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«لومړی»  

 د خپرندوی يادښت

اديب لوړتیا او  ـ يوې ژبې د علمي چې د د ادبياتو تاريخ هغه پوهنه ده
پېړيو په پوړيو کې  لوېالبېتاريخ د ب د (تنزلځوړتیا)وده،انکشاف او 

ريايل رشايطو او حاالتو په رڼا کې د اديب ودې او ېچاپ د ټولنيزو ړي،ېڅ
 ښو اصيل عوامل په ګوته کوي.ېتنزل د پ

برشي پوهنو  ثارو کې دآ ادب موضوع پراخه ده او په اديب  څومره چې د
او اديب نرث په بڼه بیان  او انساين معلوماتو ډېرې برخې،چې د شعر

سې د ادب تاريخ موضوع غد ،يېږادب په ساحه کې مطالعه ک د شوي،
 هم ډېره پراخه ده.

اديب »رسه هم توپري لري او له  «ميل تاريخ»له عمومي يا  «اديب تاريخ»
دی چې اديب  توپري دارسه يې هم .له عمومي تاريخ رسه يې  «تذکرې

ي او د ادب د ودې او ېړ تاريخ ادبیات له پېښو رسه د تړاو په ترڅ کې څ
اصيل تاکيد او ټينګار يې د  کوي. حپرمختیا بهري دتاريخ له نظره ترشي
دې معنا چې پېښې ه پ نه پر پېښو، ادبیاتو په ترشيح او توضيح دی،

تاريخي  چې هم ې پېښېمپکې ضمني دي. په عمومي تاريخ کې بيا عا
ته  ونه موږلاو معلو  هږي او د هغو علتونېارزښت يې لرلی وي ، خوندي ک

په پرده کې دي او  ېښې د زمانېدا چې د عمومي تاريخ پ هبل راښيي.
خو په اديب تاريخ ؛ موږ بايد د هغو په لوستلو پندونه او عربتونه واخلو

ژوندی زموږ مخې په بڼه  ثارو او افکاروآ رې زمانې ادب د اديب ېد تکې 
 ته پروت دی. 

 هم رسه« اديب تذکرې» له تاريخ د خپل نوعيت له مخې اديب غه شاند
څکله ېه ليف ځانګړي ډولونه دي،أتد او هغه دا چې دواړه  توپري لري



«دویم»  

ند توپري چې اديب تذکره ګدې څر ه نه ګڼل يش او هغه هم پ بايد یو و
شنا آ ثارو رسه مو آ ژين او د هغو له ېموږ ته يوازې ليکواالن او شاعران راپ

کوي، خو اديب تاريخ بيا د یوې ژبې ادبیات له تاريخي پېښو رسه په 
توضیح او ترشيح يې کوي.په  تحلیل، :یا په بله وينا اړيکه کې څېړي،

ژنې ېليکوال او شاعران هم راپ ح او ترشيح کې موږ ته نومیايلیدغه توض
دې ترڅنګ  د زښتونو مو هم خربوي.ثارو له اديب هرني ار آ  و دد هغ او

نکو له اديب و هغو پنځو  ثارو او دآ مو په يوه ځانګړې اديب دوره کې د دغو 
البته دا بېله خربه ده چې د ادب  مقام او دريځ څخه هم خربوي. پوړ،

خذ او معلومايت رسچينې په توګه أ د یو م کې اديب تذکره تاريخ په ليکنه
 له پاره مطالعې ليکنې او ړه داخو دو  خپل لوړ ارزښت او اهميت لري،

 جال اصول او الرې لري.
د پشه یي ژبې د ادبیاتو تاریخ دی ، چې د ر دا ستاسې په الس کې اث

ښاد پوهنمل ااتو د پوهنځي  پخواين استاد ارو بیاد ژبو اوکابل پوهنتون 
پوړ ته د لوړاوي  ينورمحمد غمجن څلور لسیزې د مخه د پوهندوی علم

 ،له پاره داسې مهال لیکلی و، چې پشه یي ژبې لیکدود هم نه درلود
ليکيل ادبیات یې په  ته وو،اوليس ادبیات یې په ولس کې خواره واره پر 

ځانګړی د دې ژبې له پاره د دوی په هاند او هڅو نشت شمېر وو، 
او چاپي  راډيو تلويزيونیې ميل په همدغو وختونو کې  ليکدود جوړ شو،

ادبياتو دومره خورې  ليس ادبياتو او ليکلوو د  ته هم الره وکړه، خپرونو
 دادبیاتو دا ژبې يچې پر هغو يې د پشه ی ېلګې يې راټولې کړ ېبورې 

 په پنځو ضوعاتاثر په منځپانګه کې مو د استاد غمجن . تاریخ ولیکه
 دي:  سې اوډيلڅپرکو کې دا



«درېم»  

او  يژندګلو ېپ بې ژ ملیت )قوم( او  يپشه ی یې دکې  څپرکي يلومړ په 
ر نوي او په ېفیوي موقعیت په هکله ډاد پشه یانو جغر  ېپه دویم کې ی

پشه یانو پر  یې د یدریم څپرکدي.  زړه پورې معلومات وړاندې کړي
ادي، نې ته ځانګړی کړی، چې په اقتصېړ ژوند عمومي تحلیيل څ

دغه قوم پرحاالتو په  فکري لحاظ یې دـ ټولنیز، سیايس او فرهنګي 
ژبې د  يپشه ی یې ټول د ی. څلورم څپرکدی تفصیل رسه بحث کړی

ژبې  يپشه ی ل کړی، چې په هغو کې یې لومړی دېادبیاتو معرفۍ ته ب
یې منظوم ادبیات ،  بیا ( او ېګاناممنثور ادبیات )کیسې، متلونه او مع

شعري کالبونه )وړنا، واچوه،  هغو کې یې لومړی خاص نظمونه اوچې په 
 يشاعر  ،ېې ، ملي یا خیمیوي بدللداستانونه، ټوکری بد  حاميس

( رسه مشرتک نظمونه )غزل، يدر  –( او بیا له ګاونډیو ژبو )پښتو ېبدل
 ي، مربع، مستزاد، ترکیب بند، چاربیته، بګتۍ( د پشه یيڅلوریزه، مثنو 
یې هم  ېهغو پښتو ژباړ  او د يکړ  لګو رسه معريفېب شعرونو له غوره

تاریخي  ادب پر يد پشه ی ومړیل یې په پنځم څپرکي کې .دي يراوړ 
ځینو پخوانیو او معارصو  ژبې د يی او بیا د پشه یکړ دورو لنډ بحث 
 اثر په پای کې یې د راغيل دي. د ۍژندګلو ېپلنډې شاعرانو لنډې 

په ډول ځینې اصطالحات او اعالم  ) داشخاصو او ځای  ېمیمض
خذونو( په أ اخځلیکونو )م ترشیح رسه راوړي او د ېنومونه( له لنډ

 دلې ده. ېنه پای ته رسېړ دا څ رسه ي لیکلړمعمو 
لیکنه په خپل  استاد غمجن دا ژبې او ادبیاتو په اړه د يپشه ی دا چې د
ستاینې وړ او له  مخې دکمیت او کیفیت له  د رسبېرهځای  او وخت

افغانستان  نیز ارزښت څخه برخمنه وه او ده، نو دېړ ديب څا، يسرت علم
 خپلې  پاملرنه او کتنه د ته پههمدې ارزښت او اهمیت  يعلومو اکاډم



«څلورم»  

اتو هر یژبو او ادب واد دېخپرنیزې کړنالرې له مخې، چې پکې د ه
یو ارزښتناک اثر  او دیې ، خپروي ريتیا لومړیتوب لخاړخیزه وده او پرم

مینه والو عامو مطالعې  د ژبو او ادبیاتو د پشه یي اولس او  په توګه یې
 کوي. ۍته ډال

 هدایت الله زوی ښاغيل ډاکټر له واښاد استاد غمجنپه پای کې دار 
ږ په واک کې د چاپ له پاره زمو ېی متیل څخه چې دا ارزښتناک اثر

 ېیډیټ او سمون یااو له ښاغيل دوکتور هاشمي څخه چي د منت  راکړ
علمي،  زسولې سوکالۍ، هر اړخی اد کې دېو په ه ه کوو.نمنوکړ، 

 !ې او اقتصادي پرمختیاوو په هیلهټولنیز  ،فرهنګي
 په درنښت

 بېړنپوه دکتور عبدالظاهر شکېڅ
 رئیس يعلومو اکاډم د
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 أ

  نظر ادتسالرښود اد 
نورمحمــد غمجــن د الرښــود اســتاد پــه توګــه د ژبــو او  پوهنمــلزه د 

ه ل شوم، چـې ده لـر ر ګې په تصویب وګامادبیاتو د پوهنځي د پښتو څان
رتبې تـه د جګېـدو  یپه لیکلو د پوهندو  (تاریخد )پشه ژبې د ادبیاتو د 

 له پاره مرسته وکړم.
کـې د لـومړي ځـل لـه غجمن د پشه يي ادبیاتو په باره  پوهنمل  -۱

 اثر لیکلی دی. پاره دغه جامع
هغه آثار چې مخکې د پشه يي ژبې په باره کې د اروپايي او نـورو  -۲

 و کـېمخونـ پـاید کتـاب پـه خارجي پوهانو له خوا منځ ته راغـيل دي 
ږي. ده ددغـو تـه رسـې ۴۰چې د عناوینو شمېر یـې  ،فهرست شوي دي

ريف او ارزیايب هم کړې ده چې د پشه يـي ژبـې مراجعو لنډه غوندې مع
او ادب د څېړونکو دپاره ګټوره ده او پخپله غجمن هم له ځینو څخـه پـه 

 دي. ېادې کړ فخپل اثر  کې است
غمجن د خپل اثر پـه  پوهنملله دغو منابعو او آثارو څخه عالوه،  -۳

 ،اده کـړې دهفداخيل آثارو څخه د مأخذونو په توګه است ۳۸منت کې له 
چې  زیاتره یې معیـاري علمـي کتابونـه او مقـالې دي او یـوه برخـه یـې 

 ناچاپ یاداشتونه دي.
څخه هـم غجمن د )انفارمنت( له مېتود  پوهنملپه همدې توګه  -۴

د شعرونو او کیسو په راغونډولو کې استفاده کړې ده، چې د ستاینې وړ 
 ده.

چـې  ،ېکـنو ویالی شو چې پوهنمل غجمـن د خپـل اثـر پـه لیکلـو 
ه احتـوا ر پـر منـابعو او مراجعـو بانـدې پـو  ،مورنۍ ژبه یې هم پشه يي ده

 لري او ژوره علمي څېړنه یې پرې کړې ده.



 ب

 ندې عمده برخې لري:د پوهنمل غجمن اثر دغه ال  -۵
 ،الف: لومړنۍ خربې او مقدمه، د پشه يي ملیت او ژبـې پېژنـدګلوي

پـر عمـومي ژونـد تحلـیيل  فیايي موقعیـت، د پشـه یـانواد پشه یانو جغر 
ومې او منثورې برخې او د منظ ،شه یي ژبې او ادبیاتو معريفڅېړنه، د پ

م قالبونــه، د پشــه یــي ادبیــاتو او د فورمونــو ډولونــه او خــاص او عــد هغــ
شــه یــانو د پپېژنــدګلوي، ده د تــاریخي دورې او د ځینــو شــاعرانو لنــډه 

یايي موقعیت په برخه کې مفصله څېړنه کړې او یوه نقشه یې هم جغراف
 چې د پشه يي ژبو خلکو هستوګن ځایونه څرګندوي. ،راوړې ده

په دغه  په اقتصادي او اجتامعي برخو کې د دوی طبقايت رغښت او
د ویـدي  څېړلی اويې ساختامن کې د بېالبېلو قرشونو اجتامعي موقف 

دی. دغه برخې زموږ په ادب څېړنـه کـې د  له دورې رسه یې پرتله کړی
 له پلوه پوره نوی والی لري او دده کار د ستایلو وړ دی. وژۍمېتودول

له کیسو، شعرونو، معامګـانو او نـورو اديب قـالبونو رسه یـې د اصـيل 
ــه څنــګ کــې م ــو پ ــررسه کــړی فومنیــ ېتودون چــې  ،ضــبا او ثبــت ت

 لوستونکو رسه په تلفظ کې پوره مرسته کوي.
په هندو اروپايي ژبـو کـې د پشـه يـي ژبـې د دریـځ پـه بـاب پوهـان 
بېالبېلې نظریې لري. غمجن هڅه کړې ده چې دغه ژبه په داردی  ژبو 

د نــاروېژي  (مــارګن شــرتن وګڼــي)کــې د پراکریتونــو لــه بقایــاوو څخــه 
ژبپوهان هم دغه نظریه څرګنده کړې او زه پخپلـه هـم دغـه نظـر لـرم او 

 دده د نتیجه ګیرۍ تایید کوم.
ددې کتـاب یـوه بلــه ښـېګڼه داده چـې د اشخاصــو، ځـایونو او نــورو 

 اصطالحاتو یو فهرست هم لري.
د پشه يانو د اقتصادي، ټولنیز رغښت او موقفونو په باب کې غمجن 
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او ما دواړو له احتیاط څخـه کـار اخیسـتی دی او قـاطع حکمونـه مـو د 
( او طبقاتی رغښت پر بناء بانـدې نـه دی کـړی او زیـاتره مـو د )ګـروپ 

)قرش( اصطالحات ځکه استعامل کړي دي چې پشه یان زیاتره قبیلوي 
ژوند لري او اجتامعي موقفونه هلتـه لـه وینـې، سـیالتوب، اصـلیتوب او 

 ارونو پر بناء باندې والړ دي.داسې نورو معی
ی کوښښ نړ ت رسه وایم چې دغه اثر یو خو لومپه پای کې زه په جرأ 

دی چې د پشه یانو د ادبیاتو په باب هـر اړخیـره او د نـوې څېړنـدود پـر 
بناء باندې  تحقیق شوی دی او بله دا چې دغه علمي کار د نـورو وروڼـو 

منـونې پـه توګـه الره اواروي،  ملیتونو د څېړونکو او پوهانو له پـاره هـم د
ادبیاتو او عمـومي کلتـور پـه  ،ود افغانستان د نورو ملیتونو د ژبچې باید 

 رسته ورسېږي. نومونوبرخه کې په مختلفو 
پــه پــای کــې زه دغــه اثــر یــو نــوی علمــي ـ تحقیقــي اثــر بــو  او د 
پوهنملۍ له رتبې څخـه یـې د محـرتم غمجـن د پوهنـدوی رتبـې تـه د 

اره وړ ګڼم او سپارښتنه کوم چـې دغـه کتـاب دې ژر تـر ژره جګېدو له پ
 چاپ يش.

 رحیم الهام محمد پوهاند
 الرښود استاد
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 تقریظ
چې  ،رسه سمصولو د افغانستان دیموکراتی  جمهوریت د اسايس ا

د ټولــو وروڼــو ملیتونــو د ژبــې، ادب او ټــول فرهنــګ د ودې او پرمختیــا 
ټينګ مالتړ په کې شـوی دی او د ټولـو حقـوس مسـاوي او برابـر اعـالن 

انو هم دا پرېکـړه وکـړه په همدې دلیل د پښتو څانګې استاد شوي دي،
چې د افغانستان د ادبیاتو تاریخ په مضمون کې چې هغه ددې هېواد د 

وڼو ملیتونو د ادبیاتو تاریخ دی، د پشه يي ژبې د ادبیاتو پر تاریخ ټولو ور 
هم کار ويش، ځکه )پښتو ـ دري( اوزبکي او نـورو کـې تـر یـوې انـدازې 

 کار شوی دی.
ددغه کار د تررسه کېدو لپاره یـې د پښـتو څـانګې تکـړه او زیـارکښ 
 استاد )پوهنمل  نورمحمد غمجن( ته دا وظیفه ورکـړه چـې  د یـوه پشـه
یې ژبې په توګه د خپلو دغو غریبو هېوادوالو)پشه یـانو( د ژبـې ادبیـات 

 چې د افغانستان د ادبیاتو تاریخ نور هم پسې بشپړ يش. ،راټول کړي
مــوږ پــوهېږو چــې پشــه یــان او د دوی ژبــه د دې هېــواد لــه لرغونــو 

و کـې یـې اوږه پـه اوږه ددې چې د تاریخ پـه اوږد ،اوسېدونکو څخه دي
نورو وروڼو اوسېدونکو رسه په اقتصادي، اجتامعي، سـیايس او  هلهېواد 

فرهنګي مسایلو کې پوره ونډه اخیستې ده او اخيل یې. نو هرومرو یې د 
هېواد د اوليس تاریخ او ادب مهمې او په زړه پورې برخې هـم پـه خپـل 

 ي او ګړين ادب کې په بېالبېلو بڼو ځانګړې کړي دي.لیکن
( کالو راهیسې د پشه یـانو ژبـه، ۱۵ه )څرنګه چې پوهنمل غمجن ل

رسه کـړي دي او پـه فرهنګ علمي او تحقیقـي کارونـه تـر  ادب، تاریخ او
دې برخه کې یې )کتابونـه، رسـالې، مقـالې( او نـورې تحقیقـي لیکنـې 
کړي دي، موجوده اثر یې چې د )افغانستان د ادبیاتو تاریخ پـه لـړ کـې 
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یـو لـه هغـو سـرتو او مهمـو  ي،نـومېږ« ( ي ژبې د ادبیاتو تاریخد پشه ي»
علمي او تحقیقي بکرو آثارو څخه دی چې زموږ په هېواد کې رامـنځ تـه 

 کېږي.
( مخونـو کـې لیکـل شـوی دی، د ۳۳۱دغه اثر چې څـه زیـات پـه )

څېړنــې او لیکنــې د اصــولو لــه مخــې النــدې ګټــورې او مهمــې علمــي 
 ښکالوې لري:

او عـام فهمـه تـررسه  و ژبه ډېره روانهد کتاب اصيل څېړنه په پښت -۱
 شوې ده.
د خپلو خربو د اثبات لپاره پشه يي)منثـور( او )منظـوم( متـون د  -۲

 هرې موضوع لپاره راوړل شوي دي.
  دي.يلونه یې په فونیمیکي الفبا هم لیکنپشه يي مت -۳
د پشه يي ژبې د ادبیاتو تاریخ په علمي مېتـود د نـړۍ د مرتقـي  -۴

ي، ځکه چې د هر مـنت شـننه او ارزونـه لیکنو پر معیارونو شنل شوي د
 )ارزیايب( د موضوع شکل او هرن له پلوه په ښه توګه شوې ده.

 یې په روانه او ساده پښتو هم ژباړيل دي. هټول پشه يي متنون -۵
 ریخ یـې د نـورو ژبـو پـه څېـړ د تـذکر بې د ادبیاتو تاد پشه يي ژ  -۶

ې خاص او عـام اديب الشعراء په توګه نه دي لیکيل، بلکې د پشه يي ژب
ه جال راوړي دي. پر دې رسبېره چې پ قالبونه یې په نظم او نرث کې جال

دې اثــر کــې د پشــه یــانو، د دوی د ژبــې محــیا او ادب پــه بــاب ګټــور 
مطالـب او د دوی د ژونـد پـر اقتصــادي، اجتامعـي، سـیايس، فکــري او 

ژبـو ژبنـي جدلونـه او د پشـه يـي فرهنګي اړخونو علمي کار شـوی دی. 
سیمه هم ښودله شوې ده. په دې اثر کې ټولې خربې مسـتندې  ګړنۍ

ــطالحاتو( او  ــو )اص ــې نومون ــای ک ــه پ ــوي دي. پ ــی ش ــي څېړل او علم
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نوملیکونه، مأخذونه او د پشه یـانو پـه بـاره کـې د ځینـو مهمـو خـارجي 
 پوهانو کارونه هم مرشح راوړل شوي دي.

ږ د ګـران هېـواد د زمـوحقیقـي اثـر واقعـاب ابتکـاري او دغه علمي او ت
يل پوهنمـل فرهنګ پـه وده او پراختیـا کـې مرتقـي کـار دی. زه د ښـاغ

تـه د لوړېـدو لپـاره وړ ګـڼم او  ۍعلمـي پـوړ  غمجن دغه اثر د پوهندوی
ږ نـور هېـوادوال هـم د وم چې دا کتاب دې چاپ يش، چـې زمـوهیله ک

 ي.پشه يي ژبې د ادبیاتو او فرهنګ په باره کې معلومات تر السه کړ 
 بریايل اوسئ

 پوهاند دوکتور مجاور احمد زیار
  د پښتو څانګې مرش



 ز

 تقریظ
 د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محرتم ریاست ته!

چې مو د محـرتم اسـتاد  ،نېټې د استعالم په ملتیا ۱۳۶۱/ ۲/ ۲۰د 
ادبیـاتو تـاریخ( پـه نامـه د نورمحمد عمجن یو کتاب) د پشه يي ژبـې د 

او د نظریې د غوښتلو  لپاره رالېږلی و، راورسېد او خپلـه نظریـه  ارزیابۍ
 په الندې ډول وړاندې کوم:

 ،د پشه يي ژبې د ادبیاتو تاریخ یو علمي ـ تحقیقـي او بکـر اثـر دی
چې په هغه کې د پشه يي ژبې او د هغې د ادب او هم د هغې د ویونکو 

معلومات وړاندې شوي  د ژوندانه په بېلو بېلو اړخونو کې ښه په زړه پورې
( مخونو او پنځو فصلونو کې لیکـل ۳۳۱دي. په دې کتاب کې چې په )

شوی دی لومړی په داردي ژبو کې د پشه یـي ژبـې دریـځ، د پشـه یـانو 
جغرافیـايي ســیمې او د هغــوی د اوســېدونکو شـمېر او بیــا د هغــوی پــر 
اجتامعي او اقتصادي ژوند باندې علمي او تحلـیيل څېړنـې شـوي دي. 
وروسته د پشه يي ژبې د نرث پر څرنګوايل او هغـه موضـوعات چـې پشـه 
یي منثور ادب یې په عمومي ډول رسه احتوا کـوي د منونـو د راوړلـو پـه 
ترڅ کې څېړل شوي او بیان شوي ډي. تر نرث وروسته د پشه يي ژبـې د 
نظم او شعر په برخه کې لومړی د پشه يـي ژبـې خـاص نظمـي او شـعر 

، لکــه: غــزل، ته بیــا لــه نــورو ژبــو رسه مشــرتک نظمونــهقالبونــه او وروســ
اربیتي او داسې نور د منونې پر اساس په علمـی ډول رباعي، مثنوي، چ

 يـې رسه تر تحلیل او څېړنې الندې نیول شوي دي او په دې برخـه کـې
ډېر زیار ایستلی دی، چې د هغه بېل بېـل اړخونـه پـه ښـه علمـي توګـه 

برخـه کـې د پشـه يـي ژبـې ځینـي  رسه وڅېـړي. د کتـاب پـه وروسـتۍ
شاعران معريف شوي دي. وروسـته د پشـه یـانو پـه بـاره کـې د خـارجي 
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 ته رسېږي. 40مأخدونو فهرست راغلی دی چې شمېر یې 
صاحب ددغه علمي اثر د لیکلو تر عهدې په ښه توګـه وتلـی غمجن 

نـو راپـه دې خـوا د و دی. برسېره پر نوموړي اثر غمجن صاحب د څـو کل
بې او پشه یي ټولنې د معريف لپاره نور په زړه پـورې تحقیقـي پشه یي ژ 

پـه پـای کـې یـې لسـت راغلـی  چې ددغه کتـاب ،او علمي آثار هم لري
ه دې باره کې د خپلې او خپلـې ټـولنې لپـاره ښـه ګټـور او د دی، چې پ

 قدر وړ معلومات وړاندې کوي.
ر محرتم استاد پوهنمل غمجن پخپلو تدریيس مکلفیتونو کې هم ډې
موفق دی او خپلې علمي دندې په ډېره مینه رسه رسته رسـوي. زه ورتـه 
دغه علمي اثر د پوهنملۍ له رتبې څخـه د پوهنـدوي  علمـي رتبـې تـه 
کايف، ګټور او د منلو وړ بو . هیله ده چې صـالحیت لرونکـي مقامـات 

کړي او ده ته د نورو ډېـرو بریـالیتوبونو هیلـه ه ددغه علمي ترفیع منظور 
 کوم.

 په درناوي
 نور احمد شاکر یپوهندو 
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 لومړنۍ خربې
ــي  ــه، دريس او تحقیق ــو اخبارون ــه ژب ــو پ ــواد د وړو ملیتون اوس د هې

 راډیو يي او تلویزیوين نرشات کېږي.کتابونه او هم د دوی په ژبو 
په پشه يي ژبه او ادب کې هم ډېر تحقیقي مطالب د هېواد په جراېـدو 

د مـيل او کلتـوري پالیسـۍ رسه ر شوي دي او نرشـېږي. د دولـت ـکې نش
سم په نرشايت اورګانونو کې د پشه يي ژبې او فرهنګ د ودې اوتکامل لپاره 

د علومــو پــه  ،و او کلتــور پــه وزراتتحقیقــي او نرشــايت څــانګې د اطالعــات
پشه یي څانګې همدا اوس فعـالې دي، پـه کې په راډيو تلویزیون  ،اکاډمۍ

دې ژبه کې ژبنۍ او اديب څېړنې په چټکۍ  رسه روانې دي. ما په همـدې 
. ش( کال کې د پښتو او پشه يي ژبې ګرامري نژدېوالی ھ۱۳۵۸دلیل په )

 ھ۱۳۵۷تـه تېـزس ولیکـه او پـه ) تر عنوان الندې د پوهنملۍ علمي رتبـې
ش( کال کې مې د )پشه يـي پښـتو لـس زریـز قـاموس( تحقیقـي پـروژه د 

چې اوس ور تسلیمه  ،ن د علمي څېړنو له مرکز څخه واخیستهو کابل پوهنت
شوې ده او تر الس الندې اثر د )پشه يي ژبې د ادبیـاتو تـاریخ( هـم یـو لـه 

ۍ او د ګــران هېــواد پالیســ مــيل هغــو کــارونو څخــه دی چــې د دولــت د
افغانستان د ادبیاتو د تاریخ د یو جزء د پوره کولو په خاطر ولیکل شو، چـې 

 د پوهندوي علمي ترفېع لپاره وړاندې يش.
قې ثولې خربې مستندې او مـو په دې اثر کې کوشش شوی دی چې ټ

وي. ځکه چې دا په پشه يي ادب کـې لـومړنی اثـر دی، پـه همـدې دلیـل  
ه یـواځې اماليـي او انشـايي غلطـۍ ونـه يش، بلکـې چې نـ ،هڅه شوې ده

کوښښ شوی دی چې د پشه يي ژبې او ادب، د فولکلور فرهنګـي اصـالت 
 او میراث په ډېره امانت دارۍ ګرانو لوستونکو ته وړاندې يش.

ما د خپل اثر په لیکلو کې تقریباب )درې( ژبې په کار اچويل دي، پـه 
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رسمي ژبه لیکـل شـوی دی او د دې معنا چې اصل اثر په پښتو ميل او 
خپلو خربو او مطالبو د اثبات لپاره)پشه يي( منثور یا منظوم کالم راوړل 
شوی دی او ددې لپاره چې غیر پشـه يـي لوسـتونکي او څېړونکـي هـم 
پرې پوه يش، بشه يي متون په هغې فونیمیکي الفبـا هـم لیکـل شـوي 

ټول پشه يـي  دي چې په افغانستان کې په رسمي توګه منلی شوې ده،
متون )نرث او نظم( په پښتو ژبه معنا او ژباړل شـوي دي، پـه ژباړنـه کـې 
هم ډېر کوښښ شـوی دی چـې د مـنت اصـيل موضـوع وسـاتلی يش او 
پښتو عبارتونه هم روان او د پوهې وړ وي، کله کله داسې هم شـوي دي 

 (       چې ځینو ځایونه تفسیر شوی دی  چې هغه عبارات په داسې )
 قوسونو کې نیول شوي دي.

دي، د  يلد خپلو خربو لپاره مې مأخذونه پـه ملـن لیکونـو کـې لـیک
او خارجي پوهانو او نورو ټولو پوهانو  مسترشقینوکتاب په پای کې مې د

 آثار په مفصل ډول راوړوي دي.
زه د خپل پیاوړي الرښود استاد)پوهاند محمد رحیم الهـام صـاحب( 

وار وار یـې زمـا رسه ددې اثـر پـه ترتیـب او څخه ډېره مننه کوم چـې بـه 
الرښوونه کې ډېر ربړونه او زیارونه وګالل، حتی په ساعتونو یې ماته غـوږ 

 ونه لوستل او ده به صحیح کول.یادښتونیو او ما به ورته خپل 
د همدې دغه اثر که د علمي مېتود له مخې کوم ښه والی لري هغه 

د ادبیـاتو » ځکه ده وویل چې ،یپیاوړي پوهاند د الرښودنې محصول د
تاریخ باید د نرث او نظم دواړو برخو کې یا باید د شکل او قالب له مخـې 

په لحاظ کټګوري يش او بیا تحلیل او ارزیايب يش او یا  Formد  ،یعنې
یعنې موضوعاتو له مخې تحلیل او ارزیايب يش او که نـه  Themeباید د 

 «.ورڅخه جوړ يش ءالشعرا تذکر د نورو ژبو په عنعنوي مېتود به 
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نو په همدې دلیل لومړی د پشه يي ژبې د ادبیاتو پـه تـاریخ کـې د 
چـې ممکـن وو او پـه الس  ،ګړين او لیکني ادب هغه مواد راجمع شـول

راغلل، بیا پـه )نظـم او نـرث( وویـل شـول، چـې لـومړی د نـرثي فورمونـو 
مثالونــه راوړل شــوي او د محتــوی او هــرني ارزښــت لــه پلــوه تحلیــل او 
 ،ارزیايب شوي دي او ورپسې د نظم برخه په دوو برخـو ویشـله شـوې ده

تـود برابـر چې پشه يي خاص فورم او مشرتک فورم یې دواړه په علمي مې
د محتوی او هرني ارزښتونو او ټولنیزو مـاهیتونو رسه تحلیـل او ارزیـايب 

( فصله لري په رس کې مقدمه او په پای کـې ۵شوي دي. دغه اثر چې )
له مأخذونو رسبېره د اصطالحاتو او د اعالمو فهرست او د ځینو شـاعرانو 

  1( مخونه دي.243معريف هم لري ټول)
پیل څخه تر پایه پورې د پوهاند الهام صـاحب زه د خپل دغه کار له 

له الرښوونو مستفید شـوی یـم، همدارنګـه د ژبـو او ادبیـاتو د پـوهنځي 
رئیس پوهاند دوکتور مجاور احمد زیار او د پښتو څانګې پیاوړو استادانو 

  له الرښوونو او مرستو څخه جالل الدین او پوهنیار بایزید اڅ پوهنمل
 ډېره مننه کوم.

ــد افغا ــاډمۍ مشــاور پوهان ــو اک د عبدالشــکور رشــاد نســتان د علوم
ي مشـورو تحقیقـي الرښـوونې مـد خپلـو نېکـو او عل صاحب هم ماته تل

چـې  ،( څخـه؟کـړي دي. د دوی د عمـر اوږدوالـی غـواړم. لـه ښـاغيل )
 ددې اثر په ټایپ کې یې ډېر زحمت ګاللی دی هم ډېره مننه کوم.

 بریالی اوسئ
 پوهنمل نورمحمد غمجن

                                                             
د پشه يي ژبې د ویونکو یوه تقریبي نقشه، چې نور قومونه او ملیتونه هم وررسه لږ او ډېر اوسېږي،  1 

د مارګن سټرن له کتاب) د پشه يي ژبې ګرامر( څخه د جغرافیايي موقعیت په فصل کې او د پشه 
 يي ژبې موقف د یو جدول په طرز کې د ژبې د معريف په فصل کې راوړل شوي دي.
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 )پروايل( مقدمه
افغانســتان زمــوږ د ګــران هېــواد نــوم دی، دغــه لرغــونی او تــاریخي 
هېواد، چې د آسیا په زړه کې له خپل سـرتاتېژی  جغرافیـايي موقعیـت 

له بحر  ،واقع دی رسه، یعنې د منځنۍ آسیا، فارس او هند په مینځ کې
( کیلـــــــــومرته  ( لوړ واقع دی چې د طول البلد مساحت ) څخه )

نفـــــــوس  (       ش( کال د احصائیې له مخې) ھ۱۳۵۷مربع دی او د )
( لــویې او وړې ژبــې پکــې ویلــی ۳۵لــري او پــه مجمــوعي ډول تقریبــاب )

کېږي، تر ټولو ژبو څخه یې ډېره، یعنې د اکرثیت ژبه د پښـتو ژبـه ده او 
ــو  ــي، بلــوچي، کــايترې ژبــې پکــې پــه دې ن ، ډول دي: )دري، پشــه ي

ــغني،  ــوري، ش ــي، اویغ ــي، ترکمن ــيل، اوزبک ــوين، وایګ ــکوڼي، پراس اش
سنګلېچي، واخـي، مـوري)مروي(، جټي،زېبـاکي، رسیقـويل، تیراهـي، 

ــو  ــريب، ګ ــايب، ع ــزي، پنج ــرتايل، قرغ ــمي، چ ــوجري، اشکاش اربتي، ګ
د تاریخ په اوږدو کـې یـا  ندهاري، منجي او نورې ژبې دي. دې هېوادګ

په خپل اته زره کلن تاریخ کې ډول ډول)اقتصادي، اجتامعي، سیايس، 
فکري، اديب او هرني بدلونونـه او اوښـتونونه پـه هـره مشخصـه تـاریخي 
دوره کې د همغې تـاریخي دورې د مـادي او معنـوي اصـولو او رشایطـو 

 رسه سم لیديل دي او ویني به یې.
ران هېـواد جغرافیـايي جوړښـت او موقعیـت لکه څنګه چې زموږ د ګ

مهم دی، اقلیمي حاالت یې هم افراط او تفریا لـري، د غسـې هـم پـه 
دې هېواد کې د بېالبېلو نژادونو او ژبو اوسېدونکو ددې هېواد ټولنه هم 
په اجتامعي لحاظ له غیر متشابه ترکیب رسه مخ کړې ده، خو بیا هم د 

رونکی دی او ټـول اوسـېدونکي یـې یو مشرتک او واحد افغاين فرهنګ ل
ډېر مشابه کلتوري او فرهنګي ګډ میراثونه هم لري او دا هغه برجسته او 
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ــول  ــواد ټ ــزات دي چــې زمــوږ د هې ــدونکي خصوصــیات او ممی ــه ماتې ن
اوسېدونکي، که څه هم تېرو فاسدو رژیمونو او د غرونو او سیندو رسه یـو 

غانیـت پـه پـړي رسه تـړيل له بله لرې  ساتيل دي، ټول د انسـانیت او اف
دي او لکه څنګه چې په یو واحد هېواد کې ژوند کوي او ددې هېواد له 
ـــم  ـــې ه ـــوي دغس ـــتفاده ک ـــډه اس ـــه ګ ـــوا څخ ـــاورې او ه ـــو، خ اوب
مشرتک)اقتصاد، سیاست، ادب او هرن، تـاریخ او کلتـور( لـري، نـو کلـه 
 چې موږ وایو د افغانستان اقتصـاد، یعنـې د ټولـو اوسـېدونکو د ژوندانـه
سطحه او کله چې وایو افغاين ټولنه، یعنـې د ټولـو اوسـېدونکو ټولنـه او 
کله چې د افغانستان د تاریخ او ادب بحث رامینځ ته کـوو، پـه واقعیـت 

 کې د ټولو خلکو او پرګنو د تاریخ او ادب موضوع ده.
موږ په مطلق ځـانګړي او جـال توګـه نـه شـو کـوالی چـې د پښـتنو، 

نورو پـر تـاریخ او کلتـور خـاص بحـث وکـړو، ځکـه  تاجکو، پشه یانو... او 
دلته د ټولو قومونو، قبایلو او ورونو ملیتونو، تاریخ او کلتور یو له بـل رسه 
تاریخي او کلتوري اړیکي لري، کله کـه د موضـوع د اسـانۍ او د کـار د 
روانۍ په خاطر د کوم ورور ملیـت او یـا قـوم تـاریخ او کلتـور تـر خاصـې 

ــې ــې او ګروېږن ــول  څېړن ــم د ټ ــې دا ه ــت ک ــه  حقیق ــو، پ ــدې نیس الن
افغانستان او د افغاين ټولنې د تاریخي او کلتوري څېړنې جـز بولـو او د 
هغو مشخصو رشایطو په رڼا کې یې مطالعـه کـوو چـې پـه ټولـه افغـاين 
جامعه کې د ټولو اوسېدونکو پر ژوند حکمفرما وي، البته پـه عـین حـال 

ــل ــت خپ ــا ورور ملی ــوم ی ــه ق ــې د همغ ــاریخي  ک ــوري او ت داخــيل کلت
خصوصیات او ممیزات هم په نظر کې نیسو، تر څو څېړنه او تحقیق پـه 
 پوره ډول د همغې ټولنې او یا ټولنیزې ډلې هر اړخیزه څرګندونه وکړي.
تر الس الندې اثر)د پشه يي ژبې د ادبیـاتو تـاریخ( نـومېږي چـې د 
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نګه چې د زرونو کلونو ټول افغانستان د ادبیاتو د تاریخ یوه برخه ده. څر 
را په دې خوا پشه یان هم په افغاين جامعه کې د نورو ورونو ملیتونو رسه 
اوږه په اوږه ژوند کوي او د ټولو اقتصادي، سیايس، اجتامعي، فرهنګي 
او ډول ډول نــورو تغیراتــو، تحوالتــو او اوښــتونونو تــه یــې پــه ګــډه اوږې 

ددغو )اقتصادي، اجتامعـي، ورکړي دي، نو حتامب یې پخپله ژبه او ادب 
سیايس او فرهنګي( تحوالتو، واقعیتونو او پېښو تاثیرات په شفاهي او یا 
تحریري منثور او منظوم ادب کې لږ او ډېر ثبت کړې دي، څرنګه چې د 
پشه یي ملیت د ژبې او اديب تاریخ برخـه تـر اوسـه پـورې نـه ده څېـړل 

تیـارې برخـې ددې شوې او هم کېدای يش چې د افغاين تاریخ ځینې 
ژبې د اديب تاریخي په څېړلو رسه څرګندې يش، نـو مـا د یـو پشـه يـي 
ــه حیــث الزمــه وګڼلــه چــې د خپلــې علمــي ترفیــع موضــوع) د  ژبــې پ
افغانستان د ادبیاتو تاریخ( د پشـه يـي ژبـې د ادب برخـه وڅېـړم، دغـه 
موضوع تر ټولو لومړی د پښتو څانګې د پیاوړو اسـتادانو علمـي مجلـس 

اندې شوه، هغوی د رایو په اتفاس تاییده کړه او ماتـه یـې د څېړنـې ته وړ 
لپاره اجازه راکړه او په دې څېړنه کې یـې راته)پوهانـد الهـام( د الرښـود 

 استاد په توګه تعین کړ.
رسه سم د خپل کـار د د تحقیق او علمي مسایلو د څېړنې له اصولو 

فهرسـت پـه توګـه م  استاد پوهاند الهام صاحب تـه د طرحې پالن محرت 
وړاندې کړ او د هغوی د الزمو الرښوونو څخه وروسته مـې خپـل تحقیـق 

 پیل کړ.
په دې څېړنه کې په عمومي ډول کوشش شوی دی چې د پشه يـي 
زیارکښه ملیت او غریبو پشه یانو د )محیا، ژبې، ادب، تاریخ او کلتـور( 

جــامع  پــه بــاره کــې ګرانــو هېوادوالــو او نــورو لوســتونکو تــه لنــډ، مګــر
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معلوماتونه وړاندې کړم او په خاصه توګه پر پشـه یـي ادب څېړنـه شـوې 
ده، تر څو د افغانسـتان د ادبیـاتو د تـاریخ ځینـې تیـاره ګوټونـه روښـانه 

 يش.
څرنګه چې ژبه یوه اجتامعي پدیده او د انساين ټولنې د ارتبـاط تـر 

دا هغـه  ټولو مهمه وسـیله ده او د اديب آثـارو د تولیـد واسـطه ژبـه ده او
انساين هرن دی چې د انساين ژونـد واقعیتونـه ښـکلوي، نـو پـه همـدې 
دلیل د پشه يي ادب برخه هم تر څېړنې النـدې ونیـول شـوه، تـر څـو د 
پشه یانو ورونو په ادبیاتو او د دوی پخپلـه برخـه کـې تـر کـومې انـدازې 
پورې خپله ونډه تررسه کړې ده، هیله ده چې دا کار د مقدمايت کار پـه 

وګه وبلل يش او په راتلونکي کې به نورې علمي او دقیقې څېړنـې هـم ت
( فصـلونو کـې ۴وړاندې يش او ما په دې اثر کې الندې موضوعات پـه )

 څېړيل دي:
لومړی یوه رسیزه لري، ورپسې د پشـه یـانو پېژنـدګلوي، جغرافيـايي 

سـیايس  و پرعمومي ژوند)اقتصادي، اجتامعي،موقعیت او بیا د پشه یان
او فکري( حالتونو ژوره تحلیيل څېړنه شوې ده، ورپسې مې پشه يي ژبه 
معريف کړې او د هغې دریځ مې به رشقي آریایي ژبو کـې د یـوه جـدول 
په ترڅ کې ښودلی دی، بیا مې د پشه يي ژبې پر عمومي ادبیاتو خربې 
کړي دي او هغه مې څېړلې او معريف کړي دي او د ددې اصـيل بڼـې، 

اصې پشه يي بڼـې او لـه نـورو ژبـو رسه د ګـډو ادبیـاتو فورمونـه یعنې خ
ښوديل دي، بیا مې د پشه يـي ادب هـرني بڼـه او ورپسـې د پشـه یـي 
ادب تاریخي اهمیت روښانه کړی دی، بیا مې هڅه کړې ده چې د پشه 
يي ژبې او ادب متقابل تاثیرونه له ګاونډیو ژبو رسه تر یوې اندازې پورې 

ی کې ډېـره عمـده موضـوع د پشـه یـي ادب د ګـړين څرګند کړم، په پا
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ادب په مرسته د پشه يي ژبې د ادبیاتو خاصې بڼې او د لیکنـي ادب د 
 ځینو شاعرانو او لیکواالنو معريف او د کالم منونې په مستند ډول راوړم.
البته زما څېړنه په علمي مېتود والړه ده، ځکه چې د کتـاب لـه پیـل 

پشه یي عبارتونه په )فـونیمیکي الفبـی( لـه څخه تر پایه پورې مې ټول 
پښــتو ترجمــې رسه د لوســتونکو د اســاين لپــاره وړانــدې کــړي دي، پــه 
خاصو پشه يي اشعارو کې چې ځیني برخې، لکـه)حاميس داسـتانونه( 
او نور قبل اسالمي  وو، هغو ته هم په تاریخي لحاظ اشاره شـوې ده، دا 

دی او زمــا پــه مخکــې ډېــر  اثــر پــه تــاریخي او اديب لحــاظ لــومړنی اثــر
خنډونه و چې لوستونکو ته نه معلومېږي، خو هغه وخت به زما مشکالت 

کړي چې دوی هم  له همداسې یو کار رسه مقابـل او مخـامخ  کښه در 
 يش.

په هر صورت زما کار په رس کې یو فهرست او په پـای کـې مأخذونـه 
ی يش هغـه هم لري، چې د زیاتو معلوماتو لپـاره ګـران لوسـتونکي کـول

 وګوري.
څرنګه چې زما دا کار لومړنی اثر دی او د پشه يي د ادبیاتو د تـاریخ 
د تاداو حیثیت لري، نو حتامب به ډېـرې نیمګړتیـاوې ولـري، نـو هیلـه ده 
چې محرتم پوهان ددې پر ځای چې ما مالمت کړي، د هغوی د اصالح 

که زه نـه وم نـو  او تکمیل لپاره یا ما خرب کړي او یا پخپله اقدام وکړي او
له دوی څخـه بیـا هـم هیلـه کـوم چـې مـا پـه بـدو یـاد نـه کـړي او زمـا 
 نیمګړتیاوې سمې کړي، چې همدا زما د روح د خوښۍ باعث کېږي.

 په مینه
 پوهنمل غمجن
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