو، دین  او مذهح  ګقایدو او مويل ګنعنواتو ا ونود 
معدومات په کې په اديب او هرني ژبه بوا  کړي؛ یعنې په ووله معنا یوندوک هدوه اثور 

 بېدې خوواوې پوه خوورا خونودوره، روانوه او هورني  د  پې لو وا  په کې د سفر بېال
 ژبه بوا  کړې وي.

دا پې د سفرنامې په وولوزه وېشنه او په ېاناړې توګه په سواتنامه پوره پووه شوو، 
غوره به وي پې د یوندو ونو ډولونو ته ه    ورښ اره کړو، پې په دې خت شو پوې 

ه ګموووم  توګووه زمووا پووه انوود سوواتنامه د سووفرنامو پووه کوووم ېېوول کووې راتددوح يش. پوو
یوندي ونه د ش ل له مخې په دوو برخو وېشل شوي پې لومړ  يې منثورې او دوهو  
ډو  يې منظومې سفرمانې ګڼدح شو، ې ه سفرنامه یو داسوې ژانور د  پوې د سوفر 
له موضوع  ه  وکار لري او د سفر د حارتو په بوا  کې د ش ل او بڼې ډېر خوا  
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ې له مخې د خوشحا  سواتنامه یوه منظومه سوفرنامه ده؛ خوو نه سايت. د دې وېشن
 پر دې ډو  وېشنې  بېره نورې وېشنې ه  لرو پې دلاه یې راو   ا ین دي.

ادبپوه ډاکټر څېړنپوه سود محو  الودین هاشوم ، اديب یوندو ونوه د بڼوې لوه مخوې پوه 
 معر  ه  کړو: درېوو ډولونو وېشيل پې هر ډو  به یې د یوې لنډې پېژندنې په تر  کې

 و واقع  یا رښاون  یوندو ونه ۱
 و خوايل یوندي ونه ۲
 و متثويل یوندو ونه ۳

 واقع  یا رښاون  یوندي ونه: هده دي پې سفر یې په رښاوين توګه تر  ه شو  وي.
خوايل یوندو ونه: په دې ډو  یوندي ونو کې سفر رښاونې بڼه نه لوري، لي ووا  د 

 دودې په یو خوايل سفر کې بوانوي.خپدې وولنې نا انډويل، نا
متثييل یوندي ونه: په دې ډو  یوندي ونو کې لي وا  د خيوا  او تصوور پوه حوا  کوې  

 مخ  ۲۸۳: ۵نړۍ ته سفر کوي او لي وا  خپل  سفر د کوسې او متثول په بڼه بوانوي. )
د يوندي ونو د دغې پوورتنۍ وېشونې پور بنسو  سوواتنامه د واقعو  یوا رښواون     

و ونو په قرار کې درېږي، ې ه پې خوشوحا  ګموال سووات توه ېو  او وروسواه یوند
 خپل سفر د يوې ښ دې سفرنامې په تر  کې بوانوي.

 د خوشحال سواتنامه
په پواو ادب کې د سفرنامې لي دو په برخه کې  پوه لوومړي ېول د قدو  څوکوه د 

ري هجوري قمو ۱۱۵۴خوشحا  خا  بابا له خوا وخوېېده، کدوه پوې خوشوحا  پوه 
کا  ننن  پنجشېر او د افدانساا  نورو شاميل سومو ته سفر کوي، لوه سوفر وروسواه 
دغه حالت د )هندو کوه نامه  تر  لوک رندې پوه نو ي بڼوه پوونودوي او پوه پوواو 

هوو    د سووات ۱۱۸۳ادب کې د سفرنامې د بنس  ډبره ږدي. له دغه سفر وروساه پوه )
، جدرافواي  څرناوالح، د خد و ژونود، دود او ښ دې سومې ته ې  او د خپل سفر حارت

 مخ  ۲۲۱: ۳ګنعناتو په باب په ز ه پورې معدومات په منظومه ژبه و اندې کوي. )
سواتنامه، خا  د سوات د سفر په تر  کې په پواو مثنووي کوودې ده پوې ووو  

 مخ  ۱۸۵: ۷بواونه لري او د خا  له به ینو اثارو څخه شمېر  کېږي. ) ۳۲۱
هاغه وخت او اوسن  وخت ښ دې، ښېرازه او د لوودو و  سويمه ده. دغوه  سوات د

سومه د فاتحانو پر رر کابل، کونړ، باجو  او اباسون پرتوه وه پوې د پواڼوڼ  پوه رثوارو 
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 .م  را په دې خوا ادیوانه بدل شوې پې په پراکریوت کوې اوجوانوه وه او  ۳۵۱کې )
 معنا یې ه  باغساا  یا بوساا  غوندې ېا  د .

په پواو ژبه کې پوهاند ګحدالحح ححوح  د )ادیوانه  کدموې ډېوره ښوه شوننه کوړې 
د پوووواو لوووه ودې څخوووه ريووووه لوووري پوووې نشوووومنا او وده کوووو  او  Uddiده: ادي 

سمسورېد  دي. له دې  ه ديانه و واڼه و بڼ پایهو  ونويل، نوو بوه ادیوانوهد ودې بوڼ 
 ا سو یې بوساا  یا ګدساا  بويل. ښو . یعنې وده کوون ح باغ یا سمسور بڼ پې په پ

سوات یوه لرغونې تاریخ  سومه ده پې د رياویدا په سندرو کې د سووات د رود 
او  SPAETA نوم سويت یا سواساو رکر شو  او په نورو لرغونو رریاي  ژبو اوسواا کوې 

پوه نومونوو راغدوې  CVETاو په ویدي ژبه کې سويت  SAITAد  SPETپه پهدوي کې 
سوات ډېره لرغونې تاریخ  سومه ده پې دلاوه یوې پوه ا ه . مخونه  ۳۷و ۳۳: ۸)  ده

ا  خوا  خټوک څخوه ډېور  مخ وې د پورتنۍ لنوډه توضووح بسونه کووي، لوه خوشوح
  زېږدیزو کدونو په دورا  کې دغې سوومې توه درې تنوه پونو  بووداي  ۳۳۱و ۴۱۱)

 ه.راهحا  ه  راغيل و او په خپدو سفرنامو کې یې د سوات یادونه کړې د
که څه ه  د دغو راهحانو سفر په وولوز ډو  د افدانساا  بېال بېدو سومو توه شوو  و او 
موخه یې د مذهح  وضعوت معدومو  و پې د دغو سفرونو پوه تور  کوې یوې د سووات پوه 
فرهنا  وضعوت ه  ښه رڼا اپولې ده، له خوشحا  خا  څخه و اندې دغه سفرونه ډېور 

فرنامو یوازې موذهح  جنحوه درلووده، نوو ویدوح شوو پوې پخوا شوي وو او د دغو راهحانو س
خوشحا  خا  یوازینح پواو  شاګر او لو وا  د  پوې د سووات سوفر یوې پوه رناونوه، 

  هرني او منظومه ژبه موږ ته د یوې اديب منظومې سفرنامې په بڼه پرېوح د .
دلاه غوره بومل پې لومړ  د خوشحا  د سوات سفر پې پوه منظووم تحریوري ډو  

ږ ته راپاتې د ، په لنډو و و کې و اندې کړم تر څوو پوه کوې د خپدوې موضووع ووو  مو
  کوا  د درېموې خور)پنځموه  ۱۱۸۳ا خونه په سمه توګه وموند  شوو : خوا  بابوا د 

مواشت  په اوومه نېټه د سوات په لوري روا  شو او اووه مواشاې یې هداه تېورې کوړې، 
پې پوه پووانو کوې د یوووايل، تعدوي  او  په دغه سفر کې خوشحا  خپده موخه درلوده

 . پرمخاګ روحوه راپارو  او د ګورګانوانو )مددو  پر و اندې راپاڅو  وو
په هر حا ، خوشوحا  د مدويل پادشواه اورنازېوب پوه زمانوه کوې لوه خپول کووره د 
سوات په لوري حرکت کوي، هداه پوه سووات کوې لوه ډو  ډو  لوو و ژورو  ه مخوامخ 
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په دغه سفر کې د اسامګول خا  یوسوفزي لوه لوور  ه واده هو   کېږي. خوشحا  بابا
کوي پې لدر خا  د دغې ښځې له نسه و. دا پې خا  له بنده مخ ې د مددو پدوو  

ډېر پواانه او په ېواناړې توګوه یوسوفزي وژيل وو،  و او د هدو  د خوشحالۍ لپاره يې 
  ورداخدېد  ه  څوه سوات پې د ګڼو یوسفزیو د اوسېدو سيمه وه؛ نو د خوشحا  خا

اسا  کار نه و؛ خو بوا ه  خا  د غ  ز ه خاوند او د خپدو پوانو پوه ننوګ پووه مرشو و. 
خوشحا  سوات ته ورسېد، د سوات ښ دې، ښوېرازه او سمسوورې درې، ررې ګوودرې، 
د خد و وولنوز ژوند او ناساې ور ې یې له خپده ليدلوري وليودې. هداوه یوې د کويل او 

و د وخت د مذهح  مرشانو له ناروا پارو پردې پورته کړې پوې پوه دغوه ولس د مد انو ا
کار  ه د خد و له تریخ غتګو   ه  هو  مخوامخ شوو  د ، کدوه پوې یوې د اخونود 
دروېزه په مخز  ارسالم باندې )پې په دغه دور کې د سووات د خد وو موذهح  کاواب 

کولوه، راور  شوو .  و  نقد وکړ، په مقابل کوې یوې ډېور خدوک پوې مرشوي یوې مووانور
موانور په مذهح  رنګ کې  د مديل ح ومت له خوا روز  شوو  سوړ  و پوې د سووات 

و انودې بداوتونوه و نوه  خدک همداسې پرده پوښ وسايت تر څوو د مرکوزي ح وموت پور
کړي. خوشحا  له موانور  ه ګدم  محاحثه کووي او پوا  کوې مووانور او پدویوا  ماتوه 

 دمت څخه توبه وبايس.من  او د مديل دربار له خ
په ووله کې خوشحا  د سوات وولو اوسېدون و او د وخت وولنوز وضعوت توه پوه خپدوه 

 سفرنامه کې ېا  ورکړ  پې په ېاناړنو کې به د بېداو له راو لو  ه  روښانه يش.
 په سواتنامه کې د معارص یونلیک ځانګړنې

رو شوانو  پوه شو، په پوواو پورته د یونديک او د خوشحا  د سواتنامې په ا ه په ډې
ادب کې سواتنامه د لومړۍ بشپړې منظومې اديب سفرنامې ویا  له ېوا   ه لوري، 
داپوې  دغوه سوفرنامه څووومره د معوارصو یوندو ونوو ېوواناړنې لوري؟ او څوومره یووې د 
سفرنامې له معوار  ه ېا  برابر کړ ؟ دا هده پوښانې دي پې پوه دې څېړنوه کوې 

 به ېواب يش. 
کې د یو ښه یوندوک د لو دو پوه « د ن ي اديب ډولونه»ح  الدین هاشم  سود م

...د یوې غوره او بشپړې سفرنامې لي ل د داسې پا لپواره پوې ))موخه داسې لو  :
د لو والۍ ښه او کره تجربه او مهارت و نه لري، رسانه کار نه د ، نو رزمه ده پې په 

 مخ  ۲۸۲: ۵) .  پول ويش... دې لړ کې د کوپنوو بېداو له ترتوحولو څخه
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د یو بشپړ اديب او خوندور یوندوک لي ل د هر پا د و  کار نوه د  او نوه لوه هور 
لو وا  پې په دغه برخې کې د پوره پوهې خاونود نوه وي، مووږ تورې د ښوه یوندووک 
مته نه لرو، ې وه د یوندووک د لي ووالۍ رشایوط او ېواناړنې هور څووک نوه يش پووره 

و ووون ح یوووازې لو وووا  نووه وي، بد ووې پووه توواریخ، جدرافوووه، کووولح، د سووفرنامې ل
سواست، ارواپوهنه، ادب، ثقافوت او نوورو ګڼوو ګدوموو کوې د پووهې او پووره مروالعې 
خاوند وي. خوشحخاانه خوشحا  په دغو وولو ګدومو کې د پوره پوهې خاونود و او پوه 

ته ګوته په خپل سفر کې یې ډېرې هده برخې راو ي پې د او  وخت لي وا  ه  ور 
غاښ دي. او  دلاه یوه پوښانه راور ېږي، په اوسن  وخت کې مونږ ډېر د يوندووک 
لو ون   ګورو پې په ډېرو ګدومو نه پوهېږي، خو سوفرنامې لو و . هوو مووږ لوه دې 
ختې ان ار نه شو کولح پې یو څوک په پورته ګدومو پوه نه وي، نو سوفرنامه نوه يش 

زې د یووه راپوور بڼوه بوه ولوري، هدسوې خونود پوې لو دح، لو دوح یوې يش؛ خوو یووا
لوساون   یې د بېال بېدو ګدومو په برخه کې د پووه لي ووا  لوه سوفرنامې اخويل، لوه 
نورو یې نه يش اخوسادح. زه دا نه وای  پوې د یوندووک لو وون ح دې پوه دغوو وولوو 

ګدوموو ګدومو کې د بررسۍ خاوند وي، بد ې لږ تر لږه  د لو والۍ تر څنوګ پوه نوورو 
کې  مرالعه ولري، داسې نه پې مونږ ته د یوې سومې څدور خوواوې خاوود لویوديد 
او لویدید خاود راوپېژين او په لو  ر  مو په کړاو اخاه کړي. په هر حوا ، دا ووو  
د لو وووا  پووه اسوواعداد، اديب رو  او ښوووېاناړنو پووورې ا ه لووري، کووه د سووفرنامې د 

بېدې څېړنې ته ا توا پوودا کووي او دلاوه بوه مووږ لوه  لي وا  پر ېاناړنو وغږېږو، نو دا
خپدوې الوويل موضووع بدووې خواتوه روا  کووړي، او  بوه پووه سوواتنامه کووې د ښووې او 

 معارصې سفرنامې ېاناړنې وپدټو:
دلاه د یوې ختې وضاحت په کوار د  پوې لوه معوارصې سوفرنامې څخوه زمووږ 

بد ې د )معارص  لوه  موخه هده سفرنامې نه دي پې په او  وخت کې لي ل کېږي،
کدمې څخه مو هدف هده سفرنامې دي پوې د اديب یوندووک بشوپړې ېواناړنې یوې 
پوره کړې وي، ې ه اوسمها  موږ ډېورې توپ پوه ناموه ګوادي یوندو ونوه لورو پوې د 

 سفرنامې ډېر خصولوات نه لري.
پوه معوارصو  .  په معارص یونلیک کې د زمان او وخت څرګنـدول اړیـن دي:۱

ې د وخت څرګنودو  د یووې سوفرنامې لپواره تور وولوو غووره ېاناړنوه ده، یوندو ونو ک
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یعنې لو ووا  بایود د خپول سوفر د پودېودو پووره او کوره نېټوه ولي و ، ې وه د وخوت 
واهرو  له لوساون و  ه ډېره مرساه کولح يش. د بېداې په ډو  که یو لوسواون ح 

  يش، ښاي  هده څه پوې اوسمها  سواتنامه ولويل او له لوساو وروساه سوات ته ر 
یې په سواتنامه کې لوسايل وي، او  یې کورټ تدور کړ  وي؛ نو په یوندوک کوې د 
وخت او مها  رکر کو  تر وولو ا یون تووکح د  ې وه پوه دې  ه  لوسواون ح هدوه 
سيمه پې لي وا  ورته پخوا سفر کړ  د ، له خپل حا   ه ډېور ښوه پرتدوه کوولح 

سوووات پووه توپورونووو يووې پووه ډېووره اسووانه پوهووولح يش. يش او د پخووواين او اوسوون  
خوشحا  خا  په سواتنامه کې د خپل سفر د پودېدو نېټه نه ده رکر کوړې، یووازې د 

 سواتنامې اغاز يې د ده د ېوانۍ د وخت له پادشاهۍ څخه داسې کړ  د :
 په دورا  د شاه جها  پادشاه ېواين وه

 موسوره د ز ه هره کامراين وه
يت کې خوشحا  د خپدې ېوانۍ موس  رایادوي، ې ه پوه دغوه وخوت په پورته ب

)د شاه جها  پوه دور  کوې خوشوحا  د خپدوې کوورنۍ  دار او د خټ وو او سوومې 
خا  وي؛ خو او  پې سوات ته راغدح، هدسې ېواين او خاين نه لوري. دغوه بووت 

ېووانۍ د سوات له سفر  ه هېڅ ډو  ا ی ه نه لري او یوازې موږ توه د خوشوحا  د 
له پسمنظره پرته نور هېڅ نه يش راکولح. که څوه هو  خوشوحا  پوه سوواتنامه کوې 
ېا  ېا  د اورنازېب له پادشاهۍ  و وي؛ خو پوه ښو اره ډو  یوې  سووات توه د 
تددو وخت نه د  رکر کړ . موږ د خوشحا  پوه ا ه د نوورو څېړنوو پور بنسو  پوه دې 

هوو   کوا  د  ۱۱۸۳  کوې پوه پوهېږو پې خوا  د اورنازېوب د پادشواهۍ پوه دورا
پنځمې مواشاې په اوومه نېټه سوات ته خپل سفر پودوي؛ خوو پوه سوواتنامه کوې پوه 
څرګند ډو  د سفر د پودېدو او سوات ته د تددو نېټه نه ده رکور شووې پوې دا یوې د 
معارصې سفرنامې د ېاناړنو له مخې یوو کموح ګڼدوح شوو، ې وه کوه پېرتوه مووږ د 

نور معدومات نه درلودا  او یوازې یوې سوواتنامه راپواتې وا ؛ خوشحا  د ژوند په ا ه 
 نو د سواتنامې له مه څخه موږ هېه ده د سفر وخت نه شو معدومور .

که څه ه  خوشحا  سوات ته د تددو کره نېټه نه ده ښوولې؛ خو هداه یې د خپول 
 وخت موده  په یو بوت کې یې داسې بوا  کړې ده:
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 کې ګرېېدلحاووه مواشاې ی  په سوات 
 همه وا و د  ګظو  سوګند خو لح

 مخ  ۳۸۱: ۲)  
د یوندوووک بدووه مهمووه .  یونلیــک د لوســتونکو لپــاره د الرې یــو الرښــود وي: ۲

ېاناړنه دا ده پې لو وا  لوساون ح  هدې سومې ته پې سوفر یوې ورتوه کوړ  د  د 
رې یو ښه ررښوود ورتګ له وسایدو او ررو پارو خت کړي. لو وا  باید لوساون و ته د ر 

وي، ې ه پې د لو وا  سفر لوساون و ته د ررو پوه پيودا کولوو کوې ډېورې اسواناواوې 
برابرولح يش، که پېرته لو وا  د خپل سفر په تر  کې د اناقا  پر وسوودو، د هدوو پور 
ساونزو، ښو او بدو ا خونو او همدارناه  له خپدې سومې څخه د هده ېا  پې لو ووا  

کړ ، پر لرې وايل )فالده  او نوورو ا خونوو پووره رڼوا اپوويل وي، نوو د  ورته د سفر نوت
راتدون و سوالنوانو لپاره  ډېرې اسواناواوې ایجوادولح يش او لوسواون   د ررو او هدوې 
سوومې پووې لو وووا  ورتووه سووفر کووړ ، پووه کږلېچونووو پوووره پوهووولح يش. کووه څووه هوو  

نود بحوث نوه د  کوړ ؛ خوو لوه خوشحا  په سواتنامه کې د سفر د وسوودو پوه ا ه څرګ
 خپل کور څخه د سوات لرې والح یې ډېر ښه روښانه کړ  د :

  ا  له سواته فالده لري دېرش کروهه
 پې ورکوز شې تر دریا د سوات تر کوهه

 مخ  ۳۷۷: ۱۱)  
 اسااد ححوح  د پورته بوت رشحه د سواتنامې په حاشوه کې داسې کړې ده:

ار تحصول د لنډي سوند پر غا ه له اوک څخوه  ا  د خټ و په اکو ه کې د نوښ
دولس موده لوېديځې خواته پروت د  پې د خوشحا  خا  مولوود او مسو ن و او د 
مدک اکو ي د خوشحا  غورني ه ودا  کړ  و. د خټ و دغوه مرکوز لوه سوواته جنووب 

 مخ  ۱: ۱۱کودو م ه د کابل سوند پر جنويب غا ه پروت د . )  ۷۱خوا ته 
موږ د  ا  اکو ي او سوات  لوه فالودې خوتوي، خوشوحا  د خپول پورته بوت  

کور او سوات لرې والح دېرش کروهه ښودلح د ، کروه د مسافې )فالدې  یو واحود 
د  پې تقریحا  دوه موده کېږي پې د ححوح  لاحب د رشحې پوه اسواناد بانودې د 

 مخ  ۷۷۸:  ۱۲کيدو م ه  ه مساوي د . ) ۷۱اوسن  پېر له 
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د معارصو اديب سوفرنامو بدوه تور وولوو ښوه  دلې سيمې جغرافیه بیانول:. د لی۳
ېاناړنه د هامغه سومې پې لو وا  ورته تددح د ، د جدرافوواي  حالوت څرګنودو  
دي، له جدرافيه څخه مو موخه د لودلې سومې نفوو ، څدورخوواوې، ررې ګوودرې، 

معوور  کووو  دي.  سووواحت ېایونووهاوبووه او هوووا، طحوعوو  منوواور، مهوو  پوووداوار او د 
لدیق روه  په خپده یوه لو نه کې پوې د سوواتنامې پوه ا ه یوې کوړې ده، د محمد

خوشوحا  ل وه د یووه جدرافووه پووه »سوات د جدرافواي  ا خ د ترشیح په باب وايو : 
غوندې د سووات پوه پېژندنوه کوې څدوور خواوې)اربعوه حودود ، توپووګرا ، اقدومو  

، د سواحت ېایونوه او طحوعو  منظورې پوه ډېوره حارت، پوداوار، جووپولياي   وضع
 مخ  ۲۷۲: ۱۳« ) شاګرانه انداز انځور کړي دي.

خوشحا  په سواتنامه کې پر نور خواوو  بېره  د جدرافوې وولو ا خونو ته ماوجه 
شو  د ، پې دلاه به یې پوه جوال جوال ډو  هور ا خ معور  يش.  خوا   د سووات 

و په یو بوت کې یې د سواتوانو او په ېاناړې نفو  په څرګند ډو  نه د  ښوولح؛ خ
 توګه د یوسفزیو نفو  ته داسې اشاره کړې ده:

 یوسفزیه په شامره  تر حساب تېر دي
 اما وا ه ګاو خرونه دي که ډېر دي

 مخ  ۳۷۲: ۱۴) 
زما په اند، خوشحا  نفو  د خد و او انسانانو په پوهې  پوورې تړلوح د ، یعنوې 

ره ډېر خدک ژوند ولري او ګد  او پوهوه ور ه نوه وي، بووا که د ېم ې په   هر څوم
ارشف  )ج نووو د دو  او څووارویو توور مووند هووېڅ توووپور نووه شوواه، ې ووه انسووانا  هللا 

املخدوقات پودا کړي، ګقل او پوهه یې ورکړې پې په ورېن  ژوند کې پرې د ښوو او 
 ږه ښوولې ده.بدو متوز وکړي. خا  په سوات کې د باسواده او پوهه خد و شمېره ل

 خوشحا  خا  د سوات څدور خواوې داسې راپېژين:
 و شام  وته یې غر وبدورساا  د 

 رش  کشمور غرب یې کابل او بدخشا  د 
 هندوساا  و ته تور غر لري بدغايش
 پرې خاته به د لو رو په غوغا يش
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 طورين دره تر دېرشو کروهو ډېره 
 ګرض یې دوه کروهه یا یو یا تېروبوره

 ورقه یې دریاب دروم  مدرب ته له مش
 په کج راست یې ویل مه کوه کاتب ته 

 مخ  ۳۷۷: ۱۵) 
خا  د سووات څدوور خوواوې او پراخووالح ډېور ښوه و انودې کوړ  د ،  د سووات 
شاميل خوا د بدور لو و غرونو نيولې ده، خاود لوري ته یې کشومري او لوېوديځې خووا 

ه وو، سووات لوه هندوسواا   ه هو  ته يې کابل او بدخشا  د هده وخت مه  ېایون
رر درلوده پې د تور غر پر   د غايش )غاښ   په واسره له یو بل  ه ا ی ې لوري 
او خدک پرې تګ راتګ کوي. همدارناه خا  د سوات د درو پراخوالح ه  له یاده نه 

کودو م و اوږدوالح او نږدې تر څدوورو مودوو پوه  ۷۱بايس پې تر وولو لویه دره یې تر 
اندازه پراخوالح لري، د همدغو اوږدو،  ښېرازو او سمسورو درو په مند کې  شاره د 

 یخو او سپونو اوبو سوند بهيږي پې د سوات سومې ته یې ر ښ ال ورکړې ده.
خا  د سوات پور څدوور خوواوو  بېوره لوسواون و توه د سووات د اوبوو او هووا پوه ا ه هو  

هوا حالت له نورو مشوهورو سوومو  ه پوه پرتدووز معدومات ورکوي، همدارناه د هده وخت د 
 ډو  بوانوي پې دغه پرتدنه یې د معارص یوندوک له مخې تر وولو ښه ېاناړنه ګڼدح شو.

 تر کابل یې هوا د او ي ښه ده
 د کابل هوا ترخه د ده خوږه ده

 په هوا کې د کشمور په رب و رنګ د 
 حوا دا پې کشمري ارت د ، د  تنګ د 

 ه هر کور کې یې ولې ې په هر کيل پ
 ه  يې خوري ه  یې هر لوري ته غدې ې 

 ه  سړې اوبه پونې لري ه  واورې
 نه په سوات باد سموم شاه نه ګرد خاورې

 په هر لور کې فوارې دي ربشارونه 
 ښه ښهرونه، ښه  ایونه  بازارونه
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 هسې مدک هسې هوا هسې جویونه
 نه ېایونه نه باغونه نه بويونه

  مخ۳۷۸: ۱۳) 
لو و بياونو ته که وکال يش، نو د سوات د هوا او اوبو په حقوقت ډېر ژر پوهېدا  
شو. سوات په دناو او شنو غرونو او واورو پوښول شوو  د ، نوو حامو  بوه یوې  اوبوه 
یخې او خوږې وي او هوا به یې ه  د سمسورتوا له امده پاکه او لوافه وي. خوا  یوې 

او کابل  ه پرتده کړې او له محالدې پرتوه یوې د هوا د وخت له نوموتو ېایونو کشمور 
سوات هوا ساایدې ه  ده، که څه ه  سوات ښ دې هوا لري؛ خو د کشمور پوه پرتدوه 

 بوا تنګ د .
:  ررې د انسانو تر مند د ا ی و د ويناولو، د اقاصاد پوه پوواو ي کولوو کوې الرې

وات ررو توه هو  مه  الل د . خوشحا  خا  د یو س  جدرافووه پووه پوه څېور د سو
ېور شو  او په دغو ررو د تګ راتګ وخاونه یې هو  ښووويل دي، پوه رنودې بواونوو 

 کې یې له سوات  ه د نورو شاوخوا سومو په نواو ررو ګودرو ه  ښه بحث کړ :
 د پ ا   حد د سوات  ه قریب د 

 غر او س  یې ربادا  جریب جریب د 
 و پ ا  ته یې رر د کوهساا  ې 

 پ اله یې پنځه ورېې کاروا  ې تر 
 درې څدور مواشاې دا رر وي ښه روانه 

 ډېر افت لري له برفه له بارانه
 تده راتده د خالیق په دا رر ک  يش
 مار کار په بدرقه د مدک س  يش
 یوه رر د هندو کوه ده ترکساا  ته
 بده رر دا د پ ا  ده بدخشا  ته
 بده رر پې د بټن ې  تر کاشدره

 ه رر که په مورنګ ې  لره برهبد



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

136 

 

 دا څو ررې په  حد د هندوساا  دي 
 نورې ررې په  حد د خراسا  دي

 مخونه  ۳۷۲و ۳۷۸: ۱۷) 
له پورته بواونو څرګندېږي پې خوشحا  د سوات د تدو راتدو ووولې ررې ښووولې 
دي پې له ف ر پرته لوساون   سوات توه د داخدېودو پوه ررو پوه ډېورې اسوانۍ  ه 
پوهوي، ښاي  د ننن  ګرص ېونې د سفرنامو لي ووا  د یووې سوومې د وولوو ررو لوه 
بوا  او وضاحت څخه ګاجز وي؛ خو خا  په خوږه منظومه ژبوه بووا مووږ د سووات لوه 

 وولو ررو ختوي.
د سومې د جدرافوې د بوا  په برخه کې بول مهو  بحوث د هامغوه ېوا  پيوداوار 

ژبه د خپل سفر په تر  کوې پوه سوومه کوې لوه دي پې لوساون   په هرني او اديب 
 کېدون و محصورتو څخه خت کړي.

 یا د سوات خاوره ګنده په کار د کشت دي
 یا له ېایه یوسفزیه بد  شت دي

 په درست کا  کې یې ګوتې نه خېژي له کاره
 بوتوامر دي د اوبو په شايل زاره

 نه پرې رر شاه نه بل کار نه یې بل سود د 
 ګوښه له خد و غده بود د خو یو ګنج 

 په کې نشاه مېوه دارې باغې ونې
 هما  د غره پدوسې دي یا غنې

 مخ  ۳۸۲: ۱۸)  
 اسااد ححوح  د سواتنامې په  یزه کې د سوات د جدرافواي  موقعوت په ا ه کاږي:

...سوات د پواونخوا د شاميل څنډې د غرونو په ملنو کوې یووه زرغونوه او ډېوره ))
رریاي  خد و د ریاویدا له زموانې راپودې خووا لوه دغوو غرونوو او رود ښ دې سومه وه، 

 ه ډېره مونه درلوده او په کې مېشاه کېد  به. دغه خدوک پوې د خپدوو اجاامګو  
پړاوونو تېرېدلو په سدسده کې له کوپ  ژونده زراګا  او کدوووايل ژواک توه رسوېد ؛ 

پټوو  او رشوووو لپواره منووواسب  نو د دو  لووپاره  سووات د اوبو او هوا لوه مخوې د کور
 مخ  ۳:  یزه ۱۲)    ېا  و.
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محمد لدیق روه  ه  په خپده یوه لو نه کې د سواتنامې د اقاصادي برخې په 
... خوشحا  په دوو شوانو تأسوا »رشحه کې د سوات د پوداوارو په ا ه داسې لو  : 

افاده نوه کېوږي. ښ اره کوي، یو داپې د سوات له پوداوار څخه په مردوبه توګوه اسو
 ه له دې پې سوات د غدوو او دانوو ګوودام د ؛ خوو لوه نوورو مد ونوو  ه تجواريت 

 مخ   ۲۸۲: ۲۱) «محادله او راکړه ورکړه نه لري.
د پورتنوو څرګندونو پر بنس  ویال  شوو پوې د خوشوحا  د لوودلو پور وخوت بوه د 

و کشوت پوه برخوه سوات خدک د زراګا  ژوند په ډېر وي  حالت کوې وو، یعنوې د کور ا
کې يې ډېر پرمخاګ نه و کړ ، ې ه خو به یې لوه ېم وې څخوه پووره حالول نوه شوو 
اخوساح. که څه ه  سواتوا  به له سهاره تر ماښامه په پټوو کې په کوار بوخوت وو او د 
اوبو په شايل زارو کې به ساړي ساومانه لاوا وو؛ خو دغه وولې خوارۍ یې تر ډېوره بوې 

ې له کرنوزو محصوورتو رايض نوه و، سوواتوانو بوه لوه دغوو ېم وو ېایه وې، ې ه خا  ی
څخه یوازې غدې دانې رساه راو ې او ل وه د نون پوه څېور یوې ډو  ډو  غدوې دانوې او 
مېوې نه درلودې. خا  د سوات له ېم ې څخه د ښو کرنووزو محصوورتو پوه نوه رسواه 

 يل بدبخاه ګڼ . راو نه کې خپده یوسفزي یا په ووله کې سواتوا  مالمت او از
خوشووحا  د سوووات د منظوورو یادونووه او سووااینه هوو  کووړې ده پووې لوسوواون   د 
سوات له ښ الوو ه  په شواګرانه مهوارت خوتوي. محمود لودیق روهو  د سووات د 

که د خوشحا  د اشعارو هده برخه پې د سوات طحوع  »طحوع  ښ ال په ا ه لو  : 
ره د هدو په ژبه ترجموه يش، لوه ډېورو ښ ال په کې ساایل شوې ده د ګرېندویانو لپا
 مخ   ۲۷۲: ۲۱) «اګالنونو او تحدوداتو څخه به یې اغېزه زیاته وي.

د طحيع  او مصنوګ  ښ ال سااینه د معارصو اديب یوندو ونو په ښو ېاناړنو کوې 
شمېر  کېږي، ې ه لوساون ح پې سفرنامه لويل، د هده ېا  لوه ښو الوو څخوه د 

غوه تدوسوه بایود بوې ېوابوه پواتې نوه يش. خوشوحا  هو  د ختېدو تدوسه لوري او د
لوسوواون و ښوو الیوزه تنووده ماتووه کووړې او د سوووات د طحوعوو  ښايسووت او د لووودو و  
ېایونو تر څنګ يې ښځونه ښایست ه  نه د  پرېوح، رنودې یوو څوو بواونوه یوې د 

 زباد لپاره غوره بومل:
 هر هر ېا  د سوات د مدک مدوکانه د 

 کمه کوه خانه د بې  داره بې حا
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 په کې لویې منارې شاه باخانې شاه
 لو  کووونه حوېدۍ د زمانې شاه
 د مېوو د  د ګدونو د بوساا  د 

 د مدوک ریق په وخت د تابساا  د 
 دوه څيزونه دي د سوات تحفه تر وا ه
 ګل رخسارې یې کافرې باز دا دوا ه

 د سوات مدک پې په کې روغې حوېدۍ دي
 رونه سهودۍ ديپه هر کور کې ګدزا

 د سوات مدک پې درست ریق د  د باغونو
 یوسفزیو برابر کړ له راغونو

 په هر لوري کې فوارې شاه ابشارونه
 ښه ښهرونه ښه  ایونه بازارونه

 هسې مدک هسې هوا هسې جویونه
 نه ېایونه نه باغونه نه بویونه

 مخ  ۳۷۸: ۲۲) 
سومې د وګوړو ناسواې فرهنګ د یوې  . د سیمې د فرهنګي وضعیت بیانول:۴

ور ې، غ  ښادۍ، خوراک څواک، پوښاک، دیون موذهب او پوه وولوه کوې د ووولنوز 
ژوند د معنوي او مادي ا خونو وولاې ته وايو . خوشوحا  د یوو فرهناپووه پوه څېور د 
سوات فرهنا  حارت ه  لوساون و ته په پراخه پوامنه رشحه کوړي او د خپول سوفر 

يل، پوه غوو  ډو  یوې منظووم کوړي هو  دي. پوه په تر  کې پې یې څه لووديل کوا
یوندوک کې د خد و د وولنوز ژوند، دودونو، تاریخ  ېایونو او د وګړو د ژوندانه د بوېال 
بېدو ا خونو په ا ه معدومات راو   د یوندوک له ښو ېاناړنو څخه ګڼل کېږي، ې ه په 

تېودا  يش. دې  ه لوساون   د هده ېا  د خد و له وولنوز ژوند څخه ډېر ښه خ
 خوشحا  په سواتنامه کې د سواتوانو د وولنوز ژوند ډېر ښه انځور و اندې کړ  د :

 يوسفزیه ډېر پرکون لري ېایونه 
 الوده ګنده بد بو  ل ه  ایونه 

 که په سوات کې په نظور دي ورږې مايش
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 د مناڼو برو و ویل په پا يش
 په کې دوه ېده تحژ  په برو و شوم

 دانې په څو مو و شومهر هر ېا  دانې 
 څو سړي هومره یې سپ  په هره خونه
 په اناړ کې یې پرګا  ګرې  سداونه

 درساه خونه یې نوولې په پرګانو
 په ګنده روزګار ب  دي تر هندوانو

 باي  زیه یې روزګار کا پې سوار  دي
 خواېوزي یې نور څه نه دي بقار  دي

 مخ  ۳۷۸: ۲۳) 
رخه کې په غرونو پوښل شووې ښو دې او سمسووره سوات د پواونخوا په شاميل ب

سووومه وه پووې خد ووو یووې ډېوور سوواده او ګووادي ژونوود درلووود پووې د وخووت لووه ډېوورو 
پرمخااونو او ګرصي ژونده لرې وو. خوشحا  د پواو ژبې یو داسې س  ناماو شواګر 
او لو وا  د ، هر څه پې یې د خپل ژوند په دورا  کې لوديل کوه ښوه دي کوه بود 

لو یې  ښه په مېړانه پرده پورته کړې ر  په دې برخه کې يې د خپول ېوا ، دي، له وو 
کورنۍ او خپل قوم پروا ه  نه ده کړې. خوشحا  پې په خپده د لو  ګدو  څووه او 
یو وخت د سومې خا  و او پدرونه او نو ونه يې ه  خانا  تېر شوي وو، د وولنوز ژوند 

توه بواونوو کوې د سوواتوانو ژونود او په الدوت ډېر ښوه پوهېوده، ې وه خوو یوې پوه پور 
 کاروبار پې یې څه ډو  لودلح هامغسې یې بوا  کړ  د .

که څه ه  خوشحا  د سواتوانو په ډېرو بدو کړنو س ګې پټې کړې هو  دي؛ خوو 
بوا هو  یوې د هدوه وخوت د اوسوېدون و د ووولنوز ژونود ډېور مسوایل راپېژنوديل دي. 

 ي :خوشحا  په سواتنامه کې یو ېا  داسې وا
 ته په ننګ د پواانه راغدې تر سواته

 غوږ کاڼه کړه د ګامل په ک  و زیاته
 مخ  ۳۸۲: ۲۴)  

په يوندوک کې د ېاي  خد و د خوراک څواک، ناساې ور ې، مېدموه پوالنې پوه 
ا ه معدومات ېا  پور ېوا  کوو   د سوفرنامې  غووره ېاناړنوه ده، ې وه پوه دې  ه  
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د اوسېدون و په خو  بو  پوهېږي. خوشحا   لوساون   په اسانۍ  ه د هده ېا 
خا  په سوواتنامه کوې دې برخوې توه خالوه پامدرنوه کوړې او د سوواتوانو د خووراک 

 څواک او مېدمه پالنې په ا ه يې داسې ویيل دي:
 که په کور کې خزانې لري د زرو
 بوا خوا ه خوري په شړشمو په ډنتو

 نه یې خوا  نه دساار خوا  نه پرغدا  شاه
 اه شپه یې د شونټوو بد دخا  شاهدرس

 پې په تول په دساار خوا  یې څه څرخېږي
 که زردار وي ه  یې غوښې اوبه کېږي
 د ادب په کار کې هسې ناهموار دي

 کشور مشور تور و سپون په یوه شامر دي
 و مېدمه و ته ست بړ بړ راشه نشاه

 نه د ژبې پار نه شناخت مهر د ز ه شاه
 نا فهموده دي په هر کار کې ناهموار

 نادیده دي نادیده دي نادیده دي
 مخ  ۳۸۲: ۲۵) 

په وولنه کې د ډو  ډو  طحقو خدک ژوند کوي، د بېداې پوه توګوه ېونوې وګوړي 
یې په لو ې طحقې، ېينې یې په منځنۍ او ېونې يې بوا په ويټوې طحقوې پوورې ا ه 

وو طحقوو: د لري پې ډېر ګادي او غریب ژوند لري. خوشحا  په سوواتنامه کوې پوه د
مد انو، مذهب په نوم مرشانو او ګامو وګړو باندې بحث کړ  او د دوا و ډلوو ووولنوزې 
پارې یې په ډاګه کړې دي. دلاه یې لومړ  د لو ې طحقې) مد ا ، خانا ، مذهح  
مرشا    په ا ه رنودې بواونوو توه متېوږو پوې پوه پوريۍ او موذهب کوې خپدوې ګټوې 

بوانولو کې رښاونويل او لداقت مهو  الول د   خوندي سايت. دا پې د حقایقو په
پې دغه رکن د سوفرنامې لوه مهموو ېواناړنو څخوه هو  د ، خوشوحا  دغوه مهموه 
ېاناړنه د خپل سفر په تر  له پوده تر پایه په پام کې نووولې او د سووات د مد وانو او 

 ګاملانو وولنوز مقام او کړنې یې په پوره جرأت  ه رابرسېره کړې دي:
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 انا  یې کل وا ه خرا  ديمد ا  خ
 ګاملا  شوخا  یې وا ه جاهال  دي

 مد ا  د يوسفزیو ل ه خرونه
 په ګندګۍ  ه لړيل خيل  ونه
 نه یې ګد  نه دانپ نه رشم پوهه

 خو دوساۍ د دروېزه باندې انحوهه
 ګاملا  يې هما  وا ه سفوه دي

 نه ګامل دي نه فاضل دي نه فقوهه دي
 مال کاپې د کنز د قدوري يش ېا  

 هر حال  حرام په ېا  باندې روا کا
 کاابونه په   کېږدي ېا  مال کا

 په هر کيل محدت ګرې  وا  غال کا
 کېن  رشع پرې وي په رشوتونو
 ېا  قايض کا په غدط روایاونو
 و هر پا ته مسلدې د سخاوت کا
 خپده خونه ډکوه بده غارت کا

 په مسجد راېه پنځه وخاه ارا  کا
 ه نه وي مسجد ورا  کاپې زکات  سای

 د موراث مالونه خوره له واملانو
 نوم په ېا  باندې کېږده د ګاملانو
 په داسې ګد  برند کېن  مال يش
 و ګامل ته موراث خور د انحوا يش

 نه یې کول زده نه لوسال زده تل وال کا
 تعویذونه ورکوي په دروغو کول کا

 واي  مونږ ته پې نظر د س ګو سپک کا
   به په دا هومره پارو ورک کاخپل ایام
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 پې مال د موانور په ح   دروم 
 ه  هده د سوات په مدک کې سورۍ موم 

 موا  نور که د خنزیر غوښې روا کا
 مالیا  به باندې زر جو ې فاوا کا

 مخونه  ۳۸۵و  ۳۸۴: ۲۳)
په پورته بواونو کې خوشحا  د سوات د مد انو، مالیانو او موذهح  مرشوانو حوا  

واضح کړ  د . او  به راشو د سوات د ګامو خد وو لوه حالوه بوه هو  ېوا  ډېر ښه 
 خت کړو پې خا  یې په ا ه څه واي :

 ما د سوات د ګامل ښه ننداره وکړه 
 د هر هر فریق مې پټه ښ اره وکړه

 خو په خوله کدمه لويل مسدام  دي
 په وګده په ګهد قو  بې ایام  دي

 د لږ سود د لږ بهحود د لږ مقصود دي
 په اندک له تا خوشنود ه  ناخوشنود دي

 د خپل سود لپاره ګرمه یاري کاندي
 پې یې سود نه وي بې رشمه یاري کاندي

 ختدار کده په رشم په کرم دي
 هما  ګحدالزوجه ګحدالدره  دي

 ګام ګامل قرا  حدیث په س ګو وین 
 ر په نورو کوڅو ګرې  خاورې پون 
 ګام وګړي په معنا ل ه دواب دي

 دوابو کې د ګډو په حساب ديپه 
 پې يوه ګډه روانه يش د و اندې

 هده نورې ګډې تده ورپسې کاندي
 مخ  ۳۲۱: ۲۷) 

ل ه څناه پې ما مخ ې یادونه وکړه، د سوات خدوک د وخوت لوه ووولنوزو ګدوموو 
څخه لرې و او د ګاملانو او شوخانو حوا  يوې دوموره بودتر و پوې د اخونود دروېوزه او 
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و به یې پرې ړې کولې، نو ګام ولس خو بوه یوې حامو  لوه پووهې شوخ ميل په کاابون
لرې وو. په هر حا ، خوشحا  پې ګامل او فاضل شخص و او د وخت په وولو ګدوموو 
پوهېده، د سواتوانو کړنې ورته ډېرې جاهالنه ښ اره شوي او زما پوه نظور دو  یوې د 

خوه ېوا  نوه دې لپاره پې له خپل ګقول څخوه کوار نوه اخويل، د قورا  او حودیث څ
ختوي او د ګورګاين)مديل  دولت لوه خووا د روز  شووو مالیوانو پوه هوره خوته بواور 
کوي، نو ې ه يې له خرو او ګډو  ه تشحيه کړي دي، ې ه خا  واي  پې د سووات 
ګاملا  او مد ا  ناپوهه او جاهده دي، نو ګوام وګوړي خوو بوه یوې حامو  کنوده کوې 

 غورې ، ل ه پې واي :
   يې دا وي دا يې حا  ويپې نې ا  پاکا

 له بدانو به یې وایه کوم مقا  وي
 مخ  ۳۸۳: ۲۸)

فرهنګ ډېر ا خونه لري پې ېونې يې پورته د بېداو له راو لو  ه روښانه شوو ، 
د خد و دودونه او ګنعنات د فرهنګ ډېره برخه راندا ي او د سفرنامې لو ووا  توه پوه 

لوسواون   خوت کوړي، خوشوحا  پوه کار دي پې د خد و له وولنوزو دودونوو څخوه 
سواتنامه کې د ېاي  خد و دودونوه بووا  کوړي پوې ډېوره برخوه یوې د سوواتوانو پوه 

 وولنوزو ناو و دودونو څرخ .
 خا  په دې باب ډېر بواونه لري، دلاه یې په رندې بواونو بسنه کوو:

 سوواي بډي د لور پې لوڼه پدوري
 په دا څو توکه کې غر  دي مخ توري

 الل په بد الل نظر نه کا په ک 
 د وناو په رل، خور او لور واده کا
 د بابا د ما  یوازې موراث خور دي

 نه په ترور دي نه په مور دي نه په خور دي
 پې د ورور یې جنازه په کور کې کوېوزي

 که رضا که بې رضا په ورندار پرېوزي
 له قاتده ېا  غدط کا په قصاص کې

 ه خاص کېد مقاو  په ېا  بل وژين پ
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 دا ر څه دي ېنې نور قحاحاونه
 کور په کور  ه اخاه په شدتونه

 مخ  ۳۸۳: ۲۲)  
خوشحا  د سواتوانو ډېر بد او ناو ه دودونه لو  کړي پې دلاوه د وولوو راو   د موضووع 

 له حولدې وتدې خته ده، ګرا  لوساون   کور  يش په سواتنامه کې يې ولويل.
سواتوانو ګڼ بد رواجونه بوا  کړي، لوه بوده مرغوه دغوه خا  په لو و بواونو کې د 

ډو  بد دودونه اوسمها  ه  زموږ په  لرې پرتو پوان  وولنو کوې هو  لوود  کېوږي، 
خپدې پېددې لوریانې د روپوو په مقابل کې په سپني ږیرو او نامناسحو خد و پدوري، د 

پر ېا  بې ګناه کوس  ورور له مرګ وروساه له وریندار  ه ډېر ژر واده کوي، د قاتل
 وژين پې دغسې ډېر ناو ه دودونه خا  په ساده او روانه شاګرۍ بوا  کړي دي.

ژوي او حووانووات د پاپېریووا  پووه ښوو ال کووې مهوو  رو  لووري، ې ووه ژوي هللا )ج  د 
انسانانو د ګټې لپاره پودا کړي دي، خوشحا  خا  په سووات کوې د حووانواتو حوا  هو  

 ر و اندې یې د ېاي  خد و ناو ه پدند داسې راښوولح د :بوا  کړ  او د حوواناتو پ
 که بل ښ ار د سوات په مدک کې په مقدار د 

 په هر لوري یې تل د  د زرکو ښ ار د 
 مرغاویه یې د سوند تر  و پا شاه
 د نا اهدو د ووپ و پرې غوغا شاه

 ه  ګاوز بزونه  ژې ه  کوته پا 
 اما ورکې کړې توپچوانو څه به وایې

 مخ  ۳۷۸: ۳۱)
په یوندوک کې بده تر وولو ښه ېاناړنه دا ده پې لو وا  د خپل سوفر کو  مو  
او نېغ په نېده حا  بوا  کړي، هده څه پې یې د خپل سفر په تر  او لړ کې لوديل 
وي؛ د هدې يو رښاونح او واقع  انځور و اندې کړي، همدارناه هره خته په روښوانه 

هيڅ ډو  محالدې څخه په کې کار وانخيل. خوا  پوه او لفا ډو  و اندې کړي او له 
سواتنامه کې دغه وو  الو   ډېر ښوه پوه پوام کوې نووويل، څوه پوې يوې لووديل او 
کوايل، هامغسووې يووې رانقوول کوړي پووې موووږ یووې لووه پورتنووو بېداووو څخووه ډېوور ښووه 
پوهېدلح شو. خا  له پوره امانادارۍ  ه د سوات لوديل حارت بوا  کړي پې پوه 



 سواتنامه د معارصې ...ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

145 

 

کې یې ر  د خپل قام او ېوا  پوروا هو  نوه ده کوړې، زه یوې دلاوه رنودې دې برخه 
 بېداې رااخد :

 د خټ و نه یو لک خټک داخل دي
 نور خټک وا ه تر اوسه ر باطل دي
 د مدل منک مې وخو  شپږ پېړۍ
 ما د زرو په کې روغې کړې بېړۍ

 د مدل لپاره ما تورې وهدې
 پوانو به راته کړې ډېرې ښ نځدې

 په زرګونه دي وژيل پواانه مې
 په  ونو به یې خره غوایه وولشيل

 مخ  ۳۷۲: ۳۱)  
 پایله

له شک پرته، هر کده پوې پوه نوړۍ کوې یووه نووې پدیوده   راښو اره کوړي، پوه 
لومړیو کې ډېرې خامۍ او ساونزې له ېا   ه لري؛ خو پې کدوه د وخوت او زموا  

رسووي. د دې لو نوې پوه پو ونه ووه ، پرمخاګ کوي او د پوخوايل درجوو توه ېوا  
پایده کې ویدح ش ، که د خوشحا  خا  سواتنامې ته په معارصو س ګوو کوې وکاول 
يش، نو تر ډېره د معوارص یوندووک ېواناړنې لوري. خوا  پوه سوواتنامه کوې د سووات 
جدرافوه، اقاصاد، طحوع  منظرې، ررې ګودرې، د خد و دودونه ...او د خپدو س ګو 

ږه  ژبوه کو  مو  نظو  کوړي دي پوې پوه دې  ه یوې پوه  وو  لوديل حارت په خوو
 پواو ژبه کې د لومړۍ منظومې سفرنامې د بنسټار مقام ه  خپل کړ  د .  

هو   کا  په پنځمه مواشت کې سووات توه د پووانو د لوودلو پوه  ۱۱۸۳خوشحا  د 
موخه ې  او اووه مواشاې هداه تېروي، په دغه دورا  کې د سووات او اوسوېدون و پووانو 

 په حارتو پوره ېا  پوهوي او وروساه ورته په ډېرې ېېرکۍ د نظ  جامې وراغوندي.
خوشحا  د سواتوانو اقاصادي، سوايس، جدرافواوي، فرهنا  او اديب خواوو توه 
ماوجه شو  او پوه ډېور ښوه مهوارت  ه یوې دغوه ووولې خوواوې پوې د سوفرنامې د 

 لو و  لپاره ا ینې دي ؛ هامغسې نظ  کړې دي.
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 ونهمأخذ
. رفوووع، ححوووب هللا. زرینووې څوواناې، د افدانسوواا  د ګدومووو اکوواډم ، د ژبووو او ۱

 ملریز کا . ۱۳۳۱ادبواتو مرکز، د زیري جریده: کابل، 
، د «تقوریظ». رشاد، ګحدالش ور. پواو سفرنامې او د هدو داسااين ېاناړتواوې۲

ه، د  محقوق مرسوواوا  نووور محموود سووهو  د   محقوق ګدمووې رتحووې د ترفوووع پووروژ 
 ملریز کا . ۱۳۷۵افدانساا  د ګدومو اکاډم ، د ژبو او ادبواتو مرکز: کابل،  

  ووک، د پاو او خپرونو دولاو  و. هېوادمل، زملح. فرهنګ ادبوات پشاو، درې۳
 ملریز کا . ۱۳۳۳کمېټه: کابل، 

، «د پواو د کوسه یوزو ژانرونو ېاناړنې) لومړۍ برخوه  ». سود ي، سود نظو . ۴
  .۱۳۲۵مه ګڼه،  ۱۱ه، درېومه دوره، کابل مجد

. هاشم ، سود محح الدین. د ن ي ادب ډولونه، د ګدومو اکاډم  د اطالګواتو ۵
  .۱۳۲۴او ګامه ا ي و ریاست: کابل، 

 . پورتنح اثر.۳
. هېوادموول، زملووح. نناوووالح د زمووانې، د افدانسوواا  د کداوووري ودې وولنووه ۷

  . ۱۳۸۱جرمن : 
اتنامه )د ګحدالحح ححوح  له  یزې او څرګندونو . خټک، خوشحا  خا ، سو ۸

   کا . ۱۳۵۸ ه ، د افدانساا  د ګدومو اکاډم  د ژبو او ادبواتو مرکز:کابل، 
. خټک، افضل خا . تاریخ مرلع )د دوسوت محمود کامول مومنود پوه مقابدوه، ۲

 .۲۱۱۳تصحوح او نووونو ، یونوورسټ  بک ایجنيس: پېوور، 
 . پورتنح اثر.۱۱
 ک، خوشحا  خا ، سواتنامه.. خټ۱۱
. زاهوود مشووواڼح، ګحوودالقووم. پووواو و پووواو سوووند، د افدانسوواا  د ګدومووو ۱۲

  .  ۱۳۸۵اکاډم  د پواو څېړنو نړیوا  مرکز: کابل، 
د خوشووحا  خووا  خټووک سووواتنامه د وووولنوزو ». روهوو ، محموود لوودیق. ۱۳

  . ۱۳۸۷، اديب څېړنې، دانپ خپرندویه وولنه: کابل، «الالحاتو هونداره
. خټک، افضل خا . تاریخ مرلع )د دوست محمد کامول مومنود پوه مقابدوه، ۱۴

 .۲۱۱۳تصحوح او نووونو ، یونوورسټ  بک ایجنيس: پېوور، 
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 پوهنیار سیدصمیم هاشمي
 
 د پریم چند د لنډو کیسو فني او موضوعي لوړتیا
Artistic and contextual development 

of Prim Chands’ short stories  
 

Assistant prof: Sayed Samim Hashimi 
 

Abstract 
Prim Chand (1880-1936) is an Indian, playwright, 

novelist, short story writer, journalist, literary price, writer 
and essayist of the Indian classical literatures. He has 
been recolonized as a founder of short story in Urdu and 
Hindi literature and he was the king of short story (khata 
samrath). 

He has published and written 15 novels and about 
300 short stories in deferent collection. His writing has 
realistic styles, and he is a realistic author of his Era. He 
protracted his society and environment with a very 
realistic imagination and painted his writing factual. 

His 300 short stories have political, historical nature. 
In this short written piece his arts and vigor are 

overviewed in order to comprehend the fanes about art 
and style of his story writing.  

 لنډیز
  دهندي ادب معارصې دورې یومخ ي اوپوواو   کوسوه ۱۲۳۳-۱۸۸۱ (پری  پند 

د .   ارنالست،اديب ووووه اومقالوه لو وو لو وا ، ناو  لو ون ح، ډرامه لو ون ح ،ژو 
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نومو   په هندي او اردو ادب کې د لنډې کوسې بنسټار بدل کوږي او پوه دې ډګور 
)لنډو کوسو بادشاه  په نوم شهرت لري. هده د خپول اديب ژونود کې د کاها سمراټ 

لنډې کوسې پوې پوه مخادفوو مجموګوو کوې  ۳۱۱ناولونه او نږدې  ۱۵په اوږدو کې 
پاو شوي هندي ادب ته ډالۍ کړي دي د پری  پند نږدې وولې کوسوې او لو نوې 

. ې ه پې ریالساو ه بڼه لري او د  په بنسټوزه توګه یو ریالست لو وا  ګڼل کوږي
پری  پند د خپدې زمانې هده تضادونه پې په هندي وولنه کې موجود وو، ښوه درک 
کړي وو او له هدو څخه په راپودا شویو کړو و و او محرکو ېواکونو ښه پوهوده. هدوه د 
یو ریالست لو وا  په توګه د خپل پاپوریا  ژوره انځورګري وکړه او په دې توګوه یوې 

و کوسوو کوې د حقوقوت لو نوې اوریالسواو و اف وارو بنسو  د هندي او اردو ژبو لنډ
کوسوووې لوووه موضووووګ  پدووووه  ۳۱۱کوووووود. د ده لوووه خووووا لو ووول شووووې نوووږدې 

سوايس،تاریخ  او الالح  رناونه لري. په دې لنډه لو نه کوې د نوموو ي د کوسوو 
پر موضوګ  او فن  خواوو لنډ او ېددنډ نظر اپو  شو  پې د کوسه لو نې پور فون 

 د ادب مونه وا  ر ښه وپوهوږي. او سحک یې
 رسیزه 

هندي ادبوات پې د نظو  او ن پوه دوا و برخوو کوې د نړیوالوو ادبوواتو سووايل کوولح 
پې  پونه یوې لوه سنسو رت ژبوې څخوه ده، د پواڼن  پوه څېور  يش.په دې ادبواتوکې

ګرامر پوه   راپورته کړ  د  پې د ګرامر بنسو  یوې کېووود او د څدوور ویودونو ) سوام 
وید،ریاوید،یجوروید، ارتهواوید  او یا ه  د مهابهارت او رامایڼ په څېر د مشوهورو حامسوو 

 څوه ادبوات دي پې په نړیوا  ادب کې یې ارزښت ،اهموت او مقام جوت د .
په معارصو ادبواتو کې ه  پوه هنودي ادب کوې ډیور  هسواۍ شواه پوې د ادب 

وا ، نواو  لو وون ح، ډراموه ېولۍ یې ډکه کړې ده، یو لوه دغوو هسواوو کوسوه لو و
لو ون ح، ژورنالست، ژبوا   او پوواو   مقالوه لو ووا  پوری  پنود د . پوری  پنود د 
خدا  ورکړي پواو ي اساعداد څخه په هره برخه کې ګټوه پورتوه کوړې او پور هنودي 
ادب یې پورزوینې کړې دي. په دې لو نوه کوې د نوموو ي پور کوسوه یووز فون بحوث 

 ، فن  او سح   خواوو یې رڼا اپو  شوې ده او دغوه راز شو  او د کوسو پر موضوګ
پ ووې د دغووه مشووهور نړیوووا  کوسووه لو وووا  د کوسووه لو نووې موضوووګات اوسووح ې 

 خصولوات رابرسوره يش.
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 د څېړنې موخې
د دې څېړنوزې مقالې څخه لویه موخه داده پې په ووله کې د ادب مونوه وا  او 

ب ررویا  او مونه وا  د پری  پند پوه څوور په ېاناړي توګه د هندي او اردو ژبو اواد
د نړیوالې اديب څورې له شخصوت او د هده د کوسوه لو دوو لوه فون، سوحک او اديب 

 مقام څخه په بشپړه توګه پوه او اګاه يش.
پری  پند پې په هندي او اردو ادب کې یو نوموتح او مشهور : تېرو لو نو ته کانه

یې د اديب شخصووت پوه ه دوه ډېور  څېړنوې  لو وا  د . په هندي او اردو ادب کې
شوې دي او د فن هره خوا یې د پواو و څېړون و لخوا په ډیر ښ يل انداز په هر ا خووزه 
او معواري توګه څېړ  شوې ده. ښای  د پواو، دري او نورو ژبو ادبواتو کوې هو  د ده د 

افدانسواا  شخصوت په ا ه لږ و ډېر معدوموات و انودې شووي وي؛ د مثوا  پوه توګوه، د 
ګدومواکاډمۍ ا وند کابل مجده کې د ده د رثوارو ا ونود لو نوې راغدوې دي، خوو زموا پوه 
پوهه داسې کوموه لو نوه او څېړنوه نوه ده تور ه شووې پوې پ وې د نوموو ي د کوسوو 
موضوګ ، فن  او سح   ا خونه دې څېړ  شووي وي، نوو پوه پوواو ژبوه کوې د ادب د 

 ه ده. هللا دې وکړي پې څه نا څه ېا  ونويس.مونه والو لپاره دا زما لومړنۍ هه
 د څېړنې میتود

د دې مقالې بڼه کااباوين ده، نو پ ې د پری  پند د لنډو کوسوو بېالبېدوو وولاوو 
هر ا خوزه مرالعه تر ه شوې او بوا د هدې فن ، موضوګ  او سوح   ا خونوه جووت 

 او څرګند شوي دي او په دې ډو  دغه څېړنه بشپړه شوې ده.
 هندي ادب، پری  پند، د کوسه لو دو فن او موضوګات.: دي کدمېکدو

 د پریم چند د کیسو فني او موضوعي لوړتیا
مخ ې له دې پې د هندي ادب د پواو ي لو وا  پوری  پنود د لنوډو کوسوو پوه فنو ، 
 .موضوګ  او سح   خواوو وغږیږو، ا ینه بریو  پې لومړ  د نومو ي پر لنډه پېژنده ت  شو

اردو ژبووو کاهووا سوومراټ ) دلنووډو کوسووو بادشوواه  منشووو  پووری  پنوود پووه  د هنوودي او
  یوو دیرشومه نېټوه د هنود د بنوار  ښوارڅخه ۳۱ع کا  د جور  د مواشاې پوه)۱۸۸۴

څدورکودو م ه لورې په ملهې نومې کيل کې په یووه بزګوره کوورنۍ کوې دنووا توه سو ګې 
 غړولې دي. 
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به یې د نواب را  په نوم یاداوه. پالر د پری  پند اليل نوم د هنپ ا  و، خو تره 
یې ګجایب را  نوموده، پې د نورو بزګرانو په څېر یوې یووازې پوه بزګورۍ ګووزاره نوه 
کېده، نو ې ه یې د ډاک په یوه مح مه کوې د مواشواې پوه شول روپوۍ نووکري هو  
کوله. کده پې پری  پند وزیږیده د هده د پالر شل روپۍ تنخوا وه او کده پې هده د 

و کدونو شو، نو مور یې وفات شوه؛ پوه پونځدس کدنوۍ کوې یوې لوه شوووراين نوومې او 
نجدۍ  ه واده وکړ. که څه ه  دغه وخاونه د پری  پند د زده کړې او تعدو  وخاونوه 
وو، خو برګ س پری  پند ته له همدې وخاه د کورنۍ  پرسا  ورپوه غوا ه شووه. د 

  ۴۵:  ۲او د هده خپده مورمن وه. ) هده په کورنۍ کې دوه مورين ورونه، موره مور
په هنودي ادب کوې د پوری  پنود شخصووت او اديب مقوام د یوو پوواو ي او غووره 
کوسه لو ون  ، ناو  لو ون  ، ډرامه لو وا ، ژبا ون   او ژورنالست په توګوه جووت 
او څرګنوود د . د نومووو ي شخصوووت ګووڼ ا خونووه او خووواوي لووري، د خپوول پووواو ي 

لنوډې کوسوې او دوه  ۳۱۱پر بنا يې هندي او اردو ژبوو توه نوږدې اساعداد او رکاوت 
درجنه غوره او په ز ه پورې ناولونه ډالۍ کړ  پې لوه امدوه یوې د هنودي او اردو ادب 

د اکاووبر  ۷په ډګر کې دکاهوا سومراټ )دلنوډو کوسوو بادشواه  لقوب خپول کوړ. پوه 
کالوپوه  ۵۳ې د ع کا  د یوې وژون ې ناروغۍ )جدودر  لوه امدوه پوه بنوار  کو۱۲۳۳

  ۱۱: ۴ګمر ومړ. )
 د پریم چند دکیسو فني او موضوعي لوړتیا

د پری  پند د کوسوو او افسوانو د فنو  لو تووا پوه ا ه د اردو ادب مشوهور لو ووا  
که پورې د پری  پند د کوسو بوالبودو مجموګوتوه نظور  ))ډاکټرمسعود حسون لو  :

لو تووا تور سو ګو کووږي. کوه لوه واپو  يش، نو د ده په کوسو کې په تدریج  ډو  
یوې خوا د ده د کوسو لومړنۍ وولاه )سوزوطن  او له بدې خوا یوې وروسواۍ ووولاې 
)واردات  او )زادراه  ته نظر واپو  يش، نو په څرګنود ډو  پ وې توپورلوود  کووږي. 
دده وروساۍ وولاې ل ه د شحن  د څاڅ و په څور په ېا  کې یوه نوړۍ راندوا ي پوه 

  دغو توپورونو توه پوه ۲۸:  ۷.)   کې ښ ال او ژوروالح دوا ه پریامنه ديدې مجموګو 
 کاو موږ د پری  پند دکوسه لو دو هرني برخه په څو دورو او برخو ویشدح شو:

 م  پورې۱۲۱۲دپول یا لومړنۍ دوره: دکوسه لو نې لومړنۍ ههې وو  -۱
 پورې  م۱۲۲۱وووووو  ۱۲۱۲دویمه دوره: تاریخ  او الالح  کوسې وو  -۲
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 م  پورې۱۲۳۲ووووو ۱۲۲۱درېومه دوره: سوايس او الالح  کوسې  -۳
 م  پورې۱۲۳۳ووووو ۱۲۳۲څدورمه دوره: سوايس او ف ري کوسې      -۴
په الول کوې، خوو پوری  پنود د اديب ژونود پوول لوه د پیل یا لومړنۍ دوره:   -۱

ه خپول م څخه شو  و پې خپده لومړنۍ کوسه د )نړۍ قوما  مرغدره  یوې پو۱۲۱۱
م کا  کې یې د )سووزوطن  پوه نووم د پنځوه ۱۲۱۸اليل نوم، نواب را  ولو ده. په 

 کوسو مجموګه پاو شوه پې بواد اناریزي ح ومت له خوا ضحط شوه.
په لومړیو کې پری  پند د اریایې ووولنې )اریوه سوامج  لوه تحریوک څخوه ماواثره 

دوه پوې د  د هنودي او شو، خو دکوسه لو دو له هرن ه یح مونه هده پوودا شووه، ک
اردو ژبو د ترجمو په وجه د واګور له لو نو  ه مخامخ او اشنا شو. دا باید په یاد ولرو 
پې پری  پند د ادب په ډګر کې له مشهوریدو او ېدېدو څخه د مخه په بناايل ژبوه 
کې د مدريب)غريب  ډولوه کوسوو د پوام و  پرمخاوګ کوړ  و. د ېونوو لو والوو او پوه 

ه د واګور ېونې کوسې نه یوازې هندي ژبې ته، بد ې اردو ژبوې توه هو  ېاناړي توګ
ژبا   شوې وې. دغو اثراتو او څه د غريب سوحک  دمروالعې  او ژبوا و پوه وجوه، پوری  

  ۲۷۳:  ۱پند مااثر کړ.)
په دغه وخاونو کې پر، پری  پنود دسووايس فضوا  اغووز هو  پریووت. دا پوې پوه 

  دویپ لوه امدوه پوه مدوک کوې ا و دو  رامنځاوه دغوو خاونو کې له یوې خوا د بناا
شو  و او له بدې خوا په ګوانار  کوې د ګورم د  بنوواد هو  ایووود  شوو  و، نوو د 
مدک هر لور ته د رزادۍ او خپدواکۍ ترانې غږیدلې؛ پوری  پنود هو  لوه دغوو حوارتو 
څخه مااثر شو او د )سوزوطن  نومې کوسو مجموګه یې ولو ده پې په دې مجموګوه 

د حب الوطنۍ )وطن دوساۍ  اثرات زیات دي. د سوز وطن په  یزه )مقدموه   کې
کې پې پری  پند په خپده لو دې، د دغو کوسو د ارزښت، اهموت او کوفووت پوه ا ه 

 غږیدلح د ، هده یوېا  لو  :
د هر قوم ګد  او ادب د خپل وخت رښانح انځور وي، خوارت او تصوورات پوې )) 

کوي اوکوم جذبات او احساسات پې دیوقوم په ز ونوو کوې  د یو قوم رهنونه ماحرک
راور یږي؛ همده د نظ  او ن  په بڼه دکاغذ پر موخ  پوه داسوې روښوانه او لوفا توګوه 
کول کېږي او تر س ګو کېږي، ل ه پوه ایونوه کوې انځوور. زمووږ د ادب دلوومړي دور 

درانه خوب ویوده پول په هده وخت کې وشو، کده پې ګوام د غفدت او بې پروایۍ په 
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و. د دغه وخت اديب یادګارونه د ګاشقانه غزلو او څو بې کاره کوسو څخه نور هوڅ نه 
وو. دوهمه دوره هده وبولئ، کده پې د ګواموو پوه نویوو او پخوانووو خووارتو د ژونود او 
مرګ جناونه پول شو  او د الالح  متد  په ه دوه وههېود . پوه دغوه زمانوه کوې 

  ه الالح  بڼه غوره کړه.کوسو او ح ایاتو اک
او  هده وخت رارسودلح پې د هندوسااين قوم خوارت د بالغت په لوري یوو ګوام  

مخ ې ر  يش. او  کده پوې د وطون دوسواۍ جوذبات د ګواموو پوه ز ونوو کوې راپورتوه 
شوي، نو دا کده مم نه ده پې پر ادب دې اثر او اغېز پرې نه بايس. دغوه څوو پوه شومېر 

راتو رغاز او پول د  او په دې باوري او یقون  یو پې څومره زمووږ خووارت کوسې د دغو اث
لو والح او پراخوالح موم ، په همده کچه ورځ تور بدوې پوواو   ادب پنځوو  کووږي پوې 
زموږ هېواد ته د دا ډو  ادب  ډېره ا توا ده، پې د ېووا  کهو )نسول  پور ز ونوو د هېوواد 

  ۲۷۱: ۱. )   پالنې او هېوادنۍ مونې نقشې جو ې يش
ښای  پری  پند ته دکوسه لو نې رو  او هورن د مدوک د سووايس حوارتو ورکوړه 
وي، دا ې ه پې د همدغه سوايس شعور او حب الوطنۍ لوه مخوې یوې )سووزوطن  
مجموګه ولو ده، حا  دا پې پری  پند تر دې وخاه یو  کواري موالزم )موامور  و. د 

ه مساعار نوم ولو دې پې د هدو کوسو سوزوطن وروساه یې ډیرې نورې کوسې ه  پ
د لو دو سحک او بڼه ه  سوزوطن ته ورته ده. په دغو کوسوو کوې یوې د وطون پوالنې 
احسا  او قوم  تاریخ په ز ه پورې انځورونه و اندې کړ ، الحاه په دغو کوسو کې د 
سوزوطن په پرتده زیات وطن  احساسات لود  کووده، دا ې وه پوې پوه دغوو کوسوو 

 وا  تجربه او پخاا  ه  شامده وه.کې د لو 
د سووز وطون  لوه م(: ۱۹۲۱م ـــــ ۱۹۱۹ -دویمه دوره )تاریخي او اصالحي کیسـې

م ۱۲۱۲لو دو وروساه پری  پند له مدت او قوم  ه د خالې مونې له امده پوې دا دوره لوه 
 م کدونو پورې رسوږي، تاریخ  او الالح  کوسې لو ل پول کړ .۱۲۲۱څخه تر 

ړیوالې جاړې له خامودو وروساه پوه هندوسواا  کوې د رزادۍ ولوولې د لومړۍ ن
خپرې وې پې ))د پری  باوسې   او ))پری  پالوسې   کوسوو مجمووګې پوری  پنود 

 په همدغو وخاونو کې ولو دې.
م کدونو پری  پند د انسپ ټر په توګه پور دنوده بوخوت ۱۲۱۴م څخه تر ۱۲۱۲له 

ۍ او وطن پوالنې د منووې تنوده پوه خپدوو و، په همدغو وخاونو کې یې د وطن دوسا
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افسانو او کوسو ماته کړه او په دې لړ کې یوې د رلهوا، راين سوارندها، راجوه هورد  او 
ګناه کا انان نومې کوسې ولو دې. په دې کوسوو کوې پوری  پنود پوه هندوسواانوانو 
کې د وطن دوساۍ او هېوادپوالنې روحووه او د رزادۍ او خپدوواکۍ د تور رسوه کولوو 

دې او جذبې راوپارولې. د پری  پچوسې کوسې یې د سوزوطن په پرتده ډیرې قوي هو
  ۳۱: ۷او پخې ښ اري، ې ه پې دغه کوسې یې له فن  ا خه م مدې بریو . ) 

په دغو وخاو کې پری  پند ډېورې الوالح  کوسوې هو  لو دوې دي، کوه څوه هو  د 
ل کوار دي، خوو د پوری  الالح  کوسو لو ل د تاریخ  کوسو په پرتده ساونزمن او مشو 

پند قوي مشاهدې او مثحت قوم  ف ر دغه ساونزه تر ډېره بریده اسوانه کوړې ده پوې د 
دغه وخت په الالح  کوسو کې یوې بازیافوت، حوج اکوت، سووتويل مواه، نجوات، منودر، 
مساعار ګهړي د یادولو و  دي پې لوه دې جمدوې یوې ېونوې کوسوې، ل وه، حوج اکوت، 

  ۸۲:  ۳ور د پری  پند په شاه ارو کوسو کې راې .) نجات او سوتويل ماه شم
د پووری  م (: ۱۹۳۲م ـــــ ۱۹۲۱درېیمــه دوره : )ســیايس او اصــالحي کیســې 

م کدونو پورې رسووږي. ۱۲۳۲م څخه تر ۱۲۲۱پند دکوسه لوېظ دو درېومه دوره له 
دا نو هده وخت د ، کده پې د اتحاد جرمن  له مواتې او ش سوت وروسواه پوه هنود 

حې جشنونه ملانځل کود ، په وو  هند کې سوايس تحری ونوو د رزادۍ او کې د فا
خپدواکۍ هدې ېدې ر پټ وې کوړې وې. د سوامراج  طواقاونو پور خوالف کرکوې او 
نفرتونه خواره وو. له دغو حارتو څخه پری  پند ه  ماأثره شو، دنده او ماموریوت یوې 

مل شو او د دغې جوذبې تور پرېوود او د وطن او هېواد د رزادۍ په جدو جهد کې شا
اغېز رندې یې الالح  کوسې په سوايس بڼه لو ول پوول کوړ  پوې مشوهورې یوې 

  ۲۳۸: ۱جول، بها   کا وټو، قاتل ، ساوه ګره او داسې نورې دي.) 
همداراز هده ناولونه پې پری  پند پوه دغوو وخاونوو کوې لوو يل دي، پوه بشوپړه 

. مورنا ګحداملاجد دریا ربوادي د پوری  توګه د دغه وخت د سوايس حارتو هنداره ده
که ددغه وخت دسوايس حارتو څخه دختیدو په موخوه ))پند د کوسو په ا ه لو  : 

د وخت دسوايس شخصواونو مرالعه ا ینه ده ، په همدې توګه دپری  پنود د کوسوو 
    ۵۴: ۲.)   لوسال ه  خورا ا ین دي

پری  پند قد  ه  په پوره توګوه  د دولا  دندې او ماموریت له پرېوودو وروساه د
 رزاد شو پې په خالص ر  یې سوايس او الالح  کوسې وپنځولې.
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کوه څوه هو  د م(: ۱۹۳۶م ـــــ ۱۹۳۲څلورمه دوره )سیايس  فکـري کیسـې 
پری  پند دکوسه لو نې دغه دوره لنډه اومخارصه ده، خو د فن  ا خوه بووا مهموه او 

هندوسوااين ګواموو نوو  نسول د ووولنوزو ا ینه ده، ې ه پې په دغوو وخاونوو کوې د 
)معارشيت  او فن  نظریاتو د لو توا او پرمخاګ څخه په بشپړه توګوه اګواه او خوت وو. 
په دغوکدونو کې د نړۍ دانقالبونو لوه امدوه د زموانې د شوعوري برخوو بېالبېدوو خوواوو 

و غووره او م کا  د هندي او اردو د کوسه یوز ادب لپاره یو۱۲۳۲لو توا موندلې وه. په 
اه  کا  و، په دغو کدونو کې پری  پند ه  د وخت له سوايس حارتو څخه مااثرشوو 
او په همدغه کا  د ترق  پسند نوومې تحریک)ګونود  غوړ  شوو پوې بووا یوې د دې 

  ۷۷:  ۴تحریک مرشي ه  پر غا ه شوه.  ) 
وه م کووا  راپوودېخوا د پوری  پنوود )زاد راه  او )واردات  نومووو د کوسووو د۱۲۳۳لوه 

مجموګې پاو شوې پې دغه کوسوې یوې لوه مخ نووو کوسوو څخوه لوه هور لحاووه 
معواري بریو ، ې ه پې په دغه وخوت کوې پوری  پنود د لو ووالۍ، پوه تېوره بووا د 
لنډې کوسې په فن کې د مندو و  حاکموت موندلح و او د کوسه لو نې فن یوې اوج 

خودا  پواک )) قوو :  ته رسودلح و. د اردو ادب د مشهور لو ووا  حسون فواروق  پوه
پری  پند ته دکوسه لو نې پواو   اوېاناړ  اساعداد ورکړ  و، پې ده ه  ورڅخه 

  ۲۱: ۱)   په بشپړه توګه ګټه واخوساده.
پری  پند د دغې دورې په کوسه لو نه کې د کوسو په واقوعوت زور اپوولې د ، 

ات  نوموو مجموګوو توه نه د هدو د کردارونو په جو ولو. که پېورې د  )زاد راه  او )وارد
نظر واپو، نو په دغو کوسو کې یوې د ژبنووزو ایجواداتو او سوحک د ارتقوا  نخووې پوه 

 څرګنده توګه تر س ګو کوږي.
 مناقشه

دا پې پری  پند په هندي ادب کې یو مخ ي او پواو   کوسه لو وا  د ، پوه 
ره خووا هندي ادب کې پرې د څېړون و لخوا ډېر  څېړنې تر ه شوې دي.  د فن هو

یې سپړ  شوې او څېړ  شوې ده، حاح د ګورک  په څېر پور پوواو و بهرنووو لو والوو 
 بېره یوې د پوواو ادب د لوومړين کوسوه لو ووا  سوودراحت زاخوويل  ه د لنوډو 
کوسو او ف رو فن پرتده اومقایسه ه  شوې. د لنډو کوسو ووولاې یوې راووولې شووي، 

او د ناولونو او کوسوو ژبوا ې یوې د نوړۍ مفصدې  یزې او تحدودونه پرې لو ل شوي 
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په بېالبېدو ژبو شوې پې په پواو ژبه یې ه  د ګودا  نومې ناو  د غوایې خورات پوه 
 نوم راژبا   شو  د . 

 پایله
د دې لو نې په پا  کې دې ناوجې ته رسوږو پوې پوری  پنود پوه پووره معنوا یوو 

لو نې د فن لوه پدووه  ریالساوک لو وا  د . د نومو ي ېونې لنډې کوسې د کوسه
دومره بشپړې ښ اري پې په هدو باندې بل هېڅ شح نه يش ورزیاتولح. کوه د پوری  
پند د لنډوکوسو مجموګو ته وګورو، نو دا په کې جوتوږي پې د نومو ي مجموګې د 
معوووار اوکوسووه لو نووې د فوون لووه پدوووه  ه یووو شووا  نووه دي. د بوداووې پووه توګووه د 

و ل شویو کوسو مجموګه ده؛ د کوسوه لو نوې د فون د ))سوزوطن   پې د لومړنوو ل
اديب معوار په لحاظ د وروساوو مجموګو د کوسو  ه زیات توپور لري او مووږ نوه شوو 

 کور ، د سوز وطن کوسې د ده د اوسنوو کوسو په کاار کې شامدې کړو.
همدا ډو   د )پری  پچوسې  د مجموګې کوسې د کوسه لو نې د فن پوه لحواظ 

ري، خو کولح شو، په هدو کې دلنډې کوسوه لو نوې لوومړين رشطونوه او خامې ښ ا
ېاناړنې ومومو. د )پوری  باوسوې  د مجمووګې کوسوې هو  پوه همودې بڼوه او فوورم 
کودې شوې دي. خو د مخ ونۍ مجموګې دکوسو پوه پرتدوه ښوې لو ول شووې دي. 

و لوه که له دغو مجموګو څخه تېر شواو د )پری  پالوسې  مجمووګې مرالعوه کوړو، نو
داسې کوسو  ه مخامخ کېږو، پې د مخ ونۍ مجموګې له کوسو  ه زیوات تووپور 
لري او په خپده پری  پند د لو ووالۍ پوه ډګور کوې لوه زیوات ریاضوت او ههوو څخوه 
وروساه، تازه د لنډې کوسې لو نې په فن باندې د مندو حاکموت موندلح د ، نوو د 

ډې کوسې په غوور  ه ولوسوال يش، پایدې په توګه ویدح شو پې که د پری  پند لن
نو لوسواون ح پوه اسوانۍ  ه پوه دې حقوقوت پوهوودلح يش پوې ددغوه لو ووا  ېونوې 
 کوسې د یوې اوږدې مودې څخه وروساه نن ه  د مرالعې خاوندانو ته په ز ه پورې دي.

 وړاندیزونه
د ژبو او ادبوواتو ډیور  لو والوو توه ښوای  پوې د خپول ا ونود مسودک او ژبوې  -۱

وايل کوسه لو وا ، ډرامه لو وا ، ناو  لو ون   او یوا هو  مشوهور شواګرا  او د نوم
هدو  د فن بېالبېدې فن  او موضوګ  خواوې وڅېړي او وسپړي، تر څو له دې ررې 

 د ادب مونه وا  خت او زموږ پواو ژبه او ادب ه  غن  او بډا  يش.
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و شواګرانو  ه دې د پوواو په نورو بهرنوو ژبوو کوې د دا ډو  پوواو و لو والوو ا -۲
 ادب د لو والواو شاګرانو ف ري او فن  خواوې پرتده يش.
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 څېړندوی صاحب ګل مموزی
 
 د ميناتورۍ هرن او د هغه هرني، اديب او عرفاين

 ارزښتونه
The art of miniature and its artistic, 

literary and mystical values 
 

Researcher Sahib Gul Mamozai 
 

Abstract 
Its historical background will be firstly discussed. This 

article and research, the shape and content of the 
miniature will explained and then there will be discussion 
on the mystical literary values and characteristic of this 
art and how the miniature art in Afghanistan yesterday, 
today and tomorrow will be discussed.        

 لنډيز
په دې څېړنه کې د ميناتورۍ هرن په لدوي او الرالح  پېژندنې  بېره د هدوې پور 
تاريخ  شاليد باندې لنډ بحث شو ، په ميناتورۍ کې د ش ل او منځپواناې څرناووالح 

اديب ارزښاونه او ېواناړنې پوه ګوتوه شووې،  -ينبيا  شو  او په پا  کې د دغه هرن ګرفا 
 په افدانساا  کې د ميناتورۍ هرن د پرو ، نن او سحا پر څرناوايل ه  بحث شو  د .

 رسيزه
ميناتوري د ښ دو هرنونوو يووه پوه ز ه پوورې څاناوه ده پوې د نوړۍ د هرنونوو پوه 

اديب  -هورني تاريخ، په ېاناړې توګه د اسالم  متد  په پرمخاياي  بهري کې له لوو 
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او ګرفاين ارزښت نه برخمن و او د  او د دغه بهري په هور پوړاو کوې يوې تور ننوه ډېور 
 مينه وا  لريل دي.

د دغې هرن د ودې او پرمخايا په بهري کې هدوه څوه پوې ډېور جووت دي، دا دي 
پې د لنعت او معامرۍ په څېر دغه هرن د خد و ورېنۍ ا تيا نه وه او نه يې د ګدو  

خاوندانو په ګډو  هر پا د رانيولو او کارولو مايل و  او توا  درلود او نوه او پوهې د 
ه  ل ه نور ښ يل هرنونه ل ه )موسيق ، خراط  او...  په اسانه او ساده وسويدو تور 
رسه کېدا  شو ، بد ې يو داسوې پېچدوح  هورن و پوې ېينوو توکوو، رناونوو او نوورو 

نو له سدرنا  دربوارونو او کارېوايونو پرتوه وسايدو ته يې ا تيا درلوده پې هده د واکم
بل ېا  نه شو برابرېدلح، نو ې وه دغوه هورن يوواېې د لوو  رو  او شوامنو پواناوالو 

ورو يوې وده او  -فرمايپ ورکوون و په رو  او فرمايپ پورې تړلح پاتې شو او ډېوره ورو
 پرمخايا وموندله.

 د څېړنې اهميت او مربميت
ميت په دې کې د  پې د مونواتورۍ هورن د ښو دو د يادې لي نې اهميت او مت 

هرنونو د يوې څاناې په توګه د هرن او ادب مينه والو ته ورپېوژين او د دې تور څنوګ 
پې د ش ل او مضمو  په څرناوايل بحث کوي؛ زموږ پوه لرغووين هېوواد افدانسواا  

 کې يې پر پرو ، نن او سحاين حالت ه  ا ينه رڼا اپوي.
 د څېړنې موخه

ې څېړنې اليل موخه دا ده پې ميناتوري هرن د اديب او هورني مرالعواتو، د دغ
مينه والو، څېړون و او محصالنو ته وروپېژنود  يش او د هدوه پوه فرهناو  ارزښوت او 

 اهميت ه  ښه پوه يش.
 د څېړنې پوښتنې

 د ميناتورۍ هرن څه ډو  هرن د ؟ -۱
 د دې هرن اهميت او ماهيت په څه کې د ؟ -۲
 هرن کې د ش ل او مضمو  څرناوالح له کومو ېاناړنو برخمن د ؟ په دغه -۳
 د ميناتورۍ هرن د ودې او پرمخايا رمدونه کوم دي؟ -۴
 د دغه هرن د راتدون ې ودې او پرمخايا لپاره څه کو  په کار دي؟ -۵
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 میتودد څېړنې 
 څخه ګټه اخيسال شوې ده. مواودپه نومو ې څېړنه کې له تحدييل 

 دوي او الرالح  پېژندنهد ميناتورۍ ل
د څېړنې په پيل کې به لومړ  بايد ميناتوري کدمه په رره او کره ډو  در وپېژنوو او 

 له هدې وروساه به د لي نې په رر مردب ر  پورې کړو.
موناتور يا ميناتوري يوه فرانسوي کدمه ده پې لدوي معنا يې کووپنۍ ښوودنه یوا 

و، غوره او ښ دو انځورونوو توه ویول کېوږي، و وک  کو  دي او په الرال  کې ډېرو ښ
 یا په بده وینا:

موناتوري په کوپنۍ بڼه جو و شوو انځورنو ته ویل کېږي؛ یا هدې څېرې ته ویول 
 کېږي پې په اوبدن رنګ جو ېږي.

زموږ په ژبو کې د دغې کدمې اساعام  د لومړي ېل لپواره د خاوځپوهوانو، هورن 
 . ۱دود شوې ده)خوښوون و او هرن پېژندون و له خوا 

 تاریخي شالید
په نړیواله کچه د انځورګرۍ په هرن کې دغه الرال  له اوولسمې ميالدي پېوړۍ 
راهوسې د یوې لفظ  تېروتنې له امده لومړ  د وولو انځورونو لپاه وکارېدله، دا ې وه 
پې له لدوي معنا يې داسې برېو  پې د کوورنۍ تور وولوو کووپنح غوړ  د ؛ خوو 

و  موناتور ویل کېږي، هده د الوزای  په دوره کې د ایدوارد او نوورو هده څه ته پې ا
اتالنو انځورونو ته ویل کېد  او کوپنوو ښ دوو تذهوح اریو ته بوه هو  دغوه الورال  

کده به پر ګواج او  -کارېدله، دغه ډو  انځورونه به معمور  د خوس   پر څرمنې او کده
او اتدسو  زېږديوزو پېړيوو کوې همودا د   مقوا باندې ه  ایسال کېد  پې په اوولسومو

 موناتورۍ انځورګرۍ د موناکارۍ په بڼه دود شو .
د یادونې و  ده پې په فرانسه کې همدغه الرال  یو مها  هدو ډېرو کوپنوو او 
وریفو ووکرانو ته ه  اساعام  شوه پې له ورېومو به اوبد  کېد ، د بوووو او ګالنوو 

  .۲انځورنه به يې ه  لر )
 په تاریخ کې وینو پې د شپا سمې پېړۍ د مونواتورۍ سوحک، ل وه څناوه د هرن

پې د ایدوارد یا اولوورد په رثارو کې ليد  کېږي، د منځنيو پېړیو د انځورګرانو له خوا 
د خوس   پر څرمن ایسال کېد  او د څېرو دغه ډو  انځورونوه بوه د خرو  رثوارو او 
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خوذ و پوې پوه اوولسومه پېوړۍ کوې بووا کاابونو د ح ایاونو لپاره د تذهوب الويل مأ 
همدغه د موناتورۍ په واسره د څېرو انځورو  د اوسن  روغن  رنوګ پوه واسوره پور 

 فدز باندې د څېرو ښ يل انځورونه دود شو .
وروسوواه پووه اتدسوومه پېووړۍ کووې د مونوواتورۍ د انځووورګرۍ وولووو ېوواناړنو بوودلو  

د ګوواج کووارو  ډېوور زیووات ومونوود، د رڼووو رناونووو پووه ا ه د سووپونې ېم ووې پووه توګووه 
  .۳شو )

د موناتورۍ هرن د ودې او پرمخاوا په بهور کې هده څه پوې ډېور ښو اره دي؛ دا 
دي پې د معامرۍ په څېر دغه هرن د خد و ورېنوۍ ا تووا نوه وه او نوه يوې د ګدو  او 
پوهې د خاوندانو په ګډو  هر پا د رانوولو او کوارولو موايل و  او تووا  درلوود او نوه 

نور هرنونه موسوق ، خراط  او نور په اسانه او ساده وسوودو تررسوه کېودا   ه  ل ه
شو ؛ بد ې دا یو داسې پېچدح هرن و پې ېونو توکو، رناونو او نوورو وسوایدو توه يوې 
ا توا درلوده پې هده د واکمنو له سدرنا  دربارونو او کارېایونو پرته بل ېا  نه شو 

لو  رو  او شامنو پواناوالو فرموایپ ورکوون وو  برابرېدلح؛ نو ې ه دغه هرن یواېې د
ورو يووې وده او پرمخاوووا  -پووه رو  او فرمووایپ پووورې تړلووې پوواتې شووو او ډېووره ورو

  .۴وموندله)
 په میناتورۍ کې شکل او منځپانګه

د موناتورۍ هورن د شو ل او منځپواناې لوه مخوې خپول ېواناړ  الوالت لوري، 
ه کوم مها  او حا  پورې پوې ا ه لوري؛ منځپاناه يې تل ژوندۍ او خوېنده وي او پ

 د هدې څرګندوي  او پېژندوي  په ډېره ښه او اغېزناکه توګه کوي.
هرن د یوې رهن  پديدې پوه توګوه د هدوو وګوړو د ژونود تواریخ پوې لوه فرهنوګ، 
اقاصاد او وولنوزو مسایدو  ه تړاو او  وکار لري، بووانوي، نوو ې وه د مونواتورۍ پوه 

اختۍ رهن د هدوه د ختي)شوعوري  رهون پوه پرتدوه د اثور پور هرن کې د هرنمند ن
ډیزاین او منځپاناه ډېر اغېز لري، د دې کار یو س  رمل ښاي  دا وي پوې کرښوې، 
ش دونه، څېرې او رناونه وو  یوېا  په سمحولو ه بڼه دا ههه کوي پې د لودون   

تحارز به د اوسون   وګړي ف ر ژر خپدې خواته را وا وي او کېدا  يش، همدغه رشعور
یا معارص سورریالوزم او موناتور ترمند ګډ و ح وي؛ خو یو توپور به يې دا وي پې پوه 

  .۵موناتورۍ کې هېڅ ډو  منځپاناه د هده په فورم اغېزه نه کوي)
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 د میناتورۍ هرن عرفاين او اديب ارزښتونه
مه  ګوامول د هرن تووري ته په کانې  ه د هر هرني اثر په ارزښت کې یو شمېر 

ګډ دي او هده وو  د دې رمل بدل کېږي پې یو هرني اثر ر ډېر ښو دح يش یوا پوه 
بده وینا ښه ښ ال او ېال پودا کړي، د موناتوري هورن پوه ښو ال پېژندنوه کوې همودې 
پامدرنې هرنوا  او کارپوهوا  سواتيل دي، دغوه ګوامول پوه انځوورګرۍ کوې يوو و وح 

جو وي؛ په څدوورو برخوو وېغو پوې هدوه  )نقرې  او کرښې وروساه پې بنس  يې
ګواموول فووورم، رنووګ، انوودازه او اوډنووه ده او پووه هدووو کووې یووواېې فووورم درې برخووې 

 )هندسې، طحوع  او اتفاق   لري.
هره موناتوري، په اسوايس توګوه د انځورونوو لوه مخوې لوه یوو شومېر تودوین شووو 

اتو بانودې تول قوانونو څخه جو ه شوې ده، دغوه تودوین کېود  پوه دغوو وولوو اساسو
واکمن وي او موناتوري د هرنوا  د ف ر او رهن زېږنده یا محصو  د  پې له شوعر، 

  .۳خراطۍ او معامرۍ  ه د نږدېوايل له امده د کام  لو  برید ته رسېدلې ده)
ورو یو داسې قالب را خپل کوړ  پوې د  -په هرن کې انځورګرۍ او موناتورۍ ورور

وا یې ه  تررسه کوړې ده، او  ې وه مووږ لوه ګرفواين ګرفاين ادب د معنا د بوا  و ت
 ادبواتو  ه د دغه هرن یا موناتورۍ )انځورګرۍ   لوحې )یا تذهوب  شاهدا  یو.

د موناتورۍ د هرن د یوې مهمې ېاناړتوا په توګه وینو پې دغه هورن هو  د نوورو 
و  مونودلح هرنونو په څېر د بخت، حارتو، پېوو او رشایرو په ادلو  بدلو  کې بودل

د ، د انځورګرۍ هرن په ېاناړې توګه د کااب سوناارولو او موناتورۍ هرن له امتوې 
تر یوولسمې هجري پېړۍ پورې ښه ېال او اغېزناکه پرمخاوا درلووده، دغوه دوره پوې 
زموږ په هېواد کې د مدولو له واکمنۍ را پيل او تر لفویانو پورې رسوېږي، هرنوالوو د 

واکمنانو په دربارونو کې د ميناتورانو او شاګرانو شوعرونو کاوابونو  سيمه ييزو امورانو او
په انځوریزولو بوخوت وو، همودغې د کاواب لو نوې، سووناارولو او مونواتورۍ تورمند 
نږدې ا ی و په دې دوره کې ډېر غوره رثار رامنځاه کړي پې ډېرې لو ې بېداوې يوې 

د سوعدي ګدسواا ، د د فردويس شاهنامه، خمسه نظوام ، د جوام  هفوت اورنوګ، 
حافظ دېوا  او نور اديب رثار دي، د تيموري او لفوي دورو واکمنوانو او حواکامنو لوه 
هرن او ادب  ه ډېر زیاته مونه درلوده؛ نو ې ه يې په خپدوو دربوارونو کوې د هرنوالوو 

 په پالدو  او روزولو  ه دې ښ يل هرن ته ښه وده ورکړې ده.



 د میناتورۍ هرن او د هغه هرني ... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

163 

 

ګوامريت او موسووق  هرنونوو پوه  -د نوورو لونعا د دې هرن وده او پرمخاوا ې ه 
څېر پټ ه نه ده، هر پا د اسافادې ا توا نه ورته درلوده او یوواېې بوه د واکمنوانو پوه 
دربارونو پوورې منحرصو پواتې وه، د دې هورن هورنوا  )مونواتورا   بوه هو  زیواتره لوه 

پيودا کوولح  ساونزو  ه مخامخ او خپل ېاناه به يې په خالص م  کار روزګار نه شو
او ام اناتو يوې پوه محودود فرموایپ ورکوون وو او د روقمنوو پواناوالو پوه غوښوانې او 

  .۷ر يس پورې ا ه درلوده)
 په افغانستان کې د میناتورۍ هرن پرون، نن او سبا

ل ه پې روښانه ده، د هر هېواد هرن او مدنوت د تواریخ د پېړیوو پوه پو یوو کوې د 
څرګندونې کوي او په واقعوت کې د هدوه هېوواد د مويل هده هېواد د تاریخ  شالود 

په افداسناا  کې ه  بېالبېول  رسوندونو او فرهنا  موراثونو یوه مهمه برخه جو وي.
هرنونه د تاریخ پوه بېالبېدوو دورو کوې رامنځاوه شووي دي پوې هور یوو يوې د خپدوې 

 -ې هرن خپدېا وندې دورې په وولنوز او فرهنا  حالت پورې تړاو لري او د هرې دور 
 خپدې ېاناړنې، ښېاڼې او تر څنګ يې ودې او پرمخاوا لپاره ېاناړې ررې لري.

د ښ دو هرنونو په لړ کې انځورګرۍ،  لوحې او تذهوب هرن ه  له ډېر پخوا نه زمووږ 
د هېواد د هرنوالو د پامدرنې و  و پوې ډېورو هرنوالوو د ېواناړي رو  او سودوقې پوه لرلوو 

دې او پرمخاوا کې ونډه لرلې ده، دا پې موناتوري د یوو ډېور وریوا،  ه د دغه هرن په و 
له ښ الوو او ېالوو څخه برخمن هرن په توګه د هر پا د پوامدرنې او مونوه والوۍ و  د  او 
له خپدو هدو وولو هرني رموزو او رازونوو  ه پوې لوري يوې؛ د لوودون و یوا ننودارپوانو پوه 

دغوه هورن  هدو  هرني تنوده يوې خړوبوه کوړې ده. ز ونو او دماغونو کې ېا  نوولح او د
پې تر ډېره زموږ په هېواد کې د افداين هرنوالو د ف ر او زیوار ګوالنې محصوو  د ، 
زموږ د هېواد ېونو هرنپالو واکمنانو په پامدرنو، مايل مرساو او ههونوو  ه د یوو ډېور 

ژونود  پواتې د ، پېړیو راهوسې تر ننوه  -ارزښاناک فرهنا  موراث په توګه له پېړیو
ګورو پې په ګام ډو  هورن پوه اسوالم  هېوادونوو کوې د اسوالم د سوپېهيل دیون لوه 
خپریدو راوروساه پوره تر اغېزې رندې راغدوح د ، کدوه پوې د دغوه سوپېهيل دیون 
و اناې په دغو هېوادونو کې خپرې شوې؛ نو هرن يې د هدو هېوادونو له هرن  ه ګډ 

کړه او د دغوه هورن او فرهنوګ پوه ودې او پرمخاووا  ه شو، یوه ېاناړې بڼه یې غوره 
  .۸هده د اسالم  متد  نوم خپل کړ)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

164 

 

د انځورګرۍ هرن دغه بدلو  او سمو  په افدانساا  کې په تېره بوا په هرات کوې 
د تيموریانو په دوره کې تر س ګو کېږي پې په نهمه هجري پېړۍ د هرنونو لوه پدووه 

بددح شو، د بېداې په توګه: اسااد بهوزاد د دغوې دورې  د انځوریز هرن یوه زرینه دوره
ډېر پواو   انځوورګر او هورنوا  و، وروسواه بووا د تېموریوانو لوه رانسو ورېدو څخوه د 
لفویانو د واکمنوۍ پوه پيدېودو  ه پوې د ایورا  لوېديځوه برخوه تېرېوږي، پالزمېنوه 

جوال کووپن   -جال وواکل شوه او د ازب انو د یرغدونو په پيدېدو  ه پې په ېا  کې
خپدواک هېوادونه رامنځاه شو ، افدانساا  د بېالبېدو سوايس ګوامدوو او یرغدونوو لوه 
امده ویجا  او په کنډواله بد  شو؛ نو دغه هورن هو  د اوږدو جاوړو پوه تور  کوې د اور 

  .۲خوراک او په کد ه زیامنن شو)
بوووا وروسوواه د  وروسوواه پووې بوووا پووه افدانسوواا  کووې د هوت وووانو او ابوودالوانو او

محمدزیانو خپدواکې واکمنۍ او بوا په هدو کې د واک او اقادار پر   کورنۍ جاړې 
رامنځاه شوې، په هدو کې دې هرن ته ډېوره لوږه او یوا هوېڅ پامدرنوه و نوه شووه او بووا 
هېه ده داسې حالت او رشایط رامنځاه نه شو  پې زموږ د هېواد ښ يل هرنونه پوه 

ي، خراط  او موناتوري هدسې ل ه پې د هرات د تېموریوانو ېاناړې توګه انځورګر 
په دوره کې وو؛ وېدېږي او د سومې له نورو هېوادونو  ه سوايل وکړا  يش.  ه له 
دې پې په دې وروساوو څدورو لسوزو کې پر هېواد بهرنوو یرغدونو او کورنوو جاړو لوه 

د ودې او پرمخاوا په و انوډې  هېواده په ډله یوزو او ېاناړو مهاجرتونو  ه د دې هرن
ډېرې ساونزې او خنډونه رامنځاه کړي وو، بوا ه  په ېونو ښارونو ل وه هورات کوې د 
اسااد مشعل په څېر پواو و هرنوالو د دې هرن زده کړې لپاره ډېر زده کوون   وروز  

 او د یوه نوي هرني م اب بنس  يې ایوح او ډېر ررویا  يې مونديل دي.
شوپړې ه د پخوا په شوا  پووره پامدرنوه ويش، راتدوون ې بوه يوې لوه بکه دغه هرن ت

 ښ ال او ېال څخه برخمنه يش.
 پايله

که د ميناتورۍ هرن او د هده د ګرفاين او اديب ارزښواونو پوه ا ه د بحوث دا خووره 
وره ملنه راووله کړو، نو د بحث د پوايدې پوه توګوه ويدوح شوو پوې مينواتوري د ښو دو 

ز ه و ون ې څاناه ده پې د فرانسوي کدمې مينواتور لدووي معنوا  هرنونو يوه مهمه او
کوپنۍ ښودنه او و وک  کو  دي او په الرال  کې ډېرو ښو غوره او ښ دو انځورونو 
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او يا هدې څېرې ته ويل کېږي پې په اوبدن رنګ جو ېږي، ډېر لرغونح شاليد لوري، 
پور ګواج او مقووا ايسوال  کدوه -دغه انځورونه به معمور  د خوس   پور څرمنوې او کدوه

کېد  او د څېرو دغه ډو  انځورونه بوه د خرو  رثوارو او کاوابونو د ح واياونو لپواره د 
تذهيب او ښو يل کولوو الويل مأخوذ و پوې وروسواه بيوا پوه اوولسومه پېوړۍ کوې د 
همدغې ميناتورۍ په واسره د څېرو انځورو  د اوسن  روغن  رنګ په واسره پر فدوز 

انځورونه دود شو ، دغه هورن د شو ل او منځپواناې لوه مخوې باندې د څېرو ښ يل 
خپل ېاناړ  الالت لري، منځپاناه يې تل ژوندۍ او خوېنده وي او په کوم مهوا  

 او حا  پورې پې ا ه لري، د هدو څرګندونې کوي.
ورو يوو داسوې قالوب راخپول کوړ  پوې  -په هرن کې انځورګرۍ او مينواتورۍ ورو

و تيا ه  تر رسه کړې ده، او  ې ه موږ په ېينوو خرو   ګرفاين ادب د معنا د بيا 
نسخو کې له ګرفاين ادبياتو  ه د ميناتورۍ د هرن  لوحو يا توذهيب د ډېورو برخوو 
شاهدا  يو، ډېرې لو ې بېداې يې د فوردويس شواهنامه، خمسوه نظوامح، د جوام  

 هفت اورنګ، د حافظ دېوا ، د سعد  کديات او نور دي.
په هېواد کې د افدواين هرنوالوو د ف ور او زيوار ګوالنې محصوو   دغه هرن پې زموږ

د ، د تېموريانو په دوره کې يې ډېره وده او پرمخايا موندلې، بيا وروساه په هېواد کوې 
د هوت يانو او ابداليانو په دورو کې خپدواک دولاونه رامنځاه شووي، ډېوره پامدرنوه ورتوه 

تېموريانو د دورې ښ ال او ېوال يوې نوه ده  نه ده شوې او نزويل حالت يې غوره کړ ، د
تر رسه کړې، په دې وروسايو څدورو لسيزو، خپل منځو  جاوړو کوې کوه څوه هو  دې 
هرن ته ډېره پامدرنه نه ده شوې؛ خو په شخيص هدو ېدو  ه يې پوه هورات کوې بشوپړه 
وده موندلې او د اسوااد مشوعل د مينواتورۍ د هورن م اوب بيوا د هورات د تېموريوانو د 
دورې ياد تازه کړ  او که په راتدون   کې دې هرن ته بشپړه پامدرنه ويش، دغه اوسونۍ 

 اله او سيمه ييزه کچه ښه وېدېږي.ېال او ښ ال به يې نوره ه  زياته او په نړيو 
 مأخذونه

محمدي رامونا، تواریخ و سوحک شناسوح مونواتور  و نقاشوح ایرانوح، لوومړ   -۱
 مخونه. ۳۲ –۳۸هو. ش،  ۱۳۸۲پاو اناشارات فارسورا : تهرا ، 

ابو القاس  سود لدر، دایرة املعارف هرن، اناشوارات سووام  دانوپ: لوومړ   -۲
 مخونه. ۸ –۵هو. ش،  ۱۳۸۳پاو، تهرا ، 
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 مخونه . ۳۴۳ –۳۴۲دایرة املعارف هرن ) -۳
ولپ اساورات کر ، نقاشح ایرانح، نسخه ناار  ها  ګهد لوفو ، احمدرضوا  -۴

 مخونه . ۱۳ – ۱۵هو. ش، ) ۱۳۸۴تهرا ،  :ناساا  هرنتقا، لومړ  پاو، فره
سالم محمد اکت او خوشنصوب ګزیزه، ارزش ها  هورن  و فرهناوح ګوامرت  -۵

هوو. ش،  ACKY : ۱۳۲۱افدانساا ، مرکز منحع معدومات افدانسواا  در پوهناوو  )
 مخ. ۴- ۱

ژبوا ه،  انصار  حموده، په افدانساا  کې د موناتورۍ هرن، د پوهانود دودیوا  -۳
 مخونه. ۳۸ – ۳۷ ،  ۱۳۲۳په کابل پوهناو  کې د  افدانساا  د معدوماتو مرکز: 

، اناشوارات اتحادیوه لوومړ  پواو،  ،رحوم  ګحدال ری ، م اب هورن  بهوزاد -۷
 مخونه. ۳۷ – ۳۳هو. ش،  ۱۳۷۱انجمن ها  هرنمندا  افدانساا : کابل، 

 مخ. ۳۲دایرة املعارف هرن،  -۸
 .مخونه ۳۲ – ۳۱ې د موناتورۍ هرن، په افدانساا  ک -۲
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Abstract 

In Pashto language most of nonsense functions made 
by (M) and thier usage are common, every person using 
them in their speech like:Kitab Mitab,Kor Mor and etc. 
Despite M letter here are some more letters that creates 
nonsense functions such as: Kaaga Waga,Shadal 
Badal,Khawar Paar and etc, which are discovered and 
collected in this article. This article will show that may be 
in speech a nonsense function of a word have many 
versions like: the standard of (Ghat) Nonsense function 
is (Pat) and many more. 

Also the nonsense function of (Kor) word is known as 
a (Mor) but if we bring the word (Or) with (kor) now here 
in (Kor Or) combination the word (or) is not nonsense 
function for (Kor), thus it is combination and from both 
words one another meaning has been created.  

 لنډيز
په پواو ژبه کې د ډېرو کدمو تابع مهمل د )م  په توري بانودې جوو ېږي، کارونوه 

هر وګړ  يې په خوتو کوې اسواعاملوي، ل وه: کاواب ماواب،  يې ه  ډېره ګامه ده او
کور مور او داسې نور. همدارناه د )م  له توري څخه پرتوه پور ېينوو نوورو توورو هو  د 
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کدمو تابع مهمل جو ېږي، ل ه: کاږه واږه، شډ  بډ ، خوار پار او دې ته ورتوه نوورې 
ه دې لي نه کې بوه بېداې يې پې په دې مقاله کې پدټل شوي او راو   شوي دي. پ

دا ه  په ډاګه يش، کېدا  يش پې په وينا او لي نه کې د يوې کدموې توابع مهمول 
څو بڼې ولري، ل ه: د غ  کدموې مهمول پوې معيواري يوې )پو   د ، نوه )کو   او 
داسې نور. همداشوا  د کوور د کدموې توابع مهمول معدوموه او ښو اره خوته ده پوې 

دموې  ه موو د )اور  کدموه يوو ېوا  کوړه، نوو )مور  به وي، خو که پېرې د کور له ک
دلاه)کور اور  په ترکيب کې بيا د اور کدمه د کور مهمل نوه، بد وې يوو ترکيوب د  او 

 له دوا و توکو څخه يوه بده)درېيمه معنا  زېږېدلې ده. 
 رسيزه

د کدمو او لفظونو د تابع مهمل جو و  يوه ګامه خته ده او د ژبې ويوون   يوې 
د توابع مهمول کواروون ح پوه خپول هودف ينا کې په زياته کچه کاروي. په ختو او و

باندې د ويناار لپاره په جمده کې د هامغې کدمې تابع مهمول جوو وي، د مثوا  پوه 
ډو : که يو څوک پا ته وواي ، پې زما در ه کار د ، مخاطب يې ورغتګووي پوې 

د او ويناوار کووي؛ نوو زه بل کار لرم؛ نو دلاه پې ما د  په خپدې ختې باندې تأکيو
 واي  به پې کار مار دې پرېږده. 

په دې مقالوه کووې د توابع مهمول لدووي او الورالح  تعريوا شوو  او د توابع 
مهمل په ا ه پ ې دا ه  روښانه شوې ده پې د ويون   مقصد ورڅخه پوه کوالم کوې 

 تاکيد وي، نو ې ه د هامغې کدمې يا لفظ تابع مهمل جو وي.
لفظونه پې په مي  توري پيل شوي وي، تابع مهمل يوې هو  د بيا هده کدمې او  

لومړۍ کدمې غوندې ک  م  ت رارېوږي، روښوانه شووې دي او ورپسوې د )م  تووري 
څخه پرته نور هده توري پې د کدمو او لفظونو توابع مهمول پورې جوو ېږي، د بېداوو 

  ه راو   شوي دي.
 د څېړنې اهميت او مربميت

مهمل ډېر کارېږي، خو د دې ترڅنګ په لي نه کوې هو   په ختو او وينا کې تابع
کارېږي، د ختو او وينا په وخت کې که يو څوک د کووم لفوظ يوا کدموې توابع مهمول 
وکاروي، د مثا  په توګه وواي  پې کور مور دې نه د  اخيساح، اکو ه ورتوه مقابول 

دې لور  په ېواب کې واي  پې کوور خوو کوور شوو، نوو دا موور څوه شوح شوو، نوو د 
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څېړنې اهميت او متميت په همودې ېوا  کوې پوه ډاګوه کېوږي پوې د کدموو توابع 
 مهمل جو ولو ارزښت روښانه يش پې ولې د کدمو تابع مهمل جو وو.

 د څېړنې موخه
د دې څېړنې څخه موخه دا وه پې له )م  توري څخه پرته ېينې نور هدوه تووري 

او   شوي دي، که د ېينوو پې د کدمو تابع مهمل ورباندې جو ېږي د هدو بېداې ر 
تورو يوه بېداه پيدا شوې ده نو دلاه موو راو ې ده او د ېينوو توورو بېداوې کوه ډېورې 
پيدا شوي دي، نو يو څوو بېداوې موو رکور کوړي دي. همدارناوه د ېينوو کدموو توابع 
مهمل کېدا  يش په څو بڼو جو  يش، ل ه: )خيشاه پيشاه د ميشواه ،)درک مورک 

ک   او داسې نور، نو رزمه ده پې هده بڼه يې پوه پوام کوې د خرک  يا )غ   پ  د 
 ونيو  يش پې اساعام  يې ډېر وي.

 د څېړنې پوښتنې
 په لدوي او الرالح  توګه مهمل څه ته واي ؟  -۱
 د کدمې يا لفظ تابع مهمل په کومو تورو جو ېږي؟ -۲
 د يوې کدمې يا لفظ تابع مهمل څو بڼې لري؟ -۳
 بې معنا دي او که ېينې يې معنا لري؟ايا وو  تابع مهمل  -۴

 د څېړنې ميتود
په دې څېړنه او مقاله کوې لوه ترشوېح  او تحدوييل مياوود څخوه کوار اخيسوال  

 شو  د .
 اصيل منت

د مهمل د لدوي پېژندنې په ا ه په قاموسونو کې زياتې معناوې کول شووې دي، 
 دلاه به د ېينو يادونه په رندې ډو  وکړو:

ترشيح  قامو  کوې د مهمول کدموې پوه ترشويح کوې څوو ډولوه پواو  -په پواو
  فضوو ، بوې ۴  کو  ګقول، ۳  بې واره،۲  پرېووود ، ۱»معناوې لي ول شووې دي: 

  هدوه توور  ۷  سسوت، کموزور ، ۳  بې معنا او بې مردحه توه ويول کېوږي، ۵ګټې،
    ۲۲۲۷: ۱«.)پې و ح ونه لري

ه برخوه کوې لي ول شووي همدارناه په افدا  قامو  کې د مهمل کدمې د معنا پ
  ۴۷۲: ۲«.)سخن بح معنح و بوهوده»دي:



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کابل مجله

171 

 

 د مهمل اصطالحي پېژندنه
په الرال  کې مهمل په لږ توپري د الل کدمې ګ س او انځوور د  او ګ وس او 
انځور خو يې ې ه د  پې د اليل کدمې په کومه څپه باندې پې خج راې ؛ نوو د 

 ي. تابع مهمل ه  په هامغه څپه باندې خج واقع کېږ
تابع مهمل پې پوه لوږ تووپري د الويل کدموې ګ وس او انځوور يوا ل وه د سويوري 
غوند  د  او د کدمې څخه پرته کومه معنا نه لري، خوو کېودا  يش د کدموې توابع 
مهمل په ېينو مثالونو کې له اليل کدمې پرته پوه يوواېې ډو  معنوا ولوري، ل وه: د 

پرته تابع مهمول هو  يووه معنوا  کور کدمې تابع مهمل پې مور د  او د ماحوع کدمې
لرون ې کدمه ده، يا د کار، خړ او سو  کدمې پې تابع مهمل يې موار، پوړ او پوو  د  

 او هره يوه يې يوه معنا لرون ې کدمه ده.  
د تابع مهمل د الرالح  تعريا په ا ه په پواو ادبپوهنه نوم  کاواب کوې سوحرګل 

په اسواعام  کوې خوو راېو ، ماور مهمل هده و ح د  پې » سحر کاوزي لي يل دي: 
 م ۴۴۱: ۳«.)هيڅ معنا نه لري، ل ه: کااب مااب، سحق محق، سودا مودا او داسې نور

د تابع مهمل په ا ه نورمحمد افدا  قنودهاري پوه تحفوال ارموري کوې پوه لنوډ ډو  
تابع مهمل ر  لفظ است که بعد از اسو  رموده و هو  »بحث کړ  پې دلاه يې راو م: 

 م ۲۱۲-۲۱۸: ۴«.) باشدوز  و پح معني
هده لفظ پې معنا نوه »مولوي شېرګل ه  د تابع مهمل په ا ه داسې لي يل دي: 

لري او په ختو اترو کې د  ومحنۍ کدمې پوه ماابعوت اسواعاملېږي، ل وه موړ  پوې 
موړ ، ډوډۍ د)سړ   کدمې په پا  کې راې  او تابع مهمل ورته وايو ، ل وه سوړ  

ع کدمه پې هرکده په خپده معنا پووره درلوت وکوړي او ماحو . م ۱۸: ۵«)موډۍ او نور
يوه معنا لرون ې کدمه وي، نو له ماحووع کدموې  ه د توابع لفظ)مهمول  راو   د يوو 
» څه تاکيد لپاره وي. پوهاند رښاني ه  دې ختې ته اشواره کوړې ده، هدوه لي و : 

ې څخوه ثواباېږي که پېرې د يوه لفظ يو جز  په خپده معنا پوره درلت کاوه، نو لوه د
 م ۱۲۷: ۳«.)پې بل جز يې د تاکيد لپاره د 

د يوې کدمې يا لفظ )ماحوع  کدموې لوومړ  توور  کوه پېرتوه موي  وي، نوموو ې 
کدمه او لفظ ک  م  ت رارېږي او د هدې کدمې يا لفظ تابع مهمل پرې جوو ېږي او 

 د تحفال ارمري لي وا  خو يې ويون ح مخاار بددح، نومو   لي  :
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ماحوع که حرف او  ر  مي  باشد، رن ه در رورد  هر حرفح که باشود مخاوار اسوت، ر  » 
 م ۲۱۲-۲۱۸: ۷«.)تعني حرفک در او  تابع ندارند پو ، مږک د سږک، خږک وغريه

مولوي شېرګل په دې ا ه واي  پې د تابع مهمل لفوظ پوه او  کوې د موي  توور  
و د مي  توور  راېو ، ل وه: د تابع مهمل لفظ په او  کې هرو مر »راې ، هده لي  :

 م ۱۸: ۸لرګح مرګح، بړسه مړسه، کاغذ ماغذ، س اره ماره او داسې نور.)
د )پواو اشاقاقونه او ترکيحونه  په کااب کې پوهاند رښاني ه  د الفاوو د ت ورار 

د اولې کدمې د  ومح  حرف په »... په ګنوا  کې دې ته اشاره کړې ده، هده لي  : 
ده لفظ ت رارېږي ل ه: ډوډۍ موډۍ، لرګوح مرګوح، ر  موا ، ېا )م  راې  او ه

  ۱۲۸: ۲«.)ګوته موته، ديوا  ميوا ، کور مور، کوزه موزه، سړ  مړ 
په پواو کې د کدمو او لفظونو تابع مهمل)مهمالت  زياتره پوه موي  تووري بانودې 

ونوو توابع دموو او لفظجو ېږي، خو په نادره توګه له مي  پرته پر ېينو نورو تورو ه  د ک
اسااد ححيب هللا رفيع ه  دې و   ته اشاره کوړې ده، هدوه لي و :  مهمل جو ېږي.

دا سمه ده پې پواو مهموالت اکو ه پوه)م  جوو ېږي ل وه: کوار موار، خووا ه موا ه، »
ساتېري ماتېري، ګرم  مرم  او نور، خو لږ شمېر داسې مهموالت هو  شواه پوې لوه 

ږي ل ه: ))کاږه واږه، ګوډو وډ، موړ پوړ، خوړ مي  پرته په )و ، )و  حاح )   ه  جو ې
 م ۴۴: ۱۱«. )پړ، سو  پو  او داسې نور

پوهاند رښاني ه  له )مي   توري څخه پرته ېينې نور توري لي يل او مثالونه يې 
د اولوې »ه  راو ي پې د کدمو او لفظونو تابع مهمل ورباندې جو ېږي، هده لي و : 

هده لفظ ت رارېږي ېينې نوور تووري يوې  کدمې د  ومح  حرف په ېا ) م  راې  او
ب، ج ، د، هوو، و  تووري د  ومحوۍ »)ه  ښوديل او مثالونه يې رکور کوړي دي، ل وه: 

  ۱۲۸: ۱۱«. )کدمې پر ېا  راې 
ېينې داسې کدمې ه  شاه پې د تابع مهمل په ډو  ښ اري، خو په الول کوې يوو 

مل نه ګڼل کېوږي، خوو پوه حالت بيانوي او هېه ده د هدې ماحوع کدمې او لفظ تابع مه
دغه ترکيب کې له همدغې کدموې  ه د مهمول کدموې پوه ډو  غوا ه شووې او يوو ېوا  

 راغدې وي، کده دغه مهمل توکح له الل کدمې څخه مخ ې او يا ه  وروساه راې .
هده کدمې پې له اليل کدمې څخه مخ ې راغيل وي، ل ه: اخدح پخدح او انې 

د اليل کدموې څخوه دمخوه راغدوې، پوه ترتيوب  ه بانې پې نومو ې هره يوه کدمه 
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)اخدح د پخدح او انې د بانې  تابع مهمل نه، بد ې د همدغو کدموو توابع مهمول پوه 
 ترتيب  ه )پخدح مخدح او بانې مانې  دي او داسې نور.

ېينې نورې داسې کدمې ه  په همدې ډو  له اليل کدمې څخه وروساه راې  
ي، ل ووه: قيصووې قرووارې، ګيدووې مووانې، فالن ووح او د الوويل کدمووې  ه غووا ه کېووږ

بساان ح، ډله وپده، خوتې اتورې، رنجوې کوونجې پوې توابع مهمول يوې پوه ترتيوب 
 ه)قيصې پيصېد ميسې، ګيدې ميدې، فالن ح مالن ح، ډلوه مدوه، خوتې موتې، 

 رنجې مانجې  دي او داسې نورې بېداې.
اونوو کوې شومېريل، په همدې ډو  پوهاند زيار هو  دغسوې کدموې پوه جوو ه تړن

خټووه ګټووه، غووورېې پرېووې، کووور اور، وار پووار، واوو  برګوو ، خووو  بووو ، ډلووه »ل ووه:
  ۴۲۳-۴۸۱: ۱۲«. )وپده،کونډې رنډې، منډه تر ه، س  دم

مهمل د کدمې او لفظ ګ س او انځور د ، نو د يوې کدموې يوا لفوظ د   د يووه 
پوه مفورد ډو  وه، نوو  توري په تديريولو  ه به يې تابع مهمل ه  جو ېږي. که کدموه

تابع مهمل به يې ه  په هامغه مفرد ډو  وي، که کدمه جمع وه، تابع مهمل بوه يوې 
ه  د جمعې په ډو  وي او که کدمه په غري اليل حالت کوې وه، نوو توابع مهمول بوه 

 يې ه  په غري اليل حالت کې جو ېږي، مثالونه يې په رندې ډو  راو ر  شو:
ع مهمل يې، ل ه: رره پواره، خپوور وور او کووږ ووږ، د د کدمې اليل ش ل او تاب

کدمې د جمعې حالت او تابع مهمل يې، ل ه: ررې پوارې، خپورې ورې، کوږې وږې 
 او د کدمې غرياليل ش ل او تابع مهمل يې، ل ه: ررو پارو، خپرو ورو او کږو وږو.

دموې يوا لفوظ د د تابع مهمل په ا ه دا خته ه  د يادونې و  ده، که پېرته د يوې ک
  څو توري ساکن وي، نو دغه وو  ساکن تووري پوه يوو تووري بودلېږي او د کدموې يوا 
لفظ تابع مهمل ورباندې جو ېږي. پوهاند زيار په )پواو وييپوهنه او وي  رغاونوه  کوې 

هور يوو څخوه  دا ډو  کدمې او لفظونه پې کدس )ابادا په ساکن  شوې وي راو ي، لوه
دوه غږيز کدسو ، ل وه: ېوواک مواک، خونود منود.... درې غږيوز » يې يو يو مثا  راو و:

 م ۵۳۷: ۱۳«. )کدس  ، ژوند مند، څدور غږيز کدس ، شخوند مند، خو ين پړين
او  به د مي  توري په ګډو  ېينې هده نور توري پوې د کدموو يوا لفظونوو توابع 

ېرې کموې دي، مهمل ورباندې جو ېږي، الحاه دا ډو  بېداې په نادره توګه شاه او ډ
 خو ېينې بېداې به يې راو و.
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هده کدمې يا لفظونوه پوې توابع مهمول يوې د )ب  پوه تووري جوو ېږي، ل وه:  -۱
 شډ  بډ ،  نګ بنګ، ارنګ برنګ او داسې نور.

هده کدمې يا لفظونه پوې توابع مهمول يوې د )و ، م يوا ک  تووري جوو ېږي،  -۲
پو د مو ، خيشاه پيشاه د ميشواه، ل ه: خړ پړ، جړ پړ، خوار پار، غ  پ  د ک ، سو  

 تپ پپ، ويي پيي، قيصې پيصې، غرک پرک. مړ پړ، هيي پيي، پيت پيت،
هده کدمې يا لفظونه پې تابع مهمل يې د)ج  پوه تووري  ه جوو ېږي، ل وه:  -۳

 ېوا  جا  د ما ، ېوانه جانه.
 هده کدمې يا لفظونه پې تابع مهمل يې د )چ  په تووري  ه جوو ېږي، ل وه: -۴

 نددې پددې. 
هده کدمې يا لفظونه پې تابع مهمل يې د ) د يوا م  پوه تووري  ه جوو ېږي،  -۵

ل ه: و  د د مس، ارما  درما ، حريا  دريا ، پې په ګاموه محواوره کوې اريوا  
 دريا  ويل کېږي.

هده کدمې يا لفظونه پې تابع مهمل يوې د )م يوا خ  پوه تووري  ه جوو ېږي  -۳
 ل ه: درک مرکد خرک. 

هده کدمې يا لفظونه پې تابع مهمل يې د )ش يا م  په توري  ه جوو ېږي،   -۷
 ل ه: ګپونه شپونه، رفې، شافې د مافې. 

هده کدمې يا لفظونه پې تابع مهمول يوې د )واو  پوه تووري بانودې جوو ېږي،  -۸
 ل ه: څريې ويرې، خواره واره، کاږه واږه او داسې نور. 

  په توري باندې جو ېږي او له )م  توري څخوه پرتوه پوه د زياتو کدمو مهمدونه د )م -۲
نورو تورو ه  د کدمو يا لفظونو د تابع مهمل بېداې موو پورتوه رکور کوړې، کېودا  يش پوه 
ېينو نورو تورو باندې يوې هو  بېداوې او مثالونوه پيودا يش، او  يووازې د )م  تووري څوو 

وربانودې جوو ېږي راو و، ل وه:  بېداې پې د زياترو کدمو او لفظونو تابع مهمل )مهمالت 
خوله مده، ژوند مند، خوا ه ما ه، جوار مار، کور مور، نوړۍ موړۍ، سواتل ماتول، زيوار ميوار، 

 کوت موت، رنګ منګ، بنډار منډار، غورې مرې او داسې نور. 
 پايله

ژبه د وګړو ترمند د اف ارو او معدوماتو د رشي ولو پراخ ډګر لري، جمدوې، ګحوارات 
له کدمو څخه رغېږي او په تفاه  کې پوره ونډه لوري، د ژبوې ويوون   پوه  او ترکيحونه
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ختو او وينا کې ېينې کدمې ت راروي او د دغو کدمو له ت ورار څخوه يوې مقصود پوه 
هامغه جمده کې تاکيد وي، که پېرې د کدمو او لفظونو په دغسې ت رار کې د يووې 

ه يوې د تاکيود لپواره وي او د کدمې يا لفظ لومړي جز معنوا درلووده ، نوو دويو  جوز بو
کدمې د لومړي توري په بدلو  دوي  جز د لومړي جز ګ س او انځور وي، نوو لوومړ  

 جز)کدمه  يې ماحوع او دوي   جز)ګ س او انځور  يې تابع مهمل ګڼل کېږي. 
د يادونې و  ده پې که څه ه  د زياتو کدمو او لفظونو تابع مهمل د )م  په تووري 

کارونه يې ه  خورا ګامه ده، خو د )م  له توري څخوه پرتوه ېينوې  باندې جو ېږي او
نور تووري هو  شواه، پوې د زيواتو کدموو او لفظونوو توابع مهمول وربانودې جوو ېږي، 
کېدا  يش د يوې کدمې مهمل پې پوه کووم تووري بانودې جوو ېږي، پوه بول تووري 

 و توورو باندې ه  جو  يش ل ه: د )خيشاه  کدمې تابع مهمل پوې پوه)م او و  دوا
باندې جو ېږي، د نومو ې کدمې تابع مهمل په وينا کې پوه دوا و بڼوو ليود  کېوږي، 

 خو معياري بڼه يې بايد په )و  توري ولي ل يش.
 مأخذونه 

، د افدانسواا  د دويو   پواو، پوواو ترشوېح  قوامو ، څدوورم وووک –پواو  -۱
  لپاره د وولنيزو رسونيو ميديوتيک) د افدانساا :ګدومو اکاډم ، د ژبو او ادبياتو مرکز

   کا . ۱۳۸۳مرکز  
افداين نويس، ګحدهللا. افدا  قامو ) فواريس او پوواو  دريو  وووک، د پوواو  -۲

   کا .۱۳۳۳وولنې د لداتو څاناه، 
افدوا  مارکېو ،  :سحر کاوز ، سحرګل. پواو ادبپوهنه، يونيورسوټ  پحدرشوز -۳

 م. کا .۲۱۱۸قصه خواين بازار پېوور، 
قدمو  نسوخه،  ،قندهار ، نورمحمد. تحفال ارمري) د پواو رصف و نحو افدا   -۴

 هو ش کا . ۱۲۸۱
رشيد کاموا ، مولوي شېرګل. د ژبې اهميت او د ژبې د رسوا کولوو نېدوه رره،  -۵

  . کا . ۱۳۴۴ګموم  مرحعه،  :پواو وولنه ،ګڼه  ۱۱کابل مجده) 
  . کا .۱۳۸۳ ،دوي   پاو رښاني، لديق هللا. د پواو اشاقاقونه او ترکيحونه، -۳
قدمو  نسوخه،  ،افدا  قندهار ، نورمحمد. تحفال ارمري) د پواو رصف و نحو  -۷

 هو ش کا . ۱۲۸۱
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رشيد کاموا ، مولوي شېرګل. د ژبې اهميت او د ژبې د رسوا کولوو نېدوه رره،  -۸
  . کا . ۱۳۴۴ګموم  مرحعه،  :پواو وولنه ،ګڼه  ۱۱کابل مجده) 

  . کا .۱۳۸۳ ،. د پواو اشاقاقونه او ترکيحونه، دوي   پاورښاني، لديق هللا -۲
رفيع، ححيب هللا. د مادونو پر کيسو يو بده کيسه، کابل مجده، د ګدوموو اکواډمۍ،  -۱۱

  . کا . ۱۳۲۳ ،ګڼه  ۳-۵د ژبو او  ادبياتو مرکز مياشانۍ ګدم  خپرونه،) 
  . کا .۱۳۸۳ ،وي   پاورښاني، لديق هللا. د پواو اشاقاقونه او ترکيحونه، د -۱۱
  . کا .۱۳۲۳زيار، مجاور احمد. وييپوهنه او ويريغاونه، دانپ خپرندويه وولنه،  -۱۲
 پوهنه او ويريغاونه، پورتنح اثر.زيار، مجاور احمد. ويي -۱۳
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 څېړنیار حرضت آغا همدرد
 

 ۱۳۹۸او  ۱۳۹۷فهرست پېژندنه او د کابل مجلې د 
 الفبايي فهرستکلونو په ګڼو کې د مقالو 

Index and alphabetical list of Kabul 
Magazine’s articles in the (1397/1398) 

issues 
 

Research Assistant Hazrat Agha Hamdard 
 

Abstract 
Index is very important for identifying sources in 

researches, because identifying sources is a 
fundamental principle for research. It assists researcher 
in conducting research, and also identifies similar 
resources on related topics of research and save time 
and improves the quantity and quality of research. 

In this discussion, first we will talk about the 
introduction, types and features of the index, then we 
will discuss the list of articles of Kabul magazine. 

 لنډیز
په څېړنو کې د مأخذونو او منوابعو پوه پېژندنوه کوې ډېور ارزښوت  )لو دړ(فهرست 

لري، ې ه پې منابع یا مأخذ پېژندنه د څېړنوې لپواره بنسوټوز الول د . پوه څېړنوه 
منابعو پېژندنه ډېره ا ینه ده او فهرست د مأخذونو او  پونو په پيدا کولو کې کې د 

 .مرساه کوي
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فهرست لو نه پوې لوه څېړون و   ه د څېړنوې پور مهوا  مرسواه کووي، د ا ونودو 
موضوګاتو په ا ه ورته منابع او مأخذونه په ګوته کووي پوې لوه امدوه یوې د وخوت سوپام 

و څرناوايل د ښه وايل سحب کېږي، نوو ا ینوه ده پوې کېږي او د څېړنو د څومره وايل ا
د فهرست په ا ه څېړون   معدومات ولري. په دې بحوث کوې بوه لوومړ  د فهرسوت پوه 
پېژندنه، ډولونو او ېاناړنو ختې ويش، بوا بوه د کابول مجدوې د درېوي  خپرنووز پوړاو د 

لوومړي تووري ملریز کدونو د ګڼو فهرست پې د لو والو د تخدصوونو د  ۱۳۲۸او  ۱۳۲۷
 .له څېړون و  ه به د څېړنې په مها  مرساه واکړي ،پر اسا  ترتوب شو  د 

 رسیزه
فهرست لو نه د نړۍ په مهمو ژبو کې لو ل شوې او ارزښت لوري، دا ې وه پوې 
فهرست لو نه مه  رثار خوندي کوي، د ګد  او فرهنګ په بډاینه کوې سو  رو  لوري 

 .ب کېږياو د څېړنوزو کارونو د پراخاوا سح
په پواو ژبه کې ه  فهرست لو نه شوې ده، د مهمو ګدم  و څېړنوزو رثارو، مجدو 
او خپرونو فهرساونه ترتوب شوي او خپواره شووي دي. د ))کابول   مجدوې فهرسواونه 

لړۍ او  د کابل مجدې د ادارې د پرې ړې پر اسا  روانه  اه  پماو شوي دي او د
رو شوو مقالو الفحاي  فهرسوت پوه کرونولوژیوک ده، د هر کا  د پا  په ګڼه کې د خپ
  کا  د ګڼوو د مقوالو فهرسوت نوه د  ۱۳۲۷ډو  خپروي. دا پې د کابل مجدې د 

  کووا  د مقووالو لووه فهرسووت  ه یوېووا  خپرېووږي پووې لووه ۱۳۲۸خپووور شووو ، د 
 .څېړون و  ه به د څېړنو په برخه کې مرساه وکړي

 د څېړنې اهمیت او مربمیت
د ګڼوو الفحواي  فهرسوت خپوور شوو  د ، خوو دا پوې د  مخ ې د کابول مجدوې

  کدونو د مقالو فهرست نه د  خپوور شوو  او ا تووا ده پوې خپوور ۱۳۲۸او  ۱۳۲۷
د يش، نو همدې ا توا ته په کاو  ه په دې بحوث کوې ېوا  ورکوو  کېوږي پوې دا 

 .دې څېړنې اهموت او متموت څرګندوي
 د څېړنې موخه

ملریوزو کدونوو د ګڼوو د  ۱۳۲۸او  ۱۳۲۷دوې د په دې څېړنه کوې بوه د کابول مج
مقالو فهرست، په الفحاي  بڼه په کرونولوژیوک ډو  و انودې يش، تور څوو لوسواون   

 .په باره کې معدومات واخيل واو منابع ومأخذون وورنه د څېړنو په برخه کې د ا وند
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 د څېړنې پوښتنې
 :په دې مقاله کې رندې پوښانو ته ېوابونه پودا شوي دي

 فهرست څه ته واي  او فهرست لو نه څه ګټه لري؟ .۱
ملریزو کدونو په ګڼوو کوې د لو والوو کوومې  ۱۳۲۸او  ۱۳۲۷د کابل مجدې د  .۲

 مقالې خپرې شوې دي؟
 د دې ګڼو قدم  هم ارا  څوک دي؟  .۳

 .دا او دې ته ورته نورې پوښانې ه  په دې لو نه کې ېوابېدا  يش
 د څېړنې میتود

 .تر ډېره له توضوح  او ترشیح  مواود نه اسافاده شوې دهپه دې څېړنه کې 
 اصيل منت

په اوسن  وخت کې  کااب پېژندنه او فهرست لو نوه د ګدوموو د هورې برخوې پوه 
څېړنو کې اسايس ا توا ګڼل کېږي، ې وه پوې لوه څېړون وو  ه د څېړنوو پور مهوا  

او لو نو کوې د مرساه کوي او څېړون   د دې پر بنس  توانېدا  يش پې په څېړنو 
 ۱۳۲۷خپدې برخې په ا ه ترې اسافاده وکړي، نو د دې لپاره پوې د کابول مجدوې د 

ملریزو کدونو د مقالو فهرست و اندې کوړو، ا ینوه ده پوې لوومړ  فهرسوت  ۱۳۲۸او 
 .وپېژنو او د فهرست لو نې په ا ه لنډ بحث وکړو

دي:  يشووو لو وول پووه ))فرهنووګ فوواريس ګمووود   کووې د فهرسووت پووه ا ه داسووې 
))فهرست هده جدو  د  پې په یو دف  کې ترتوب او په کې خپول ا ونود حسوابونه 
ثحاېږي، هده پواڼې دي پوې د کاواب پوه پوول یوا پوا  کوې ورزیواتېږي او د کاوابونو 
فصدونه، بابونه یا د مرالحو لنډيز په کې لو ل کېږي، هدوه لو نوه ده پوې د کاوابونو 

ېږي. په ګريب ژبه کې فهرست یا فهور  ورتوه نومونه او یا نور شوا  په کې خوندي ک
 مخ  ۲۲۳: ۲واي  او جمع يې فهار  ده.   )

څېړنوا  محمدرلا احمدزي د فهرست په ا ه په خپل اثور ))د پوواو د پرمخاووا 
د )): مایوول هووروي د نظوور یوووه برخووه داسووې رااخوسوواې دهد او پياو توووا اداره   کووې 

او فرهنګ ښ ارندو  دي. د  پونو  فرهنا   پونو ښود  د برشي موراث، ګدومو
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د ښودولو یوه رره فهرست لو نه ده پې په دې  ه د هر ولس د خپدو تېرو فرهنا  
 مخ  ۱۱۳: ۱)    موراثونو په ا ه معدومات تر رسه کېږي.

نومووو   لو وووا  د فهرسووت لو نووې پووه ا ه خپوول نظوور داسووې بوووا  کووړ  د : 
  د کاوابونو، خپرونوو یوا مروالحو د لو دوړ فهرست لو نه له یووه وواکيل روش  ه سو))

مند  ترتوب او تنظو  ته واي ، ... فهرست هده وسوده ده پې د منابعو او لوساون و تور
ا ی ه ووناووي پوې پوه دې  ه لوسواون ح او څېړون وح خپدوه مردوبوه موضووع پوه 

  ۱۱۵: ۱)   اسانۍ تر رسه او له هده  ه د وخت په سپام کې ه  مرساه کوي.
هرست لو نې ګد  )پوهه  باید په جال ډو  د ګدو  پوه توګوه وګڼول يش، ې وه د ف

 مخ  ۱۷۳: ۳پې دا هده پوهه ده پې د کاابونو او لو والو ېاناړنې بوانوي. )
 څنګه ډلبندي کېږي؟ هفهرستون

د مهمو رثارو، مرالحو او خپرونو فهرساونه پې جو ېږي، په رنودې ډو  ډلحنودي 
 :کېږي
کاابوود: په دې برخه کوې د کاوابونو فهرسوت پوه داسوې ډو   بحدووګرا  یا . ۱

راې  پې کاابونوه پوه لنوډ ډو  معور  کووي، ل وه د څېړنووا  حححووب هللا رفووع د 
 ))پواو پاناه   اثر.

د بېالبېدو ګدومو د ېاناړو الرالحاتو او لداونو الفحاي  فهرسوت: پوه دې ډو   .۲
یاونو او حدیثونو لداونه او الورالحات ر کری  د  ر فهرست کې د بېالبېدو ګدومو، د قر 

 .د الفحا په ترتوب راو   کېږي
رابره ی  فهرست. هده ډو  فهرساونه دي پې د ا ونودو مروالحو او معدومواتو  .۳

 .اخوسانې لپاره څېړون   نورو کاابونو ته ررښوونه کوي
ن وو په کااباو  کې د کاابونو ا وند فهرسواونه: د کاواباو  مسوؤ  یوې د څېړو  .۴

 مخ  ۱۷۵: ۳لپاره د څېړنې په برخه کې د اساناوا لپاره د کاالک په ډو  برابروي. )
کده پې څېړون ح د څېړنې په مها  له منوابعو څخوه اسوافاده کووي، نوو لوه دوه 

 :ډوله منابعو  ه مخامخ کېږي
اليل منابع: دا هده منابع دي پې هده توه پوه مراجعوې  ه څېړون و  تورې  .۱

 .رسه کوي خپده موخه تر
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رابره منابع: دا هده منابع دي پې هدو ته په مراجعې  ه څېړون ې الويل منوابعو  . ۲
 مخ  ۱۱۴: ۱ته رهنامي  کوي، ل ه فهرساونه، کاالکونه او دې ته ورته نور رثار.   )

فهرساونه بوا په دې دوی  ډو  منابعو کوې راېو  پوې څېړون وح یوې پوه مرسواه 
 .اليل منابعو ته رره وموم  کور  يش، د څېړنې پر مها 

 ارزښت ېد فهرست لیکن
ې وه فهرساونه معات او ارزښاناک منابع دي: فهرسواونه د څېړنوې پور مهوا  . ۱

ا ونود څېړون   ته د ا وندې موضوع په ا ه دقوق او ارزښاناک منابع ګڼل کېږي پې 
توه  نوابعو او مأخوذو د څېړنوز کار د ښه وايل او پرمخاوګ لپواره منو))مأخذونه په ر  ورکوي. 

 مخ  ۱۱۳:  ۱. )  ا توا ده، د فهرساونو پماو کو ، د منابع پېژندنې يوه ښه رره ده.
فهرست لو نه د ګد  او فرهنګ په خپراوي کوې مهموه ونوډه لوري: څېړون وح د  .۲

ته ا توا لري، نو د دې کوار لپواره بایود  وڅېړنې پر مها  د څېړنې ا وندو مراجعو او منابع
ې موضوع په ا ه فهرساونه وګوري، تر څو له یوې خوا د موضوګاتو د ت ورار مخوه د ا وند

ونوو  يش او له بدې خوا د څېړون   وخت ضوایع نوه يش. فهرسوت لوه څېړون و   ه 
مرساه کوي پې څېړنه یې د کموت او کوفوت له خوا ښه يش پې له دې  ه څېړنووز 

 .رته نورې ګټې ه  لريدا او دې ته و .کارونه پراخاوا او ښه والح موم 
 ۱۳۲۷او  به د بحث دویمې برخې ته راشو. په دې برخه کې د کابول مجدوې د 

 .ملریزو کدونو د ګڼو د مقالو په الفحای  بڼه فهرست د  ۱۳۲۸او 
کابل مجده پې د افدانساا  د ګدومو اکاډمۍ لو  څېړنووز او خپرنووز ارګوا  د ، 

دم  و څېړنوزې مقوالې خپرېوږي. دا مجدوه تر ډېره په کې اديب، ژبن  او فول دوري ګ
د پوواو ژبوې او یوې  ملریز کا  کې تأسوس شوې ده، تر اوسه پوورې  ۱۳۱۱پې په 

ادب په بډاینه کې س  رو  لرر  د . د تأسوس له کا  نوه یوې تور اوسوه پوورې پوه 
نوه یاده مجده کې د پواو ژبې او ادبواتو په ا ه د بېالبېدو لو والو او څېړون و لوه خووا 

په سداونو ګدم  و څېړنووزې مقوالې خپورې شووې دي پوې دا مقوالې د نوورو څېړنوو 
 .لپاره له څېړون و  ه ډېره مرساه کور  شح

د کابل مجدې د مقالو فهرساونه تر دې و اندې ه  د ېينو لو والو له خوا ترتووب 
ملریزو کدونو د ګڼوو د مقوالو فهرسوت نوه و ترتووب  ۱۳۲۸او  ۱۳۲۷شوې دي، خو د 

 .شو ، نو ا توا وه پې دا فهرست ه  ترتوب يش
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  ګڼوې کېوږي، د ۸د کابل مجدې د دې کدونو په ګڼوو کوې پوې شومېر یوې اتوه )
  ګدمو  و ۱۱۴اسواادانو او څېړون وو ) نووافدانسواا  د ګدوموو اکواډمۍ او د پوهناونو 

  .څېړنوزې مقالې خپرې شوې دي
 د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادان او څېړونکي

  محقق زملح هېوادمل: څېړون ح، لو وا ، د ګدومو اکاډمۍ ګدمو  غوړ    .۱
 .او د ننارهار پوهناو  او کابل پوهناو  د ماسټرۍ او دکاورا برنامې اسااد

څېړنپوه دکاور خدول هللا اورمړ: ژبپوه، د ګدومو اکاډمۍ ګدم  غړ  او د کابول  .۲
 .پوهناو  د دوکاورا برنامې اسااد

 .ره هناامه: د ګدومو اکاډمۍ ګدم  غړېڅېړنپوه واه .۳
 .غړ ګدم   څېړنپوه نرصهللا نارص: د ګدومو اکاډمۍ .۴
 .څېړنپوه دکاور  محمد رشیا ېدرا : د ګدومو اکاډمۍ ګدم  غړ  .۵
څېړنوا  ډاکټر ګحدالظاهر شو وب: د افدانسواا  د ګدوموو اکواډمۍ رئووس او  .۳

 .ګدم  غړ 
او  د  ،جریودې پخووانح مسولو  مودیر ريېڅېړنوا  محمدنح  لالح : د ز  .۷

                .کابل مجدې مسلو  مدیر او د پواو ژبې او ادبواتو انساواوت ګدم  غړ 
څېړنوا  رفوع هللا نواز : د ګدوموو اکواډمۍ د سوومه یووزو مرالعواتو رئووس او  .۸

 .ګدم  غړ 
د څېړنوا  سودنظو  سوودي: د کابول مجدوې پخووانح مسولو  مودیر او او   .۲

 .ګدومو اکاډمۍ د ژبو او ادبواتو د مرکز د پواو ژبې او ادبواتو انساواوت رمر
څېړنوووا  شووهزاده توحووودمل: د ګدومووو اکوواډمۍ د ژبووو او ادبووواتو مرکووز د  .۱۱

 .فول دور او شفاه  ادبواتو د انساواوت ګدم  غړ 
و څېړنوا  ګحدالقووم مشواڼح: د ګدومو اکاډمۍ ګدم  غړ  او د پوواو څېړنو .۱۱

 .د انساواوت رمر
څېړنووا  محمود الوا احمودز : د ګدوموو اکواډمۍ د ژبوو او ادبوواتو مرکوز  .۱۲

او ګاموه ا ی وو رئووس او د پوواو ژبوې او  اطالګواتواو او  د   وپخوانح ګدمو  منشو
 .ادبواتو انساواوت ګدمح غړ 

 .څېړنواله ګاطفه نورساانۍ: د ژبو او ادبواتو مرکز رئوسه .۱۳
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وه نووري: د ګدوموو اکواډمۍ د توألوا او ترجموې انسواواوت څېړنودو  راضو .۱۴
 .ګدم  غړې

څېړندو  رحو  هللا حریفا : د ګدومو اکاډمۍ ګدم  غړ  او د برشي ګدوموو  .۱۵
 .د معاونوت منغ

 .څېړندو  سموده احمدزۍ: د ژبو او ادبواتو مرکز ګدم  غړې .۱۳
 .دم  غړ څېړندو  لاحب ګل مموز : د پواو څېړنو د انساواوت ګ .۱۷
 .څېړندو  ګحدارحد منال: د فول دور او شفاه  ادبواتو د څاناې رمر .۱۸
څېړندو  ګل غووۍ خاورې: د افدانساا  د ګدومو اکاډمۍ د ژبوو او ادبوواتو  .۱۲

 .مرکز د پواو انساواوت د ادبواتو او مانپوهنې څاناې رمره
 .م  غړېڅېړندویه يب يب فضوده: د پوااو قحایدو د انساواوت ګد .۲۱
 .څېړندویه خاطره شونوارې: د ګدومو اکاډمۍ ګدم  غړې .۲۱
 .څېړندویه سونوا لمو  هوتک: د پواو څېړنو د انساواوت ګدم  غړې .۲۲
 .څېړندویه مونا مسعوده نې وار: د ګدومو اکاډمۍ ګدم  غړې .۲۳
 .غړ ګدم  څېړندو  ډاکټر نظام الدین کټواز : د ګدومو اکاډمۍ پخوانح  .۲۴
څېړنوار حرضت رغوا همودرد: د ژبوو او ادبوواتو مرکوز د پوواو ژبوې او ادبوواتو  .۲۵

 .انساواوت د مانپوهنې او ادبپوهنې څاناې ګدم  غړ  او د کابل مجدې مهام 
 .څېړنوار حامیت هللا ښاد: د ګدومو اکاډمۍ ګدم  غړ  او د پواو مجدې مهام  .۲۳
دم  غوړ  او د تف ور جریودې څېړنوار رشیا هللا سانون: د ګدومو اکاډمۍ ګ .۲۷

 .مسلو  مدیر
څېړنوار ګزیزهللا محارز: د ګدومو اکاډمۍ ګدم  غړ  او د پوواو څېړنوو مرکوز  .۲۸
 .منغګدم  
څېړنوار فضل الرحمن ګديوز : د ګدوموو اکواډمۍ د سوومه یووزو مرالعواتو د  .۲۲

 .ریاست ګدم  غړ 
ناې ګدمو  غوړ  او د څېړنوار یا  پاپا: د فول دوور او شوفاه  ادبوواتو څوا .۳۱

 .زېري جریدې مهام 
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 د پوهنتون استادان او بهرين څېړونکي
 پووهنځ  پوهاند دکاور مجاور احمد زیوار: د کابول پوهناوو  د ژبوو او ادبوواتو .۱

 .پخوانح اسااد او ژبپوه
  پوهنوا  دکاور ر  پاپا ازمو : په وولنوزو او ګدم  پارو کې د ولسمرش .۲

 .ل پوهناو  د ژبو او ادبواتو پوهنځ  د پواو څاناې اساادارشد سالکار او د کاب
دکاور ګحدالخالق رشود: د هند د جوواهر ر  نهورو پوهناوو  د پوواو ژبوې او  .۳

  .ادبواتو اسااد
و او ادبواتو پوهنځ  د پواو بپوهندو  بتک مواخېل: د ننارهار پوهناو  د ژ  .۴

 .څاناې اسااد
کابل پوهناوو  د ژبوو او ادبوواتو پووهنځ  د پوهندو  دکاور اجمل ښ دح: د  .۵

 .پواو څاناې اسااد
 .پوهندو  شاه محمود کډوا : د لدام  پوهناو  اسااد .۳
        .پوهنمل سححا  هللا شهاب: د خوست پوهناو  د پواو څاناې اسااد .۷
پوهنمل سودالدر هاشوم : د کوونړ د سوودجام  الودین افدوا  پوهناوو  د  .۸

 .دپواو څاناې اساا
پوهنمل فهو  بهور: د پروا  د الحوروين پوهناو  د ژبوو او ادبوواتو پووهنځ  د  .۲

 .پواو څاناې اسااد
      ه.خشا  پوهناو  د پواو څاناې اساادپوهنمل مری  مها : د بد  .۱۱
پوهنوار حمودهللا ګمرخېل: د بدخ پوهناوو  د ښووونې او روزنوې پووهنځ  د  .۱۱

 .پواو څاناې اسااد
ار دکاور بوت الرحمن رودوا : د شهود اسوااد برهوا  الودین ربواين د پوهنو .۱۲

 .ښوونې او روزنې پوهناو  د پواو څاناې اسااد
 .پوهنوار رحمت هللا ح وم : د پ او ا پوهناو  د پواو څاناې اسااد .۱۳
پوهنوار رحمن هللا قوانع: د شوهود اسوااد برهوا  الودین ربواين د ښووونې او  .۱۴

 .پواو څاناې اساادروزنې پوهناو  د 
  .پوهنوار سودلمو  هاشم : د ننارهار پوهناو  اسااد .۱۵
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پوهنوار ګحدالعظو  لدیقمل: د کونړ د سودجام  الدین افدا  پوهناوو  د  .۱۳
 .پواو څاناې اسااد

 .پوهنوار فوض محمد ېالند: د کابل پوهناو  اسااد .۱۷
 .پواو څاناې اساادپوهنوار کری  هللا رشودي: د پنجشور پوهناو  د  .۱۸
 .پوهنوار ګل رحمن رحامين: د بدال  پوهناو  د پواو څاناې اسااد .۱۲
 .پوهنوار محب هللا ترايب: لو وا ، څېړون ح او د پوهناو  اسااد .۲۱
پوهنوار محمود مرهو : د کابل پوهناو  د ژبو او ادبوواتو پووهنځ  د پوواو  .۲۱

 .څاناې اسااد
 .لو وا ، څېړون ح او د پوهناو  اساادپوهنوار مووند بخاوار:  .۲۲
 .پوهنوار نجوب هللا مخدص: لو وا ، څېړون ح او د پوهناو  اسااد .۲۳
پوهنواره شاکره غوايث رودوا : د کابل پوهناو  د ژبو او ادبوواتو پووهنځ  د  .۲۴

 .پواو څاناې اسااده
 .پوهوالح محمدلدیق: لو وا ، څېړون ح او د پوهناو  اسااد .۲۵
 .دیق هللا بدر: لو وا ، شاګر او د کدود راډیو د خپرونو ارزوون حل .۲۳
 .ګحدالحاري جهاين: لو وا ، شاګر او څېړون ح .۲۷
 .ګحدالوکول سوله مل شونوار : لو وا  او څېړون ح .۲۸
 .محمد معصوم هوتک: لو وا  او څېړون ح .۲۲
 .محمداکت کرګر: لو وا  او څېړون ح .۳۱
 . وا ، کره کاون ح او څېړون حمحمدرلا لمو : لو .۳۱
 .محمدطاهر رشر ساپح: لو وا  او څېړون ح .۳۱

 د کابل مجلې د فهرست د ترتیب ډول
ملریزو کدونو الفحواي  فهرسوت پوه رنودې ډو   ۱۳۲۸او  ۱۳۲۷د کابل مجدې د 

 :جو  شو  د 
 دا فهرست د لو والو د تخدصونو د لومړي توري پر بنس  جو  شو  د ، ل ه .۱
 ندې ډو :په ر 

احموودزۍ، څېړندویووه سووموده. پووه اناوووو کووې د ښووځو د یووادونو او فریووادونو 
 .مخ ۱۴۵ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۷انځور،
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خوسوال شوو  اهده لو وا  پې تخدص نه لري، د نوم لومړ  تور  یې یوې را  .۲
 د ، ل ه په رندې ډو :

يب او وووولنوز   ن دونووه او د هدووو ادویووا  پاپووا )څېړنوووار یووا  پاپووا ، ولسوو
 .مخ ۱۳۵ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۸ارزښاونه،

هده مقالې پې له نورو ژبو ژبوا   شووې دي، د مقوالې تور څنوګ يوې پوه و و  .۳
 لوندیو کې ژبا ه لو ل شوې ده، ل ه په رندې ډو :

بدر، لدیق هللا، د نړۍ د نوموالوو لو والو د لو والۍ بریوالۍ تجربوې ))ژبوا ه  ، 
 .مخ ۸۵کا ، لومړۍ ګڼه،  ملریز ۱۳۲۷
په دې فهرست کې ګدم  رتحې ه  په نظر کوې نووو  شووې دي، خوو د هدوو  .۴

لو والو پې تخدص یې نه و، ګدمو  رتحوه یوې د فهرسوت د نووم پوه برخوه کوې نوه ده 
راغدې، خو د فهرست د نوم مخامخ یې ګدم  رتحوه او نووم لو ول شوو  د ، ل وه پوه 

 رندې ډو :
یه يب يب فضووده ، د پوواو او دري ژبوو د فعدونوو د ریووې يب يب فضوده )څېړندو

 .مخ ۱۵۸ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۸پرتدنه،
کلونو د ګڼو الفبايي  ۱۳۹۸او  ۱۳۹۷د کابل مجلې د 

 فهرست
 الف

 احمدزۍ، څېړندویه سمیله
ملریوز کوا ، لوومړۍ  ۱۳۲۷په اناوو کې د ښځو د یوادونو او فریوادونو انځوور، .۱
 .مخ ۱۴۵ګڼه، 
 .مخ ۱۸۷ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۷د نامعدومې زمانې پواو ن دونه،  .۲

 احمدزی، څېړنوال محمدآصف
ملریوز کوا ،  ۱۳۲۷اسااد جاج نومه پېړۍ د ګد  او فرهنګ په خودمت کوې،  .۱

 .مخ ۱لومړۍ ګڼه، 
ملریوز کوا ، دویموه  ۱۳۲۸رملانح ګوېاه او لوه رشقو  ادب  ه يوې لېوالايوا، .۲
 .مخ ۱۱ګڼه، 
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 ازمون، پوهنوال دکتور الل پاچا
 .مخ ۴۷ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۷منثور ومنظوم شعر او منثور نظ ، .۱

 اورمړ، څېړنپوه دکتور خلیل هللا
 .مخ ۳۲ملریز کا ، درېومه ګڼه،  ۱۳۲۷مزدک او مزدکوا ، .۱
 .مخ ۱۷ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۸د رریاين ژبو وېپ، .۲
 .مخ ۱ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۸ه د پواو ژبې تحو ،له لرغونو ژبو    .۳
 ب

 بختیار، پوهنیار میوند
ملریوز کوا ، څدورموه  ۱۳۲۷د خرووو د لهجې ګړویزونوه )ډاید ټزمونوه ،  .۱

 .مخ ۱۵۱ګڼه، 
 بدر، صدیق هللا

ملریوز  ۱۳۲۷د نړۍ د نوموالوو لو والوو د لو ووالۍ بریوالۍ تجربوې ))ژبوا ه  ،  .۱
 .مخ ۸۵ کا ، لومړۍ ګڼه،

 بهیر، پوهنیار فهیم
 .مخ ۱۳۲ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۷ادبوات او سوله، .۱
 .مخ ۳۴ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۸د ادبواتو او ارواپوهنې ا ی ې، .۲

 يب يب فضیله )څېړندویه يب يب فضیله(
ملریوز کوا ، دویموه ګڼوه،  ۱۳۲۸د پواو او دري ژبو د فعدونو د ریووې پرتدنوه، .۱

 .مخ ۱۵۸
 ت

 ترايب، پوهنیار محب هللا
ملریز کا ،  ۱۳۲۸د اسااد لېوا  د کک او زرینې منظومه حامسه ده او که نه؟ .۱

 .مخ ۵۲دویمه ګڼه، 
 توحیدمل، څېړنوال شهزاده

 .مخ ۸۸ومه ګڼه، ېملریز کا ، در  ۱۳۲۸په های وګانو کې د څپو څېړنه، .۱
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لهجوو د ېونوو کدموو لهجووي او  د لوګر د احمدزیو او د پ اوا د رریوب ېاېيو د .۲
 .مخ ۳۴ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۸مورفولوژی ه پرتدوزه څېړنه،

 ج
 جهاين، عبدالباري

ملریز کا ، درېومه ګڼوه،  ۱۳۲۷پواو ادب ته د خاوځپوه راورو  ناسمه ورکړه، .۱
 .مخ ۱۵۱
 ځ

 ځدران، څېړنپوه محمد رشیف
و فرهنا  ژوندانه کې غووره بدلونونوه، غازي اما  هللا خا  او د ښځو په وولنيز ا .۱

 .مخ ۴۳ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۸
 ځالند، پوهنیار فیض محمد

 ۱۳۲۸په افدانسواا  کوې د قحودوې او دولوت پوه جو ښوت کوې د خوا  کوردار،  .۱
 .مخ ۸۷ملریز کا ، دویمه ګڼه، 

 ح
 حریفال، څېړندوی رحیم هللا

 .مخ ۸۴ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۷په پواو معارص شعر کې له جاړې کرکه،  .۱
 .مخ ۸۱ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۸ېنګ او پواو شاګري، ر ژغورنې غو   د پواو  .۲
 .مخ ۷۷ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۸د ژبې د زده کړې حساسه دوره،  .۳
 .مخ ۲۸ومه ګڼه، ېملریز کا ، در  ۱۳۲۸د یوې بشپړې معواري پواو پر لور،  .۴
 .مخ ۲۵ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۸دالساار مبحار، طناز شاګر ګح .۵

 حکیمي، رحمت هللا
ملریز کا ، لومړۍ ګڼوه،  ۱۳۲۷په پواو حمدیه شاګرۍ کې ګرفاين ښ الوې،  .۱
 .مخ ۳۳
 .مخ ۲۴ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۸اساعاري کوا،  .۲
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 خ
 خاورې، څېړندوی ګل غوټۍ

ملریز کوا ، لوومړۍ ګڼوه،  ۱۳۲۷ا، په معارص پواو ادب کې د اسرورې پراخاو .۱
 .مخ ۲۲
 ۱ملریز کا ، دویمه ګڼوه،  ۱۳۲۷د کونډې زوي  یا  ته لنډه تحدويل کانه،  .۲
 .مخ
 ر

 رحَمين، پوهنیار ګل رحمن
 .مخ ۲۵ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۷د لو والۍ خنډونه، .۱
 .مخ ۳۳ڼه، ملریز کا ، درېومه ګ ۱۳۲۷نازک املالئ ه او د ګريب ژبې نو  شعر،  .۲
 .مخ ۱۴۳ومه ګڼه، ېملریز کا ، در  ۱۳۲۸د مونې او انسانوت شاګر،  .۳

 رشید، دکتور عبدالخالق
ملریز کا ، څدورمه ګڼوه،  ۱۳۲۸کرګر، د خپدو ګرفاين لو نو په رضب او کرب کې ،  .۱
 .مخ ۵۱

 رشیدي، پوهنیار کریم هللا
وموه ګڼوه، ېملریز کوا ، در  ۱۳۲۸د موا نعو  په اشعارو کې د مردفې قافوې څېړنه،  .۱

 .مخ ۱۷۵
 رودوال، پوهنیار دکتور بیت الرحمن

ملریوز کوا ، درېوموه ګڼوه،  ۱۳۲۷په پواو ژبه کې د ماشوومانو د ادبوواتو پېژندنوه،  .۱
 .مخ ۱۷۲
 ز

 زیار، پوهاند دکتور مجاور احمد
ملریوز کوا ، دویموه ګڼوه،  ۱۳۲۷د پواو د ګرامر د زده کړې نوې ررې پارې،  .۱
 .مخ ۷۳
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 س
 سانین، څېړنیار رشیف هللا

ملریز کا ، دویمه  ۱۳۲۷د ګواري ژبې فول دوري)وليس  ادبواتو ته لنډه کانه، .۱
 .مخ ۱۴۲ګڼه، 
 .مخ ۸۱ملریز کا ، درېومه ګڼه،  ۱۳۲۷نورسااين ژبې او لهجې، .۲
 .مخ ۲۱۲ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۸ژبه او د مورنۍ ژبې اهموت او ارزښت، .۳

 ینواری، عبدالوکیلسوله مل، ش
 .مخ ۲۸ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۷په داسااين ادب کې د کرګر نوې تجربې، .۱

 سیدي، څېړنوال سیدنظیم
ملریز کوا ، لوومړۍ ګڼوه،  ۱۳۲۷په اوسن  پېر کې د اديب کره کانې وضعوت، .۱
 .مخ ۵۲
 .مخ ۱ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۸پواو ادب او موډرنوزم، .۲
 .مخ ۴۵ملریز کا ، دریومه ګڼه،  ۱۳۲۸وز ادب ډیالوګونه باید څناه وي،د کوسه ی .۳
ملریز کوا ،  ۱۳۲۸په پواو ادب کې د لودح او مجنو  لومړنح منظوم داساا ، .۴

 .مخ ۱۱څدورمه ګڼه، 
 ش

 رشر، ساپی، محمدطاهر
ملریوز کوا ، څدورموه  ۱۳۲۷د پريمحمد کاروا  په شوعر کوې د حواسوو توافوق، .۱

 .مخ ۲۲ګڼه، 
 کیب، څېړنوال دکتور عبدالظاهرش

ملریز کوا ، درېوموه  ۱۳۲۷په افدانساا  کې د پواو ژبې وده او تعدوم  بهور، .۱
 .مخ ۲۳ګڼه، 
ملریز کا ، څدورمه ګڼوه،  ۱۳۲۷د حسن ګل بانډوا  ژوند او ګدم  هدې ېدې، .۲

 .مخ ۱۴۲
، ملریوز کوا  ۱۳۲۸د مدک احمد جا  خا  ساپ  ېينو نظمونه ته لنډه کانوه، .۳

 .مخ ۵۴لومړۍ ګڼه، 
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د معارص پواو غز  فن او ت نوک له یوولس  سپامت وروسواه )کابول، پېووور ،  .۴
 .مخ ۱ومه ګڼه، ېملریز کا ، در  ۱۳۲۸

 شهاب، پوهنمل سبحان هللا
 .مخ ۳۲ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۸ د سود محمدطاهر بونا ژوند او اديب ههې، .۱

 شینوارې، څېړندویه خاطره
  ادب کوې سواندې او بوابورلې ))د غو  او ښوادۍ د ماضوادو ونظووم ولسوپه م .۱

 .مخ ۱۱۳ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۷حالاونو څرګندو   ، 
 ښ

 ښاد، څېړنیار حَمیت هللا
ملریز کا ، څدورمه  ۱۳۲۸سواتنامه د معارصې یوندو نې د ېاناړنو په رڼا کې، .۱

 .مخ ۱۲۳ګڼه، 
 ښکلی، پوهندوی دکتور اجمل

 .مخ ۲۱ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۷دیزه ارواپوهنه، دو  .۱
 ص

 صدیقمل، پوهنیار عبدالعظیم
 .مخ ۱۲۲ملریز کا ، درېومه ګڼه،  ۱۳۲۷د مورفومو و جو و پېژندنه، .۱

 صالحي، څېړنوال محمدنبي
 .مخ ۱ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۸د اديب بحثونو نړۍ، .۱

 صمیم، محمدآصف
 .مخ ۱۳۵ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۷ثارو ته لنډه کانه،د اسااد خادم ېينو ر  .۱
 ع

 منعلیزی، څېړنیار فضل الرح
ملریز کوا ،  ۱۳۲۸پواو منظوم حاميس ادبوات او د هدو د خوندي کولو ا توا، .۱

 .مخ ۱۷۸دویمه ګڼه، 
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 عمرخېل، پوهنیار حمیدهللا
 .مخ ۱۲۵ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۷پور روښا  او وحدت الوجود، .۱
 غ

 غیايث، رودوال، پوهنیاره شاکره
د ګالمه اسوااد ګحودالحح ححوحو  )د پوواو ادبوواتو تواریخ  یوو لنوډ مقایسووي  .۱

 .مخ ۲۱۷ومه ګڼه، ېملریز کا ، در  ۱۳۲۸جاج،
 ق

 قانع، پوهنیار رحمن هللا
ملریوز کوا ،  ۱۳۲۸مورفومونوو څېړنوه، ونه ګردانېودون د په پواو ګرامرونو کې  .۱

 .مخ ۱۴۷لومړۍ ګڼه، 
 .مخ ۱۱۷ومه ګڼه، ېملریز کا ، در  ۱۳۲۸ګددي سااینوموز ماممونه، .۲
 ک

 کټوازی، څېړندوی نظام الدین
 .مخ ۱۱۳ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۷د ژبپوهنې او ادبپوهنې مسلدې، .۱

 کرګر، محمداکرب
 .مخ ۳۴ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۷وحدت الوجودي اف ار او هندي ماف رین، .۱
ملریوز کوا ، درېوموه  ۱۳۲۷لرغوين فرهنګ کې د تصووف او ګرفوا  ریووه، په. ۲

 .مخ ۵۳ګڼه، 
 کډوال، پوهندوی شاه محمود

 .مخ۱۲۳ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۷په ژبه او وینا کې د مدزو ونډه، .۱
 م

 مبارز، څېړنیار عزیزهللا
 .مخ ۱۳۷ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۸کدمه او تابع مهمل، .۱

 ق )پوهیالی محمد صدیق(محمد صدی
 .مخ ۱۱۳ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۷په پواو شعر کې نوې کره کانې، .۱
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 مخلص، پوهنیار نجیب هللا
ملریز کا ، لومړۍ ګڼوه،  ۱۳۲۸د سودشمس الدین مجرو  د شعر ف ر او هرن، .۱

 .مخ ۲۱۱
 مرهون، پوهنیار محمود

 .مخ ۱۱۱ګڼه، ملریز کا ، درېومه  ۱۳۲۷د ګحدالرؤف بېنوا سحک، .۱
 مشواڼی، څېړنوال عبدالقیوم

 .مخ ۲۷ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۸دېااين يا ووه پوري ژبه، .۱
 مموزی، څېړندوی صاحب ګل

 .مخ ۴۸ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۷د اسااد الفت د پواو ن  ېاناړنې، .۱
یوز کوا ، ملر ۱۳۲۸د موناتورۍ هرن او د هده هرني، اديب او ګرفاين ارزښاونه، .۲

 .مخ ۱۵۸څدورمه ګڼه، 
 منګل، څېړندوی عبداالحد

ملریوز  ۱۳۲۷په پوان  فول دوور وولوونې او څېړنوې کوې د خاوځپوهوانو ونوډه، .۱
 .مخ ۱۳۱کا ، لومړۍ ګڼه، 

 .مخ ۱۳۱ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۷درخانۍ د وليس ادب په هونداره کې، .۲
 .مخ ۵۸څدورمه ګڼه، ملریز کا ،  ۱۳۲۷په پواو وليس ادب کې کړۍ، .۳
ملریوز کوا ، لوومړۍ  ۱۳۲۸د پواو پر کالسوک شعر د سوامع ګرفواين اغېوزې، .۴

  .مخ ۱۱۸ګڼه، 
 مهان، پوهنمل مریم

 .مخ ۸۳ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۸ د ژبې د تحو  وولنوز ګوامل، .۱
 میاخېل، پوهندوی بربک

 .مخ ۱۷۵ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۷ډرامه مخ پر ودې ژانر، .۱
 ن

 نارص، څېړنپوه نرصهللا
 .مخ ۱ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۷د محمداکت معامد ژوند او اديب ههې، .۱



 ...فهرست پېژندنه او د کابل مجلېــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

193 

 

 نورستانۍ، څېړنواله عاطفه
 .مخ ۱۳ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۷په هوت   پېر کې د ښځو فرهناپالنه، .۱
 ۱۳۲۸ل ررې،په افداين وولنه کې د ښځو پر و اندې د ېونوو نواو و دودونوو حو .۲

 .مخ ۷۱ومه ګڼه، ېملریز کا ، در 
 نوري، څېړندویه راضیه

 .مخ ۱۷۵ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۷د شا  شعري ګدحڼ،  .۱
 .مخ ۱۵۲ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۸پواو  د سمندر له نظره، .۲
 .مخ ۱۲۱ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۸د خوشحا  خټک په اشعارو کې پوان  ګاڼې، .۳
 ازی، څېړنوال رفیع هللانی

 .مخ ۱ملریز کا ، درېومه ګڼه،  ۱۳۲۷د پواو ګرامر لو نې پرو ، نن او سحا، .۱
 .مخ ۲۵ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۸د ګريب ژبپوهنې تاریخچه، .۲

 نېکیار، څېړندویه مینا مسعوده
 .مخ ۱۳۲ملریز کا ، درېومه ګڼه،  ۱۳۲۷ژبه او ف ر، .۱
 .مخ ۱۳۲ومه ګڼه، ېملریز کا ، در  ۱۳۲۸،د ژبې وده او پرمخاګ .۲

 هاشمي، پوهنمل سیداصغر
ملریوز  ۱۳۲۷زادۍ غوښوانې پودوام،ر د ګل پاپا الفت په هورني ن ونوو کوې د  .۱

 .مخ ۱۸۳کا ، لومړۍ ګڼه، 
ملریوز  ۱۳۲۷د غن  خا  او ګل پاپا الفت د شعرونو د ش يل جو ښت پرتدنوه، .۲

 .مخ ۱۲۱کا ، دویمه ګڼه، 
 .مخ ۱۳۱ملریز کا ، درېومه ګڼه،  ۱۳۲۷معنوي جو ښت پېژندنه،د تېز  د  .۳
ملریوز کوا ،  ۱۳۲۷د ګل پاپا الفت په ن ونو کې ېونې هوومانوسا   اف ار، .۴

 .مخ ۷۳څدورمه ګڼه، 
 .مخ ۱۲۱ومه ګڼه، ېملریز کا ، در  ۱۳۲۸د ادبواتو او سای الوژۍ ا ی ې، .۵

 هاشمي، پوهنیار سیدصمیم
ملریوز کوا ، څدورموه  ۱۳۲۸کوسو فن  او موضوګ  لو تووا، د پری  پند د لنډو .۱

 .مخ ۱۴۸ګڼه، 
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 همدرد، څېړنیار حرضت آغا
ملریوز کوا ،  ۱۳۲۸د امورحمزه شونواري په شاګرۍ کوې ګرفواين سوومحولونه، .۱

 .مخ ۱۸۲لومړۍ ګڼه، 
د غازي اما  هللا خا  د دورې سوايس، فرهنا ، اقاصوادي او ووولنوزو حوارتو  .۲

 .مخ ۲۲۱ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۸ه،ته لنډه کان
وموه ېملریوز کوا ، در  ۱۳۲۸د اکاډموسون سدوام  ریق شواګرانه ف ور او هورن، .۳

 .مخ ۱۸۵ګڼه، 
کدونو په ګڼو کوې د مقوالو  ۱۳۲۸او  ۱۳۲۷فهرست پېژندنه او د کابل مجدې د  .۴

 .مخ ۱۷۳ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۸الفحاي  فهرست،
 ظاهرههنګامه، څېړنپوه 

 .مخ ۱۳۳ملریز کا ، لومړۍ ګڼه،  ۱۳۲۸پواو لنډۍ د وولنوزو ساونزو رو  انځور، .۱
 هوتک، څېړندویه صمیم، سونیا

 .مخ ۱۴۲ملریز کا ، دویمه ګڼه،  ۱۳۲۸شاګر د الفت له نظره، .۱
 .مخ ۲۷ملریز کا ، څدورمه ګڼه،  ۱۳۲۸ژبا ون   خاوځپوها ، .۲

 هوتک، محمدمعصوم
 .مخ ۱۱۲ملریز کا ، درېومه ګڼه،  ۱۳۲۷پواو رثار،د کابيل منظوم  .۱

 هېوادمل، رسمحقق زملی
ملریوز کوا ،  ۱۳۲۸د ګحدالرحو  هوتک بخاراي  د دیوا  په بواب څوو یوادونې، .۱
 .مخ ۳۲ومه ګڼه، ېدر 
 ی

 یارس پاچا )څېړنیار یارس پاچا(
ګڼه،  ملریز کا ، لومړۍ ۱۳۲۸وليس ن دونه او د هدو اديب او وولنوز ارزښاونه، .۱

 .مخ ۱۷۱
 .مخ ۱۵۲ومه ګڼه، ېملریز کا ، در  ۱۳۲۸د ماشوم د ادبواتو هرني ارزښت، .۲
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 وړاندیزونه
لوه کابول مجدوې  ه خپدوه  و ته بویه پېاو څېړون  و. د پواو ژبې او ادب لو وال۱

 قدم  هم اري وسايت.
خپدو څېړنو کوې د دې  په ،د پواو ژبې او ادب څېړون  څومره به ښه وي پې . ۲

 له ګدم  و څېړنوزو مقالو څخه اسافاده وکړي. د کابل مجدې ،هرست په مرساهف
د  کوور  يش،څېړون وح  نووراو یوا  يغوړ ګدمو  ګدومو اکاډمۍ افدانساا  د . د ۳

 د مرالحو موضوګ  فهرست جو  کړي. کابل مجدې
 پایله

 فهرست جو ونه، څېړون و ته د څېړنې کار اسانوي، یعنې د څېړنې پر مهوا  ور ه
د  ،مرساه کور  يش پې له دې امده د څېړنې کارونه ه  پټ اوا موم . همدا ډو 

فهرساونو د جو ولو ګټه ه  دا ده پې څېړون ح له ت راري څېړنو ژغوري، ې ه پوې 
څېړون   ته معدومېږي پې په کومه برخه کار شوو  د  او پوه په کومک  ه، د دې 

 .کومه برخه نه د  شو 
ت به له څېړون و  ه د راتدون و څېړنو په وخت کې تر ډېوره د کابل مجدې دا فهرس

مرساه وکړي پې له امده به یې څېړنه ښه يش. پوه دې فهرسوت کوې اديب، ژبنو  او 
فول دوري څېړنوزې مقالې راغدې دي پې فهرست و اندې کو  ا تووا وه. همودا ډو  

د کابول  ا ینه ده پې دا لړۍ همداسوې جواري وسواتل يش او لوه دې  ه  ه دې،
څېړون وو توه د څېړنوو پوه او پوه دې توګوه بوه  مجدې موضوګ  فهرست ه  جوو  يش 

 پارو کې ر ډېرې اساناواوې برابرې يش.
 

 مأخذونه
. احمدز ، محمدرلا. د پواو د پرمخاوا او پياو توا اداره. د افدانسواا  د مويل ۱

 .  کا ۱۳۲۴تحریک څاناه: کابل، 
، مؤسسوه اناشوارات اموور کحوور: تهورا ، . حسن، ګموود، فرهنوګ فواريس ګموود۲

   کا . ۱۳۸۳
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. ساوده، دک  غالم رضا. مرجع شناسح و روش تحقوق در ادبووات فارسوح. سوازما  ۳
 .  کا ۱۳۸۴مرالعه و تدوین کاب ګدوم انسانح دانشااهها )سمت : تهرا ، 

ه ګدوموو اکواډمۍ د اطالګواتو او ګامو افدانساا  د . کابل )مجده ، لومړۍ ګڼه، د۴
   کا .۱۳۲۷ا ی و ریاست: د پواو ژبې او ادبواتو انساواوت، کابل، 

ګدوموو اکواډمۍ د اطالګواتو او ګاموه افدانسواا  د . کابل )مجده ، دویمه ګڼه، د ۵
   کا .۱۳۲۷ا ی و ریاست: د پواو ژبې او ادبواتو انساواوت، کابل، 

اطالګواتو او ګاموه ګدوموو اکواډمۍ د افدانساا  د . کابل )مجده ، درېومه ګڼه، د ۳
ا ی و ریاست، د پواو ژبې او ادبواتو انساواوت: پهوارده  لونعا  مرحعوه، کابول، 

   کا .۱۳۲۷
ګدوموو اکواډمۍ د اطالګواتو او ګاموه  افدانساا  د . کابل )مجده ، څدورمه ګڼه، د۷

ا ی و ریاست، د پواو ژبې او ادبواتو انساواوت: پهوارده  لونعا  مرحعوه، کابول، 
   کا .۱۳۲۷

ګدوموو اکواډمۍ د اطالګواتو او ګاموه افدانساا  د . کابل )مجده ، لومړۍ ګڼه، د ۸
ا ی و ریاست، د پواو ژبې او ادبواتو انساواوت: پهوارده  لونعا  مرحعوه، کابول، 

   کا .۱۳۲۸
ګدوموو اکواډمۍ د اطالګواتو او ګاموه  افدانساا  د  . کابل )مجده ، دویمه ګڼه، د۲

و ادبواتو انساواوت: پهوارده  لونعا  مرحعوه، کابول، ا ی و ریاست، د پواو ژبې ا
   کا ۱۳۲۸
ګدوموو اکواډمۍ د اطالګواتو او ګاموه افدانسواا  د . کابل )مجده ، درېومه ګڼه، د ۱۱

   کا .۱۳۲۸ا ی و ریاست، د پواو ژبې او ادبواتو انساواوت: الهام نح  زاده، کابل، 
موو اکواډمۍ د اطالګواتو او ګاموه ګدو افدانسواا  د . کابل )مجده ، څدورمه ګڼه، د ۱۱

   کا .۱۳۲۸ا ی و ریاست، د پواو ژبې او ادبواتو انساواوت: الهام نح  زاده، کابل، 
 



 

 

 

 

 

 :
 :  

 

 
 

  
 


	Blank Page

